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 مقدّمه

است. این اثرر  « فراتر از قیام»ی متون اصلی ارجاعات كتاب  كتاب حاضر دربردارنده

عنوان  كند، به عالوه براینکه نياز محقّقان محترم را به جستجو در منابع پراكنده برطرف می

تواند مورد استفاده قرار بگيرد. چينش مطالب در ایرن كتراب    ای مستقل نيز می مجموعه

بوده و برای هر ارجاع عنوان مستقلی « فراتر از قيام»ی ارجاعات كتاب  ساس شمارهبرا

 درج شده است. 

منابع مورد ارجاع، اعم از شيعه و سنّی، با رعایت اعتبار و تقدّم ترارییی انتیراب و در   

ی این  صورت نبود منبع متقدّم از منابع متأخّر استفاده شده است. متن منابع و نيز كتابنامه

 استیراج شده است.  بيت اثر از نرم افزاهای نور و مکتبۀ اهل

العظمری   اهلل اميد است این مجموعه كه بر مبنای بيانات رهبر معظّم انقالب حضررت يیرت  

اسالم ابراهيم ارجينری و    و با تالش پژوهشگران محترم حجج -دامت بركاته -ای خامنه

ی تحقير  و پرژوهش    مندان عرصره مهدی نورافکن تدوین شده است، برای تمامی عالق

 مفيد و مؤثّر واقع شود.
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 نجبه بن مسیب معرّفی .1

  861-861ص   ،81ج الحدیث،   رجال معجم
 : نجيۀ بن مسيب - 81161

( أخرى) و الفزاری قوله إليه مضيفا( 1) ع علی أصحاب من( تارة) رجاله فی الشيخ عده

 (. 1) ع الحسن أصحاب من

 و الکبار التابعين من نجيۀ بن المسيب أن زهير، بن جندب ترجمۀ فی الکشی عن تقدم و

 . الحرب أفناهم الذین زهادهم و رؤسائهم

 جماعرۀ  مرع  لالجمر  حررب  فی ع علی نصرة إلى خرج ممن كان: شهريشوب ابن قال و

 الدین، مركز و اإلسالم فئۀ و الکوفۀ أهل بکم مرحبا قال و فرسخ على ع علی فاستقبلهم

 . الجمل حرب باب فی ،1 الجزء: المناقب

 مظراهر  بن حبيب و البجلی شداد بن رفاعۀ و صرد بن سليمان مع ع الحسين كاتب هو و

  لو أنه يخره فی كتبوا و العراق یأتی أن منه طلبوا و

  861ص   81ج الحدیث،   رجال معجم                        

  بشير بن النعمان)  أخرجناه إلينا أقبلت قد أنك بلغنا

 ،1 الجزء: الکامل فی: األثير ابن ذكره تعالى اهلل شاء إن بالشام نلحقه حتى( الکوفۀ إلى و

 . 166 ص ع علی بن الحسين الکوفيين مراسلۀ عن الیبر ذكر عند ستين سنۀ وقائع فی

 دخرل  و بالنیيلرۀ  معسرکره  مرن  زیاد ابن رجع و ع الحسين قتل لما قيل: األثير ابن قال

 بردعائهم  كبيررا  خطرأ  أخطرأت  قرد  أن رأت و المنادمرۀ  و بالتالوم الشيعۀ تالقته الکوفۀ

 و عرارهم  یغسل ال أنه رأوا، و جانبهم إلى قتل حتى إجابته و نصرته تركهم و ع الحسين

 رؤسراء  مرن  نفرر  خمسۀ إلى بالکوفۀ فاجتمعوا فيهم القتل و قتله من قتل إال عليهم اإلثم

 و الفزاری نجيۀ بن المسيب إلى و صحبته له كانت و الیزاعی صرد بن سليمان إلى الشيعۀ
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 وال برن  اهلل عبرد  إلى و األزدی نفيل بن سعد بن اهلل عبد إلى و ع علی أصحاب من كان

 ع علری  أصحاب خيار من كانوا و البجلی شداد بن رفاعۀ إلى و وائل، بن بکر تيم التيمی

 اهلل حمد بعد قال و نجيۀ بن المسيب فبدأهم الیزاعی صرد بن سليمان منزل فی فاجتمعوا

 فی كاذبين اهلل فوجدنا أنفسنا بتزكيۀ مغرمين كنا قد و( قال أن إلى) العمر بطول ابتلينا فإنا

 أعرذر  و رسرله  و كتبه ذلك قبل بلغنا قد و ص اهلل رسول بنت ابن مواطن من موطن كل

 نحرن  ال جانبنا إلى قتل حتى بأنفسنا عنه فبیلنا عالنيۀ و بدءا و عودا نصره فسألنا إلينا

 إلرى  النصررة  لره  طلبنرا  ال و بأموالنا قویناه ال و بألسنتنا عنه جادلنا ال و بأیدینا نصرناه

 و ال نسله و ذریته و حبيبه ولد فينا قتل قد و نبينا لقاء عند و ربنا عند عذرنا فما عشائرنا

 أن ربنرا  فعسرى  ذلك طلب فی تقتلوا أو عليه الموالين و قاتله تقتلوا أن دون عذر ال اهلل

 يلرۀ  بجمرع  زالروا،  فما( قال أن إلى) بأمن لعقوبته لقائه بعد أنا ال و ذلك عند عنا یرضى

 و( النفر بعد) النفر یجيبهم نفکا ع الحسين بدم الطلب إلى السر فی الناس دعاء و الحرب

 جراء  یزید مات فلما ستين و أربع سنۀ معاویۀ بن یزید هلك أن إلى ذلك على یزالوا لم

 علرى  وثبنرا  شرئت  فإن ضعيف األمر و الطاغيۀ هذا هلك قد فقالوا أصحابه سليمان إلى

 ( كان) هو و حریث بن عمرو

  861ص   81ج الحدیث،   رجال معجم                        

 الناس دعونا و قتلته تتبعنا و ع الحسين بدم الطلب أظهرنا ثم الکوفۀ على زیاد ابن خليفۀ

 سرتۀ  مضرت  فلما( قال أن إلى) حقهم عن المدفوعين عليهم المستأثر البيت هذا أهل إلى

 فنزلروا  الروردة  عرين  إلرى  فرانتهوا  مجدین صاروا ثم( قال أن إلى) یزید هالك بعد أشهر

 كرانوا  حترى  عساكرهم فی الشام أهل أقبل و أراحوا و فاستراحوا خمسا قامواأ و غربيتها

 رغرب  و اآلخررة  ذكر و أصحابه فی سليمان فقام ليلۀ و یوم مسيرة على الوردة عين من

 فرإذا  النهار و الليل يناء السير فی إليه دأبتهم الذی عدوكم أتاكم فقد بعد أما: قال ثم فيها

 إلرى ) نجيرۀ  بن مسيب الناس فأمير قتلت أنا إن( قال أن إلى) القتال فاصدقوهم لقيتموهم
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 فقال تقدم ثم سليمان على ترحم و نجيۀ بن المسيب الرایۀ أخذ سليمان قتل فلما( قال أن

 . رجاال قتل أن بعد عنه اهلل رضی قتل ثم مرارا ذلك فعل حمل ثم رجع ثم ساعۀ بها

 .111 ص التوابين، ذكر عند ستين و أربع سنۀ وقائع فی ،1 الجزء: الکامل 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 صرد بن سلیمان معرّفی  .2

 112-182ص ،1 الکبرى،ج الطبقات
  الجون بن صرد بن سليمان -171

 برن  حررام  برن  ضربي   برن  أصرم بن ربيعۀ بن منقذ بن العزى عبد هو و. الجون أبی بن

 .مطرف أبا یکنى و. روعم بن كعب بن حبشيۀ

 .ص. اهلل رسول سماه أسلم فلما. یسار اسمه كان و. ص. النبی صحب و أسلم

 الکوفۀ فنزل تحول. ص. النبی قبض فلما. قومه فی شرف و عاليۀ سن له كانت و. سليمان

 كتب فيمن كان و. صفين و الجمل. ع. طالب أبی بن علی مع شهد و المسلمون نزلها حين

 كثيرر  كران . معره  یقاتل لم و عنه أمسك قدمها فلما الکوفۀ یقدم أن علی بن الحسين إلى

 خذل من جميع و الفزاری نجبۀ بن المسيب هو و ندم الحسين قتل فلما. الوقوف و الشك

 بالنیيلۀ فعسکروا فیرجوا صنعنا؟ مما التوبۀ و المیرج ما: فقالوا معه یقاتل لم و الحسين

: قرالوا  و صررد  برن  سرليمان  أمرهم ولوا و ستين و خم  سنۀ اآلخر ربيع شهر لمستهل

 فرأتوا  فیرجوا. يالف أربعۀ كانوا و. التوابين فسموا. الحسين بدم فنطلب الشام إلى نیرج

 علريهم  ألفرا  عشرون هم و الشام أهل من جمع فلقيهم قرقيسياء بناحيۀ هی و الوردة عين

 نمير بن الحصين بن یزید ماهفر فقاتل صرد بن سليمان فترجل فقاتلوهم. نمير بن الحصين

  فزت: قال و فسقط فقتله بسهم
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 112ص ،1 الکبرى،ج الطبقات                        

 رأس حمرل  و. الکوفرۀ  إلرى  مرنهم  بقری  مرن  رجع و أصحابه عامۀ قتل و. الکعبۀ رب و

 .الباهلی محرز بن أدهم الحکم بن مروان إلى نجبۀ بن المسيب و صرد بن سليمان

 .سنۀ تسعين و ثالث ابن قتل یوم صرد بن مانسلي كان و

 821ص ،6 الکبرى،ج الطبقات

 سليمان بن صرد -8168

بن الجون بن أبی الجون. و هو عبد العزى بن منقذ بن ربيعۀ بن أصرم بن ضبي  بن حرام 

بن حبشيۀ بن سلول بن كعب من خزاعۀ. و یکنى أبا مطرف. و كان اسمه یسارا فلما أسلم 

 . ص. سليمان. و كان مسنا.سماه رسول اهلل

و نزل الکوفۀ و ابتنى بها دارا فی خزاعۀ. و شهد مع علی صفين. و كان فيمن كترب إلرى   

 الحسين یسأله القدوم عليهم الکوفۀ. فلما قدم الحسين الکوفۀ اعتزله فلم یکن معه.

ون فلما قتل الحسين ندم من خذله و تابوا من خذالنه و خرجوا فعسکروا بالنیيلرۀ یطلبر  

 بدم الحسين فسموا التوابين. و ولوا عليهم سليمان بن صرد ثم خرجوا یریدون الشام.

فلما كانوا بعين الوردة من أرض الجزیرة لقيتهم خيل أهل الشام عليهم الحصين برن نميرر   

فقاتلوهم فقتلوا أكثرهم فلم ینفلت منهم إال اليسير. و قتل سليمان بن صرد یومئذ. و ذلك 

 آلخر سنۀ خم  و ستين. و كان یوم قتل ابن ثالث و تسعين سنۀ.فی شهر ربيع ا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  صرد به صلح امام حسن بن نجبه و سلیمان بن باعتراض مسیّ .3

 12-11ص ،1 األشراف،ج أنساب
 [معاویۀ و الحسن صلح من الشيعۀ موقف] 
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 :الکنود أبی عن مینف، أبی عن أبيه عن م،هشا بن عباس حدثنی -77

 :قال عبيد بن الرحمان عبد

 ترك على الحسرة و األسف بإظهار تتالقى الشيعۀ أقبلت معاویۀ علی بن الحسن بایع لما

 ما: الیزاعی صرد ابن سليمان له فقال معاویۀ، بایع یوم من سنين بعد إليه فیرجوا القتال،

 من مقاتل( 128ص ،1 زكار،ج چاپ)ألف أربعون معك و معاویۀ بيعتك من تعجبنا ینقضی

 و أبنرائهم  مرن  مرثلهم  معهرم  و منازلهم أبواب على هم و العطاء، یأخذ كلهم الکوفۀ أهل

 العقرد،  فی ثقۀ لنفسك تأخذ لم ثم الحجاز، أهل و البصرة أهل من شيعتك سوى أتباعهم

 أهرل  وجروه  معاویرۀ  لىع أشهدت فعلت ما فعلت إذا كنت فلو( ظ) العطيۀ من حظا ال و

! أیسر علينا األمر كان بعده، لك األمر بأن كتابا عليه/ 112/ كتبت و المغرب، و المشرق

 إنی: الناس رؤس على قال أن یلبث لم ثم به، یف لم ثم بينه و بينك شيئا أعطاك لکنه و

 الفتنرۀ،  هرذه  لقطع مداراة و الحرب، نار إلطفاء إرادة عدة وعدت و شروطا شرطت كنت

 مرا  اهلل فو!!! قدمی تحت ذلك فإن الفرقۀ من يمنّا و األلفۀ، و الکلمۀ لنا اهلل جمع إذا فأما

 و جذعرۀ،  الحرب فأعد شئت فإذا نقض، قد و بينه و بينك كان ما إال بذلك[ 1] أغيرنی

 علرى  إليره  ننبرذ  و خلعه أظهر و عامله عنها فأخرج الکوفۀ إلى تقدمك فی[ 1] لی ائذن

 .الیائنين یحب ال اهلل إن سواء

  أهل و شيعتنا أنتم: الحسن فقال. سليمان كالم بمثل الباقون تکلم و

 (128ص ،1 زكار،ج چاپ)12ص ،1 األشراف،ج أنساب                        

 كران  مرا [ 8] ألحرب  و أربرض  لسرلطانها  و أعمل، الدنيا أمر فی بالجزم كنت فلو مودتنا،

 رأیرتم  ما غير أرى لکنی و عزیمۀ، أمضی ال و شکيمۀ أشد ال و بأسا، منی بأبأس معاویۀ

 بيروتکم  الزموا و ألمره سلموا و اهلل بقضاء فارضوا الدماء، حقن إال فعلت فيما أردت ما و

 .فاجر من یستراح أو برّ یستریح حتى أیدیکم -كفوا: قال أو -أمسکوا و
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 127-121ص ،1 الفتوح،ج
  اهلل جعلنی اهلل و ال: فقال علی بن الحسن إلى الفزاری نجبۀ بن المسيب قام و

 127ص ،1 الفتوح،ج                        

 تأخذ لم ثم سيف، ألف أربعون معك و معاویۀ بایعت كيف منك، تعجبی ینقضی ما فداك،

 أمرا أعطاك لکنه طاهر، عقد فی ميثاقا و عهدا منه لشيعتك ال و بيتك ألهل ال و لنفسك

 لره  فقرال . سرواك  أحدا الکالم بهذا أراد ما اهلل و سمعت، قد بما تکلم إنه ثم بينه و بينك

 :فقال اآلن؟ ترى فما ذلك كان قد! مسيب یا صدقت: الحسن

! بينه و بينك كان ما نقض فقد البيعۀ، هذه تنقض و عليه كنت ما إلى ترجع أن اهلل و أرى

 فجعرل  الجرزع،  و الیوف من به نزل قد ما إلى و معاویۀ إلى علی بن الحسن نظر و: قال

 فيه، خير ال و بنا یلي  ال الغدر إن! مسيب یا: للمسيب قال ثم سکنوا، حتى الناس یسکن

 عنرد  أثبرت  ال و. اللقراء  على منی بأصبر معاویۀ یکن لم الدنيا فعلت بما أردت أنی لو و

 و صرالحکم  برذلك  أردت لکنی و الهيجاء، استقرت إذا المحاربۀ على أقوى ال و الوغاء،

 یسرتراح  و برر  یستریح حتى للّه األمر سلموا و اهلل بقضاء فارضوا بعض، عن بعضکم كفّ

 .فاجر من

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 پاورقی توضیحی .4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 نخستین سنگ بنای تشکیالت شیعه  .5

 822-811 ص ،1 ج حسين، طه لکبری،ا الفتنۀ
 و أشرد  أمررهم  مرن  سيسرتقبلون  انهم و تغيّرت، قد حياتهم أن العراق أهل عرف هنالك

 .یظنون كانوا مما أقسی

 فعراد  البصررة،  امرر  عامر بن اهلل عبد ولیّ و. الکوفۀ أمر شُعبۀ بن المغيرةَ معاویۀُ ولیَّ وقد

. دمش  من دولته أمر یدبِّر الشام الی معاویۀ عادو. عثمان بقتل فارقها قد كان أن بعد إليها

 كران  ما علی یندمون و عليها، فيحزنون علیّ أیام حياتهم یذكرون العراق أهل جعل قد و

 أهل بين و بينهم الصلح من كان ما علی كذلك یندمون و خليفتهم، جنب فی تفریطهم من

 أن یمکرن  فيمرا  الررأی  أجالوا و كان، فيما تالوموا بعضاً بعضهم لفی كلما جعلوا و الشام،

 و الحسرن  للقاء المدینۀ إلی تفد وفودهم جعلت حتی قليلۀ أعوام تمضی تکد لم و یکون

 لره  فقرال  الکوفۀ، أهل أشراف من وفد یوم ذات عليه أقبل قد و. منه االستماع و له القول

 أربعون عكم و معاویۀ بيعتك من تعجبنا ینقضی ما: »الیزاعی صُرَد بن سليمان متکلمهم

 من مثلهم معهم و منازلهم، أبواب علی هم و العطاء، یأخذ كلهم الکوفۀ أهل من مقاتل ألف

 ثقۀ لنفسك تأخذ لم ثم. الحجاز أهل و البصرة أهل من شيعتك سوی أتباعهم، و أبنائهم

 أهل وجوه معاویۀ علی أشهدت فعلت ما فعلت إذ كنت فلو. العطيۀ من حظًّا ال و العقد فی

 لکنره  و أیسر، علينا األمر كان بعده، لك األمر بأن كتاباً عليه كتَبت و المغرب، و قالمشر

 كنت: إنی الناس رؤوس علی قال أن یلبث لم ثم به، یلف له ثم بينه، و بينك شيئاً أعطاك

 إذ فأما. الفتنۀ هذه لقطع مداراة و الحرب نار إلطفاء إرادة عدات وعدت و شروطاً شرطت

 اغترنری  مرا  فرواهلل . قردمی  تحت ذلك فإن الفرقۀ من إمَّننا و األلفۀ و لکلمۀا لنا اهلل جمع

 فری  لی وأذَن  جَذَعۀ الحرب فأعد شئت فإذا. نُقض قد و بينه، و بينك كان ما إال بذلك

 ال اهلل إن سرواء  علی إليهم تنبذ و خلعه، أظهر و عامله عنها فأخرج الکوفۀ إلی مك تقدّ



 .............................................................................................|فراتر از قیام  __ 35

 المينرۀ  جاءوا إنما إذاً فهم. صُرد بن سليمان قال ما مثل خروناآل قال و. «الیائنين یحب

 و. وعدد قوة من عنده كان ما رغم علی السلم إلی جنح آلنه أوال، ليعاتبوه الحسن لقوا و

›  المشررق  أهرل  مرن  النراس  وجوه عليه یُشهد لم الصلح أمضی حين ألنه ثانياً، ليعاتبوه

 قرد  معاویۀ بأن ثالثاً لينبئوه ثم العهد، والیۀ هلنفس یشترط لم و ، المغرب و‹  812 صفحه

 الحرب یعيد أن ذلك بعد إليه ليطلبوا ثم. األشهاد رؤوس علی نقضه أعلن و الصلح نقض

 منهرا  ییرجوا و معاویۀ خلع فيها فيعلنوا الکوفۀ إلی یسبقوا أن فی لهم یأذن أن و جَذَعۀ

 قبرل  وقرد . الیرائنين  یحرب  ال اهلل إن سواء علی معاویۀ إلی الحسن ینبذ وحينئذ عامله،

 بهرم  رفيقراً  لهرم  ناصرحاً  عليهم أبی منهم قبل فيما وكان. شيئاً رفض و شيئاً منهم الحسنٍ

. أمرل  مرن  شيئاً لهم أبغی إنما و یُوئسهم لم ذلك علی لکنه و الدماء، حقن و السلم مؤثراً

 الدنيا أمر فی بالحزم نتك فلو. مودتنا أهل و شيعتنا أنتم: »البالذری وی ر فيما لهم فقال

 ال و شرکيمۀ  أشد ال و بأساً منی بأبأس معاویۀ كان ما أنصب، و أعمل لسلطانها و أعمل

 فارضروا  الدماء، حقن إال فعلت فيما أردت ما و. رأیتم ما غير أری ولکنی. عزیمۀ أمضی

 أو بررّ  حیسرتری  حتری  أیدیکم كفوا و أمسکوا و بيوتکم الزموا و األمر سلّموا و اهلل بقضاء

 شريعۀ  أنهرم  إلريهم  أعلن حسن الرضی تری كما الحسن أعطاهم فقد. «فاجر من یستراح

 عندما یکونوا و بأمره یأتمروا و له یسمعوا أن الح  فمن أذاً و. مودتهم ذوو و البيت أهل

 حقرن  أراد إنمرا  و عجز، عن وال ضعف عن معاویۀ یصالح لم أنه لهم بين ثم. منهم یرید،

 حقرن  أراد إنما و عجز، عن ال و قوة منه أشد معاویۀ كان لما الحرب أراد قد ولو. الدماء

 إليهم طلب ثم. مراساً أعسر ال و قوة منه أشد معاویۀ كان لما الحرب أراد قد لو و. الدماء

 ذلك یفعلوا لن بأنهم أنبأهم و عنه، أیدیهم یکفوا و السلطان یطيعوا و اهلل بقضاء یرضوا أن

 انتظار هو حين، إلی انتظار هو إنما و مقاومۀ، غير فی لعدوهم یستسلموا لن و الذهر، يخر

 إذاً فهرو . الباطرل  أهرل  مرن  الفجار من اهلل یریح أو الح  أهل من األبرار یستریح أن إلی

 یسرتریحوا  حتی المؤقت بالسلم یأمرهم و حينها، یحين و إبانها یأتی حين للحرب یهيئهم
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 علی أمرها األمۀ فتستقبل منه، اهلل یریح أن معاویۀ لعل ییدر من و. االستعداد یحسنوا و

 من الوفد هؤالء فيه الحسن لفی الذی اليوم أن أنا. أعتقد و. المؤمنين صالحوا لها یحب ما

 الرذی  اليروم  هرو  خطتهم، لهم رسم و قال ما لهم قال و سمع ما منهم فسمع الکوفۀ، أهل

 ذلرك  فری  المدینۀ فی الحزب نظم بنيه، و علیّ لشيعۀ المنظم السياسی الحزب فيه أنشیء

 ینبئرونهم  وراءهم من إلی الکوفۀ أهل أشراف عاد و رئيساً، له الحسن أصبح و المجل ،

 و الموقروت  السرلم  لهرذا  یهيئرونهم  و المرسومۀ، الیطۀ و‹  822 صفحه›  الجدید بالنظام

 برنرامج  كان و. یثرب فی المقيم اإلمام من بإثارتها األمر یأتی حين تثار أن یمکن لحرب

 بنی من اإلمام طاعۀ تعقيد، وال فيه عسر ال یسيراً واضحاً تری كما إنشائه أول فی الحزب

 .فيثيروها لحرب با یؤمروا حتی ودعۀ سلم فی االنتظار و علیّ

 و أمرورهم،  یترذاكرون  بعضراً  بعضرهم  یلقی الشيعۀ فجعل ذلك، علی الحزب أمر مضی و

 أن ینتظرون و العدل، و الح  و الح  حدود به مایتجاوزون هوالت و معاویۀ علی یسجلون

 .بالیروج اإلمام یأمرهم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 به حرکت تشکیالتی امیرالمؤمنیندستور  .6

 887ص تحف العقول، 
مُنَا لَأَنْزَلَتِ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَ لَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا وَ ال یَغُرَّنَّکُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ لَوْ قَدْ قَامَ قَائِ

وَ الْبَهَائِمُ حَتَّى تَمْشِریَ الْمَررْأَةُ   « 1»  وَ ذَهَبَتِ الشَّحْنَاءُ مِنْ قُلُوبِ الْعِبَادِ وَ اصْطَلَحَتِ السِّبَاعُ

لَّا عَلَى نَبَاتٍ وَ عَلَى رَأْسِهَا زَنْبِيلُهَا لَا یُهَيِّجُهَا سَبُعٌ وَ لَرا  بَيْنَ الْعِرَاقِ وَ الشَّامِ لَا تَضَعُ قَدَمَيْهَا إِ

 تَیَافُهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِی مُقَامِکُمْ بَيْنَ عَدُوِّكُمْ وَ صَبْرِكُمْ عَلَى مَا تَسْمَعُونَ مِنَ الْرأَذَى لَقَررَّتْ  

مْ بَعْدِی أَشْيَاءَ یَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِمَّا یَرَى مِرنَ الْجَروْرِ وَ   أَعْيُنُکُمْ لَوْ قَدْ فَقَدْتُمُونِی لَرَأَیْتُ
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وَ الِاسْتِیْفَافِ بِحَ ِّ اللَّهِ وَ الْیَوْفِ عَلَرى نَفْسِرهِ فَرإِذَا كَرانَ ذَلِركَ فَ      « 1»الْعُدْوَانِ وَ الْأَثَرَةِ 

وا وَ عَلَيْکُمْ بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ وَ التَّقِيَّۀِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّرهَ  اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ ال تَفَرَّقُ

لَركَ وَ  عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ مِنْ عِبَادِهِ التَّلَوُّنَ لَا تَزُولُوا عَنِ الْحَ ِّ وَ أَهْلِهِ فَإِنَّ مَنِ اسْتَبْدَلَ بِنَا هَ

 ا يثِمافَاتَتْهُ الدُّنْيَا وَ خَرَجَ مِنْهَ

 61-68ص ، 67 جبحار األنوار، 
فر، تفسير فرات بن إبراهيم عَنْ عُبَيْدِ بْنِ كَثِيرٍ مُعَنْعَناً عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِریِّ بْرنِ    -881

لْيَأْخُرذْ  أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: أَنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى الْحَوْضِ وَ مَعَنَا عِتْرَتُنَا فَمَرنْ أَرَادَنَرا فَ  

ضِ فَإِنَّرا  بِقَوْلِنَا وَ لْيَعْمَلْ بِأَعْمَالِنَا فَإِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ لَنَا شَفَاعَۀٌ فَتَنَافَسُوا فِی لِقَائِنَا عَلَرى الْحَروْ  

حَوْضُنَا مُتْررَعٌ فِيرهِ   نَذُودُ عَنْهُ أَعْدَاءَنَا وَ نَسْقِی مِنْهُ أَوْلِيَاءَنَا وَ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ یَظْمَأْ أَبَداً وَ 

اهُ مَثْعَبَانِ یَنْصَبَّانِ مِنَ الْجَنَّۀِ أَحَدُهُمَا تَسْنِيمٌ وَ الْآخَرُ مَعِينٌ عَلَى حَافَتَيْرهِ الزَّعْفَررَانُ وَ حَصْربَ   

إِلَى الْعِبَادِ مَا اخْتَرارُوا   الدُّرُّ وَ الْيَاقُوتُ وَ إِنَّ الْأُمُورَ إِلَى اللَّهِ وَ لَيْسَتْ إِلَى الْعِبَادِ وَ لَوْ كَانَتْ

هِ مِنَ عَلَيْنَا أَحَداً وَ لَکِنَّهُ یَیْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَلَى مَا اخْتَصَّکُمْ بِ

عْركِ وَ الْأَسْرقَامِ وَ وَسْروَاسِ    النِّعَمِ وَ عَلَى طِيبِ الْمَوْلِدِ فَإِنَّ ذِكْرَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ شِفَاءٌ مِنَ الْوَ

الرَّیْبِ وَ إِنَّ حُبَّنَا رِضَى الرَّبِّ وَ الْآخِذُ بِأَمْرِنَا وَ طَرِیقَتِنَا مَعَنَا غَرداً فِری حَظِيررَةِ الْقُردْسِ وَ     

ا فَلَمْ یَنْصُرْنَا أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْتَظِرُ لِأَمْرِنَا كَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِی سَبِيلِ اللَّهِ وَ مَنْ سَمِعَ وَاعِيَتَنَ

مَنْیِرَیْهِ فِی النَّارِ نَحْنُ الْبَابُ إِذَا بُعِثُوا فَضَاقَتْ بِهِمُ الْمَذَاهِبُ نَحْنُ بَرابُ حِطَّرۀٍ وَ هُروَ بَرابُ     

نَا یَیْتِمُ وَ بِنَا یَمْحُوا اللَّرهُ مرا   الْإِسْلَامِ مَنْ دَخَلَهُ نَجَا وَ مَنْ تَیَلَّفَ عَنْهُ هَوَى بِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَ بِ

« 1»وَ بِنَا یُنَزِّلُ الْغَيْثَ فَلَا یَغُرَّنَّکُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَکُمْ فِی الْغَنَراءِ    یَشاءُ وَ یُثْبِتُ

لَروْ فَقَردْتُمُونِی لَررَأَیْتُمْ أُمُروراً یَتَمَنَّرى       بَيْنَ أَعْدَائِکُمْ وَ صَبْرِكُمْ عَلَى الْأَذَى لَقَرَّتْ أَعْيُنُکُمْ وَ

فِ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِمَّا یَرَى مِنَ الْجَوْرِ وَ الْعُدْوَانِ وَ الْأَثَرَةِ وَ الِاسْتِیْفَافِ بِحَر ِّ اللَّرهِ وَ الْیَروْ   

رَّقُوا وَ عَلَريْکُمْ بِالصَّربْرِ وَ الصَّرلَاةِ وَ    فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ ال تَفَ
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 ِّ وَ التَّقِيَّۀِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى یُبْغِضُ مِنْ عِبَادِهِ الْمُتَلَروِّنَ فَلَراتَزُولُوا عَرنِ الْحَر    

  اتَّبَعَ أَثَرَنَا لَحِ َ وَ مَنْ سَلَكَ وَلَایَۀِ أَهْلِ الْحَ ِّ فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَبْدَلَ بِنَا هَلَكَ وَ مَنِ

 61ص ، 67 جبحار األنوار،                         

ابِ اللَّهِ غَيْرَ طَرِیقِنَا غَرِقَ وَ إِنَّ لِمُحِبِّينَا أَفْوَاجاً مِنْ رَحْمَۀِ اللَّهِ وَ إِنَّ لِمُبْغِضِينَا أَفْوَاجاً مِنْ عَذَ

ی أَمْرِنَا الرُّشْدُ أَهْلُ الْجَنَّۀِ یَنْظُرُونَ إِلَى مَنَازِلِ شِيعَتِنَا كَمَا یُررَى الْکَوْكَربُ   طَرِیقُنَا الْقَصْدُ وَ فِ

ا عَدُوَّنَا الدُّرِّیُّ فِی السَّمَاءِ لَا یَضِلُّ مَنِ اتَّبَعَنَا وَ لَا یَهْتَدِی مَنْ أَنْکَرَنَا وَ لَا یَنْجُو مَنْ أَعَانَ عَلَيْنَ

 مَنْ أَسْلَمَنَا فَلَا تَیَلَّفُوا عَنَّا لِطَمَعِ دُنْيَا بِحُطَامٍ زَائِلٍ عَنْکُمْ وَ أَنْتُمْ تَزُولُونَ عَنْهُ فَإِنَّرهُ  وَ لَا یُعَانُ

 مَنْ يثَرَ الدُّنْيَا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 صلح معترضانجواب امام حسن به  .7

 11-11ص ،1 األشراف،ج أنساب

قم فاعتذر!!! فأبی فأقسرم عليره، فقرام     -أو یا )أ( با محمد -فقال له معاویۀ: یا حسن... 

