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مقدمة
دارسا وحمل اال.
حيار املرء عندما يعاود النظر يف سري الصحابة الكرام ا
ويكاد املررء يف بعرا ايحيرارت يرفدد فيمرا يقررأ أو يسرم عرن هر ًلء
م ررن مواق ررن أو مناق رراأل إًل أرت ايم ررر ًل ررال في رره للش ر أو ال ررفددأل
فالوق ررائ حمفو ررة يف بط ررورت مت ررا اءهاب رروال م ررن العلم رراءأل والبط رروًل
ريال بعرد جيرلأل واملناقرا مسرندال إلريهي ابيسرانيد
منقولة إلينا ابلترواتر ج ا
ومجاًل.
الصحيحة اليت تضاهي الشمس روعة ا
والسبا الرئيسي يف هوه احلريال هي تل القدرا الفائقرة الريت عتر
هبررا ه ر ًلء الصررحا الك ررامأل والرريت نععررا فررن عررن بعضررها فضر ارال عررن
مجيعر رراأل ضر ررا يقر ررود الر رربعا منر ررا إىل اًلس ررتغرا أو عر رردم
اإلحاط ررة هب ررا ا
التصديق.
وأحسب ب أظ أما ببت م ببا أيو ا ببد ه ببقا ا اب ب الفر ببد هب ب الق ببدر

منيع ر ررا أم ر ررام ر ررد
النفس ب بباة ال اا ب ببة ال ر رريت وقفر ر ر سر ر ردا ا

احلي ر رراال

ومشرركال،األ والرريت سررحق ر أقرردامها مررل مررا أوأهررا مررن خطررو
الدهر ونكباتهأل واليت قاد أولئ الكرام الربرال إىل ساحا رحبرة مرن
البطوًل والنصر.
نعي إهني قلة وضعفة وفقراء ومضطهدورت؛ ولكرنهي مرا مرانوا ليععلروا
رت
رلطاأ عل ر نفوس ررهيأل وم ررا م ررانوا ليس ررمحوا للير ر
هل رروه ايم ررور س ر ا
يد إىل قلوهبيأل فاهلل  -عا وجل  -وعرد عبراده  -إرت هري أطراعوه -
ابلنص ررر والتمك ررف واخلالف ررة يف اير أل وه ررو  -س رربحانه ً -ل خيل ررن
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وعرردهأل وًل يهررام جنرردهأل وًل خيررول أوليرراءهَ { :و َم ب َد اُي الببق ََ ن ََمنيببوا

الببتَ مِاَ َ
م ب من يْ مت َو َم ايببوا الاببا َات لَاَ مسببتَ مِا َفنب يه مت ا مار مَرك ََ َ ببا م
الق ََ م مَ قَب مباه مت َولَاي َ ْنََ ََلي مبت ِ بنَب يه يت البقي مارَ َ بُ ََلي مبت َولَايببَبدلَنب يه مت
م ب مبَ بَب م ببد َم ب مبوفه مت أ مَمنو ببا َب م بيب ب يدوِبَ َي ي ما ببريَو َظ
.]55

َ ب ب مابوا} [الن ررور:

{إّن لَنَب من ي
اب يبر ير يل باَنَا َوالببق ََ ن ََمنيببوا ا ا مَاَببا الببدِبمباَا َوَب مبوَ َب يقببو ي

اِ} [غافر.]51 :
مارَ م َه ي

ورو َظ
{ َولََق مد َلبَب َق م
ت ََا َ تيبنَا ل بَاِ َّن الم ي مر َلا َ
ني * إِبب يه مت ََلي يت الم َ من ي
ا ي

* َوإظ يج من َد َّن ََلي يت المغَالبيو َظ} [الصافا أل اآل

.]173 - 171 :

ي َمز ز} [احلج.]40 :
ا يرهي إظ اَُ لََقو ٌّ
ا َرظ اُي َم مَ َب من ي
{ َولَاَب من ي
وأب ببو ذر الغف بباري  م ررن تلك رري الشاصرريا ال رريت مان ر تتمت ر

هبرروه القرردرا النفسررية العظيمررةأل فقررد مررارت  زاهر اردا يف زه ررال الرردنيا
اهدا بنفسه ومالره
صبورا عل شظن العيش وقلة الشيءأل ا
ومفاتنهاأل ا
اهرا بهأل وإرت غضا عليه من غضاأل فما
يف سبيل هللاأل قو ااًل للحق ا
مارت ييب ذر أرت يضي ما حفظ عن رسرول هللا  وًل أرت يكرتي شريئاا
من وصا احلبيا عليه الصالال والسالم.
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«ختل ر ر مر ررن الر رردنياأل وتشر ررمر للعقر رراأل وعر ررانق البلر ررو إىل أرت حلر ررق
ابملوىل»(.)1
وقررد التررام  ابيمررر الشررديدأل والعاوررة دورت الرخصررةأل مر حرردال يف
بعا مواقفهأل ولكن هوا مله مل يكن ليقدح يف مسريال الرجل وجهادهأل
معارضا
خصيما لغريه من الصحابة مما زعي الااعمورتأل وًل
وًل ليععله
ا
ا
خلالفة عثمارت ذي النورين مما افف آخرورت.
وما ِبر د أظ ِبقرره هنا أرت هوا العلي الغاير الوي مارت حيمله أبو ذر

 عررن طريررق سر اًلته للنرري  أو عررن طريررق وصررا النرري  لرره()2أل
هررو الرروي أد برره إىل تل ر اًلجتهررادا واملواقررن الرريت خررالن فيهررا
اءرري الغفررري مررن الصررحابة  -رضرري هللا عررنهي أمجعررف -أل وهررو الرروي
دفعرره إىل التعلررق بع راائي ايمررور دورت رخصررها .وهررو م ر جور بررال ش ر
علر هرروه اًلجتهررادا وتلر املواقرن أجر اررا واحر اردا إرت أخطر أل وأجررين
اثنف إرت أصا أل وهوا من فضائل شريعتنا وحماسن ديننا.
يروي مَ داِ بَ أوس أِبد قال :مارت أبو ذر يسم احلديث من

رسول هللا  فيه الشدالأل مث خيرج إىل قومه فيسلي عليهيأل مث إرت رسول
هللا  ي رررخص في رره بع ررد فل رري يس ررمعه أب ررو ذرأل فتعلر رق أب ررو ذر ابيم ررر
الشديد(.)3
( )1احللية (.)169 /1
( )2انظر مجلة من هوه الوصا يف متايب « أاب ذر» من إصدارا دار الوطن.
( )3أخرجه أمحد يف املسند (.)125 /4
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وه ببقا َ ببد لن ببا خط ر أولئ ر ال رروين تن رراولوا شاص ررية أيب ذر 
ابلدراسرة والتحليرل بعير اردا عرن النصروع الشرررعيةأل أو الرروا التارخييررة
الثابتررةأل ف ررأوا يف أيب ذر  داعياررا إىل اًلش رفامية ضع ر ادا هل را ممررا زعرري
وزعيم ررا للمعارض ررة مم ررا
الس ررحارأل أو رأوه اثئ ر اررا عل ر ر ال رروًلال واحلك ررام ا
اثئرا غاضبااأل إىل
وصفه خالد حممد خالدأل أو رأوه ا
خارجا عن اءماعة ا
غررري ذل ر ضررا توسرروه بغررري مسررتند وًل دليررلأل إًل مررا تنرراقلوه مررن متررا
ايد والقصص .أو متا أهل البدع من الرافضة وغريهي.
إرت اًلعتمرراد عل ر متررا غررري موثقررةأل وعل ر روا سررقيمةأل وعل ر
أسانيد واهيةأل ًل ي دي إًل إىل مايرد مرن اخللر يف التصرور وايحكرامأل
وعدم وضوح الرؤية لد الناقد وامل رخ.
ومت ر ررا ايغ ر ررا ل ص ر ررفها أل أو م ر ررروج ال ر رروها للمس ر ررعوديأل أو
العقررد الفريرردأل أو متررا اءرراحظ وابررن أيب احلديرردأل ًل وكررن أرت تصررل
ابلدار إىل نتائج مرضيةأل أو إىل أحكام تتسي ابلعدل واإلنصاف.
فه ب يمج عا وببا قا باص ي فرقببوظ بببني الو ببني والبهببر وي بببني

الزائب وارلببا أل وإمنررا يررروورت ايخبررار هكرروا دومنررا نقررد أو عحرريص.
ولكررن يعرريش لررول ايماجررد مررن علمرراء أهررل السررنة واءماعررة ونق راد
احل ررديث وأئم ررة ايث رررأل فينف ررورت ع ررن دي ررن هللا  -ع ررا وج ررل  -ري ررن
الغالفأل وانتحال املبطلفأل وأتويل اءاهلف.
َتبد
مالد أبو لاحل
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مَ هو أبو ذر؟
أوي :امسد وقبااتد:
و
اختلررن يف امسرره علر أقروال عرردالأل أشررهرها أنرره :جنررد بررن جنررادال
وقيل :يايد بن جنادالأل وقيل :برير بن جنادالأل وقيل :بريرر برن عبرد هللاأل
وقيل :جند بن السكنأل وقيل :ابن عشرقة(.)1
وقال ا باف اببَ ح بر :قلر  :يف مترا ايد عرن ابرن ماجرهأل

مررن طريررق نعرريي انمرررأل عررن طهفررة الغفرراريأل عررن أيب ذر قررال :مررر يب

الني  وأأ مضطع عل بطينأل فرمضين برجلره وقرال« :اي يجنابد
إمنا هقه ال

ة ض ة أه النار»(.)2

قال احلافظ :فإرت صح إسناده فهو صريح يف أرت امسه جند (.)3ا هر.
قائال« :هقا إلناِ
قل  :ذمر هوا احلديث البوصريي يف الاوائد ا

فاد مقال؛ حم د بَ ِب ات مل أر مَ جرحد وي مَ وثقد و قو بَ
محاد خمتا فاد وابق رجال اإللناِ ثقات»(.)4

( )1انظ ررر سر ررري أع ررالم النر رربالء ()46 /2أل  ،ررويا الته ررويا (90 /12أل )91أل البداي ررة والنهاي ررة (/7
171أل .)172
( )2سنن ابن ماجه ( )1227 /2متا ايد أل رقي (.)3724
(، )3ويا التهويا (.)91 /12
( )4مصباح الاجاجة (177 /3أل .)178
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وأخرج الطربا وأبو نعيي حديثاا آخر وفيه أرت الني  س له« :مبَ

أِبب ببت؟» فق ررال :إ جن ررد ؛ رج ررل م ررن ب ررين غف ررار .ويف إس ررناد ه رروا

أيضا مقالأل مرثرد برن عبرد هللا اليرا عرن أيب ذر قرال الروهي:
احلديث ا
فيرره جهالررةأل ذمررره العقيلرري وقررالً :ل يترراب عل ر حديثرره» .انظررر مي راارت
اًلعترردال ( )87 /4ولكررن احلررافظ قررال عنرره« :مقبررول» مررن الثالثررة.
انظر التقريا رقي (.)6546
وعل ر مررل حررال فعنررد بررن جنررادال هررو املشررهور يف اسرري أيب ذر
.
ق ب ببال اب ب ببَ َوب ب ب ا البدا ب ببة« :وامسر رره جنر ررد بر ررن جنر ررادال عل ر ر

املشهور»(.)1

ورجحببد ابببَ ل ب د ا ال بقببات()2أل وجررام برره الط رربا ممررا حكرراه

عنه احلافظ اهليثمي يف م الاوائد(.)3

وأبو ذر مَ قبااة غفارأل وغفرار مرن برين منانرةأل وهري بنرو غفرار برن

ملي رل بررن ضررمرال بررن بكررر بررن عبررد منرراال بررن منانررة .وهرري مررن القبائررل
اخلم ررسأل (أس ررليأل وغف ررارأل وماين ررةأل وجهين ررةأل وأش ررع ) ال رريت مانر ر يف
اءاهلية يف القوال واملكانة دورت بين عامر بن صعصعةأل وبين عيي بن مرر

( )1البداية والنهاية (.)171 /7
( )2الطبقا الكرب (.)219/4
( )3م الاوائد ()330/9
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روًل فيرره مررن
وغريسررا مررن القبائررلأل فلمررا جرراء اإلسررالم مررانوا أسرررع دخر ا
أولئ أل فانقلا الشرف إليهي بسبا ذل (.)1
اثِباوا :لفتد:

()2
جسيما مث اللحية(.)3
ضاما
قيل :مارت  آدم
ا
ا

وروى ابببَ ل ب د مببَ يمفببان بببَ إاببامج قببال :مررارت أبررو ذر رجر ارال
رعاعاأل ينفر رررد وحر ررده يقط ر ر الطرير ررقأل ويغر ررري عل ر ر
يصر ررياأل ومر ررارت ش ر ر ا
الص ررم( )4يف عماي ررة الص رربح علر ر ه ررر فرس رره أو قدمي رره م ن رره الس ررب أل
فيطرق احلري وأيخرو مرا أخروأل مث إرت هللا قروف يف قلبره اإلسرالمأل ومسر
مقالة الني  وهو ٍ
يومئو يدعو خمتفيااأل ف قبل يس ل عنه(.)5
وقببال محاببد بببَ ه ب ل :حرردثين ايحنررن بررن قرريسأل قررال :قرردم

املدينررةأل فرردخل مسررعدهاأل فبينمررا أأ أصررليأل إذ دخررل رجررل ط روالأل
بعضراأل فاتبعتره فقلر :
آدمأل أبيا الرأ واللحيةأل حملوقأل يشبه بعضه ا
من هوا؟ قالوا :أبو ذر(.)6
رجال أسود مث الشعر(.)7
وقال أبو بر د  :ومارت أبو ذر ا
( )1فتح الباري (.)627/6
( )2آدم :أمسر.
( )3سري أعالم النبالء (.)47/2
( )4الصرم :مج صرمة :وهي القطعة من اإلبلأل وتطلق عل الغني أيضا.
( )5الطبقا الكرب ًلبن سعد ()22 /4أل من طريق شياه حممد بن عمر الواقدي.
( )6السري (.)50/2
( )7الطبقا (.)230/4
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وقا  :مارت رقيق العظيأل فقد رو ابن سعد عن مليرا برن شرها
اءرمرري قررال :مسعر أاب ذر يقررول :مررا يوئسررين رقررة عظمرريأل وًل بيررا
شعري أرت ألق عيس ابن مرمي(.)1
وحيتمرل أنره صرار مررول بعرد أرت مررب سرنه وأثررر فيره مرا مرارت يلتررام
من الاهد وخشونة العيش.
اثلووا :ل د :
قال القهيب :أحد السابقف ايولفأل مرن ببراء أصرحا حممرد 
قيل :مارت خامس مخسة يف اإلسالمأل مث إنه رد إىل بالد قومه ف قام هبرا
مررر النرريأل  لرره بررول أل فلمررا أرت هرراجر النرري  هرراجر إليرره أبررو ذر
 وًلزمهأل وجاهد معه(.)2
مببد الرلببول و اببت ارلببول وِببببق الف ببول(« .)3مررارت 

