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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
  

 كلمة الناشر

 )عليهم السالم (  سبق ملؤسسة أنصاريان شرف تقدمي سلسلة عن سرية أهل البيت

الذين أذهب اهللا عنهم الرجس و طهرهم تطهرياً ، و لقد حظيت السلسلة 

ل من فتيان اإلسالم مما شجع على تقدمي سلسلة أخرى عن صحابة وقفوا باستقبا

  . و كانوا حبق رجاالً صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه )صلى اهللا عليه و آله (  مع النيب

و هي إذ تقدم هذه السلسلة إىل مكتبة الفىت املسلم إمنا تأمل اإلقتداء بأولئك 

د اإلسالم و رفع رايته عالياً ، و أضاءوا الرجال األفذاذ الذين أسهموا يف صنع جم

  .الطريق لألجيال 

  
  إيران ، قم ، شارع الشهداء : مؤسسة أنصاريان 

  ٧٤١٧٤٤:  ، اهلاتف ١٨٧: قم / ايران : صندوق الربيد 

   



  صوت العدالة. . أبو ذر الغفاري 
كانت قبيلة غفّار من قبائل العرب الوثنية ، تسكن يف املناطق 

  .، حيث متر قوافل مكّة التجارية ) يثرب ( ملدينة املنورة القريبة من ا
" و يعتقدون أن " مناة " و أفراد قبيلة غفار يعبدون صنماً امسه 

بيده القضاء و القدر و احلظ ، و لذلك فإنّ أفراد القبيلة يذهبون " مناة 
  .إليه و يقدمون له القرابني 

ىل مناة و كان فقرياً إ" غفار " و ذات يوم توجه شاب من قبيلة 
، و راح ينظر إليه و لكن مناة مل حيرك ساكناً و " اللنب " فقدم إىل مناة 

" و يف األثناء مر ثعلب مل ينتبه إىل وجود . مل يشرب اللنب فظلّ ينتظر 
و مل يكتف بذلك بل رفع قدمه و بال يف اُذن . فشرب اللنب " جندب 

  .، و ظلّ مناة جامداً " مناة " 
و من نفسه ألنه يعبد صخرة " مناة " ك الشاب ساخراً من ضح

  .صماء ال تفهم و ال تعي شيئاً 
كلمات مسعها ذات " جندب " و يف طريق عودته اىل القبيلة تذكّر 

تذكّر كلمات . . يف مدينة مكّة  "  عكاظ" يوم و هو ميشي يف سوق 
  :و هو يهتف ا يف السوق " قيس بن ساعدة " 



  



  ا الناس امسعوا و عواأيه
  إنّ من عاش مات
  و من مات فات

  و كلّ ماهو آٍت آت
  ليل داج

  .و مساء ذات ابراج 
  !مايل أرى الناس يذهبون فال يرجعون ؟

  أرضوا باملقام فأقاموا ؟
  !أم تركوا هناك فناموا ؟

إىل السماء الزرقاء الصافية ، و إىل الصحراء " جندب " نظر 
، فآمن بأنّ " مناة " ا ، و تذكّر ما فعله الثعلب ب املمتدة بتالهلا و رماهل

هلذا العامل إهلاً كبرياً أكرب من مناة و من هبل و من الالت و من كلّ 
  .األوثان 

و منذ ذلك الوقت و جندب بن جنادة يتوجه بقلبه إىل السماء و 
  .األرض 
  



  طلوع الشمس
 و كانت كان أهل الكتاب يبشرون بظهور نيب جديد أطلّ زمانه ،

و كان الذين يسخرون من األصنام . القبائل العربية تتناقل هذه األخبار 
  .و األوثان يتشوقون لرؤية النيب اجلديد 

  :و ذات يوم مر رجل قادم من مكّة فقال جلندب 
  .ال إله إالّ اهللا و يدعى انه نيب : ـ ان رجالً يف مكة يقول 

  :و سال جندب 
  ـ من أي قبيلة هو ؟

  :الرجل قال 
  .ـ من قريش 
  :فقال جندب 

  ـ من أي قريش ؟
  :أجاب الرجل 

  .ـ من نيب هاشم 
  :سأل جندب 

  ـ و ماذا فعلت قريش ؟



  :قال الرجل 
  .ـ كذّبته و قالت انه ساحر و جمنون 

  .يفكّر و يفكّر " جندب " انصرف الرجل ، و ظلّ 
  

  أنيس
 بأخبار النيب أن يرسل أخاه أنيساً إىل مكّة ليأتيه" جندب " فكّر 

اجلديد ، و انطلق أنيس يقطع مئات األميال اىل مكّة ، و سرعان ما عاد 
  :ليخرب أخاه 

ـ رأيت رجالً يأمر باخلري و ينهى عن الشرور و يدعو إىل عبادة 
  .اهللا وحده 

و رأيته يصلّي عند الكعبة و إىل جانبه فىت امسه علي بن أيب طالب 
  .ة و هي زوجته خدجية و هو ابن عمه ، و خلفهما امرأ