إن أكرري  الکرري  التقررى، و أحمرر  الحمرر    »فحمررد اهلل و أثنررى عليرره ثررم قررال:   

( أیها الناس إنکم لو طلبتم بين جابل  و جابرس رجرال  111ص ،1 زكار،ج الفجور.)چاپ

عليه و سلم ما وجدتموه غيری و غير أخی الحسين، و إن اهلل قد جدّه رسول اهلل صلى اهلل 

هداكم بأولنا محمد، و إن معاویۀ نازعنی حقا هو لی فتركته لصالح األمۀ و حقن دمائها، و 

قد بایعتمونی على أن تسالموا من سالمت، و قد رأیت أن أسالمه و قد بایعته، و رأیت أن 

ت صالحکم و أن یکون ما صنعت حجۀ على مرن  ما حقن الدماء خير مما سفکها، و أرد

ثرم سرکت و تفررق    «. و إن أدری لعله فتنۀ لکم و متاع إلى حين»كان یتمنى هذا األمر، 

 الناس.
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ء ال تطيب أنف   و یقال: إن معاویۀ قال للحسن: یا )أ( با محمد إنك قد جدت بشی -78

( فقال: إن أكي  الکري   الرجال بمثله، فاخرج إلى الناس فأظهر ذاك لهم. فقام )الحسن

التقى، و أحم  الحم  الفجور، إن هذا األمر الذی سلمته لمعاویۀ إما أن یکون ح  رجرل  

كان أح  به منی فأخذ حقه، و إما أن یکون حقی فتركتره لصرالح أمرۀ محمرد و حقرن      

 دمائها، فالحمد للّه الذی أكرم بنا أولکم )كذا( و حقن )بنا( دماء يخركم.

 مر الیالفۀ إلى معاویۀ[]تفویض الحسن أ

حدثنی أحمد بن سلمان الباهلی، عن عبد اهلل بن بکر السهمی عن حراتم برن أبری     -71

  [ عن عمرو بن دینار قال: خطب الحسن حين8صغيرة ]

 (111ص ،1 زكار،ج )چاپ11ص ،1 األشراف،ج أنساب                        

ناس ألول هذا األمرر، و إنری أصرلحت    أیها الناس إنی كنت أكره ال»صالح معاویۀ فقال: 

يخره إما لذی ح  أدیت إليه حقه، و إما لجودی بح  لی )ظ( التمست به صالح أمر أمۀ 

محمد، و إنك قد وليت هذا األمر یا معاویۀ )إما( لیير علمه اهلل منك، أو شر أراده برك،  

 «.و إن أدری لعله فتنۀ لکم و متاع إلى حين»

 827ص ، 1 ئمۀ األطهار عليهم السالم، جشرح األخبار فی فضائل األ

[ سفيان الثوری ، باسناده ، عن الشعبی ، أنه قال : لما كان الصلح بين الحسن بن  8212]  

علی عليه السالم وبين معاویۀ ، أراد الحسن عليه السالم الیروج إلى المدینۀ . فقرال لره   

ن االمر قد صار لری . قرال   معاویۀ : ما أنت بالذی تذهب حتى تیطب الناس وتیبرهم بأ

بعد أن حمد اهلل وأثنى عليره   -على المنبر  -الشعبی : فسمعت الحسن عليه السالم یقول 

وصلى على محمد ويله : أما بعد ، فإن أكي  الکي  التقی ، وان أعجز العجرز الفجرور .   

ذلرك   وإن هذا االمر الذی اختلفت فيه أنا ومعاویۀ ح  كان لی ، فتركته له وإنمرا فعلرت  

  "حين وإن أدری لعله فتنۀ لکم ومتاع إلى "(  8لحقن دمائکم ، وتحصين أموالکم ) 
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 76ص ، 11 جبحار األنوار، 
وَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ قَالَ الْحَسَنُ ع فِی صُلْحِ مُعَاوِیَۀَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّکُمْ لَوْ طَلَبْرتُمْ مَرا بَريْنَ جَابَلْقَرا     

هُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا وَجَدْتُمُوهُ غَيْرِی وَ غَيْرَ أَخِی وَ إِنَّ مُعَاوِیَرۀَ نَرازَعَنِی   جَابَرْسَا رَجُلًا جَدُّ

الَمْتُ حَقّاً هُوَ لِی فَتَرَكْتُهُ لِصَلَاحِ الْأُمَّۀِ وَ حَقْنِ دِمَائِهَا وَ قَدْ بَایَعْتُمُونِی عَلَى أَنْ تُسَالِمُوا مَنْ سَ

وَ إِنْ  -الِمَهُ وَ أَنْ یَکُونَ مَا صَنَعْتُ حُجَّۀً عَلَى مَنْ كَانَ یَتَمَنَّى هَرذَا الْرأَمْرَ  وَ قَدْ رَأَیْتُ أَنْ أُسَ

وَ فِی رِوَایَۀٍ إِنَّمَا هَادَنْتُ حَقْناً لِلردِّمَاءِ وَ صِريَانَتَهَا وَ     حِينٍ  أَدْرِی لَعَلَّهُ فِتْنَۀٌ لَکُمْ وَ مَتاعٌ إِلى

 أَهْلِی وَ الْمُیْلَصِينَ مِنْ أَصْحَابِی. إِشْفَاقاً عَلَى نَفْسِی وَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 حکومت معاویه ی دوره .8

 112ص المعارف،متن،
  عنه اهلل رضى سفيان أبى بن معاویۀ

 بكت و الفتح، عام أسلم و. «الرحمن عبد أبا: »یکنى فکان «سفيان أبى بن معاویۀ» أما و

 ولى و سنۀ، عشرین «عثمان» و «عمر» ل «الشام» ولى و -سلم و عليه اهلل صلّى -للنّبیّ

 .سنۀ ستين و اثنتين ابن هو و أربعين، سنۀ الیالفۀ

 .«الکوفۀ» یرید فسار «على بن الحسن» بایعوا قد «الکوفۀ» أهل أن بلغه و

 فصرالح  «کوفرۀ ال» أرض من« 8» «مسکن» ب فالتقوا/ 871./ یریده «الحسن» سار و

. «الشام» إلى «معاویۀ» انصرف ثم. «الکوفۀ» معه دخل و له، بایع و «معاویۀ» «الحسن»

 ثرم  «عرامر  برن  اهلل عبد» «البصرة» على و «شعبۀ بن المغيرة» «الکوفۀ» على استعمل و

 .له جمعا من أول هو و. «زیاد» ل جمعهما
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 هرو  و. سرتين  سنۀ «دمش » ب توفى و. شهرا إال سنۀ عشرین الیالفۀ، «معاویۀ» ولى و

 .سنۀ ثمانين و اثنتين ابن

 818ص اإلختصاص، 

و قتل أمير المؤمنين ص و هو ابن ثالث و ستين سنۀ تزعم العامۀ أنه قتل و هو ابن سربع  

و هلك معاویۀ لعنه اهلل و هو ابن ثمانی و « 8»و خمسين سنۀ و ولی األمر خم  سنين. 

 سبعين سنۀ و ولی األمر عشرین سنۀ.

 168ص ، 11 جبحار األنوار، 
أَقُولُ وَجَدْتُ فِی كِتَابِ سُلَيْمِ بْنِ قَيْ ٍ الْهِلَالِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَيَّاشٍ عَنْهُ أَنَّهُ  -«8» 711

نَروَاحِی الشَّرامِ وَ    قَالَ: دَعَا مُعَاوِیَۀُ قُرَّاءَ أَهْلِ الشَّامِ وَ قُضَاتَهُمْ فَأَعْطَاهُمُ الْأَمْوَالَ وَ بَثَّهُمْ فِی

يّاً قَتَرلَ  مَدَائِنِهَا یَرْوُونَ الرِّوَایَاتِ الْکَاذِبَۀَ وَ یَضَعُونَ لَهُمُ الْأُصُولَ الْبَاطِلَۀَ وَ یُیْبِرُونَهُمْ بِأَنَّ عَلِ

نَ وَ مَعَهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَرانَ وَ  عُثْمَانَ وَ یَتَبَرَّأُ مِنْ أَبِی بَکْرٍ وَ عُمَرَ وَ أَنَّ مُعَاوِیَۀَ یَطْلُبُ بِدَمِ عُثْمَا

وُلْدُ عُثْمَانَ حَتَّى اسْتَمَالُوا أَهْلَ الشَّامِ وَ اجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهُمْ وَ لَرمْ یَرزَلْ مُعَاوِیَرۀُ عَلَرى ذَلِركَ      

 عِشْرِینَ سَنَۀً ذَلِكَ عَمَلُهُ فِی جَمِيعِ أَعْمَالِهِ 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

 و شیعیان بیت برای تضعیف اهل معاویهتالش  .9

 78-12ص إختيار معرفۀ الرجال، رجال الکشی، 
فَقَدْ بَلَغَنِی كِتَابُكَ، تَذْكُرُ أَنَّهُ  -فَلَمَّا وَصَلَ الْکِتَابُ إِلَى الْحُسَيْنِ )ع( كَتَبَ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ -22

وَ أَنَا بِغَيْرِهَا عِنْدَكَ جَدِیرٌ: فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ لَا « 8»  مُورٌ أَنْتَ لِی عَنْهَا رَاغِبٌقَدْ بَلَغَكَ عَنِّی أُ

إِلَيْهَا إِلَّا اللَّهُ، وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَيْكَ عَنِّی: فَإِنَّهُ إِنَّمَا رَقَاهُ « 1»یَهْدِی لَهَا وَ لَا یُسَدِّدُ 
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الْمُلَاقُونَ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمِ، وَ مَا أُرِیدُ لَكَ حَرْباً وَ لَا عَلَيْكَ خِلَافاً، وَ ایْمُ اللَّرهِ إِنِّری    إِلَيْكَ

 لَیَائِفٌ لِلَّهِ فِی تَرْكِ ذَلِكَ وَ مَا أَظُنُّ اللَّهَ رَاضِياً بِتَرْكِ ذَلِكَ وَ لَا عَاذِراً بِدُونِ الْإِعْرذَارِ فِيرهِ  

وَ فِی أَوْلِيَائِكَ الْقَاسِطِينَ الْمُلْحِدِینَ حِزْبِ الظَّلَمَۀِ وَ أَوْلِيَاءِ الشَّيَاطِينِ، أَ لَسْتَ الْقَاتِرلَ   إِلَيْكَ

 الْبِدَعَحُجْرِ بْنِ عَدِیٍّ أَخَا كِنْدَةَ وَ الْمُصَلِّينَ الْعَابِدِینَ الَّذِینَ كَانُوا یُنْکِرُونَ الظُّلْمَ وَ یَسْتَعْظِمُونَ 

الْأَیْمَرانَ   وَ لَا یَیَافُونَ فِی اللَّهِ لَوْمَۀَ لَائِمٍ ثُمَّ قَتَلْتَهُمْ ظُلْماً وَ عُدْوَاناً مِنْ بَعْدِ مَا كُنْتَ أَعْطَيْتَهُمُ

« 1»إِحْنَرۀٍ  بِحَدَثٍ كَانَ بَيْنَكَ وَ بَيْرنَهُمْ وَ لَرا بِ  « 1»  الْمُغَلَّظَۀَ وَ الْمَوَاثِي َ الْمُؤَكَّدَةَ لَا تَأْخُذُهُمْ

تَجِدُهَا فِی نَفْسِكَ، أَ وَ لَسْتَ قَاتِلَ عَمْرِو بْنِ الْحَمِ ِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ )ص( الْعَبْدِ الصَّالِحِ 

هِ وَ لَّر الَّذِی أَبْلَتْهُ الْعِبَادَةُ فَنَحِلَ جِسْمُهُ وَ اصْفَرَّتْ لَوْنُهُ بَعْدَ مَا يمَنْتَهُ وَ أَعْطَيْتَرهُ مِرنْ عُهُرودِ ال   

وَ مَوَاثِيقِهِ مَا لَوْ أَعْطَيْتَهُ طَائِراً لَنَزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ، ثُرمَّ قَتَلْتَرهُ جُررْأَةً عَلَرى رَبِّركَ      

 اسْتِیْفَافاً بِذَلِكَ الْعَهْدِ، أَ وَ

 72ص إختيار معرفۀ الرجال، رجال الکشی،                         

زِیَادِ ابْنِ سُمَيَّۀَ الْمَوْلُودِ عَلَى فِرَاشِ عُبَيْدِ ثَقِيفٍ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ ابْنُ أَبِيركَ وَ قَردْ    لَسْتَ الْمُدَّعِیَ

الْحَجَرُ، فَتَرَكْتَ سُنَّۀَ رَسُرولِ اللَّرهِ )ص(   « 8»قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )ص( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ 

، ثُمَّ سَلَّطْتَهُ عَلَى الْعِرَاقَيْنِ یَقْطَعُ أَیْدِیَ الْمُسْرلِمِينَ وَ   بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ  كَتَعَمُّداً وَ تَبِعْتَ هَوَا

أَعْيُنَهُمْ وَ یُصَلِّبُهُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّیْلِ كَأَنَّكَ لَسْتَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّرۀِ وَ  « 1»  أَرْجُلَهُمْ وَ یَسْمُلُ

وَ لَسْتَ صَاحِبَ الْحَضْرَمِيِّينَ الَّذِینَ كَتَبَ فِيهِمْ ابْنُ سُمَيَّۀَ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى دِینِ لَيْسُوا مِنْكَ، أَ 

وَ  عَلِیٍّ )ع( فَکَتَبْتَ إِلَيْهِ أَنِ اقْتُلْ كُلَّ مَنْ كَانَ عَلَى دِینِ عَلِیٍّ! فَقَتَلَهُمْ وَ مَثَّرلَ بِهِرمْ بِرأَمْرِكَ،   

اللَّهِ الَّذِی كَانَ یَضْرِبُ عَلَيْهِ أَبَاكَ وَ یَضْرِبُكَ، وَ بِهِ جَلَسْتَ مَجْلِسَكَ الَّذِی  دِینُ عَلِیٍّ )ع( وَ

، وَ قُلْتَ فِيمَا قُلْتَ انْظُررْ  «1»  جَلَسْتَ، وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَکَانَ شَرَفُكَ وَ شَرَفُ أَبِيكَ الرَّحْلَتَيْنِ

حَمَّدٍ وَ اتَّ ِ شَ َّ عَصَا هَذِهِ الْأُمَّۀِ وَ أَنْ تَرُدَّهُمْ إِلَى فِتْنَۀٍ: وَ إِنِّی لَا لِنَفْسِكَ وَ لِدِینِكَ وَ لِأُمَّۀِ مُ

 لِأُمَّرۀِ  أَعْلَمُ فِتْنَۀً أَعْظَمَ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّۀِ مِنْ وَلَایَتِكَ عَلَيْهَا وَ لَا أَعْظَمَ نَظَراً لِنَفْسِی وَ لِدِینِی وَ

أَفْضَلَ مِنْ أَنْ أُجَاهِدَكَ، فَإِنْ فَعَلْتُ فَإِنَّرهُ قُرْبَرۀٌ إِلَرى اللَّرهِ وَ إِنْ     « 1»يْنَا مُحَمَّدٍ )ص( وَ عَلَ
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ی إِنْ تَرَكْتُهُ فَإِنِّی أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِدِینِی وَ أَسْأَلُهُ تَوْفِيقَهُ لِإِرْشَادِ أَمْرِی، وَ قُلْرتَ فِيمَرا قُلْرتَ إِنِّر    

ی وَ إِنْ أَكِدْكَ تَکِدْنِی: فَکِدْنِی مَا بَدَا لَكَ فَإِنِّی أَرْجُو أَنْ لَا یَضُرَّنِی كَيْردَكَ  أَنْکَرْتُكَ تُنْکِرُنِ

  فِیَّ وَ أَنْ لَا یَکُونَ عَلَى أَحَدٍ أَضَرَّ مِنْهُ عَلَى نَفْسِكَ، عَلَى أَنَّكَ قَدْ رَكِبْتَ

 78ص  إختيار معرفۀ الرجال،رجال الکشی،                         

عَلَى نَقْضِ عَهْدِكَ، وَ لَعَمْرِی مَرا وَفَيْرتَ بِشَررْطٍ وَ لَقَردْ نَقَضْرتَ      « 8»  بِجَهْلِكَ وَ تَحَرَّضْتَ

 ، فَقَتَلْرتَهُمْ عَهْدَكَ بِقَتْلِكَ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ الَّذِینَ قَتَلْتَهُمْ بَعْدَ الصُّلْحِ وَ الْأَیْمَانِ وَ الْعُهُودِ وَ الْمَوَاثِي ِ

مْ حَقَّنَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ یَکُونُوا قَاتَلُوا وَ قَتَلُوا، وَ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ بِهِمْ إِلَّا لِذِكْرِهِمْ فَضْلَنَا وَ تَعْظِيمِهِ

یُدْرِكُوا، فَأَبْشِرْ یَا  فَقَتَلْتَهُمْ مَیَافَۀَ أَمْرٍ لَعَلَّكَ لَوْ لَمْ تَقْتُلْهُمْ مِتَّ قَبْلَ أَنْ یَفْعَلُوا أَوْ مَاتُوا قَبْلَ أَنْ

بِيرَةً مُعَاوِیَۀُ بِالْقِصَاصِ وَ اسْتَيْقِنْ بِالْحِسَابِ وَ اعْلَمْ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى كِتَاباً ال یُغادِرُ صَغِيرَةً وَ ال كَ

هُ عَلَرى الرتُّهَمِ وَ نَفْيِركَ    وَ قَتْلِكَ أَوْلِيَائَ« 1»إِلَّا أَحْصاها، وَ لَيْ َ اللَّهُ بِنَاسٍ لِأَخْذِكَ بِالظِّنَّۀِ 

رَ وَ أَوْلِيَائَهُ مِنْ دُورِهِمْ إِلَى دَارِ الْغُرْبَۀِ، وَ أَخْذِكَ لِلنَّاسِ بِبَيْعَۀِ ابْنِكَ غُلَامٍ حَدَثٍ یَشْرَبُ الْیَمْ

نَركَ وَ غَشَشْرتَ   ، لَا أَعْلَمُكَ إِلَّا وَ قَردْ خَسِررْتَ نَفْسَركَ وَ تَبَّررْتَ دِی    «1»  یَلْعَبُ بِالْکِلَابِ

  مْرَعِيَّتَكَ وَ أَخْرَبْتَ أَمَانَتَكَ وَ سَمِعْتَ مَقَالَۀَ السَّفِيهِ الْجَاهِلِ وَ أَخَفْتَ الْروَرِعَ التَّقِریَّ لِرأَجْلِهِ   

 وَ السَّلَامُ. -«1»

 16-11ص ، 88 البن أبی الحدید، ج ،شرح نهج البالغۀ

كترب    دائنی فی كتاب األحرداث قرال  و روى أبو الحسن علی بن محمد بن أبی سيف الم

معاویۀ نسیۀ واحدة إلى عماله بعد عام الجماعۀ أن برئت الذمۀ ممن روى شيئا من فضل 

أبی تراب و أهل بيته فقامت الیطباء فی كل كورة و على كل منبر یلعنون عليا و یبرءون 

لکثرة مرن بهرا    منه و یقعون فيه و فی أهل بيته و كان أشد الناس بالء حينئذ أهل الکوفۀ

من شيعۀ علی ع فاستعمل عليهم زیاد بن سميۀ و ضم إليه البصرة فکان یتتبرع الشريعۀ و   

هو بهم عارف ألنه كان منهم أیام علی ع فقتلهم تحت كل حجر و مدر و أخافهم و قطرع  



 81 __کتاب مستندات  |........................................................................................

األیدی و األرجل و سمل العيون و صلبهم على جذوع النیل و طررفهم و شرردهم عرن    

ا معروف منهم و كتب معاویۀ إلى عماله فی جميرع اآلفراق أال یجيرزوا    العراق فلم یب  به

ألحد من شيعۀ علی و أهل بيته شهادة و كتب إليهم أن انظروا من قبلکم من شيعۀ عثمان 

و محبيه و أهل والیته و الذین یروون فضرائله و مناقبره فرادنوا مجالسرهم و قربروهم و      

 منهم و اسمه و اسم أبيه و عشيرته. أكرموهم و اكتبوا لی بکل ما یروی كل رجل

ففعلوا ذلك حتى أكثروا فی فضائل عثمان و مناقبه لمرا كران یبعثره إلريهم معاویرۀ مرن       

الصالت و الکساء و الحباء و القطائع و یفيضه فی العرب منهم و الموالی فکثر ذلرك فری   

  عامال منء أحد مردود من الناس  كل مصر و تنافسوا فی المنازل و الدنيا فلي  یجی

 17ص ، 88 أبی الحدید، جشرح نهج البالغۀ، البن                         

عمال معاویۀ فيروی فی عثمان فضيلۀ أو منقبۀ إال كتب اسمه و قربه و شفعه فلبثوا بذلك 

 حينا.

ثم كتب إلى عماله أن الحدیث فی عثمان قد كثر و فشا فی كل مصر و فری كرل وجره و    

كتابی هذا فادعوا الناس إلى الروایۀ فری فضرائل الصرحابۀ و الیلفراء     ناحيۀ فإذا جاءكم 

األولين و ال تتركوا خبرا یرویه أحد من المسلمين فی أبی تراب إال و تأتونی بمناقض له 

فی الصحابۀ فإن هذا أحب إلى و أقر لعينی و أدحض لحجۀ أبی تراب و شريعته و أشرد   

 عليهم من مناقب عثمان و فضله.

ه على الناس فرویت أخبار كثيرة فی مناقب الصحابۀ مفتعلۀ ال حقيقۀ لها وجد فقرئت كتب

الناس فی روایۀ ما یجری هذا المجرى حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر و ألقری إلرى   

معلمی الکتاتيب فعلموا صبيانهم و غلمانهم من ذلك الکثير الواسع حترى رووه و تعلمروه   

ه بناتهم و نساءهم و خدمهم و حشمهم فلبثوا بذلك مرا  كما یتعلمون القرين و حتى علمو

 شاء اهلل.
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ثم كتب إلى عماله نسیۀ واحدة إلى جميع البلدان انظروا من قامت عليه البينۀ أنه یحرب  

عليا و أهل بيته فامحوه من الدیوان و أسقطوا عطاءه و رزقه و شفع ذلك بنسیۀ أخررى  

و أهدموا داره فلم یکن البالء أشد و ال أكثر منه  من اتهمتموه بمواله هؤالء القوم فنکلوا به

بالعراق و ال سيما بالکوفۀ حتى أن الرجل من شيعۀ علی ع ليأتيه من یث  به فيدخل بيته 

فيلقی إليه سره و ییاف من خادمه و مملوكه و ال یحدثه حتى یأخذ عليه األیمان الغليظۀ 

و مضى على ذلك الفقهاء و القضاة  ليکتمن عليه فظهر حدیث كثير موضوع و بهتان منتشر

و الوالة و كان أعظم الناس فی ذلك بليۀ القراء المراءون و المستضعفون الرذین یظهررون   

الیشوع و النسك فيفتعلون األحادیث ليحظوا بذلك عند والتهرم و یقربروا مجالسرهم و    

  یصيبوا به األموال و الضياع

 16ص ، 88 أبی الحدید، جالبن شرح نهج البالغۀ،                         

و المنازل حتى انتقلت تلك األخبار و األحادیث إلى أیدی الدیانين الرذین ال یسرتحلون   

الکذب و البهتان فقبلوها و رووها و هم یظنون أنها ح  و لو علموا أنها باطلۀ لما رووها 

 و ال تدینوا بها.

البالء و الفتنۀ فلم یب  أحد من فلم یزل األمر كذلك حتى مات الحسن بن علی ع فازداد 

 هذا القبيل إال و هو خائف على دمه أو طرید فی األرض.

 817-811ص ، 11 جبحار األنوار، 

ج، اإلحتجاج عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْ ٍ قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِیَۀُ بْنُ أَبِی سُفْيَانَ حَاجّاً فِی خِلَافَتِرهِ   -86

  نَۀِ فَنَظَرَ فَإِذَا الَّذِینَ اسْتَقْبَلُوهُ مَا مِنْهُمْ إِلَّا قُرَشِیٌّ فَلَمَّا نَزَلَ قَالَفَاسْتَقْبَلَهُ أَهْلُ الْمَدِی

 811ص ، 11 جبحار األنوار،                         

لَهُرمْ دَوَابُّ فَقَرالَ    مَا فَعَلَتِ الْأَنْصَارُ وَ مَا بَالُهُمْ لَمْ یَسْتَقْبِلُونِی فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ مُحْتَاجُونَ لَريْ َ 

ا مُعَاوِیَۀُ وَ أَیْنَ نَوَاضِحُهُمْ فَقَالَ قَيْ ُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَ كَانَ سَيِّدَ الْأَنْصَرارِ وَ ابْرنَ سَريِّدِهَ   
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وَ أَبَاكَ عَلَى  أَفْنَوْهَا یَوْمَ بَدْرٍ وَ أُحُدٍ وَ مَا بَعْدَهُمَا مِنْ مَشَاهِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص حِينَ ضَرَبُوكَ

وَ أَنْتُمْ كَارِهُونَ فَسَکَتَ مُعَاوِیَۀُ فَقَالَ قَيْ ٌ أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص   ظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ  الْإِسْلَامِ حَتَّى

رَنَا أَنْ نَصْبِرَ حَتَّى نَلْقَاهُ قَالَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَنَّا سَنَلْقَى بَعْدَهُ أَثَرَةً قَالَ مُعَاوِیَۀُ فَمَا أَمَرَكُمْ بِهِ فَقَالَ أَمَ

ثُمَّ إِنَّ مُعَاوِیَۀَ مَرَّ بِحَلْقَۀٍ مِنْ قُرَیْشٍ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَامُوا غَيْرَ عَبْدِ اللَّهِ « 8»  فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْهُ

كَمَا قَامَ أَصْحَابُكَ إِلَّرا لِمَوْجِردَةِ أَنِّری    بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا مَنَعَكَ مِنَ الْقِيَامِ 

قَالَ ابْنُ عَبَّراسٍ   -قَاتَلْتُکُمْ بِصِفِّينَ فَلَا تَجِدْ مِنْ ذَلِكَ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ مَظْلُوماً

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ قَرالَ   فَعُمَرُ بْنُ الْیَطَّابِ قَدْ قُتِلَ مَظْلُوماً قَالَ عُمَرُ قَتَلَهُ كَافِرٌ

قَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ قَالَ فَذَاكَ أَدْحَضُ لِحُجَّتِكَ قَالَ فَإِنَّا قَدْ كَتَبْنَا فِی الْآفَراقِ نَنْهَرى عَرنْ ذِكْررِ     

أَ تَنْهَانَا عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْينِ قَرالَ لَرا   مَنَاقِبِ عَلِیٍّ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ ع فَکُفَّ لِسَانَكَ فَقَالَ یَا مُعَاوِیَۀُ 

فَأَیُّهُمَرا  قَالَ أَ فَتَنْهَانَا عَنْ تَأْوِیلِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَنَقْرَؤُهُ وَ لَا نَسْأَلُ عَمَّا عَنَى اللَّهُ بِهِ ثُرمَّ قَرالَ   

هِ قَالَ كَيْفَ نَعْمَلُ بِهِ وَ لَا نَعْلَمُ مَا عَنَى اللَّهُ قَالَ أَوْجَبُ عَلَيْنَا قِرَاءَتُهُ أَوِ الْعَمَلُ بِهِ قَالَ الْعَمَلُ بِ

نُ عَلَرى  سَلْ عَنْ ذَلِكَ مَنْ یَتَأَوَّلُهُ عَلَى غَيْرِ مَا تَتَأَوَّلُهُ أَنْتَ وَ أَهْلُ بَيْتِكَ قَالَ إِنَّمَا أُنْزِلَ الْقُرْي

نَ یَا مُعَاوِیَۀُ أَ تَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ بِالْقُرْينِ بِمَرا فِيرهِ مِرنْ    أَهْلِ بَيْتِی أَ نَسْأَلُ عَنْهُ يلَ أَبِی سُفْيَا

ينَ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ فَإِنْ لَمْ تَسْأَلِ الْأُمَّۀُ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى تَعْلَمَ تَهْلِكُ وَ تَیْتَلِفُ قَالَ اقْرَءُوا الْقُررْ 

 مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيکُمْ وَ ارْوُواوَ تَأَوَّلُوهُ وَ لَا تَرْوُوا شَيْئاً مِ
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یُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ یَرأْبَى   -مَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی الْقُرْينِ

قَالَ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ ارْبَعْ عَلَرى نَفْسِركَ وَ كُرفَّ    « 8»  وَ لَوْ كَرِهَ الْکافِرُونَاللَّهُ إِلَّا أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ 

تِرهِ  لِسَانَكَ وَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَکُنْ ذَلِكَ سِرّاً لَا یَسْمَعُهُ أَحَدٌ عَلَانِيَۀً ثُمَّ رَجَرعَ إِلَرى بَيْ  

دِرْهَمٍ وَ نَادَى مُنَادِی مُعَاوِیَۀَ أَنْ بَرِئَتِ الذِّمَّۀُ مِمَّرنْ رَوَى حَردِیثاً فِری    فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِمِائَۀِ أَلْفِ 