أسررا يف الاهرردأل والصرردقأل والعلرريأل والعمررلأل قررو ااًل ابحلررقأل ًل أتخرروه يف
را
هللا لومة ًلئيأل عل حدال فيه»(.)4
وجليس ر رراأل وعل ر ر
مالزم ر ررا
ق ب ببال أب ب ببو ِب ب ببات« :م ر ررارت للرس ر ررول أل ا
ا

أنيسرراأل
مسرراءلته واًلقتبررا منرره حر ا
يصرراأل وللقيررام عل ر مررا اسررتفاد منرره ا
س له عن ايصول والفرروعأل وسر له عرن اإلورارت واإلحسرارتأل وسر له عرن
( )1الطبقا (.)230/4
( )2السري (.)46/2
( )3احللية (.)157/1
( )4السري (.)47/2
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رؤية ربه تعاىلأل وس له عن أحا الكالم إىل هللا تعاىلأل وس له عن ليلرة
القرردر؛ أترف ر م ر اينبيرراء أم تبق ر أل وس ر له ع رن مررل شرريء ح ر مررس
احلص يف الصالال!!»(.)1
وم أنه  مرارت مرن قبيلرة تغرري علر القوافرل وتقطر الطريرقأل ور را
مار هو بنفسه تل ايعمرالأل إًل أنره مرارت يتنسر ويتعبرد ويت لره يف
جاهليتررهأل فكررارت يوحررد وًل يعبررد ايصررنامأل بررل مررارت يسررار منهررا ومررن
عابررديها .قررال يف خرررب إسررالمه لعبررد هللا بررن الصررام  :وقررد صررلي
ابررن أخرري قبررل أرت ألق ر رسررول هللا  بررثالن سررنفأل فس ر له عبررد هللا
ملن؟ ف جابه أبرو ذر :هلل !! فسر له عبرد هللا :فر ين توجره؟ قرال أبرو ذر:
أتوجه حيث يوجهين ريب(.)2
 - 1جهاِه :
أما جهاده  فمرا ختلرن عرن غراوال غااهرا رسرول هللا  منرو قردم
إليرره املدينررةأل إًل مررا مررارت مررر مررن رسررول هللا  فقررد ذمررر عررن بعررا
أهل التاريخ أنه ختلن عن غاويت ذا الرقاع وبين املصطلقأل ينره مرارت
أمريا عل املدينة مر من رسول هللاأل .)3( 
ا

( )1حلية ايولياء (.)169 /1
( )2صحيح مسلي رقي ()2473
( )3انظر السريال النبوية ًلبن هشام (285 /3أل  )401ط :مكتبة املنار.
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وأمببا غببزو بببدر وأحببد وا نببد فقررد فاتترره يرت النرري  أمررره يف
اللقرراء ايول رت يرج ر إىل قومرره يرردعوهي إىل اإلسررالمأل ح ر إذا مس ر
بظهوره قدم إليه(.)1
ومارت  حامل راية غفار يوم حنف (.)2

وأما غزو بوك فقد رو ابرن إسرحاق عرن ابرن مسرعود قرال« :ملرا

سار رسول هللا  إىل تبرو،أل جعرل ًل يراال يتالرن الرجرلأل فيقولرورت:
رسر ررول هللاأل ختلر ررن فر ررالرتأل فيق ر ررولِ« :م ب ببوه إظ ْ ب ببَ فا ب ببد مب ب ب

فسااحقْت وإظ َْ غ ذلك فقد أراحْت هللا مند» .حر قيرل:
رسول هللا ختلن أبو ذرأل وأبط به بعريه!!».
ولكرن مررا مرارت ييب ذر أرت يتالررن عررن رسرول هللا  مهمررا مانر

التض ررحيا أل ومهم ررا بلغر ر ب رره املش ررقة والعن رراءأل ق ببال اب ببَ إل ببحا :
وتلرروم( )3بعررري أيب ذر فلمررا أبط ر عليررهأل أخررو متاعرره فععلرره عل ر هررره
وخرج يتب رسول هللا  ونظر أ ر فقال :إرت هوا الرجرل وشري علر
الطريررقأل فقررال رسررول هللاأل َ«: ببَ أاب ذر» فلمررا أتملرره القرروم قررالوا:

( )1الطبقا (.)226 /2
( )2السري (.)57/2
( )3تلوم :تلبث ومكث.
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ه ررو وهللا أب ررو ذرأل فق ررال رس ررول هللاأل « : رح ببت هللا أاب ذر ااب ب
وحده واوت وحده و ب ث وحده»(.)1
يف غ رراوال تبر ررو ،م ررن

فك ررارت  يقر ررول ع ررن هر رروا املوق ررن :أبط ر ر
ععن( )2بعريي.
ولكنه  مل يستسلي لول ايمرأل مما يفعل الوين يسرقطورت أمرام
رورا لر رره يف
أي عقبر ررة أو مشر رركلةأل فلر رري بعر ررل ضر ررعن بعر ررريه سر رربباا وعر ر ا
التالن عن رسول هللا  يف يوم من أشد اي م اليت مر ابملسرلمف
وأقسرراهاأل ولكنرره محررل متاعرره عل ر عاتقررهأل وانطلررق يف تل ر الصررحراء
املدوي رة ليلحررق برسررول هللا  فمررا قيمررة احليرراال إذا ختلررن أبررو ذر عررن
نبي رره  يف س رراعة العسر ررال؟ وه ررل يتص ررور أرت يك ررورت رس ررول هللا  يف
مواجهة مر ايعرداءأل ري بره املنيرة مرن مرل جانرا بينمرا أبرو ذر 
ينعي ابيمن والسالم ؟!
 - 2زهده :
وأما زهده  فقد بلغ يف ذل املنالة العاليةأل واحمللة الرفيعةأل أخررج
اإلمررام أمحرردأل عررن أيب أمسرراء أنرره دخررل عل ر أيب ذر ابلربرروال( .)3وعنررده
( )1السري ( )56 /2واحلديث أخرجه احلامي يف املستدر50 /3( ،أل )51أل وقال :صرحيح ومل خيرجراه.
وقررال الرروهي :وفيرره إرسررال .وأخرجرره البيهقرري يف الرردًلئل (221 /5أل )222أل ورواه الطررربي يف الترراريخ
( )145/3من طريق ابن إسحاق.
( )2الععن :اهلاال.
( )3الربوال :قرية من قر املدينةأل عل ثالثة أميال منهاأل قريبة من ذا عرق .انظر النهاية (.)183/2
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امررأال سرروداء مشررعثةأل لرريس عليهررا أثررر اناسررد( )1واخللرروق( )2فقررال :أًل
تنظرررورت مررا أتم ررر برره؟ أتم ررر أرت آيت الع رراقأل فررإذا أتيته ررا مررالوا عل رري
ب رردنياهيأل وإرت خليل رري عه ررد إ « :أظ ِوظ جسب ببر جهب ببنت ار وقب ببا ذا

ِح ب ب

ومزل ب بة» وإأ أرت أنيت علي رره ويف أمحالن ررا اقت رردار()3أل أح ررر أرت

ننعو من أرت أنيت عليه وفن مواقري(.)4

ومَ أ ااق قالت :دخل عل أيب ذر فرأيته شعثاا شاحبااأل بيده

صوفأل قرد جعرل عرودين وهرو يغرال هبمراأل فلري أريف بيتره شريئااأل فناولتره
ٍ
وسويقأل فقال  :أما ثواب فعل هللا(!!)5
شيئاا من دقيق
ومببر أبببو ذر ماببُ أ الببدرِامجأل وقررد برين مسرركناا فقررال لرره أبررو ذر:

دارا أذرت هللا خبراهبا؟ يرت أمورت رأيت تتمررغ يف عرورال
ما هوا ؟! تعمر ا
أحا إ من أرت أمورت رأيت فيما رأيت فيه(.)6
ومببَ لببامل بببَ أ ا ببد مببَ أباببد قببال :بعررث أبررو الرردرداء إىل أيب

روًلأل قررال :فعرراء الرسررول فقررال ييب ذر :إرت أخررا ،أاب الرردرداء
ذر رسر ا
يقرئر السررالمأل يقررول لر  :اتررق هللا وحررق النررا أل قررال :فقررال أبررو ذر:
( )1اناسد :الثيا املصبوغة ابلاعفرارت .القامو احملي ع (.)348
( )2اخللوق :نوع من الطيا .انظر خمتار الصحاح ع (.)180
( )3اقتدار :أي قدرال عل محل أعبائه.
( )4مواقري :أي حيملورت أثقاًلا .واخلرب أخرجه أمحرد ( )159 /5وابرن سرعد ( )236 /4قرال املنروري يف
الفغيا :رواه أمحد ورواته رواال الصحيح.
( )5السري (.)74 /2
( )6السري (.)74 /2
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مررا وللنررا أل وقررد ترم ر هلرري بيضرراءهي وصررفراءهيأل مث قررال للرسررول:
انطلق إىل املنالأل قال :فانطلق معهأل قال :فلما دخل بيتره إذا طعريي يف
عبرراءال لرريس ابلكثررريأل وقررد انتشررر بعضررهأل قررال :فععررل أبررو ذر يكنسرره
ويعيررده يف العبرراءال مث قررال :إظ مببَ فقببد ار برمج رفقببد ا م ااببتدأل قررال:
مث جرريء بطعرريي فوض ر بررف يديررهأل قررال :فقررال  :مررلأل قررال :فععررل
الرجل يكره أرت يض يده يف الطعام ملا ير من قلتهأل فقال لره أبرو ذر:
ض يرد،أل فروهللا يأ بكثرتره أخروف مرين بقلترهأل قرال :فطعري الرجرل مث
رج إىل أيب الردرداء فر خربه را رد عليرهأل فقرال أبرو الردرداء :مرا أ لر
أاب ذر.
اخلضراء وًل أقل الغرباء عل ذي هلعة أصدق من
وقببال مبببد هللا بببَ م برا  :رأي ر أاب ذر ابلربرروالأل وعنررده ام ررأال لرره

سررحماء( )1أو شررحباءأل وهررو يف مظلررة سرروداءأل فقيررل لرره :أاب ذرأل لررو
اختو امرأال هي أرف مرن هروه فقرال :إ وهللا يرت أخترو امررأال تضرعين
أحا إ من أرت أختو امرأال ترفعف(!!)2
ق ررالوا :أاب ذرأل إن ر ام رررؤ م ررا تك رراد يبق ر ل ر ول رردأل فق ررال :وإأ
فمررد هللا الرروي أيخرروهي منررا يف دار الفنرراء ويرردخر لنررا يف دار البقرراء.
قال :ومرارت بلرس علر قطع ٍرة املسرح واءوالرق()3أل فقرالوا لره :أاب ذرأل

( )1سحماء :سوداء.
( )2يعين يف الدنيا.
( )3املسح :مساء غليظ من الشعر .لسارت العر ( .)596 /2واءوالق :ايوعية .لسارت (.)36 /10
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لو اختو بساطاا هو ألرف مرن بسراط هروا؟ فقرال :اللهري غف ارراأل خرو
ما أوتي أل إمنا خلقنا لدار هلا نعملأل وإليها نرج (.)1

ومل َْ زهد أ ذر  مبَ م بز وفاقبةأل برل لقرد عرضر عليره

ردما علر أرت يكررورت
رريا معر ا
مررائي ايمروال فرفضررهاأل وفضررل أرت يعرريش فقر ا
طالباا لدنيا حقريال؛ لعنهرا هللا  -عرا وجرل  -يروم خلقهراأل ولعرن طالهبرا
والالهثر ررف وراءهر ررا .فعر ررن أيب شر ررعبة  قر ررال :جر رراء رجر ررل إىل أيب ذر
فع ررر علي رره نفق ررةأل فق ررال أب ررو ذر :عن رردأ أعن ررا فلبه رراأل ومح ررر تنقلن رراأل
وحم رررال خترردمناأل وفضررل عبرراءال عررن مسرروتناأل إ يخرراف أرت أحاسررا
عل الفضل(!!)2
وقد باغ ا ارث  -وهو رجل مرن قرريش مرارت ابلشرام  -أرت أاب ذر

مارت بره عروزأل فبعرث إليره بثال ائرة دينرارأل فقرال أبرو ذر :مرا وجرد عبرد
هللا مررن هررو أهررورت عليرره مررينأل مسعر رسررول هللا  يقررول« :مببَ لب ل

ولد أرب وظ ِرمهوا فقد أ

»

()4( )3

.

( )1أخرج رره اب ررن أيب ش رريبة يف املص ررنن ( .)124/7ق ررال اهليثم رري يف انمر ر ( :)334 /9رواه الط رربا
وفيه موس بن عبيدال ضعين.
( )2قال اهليثمي يف انم  )334/9( :رواه الطربا وأبو شعبة البكري مل أعرفرهأل وبقيرة رجرال الصرحيح.
وأخرجه ابن سعد ).)235 /4
( )3أحلن :أحل واملعىن أنه س ل بغري حق.
( )4قال اهليثمري يف انمر ( :)334/9رواه الطرربا  .ورجالره رجرال الصرحيح غرري عبرد هللا برن أمحرد برن
عبد هللا بن يونس وهو ثقة.
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وييب ذر أربعررورت درسارراأل وأربعررورت شرراالأل وماهنررارت .قررال أبررو بكررر بررن
عياش :يعين خادمف.

وقببد َبباظ أبببو ذر  تاببرن هِبببد اب ماببُ ال هببد ارولأل مل

حيد عن الطريق الروي خطره لره رسرول هللا  ونرة وًل يسررالأل فهرو ممرا
قال الشاعر:
ببزول ا ب ببال الرال بباات وإِب ببد

ماُ ال هد ي اوي وي تغ

لسا من رسول هللا  يوم القيامرة؛
فكارت  يقول :إ يقربكي ا

ااسببا ببو القاامببة مببَ
وذل ر أ مسعترره  يقررول « :أقببربْت م ب
و
مر مَ البدِباا َها بة مبا رَتبد فاهبا» .وإنره وهللا مرا مرنكي مرن أحرد
إًل وقد تشبث منها ٍ
بشيء غريي(!!)1
ٍ()2
قائمررا يصررلي
ورنه و
ومببا م ببامج بببَ أ مببرواظ يف من ررال م ر ا
تارا هبررا ا
فقررال لرره :أاب ذر أمررا ل ر ثررو غررري هرروه النم ررال؟ قررال :لررو مررارت
لرأيترره علرريأل فقررال عطرراء :فررإ رأير علير منررو أ م ثرروبفأل فقررال:
ابن أخي أعطيتهما من هو أحوج إليهما مينأل فقرال عطراء :وهللا إنر
حملترراج إليهمرراأل فقررال أبررو ذر :اللهرري غفر اررا ...إنر ملعظري للرردنياأل ألرريس
ت ررر عل رري ه رروه ال ررربدال و أخ ررر للمس ررعدأل و أعن ررا فلبه رراأل و

( )1أخرجر رره اب ر رن س ر ررعد ( )229 /4وأمحر ررد يف املس ر ررند ()165 /5أل ويف الاهر ررد (ع  )214وإسر ررناده
ضعين .انظر السري ( )72 /2هامش رقي (.)2
( )2النمرال :بردال من صوف تلبسها ايعرا  .خمتار الصحاح مادال (رت .م .ر).

