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تحدثنا فً الحلمة األولى عن نشوء نظرٌة عدالة الصحابة األموٌة  ،وذكرنا اآلٌات واألحادٌث واألدلة العملٌة التً ترد علٌها  ،كما ذكرنا
تعرٌؾ الصحابة عند بعض العلماء المؤٌدٌن لتلن النظرٌة األموٌة حٌث ٌعتبرونهم عدوال ..
فً الحلمة الثانٌة ذكرنا صفات الصحابً عند المؤٌدٌن لنظرٌة عدالة الصحابة وما أصدروه من فرمان أموي بحك كل من ال ٌؤمن بها ،
فهو زندٌك وكافر ومنكر للمرآن والسنة !!
فً الحلمة الثالثة عرضنا أدلة علماء تلن النظرٌة التً ٌحتجون بها فً المرآن والسنة النبوٌة  ،وختمنا الحلمة بعرض آراء من علماء السنة
ترد على نظرٌة " عدالة الصحابة " األموٌة ..
فً الحلمتٌن الرابعة والخامسة ذكرنا نماذج من أرض الوالع تسخر وتفضح نظرٌة " عدالة الصحابة "  ،ونخاطب بتلن النماذج العمول
التً ترٌد أن تنجو من علماء السلطان  ،وهى على أٌة حال نماذج معروضة فً أمهات الكتب المعتبرة عند أصحاب تلن النظرٌة األموٌة
المشروخة المفضوحة ..
فً الحلمة السادسة الٌوم سنواصل عرض المزٌد من تلن النماذج التً تفضح نظرٌة " عدالة الصحابة " األموٌة ..
 -24الصحابً ( أمٌر المؤمنٌن ) الذي كان ٌعشك ضرب النساء :
روى ابن هشام – توفى فً عام  218هـ  -فً سٌرته ( ج  1ص  ، ) 211وابن كثٌر – توفى فً عام  774هـ  -فً البداٌة والنهاٌة ( ج
 1ص  ، ) 354والسٌوطً  -توفى فً عام  911هـ  -فً الدر المنثور ( ج  6ص  ) 40ما ٌلً :
" وكان ٌعذب جارٌة سوداء اسمها " زنٌرة " فٌضربها حتى ٌمل وٌمول إنً أعتذر إلٌن  ،إنً لم أتركن إال ماللة ! فتمول :كذلن فعل هللا
بن " ..
أورد الحاكم – توفى فً عام  405هـ  -فً المستدرن على شرط الشٌخٌن ( ج  1ص  ) 381ما ٌلً :
" خرج النبً (ص)على جنازة ومعه عمر بن الخطاب  ،فسمع نساء ٌبكٌن فزبرهن عمر  ،فمال رسول هللا (ص) ٌ :ا عمر  ،دعهن فإن
العٌن دامعة والنفس مصابة والعهد لرٌب " ..
ذكر عبد الرزاق الصنعانى – توفى فً عام  211هـ  -فً مصنفه ( ج  3ص  ، ) 557والمتمى الهندي – توفى فً عام  975هـ  -فً
كنز العمال ( ج  8ص  ) 118ما ٌلً :
ً  ،لال :
" فجاء عمر ومعه ابن عباس ومعه الدرة فمال ٌ :ا أبا عبد هللا ! أدخل على أم المؤمنٌن مٌمونة فأمرها فلتحتجب  ،وأخرجهن عل َّ
فجعل ٌخرجهن علٌه وهو ٌضربهن بالدرة  ،فسمط خمار امرأة منهن فمالوا ٌ :ا أمٌر المؤمنٌن ! خمارها  ،فمال  :دعوها وال حرمة لها !
وكان عمر ٌَعجب من لوله  :ال حرمة لها " ..
ذكر ابن حجر العسمالنً – توفى فً عام  852هـ  -فً اإلصابة ( ج  3ص  ) 606والمتمى الهندي – توفى فً عام  975هـ  -فً كنز
العمال ( ج  8ص  ) 119ما ٌلً :
" عن سعٌد بن المسٌب  :لما مات أبو بكر بكً علٌه  ،فمال عمر  :إن رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم لال  :إن المٌت ٌعذب ببكاء الحً ،
فأبوا إال أن ٌبكون  ،فمال عمر لهشام بن الولٌد :لم فأخرج النساء  ،فمالت عابشة :أخرجن  ،فمال عمر :أدخل  ،فمد أذنت لن  ،فدخل فمالت

عابشة :أمخرجً أنت ٌا بنً ؟ فمال  :أما لن فمد أذنت لن  ،فجعل ٌضربهن امرأة امرأة  ،وهو ٌضربن بالدرة حتى خرجت أم فروة وفرق
بٌنهن " ..
( خمس مالحظات  :المالحظة األولى  :ما زعمه عمر بأن النبً لال بأن المٌت ٌعذب ببكاء أهله علٌه ؼٌر صحٌح  ،فمد بكى النبً على ابنه  ،وعمر نفسه بكى فً
حضرة النبً على موت الصحابً سعد بن معاذ  ،وتروى أم المؤمنٌن عابشة حدٌثا فً ذلن  ،لكن عمر كانت له متعة خاصة فً ضرب النساء عندما ٌبكٌن !
المالحظة الثانٌة  :لماذا رفض النساء أوامره بعدم البكاء على أبى بكر ؟! أال ٌدل ذلن على أنه لم ٌكن صادلا فً أمره لهن ؟! ما هو المنطك فً إخراجه للنساء
جمٌعهن دون أم المؤمنٌن عابشة ؟ ما هو المنطك فً سماحه ألم المؤمنٌن عابشة فمط بالبكاء دون ؼٌرها من النساء ؟! وما هو السند الشرعً الذي ٌضرب من
خالله عمر امرأة ؼرٌبة عنه ؟! لماذا لم ٌؤخذ عبرة من الموالؾ العدٌدة التً كان فٌها مع النبً ونهاه ( ص ) عن التحرش بالنساء ؟!
المالحظة الثالثة ٌ :مول ابن أبى حدٌد فً شرح نهج البالؼة ( ج  1ص  ) 60أن أم فروة – شمٌمة أبى بكر – هً أول امرأة ضربت فً جنازة شمٌمها من لبل
عمر بن الخطاب ..
المالحظة الرابعة  :توضح النماذج التً نذكرها أن عمر لم ٌطبك أمر رسول هللا ( ص ) الذي كرره مرارا فً فراش موته  " :استوصوا بالنساء خٌرا  ،فإنهن
عندكم عوان "..
المالحظة الخامسة  :كان رأي عمر فً المرآة أنها شٌطان  ،راجع تفسٌر ابن تٌمٌة ج  2ص  ، 18وكان ٌضرب زوجاته ولو فً جوؾ اللٌل  ،وكان ضٌفه فً
إحدى اللٌالً األشعث بن لٌس ،فمام وسٌطا بٌن عمر وإحدى زوجاته  ،فمال له عمر ٌ " :ا أشعث  ،إحفظ عنً شٌبا ً سمعته عن رسول هللا  :ال ٌسأل الرجل فٌم
ٌضرب امرأته " راجع ابن ماجة فً سننه ( ج  1ص ، ) 639والحاكم فً المستدرن ( ج  4ص .. ) 175