  :و سأل جندب أخاه 
  ـ و ماذا رأيت بعد ؟

  :أجاب أنيس 
  .ـ هذا ما رأيته و مل أجرؤ على االقتراب منه خوفاً من زعماء قريش 

  



  إىل مكّة
 ف على النيبمل يقنع جندب مبا مسعه ، فانطلق نفسه إىل مكّة ليتعر.  

 مكّة فطاف مالت الشمس إىل املغيب عندما وصل الشاب الغفاري
حول الكعبة ، مث جلس يف زاوية من احلرم ليستريح و يفكّر يف طريقة 

  .يلتقي فيها النيب 
 حلّ الظالم و أقفرت الكعبة من الناس ، و يف األثناء دخل فىت
ساحة املسجد احلرام و راح يطوف حول الكعبة خبشوع ، و انتبه الفىت 

  :بأدب إىل وجود الرجل الغريب فتقدم إليه و سأله 
  ـ كأنك غريب ؟

  .نعم : أجاب الغفاري 
  :قال الفىت 

  .ـ اض معي إىل املرتل 
  .و شكر جندب يف نفسه الفىت و هو يتبعه إىل املرتل صامتاً 

و يف الصباح ودع جندب الفىت و انطلق إىل بئر زمزم لعلّه يتعرف 
 على النيب.  

  . الظالم و مرت الساعات و جندب يترقّب و ينتظر إىل أن حلّ



  



  اللقاء
مرةً أُخرى جاء الفىت و طاف حول الكعبة كعادته و رأى الرجل 

  :الغريب يف مكانه فقال له 
  ـ أما آن للغريب أن يعرف مرتله ؟

  :أجاب جندب 
  .ـ ال 

  :قال الفىت 
  .ـ انطلق معي اىل املرتل 

  .مع الفىت إىل مرتله ، كان صامتاً أيضاً " جندب " ض 
  :قال الفىت 

  ـ أراك تفكّر ، فما هي حاجتك ؟
  :قال جندب حبذر 

  .ـ إذا كتمت علي أخربتك 
  :قال الفىت 

  .ـ أكتم عليك إن شاء اهللا 
  :و ارتاح جندب إىل ذكر اهللا فقال بصوت خافت 



  .ـ مسعت بظهور نيب يف مكة فأردت أن ألقاه 
  :قال الفىت و هو يبتسم 

فإن . اتبعين من بعيد سأدلّك على مرتله ف. . ـ لقد أرشدك اهللا 
رأيت أحداً أخافه عليك ، وقفت كأني أصلح نعلي ، فال تقف و امض 

  .يف طريقك 
  .و مضى الفىت إىل مرتل سيدنا حممد و جندب يتبعه إىل أن وصال 

  

  اإلميان
 ، )صلى اهللا عليه و آله ( و يدخل جندب مرتل النيب و يلتقي سيدنا حممد 

  .سد كلّ مكارم األخالق فاذا هو أمام إنسان جي
  :سأل سيدنا حممد ضيفه 

  ـ ممن الرجل ؟
  :أجاب جندب 

  .ـ من قبيلة غفار 
 و سأل النيب:  

  ـ ما هي حاجتك ؟



  :قال جندب 
  .ـ أعرض علي اإلسالم 

 قال النيب:  
  .ـ اإلسالم أن تشهد أن ال إله إالّ اهللا و أين رسول اهللا 

  و بعد ؟
 و املنكر و تسلك مكارم األخالق ، و ـ أن تنتهي عن الفحشاء

تترك عبادة األوثان إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له ، و ان ال تسرف 
  . .و ال تظلم 

  :و امتأل الشاب إمياناً باهللا و رسوله ، فقال 
رضيت باهللا رباً و . . ـ أشهد أن ال إله إالّ اهللا و أنك رسول اهللا 

  .بك نبياً 
لدت شخصية اُخرى هي شخصية الصحايب و يف تلك اللحظة و

  .الكبري أيب ذر الغفاري جندب بن جنادة 
  :ض أبو ذر و هتف حبماس 

  .ـ و الذي بعثك ألصرخن ا 
  :و قبل أن يغادر املرتل سأل أبو ذر سيدنا حممداً 

  .ـ من هذا الفىت الذي دلّين عليك 



  



  :أجاب النيب باعتزاز 
 ي عليـ هو ابن عم.  