أبو ذر الغفاري

19

أمحر ررال( )1فتم ررل عليه ررا مريتن ررا ()2أل وعن رردأ م ررن خي رردمنا ويكفين ررا مهن ررة
طعامناأل ف ي نعمة أفضل ضا فن فيه؟
إي  -وهللا  -ف ي نعمة أفضل ضا فن فيهأل ألسنا نرما السريارا
الفارهةأل ونسكن القصور العاليةأل ونسري عل الطررق املمهردال الواسرعةأل
وًل نشررعر اررارال الصررين أو قسروال الشررتاءأل ومر ذلر ملرره ننسر هرروه
رابرا ع ررن م ررابرأل ف ررال ن ر دي ح ررق الش رركر
ال ررنعيأل وفس ررا أأ ورثناه ررا م ر ا
عليها.
يومرا
أما أببو ذر  الروي مرارت يعريش يف مظلرة مرن الشرعرأل أيمرل ا

يوم رراأل فم ررا م ررارت لينس ر نع رري هللا  -ع ررا وج ررل  -علي ررهأل فْ بباظ
وب رروع ا
اببْر هللا – مببز وج ب  -ماببُ َسببر ا بببز الاابسببة و بربة ارببامج

الب

ت رمهببا ب ببد

ب َو ب  .وقرد قيررل لره  ذا يرروم :أًل تتاررو

ررياأل وإمنررا
ضرريعة ممررا أختررو فررالرت وفررالرت؟ قررال :مررا أصررن رت أمررورت أمر ا
يكفيين يف مل يوم شربة ماء أو لنبأل ويف اءمعة قفيا( )3من قمح(.)4

ور ببا ما بت ببد أ ذر ا م اا ببتها أجام ببا ما ببف وقا :أم ذر إرت ب ررف

مئودا وإرت املان فيها أهورت من املثقل(.)5
أيدينا عقبة ا
( )1أمحرال :مج محار وبم أيض ا عل محر.
( )2مريتنا :طعامنا.
( )3القفيا :مكيال واءم  :أقفاال.
( )4الاهد يمحد (ع .)215
( )5الاهد يمحد (ع .)215
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وأمات مَ ذلك أنه  رفرا أرت يرااد يف قوتره علر مرا مرارت عليره
اباب م ررن أبر روا
يف عه ررد رس ررول هللا  ين رره خش رري أرت يك ررورت ذلر ر ا
التعلرق ابلرردنيا وزهر،رراأل قررال أبررو ذر  :مررارت قررويت علر عهررد رسررول
صاعاأل فال أزيد عليه ح ألق هللا عا وجل(!!)1
هللا  ا
ومبا وم هببا قفبة َلبباأل فمثلر بررف يديرره وعنررده
وجببامجت إلاببد ابنتببد و

أصررحابه وقال ر  :أبترراه :زعرري احلراثررورتأل والاراعررورت أرت أفلس ر هرروه
هبرجررة()2أل فقررال :بنيررة ضررعيهاأل فررإرت أاب ،أصرربح  -امررد هللا  -مررا
ول من صفراء وًل بيضاء إًل أفلسه هوه(.)3
وأب ررو ذر  م ررارت ي رررفا امل ررال ين رره حر ر وإرت أد ح ررق هللا في ررهأل
وامتسرربه مررن حررالل وأنفقرره يف طاعررة هللاأل فإنرره ر ررا أخررره عررن دخررول
بدما
اءنة يوم القيامة ولرو لسرويعا قليلرةأل ففري احلرديث« :ي بزول ق و

مبد و القاامبة حبي يسب ل مبَ أرببو وذَبر منهبا« :مالبد مبَ أ بَ
اَتسبببد وفببات أِبفقببد»( .)4فكررارت هرروا الس ر ال واحلسررا يرروم القيامررة

س رربباا مافيا ررا للعاب ررد الااه ررد أيب ذر  يف أرت ين ر ر

بنفس رره ع ررن ه رروه

( )1احللية (.)162 /1
( )2هبرجة :أي رديئة يقال :درهي هبرج أي رديء الفضة .املصباح املنري ع (.)64
( )3احللية (.)164 /1
( )4أخرجه الفموي ( )529 /4متا القيامةأل رقي ( )2417وقال :حسن صحيح .وصححه ايلبا
مما يف صحيح اءام رقي (7299أل .)7200
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بااب ببو القاامببة
دائمررا« :ذو الببدرمهني أ ببد حسب و
السرربيل .فكررارت يقررول ا
مَ ذي الدرهت» (!! )1
أما ما رَد أبو ذر  بعد وفاتهأل فقد س ل ابن سريين ابن أخ ٍ
ييب ذر فق ررال ل رره :م ررا ت ررر ،أب ررو ذر؟ فق ررال :ت ررر ،أ ن ررف ومح ر اارا وأعن ر اراا
ورمائا(.)2
فكثريا ما مارت
ومَ َرمد وجوِه  فكارت مضر املثل يف ذل أل ا

يبي طاوا يعا قسوال اءوع وشدتهأل ليشب جريانه وأضيافه.
قال عيس بن عميلة الفااري :أخرب من رأ أاب ذر حيلرا غنيمرة
له فيبدأ جبريانه وأضيافه قبل نفسهأل ولقد رأيته ليلة حلا ح مرا بقري
يف ضررروع غنمررة شرريء إًل مص رره()3أل وقررر إلرريهي عر اررا وهررو يسررريأل مث
تعور إليهي وقال :لو مارت عندأ ما هو أفضل من هوا اءئنا برهأل قرال:
وما رأيته ذاق تل الليلة شيئاا(!!)4
ومببَ مببوظ بببَ مبببد هللا بببَ متبببة بببَ مسب وِ قررال :مسر أبررو ذر
بررردين فر تار حرردسا وارتررد بشررم ٍلةأل ومسررا أحرردسا غالمررهأل مث خرررج

مجيعررا مررارت أمجررلأل قررال :أجررل
علر القرروم فقررالوا لرره :لررو منر لبسررتهما ا

( )1احللية (.)164 /1
( )2السري (.)57 /2
( )3مصره :أي حلبه.
( )4الطبقا (235 /4أل  .)236وانظر السري (.)78 /2
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ولكين مسع رسول هللا  يقول« :أا وهت مما أتَابوظ وألبسبوهت
مما ْسوظ»(.)1
 - 3ما د :
أمررا علمرره  فقررد نقررل اآلجررري عررن أيب داود أنرره مررارت ي روازي ابررن
مسعود يف العلي(!!)2
وهوه وهللا درجة رفيعرةأل ومنالرة عاليرة أرت يرااحي الغفراري  اإلمرام
العا والصحايب اءليل عبد هللا بن مسعود  يف العلي.
علمرا ععرا فيرهأل ومرارت
وقد سئل علري  عرن أيب ذر فقرال :وعر ا
يصرا علر العلريأل ومرارت يكثرر
رحيحا علر دينرهأل حر ا
شحيحا حر ا
يصراأل ش ا
ا
السر ال( )3فيعطر وونر أل أمررا أرت قررد ملر ء لرره يف وعائرره حر امررت ()4أل
ومن الوي م وعاءه غري رسول هللاأل ؟
علما أومي عليه فلري خيررج منره
وقال  أ و ا :أبو ذر وعاء مليء ا

شيء(.)5
وم ر مررل هرروا العلرري الرروي أعطيرره أبررو ذر  إًل أنرره مان ر تفوترره
بع ررا املس ررائل ال رريت م ررارت يغي ررا عنه ررا وحيض رررها غ ررريه م ررن الصر رحابةأل
( )1الطبقا ()237 /4
(، )2ويا التهويا (.)90 /12
( )3أي س ال النيأل .
( )4الطبقا (.)232 /2
(، )5ويا التهويا ( )90 /12والسري (.)60 /2
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رريا فريع ر املاشررية هنررا.،
وذل ر بسرربا أنرره مررارت يرروها إىل الربرروال مثر ا
فق ررد روي ع ررن اب ررن عب ررا ق ررال :م ررارت أب ررو ذر خيتل ررن م ررن الرب رروال إىل
املدينة خمافة ايعرابية()1أل فكارت حيا الوحدال(.)2
وقد فا د  حْبت التبا ت عنرد فقرد املراء فكرارت يصرلي أ امرا وهرو
جنررا إىل أرت علمرره رسررول هللا  الترريمي .رو أبررو داود عررن أيب ذر
ق ر ررال :اجتمع ر ر غنيم ر ررة عن ر ررد رس ر ررول هللا  فق ر ررال« :اي أاب ذر ابب ب ب يد
فاهب ببا» .ق ررال أب ررو ذر :فب رردو إىل الرب رروالأل فكانر ر تص رريبين اءناب ررةأل
ف مكث اخلمس والس أل ف تي النري  فقرال« :أببو ذر» فسرك أل

فق ررال« :ثْات ببك أمب بك أاب ذر رم ببك الو ب ب »()3أل ف رردعا
سرروداءأل فعرراء بع ر ٍ
س( )4فيرره مرراء فس رفتين بثررو أل واسررتف ابلراحلررة
جباري ررة

ربالأل فقررال « :الاب ب اد ال اب ب
واغتسررل أل فك ر ألقي ر عررين جر ا

وضومج ارسات ولو إىل مار لنني فإذا وجدت ارامج ف مسد جادك

فإظ ذلك م »(.)5

( )1ايعرابية :هي سكىن البادية بعد اهلعرال وقد ورد النهي عن ذل .
( )2السري (.)68 /2
( )3هوا الدعاء لتفايي ايمر وتعظيمه وليس عل احلقيقة.
( )4العس :القدح العظيي.
( )5أخرجره أبرو داود ( )91 /1متررا الطهرارال رقرري ( )332والفمروي ( )212 /1متررا الطهرارالأل رقرري
()124أل وقر ررال :حسر ررن صر ررحيح .ورواه أمحر ررد (146 /5أل 147أل  )180وصر ررححه ايلبر ررا ممر ررا يف
صحيح اءام رقي (.)1666
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وا روا ة قال أببو ذر :إ اجتوير ( )1املدينرةأل فر مر
 بر ٍ
روود( )2وبغ ررني فق ررال « :ا ببر م ببَ ألباهن ببا» .فق ررال أب ررو ذر:
رسرول هللا

فكن أعا ( )3عن املاءأل ومعي أهلريأل فتصريبين اءنابرةأل ف صرلي بغرري
طهر ر رورأل ف تير ر ر رس ر ررول هللا  بنص ر ررن النه ر ررارأل وه ر ررو يف رهر ر ر ٍ م ر ررن
أصحابهأل وهو يف ل املسرعد فقرال« :أببو ذر»( ...)4وذمرر ف اروا مرن

احلديث السابق.

وهقا اَْ أظ ْوظ اه ودا را قالد داِ بَ أوس :مارت أبو ذر

يسم احلديث من رسول هللا  فيه الشدالأل مث خيرج إىل قومهأل فيسلي
عل رريهيأل مث إرت رس ررول هللا  ي رررخص في رره بع رردأل فل رري يس ررمعه أب ررو ٍ
ذرأل
فتعلق أبو ٍ
ذر ابيمر الشديد(.)5
قببال الببقهيب :لرره مائتررا حر ٍ
رديث وأحررد و ررانورت حررديثااأل اتفقررا منهررا

عل ر ر اثر ررين عشر ررر حر ررديثااأل وانفر رررد البار رراري ار ررديثفأل ومسر ررلي بتسر ررعة
عشر(.)6

( )1اجتوي املدينة :أي مره اإلقامة فيها انظر عورت املعبود (.)528 /1
( )2الوود :ما بف الثالن إىل العشر من اإلبل .عورت املعبود (.)258 /1
( )3أعا عن املاء :أبعد عنه .عورت املعبود (.)529 /1
( )4أبر ررو داود ()91 /1أل متر ررا الطهر ررارالأل اب اءنر ررا يتر رريميأل حر ررديث رقر رري ( )333انظر ررر احلر ررديث
السابقأل وصححه ايلبا مما يف صحيح اءام رقي (.)1667
( )5السري (.)70 /2
( )6السري (.)75 /2
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قاة إل مد (*):
تع ر ررد رواي ر ررة اإلم ر ررام مس ر ررلي يف قص ر ررة إس ر ررالم أيب ذر  م ر ررن أوث ر ررق
الررروا وأالهررا للعوانررا املتعررددال الرريت تضررمنتها قصررة إسررالم ه رروا
الصحايب اءليل.
وفيها حيدثنا أبو ذر نفسه عن جوانا من شاصريته وطبيعرة حياتره
وحيرراال قومررهأل وشرريء مررن عررادا اءاهليررة فيقررول :خرجنررا مررن قومنررا
غفررارأل ومررانوا حيلررورت الشررهر احل ررامأل فارج ر أأ وأخرري أن ريس وأمنرراأل
فنالن ررا علر ر خ ر ٍ
رال لن رراأل ف مرمن ررا خالن ررا وأحس ررن إلين رراأل فحس رردأ قوم رره
فقالوا :إن إذا خرج عن أهل خالن إليهي أنيس()1أل فعاء خالنا
فنثررا( )2علينررا الرروي قيررل لررهأل فقل ر  :أمررا مررا مض ر مررن معروف ر فقررد
مدرته()3أل وًل مجاع ل فيما بعدأل فقربنرا صررمتنا()4أل فاحتملنرا عليهراأل
وتغط ر خالن ررا ثوب رره فعع ررل يبك رريأل فانطلقنررا ح ر نالن ررا اض ررال مك ررةأل
فنررافر( )5أنرريس عررن صرررمتنا وعررن مثلهرراأل ف تيررا الكرراهنأل فاررري أنيس راأل
ف أ أنيس بصرمتنا ومثلها معها.
(*) اعتمدأ يف معظي شرح الغريا عل شرح اإلمام النووي لصحيح مسلي.
( )1أي خال ابمرأال خاله.
( )2أي :أشاعه وأفشاه.
( )3أي :أفسدته.
( )4الصرمة :هي القطعة من اإلبل وتطلق أيض ا عل القطعة من الغني.
( )5قررال النررووي :قررال أبررو عبيررد وغررريه :املنررافرال :املفرراخرال واحملاممررةأل فيفاررر مررل واحررد مررن الرررجلف علر
اآلخرأل مث يتحاممارت إىل رجل ليحكي أيهما خري وأعا نفرا (نووي .)27 /16
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ابرن أخري قبرل أرت ألقر رسرول هللا 

بررثالن سررنفأل قل ر ملررن؟ قررال :هللأل قل ر  :ف ي ر توج ره؟ قررال :أتوجرره
حيث يروجهين ريبأل أصرلي عشراء حر إذا مرارت مرن آخرر الليرل ألقير
م خفاء( )1ح تعلو الشمس.
فقببال أيِبَباس :إرت حاجرةا كررة فرامفينأل فررانطلق أنرريس حر أتر
مكررةأل ف رران علرري()2أل مث جرراء فقل ر  :مررا صررنع ؟ قررال :لقي ر رجر ارال
كررة علر دينر أل يرراعي أرت هللا أرسررلهأل قلر  :فمررا يقررول النررا ؟ قررال:
يقولورت شاعرأل ماهنأل ساحرأل ومارت أنيس أحد الشعراء.
قال أيِبَاس :لقد مسع قول الكهنرة فمرا هرو بقروهليأل ولقرد وضرع
قولرره علر أقرراء الشررعر( )3فلرري يلتررئي علر لسررارت أحر ٍرد بعرردي أنرره شررعرأل
وهللا إِبد لااِ وإهنت لْاذبوظ.

