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امت األنصاريعبادة بن الص  

 مد سليمانحم
ٍ أفسده الظلمة والطغاة؛ فانقلبت فيه املوازين، واختلت فيـه األحكـام..،    يف عامل

ومتكّن اجلهل والتجهيل من أبنائه؛ حىت صاروا أداة لينة طيعة بأيدي من يتحكّم م..، 
حينها يصبح الوضيع فيه شريفاً، واخلائن أميناً، والكذوب صدوقاً، بل وسفهاء األمة هم 

عقد، واحلكم واألمر والنهي يف قضاياها، ويزداد الواقع سوًءا حـني يسـاند   أهل احللِّ وال
فقهاء السلطة أولئك الظلمة يف سوئهم وفسادهم، ويف يئة األمة؛ لتقبلهم والرضا عنهم، 
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يكن موالياً هلـم بـاملروق مـن الـدين،      بل واالستماتة دون عروشهم، واام كلّ من مل
وكلّها عوامل تساهم يف تضليل النـاس وجتهيلـهم، وتضـييع     وبإشاعة الفتنة يف اُألمة...

احلقوق، وانتشار الفساد بينهم..، والتصدي للصاحلني، وإبعـادهم عـن أداء دورهـم يف    
  الساحة، حىت ختلو لغريهم من أهل املصاحل واألهواء...

؛ اعاتسيأيت على الناس سـنوات خـد  < أنه قال: 9وقد نسب إىل رسول اهللا
فيهيصد كَذَّ، ا الكاذبقفيها الصادقوي ويؤمتن فيها اخلائن، ب ،خووي  نُ فيهـا األمـني، 

فيها الر بضةُوينطقيقيلَ !و :بضةُ وما الريالرجـل التافـه يف أمـر     :قـال  يا رسولَ اهللا؟و
  >.العامة

، يف حني العاقل ال األمةحيث السفيه يتكلم، ويف يده أمر إنه ألمر بالغ اخلطورة 
 ويتسـع  ظـاهرةً،  ويصـبح  ،األرض يفوبالتايل يعم الظلـم   له مكاناً بني أفراد أمته، جيد

 ،والنسـل  احلرث على ؛والعباد البالد على اًعظيم اًضرر فيترك ثقافته، وتتجذّر اإلفساد
 عقائـدهم  علـى  بـل  شـؤوم،  وإدارة النـاس  معيشـة  علـى  فقط ال خطورة ويشكل

  .وأخالقهم
ذات الثـراء الواسـع، واألراضـي    الشـام   ملتـابع يف بـالد  وهذا ما جيده القارئ وا

اخلصبة، والنعم الكثرية، فمنها يأيت اخلراج، ومنها فُتحت البلدان، فجلبت إليها الغنـائم،  
بن أيب سـفيان،  اإمرة معاوية لكنها وحتت حىت غدت موضع قوة، ومصدر ثروة كبرية، 

يهب ملن يشاء، ومينـع عمـن يريـد،     غدت مصدراً لبناء سلطانه، وأداةً النتشار طغيانه،
يغدق على أناس، فيشتري ضمائرهم، ويضمن صمتهم، وجيين مواقفهم، يقرب املؤيدين 
له، ويالحق املعارضني له، ومينع عنهم العطاء، فتمتعت طوائف كثرية حبكمـه، وحرمـت   

  .أخرى..
 قني علـيالعدل واملت املؤمنني وإماما ما نطق به أمري7وكان حق: > ... ين ولكـن

ة سـفهاؤها  هذه األم أمر ليأن ي ،خيامرين يعتريين، وحزناً أسفاًولكن  آسى، ويف قول:
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  ١.>...والفاسقني حزباًوالصاحلني حرباً، ، والًه خوعباد، والًاهللا د ها، فيتخذوا مالَجاروفُ
فأدت سياسة معاوية إىل الظلم واجلور وانتشار الفساد، وإىل االبتعاد واالحنراف 
عن اإلسالم؛ حىت شكّلت ظاهرةً سيئةً، ومنهجاً ظاملاً، وانقالباً سـريعاً وصـارخاً علـى    
مبادئ الترتيل العزيز والسنة النبوية الشريفة، وعلى ما حيمالنه مـن مشـاريع إصـالح    

لـدعوة  مضاد لرسائل السـماء، و  أمرن.. فمشروعه يف احلكم وعدل، ودعوة سالم وأما
اصطفاهم اهللا تعـاىل، وبعـثهم كافـةً ورمحـةً للنـاس،      الذين  ،:األنبياء والرسلمجيع 

تعاىل وعزها، ولنشر رسالة اإلصالح يف إىل عبادة اهللا وذلّها من عبادة العباد  همإخراجب
وقد تبعهم الصـاحلون يف اسـتمرار    لها..أه خري بنياألرض، وما يثمر عنها من سعادة و

دعوم، ويف مقاومة أي احنراف عن مبادئ السماء وقيمها، ويف التصـدي ألي إفسـاد   
  .يقع يف اتمعات من حكّامها، أو من املتنفذين فيها ومن أهل املصاحل واألهواء..

مـن  فكم هو ذكر عظيم لإلنسان حني يقف موقفاً شجاعاً منبثقاً من عقيدتـه؛ ال  
هوى متبع، ضد كلّ شكل من أشكال الفساد واالمتهان واالستبداد، وحني يـرى أمتـه   
حكاماً وحمكومني سادرين يف غيهم واحنرافهم عن الدين ومبادئه وقيمه، فيقـول كلمـة   

  احلق ويعمل ا..
ملقاومة  9فانربى عدد من الصحابة، ممن ذاقوا قيم الصحبة املباركة لرسول اهللا

معاوية يف الشام، والتصدي هلا تنبيهاً للناس، وحتذيراً هلم من خماطرهـا.. وكـان   سياسة 
بـن قـيس بـن    والصحايب عبادة بن الصـامت   أبرزهم الصحايب اجلليل أبوذر الغفاري؛

أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بـن اخلـزرج، األنصـاري    

                                            
ابن أيب احلديد  ،وشرح ج البالغة ؛من كتاب له ٦٢،  ٤٥١البالغة؛ د. صبحي الصاحل :  انظر ج .١
١٠٠:  ٦ . 
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  .اخلزرجي
بن زيد بـن غـنم بـن     بادة بن نضلة بن مالك بن العجالنة العني بنت عرقُ وأمه

فهي أم  له وألخيه الصـحايب أوس بـن    سامل بن عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج.
  ..الصامت

وأوس هذا كان من سابقي األوس واخلزرج إىل اعتناق اإلسـالم، وقـد آخـى    
 9املباركة لرسول اهللالنيب بينه وبني مرثد بن أيب مرثد الغنوي، ونال وسامي الصحبة 

  كبدر الكربى وأحد واخلندق وحنني وغريها.. 9واجلهاد يف مشاهد الرسول
  وكان الرجل شاعراً، وله هذا القول:

Fءِ                     أنا ابن ُمَزيِْقيا عمرٍو وجّدي    أبوه عامٌر ماُء السَّ

 أيامه، وله مخس وبقي بعد النيب دهراً، وذكر أنه أدرك عثمان بن عفان، وتويف يف
بالرملة، وهو ابن اثنتني وسبعني سنة. وهذا القول  ٣٤ ومثانون سنة، ويف قول مات سنة

  قد ال خيلو من اشتباه.. فهو نفسه ذكروه عن أخيه عبادة؛ تاريخ وفاته ومقدار عمره.
بنت ثعلبة بن  ـ مصغراًـ أو خويلة خولة  مه هي:اُوكان ألوس من الولد الربيع و

بنت مالك بن ثعلبـة أو بنـت   بن فهر بن ثعلبة بن غَنم بن عوف..، أو هي مجيلة  أصرم
، فهـي  من بين عوف بن مالك بن اخلزرج، من بطون األنصاربالتايل دلَيج مصغراً، وهي 

 ، وهي اليت عرفت، وهـذا هـو املهـم يف حياـا، بأـا:     اخلزرجية: ورمبا قالوا ،العوفية
وهي الـيت إذا مـا سـئلت قالـت: يفَّ واهللا، ويف     ، وأبكت من حوهلا!اليت بكيت  املُجادلةُ

  .أوس بن الصامت، أنزل اهللا صدر سورة اادلة
يف قصة الظهار، والظهار يقع بقول الزوج  9وكان ذلك حني اشتكته لرسول اهللا

ذا يف اجلاهليـة، فـإ  والذي كان من الصيغ املعروفة بينهم ، مياُلزوجته: أنت علي كظهر 
ـ   علي : أنتقال الزوج لزوجته حرمـت عليـه يف عـرفهم مؤبـداً (طـالق       ي.كظهـر أم
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لـه   ، ال هـي حـلٌّ  معلّقـة  حترم عليه، وال تطلق منه. وتبقى هكـذا ٍ:  اجلاهلية) ويف قول
نوع عنت هلا وظلـم   ـ  بال شك ـهو  و، فتتزوج إن شاءت، وال هي مطلقة منهفيقرا، 

  وتعسف..
حـدث  وقـد  هكذا يعملون يف جاهليتهم، وبقي العمل به بعد اإلسالم،  لقد كانوا

هذا يف بيت كلٍّ من أوس وزوجته خولة ومها مسكظهـر  مان، حني قال هلا: ل أنت علي
مـن   ٥ـ   ٢وبسببه نزلت أحكـام الظهـار يف اآليـات    ، أول ظهار يف اإلسالم مي، فعداُ

 يَْسـَمعُ  للـهُ اوَ  للـهِ ا إَِىل ِتي تَُجاِدلَُك ِيف َزْوِجَهـا َوتَْشـَتِ± لَّ ا َقْوَل  للهُ اْد َسِمَع قَ (سورة اادلة: 
ـن ِمنكُمْ  يُظَاِهُرونَ  لَِّذينَ ا * بَِص�ٌ  َسِميعٌ  للهَ ا إِنَّ  تََحاُوَركُ© ـا نَِّسـآئِِهمْ  مِّ َهـاتِِهمْ  ُهـنَّ  مَّ  إِنْ  أُمَّ

َهاتُهُ  ـنَ  ُمنكَـراً  لََيُقولُـونَ  َوإِنَُّهـمْ  َولَْدنَُهمْ  لالَِّ¶ اْم إِالَّ أُمَّ  َغُفـورٌ  لََعُفـوٌّ  للـهَ ا َوإِنَّ  َوُزوراً  لَْقـْولِ ا مِّ
ـا  َفَتْحِريـرُ  َقـالُواْ  لFَِ  يَُعوُدونَ  ثُمَّ  نَِّسآئِِهمْ  ِمن يُظَاِهُرونَ  الَِّذينَ وَ  * ـن َقْبـِل أَن يََتَ©سَّ َرَقَبـٍة مِّ

َفَمن لَّْم يَِجْد َفِصَياُم َشْهَريِْن ُمَتَتاِبَعْ;ِ ِمن َقْبـِل  * َخِب�ٌ  تَْعَملُونَ  ِ�َا اللهُ َذلِكُْم تُوَعظُوَن ِبِه وَ 
 ُحـُدودُ  َوتِلْـكَ  َوَرُسـولِهِ  اللـهِ ا َفَمن لَّْم يَْسَتِطْع َفإِطَْعاُم ِستَِّ; ِمْسِكيناً َذلَِك لُِتْؤِمُنواْ بِ أَن يََتَ©سَّ 

ونَ  لَِّذينَ اإِنَّ  * أَلِيمٌ  َعَذاٌب  َولِلْكَاِفِرينَ  اللهِ  ِذينَ ا كُِبـَت  كَـFَ  كُِبُتـواْ  َوَرُسولَهُ  للهَ ا يَُحآدُّ  ِمـن لـَّ
ِه;ٌ    ١.)َقْبلِِهْم َوَقْد أَنَزلَْنآ آيَاٍت بَيَِّناٍت َولِلْكَاِفِريَن َعَذاٌب مُّ

فعنها؛ أا، وبعد أن ذكرت: يفَّ واهللا، ويف أوس بن الصامت أنزل اهللا صدر سورة 
ه فراجعت، ماًيو ، فدخل عليهلقُقد ساء خ كبرياً عنده، وكان شيخاً كنت اادلة! قالت:

 علي فقال: أنت(أو فكلمين بشيٍء، وهو فيه كالضجر، فراددته فغضب)، فغضب،  بشيٍء
فجلس يف نادي قومه ساعةً، مث خرج ي!كظهر أمفإذا هو يريدين عـن  ، مث دخل علي ،
والـذي  ـ : كال  قلت(أو فراودين عن نفسي، فامتنعت منه، فشادين، فشاددته..) فنفسي، 

                                            
 . ٥ـ ١اادلة  سورة .١
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فينـا   هورسـولُ  حـىت حيكـم اهللاُ   ما قلـت  وقد قلت ،ال ختلص إيلَّ ـ   بيده ويلةخ نفس
ـ  الشيخ مبا تغلب به املرأةُ هفغلبت، منه فواثبين، فامتنعت! حبكمه الضعيف، فألقيتـ  ه ي.عن 

إىل بعض جارايت قالت: مث خرجت، منـها ثيابـاً   فاستعرت مث خرجـت ،   حـىت جئـت 
أشكو إليه ما ألقـى   منه، وجعلت له ما لقيت ني يديه، فذكرتب فجلست 9اهللا رسولَ

ابـن   خويلة يا<: هلا كلما شكت من زوجها يقول 9فجعل رسول اهللا !من سوء خلقه
ك، اتقي اهللا، وأحسين صحبتهك شيخ كبري فاتقي اهللا فيهعمزوجك وابن عم> !<<! 

، أبلـى شـبايب  ، رسـول اهللا يـا  وكان مما شكته أيضاً كما يف األخبار؛ أا قالت: 
! ويف ظاهر مين، اللهم إين أشكو إليك، ونثرت له بطين حىت إذا كرب سين وانقطع ولدي

رق  ..، أو كـرب سـني، و  أوساً تزوجين وأنا شابة مرغوب يفّ، فلما خال سـين قول: إن 
 :9فقال. ـ أي كثر ولدي ـ جعلين عليه كأمه  ونثرت بطينعظمي، ظاهر مين.. أو ... 

والذي أنزل عليك الكتاب مـا ذكـر    ،فقالت: يا رسول اهللا>. حرمت عليه ما أراك إالّ<
  !الناس إيلَّ نه أبو ولدي وأحبإو ،طالقاً

  >.ومل أؤمر يف شأنك بشيء، حرمت عليه ما أراك إالّ<: 9فقال
  >.حرمت عليه<: 9وإذا قال هلا رسول اهللا 9فجعلت تراجع رسول اهللا
فـأنزل علـى   ، اللـهم ، ة حايلاهللا فاقيت وحاجيت وشدهتفت وقالت: أشكو إىل 

أقوالـه تلـك: حتولـت شـكواها إىل      إالّ 9اهللا . وملا مل تسمع  من رسـول كلسان نبي
 ،إن ضممتهم إليه ضـاعوا ، يل صبية صغاراً إنَّ :9قالت للرسول أسلوب آخر، حيث

: قالت يا رسول اهللا مثَّ  ،»ما عندي يف أمرك شيء«: 9فقال وإن ضممتهم إيلّ جاعوا،
عليه«: 9فقال !الناس إيلّ ما ذكَر طالقاً. وإمنا هو أبو ولدي وأحب مترح<!  