  :وصاه سيدنا حممد قائالً و أ
  .ـ يا أباذر اكتم هذا األمر و ارجع إىل بالدك 

  :و أدرك أبو ذر أن رسول اهللا خيشى عليه انتقام قريش فقال 
ـ و الذي بعثك باحلق نبياً ألصرخن ا بينهم و لتفعل قريش ما 

  .تريد 
و يف الصباح انطلق أبو ذر إىل الكعبة بيت اهللا احلرام ، كانت 

ألصنام جامدة يف أماكنها ال تتحرك و أبو ذر يشق طريقه ، و جبابرة ا
  .قريش جالسون يفكّرون بأمر الدين اجلديد 

  :و يف تلك اللحظات دوت صرخة جريئة 
إين أشهد أن ال إله إالّ اهللا و أشهد أنّ حممداّ . . ـ يا معشر قريش 

  .رسول اهللا 
  .و اهتزت األوثان و قلوب املشركني 

  :ح قرشي و صا
  .ـ من هذا الذي يسب آهلتنا 



و ركضوا حنوه و االوا عليه ضرباً حىت فقد وعيه و الدماء ترتف 
  .منه 

  : و أنقذه قائالً )صلى اهللا عليه و آله ( و تدخل العباس عم سيدنا حممد 
و طريق " ! غفار " ـ ويلكم يا معشر قريش تقتلون رجالً من 

  .قوافلكم على قبيلته 
فشرب من مائها و غسل من " زمزم " فاق أبو ذر و ذهب إىل و أ

  .جسمه الدماء 
و مرة اُخرى أراد أبو ذر أن يتحدى قريش بإميانه ، فانطلق حنو 

  :الكعبة و دوت صرخته 
ـ أشهد أن ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له و أشهد أن حممداً 

  .رسول اهللا 
  .كيلون له الضربات و هجموا عليه مثل الذئاب و راحوا ي

  .و سقط على األرض فاقداً وعيه ، و أنقذه العباس أيضاً 
  

  العودة
   .)صلى اهللا عليه و آله ( ذهب أبو ذر إىل سيدنا حممد 



  :و تأمل النيب ملنظره فقال له بإشفاق 
  .ـ ارجع إىل قومك و ادعهم إىل اإلسالم 

  :قال أبو ذر 
أدعوهم إىل اإلسالم و لن ـ سأذهب يا رسول اهللا إىل قومي و س

  .أنسى ما فعلته قريش يب 
فأسلم . و عاد أبو ذر إىل قبيلته و راح يدعوهم إىل نور اإلسالم 

أما النصف اآلخر . أخوه أنيس و أسلمت اُمه و أسلمت نصف قبيلته 
  .حىت يأيت النيب : فقالوا 

  

  اهلجرة
صلى اهللا عليه ( ا حممد و يهاجر سيدن. . و متر األيام و املشهور و األعوام 

فخرج مع قبيلته .  من مكّة إىل املدينة ، و تصل األخبار إىل أيب ذر )و آله 
  .إىل استقباله يف الطريق 

فأسرع أبو ذر " القصواء " و الح سيدنا حممد من بعيد على ناقته 
  :إليه و أخذ بزمام الناقة و قال مبشراً 

  .مي و أسلم الكثريون من قبيليت ـ يا رسول اهللا أسلم أخي و أسلمت اُ



  



  .و فرح سيدنا حممد و هو يشاهد مجوع املستقبلني 
  :قال احدهم 

ـ يا رسول اهللا إن أباذر علّمنا ما علمته فأسلمنا و شهدنا انك 
  .رسول اهللا 

مث جاءت قبيلة اُخرى جماورة " غفار " و أسلم الباقون من قبيلة 
نت أن ال إله إالّ اهللا و أن حممداً رسول فأسلمت و أعل" أسلم " امسها 

  .اهللا 
  :فقال سيدنا حممد متأثراً 

  .ساملها اهللا " أسلم " غفر اهللا هلا ، و " غفار " ـ 
و رافقه أبو ذر مسافة من " يثرب " و مضى رسول اهللا إىل مدينة 