قر ررال :قل ر ر  :فر ررامفين ح ر ر أذه ررا ف ر ر نظرألأل قر ررال :ف تي ر ر مكر ررةأل
فتض ررعف ( )4رج ر ارال م ررنهيأل فقل ر  :أي ررن ه رروا ال رروي تدعون رره الص رراب أل
()6
ف شررار إ فقررال :الصرراب ()5أل فمررال علرري أهررل ال روادي بكررل مرردرال

( ) 1قال النووي :اخلفاء هو الكساء ومجعه أخفيةأل مكساء وأمسية مسلي بشرح النووي (.)28 /16
( )2فران علي :أي أبط .
( )3أقراء الشعر :طرقة وأنواعه.
( )4فتضعف  :يعين نظر إىل أضعفهي فس لته ينه م مورت الغائلة.
( )5الصاب  :منصو عل اإلغراءأل أي انظروا وخووا هوا الصاب .
( )6مدرال :قطعة الطف اليابس.
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وعظرري ح ر خرررر مغشررياا علرري .قررال :فارتفع ر حررف ارتفع ر م ر
نصا أمحر(.)1
قررال :ف تي ر زمررام فغسررل عررين الرردماءأل وشررب مررن مائهرراأل ولقررد
لبث  -ابن أخي  -ثالثف بف يوم وليلةأل ما مارت طعام إًل مراء
زمامأل فسمن ح تكسر عكن بطين()2أل ومرا وجرد علر مبردي
سافة جوع(.)3
ق ررال :فبين ررا أه ررل مك ررة يف ليل ررة قرم رراء إض ررحيارت( )4إذ ض ررر علر ر
أمساررتهي()5أل فمررا يطرروف ابلبي ر أحرردأل وام ررأتف مررنهي ترردعوارت إسررافاا
وأئل ر ررة( .)6ق ر ررال :ف تت ر ررا عل ر رري يف طوافهم ر ررا فقلر ر ر  :أنكح ر ررا أح ر رردسا
ايخررر أل قررال :فمررا تناهتررا عررن قوهلمرراأل ف تتررا علرري فقلر  :هررن( )7مثررل
اخلشرربة غررري أ ًل أمررينأل فانطلقتررا تولرروًلرت( )8وتقرروًلرت :لررو مررارت ههنررا
أحد من أنفارأ!!

( )1نصا أمحر :يعين من مثرال الدماء اليت سال منه.
( )2تكسر عكن بطين :أي انثن طاقا حلي بطنه.
( )3سافة اءوع :بفتح السف وضمها هي رقة اءوع وضعفه وهااله.
( )4قمراء :مقمرالأل إضحيارت :مضيئة منورال.
( )5أمساتهي :آذاهني.
( )6إساف وأئلة :صنمارت.
( )7اهلن :مناية عن الفرج.
( )8تولوًلرت :تدعوارت ابلويل.
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قررال :فاسررتقبلهما رسررول هللاأل أل وأبررو بكررر وسررا هابطررارت .قررال:

«مالْ ببا؟» قالت ررا :الص رراب ب ررف الكعب ررة وأس ررتارها .ق ررال« :م ببا ق ببال
لْ ا؟» قالتا :إنه قال لنا ملمة ع الفي(.)1
وج رراء رس ررول هللاأل أل ح ر ر اس ررتلي احلع رررأل وط رراف ابلبي ر ر ه ررو
وصاحبه مث صل .
فا ا ق ُ ل د َنت أّن أول مَ حااه بتحاة اإلل

الس ررالم علير ر

فقات:

رس ررول هللاأل فق ررال« :وماا ببك ورمح ببة هللا» مث ق ررال:

«مَ أِبت؟» قل  :من غفارأل قال :ف هو بيرده فوضر أصرابعه علر
جبهتررهأل فقل ر يف نفسرري :مررره أ انتمي ر إىل غفررارأل فرروهب آخررو
بيررده فقرردعين( )2صرراحبهأل ومررارت أعلرري برره مررينأل مث رف ر رأسرره مث قررال:
«مببي َنببت ههنببا؟» قل ر  :من ر ههنررا منررو ثالثررفأل بررف ليلررة ويررومأل

قال« :ف َ َاظ

قل  :ما مارت

ك؟»

طعام إًل ماء زمامأل فسمن ح تكسرر عكرن

بطررينأل ومررا أجررد عل ر مبرردي س رافة جرروع .قررال« :إهنببا مبارَببة إهنببا

ا ا ا ت»(.)3

فق ببال أب ببو بْ ببر :رسررول هللا ائررورت

يف طعامرره الليلررةأل فررانطلق

ابابأل فععرل
رسول هللا  وأبو بكرأل وانطلق معهماأل ففتح أبو بكرر ا
( )1ملمة ع الفيأل أي عظيمة ًل شيء أقبح منها.
( )2قدعين :مفين ومنعين.
( )3طعام طعي :أي تشب شارهبا مما يشبعه الطعام.
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يقرربا لنررا مررن زبيررا الطررائنأل ومررارت ذل ر أول طعر ٍرام أملترره هبرراأل مث

غرب ما غرب ()1أل مث أتي رسول هللا  فقال« :إِبد قد وجهبت
()2
ذات خناب ب ي أيراه ببا إي و ببر
أرك
ي

()3

فهب ب أِب ببت مبا ببغ مب ب

قومببك مسببُ هللا أظ ببنف هت بببك و جببرك فبباهت» .قررال أبررو ذر:

أنيس رراأل فق ررال :م ررا ص ررنع ؟ قلر ر  :ص ررنع أ ق ررد أس ررلم
ف تي ر ر
ا
وصرردق أل قررال :مررا يب رغبررة عررن دين ر أل إ قررد أسررلم وصرردق أل
ف تينر ررا أمنر رراأل فقال ر ر  :مر ررا يب رغبر ررة عر ررن دينكمر رراأل فر ررإ قر ررد أسر ررلم
()4
راراأل ف سررلي نصررفهيأل ومررارت
ر
ف
غ
را
ر
ن
قوم
را
ر
ن
أتي
ر
ح
أل
وصرردق أل فاحتملنررا
ا
ي مهي إواء بن رحضة الغفاري ومارت سيدهي.
وقال ِبافهت  :إذا قدم رسول هللا  املدينة أسرلمناأل فقردم رسرول

هللا  املدينة ف سلي نصفهي الباقيأل وجاء أسلي( )5فقالوا :رسول
هللا إخوتناأل نسلي عل الوي أسلموا عليرهأل ف سرلمواأل فقرال رسرول هللاأل

« :غفار غفر هللا َلا وألات لارها هللا»(.)6

( )1غرب ما غرب  :أي :بقي ما بقي .
أر  :أي أري جهتها.
( )2وجه
( )3يثر  :املدينةأل مث مساها النيأل أل طابة وطيبة وهن عن تسميتها يثر .
( )4احتملنا :أي محلنا أنفسنا ومتاعنا عل إبلنا وسرأ.
( )5أسلي :قبيلة.
( )6صحيح مسرلي ( )1922 -1919 /4مترا فضرائل الصرحابةأل اب مرن فضرائل أيب ذرأل حرديث
رقي (.)2473
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وهن ب بباك روا ب ببة أم ب ببرى متف ب ببق مااه ب بباأل فيه ر ررا أش ر ررارا إىل بع ر ررا
ايحرردان الرريت مل تررومرها الروايررة ايوىل وهرري مررن روايررة ابررن عبررا 
قررال :ملررا بلررغ أاب ٍ
ذر مبعررث النرري  كررة قررال يخيرره :ارمررا إىل هرروا
ال رواديأل ف رراعلي عل رري ه رروا الرج ررلأل ال رروي ي رراعي أن رره أيتي رره اخل رررب م ررن
السماءأل فرامس مرن قولره مث ائترينأل فرانطلق اآلخرر حر قردم مكرة ومسر
م ررن قول ررهأل مث رجر ر إىل أيب ذر فق ررال :رأ تب ببد مب ببر مبْبببار ارم ب ب
وَ ومببا مببا هببو ابلا ب ر .فقررال :مررا شررفيتين فيمررا أرد أل فترراود ومحررل
شنةا( )1له فيها ماءأل ح قردم مكرةأل فر ت املسرعدأل فرالتمس النري 
وًل يعرف ر ررهأل وم ر ررره أرت يس ر ر ر ل عن ر رره()2أل ح ر ر ر أدرم ر رره  -يع ر ررين اللي ر ررل -
فاض ررطع ف رررآه عل رريأل فع رررف أن رره غري رراأل فلم ررا رآه تبع ررهأل فل رري يس ر ل
واحد منهما صاحبه عن شيءأل ح أصبحأل مث احتمل قريبتره( )3وزاده
إىل املسعدأل فظل ذل اليروم وًل يرر النري  حر أمسر أل فعراد إىل
مضععهأل فمر به علي فقال :أما أىن( )4للرجل أرت يعلري منالره؟ ف قامرهأل
فرروها برره معررهأل وًل يسر ل واحررد منهمررا صرراحبه عررن شرريءأل ح ر إذا
مررارت اليرروم الثالررث فعررل مثررل ذل ر أل ف قامرره علرري معرره مث قررال لرره :أًل
رردثين مررا الرروي أقرردم هرروا البلررد؟ قررال :إرت أعطيتررين عهر اردا وميثاقاررا
( )1الشنة :القربة البالية.
( )2يرت أخاه حوره من أهل مكة قائالا« :ومن عل حرو ٍر مرن أهرل مكرةأل فرإهني قرد شرنفوا لره و همروا»
أي أبغضوه وأغلظوا له .انظر صحيح مسلي (.)1923 /4
( )3هي الشنة املومورال.
( )4أما أىن :أما حارت.
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لفشررد فعل ر أل ففعررلأل ف ر خربهأل فقررال :فإنرره حررق وهررو رسررول هللا 

فإذا أصبح فاتبعينأل فإين إظ رأ ت اوا أمبان ماابك ق بت َب ين

أر ق اربامجأل فرإرت مضري فراتبعين حر تردخل مردخليأل ففعرلأل فرانطلق

يقفرروه()1أل ح ر دخررل عل ر النرريأل أل ودخررل معررهأل فسررم مررن قولرره
وأسرلي مكانررهأل فقررال لره النرريأل « :ارجببو إىل قومببك فب م هت حببي
اك أمري».
فقال :والوي نفسي بيدهأل يصرخن هبا بف هرانيهيأل فاررج حر
حممدا
أت املسعدأل فناد عل صوته :أشهد أرت ًل إله إًل هللاأل وأرت ا

رسرول هللاأل واثر القببو ف بربوه حببي أضب وهأل فر ت العبررا ف مررا
عليه فقرال :و اْبت ألسبتت ا بوظ أِببد مبَ غفبار!! وأرت طريرق رارمي
إىل الشررام علرريهيأل ف نقرروه مررنهيأل مث عرراد مررن الغررد ثلهرراأل واثروا إليرره
فضربوهأل ف ما عليه العبا ف نقوه(.)2
 - 5فوائد مَ قاة إل

أ ذر :

أوي :أبر ررو ذر الغفر رراري  مر ررن قبيل ر ررة غفر ررار الر رريت مان ر ر تش ر ررتهر
و
ابإلغ ررارال علر ر القواف ررل وس ررلبهاأل فك ررانوا حيل ررورت الش ررهر احلر ررام ابلقت ررال
والسلا والنهاأل ولول مره النريأل أل أنره انتمر إليهراأل ولكنرهأل 
( )1يقفوه  :يتبعه.
( )2أخرج رره البا رراري (241 /4أل  )242مت ررا مناق ررا اينص ررارأل اب إس ررالم أيب ذر .ومس ررلي (/4
 )1925 -1923متا فضائل الصحابةأل اب من فضائل أيب ذرأل رقي (.)2474
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أل بعررد حديثرره معرره علرري أرت الرجررل عل ر أ اًلسررتعداد لتحمررل أعبرراء
الدعوال وواجبا،ا فوجهه إىل قومه داعياا ومبلغاا.
ويف ذل إشرارال إىل املررء ًل يقرا يف اإلسرالم بنسربه وعشرريته وإمنرا
بتق ر رواه هلل  -عر ررا وجر ررل  -و ر ررا يسر ررتطي أرت يقدمر رره هلر رروا الر رردين مر ررن
خدما وتضحيا .
اثِباوا :وأببو ذر الغفباري  رجب ي برن أِبابان ا ابولأل وًل

أيضررا مداهنررة وًل مررداراالأل ولررول ملررا فاج ر ه خالرره ابلتهمررة الرريت
يعرررف ا

ألصررق

رائالأل «أمببا مببا م ببُ مببَ م روفببك
لمرراأل رد قر ا
نرريس أخيرره ا

فقد َدر د وي عبا لبك فا با ب بد» مث انطلرق هرو وأخروه وأمره بعرد
هوا املوقن راما خاله يبكي ما مارت منه .فليس من طبيعتره أرت يرضر
بعالقرة يشروهبا دخررن الظنرورت ومردر الفقررا والشركو،أل فطريقتره صررورها
الشاعر بقوله:
ب ب ببق

ف ب مرن منببك غو ب أو مسا ب

فإمب ب ببا أظ ْب ب ببوظ أم ب ب ب

وإي ف ب ب ب ب ب ب بباارح واخت ب ب ب ب ب ب ببقين

م ب ب ب ب ببدوا أ قا ب ب ب ب ببك و تقاب ب ب ب ب ب

اثلووا :وأبو ذر  مَ جنس ارحنبان ارتب َلني الروين ًل يعففرورت

بعبادال ايصنامأل بل مارت يصلي هلل قبل أرت يسرليأل ولرول فإنره ملرا رأ
املررأتف ترردعوارت إسررافاا وأئلررة قررال هلمررا تلر املقالررة الشررنيعة حر مفتررا
عن الشر ،وانطلقتا تولوًلرت.
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راب و ببا :والاب ب والتح ب ب ومواجه ببة ارح ببداث ل ببفات أَا ببد

لاِااة أ ذر :

أ  -ف نببدما أم ب ه أِببباس ب ب النببيبأل أل وأقسرري لرره أنرره صررادق
وأهنرري مرراذبورتأل مل يشررفه ذل ر ومل يكفررهأل بررل ذهررا بنفسرره إىل النرريأل
أل و مررل يف سرربيل ذل ر مررا مررل مررن ايذ واءرروعأل ح ر فررر
بلقاء احلبياأل أل فسم من مالمه وأسلي عل يديه.
رديدا ح ر ر
 -ل ب ب ه ماب ببُ ارذىأل فق ررد ضر رربوه م ر ررال ض ر ررااب ش ر ا

سال دماءهأل وذل عندما س ل عن النيأل أل يف مكة.