أقوالـه   إالّ 9وملا مل تسمع من رسـول اهللا  9تراجع رسول اهللا وهكذا ظلّت
وشـكت إىل اهللا حاهلـا،   هتفـت  وعلمت أنَّ األمركلَّـه هللا تعـاىل،    >؛عليه مترح< تلك

لسـان  اللهم فأنزل علـى   ،ة حايلوشد، ووجدي، اهللا فاقيت وحاجيت وقالت: أشكو إىل
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ما كان يتغشاه،  9فتغشى رسول اهللا؛ قرآن حىت نزل يفَّ ما برحت، قالت: فو اهللا نبيك!
كقـد أنـزل اهللا فيـك ويف صـاحب    ، خويلة يا<ي عنه، فقال يل: مث سر .<  مث قـرأ علـي 
  الرتول.هذا خالصة ما جاء يف أسباب . اآليات

إظهار مـا  لغةً:  االشتكاءبعد أن يذكر أنَّ  فالشيخ الطربسي وأما عند املفسرين،
والتحاور التراجع ، والشكاية إظهار ما يصنعه به غريه من املكروه، باإلنسان من مكروه

  :قال عنترة، وهي احملاورة يقال: حاوره حماورة أي راجعه الكالم وحتاورا
  َولَكـــاَن َلــْو َعلِـَم الكَالَم ُمكَلِِّمي         حاَوَرُة اْشَت·لَْو كاَن يَْدِري َما املُ 

نزلت اآليات يف امرأة من األنصار مث مـن اخلـزرج وامسهـا خولـة بنـت      يقول: 
وزوجهـا أوس بـن   ، خويلد عن ابن عباس. وقيل: خولة بنت ثعلبة عن قتادة ومقاتل

فلمـا  ، زوجهـا سـاجدة يف صـالا   فرآهـا  ، وذلك أا كانت حسنة اجلسـم ، الصامت
  !وكان امرءاً فيه سرعة وملم، فأبت عليه فغضب عليها، انصرفت أرادها

مث ندم على ما قال وكان الظهار من طالق أهـل   .فقال هلا: أنت علي كظهر أمي
  !وقد حرمت علي ما أظنك إالّ فقال هلا:، اجلاهلية

فقال: إين أجد أين أستحيي منه ، فاسأله 9فقالت: ال تقل ذلك وأت رسول اهللا
  .سليه: قالت: فدعين أسأله فقال، أن أسأله عن هذا
9فأتت النيب زوجي أوس  رأسه فقالت: يا رسول اهللا إنّ وعائشة تغسل شق

بن الصامت تزوجين وأنا شابة غانية ذات مال وأهل حىت إذا كلّ مايل وأفـىن شـبايب   
 .م فهل من شيء جيمعين وإياه فتنعشين بـه وتفرق أهلي وكربت سين ظاهر مين وقد ند

والذي أنزل عليك الكتاب  ،فقالت: يا رسول اهللا>. حرمت عليه ما أراك إالّ<: 9فقال
 ،حرمت عليـه  ما أراك إالّ<: 9فقال !ما ذكر طالقاً وأنه أبو ولدي وأحب الناس إيلَّ

  >.ومل أؤمر يف شأنك بشيء
 >،حرمـت عليـه  <: 9رسـول اهللا وإذا قال هلـا   9فجعلت تراجع رسول اهللا
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، هتفت وقالت: أشكو إىل اهللا فاقيت وحاجيت وشدة حايل اللهم فأنزل على لسان نبيـك 
  وكان هذا أول ظهار يف اإلسالم.
فقالت: انظر يف أمري جعلين اهللا فداك يا ، رأسه اآلخر فقامت عائشة تغسل شق

وكان ، 9ترين وجه رسول اهللاأما ، فقالت عائشة: أقصري حديثك وجمادلتك. اهللا نيب
فلما قضـي الـوحي قـال:    ، إذا نزل عليه الوحي أخذه مثل السبات آلهصلى اهللا عليه و

 ،)اَهـجِ وْ  زَ ِيف  كَ لُ ادِ جَ ي تُ تِ الَّ  َل وْ قَ  اللهُ  عَ مِ سَ  دْ قَ ( :9فتال عليه رسول اهللا >،ادعي زوجك<
هـي األكثـر روايـة    وألنَّ عائشة، كما يظهر كانـت حاضـرة، فكانـت    . إىل متام اآليات

  لتفاصيل هذه القصة املؤملة حقا!
تبارك الذي وسـع مسعـه األصـوات     فقد ذكر الشيخ الطربسي أنَّ عائشة قالت:

وخيفـى  ، وأنا يف ناحية البيت امسع بعـض كالمهـا   9املرأة لتحاور رسول اهللا إنَّ، كلها
هل تستطيع <قال له: ، آلياتفلما تال عليه هذه ا .).. ْد َسِمعَ قَ (إذ أنزل اهللا ، علي بعضه

  .ه والرقبة غالية وإين قليل املالقال: إذاً يذهب مايل كلُّ >؟أن تعتق رقبة
يا رسـول اهللا إين  ، فقال: واهللا >؟فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني<فقال: 

فهـل تسـتطيع أن   <قـال:   !إذا مل آكل ثالث مرات كلَّ بصري وخشيت أن تغشى عيين
إين <فقـال:   !أن تعينين على ذلك يا رسول اهللا إالّ ،قال: ال واهللا >؟مسكيناًتطعم ستني 

 خبمسـة عشـر   9فأعانه رسـول اهللا  !>معينك خبمسة عشر صاعاً وأنا داع لك بالربكة
  ١!فاجتمع هلما أمرمها، فدعا له الربكة، صاعاً

ـ  تبارك الذي وسع مسعه كلَّويف خرب آخر: قالت عائشة:  الم شيء، إين ألمسع ك
سبحان من وسع مسعه األصـوات. كـان بعـض    أو خولَة بنت ثعلبة وخيفى علي بعضه، 

                                            
 . مصادر اللغة . يلم باِإلنسان ويعتريهخفيف منه، اجلنونُ، أو طَرف :  اللَّمم*  جممع البيان: اآليات . .١
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؛ وهي 9وهي تشتكي زوجها إىل رسول اهللا كالم خولة خيفى علي، ومسع اهللا جداهلا،
 ظاهر ولدي نقطعاتقول: يا رسول اهللا! أكل شبايب ونثرت له بطين، حىت إذا كرب سين و

  .فما برحت حىت نزل جربيل ذه اآليةو إليك! أشك إين اللهم مين؛
 وقالت عائشة أيضاً:.. فلقد بكيت وبكى من كان يف البيت رمحةً هلا ورقّةً عليها..!       

  وبعد أن ذكر الترتيل العزيز ذلك، وقبل أن يقرر أحكامه هلذه احلالة، ذكر يف اآلية:
ن ِمنكُمْ  يُظَاِهُرونَ  لَِّذينَ ا(  ـا نَِّسآئِِهمْ  مِّ َهـاتِِهمْ  ُهـنَّ  مَّ َهـاتُهُ  إِنْ  أُمَّ  َولَـْدنَُهمْ  لـالَِّ¶ اْم إِالَّ أُمَّ

نَ  ُمنكَراً  لََيُقولُونَ  َوإِنَُّهمْ   .)َغُفورٌ  لََعُفوٌّ  للهَ ا َوإِنَّ  َوُزوراً  لَْقْولِ ا مِّ

ا حىت تكـون حمرمـة   هذا الظهار قائم على غري أصل. فالزوجة ليست أمأي أنَّ 
كاألمفاألم . ـا كلمـة   هي اليت ولدت. والميكن أن تستحيل الزوجة أما بكلمة تقال. إ

واألمور يف احلياة جيب أن تقوم على منكرة ينكرها الواقع. وكلمة مزورة ينكرها احلق .
ضوح وحتديـد، فـال ختـتلط ذلـك االخـتالط، وال تضـطرب هـذا        والواقع، يف و احلق

  ١...االضطراب

  الشيخ الطوسي :

ن ِمنكُمْ  يُظَاِهُرونَ  لَِّذينَ ا( أي الذين يقولـون لنسـائهم: أنـت علـي     ، )نَِّسـآئِِهمْ  مِّ
كظهر أمحرام كظهر أم ا(: اهللا تعاىلي، فقال ي، ومعناه إن ظهرك علي َهـاتِِهمْ  ُهـنَّ  مَّ  ،)أُمَّ

َهـاتُ  نْ إ (هام على احلقيقة مأأي ليست أزواجهم  مهام يف احلقيقة أأي وليست  ،)مْ هُ أُمَّ
القائل هلذا يقول  نَّأأي  )لََيُقولُونَ  َوإِنَُّهمْ (خربأاته. مث من األم وجد ،)َولَْدنَُهمْ  لالَِّ¶ اإِالَّ (

نَ  ُمنكَراً (قوالً ـ    إألنـه   ؛أي كـذباً  ،)َوُزوراً (قبيحاً ،)لَْقْولِ ا مِّ ه ذا جعـل ظهرهـا كظهـر أم
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أي رحيم م  ،)َغُفـورٌ  لََعُفوٌّ  للهَ ا َوإِنَّ ( :مث قال تعاىل .كان كاذباً يف قوله، وليست كذلك
؛ رمحها وغريها مـن النسـاء   ن اهللاأمنعم عليهم متجاوز عن ذنبهم. وىف ذلك داللة على 

  ١.ا لرغبتها ىف زوجها بالتوسعة من جهة الكفارة اليت حتلُّ
مثَّ جاءت اآليتان الثالثة والرابعة لتبينا ما يترتب على ذلك مـن الكفـارة، وقـد    

  ..ذكرت كتب الفقه للظهار شروطاً وأحكاماً

  فاستوقفته طويالً !!   
يف خالفته والناس معه على محـار   ،خلطابمر ا عمر بن ا كان ذلك منها؛ وقد

عمـر، مث  : تدعى عميراً، مث قيل لك قد كنت عمر، يا: وقالت ووعظته طويالً فاستوقفته
 أيقـن  ومن الفوت، خاف باملوت أيقن من فإنه عمر؛ يا اهللا فاتقأمرياملؤمنني؛ : قيل لك

أتقف هلـذه  ، أمرياملؤمننيوهو واقف يسمع كالمها؛ فقيل له: يا  العذاب! خاف باحلساب
 إالّ لو حبسـتين مـن أول النـهار إىل آخـره الزلـت     ، فقال: واهللا !العجوز هذا الوقوف؟

ها من فوق قولَ مسع اُهللا ؛أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة !للصالة املكتوبة
  ٢!سبع مسوات، أيسمع رب العاملني قوهلا وال يسمعه عمر؟

. هو من أبوين خزرجيني، وقبيلة اخلـزرج  أبوالوليدوكنيته:  فعبادة بن الصامت،
وكـلٌّ منـهما كانـا أخـوين ُألم وأب،      إحدى قبيلتني كبريتني ومها األوس واخلـزرج، 

فانبثقت منهما هاتان القبيلتان، وبعد هجرما من الـيمن مـن سـبإ، وشـكّلتا وجـوداً      
عظيمـاً بعـد البعثـة النبويـة الشـريفة       اجتماعيا كبرياً يف يثرب وما حوهلا، وأديا دوراً
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وبالذات بعد اهلجرة النبوية املباركة إليها، فدون هلما الترتيل العزيـز واألقـوال النبويـة    
والتاريخ مناقب كرمية ومواقف مشرفة كُتب هلا اخللود، بعد أن مـن اهللا تعـاىل عليهمـا    

ينهما بعد تفرق وشـتات، وبعـد   ورسالته اخلالدة وقرآنه الكرمي؛ فوحد ب 9برسول اهللا
قتال وحروب ضروس دامت سنني طويلة جدا، وإذا م؛ وبفضل من اهللا تعاىل إخـوة،  
راحت آيات قرآنية ترعى هذه األخوة بينهم، وتدعوهم إىل التمسـك ـا، وحترسـهم    
وحتذرهم من تلك الرواسب، اليت بقيت آثارها يف النفوس، فإذا مـا تـذكّروها، أو نـزغ    

شيطان بينهم، أو يثريها أعداؤهم وأعداُء اإلسالم، تضطرب أوضـاعهم، وتسـتدعيهم   ال
 آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيَُّها ايَ ( حلمل السالح بينهم، فكانوا ممن خاطبهم هذا املقطع القرآين الكرمي:

نَ  َفِريقاً  تُِطيُعواْ  إِن وكُم الِْكَتاَب  أُوتُواْ  الَِّذينَ  مِّ َوكَْيـَف تَكُْفـُروَن  * كَـاِفِرينَ  إªَِـانِكُمْ  بَْعدَ  يَرُدُّ
 ِرصَاٍط  إَِىل  ُهـِديَ  َفَقـدْ  ِباللـهِ  يَْعَتِصـم َوَمـن َرُسـولُهُ  َوِفـيكُمْ  اللـهِ  آيَـاُت  َعلَـْيكُمْ َوأَنُْتْم تُـْتَىل 

ْسَتِقي ِذينَ  ا أَيَُّهـايَـ *  ٍممُّ ُـوتُنَّ  َوالَ تَُقاتِـهِ  َحـقَّ  اللـهَ  اتَُّقـواْ  آَمُنـواْ  الـَّ ْسـلُِمونَ  َوأَنْـُتمْ  إِالَّ َ́ *  مُّ
 بَْ;َ  َفأَلَّفَ  أَْعَدآءً  كُْنُتمْ  إِذْ  َعلَْيكُمْ  اللهِ  نِْعَمَت  ُرواْ َواْذكُ تََفرَُّقواْ  َوالَ َجِميعاً  اللهِ  ِبَحْبلِ  اْعَتِصُمواْ وَ 

َن  َشَفا َعَىل  َوكُْنُتمْ  إِْخَواناً  ِبِنْعَمِتهِ  َفأَْصَبْحُتمْ  ُقلُوِبكُمْ  ْنَها َفأَنَقَذكُمْ  النَّارِ ُحْفرٍَة مِّ ُ  كَـذلِكَ  مِّ  يَُبـ;ِّ
١.)تَْهَتُدونَ  لََعلَّكُمْ  آيَاتِهِ  لَكُمْ  اللهُ 

  