  .الطريق 
  :و عندما عاد أبو ذر إىل قبيلته سأله بعضهم 

   بشيء ؟ـ هل حدثك رسول اهللا
  :فقال أبو ذر 

  :ـ نعم أمرين بسبع 
  .أمرين حبب املساكني و الدنو منهم 

  .و أمرين أن أنظر من هو دوين و ال أنظر من هو فوقي 



  .و أمرين أن أصل الرحم و إن أدبرت 
  .و أمرين أن ال أسأل أحداً شيئاً 

  .وأمرين أن أقول احلق و لو كان مراً 
  . لومة الئم و أمرين أن ال أخاف يف اهللا

  " .ال حول و ال قوة إالّ باهللا العلي العظيم " و أمرين أن أكثر من قول 
  .فانهن كرت حتت العرش 

و ظلّ أبو ذر يف قبيلته يرشدهم و يعلّمهم ، و كان مثال املسلم 
  .املؤمن 

  

أوصين يا رسول ا  
 ذات يوم دخل أبو ذر املسجد فوجد سيدنا حممداً وحده ، فجلس

  .قربه 
  :قال سيدنا حممد 

  .ـ يا أبا ذر إن للمسجد حتية و هي ركعتان 
  :ض أبو ذر و صلّى ركعتني مث عاد فجلس قرب النيب و قال 

  ـ يا رسول اهللا أي األعمال أفضل ؟



  .ـ إميان باهللا عز وجل و جهاد يف سبيل اهللا 
  ـ أي املؤمنني أكمل إمياناً ؟

  .ـ أحسنهم خلقاً 
   اهللا فأي املؤمنني أسلم ؟ـ يا رسول 

  .ـ من سلم الناس من لسانه و يده 
  ـ يا رسول اهللا فأي اهلجرة أفضل ؟

  .ـ هجر السيئات 
  ـ يا رسول اهللا أي الصدقة أفضل ؟

  .ـ جهد من مقل يسري إىل فقري 
  ـ يا رسول اهللا فأي آية مما أنزل اهللا أعظم ؟

مع الكرسي إالّ يا أباذر ما السماوات السبع . . ـ آية الكرسي 
  .كحلقة ملقاة بأرض فالة 

  ـ يا رسول اهللا كم األنبياء ؟
  . .ـ مائة ألف و أربعة و عشرون ألفاً 

آدم و شيت و خنوخ ـ إدريس ـ و : يا أبا ذر أربعة سريانيون 
هود و صاحل و : هو أول من خط بالقلم و نوح ، و أربعة من العرب 

  .شعيب و نبيك 



  اب هللا تعاىل ؟ـ يا رسول اهللا كم كت
ـ مائة كتاب و أربعة ، أُنزل على شيت مخسون صحيفة ، وأُنزل 

ثالثون صحيفة ، و أُنزل على إبراهيم عشر ) إدريس ( على خنوخ 
صحائف ، و أُنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف ، و أُنزل 

  ) .القرآن ( التوراة و اإلجنيل و الزبور و الفرقان 
   ؟)عليه السالم ( كانت صحف إبراهيم ـ يا رسول اهللا فما 

أيها امللك املسلّط املبتلى املغرور فإنين مل أبعثك : " ـ أمثاالً كلّها 
لتجمع الدنيا بعضها إىل بعض و لكن لترد عين دعوة املظلوم فاين ال 

  . .أردها و لو كانت من كافر 
   ؟)عليه السالم ( ـ يا رسول اهللا فما كانت صحف موسى 

عجبت ملن أيقن باملوت مث هو يفرح ، : انت عرباً كلّها ـ ك
عجبت ملن أيقن بالنار مث هو يضحك ، عجبت ملن أيقن بالقدر مث هو 
ينصب ، عجبت ملن رأى الدنيا و تقلّبها بأهلها مث اطمأن إليها ، 

  .عجبت ملن أيقن باحلساب غداً مث ال يعمل 
  :بكى أبو ذر خشوعاً و قال 

  أوصين ؟ـ يا رسول اهللا 
  .ـ أوصيك بتقوى اهللا فانه رأس األمر كلّه 



  .ـ يا رسول اهللا زدين 
ـ عليك بتالوة القرآن فهو نور لك يف األرض و ذكر لك يف 

  .السماء 
  .ـ يا رسول اهللا زدين 

  .ـ حب املساكني و جالسهم 
  

  يف الطريق إىل تبوك
مضت سنوات و سنوات ، أصبح املسلمون اُمة واحدة و أصبح 

و دخلت . م دولة ، و انتصروا على أعدائهم من املشركني و اليهود هل
  .القبائل العربية دين اهللا أفواجاً 
 رسول اهللا إىل الناس مجيعاً ، )صلى اهللا عليه و آله ( و ملّا كان سيدنا حممد 

  .فقد أراد لإلسالم أن يعرب حدود جزيرة العرب إىل العامل كلّه 
 اجلهاد و أمر املسلمني باالستعداد )لى اهللا عليه و آله ص( أعلن سيدنا حممد 