وضببر أ و ببا مببر ني أو أَوببر حببي أض ب وهأل وذل ر ينرره جهررر

ابلشررهادتف بررف ه ررا ق رريش ف ر مسعهي مررا يكرهررورت .ففرري روايررة ابررن
عب ررا « :ف ب بربوه ح ببي أوج ببوه» .ويف رواي ررة أيب قتيب ررة« :ف ببربت
رموت» أي ضرب ضرااب ًل يبا من ضربين أرت لو أمو منه(.)1

ج ب ب  -لب ه ماببُ ا ببو فقببد لبببث ا مْببة قبررل أرت يلقر رسررول

هللاأل أل ثالثف ما بف يروم وليلرةأل ويف روايرة قرال لره النريأل « :منبق
َ ببت أِب ببت ههن ببا؟» قررال« :من ببق ع ببس ما ببر » ()2أل ويف ه رروه امل رردال
الطويلة مل يكن له طعام وًل شرا سو مراء زمرام ومر ذلر مل يشرعر
ثر اءوع وضعفه وهااله.
( )1فتح الباري (.)214 /7
( )2صحيح مسلي ( )1923 /4وًل تعار بف الروايتف مما سي يت.
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ِ  -لب ب ه ما ببُ ال ببدمو إىل هللا  -ع ررا وج ررل  -حر ر أس ررلم
غف ررار ع ررن بك ر ررال أبيه رراأل فق ررد لب ررث يف قومر رره ح ر ر فاتتر رره ب رردر وأحر ررد
رابرا عل ر ر
واخلنر رردقأل داعيار ررا إىل هللا  -ع ررا وجر ررل  -ومبلغا ررا دينر ررهأل وصر ر ا
ايذ أل ح جاء غفار طائعة ئبة خمبتة فاستحق دعاء الرسرولأل

أل هلا «:غفار غفر هللا َلا»(.)1

مامسببا :ا القاببة إ ببار إىل َببر الاببد ق  فقررد قررال لرسررول
و

هللاأل  :ائرورت يف طعامرره الليلرةأل ويف روايررة قرال لرره :أ فرين بضرريافته
الليلة()2أل أي خصين بول وأمرمين بهأل وهوا من ابلغ الكرم والنبل.
لاِل ببا :يف املوق ررن ال رروي ح رردن ب ررف أيب ذر  وعل رري ب ررن أيب
و

طال ررا  دلي ررل علر ر ارمب ببق ابرلب بببا ومقب ببد التب ببداب ال زمب ببة
معرا ومر ذلر مل يسر ل
لاسب مة .فقرد رأ مرل منهمرا اآلخرر و راداث ا
واحررد منهمررا صرراحبه عررن شرريء إًل بعررد أرت مض ر ثالثررة أ م فس ر له
علي  واطم رت إليه أبو ذر.

وَببقلك منببدما َبباظ أبببو ذر تبببو مااببا  إىل رسررول هللاأل أل

ح رررع عل رري  عل ر س ررالمتهأل وأرت ًل يص ررا ذ م ررن املش رررمفأل
ف ر خربه أن رره إذا رأ ش رريئاا خي رراف علي رره منرره ق ررام م ن رره يري ررق امل رراءأل ف ررإذا
( )1أخرجر رره البا ر رراري ( – 626 /6ف ر ررتح) مت ر ررا املناق ر رراأل رق ر رري ()3513أل ومسر ررلي (-1919 /4
 )1922متا فضائل الصحابة رقي (.)2473
( )2صحيح مسلي (.)1923 /4
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ررعا يرت
انته اخلوف مض يف طريقه وتبعره .وهروه التردابري مطلوبرة ش ا
يف ترمها تعريا النفس للاطر دورت فائدال مرجوال.
لاب وا :ا القاة إ ار إىل

امة أ ذر الوي مل أيبه ابملشرمف

فصرررخ بشررهادال احلررق بررف ه ررانيهي رامررا مصررريه ملررا يقرردره هللا  -عررا
وجل .-
اثمنوببا :وفاهببا إ ببار إىل حنْببة ال ببباس وخربترره بقومرره فإنرره ملررا أراد

إنقاذ أيب ذر مرن برف أيرديهي وهري يضرربونه ذمررهي بردنياهيأل وأرت طررق
ررار،ي إىل الشررام عررر مررن غفررار وهرري يعلمررورت مررن هرري غفررارأل فكررن
القوم أيديهي عنه.
اتل وا :قول أ ذر لانيب « :رلبرمَ مبا» قرال احلرافظ :أي

رارا برف املشررمفأل وم نره فهري
بكلمة التوحيدأل واملراد أنه يرفر صروته جه ا
أرت أمررر النرريأل أل لرره ابلكتمررارت لرريس عل ر اإلبررا أل بررل عل ر سرربيل
الشفقة عليهأل ف علمه أرت به قوال عل ذل أل وهلوا أقره النيأل أل علر
ذل .

و مببق منببد :ج رواز قررول احلررق مررن خيش ر منرره ايذيررة ملررن قررال وإرت

جائااأل والتحقاق أظ ذلك خمتا ابمت ن ارحبوال
مارت السكو
ا
وارقالد و س ذلك رت

( )1فتح الباري (.)213 /7

وجوِ ارجر ومدمد(.)1
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وهوا فقه رشيد من احلافظ ابن حعر  -رمحه هللا  -حيرث إرت هروا
ايمر ًل وكن أرت يب فيه بكلمة واحدال سواء ابءواز أو عدمأل ولكنه
 مم ررا ق ررال - :خيتل ررن ابخ ررتالف ايحر روال واملقاص رردأل والض رراب يفذل هو النظر فيما يفتا عل مل قول أو فعل من مصاحل ومفاسد.
ف ر ر بو ذر  ه ررو  -وح ررده  -ال رروي تع ررر ل ر ر ذ أل ومل تتع ررر
ال رردعوال يي مض رراعفا م ررن جر رراء إعالن رره ه رروا يف ه رروه املرحل ررة م ررن
مراحل الدعوال.
ومرول مل تترورط الردعوال يف أي رد فعررل عكسريأل يرت املواجهرة مر
قريش مل أي زماهناأل وليس مرن احلكمرة أرت تسراق الردعوال إىل مواجهرة
ًل قبل هلا هبا .ولو علي النيأل أل أرت ايذ سوف يتعد أاب ذر إىل
غريه من أفراد العصابة امل منة لكارت هناه عن هوا اإلعالرت.
ويف ذل ر ق ررال أب ررو حام ررد الغ راا « :ف ررإذا م ررارت يتع ررد ايذ م ررن
حسبته إىل أقاربه وجريانه فليفمهاأل فإرت إيواء املسلمف حموورأل مما أرت
السكو عل املنكر حموور»(.)1
وقببال مبببد الْببرن ز ببداظ« :وحيرررم اًلحتسررا إذا أحلررق احملتسررا

جسيما بغريه من أصحابه أو أقرابئه أو رفقائه أو عموم
من جرائه أذ
ا
املسلمفأل حر لرو قردرأ زوال املنكررأل ينره يفضري إىل منكرر آخرر هرو
إحلاق ايذ ابآلخرينأل وهوا ًل بوز يرت للمسلي أرت يتسامح يف حق
( )1إحياء علوم الدين (.)350 /4
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نفسه ويتحمل ايذ أل ولكن ليس من حقه أرت يتسامح يف إيرواء غرريه
عن طريق احتسابهأل ومول حيررم اًلحتسرا إذا أد إىل وقروع منكرر
أم رررب م ررن احملتس را علي ررهأل م ر حل رروق ايذ ابآلخ ررينأل وم ررول حي رررم
اًلحتسا إذا مل يكن من ورائه إًل إحلاق ايذ اءسريي بنفسره مقتلره
أو هت ر عرضرره دورت أرت يكررورت ًلحتسررابه أي مصررلحة أو أي أثررر يف
إزالة املنكر ورفعه»(.)1
ما ب وبرا :ا القاببة إ ببار إىل ف ببااة مببامج زمببز وأهنررا مبارمررة تشررب

شررارهبا فررال حيترراج معهررا إىل طعررامأل فقررد امتف ر هبررا أبررو ذر  مخسررة
يوم ررا بلي رراليهن فس ررمن منه ررا ومل يش ررعر ث ررر اء رروعأل وق ررد ورد يف
عش ررر ا
فضيلة ماء زمام أحاديث وآاثر بعضها صاحل.
حاِي مار :ا و بني الروا تني:
قال ا اف اببَ ح بر :وقرد أخررج مسرلي قصرة إسرالم أيب ذر مرن

طريق عبد هللا بن الصام عنهأل وفيها مغايرال مثريال لسياق ابن عبرا أل
ولكن اءم بينهمرا ضكرن( .)2مث بردأ احلرافظ يف التوفيرق برف الرروايتفأل
وهوا خالصة ما ذمر:
أنيسررا أت ر لرره خبررار عررن رسررول هللاأل أل
أ  -يف روايررة مسررلي أرت ا
أما يف رواية ابن عبا فقرد أمجرل ولرول قرال لره أبرو ذر :مرا شرفيتينأل
( )1أصول الدعوال ع (.)191
( )2فتح الباري (.)211 /7
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نرره مررارت أراد منرره أرت أيتيرره بتفاصرريل مررن

مالمه وأخباره فلي أيته إًل عمل(.)1

 -قببال ا بباف  :قولرره «قم ر م ر أريررق املرراء» ويف روايررة أيب

مجيعا(.)2
قتيبة« :م أصلح نعلي» وحيمل عل أنه قاهلما ا

جب ب  -ا ح ببد ث أ ذر أِب ببد لقب ب الن ببيب أل ا ال ببوانأل ويف

حديث ابن عبا أنه لقيره مر علري برن أيب طالرا  قبال ا باف :
أوًل م ر علرري مث لقيرره يف الط رواف أو
ووكررن التوفيررق بينهمررا نرره لقيرره ا
ابلعكسأل وحفظ مل منهما عنه ما مل حيفظ اآلخر(.)3
ِ  -قبببال القبببرايب « :يف التوفي ررق بير ر ال ررروايتف تكلر رن ش ررديد

وًلسيما أرت يف حرديث عبرد هللا برن الصرام ( )4أرت أاب ذر أقرام ثالثرف
ًل زاد لررهأل ويف حررديث ابررن عبررا أنرره مررارت معرره زاد وقربررة مرراء إىل غررري
ذل ».
ومو قول القبرايب هبقا فرإرت احلرافظ ابرن حعرر رأ إمكرارت اءمر

أيضررا فقررال :وحيتمررل اءم ر رت امل رراد ابل رااد يف
بررف الررروايتف يف ذل ر
ا
حررديث ابررن عبررا مررا ترراوده ملررا خرررج مررن قومررهأل ففرررغ ملررا أقررام كررةأل
والقربة اليت مان معره مرارت فيهرا حرال السرفرأل فلمرا أقرام كرة مل حيرتج
( )1فتح الباري (.)212 /7
( )2فتح الباري (.)213 /7
( )3فتح الباري (.)213 /7
( )4يعين حديث أيب ذر الوي رواه عنه عبد هللا بن الصام .
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إىل ملئه ر ررا ومل يرحه ر رراأل وي ي ر ررده أن ر رره وق ر ر يف رواي ر ررة أيب قتيب ر ررة امل ر ررومورال
«فععلر ر ًل أعرف ررهأل وأم ررره أرت أسر ر ل عن ررهأل وأش ررر م ررن م رراء زم ررامأل
وأمورت يف املسعد»(.)1
هب  -جامج ا روا ة لمإما مسات را ل لد النيبأل « :مبي َنبت

هنا»؟ قال :من ههنا منو ثالثف بف يوم وليلة.