الشِّيعَۀِ مَنَاقِبِ عَلِیٍّ وَ فَضْلِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ كَانَ أَشَدَّ النَّاسِ بَلِيَّۀً أَهْلُ الْکُوفَۀِ لِکَثْرَةِ مَنْ بِهَا مِنَ 

بِيهِ وَ ضَمَّ إِلَيْهِ الْعِرَاقَيْنِ الْکُوفَۀَ وَ الْبَصْرَةَ فَجَعَلَ یَتَتَبَّعُ الشِّيعَۀَ وَ هُوَ بِهِرمْ  فَاسْتَعْمَلَ زِیَادَ بْنَ أَ
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عَارِفٌ یَقْتُلُهُمْ تَحْتَ كُلِّ حَجَرٍ وَ مَدَرٍ وَ أَخَافَهُمْ وَ قَطَعَ الْأَیْردِیَ وَ الْأَرْجُرلَ وَ صَرلَبَهُمْ فِری     

مَلَ أَعْيُنَهُمْ وَ طَرَدَهُمْ وَ شَرَّدَهُمْ حَتَّى نُفُوا عَنِ الْعِرَاقِ فَلَمْ یَبْ َ بِهَرا أَحَردٌ   جُذُوعِ النَّیْلِ وَ سَ

مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ فَهُمْ بَيْنَ مَقْتُولٍ أَوْ مَصْلُوبٍ أَوْ مَحْبُوسٍ أَوْ طَرِیدٍ أَوْ شَرِیدٍ وَ كَتَبَ مُعَاوِیَرۀُ  

الْأَمْصَارِ أَنْ لَا تُجِيزُوا لِأَحَدٍ مِنْ شِيعَۀِ عَلِیٍّ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ شَهَادَةً وَ انْظُرُوا إِلَى جَمِيعِ عُمَّالِهِ فِی 

فَضْلَهُ  مَنْ قِبَلَکُمْ مِنْ شِيعَۀِ عُثْمَانَ وَ مُحِبِّيهِ وَ مُحِبِّی أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَهْلِ وَلَایَتِهِ وَ الَّذِینَ یَرْوُونَ

ادْنُوا مَجَالِسَهُمْ وَ قَرِّبُوهُمْ وَ أَكْرِمُوهُمْ وَ اكْتُبُوا بِمَنْ یَرْوِی مِنْ مَنَاقِبِهِ بِاسْمِهِ وَ اسْمِ وَ مَنَاقِبَهُ فَ

مِرنَ   أَبِيهِ وَ قَبِيلَتِهِ فَفَعَلُوا حَتَّى كَثُرَتِ الرِّوَایَۀُ فِی عُثْمَانَ وَ افْتَعَلُوهَا لِمَا كَرانَ یَبْعَرثُ إِلَريْهِمْ   

اتِ وَ الْیِلَعِ وَ الْقَطَائِعِ مِنَ الْعَرَبِ وَ الْمَوَالِی فَکَثُرَ ذَلِكَ فِی كُلِّ مِصْررٍ وَ تَنَافَسُروا فِری    الصِّلَ

ءُ مِنْ مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَيَرْوِی فِی عُثْمَانَ مَنْقَبَۀً أَوْ فَضِيلَۀً  الْأَمْوَالِ وَ الدُّنْيَا فَلَيْ َ أَحَدٌ یَجِی

تِبَ اسْمُهُ وَ قُرِّبَ وَ أُجِيزَ فَلَبِثُوا بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنَّ الْحَدِیثَ فِی إِلَّا كُ

هِ عُثْمَانَ قَدْ كَثُرَ وَ فَشَا فِی كُلِّ مِصْرٍ فَادْعُوا النَّاسَ إِلَى الرِّوَایَۀِ فِی مُعَاوِیَۀَ وَ فَضْلِهِ وَ سَروَابِقِ 

  إِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا وَ أَقَرُّ لِأَعْيُنِنَا وَ أَدْحَضُ لِحُجَّۀِ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ وَ أَشَدُّ عَلَيْهِمْفَ
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وَایَاتِ فِی فَضَائِلِ مُعَاوِیَۀَ عَلَى فَقَرَأَ كُلُّ أَمِيرٍ وَ قَاضٍ كِتَابَهُ عَلَى النَّاسِ فَأَخَذَ النَّاسُ فِی الرِّ

الْمِنْبَرِ فِی كُلِّ كُورَةٍ وَ كُلِّ مَسْجِدٍ زُوراً وَ أَلْقَوْا ذَلِكَ إِلَى مُعَلِّمِری الْکَتَاتِيربِ فَعَلَّمُروا ذَلِركَ     

هُمْ وَ حَشَمَهُمْ فَلَبِثُوا بِذَلِكَ مَا شَاءَ صِبْيَانَهُمْ كَمَا یُعَلِّمُونَهُمُ الْقُرْينَ حَتَّى عَلَّمُوهُ بَنَاتَهُمْ وَ نِسَاءَ

کَتَربَ  اللَّهُ وَ كَتَبَ زِیَادُ بْنُ أَبِيهِ إِلَيْهِ فِی حَ ِّ الْحَضْرَمِيِّينَ أَنَّهُمْ عَلَى دِینِ عَلِیٍّ وَ عَلَى رَأْیِهِ فَ

هِ فَقَتَلَهُمْ وَ مَثَّلَ بِهِمْ وَ كَتَبَ مُعَاوِیَۀُ إِلَرى  إِلَيْهِ مُعَاوِیَۀُ اقْتُلْ كُلَّ مَنْ كَانَ عَلَى دِینِ عَلِیٍّ وَ رَأْیِ

الدِّیوَانِ وَ  جَمِيعِ الْبُلْدَانِ انْظُرُوا مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَۀُ أَنَّهُ یُحِبُّ عَلِيّاً وَ أَهْلَ بَيْتِهِ فَامْحُوهُ عَنِ

شِيعَۀِ عَلِیٍّ وَ اتَّهَمْتُمُوهُ بِحُبِّهِ فَاقْتُلُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ  كَتَبَ كِتَاباً يخَرَ انْظُرُوا مَنْ قِبَلَکُمْ مِنْ

قُطُ مِنْهُ الْبَيِّنَۀُ فَقَتَلُوهُمْ عَلَى التُّهَمَۀِ وَ الظِّنَّۀِ وَ الشُّبْهَۀِ تَحْتَ كُلِّ حَجَرٍ حَتَّى لَوْ كَانَ الرَّجُلُ تَسْ

حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ یُرْمَى بِالزَّنْدَقَۀِ وَ الْکُفْررِ كَرانَ یُکَررَّمُ وَ یُعَظَّرمُ وَ لَرا      كَلِمَۀٌ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ 
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لَرا سِريَّمَا    -یُتَعَرَّضُ لَهُ بِمَکْرُوهٍ وَ الرَّجُلُ مِنَ الشِّيعَۀِ لَا یَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ فِی بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ

ى لَوْ أَنَّ أَحَداً مِنْهُمْ أَرَادَ أَنْ یُلْقِیَ سِرّاً إِلَى مَنْ یَثِ ُ بِهِ لَأَتَراهُ فِری بَيْتِرهِ    الْکُوفَۀَ وَ الْبَصْرَةَ حَتَّ

مَنَّ عَلَيْهِ ثُمَّ فَيَیَافُ خَادِمَهُ وَ مَمْلُوكَهُ فَلَا یُحَدِّثُهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ یَأْخُذَ عَلَيْهِ الْأَیْمَانَ الْمُغَلَّظَۀَ لَيَکْتُ

لَّمُرونَ  یَزْدَادُ الْأَمْرُ إِلَّا شِدَّةً حَتَّى كَثُرَ وَ ظَهَرَ أَحَادِیثُهُمُ الْکَاذِبَۀُ وَ نَشَأَ عَلَيْرهِ الصِّربْيَانُ یَتَعَ  لَا 

 ذَلِكَ وَ كَانَ أَشَدَّ النَّاسِ فِی ذَلِكَ الْقُرَّاءُ الْمُرَاءُونَ الْمُتَصَنِّعُونَ الَّرذِینَ یُظْهِررُونَ الْیُشُروعَ وَ   

نُونَ الْوَرَعَ فَکَذَبُوا وَ انْتَحَلُوا الْأَحَادِیثَ وَ وَلَّدُوهَا فَيَحَظُّونَ بِذَلِكَ عِنْدَ الْوُلَاةِ وَ الْقُضَاةِ وَ یَردْ 

اتُهُمْ مَجَالِسَهُمْ وَ یُصِيبُونَ بِذَلِكَ الْأَمْوَالَ وَ الْقَطَائِعَ وَ الْمَنَازِلَ حَتَّى صَارَتْ أَحَادِیثُهُمْ وَ رِوَایَ

نْ عِنْدَهُمْ حَقّاً وَ صِدْقاً فَرَوَوْهَا وَ قَبِلُوهَا وَ تَعَلَّمُوهَا وَ عَلَّمُوهَا وَ أَحَبُّوا عَلَيْهَا وَ أَبْغَضُروا مَر  

نِينَ رَدَّهَا أَوْ شَكَّ فِيهَا فَاجْتَمَعَتْ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَتُهُمْ وَ صَارَتْ فِی یَدِ الْمُتَنَسِّکِينَ وَ الْمُتَدَیِّ

بُطْلَانَهَرا وَ   مِنْهُمُ الَّذِینَ لَا یَسْتَحِلُّونَ الِافْتِعَالَ لِمِثْلِهَا فَقَبِلُوهَا وَ هُمْ یَرَوْنَ أَنَّهَا حَ ٌّ وَ لَوْ عَلِمُوا

 -ا مَنْ خَالَفَهَاتَيَقَّنُوا أَنَّهَا مُفْتَعِلَۀٌ لَأَعْرَضُوا عَنْ رِوَایَتِهَا وَ لَمْ یَدِینُوا بِهَا وَ لَمْ یُبْغِضُو
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فَصَارَ الْحَ ُّ فِی ذَلِكَ الزَّمَانِ عِنْدَهُمْ بَاطِلًا وَ الْبَاطِلُ حَقّاً وَ الْکَذِبُ صِدْقاً وَ الصِّردْقُ كَرذِباً   

فِتْنَۀُ فَلَمْ یَبْ َ لِلَّهِ وَلِیٌّ إِلَّا خَائِفٌ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ فَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع ازْدَادَ الْبَلَاءُ وَ الْ

 مَقْتُولٌ أَوْ طَرِیدٌ أَوْ شَرِیدٌ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 117ص  السياسيۀ، الرسائل                        

 :فيه كثير قول لذلك یشهد و

  مجرم مقالۀ تتبع لم و بریّا             تیف لم و عليّا تشتم فلم ليت و         

 ولى لما و. عنه كف من مدح حتى عادة لهم كان قد علی شتم أن على یدل الشعر هذا و 

 قال -الحسين و الحسن و عليا لعن بها خطب إذا كان و -مکۀ القسری اللّه عبد بن خالد

 :السهمی كثير بن اللّه عبيد

  إمام و سوقۀ من حسينا و             عليّا یسبّ من اللّه لعن         

  األعمام و األباء الکرام و             جدودا المطهّرون یسبّ أ             

  المقام عند الرسول يل من             یأ ال و الحمام و الطير یأمن             

  اإلسالم و النّبیّ بيت أهل             أهال أهلك طاب و بيتا طبت             

  بسالم قائم قام كلّما             عليهم السالم و اللّه رحمۀ             

 برن  هشرام  إلى -بزعمهم یتأله ممن كان و -عفان بن عثمان بن الوليد بن اللّه عبد قام و 

 الیلفراء  كانت یوم هذا المؤمنين، أمير یا: فقال بعرفۀ المنبر على ییطب هو و الملك عبد

 أنره  على یدل ذلك أن ترى ال أ. جئنا لهذا لي : هشام فقال تراب؟ أبی لعن فيه تستحب

 جدیّ قتل: یقول و عليا یلعن هذا الوليد بن اللّه عبد كان و ظاهرا؟ فاشيا فيهم لعنه كان قد

 قرم : صوحان بن لصعصعۀ یومئذ معاویۀ عامل هو و المغيرة قال و. عثمان و الزبير جميعا

 یضرمر  هو و -اللّه لعنه فالعنوه عليا ألعن أن أمرنی هذا ركمأمي إن: فقال فقام عليّا؟ فالعن

 .المغيرة

 یلری  أن یریرد  هرو  و اإلسالم و الدین شرائع تبدیل جهله من فحسبك الملك عبد أما و

 بنی منع فی التدبير أبلغ من رأى أنه جهله من حسبك و! بعينه الدین بذلك أصحابها أمور

 مجالسه، فی بالفجور یرمى و منابره على لبطا أبی بن علی یلعن أن الیالفۀ هاشم
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 71-71ص  -الفضل بن شاذان األزدی  -اإلیضاح 

صرفحه  › ووجدنا الروایۀ منهم عن قوم لبثوا فی طاعۀ بنی أميۀ نيفا وتسعين سنۀ یلعنرون  

وأصحابه ومن اقتدى به على منابرهم ، ویقتلون منهم كل من  -عليه السالم  -عليا ‹  71

 هم .ظنوا أنه ییالف

 876-871ص ، 11 جبحار األنوار، 

كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْ ٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمٍ وَ عُمَرَ بْنِ أَبِی سَلَمَۀَ قَاال قَدِمَ مُعَاوِیَۀُ  -«1» 176

  ...حَاجّاً فِی خِلَافَتِهِ الْمَدِینَۀَ بَعْدَ مَا قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّه

 876ص ، 11 جبحار األنوار،                         

 أَلَرا  وَ كَانَ مُعَاوِیَۀُ یَوْمَئِذٍ بِالْمَدِینَۀِ فَعِنْدَ ذَلِكَ نَادَى مُنَادِیَهُ وَ كَتَبَ بِذَلِكَ نُسْیَۀً إِلَى عُمَّالِرهِ 

بَيْتِهِ وَ قَامَتِ الْیُطْبَۀُ فِی كُرلِّ مَکَرانٍ   بَرِئَتِ الذِّمَّۀُ مِمَّنْ رَوَى حَدِیثاً فِی مَنَاقِبِ عَلِیٍّ وَ أَهْلِ 

وَ الْوَقِيعَۀِ فِی أَهْلِ بَيْتِهِ وَ اللَّعْنَرۀِ   «8»  عَلَى الْمَنَابِرِ بِلَعْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع وَ الْبَرَاءَةِ مِنْهُ

  لَهُمْ بِمَا لَيْ َ فِيهِمْ ع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 عدی  حجربن معرّفی .11

 778 - 762ص  - 1ج  -السيد محسن األمين  -أعيان الشيعۀ 

حجر بن عدی الملقب باألدبر بن معاویۀ بن جبلۀ بن عدی بن ربيعۀ بن معاویۀ األكرمين  

بن الحارث بن معاویۀ بن الحارث بن معاویۀ بن ثور بن مرتع بن معاویۀ بن كنده الکندی 

فی أبو عبد الرحمن المعروف بحجر الیير وبحجر بن األدبر . هکذا نسربه فری أسرد    الکو

الغابۀ وغيره وفی طبقات ابن سعد وذیل المذیل : حجر بن عدی بن جبلرۀ ، ولرم یرذكر    
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معاویۀ . وفی الطبقات أیضا ابن كندی بدل ابن كندة . قتل فی والء علی ع بمرج عرذرى  

االسرتيعاب واحردى روایتری المسرتدرك وتراریخ       كما فی 78أو عذراء فی شعبان سنۀ 

كما فی مروج الذهب وروایۀ المستدرك وتاریخ دمش  الثانيۀ ، وقيل سنۀ  71دمش  : أو 

حکاه فی مروج الذهب . ودفن بقریۀ عذرى التی ینسب المرج إليها من قرى دمشر    72

خر الترجمۀ . وفی على أميال منها إلى جهۀ الشرق ، وقبره بها معروف ، وتأتی صفته فی ي

االستيعاب الموضع الذی قتل فيه حجر وأصحابه یعرف بمرج عرذراء . ) وحجرر ( بضرم    

الحاء وسکون الجيم ، وعن ابن ماكوال : ویجوز ضمها ، واألدبر لقب أبيه عدی ولقب بره  

اما ألنه طعن على أليته موليا كما فی أسد الغابۀ . وفی الطبقات : وذیل المذیل أبوه عدی 

. أو ألنه ضرب بالسيف على أليته كما فی االسرتيعاب .    دبر طعن موليا فسمى األدبر اهاأل

وفی تاریخ دمش  البن عساكر : سمی أبوه األدبر ألنه طعرن رجرال وهرو هرارب مرولی      

. هکذا فی النسیۀ المطبوعۀ ، وهی كثيرة الغلط ، ولعل الصرواب ، ألنره     فسمی باألدبر اه

 أعلم . وحينئذ فما فی االستيعاب والنبذة المیتارة للمرزبانی طعنه رجل وهو هارب واهلل

من أنه حجر بن عدی بن األدبر أما سهو أو یراد انه یقال له ابن عدی وابن األدبر . وكرذا  

قول االستيعاب انه هو حجر بن عدی بن معاویۀ بن جبلۀ بن األدبر یراد به أنه یقال له ابن 

. ) واألكررمين (    أبو عمرو األدبر بن عدی وقرد وهرم اه   األدبر . وفی تاج العروس : قال

كأنه مضاف اليه أو صفۀ لما قبله . ) وعذرى ( بالقصر كما یجرری علرى ألسرن النراس ،     

ورسمت كذلك فی مواضع من طبقات ابن سعد وغيره . وفی بعض الکتب : عذرا باأللف 

مد ، وكذلك فری المرد   بدون مد . وفی مواضع اخر من طبقات ابن سعد رسمت عذراء بال

فی معجم البلدان وغيره ، ووقعت بالمد أیضا فی شعر عبد اهلل بن خليفۀ الطائی الذی رثى 

به حجرا ویأتی . فی معجم البلدان : عذراء بالفتح والسکون والمد قریۀ بغوطۀ دمش  من 

رفت إقليم خوالن معروفۀ ، واليها ینسب مرج عذراء ، وإذا انحدرت من ثنيۀ العقاب وأش

على الغوطۀ فتأملت على یسارك أول قریۀ تلی الجبل ، وبها منارة ، وبها قتل حجر برن  
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عدی الکندی ، وبها قبره ، وقيل إنه هو الذی فتحها ، وبالقرب منها راهط الذی كانت فيه 

صفحه › . ویأتی عن الطبری انها على اثنی عشر ميال من   الوقعۀ بين الزبيریۀ والمروانيۀ اه

دمش  . وعن روضۀ الصفا أنها على أربعۀ فراسخ منها ، واألربعرۀ الفراسرخ تبلرغ    ‹  772

اثنی عشر ميال ، فان كل فرسخ ثالثۀ أميال . وما فی مجال  المرؤمنين مرن أنهرا علرى     

فرسیين من دمش  اشتباه . صفته أسند األغانی عن الجاحظ : كان الجمال بالکوفۀ ینتهی 

بۀ ، وجریر بن عبد اهلل ، واألشعث بن قري  ، وحجرر برن    إلى أربعۀ نفر : المغيرة بن شع

. أقوال العلماء فيه قال الشيخ فی رجاله فی أصحاب علی عليه   عدی وكلهم كان أعور اه

. وفی القراموس : رجرل بردل الکسرر       السالم حجر بن عدی الکندی كان من االبدال اه

ی أصرحاب الحسرن عليره    ویحرك شریف كریم والجمع أبدال . وذكر الشيخ فی رجاله ف

السالم حجر بن عدی . واما الذی ذكره فی أصحاب الصادق عليه السالم بقوله : حجر بن 

عدی الکوفی الکندی فهو اما غيره أو ذكره سهو منه كما یأتی بعد هذه الترجمرۀ . وقرال   

الکشی فی رجاله ، قال الفضل بن شاذان : ومن الترابعين الکبرار ورؤسرائهم وزهرادهم :     

ب بن زهير قاتل الساحر وعبد اهلل بن بدیل وحجر بن عدی الخ . وجعله من التابعين جند

سهو كما ستعرف . وقال الکشی فی رجاله أیضا : ) حجر بن عدی الکنردی ( . یعقروب :   

حدثنا ابن عيينۀ حدثنا طاوس عن أبيه أنبأنا حجر بن عدی قال : قرال لری علری عليره     

وأمرت بلعنی ؟ قلت : كيف اصنع ؟ قرال : العنری وال    السالم : كيف تصنع أنت إذا ضربت

تتبرأ منی فانی على دین اهلل . قال ولقد ضربه محمد بن یوسف وأمره ان یلعن عليا عليره  

السالم واقامه على باب مسجد صنعاء ، فقال : ان األمير امرنی ان ألعن عليا فالعنوه : لعنه 

دا فهمها وسلم ) مجوازا ( أی جازت عليهم ) اهلل . فرأیت مجوازا من الناس اال رجال واح

وسلم ( راجع إلى حجر ای قالها وروى وسلم . وفی الدرجات الرفيعۀ : عندی فری هرذا   

الیبر نظر فان محمد بن یوسف انما ولی اليمن فی زمن عبد الملك بن مروان وهو أخرو  

تله معاویۀ الحجاج بن یوسف استعمله اخوه الحجاج على صنعاء اليمن وحجر بن عدی ق
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بن أبی سفيان ، فکيف یصح ان یکون محمد بن یوسف ضرب حجرا ليلعن أمير المؤمنين 

عليه السالم ولي  فی عمال معاویۀ على اليمن من اسمه محمد بن یوسف كما تنطر  بره   

التواریخ فان معاویۀ لما استقبال خالفۀ استعمل على اليمن عثمان الثقفی فأقام به مدة ، ثم 

عتبۀ بن أبی سفيان ، فأقام سنتين ثم لح  بأخيه معاویرۀ ، واسرتیلف علرى     عزله بأخيه

( فلما توفی  8اليمن فيروزا الدیلمی فأقام ثمان سنين ، ثم عاد إليها عتبۀ بن أبی سفيان ) 

عتبۀ استعمل معاویۀ مکانه النعمان بن بشير األنصاری فأقام باليمن سنۀ ثم عزله ببشر بن 

وقيل استعمل سعيد بن دادویه الفارسی فأقام تسرعۀ   -اله الجندی فيما ق -سعيد األعرج 

أشهر ثم مات ، فاستعمل معاویۀ على اليمن الضحاك بن فيروز الدیلمی ، فلم یرزل علرى   

للهجرة . هؤالء جميرع عمرال معاویرۀ علرى      62اليمن حتى هلك معاویۀ فی رجب سنۀ 

. ویوشك أن تکون هذه الواقعرۀ    اليمن ولي  فيهم مسمى بمحمد بن یوسف واهلل أعلم اه

شعبۀ وهو  -أمر المغيرة بن ج مع المغيرة بن شعبۀ ، فقد قال ابن أبی الحدید فی شرح النه

حجر بن عدی أن یقوم فی الناس فيلعن عليا ، فأبى  -یومئذ أمير الکوفۀ من قبل معاویۀ 

يا ، فالعنوه ، فقال أهل ذلك فتوعده ، فقام فقال : أیها الناس ! ان أميركم أمرنی ان ألعن عل

. ) وسيأتی لحجرر المردری     الکوفۀ : لعنه اهلل ، وعاد الضمير إلى المغيرة بالنيۀ والقصد اه

قصۀ مع أحد عمال بنی أميۀ یوشك ان یکون حصل اشتباه بها ) وذكر الکشی فی رجالره  

الم إلى فی ترجمۀ عمرو بن الحم  ، والطبرسی فی االحتجاج فيما كتبه الحسين عليه الس

معاویۀ جوابا : وأما ما ذكرت أنه انتهى إليك عنی فإنما رقاه إليك المالقرون المشراؤون   

بالنميم وما أرید لك حربا وال عليك خالفا وأیم اهلل انی لیائف اهلل فی ترك ذلك ، ومرا  

أظن اهلل راضيا بترك ذلك ، وال عاذرا بدون االعذار اليه فيك وفی أوليائرك القاسرطين   

ین حزب الظلمۀ وأولياء الشياطين ألست القاتل حجر بن عدی أخا كندة وأصحابه الملحد

الصالحين المصلين العابدین الذین كانوا ینکرون الظلرم ویسرتعظمون المنکرر والبردع وال     

ییافون فی اهلل لومۀ الئم ، ثم قتلتهم ظلما وعدوانا مرن بعردما كنرت أعطيرتهم االیمران      
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 تأخذهم بحدث كان بينك وبيرنهم وال باحنرۀ تجردها فری     المغلظۀ والمواثي  المؤكدة ال

: فيها قتل حجر بن عردی   78نفسك عليهم الحدیث . وفی مرية الجنان فی حوادث سنۀ 

. وال أعجرب    الکندی وأصحابه یقال بأمر معاویۀ ، وله صحبۀ ووفادة وجهاد وعبرادة ا ه 

یب  مؤرخ وال أحد ینسب إلى  من قوله : یقال الدال على نوع من الشك ، فهذه الواقعۀ لم

علم وتصنيف اال ذكرها والشك فيها كالشك فی وجود حجر ومعاویۀ والکوفرۀ ودمشر    

ومرج عذرا . وفی االستيعاب كان حجر من فضالء الصحابۀ وصغر سنه عن كبارهم وكان 

على كندة یوم صفين ، وكان على الميسرة یوم النهروان . وقال احمرد قلرت ليحيرى برن     

: أبلغك ان حجرا كان مستجاب الدعوة . قال : نعم وكان مرن أفاضرل أصرحاب    سليمان 

. وفی أسد الغابۀ : هو المعروف بحجر الیير وهرو ابرن     النبی صلى اهلل عليه ويله وسلم اه

األدبر وفد على النبی صلى اهلل عليه ويله وسلم هو وأخوه هانئ وشهد القادسريۀ ، وكران   

كندة بصفين وعلى الميسرة یوم النهروان ، وشهد الجمرل   من فضالء الصحابۀ ، وكان على

( من العطاء ، وكان قتلره سرنۀ    1)  172أیضا مع علی وكان من أعيان أصحابه وكان فی 

. وفی طبقات ابن سرعد الکبيرر : كران      وقبره مشهور بعذراء ، وكان مجاب الدعوة اه 78

وفد إلى النبی صلى اهلل عليه ويله حجر بن عدی جاهليا اسالميا وذكر بعض رواة العلم انه 

وسلم مع أخيه هانئ بن عدی ، وشهد حجر القادسيۀ ، وهو الذی افتتح عذرى ، وكان فی 

من العطاء ، وكان من أصحاب علی بن أبی طالب ، وشهد معره الجمرل وصرفين ،     1722

معاویۀ وفی اإلصابۀ : حجر بن عدی بن   وكان ثقۀ معروفا ، ولم یرو عن غير علی شيئا اه

بن جبلۀ بن عدی بن ربيعۀ بن معاویۀ األكرمين الکندی المعروف ابن حجر األدبر حجرر  

الیير ذكر ابن سعد ومصعب الزبيری فيما رواه الحاكم عنه انه وفد علرى النبری صرلى اهلل    

عليه ويله وسلم ، وشهد القادسيۀ ، وانه شهد بعد ذلك الجمرل وصرفين ، وصرحب عليرا     

تل بمرج عذراء بأمر معاویۀ ، وكان حجر هو الذی افتتحها فقردر ان  فکان من شيعته ، وق

قتل بها . وقد ذكر ابن الکلبی جميع ذلك . وذكره یعقوب بن سفيان فی امراء علری یروم   
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صفين . وروى ابن السکن وغيره من طری  إبراهيم بن األشتر عن أبيه انه شهد هو وحجر 

الحاكم فی المستدرك : ذكر مناقرب حجرر برن     . وقال  بن األدبر موت أبی ذر بالربذة اه

 778صفحه › عدی وهو راهب أصحاب محمد صلى اهلل عليه ويله وسلم وذكر مقتله . ثم 

روى بسنده عن مصعب بن عبد اهلل الزبيری أنه قال : حجر بن عدی الکندی یکنرى أبرا   ‹ 

القادسيۀ ، وشرهد  عبد الرحمن ، كان قد وفد إلى النبی صلى اهلل عليه ويله وسلم ، وشهد 

الجمل وصفين مع علی ، قتله معاویۀ بن أبی سفيان بمرج عذراء ، وكان له ابنان عبرد اهلل  

. واسند الحراكم أیضرا    71وعبد الرحمن قتلهما مصعب بن الزبير صبرا ، وقتل حجر سنۀ 

عن إبراهيم بن یعقوب قال : قد أدرك حجر بن عدی الجاهليۀ وأكل الدم فيها ، ثم صحب 

ل اهلل صلى اهلل عليه ويله وسلم وسمع منه ، وشهد مع علی برن أبری طالرب الجمرل     رسو

وذكره المرزبانی فی النبذة المیتارة من كتاب تلیيص  .  وصفين ، وقتل فی مواالة علی اه

كما فی نسیۀ میطوطۀ عندنا ، وهذه النبذة هی التی كنا نظن أنهرا   -أخبار شعراء الشيعۀ 

للمرزبانی ، ثم تبين لنا أنها ليست منه ، وأشرنا إليها فی أحمد بن من كتاب معجم الشعراء 

إبراهيم بن إسماعيل الکاتب ، وأحمد بن خالد الشروی ، وإسماعيل بن محمد الحميری ، 

قال المرزبانی : حجر بن  -وهم ثمانيۀ وعشرون رجال ، وحجر بن عدی هو التاسع منهم 

النبی صلى اهلل عليه ويله وسلم ، وشهد القادسيۀ ( الکندی . وفد على  8عدی بن األدبر ) 

وهو الذی فتح مرج عذرا ، وشهد مع علی عليه السالم الجمل وصفين ، وهو مرن العبراد   

وفری تراریخ دمشر  البرن       الثقات المعروفين ، روى النبی صلى اهلل عليه ويله وسرلم اه 

سبه بکهالن بن سبأ . عساكر : حجر بن عدی األدبر بن معاویۀ بن جبلۀ بن عدی یتصل ن

وحجر هذا هو الکندی من أهل الکوفۀ وفد على النبی صلى اهلل عليه ويله وسلم وكان مع 

الجيش الذی فتح الشام . وشهد صفين مع علی بن أبی طالب وقتل بعذرا من قرى دمش  

. وقال ابن سعد فی  -وال یزال معروفا إلى اليوم كما سنشرحه  -ومسجد قبره بها معروف 

طبقۀ األولى من تابعی أهل الکوفۀ حجر الکندی قتله معاویۀ . وقال فی الطبقۀ الرابعرۀ :  ال
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هو جاهلی اسالمی ، وفد على النبی صلى اهلل عليه ويله وسلم ، وشهد القادسيۀ والجمرل  