فعن ابن عباس: كان بني األوس واخلزرج شر يف اجلاهلية، فـذكروا مـا بينـهم،    
فذُكر ذلك له، فذهب إليهم، نزلت  9فثار بعضهم إىل بعض بالسيوف، فأيت رسول اهللا

وعنه أيضاً: كان األوس واخلزرج يتحدثون، فغضبوا حىت كاد أو يكون بينهم حرب،  ...
  ى بعضهم إىل بعض، فرتلت ...فأخذوا السالح ومش

نزلت يف األوس واخلزرج ملا أغرى قوم مـن اليهـود بينـهم بـذكر حـروم يف      
افتخـر  أو عـن مقاتـل:   . زيد بن أسـلم والسـدي ..   ليفتنوهم عن دينهم عن؛ اجلاهلية
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رجالن من األوس واخلزرج ثعلبة بن غنم من األوس وأسعد بـن زرارة مـن اخلـزرج    
ة بن ثابت ذو الشهادتني ومنا حنظلة غسيل املالئكة ومنا عاصم فقال األوسي: منا خزمي

بن ثابت بن أفلح محي الدين ومنا سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرمحن لــه ورضـي   
وقال اخلزرجي: منا أربعة احكموا القرآن أيب بن كعب ومعـاذ  ، اهللا حبكمه يف بين قريظة

عبادة خطيب اَألنصار ورئيسهم، فجرى بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد ومنا سعد بن 
واخلـزرج إىل   ،فجـاء األوس إىل األوسـي  ، وتفـاخرا وناديـا   احلديث بينـهما فغضـبا  

فركـب محـاراً وأتـاهم فـأنزل اهللا هـذه       9فبلغ ذلك النيب، اخلزرجي ومعهم السالح
  !فقرأها عليهم فاصطلحوا، اآليات

 ،)اْۤ آَمُنو لَِّذينَ ا ا أيَُّهايَ (: فقال مث حذَّر املؤمنني عن قبول قولـهمالشيخ الطربسي: 
ويدخل غريهم من املؤمنني يف ، أي صدقوا اهللا ورسولـه وهو خطاب لألوس واخلزرج

نَ  َفِريقاً  تُِطيُعواْ  إِن(عموم اللفظ  معناه إن تطيعوا هؤالء اليهود يف  )لِْكَتاَب ا أُوتُواْ  لَِّذينَ ا مِّ
ـ  ،قبول قولـهم وكُميَـ(ت بيـنكم يف اجلاهليـة   وإحياء الضغائن اليت كان إªَِـانِكُْم  بَْعـدَ  رُدُّ

أي متسـكوا بـه    ،)للِه ..ا ِبَحْبلِ  ْعَتِصُمواْ اوَ ( ...أي يرجعوكم كفاراً بعد إميانكم  ،)كَاِفِرينَ 
 بَـْ;َ  َفـأَلَّفَ  أَْعـَدآءً  كُْنـُتمْ  إِذْ  َعلَـْيكُمْ  للـهِ ا نِْعَمـَت  ْذكُـُرواْ اوَ ( ... امتنعوا به من غريه: وقيل

أراد ما كان بـني األوس واخلـزرج مـن احلـروب الـيت تطاولـت مئـة        : قيل ،)ُقلُوِبكُمْ 
فزالت تلك اَألحقاد عن ابن عباس، ، وعشرين سنة إىل أن ألّف اهللا بني قلوم باِإلسالم
  ..وقيل هو ما كان بني مشركي العرب من الطوائل 

واملعىن احفظوا نعمة اهللا ومنورفع ما كان بيـنكم   ،باإلسالم وباالئتالفه عليكم ت
فهذا هو النفع احلاصل لكم يف العاجل مع مـا أعـد لكـم مـن     ، من التنازع واالختالف

ورفع ، الثواب اجلزيل يف اآلخرة إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم جبمعكم على اِإلسالم
متواصـلني   ،)إِْخَوانـاً (نعمة اهللا أي ب ،)ِبِنْعَمِتهِ  َفأَْصَبْحُتمْ ( عن قلوبكمالبغضاء والشحناء 

واحد مـنكم   وصرمت حبيث يقصد كلّ ،ني بعد أن كنتم متحاربني متعادينوأحباباً متحاب
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وقد ذكروا يف  ١...أصل األخ من توخيت الشيء إذا قصدته وطلبته  َألنّ؛ مراد اآلخرين
  من سورة التوبة: ١٠٠آيات عديدة كاآلية 

اِبُقونَ اوَ ( لُونَ ا لسَّ ِذينَ اوَ  ألَنَْصارِ اوَ  لُْمَهاِجِرينَ ا ِمنَ  ألَوَّ  َعـْنُهمْ  للـهُ ااٍن رَِّيضَ ِبإِْحَسـ تََّبُعـوُهما لـَّ
  .)ٱلَْعِظيمُ  لَْفْوزُ ا ٰذلِكَ  أَبَداً  ِفيَهآ َخالِِدينَ  ألَنَْهارُ ا تَْحَتَها تَْجِري َجنَّاٍت  لَُهمْ  َوأََعدَّ  َعْنهُ  َوَرُضواْ 

  : )ِ األَنَْصار  وَ (
أهل بيعة العقبة األوىل، وكانوا سبعة نفر، وأهل العقبة الثانية وكـانوا  الزخمشري: 

 ..مهـم القـرآن  سبعني، والذين آمنوا حني قدم عليهم أبو زرارة مصـعب بـن عمـري فعلّ   
  األنفال:من سورة  ٧٢،٧٤إضافةً إىل كوم من الذين نزل فيهم قوله تعاىل يف اآليتني 

ِذينَ اوَ  للـهِ ا َسـِبيلِ  ِيف  َوأَنُْفِسـِهمْ  ِبـأَْمَوالِِهمْ  َوَجاَهـُدواْ  َوَهاَجُرواْ  آَمُنواْ  لَِّذينَ ا إِنَّ (  َءاَوواْ  لـَّ
نََص    .)بَْعٍض  أَْولَِيآءُ  بَْعُضُهمْ  أُْولَِئكَ  ُرواْ ـوَّ

نََصـُرواْ  َءاَوواْ  َوالَِّذينَ  اللهِ  َسِبيلِ  ِيف  اَهُدواْ واْ َوجَ َوَهاَجرُ  َءاَمُنواْ  الَِّذينَ وَ (  ُهـمُ  أُولَِئـكَ  وَّ
ْغِفرَةٌ  لَُّهمْ  َحّقاً  الُْمْؤِمُنونَ  واْ  َءاَوواْ  لَِّذينَ ا ..( . فهم)كَِريمٌ  َوِرْزٌق  مَّ نََرصُ   .)وَّ

فنالوا ما إضافةً إىل إميام وجهادهم وعطائهم غري احملدود وسام ذاك اإليواء، 
  ووسام تلك النصرة هللا تعاىل ولرسوله وللمؤمنني، فسموا باألنصار ..

وتفاعلـهم   9كما أنَّ من كرمهم وحسن ضيافتهم، بل وعظيم حبهم لرسول اهللا
يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَـْيِهْم َوالَ يَِجـُدوَن ِيف ُصـُدورِِهْم َحاَجـًة ... ( معه ومع املؤمنني به، نراهم

©َّ أُوتُواْ َويُْؤثُِروَن َعَىل   ُهـمُ  ِئـكَ َمن يُوَق ُشـحَّ نَْفِسـِه َفأُْولَ وَ  َخَصاَصةٌ  ِبِهمْ  كَانَ  َولَوْ  أَنُفِسِهمْ مِّ
 9منهم هذه الصفات أناساً أخـالء وخواصـاً لرسـول اهللا   حىت صاغت  ٢.)ٱلُْمْفلُِحـونَ 

                                            
 للطربسي بتلخيص : اآليات . ،جممع البيان ؛للواحدي  ،الرتول أسباب .١
 . ٩:  احلشر . سورة٢
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فكانوا حبق شعاراً هلم يف استعارة مجيلة صـاغها رسـول    ولدعوته وملن آمن به وهاجر،
إليـه مـن    بـه وأقـرب   ألصقوأم  9حبقّهم؛ لعظيم قرم من رسول اهللا 9الرمحة
  !والناس دثار عاراألنصار ش� :غريهم

مـن األنصـار,    لوال اهلجرة لكنت امرأًأنه قال: <..  9جاء هذا فيما روي عنه
ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي األنصار وشعبها, األنصـار شـعار والنـاس    

فالشـعار: هـو    >.ثرةً فاصربوا حىت تلقوين علـى احلـوض  أدثار, إنكم ستلقون بعدي 
. الثوب ذلك الذي يكون فوق الدثار: هو الثوب، فيما الثوب الذي يلي اجللد من اجلسد

  ويكفي ذلك وغريه مما ورد حبقّهم فخراً هلم يف الدنيا وذخراً هلم يف اآلخرة!
فعبادة بن الصامت، وبدليل أنَّ عمره حني وفاته كان اثنتني وسبعني سـنة، فـإنَّ   
والدته قبل البعثة النبوية الشريفة، ولعلّها إما أن تكون قبلها خبمس وعشرين سنة، إن 

سنة إن كانت وفاته سنة مخس وأربعني هجرية على ١٤هجرية، أو ٣٤كانت وفاته سنة 
>، ، جسيما مجيالً طُواالً رجالً<ولد عبادة بن الصامت يف يثرب، ونشأ فيها  االختالف..

  له ولدان من زوجتني:. ذا مرتلة رفيعة يف جمتمع املدينة، ومكانة بني أقرانه ومحبيه،..
مجيلة بنت أيب صعصعة عمرو بن زيد بن عـوف بـن مبـذول بـن     وأمه:  الوليد؛

يف آخـر  عمرو بن غنم بن مازن بن النجار. وبابنه هذا كان عبادة يكىن، كانت والدتـه  
. وله أوالد عشرة من عـدة  خالفة عبدامللك بن مروان بالشام  يفوفاته و 9عهد النيب

ولد   من  كانيقول ابن حزم:  أيضاً.  ، وابنه عبادة كان حمدثاًوكان ثقة كثري احلديثنساء، 
ـ      الصامت  بن عبادة اب العطـارين بقرطبـة، يعرفـون    قوم يسـكنون باملدينـة عنـدنا بب
  .هارون ببين

وأمه: أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بـن جنـدب بـن     وحممد؛
وليد بـن داود  ومن ولده: أبو منيع العامر بن غنم بن عدي بن النجار. يقول ابن حزم: 

  م.بن حممد بن عبادة بن الصامت، وأخوه النعمان بن داود، حمدث، روى عنه أبو نعي
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وكان له ولدان آخران ومها عبـد اهللا وداود، ورد ذكرمهـا يف اإلصـابة، دون أن    
وقد أسلمت كـلٌّ مـن زوجتيـه أم الوليـد     . عنه.. يأما ممن رو يذكر شيئاً عنهما، إالّ

  .9أم حرام، وبايعتا رسول اهللا مجيلة، وأم حممد
 9أنه كان: <يظهر هذا مما نقل 9وقد حظيت هذه املرأة مبرتلة عند رسول اهللا

. كانت قد رافقت زوجها >يكرمها ويزورها يف بيتها، ويقيل عندها، وأخربها أا شهيدةٌ
 فصـرعتها عبادة وهو يف طريقه للجهاد يف سبيل اهللا، فلما جـاز البحـر، ركبـت دابـةً،     

ويف  .فقتلتها، وكانت تلك الغزوة غزوة قربس، فدفنت فيها، وذلك سنة سبع وعشـرين 
وال يـزال قربهـا    خرب أا استشهدت فور نزوهلا على الرب، فدفنت يف جزيرة قربص،

  ١املرأة الصاحلة! يعرف بقرب
يلقاه مـن  حركته التبليغية لرسالة السماء، بسبب ما كان  9مل يوقف إسالمه :         

خيرج إىل القبائل  أن  9وكان من حكمته أهل مكة من تكذيب ومنع وتضييق عليه،
املشـركني،   بعيداً عن أعنييف ظالم الليل، فيلتقي ا، حىت وإن استدعى ذلك أن يكون 

  ، وتربك عليه وظيفته، وتصده عن حتقيق مراده...بينه وبينهماليت إن أحست، فستحول 
ستفيد من أي موسم جيتمع فيه الناس، عرب مكة والقبائل ي 9فراح رسول اهللا

من حوهلا؛ يلتقي م، يخربهم بنبوته، يبلغهم رسالة السماء، يدعوهم للـدين احلنيـف،   
يقرأ عليهم آيات من الترتيل العزيز، بل وكان يرتل عليهم يف منازهلم وطـرقهم أفـراداً   

دعوته املباركة، وإىل ما جاءه مـن  كانوا أو مجاعات؛ يعرض نفسه عليهم، يدعوهم إىل 
أنا رسول اهللا بعـثين إىل العبـاد، أدعـوهم إىل أن    <اهلدى والرمحة.. وكان مما يقوله هلم: 

                                            
بنـو عـرت، وهـو    ،  ٣٥٤البن حـزم :   ،مجهرة أنساب العرب ؛ ٦٦١رقم  ٥٩:  ٥سعد  طبقات ابن .١

 . قوقل، بن عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج بن حارثة
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. فيذكر هلم اإلسالم ويتلـو علـيهم   >الكتاب ي، وأنزل عليعبدوا اهللا وال يشركوا به شيئاً
هل يثرب نزول مبـىن  على نفر من أ فمرخرج ذات يوم من مكّة،  9القرآن.. حىت أنه

مت... فعـرض علـيهم   بادة بن الصـا عومن بين سامل: ... ؛ منهم من بين النجارمثانية نفر
وكان هذا يف السنة العاشرة من البعثة، أي قبل اهلجرة  ؛اإلسالم، فأسلموا 9رسول اهللا

يف املوسم الذي لقي فيه السـتة النفـر مـن     9بثالث سنوات. ويقال: خرج رسول اهللا
األنصار، فوقف عليهم فقال: أحلفاء اليهود؟ قالوا: نعم، فدعاهم إىل اهللا، وعرض عليهم 

كنت فيمن حضر  :قالأنه  عبادة بن الصامت عن اإلسالم، وتال عليهم القرآن، فأسلموا.
وذلك قبل  ،بيعة النساء على 9رسول اهللا ، فبايعناعشر رجالً العقبة األوىل، وكنا اثين

أوالدنا،  ، وال نسرق، وال نزين، وال نقتلعلى أن ال نشرك باهللا شيئاً، احلرب  رضتفأن ت
فإن وفيتم فلكم  وال نأتى ببهتان نفتريه من بيد أيدينا وأرجلنا، وال نعصيه يف معروف.