وا روا ببة أم ببرى لمإم ببا مس ببات ق ببال :منررو مخ ررس عش ررال( .)2وًل
رارا وليلرةأل
تعار بينهمرا ا
أيضراأل يرت اخلمسرة عشرر ا
يومرا هري ثالثرورت هن ا
راأ()3أل فقولره منرو ثالثرف
والعر تستعمل ملمة اليوم مرادفة للنهار أحي ا
ما بف يوم وليلةأل أي ما بف هنار وليلة.
 - 6ف ائ أ ذر :
ييب ذر  فضررائل مثرريال وكررن للباحررث الوقرروف عليهررا وهررو يق ررأ
يف ريخ الرجل وسرريتهأل ولكننرا نشرري هنرا إىل الفضرائل الريت ورد هبرا
النصرروع الصرررحية والررروا الثابتررة الصررحيحةأل وإرت مررارت ر ضررعن
نبهنا عليه يف موضعه .فمن ذل :
أوي :أبببو ذر أول مببَ حا با النببيب  بتحاببة اإلل ب أل وقررد ورد
و
ذل يف قصة إسالمه اليت أوردأها آنفا من رواية اإلمام مسلي.
( )1فتح الباري (.)213 /7
( )2صحيح مسلي (.)1923 /4
( )3انظر :منري حممد الغضبارت «أبو ذر الغفاري» ع .14
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اثِباوببا :لببدقد  فقررد رو الفمرروي عررن عبررد هللا بررن عمرررو 

قال :مسع رسول هللاأل أل يقرول« :مبا أ ابت ا

برامج وي أقابت

الغ امج ألد مَ أ ذر»(.)1
اثلووب ببا :لب ببد َل تب ببد ووفب ببابه و ب بببهد ب اسب ببُ ابب ببَ مب ببرن :رو

الفمرروي عررن أيب ذر قررال :قررال رسررول هللاأل « :مببا أ ابت ا

برامج

وي أقا بت الغ ب امج مببَ ذي َل ببة ألببد وي أوذ مببَ أ ذر

بببد

ماسُ ابَ مرن مااد الس » .فقال عمر برن اخلطرا ماحلاسرد(:)2
رسول هللا أفنعرف ذل له؟ قالِ« :ب ت فامرفوه لد»(.)3

قال الرتمقي :وقد رو بعضهي هوا احلديث فقال :أبرو ذر وشري
يف اير باهد عيس ابن مرمي عليه السالم(.)4

قال أبو حامت بَ حباظ م ا وقا ماُ هقا ا د ث :يشربه أرت يكرورت

خطااب خرج عل حسا احلال يف شيء بعينهأل إذ حمال أرت يكورت
هوا ا
( )1س ررنن الفم رروي ( )628 /5مت ررا املناق ررا رق رري ( )3801ق ررال الفم رروي :ح ررديث حس ررنأل و بع رره
ايلبررا يف تعليقرره علر املشرركاال ()1757 /3أل وأخرجرره أمحررد (163 /2أل 175أل  .)223وابررن سررعد
( )228 /4واب ر ررن ماجر رره يف املقدمر ررة رق ر رري ( )156واحل ر ررامي ( )342 /3واخلض ر رراء :السر ررماء والغ ر ررباء:
اير .
( )2احلسد هنا عىن الغبطة أي يتمىن مثل هوا الفضل دورت عين زواله من أيب ذر وهوا غري موموم.
( )3سررنن الفمرروي ( )628 /5متررا املناقررا رقرري ( )3802قررال الفمرروي :حررديث حسررن غريررا مررن
هوا الوجه .و بعه ايلبا يف تعليقه عل املشكاال ()1757 /3أل وأخرجه احلامي ( )342 /3وصححه
عل شرط مسلي ووافقه الوهيأل وصححه ابن حبارت مما يف اإلحسارت (.)84 /16
( )4سنن الفموي (.)629 /5
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هرروا اخلطررا عل ر عمومررهأل و ر اخلض رراء املصررطف أل والصررديق
والفاروق  -رضي هللا عنهما .)1( -
وقال مثل ذل شيخ اإلسالم ابن تيمية مما يف منهاج السنة(.)2
راب وا :أِبد َاظ مَ ا نفامج قب أظ سات وقد ذمرأ ذل يف فوائد
قصة إسالمه.
مامسا :لبقد إىل اإلل :
و

قال أبو ذر :من رب اإلسالم؛ أسلي قبلي ثالثرة وأأ الرابر أل أتير
رسررول هللاأل أشررهد أرت ًل إلرره
نري هللاأل أل فقلر لرره :السررالم علير
إًل هللاأل وأش ررهد أرت حمم ر اردا عب ررده ورس رولهأل فرأي ر اًلستبش ررار يف وج رره
رسول هللاأل أل فقال« :مَ أِبت»؟ فقل  :إ جند رجل مرن برين

غفار(.)3

قال الااخ أبو حامت بَ حباظ :قول أيب ٍ
ذر :منر رابر اإلسرالمأل

أراد من قومهأل يرت يف ذل الوق أسلي اخللق من قريش وغريهي( .)4ا
هر.

( )1اإلحسارت ()77 /16
( )2منهاج السنة النبوية يف نقا مالم الشيعة القدرية (275 /6أل ) 276أل قيق :حممد رشاد سامل.
( )3أخرجر رره الط ر رربا يف الكب ر ررري رق ر رري ()1617أل واب ر ررن حب ر ررارت يف اإلحسر ررارت ()83 /16أل واحلر ررامي يف
املستدر)342 /3( ،أل ويف إسناده مرثد بن عبد هللا اليا لف احلديث إذا مل يتاب .
( )4اإلحسارت (.)84 /16
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وأم ببا م ببا رواه ال ب ب اين( )1وا بباَت ( )2ع ررن أيب ذر  أن رره م ررارت
يقول :لقد رأيتين رب اإلسالمأل مل يسلي قبلي إًل النيأل أل وأبو بكرأل
وبالل  -رضي هللا عنهما  -فال يصح إسناده(.)3
وقد التدل ا اف ابَ ح ر من مقابلة علي بن أيب طالرا ييب

ذر يف قصة إسالمه رت هوه القصة إمنا وقعر بعرد املبعرث مثرر مرن
س ررنتف .ق ررال :وه رروا ي رردل علر ر أرت قص ررة أيب ذر وقعر ر بع ررد املبع ررث
مثر ررر مر ررن سر ررنتف اير ررث يتهي ر ر لعلر رري أرت يسر ررتقل ااطبر ررة الغرير ررا
ويضرريفهأل فررإرت ايصررح يف سررن علرري حررف املبعررث مررارت عشررر سررنفأل
وقيل :مارت أقل من ذل ( .)4ا هر.
 - 7أبو ذر وا

فة:

مل يكررن أبررو ذر  يقررن موقررن املعررار مررن خالفررة عثمررارت 
ومل يكن مرول راغبارا يف منصرا أو ح ٍرظ دنيروي زائرلأل ومل يكرن داعيارا
يدا هلا أو حااثا عل شق عصا الطاعة مما حيلو للربعا أرت
لفتنة أو م ا
يتصورأل برل مرارت  يقرول  :ولبو أمبروا مابُ مبب ودا حباباوا لسب ت

وأا ت(!!)5

( )1يف الكبري رقي (.)1618
( )2يف املستدر.)342 /341 /3( ،
( )3فيه صدقة بن عبد هللا ضعين احلديث .انظر التقريا رقي (.)2913
( )4فتح الباري (.)212 /7
( )5أخرجه البااري ( -319 /3فتح) متا الاماالأل رقي (.)1406
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ولكن حقيقة ايمر هي عل خالف ما نره هر ًلء أو توسروهأل فمرا
مانر ر ر اخلالف ر ررا ب ر ررف أيب ذر وغ ر ررريه م ر ررن ص ر ررحابة رس ر ررول هللا أل
خالفا سياسيةأل وإمنا هي يف معظمها خالفرا شررعية ًل عالقرة هلرا
بسياس ررة عثم ررارت  ونظ ررام حكم ررهأل ف ر ر بو ذر  م ررن مب ررار علم رراء
الصررحابة و تهررديهيأل ومررارت يفرريت يف خالفررة عثمررارت  ومررارت بتهررد
يف بعا املسائل وخيالن فيها اءري الغفرري مرن الصرحابة  -رضروارت هللا
عليهي  -ومارت الصحابة حيفمورت آراءه واجتهاداته رغي خمرالفتهي هلرا يف
بع ررا ايحي ررارتأل فه ررو وإرت أص ررا فل رره أجر ررارتأل وإرت أخطر ر فل رره أج ررر
واحد.
ولعل حدال أيب ذر  يف بعا مواقفه مان سبباا يف إحعام مثري
من الصحابة  -ومنهي اخلليفة نفسه  -عن مناقشته يف اجتهاداتره الريت
مارت خيالفهي فيها.
ِم ب أبببو ذر ماببُ مو بباظ وهرو يقسرري ايمروالأل وعبررد الرررمحن بررن

عوف بف يديهأل وعنده معاأل ف قبل عثمارت علر معراأل فقرال :أاب
إسررحاقأل مررا تقررول فرريمن مج ر هرروا املررال فكررارت يتصرردق منرره ويصررل
الرحي؟ قال معا :إ يرجو لرهأل فغضرا [أبرو ذر] ورفر عليره العصرا
وقررال :ومررا ترردري ابررن اليهوديررةأل ليررودرت صرراحا هرروا املررال لررو مررارت
عقار يف الدنياأل تلس السويداء من قلبه(!!)1
( )1أخرج رره اب ررن س ررعد يف الطبق ررا ()232 /4أل وأب ررو نع رريي يف احللي ررة ()160 /1أل وص ررحح إس ررناده
الشيخ شعيا ايرأؤوطأل انظر سري النبالء (.)68 /2
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ومَ غبزواظ أ حبامت قبال :بينمرا أبرو ذر عنرد اب عثمرارت لير ذرت
له إذ مر به رجل من قريش فقال :أاب ذر ما بلسر هرا هنرا؟ قرال:
أيىب هر ًلء أرت أيذنروا لنرراأل فرردخل الرجرل فقررال :أمررري املر منف مررا ابل
أيب ذر علر البررا !! فر ذرت لره فعرراء حر جلرس أحيررةأل ومرريان عبررد
الرررمحن يقسرريأل فقررال عثمررارت لكعررا :أرأي ر املررال إرت أدي زماترره هررل
خيش عل صاحبه فيه تبعة؟ قالً :ل .فقا أبو ذر ف ربد ب اا بني
أذِباد مث قال :ابن اليهودية تاعي أرت ليس عليه حق يف مالره إذا آتر

زماتر رره وهللا يقر ررولَ { :ويب ب ب م ث يرو َظ َماَب ببُ أَِبمب يفسب ببه مت } [احلشر ررر.]9 :

ويقررولَ { :وي م ي ببو َظ ال َببا َ َماَببُ يحبببد} [اإلنسررارت .]8 :فععررل
يومر فو هوا من القرآرتأل فقال عثمارت للقرشي:
إمنا نكره أرت أنذرت ييب ذر من أجل ما تر (.)1
وروي أرت أاب ذر ضر معبارا فشرعه فقرال لره عثمرارت  :أاب ذر
اتق هللا وامفن يد ،ولسان (.)2
قببال ا بباف الببقهيب :وس ر له [عثمررارت] عررن أشررياء ف ر خربه ابلرروي

يعلمهأل ف مره أرت ير ل إىل الشام فيلحرق عاويرةأل فكرارت حيردن ابلشرام
فاستهو قلو الرجالأل فكارت معاوية ينكر بعا ش رت رعيته.
( )1السري (.)68 /2
( )2السري (.)69 /2
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مث إرت معاوي ررة  أرس ررل إىل عثم ررارت  أرت إذا م ررارت لر ر ابلش ررام
حاجر ررة أو هلر رره فابعر ررث إل أيب ذرأل فإنر رره قر ررد وغ ر رل صر رردور النر ررا أل
فكتا إليه عثمارت :أقدم عليأل فقدم(.)1
وممببا اِبفببرِ فاببد أبببو ذر ومببال ا ببو مببَ ألببحا رلببول هللا

 قولب ببد بتحب ببرن ايِمب ببار م ا وقب بباأل وين رره ق ررول انف رررد ب رره م ررن ب ررف
الص ررحابة أمجع ررف م ررارت الن ررا يف رررورت من رره إذا ملمه رري في ررهأل فق ررد ق ررال
ايحنن بن قيس :منر يف مسرعد املدينرةأل ف قبرل رجرل ًل ترراه حلقرة
إًل فرررواأل ح ر انته ر إىل احللقررة الرريت من ر فيهررا فثب ر وفرررواأل فقل ر :
مررن أن ر ؟ فق ررال :أبررو ذر صرراحا رس ررول هللاأل أل فقل ر  :مررا ينف ررر
النررا من ر ؟ فقررال :إ أهنرراهي عررن الكنرروزأل فقل ر  :إرت أعطياتنررا قررد
بلغ ر وارتفع ر فتا رراف علين ررا منه ررا؟ ق ررال  :أم ررا الي رروم ف ررالأل ولكنه ررا
يوش أرت تكورت أ ارت دينكي فدعوهي وإ ها(.)2

قببال ابببَ مبببد ال ب ( :)3ورد عررن أيب ذر آاثر مثرريال ترردل عررل أنرره
مارت يوها إىل أرت مل ٍ
مال موع يفضل عن القو وسداد العريشأل
فهررو منررا يرروم فاعلرره وأرت آيررة الوعيررد نال ر يف ذل ر أل وخالفرره مجهررور
الص ررحابة وم ررن بع رردهي ومحل روا الوعي ررد عل ر م ررانعي الام رراالأل وأص ررح م ررا

( )1السري (.)70 /2
( )2املصنن ًلبن أيب شيبة (.)125 /7
( )3فتح الباري (.)321 /3
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عسكوا به حديث طلحة وغريه يف قصة ايعرايب حيث قال :هل علري

غريها  -يعين الاماال  -قال « :ي إي أظ و »( .)1ا هر.

وقب ببال ا ب بباف ابب ببَ ح ب ببر :وم ررارت أب ررو ذر حيم ررل احل ررديث عل ر ر
أصال(.)2
إطالقهأل فال ير ابدخار شيء ا

وقال القرايب :وقيل :الكنرا مرا فضرل عرن احلاجرةأل روي ذلر عرن

أيب ذرأل وهررو ضررا نقررل م ررن موهبررهأل وهررو مررن ش رردائدهأل وضررا انفرررد ب رره
 .)3(ا هرر.
وقال ا اف ابَ َو  :مرارت مرن مروها أيب ذر  ررمي ادخرار

مررا زاد علر نفقررة العيررالأل ومررارت يفرريت بررول وحيررثهي عليررهأل وأيمرررهي برره
ويرغلررظ يف خالفرره فنه راه معاويررة فلرري ينتررهأل فاشرري أرت يضررر ابلنررا يف
ه ر ررواأل فكت ر ررا يش ر رركوه إل أم ر ررري امل ر ر منف عثم ر ررارتأل وأرت أيخ ر رروه إلي ر ررهأل
فاسررتقدمه عثمررارت إىل املدينررةأل وأنالرره ابلربرروال وحررده وهبررا مررا  يف
خالفة عثمارت( .)4ا هر
وهوه القصة جاء يف صحيح الباراري عرن زيرد برن وهرا قرال :
«مرر ابلربوالأل فرإذا أأ يب ذر  فقلر لره :مرا أنالر منالر هروا؟
( )1احلررديث أخرجرره البارراري (130 /1أل  -131فررتح) متررا اإلوررارتأل رقرري ( )46ومسررلي (40 /1أل
)41أل متا اإلوارتأل رقي (8أل .)9
( )2فتح الباري (.)321 /3
( )3تفسري القرطي ( )125 /8ط :اهليئة املصرية العامة للكتا .
( )4تفسري ابن مثري ( )337 /2ط :دار احلديث.
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ق ررال :من ر ر ابلش ررام فاختلف ر ر أأ ومعاوي ررة يف { َوالب ببق ََ َ مْنب ب يبزو َظ