  .يف مشال اجلزيرة العربية " تبوك " للتوجه حنو 
  .و فوجئ املسلمون بإعالن النيب و حتديه ألكرب دولة يف العامل آنذاك 

  :و قال املنافقون 



  .جبيوشه اجلرارة " هرقل " ـ سوف يقهرهم 
اليهودي و خيوفون املسلمني " سويلم " و كانوا جيتمعون يف بيت 

  .من التوجه إىل تبوك 
و ملّا غادر النيب املدينة و ختلّف املنافقون و الذين يف قلوم مرض ، 
قرر سيدنا حممد أن يستخلف على املدينة ابن عمه بطل اإلسالم علي بن 

  .أيب طالب ، حىت حيبط مؤامرات املنافقني 
إنّ : فأشاعوا بني الناس " علي " و شعر املنافقون بالضيق من 

  .الرسول خلّفه استثقاالً له 
و لكي تتبين احلقيقة للناس أخذ علي سالحه و حلق بالنيب خارج 

  :و أخربه مبا يقوله املنافقون " اجلرف " املدينة يف منطقة تدعى 
  . ألنك استثقلتين ـ يا نيب اهللا زعم املنافقون انك إنما خلَّفتين

  :ابتسم سيدنا حممد و قال 
ـ كذب املنافقون و لكني خلّفتك لتحفظ املدينة و حتميها من 

أفال ترضى يا علي أن تكون مني مبرتلة هارون من موسى إالّ . مكرهم 
  انه ال نيب بعدي ؟
  :أجاب علي 

  .نعم رضيت يا رسول اهللا 



   .)صلى اهللا عليه وآله ( لمات الرسول و عاد علي إىل املدينة مسروراً بك
  

  كن أباذر
 يقود اجليش اإلسالمي عرب الصحراء ، و )صلى اهللا عليه و آله ( مضى النيب 

كان بعض املسلمني من ضعفاء اإلميان يتخلّفون يف الطريق و يعودون 
فكان . ختلّف فالن : إىل املدينة فيخرب بعضهم سيدنا حممداً قائلني 

  :يقول رسول اهللا 
  .ـ دعوه فإن يك فيه خري فسيلحقه اهللا بكم 

  :و يف منتصف الطريق قال أحد املسلمني 
  .ـ يا رسول اهللا ختلّف أبو ذر 

 صلى اهللا عليه و آله ( فقال النيب(:   
  .ـ دعوه فإن يك فيه خري فسيلحقه اهللا بكم 
  .و استمر اجليش اإلسالمي يطوي الصحراء 

و شيئاً . . رياً هزيالً ال يقوى على املسري كان أبو ذر راكباً بع
فشيئاً كان يتخلّف عن اجليش اإلسالمي ، حىت برك البعري عاجزاً عن 

  .التحرك خطوة واحدة 



  جلس أبو ذر حزيناً يفكّر ماذا يفعل ؟
  هل يعود إىل املدينة ؟ أم ميضي ماشياً ؟

و حيب و لكن أبو ذر مل يكن ليفكّر يف العودة ، فقد كان مؤمناً 
  . ، فقرر أن يتبع آثار اجليش ماشياً )صلى اهللا عليه و آله ( سيدنا حممداً 

راح أبو ذر يطري الصحراء احلارقة ، و نفد كلّ ما معه من الزاد و 
املاء ، و مع ذلك كان يستمر يف املشي يدفعه إىل ذلك إميانه العميق باهللا 

  .و حبه لرسول اهللا 
ى يف صخرة حمفورة ماًء بارداً ، و ملّا كان يشعر بعطش شديد فرأ

  :ذاقه وجده عذباً ، فأراد أن يشرب و لكنه امتنع و قال 
  .ـ ال أشرب حىت يشرب منه حبييب رسول اهللا 

  .مأل قربته من املاء ، و مضى يطوي الصحراء ماشياً على قدميه 
كان أبو ذر يسري الليل و النهار حىت ميكنه اللحاق باجليش 

  .اإلسالمي 
عسكر اجليش اإلسالمي يف بعض املناطق لالستراحة ليالً لكي 

  " .تبوك " يستأنف زحفه باجتاه 
و عندما أشرقت مشس اليوم التايل شاهد بعض املسلمني رجالً 

 بوا و قالوا للنيبقادماً من بعيد ، فتعج:  



  !!ـ يا رسول اهللا إن هذا الرجل ميشي وحده 
  :فقال سيدنا حممد 
   .ـ كن أبا ذر

  :و راح املسلمون يتطلّعون إليه ، و ملّا أصبح قريباً منهم صاحوا 
  .ـ هو و اهللا أبو ذر 