من العطاء ، وقتل مصعب بن الزبير ابنيه عبيد اهلل وعبرد الررحمن    172مع علی ، وكان له 

تشيعان . وكان حجر ثقۀ معروفا ، ولم یرو عن علی شيئا ، كذا قال ) والذی صبرا ، وكانا ی

انه لم یرو عن غير علی شيئا . فکران لفظرۀ غيرر سرقطت مرن       -كما مر  -فی الطبقات 

الناسخ ( . قال : وقال البیاری فی تارییه : انه سمع عليرا وعمرارا ، وهرو معردود فری      

اب الحدیث ال یصححون لحجر روایۀ ، وكان مرع  الکوفيين . وقال ابن ماكوال : أكثر أصح

علی حجران : حجر الیير وهو الکندی ، وحجر الشر وهو حجر بن یزید بن سرلمۀ برن   

مرة ) والصواب أن حجر الشر كان مع معاویۀ وحجر الیير مع علی كما یأتی فی أخبراره  

ومرا توضرأ اال   بصفين ( . قال : وقال أبو معشر : كان حجر عابدا ، وما أحدث اال توضأ 

صلى ، وكان یلم  فراش أمه بيده فيتهم غليظ یده فينقلب على ظهره فإذا أمن أن یکون 

قتل معاویرۀ حجرر برن عردی      71. وفی مروج الذهب : فی سنۀ   عليه شئ نامت أمه اه

  اه 72الکندی ، وهو أول من قتل صبرا فی االسالم ، وقيل إن قتله وأصحابه كان فی سنۀ 

یل : حجر بن عدی وهو حجر الیير ، وكان حجر بن عدی جاهليا اسالميا وفی ذیل المذ

، وقد ذكر بعض رواة العلم انه وفد إلى النبی صلى اهلل عليه ويله وسلم مع أخيه هانئ برن  

عدی ، وهو الذی افتتح مرج عذراء ، وكان فی ألفين وخمسمائۀ من العطراء ، وكران مرن    

. مجمل أحوالره المسرتفادة ممرا      جمل وصفين اهأصحاب علی عليه السالم ، شهد معه ال

تقدم هو من خيار الصحابۀ : رئي  قائد شجاع أبی النف  عابد زاهد مسرتجاب الردعوة   

عارف باهلل تعالى مسلم ألمره مطيع له مجاهر بالح  مقاوم للظلم ال یبرالی برالموت فری    

عليه فرضرى ربره    سبيل ذلك باذل فی سبيل اهلل كل ما یملك حتى نفسه التی هی عزیزة

أعز منها عليه ، خالص الوالء ألمير المؤمنين عليه السالم ، بالغ فی ذلك الغایۀ ) أما كونه 

من خيار الصحابۀ ( فقد شهد له بذلك كبار العلماء . ) أما ریاسرته وشرجاعته ( الموجبرۀ    

ه االمرارة  الستحقاقه تولی قيادة الجيوش ، فيدل عليها توليۀ أمير المؤمنين عليه السالم لر 
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على الجيوش فی حروب الجمل وصفين وغيرر ذلرك ، وظهررت شرجاعته فری لحوقره       

الضحاك بن قي  الجبار العنيد الشجاع المطرق ، من العراق إلى غربی تدمر بعدة ال تزید 

عن عدته حتى قتل من أصحابه تسعۀ عشر رجال فی عشيۀ واحدة وفر هاربا ليال وتحمل 

واما إباء نفسه ( فقد حمله على تمنی الموت قبل الرغم والذل العار والشنار وعير بذلك ) 

) وأما عبادته ( فکفى فيها وصف الحاكم له فی المستدرك بأنه راهب الصرحابۀ وانره مرا    

أحدث اال توضأ وما توضأ اال صلى فرضا أو نفال ) وأما زهده ( فی هذه الدنيا الفانيۀ فال 

استشهد فی طلب الدار اآلخررة . وأمرا معرفتره    أدل عليه من اختياره اآلخرة عليها حتى 

باهلل تعالى وتسليمه ألمره ووصوله فی المعرفۀ والتسليم إلى درجۀ تقارب درجات األنبياء 

والمرسلين فان أصحابه یطلبون منه ، كما ستعرف ، أن یدعو اهلل بیالصه وخالصرهم فرال   

ألمر اهلل تعالى ( فرال مقرام أجرل     یزید على قوله ثالثا : ) اللهم خر لنا ( . ) وأما تسليمه

وأعظم من مقامه فی تسليم نفسه للقتل واختياره ذلك على البراءة من علی بن أبی طالب 

، وهو لو فعل ذلك دفعا عن نفسه لکان معذورا ال اثم عليه ، فقد رخرص اهلل تعرالى فری    

أكره وقلبه مطمئن ( اظهار كلمۀ الکفر وشتم النبی صلى اهلل عليه ويله وسلم بقوله ) اال من 

، ولکن كان عدم البراءة والصبر على القتل أفضل وأعلى درجۀ ، وكان حجرر فری ذلرك    

قدوة ألصحابه الذین صبروا معه على القتل ولم یبرأوا ، وال مقام أعلى وارفع مرن طلبره   

تقدیم قتل ابنه ان كان امر بقتله خوفا من أن یرى هول السيف على عن  أبيه فيرجع عرن  

ۀ علی بن أبی طالب ، والبالء للنفوس كالمحك للمعادن ، ویأتی أنه لما قال الیثعمی والی

یقتل نصفنا ویسلم النصف ، قال سعيد بن نمران : اللهم اجعلنی ممرن ینجرو وأنرت عنری     

راض ، وقال العنزی : اللهم اجعلنی ممن تکرم بهوانهم ، وكالهما مصيب فی قوله ، اال ان 

ا اطاعته اهلل تعالى فهی فی أعلى درجات اإلطاعۀ ، فقرد ثبرت فری    مقام العنزی أعال وام

مقام تزل فيه األقدام وتذهب فيه العقول واختار القتل على البراءة وال مقام أعال من هرذا  

فی اإلطاعۀ ، وأین هذا من الصالة والصيام والحج وایتاء الزكاة وبر الوالدین وغيرها مرن  
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يم النف  للقتل اختيارا لآلخرة على الدنيا ؟ وبره بأمه جميع الطاعات التی تهون عند تسل

فی عدم اكتفائه بوضع یده على فراشها خوفا أن یکون عليه شئ حتى یمسره بظهرره ألن   

یدیه خشنتان قد ال یحسان بما على الفراش ، وان كان له مقام عال فی الطاعۀ ، لکن أین 

مجاهرتره برالح  ومقاومتره الظلرم     هو من األعال منه من تسليم الرنف  للقترل . ) وامرا    

ومجابهته الفراعنۀ فی ذلك ( فهو أیضا مقام تزل فيه االقدام وتزیغ األحالم ، وقد ثبت فيه 

ثبوتا ال مزید عليه غير هياب وال وجل ورد عليهم فی المأل وعلى رؤوس األشهاد ، ولرم  

فيه فلم یفعل . ومرع  یغره زخرف الدنيا الفانيۀ ، وقد بذل له زیاد ما یجب ان كف عما هو 

ذلك فقد احتاط لنفسه فی بعض المواضع ولجأ إلى المداراة فلم ییلع معاویرۀ . وأعلرن   

بأنه على بيعته . واخالصه الشدید فی والء أمير المؤمنين البالغ أقصى الغایات قد ظهر مما 

 مر .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 عدی بنشهادت حجر  .12

 111-118ص ،6 الکبرى،ج الطبقات
  عدی بن حجر -1181

 برن  الحرارث  بن معاویۀ ابن الحارث بن األكرمين معاویۀ بن ربيعۀ بن عدی بن جبلۀ بن

  أبوه و. الیير حجر هو و. كندی بن مرتع بن ثور بن معاویۀ

 111ص ،6 الکبرى،ج الطبقات                        

 ذكرر  و قرال . إسالميا جاهليا عدی بن حجر كان و. األدبر فسمی موليا طعن األدبر عدی

 و القادسيۀ حجر شهد و. عدی بن هانئ أخيه مع. ص. النبی إلى وفد أنه العلم رواة بعض

 أصرحاب  من كان و. العطاء من خمسمائۀ و ألفين فی كان و. عذرى مرج افتتح الذی هو
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 علرى  واليرا  سفيان أبی بن زیاد دمق فلما. صفين و الجمل معه شهد و طالب أبی بن علی

 قرد  مرا  علرى  إیاك و أنا كنت قد و. أعرفك أنی تعلم: فقال عدی بن بحجر دعا الکوفۀ

 .ذلك غير جاء قد إنه و. طالب أبی بن علی حب من یعنی. علمت

 و لسرانك  عليرك  أملرك . كلره  فأستفرغه قطرة دمك من لی تقطر أن اهلل أنشدك أین و

 نفسرك  فراكفنی  لردی  مقضيۀ حوائجك و. مجلسك فهو ریسری هذا و. منزلك ليسعك

 و السفلۀ هذه و إیاك و. نفسك فی الرحمن عبد أبا یا اهلل فأنشدك. عجلتك أعرف فإنی

 لرم  بحقرك  اسرتیففت  أو علری  هنرت  لرو  فإنك رأیك عن یستزلوك أن السفهاء هؤالء

 مرن  خوانره إ فأتراه . منزله إلى انصرف ثم. فهمت قد: حجر فقال. نفسی من بهذا أخصك

 .لك نصح ما: قالوا. كذا و كذا لی قال: قال األمير؟ لك قال ما: فقالوا الشيعۀ

 أح  و شيینا إنك: یقولون و إليه ییتلفون الشيعۀ كانت و. االعتراض بعض فيه و فأقام

 برن  عمررو  إليره  فأرسرل . معه مشوا المسجد إلى جاء إذا كان و. األمر هذا بإنکار الناس

 هرذه  مرا  الررحمن  عبرد  أبا: بالبصرة زیاد و الکوفۀ على زیاد خليفۀ یومئذ هو و. حریث

. فيه أنتم ما تنکرون: للرسول فقال علمت؟ قد ما نفسك من األمير أعطيت قد و الجماعۀ

 كانرت  إن: إليره  كتب و. زیاد إلى بذلك حریث بن عمرو فکتب. لك أوسع وراءك إليك

 ابرن  عردی  إلرى  فأرسرل  الکوفۀ قدم حتى السير زیاد فأغذ. فالعجل بالکوفۀ حاجۀ لك

 عردة  إلى و زهرة بنی حليف العذری عرفطۀ بن خالد و البجلی اهلل عبد بن جریر و حاتم

 و الجماعۀ هذه عن ینهاه و إليه ليعذر عدی بن حجر إلى فأرسلهم الکوفۀ أهل أشراف من

 جعرل  و هممرن  أحدا یکلم لم و ء شی إلى یجبهم فلم فأتوه. به یتکلم عما لسانه یکف إن

 مجنرون  أ: حاتم بن عدی له فقال. الدار ناحيۀ فی بکر و قال. البکر أعلف غالم یا: یقول

 مرا : ألصرحابه  عدی فقال البکر؟ أعلف غالم یا تقول أنت و به أكلمك بما أكلمك أنت؟

 فرأخبروه  زیرادا  أتوا و عنه القوم فنهض. أرى ما كل الضعف به بلغ البائ  هذا أظن كنت

. سرفيان  ألبی إذا لست: فقال به الرف  زیاد سألوا و. أمره حسنوا و. بعضا اخزنو و ببعض
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 بأصحابه و زیاد به أتی و عنه انفضوا ثم. معه بمن فقاتلهم البیاریۀ و الشرط إليه فأرسل

  بيعتی على إنی: فقال لك؟ ما ویلك: له فقال

 111ص ،6 الکبرى،ج الطبقات                        

 اكتبروا : فقرال  الکوفرۀ  أهرل  وجوه من سبعين زیاد فجمع. أستقيلها ال و قيلهاأ ال لمعاویۀ

 أصرحابه  و بحجرر  بعث و. معاویۀ على وفدهم ثم ففعلوا. أصحابه و حجر على شهادتکم

 معاویرۀ  إلى المیزومی هشام بن الحارث بن الرحمن عبد فبعثت الیبر عائشۀ بلغ و. إليه

 جردادها  المرؤمنين  أميرر  یا: الثقفی عثمان بن حمنالر عبد فقال. سبيلهم ییلی أن تسأله

 كتراب  علی اعرضوا لکن و أراهم أن أحب ال: معاویۀ فقال. أبرأ العام بعد تعن ال جدادها

 .زیاد

 إلرى  أخرجروهم : سفيان أبی بن معاویۀ فقال. فشهدوا الشهود جاء و. الکتاب عليه فقرئ

 :قالوا القریۀ؟ هذه ما: حجر فقال. إليها فحملوا قال. هنالك فاقتلوهم عذرى

 اليوم بی أتی ثم. اهلل سبيل فی كالبها نبح مسلم ألول إنی اهلل و أما. هلل الحمد: قال. عذراء

 رجل إلى حجر دفع و. ليقتله الشام أهل من رجل إلى منهم رجل كل دفع و. مصفودا إليها

 صرلى  و وضرأ فت فتركروه . ركعترين  أصرلی  دعونی هؤالء یا: فقال ليقتله فقدمه حمير من

. صليت إال قط توضأت ما: فقال فانصرف جزعت؟ أ. طولت: له فقيل فيهما فطول ركعتين

 منشورا كفنا و مشهورا سيفا رأیت لقد جزعت لئن و. هذه من أخف قط صالة صليت ما و

 معاویرۀ  برل  یقال و. القبور لهم حفروا و باألكفان جاؤوا عشائرهم كانت و. محفورا قبرا و

 أمتنرا  علرى  نسرتعدیك  أنا اللهم: حجر قال و. باألكفان إليهم بعث و القبور لهم حفر الذی

 إن: فقال. عنقك مد: لحجر فقيل قال. قتلونا الشام أهل إن و علينا شهدوا العراق أهل فإن

 بنری  مرن  رجال بعث قد معاویۀ كان و. عنقه فضربت فقدم. عليه ألعين كنت ما لدم ذاك

 مرن  مرنهم  رجرل  إليه فنظر. أعور كان و. فقتلهم فياض نب هدبۀ له یقال سعد بن سالمان
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 معاویرۀ  أردف سربعۀ  قتل فلما قال. نصفنا نجا و نصفنا قتل الطير صدقت إن: فقال خثعم

 .جميعا بعافيتهم برسول

 عبد قدم و. رجال عشر ثالثۀ كانوا و قال. سبعۀ نجا و ستۀ قتل أو. ستۀ نجا و سبعۀ فقتل

 أميرر  یرا : فقرال . قتلروا  قرد  و. عائشرۀ  برسالۀ معاویۀ على هشام بن الحارث بن الرحمن

 كانرت  قد و. قومی من عنی مثلك غيبۀ: فقال سفيان؟ أبی حلم عنك عزب أین المؤمنين

 :معاویۀ إلى بحجر سير حين قالت. شيعيۀ كانت و. األنصاریۀ میربۀ بن زید بنت هند

 یسير حجرا ترى هل ترفع            المنير القمر أیها ترفع         

 الیبير زعم كما ليقتله            حرب بن معاویۀ إلى یسير            

 السدیر و الیورن  لها طاب و            حجر بعد الجبابر تجبرت            

 111ص ،6 الکبرى،ج الطبقات                        

 مطير یوما یحيها لم كأن            محوال له البالد أصبحت و         

 السرور و السالمۀ تلقتك            عدی بنی حجر حجر یا أال            

 زئير له دمش  فی شيیا و            عدیا أردى ما عليك أخاف            

 یصير الدنيا من هلك إلى            قوم عميد فکل تهلك فإن            

: قرال  بقتله فأمر بحجر أتی لما: قال محمد عن عون ابن عن مسعدة بن حماد أخبرنا: قال

 .میاصما أبعث فإنی ثيابی فی ادفنونی

 قمريم  ابن عمير حدثنا: قال إسحاق أبی بن یون  حدثنا: قال عباد بن یحيى أخبرنا: قال

 الیرالء  دخل ابنك رأیت إنی لحجر قلت: قال الکندی عدی بن لحجر غالم حدثنی: قال

 سمعت ما هذا. الرحيم الرحمن اهلل بسم فقرأ. الکوة من يفۀالصح ناولنی: قال. یتوضأ لم و

 غيرر  عرن  یررو  لم و معروفا ثقۀ كان و. اإلیمان نصف الطهور أن یذكر طالب أبی بن علی

 .شيئا علی
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 1-1ص ،1 الذهب،ج مروج
 :الکندی حجر مقتل

 راًصرب  قتل من أول هو و الکندی، عدی بن حُجْرَ معاویۀ قَتَلَ خمسين و ثالث سنۀ فی و

 أربعرۀ  و الکوفرۀ  أهل من أصحابه من نفر تسعۀ معه و الکوفۀ من زیاد حمله: االسالم فی

 له عقب ال و تقول ابنته أنشأت دمش  به یراد الکوفۀ من أميال على صار فلما غيرها من

 :غيرها من

 یسير حجراً ترى أن لعلك            المنير القمر أیها ترفَّعْ         

 األمير زعم كذا ليقتله،            حرب بن معاویۀ الى يریس            

 النسور محاسنه من تأكل و            دمش  بابی على یَصْلبه و            

 السدیر و الیورن  لها طاب و            حُجْرٍ بعد الیبائر تیيرت            

 السرور و المۀالس تلقتك            عدی بنی حجر حجر یا أال            

 زئير له دمش  فی شيیا و            عليا أرْدَى ما عليك أخاف            

 1ص ،1 الذهب،ج مروج                        

 البعير نحر كما ینحر لم و            موتاً مات حجراً ليت یا أال         

 یصير الدنيا من هلك إلى            قوم عميد فکل تهلك فإن            

 إلرى  بأخبرارهم  البریرد  تقردم  دمش  من ميلًا عشر اثنی على عذراء مرج إلى صار لما و

 صردق  إن: مرنهم  رجل قال أصحابه و حجْر على أشرف فلما أعور، برجل فبعث معاویۀ،

 تررون  أمرا : قرال  ذلرك؟  كيرف  و: له فقيل الباقون، ینجو و النصف منا سيقتل فإنه الزَّجر

 قرد  المرؤمنين  أميرر  إن: لحجرر  قال إليهم وصل فلما عينيه، بإحدى اباًمُصَ المقبل الرجل

 قترل  و ترراب  ألبری  المترولی  و الطغيران  و الکفرر  معدن و الضالل رأس یا بقتلك أمرنی

 و حجرر  فقرال  منره،  تتبررأوا  و صراحبکم  تلعنوا و كفركم، عن ترجعوا أن إال أصحابك،

 القردوم  ثم إليه، تدعونا مما علينا یسرال السيف حد على الصبر إن: معه كان ممن جماعۀ
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 معه كان من نصف أجاب و النار، دخول من إلينا أحب وصيه على و نبيه على و اهلل على

 فری  یطرول  فجعرل  ركعتين، أصلی دعونی: قال ليقتل حجر قدم فلما علی، من البراءة الى

 و صرليت  إال قط ةللصال تطهرت ما لکنی و ال،: فقال الموت من أجَزَعاً: له فقيل صالته،

 مشهورا، سيفاً و محفوراً، قبراً ألرى إنی و أجزع، ال كيف و هذه، من أخف قط صليت ما

 إن: قيرل  و أصرحابه،  مرن  قولره  على وافقه من به ألح  و فنحر، تقدم ثم منشوراً، كفَناً و

 .خمسين سنۀ فی كان قتلهم

 112ص ، 11 جبحار األنوار، 
قبل أن یروی هذا الحدیث كان النفر الذین حضروا مروت  بن عبد البر « 8»قال أبو عمرو 

أبی ذر الربذة مصادفۀ جماعۀ منهم حجر بن عدی الذی قتله معاویرۀ و هرو مرن أعرالم     

 الشيعۀ و عظمائها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 زیاد بعد از شنیدن خبر شهادت حجر بن مرگ ربیع .13

 128ص ،7 ،جالطبری تاریخ
 71 سنه

  الحارثى زیاد بن الربيع وفاه عن الیبر ذكر

 .خراسان على زیاد عامل هو و الحارثى، زیاد بن الربيع وفاه كانت السنه هذه فی و

 :وفاته سبب عن الیبر ذكر                        

 و سرنتين  خراسران  زیراد  بن الربيع ولى: قال محمد، بن على حدثنى: قال عمر، حدثنى 

 فرولى  الربيرع،  برن  اهلل عبرد  ابنره  استیلف و زیاد، فيه مات الذى العام فی مات و أشهرا،
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 و یردفن،  هرو  و خراسران  علرى  زیراد  قبل من عهده فقدم: قال اهلل عبد مات ثم شهرین،

 .الحنفی اهلل عبد بن خليد خراسان على الربيع بن اهلل عبد استیلف

 یومرا  ذكرر  زیاد ابن الربيع ان بلغنى: قال بيه،ا عن الفضل، بن محمد أخبرنی و: على قال

 لرم  قتلره  عند نفرت لو و بعده، صبرا تقتل العرب تزال ال: فقال عدى، بن حجر بیراسان

 فری  خررج  ثم جمعه، الکالم هذا بعد فمکث فذلت، اقرت لکنها و صبرا، منهم رجل یقتل

 فآمنوا بدعوه داع انى و ،الحياه مللت قد انى الناس، ایها: فقال جمعه، یوم فی بياض ثياب

 امرن  و عاجال إليك فاقبضنى خير عندك لی كان ان اللهم: قال و الصالة، بعد یده رفع ثم

 بيته، الى فحمل سقط حتى ثيابه توارت فما فیرج، الناس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 دعوت کوفیان از امام حسین .14

 12-17ص ،7 الفتوح،ج
 

 عنهما اهلل رضی علی ابن الحسين إلى كتبهم من كان ما و الکوفۀ أخبار ذكر

 فيهم قام منزله فی تکاملوا فلما الیزاعی صرد بن سليمان دار فی الشيعۀ اجتمعت و: قال

 ذكر ثم بيته، أهل على و سلّم و عليه اهلل صلّى النبی على صلى و أثنى و اهلل فحمد خطيبا

 معشرر  یرا : قرال  ثم الشریفۀ، مناقبه ذكر و عليه فترحم طالب أبی بن یعل المؤمنين أمير

 اهلل سريجزیه  و عملره  علرى  قردم  و ربره  إلى صار قد معاویۀ بأن علمتم قد إنکم! الشيعۀ

 و -خزیا اهلل زاده -یزید ابنه موضعه فی قعد قد و شر، أو خير من قدم بما تعالى و تبارك

 و سرفيان  أبی يل طواغيت من خائفا مکۀ إلى صار و[ 8] خالفه قد علی بن الحسين هذا

 أنکرم  تعلمرون  كنتم فإن اليوم، نصرتکم إلى احتاج قد و قبله، من أبيه شيعۀ و شيعته أنتم
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 من الرجل[ 1] تغروا فال الفشل و الوهن خفتم إن و إليه، فاكتبوا عدوه مجاهدو و ناصروه

 فأخرذ . حاجتره  ینال حتى دونه نفسناأ نقتل و عدوه، نقاتل و ننصره بل: القوم فقال. نفسه

: قرال  ثرم [. 1] ینکثرون  ال و یغدرون ال أنهم عهدا و ميثاقا بذلك صرد بن سليمان عليهم

 فال أ: قالوا. عليکم القدوم سلوه و ذكرتم، كما له أنکم جماعتکم من كتابا اآلن إليه اكتبوا

 برن  الحسين إلى القوم بفکت: قال. جماعتکم یکتب بل ال،: قال إليه؟ الکتاب أنت تکفينا

 ...عنهما اهلل رضی علی

 11ص ،7 الفتوح،ج                        

 مسمع بن اهلل عبد و الهمدانی[ 1] سبع بن اهلل عبد إلى دفعه و ختمه و الکتاب طوى ... ثم

 أهل كتاب الحسين فقرأ. عنهما اهلل رضی علی بن الحسين إلى بهما وجهوا و ،[2] الکبرى

 [.88] ء بشی[ 82] یجبهم لم و سکتف الکوفۀ

 12ص ،7 الفتوح،ج                        

[ 1] اهلل عبرد  برن  الرحمن عبد و[ 1] الصيداوی مسهر بن[ 8] قي  ذلك بعد عليه قدم ثم

 جماعرۀ  معهرم  و التميمی، وال بن اهلل عبد و السلولی[ 7] عبيد بن[ 1] عمارة و األرحبی

 و عليهم، القدوم یسألوه و أربعۀ، و ثالثۀ و رجلين من تابك كل ،[6] مائۀ و خمسين نحو

 .ء بشی یجيبهم فال أمره فی یتأنی الحسين

 بهذا[ 1] الحنفی اهلل عبد بن سعيد و السبيعی هانئ[ 7[ ]-بن] هانئ ذلك بعد عليه قدم ثم

 الکوفۀ أهل من الحسين على ورد ما يخر هو و ،[2] الکتاب

 86 - 87ص  -لی ابن نما الح -مثير األحزان 

ورویت لما بلغ أهل الکوفۀ موت معاویۀ وان الحسين ) ع ( بمکۀ اجتمعت الشيعۀ فی دار 

سليمان بن صرد الیزاعی فقال لهم ان معاویۀ هلك وان الحسين قد تعريص علرى القروم    

ببيعته وخرج إلى مکۀ هاربا من من طواغيت يل أبی سفيان وأنتم شيعته وشيعۀ أبيه فرإن  
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ون انکم ناصروه ومجاهدوا عدوه فاكتبوا إليه وان خفتم الوهن والفشل فال تغروا كنتم تعلم

الرجل بنفسه قالوا بل نقاتل عدوه ونقتل أنفسنا دونه ورویت إلى یون  بن أبی إسرحاق  

قال خرج وفد إليه من الکوفۀ وعليهم أبو عبد اهلل الجدلی ومعهم كترب شربث برن ربعری     

يۀ ورفاعۀ بن شداد وحبيب بن مظراهر وعبرد اهلل وال   وسليمان بن صرد والمسيب بن نج

وقي  بن مسهر األسدی أحد بنی الصيداء وعمارة بن عتبۀ السرلولی وهرانی برن هرانی     

السبيعی وسعيد بن عبد اهلل الحنفی ووجوه الکوفۀ یدعونه إلى بيعته وخلع یزید وقالوا انرا  

جمعنا اهلل بك على الهدى فرأنتم  تركنا الناس قبلنا وأنفسهم منطلقۀ إليك وقد رجونا ان ی

أولى باالمر من یزید الذی غصب األمۀ فيئهرا وقترل خيارهرا واتیرذ مرال اهلل دوال فری       

شرارها وهذه كتب أماثلهم واشرافهم والنعمان بن بشير فی قصر االمارة ولسنا نجتمع معه 

‹  86صفحه › فی جمعۀ وال جماعۀ وال عيد ولو بلغنا اقبالك أخرجناه حتى یلح  بالشام 

وتواترت الکتب حتى تکملت عنده اثنى عشر الف كتاب وهو مع كل ذلك ال یجيبهم ثرم  

 قدم بعد ذلك هانی بن هانی السبيعی وسعيد بن عبد اهلل الحنفی بکتاب هو يخر الکتب

 111-111ص ، 11 جبحار األنوار، 
متناعه من بيعته و و بلغ أهل الکوفۀ هالك معاویۀ فأرجفوا بيزید و عرفوا خبر الحسين و ا

ما كان من أمر ابن الزبير فی ذلك و خروجهما إلى مکۀ فاجتمعت الشريعۀ بالکوفرۀ فری    

منزل سليمان بن صرد الیزاعی فذكروا هالك معاویرۀ فحمردوا اهلل و أثنروا عليره فقرال      

  على القوم« 1»  سليمان إن معاویۀ قد هلك و إن حسينا قد نقض

 111ص ، 11 جاألنوار،  بحار                        

ببيعته و قد خرج إلى مکۀ و أنتم شيعته و شيعۀ أبيه فإن كنتم تعلمرون أنکرم ناصرروه و    

مجاهدو عدوه فاكتبوا إليه فإن خفتم الفشل و الوهن فال تغروا الرجل فی نفسه قالوا ال بل 

للحسين   الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ  نقاتل عدوه و نقتل أنفسنا دونه فاكتبوا إليه. فکتبوا إليه
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و رفاعۀ بن شداد البجلی و حبيب « 8»بن علی من سليمان بن صرد و المسيب بن نجبۀ 

و شيعته المؤمنين و المسلمين من أهل الکوفۀ سالم عليرك فإنرا نحمرد    « 1»بن مظاهر 

د الرذی  إليك اهلل الذی ال إله إال هو أما بعد فالحمد اهلل الذی قصم عردوك الجبرار العنير   

انتزى على هذه األمۀ فابتزها أمرها و غصبها فيئها و تأمر عليها بغير رضى منها ثم قترل  

كَما بَعِدَتْ   خيارها و استبقى شرارها و جعل مال اهلل دولۀ بين جبابرتها و أغنيائها فبعدا له

بشير فری   ثَمُودُ إنه لي  علينا إمام فأقبل لعل اهلل أن یجمعنا بك على الح  و النعمان بن

قصر اإلمارة لسنا نجتمع معه فی جمعۀ و ال نیرج معه إلى عيد و لو قد بلغنرا أنرك قرد    

 أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء اهلل.

ثم سرحوا بالکتاب مع عبد اهلل بن مسمع الهمدانی و عبد اهلل برن وأل و أمروهمرا بالنجرا    

 لعشر مضين من شهر رمضان.فیرجا مسرعين حتى قدما على الحسين بمکۀ 

ثم لبث أهل الکوفۀ یومين بعد تسریحهم بالکتاب و أنفذوا قي  بن مسرهر الصريداوی و   

و عمارة بن عبد اهلل السرلولی  « 1»  عبد اهلل و عبد الرحمن ابنی عبد اهلل بن زیاد األرحبی

  إلى الحسين ع و معهم نحو مائۀ و خمسين صحيفۀ من الرجل

 111ص ، 11 جبحار األنوار،                         

 و االثنين و األربعۀ.

و قال السيد و هو مع ذلك یتأبى و ال یجيبهم فورد عليه فی یوم واحد سرتمائۀ كتراب و   

 تواترت الکتب حتى اجتمع عنده فی نوب متفرقۀ اثنا عشر ألف كتاب.