الق َه َ َوالمف ةَ َوَي يب منف يقوِبَب َها ا َلبا اُ فَببَا مريه مت ب َ َقا أَلبات}
[التوبة .]٣٤ :قال معاوية :نال يف أهل الكتا  .فقلر  :نالر فينرا
وفر رريهيأل فكر ررارت بير ررين وبينر رره يف ذا،أل ومتر ررا إىل عثمر ررارت  يشر رركو
فكتررا إ عثمررارت أرت أقرردم املدينررةأل فقرردمتهاأل فكثررر عل ري النررا ح ر
م ر هني مل يرررو قبررل ذل ر أل فررومر ذل ر لعثمررارتأل فقررال إرت شررئ
تنحي ر فكن ر قريبارراأل فرروا ،الرروي أنررالين هرروا املنررالأل ولررو أم رروا علرري
عبدا حبشيا لسمع وأطع »(.)1
ا
ومَ هقه الروا ة ت ح لنا ار امل اآل اة:

أوي :إظ ا ب ن الببقي أِى إىل اِبتقببال أ ذر إىل الربببق لبباس
و

م فوببا لاالببااأل أي لرريس بسرربا معارضررة مررن أيب ذر لسياسررة عثمررارت

 يف احلكيأل وإمنا مرارت اخلرالف بسربا مسر لة «الكنرا» هرل هرو مرا
فضررل عررن احلاجررة مطل اقررا وإرت أدي زماتررهأل أو أرت مررا أدي زماترره فلرريس
بكنرراأل اختررار أبررو ذر ايولأل والصررحيح الرروي عليرره اءم ر الغفررري مررن
الصحابة الثا (.)2
قببال بباخ اإللب

ابببَ ا اببة :إرت أاب ذر سرركن الربرروال ومررا هبرا

لسبا ما مارت يق بينره وبرف النرا فرإرت أاب ذر  مرارت رج ارال صراحلاا
( )1البااري ( - ٣ ١ ٩ /3فتح) متا الاماالأل رقي (. ) ١ ٤ ٠ ٦
( )2انظر اءام يحكام القرآرت (.)125 / 8
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زاهر ارداأل وَبباظ مببَ مقهبببد أظ الزهببد واجب أل وأرت مررا أمسرركه اإلنسررارت

فاضال عن حاجته فهو منا يكو به يف النارأل واحتج عل ذل
ا

ا ًل

حعة فيه من الكتا والسنة؛ احتج بقوله تعراىلَ { :والبق ََ َ مْن يبزو َظ

الب ببق َه َ َوالمف ب بةَ َوَي يب منف يقوِبَب َهب ببا ا َلب بببا اُ} [التوبر ررة. .]٣٤ :
وجعررل الكنررا مررا يفضررل احلاجررة . .ورببا ببوا مبببد الببرمحَ بببَ مببون
باي ج ب أبببو ذر ذلببك مببَ الْنببز الببقي اق ب مااببدأل
وما ب مب و

وعثمررارت ينررا ره يف ذلر أل حر دخررل معررا ووافررق عثمررارتأل فضرربه أبررو
ذرأل ومارت قد وق بينه وبف معاوية ابلشرام هبروا السرباأل وقرد وافرق أاب

ذر علر هرروا طائفررة مررن النسرا . .،وأمببا ا افببامج الرا ببدوظ وعبباه

الا ب ببحابة والت ب بباب ني ف ا ب ببُ مب ب ب ن ه ب ببقا الق ب ببول . .ق ر ررال مجه ر ررور
الصحابة :الكنا هو املال الوي مل ت د حقوقه . .ومارت أبو ذر يريرد أرت
يوجا عل النا ما مل يوجرا هللا علريهيأل ويرومهي علر مرا مل يرومهي
هللا عليررهأل مببو أِب ببد اته ببد ا ذلببك مو ببا ما بُ اامت ببد َ س ببائر

اجملتهد َ مَ أموالد . .ومرارت عمرر برن اخلطرا  يقروم رعيتره تقووارا
مرا فررال يعترردي ًل ايغنيرراء وًل الفقرراءأل فلمررا مررارت يف خالفررة عثمررارتأل
توس ايغنياء يف الدنيا ح زاد مثري منهي عل قردر املبراح يف املقردار
والنوعأل وتوس أبو ذر يف اإلنكار ح هناهي عن املباحا أل وهوا مرن
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أسرربا الفررل بررف الطررائفتف .فكررارت اعت راال أيب ذر هلرروا السررباأل ومل
يكن لعثمارت م أيب ذر غر ( )1من ايغرا .
اثِباوا :إظ م او ة  وَباظ والاباو مابُ الابا ومبو ذلبك مل برغت

أاب ذر ماُ الرجو مَ اجتهاِهأل وغاية ما فعلره أرت اشرتكاه إىل أمرري
أوًل فعل رري أن رره م ررن أه ررل العل رري الص ررادقف
امل ر ر منفأل وم ررارت ق ررد اخت ررربه ا
الناصحف.
قببال ا بباف ابببَ َو ب  :وقررد أحضررره معاويررة  وهررو عنررده هررل
يوافق عمله قولهأل فبعث إليه لن دينار ففرقها من يومهأل مث بعث إليه
الرروي أ ه هبررا فقررال :إرت معاويررة إمن را بعثررين إىل غررري ،ف خط ر فهررا
ال رروهاأل فق ررال أب ررو ذر :وحير ر إهن ررا خرجر ر أل ولك ررن إذا ج رراء م ررا
حاسبنا ،به (!!)2
وقببال ا بباف ابببَ ح ببر ا فوائببد هببقا ا ببد ث :وفيرره مالطفررة

ايئمررة للعلمرراءأل فررإرت معاويررة مل بسررر علر اإلنكررار عليررهأل حر ماتررا
من هو أعل منه يف أمررهأل وعثمرارت مل حينرق علر أيب ذر مر مونره مرارت
خمال افا له يف أتويله(.)3
اثلووببا :إظ ِبببزول أ ذر  الربببق َبباظ تراِ ببد وامتاببارهأل والربرروال

مكررارت يعرفرره أبررو ذر جير اردال وقررد نررال برره قبررل ذلر مرر اارا ممررا قررال ابررن
( )1منهاج السنة (.)275 -272 /6
( )2تفسري ابن مثري (.)337 /2
( )3فتح الباري (.)323 /3
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عبا  :مارت أبو ذر خيتلن من الربوال إىل املدينة خمافة ايعرابيةأل فكرارت
حيا الوحدال(.)1
قبال ا باف اببَ ح بر  :وإمنرا سر له زيرد برن وهرا عرن ذلر يرت

مبغضي عثمارت مانوا يشنعورت عليه أنه نف أاب ذرأل وقد بف أبو ذر أرت
ناولرره يف ذل ر املكررارت مررارت ابختيرراره أل نعرري أمررره عثمررارت ابلتنحرري عررن
املدينة لدف املفسدال اليت خافهرا علر غرربه مرن موهبره املرومور فاخترار
الربوال وقد مارت يغدو إليها يف زمن النيأل .)2( 
راب و ببا :ا الروا ببة الرتغاب ب ا اام ببة أو ارم ببر والتح ببق ر م ببَ

الاببقا وا ببرو مابُ ارئ ببة( .)3فر بو ذر  مل يررفدد يف أرت بيررا
طائعرا ملبيارا
خليفة رسول هللاأل أل فرانطلق مرن الشرام إىل املدينرة راغبارا ا
دع روال عثمررارت  وملررا دخررل أبررو ذر  عل ر عثمررارت  حسررر عررن
رأسه وقال  :وهللا ما أأ منهي  -يعين اخلروارج  -وعنرد الطيالسري :وًل
أدرمهرريأل س رريماهي التحلي ررقأل ورق ررورت م ررن ال رردين مم ررا و رررق الس ررهي م ررن
الرميةأل وهللا لو أمر أظ أقو مبا ق بدت .فقرال لره ذو النرورين  :إمنرا
أرسررلنا إلير لتعرراورأ ابملدينررة ل فقررالً :ل حاجررة
ابلربوال .قال :نعي(.)4
( )1سري أعالم النبالء ()68 /2أل وانظر الكالم عن علمه من هوا البحث.
( )2فتح الباري (.)322 /3
( )3فتح الباري (.)323 /3
( )4فتح الباري (.)323 /3

يف ذلر ائررورت
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وهو  مَ أ بد النباس َراهبة لافتنبة وا برو مابُ السبا اظأل
فقررد رو ابررن سررعد عررن رجررل مررن برين ثعلبررة وامرأترره قرراًل :نالنررا الربرروال
فمر بنا شريخ أشرعث أبريا الررأ واللحيرة فقرالوا  :هروا مرن أصرحا
رسول هللاأل أل فاست ذأه أرت نغسل رأسه ف ذرت لنا واست نس بناأل فبينا
فررن مررول إذ أ ه نفررر مررن أهررل الع رراق فقررالوا :أاب ذرأل فعررل ب ر
هوا الرجل وفعل فهل أن أصا لنرا رايرة فلنكمرل برجرال مرا شرئ ؟
فقال :أهل اإلسالم ًل تعرضوا علي ذاميأل وًل تولوا السرلطارتأل وهللا
ل ررو أرت عثم ررارت ص ررلبين عل ر ر أطر ررول خش رربة أو أطر ررول جب ررل لسر ررمع
وأطع أل وصرب واحتسب أل ورأي أرت ذلر خرري  .ولرو سرري مرا
ب ر ررف ايف ر ررق إىل ايف ر ررق أو ق ر ررال م ر ررا ب ر ررف املش ر رررق واملغ ر ررر أل لس ر ررمع
وأطعر أل وصرررب واحتسررب أل ورأير أرت ذلر خررري  .ولررو رد إىل
من ررا لس ررمع وأطع ر ر وص رررب واحتس ررب ورأي ر ر أرت ذل ر ر خر ررري
(.)1
و َببد ذلببك أ و ببا مببا رواه مبببد هللا بببَ الاببامت قببال  :دخلر

م أيب ذر يف رهر مرن غفرار علر عثمرارت برن عفرارت مرن البرا الروي
ًل يرردخل عليرره منررهأل فررانته إليرره فسررلي عليررهأل قررال :مث مررا برردأه بشرريء
إًل أرت قال :أحسبتين منهي أمرري املر منف  -يعرين اخلروارج  -وهللا مرا

( )1أخرجه أ محد ()165 /5أل وابن سعد يف الطبقا (.)٢٢٧/4
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أأ م ررنهي وًل أدرمه رريأل ول ررو أم ررتين أرت آخ ررو بعرق رويت قت ر ٍ
را( )1يخ ررو
هبما ح أمو أل مث است ذنه إىل الربوال . .قال :فانطلق وانطلقر معره
غالمررا حبشررياا ي ر مهيأل
ح ر قرردمنا الربرروال قررال :فصررادفنا مرروىل لعثمررارت ا
فنررودي ابلصررالال فتقرردمأل فلمررا رأ أاب ذر نكررصأل ف وم ر إليرره أب رو ذر:
تقدم فصلأل فصل خلفه أبو ذر(!!)2
مامس ببا :إظ اي ف ببا ماب بُ ِب ببزول أ ذر الرب ببق َ بباظ م ببَ اب
و

ارا بباحة ال ام ببةأل فق ررد مث ررر الن ررا ع ررل أيب ذر يسر ر لونه ع ررن س رربا
خروجرره مررن الشررامأل فاشرري عثمررارت  عل ر أهررل املدينررة مررا خشرريه
معاوير ررة  عل ر ر أه ر ررل الش ر ررام فعر ررر علي ر رره اورت ر رره ابملدين ر ررة ف ر ر ىبأل
واست ذرت عثمارت  يف التنحي ف ذرت لهأل فاختار الربوال.
قبال ا باف ابببَ ح ببر ا فوائببد هببقه الروا ببة :وفيره أمررر ايفضررل

بطاع ررة املفضر ررول خشر ررية املفسر رردالأل وج ر رواز اًلخر ررتالف يف اًلجتهر ررادأل
وايخررو ابلشرردال يف ايمررر ابملعررروف وإرت أد ذل ر إىل ف رراق الرروطنأل
و قببدن ِف ببو ارفس ببد ماببُ جاب ب ارا بباحة رظ ا بق ببامج أ ذر
ابرد نببة مابباحة َبب مببَ بببث ما ببد ا االب ال اببت ومببو ذلببك
فببرجح منببد مو بباظ ِفببو مببا توقببو مببَ ارفسببد مببَ ارمببق مبقهبببد

( )1عرقويت قتا :العرقو رت؛ خشبتارت تضمارت ما برف واسر الرحرل واملر خرالأل والقترا :إمراف البعرري ومرا
أمرري املر منف لرو أمررتين
يشد عليه .انظر لسارت العر مادال (ق .) . .و (ع .ر .ق) واملعرىن أنر
رت أرحل إىل أي مكارت لفعل ح ولو مارت يف ذل مويت.
( )2الطبقا (.)232 /4
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الاببد د ا هببقه ارس ب لةأل ومل أيمررره بعررد ذل ر ابلرجرروع عنرره يرت م رالا
تهدا(.)1
منهما مارت ا
أيضررا مررن هرروه الروايررة قببو أ ذر فا ببا تقببد أِبببد
لاِلببا :يتبررف ا
و

حببق ولببوا ومببد رجومببد منببدأل وإرت أداه ذل ر إىل مفارقررة ايهررل
واملال والوطن.