  :و رأى النيب على مالحمه التعب و العطش فقال 
  .ـ أدركوه باملاء فانه عطشان 

و لكن أبو ذر كان يتجه إىل سيدنا حممد و بيده القربة ليشرب 
  .رسول اهللا 

  :فتساءل النيب 
  !ر أمعك ماء و أنت عطشان ؟ـ يا أباذ

  :فقال أبو ذر 
رأيت يف صخرة حمفورة . ـ نعم يا رسول اهللا فداك أيب و اُمي 

ماء املطر فذقته فإذا هو عذب بارد فقلت ال أشرب حىت يشرب منه 
  .رسول اهللا 

 و قال )صلى اهللا عليه و آله ( فتأثّر النيب :  
  . .ـ رمحك اهللا يا أبا ذر 



  .تعيش وحدك 
  .وت وحدك و مت

  .و تدخل اجلنة وحدك 
و يسعد بك قوم من أهل العراق يتولون غسلك و جتهيزك و 

  .الصالة عليك 
  

أحاديث النيب  
 فحزن املسلمون و كان أبو ذر من )صلى اهللا عليه و آله ( تويف سيدنا حممد 

أكثرهم حزناً و وفاًء لرسول اهللا فحفظ ما مسعه من أحاديثه و جعل 
  .ساً يضيء له الطريق منها نربا

كان أبوذر يؤمن إمياناً عميقاً بأن اخلالفة حق إهلي مثل النبوة و أن 
اهللا سبحانه خيتار من عباده الصاحلني أكثرهم جدارة ، و قد مسع أبو ذر 

 يقول لعلي بعدي : النيب ه ال نيبأنت مين مبرتلة هارون من موسى و لكن.  
 عاد من حجة الوداع أمام املسلمني عندما" غدير خم " و مسعه يف 

من كنت مواله فهذا علي مواله ، اللهم واِل من وااله ، و عاِد : مجيعاً 
  .من عاداه ، و انصر من نصره ، و اخذل من خذله 



  .علي مع احلق و احلق مع علي : و مسعه يقول 
و عندما . و مع األسف فإن بعض املسلمني تناسى هذه األحاديث 

 و بينما كان ابن عمه و وصيه علي بن أيب طالب )صلى اهللا عليه وآله (  النيب تويف
  .مشغوالً ذه املصيبة اجتمع بعض الصحابة و أصبح أبو بكر هو اخلليفة 

اعترض كثري من الصحابة على ذلك ، منهم سلمان الفارسي الذي 
 ا أهل ال : )صلى اهللا عليه وآله ( قال عنه النيببيت سلمان من.  

و منهم عبادة بن الصامت و أبو اهليثم التيهان و حذيفة و عمار بن 
كما استنكرت ذلك فاطمة الزهراء سيدة نساء العاملني و كانت . ياسر 

  .غاضبة 
و بعد شهور عديدة بايع اإلمام علي بن أيب طالب مضطراً ، 

  .حفاظاً على مصلحة اإلسالم 
  . و فيهم أبو ذر و عندما بايع اإلمام ، بايع الصحابة

كان أبو ذر يفكّر مبصلحة اإلسالم و املسلمني ، و لذلك ذهب إىل 
و كان الروم يف ذلك الوقت . ميادين اجلهاد دفاعاً عن الدولة اإلسالمية 

يقومون حبمالت عسكرية و اعتداءات على احلدود ، فذهب أبو ذر مع 
  . كثري من الصحابة إىل جبهات احلرب جماهداً يف سبيل اهللا



مات اخلليفة األول أبو بكر مث جاء بعده اخلليفة عمر بن اخلطاب ، 
  .و كان أبو ذر يف بالد الشام جياهد مع إخوانه املسلمني 

  .تويف عمر بن اخلطاب و جاء إىل اخلالفة عثمان بن عفان 
مل يتبع اخلليفة الثالث سرية النيب و ال صاحبيه ، فقد جاء بأقربائه و 

و جاء .  احلكم ، و راح ميأل جيوم بأموال املسلمني عينهم يف مراكز
 و جعل منه )صلى اهللا عليه وآله ( مبروان بن احلكم الذي طرده سيدنا حممد 

  .احلاكم الفعلي للدولة 
اشتكى الناس من سياسة عثمان و جاء وفد من مدينة الكوفة 

ان و تقيأ فأخرب اخلليفة بأن الوايل يشرب اخلمر و يأيت إىل املسجد سكر
  .يف احملراب 

و لكن اخلليفة مل يفعل شيئاً ، بل إن مروان أهان الوفد و طرده و 
 صلى اهللا عليه وآله ( كان فيهم من أصحاب النيب(.   