وا إِلَيْهِ هَانِئَ بْنَ هَانِئٍ السَّبِيعِیَّ وَ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ و قَالَ الْمُفِيدُ ثُمَّ لَبِثُوا یَوْمَيْنِ يخَرَیْنِ وَ سَرَّحُ

إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِریٍّ مِرنْ شِريعَتِهِ مِرنَ       بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ  اللَّهِ الْحَنَفِیَّ وَ كَتَبُوا إِلَيْهِ

هَلَا فَإِنَّ النَّاسَ یَنْتَظِرُونَكَ لَا رَأْیَ لَهُرمْ غَيْررُكَ فَالْعَجَرلَ    الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ أَمَّا بَعْدُ فَحَيَّ

 الْعَجَلَ ثُمَّ الْعَجَلَ الْعَجَلَ وَ السَّلَامُ.
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وَ  ثُمَّ كَتَبَ شَبَثُ بْنُ رِبْعِیٍّ وَ حَجَّارُ بْنُ أَبْجَرَ وَ یَزِیدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رُوَیْمٍ وَ عُرْوَةُ بْنُ قَيْ ٍ

 عمر ]عَمْرُو[ بْنُ حَجَّاجٍ الزُّبَيْدِیُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو التَّيْمِیُّ أَمَّا بَعْدُ فَقَدِ اخْضَررَّ الْجَنَّراتُ وَ  

ةٍ أَیْنَعَتِ الثِّمَارُ وَ أَعْشَبَتِ الْأَرْضُ وَ أَوْرَقَتِ الْأَشْجَارُ فَإِذَا شِئْتَ فَأَقْبِلْ عَلَى جُنْدٍ لَكَ مُجَنَّدَ

 وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَۀُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ عَلَى أَبِيكَ مِنْ قَبْلِكَ.

هَانِئٍ وَ تَلَاقَتِ الرُّسُلُ كُلُّهَا عِنْدَهُ فَقَرَأَ الْکُتُبَ وَ سَأَلَ الرُّسُلَ عَنِ النَّاسِ ثُمَّ كَتَبَ مَعَ هَانِئِ بْنِ 

 وَ كَانَا يخِرَ الرُّسُلِ. وَ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ابینقیام توّ معرّفی .15

 782-722ص ،8الکبرى،خامسۀ الطبقات
 [ الحسين بدم للثأر التوابين خروج: ]األول إلى الحدیث رجع

 یقدم أن علی بن الحسين إلى كتب فيمن الیزاعی« 1» صرد بن سليمان كان و«: 1» قال

  قتل فلما. معه یقاتل لم و عنه أمسك قدمها فلما«. 7» الکوفۀ

 782ص ،8الکبرى،خامسۀ الطبقات                        

 مرن  جميرع  و« 8» الفرزاری  نجبۀ بن المسيب و هو ندم. عنه رضی و اهلل رحمه الحسين

 فعسرکروا  فیرجوا! صنعنا؟ امم التوبۀ و المیرج ما: فقالوا. معه یقاتل لم و الحسين خذل

 «بالنیيلۀ

 .ستين و خم  سنۀ اآلخر ربيع شهر لمستهل 

 .الحسين بدم فنطلب الشام إلى نیرج: قالوا و. صرد بن سليمان أمرهم ولوا و

 قرقيسيا بناحيۀ هی و« 1» الوردة عين فأتوا فیرجوا يالف أربعۀ كانوا و. التوابين فسموا

 فقراتلوهم « 7» نميرر  ابن الحصين عليهم ألفا عشرون مه و الشام أهل جمع فلقيهم«. 1»
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 فسرقط  فقتله بسهم« 6» نمير بن الحصين بن یزید فرماه. قاتل و صرد بن سليمان فترجل

 «.7» الکوفۀ إلى منهم بقی من رجع و أصحابه عامۀ قتل و. الکعبۀ رب و فزت: قال و

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 عبید ثقفی مختار بن أبی معرّفی .16

 111-177ص ،6 األشراف،ج أنساب
  قصصه و الثقفی عبيد أبی بن المیتار أمر

 غيررة  بن عقدة بن عوف بن عمير بن عمرو بن مسعود بن عبيد أبی بن المیتار ولد: قالوا

 فيهرا  هراجر  التری  السنۀ فی هوازن بن بکر بن منبّه بن -ثقيف هو و -قسی بن عوف بن

 برن  عمررو  بنت دومۀ أبوه تزوّج و المدینۀ، إلى مکۀ من سلّم و عليه اهلل صلى اهلل رسول

: لره  یقول قائال منامه فی فرأى قومه نساء ییتار إیّاها تزوّجه قبل كان و معتّب، بن وهب

 .الحومه عظيمۀ فإنّها. دومه تزوّج

 قرائال  منامهرا  فری  رأت المیتار على اشتملت فلما فتزوّجها لومه، الئم من فيها یسمع ال

 الحظّ فيه له. بلد على یتغالبون. كبد فی الرجال إذا. األسد من أشدّ. بولد أبشری: لها یقول

 قليل. التبع كثير. یترعرع أن بعد و[. 8] یتسعسع أن قبل ابنك إنّ لها قيل ولد فلما األسدّ،

 .صنع بما یدان. ورع غير[ 1] خنشليل. الهلع

 176ص ،6 األشراف،ج أنساب                        

 إلرى  عنه تعالى اهلل رضی الیطّاب بن عمر وجّهه حين مسعود بن عبيد أبی أبيه مع كان و

 منبرا ألعلونّ اهلل و: یقول كان و سنۀ، عشرة ثالث أبوه قتل یوم له كان و الثقل، فی العراق

 و المشرقين أهل ذعرنّأل و. الحرمين أهل ألخيفنّ و عسکر بعد عسکرا ألفلّنّ و. منبر بعد

 .األوّلين زبر لفی خبری إنّ و. المغربين
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 علرى  أشرار  ساباط مظلم فی علیّ بن الحسن جرح حين بالمدائن عمّه مع المیتار كان و

 و األعرور،  الحرارث  مرنهم  الشيعۀ من قوم طلبه به، إليه التقرّب و معاویۀ، إلى بدفعه عمّه

 كان و فأمسکوا عنه اإلمساك فسألهم الحسن عمّه مفکلّ ليقتلوه، التميمی عمارة بن ظبيان

 .عثمانيّا الشيعۀ عند المیتار

 بایعره  فريمن  المیترار  فبایعه المیتار، دار نزل عقيل بن مسلم علیّ بن الحسين بعث فلما

 خرروج  یکن لم و ،[8] بیطرنيه له ضيعۀ فی المیتار و خرج یوم عقيل ابن خرج و سرا،

 قردم  و كران  مرا  هرانئ  أمرر  من كان حين بداهۀ خرج نّماإ ألصحابه، مواعدة عن مسلم

 فمرّ جماعۀ، فی الفيل بباب یعرف الذی المسجد باب على فوقف مسرعا، الکوفۀ المیتار

 -القروم  مرع  ال و منزلك فی أنت ال عبيد أبی بن یا له فقال الوادعی حيّۀ أبی بن هانئ به

 خطربکم،  لعظيم علیّ مرتجنا ییرأ أمسى: فقال -زیاد ابن أصحاب من الکوفۀ أهل یعنی

 إليره  فأرسرل  المیترار  بقرول  فأخبره زیاد ابن خليفۀ هو و حریث، بن عمرو هانئ فأتى

 فقرام  سبيال، عليها یجعل أن حذّره و نفسه، عن استنهه: له قال و رسوال حریث بن عمرو

  أنّه على به يتيك: فقال الثقفی قدامۀ بن زائدة

 177ص ،6 األشراف،ج بأنسا                        

 أمّا: حریث بن عمرو فقال عنده؟ بشأنه قمت ء شی فيه اهلل عبيد األمير إلى رقی إن و يمن

 عنرده  شفعت و الشهادة بمحضره له ءأقمت ء شی عنه بلغه فإن األمير أمّا و يمن، فهو منی

 و رایتره  تحرت  جلر   حتى فأتى حریث بن عمرو رسالۀ المیتار فأبلغ الشفاعۀ، أحسن

: لره  قال ريه فلما عليه المیتار فدخل بابه فتح و للناس جل  زیاد ابن إنّ ثم ليلته، بات

 ابن فرفع عمرو، رایۀ تحت إلّا بتّ ما اهلل و: فقال عقيل؟ ابن لنصر الجموع فی المقبل أنت

 مرا  علرى  عمررو  له شهد و عينه، فشتر المیتار وجه به فاعترض یده فی كان قضيبا زیاد

 یرزل  فلرم  فحرب   بره  أمرر  و عنقك، لضربت لك عمرو شهادة ال لو زیاد ناب فقال قال،

 .الحسين قتل حتى محبوسا
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 الکتراب  فيسرأله  عمر بن اهلل عبد إلى یسير أن الثقفی قدامۀ بن زائدة سأل المیتار إنّ ثم

 عبد عند المیتار أخت عبيد أبی بنت صفيّۀ كانت و منه، استيهابه فی معاویۀ بن یزید إلى

 یزیرد  فکتب المیتار، سأل بما یزید إلى فکتب عمر ابن إلى قدامۀ ابن فسار عمر، بن اهلل

 اليوم فی فیرج ثالثا، بالکوفۀ المقام فی أجّله و فیلّاه المیتار سبيل بتیليۀ زیاد ابن إلى

 فقرال  اسرترجع  عينه شتر رأى فلما واقصۀ، وراء من الغرق ابن فلقيه الحجاز، إلى الثالث

 :المیتار

 إربا، إربا أعضاءه و أباجله و أنامله أقطع لم إن اهلل قتلنی بالقضيب، الزانيۀ ابن نیعي شتر

 أمرر  كفيتره  عنّری  قبرل  و منّری  سمع إن: فقال الزبير ابن ذكر ثم عنّی، الکالم هذا فاحفظ

 انبعثت قد كأن و رعدت، و برقت قد الفتنۀ إنّ العرب، من رجل بدون فلست إلّا و الناس،

 برن  الحجّراج  الحردیث  بهرذا  حردّثت : قال أنّه الغرق ابن عن فروی ها،خطام فی فوطئت

 .ویلها صائحۀ و. ذیلها رافعۀ و: یقول كان: فقال المیتار سجع ذكر و ضحك و یوسف،

 171ص ،6 األشراف،ج أنساب                        

 و أعرداء،  مقرارع  و دیّنا، رجال كان أنّه إلّا یقول، كان ما أدری ما اهلل فو. حولها أو بدجلۀ

 .حرب مسعر

 العراق حال ما: له قال ثم له أوسع و به فرّحب الزبير، بن اهلل عبد على المیتار قدم و: قال

: الزبيرر  ابرن  فقال أعداء، السرّ فی و أولياء، العالنيۀ فی لسلطانهم هم: قال إسحاق؟ أبا یا

 و شرتموهم  عنهم غابوا إذا و أطاعوهم، و خدموهم أربابهم رأوا إذا السوء عبيد صفۀ هذه

 لح  و عنه فقام یفعل، فلم إیّاه یستکفيه و أمره یقلّده أن الزبير ابن على عرض و عابوهم،

 الجبّرارین،  مبيرر  أنا: یقول جعل و سنۀ، الزبير ابن عن غاب و أموره فی فتصرّف بالطائف

 كرذّابا  اهلل قاتلره  ،أحردهم  المیتار یکن الجبّارین اهلل یهلك إن: فقال الزبير ابن ذلك فبلغ

 .متهکّما
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 إذكرر : الزبيرر  ابن فقال ذكره فی الزبير ابن و المسجد دخل حتى سنۀ بعد المیتار أقبل و

 اجتمرع  و جلر   ثم ركعتين، الحجر عند صلّى و بالبيت فطاف المیتار أقبل و تره، غائبا

 فقرال  استبطأك؟ قدف إليه قم: بعضهم له فقال الزبير ابن استبطأه و عليه، یسلّمون قوم إليه

 إليره،  منّری  ألحوج إلیّ إنّه اهلل و عنّی، منحرفا فرأیته نفسی عليه فعرضت أوّل عاما أتيته

 عليره  تضررب  أمرر  هرذا  و نهرارا،  أتيته إنّك: الساعدی سعد بن سهل بن عبّاس له فقال

 دخرال  حترى  جميعرا  فمضيا عبّاس، أتاه الليل كان فلما فاعل، أنا: فقال ليال، فأته الستور،

 فی خير ال إنّه: فقال القول المیتار فابتدأ صافحه، و الزبير ابن عليه فسلّم الزبير ابن على

 ال أن علرى  ألبایعرك  جئتك قد و الحاجۀ، عن التقصير فی حظّ ال و المنط ، من اإلكثار

 أفضرل  على بی استعنت ظهرت إذا و له، تأذن من أوّل أكون أن على و دونی، أمرا تقضی

  ابن الفق عملك؟

 172ص ،6 األشراف،ج أنساب                        

 هرذه  لبایعته غلمانی شرّ أتاك لو: المیتار فقال نبيّه؟ سنّۀ و اهلل كتاب على أبایعك: الزبير

 .فبایعه یده الزبير ابن فبسط الیصال، هذه على إلّا أبایعك ال اهلل و العامۀ، المبایعۀ

 نميرر  برن  حصرين  حصرار  هو و األوّل، الزبير ابن رحصا شهد حتى معه المیتار مکث و

 یروم  يخرر  كران  لمرا  و الغناء، أعظم أغنى و القتال أشدّ معه جماعۀ فی قاتل و السکونی،

 أنرا  عبيرد،  أبری  برن  المیتار أنا الشام أهل یا: نادى الزبير ابن نمير بن الحصين فيه قاتل

 يخر كان و األدبار، حماة و الحفاظ أهل یا إلیّ المحجم غير المقدم أنا الفرّار، غير الکرّار

 بحدج بن الرحمن عبد كان و یزید، بموت فيه الشام أهل علم الذی اليوم القتال فی أیّامهم

 مدافعرۀ  یقاتل اليمامۀ أهل من الیوارج من عصابۀ فی حنيفۀ بن عامر بنی أحد ربيعۀ بن

 .الزبير البن غضبا ال البيت، عن

 الشرام،  إلرى  الشام أهل و نمير بن الحصين عنه انصرف حتى بيرالز ابن مع المیتار أقام و

 له فيقال أهلها، و الکوفۀ خبر عن الناس یسأل أقبل شيئا یولّيه ال الزبير ابن أنّ رأى فلما
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 أميرۀ  بن مسعود بن عامر على اصطلحوا و زیاد ابن عامل حریث بن عمرو أخرجوا إنّهم

 راعيها، أظلّ إذا راعيها أنا غيری، أحد لها لي  إذ لها أنا إسحاق، أبو أنا: فيقول خلف، بن

 و ثيابره،  لرب   و ادّهرن،  و اغتسل الحيرة بنهر صار فلما الکوفۀ، أتى و رواحله ركب ثم

 یمررّ  ال جعرل  و كنردة،  جبّانۀ و السکون، بمسجد فمرّ راحلته ركب و بسيفه تقلّد و اعتمّ

 البدّی، عمرو بن عبيدة على فسلّم كندة، من بداء ببنی مرّ حتى أهله على سلّم إلّا بمسجد

 تغفر و العيوب، معه تستر رأی على إنّك الفرج و اليسر و بالنصر أبشر عمرو أبا یا: قال و

  من عبيدة كان و الذنوب،

 112ص ،6 األشراف،ج أنساب                        

 القنری : قال بیير، اهلل كبشّر: للمیتار فقال شجاعا، كان و لعلیّ، حبا و تشيّعا الناس أشدّ

 یربلّغهم  و یبشررهم  غيرهرا  و همدان من الشيعۀ على دار و مسجدك، أهل و اهلل رحمك

 .الحنفيّۀ ابن عن السالم

 الشریوص  علرى  إنّری  لره  فقال الحنفيّۀ ابن أتى الکوفۀ إلى الشیوص أراد لما إنه: فيقال

 سکوته إنّ فقال ینهه لم و مرهیأ فلم الحنفيّۀ ابن فسکت لکم، اإلنتصار و بدمائکم، للطلب

 :الحنفيّۀ ابن له فقال ودّعه، و لی إذن عنّی

 بدمائکم للطلب الشیوص على إنّی: له قال لما إنّه: یقال و استطعت، ما اهلل بتقوى عليك

 يمرر  لسرت  و دماءنرا  سفك من یهلك و ربّنا ینصرنا أن ألحبّ إنّی: قال لکم اإلنتصار و

 .طالبا بدمائنا و يخذا لحقّنا و ناصرا، لنا باللّه كفى هفإنّ دم، إراقۀ ال و بحرب

 عرن  أبيره  عرن  مجالد بن اسماعيل حدثنا العجلی، مسلم بن صالح بن اهلل عبيد حدثنی و

 كران : فقرال  -الحنفيّرۀ  ابن محمد رأی عن المیتار أمر كان هل سئل و -قال أنّه الشعبی

 .به یعمل لم بما أمره أنّه إلّا سبب، لذلك

 ثرم  عليره،  أثنرى  و اهلل حمد المیتار إلى الشيعۀ اجتمعت لما: روایته فی مینف أبو قال و

 و منتجبا و وزیرا و أمينا إليکم بعثنی علیّ بن محمد الوصیّ ابن المهدیّ فإنّ بعد أمّا: قال
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 عبيدة بایعه من أوّل فکان الطيّبين، بيته أهل بدماء الطلب و المحلّين بقتال أمرنی و أميرا،

 یقول و عنه یثبطها فجعل الیزاعی، صرد بن لسليمان مجتمعۀ الشيعۀ كانت قد و رو،عم بن

 لره  علرم  ال فإنّره  نفسره،  و یقرتلکم  أن یریرد  إنمرا  و غد، أو اليوم هامۀ عشمۀ رجل هذا

 عامر مکان جعل قد الزبير ابن كان و منهم، كثير إليه مال حتى األمور سياسۀ و بالحروب

 األنصاری، یزید بن اهلل عبد حربها و ۀالکوف صالة على مسعود بن

 118ص ،6 األشراف،ج أنساب                        

 اهلل عبيرد  برن  طلحرۀ  برن  محمرد  بن األعرج إبراهيم الیراج على و خطمه، بنی أحد ثم

 و الشريبانی،  رویرم  برن  یزید بن الحارث بن یزید و وقّاص أبی بن سعد بن عمر فأتاهما

 إنّ و أعردائکما،  قترال  یریرد  صررد  برن  سرليمان  إن: لهما فقالوا الریاحی ربعیّ بن شبث

 .قيّداه و فحبساه فأخذاه عليکما، اإلفساد و مصركما فی بکما الوثوب یرید المیتار

 .األشجار و النیل و. البحار ربّ و أما: السجن فی یقول فکان

 .جبّار كلّ نّألقتل. األخيار المصطفين و. األبرار المالئکۀ و. القفار و المهامه و

 .أغمار بميل ليسوا. األنصار من جموع فی. بتّار مهنّد و. خطّار لدن بکلّ

 .المسلمين صدع رأبت و. الدین عمود أقمت إذا حتى. أشرار عزل ال و

 لم و الدنيا فراق علیّ یکبر لم. النبيّين أبناء ثأر أدركت و. المؤمنين صدور غليل شفيت و

 .أتى إذا بالموت أحفل

 أقلّ و. عشر من أكثر لغزیکم عدوا: فيقول الجزیرة إلى صرد ابن خروج بعد یسجّع كان و

 .هبر ضرب و. نتر طعن و. هتر نبأ فليأتينّکم. شهر من

 .لها أنا یومئذ، لها فمن. حمّ قد أمر و. جمّ قتل و

 والة بری  ظرنّ  و مظلومرا،  حبسرت  فقد بعد أمّا: »عمر بن اهلل عبد إلى الحب  من كتب و

 فری  الظالمين الواليين هذین إلى اهلل رحمك فاكتب أكاذیب، عنی حملت و ظنونا، المصر

 بينی الذی علمتما فقد بعد أمّا: »إليهما عمر ابن فکتب ،«ببركتك یتیلّصنی اهلل لعلّ أمری



 .............................................................................................|فراتر از قیام  __ 25

 بمرا  عليکمرا  فأقسمت الودّ من لکما عليه أنا ما و الصهر، من عبيد أبی بن المیتار بين و

 محمرد  بن إبراهيم و یزید، بن اهلل عبد الکتاب أتى فلما ،«سبيله خلّيتما المّ بينکما و بينی

 عبد و الثقفی، قدامۀ بن زائدة فضمنه یضمنونك بکفالء هات: قالوا و المیتار دعوا
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 و النهردی،  طهفرۀ  برن  قي  و األشعری مالك بن السائب و الثقفی، عمير أبی بن الرحمن

 البجلی شميط بن أحمر و األسدی، أن  بن یزید و همدان، من الشاكری كامل بن اهلل عبد

 یزیرد  برن  سرليم  و البجلی، شدّاد بن رفاعۀ و الجشمی شدّاد بن اهلل عبد و األحمسی، ثم

 بن مسافر و منقذ، بن حبيب أخو الثوری ثم الهمدانی منقذ بن سعيد و الجونی، ثم الکندی

 یزید بن اهلل عبد به دعا ضمنوه فلما الحنفی، سعر أبی بن سعر و الناعطی عمران بن يدسع

 فلما سلطان، لهما كان ما عليهما ییرج ال و غائلۀ یبغيهما أال فأحلفاه محمد بن إبراهيم و

 خروجری  فرإنّ  یمينری  اكفّر أن لی ینبغی فإنّه باللّه لهما حلفی أما: قال عندهما من خرج

 عرن  كفّر و خير هو الذی أتى منها خيرا غيرها فرأى یمين على حلف من و ،خير عليهما

 أبدا مملوكا أملك ال أنّی و أرید الذی نلت أنّی فوددت مماليکی بعت  حلفی أمّا و یمينه،

 .بصقۀ من علیّ أهون فذلك بدنۀ ألف هدی أمّا و

 یقوى أمره و یکثرون ابهأصح یزل فلم یبایعونه، الشيع عليه فتداكّت داره إلى صار إنّه ثم

 برن  مطيرع  برن  اهلل عبرد  ولّى و محمد بن إبراهيم و یزید بن اهلل عبد الزبير ابن عزل حتى

 بن الحارث الزبير ابن بعث و ستّين و خم  سنۀ رمضان شهر فی فقدمها الکوفۀ، األسود

 إلى محمد بن إبراهيم خرج و البصرة، على القباع، هو و المیزومی، ربيعۀ أبی بن اهلل عبد

 ابرن  حبسه خروجه قبل و فتنۀ، كانت إنّها: قال و الزبير، ابن على الیراج كسر و المدینۀ

 أنّها و الشعار بئ  لك أنّی لتعلمنّ أو لتطلقنّه اهلل و: »طلحۀ بن اسماعيل إليه فکتب مطيع،

 .فأطلقه ،«الدار بئ  لك
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 :قال و یسمه، لم و الزبير، البن البيعۀ إلى الناس مطيع ابن دعا و

 همّرام  ابرن : یقرال  و األسردی،  شرریك  بن فضالۀ بایعه ممّن فکان المؤمنين ألمير بایعوا

 :قال و السلولی

  عارف غير لها قلبی بيعۀ إلى            فجئته للبياع مطيع ابن دعا         

  الیالئف أكفّ من ليست الیشن من            مستهال حيث خشناء لی فأخرج            

  اللطائف السباط البيض من ليست و            مسّها أنکرت الکزم الشثنات من            

  التسایف یوم كان ما إذا فرورا            لقومها الهراوى ضرب معاودة            

  المجازف اشتراط إلّا یشترط لم و            خليفتی من بایعته إذ یسم لم و            

 أمرنری  و ثغروركم  و مصرركم  على بعثنی المؤمنين امير إنّ فقال مطيع ابن خطب و: قالوا

 و اهلل فراتقوا  ذلرك،  بحمرل  ترضوا أن إلّا عنکم یفضل ممّا شيئا أحمل ال و فيئکم بجبایۀ

 و العاصری،  بالسرقيم  قعرنّ ألو اهلل فو سفهائکم أیدی فوق خذوا و تیتلفوا، ال و استقيموا

 و عمر سيرة ألتّبعنّ و اإلحسان، فی للمحسن ألبالغنّ و المرتاب، األصعر[ 8] درء ألقيمنّ

 فيها، لنا حاجۀ فال أثره و هوى فکانت عثمان سيرة أمّا: مالك بن السائب له فقال عثمان،

 ال فإنّا طالب، بیأ بن علیّ بسيرة عليك لکن علينا ضررا السيرتين فأقلّ عمر سيرة أمّا و

 شررط  على كان و تریدون، و تهوون ما بکلّ فيکم نسير: مطيع ابن فقال دونها، بما نرضى

 :ولّاه حين له قال و العجلی، مضارب بن إیاس مطيع ابن

 .الریبۀ أهل على الشدّة و السيرة بحسن عليك
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: قال و بقطيفۀ دعا و المیتار فتمارض به ليأتيه المیتار إلى إیاسا طيعم ابن بعث و: قالوا

 أراد و حولره،  الردور  فری  فريجمعهم  اصحابه إلى یبعث المیتار جعل و قفقفۀ، ألجد إنّی

 إلرى  شرریح  برن  الررحمن  عبد له یقال شبام من رجل فجاء المحرّم، فی بالکوفۀ الوثوب

 لرم  علریّ  برن  محمد لعلّ ندری ال و بنا الیروج دیری المیتار إنّ: لهم فقال الشيعۀ وجوه
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 عنه نهانا إن و اتبعناه، اتّباعه فی لنا رخّص فإن خبره لنیبره إليه بنا فانهضوا إلينا، یوجّهه

 شرریح  برن  الررحمن  عبد فیرج أدیاننا، من عندنا يثر ء شی یکون أن ینبغی فما اجتنبناه

 ابرن  إلرى  معهم عدّة فی الحنفی سعر أبی بن سعر و الکندی، جراد بن األسود و الشبامی،

 شررّفکم  و بالفضريلۀ،  اهلل خصّرکم  قد بيت أهل إنّکم: الرحمن عبد قال لقوه فلما الحنفيّۀ،

 أصربتم  قد و الحظّ، میسوس الرأی غبين إال یجهله فال األمّۀ على حقّکم عظم و بالنبوّة،

 بدمره،  یطلرب  تلقائرك  من اءج أنه یزعم عبيد أبی بن المیتار أتانا و اهلل، رحمه بحسين

 يتانا ما على للّه فالحمد یشاء، من یؤتيه اهلل بيد الفضل إنّ: الحنفيّۀ ابن فقال بأمرك، فمرنا

 المیتار دعاكم ما و المسلمين، عمّت و أهله، خصت فقد بحسين المصيبۀ أمّا و أعطانا، و

 و رخصرۀ،  و منه، إذن هذا: وافقال خلقه، من شاء بمن لنا انتصر اهلل أنّ لوددت اهلل فو إليه،

 وافروا  حتى الشهر على أیّام زیادة إلّا تکن فلم أمره، اهلل یبلغ حتى تفعلوا ال: لقال شاء لو

 الشريعۀ  بره  ییذّلون بأمر القوم یأتی أن خاف و ساء، ظنّه كان و بالمیتار، فبدءوا الکوفۀ

: فقال نصرتك، فی لنا أذن: واقال وراءكم؟ فما تحيّرتم، و ارتبتم: قدموا حين لهم فقال عنه،

 یعلموا أن أحبّوا منکم نفرا إنّ: فقال فاجتمعوا الشيعۀ، إلیّ اجمعوا إسحاق، أبو أنا أكبر اهلل

 .الهدى إمام إلى فرحلوا به، جئت ما مصداق
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 .المصطفى بیّالن بعد. مشى و جل  من خير ابن و. المرتضى النجيب و

 شرریح  بن الرحمن عبد فقام رسوله، و ظهيره و وزیره أنی فأنبأهم. له قدمت عمّا فسألوه

 دعوتره،  إجابۀ و مؤازرته، و المیتار بمظاهرة فأمرنا علیّ بن المهدی على قدمنا إنّا: فقال

 و الریرب،  و الغرلّ  و الشركّ  عنّرا  اهلل أذهرب  قرد  صردورنا،  منشرحۀ أنفسنا طيّبۀ فأقبلنا

 رجرال  الوفرد  قرام  و غرائبکم،  شاهدكم ذلك فليبلغ عدوّنا، قتال فی بصيرتنا لنا استقامت

 أشرراف  إنّ: قرالوا  و الشيعۀ، له فاستجمعت الرحمن، عبد به تکلّم ما بنحو فتکلّموا رجال

 أمرنا على األشتر بن إبراهيم معنا جاء فإن مطيع ابن مع قتالك على مجمعون الکوفۀ أهل
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 عزّ ذات عشيرة له و شریف رجل ابن و بئي ، فتى فإنّه عدوّنا، على اهلل بإذن القوّة رجونا

 .عدد و

 الطلب إلى دعوه و فکلموه فيهم أنا و الشيعۀ، وجوه إليه فیرج: قال أنّه الشعبی عن فروی

 منزلرۀ  لرك  عادت إليه، أجبتنا إن جسيم أمر هذا إنّ: قالوا و البيت، أهل و الحسين، بدم

 الغضب و الح ّ، نصرة و الفضل، من به مشهورا كان ما و شرفه أحييت و ،الناس فی أبيك

 مرن  إليه دعوتمونی ما إلى أجبتکم قد: فقال بيته أهل و سلّم، و عليه اهلل صلى اهلل لرسول

 .األمر تولّونی أن على بيته أهل و الحسين بدم الطلب

 و اآلمرر  فهرو  إلينرا  لمیترار ا وجّه علیّ بن محمد المهدیّ لکنّ و أهل، لذلك أنت: فقالوا

 المیتار إنّ ثم بطاعته، فأمرنا به جاء لما اختبارا منّا نفر إليه شیص قد و بالقتال، المأمور

 :نسیته إليه علی بن محمد من كتابا فأقرأه كثيرة، أیّام بعد الشيعۀ من جماعۀ فی أتاه

 .مالك بن إبراهيم إلى علیّ بن المهدیّ محمد من»
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 أمينری  و ثقتری  و وزیرری،  و نصريحی  عبيرد،  أبی بن المیتار إليکم بعثت فإنّی: بعد أمّا

 من و أتباعك و عشيرتك و بنفسك معه فانهض بيتی، أهل بدماء للطلب عندی، المرضیّ

 لرك  و فضريلۀ،  بذلك عندی لك كانت وزیری، ساعدت و نصرتنی، إن فإنك أطاعك،

 .«الشام بالد أقصى و الکوفۀ بين فيما عليه ظهرت بلد كل و المنابر، و عنّۀاأل

 باسرمه  إال قرط  إلریّ  كتب رأیته فما كاتبنی و علیّ، بن محمد كاتبت قد: األشتر ابن فقال