------------------------------------------ -25الصحابً ( أمٌر المؤمنٌن ) الذي كان ٌهوى الضرب بالدرة فمط لٌشعر بالنشوى:
لال ابن عبد البر – توفى فً عام  463هـ  -فً التمهٌد ( ج  22ص  ، ) 218وابن عساكر – توفى فً عام  571هـ  -فً تارٌخ دمشك
( ج  23ص  ، ) 470ما ٌلً :
" فمال عمر ٌ :ا أبا سفٌان خذ هذا الحجر من ههنا فضعه ههنا فمال  :وهللا ال أفعل ! فمال :وهللا لتفعلن  ،فمال  :ال أفعل ! فعاله عمر بالدرة
ولال خذه ال أم لن وضعه هاهنا  ،فإنن ما علمت لدٌم الظلم ! فأخذ الحجر أبو سفٌان ووضعه حٌث لال عمر! ثم إن عمر استمبل المبلة
فمال :اللهم لن الحمد إذ لم تمتنً حتى ؼلبت أبا سفٌان على رأٌه  ،وأذللته لً باإلسالم " ..
( مالحظتان  :المالحظة األولى  :كان جمٌع الصحابة ٌعلمون بمكانة عمر االجتماعٌة الوضٌعة فً الموم وبنسبه المتدنى  ،فمد كان ٌُلمب بٌن الناس بـ " ابن صهان
"  ..هو هنا ٌجرب حظه بضرب سٌد المرٌش ولابد األموٌٌن أبى سفٌان  ،ال لشًء إال لكً ٌشعر بالنشوة  ،ولد ذكرنا أمثلة عدٌدة هنا لتلن النشوة التً لم ٌكن له
مبرر  ،على األلل من الناحٌة الشرعٌة  ،وظنً أن هذا الفعل وحده هو الذي دفع األموٌٌن – من خالل رجلهم المؽٌرة ابن شعبة  -بإدخال أبى لؤلؤة للمدٌنة لمتل
عمر  ،البد لنا أن نعترؾ بمدرة األموٌٌن وخبرتهم فً التخطٌط لعملٌات االؼتٌال وإبعاد الشبهات عنهم ..
المالحظة الثانٌة  :مهما كانت كراهٌتنا ألبى سفٌان  -كبٌر الشجرة الملعونة فً المرآن – إال أنه ال ٌوجد سند شرعً لعمر لضربه  ،كما فعل باألمثلة المذكورة
بالفصل  ،إنها نوبة من النوبات النفسٌة التً كانت تصٌبه  ،ولد انملبت علٌه هذه المرة وأودت بمتله على أٌدٌهم )..

------------------------------------------ -26الصحابً ( أمٌر المؤمنٌن ) وفضٌحة أخاللٌة كبرى مع امرأة ضعٌفة :
روى ابن سعد – توفى فً عام  230هـ  -فً الطبمات الكبرى ( ج  8ص  ) 265ما ٌلً :
" عاتكة بنت زٌد كانت تحت عبد هللا بن أبً بكر فمات عنها  ،واشترط علٌها أن ال تزوج بعده  ،فتبتلت وجعلت ال تزوج وجعل الرجال
ٌخطبونها وجعلت تأبى فمال عمر لولٌها  :أذكرنً لها فذكره لها فأبت عمر أٌضا ً  ،فمال عمر  :زوجنٌها فزوجه إٌاها  ،فأتاها عمر فدخل
علٌها فعاركها حتى ؼلبها على نفسها  ،فنكحها فلما فرغ لال  :أؾ أؾ أؾ ! أفؾ بها  ،ثم خرج من عندها وتركها ال ٌأتٌها ! فأرسلت إلٌه
موالة لها أن تعال فإنً سأتهٌأ لن " ..
( مالحظتان  :المالحظة األولى  :كعادة عمر فً كسر أنوؾ الناس وكرامتهم بؽٌر حك  ،نراه هنا ٌستموى على ضعؾ المرأة التً ترٌد حفظ العهد مع زوجها
المتوفى وترفض الزواج  ،ورؼم ذلن احتال على ولٌها لٌظفر بها ضد رؼبتها وٌعاشرها كرها ضد رؼبتها..
المالحظة الثانٌة  :هل كان عمر ٌجرأ على فعل ذلن لو كان النبً ( ص ) ٌعٌش بٌن المسلمٌن ؟ ما حكم الشرع فً هذه الحالة ؟! أٌن علماء األمة ؟! )..

------------------------------------------ -27الصحابً ( أمٌر المؤمنٌن ) الذي لطع شجرة الحدٌبٌة ألنها تذكره بفضٌحة كبرى :