  .ن شاء غفرإوإن شاء عذب،  وجلَّفأمركم إىل اهللا عز ،اجلنة، وإن غشيتم من ذلك شيئاً
ليلة العقبة األوىل على أن ال نشرك بـاهللا   9رسول اهللا بايعنا وأنه حدث قائالً:

، وال نسرق، وال نزين، والنقتل أوالدنا، وال نأتى ببهتان نفتريـه مـن بـني أيـدينا     شيئاً
 ،شيتم مـن ذلـك شـيئاً   غفإن وفيتم فلكم اجلنة، وإن  .وأرجلنا، وال نعصيه يف معروف

ه يف الدنيا فهو كفّفأخذمت حبدفـأمركم إىل اهللا  ، يوم القيامـة  ترمت عليه إىلارة له، وإن س
إن شاء عذب، وإن شاء غفر ؛وجلَّعز.  

 9رسـول اهللا  عبادة بن الصـامت أنَّ  فعن 9ويف البخاري دعاهم رسول اهللا
قال: تعالوا بايعوين على أن ال تشركوا باهللا شيئاً، وال تسـرقوا، وال تزنـوا، وال تقتلـوا    

فمن ، أوالدكم، وال تأتوا ببهتان تفترونه بني أيديكم وأرجلكم، وال تعصوين يف معروف
وىف منكم فأجره على اهللا، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به يف الدنيا فهو له كفارة، 

ذلك شيئاً فستره اهللا، فأمره إىل اهللا، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنـه  ومن أصاب من 
  .ويف نسخة فبايعناه على ذلك، قال: فبايعته
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تكـررت   9ويبدو أنَّ هذا وغريه وقع قبل العقبة األوىل، وأنَّ هذه املواقف منه
بـه ابـن   ومع هذا نقرأ ما جاءنا  هنا وهناك، يف موسم أو يف غريه، مع نفر أو مع أكثر...

مكة،  9رسول اهللا : مث قدم، قالنفسه على القبائل 9رسول اهللا عرضإسحاق عن 
مستضعفني، ممـن آمـن بـه،     قليالً ما كانوا عليه من خالفه وفراق دينه، إالّ وقومه أشد

يعرض نفسه يف املواسم، إذا كانت، على قبائل العـرب: يـدعوهم    9رسول اهللا فكان
إىل اهللا، وخيربهم أنه نيب قوه ومينعوه حىت يـبني هلـم عـن اهللا    مرسل، ويسأهلم أن يصد

  ...به بعثه ما
ـ  إإظهـار دينـه، و   وجـلَّ فلما أراد اهللا عز وإجنـاز موعـده لـه،    9هعـزاز نبي ،

يف املوسم الذي لقيه فيه النفر من األنصـار، فعـرض نفسـه علـى      9رسول اهللا خرج
من اخلزرج  لقى رهطاً ،و عند العقبةموسم، فبينما ه قبائل العرب، كما كان يصنع يف كلّ

  .أراد اهللا م خرياً
بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا ملا  عاصم بن عمر قال ابن إسحاق: فحدثين

 يهـود؟  من أنتم؟ قالوا: نفر من اخلزرج، قال: أمن موايل<قال هلم:  9رسول اهللا لقيهم
فجلسـوا معـه، فـدعاهم إىل اهللا    قـالوا: بلـى،    قالوا: نعم، قال: أفال جتلسون أكلمكـم؟ 

ـم يف   >؛القرآن سالم، وتال عليهم، وعرض عليهم اإلوجلَّعز قال: وكان مما صنع اهللا
وعلم، وكانوا هم أهل شرك  ٍ أهل كتاب سالم، أن يهود كانوا معهم يف بالدهم، وكانوااإل

 نبياً ا هلم: إنَّوأصحاب أوثان وكانوا قد غزوهم ببالدهم، فكانوا إذا كان بينهم شئ قالو
رسـول   عـاد وإرم. فلمـا كلـم    قتـل  مبعوث اآلن قد أظل زمانه، نتبعه فنقـتلكم معـه  

أولئك النفر، ودعاهم إىل اهللا، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلموا واهللا إنه للـنيب   9اهللا
كم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلـوا  الذي توعدكم به يهود، فال يسبقن

سالم، وقالوا: إنا قد تركنا قومنا، وال قوم بينهم من العـدواة  ما عرض عليهم من اإل منه
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والشر ما بينهم، فعسى أن جيمعهم اهللا بك، فسنقدم عليهم، فندعوهم إىل أمرك، ونعرض 
 .منـك  أعـز  عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن جيمعهم اهللا عليـه فـال رجـل   

  ...راجعني إىل بالدهم، وقد آمنوا وصدقوا 9رسول اهللا مث انصرفوا عن
ودعـوهم إىل االسـالم    9رسـول اهللا  فلما قدموا املدينة إىل قومهم ذكروا هلم

  ...9رسول اهللا وفيها ذكر من حىت فشا فيهم، فلم تبق دار من دور األنصار إالّ
، فلقوه بالعقبة. حىت إذا كان العام املقبل واىف املوسم من األنصار اثنا عشر رجالً

على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفترض  9رسول اهللا : وهي العقبة األوىل، فبايعواقال
عـوف بـن    ومن بىن عوف بن اخلزرج، مث من بىن غنم بـن  .. منهم: ....،احلرب عليهم
بن قيس بن أصرم بن فهر  عبادة بن الصامت :لقبن عوف بن اخلزرج، وهم القوا عمرو

  و...م، بن ثعلبة بن غن
دفعوا ، م كانوا إذا استجار م الرجلأل ؛القواقل :قال ابن هشام: وامنا قيل هلم

: ضـرب مـن   القوقلـة : قال ابن هشـام  وقالوا له: قوقل به بيثرب حيث شئت ،له سهماً
  املشي.

احلرب، حني  شروط البيعة يف العقبة األخرية قال ابن إسحاق: وكانت بيعةوعن 
سوى شرطه عليهم يف العقبة األوىل، كانت األوىل  شروطاً القتال يف 9أذن اهللا لرسوله

احلرب، فلما أذن اهللا له  يف 9لرسوله على بيعة النساء، وذلك أن اهللا تعاىل مل يكن أذن
األمحر واألسود، أخذ لنفسه،  حرب يف العقبة األخرية على 9رسول اهللا فيها، وبايعهم

الوفاء بذلك اجلنة ه، وجعل هلم علىواشترط على القوم لرب!  
بـن قتـادة: أن القـوم ملـا اجتمعـوا       عاصم بن عمـر  قال ابن إسحاق: وحدثين

قال العباس بن عبادة بن نضلة األنصاري، أخو بىن سامل بن عوف:  9رسول اهللا لبيعة
يا معشر اخلزرج، هل تدرون عالم تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم، قال: إنكم تبايعونه 
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واألسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا كت أموالكم مصيبة، األمحر  حرب على
الدنيا واآلخرة، وإن  يخز ـإن فعلتم   ـأسلمتموه، فمن اآلن، فهو واهللا   وأشرافكم قتالً

االشراف، فخذوه،  وقتل رون أنكم وافون له مبا دعومتوه إليه على كة األموال،تكنتم 
شـراف،  األ وا: فإنا نأخذه على مصيبة األموال، وقتـل فهو واهللا خري الدنيا واآلخرة، قال

قالوا: ابسط يدك، فبسط يده  !اجلنة: قال فما لنا بذلك يا رسول اهللا إن حنن وفينا بذلك؟
! وعن العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجالن بن زيد بن غنم بن سامل فبايعوه

مبكة، فأقام معـه   وهو 9اهللاوكان ممن خرج إىل رسول بن عوف، يقول ابن إسحاق: 
ا، فكان يقال له: مهاجري وقتل يوم أحد شهيداًأنصاري ،!  

عن أبيه الوليد،  عبادة بن الصامت قال ابن إسحاق: فحدثين عبادة بن الوليد بن
بيعـةاحلرب،   9رسول اهللا عبادة بن الصامت، وكان أحد النقباء، قال: بايعنا عن جده

شر الذين بايعوه يف العقبة األوىل على بيعة النساء على السمع ثين عوكان عبادة من اإل
والطاعة، يف عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينا، وأن ال ننازع االمر أهلـه،  

أينما كنا، ال خناف يف اهللا لومة الئم وأن نقول باحلق.  
العقبـة،   شـهد  العقبـة قـال ابـن إسـحاق: وهـذه تسـمية مـن        شـهد  أمساء من

وامـرأتني   ا من األوس واخلزرج، وكانوا ثالثة وسـبعني رجـالً   9رسول اهللا وبايع
.. وشهدها من اخلزرج... من شهدها من بين عوف بـن اخلـزرج، مثَّ   شهدها من األوس

من بين سامل بن عوف بن عمرو بن عوف: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر 
  يب، شهد بدراً واملشاهد كلَّها.بن ثعلبة بن غنم بن سامل بن عوف، نقا

وعن العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجالن بن زيد بن غنم بن سـامل  
مبكة، فأقام معـه   وهو 9وكان ممن خرج إىل رسول اهللابن عوف، يقول ابن إسحاق: ا

ا، فكان يقال له: مهاجري وقتل يوم أحد شهيداًأنصاري ،!  
أحـد   عقبيـاً  بـدرياً  الصامت عبادة بن ، قَالَ : كانةقتاد عنويف تاريخ دمشق: 
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  !أن ال خياف يف اهللا لومة الئم 9اهللا بايع رسول نقباء األنصار، وكان
حـني واعـدوا    9وتتحدث املصادر عن لقـاء ثالـث بينـهم وبـني رسـول اهللا     

العقبة، من أواسط أيام التشريق، وفعالً متَّ اللقاء، وكـان عـددهم ثالثـة     9اهللا رسول
القرآن، ودعـا إىل اهللا، ورغّـب يف    9وسبعني رجالً وامرأتني، وبعد أن تال رسول اهللا

اإلسالم، متّت بيعتهم له، وطلب منهم اختيار اثين عشر نقيباً؛ ليكونوا علـى قـومهم مبـا    
فيهم، فأخرجوا منهم اثين عشر نقيباً؛ تسعة من اخلـزرج، وثالثـة مـن األوس، وكـان     

  ١من هؤالء النقباء... عبادة بن الصامت واحداً
فقُدر لعبادة بن الصامت أن يكون ممن شهدوا العقبة األوىل والعقبة الثانيـة، وأن  

كان عبادة نقيباًوشهد العقبـة األوىل والثانيـة   يكون أحد النقباء االثين عشر، ويف قول: 
إليه جهـاراً  ،.. وملا عادوا إىل املدينة أظهروا اإلسالم بني أهلها، وراحوا يدعون والثالثة
  اراً.

إىل يثرب، كانـت املؤاخـاة بـني املهـاجرين      9هجرة رسول اهللاوبعد أن متّت 
ـ   بـني  9آخى رسـول اهللا واألنصار؛ لبناء قاعدة قوية متراصة يف هذه البلدة الطيبة، ف

فأصبحا أخـوين  حليف محزة بن عبداملطلب، الغنوي  وبني أىب مرثدعبادة بن الصامت 
بـل، ومـن    . فكان عقبيا نقيباً بـدريا أنصـاريا!  هاد بدراً واملشاهد كلّوشهيف اهللا تعاىل، 

فلقد شارك يف معركة بدر الكربى، وألنه اجتهد فيها وبـالغ يف القتـال،    أعيان البدرين!
فقد عد من أعيان البدرين، وكان له موقف صريح مـن مسـألة الغنـائم، وقـد اختلـف      

                                            
البـن عبـد    ،االسـتيعاب  ؛ ٥٦٥ ـ ٥٥٩:  ١تاريخ الطربي  ؛ ٤٢٨:  ٢البن هشام  ،النبوية السرية .١

ذكر من امسه عبادة:  ؛البن عساكر، حرف العني  ،وتاريخ دمشق ؛والبخاري  ؛عبادة بن الصامت  ،الرب
 . ٢٦٣٧١رقم احلديث: عبادة بن الصامت، 
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  .كةالبدريون عليها بعد انتهاء املعر
فلما انقضى أمر بدر، أنزل اهللا عزوجلَّ فيه من القرآن األنفـال   قال ابن إسحاق:

  بأسرها، فكان مما نزل منها يف اختالفهم يف النفل حني اختلفوا فيه:
 ِبْيـِنكُمْ  َذاَت  َوأَْصـلُِحواْ  للـهَ ا َفـٱتَُّقواْ  لرَُّسـولِ اوَ  لِلـهِ  ٱألَنَفـاُل  ُقـلِ  ٱألَنَْفـالِ يَْسأَلُونََك َعِن  (

ْؤِمِن;َ  كُنُتم إِن َوَرُسولَهُ  للهَ ا َوأَِطيُعواْ    .)مُّ

قال: فينا أصحاب بدر نزلت، حـني  وحني سئل عبادة بن الصامت عن األنفال، 
ه ع نا، ساءت فيه أخالقُحني زعه اهللا من أيدينا، تنا، فيوم بدر فلاختلفنا يف النلـى  فـرد

. وكـان يف ذلـك تقـوى اهللا    عن بواء يقـول: علـى السـواء   . فقسمه بيننا 9رسول اهللا
مبـا يف   9رسـول اهللا فبعـد أن أمـر    وصالح ذات الـبني!  9وطاعته، وطاعة رسوله

وقـال   .فقال من مجعه: هو لنـا  :العسكر، مما مجع الناس، فجمع، فاختلف املسلمون فيه
واهللا لوال حنن ما أصبتموه، لنحن شغلنا عنكم القوم  الذين كانوا يقاتلون العدو ويطلبونه:

خمافة أن خيـالف إليـه    9رسول اهللا وقال الذين كانوا حيرسون .حىت أصبتم ما أصبتم
به منا، واهللا لقد رأينا أن نقتل العدو إذ منحنا اهللا تعاىل أكتافه،  العدو: واهللا ما أنتم بأحق

ــن د    ــني مل يك ــاع ح ــذ املت ــا أن نأخ ــد رأين ــا    ولق ــا خفن ــه، وكلن ــن مينع ــه م ون
  ١!به منا كرة العدو، فقمنا دونه، فما أنتم بأحق 9اهللا رسول على

  غزوة بين قينقاع :

على أثر اهلزمية الكربى، اليت حلّت باملشركني يف معركة بـدر، وكانـت نتائجهـا     

                                            
نـزول   ٦٦٧ ـ٦٦٦،  ٦٤٢ـ٦٤١:  ٢البن هشام  ،السرية النبوية ؛ ٢، سنة  ٣٨:  ٢ تاريخ الطربي .١

 سورة األنفال. ومصادر التفسري: اآلية.
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ل على مسمع ومرأى من يهود بين قينقاع، الذين مل يألوا جهداً يف اقتناص أخبارها، وبد
نبـذوا   9أن يتعظوا بالنصر الكبري للمسلمني، وأن يلتزموا مبا بينهم وبـني رسـول اهللا  

العهد وأظهروا البغي يف املدينة قبل معركة بدر وبعدها، وكان بنو قينقاع بطناً من ثالثـة  
ــن  ــودأبط ــن اليه ــم م ــو النضــري، وه ــة، بن ــاع، وقريظ ــاً  وقينق ــهم مجيع ــان بين ، وك

عد بنو قينقاع أشـجع اليهـود يف املدينـة، وكانـت مهنتـهم      عهد، وي 9اهللا رسول وبني
  الصياغة. وهلم مع عبد اهللا بن أيب بن سلول، وعبادة بن الصامت حلف قدمي..