  :كان أبو ذر من الناصحني لعثمان فقال له ذات يوم 
  .ـ اتبع سنة صاحبيك ال يكن ألحد عليك كالم 

  . و عمر أي لتكن سريتك مثل سرية أيب بكر
  :و لكن عثمان ر أبا ذر و قال أمام احلاضرين 



ـ أشريوا علي يف هذا الشيخ الكذّاب ، إما أن أضربه أو أحبسه 
  .أو أقلته أو أنفيه من أرض اإلسالم 

تألّم أبو ذر و تأمل املسلمون لذلك و تذكّروا حديث سيدنا حممد 
  :له 

أصدق ) األرض ( غرباء و ال أقلت ال) السماء ( ما أظلّت اخلضراء 
  .ذي هلجة من أيب ذر 

  .الشيخ الكذّاب : و ها هو اخلليفة يتهم أبا ذر بالكذب و يقول عنه 
خرج أبو ذر من جملس اخلليفة حزيناً و تذكّر ما حدث له قبل 

تذكّر يوم دخل رسول اهللا املسجد فوجده . . أكثر من عشرين سنة 
  :نائماً فأيقظه و قال له 

  .نائماً يف املسجد ـ ال أراك 
  :أي ال تنم يف املسجد مرة اُخرى ، مث قال له 

  ؟) يوماً ما ( ـ ماذا تصنع إذا أخرجوك من املسجد 
  :قال أبو ذر 

  .ـ إذن اذهب إىل الشام أرض اجلهاد 
 فقال النيب:  

  ـ فإذا أخرجوك منها ؟



  :قال أبو ذر 
  .ـ أرجع إىل املسجد 

 آله صلى اهللا عليه و( فقال النيب (:   
  ـ فإذا أخرجوك منه ؟

  :قال أبو ذر 
  .ـ آخذ سيفاً فأضرم به 

 فقال النيب:  
  ـ أال أدلّك على شيء خري من ذلك ؟

  :قال أبو ذر 
  .ـ نعم يا رسول اهللا 

 صلى اهللا عليه و آله ( قال النيب(:   
  .تسمع و تطيع 

  

  إىل الشام
ا وصل أبو ذر إىل و ملّ. قرر اخلليفة الثالث نفي أيب ذر إىل الشام 

الشام أمر معاوية وايل الشام آنذاك إبعاد أيب ذر إىل منطقة تعرف اليوم ب 



  .يف جنوب لبنان " جبل عامل " 
 و سريته ، و )صلى اهللا عليه و آله ( راح أبو ذر يعلّم الناس أحاديث النيب 

يستنكر احنراف الوالة و ظلمهم للمسلمني و ترفهم على حساب 
  .املساكني الفقراء و 

و الذين يكرتون الذهب و الفضة و ال { : و كان يقرأ قوله تعاىل 
  .فأحبه الفقراء و املساكني . } ينفقوا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم 

أراد معاوية إغراء أيب ذر باألموال لعلّه يسكت ، فأمر بإحضاره إىل 
عها على الفقراء ، دمشق و أرسل له اهلدايا ، فكان الصحايب اجلليل يوز

  :مث مير على قصر معاوية و يصيح 
  .ـ اللّهم العن اآلمرين باملعروف التاركني له 

  .اللّهم العن الناهني عن املنكر املرتكبني له 
أمر معاوية بإلقاء القبض عليه فأحضره احلراس مقيداً بالسالسل و 

  :خاطبه معاوية حبقد 
 على قصرنا كلّ يوم و تصيح ـ يا عدو اهللا و عدو رسوله تأيت

  .سوف استأذن أمري املؤمنني عثمان يف قتلك 
  :مث التفت معاوية إىل احلراس و صاح 

  .ـ خذوه إىل السجن 



  



  إىل املدينة
بعث معاوية برسالة إىل اخلليفة أخربه فيها مبا يفعله أبو ذر و 

  .التفاف الناس حوله 
 ذر و معاملته معاملة و جاء جواب اخلليفة يأمر معاوية بإعادة أيب

  .قاسية 
مسع املسلمون بذلك فتأملوا و خرجوا يودعون صاحب رسول 

   .)صلى اهللا عليه و آله ( اهللا 
ركب أبو ذر ناقته يسوقها حراس قساة القلوب مل حيترموا 