ذكر ابن سعد فً الطبمات الكبرى ( ج  2ص  ، ) 100عن نافع ( مولى ابن بن عمر ) ما ٌلً :
" كان الناس ٌأتون الشجرة الّتً ٌمال لها شجرة الرضوان فٌصلّون عندها  ،لال  :فبلػ ذلن عمر بن الخطاب  ،فأوعدهم فٌها وأمر بها
فمطعت " ..
( أربع مالحظات  :المالحظة األولى  :أكد رواٌة ابن سعد فً الطبمات العدٌد من المؤرخٌن  ،منهم ابن أبى حدٌد فً شرح نهج البالؼة ( ج  12ص  ، ) 102وابن
الجوزى فً زاد المسٌر ( ج  7ص  ، ) 167والسٌوطً فً الدر المنثور ( ج  6ص  ، ) 73والشوكانى فً فتح المدٌر ( ج  5ص .. ) 52
المالحظة الثانٌة ٌ :مول بعض علماء أهل السنة أن حدٌث نافع مرسل فال ٌجب األخذ به  ،وفى هذا نذكر النماط التالٌة :
 -1إذا جاء الحدٌث المرسل من تابعً عُرؾ عنه الصدق والورع  ،فال مجال للشن فٌه  ،فمد احتج بالحدٌث المرسل مالن وأبو حنٌفة  ،وأحمد بن حنبل ( راجع :
الباعث الحثٌث البن كثٌر  ، )75ونافع من أبمة التابعٌن ..
نمل الذهبً فً سٌر أعالم النبالء ( ج  5ص  ) 98لول اإلمام مالن فً نافع  " :إذا لال نافع شٌبا فاختم علٌه "  ..كما نمل ابن حجر العسمالنً فً تهذٌب التهذٌب
( ج  10ص  ) 415لول الخلٌلً فً نافع  " :نافع من أبمة التابعٌن بالمدٌنة  ،إمام فً العلم متفك علٌه صحٌح الرواٌة  ،منهم من ٌمدمه على سالم ومنهم من ٌمارنه
به  ،وال ٌعرؾ له خطأ فً جمٌع ما رواه " ..
 -2لم ٌسند نافع الرواٌة إلى عمر بن الخطاب حتى نمول بأنها مرسلة  ،وإنما جزم بأن عمر بن الخطاب هو الذي لطعها  ،وهذا ال ٌعنً اإلرسال  ،الن نافعا ً
معاصر البن عمر بن الخطاب وهو مواله ولكثٌر من الصحابة  ،فٌكون هذا األمر معلوم عنده بواسطة الصحابة الذٌن عاصروا عمر بن الخطاب ..
ٌ -3نفى سعٌد بن المسٌب فً صحٌح البخاري ( حدٌث رلم  ) 3929بأن عمر لد لطع الشجرة وٌمول بأن الصحابة لد نسوا مكانها  ،واستند الطبري فً تفسٌره (
ج  26ص  ) 87أٌضا لنفس الحجة وأضاؾ إلٌها عامال آخر وهو أن السٌول ربما التلعتها  ،فكٌؾ ٌنسى  1400ممن حضروا البٌعة مكانا كان معلوما ؟! وكٌؾ
تأتى السٌول والناس ال ٌعلمون ذلن  ،ومكان الحدٌبٌة ؼٌر بعٌد عن مكة ؟!
المالحظة الثالثة  :ال ٌنفى علماء السنة – حتى الحدٌثٌن من السلفٌة  -لٌام عمر بمطع شجرة الحدٌبٌة  ،وبرروا ذلن بأن الناس لد فتنوا بها فمطعها  ..راجع شرح
لول ابن العثٌمٌن فً العمٌدة الواسطٌة ص 460
المالحظة الرابعة  :سببت الحدٌبٌة على الدوام عمدة عند عمر  ،ففً هذا المكان حاول عمر أن ٌمٌم انمالبا على رسول هللا  ،وفٌه أٌضا كاد أن ٌرتد للكفر  ،وربما
كانت تلن العمدة هً السبب فً لطع الشجرة للخالص مما حدث منه فً الحدٌبٌة ) ..

------------------------------------------ -28الصحابً ( أمٌر المؤمنٌن ) الذي ادعى أن المرآن نالص:
لال البخارى – توفى فً عام  - 265فً صحٌحه ( رلم الحدٌث  ، ) 6830وأحمد – توفى فً عام  241هـ  -فً مسنده ( ج  1ص 29
) عن عمر ابن الخطاب أنه لال ما ٌلً :
" إن هللا بعث دمحما ً بالحك  ،وأنزل علٌه الكتاب  ،فكان مما أنزل هللا آٌة الرجم  ،فمرأناها وعملناها ووعٌناها  ،رجم رسول هللا ( ص )
ورجمنا بعده  ،فأخشى إن طال بالناس زمان أن ٌمول لابل  :وهللا ما نجد آٌة الرجم فً كتاب هللا  ،فٌضلوا بترن فرٌضة أنزلها هللا " ..
------------------------------------------وسب أحدهم بألفاظ جنسٌة فاحشة:
 -29الصحابً ( أمٌر المؤمنٌن ) الذي عذب ألرب أصحاب النبى ( ص )
ّ
لال البالذرى – توفى فً عام  297هـ  -فً أنساب األشراؾ ( ج  5ص  ) 54ما ٌلً :
" ولد روي انه لما بلػ عثمان موت أبً ذر بالربذة لال  :رحمه هللا  ،فمال عمار بن ٌاسر :نعم  ،فرحمه هللا من كل أنفسنا  ،فمال عثمان :
ٌا عاض أٌر أبٌه  ،أترانً ندمت على تسٌٌره  ،وأمر فدفع فً لفاه  ،ولال  :إلحك بمكانه  ،فلما تهٌأ للخروج جاءت بنو مخزوم إلى علً
فسألوه أن ٌكلم عثمان فٌه  ،فمال له علً ٌ :ا عثمان  ،اتك هللا  ،فإنن سٌرت رجال صالحا من المسلمٌن فهلن فً تسٌٌرن  ،ثم أنت اآلن
ترٌد أن تنفً نظٌره  ،وجرى بٌنهما كالم حتى لال عثمان  :أنت أحك بالنفً منه  ،فمال علً  :رم ذلن إن شبت  ،واجتمع المهاجرون
فمالوا  :إن كانت كلما كلمن رجل سٌرته ونفٌته فان هذا شيء ال ٌسوغ  ،فكؾ عن عمار" ..
ذكر البالذرى فً نفس المصدر ( ج  5ص  ) 548ما ٌلً :
" عن أبً مخنؾ لال :كان فً بٌت المال بالمدٌنة سفط فٌه حلً وجوهر  ،فأخذ منه عثمان ما حلً به بعض أهله فأظهر الناس الطعن علٌه
فً ذلن وكلموه فٌه بكالم شدٌد حتى أؼضبوه فخطب  ،فمال  :لنأخذن حاجتنا من هذا الؾيء وإن رؼمت أنوؾ ألوام  :فمال له علً  :إذا
تمنع من ذلن وٌحال بٌنن وبٌنه  ،ولال عمار بن ٌاسر  :أشهد هللا إن أنفً أول راؼم من ذلن  ،فمال عثمان  :أعلً ٌا ابن المتكاء تجترئ ؟
خذوه  ،فأخذ ودخل عثمان ودعا به فضربه حتى ؼشً علٌه ثم أخرج فحمل حتى أتً به منزل أم سلمة زوج رسول هللا فلم ٌصل الظهر
والعصر والمؽرب فلما أفاق توضأ وصلى ولال  :الحمد هلل لٌس هذا أول ٌوم أوذٌنا فٌه فً هللا " ..
( ثالث مالحظات  :المالحظة األولى  :فً المولؾ األول ٌمول عثمان ٌ " :ا عاض اٌر ( ذكر ) أبٌه "  ..هذه جملة تخلو من أدب اإلسالم تخرج من فم الخلٌفة الذي

لال فٌه الناس أن النبً ( ص ) لال عنه أن المالبكة تستحً منه  ،أال ٌعلم الخلٌفة أن والد عمار الذي سبه استشهد على ٌد أبى جهل ؟! هل ٌعلم أن ٌاسر كان أول
شهٌد فً اإلسالم ؟!
المالحظة الثانٌة  :فً المولؾ الثانً ٌمول عثمان لعمار " ٌا ابن المتكاء " أي ٌا ابن التً تتبول على نفسها  ،فهل ؼاب عن عثمان أنها سمٌة  ،أول شهٌدة فً
اإلسالم ؟! وهل ؼاب عنه أن النبً ( ص ) واعد آل ٌاسر على الجنة ؟!
المالحظة الثالثة  :كما ضرب أبو جهل أم عمار فً موضع شرفها فمتلها  ،ضرب عثمان عمار فً خاصرته فأصابه الفتك وأدى إلى تسرب بوله وهو شٌخ ٌمترب
من التسعٌن  ،آه ٌا عمار لم تزد حٌنها عن لولن الذي ٌولظ ضمٌر من ال ضمٌر له  " :ا لحمد هلل  ،ليس هرا أول يوم أوذينا فيه في هللا " ..أصاب أبو ذر كبد
الحمٌمة عندما وصؾ عثمان بأنه ٌبطش كالجبارٌن ! .. )..