 9ويقال: إنَّ يهود بين قينقاع، هم أول يهود نقضوا ما بينهم وبـني رسـول اهللا  
امـرأة  تداؤهم على وسعوا للحرب بني وقعيت بدر وأحد ببغيهم وجتاوزهم، ومن ذلك اع

بل وغنم إوهو ما جيلب ليباع من جبلب،  األنصار، قدمت لبعض  زوجة  من العرب كانت
مجاعـة منـهم    فجعـل ، فجلست إىل صـائغ منـهم  ، فباعته بسوق بين قينقاع، وغريمها

فعمد الصائغ إىل طرف ثوا فخاطـه بشـوكة إىل    ،بتأف، يراودوا عن كشف وجهها
فوثـب  ، فصـاحت ، فضحكوا منها، انكشفت سوأا ،فلما قامت ،ظهرها وهي ال تشعر

فاضـطربت   ...ت اليهود على املسلم فقتلوهوشدفقتله،  على الصائغ من املسلمني رجلٌ
آمنـوا قبـل أن    :ألوليائهم من اليهـود ، وقالوا املسلمون احلالة يف املدينة، حىت حذرهم
أغركم أن أصبتم رهطاً من قريش  فقال مالك بن صيف: !يصيبكم اهللا بيوم مثل يوم بدر

  ؟!ال علم هلم بالقتال أم لو أمرونا العزمية أن نستجمع عليكم مل يكن لكم يدان بقتالنا
يا معشر يهود، احذروا من اهللا مثل ما قد حذّرهم بقوله: < 9كما أنّ رسول اهللا

يف  نزل بقريش من النقمة، وأسلموا، فإنكم قد عـرفتم أين نـيب مرسـلٌ، جتـدون ذلـك     
  >.كتابكم وعهد اهللا إليكم

ال علـم هلـم    قالوا: يا حممد، إنك ترى أنا قومك! ال يغرنـك أنـك لقيـت قومـاً    
  !باحلرب، فأصبت منهم فرصةً، إنا واهللا لئن حاربناك لتعلمن أنا حنن الناس

 ُقْل لِلَِّذيَن كََفُروا َسُتْغلَُبونَ ( فيهم: عن ابن عباس، قال: ما نزل هؤالء اآليات إالّ
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أي أصـحاب بـدر   ( َقْد كاَن لَكُْم آيٌَة ِيف ِفَئَتْ;ِ الَْتَقتـا * َجَهنََّم َوِبْئَس الِْمهادُ ُروَن إَِىل ـَوتُْحشَ 
ِفَئـٌة تُقاتِـُل ِيف َسـِبيِل اللـِه َوأُْخـرى كـاِفرٌَة يَـَرْونَُهْم ) ، وقريش9من أصحاب رسول اهللا
  ١.)يَُؤيُِّد ِبَنْرصِِه َمْن يَشاُء إِنَّ ِيف ذلَِك لَِعْربًَة ِألُوِيل اْألَبْصارِ  ِمْثلَْيِهْم َرأَْي الَْعْ;ِ َواللهُ 

  وهنا موقفان :

كان لعبادة بن الصامت حلف قدمي معهم، كما كان لعبـد اهللا بـن اُيب بـن سـلول     
ٍ جتلّـى   حلف معهم، فظهر هنا موقفان لكلٍّ من الرجلني جتاه هذا احللف: موقـف إميـان  

  دة بن الصامت.لعبا
بعد  ٍ البن سلول رأس النفاق يف املدينة؛ والذي مل يعلن إسالمه إالّ وموقف نفاق

مبعىن أنّ إسالمه عمره أيام قالئل، فاألول تربأ من حلفه معهم، حـني  ، الكربىبدروقعة 
، فخلعهم وتربأ إىل اهللا عزوجلَّ وإىل رسوله اهللا مـن حلفهـم،   9مشى إىل رسول اهللا

: يا رسول اهللا؛ أتولّى اهللا ورسـوله واملـؤمنني، وأبـرأ مـن حلـف هـؤالء الكفـار        وقال
يل أوليـاء   إنَّ، يا رسول اهللاوقال:  9وواليتهم. ويف خرب آخر أنه جاء إىل رسول اهللا

وإين أبرأ إىل اهللا ورسوله مـن  ، شديدة شوكتهم، قوية أنفسهم، من اليهود كثرياً عددهم
  ! فرتلت: اهللا ورسوله وال موىل يل إالّ، واليتهم
يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تَتَِّخُذوا الَْيُهوَد َوالنَّصارى أَْولِياَء بَْعُضـُهْم أَْولِيـاُء بَْعـٍض، َومـن (

  .)يََتَولَُّهْم ِمْنكُْم َفإِنَُّه ِمْنُهْم، إِنَّ اللَه َال يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِم;َ 
فيما الثاين متسك حبلفه معهم، وتشبث بأمرهم، وقام دوم، ودافع عنهم.. فكان 
موقفه هذا حيكي عالقته الوثيقة م ، وأا األقوى واألشد من عالقته بالدين وبرسوله 

                                            
السرية البن هشام، غزوة بين ؛ احللبية  انظر طبقات ابن سعد ؛ والسرية ؛ ١٣ـ١٢سورة آل عمران:  .١

 للشيخ الطربسي وغريمها :  اآليات . ،وجممع البيان ؛قينقاع 
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. ويقال نزلت يف كلٍّ من عبادة بن الصامت وبن سـلول آيـات مـن سـورة     9الكرمي
  .٥٣ـ   ٥١املائدة 

: وحدثين أيب إسحاق بن يسـار، عـن عبـادة بـن     أنه قال إسحاقكما عن ابن 
، تشبث بأمرهم 9الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: ملا حاربت بنو قينقاع رسول اهللا

ــامت إىل  عبــداهللا بــن أيببــادة بــن الصــم. قــال: ومشــى عبــن ســلول، وقــام دو
ن عبد اهللا بـن أيب،  ، وكان أحد بين عوف، هلم من حلفه مثل الذي هلم م9اهللا رسول

: وقال من حلفهم، 9، وتربأ إىل اهللا عزوجلَّ، وإىل رسوله9فخلعهم إىل رسول اهللا
  واملؤمنني، وأبرأ من حلف هؤالء الكفار وواليتهم. 9يا رسول اهللا، أتوىل اهللا ورسوله

  :قال: ففيه ويف عبداهللا بن أيب نزلت هذه القصة من املائدة
َومـن  آَمُنوا َال تَتَِّخُذوا الَْيُهوَد َوالنَّصارى أَْولِياَء بَْعُضـُهْم أَْولِيـاُء بَْعـٍض  يَا أَيَُّها الَِّذينَ (

ِذيَن ِيف ُقلُـوِبِهْم َمـرٌَض  * يََتَولَُّهْم ِمْنكُْم َفإِنَُّه ِمْنُهْم إِنَّ اللَه َال يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِم;َ   َفـَرتَى الـَّ
يُساِرُعوَن ِفيِهْم يَُقولُوَن نَْخىش أَْن تُِصيَبنا !) إين أخشى الدوائري لعبد اهللا بن أيب وقوله: (أ

وا ِيف أَنُْفِسِهْم نـ  اِدِم;َ دائِرٌَة َفَعَىس اللُه أَْن يَأِْ»َ ِبالَْفْتحِ أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه َفُيْصِبُحوا َعىل َما أََرسُّ

ِذيَن  * إِنَُّهـْم لََمَعكُـْم َحِبطَـْت  أَْقَسـُموا ِباللـِه َجْهـَد أªَْـانِِهمْ َويَُقوُل الَِّذيَن آَمُنـوا أَهـُؤالِء الـَّ

ينَ       .)أَْعFَلُُهْم َفأَْصَبُحواْ َخاِرسِ
جاء عبادة بن الصامت فقال: يا رسول اهللا إنَّ يل مـوايل مـن اليهـود    ويف قول: 

أبرأ إىل اهللا ورسوله من والية اليهود، وآوي إىل اهللا كثري عددهم حاضر نصرهم، وإين 
  .يب: إين رجل أخاف الدوائر وال أبرأ من والية اليهوداُفقال عبد اهللا بن  .ورسوله

يا أبا احلباب ما خبلت به من والية اليهود على عبادة بن : <9فقال رسول اهللا
  اىل فيهما: فأنزل اهللا تع .فقال: قد قبلت>. الصامت فهو لك دونه

إىل  )أَْولَِيـاُء بَْعـٍض  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تَتَِّخُذوا الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِيـاَء بَْعُضـُهمْ (
يف  )يَُسـاِرُعوَن ِفـيِهمْ ( يعين عبد اهللا بن أيب .)َفَرتَى الَِّذيَن ِيف ُقلُوِبِهْم َمـرٌَض (قوله تعاىل: 
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١٥٧ 

  ١.اآلية )... نَْخَىش أَْن تُِصيَبَنا َدائِرَةٌ يَُقولُوَن (واليتهم 

  موقف آخر :

وحتـذيره، ومل يسـمعوا لنصـيحة املسـلمني هلـم،       9مل يسمعوا لقول رسول اهللا
فأصروا على عنادهم، وواصلوا نبذهم للعهد، وأظهروا بغيهم، ويف قول نزلت فيهم هذه 

ا تََخاَفنَّ ِمن َقْوٍم ِخَيانًَة َفٱنِْبـْذ إِلَـْيِهْم َعـٰىل َسـَوآٍء إِنَّ ٱللـَه الَ يُِحـبُّ ( األنفال: ٥٨اآلية  َوإِمَّ
  .)ٱلَخائِِن;َ 

وإما ختافن يا حممد من عدو لك بينك وبينه عهد وعقـد أن  الطربي يف تفسريه: 
ْذ إلَـْيِهْم َعـىل انِْبـفَ (ينكث عهده وينقض عقده ويغدر بك، وذلك هـو اخليانـة والغـدر.    

يقول: فناجزهم باحلرب، وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك  )َسَواءٍ 
وبينهم مبا كان منهم من ظهور آثار الغدر واخليانة منهم حىت تصري أنت وهم على سواء 

يُِحـبُّ إنَّ اللـَه ال ( يف العلم بأنك هلم حمارب، فيأخذوا للحرب آلتها، وتربأ مـن الغـدر.  
الغادرين مبن كان منه يف أمان وعهد بينه وبينه أن يغدر بـه، فيحاربـه قبـل     ،)الخـائِِن;َ 

د.اه أنه له حرب وأنه قد فاسخه العقإعالمه إي  
  !>إني أخاف من بين قينقاع..< :9وهذا ما حصل فعالً فقد قال رسول اهللا

 دارهم للنصف من أن يسري إليهم، ويحاصرهم يف إالّ 9وما كان من رسول اهللا
شوال على رأس عشرين شهراً من مهاجره، أي يف السنة الثانية للـهجرة، وقيـل سـنة    
ثالث من اهلجرة، وبعد مخسة عشر يوماً من احلصـار، وبعـد أن قـذف اهللا يف قلـوم     

                                            
ـ  ٥١ومصادر التفسري : اآلية  ؛للواحدي  ،وأسباب الرتول ؛البن هشام  ،السرية النبوية انظر .١  ٥٣ ـ

 املائدة .
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بـإجالئهم عـن املدينـة، فكـان الـذي ولّـى        9الرعب، نزلوا على حكم رسـول اهللا 
لصامت، فمضى م حىت بلغ م ذباب، وهو يقول: الشـرف  إخراجهم منها عبادة بن ا

  ١األبعد، األقصى فاألقصى! مثَّ حلقوا بأذرعات.
وهنا ظهر املوقف اآلخر لعبادة بن الصامت، فهو إضافةً إىل كونه تربأ منهم ومن 

  وملا حكم به. 9حلفهم، تولّى إجالءهم عن املدينة، التزاماً بدينه وطاعةً لرسول اهللا
بعد بدر: معركـة   9رك الرجل يف املشاهد كلّها، اليت شهدها رسول اهللاوقد شا

وقـد   أحد ووقعة اخلندق، وهكذا يف فتح مكة وحنني.. ومل يتخلف عن واحـدة منـها.  
ة مراقبته لنفسه، وبوراسـتعمله  ملـا   عه وزهده، جند هذا يف مواقف له، منـها: عرف بشد

ا أبا الوليد، ال تأيت يوم القيامة ببعري حتمله له تق اهللا يا< :قال لهالصدقة، على  9النيب
  !>رغاء، أو بقرة هلا خوار، أو شاة هلا ثواج

 من رحـم  قال: أي والذي نفسي بيده إالّ يا رسول اهللا ذلك كذلك، :فقال عبادة
  !أعمل على اثنني ال قال: والذي بعثك باحلق !اهللا

وهو خياطبه بكنيته، تقديراً له، واستمالة لقلبه، وحبا إلصاغه، وحرصاً  9ولعلّه
عليه من اخليانة وعقاا، وحتذيراً له عن الغلول يف الصدقات، فيكـون مصـداقاً لقولـه    

  ٢.)َوَمْن يَْغلُْل يَأِْت ِ�َا َغلَّ يَْوَم الِْقَياَمةِ ( تعاىل:
لتعلـيم النـاس    سـه ألي منصـب، إالّ  وفعالً بر هذا الصحايب بقسمه، ومل تتق نف

ال يشغله عـن   9القرآن الكرمي وأحكام الدين، وقد بدأ ذه املهمة بوجود رسول اهللا

                                            
للطربسي :  ،وتبعه جممع البيان ؛للطربي  ،تفسري جامع البيان ؛ ٢سنة  ٤٩:  ٢تاريخ  الطربي  انظر .١

 اآلية .
 . ١٦١آل عمران:  سورة .٢
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حىت  9سوح اجلهاد، فقد عرف أنه ممن مجع القرآن يف زمن رسول اهللا رغبته هذه إالّ
وهـم:   9الـنيب  يف زمـن  ١،؛ مجعوا القرآن الكرميمن األنصار أنه عد واحداً من مخسة

  .وأبو الدرداء األنصاري، وأبو أيوب، بن كعب وأيب، عبادة بن الصامت، معاذ بن جبل
ومن تقواه وورعه أنه  .فة؛ ليعلمهم القرآن الكرميوكان يلتقي أهل الصبقريـة   مر