وَبباظ أبببو ذر قببول :مررا زال

ح ما تر،

ايمرر ابملعررروف والنهرري عررن املنكررر

احلق صدي اقا(.)2

 - 8موام أ ذر :
* قام أبو ذر الغفاري عند الكعبة فقال  :أيها النرا أأ جنرد
الغف رراريأل هلم ر روا إىل ايخ الناص ررح الش ررفيقأل فامتنف ر ره الن ررا أل فق ررال:
بفرا ألبباس تِببق مببَ ال بزاِ مببا ابباحد
أرأ ببتت لببو أظ أحببدَت أراِ لب و
و باغد؟
قالوا :بل  .قال  :فسفر طريق القيامرة أبعرد مرا تريردورتأل فارووا منره
ما يصلحكي .قالوا :وما يصلحنا؟ قرال  :ح وا ح ة ل ابا ارمبور

وما د ودا حره ل ول بو النابور لباوا رَ تبني ا لبواِ
لوموا و
الاا لوحاة القبور . .ملمة خري تقوهلاأل أو ملمة سوء تسك عنها
لوقروف يرروم عظررييأل تصرردق الر لعلر تنعررو مررن عسررريها . .اج ب
( )1فتح الباري (.)323 /3
( )2الطبقا ()232 /4
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وااسبا ا ااب ا ب ل
ااسبا ا ااب اآلمبر
الدِباا ااسبني
و
و
والوالث

رك وي نف ك ي ر ده .اجعل املال درسفأل درسا تنفقه

عل ر عيال ر م ررن حل ررهأل ودرساررا تقدم رره آلخرت ر أل والثال ررث يض ررر ،وًل

ينفع ر ًل تريرردهأل مث أدي عل ر صرروته  :اي أ هببا النبباس قببد قببتاْت

حرص ي درَوِبد أب ودا(.)1

* الااح الااحل م مَ الوحبد أل والوحردال خرري مرن صراحا

السوءأل وضلي اخلري خري من السام أل والسام خري مرن ضلري الشررأل
وايمانة خري من اخلا أل واخلا خري من ن السوء(.)2
* أي أم َت باو حباج ؟ إرت يروم حراجيت يروم أوضر يف حفرريتأل

فول يوم حاجيت(.)3

حسااب و القاامة من ذي الدرهي(.)4
* ذو الدرمهني أ د
و
* ْف مَ الدمامج مو ال ما ْف ال ا مَ اراح (.)5
* وهللا لو ا وظ ما أمابت مبا اِببسب تت إىل ِبسبائْتأل وًل تقرارر

عررل فرشرركيأل وهللا لررودد أرت هللا – عررا وجررل  -خلقررين يرروم خلقرري
شعرال تعضد وي مل رها(.)6
( )1حلية ايولياء (.)160 / ١
( )2املصنن ًلبن أيب شيبة (١٢٣/7أل  )124ط دار التاج بريو .
( )3املصنن ًلبن أيب شيبة (.)124 /7
( )4الاهد يمحد (ع  )214واحللية (.)164 /1
( )5الاهد يمحد ع ()213أل واحللية (.)164 /1
( )6احللية ()164 /1أل والاهد يمحد ع (.)212
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* هب ببرى النبباس مببا أَوببرهت  ..مررا فرريهي خررري إًل تقرري أو ئررا
(.)1

* ولببدوظ لا ببوت و ببروظ لاِبرا أل وحيرصررورت علر مررا يفررىنأل

ويفمورت ما يبق أل أًل حبوا املكروهارت املو والفقر(.)2
روداأل وإرت املاررن فيهررا أهررورت مررن
* أم ذر إرت بررف أيرردينا عقبررة مئر ا
املثقل(.)3
* باببر الْن باز َ برض ب ( )4حي ببُ مااببد ا ّنر جهببنتأل فيوض ر
عل حلمة ثردي أحردهي حر خيررج مرن نرغرا ( )5متفرهأل ويوضر علر
نرغا متفه ح خيرج من حلمة ثديه يتعلعل(.)6
 - ٩وفا د وحا ودا غر بوا :

رو احلامي عن مصرعا برن عبرد هللا الرابريي قرال :أبرو ذر جنرد
برن جنرادالأل وقيررل  :يايرد برن جنررادالأل ترويف ابلربروال سررنة اثنترف وثالثررفأل

( )1احللية ()164 /1أل والاهد يمحد ع (.)213
( )2احللية (.)163 /1
( )3الاهد يمحد ع (.)215
( )4الرضن :احلعارال احملماال.
( )5النغا :العظي الدقيق الوي عل طرف الكتن أو عل أعاله.
( )6يتعلعررل :يغرروع انظررر فررتح البرراري ( )219 /3متررا الامرراال رقرري ()1407أل وصررحيح مسررلي رقرري
(.)992
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واختلفوا فيمن صل عليه فقيل :عبد هللا برن مسرعودأل وقيرل :جريرر برن
عبد هللا البعلي(.)1
وزاِ ا اف ابَ َو أنه تويف يف ذي احلعة من هوه السنة(.)2

وقررال خليفررة بررن خيرراط يف رخيرره :مررا أبررو ذر ابلربرروال سررنة اثنتررف
أيضا ما عبد هللا بن
وثالثف وصل عليه عبد هللا بن مسعودأل وفيها ا
مسررعودأل وصررالال عبررد هللا بررن مسررعود عليرره ًل تبعرردأل فقررد روي سررناد
آخر أنه مارت يف الره من أهل الكوفة الوين وقفوا للصالال عليه(.)3
وقاب  :إظ مبببد هللا بببَ مسب وِ  قببد ح ببر هبو وعامتببد مو ببد

 أي قبل أرت ورو  -ف وصراهي أبرو ذر  -ميرن يفعلرورت برهأل وقيرل :قدموا بعد وفاتهأل فولوا غسله ودفنه(.)4
قال القهيب :ويقال :إرت ابن سعود الوي دفنه عراش بعرده ف اروا مرن

عشرال أ م  -رضي هللا عنهما .)5(-
أ ذر روي لاا وفا د :

عر ررن أم ٍ
ذر قال ر ر  :مل ر را حض ر ررر أاب ذر الوفر رراال بكي ر ر فق ر ررال م ر ررا
يبكي ؟ ففلر  :مرا ًل أبكر وأنر عرو بفرالال مرن اير أل ولريس
( )1املستدر.)337 /3( ،
( )2البداية والنهاية ( )172 /7ط :الر رت.
( )3ريخ خليفة ع (31أل .)32
( )4البداية (.)172 /7
( )5السري (.)74 /2
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عنرردي ث ررو يس ررع مفن راأل ق ررال  :فررال تبك رري وأبش ررريأل ف ررإ مسع ر
رسول هللاأل أل يقول لنفر أأ فيهي « :لا و َ رج مبنْت بفب

مبَ

اررك اهده ماابة مَ ار منني»  .ولريس مرن أولئر النفرر أحرد
إًل وقد هل يف قرية ومجاعةأل وأأ الوي أمو بفالال .وهللا ما مروب
وًل موب أل ف بصري الطريقأل قالر  :وأىن وقرد ذهرا احلراج وانقطعر
الطرقأل قال :اذهي فتبصري.
قالر  :فكنر أجرريء إىل مثيرراأل أل ف تبصرر مث أرجر إليرره ف مرضررهأل
فبينمررا أأ مررول أل إذا أأ برجر ٍ
رال عل ر رحرراهلي م ر هني الرررخي()1أل ف ر قبلوا
أم ررة هللا ؟ قل ر ر هلر رري  :ام رررؤ م ررن
ح ر ر وقف ر روا عل رري وق ررالوا :مال ر ر
املسررلمف وررو تكفنونررهأل قررالوا :مررن هررو؟ فقل ر  :أبررو ٍ
ذر . .قررالوا:
ص ر رراحا رس ر ررول هللاأل  !!قل ر ر ر  :نع ر رريأل قال ر ر ر  :فف ر رردوه ابئه ر رري
وأمهررا،يأل وأسرررعوا إليررهأل فرردخلوا عليررهأل فرحررا هبرري وقررال  :إ مسعر
رسول هللاأل أل يقول لنفر أأ فيهي « :لا و َ منْت رجب بفب

مبَ

اررك اهده مابابة مبَ ارب منني» .ولريس مرن أولئر النفرر أحرد
ٍ
ومجاعةأل وأأ الوي أمو بفرالال . .أنرتي تسرمعورت إنره
إًل هل يف قر ٍية
لرو مررارت عنردي ثررو يسرعين مفناررا أو ًلمررأيتأل مل أمفرن إًل يف ثررو
أو هلرا ..أنرتي تسرمعورت إ أشرهدمي أرت ًل يكفنرين رجرل مرنكي مرارت
( )1الرخي :مج الرمخة وهو طائر أبق عل شكل النسر إًل أنه مبق بسرواد وبيرا أل انظرر لسرارت العرر
مادال (ر .خ .م).
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يدا أو نقيبااأل فليس أحرد مرن القروم إًل قرارف بعرا
أمريا أو عري اقا أو بر ا
ا
ذل ر أل إًل ف ر مررن اينصررارأل فقررال  :عرري أأ أمفن ر أل مل أصررا ضررا
ذمررر شرريئااأل أمفن ر يف ردائرري هرروا ويف ثرروبف يف عيبرريت( )1مررن غررال
أم رري حامته ررا أل فكفن رره اينص رراري يف النف ررر ال رروين ش ررهدوهأل م ررنهي
حعر بن ايدبرأل ومال بن ايشف يف نف ٍر ملهي ٍ
وارت(.)2
وابَ مس وِ اهد وفا د :
رو الطررربي عررن احللحررال بررن زري قررال :خرجنررا م ر ابررن مسررعود
سنة إحد وثالثفأل وفن أربعة عشر رامباا ح أتينا إىل الربروالأل فرإذا
امرأال قد تلقتناأل فقال :
اشررهدوا أاب ٍ
ذر . .ومررا شررعرأ مررره وًل بلغنرراأل فقلنررا :مالرره؟ قال ر :
فارق املدينة يم ٍر قد بلغه فيها ففارقها.
قال ابَ مس وِ  :ما دعاه إىل ايعرا ؟

فقالر  :أمررا إرت أمررري املر منف قررد مررره ذلر أل ولكنرره مررارت يقررول هرري
بعدأل وه مدينة.
( )1العيبة :ما حيرز فيه املرء نفيس ما عنده .فتح الباري (.)152 /7
( )2هوا احلديث أخرجه أمحرد يف املسرند (155 /5أل  )166وأبرو نعريي يف احلليرة (169 /1أل )170أل
وابررن سررعد يف الطبقررا (233 /4أل )234أل واحلررامي يف املسررتدر245 /3( ،أل )246أل قررال اهليثم رري
يف انم بعد أرت عااه يمحد :رجاله رجال الصرحيح .قلر  :إبرراهيي برن ايشرف لريس مرن رجرال الصرحيح
بل رو عنه النسائي وهو ثقةأل انظرر التقريرا .ورواه أيضرا ابرن حبرارت وهروا لفظرهأل انظرر اإلحسرارت (/15

.)61 -57
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ف ببال ابببَ مس ب وِ إلاببد وهببو بْ ب أل فغس رلناه ومفنرراهأل وإذا خبرراء
منض رروح مس ر اكاأل فقلن ررا للم ررأال :م ررا ه رروا؟ قال ر  :مانر ر مس رركة فلم ررا
حضررر( )1قررال  :إرت املي ر حيضررره شررهودأل برردورت ال رريح وًل أيملررورتأل
فرروويب تل ر املسرركة رراء مث رش ري برره اخلبرراءأل ف ر قريهي رحيارراأل مث اطبارري
هوا اللحيأل فإنه سيشهد قوم صاحلورت يلورت دفين ف قريهي.
فلمررا دفنرراه وقمنررا إىل الطعررام ف ملنرراأل وأردأ احتماهلرراأل فقررال :أمررري
امل منف قريرا نسرت مره أل فقردمنا مكرة فر خربأه ابخلررب فقرال :يررحي هللا
أاب ذ ٍرأل ويغفر له ناوله ابلربوال.
وملررا صرردر خرررج ف خررو طريررق الربرروالأل فضرري عيالرره إىل عيالررهأل وتوجرره
فو املدينةأل وتوجهنا فو العراق(. )2
وأمر إلحا بَ راهو د ا مسبنده عرن القر ري قرال :خررج أبرو
ذر إىل الرب ر رروالأل ف ص ر ررابه ق ر رردره أل ف وص ر رراهي أرت اغس ر ررلو ومفن ر ررو أل مث
ضعو عل قارعة الطريقأل ف ول رما وررورت بكري فقولروا :هروا أبرو ذر
صاحا رسول هللا  ف عينوأ علر غسرله ودفنرهأل ففعلرواأل ف قبرل عبرد
هللا بررن مسررعود يف رمررا مررن الع رراقأل وقررد وضررع اءنررازال عل ر قارعررة
الطريرقأل فقرام إليرره غرالم فقرال  :هرروا أبرو ذر صراحا رسررول هللاأل أل

( )1حضر :أي حضره املو .
( )2أبر ررو ذر الغفر رراري الااهر ررد اناهر ررد ع (212أل  )213ل سر ررتاذ منر ررري الغضر رربارت -ط مكتبر ررة املنر ررارأل
ايردرت.
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فبك ر ر عب ررد هللا ب ررن مس ررعود وق ررال  :مسع ر ر رس ررول هللاأل أل يق ررول:

«متا وحدك ومتوت وحدك و ب ث وحدك»(.)1
 – ١٠أبو ذر الغفاري ا ل ور:
ارادر :البداية والنهاية(١٧١ /7( )2أل .)١٧٢
ار ل  :احلافظ الناقد عماد الدين بن مثري.
أبو ذر الغفاري

وامسه :جند بن جنادال عل املشرهورأل أسرلي قردوااأل كرةأل فكرارت
راب أربعة أو خامس مخسةأل وقصة إسالمه تقدم قبل اهلعرال.

وه ببو أول م ببَ حاب با رل ببول هللا  بتحيررة اإلس ررالمأل مث رج ر إىل

ب ررالده وقوم ررهأل فك ررارت هن ررا ،ح ر ه رراجر رس ررول هللاأل أل إىل املدين ررةأل

بفراأل ورو عنره
فهاجر بعد اخلندقأل مث لز رلول هللا أل ح وبرا ول و
أحاديررث مث رريالأل وجرراء يف فضررله أحاديررث مث رريالأل مررن أشررهرها مررا رواه
ايعم ررش ع ررن أيب اليقظ ررارت عثم ررارت ب ررن عم ررري ع ررن أيب ح ررر ب ررن أيب
ايسررود عررن عبررد هللا بررن عمرررو أرت رسررول هللاأل أل قررال« :مببا أ اببت

ا

ب ب برامج وي أقا ب ببت الغب ب ب امج أل ب ببد َل ب ببة م ب ببَ أ ذر» .وفي ر رره

( )1أنظر املطالا العالية ًلبن حعرر ( .)116 /4قرال ايعظمري  :قرال البوصرريي  :القر ري مرا عرفترهأل
فإرت مارت هو حممد بن معا فاحلرديث منقطر أل مث قرال ايعظمري :قلر  :هرو حممرد برن معرا ممرا يظهرر
به مما يف اإلصابة (.)64 /4
من الاوائد ( )٣٣٢ /9وهو عند ابن حعر سند ًل
( )2طبعة  :دار الر رت للفانأل القاهرال.
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ضعن( )1مث ملا ما رسرول هللاأل أل ومرا أبرو بكرر خررج إىل الشرام
فكارت فيه حر وقر بينره وبرف معاويرة فاسرتقدمه عثمرارت إىل املدينرةأل مث

ِبببزل الربببق ف قببا مببا حببي مببات ا ذي ا

ببة مببَ هببقه السببنةأل

ولرريس عنررده سررو امرأترره وأوًلدهأل فبينمررا هرري مررول ًل يقرردرورت عل ر
دفنرره إذ قرردم عبررد هللا بررن مسررعود مررن الع رراق يف مجاعررة مررن أصررحابهأل
فحضروا موتهأل وأوصاهي مين يفعلورت بهأل وقيل قدموا بعرد وفاتره فولروا
غسله ودفنهأل ومارت قد أمر أهله أرت يطباوا هلي شراال مرن غنمرة لير ملوه
بعد املو أل وقد أرسل عثمارت بن عفارت إىل أهله فضمهي م أهله.

( )1حسنه الفموي وصححه ابن حبارت واحلامي .انظر فضائل أيب ذر يف هوا البحث.