ٌمول البالذرى فً المصدر السابك ( ج  6ص  ) 146عن ضرب الخلٌفة عثمان لعبد هللا ابن مسعود ما ٌلً :
تمش على طعامه
"ولدم ابن مسعود المدٌنة وعثمان ٌخطب على منبر رسول هللا  ،فلما رآه لال  :أال أنه لدمت علٌكم دُوٌبة سوء  ،من ِ
ٌمًء وٌسلح  ،فمال ابن مسعود  :لستُ كذلن  ،ولكنً صاحب رسول هللا ٌوم بدر وٌوم بٌعة الرضوان  ،ونادت عابشة  :أي عثمان  ،أتمول
هذا لصاحب رسول هللا  ،ثم أمر عثمان به فاُخرج من المسجد إخراجا ً عنٌفا  ،وضرب به عبد هللا بن زمعة بن األسود بن المطلب األرض
 ،وٌمال  :بل احتمله ٌحموم ؼالم عثمان ورجاله تختلفان على عنمه حتى ضرب به األرض فدق ضلعه  ،فمال علً ٌ :ا عثمان  ،أتفعل هذا
بصاحب رسول هللا بمول الولٌد بن عمبة " ..
( ثالث مالحظات :المالحظة األولى  :ضرب عبد هللا ابن مسعود من لبل عثمان وجماعته كان بسبب أنه لما كان خازنا للمال فً الكوفة رفض أن ٌتنازل عن
المرض الذي أخذه ابن عم عثمان الولٌد ابن عمبه ( سماه المرآن فاسما ولعنه النبى وأباه ) وكان المرض ٌبلػ مابة ألؾ ..
المالحظة الثانٌة  :لال شٌخ اإلسالم األموي ابن تٌمٌة فً منهاج السنة ( ج  6ص  ) 158بخصوص تعذٌب الصحابٌٌن ابن مسعود وعمار بأوامر من سٌده عثمان
بن العاص ما ٌلً  " :وفً الجملة فإذا لٌل إن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمارا  ،فهذا ال ٌمدح فً أحد منهم فإنا نشهد أن الثالثة فً الجنة وأنهم من أكابر أولٌاء
هللا المتمٌن " ..
المالحظة الثالثة  :ضرب الصحابٌٌن ابن مسعود وعمار بأوامر من عثمان ال ٌمدح فً عثمان !  ،هذا ما ٌموله منظر األموٌٌن ابن تٌمٌة  ،حٌث ٌوزع هنا تذاكر
دخول الجنة على من ٌرؼب ! ) ..

------------------------------------------ -30الصحابً ( أمٌر المؤمنٌن ) الذي رشً منافسٌه فً الخالفة لكسر أعٌنهم :
* مع الزبٌر ابن العوام:
ذكر ابن سعد – توفى فً عام  230هـ  -فً الطبمات الكبرى ( ج  3ص  - 110ترجمة الزبٌر ) أن عثمان دفع ستمابة ألؾ دٌنار إلى
الزبٌر بن العوام  ،ولد استثمر الزبٌر تلن األموال فً بناء المنازل وشراء العبٌد لٌعلون كخدم فً أطٌانه  ..فمد ذكر أنه بنً إحدى عشر
دارا فً المدٌنة ودارٌن بالبصرة  ،ودارا بالكوفة  ،ودارا بمصر  ،ودارا باإلسكندرٌة
لال المسعودي – توفى فً عام  346هـ  -فً مروج الذهب ( ج  2ص  ) 342عن ممتلكات الزبٌر ما ٌلً :
" وبلػ مال الزبٌر بعد وفاته خمسٌن ألؾ دٌنار  ،وخلؾ ألؾ فرس  ،وألؾ عبد وأمة وخططا ً ( أي ممتلكات عمارٌة ) " ..
* مع سعد ابن أبى ولاص :
لال ابن سعد فً الطبمات الكبرى ( ج  3ص  ) 105عن ممتلكات سعد ابن أبى ولاص ما ٌلً :
" ترن سعد ٌوم مات مابتً ألؾ وخمسٌن ألؾ درهم  ،ومات فً لصره بالعمٌك " ..
لال المسعودي فً مروج الذهب ( ج  1ص  ) 434عن ممتلكات سعد ابن أبى ولاص ما ٌلً :
" بنً داره بالعمٌك فرفع سمكها ووسع فضاءها وجعل أعالها شرفات " ..
* مع عبد الرحمن ابن عوف :
ذكر المسعودي فً مروج الذهب ( ج  1ص  ، ) 434وابن سعد فً الطبمات الكبرى ( ج  3ص  ، ) 96والٌعموبى فً تارٌخه ( ج 2
ص  ، ) 146وابن الجوزى فً صفوة الصفوة ( ج  1ص  ، )138والمحب الطبري فً الرٌاض النضرة ( ج  2ص  ) 296الكثٌر من
ممتلكات عبد الرحمن بن عوؾ  ،ونذكر التالً من هذه المصادر المختلفة حٌن توفى بن عوؾ :
ألؾ بعٌر – عشرة آالؾ من الؽنم  -مابة فرس ترعى بالبمٌع – ذهب كان ٌمطع بالفؤوس حتى مجلت ( نمو الجلد ) أٌدي الرجال من
تمطٌعه  -ترن ثمانٌن ألؾ درهم لكل امرأة من نسابه األربع  -كان ٌزرع بالجرؾ على عشرٌن ناضحا..