مث قال ، ، فمضى ليفعل يمن صفصاف على ر برد فأمر غالمه أن يقطع له سواكاً، دمر
  ٢!يكن بثمن، فإنه ييبس، فيعود حطباً ملله: ارجع، فإنه إن 

  السقيفة :

اليت سجلت مرحلةً خطريةً يف تـاريخ هـذه األمـة، وحراكـاً اجتماعيـا كـبرياً       
وسريعاً، يعد األول، الذي أسـس لدولـة اخلالفـة، وبالتـايل لبنـاء التـاريخ السياسـي        

من أحداث ووقائع، واضطرابات ونزاعات، كلفتهـا ال  واالجتماعي لُألمة، وملا وقع فيه 
!! كما وصفها حذيفة) وما منها، وإىل اهللا املشتكى وملا يكون بعدها شرتعد وال تحصى، (

زالت آثارها إىل يومنا هذا ولآليت بعده تلقي بظالهلا علـى املسـلمني، وال أرى وصـفاً    
يُْعِجُبـَك َقْولُـُه ِيف  َمن ...( إالّ هذين اآليتني: دقيقاً وحقيقياً لوالية السوء وملن تولّى ذلك

نَْياا ةِ الَْحيَ ا  ألَْرِض ا ِيف  َسـَعىَوإَِذا تَـَوىلَّ   * لِْخَصـامِ ا أَلَـدُّ  َوُهـوَ  َقلِْبهِ  ِيف  َما َعىلٰ  للهَ ا َويُْشِهدُ  لدُّ
  ٣.)ادَ ٱلَفسَ  يُِحبُّ  الَ للهُ اوَ  لنَّْسَل اوَ  لَْحرْثَ ا َويُْهلِكَ  ِفِيَها لُِيْفِسدَ 

نداء ربه تعاىل حىت بادر األنصار لسقيفتهم، الختيـار   9فما إن لبى رسول اهللا
                                            

  .  ومجعوا هنا مبعىن احلفظ عن ظهر القلب ال مجع تدوين يف املصاحف .١
 ؛ ٢٤: ٥املغـىن  ؛  ٢٠٨٨:  للبيهقي ،معرفة السنن واآلثار ؛ ٦٧٧٥لعبد الرزاق الصنعاين :  ،املصنف .٢

 .١٠: ٢أعالم النبالء
 . ٢٠٥ـ  ٢٠٤البقرة :  سورة .٣
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إن بدأ النقاش بني أوسهم وخـزرجهم، وكـادوا    يف األمر، وما 9من خيلف رسول اهللا
خيتارون زعيماً منهم لذلك، إذ دخل عليهم أبوبكر وعمر بن اخلطاب وأبـو عبيـدة بـن    
اجلراح... فقلبوا األوراق، واحتدم اجلدل بني اتمعني، وبعد خماض مـن نـزاع، وإن مل   

لـه يف داخـل السـقيفة ويف     ت البيعـة وأخذيدم طويالً، لكنه كان سيئاً؛ اختري أبوبكر، 
أنه ميكن  أن يعـرف   املسجد، ويف هذا احلدث مل يذكر لعبادة بن الصامت أي شيء، إالّ

  ٍ صاحلني: ٍ أو مجع موقفه مما حصل؛ أنه كان واحداً من نفر
ـ  وعبادة بن الصامت،، املقداد بن األسود( ذر، وحذيفـة،  ووسلمان الفارسي، وأب

(يتناجون!!) فيما بينهم، قلت: لعلّهم توقفوا من  ،)بن كعب أيب، مثَّ التيهاناهليثم بن  ووأب
هذه البيعة وصحتها، أو كانوا غري راضني عنـها، أو رافضـني هلـا، أو أنَّ مـن ضـمتهم      

، أو هلـم رأي آخـر.. ال أدري،   9السقيفة جتاوزوا من هو جدير خبالفـة رسـول اهللا  
كـأنكم أردمت  >، <مر شورى بني املهاجرينيدوا األيريدون أن يع<ولكنهم حسب اخلرب: 

  !>النظر يف هذا العقد
كان هذا التجمع فيما مسعه أبو سعيد اخلُدري عن الرباء بن عازب؛ حيـث قـال   

حدثين املغرية بن حممد املهليب أمحد بن عبد العزيز، وله أقوال عديدة، كان منها:  أبو بكر
    أيب سـعيد اخلـدري، قـال:     رفعـه إىل  من حفظه، وعمر بن شـبة مـن كتابـه بإسـناد

لبين هاشم يقول: مل أزل الرباء بن عازب مسعت 9رسول اهللا ا، فلما قبضحمب ختوفت 
بـين هاشـم، فأخـذين مـا يأخـذ الوالـه        مر عنأن تتماأل قريش على إخراج هذا األ

 تاملسجد، فلما صـر  إىل أكابد ما يف نفسي، فلما كان بليل، خرجت فمكثت.. العجول
9رسول اهللا ةأين كنت أمسع مههم فيه تذكرت بالقرآن، فامتنعت من مكاين، فخرجت 

 منهم سـكتوا فانصـرفت   يتناجون، فلما دنوت وأجد نفراً، إىل الفضاء فضاء بين بياضة
وعبادة بن  املقداد بن األسود هم، فأجدعنهم، فعرفوين وما أعرفهم، فدعوين إليهم، فأتيت

با اهليثم بن التيهان، وإذا حذيفة يقـول  أالفارسي، وأباذر، وحذيفة، ووسلمان  الصامت،
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ـ  به، واهللا ما هلم: واهللا ليكونن ما أخربتكم ـ  وال تبذكَ وإذا القـوم يريـدون أن   ! تبذكُ
بن كعب، فقد علـم كمـا علمـت.     أيب مث قال: ائتوا. مر شورى بني املهاجرينيعيدوا األ

نا عليه بابه، حىت صار خلف الباب، فقال: من أنتم؟ فكلمه فضرب ،قال: فانطلقنا إىل أيب
  املقداد، فقال: ما حاجتكم؟

مر أعظم من أن جيري من وراء حجاب، قال: األ فقال له: إفتح عليك بابك، فإنَّ
  ما جئتم له، كأنكم أردمت النظر يف هذا العقد. عرفت ما أنا بفاتح بايب، وقد

قلنا: نعم، قال، فالقول ما قال، وباهللا ما أفـتح  فقلنا: نعم، فقال: أفيكم حذيفة؟ ف
عين بايب حىت جتري ١!منها، وإىل اهللا املشتكى على ما هي جارية، وملا يكون بعدها شر  

ومن ضمن ما يدلُّ عليه هذا اخلرب، وباختصار، أنَّ هؤالء الكبار مـن الصـحابة،   
خطري بل األخطـر يف السـاحة،   يتناجون فيما بينهم خفيةً؛ ويتهامسون سرا يف موضوع 

يتعلق بالدين واألمة، يظهر من ذلك أـم مل ميتلكـوا القـدرة علـى قـول احلـق الـذي        
يعتقدونه جهاراً، وال على بيان آرائهم صـراحةً ال يف السـقيفة وال يف مسـجد رسـول     

ـ  وال يف أي 9اهللا ع مكان، وبدل أن يسمعوا الناس مبا يريدون، صاروا يناقشون ما وق
سرا ومهساً، ومعىن هذا أنَّ يف الساحة ما يخيفهم أذًى واعتداًء، أو أم خيشـون علـى   

  الساحة من أن تعود إليها الفرقة والتشتت وما يترتب على ذلك من تنازع واقتتال..
تنازعوا عليها يف السقيفة، عمرها أيـام قليلـة، ال    9تقابلهم خالفة لرسول اهللا

نبغي هلا بل جيـب عليهـا أن تكـون قـد ورثـت كلمـة العـدل        يتجاوز أصابع اليدين، ي
وأن تسمع للحق وجتيب بكلِّ رحابة صدر  واإلنصاف حىت ملن خيتلف معها رأياً وموقفاً،

كـانوا   ،)فضاء بين بياضةوخلق رفيع، خاصةً وأنَّ أولئك النفر الذين يتناجون وهم يف (

                                            
 . ٥٢ ـ ٥١:  ٢،  ٢٢٠ـ  ٢١٩:  ١البن أيب احلديد  ،ج البالغة شرح .١
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 املتخفّي واحلاكم مل يفـارقوا رسـول   من كبار الصحابة مهاجرين وأنصاراً، وكال الفريقني
، أمـر يـثري العجـب    9وقتاً يسرياً بعد وفاته ومل يبتعدوا عن مبادئه وقيمه إالّ 9اهللا

واالستغراب أنَّ ثالثة وعشرين عاماً، مل تذعن نفوس هؤالء وهم من علية القوم لقـول  
وكانوا به ملتصقني، ال  ٍ عاش بينهم احلق والدفاع عنه والعمل به، وهم قريبو عهد برسول

يـزكّيهم، يـبلّغهم رسـالة السـماء بكـلّ       ،يف اخلاص من أوقاتـه! يعلّمهـم   يفارقونه إالّ
تفاصيلها، القائمة على احلق والعدل، وعلى قول املعروف وإنكار املنكر، ال أدري؛ كيف 

ـ    9مل يتأثروا بشخصيته ادئ بكلّ ما حتمله من أخالق عظيمة، فضالً عـن مبادئـه، مب
 9مثَّ ما أسرع دخول الرعب إىل ساحة للتو رحل عنـها رسـول اهللا   السماء وقيمها!!

الذي رفع اخلوف من بني املؤمنني، وألّف بني قلـوم بعـد تباعـد أو تنـاحر وشـقاق،      
لقي الرعب يف القلوب، أن خيشى بعض الصحابة اُلقد . وآخى بني مهاجريهم وأنصارهم..

إىل  فلمـا كـان بليـل، خرجـت    ٍ بظـالم الليـل (..    من بعـض  بعضاً آخر، يتستر بعضهم
 يتنـاجون، فلمـا دنـوت    وأجد نفراً، إىل الفضاء فضاء بين بياضة فخرجت.. ،..املسجد

..) أي حذر عنهم، فعرفوين وما أعرفهم، فدعوين إليهم، فأتيتهم فانصرفت ،منهم سكتوا
واألنصـار، ولكـن ال تسـمع هلـم     من الرقيب؟! ولعلّ هناك غري هؤالء من املهـاجرين  

مهساً؛ فأي توجس وخوف من أعني سلطة هـي اآلن يف بدايتـها، وعلـى     حسيساً وال
رأسها رفاق الدرب والصحبة واهلجرة والنصرة، فيما هناك من رضوا مبا وقع، ومل يـروا  

  فيه عيباً وال شيناً وال بأساً، وفيهم من خطط له وأعد له عدته...!
مع األنصار، فأنتم ـ كما يبدو من األخبار ـ املبادرون لعقد جتمـع     وكلمة أخرية

ومـن  منكم، مثَّ تنازلتم ورضيتم أن يكون منكم أمـري   السقيفة، سعياً أن تكون اخلالفة
املهاجرين أمري، وحىت هذه مل حتصلوا عليها، وكان األجدر بكـم وللتـاريخ، وقبـل أن    

 9كون يف املهاجرين فهم األقرب لرسول اهللامادام صار مالك اخلالفة أن ت تبايعوا، و
احتجـوا بالشـجرة وأضـاعوا    < وهم عشريته، وهم الشجرة، فلمـاذا مل تـذكروا الثمـرة   



  )٤١( شخصّيات من الحرم; الرشيف;                                                           

١٦٣ 

  ١>.الثمرة
تلك الثمرة املباركة؛ علي عليه السالم وأهل البيت عليهم السالم، فكان األجدر 

وفيه  9ب إىل رسول اهللابكم أن تذكروا عليا عليه السالم، فهو من املهاجرين، واألقر
األحاديث واملناقب واملواقف النبوية األخرى، وأنتم علـى مسـمع مـن ذلـك ومـرأى،      
وبالذات حديث الغدير وحديث املرتلة، فأين أنتم منه؟! ال أدري، فلعلّكم مل تفهموا من 

وجـدمتوه يف غـريه،    ذلك كلّه أنه يدل على اخلالفة، فإذا كان األمر كذلك، فأي شـيء 
عله أهالً للخالفة؟! أم اشتبهت عليكم األمور، وتشـابكت علـيكم األهـواء، وثقلـت     جي

  عليكم الضغوط من هنا وهناك..
حبكم كثرياً، ولكين كنت أمتىن أن يذكر لكم يف السقيفة موقف صريح فيه نصرة اُ

وملواقفه العظيمة، الـيت متثّلـت يف السـاحة مناقـب      7بنصرتكم لعلي 9لرسول اهللا
 وال يغيضه!! أو 9يفرح النيب ـبال ريب   ـوجهاداً وحرصاً على اإلسالم،  فهو   وعلماً

  كان لكم ذلك املوقف وحذفه الرقيب ممن يتولّى كتابة التاريخ؟!! 

  : من أنشطته

كما مل مينـع سـلمان الفارسـي وال     9مل مينعه موقفه من اخلالفة بعد رسول اهللا
املقداد..، من أن يشاركوا يف العديد من األنشـطة، الـيت    أباذر وال حذيفة بن اليمان وال

يعتقدون أنَّ فيها خدمةً للرسالة اإلسالمية؛ يف تبليغها وتعليمهـا ونشـرها، ويف الـدفاع    
ابن التيهان، فلم يذكر له أي مشاركة، أو عمل مع اخللفاء الثالثـة، حـىت أنـه     عنها، إالّ

بعثـه   أبا اهليثم أنَّ حممد بن حيىي بن حبان بكر أن يكون خارصاً، فعن رفض طلب أيب

                                            
 . ٦٧ رقم ١١٦:  ١ج البالغة  .١
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إذا خرصـت لرسـول    وقـال: إين كنـت   ،فأىب أبو بكر، ، مث بعثهخارصاً 9رسول اهللا
  !، دعا يلفرجعت 9اهللا

أنه مل يرفض طلب اخلليفة الثاين؛ حينما وجهه إىل فدك مـع سـهل بـن أيب     إالّ
فـدفعها إىل اليهـود   ، يمة عدلفقوموا نصف تربتها بقحثمة وزيد بن ثابت األنصاريني، 

  .وأجالهم إىل الشام
ال أدري ملاذا رفض طلب األول ولبى طلب الثـاين؟! فلعلّـه رأى املصـلحة يف    

  ١إجالء اليهود من فدك وإبعادهم إىل الشام!
ففي ميادين اجلهاد، ترى عبادة بن الصامت حريصاً على عدم تركهـا، بـل راح   

ومعـه أبـو أمامـة وغـريه مـن الصـحابة يف: معركـة         يليب نداءها، ويستبسل فيها، فهو
هجرية يف واد مسيـت بـه، وهـو     ١٣والروم يف سنة  ،الريموك، اليت وقعت بني املسلمني

قرب احلدود بني سوريا  . جيرير ينبع من جبال حورانالريموك: الريموك، ويقال إنَّ 
  ...وفلسطني

الـذين أرسـلهم عمـر بـن     بلغ عدد اجلنود هجرية،  ٢٠وهو يف فتح مصر سنة 
، الزبري بن العوام اخلطاب اثين عشر ألف مقاتل من بينهم عدد من كبار الصحابة، أمثال

ويف اإلصـابة يف   ومسلمة بن خملـد وغريهـم،  ، املقداد بن األسود، وعبادة بن الصامتو
!). وكان عبادة واحداً من أربعة قـادة  أمري ربع املدد( شهد فتح مصر وكان ذكر عبادة: 

إين أمددتك بأربعة آالف رجل، < بعثهم اخلليفة الثاين  مدداً لعمرو بن العاص، قائالً له:
  .>ألف رجل منهم رجلٌ بألف رجل على كلّ

                                            
 فدك . ٢٥للبالذري :  ،وفتوح البلدان ؛للذهيب : عبادة بن الصامت  ،أعالم النبالء سري .١
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موريـة؛     ٢٣ورية سنة وهو يف عهجرية، يقول الطربي: وفيها غـزا معاويـة عم
عبادة بن الصامت، وأبو أيوب خالد بن زيد، وأبو ذر،  9ومعه من أصحاب رسول اهللا

  وشداد بن أوس.
 هجرية ، فُتحت قربس، ويف قول كانت قربس سنة سبع ٢٨وهو يف قربس سنة 

، فيهم أبو ذر، وعبادة 9مجاعة من أصحاب رسول اهللاـ   فيما ذكر ـوعشرين، غزاها  
  ١بن الصامت؛ ومعه زوجته أم حرام، واملقداد، وأبو الدرداء، وشداد بن األوس.