 برن  أحمر و أن ، بن یزید فقام الکتاب، بهذا استربت قد و ذلك، على یزید ال أبيه، اسم

 األسردی،  عرازب  بن ورقاء و الشاكری، ثم الهمدانی عمرو بن لكام بن اهلل عبد و شميط،

 و فيره  المیتار أجل  و المجل  صدر عن إبراهيم فتنحى الحنفيّۀ، ابن كتاب أنّه فشهدوا

 .بایعه
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 األوّل ربيع شهر من النصف ليلۀ ییرجوا أن على رأیهم أجمع حتى أمرهم یدبّرون فمکثوا

 الشرم   غروب عند كان فلما معهم، من و شيعتهم ذلك على وطّنوا و ستّين، و ستّ سنۀ

: القائرل  قرال  حرين  المغررب  فصلّى األشتر بن إبراهيم قام الميعاد، ليلۀ هی و النصف ليلۀ

 فی یمکن فلم السالح علينا و معه فأقبلنا: الشعبی قال المیتار، أتى ثم الذئب؟ أم أخوك

 .الیمي  لليلۀ فاتعدوا الیروج، الليلۀ تلك

 إلرى  رأسره  فرفع ليال بالطائف فيه یجل  مجل  للمیتار كان: قال إسناده، یف المدائنی

 :متمثّال قال ثم السماء
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  ذلل وجّهت حيث ركاب و[            1] ملتبط ذو و[ 8] منادیح ذو         

  فزل النعل بك زلّت ذاإ و            تکرهه بلدا تذمّن ال            

 .موته جاء أن لبثوا فما یزید، مات اهلل و قد

 فقرال  بالسروق  فمررّ  شرعبۀ،  برن  المغيرة مع یوما المیتار ركب: قال إسناده، فی المدائنی

 أنصارا، له فصاروا أقواما بها الستمال أریب بها دعا لو كلمۀ ألعرف إنّی اهلل و أما: المغيرة

 یدعوهم: قال عمّ؟ یا هی ما و: المیتار قال إليهم، یلقى ما یقبلون الذین العجم سيّما ال ثم

 .دعا حتى المیتار نف  فی فکانت بدمائهم، الطلب و محمد يل نصرة إلى
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  إیاس بن راشد ابنه و مضارب بن إیاس مقتل

 شررطه،  علرى  هرو  و برذلك  إیاسا فأخبر روجبالی المیتار إجماع مطيع ابن بلغ و: قالوا

 فری  السروق  حرول  یسير أقبل و الکناسۀ إلى راشد ابنه بعث و الشرط، فی إیاس فیرج

 جماعرۀ  فی ثقاته من رجال عظيمۀ جبّانۀ كلّ إلى یبعث أن مطيع ابن على أشار و الشرط،

 جبّانرۀ  إلرى  الهمدانی قي  بن سعيد بن الرحمن عبد مطيع ابن فوجّه له، الطاعۀ أهل من

 ربيعرۀ  برن  بشر جبّانۀ إلى الیثعمی كعب أبی بن كعب بعث و قومك، اكفنی: فقال السبيع
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 الجوشرن  ذی برن  شرمر  بعرث  و كندة، جبانۀ إلى الجعفی قي  بن زحر بعث و الیثعمی،

 امررئ  كلّ أمر و مراد، جبّانۀ إلى مینف بن الرحمن عبد بعث و سالم، جبّانۀ إلى الکالبی

 إبراهيم فیرج السبیۀ، إلى ربعیّ بن شبث بعث و یليه، ما و أمره یحکم و ظیتحفّ أن منهم

 متقلّردو  هرم  و الردروع  علريهم  عظيمرۀ  جماعرۀ  فی األربعاء ليلۀ المیتار إلى األشتر بن

 برن  عرامر  ابنه و شراحيل فيهم و السيوف، ستروا و باألقبيۀ، الدروع كفّروا قد و السيوف

 :الشعبی قال و الشعبی، شراحيل

  ابن أصحاب من أحدا یلقى أن یکره ال شجاعا حدثا فتى ابراهيم كان
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 من: فقال الشرط، فی مضارب بن إیاس فلقيه المیزومی حریث بن عمرو بدار فمرّ مطيع،

 و أمررك،  رابنری  لقد الجمع هذا ما: فقال األشتر، مالك بن إبراهيم أنا: إبراهيم قال أنتم؟

 فری  و قطرن،  أبا یکنى همدانی رجل إیاس مع كان و األمير بك يتی حتى بتاركك لست

 یکلّمه أنّه یظنّ هو و منه فدنا إبراهيم فاستدناه إلبراهيم صدیقا كان و طویل، له رمح یده

 حمل و منه الرمح استلب ثم ء، بشی إبراهيم فکلّمه عنه، اإلمساك مضارب ابن مسألۀ فی

 تفررّق  و رأسره،  فراحتزّ  معره  ممّن رجال أمر و فصرعه نحره، ثغرة فی فطعنه إیاس على

 علرى  أبيره  مکران  مضرارب  برن  إیراس  بن راشد مطيع ابن فبعث مضارب، ابن أصحاب

 القعقراع  أبا المنقری بجير بن الرحمن عبد بن سوید بالکناسۀ راشد مکان صيّر و الشرطۀ،

 األشرتر  برن  إبراهيم أقبل و أصحّ، األوّل و مرو،ع بن سوید هو: یقول بعضهم و سوید، بن

 لنرا  بدّ ال أمر حدث قد و الیمي  ليلۀ هی و القابلۀ، للیروج اتّعدنا إنّا فقال المیتار إلى

: المیترار  فقرال  یدیه، بين رأسه ألقى و مضارب ابن خبر أخبره و الليلۀ، الیروج من معه

 «أمت منصور یا: »فنودی أمر و سالحه تارالمی لب  ثم الفتح، أوّل فهذا بیير اهلل بشّرك

 :یقول جعل و «الحسين لثارات یا: »فنودی أیضا أمر و

  الکفل عجزاء الیدّین واضحۀ            الطلل حسناء بيضاء علمت قد         
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  بطل مقدام الرّوع غداة أنّی            

 

 المصير من إخواننا یمنعون واضعالم فی مطيع ابن رتبهم الذین هؤالء إنّ: األشتر ابن قال و

 أدور ثرم  ليجتمعروا،  فيها جئتك التی هذه كتيبتی فی قومی يتى أن فالرأی إتياننا، و إلينا

  فيیرج بشعارنا أنادی و الکوفۀ، نواحی فی
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 إليره  تسرّعت كلّما جعّل و اهيم،ابر ففعل اهلل، استیر: المیتار فقال الیروج، أراد من إلیّ

 .األمراء سکك منها یجتنب و السکك ییترق عاد ثم كشفها، خيل

 فی النهدی عثمان أبو نادى و السبیۀ، عند نزل حتى أصحابه جماعۀ فی المیتار خرج و

 یرا : »ینرادون  الردور  مرن  فیرجوا إليکم، بعثنی و خرج قد محمد يل وزیر إنّ أال: شاكر

 لهرم  خلّى حتى بشر بجبانۀ هو و الیثعمی كعب أبی بن كعب ضاربوا و «الحسين لثأرات

 برن  أحمرر  المیترار  له فعبأ العجلی أبجر بن حجّار جاء و المیتار، عسکر فأتوا الطری ،

 و أصحابه، و هرب حجّار به أح ّ فلما األشتر ابن إليهم أقبل و فقاتله األحمسی، شميط

 لهرم  عررض  مرن  على یحملون كانوا و المائتان، و المائۀ قبيل كلّ من المیتار إلى توافى

 األشرتر  ابن توجّه و كتّبهم، و المیتار فعبّأهم رجل، ثمانمائۀ و يالف ثالثۀ إليه تتامّ حتى

 فقتل فاقتتلوا، يالف، أربعۀ فی هو و مراد جبّانۀ فی فلقيه مضارب بن إیاس بن راشد إلى

 بن راشد الحسين، بن علیّ بن زید مع لالمقتو خزیمۀ بن نصر أبو العبسی، نصر بن خزیمۀ

 :ترثيه أخته فقالت راشد، أصحاب انهزم و الکعبۀ، ربّ و راشدا قتلت: نادى و إیاس

 مراد عند الدارین بجبّانۀ            راشدا أم  أسلموا قوما اهلل لحى         

 رعاد بصوب حلّت ال و غالما            راشد بعد عجليّۀ ولدت فال            

 فکَرمْ  كثرة الباطل مع ال و قلّۀ، الح ّ مع لي  إنّه فيقول أصحابه یحرّض إبراهيم جعل و

 [.8] الَّصابرین معَ اهلل و اهلل بِإِذْنِ كَثِيرَةً فِئَۀً غَلَبَت قَلِيلَۀٍ فِئَۀٍ من
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  هربه و مطيع ابن حصار و فائد بن حسان أمر

 برين  البشراء قدم و المیتار نحو إیاس بن راشد قتل بعد األشتر بن إبراهيم أقبل و: قالوا

 الروهن،  و الفشرل  أصرحابه  و مطيرع  ابرن  دخل و أصحابه أنف  فقویت راشد، بقتل یدیه

 له فاعترض ألفين من نحو فی العبسی إساف بن بکير بن فائد بن حسّان مطيع ابن فسرّح

 تطراعنوا  فمرا  أصرحابه،  فی إليه إبراهيم فزحف أصحابه، من بالسبیۀ عمّن ليردّه إبراهيم

 برن  خزیمرۀ  فيره  فکلّم به ظفروا و حسّان أصحاب انهزم حتى بسيف تضاربوا ال و برمح

 .بأهلك الح : قال و فرس على إبراهيم فحمله عمّی ابن: قال و إبراهيم العبسی نصر

 رویرم  برن  یزید بن الحارث بن یزید عترضهفا ربعی بن لشبث األشتر بن إبراهيم قصد و

 إبراهيم كشف و یزید خزیمۀ فهزم له، یصمد أن نصر بن خزیمۀ إبراهيم فأمر عنه، ليصدّه

 بن سوید ابنه و إیاس بعد شرطته مطيع ابن ولى و مطيع ابن إلى فانهزموا أصحابه، و شبثا

 إلرى  ضرمّ  و ربعریّ،  برن  شربث  المصرر  على استیلف و القعقاع أبا المنقری الرحمن عبد

 مسراح ،  برن  نوفرل  ابنه إلى یقال و العامری، ثم القرشی میرمۀ بن اهلل عبد بن مساح 

 ابرن  إلريهم  فردلف  الکناسۀ، إلى صار قد و إليه، مطيع ابن مقاتلۀ فاجتمعت يالف خمسۀ

 تررون  الذین هؤالء فإنّ فالن، يل و فالن، يل یهولنّکم ال و انزلوا: ألصحابه قال و األشتر

 قبائره  أسرفل  أخرذ  ثرم  المعزى، انفراج مطيع ابن عن انفرجوا السيوف وقع وجدوا قد لو

 عمّی فداكم عليهم شدّوا: ألصحابه قال ثم البرود، حواشی من حمراء له منطقۀ فی فأدخله

 السکك، أفواه على بعضا بعضهم ركب و انهزموا، أن لبثوا فما خالی، و
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 یا: له فقال بالسيف عليه فرفع مساح ، ابن أو مساح ، إلى األشتر ابن انتهى و ازدحموا و

 سربيله،  فیلّرى  بره؟  تطلبنی ثأر قبلی لك أو عداوة، أو إحنۀ بينك و بينی هل األشتر بن

 .یشکره ذلك بعد فکان
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 ولرى  و المسرجد  خرل د حترى  المیتار جاء و األشتر ابن اتّبعه و القصر، مطيع ابن أتى و

 أنر   برن  یزیرد  و شرميط،  برن  أحمرر  و األشتر، بن إبراهيم القصر فی مطيع ابن حصار

 یررزق  ثالثرا  مطيرع  ابرن  مکرث  و القصرر،  مرن  ناحيۀ فی منهم امرئ كلّ فصار األسدی،

 كرره  ثرم  معه، القصر دخل فإنّه حریث، بن عمرو إلّا الناس أشراف معه و الدقي ، أصحابه

 و أمانرا،  لنفسه یأخذ أن مطيع ابن على ربعیّ بن شبث أشار و لکوفۀ،ا من فیرج الحصار

 بالبصرة، و الزبير بن اهلل عبد المؤمنين ألمير بالحجاز مستقيم األمر: قال ذلك، فأبى ییرج

 فاستیف سرا به تث  من بعض إلى فصر هذه كرهت فإذ: فقال المنزلۀ؟ بهذه أرضى فکيف

 الرحمن عبد و الفزاری، حصن بن خارجۀ بن ألسماء قالف المؤمنين، بأمير الح  ثم عنده،

  ننتظر: قال الرأی، هو: قالوا شبث؟ به أشار فيما ترون ما: الکوفۀ أهل أشراف و مینف، بن

 بسهم نمر أبو النهدی مالك بن عمرو فرماه المیتار، فشتم رجل القصر من اطّلع و المساء،

 :فقال یقتله لم و فعقره

  كذلك فاعل من            مالك ناب من خذها         

 إنی أما خيرا، الطاعۀ عن اهلل جزاكم: فقال معه الذین األشراف جمع مطيع ابن أمسى لما و

 مرن  اهلل جزاك: شبث فقال اجتهادكم، و جدّكم و محاماتکم كان بما المؤمنين أمير سأعلم

 الرذی  قضريت  و إلمامرك  نصحت و أشرافنا، أكرمت و أموالنا عن عففت فقد خيرا، أمير

 ما و عليك
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 احترال  ثرم  أحرب،  حيرث  إلى منکم امرئ كل ليذهب: فقال منك، بإذن إلّا لنفارقك كنّا

 استأمن و القصر، خلّى و موسى أبی يل أتى حتى الروميّين، دار ناحيۀ من فیرج للیروج

 .المیتار فبایعوا واخرج و األشتر، ابن فآمنهم أصحابه

 الرذی  للّره  الحمد: »فقال مطيع ابن حصار من الرابع اليوم فی القصر المیتار دخل و: قالوا

. مقضيّا قضاء و. مفعوال وعدا. الدهر يخر إلى فيه جعله و. الیسر عدوّه و. النصر وليّه وعد
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 و ارفعوهرا . الرایۀ فی لنا فقيل. غایۀ لنا مدّت و. رایۀ لنا رفعت إنّه. افترى من خاب قد و

 .الداعی دعوة فسمعنا. تعتدوها ال و إليها اجروا الغایۀ فی و. تضعوها ال

. تولّى و كذّب و. طغى لمن بعدا و. الواغيۀ فی لقتيل. ناعيۀ و ناع من فکم. الراعی إهابۀ و

 األرض و. ملفوقرا  سرقفا  السرماء  جعل الذی فو. هدى بيعۀ فبایعوا الناس أیّها ادخلوا أال

 فبایعره  ،«منهرا  أهدى بيعۀ علیّ يل و علیّ المؤمنين أمير بيعۀ بعد بایعتم ما. سبال جاجاف

 عن الدفع و المحلّين، جهاد و البيت، أهل بدماء الطلب و نبيّه، سنّۀ و اهلل كتاب على الناس

 ال و یقيرل  ال بيعتره  و بعهرده  الوفراء  و سرالمه،  مرن  سرلم  و قاتلره،  من قتال و الضعفاء،

 حسّران  بن المنذر فجاء ماسحه، نعم،: فقال ذلك عليه عرض إذا الرجل فکان ،یستقيلون

 منقذ بن سعيد مع وقوفا كانوا الشيعۀ، من جماعۀ فريهما ابنه معه و ليبایع الضبّی ضرار بن

 فصراح  فقتلوهما، ابنه على و عليه فشدّوا الجبّارین رؤساء من اهلل و هذا: فقالوا الهمدانی،

 بعرث  و كراهته، وجهه فی استبينت حتى فکرهه المیتار ذلك بلغ و لوا،تعج ال: سعيد بهم

 و النهروض،  عرن  عجزا بك أنّ ظننت قد و مکانك عرفت قد إنّی: مطيع ابن إلى المیتار

 قد
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 قرد  لمیترار ا كران  و الکوفۀ، عن شیص و مطيع ابن فقبلها درهم، ألف بمائۀ إليك بعثت

 أحسرن  و بایعه، من و أصحابه فأعطى درهم، ألف يالف تسعۀ الکوفۀ مال بيت فی وجد

 برن  اهلل عبرد  شرطته ولّى و األشراف، أكرم و فيهم، السيرة و الکوفۀ أهل مجاورة المیتار

 صراحب  هرو  و عمررة،  أبرا  یکنرى  و عرینرۀ،  مولى كيسان حرسه ولّى و الشاكری، كامل

 .الموصل قي  بن سعيد بن الرحمن عبد ولّى و عمّاله، لمیتارا ولّى و الکيسانيّۀ

 إیّاه فولّاه الموصل األشعث بن محمد توليۀ فی مطيع ابن إلى كتب الزبير بن اهلل عبد كان و

 ابرن  إلى بیبره كتب و تکریت، إلى األشعث ابن انحاز سعيد بن الرحمن عبد وردها فلما

 أتیلّری  فعلرت،  فيمرا  عندی لك عذر ال و كتابك فهمت قد الزبير ابن إليه فکتب الزبير،
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 فأنت عليها خرطتك قد و إعذار ال و جهاد غير من حصونها و خراجها و الموصل أرض

 طلبرا  ال و إلمامرك  مناصرحۀ  تقاترل  لم لو اهلل فو بالقليل، إلیّ تبعث و الکثير منها تأكل

 تفعرل  فلم عيبه عليك و خيره لك أميره أنت بلد عن تقاتل بأن حریّا لکنت ربّك لثواب

 أمرر  ال و القرویّ  بالحرازم  دنياك أمر فی فلست سلطانك، على محاماة ال و غضبا ذلك

 .السالم و ولّيتك ما ضيّعت و عدوّك عن عجزت فقد التقیّ، بالیائف يخرتك

 ال و منعرۀ  ال و عرزّ  غيرر  فری  نقيم ذا ما على: له فقال ابنه محمد بن الرحمن عبد أتاه و

 هنّأه و له دعا و عليه فسلّم المیتار على دخل و الکوفۀ قدم حتى به یزل لم و قوّة، انتظار

 إنّره  ثرم  للقضراء،  شرریحا  المیتار فأجل  ذلك، فأبى للقضاء یجل  أن عليه عرض و

  على فصيّر عثمانی إنّه: للمیتار فقيل تمارض
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 مالرك  بن اهلل عبد مکانه فصيّر مرض ثم مسعود، بن عتبۀ بن اهلل عبد بن اهلل عبيد القضاء

 .الطائیّ

 عثمران  مرن  نرال  الشريعۀ  من رجال سمع كان و عثمانيّا، الشاعر السلولی همّام ابن كان و

 إیّراه  أنشده و أتاه و شعرا المیتار فی قال ثم أمرهم، قوی و ظهروا، حين فاستیفى فعنفه

 طهفرۀ  برن  قري   فأعطراه  عليکم أثنى قد إنّه ألصحابه قال و فرس على المیتار فحمله

 سمع و منه، فامتنعوا األشعث ابن فأجاره الشيعۀ من قوم به وثب و مطرفا، و فرسا النهدی

 مکافراة  علرى  قدرتم إذا و فأقبلوا خير لکم قيل إذا: فقال إليهم فیرج الضوضاء المیتار

 بره  مضرى  و جرارح،  قوله و حاضر شرّه فإنّ اعرالش لسان اتّقوا و فتنصّلوا إلّا و فافعلوا،

 ابرن  حصر حين همّام ابن كان و فرسا، و درهم ألف فأعطاه منزله إلى األشتر بن إبراهيم

 :فقال أیضا تدلّوا ناس مع منه فتدلّى القصر فی مطيع

  باألسباب همدان تعلّقت و            بابه أغل  القصر رأیت لمّا         

  ذیاب و هراوة بکل ملئت            حولنا األزقّۀ أفواه رأیت و            



 31 __کتاب مستندات  |........................................................................................

  األسراب ثعالب البيوت حول            كأنّهم الدقي  أصحاب رأیت و            

  ذباب أثر قي  منها تب  لم            مضارب ابن إمارة أنّ أیقنت            

 الحرارث  بن بزفر الظفر حاول و الوردة، ينبع بالتّوابين أوقع حين زیاد بن اهلل عبيد كان و

 الهمردانی  قري   بن سعيد بن الرحمن عبد فکتب الموصل نحو أقبل ء، شی فيه یمکنه فلم

 معره  لري   أنّره  و الموصل، على أشرفت قد زیاد بن اهلل عبيد خيل أنّ یعلمه المیتار إلى

 برن  یزید المیتار ىفولّ تکریت، إلى انحاز و عنه یعجز أن خائف أنّه و رجال، ال و خيل

 إذا منه الفرصۀ ینتهز أن و عدوّه یناظر ال أن أمره و الموصل، األسدی كالب بن أن 
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 و لجنردك،  أعرزّ  و لعضدك، أشدّ ذلك إنّ و مدد، بعد بمدد ممدّك إنی: له قال و أمکنته،

 ابن بعث و الحنفی، سعر أبی بن سعر و األسدی عازب بن ورقاء إليه ضمّ ثم لعدوّك، أهدّ

 فی الیثعمی الرحمن عبد بن حملۀ بن اهلل عبد و الغنوی، المیارق بن ربيعۀ یدیه بين زیاد

 إليه فیرج یزید، إلى ربيعۀ سب  و يالف، ثالثۀ فی هذا و يالف، ثالثۀ فی هذا يالف، ستّۀ

 یحرّض فجعل ستّين، و ستّ سنۀ الحجّۀ ذی فی ذلك و به لما مریض هو و بالناس یزید

 ارتفراع  إلرى  الشرم   طلروع  لردن  من التقوا ثم العزم، و الجدّ و بالصبر یأمرهم و الناس

 المیرارق،  برن  ربيعرۀ  قتل و عسکرهم، حووا و أصحابه، و ربيعۀ المیتاریّۀ فهزم الضحاء

 بعرد  یقيموا أن كراهۀ أصحابه فانصرف مات حتى یزید یم  لم و صبرة، بن اهلل عبد قتله

 .أميرهم

 إلرى  معره  أنر   برن  یزید جيش یردّ أن أمره و الموصل األشتر بن إبراهيم المیتار فولّى

 فی ابراهيم إلى فکتب فيه، طمعوا و بالمیتار أهلها أرجف الکوفۀ من خرج فلما الموصل،

 .الرجوع

 إنّهم یقال و شب،بالی یقاتلون كانوا أكثرهم ألنّ الیشبيّۀ، یسمّون المیتار أصحاب كان و

 بأیردیهم  أخرذوا  الحنفيّرۀ  ابرن  لنصررة  مکۀ إلى المیتار وجّههم الذین ألنّ الیشبيّۀ سمّوا
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 برل  یقال و زعم، فيما أصحابه و الحنفيّۀ ابن به ليحرق جمعه الزبير ابن كان الذی الیشب

 مرن  سريوفهم  یسرلّوا  لرم  و الیشب معهم و فدخلوه مشهورة بسيوف الحرم دخول كرهوا

 .ادهاأغم

 لمابره،  هرو  و بأسرى األسدی أن  بن یزید أتی: قال أبيه عن هشام بن عبّاس حدثنی و

 ء یرومى  فجعل یده، ثقلت حتى بيده ء یومى فجعل لسانه ثقل حتى اقتل اقتل: یقول فجعل

 .الحال تلك على مات حتى بحاجبيه
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 نمير، بن حصين إليه توجّه األسدی أن  بن یزید المیتار وجّه لما: دیّع بن الهيثم قال و

 بستّۀ یزید أتی و حملۀ فقتل[ 8] بباتلّى فالتقوا الیثعمی الرحمن عبد بن حملۀ أمامه فقدّم

 .مات ثم بنفسه یکيد هو و أعناقهم، فضرب أسير يالف

 المیترار  قترال  عن توقّفف ستّين و سبع سنۀ أوّل فی الکوفۀ و البصرة على مصعب قدم و

 .حينا

  السبيع جبانۀ یوم

: قرالوا  و المیترار  حررب  على الکوفۀ أهل تواطأ الموصل یرید األشتر ابن سار لما: قالوا

 خررج  و السربيع،  بجبانرۀ  الهمدانی قي  بن سعيد بن الرحمن عبد فیرج كاهن، هذا إنما

 كعرب  أبی بن كعب خرج و كندة، جبّانۀ فی األشعث بن إسحاق و الجعفی، قي  بن زحر

 ذی برن  شمر خرج و األزد، فی مینف بن الرحمن عبد خرج و بشر، جبّانۀ فی الیثعمی

 حجّرار  خرج و مضر، فی بالکناسۀ ربعیّ بن شبث خرج و سلول بنی جبّانۀ فی الجوشن

 خررج  و السبیۀ، بناحيۀ ربيعۀ فی رویم بن یزید بن الحارث بن یزید و العجلی، أبجر بن

 عزم قد المیتار أنّ السبيع جبّانۀ فی من بلغ و مراد، جبّانۀ فی الزبيدی لحجّاجا بن عمرو

 بأصحابهم یصيروا أن اليمانيّۀ األشراف من النواحی فی من على فأقسموا معاجلتهم، على
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 الزبيردی  الحجّراج  برن  عمررو  أنّ یقال و السبيع، جبّانۀ فی جميعا اليمانيّۀ فتواقف إليهم،

 .یأتهم لم و مراد بجبّانۀ همع فيمن أقام وحده

 122ص ،6 األشراف،ج أنساب                        

 وافى و الکوفۀ، قدم حتى له مجذما السير فی مجدا المدائن من األشتر بن إبراهيم أقبل و

: له فقال فيه، یبالغ لم السبيع بجبانۀ قومه لقتال إبراهيم وجّه إن أنّه المیتار فرأى المیتار

 السربيع،  جبّانرۀ  إلى أنا أمضی و بالکناسۀ المضریّۀ فقاتل ربعیّ، بن شبث إلى أنت ازحف

 ،[8] شرميط  بن أحمر وجّه و الجبّانۀ، طرف فی صار حتى هو مضى و ألمره إبراهيم فنفذ

 الريمن  و مضرر  إلى األشتر ابن انتهى و بقتالهم، أمرهما و بها، من إلى كامل بن اهلل عبد و

 قد و السبيع، بجبّانۀ اليمن أهل كامل ابن و شميط ابن لقی و زمهم،فه شدیدا قتاال فقاتلهم

 ابن فهزم مضر إلى صار لکنّه و إليهم یصر لم إنه یقال و الجوشن، ذی بن شمر إليهم صار

 فأمردّه  أصرحابه  مرن  جماعۀ فی كامل ابن صبر و بالمیتار، أصحابه و لح  حتى شميط

 مرن  ثائبرۀ  شرميط  ابن إلى ثابت ثم الیثعمی ادقر بن اهلل عبد مع رجل بثالثمائۀ المیتار

 فردخلوا  شربام،  مرن  جماعۀ معه و القلوص بأبی المیتار بعث و قاتلوا، و فقاتل أصحابه،

 :ینادون هم و الجبّانۀ،

 و الحسرين  لثرأرات  یرا  كامرل  ابن و شميط ابن أصحاب أیضا نادى و الحسين لثأرات یا

 و ربيعرۀ،  تفرّقرت  اليمن و مضر هزمت فلما بيعالس بجبّانۀ من هزموا أن یلبثوا فلم حملوا

 أیضرا  فقاتلوهم المیتار أصحاب أولئك أتى بل یقال و مضر، و اليمن إلى اعتزى من كلّ

 البجلی شدّاد بن رفاعۀ السبيع بجبّانۀ یومئذ قاتل بل: قوم قال و تفرّقوا، حتى خفيفا قتاال

 :یقول هو و المیتار، مع

  بولی أروى بن لعثمان لست            علی دین على شدّاد ابن أنا         

  ملتوی غير الحرب نار بحرّ            یصطلی فيمن اليوم ألصلينّ            

 122ص ،6 األشراف،ج أنساب                        
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 ذلرك  و المیتار بعد بقی إنّه: یقال و فقتل، الکوفۀ أهل مع یومئذ قاتل أنّه: يخرون قال و

 [.8] الثبت

: قال شداد بن رفاعۀ حدثنی عمير بن الملك عبد أنبأنا سلمۀ بن حمّاد حدثنا عفّان حدثنا

 عنقره،  أضررب  أن اهلل أیرم  و هممرت  كذابتره  عرفرت  فلما المیتار، رأس على أقوم كنت

 من: »قال أنه سلّم و عليه اهلل صلى اهلل رسول عن الحم  بن عمرو حدّثنيه حدیثا فذكرت

 [.1] «القيامۀ یوم غدر لواء أعطی فقتله فسهن على رجال أمن

 اسماعيل عن نصير أبی بن نصير عن یون  بن عيسى عن المعلّم الرقّی أیّوب أبو حدثنی

 أئرت  فرالن  یا: فقال ملقاتان سادتان و إذا و المیتار على دخلت: قال رفاعۀ عن السدّی

 :قلت بوسادة، دخل، لرجل فالنا،

 اهلل فو ،[1] ميکائيل األخرى عن و جبریل إحداهما عن قام :فقال الوسادتان؟ هاتان ما و

 رسول سمعت: قال الحم  بن عمرو به حدّثنی حدیث إلّا بالسيف أضربه أن من منعنی إن

 كران  لو و ء بری منه فأنا فقتله دمه على رجل ائتمنه من: »یقول سلّم و عليه اهلل صلى اهلل

 [.1] «كافرا المقتول

 .العجب كلّ العجب: یقول المیتار كان: عدیّ بن الهيثم قال و

 .أشتات و جميع و. أموات و أحياء: یقول كان و رجب، و جمادى بين

 و: قال فقتل، السبيع جبّانۀ یوم صهبان بن النعمان فقاتله جبۀ، كذا جبا. الواجبۀ الموجبۀ و

 .الکوفۀ أهل مع شدّاد بن رفاعۀ قاتل

 128ص ،6 ف،جاألشرا أنساب                        

 شريعيّا  ناسکا كان و الراسبی، صهبان بن النعمان السبيع جبّانۀ یوم المیتاریّۀ قتل و: قالوا

 أنکرره  كالمرا  المیترار  من فسمع الحسين، بدم یطلب و الشيعۀ مع ليقاتل البصرة من قدم