لال ابن عبد ربه  -توفى فً عام  328هـ  -فً العمد الفرٌد ( ج  2ص  ) 98ما ٌلً :
" لما أنكر الناس على عثمان ما أنكروا من تأمٌر األحداث من أهل بٌته على الجلة األكابر من أصحاب دمحم  ،لالوا لعبد الرحمن بن عوؾ:
هذا عملن واختٌارن ألمة دمحم  ،لال  :لم أظن هذا به  ،ودخل على عثمان فمال له  :إنً إنما لدمتن على أن تسٌر فٌنا بسٌرة أبً بكر وعمر
 ،ولد خالفتهما  ،فمال  :عمر كان ٌمطع لرابته فً هللا وأنا أصل لرابتً فً هللا  ،فمال له  :هلل علً أن ال أكلمن أبدا  ،فمات عبد الرحمن
وهو ال ٌكلم عثمان " ..
ذكر ابن شبة – توفى فً عام  262هـ  -فً تارٌخ المدٌنة ( ج  2ص  – 132باب خبر عثمان ) ما ٌلً :
" حدثنً صالح بن إبراهٌم بن عبد الرحمن بن عوؾ ،عن أبٌه لال  :بٌنما نحن جلوس مع عبد الرحمن بن عوؾ فً منزله إذ جاء رجل
فسلم فرد علٌه عبد الرحمن السالم  ،فمال له الرجل :لم إلً ها هنا أكلمن  ،فما م معه عبد الرحمن  ،فولؾ معه بٌن الباب والستر ،ثم دخل
علٌنا كأن وجهه البسر صرفا ،فملت له  :لمد دخلت بوجه ما خرجت به  ،فمال :أجل  ،هذا رسول عثمان دعانً فشتمنً ما شاء ثم ذهب "..
ذكر البالذرى – توفى فً  297هـ  -فً أنساب األشراؾ ( ج  5ص  ، ) 57وابن عبد ربه فً العمد الفرٌد ( ج  2ص  ) 258ما ٌلً :
" لم ٌكلمه أبدا حتى مات وهو مهاجر لعثمان  ،ودخل له عثمان عابدا له فً مرضه  ،فتحول عنه إلى الحابط ولم ٌكلمه " ..
( مالحظة  :كان دور بن عوؾ ٌوم الشورى مفصلٌا  ،ولد لال اإلمام علً ( ع ) ألعضاء مسرحٌة الشورى التً خطط لها عمر وهو فً فراش موته  " :لٌس هذا
أول ٌوم تظاهرتم فٌها علٌنا " ،ثم دعً على عبد الرحمن ابن عوؾ وعثمان لابال  " :دق هللا بٌنهما عطر مشم " ولد تحممت دعواه ألنها كانت من مظلوم ) ..

* مع طلحة ابن عبٌد هللا :
لال المسعودي – توفى فً عام  346هـ  -فً مروج الذهب ( ج  2ص  ) 342فً ثروة طلحة فً العراق ما ٌلً :
" كانت ؼلته فً الٌوم الواحد من العراق ألؾ وافٌة دٌنار ولٌل أكثر " ..
لال ابن سعد فً الطبمات الكبرى ( ج  3ص  ، ) 158والبالذرى فً أنساب األشراؾ ( ج  5ص  ، ) 7وابن عبد ربه فً العمد الفرٌد (
ج  2ص  ) 279ما ٌلً :
" خلؾ طلحة ثالثمابة جمل ذهبا "  ،فً لفظ ابن عبد ربه " :وجدوا فً تركته ثالثمابة بهار ( البهار هو جلد ثور ) من ذهب وفضة "..
* مع اإلمام علً ( ع ) :
لال ابن أبى حدٌد – توفى فً عام  656هـ  -فً شرح تهج البالؼة ( ج  9ص  ) 16عن اإلمام علً ( ع ) أنه لال ما ٌلً :
ً عثمان فً الهاجرة ،فتمنعت بثوبً وأتٌته  ،فدخلت وهو على سرٌره  ،وفً ٌده لضٌب وبٌن ٌدٌه مال دثر ( كثٌر )  ،صبرتان
" أرسل إل َّ
من ورق وذهب  ،فمال  :دونن خذ من هذا حتى تمأل بطنن  ،فمد أحرلتنً  ،فملت  :وصلتن رحم ! إن كان هذا المال ورثته  ،أو أعطاكه
معط  ،أو اكتسبته من تجارة  ،كنت أحد رجلٌن  :إما آخذ وأشكر  ،أو أوفر وأجهد  ،وإن كان من مال هللا  ،وفٌه حك المسلمٌن  ،والٌتٌم ،
وابن السبٌل  ،فوهللا ما لن أن تعطٌنٌه  ،وال لً أن آخذهن  ،فمال  :أبٌت وهللا إال ما أبٌت  ،ثم لام إلً بالمضٌب فضربنً  ،وهللا ما أرد ٌده
حتى لضى حاجته  ،فتمنعت بثوبً  ،ورجعت إلى منزلً  ،وللت  :هللا بٌنً وبٌنن  ،إن كنت أمرتن بمعروؾ  ،ونهٌتن عن منكر " ..
( مالحظة  :ال تصلح مع الوصً  -باب العلم وسٌد العترة والزاهدٌن  -تلن األسالٌب  ،هو لم ٌفعلها عندما تولى أمر المسلمٌن  ،ولم ٌفعلها مع أصحابه عندما لاد
ّ
ولكن
أهل الحك فً ٌوم الجمل وٌوم وصفٌن  ،رؼم انصراؾ الناس عنه إلى عرض الدنٌا  ،فكٌؾ ٌمبلها على نفسه ؟! فهو المابل  " :لٌس الزهد ّأال تملن شٌبًا ،
الزهد ّأال ٌملكن شًء "  ..وهو المابل  " :أألنع من نفسً أن ٌمال أمٌر المؤمنٌن  ،وال أشاركهم فً مكاره الدهر  ،أو أكون أسوة ً لهم فً جشوبة العٌش  ،أأبٌت
حرى " .. )..
مبطانًا وما حولً بطون ؼرثى وأكبادٌ ّ

ٌروى أحمد – توفى فً عام  241هـ  -فً مسنده  ،تحمٌك أحمد شاكر ( ج  – 344 / 2حدٌث رلم  ) 1720الخطبة التً ألماها اإلمام
الحسن بعد أن دفن أباه اإلمام علً  ،وهى ما ٌلً :
" لمد فارلكم رجل باألمس ما سبمه األولون بعلم  ،وال أدركه اآلخرون  ،إن كان رسول هللا لٌبعثه وٌعطٌه الراٌة  ،فال ٌنصرؾ حتى ٌفتح
له  ،وما ترن من صفراء وال بٌضاء  ،إال سبعمابة من عطابه  ،كان ٌرصدها لخادم ألهله " ..
( مالحظة  :أمضى اإلمام علً ( ع ) فً خالفته منذ الثانً والعشرٌن من ذي الحجة فً عام  35هـ  ،وحتى التاسع عشر من رمضان فً عام  40هـ  ،أي أنه لام
باألمر أربع سنوات وتسعة أشهر و عدة أٌام واستشهد فً أعماب ضربة السٌؾ على رأسه من الخارجى عبد الرحمن ابن ملجم وهو ساجد فً فجر الٌوم المذكور
فً محراب مسجد الكوفة ) ..