  .شيخوخته و ضعفه فأرهقوه يف السفر 
اد و وصل إىل املدينة يف أسوأ حال فأُدخل على اخلليفة و هو يك

  .يسقط على األرض من شدة الضعف و التعب 
  :قال أبو ذر 

 و رأيت أبا )صلى اهللا عليه و آله ( ـ وحيك يا عثمان أما رأيت رسول اهللا 
انك لتبطش يب بطش . . بكر و عمر ، فهل سريتك مثل سريم ؟ 

  .اجلبابرة 
  :قال عثمان بقسوة 



  .ـ اخرج من بالدنا 
  :فقال أبو ذر حبزن 

  ين أخرج ؟ـ إىل أ
  :قال اخلليفة 

  .ـ إىل حيث تريد 
  :قال أبو ذر 

  ـ أخرج إىل الشام أرض اجلهاد ؟
  :صاح عثمان 

  .ـ كالّ ال أردك إىل الشام 
  :قال أبو ذر 

  ـ أخرج إىل العراق ؟
  :قال اخلليفة أيضاً 

  .ـ كالّ 
  ـ أخرج إىل مصر ؟

  .ـ كالّ 
  :قال أبو ذر حبزن 

  ـ فإىل أين أخرج ؟



  .بادية ـ إىل ال
  ـ أخرج إىل بادية جند ؟

  " .الربذة " ـ كالّ بل إىل الشرق األبعد إىل 
  :صاح أبو ذر 
  .صدق رسول اهللا لقد أخربين بذلك . . ـ اهللا أكرب 
  :سأل عثمان 

  و ماذا قال لك ؟
  :أجاب الصحايب الشيخ 

ـ أخربين أين أمنع من املدينة و مكة و أموت بالربذة و يتولّى دفين 
  .أهل العراق يف طريقهم إىل احلجاز قوم من 

  
  الربذة

  .الربذة منطقة يف اجلانب الشرقي من املدينة املنورة 
ألنه كان يعبد األصنام فيها يف زمن " الربذة " كان أبو ذر يكره 

  .اجلاهلية 
  .كان أبو ذر حيب املدينة ألن فيها قرب النيب و مسجده 



  .حلرام و كان حيب مكّة ألن فيها بيت اهللا ا
  .و كان حيب الشام ألنها أرض اجلهاد 

ألنها تذكّرة بعبادة األصنام و لكن اخلليفة " الربذة " و كان يكره 
و أمر مروان أن خيرج به و أن مينع املسلمني من . نفاه إىل تلك املنطقة 

  .توديعه 
و خاف املسلمون سطوة اخلليفة فلم خيرج لتوديعه سوى بعض 

 علي بن أيب طالب و أخوه عقيل و احلسن و احلسني :الصحابة ، و هم 
  . و الصحايب الكبري عمار بن ياسر )صلى اهللا عليه و آله ( سبطا رسول اهللا 

  :تقدم اإلمام علي يودعه فقال له 
  . .ـ يا أبا ذر انك غضبت هللا 

  .إن القوم خافوك على دنياهم و خفتهم على دينك 
  .ه و اهرب منهم مبا خفتهم عليه فاترك يف أيديهم ما خافوك علي
  فما أحوجهم إىل ما منعتهم

  و ما أغناك عما منعوك
  .و ستعلم من الرابح غداً 

  .يا أبا ذر ال يؤنسك إالّ احلق و ال يوحشك إالّ الباطل 
  :و تقدم عقيل فقال 



. فاتق اهللا فإن التقوى جناة . ـ أنت تعلم إنا حنبك ، و انك حتبنا 
  .لصرب كرم و اصرب فإن ا

  :و تقدم سبط النيب احلسن بن علي فقال 
  . و هو عنك راٍض )صلى اهللا عليه و آله ( ـ اصرب يا عماه حىت تلقى نبيك 

  :و تقدم عمار بن ياسر و هو يبكي فقال 
أما و اهللا لو . و ال آمن من أخافك . ـ ال آنس اهللا من أوحشك 

  .م ألحبوك و لو رضيت أعماهل. أردت دنياهم آلمنوك 
  :و بكى أبو ذر و قال 

  .ـ رمحكم اهللا يا أهل بيت الرمحة ، إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول اهللا 
و خرج أبو ذر مع زوجته وابنته إىل صحراء الربذة و هو يتذكّر 

  : ذات يوم )صلى اهللا عليه و آله ( كلمات قاهلا له حبيبه سيدنا حممد 
  .رمحك اهللا يا أبا ذر 

  .تعيش وحدك 
  .و متوت وحدك 
  .و تبعث وحدك 

  .و تدخل اجلنة وحدك 
  



  