وتراه ينظر إىل بالد الشام، فيليب أمر اخلليفة الثاين، حينما طلب منه املسـلمون  
رسل هلم مزيداً من املبلغني، من يعلّمهم القرآن، من يفقههـم  أن ي يف الشام وقد تكاثروا؛

يف الدين، فأرسل هلم ثالثة ممن هلم تلك القدرات العلمية، اليت متكنهم من أداء دورهـم،  
عبادة بن الصامت وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل، فأقام عبادة حبمص، وأقـام أبـو    وهم:

 علـى إمارة يزيد بن أيب سفيان كان هذا يف  طني.الدرداء بدمشق، ومضى معاذ إىل فلس
  .يف جندهعبادة حىت إذا مات يزيد وويل بعده معاوية، سار ؛ الشام

ومل يكتف عبادة بتعليم الناس القـرآن قـراءةً وتفسـرياً والفقـه، بـل راح يـأمر       
باملعروف وينهى عن املنكر، وعد هذا جزًءا من تعليمهم أحكام دينهم، وراح يـوقظ يف  

ام الظاملون والفاسدون جهودهم إلماتتها، فبوجودها نفوسهم هذه الفريضة اليت بذل احلكّ
ساءة إقائمة بني الناس، ال يستطيعون التسلط عليهم وب ثروات بالدهم؛ واالستئثار و

علـى أن   9رسـول اهللا  بـايع اإلثرة.. هلذا انربى هذا الصحايب اجلليـل، وهـو الـذي    
، وبايعه وعاهده على األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ كمـا  ئمال يف اهللا لومةَ خياف ال

                                            
 تاريخ الطربي ، واإلصابة يف معرفة الصحابة . .١
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  جاء يف جوابه حني أتاه يوماً أبو هريرة، فقال:
  يا عبادة، مالك وملعاوية؟! ذَره وما محل!

فقال: مل تكن معنا إذ بايعنا على السمع والطاعة، واألمر باملعروف والنـهي عـن   
  الئم! فسكت أبو هريرة.تأخذنا يف اهللا لومةُ  املنكر، وأالّ

هلذا واصل عبادة مواقفه من معاوية بن أيب سفيان آمـراً بـاملعروف ناهيـاً عـن     
املنكر؛ ال يثنيه خوف وال توقف حركته أقوال املترددين اخلائفني أو املنتفعني؛ حىت أنـه  

  :فقال، خطيباً الشام قام يفملا رأى هناك تعامالً بالربا، 
الفضـة بالفضـة    نَّإأال ! ال أدرى ما هـي  ،قد أحدثتم بيوعاًكم نإ ،يا أيها الناس

أال وال بأس ببيع الـذهب  ، بوزن وعينه والذهب بالذهب وزناً، بوزن تربها وعينها وزناً
 احلنطـة باحلنطـة مـدياً    نَّأأال و، بيـد والفضـة أكثرهـا وال يصـلح نسـيئة      بالفضة يداً

 أكثرها يداً والشعري احلنطة بالشعري ببيع أال وال بأس ،مبدى بالشعري مدياً  والشعري  مبدى
ومـن زاد أو  ، مبـدى  وامللح بامللح مدياً ،مبدى والتمر بالتمر مدياً، بيد وال يصلح نسيئة

  .ازداد فقد أرىب

معاوية غزا غزاة كان فيها عبادة بن الصامت، فغنمـوا فيمـا غنمـوا     أنَّويف خرب 
أن يبيعها يف أعطيـات النـاس، فتسـارع النـاس إىل      من فضة، فأمر معاوية رجالً آنيةً
  .باع اإلناء مبثلي ما فيه أو حنو ذلك.. أو ذلك

ينـهى عـن بيـع     9فبلغ عبادة بن الصامت، فقام فقال: إين مسعت رسـول اهللا 
بعـني، فمـن زاد أو ازداد فقـد     سواء بسواء وعيناً الذهب بالذهب والفضة بالفضة.. إالّ

فقـال: أال مـا بـال رجـال      الناس ما أخذوه، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبـاً  فرد أرىب.
  ؟!يتحدثون عن رسول اهللا أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه

فقام عبـادة بـن الصـامت، فأعـاد القصـة، مث قـال: لنحـدثن مبـا مسعنـا مـن           
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ه يف جنده ليلـة  بوإن كره معاوية أو قال: وإن رغم ما أبايل أن ال أصح 9اهللا رسول
  .إين واهللا ال أبايل أن ال أكون بأرض يكون ا معاويةأو سوداء، 

ـ    أ ،ومن مواقفه أنَّ عبادة أنكر على معاوية شيئاً  يءوكـان معاويـة خالفـه يف ش
ساكنك بـأرض  اُال : عبادةله فقال  .فأغلظ له معاوية يف القوليف الصرف، أنكره عبادة 

ارجـع إىل   :فقـال  .فـأخربه  ؟!ما أقدمك: عمرله فقال ، املدينةورحل إىل  !واحدة أبداً
  !فيها أنت وال أمثالك لست أرضاً اُهللا ، فقبحمكانك

أو قـال لعبـادة:    ال أمر لك عليه،لك على عبادة، أو ال إمرة : وكتب إىل معاوية
  ١فال إمرة له عليك.

عن الشريعة مـن   فرجع عبادة إىل الشام؛ ليواصل جهاده ضد الفساد واالحنراف
 ٍ كان أم من رعية، وهو يعلم أن ال إمرة ملعاوية عليـه،  حاكم كان أو من غريه، من راع

، فقام خطيب ميدح معاوية ويثين عليه. فقام عبادة بتراب يف كان مع معاوية فأذن يوماًو
  فغضب معاوية.، اه يف فم اخلطيبشيده، فح

علـى السـمع    بالعقبة 9ا رسول اهللاك مل تكن معنا حني بايعنفقال له عبادة: إن
والطاعة يف منشطنا ومكرهنا ومكسلنا، وأثرةً علينا، وأال ننازع األمر أهلـه، وأن نقـوم   

  .ال خناف يف اهللا لومة الئمباحلق حيث كنا، 
  .>راباحني فاحثوا يف وجوههم التإذا رأيتم املد<: 9وقال رسول اهللا

من أحد، يراقب معاوية بدقّة حىت وهو  وهكذا ظلّت مواقفه دون تردد أو خشية

                                            
؛ اإلصابة: عبادة بن الصامت ؛ سري أعـالم   ١٦٠:   ٣انظر االستيعاب، البن عبد الرب ؛ أسد الغابة  .١

؛  ٣١٩:  ٥؛ مسند أمحد  ١٥٨٧، املساقاة عبادة بن الصامت ؛ صحيح مسلم ١، رقم  ٢النبالء، للذهيب
 . ٢٢٢:  ٢٠النسائي
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  ذكر الفرار من الطاعون يف خطبته.خيطب، فقد ذكروا أنَّ معاوية 
أرسـل إىل عبـادة  ، ىخطبته مث صـلّ  ك هند أعلم منك، فأمتَّفقال له عبادة: أم ،

فاحتبسهم ودخل عبادة، فقـال معاويـة: أال تتقـي اهللا    ، نصار معهفنفذت رجال من األ
ليلة العقبة  9رسول اهللا أين بايعت فقال عبادة: أليس قد علمت إمامك؟وتستحي من 

، ى، مث أخذ بقائمة املنربمث خرج معاوية عند العصر فصلّ أين ال أخاف يف اهللا لومة الئم؟
فقال: أيلكم حديثاً ها الناس! إين ذكرت البيت، فإذا احلديث كمـا   على املنرب، فدخلت

منه فهو أفقه مينفاقتبسوا ، ثين عبادةحد!  
إا بال شك حقيقة ما يتمتع به هذا الصحايب اجلليل من علـم ومعرفـة وقـوة،    

فقوة شخصيته ال تستميلها كلمات مدح أو  اضطرت معاوية ودفعته هلذا االعتراف، وإالّ
  .ثناء، ومعاوية يعرف هذا جيداً

مـع  ولعبـادة قصـص متعـددة    كلمة يف ذلك حيث قـال:   حجر العسقالين والبن
معاوية، وإنكاره عليه أشياء، ويف بعضها رجـوع معاويـة لـه، ويف بعضـها شـكواه إىل      

  !عثمان منه، تدلّ على قوته يف دين اهللا، وقيامه يف األمر باملعروف
ت عليـه  مـر وبقي عبادة يراقب من حوله أفراداً ومتاجر وأسـواقاً وقوافـل.. ف  

بـاع  ي ؟ قيـل: ال، بـل مخـر   هذه؟ أزيت ) حتمل اخلمر، فقال: ماقافلة من اإلبلقطارة (
وأبو هريـرة إذ   .بقرها لفالن. فأخذ شفرة من السوق فقام إليها، فلم يذر فيها راوية إالّ

ذاك بالشام فأرسل فالن إىل أيب هريرة، فقال: أمتسك عنا أخاك عبادة، أمـا بالغـدوات   
قعد يف املسجد ليس يفسد على أهل الذمة متاجرهم، وأما بالعشي في ؛فيغدو إىل السوق

قال: فأتاه أبو هريرة فقال: يا عبادة، مالك وملعاويـة!   شتم أعراضنا وعيبنا! له عمل إالّ
ٌة َقْد َخلَْت لََها َما (ويف خرب أضاف أبو هريرة قائالً، فإنَّ اهللا يقول: ل. ذره وما مح تِلَْك أُمَّ
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ا كََسْبُتْم َوالَ تُْسأَلُوَن َعFَّ كَانُوا يَْعَملُونَ كََسَبْت    ١.)َولَكُْم مَّ
: مل تكن معنا إذ بايعنا على السـمع والطاعـة، واألمـر بـاملعروف     له عبادةفقال 

  !والنهي عن املنكر، وأال تأخذنا يف اهللا لومة الئم، فسكت أبو هريرة
ن عبد اهللا بـن بريـدة، قـال:    عوقصص معاوية يف اخلمر، تناقلتها األخبار، منها 

دخلت أنا وأيب على معاوية، فأجلسنا على الفرش، مث أتينا بالطعام، فأكلنـا، مث أتينـا   
بالشراب، فشرب معاوية، مث ناول أيب، مث قال أي أيب: ما شربته منذ حرمه رسـول اهللا  

  .صلى اهللا عليه وآله
ملعروف والناهي عـن  ورأى معاوية أنَّ فرصة اخلالص من هذا الصحايب اآلمر با

 اخلالفة الثالثة، الذي ما إن استخلف حـىت  سدةَاملنكر قد حلّت بتويل عثمان بن عفان 
السلطة فيه، يفعل ما يشاء دون وازع من  وأرخى له زمامكلّه، الشام  عاوية إمارةمجع مل

وأراد  ، وشراًء للذمم وجتهـيالً،   الرعية ظلما وبغياًيف دين وخلق وضمري، يصول وجيول
  بالد الشام خالصةً له، دون رقيب هناك وال حسيب..

ه، فإمـا  وأهلَ الشام عبادة بن الصامت قد أفسد علي أنَّفكتب كتبه إىل عثمان: 
  ي بينه وبني الشام.أن تكفه إليك، وإما أن أخلّ

عبادة حىت ترجعه إىل داره باملدينة. فدخل على أو رحل رحل أن أ فكتب إليه:
فلـم   ما لنا ولك؟يا عبادة،  وهو معه يف الدار، فالتفت إليه فقال: يفجأه إالّ عثمان، فلم

يقـول:  ؛ 9رسـول اهللا  قام بني ظهراين الناس، فقال: مسعـت بل جهاراً؛ أن  يجبه سراً
فونكم ما تنكرون، وينكرون عليكم مـا تعرفـون، فـال    يعر سيلي أموركم بعدي رجالٌ

يعين ( فالناً فوالذي نفس عبادة بيده إنَّ كم. ويف رواية:وال تضلوا برب، طاعة ملن عصى

                                            
 . ١٤١ ، ١٣٤البقرة : سورة  .١
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  .فما راجعه عثمان حبرف ،ملن أولئك )معاوية
كتـب  وهي نفس الطريقة، اليت اتبعها مع الصحايب اجلليل أيب ذر الغفاري حـني  

  >.ك قد أفسدت الشام على نفسك بأيب ذرنإ< ىل عثمان فيهإ
على االثنني معاً على عثمـان يف املدينـة    ـ  ليهرضوان اهللا ع ـ  حقا لقد أفسدها
بظـاهرة الفسـاد، الـيت عمـت مفاصـل الدولـة       د ألنه كان يند وعلى معاوية يف الشام؛

للناس دنيـاً صـاحلةً،    وصارت ثقافةً للعباد بفضل خلفاء اجلور ووالم، الذين مل يبقوا
  حرفته أهواؤهم، واستثمروه ملصاحلهم.. وال ديناً إالّ

  ا عنه :قالو

أنه كان واحداً من األنصار النقباء االثين عشر كما  جاء يف معجم رجال احلديث،
، أشار إلـيهم جربئيـل، وأمـره    أمته اثين عشر نقيباًمن  9رسول اهللا اختار يف اخلرب:

  .تسعة من اخلزرج، وثالثة من األوس م:موسى عليه السال كعدة نقباء باختيارهم،

  : فمن اخلزرج

جابر بـن   زرارة، والرباء بن معرور، وعبد اهللا بن عمرو بن حزام، والدأسعد بن 
وسعد   وعبد اهللا بن رواحة،  واملنذر بن عمرو،  وسعد بن عبادة،  ورافع بن مالك، عبد اهللا،

ل: الرجل من العرب كـان إذا  قل: عبادة ابن الصامت، ومعىن القواقبن الربيع، ومن القواا
اف اخلزرج فيقول: أجرين مـا دمـت ـا مـن أن     إىل رجل من أشر يءجي يثرب دخل

  .ل حيث شئت فأنت يف جواري، فال يتعرض له أحدقأظلم، فيقول: قو

  ومن األوس :

وأنه كان واحـداً مـن:   ، بواهليثم بن التيهان، وأسيد بن حضري، وسعد بن خيثمةأ
وأيب ذر يغريوا ومل يبدلوا مثـل: سـلمان الفارسـي،     الذين مضوا على منهاج نبيهم، ومل
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الغفاري، واملقداد بن األسود، وعمار بن ياسر، وحذيفة اليماين، وأيب اهليثم بن التيهان، 
وسهل بن حنيف، وعبادة بن الصامت، وأيب أيوب األنصاري، وخزميـة بـن ثابـت ذي    

  الشهادتني، وأيب سعيد اخلدري.
 إنَّ :، وقال الفضل بن شـاذان أيضـاً  أيب أيوب األنصاري وقال الكشي يف ترمجة
وخزمية  أبواهليثم بن التيهان، وأبو أيوب، 7أمرياملؤمنني  من السابقني الذين رجعوا إىل

وسـهل بـن    ،وأبـو سـعيد اخلـدري    وزيـد بـن أرقـم،    وجابر بن عبـد اهللا،  بن ثابت،ا
وعبادة بن الصامت، مث ممن دوم قـيس   وعثمان بن حنيف، والرباء بن مالك، حنيف،

وعمرو بن احلمق، وعمران بـن احلصـني، وبريـدة     بن حامتوعدي  سعد بن عبادة، بن
  ١.وبشر بن كثري األسلمي،
 ٱللـهُ  َوªَْكُـرُ  َوªَْكُـُرونَ  يُْخرُِجـوكَ  أَوْ  يَْقُتلُـوكَ  أَوْ  لُِيْثِبُتوكَ  كََفُرواْ  لَِّذينَ اَوإِْذ ªَْكُُر ِبَك (

  .)لFَِْكِرينَ ا َخْ�ُ  للهُ اوَ 
اإلمام القدوة، أبوالوليد األنصاري، أحد النقبـاء ليلـة العقبـة،     وقال عنه الذهيب:

  ٢.ومن أعيان البدريني

  من أحاديثه :

عدوه من الفقهاء بل من كبار فقهاء الصـحابة وحمـدثيهم، وممـن حفـظ القـرآن      
سطني، وقد عرف عنـه  الكرمي وتعلّمه وعلّمه، ومن أهل الفتوى، وقد تولّى القضاء يف فل

؛ يف أسـواقهم أنه ال ينتظر من يسأله عن الشريعة وأحكامها، بل كان يبادر إىل النـاس  
                                            

: الـرباء بـن   ١٦٦٢: أسعد بن زرارة. ١٢٤١: جندب بن جنادة.  ٢٣٩٢رجال احلديث رقم  معجم .١
 .األنفال سورة  ٣٠:مالك. وانظر تفسري القمي لآلية

 .١ رقم،  ٨:  ٢للذهيب  ،النبالء سري أعالم .٢
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 مبا جيب عليهم.هم رصبيل
وراحوا ينقلون عنه روايات ومسائل كثرية، له قرابة مئة ومثانني حديثاً أو أكثـر  

 ،مامـة البـاهلي  اُبو يف أبواب األحكام واآلداب والثواب.. وحدث عنه كثريون، منهم: أ
  وأنس بن مالك وغريهم. وذكرت لعبادة بن الصامت أكثر من ثالثني مسألة يف املغين..

لقاَءه. ومن كره  من أحب لقاء اهللا أحب اُهللا أنه قال: 9ومما رواه عن رسول اهللا
  لقاَء اهللا كره اُهللا لقاَءه!

أنـه قـال: إذا صـلّى الرجـل فأحسـن الوضـوء، وأمتَّ        9وعنه عن رسول اهللا
وإذا  والقراءة فيها، قالت: حفظك اهللا كما حفظتين، ـأحسبه قال  ـا ـ  ركوعها وسجوده

  أساء ركوعها، أو مل يتم ركوعها وال سجودها، قالت: ضيعك اهللا كما ضيعتين!
  ؟تقرءون: فلما فرغ قال، فثقلت عليه القراءة، فقرأ 9ى بنا رسول اهللاصلّ: قال
فإنـه   ،بفاحتـة الكتـاب   ال عليكم أن ال تفعلـوا إالّ : قال، نعم يا رسول اهللا: قلنا

  .ا صالة إالّ ال
مخس صلوات افترضـهن اهللا علـى عبـاده،    <: يقول 9مسعت رسول اهللاوعنه: 

أن  امة عهداًاهللا جاعل له يوم القي ن، فإنَّ استخفافاً فمن جاء ن مل ينقص منهن شيئاً
، مل يكن له عنـد اهللا عهـد، إن شـاء    يدخله اجلنة، ومن جاء ن وقد نقص منهن شيئاً

  .>عذبه، وإن شاء غفر له
رفعه اهللا ا  سجدة إالّ وجلَّمن عبد يسجد هللا عزما <: 9وعنه عن رسول اهللا

  >...درجة، وحط عنه ا خطيئة
د يف سـبيل اهللا تبـارك وتعـاىل    اهدوا يف سبيل اهللا فإن اجلهاج<: 9وعنه؛ قال

  .>والغم ينجي اهللا تبارك وتعاىل به من اهلم، باب من أبواب اجلنة
للشهيد عند اهللا ست خصال: يغفر له بأول دفعة مـن دمـه. وحيـلُّ عليـه حلّـةَ      

ويؤمن من الفزع األكرب، ويرى مقعده من اجلنة، ويزوج  ـأو قال حلّةَ اإلميان  ـ الكرامة
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  !>حلور العنيمن ا
اهللا وحده ال شريك لـه   من شهد أن ال إله إالّ: قالأنه  9عن رسول اهللاوعنه 

وروح  مـرمي  عبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاهـا إىل  عيسى وأنَّ ،عبده ورسوله حممداً وأنَّ
  عمل. أدخله اهللا تبارك وتعاىل اجلنة على ما كان من والنار حق اجلنة حق وأنَّ، منه

وهلذا احلديث طرق، منـها مـا جـاء يف     فضائل مناسك احلج وثواا:حديث يف 
ـ  9ى بنـا رسـول اهللا  صـلّ <املعجم األوسط عن عبادة بن الصامت؛ قال:  ا إليـه  فتخطّ

 فقـال رسـولُ   ،الثقفـي  سبق األنصاري، فمن ثقيف ورجلٌ، من األنصار رجلٌ ؛رجالن
  .>ألةقد سبقك باملس األنصاري إنَّ< :للثقفي 9اهللا

ـ  ه يا رسول اهللا أن يكون أعجلَلعلَّ: فقال أألنصاري قـال  .فهـو يف حـلٍّ  ، يمن :
9مث قال رسول اهللا، فأخربه، عن الصالة فسأله الثقفي لألنصاري :>إن شئت خبك رت

تسأل عنه مبا جئت ،فاُ، فسألتين وإن شئت) رسـول اهللا،  يـا  : فقال خربك) بذلك؟اُخرب
تومـا لـك مـن     <فقال:  .ينخرب ،العتيـق البيت تسألُين ما لك من األجر إذا أممت جئت

األجر يف وقوفك يف عرفة، وما لك من األجر يف رميك اجلمار، وما لك مـن األجـر يف   
البيت عتحلق رأسك، وما لك من األجر إذا ود<.  ،والذي بعثك باحلق :فقال األنصاري

  ما جئت أسألك عن غريه.
فإنَّ لك من األجر إذا أممت البيت العتيق أال ترفع قدماً أو تضـعها  أنـت   < قال:
كُتبت لك حسنةٌ، ورفعت لك درجة. وأما وقوفُك بعرفة فـإنَّ اهللا عزوجـلَّ    ودابتك إالّ

قالوا: جـاُءوا يلتمسـون رضـوانك واجلنـة.      يقول ملالئكته: يامالئكيت ما جاء بعبادي؟
هر، وعدد اُوجلَّ: فإين فيقول اهللا عزهلم عدد أيام الد نفسي وخلقي أَين قد غفرت  شهد

ـآ( القطر، وعدد رمل عاجل. وأما رميك اجلمار فإنَّ اهللا عزوجلَّ يقولُ:  َفالَ تَْعلَـُم نَْفـٌس مَّ
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ن ُقرَِّة أَْعُ;ٍ َجزَآًء    ١.)ِ�َا كَانُواْ يَْعَملُونَ أُْخِفَي لَُهم مِّ
كانت لك نوراً  وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرةٌ تقع يف األرض إالّ

  ٢!>يوم القيامة، وأما البيت إذا ودعت فإنك خترج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك

  وفاته رضوان اهللا تعاىل عليه : 

أن رحل إىل املدينة، ويبـدو   مل ينته اخلالف بينه وبني معاوية، بل اشتد حىت بعد
أنَّ ذلك أثّر على عالقته باخلليفة، فعاد إىل محص، مثَّ غادرها إىل فلسطني، فاستقر فيها 

 ٣٤قاضياً، فهو يعد أول من تولّى قضاء فلسطني،حىت تويف يف الرملة أو يف القدس سنة 
  .له قرباً معروفاً هناك هجرية عن اثنني وسبعني عاماً، ودفن ببيت املقدس، ويقال: إنَّ

وحياة حافلـة باإلميـان والعلـم     ،لقد رحل هذا الصحايب اجلليل بعد عمر طويل
والعمل، واجلهاد قوالً وفعالً، داعياً للمعروف ناهياً عن املنكر، متأملاً ملا آلت أمور اُألمة 

ظريـف  بشيء  وخنتم مقالتنا املسلمة بسبب فساد احلاكم وظلمه.. فختمت حياته بذلك،
  .وهي ما سينتهي إليه اجلميعرضي اهللا عنه، حتدث هو عنه 

  ؟!رفداً قال عبادة: أال تروين ال أقوم إالّ
  أن يعان عليه. الرفد: اإلعانة؛ واملعىن أنه ال يستطيع القيام إالّ

يعين  ـيعين لُين وسخن ـ وقد مات صاحيب منذ زمان  ـ ما لُوق يل وال آكل إالّ
 خمافـة  الشـمس  عليه تطلع ما يل وأنّ يل، حتلّ ال بامرأةـ وما يسرين أين خلوت  ذكره

                                            
 . ١٧السجدة :  سورة .١
معجـم حفـاظ القـرآن عـرب      مسند األنصار.. ،مسند أمحد ؛جممع الزوائد  ؛البن قدامة  ،املغين انظر .٢

رقم ،  ١٦:  ٣) ـه ٣٦٠للحافظ الطرباين (ت ،املعجم األوسط؛  ١٥١التاريخ، حممد سامل حميسن: رقم 
٢٣٢٠ . 
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  ١!!أتيين الشيطان فيحركه علي، إنه ال مسع له وال بصري أن
عن الوليد بن عبادة قال: دخلت على عبادة  وبوصيته البنه وقد حضرته الوفاة: 

: أوصين واجتهد يل، فقـال  رضي اهللا عنه وهو مريض أختايل فيه املوت، فقلت: يا أبتاه
تبلغ حق حقيقة العلم باهللا  ومل، م اإلميانطعيا بين إنك مل ت قال:، أجلسوين، فلما أجلسوه

هحىت تؤمن بالقدر خريه وشر! القدر وشر ه؟قلت: يا أبتاه، وكيف يل أن أعلم ما خري  
ـ   وما أصابك مل يكن ليخطئك.، قال: تعلم أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك ين يـا ب

إنَّ أول ما خلق اهللا القلم، مث قال له: اكتب، فجرى يف «يقول:  9إين مسعت رسول اهللا
  !يا بين إنْ مت ولست على ذلك دخلت النار ».تلك الساعة مبا هو كائن إىل يوم القيامة

وبوصيته اُألخرى لبنيه وغريهم: عن عبادة بن حممد بن عبادة بن الصامت: ملـا  
امجعوا يل مـوايلَّ،   أفرشوا فراشي يف الصحن، مثَّقال: الوفاة  حضرت عبادة بن الصامت

آخر يوم يأيت علي مـن   يومي هذا ال أراه إالّ فقال: إنَّ وخدمي، وجرياين، فجمعوا له،
ه قد فرط مين إليكم بيـدي أو بلسـاين   أدري لعلّ الدنيا، وأول ليلة من اآلخرة، وإنه ال

القصاص يوم القيامة، وأحرج على أحد مـنكم   ـوالذي نفس عبادة بيده    ـ  ، وهوشيٌء
  !مين قبل أن خترج نفسي اقتص من ذلك إالّ يف نفسه شيٌء

فقالوا: بل كنت ا، وكنتا.  والدفقال: أغفرمت . قال: وما قال خلادم سوءاً قطمؤدب
  يل ما كان من ذلك؟ قالوا: نعم.

  فقال: اللهم اشهد.
، فإذا علي رج على إنسان منكم أن يبكيحاُمث قال: أما اآلن فاحفظوا وصييت: 

                                            
 َوُخلَِق  َعنْكُمْ  يَُخفِّفَ  أَن اللهُ يُِريُد ( النساء: ٢٨انظر القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن، يف تفسري اآلية  .١

 واهلامش . ١رقم  ٨ :  ٢للذهيب  ،وسري أعالم النبالء؛ )َضِعيفاً  اإلِنَسانُ 
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بادة فيصلي، مث يستغفر لع اًإنسان منكم مسجد وا، مث ليدخل كلُّؤفتوض، خرجت نفسي
ْربِ ابِ  ْسَتِعيُنواْ اوَ ( :تعاىل قال ولنفسه، فإن اهللا الَ اوَ  لصَّ   ١.)ِشِع;َ الْخَ ا َعَىل  إِالَّ لَكَِب�َةٌ  َوإِنََّها ةِ لصَّ

٢، وال تضعوا حتيت أرجواناً!اًنار يمث أسرعوا يب إىل حفريت، وال تتبعن  

  فرضوان اهللا عليه يف عباده الصاحلني!

  

  
µ      µ      µ

                                            
 . ٤٥البقرة :  . سورة١
 . ٣١٥١رقم  ـ ٥للذهيب  ،الكمال يف أمساء الرجال ذيبذهيب ت .٢