ذكر أبو ٌعلى الموصلً – توفى فً  307هـ  -فً مسنده ( ج  1ص  ، ) 565والطبرانً – توفى فً  360هـ – فً المعجم الكبٌر ( ج
 11ص  ، ) 60والحاكم – توفى فً  405هـ  -فً المستدرن ( كتاب معرفة الصحابة – حدٌث رلم  ) 4727ولال صحٌح على شرط
الشٌخٌن ولم ٌخرجاه  ،والذهبً – توفى فً  748هـ  -فً مٌزان االعتدال ( ج  4ص  ، ) 480ونور الدٌن بن أبى بكر الهٌثمى – توفى
فً  807هـ  -فً مجمع الزوابد (ج  9ص  ، ) 118وابن حجر العسمالنً – توفى فً  852هـ  -فً المطالب العالٌة ( كتاب المنالب ) ،
برواٌات متشابهة عن على بن أبى طالب أنه لال ما ٌلً :
" بٌنم ا رسول هللا (ص) آخذ بٌدي ونحن نمشً فً بعض سكن المدٌنة إذ أتٌنا على حدٌمة فملت ٌ :ا رسول هللا ما أحسنها من حدٌمة ! فمال
 :إن لن فً الجنة أحسن منها  ،ثم مررنا بأخرى فملت ٌ :ا رسول هللا ما أحسنها من حدٌمة ! لال  :لن فً الجنة أحسن منها  ،حتى مررنا
بسبع حدابك  ،كل ذلن ألول  :ما أحسنها  ،وٌمول  :لن فً الجنة أحسن منها  ،فلما خال لً الطرٌك اعتمننً ثم أجهش باكٌا ً  ،للت ٌ :ا
رسول هللا ما ٌبكٌن ؟  ،لال  :ضؽابن فً صدور ألوام ال ٌبدونها لن إالّ من بعدي  ،لال  :للت ٌ :ا رسول هللا فً سالمة من دٌنً؟  ،لال
 :فً سالمة من دٌنن " ..
ٌروى الوزٌر أبى سعٌد منصور بن الحسٌن اآلبى  -توفى سنة  422هـ  -فً نثر الدرر ( ج  1ص  – 244 / 243دار الكتب المصرٌة
تحت رلم  ) 2604أن األحنؾ بن لٌس لال ما ٌلً :
" دخلت على معاوٌة فمدم لً من الحار والبارد والحلو والحامض ما كثر تعجبً منه  ،ثم لدم لونا لم أعرؾ ما هو  ،فملت  :ما هذا ؟ فمال
مصارٌن البط محشوة بالمخ لد للى بدهن الفستك  ،وذر علٌه بالطبر زد ( سفرجل سكري )  ،فبكٌت  ،فمال  :ما ٌبكٌن ؟ للت  :ذكرت علٌا
 ،بٌنم ا أنا عنده  ،وحضر ولت الطعام وإفطاره وسألنً الممام  ،فجا له بجراب مختوم  ،فملت  :ما فً هذا الجراب ؟ لال سوٌك شعٌر ،
للت  :خفت علٌه أن ٌؤخذ ؟ أم بخلت به ؟ فمال  :ال ،وال أحدهما ولكنً خفت أن ٌلته الحسن والحسٌن بسمن أو زٌت  ،فملت  :محرم هو
ٌا أمٌر المؤمنٌن ؟ فمال  :ال ولكن ٌجب على أبمة الحك أن ٌعدوا أنفسهم من ضعفة الناس لبال ٌطؽى الفمٌر فمره  ،فمال معاوٌة لألحنؾ :
ذكرت ما ال ٌنكر فضله " ..
------------------------------------------ -31الصحابً ( أمٌر المؤمنٌن ) الذي حاول التزوٌر فً المرآن :
لال هللا تعالى فو آٌة رلم  34من سورة التوبة ما ٌلً :
َأْل
َأْل
َّل
َي
َّل
َي
اا ِذ َيويَي ُن دُّيو َي َي ي َي ِذي ِذ َّل
ضة َيو َيَل يُنن ِذفقُنونَي َي ا فِذي
ااِذ َيوالرِذييَي يَي َأْل ِذن ُن و َي الر َيه َي َيوال ِذف َّل
اا ِذال َي ِذ
از َيو ُّي
" يَيا أَييُّي َي ا الَّلرِذييَي َيآنُنوا ِذ َّل َي ِذ ًر
الس َأْله َيا ِذ لَييَي َأْل ُن ُنو َي أ َأْلآ َيوا َيل النَّل ِذ
يسا ِذ ِّمآيَي َأْلاا َي َأْل َي ِذ
ااِذ فَي َي ِّم
َي ِذي ِذ َّل
ا أَي ِذل ٍبيم " ..
ش َأْلِذسهُنم ِذ َيرَيا ٍب
النصؾ األول من اآلٌة المذكورة ٌتحدث عن أهل الكتاب  ،بٌنما النصؾ الثانً من " والذٌن ٌكنزون  "...تحدث عن حجز األموال
وتخزٌنها بعٌدا عن النفمة فً سبٌل هللا  ،وهو أمر كان األموٌون ٌفعلونه  ،وٌعتبر حرؾ " و " المعطوؾ بٌنهما كرابط بٌن فبتٌن مختلفتٌن
فً العذاب ..
أراد عثمان حذؾ " و " فً كلمة " والذٌن " كً ٌكون المعنى منصبا على أهل الكتاب فمط دون ؼٌرهم  ،فتصدى له أبى بن كعب وهدد
بالموت فً سبٌل هللا لو جرى ذلن التحرٌؾ ..
لال السٌوطً – توفى فً عام  911هـ  -فً الدر المنثور ( ج  3ص  ) 233أنه لما أمر عثمان بكتب المصحؾ أراد أن ٌنمص الواو فً
لوله " والذٌن ٌكنزون الذهب  " ...فأبى ذلن أبى بن كعب ولال  :لتلحمنها أو أضعن سٌفً على عاتمً فألحمها " ..
لال ابن سعد – توفى فً  230هـ  -فً الطبمات ( ج  3ص  ، ) 502وابن عساكر – توفى فً  571هـ  -فً تارٌخ مدٌنة دمشك ( ج 7
ص  ، ) 346وابن األثٌر – توفى فً عام  630هـ -فً الكامل فً التارٌخ ( ج  3ص  ، ) 111والذهبً – توفى فً عام  748هـ  -فً
سٌر أعالم النبالء ( ج  1ص  ) 402 /400أن كتابة عثمان للمصحؾ كان فً عام  30هـ بعد أن استفحلت المشاكل بٌنه وبٌن أبى ذر ..
( ثالث مالحظات  :المالحظة األولى  :شٌخ اإلسالم األموي ابن تٌمٌة ال ٌمكن هنا أن ٌترن أبا ذر دون الهجوم علٌه طالما ولؾ فً وجه سٌدٌْه معاوٌة وعثمان
ٌنهاهما عن الظلم وأخذ أموال الناس بالباطل  ،فٌخلط األوراق كً ٌُضٌّع المضٌة األساسٌة عن أذهان الناس  ،كما فعل زمٌله البخاري فً الفمرة السابمة..
ٌمول فً منهاج السنة النبوٌة ( ج  6ص  ) 274ما ٌلً  " :كان أبو ذر ٌوجب على الناس ما لم ٌوجب هللا علٌهم  ،وٌذمهم على ما لم ٌذمهم هللا علٌه "  ..كأنه ال
ٌعلم أن تلن األموال تكونت نهبا فً األساس من بٌت المال ووزعها عثمان على ألاربه وأصدلابه !!
المالحظة الثانٌة  :وضع البالذرى فً رواٌته التً ذكرناها ٌده على أصل المشكلة  ،وعلى أٌة حال فإن آٌات المرآن األخرى ٌا ابن تٌمٌة تؤٌد التفسٌر الذي لاله أبو