 برن  مالك و مینف بن عمرو و زحر بن الفرات و قتل، حتى السبيع جبّانۀ أهل مع فقاتله

: قالوا و المضریّۀ، مع قتل بل یقال و الشاعر، ربيعۀ بن لبيد أخی ابن هو و ربيعۀ، بن زامح
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 فأتی أسير، خمسمائۀ همدان من الوادعيّين دور من استیرج السبيع جبّانۀ أهل هزم لما و

 و أربعرين،  و ثمانيرۀ  و مرائتين  فکانوا الحسين مقتل شهد كان من منهم فقتل المیتار بهم

 .خمسين و مائتين كانوا یقال

 :یقول فجعل أشعارا صنع البارقی مرداس بن سراقۀ كان و

 سجد و حيّا و لبّى من خير و            معدّ خير یا اليوم علیّ امنن         

 علرى  المیتار مع تقاتل المالئکۀ رأى أنّه فيه ذكر شعرا فقال خلّاه ثم ليلۀ فحب  به فأمر

 مصعب إلى هرب ثم ففعل، رأى ما الناس فيعلم المنبر دیصع أن المیتار فأمره بل ، خيل

 :قال و بالبصرة هو و الزبير بن

  مصمتات دهما البل  رأیت            أنّی إسحاق أبا أبلغ أال         

  الممات حتى قتالکم علیّ            نذرا جعلت و بوحيکم كفرت            

  بالترّهات عالم كالنا            تبصراه لم ما عينیّ أری            

 أنرت : له فقال فيه الکالم یکثر كان و السلّمی، فرقد بن عتبۀ مولى سحيما المیتار أخذ و

 .عنقه فضرب كذّاب، أنّی علّمك ما و الکذّاب، قاتلوا القائل

 :تعالى اهلل رحمه السلولی همّام بن اهلل عبيد قال و

 121ص ،6 ف،جاألشرا أنساب                        

  شموع الشباب[ 8] رؤد عن یلهيه و            الفتى یذهل ما المیتار ليلۀ فی و         

  هزیع بعد همدان من كتائب            فأقبلت الحسين لثارات یا دعا            

  لجموع عبئت جموعا یقود            مالك ابن الرئي  جاء مذحج من و            

  منيع الجنان ماضی فتى بکلّ            لنصره یزید وافى أسد من و            

 :یقول حين همدان أعشى بشعر احتجّ و یومئذ قتل ربعیّ بن شبث أنّ بعضهم زعم و

  ناكب الح ّ وجهه عن امرئ جزاء            مصره أهل عن إبراهيم اهلل جزى         

  المصاعب الجمال إرقال الموت إلى            رقالم ساباط أرض من بالقنا سما            
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  بالحرائب عقّبت موت شابيب            دقه و صوب من األحياء على فصبّ            

  یحارب و مرّة یقاتل لم كأن            مجدّال قتيال ربعی ابن فأضحى            

  الکتائب و القنا جمّ عسکر إلى            سائرا فانصاع إسحاق أبو فأمّا            

  بالقواضب هامهم ضربنا إلينا            أنسلوا و بالسبيع التقينا فلمّا            

  هاضب صوب أسقيت ال بأسيافها            تحسّنا شبام إلّا راعنا فما            

  بالعجائب صدامر دهرا لك فيا            بکفره ظلما المیتار یقتلنا أ            

 .البيت هذا روى یومئذ شبث قتل نفى من و

 مجدّال قتيال صهبان ابن فأضحى         

 

 ذی فری  الجبّانرۀ  وقعرۀ  كانت و أنفه، حتف شبث مات إنّما و غلط األوّل و الثبت ذلك و

 عبيد للقاء بالمسير األشتر بن إبراهيم أمر منها المیتار فرغ فلما ستّين، و ستّ سنۀ الحجّۀ

 .أهله و الحسين قتلۀ طلب و زیاد بن اهلل

 121ص ،6 األشراف،ج أنساب                        

 .العقاب شدید. السحاب منشئ و أما: سجعه فی یقول جعل و

. شرهاب  بن كثير قبر لننبشن. الغلّاب القدیر. الوهّاب العزیز. الکتاب منزّل. الحساب سریع

 .المرتاب المجرم. المعتاب المعيب. الکذّاب المفتری

 الصابرین أموالهم و قصورهم و دورهم ألورثنّ ثم. األعراب بالد إلى. األحزاب ألبعثنّ ثم

 .المنيبين السامعين الصادقين

 :یقول كان و

 .الهجين الشاعر ألقتلنّ. سينين طور حرمۀ و. األمين البلد ربّ و

 .قينخان جلوالء األمۀ ابن. البارقين برق سوء و. الناعطيين أعشى
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 فيها فيذوق. سقر إلى یصير ثم. فينحر یلقى غدا و. فغدر تابعنی و. فکفر عليه مننت الذی

 و. الشرياطين  أوليراء  أولئرك . األسردّیين  أخی و. اللعين همّام البن ویل و. األكبر العذاب

 نرا أ و كذّابا فسمّونی. األقاویل علیّ تقوّلوا و. األباطيل علیّ قرّفوا الذین. الکافرین إخوان

 .المصدوق الصادق

 ذوی. الطریردة  ليلى أخی و[. 8] عبيدة و اهلل لعبد طوبى و. الفاروق المجيب أنا و كاهنا و

 .السعيدة األنف  و. السدیدة المقالۀ و. الحميدة األخالق

 ألنبشنّ و. دورا بالمصر ألحرقنّ. تنویرا قلبی نوّر و. بصيرا خلقنی الذی و أما: أیضا قال و

 .كفورا جبّارا تلنّألق و. قبورا

 .المیتار ید على. جبّار كلّ یقتل. األصفار صفر فی: أیضا قال و

 121ص ،6 األشراف،ج أنساب                        

. یمران  شيعی بکلّ. عمان أزد ألقتلن. الصمّ الشوامخ. الشمّ الجبال ربّ و أما: یقول كان و

 ظبيان النجيب حاشا. الشيطان أولياء ماتمي و ذبيان و عبسا ألبيرنّ و. همدان و مذحج من

[8.] 

 تميم من ألتیذنّ و: العجم و العرب لی لتدیننّ. الکرم ذی اللوح و. القلم ربّ و أما: قال و

 .خدم

 خردما  ألتّیذنّ ثم. األدیم عرك عمان ألعركنّ. الکریم العزیز. العليم السميع و أما: قال و

 .تميم من

 كران  یزعمرون  فيما ألنّه مریم، بن عيسى على اهلل صلى :یقول ثم ابنته رأس یمسح كان و

 .السالم عليه مریم بن المسيح سيتزوجها یقول

 127ص ،6 األشراف،ج أنساب                        

  السالم عليه الحسين دم فی شرك من و وقاص أبی بن سعد بن عمر مقتل
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 جعبرۀ  وقّراص  أبی بن سعد بن لعمر كان: قال عوانۀ عن أبيه عن هشام بن عبّاس حدثنی

 فغضرب  خمسرمائۀ،  إلرى  عشرین يخر على و عشرة منها سوط على كتب قد سياط فيها

 بن سعد الغالم فأتى مائۀ، فجلده المائۀ سوط فیرج الجعبۀ إلى بيده فضرب له غالم على

 اقترل  اللهرم : سرعد  فقال عقبيه، على دمه سال قد و یبکی هو و عنه اهلل رضی وقّاص أبی

 سرعد  كران  و سرعد  برن  عمرر  المیترار  قتل و الغالم فمات عقبيه، على دمه أسل و عمر

 .الدعوة مستجاب

 برن  بمصرعب  فلحقروا  الکوفۀ أهل أشراف خرج السبيع جبّانۀ یوم الناس هزم لما و: قالوا

 قومرا  نردع  أن دیننرا  من لي : المیتار فقال العراقين، على واليا البصرة قدم قد و الزبير،

 .األرض على مشونی الحسين قتلوا

 الحسين قتلۀ و بدمائنا یطلب أنّه یزعم للمیتار عجبا: قال الحنفيۀ ابن أنّ بلغه إنّه یقال و

 تحریکا ذلك فحرّكه. المصر فی یحترفون حداثۀ و جلساؤه

 126ص ،6 األشراف،ج أنساب                        

 .العينين غائر .القدمين عظيم رجال ألقتلن اهلل و: یوم ذات فقال شدیدا،

 برن  عمرر  صرفۀ  هرذه  كانت و. المقرّبين المالئکۀ و المؤمنين بقتله أسرّ. الحاجبين مشرف

 عمرر  إلرى  الهيثم بن العریان ابنه فدس المیتار عند هو و األسود بن الهيثم فسمعها سعد،

 لره  فکتب مستیف بأنّه فأخبر سعد ابن عن سأل المیتار كان قد و المیتار، بقول فأخبره

 العریان أبلغ فلما منزله، و مصره لزم ما منه كان بحدث یؤخذ ال و أهله و نفسه على اناأم

 فأقرام  براغ  قول هذا إنّ له قيل ثم المصر، عن بالیروج عمر همّ أبيه رسالۀ سعد بن عمر

 أمرره  و سررّا  إليه حرسه على هو و عرینۀ مولى كيسان عمرة أبا المیتار فبعث منزله، فی

 المیترار  أترى  و عنقره  فضررب  أهله عنده و داره، عليه عمرة أبو فدخل ،برأسه یأتيه أن

 یرا : المیتار له فقال القصّۀ، یعرف ال هو و سعد بن عمر بن حفص المیتار عند و برأسه،

: قرال  بعرده،  العريش  اهلل فقربّح  حفص أبی رأس هذا نعم: قال الرأس؟ هذا أتعرف حفص
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 هذا قال و الحنفيّۀ، ابن إلى برأسيهما بعث ثم ،عنقه فضربت به أمر و بعده، تعيش ال فإنّك

 لم و حدثا یحدث ال أن على يمنته له فقيل سواء، ال و الحسين بن بعلیّ هذا و بالحسين،

 .يمنته مذ الیالء یدخل ألم اهلل سبحان: فقال یحدث؟

 بردار  فأحراطوا  الحضررمی  سرلمۀ  بن معبد و عمرة، أبا و الکندی، هانئ بن معاذ بعث ثم

 إليهم فیرجت فطلبوه میرجه فی فاختبأ الحسين رأس صاحب األصبحی یزید بن خولیّ

 زوجك؟ أین لها فقالوا امرأته

 قوصررّة  رأسره  على فوجدوا عليه فدخلوا المیرج، إلى بيدها أشارت و أدری، ال: قالت

  جانب إلى فقتله أخذه بلغه حين المیتار أقبل و فأخرجوه[ 8]

 127ص ،6 األشراف،ج سابأن                        

 كانت و العيوف، تسمّى امرأته كانت و رمادا، صار حتى یبرح فلم فأحرق به أمر ثم منزله،

 ال اهلل و: قالرت  و تطيّرب  ال و تکتحرل  ال فکانت منه نفرت قد الحسين برأس أتاها حين

 .أبدا سرورا منّی یرى

 مرن  خارجرا  فرسره  یرركض  الجوشرن  ذی بن شمر خرج الجبّانۀ یوم مضر هزمت لما و

 القررى  بربعض  لح  و فقتله شمر عليه فعطف زربیّ له یقال للمیتار غالم اتبعه و الکوفۀ،

 عن فسألوه للمیتار، مسلحۀ الفيج فأخذت فيجا وجّه و كتابا، المصعب إلى كتب و فنزلها،

 شرمر  إلرى  فوجّه المیتار إلى األمر فأنهی فيها هو التی القریۀ على فدلّ الکتاب، صاحب

 :یقول و یرتجز هو و فقاتلهم إليهم فیرج بالقریۀ أحاطوا قد و إلّا یشعر فلم خيال

 ناكال عدوّ عن یوما یر لم            باسال عرین ليث نبّهتم         

 قاتال أو مقاتال كذا إلّا            
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 أراتلثر  یرا  نرادى  و نحرره،  ثغررة  فی طعنه الهمدانی اهلل عبد بن الرحمن عبد قتله: فقيل

 نبرذت  و المیترار  به أتى و رأسه احتز ثم مات، حتى رم  به و الیيل أوطأه ثم الحسين

 .للکالب جيفته

 فکران  بسرهم،  الحسرين  رمى و ثيابه علی بن العبّاس سلب الطائی طفيل بن حکيم كان و

 أهلره  فاستغاث فأخذه، كامل بن اهلل عبد إليه فبعث ضرّه، ما و بسرباله سهمی تعلّ : یقول

 المیترار  إلى به بادر و المیتار، األمير إلى أمره: فقال كامل ابن فيه فکلّم حاتم بن دیّبع

 .مات حتى بالسهام رمی و فعرّی المیتار به فأمر المیتار إلى له حاتم ابن شفاعۀ قبل

 فی فأثبتها جبهته على یده و الحسين يل من فتى رميت یقول الجنبی رقاد بن زید كان و

  أبی بن عقيل بن مسلم بن اهلل عبد الفتى لكذ كان و جبهته،
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 أزل لم و ميّت هو و قلبه من سهمی نزعت یقول فکان قلبه فل  بسهم رماه كان و طالب،

 المیترار  إليه فبعث النصل، بقی و انتزعته حتى فيها جبهته به رميت الذی سهمی أنضنض

 و تضربوه ال: كامل ابن فقال فقاتل، سيفه مصلتا فیرج بداره فأحاط جماعۀ یف كامل ابن

 بنار كامل ابن له دعا و سقط، حتى ذلك ففعلوا الحجارة و بالنبل ارموه لکن و تطعنوه، ال

 .مات حتى حیّ هو و سلیه انّه: یقال و رمادا، صار حتى حياة به و بها فحرقه

 عبد رمى إنه: یقال و أحدا، قتلت ما و جرحت و مفيه طعنت: یقول صبيح بن عمر كان و

 عمررو  إلرى  المیترار  فبعرث  قلبه، فل  رقاد بن زید أنّ و جبهته، فی بالسهم مسلم بن اهلل

 بالرمراح  طعن ثم فعری، به فأمر الناس حضر و مقيّدا إليه أدخل أصبح فلما ليال، به فأتی

 أنّی لعلمتم معی سيفی أنّ لو اهلل و أما: یقول جعل ثيابه نزعت لما و أحرق، ثم مات حتى

 قتلنری  أنّره  القتل منيّتی كانت إذا أنی یسرّنی ما و رعدید، ال و رعيش غير السيف بنصل

 .الکفرة السحرة غيركم
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 بررن ،  عليره  و رأسره  على علیّ بن الحسين ضرب الذی البدّی النسير بن مالك كان و

 عليره،  دل قد و النهدی عمرو بن مالك هإلي المیتار فبعث فأخذه، فجاء فألقاه دما فامتأل

 النرار،  تلك فی ألقيت و یده فقطعت أمر ثم عظيمۀ الرحبۀ فی فأجّجت بنار فأمر به فجاء

 حترى  عضرو  بعرد  منه بعضو ذلك یفعل یزل فلم ینظر هو و فيها فألقيت رجله قطعت ثم

 .مات

 بهما فجاءه المحاربی مالك بن حمل و الجهنی، أسيد بن اهلل عبد على أیضا المیتار دلّ و

 برن  عمران على أیضا المیتار دلّ و أعناقهما، فضربت بهما فأمر النهدی، عمرو بن مالك

  أبی بن الرحمن عبد و العنزی، خالد

 122ص ،6 األشراف،ج أنساب                        

 عردّة  و الرورس  و الحلرل  أصحاب هم و الیوالنی، قي  بن اهلل عبد و البجلی، خشکارة

 قتلرۀ  یرا : قرال  إليره  أدخلروا  فلمرا  بهرم،  فأتاه كامل ابن إليهم فبعث معهم، أخذوها كانوا

 :قال ثم منکم، اهلل اقاد لقد النبيّين أبناء و الصالحين

 بعرث  و السروق،  فری  أعنراقهم  فضرربت  نحر ،  بيوم الورس جاءكم لقد أعناقهم اضربوا

 وهرب  ابنری  الررحمن  عبد و اهلل عبد فأخذ خيل فی األشعری مالك بن السائب المیتار

 حميرد  طلرب  و السوق، فی فقتال المیتار بهما فأمر همدان أعشى عمّ ابنا هما و الهمدانی

 :قال و فنجا مسلم بن

 أنجو أكد لم و نجوت            دهش على ترنی ألم         

 أرجو غيره أك لم و            أنقذنی اهلل رجاء            

 و همردان،  من القابضی شوط بن نسر و الجهنی خالد بن عثمان لبط فی المیتار وجّه و

 فقال أحرقا، ثم أعناقهما فضربت بهما فظفر طالب أبی بن عقيل بن الرحمن عبد قاتال هما

 :الهمدانی نظام بن الحارث بن الرحمن عبد هو و همدان، أعشى

 دهمانا يل من لفتىا یبعدنّ ال            عثمانا الفتيان فتى بکّی عين یا         
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 همدانا يل فی فارس مثله ما            شمائله عفّا ماجدا فتى اذكر و            

 فأحراط  كامل، ابن السالم عليهما الحسين بن علیّ قاتل منقذ بن مرّة إلى المیتار بعث و

 عبيد فطعن جواد، فرس على هو و الرمح بيده و عليهم فیرج شجاعا، منقذ كان و بداره،

 فلحر   نجرا  و یرده  فشرلّت  كامل ابن ضربه و یضرّه، لم و فصرعه الشبامی ناجيۀ بن هللا

 .بمصعب

 .عطشا بواقصۀ فمات الزبيدی الحجّاج بن عمرو هرب و
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 هررب : یقرول  دكرين  بن الفضل نعيم أبا سمعت: قال محمد بن عمرو عثمان أبو حدثنی و

 احتزّوا و فذبحوه رم  به و المیتار أصحاب فلحقه العطش، من فسقط الحجّاج بن وعمر

 .رأسه

 .فلح  الحسين قاتل یدعى كان الذی النیعی أن  بن سنان هرب و

 .داره المیتار فهدم بالبصرة

 سرنان  فقام فيتکلّم، غناء و بالء ذی كل ليقم: قال إذ یوم ذات ییطب الحجّاج فبينا: قالوا

 سرنان،  لسان اعتقل و حسين، اهلل لعمر بالء: الحجّاج فقال علیّ بن الحسين قاتل اأن: فقال

 .ليلۀ عشرة خم  بعد مات و

 :فقال عقب( أبی) ابن ذكره الذی الغنوی عقبۀ بن اهلل عبد و األسدی حرملۀ هرب و

 تذكر و تعدّ أخرى أسد فی و            دمائنا من قطرة غنی عند و         

 .عطشا ماتا بل یقال و فقتال، أدركا هماإنّ فيقال

 :قال و الکندی األشعث بن محمد إلى اليرسمی حوشبا المیتار بعث و

 القادسريّۀ  عنرد  له قریۀ فی كان و متصيّدا، الهيا أو معتمدا، كامنا أو. متلدّدا قائما ستجده

 .بالبصرة لح  و فهرب
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 رب و أمرا : أصرحابه  عنرده  و یروم  ذات المیتار فقال مستیفيا خارجۀ بن أسماء كان و

. سحماء أو حمراء أو. دهماء نار. السماء من لينزلنّ. الظلماء و الضياء و. السماء و األرض

 مقرام،  هرذا  على لي  بنا، إسحاق أبو سجع: فقال أسماء الیبر فأتى أسماء، دار فلتحرقنّ

 حتى غيرهم فی مرّة و عب ، بنی فی مرّة ینزل بها یزل فلم البادیۀ أتى حتى هاربا فیرج

  قتل

 188ص ،6 األشراف،ج أنساب                        

 :له قصيدة فی األسدی الزبير بن اهلل عبد فقال يدر، ثالثۀ له المیتار هدم و المیتار

 حدیدها و أبوابها منبّذة            داره تهدم حسان أبا تركتم         

 خدودها صعر قحطان من كتائب            شمّرت أسماء قحطان من كان فلو            

 :قال و النیعی سعنۀ بن أیّوب فأجابه

 شهودها یطول حتى فیلیلها            بلقوة الزبير ابن عين اهلل رمى         

 شيدها و غلوال كانت مساكنها            هدّمت ألسماء دار على بکيت            

 جنودها هدّمته حتى أميّۀ            له دلفت إذ اهلل بيت تبك لم و            
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  الکرسی أمر

 ائترونی : طالرب  أبری  بنرت  هانئ أمّ جعدة أمّ و هبيرة، بن جعدة آلل المیتار قال و: قالوا

 و حمقرى  نروا تکو ال: قرال  كرسی، عندنا له ما اهلل و ال: فقالوا طالب أبی بن علیّ بکرسیّ

 قبلره  إلّرا  علیّ كرسیّ هذا فيقولون بکرسیّ یأتونه ال أنّهم ذلك عند القوم فظنّ به، ائتونی

 و المیتار أصحاب رؤوس و شاكر و شبام فیرجت هو، هذا: فقالوا بکرسیّ فجاؤوه منهم،

 بن موسى به ء جی حين الکرسیّ سدن من أوّل فکان الدیباج، و الحریر بیرق عصّبوه قد

 إلرى  دفرع  إنّره  ثرم  المطلرب،  عبرد  بن العبّاس بن الفضل ابنۀ أمّه و األشعری، موسى أبی
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 هلرك  حترى  صراحبه  و خازنه فکان همدان، فی هم و حمير بن یرسم اليرسمی، حوشب

 فيره  موسرى  ترابوت  بمنزلۀ هو: یقولون و عليه یعکفون المیتار أصحاب كان و المیتار،

 :الشاعر فقال أمرا أرادوا إذا أمامهم مونهیقدّ و یستنصرون، به یستسقون و السکينۀ،

 كافر بکرسيهم أنّی            هانئ أبا و شباما أبلغ         

 :همدان أعشى قال و
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  عارف الکفر شرطۀ یا بکم أنّی و            خشبيّۀ أنّکم عليکم شهدت         

  الفائف عليه لفّت قد ظلّ إن و            بسکينۀ كرسيّکم ما أقسم و            

  خارف و نهد و حواليه[ 8] شبام            سعت إن و فينا كالتابوت لي  أن و            

  یساعف ال أدبرت أو بأعواده            تمسّحت و به طافت شاكر إن و            

  الصحائف ضمنته وحيا يثرت و            محمّد يل أحببت امرؤ إنّی و            

: فيقول قومه مجل  یأتی فکان المیتار، أصحاب من كان و أمامۀ، أبا یکنى عمّ له كان و

 .بمثله الناس سمع ما بوحی اليوم أتانا

 إلرى  یعمرد  المیترار  إنّ عمر البن قيل: قال جدّه عن أبيه عن هشام بن عبّاس حدثنی و

 به یستسقون أصحابه به یطيف و الدیباج به یحفّ و أشهب بغل على حملهفي علیّ، كرسیّ

 زهير، بن جندب هم و: قال بعضهم؟ به یعقر ال عنه األزد جنادبۀ فأین: فقال یستنصرون و

 .الیير جندب هو و اهلل عبد بن جندب و ظبيان، بنی من كعب بن جندب و
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 المیزومری  هشام بن الحارث بن الرحمن عبد بن عمر أمر و العبدی میربۀ بن المثنى أمر

 بالبصرة

 الروردة  عرين  مرن  التروّابين  من انصرف من انصراف عند المیتار لقی المثنّى كان و: قالوا

 الردعاء  و علريهم  القدوم فی لنا فأذن شيعۀ بالبصرة لنا إنّ: المثنّى له فقال فبایعه بالکوفۀ،



 97 __کتاب مستندات  |........................................................................................

 ابن كان و المیتار، ظهور بلغه حتى بها یزل فلم البصرة إلى فیرج ذلك، فی له فأذن هم،ل

 ابرن  إلى الرجوع من استحيا المدینۀ إلى ليشیص المیتار من األلف المائۀ أخذ لما مطيع

 جيشا الزبير ابن إليه یوجّه أن من خائفا المیتار كان و بها، فأقام البصرة إلى فعدل الزبير،

 لك كانت مناصحتی عرفت فقد بعد أمّا: »إليه فکتب إیّاه، إلخراجه و مطيع بابن فعل لما

 خست لك وفيت فلما نفسك، من أعطيتنی كنت ما و نصرتك، و طاعتك فی اجتهادی و

 تررد  إن و أراجعرك،  تراجعنری  فرإن  كان، ما منّی فکان عاهدتنی بما لی تعترف لم و لی

 .«لك أنصح مناصحتی

 قرد : لره  فقرال  هشرام  برن  الحارث بن الرحمن عبد بن عمر دعا كتابه يرالزب ابن قرأ فلما

 :قال المیتار؟ بها و كيف و: فقال إليها، فسر الکوفۀ ولّيتك

  فوجّه خبره، المیتار بلغ و إليها عمر فسار لی، مطيع سامع أنه لی كتب قد
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 و دارع خمسرمائۀ  فری  النراعطی  نمرران  بن سعيد بن مسافر معه و یالثقف قدامۀ بن زائدة

 تکلّفرت  قرد  أنّرك  بلغنری : عنّری  له فقل لقيته إذا: قال و درهم ألف سبعون معه و رامح،

 أبرى  فإن انصرف، و فیذها درهم ألف سبعون هذه و درهم، ألف ثالثين و خمسۀ لسفرك

: فقرال  المیتار رسالۀ إليه أدّى زائدة لقيه فلما إیّاهم، حذّره و مسافر أصحاب فأره ذلك

 كران  قرد  و بالیيل زائدة فدعا المؤمنين، أمير ألمر النفوذ من لی بدّ ال و ماال بقابل أنا ما

 فقرد  اآلن أمّرا : عمرر  فقال مثلهم، و مثلهم وراءهم و ترى بمن محاربك إنّی: فقال أكمنها

 فصرار  مکۀ إلى الرجوع من فاستحيا األلف السبعين فأخذ بی، أجمل هذا و العذر، وجب

 قبرل  و ربيعرۀ  أبری  برن  اهلل عبد بن الحارث القباع إمارة فی ذلك و بها فأقام البصرة إلى

 .البصرة الزبير بن مصعب قدوم

 إليهم فبعث الشيعۀ اجتمعت و بأصحابه، فيه یصلّی مسجدا میرّبۀ بن المثنّى اتّیذ و: قالوا

  عبّاد، فهزم فلقيه أصحابه من رجال المثنّى فبعث الیيل فی الحبطی الحصين بن عبّاد القباع
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 بن مالك فیرج القي ، عبد إلى فصاروا رجالها، و مضر خيل على األحنف القباع فبعث

 بعثت و المثنّى، رأی یرى كان ألنّه بالربعيّۀ منهم القي  لعبد مانعا وائل بن بکر فی مسمع

 یقتتلرون  فکرانوا  العتکری  عمرو بن ادزی یومئذ األزد رئي  و فأجابوهم، األزد إلى ربيعۀ

 هشرام  برن  الحرارث  برن  الررحمن  عبرد  بن عمر فکان الصلح یهوى كلّهم و ضعيفا، قتاال

 :عمر لهم فقال الفریقين بين ییتلفان مطيع بن اهلل عبد و المیزومی

 إخواننا نسلم أن نکره أنّا غير بلى: قالوا الزبير؟ ابن طاعۀ على ألستم األزد و بکر معشر یا

 ال و يمنرون،  فهرم  شراءوا  حيث فليذهبوا إلخوانکم قالوا: مطيع ابن فقال القي ، عبد من

  فأتى فرقۀ، مصركم أهل بين و بينکم یدخلنّ
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 الصرلح،  إلى دعوا قد القوم هؤالء إنّ: فقاال القي  عبد: عمرو بن زیاد و مسمع، بن مالك

 أن لکرم  حمينرا  لکنّرا  و رأیکرم،  نررى  نحن و أتيناكم حين نأتکم لم و النصف، واأعط و

 :له فقاال المثنّى بيد أخذا ثم توطأوا، و تضاموا

 و ذلرك،  فقبرل  بأصرحابك،  الح  و لنفسك أمانا فیذ قليل، قبلنا رأیك یرون الذین إنّ

 أمّرا  و إليره،  بواأجرا  و القروم  فقبلره  الصلح فعرضا الرحمن عبد بن عمر و مطيع ابن جاء

 تأرّب و ذلك كره األحنف فکأنّ إليه، دعوا و الصلح أحبّوا قد القوم إنّ: له فقاال األحنف

 قبل حليم، أنّکم یزعم ممّن ألعجب إنّی: الرحمن عبد بن عمر له فقال إليه، یجب فلم[ 8]

 تنتهرك  و الردماء  فيره  تسرفك  مرا  و الفرقۀ إلّا تأبى و النصف إلى أجابوا و الصلح القوم

 الحرمۀ؟

 ولد من جدّه الحارث أمّ أنّ ذلك و نفسه، یعنی خالك، إلى أخی بن یا هلمّ: األحنف فقال

 تحالفوا قد و بالمصر عددهم كثير األزد و ربيعۀ إنّ: له فقال أخواله، فتميم دارم بن نهشل

 و لسرلم ا علرى  برأحرص  هرم  ما اهلل و ركبونا، لهم الهيبۀ أریناهم فإن علينا، یدا صاروا و
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 من خرج و المثنّى رجع و القوم فاصطلح أحببت، ما فاصنع أخی بن یا اذهب منّی، الصلح

 .البصرة

 أمرر  مرن . مضرر  و ربيعۀ أم فویل بعد أمّا: »مضر على هو و األحنف إلى المیتار كتب و

 فری  خرطّ  مرا  و. القردر  أملك ال إنّی و. سقر قومه أورد قد األحنف إنّ و. حضر قد سوء

 .«بیيرهم أنا ما و قبلی كان من كذّب لقد كذبتمونی و قاتلتمونی لئن لعمری و. الزبر

 و أطيعرا  و فاسرمعا  بعد أمّا: »عمرو بن زیاد و مسمع بن مالك إلى أیضا المیتار كتب و

 .شئتما ما الدنيا من أوتيکما أتيتما ما أحسن على. داوما
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 :لزیاد قال و ضحك الکتاب مالك قرأ فلما ،«توفيتما إذا الجنّۀ لکما منأض و

 ال نحرن : قرال  و زیراد  فضحك اآلخرة، و الدنيا أعطانا أوسع، و ثقيف، أخو لنا أكثر لقد

 .معه قاتلنا النقد لنا عجّل من بالنسيئۀ نقاتل

 یوما جلست: الق الشعبی عن الهمدانی إسماعيل أبی عن المدائنی محمد بن علیّ حدثنا و

 قترل  یروم  یعنری  عبيردكم،  مرن  استنقذناكم كوفیّ یا جلسائه من رجل فقال األحنف، إلى