ذر أمام طاؼٌة لاتل سرق الحكم وجعله تورٌثا وأعطاه عثمان وؼٌره ما لٌس لهم  ،ومنها ما ٌلً :
 -1آٌة رلم  180فً آل عمران  " :وال تحسبن الذٌن ٌبخلون بما آتاهم هللا من فضله هو خٌر لهم بل هو شر لهم سٌطولون ما بخلوا به ٌوم المٌامة " ..
 -2آٌة رلم  219فً البمرة  " :وٌسألونن ماذا ٌنفمون لل العفو "  ..أي من فضل هللا ..
المالحظة الثالثة  :كأن أولى بابن تٌمٌة أن ٌدرن أن تكذٌب عثمان ألبى ذر ( فضال عن تعذٌبه ) ٌعتبر تحدٌا صارخا لما لاله النبً ( ص ) فً أبى ذر  ،فإما أن
ٌنكر ما لاله النبً ( ص ) فٌه  ،أو ٌنكر ما ارتكبه عثمان من انتهاكات فً حمه  ،وال ٌجتمع االثنان ! ) ..

------------------------------------------ -32الصحابً ( أمٌر المؤمنٌن ) الذي أنفك خزائن بٌت مال المسلمٌن على ألاربه:
لال ابن شبة – توفى فً عام  262هـ  -فً تارٌخ المدٌنة ( ج  3ص  ) 1098ما ٌلً :
" لال عثمان ٌوما لجمع من المسلمٌن وفٌهم عمار بن ٌاسر  :لو أن مفاتٌح الجنة فً ٌدي ألعطٌتها بنً أمٌة حتى ٌدخلوا من عند آخرهم ،
وهللا ألعطٌنهم والستعملنهم على رؼم أنؾ من رؼم  ،فمال عمار  :على رؼم أنفً؟ لال  :على رؼم أنفن  ،لا ل  :وأنؾ أبً بكر وعمر ؟
فؽضب عثمان  ،فوثب إلٌه فوطبه وطأ شدٌدا  ،فأجفله الناس عنه "..
ذكر أحمد – توفى فً عام  241هـ  -فً مسنده ( ج  1ص  ) 417شٌبا من ذلن على لسان عثمان أٌضا فً لوله  " :لو أن بٌدي مفاتٌح
الجنة ألعطٌتها بنً أمٌة حتى ٌدخلوا من عند آخرهم " ..
لال ابن أبى حدٌد – توفى فً عام  656هـ  -فً شرح نهج البالؼة ( ج  1ص  ) 67أن عثمان بن عفان بن العاص لد أعطى مابتً ألؾ
درهم لعمه أبى سفٌان من بٌت مال المسلمٌن ..
ذكر ابن لتٌبة الدٌنورى – توفى فً عام  276هـ  -فً المعارؾ ( ج  1ص  ) 80ما ٌلً :
" الحكم ابن أبً العاص كان طرٌد رسول هللا (ص) وأسلم ٌوم فتح مكة ومات فً خالفة عثمان ،وكان سبب طرد رسول هللا إٌاه أنه كان
ٌفشً سره فلعنه وسٌره إلى بطن وج فلم ٌزل طرٌدا ً حٌاة النبً وخالفة أبً بكر وعمر ،ثم أدخله عثمان وأعطاه مابة ألؾ درهم " ..
ٌلً :
ٌمول الٌعموبى – توفى فً  284هـ  -فً تارٌخه ( ج  2ص  ) 145عن خازن بٌت المال عبد الرحمن بن ٌسار أنه لال ما
" رأٌت عامل صدلات المسلمٌن على سوق المدٌنة إذا أمسى أتاها عثمان فمال له  :إدفعها إلى الحكم بن أبً العاص  ،وكان عثمان إذا أجاز
أحدا من أهل بٌته جابزة جعلها فرضا من بٌت المال فجعل ٌدافعه وٌمول له ٌ :كون فنعطٌن إن شاء هللا  ،فألح علٌه فمال  :إنما أنت خازن
ألهل بٌتن  ،إنما أنا خازن المسلمٌن  ،وجاء
لنا فإذا أعطٌنان فخذ  ،وإذا سكتنا عنن فاسكت  ،فمال  :كذبت وهللا ما أنا لن بخازن وال
بالمفاتٌح ٌوم الجمعة وعثمان ٌخطب  ،فمال :أٌها الناس زعم عثمان إنً خازن له وألهل بٌته وإنما كنت خازنا للمسلمٌن  ،وهذه مفاتٌح
بٌت مالكم " ..
( مالحظتان  :المالحظة األولى ٌ :دافع شٌخ اإلسالم األموي ابن تٌمٌة عن الخلٌفة عثمان وٌختلك له األعذار فً عاللته مع عمه الحكم بن العاص الذي لال فٌه
النبً ( ص ) ما ذكرنا بعضه  ،ففً منهاج السنة ( ج  6ص ٌ ) 167مول التالً :
" وبالجملة فنحن نعلم لطعا أن النبً لم ٌكن ٌأمر بنفً أحد دابما ثم ٌرده عثمان معصٌة هلل ورسوله وال ٌنكر ذلن علٌه المسلمون وكان عثمان أتمى هلل من أن ٌمدم
على مثل هذا بل هذا مما ٌدخله االجتهاد  ،فلعل أبا بكر وعمر رضً هللا عنهما لم ٌرداه ألنه لم ٌطلب ذلن منهما وطلبه من عثمان فأجابه إلى ذلن  ،أو لعله لم ٌتبٌن
لهما توبته وتبٌن ذلن لعثمان ،وؼاٌة ما ٌمدر أن ٌكون هذا خطأ من االجتهاد أو ذنبا " ..
المالحظة الثانٌة ٌ :عتبر الذهبً ضمن المدافعٌن عن األموٌٌن أٌضا  ،لكن لٌس بموة حامٌهم األول ابن تٌمٌة  ،فً خصوص الحكم بن العاص لم ٌجرأ الذهبً على
تخطى الخطوط الحمراء كما ٌفعل ابن تٌمٌة ؼٌر مرة  ،وهذه المرة مع الحكم ..
ٌمول الذهبً فً العبر فً خبر من ؼبر ( ج  1ص  ) 5عن الحكم بن العاص ما ٌلً  " :الحكم بن أبً العاص بن أمٌة األموي  ،والد مروان وابن عم أبً سفٌان ،
وعم عثمان بن عفان  ،أسلم ٌوم الفتح  ،كان ٌفشً سر النبً ملسو هيلع هللا ىلص  ،ولٌل كان ٌحاكٌه فً مشٌته  ،فطرده إلى الطابؾ وسبه  ،فلم ٌزل طرٌدا ً إلى أن استخلؾ عثمان ،
فأدخله المدٌنة وأعطاه مبة ألؾ " .. )..

لال الطبري  -توفى فً  310هـ  -فً تارٌخ األمم والملون ( ج  5ص  ) 50عن الوالدى عن أسامة بن زٌد عن كعب أنه لال ما ٌلً :
جرجٌر ألفً ألؾ دٌنار وخمسمابة ألؾ دٌنار
" لما وجه عثمان عبد هللا بن سعد إلى أفرٌمٌة كان الذي صالحهم علٌه بطرٌك أفرٌمٌة
وعشرٌن ألؾ دٌنار  ،فبعث ملن الروم رسوال وأمره أن ٌأخذ منهم ثالثمابة لنطار كما أخذ منهم عبد هللا بن سعد  ،إلى أن لال  :كان الذي
ثالثمائ لنطار ذهب  ،فأمر بها عثمان آلل الحكم  ،للت :أو لمروان؟ لال ال أدرى " ..
ة
صالحهم علٌه عبد هللا بن سعد

لال ابن أبى حدٌد فً شرح نهج البالؼة ( ج  1ص  ) 67أن عثمان لال لزٌد بن األرلم ما ٌلً :
" أتبكً إن وصلت رحمً ؟ فمال زٌد بن أرلم  :ال ولكن أبكً ألنً أظنن أنن أخذت هذا المال عوضا عما كنت أنفمته فً سبٌل هللا فً
ؾنا سنجد ؼٌرن  ،وأتاه أبو موسى
حٌاة رسول هللا  ،لو أعطٌت مروان مابة درهم لكان كثٌرا! فصاح به عثمان  :الك المفاتٌح ٌا ابن أرلم إ
بأموال من العراق جلٌلة فمسمها كلها فً بنً أمٌة " ..
ذكر أبو الفدا – توفى فً عام  732هـ  -فً تارٌخه ( ج  1ص  ) 168أن الخلٌفة عثمان بن عفان بن العاص أهدى ابن عمه مروان بن
الحكم بن العاص فدن ( زوج ابنته ) ..
( مالحظتان  :المالحظة األولى  :مثلت مزرعة فدن فاجعة كبرى فً التراث النبوي  ،فمد سلبها الخلٌفة األول من سٌدة نساء العالمٌن ( ع ) بمساعدة من عمر رؼم
أن المزرعة كانت فً حوزتها عن أبٌها ( ص ) لسنوات ثالث من حٌاته  ،وذلن بعد أٌام من وفاته ( ص )  ،وكانت سببا من أسباب الهجوم على منزلها  ،ولد سمط
جنٌنها فً شهرها السادس وماتت ضحٌة ذلن وهى تلعنهما كما أوضحت ذلن الكتب المعتبرة عند الموم..
المالحظة الثانٌة  :جاء الخلٌفة الثالث فوهبها ألحد ألد أعداء النبى ( ص ) وهم أوالد الحكم ابن العاص الذي لعنه ونفاه  ،ورفض اإلمام علً ( ع ) استردادها فً
خالفته مفضال أن تبمى مظلومٌتها إلى ٌوم الدٌن  ،ثم أخذها معاوٌة وتنالل ملكٌتها المروانٌون  ،ثم أعادها عمر ابن عبد العزٌز إلى ورثة الزهراء ( ع )  ،ثم
استردها المروانٌون بعد أن لتلوه بالسم ) ..

لال البالذرى – توفى فً عام  297هـ  -فً أنساب األشراؾ ( ج  5ص  ) 52أن عثمان أعطى الحارث ابن الحكم ( زوج ابنته وابن
عمه ) من أموال بٌت المال ثالثمابة ألؾ درهم ..
وٌمول البالذرى فً نفس المصدر ( ج 5ص  ) 28أن إبل الصدلة لدمت إلى عثمان فأهداها إلى الحارث ..
كما ٌمول البالذرى فً نفس المصدر ( ج  5ص  ) 30أن الولٌد بن عمبة الترض مبلؽا من بٌت المال ( ذكر ابن عبد ربه فً العمد الفرٌد
لٌمته ولال مابة ألؾ ) فً الكوفة عندما كان عبد هللا بن مسعود خازنا على بٌت المال بها  ،ولما رفض إعادتها اشتكاه عبد هللا بن مسعود
إلى الخلٌفة عثمان  ،فأرسل عثمان رسالة شدٌدة اللهجة إلى ابن مسعود ٌمول فٌها  :إنما أنت خازن لنا فال تعرض للولٌد فٌما أخذ من المال
! فؽضب ابن مسعود  ،وطرح مفاتٌح بٌت المال ولال  :كنت أظن أنً خزان للمسلمٌن  ،فأما إذا كنت خازنا لكم فال حاجة لً فً ذلن ،
وألام بالكوفة بعد ترن منصبه..
لال الٌعموبى فً تارٌخه ( ج  2ص  ) 145ما ٌلً :
زوج عثمان ابنته من عبد هللا بن خالد بن أسٌد بت العاص وأمر له بستمابة ألؾ درهم  ،وكتب إلى عبد هللا بن عامر أن ٌدفعها إلٌه من
" ّ
بٌت مال البصرة " ..
لال المسعودي – توفى فً عام  346هـ  -فً مروج الذهب ( ج  1ص  ) 434أنه عندما توفى ٌعلى بن أمٌة خلؾ خمسمابة ألؾ دٌنار ،
ودٌونا على الناس وعمارات وؼٌر ذلن من التركة ما لٌمته مابة ألؾ دٌنار ..
لال ابن أبً الحدٌد – توفى فً عام  656هـ  -فً شرح نهج البالؼة ( ج  1ص  ) 67ما ٌلً :
" أعطى عبد هللا بن أبً سرح ( شمٌك عثمان من أمه ) جمٌع ما أفاء هللا علٌه من فتح افرٌمٌة بالمؽرب  ،وهً من طرابلس الؽرب إلى
طنجة  ،من ؼٌر أن ٌشركه فٌه أحد من المسلمٌن " ..
فً الحلمة المادمة إن شاء هللا سنواصل الحدٌث عن نظرٌة " عدالة الصحابة " األموٌة  ،فإلً لماء ..
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