 :همدان أعشى شعر أنشدته و تشکروا، فلم الجمل یوم عنکم عفونا قد قلت المیتار،

  األجلّ اهلل نعمۀ كفرتم و            أعبدا قتلتم أن أفیرتم         

  الفشل بعد أمركم جمعنا و            عنوة يهمإل سقناكم نحن            

  الجمل یوم بکم فعلنا ما            فاذكروا فاخرتمونا فإذا            

 و األحنرف  كرهره  بجواب فأجبته: قال المیتار، یعنی أنبياء، أصحاب أنتم كوفیّ یا: فقال

 مرن : »فيهرا  فرإذا  ينفا اقرأ فقال صفراء بصحيفۀ فجاء فقام أشياء، فی علينا تکذبون: قلت

 إنّ و. مضر و لربيعۀ فویل بعد أما أنتم، سلم قبله من و األحنف إلى عبيد أبی بن المیتار

 فری  خطّ ما إلّا لکم أملك ال إنّی و. الصدر لهم یستطيع ال حين. سقر قومه مورد األحنف

 فقرال  «ركثير  مرن  بیيرر  لسرت  و مثلی األنبياء كذّبت قد و تکذّبونی أنکم بلغنی و الزبر،
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 مجالسرۀ  أحسرنوا : ألصحابه قال و ضحك، ثم بصریّ؟ أم هذا كوفیّ أ شعبی یا: األحنف

 .أخيکم

 182ص ،6 األشراف،ج أنساب                        

  همدان فی هم و حمير من المدّعی ورس بن شرحبيل خبر

 أهرل  یأتيه أن خاف به یبدأ أنّه علم و العراق، نحو الشام أهل إقبال المیتار بلغ لما: قالوا

 مداراته و الزبير بن اهلل عبد إلى الميل فأظهر بصرتهم، من البصرة أهل و شامهم، من الشام

 أمردّك  أن أحببرت  فرإن  جنردا  الحجراز  إلرى  بعث قد مروان ابن أنّ بلغنی: »إليه كتب و

 :الزبير ابن إليه فکتب «أمددتك

 صردّقت  بيعترك  جاءتنی إن إنّهف قبلك، من بيعۀ خذ و لی، فبایع طاعتی على كنت إن»

 القرى وادی إلى به باعث أنت الذی الجيش سرّح و بالدك، عن الجنود كففت و مقالتك،

 .«اهلل شاء إن مروان ابن جند من بها من ليلقوا

 فيهم لي  موال أكثرهم يالف ثالثۀ فی فسرّحه المدّعی ورس بن شرحبيل المیتار فدعا

 و بذلك، إلیّ فاكتب دخلتها فإذا المدینۀ تدخل حتى سر: هل قال و سبعمائۀ، إلّا العرب من

 مکۀ إلى یسير أن یأمره ثم قبله، من عامال إليها یبعث ثم المدینۀ، شرحبيل یدخل أن دبّر

 فبعرث  مکيدتره،  بره  ظرنّ  و المیتار دبّر ما الزبير ابن نف  فی وقع و الزبير، ابن فيحاصر

 فإن ورس ابن جيش ال : له قال و ألفين، فی مکۀ من الساعدی سعد بن سهل بن عبّاس

  كان
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 حترى  أقبرل  و ففعل، األعراب یستنفر أن أمره و تهلکهم، حتى فحاربهم إلّا و طاعتی فی

 علرى  منقطعرون  عبّاس أصحاب و أصحابه ورس ابن عبّأ قد و ،[8] بالرقم ورس ابن لقی

 إلى بنا فسر قال نعم،: قال الزبير؟ بن اهلل عبد طاعۀ على ألست: عبّاس له الفق تعبئۀ، غير

 :قال القرى، بوادی عدوّه
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 شغلوا و سالحهم نزعوا حتى سهل ابن فتركهم رأیی، أرى ثم أوّال المدینۀ أرید لکن و نعم

 ورس ابن جعل و شجعانهم، و أصحابه كماة من ألف فی ورس ابن قصد قصد ثم بأثقالهم،

 قرد  و. المبين الح ّ على فإنّکم. الشياطين أولياء. الملحدین قاتلوا إلیّ اهلل شرطۀ یا: قولی

 :یقول هو و سهل بن عبّاس إليه فانتهى فجروا، و القوم غدر

  نکل النّک  إذا مقدام أروع            وكل غير فارس سهل ابن أنا         

 ألصرحابه  أمران  رایۀ عبّاس رفع و عين،سب فی ورس ابن قتل حتى بينهم القتال یطل فلم

 مرنهم  سرهل  ابن فظفر الثوری، حمير بن سليمان مع انصرفوا ثالثمائۀ من نحوا إلّا فأتوها

 .الباقون أفلت و فقتلهم، مائتين من بنحو

 األخيار قتلوا. األشرار الفجّار إنّ: قال أصحابه و ورس بن شرحبيل خبر المیتار بلغ فلما

 .الرج  القذر. النج  الفاس  إنّ و أال. األبرار

 .مقضيّا قضاء و. مأتيا أمرا كان و. ورس ابن قتل

 یردوّخوا  و الربالد،  لرك  ليحرووا  جنردا  بعثت كنت إنّی: »الحنفيّۀ ابن إلى المیتار كتب و

 إلى ابعث أن رأیت فإن غرّوهم و فیدعوهم الملحد جند لقيهم بطيبۀ صاروا فلما األعداء،

  قبلك من تبعث و كثيفا جندا و خيال المدینۀ
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 سرتجدهم  فإنّرك  فافعل أمرك عن بعثت من بعثت أنّی و طاعتك فی أنّی یعلمونهم رسال

 فکتب ،«السالم و الملحدین الظلمۀ الزبير بآل منهم أرأف البيت أهل بکم و أعرف، بحقّك

 و أعلنرت  فيمرا  اسرتطعت  ما فأطعه فيه اهلل أطيع ما إلیّ ألمرا أحبّ إنّ: »الحنفيّۀ ابن إليه

 لکنی و أعوانا، عليه و سراعا، فيه إلیّ الناس وجدت القتال أردت لو أنی اعلم و أسررت،

 .«الحاكمين خير هو و اهلل، یحکم حتى أصبر و أعتزلهم

 111ص ،6 األشراف،ج أنساب                        



 .............................................................................................|فراتر از قیام  __ 135

 نميرر  برن  حصين و زیاد بن اهلل عبيد مقتل و الموصل إلى األشتر مالك بن إبراهيم مسير

  السکونی

 و السبيع بجبانۀ حربهم انقضت و الکوفۀ أهل من خرج من أمر من المیتار فرغ لما: قالوا

 له یکن لم الکناسۀ

 مرن  إبرراهيم  فشریص  لره،  وجّهره  الذی للوجه األشتر بن إبراهيم جيش إمضاء إلّا همّۀ

 ذی مرن  خلرون  لثمان: یقال و ستّين، و ستّ سنۀ الحجّۀ ذی من خلون اللي لستّ الکوفۀ

 مذحج على جندب بن اهلل عبد و المدینۀ، أهل ربع على طهفۀ بن قي  معه كان و الحجّۀ،

 و تمريم  علرى  منقرذ  برن  حبيرب  و ربيعۀ و كندة على الکندی جراد بن األسود و أسد، و

 :شاعرهم فقال همدان،

 صفّا صفّ بعد لنقتلنّ            عرفا لمرسالتا ربّ و أما         

 ألفا قاسطين ألف بعد و            

 

 الکرسیّ أصحاب إذا القنطرة إلى صار فلما المیتار، شيّعه و يالف، تسعۀ زهاء فی فیرج

 سرنّۀ  منّا، السفهاء فعل بما تؤاخذنا ال ربّنا االشتر ابن فقال یدعون و یستنصرون وقفوا قد

 .له أنا الذی و لإسرائي بنی
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 فرردّهم  أن ، بن یزید أصحاب من انصرف كان من فلقی المدائن إلى االشتر ابن انتهى و

 .بتعبئۀ الّا یسير ال جعل الموصل أرض من الکحيل تجاوز فلما معه،

 قریۀ جنب إلى الیازر على تمعااج و العراق دخوله بادر و الموصل، إلى زیاد ابن سب  و

 قریبا زیاد بن اهلل عبيد نزل و فنزل فراسخ، خمسۀ الموصل مدینۀ بين و بينها باریتا، تدعى

: السلمی الحباب بن عمير إليه فأرسل الزابی، من قریب نهر هو و الیازر، شاطئ على منه

 مروان من كان لما نمروا بنی على مضطغنۀ الجزیرة قي  كانت و الليلۀ، لقاءك أرید إنّی
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 أبغض أحد ما: قال و كثير كالم بينهما فجرى الحباب ابن فأتاه راهط، مرج وقعۀ فی إليهم

 أن األشرتر  ابن فأراد الحرب، قامت إذا بالناس منهزم أنی فاعلم مروان، يل من ظفرا إلیّ

: عمير فقال ثالثۀ؟ أو یومين أتلوّم و نفسی على أخندق أن أترى له فقال ذلك صدق یبلو

 علريکم  اجتررأوا  و أمرركم  خبرروا  ماطلوك و طاولوك فإن أضعافکم القوم فإنّ تفعل ال

 هم و روعۀ، منکم أنفسهم فی فإنّ لکم الهيبۀ من قلوبهم فی ما خرج و قلتکم، و لکثرتهم

 ال و المطاولۀ، على الکثير یطي  ال القليل فإنّ ناجزهم، و فعاجلهم جل، و على لقائکم من

 علمرت  اآلن: األشتر ابن فقال یقهروكم، أن مرة بعد مرّة و یوم، بعد یوما مّوكمشا إن يمن

 تلرك  االشتر ابن فأذكى زیاد، بن اهلل عبيد ميسرة على الحباب بن عمير كان ناصح، أنّك

 .عينه الغمض یدخل لم و حرسه، الليلۀ

 بن علیّ و منته،مي على المغفّل بن یزید بن سفيان فجعل أصحابه، عبّأ السحر فی كان فلما

 بغبش، الغداة صلى و ميسرته، على الجشمی مالك
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 مرن  وجّره  و عظريم  ترلّ  على جل  و برایته، رایۀ صاحب كلّ ألح  و أصحابه صفّ ثم

 الرج منهم لقی أنّه عيونه و رسله بعض فأخبره دهش، على إنّهم له فقيل القوم خبر عرف

 یحررض  االشتر ابن جعل و الکذّاب، المیتار شيعۀ یا. تراب أبی شيعۀ یا: إلّا هجيرا له ما

 الرذی  فمرا  الحسرين  قاتل هذا اهلل شرطۀ یا الح ّ، شيعۀ یا الدین، أنصار یا: فيقول الناس

 منعره  و الفررات،  ماء بين و الحسين بين حال الذی هذا بعده، اجتهادكم و جدّكم له تبقون

 ببنری  فرعرون  عمرل  كران  مرا  اهلل فو بيته، أهل و قتله حتى العریضۀ األرض فی الذهاب

 برن  الحصين زیاد ابن ميمنۀ على و الشاميّون زحف و الفاجر، هذا عمل دون إلّا إسرائيل

 الکرالع  ذی برن  شررحبيل  خيلره  على و السلمی، الحباب بن عمير ميسرته على و نمير،

 علرى  نميرر  برن  حصرين  حمل الصفان تدانى لماف رجاله، فی زیاد ابن مشى و الحميری،

 أهل من رجال فی فقتل ابنه الرایۀ فأخذ الجشمی مالك بن علی فقتل الکوفۀ أهل ميسرة
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 فثابرت  السرلولی  ورقراء  برن  اهلل عبرد  عليهرا  فصيّر االشتر ابن ميسرة انهزمت و الحفاظ،

 خيرر  إنّ األشرتر،  برن  اهيمابر أنا إلیّ اهلل شرطۀ یا: یقول االشتر ابن جعل و إليه، الميسرة

 كران  و فثبتوا، أصحابه و الحباب بن عمير على االشتر ابن ميمنۀ حملت و كراركم فراركم

 أمّروا  ألصرحابه  قرال  ذلك االشتر ابن رأى فلما شدیدا، قتاال فقاتل الفرار من أنف عمير

 بالسيوف تضاربوا و ذلك، ففعلوا بعده، ثبات للقوم یکن لم فضضتموه فإن األعظم السواد

 بين من یهربون القوم و صرعه الّا أحدا یضرب فال بسيفه یشدّ فإبراهيم بالرماح، تطاعنوا و

 ء، شی یثنيهم ال واحد رجل حملۀ اصحابه حمل برایته حمل إذا جعل و الغنم، كأنّهم یدیه

 فکانوا
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 إنّ یقال و كثيرة، الفریقين بين قتلى و شدید قتال بعد نهزمواا الشام أهل إنّ ثم ذلك، على

 .منه تعذیر بعد بالقوم انهزم من أوّل عميرا

 رجرال  قتلرت  لقرد  قوم یا: فقال یثبته ال هو و فقتله زیاد بن اهلل عبيد إلى إبراهيم وصل و

 مرفرأ  زیراد،  ابرن  هو فإذا فطلب رجاله، غرّبت و یداه شرّقت المسك رائحۀ منه وجدت

 برن  الحصرين  علرى  التغلبی جریر بن شریك حمل و بالنار، جثّته أحرقت و فأخذ برأسه

 قتلره  فرادّعى  الکرالع،  ذی برن  شرحبيل قتل و فقتله، زیاد ابن یظنه هو و السکونی نمير

  السلولی، زهير بن اهلل عبد و األسدی عازب بن ورقاء و األزدی المغفّل بن یزید بن سفيان

 .عسکرهم على احتووا و قتل، ممن أكثر منهم غرق من فکان هماتبعو هزموهم لما و

 تلقّتره  بها صار فلما المدائن إلى المیتار فیرج االشتر ابن بمقتل بالکوفۀ الناس أرجف و

 عسرکر  فری  كنرت : الشعبی عامر قال و عسکره، فضّ و زیاد بن اهلل عبيد بقتل البشارات

 قررب  أو بنصيبين یقتلونهم اهلل شيعۀ إنّ یقول و یحضّنا و یحرّضنا فکان بالمدائن، المیتار

 تقررّ  و تبروء  أال شرعبی  یرا : زیراد  ابرن  قتل جاء حين الهمدانيّين بعض لی فقال نصيبين،

 یقرل  ألم: قال اهلل، إلّا الغيب یعلم ما اهلل و الغيب یعلم إنّه أقول له أبوء بما: قلت للمیتار؟
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 فقرال  بالیازر، الوقعۀ كانت إنّما و نصيبين، قرب أو بنصيبين: قال إنّه: قلت یهزمون؟ إنّهم

 .األليم العذاب ترى حتى شعبی یا تؤمن ال

 بن إبراهيم حدثنی أبيه عن جریر بن وهب حدثنا: قاال خيثمۀ أبو و سالم بن خلف حدثنا

 رجل أنه فظننت أعرفه ال أنا و المسك منه فسطع الیازر یوم زیاد ابن بی مرّ: قال األشتر

  فضربته له فقصدت حال، و القوم فی منزلۀ له
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 .زیاد ابن هو فإذا فنظرت الثور، كیوار ییور برذونه قوائم بين فیرّ بالسيف رأسه على

 عمّالره  بعرث  و الموصرل،  إلرى  األشتر بن إبراهيم مضى و الکوفۀ، إلى المیتار انصرف و

 .الجزیرة أرض من واالها ما و دارا، و سنجار و نصيبين، على و عليها

 النعمران  برين  حراتم  و قرقيسريا،  الحارث بن زفر األشتر ابن ولّى: عدیّ بن الهيثم قال و

 عبردین،  طور و كفرتوثا الحباب بن عمير و ناحيتها، و سميساط و الرها، و حران الباهلی

 .الکلبی عند بثبت ذلك لي  و

 :زیاد ابن تلق حين الحباب بن عمير قال و

 لينصرا العدوّ القى إذا محلّا            الزنا و الیمر یجمع جيش كان ما         

 :زیاد ابن قتل حين المفرّغ ابن قال و

  أبواب و حجّاب أستار هتکن            طاغيۀ زرن ما إذا المنایا إنّ         

  الکابی الکودن ابن و الیبيثۀ نالب            مصرعه عند سحقا و بعدا أقول            

  بأسباب قوم إلى متتّ ال و            فتمنعه ملك عن زاحمت أنت ال            

  ألهاب بين من ألقيت جلمودة            یمن ذی جذم من ال و نزار من ال            

 [8] أثواب بين رجسا تقبل كيف و            قبروا إذا موتاهم األرض تقبل ال            
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 برن  بمصرعب  أكثررهم  أو الکوفرۀ  أهل من المیتار من هرب كان من جميع لح  و: قالوا

 قد بغلۀ على التميمی ربعی بن شبث فقدم المصرین، على واليا قدمها قد و بالبصرة، الزبير

 قباءه، ش ّ و أذنيها طرفی و ذنبها قطع

 111ص ،6 األشراف،ج أنساب                        

 المیتار، من الناس لقی بما فأخبره المصعب على فدخل واغوثاه، واغوثاه، ینادی وقف و

 بمرا  الکوفرۀ  أهل وجوه أیضا أخبره و بالکوفۀ، قتل شبثا إنّ قال من قول من أصحّ هذا و

 وقعۀ شهد یکن لم و األشعث بن محمد عليه قدم و معهم، المسير و نصرتهم سألوه و نالهم

 المهلّرب  یقردم  حتى فاعال لست: فقال الکوفۀ، إلى بالشیوص لمصعبا فاستحثّ الکوفۀ،

 و: األشعث بن محمد فقال بالیراج، فاعتلّ بالقدوم، یأمره إليه فکتب بفارس، كان و علی،

 وجد أما محمد یا: قال المهلّب ريه فلما فارس قدم حتى محمد فسار به، يتك إليه جهنی

 المهلّب فأقبل أبنائنا، و نسائنا برید إلّا أنا ما اهلل و سعيد أبا یا: فقال غيرك؟ بریدا المصعب

 عبد أتى المهلّب كان و البصرة، قدم حتى مثلها ألحد لي  عالج و هيئۀ و جموع فی معه

 یقاتل أن أهلها إليه طلب البصرة، إلى صار فلما خراسان على عهده له فکتب الزبير بن اهلل

 فکران  فرارس،  إلرى  فراتبعهم  لقتالهم فأقام عليهم، [8] أبزوا و ظهروا قد كانوا و الیوارج

 .حربها و خراجها فارس فولّاه المصعب قدم و یحاربهم،

 و زید، بن صعب عن أبيه عن جریر بن وهب حدثنا الدورقی إبراهيم بن أحمد حدثنی و

 الزبير، بن اهلل عبد قبل من خراسان على بعهده المهلّب قدم: قال حازم بن جریر عمّ صعب

 و األهرواز،  كور على غلبوا و حرقوا، و فقتلوا بالبصرة الجسرین بين الحروریّۀ نزلت قد و

 األزارقۀ، قتال یتولّى أن فسألوه المهلّب البصرة أهل أشراف و األحنف فأتى دجلۀ شاطئ

 خراسان، على إلیّ المؤمنين أمير عهد هذا ذلك على أقدر لست: فقال

 112ص ،6 راف،جاألش أنساب                        
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 قترال  یولّيرك  و خراسران  مرن  یعفيرك  أن فنسرأله  المرؤمنين  أمير إلى نیرج فإنّا: قالوا

 قترال  بتوليتره  الزبيرر  ابرن  بکتراب  فجراؤوا  منهم خرج من فیرج. فرأیکم: قال األزارقۀ،

 نراس  خرج بل: يخرون قال و الزبير، ابن لسان على افتعلوه: الناس بعض قال و األزارقۀ،

 .األهواز إلى الیوارج فنفى تابه،بک فجاؤوا

 الزبيرر  بن مصعب إلى اهلل عبد كتب و فاتبعهم، فارس إلى صاروا ثم: حازم بن جریر قال

 .ستّين و سبع سنۀ فی القباع بعد عليها واليا البصرة المصعب قدوم كان و فارس، بتوليته

  كامل ابن و شميط بن أحمر مقتل و المذار یوم خبر

 قرال  و غيرره،  یقال و ابنه، المغيرة استیلف و فارس، من صفرة أبی بن بالمهلّ قدم: قالوا

 صراحب  مرع  الیروارج  قترال  على یجتمعوا أن أمرهم و أصحابه بين فارس قسم: بعضهم

 یر لم و األكبر، الجسر عند بالعسکرة أمره مصعب على دخل فلما فيها، تکون التی الناحيۀ

 مسرتیفيا  الکوفرۀ  ائرت : له فقال مینف بن منالرح عبد دعا و له، إعظامه أحدا المصعب

 منزله نزل حتى فمضى المیتار، عن الناس خذل و إخراجه استطعت من إلیّ تیرج حتى

 عبيد بن عمر و ميسرته، على المهلّب جعل قد و الزبير، بن مصعب خرج و یظهر، فلم سرّا

 مالك كان و مقدّمته، على أمامه التميمی الحصين بن عبّاد قدم و ميمنته على معمر بن اهلل

 عبرد  جريش  علرى  الجرارود  برن  المنذر بن مالك و وائل، بن بکر جيش على مسمع بن

 أهل یا: ألصحابه فقال ذلك، المیتار بلغ و العاليۀ، جيش على قي  بن األحنف و القي ،

 الح ّ، أعوان و الدین

 112ص ،6 األشراف،ج أنساب                        

 مرن  هربروا  الذین هؤالء إنّ اهلل شرطۀ و الرسول يل و الرسول شيعۀ و الضعيف، أنصار و

 یرنعش  و الح ّ ليمات فاستنفروهم الفاسقين من البصرة أهل من لهم أشباها أتوا أسيافکم

 .األحمسی شميط بن أحمر مع اهلل یرحمکم فانتدبوا األرض فی اهلل أولياء یدال و الباطل،
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 بن اهلل عبد مقدّمته على بعث و الناس، المیتار إليه ضمّ و أعين، بحمّام شميط ابن فعسکر

 فنرزل  مصرعب  أقبل و المذار، ورد حتى شميط بن أحمر فسار همدان من الشاكری كامل

 اهلل عبرد  و ميمنته على كامل ابن شميط ابن فجعل جنده، منهما واحد كل عبّأ و منه قریبا

 عبرد  برن  رزیرن  الیيرل  ىعل جعل و ميسرته، على الجشمی نضلۀ بن وهب بن أن  بن

 الموالی، على عمرة أبا جعل و الکندی، كثير بن اسماعيل بن كثير الرجال على و السلولی

 مقاترل  الرجال على جعل و ميمنته، على اهلل عبيد و ميسرته، على المهلّب المصعب أقرّ و

 صحابه،أ و شميط ابن على عبّاد حمل و فالتقوا الحصين، بن عبّاد الیيل على و مسمع، بن

 یحمرل  كرذلك  یزالروا  فلم المهلّب على كامل ابن حمل و موقفه، عن رجل منهم یزل فلم

 حترى  فقاتل واحدة حملۀ شميط ابن على جميعا البصرة أهل حمل ثم بعض، على بعضهم

 الفرار: المهلّب بهم فنادى الصبر، الصبر خثعم و بجيلۀ معشر یا: الکوفۀ أهل تنادى و قتل،

 فاصطلموا، شميط ابن رجالۀ على الیيل مالت ثم سعيکم، اهلل أضلّ اتلونتق ما على الفرار

 .كامل بن اهلل عبد قتل و

 مرن  هررب  ممّرن  الکوفرۀ  أهرل  من عظيمۀ خيل فی األشعث بن محمد المصعب سرّح و

  الطلب دونکم قال و مینف، بن الرحمن عبد به بعث من و المیتار

 118ص ،6 األشراف،ج أنساب                        

 ذلرك  مرن  یرنج  فلم قتلوه إلّا رجال یتركون ال البصرة أهل من عليهم أشدّ فکانوا بثأركم،

 .الیيل أصحاب من قليلۀ شرذمۀ إلّا الجند

 مرنهم  رجرل  إلى انتهيت: قال أنّه معاویۀ بن إیاس أبی المزنی قرة بن معاویۀ عن روی و

 و نعرم : قال ذلك؟ فعلت أو: له فقيل أخضیضه، جعلت و عينه فی الرمح سنان فأدخلت

 قال و البصرة، أهل بين قاضيا معاویۀ كان و الدیلم، و الترك من عندنا أحلّ كانوا إنّهم اهلل

 :همدان أعشى

 بالمذار بجيلۀ القت بما            تنمی األنباء و نبّئت أما         
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 النهار هوج صائب طعن و[            8] طلیف ضرب بها لهم أتيح            

 بالصغار الکویفۀ على مررت            إمّا المیتار شيعۀ فبشّر            

 خسار فی جدّك و كانوا إن و            قومی إهالك سرّنی إن ما و            

 عار و خزی من إسحاق أبو            یالقی بما أسرّ لکنّی و            

 التيمی معمر بن اهلل عبيد بن اهلل عبيد المذار إلى المصعب شیص حين البصرة على كان و

 كران  أنّره  الثبرت  و المیتار، لقتال خرج( حين) أیضا عليها كان هو و المصعب، إیّاها ولّاه

 عليهرا  المصعب خليفۀ عمر كان و عمر، إلى كان أمرها ألنّ اهلل عبيد بن عمر أخيه خليفۀ

 .مقامه و ظعنه فی

 مرن  فقرال  حماته، و رجاله وجوه و كامل ابن و شميط ابن خبر معه من و المیتار بلغ و

 .المرة إسحاق أبو یصدق لم: تفسيره بالفارسيّۀ كالما األعاجم من بالکوفۀ كان
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 :المدائنی ذكر فيما الشعراء بعض قال و

 مظفّرا الکماة قتّال كان قد و            جموعه و أحمرا قتلنا نحن و         

 معفّرا لليدین صریعا فیرّ            رأسه بالسيف اإلسکاف عال غداة            

 .اإلسکاف الرحمن عبد بن محمد اإلسکاف و: قال

 جویریرۀ  حردثنا  جریرر  برن  وهب حدثنا: قاال إبراهيم بن أحمد و سالم بن خلف حدثنا

 كررّم  الذی و: یقول هو و بالمدائن المیتار معتس: قال أبيه عن ثابت بن الصقعب حدثنی

 من خاب قد و. مقضيّا قضاء. صافيۀ عافيۀ فی البصرة شميط ابن ليدخلنّ القاسم أبی وجه

 عليهرا  لرف  و أدرجها كان و نسّاج، نسجها ال و ید غزلتها ما برایۀ معه بعثت قد و افترى،

 إذا القوم فانّ انشرها ثم النهار، من كذا ساعۀ تبلغ حتى تفتحها ال: قال و ختمها، ثم خرقۀ

 .انهزموا إليها نظروا
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 المیتار بعث: قال األزرق عن أبی حدثنی حازم بن جریر بن وهب حدثنا: قاال حدثانی و

 فأخرجها جنّ ال و إن  ینسجها لم رایۀ فيه إنّ قال و میتوما، سفطا إليه فدفع شميط ابن

 الکوفرۀ  إلى مصعب مضى و فقتل، النهار أوّل من تیرجها أن إیّاك و عليهم، تظفّر فإنّك

 قد و أصحابه قتل و فقتلوه الناس فعرفه ليال فیرج فيها، فحصره داره إلى المیتار فانحاز

 .يالف سبعۀ هم و حکمه، على نزلوا
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 عبيد أبی بن المیتار مقتل و حروراء یوم و الکوفۀ الزبير بن المصعب قدوم خبر

 برن  اهلل عبرد  عرن  محمد بن كثير عمّی حدثنی الرفاعی، هشام أبو یزید بن محمد حدثنی

 إنّمرا  و القباع، المسمى معمر بن اهلل عبيد ولّی: قال الشعبی عن مجالد عن المنتوف عياش

 قّبروه فل األجروف،  یعنری  القبراع؟  هذا ما فقال البصرة ألهل مکياال رأی ألنّه القباع سمّی

 .الزبير بن اهلل لعبد الدیلی األسود أبو فيه یقول الذی هو و قباعا،

 [8] المغيرة بنی قباع من أرحنا            خيرا اهلل جزاك بکر أبا         

 كان و البصرة فقدم أخاه، الزبير بن مصعب جميعا الکوفۀ و البصرة ولّى و الزبير، ابن فعزله

 .الزبير ابن عامل مطيع ابن عنها أخرج قد و بالکوفۀ المیتار

 المصرعب  إلريهم  زحرف  دبّرروا  فيما البصرة على ليغلبوا المذار المیتار أصحاب قدم فلما

 أخاه معمر بن اهلل عبيد بن اهلل عبيد عليها اهلل عبيد بن عمر استیلف و البصرة، أهل بوجوه

 عسرکره،  فضّ و تارالمی أصحاب و شميط ابن المصعب فقتل أبيه، بکنيۀ معاذ أبا یکنى و

 المصرعب  سرار  و المصعب، بأمر أخاه البصرة على أیضا استیلف اهلل عبيد بن عمر إنّ ثم

 .المیتار فقتل الکوفۀ إلى
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 إليره  شریص  رجل بمشورة ذلك و أشهر، بعد البصرة ابنه حمزة الزبير بن اهلل عبد ولّى و

 یحبّون البصرة أهل أن فأخبره حيّان بن إبراهيم له یقال عجل، لبنی مولى عراقال أهل من
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 و مصعب فغضب حمزة، إلى البصرة رجال من قبله من ضمّ فی مصعب إلى كتب و والیته،

 .القباع عليها استیلف و الکوفۀ مال من ماال معه حمل و مکّۀ إلى شیص

 فردعا  األهرواز  إلى شیص أحم ، كان نّهأ إلّا جوادا فکان سننه فی البصرة حمزة قدم و

 و عنقره  فضررب  عليه فشدّ فاستأجله، الیراج یحمل أن فأمره مردانشاه اسمه و بدهقانها

 كأنّره  فقرال  األهرواز  جبرل  إلى حمزة نظر و لحادّ، األمير سيف إنّ له فقال األحنف عنده

 .قعانقعي أیضا الجبل سمّوا و قعيقعان، فسمّوه بمکّۀ، جبال یعنی قعيقعان

 برن  الحارث قال الکوفۀ؟ على استیلفت من: له قال أخيه اهلل عبد على مصعب ورد لما و

 مرا : قرال  ولّيته؟ و عزلتنی حتى ابنك حمزة فی رأیت ما: له قال و ربيعۀ، أبی بن اهلل عبد

 و عليرك،  لره  تفضيال أعزلك لم و ولّاه و موسى أبا عزل حين عامر ابن فی عثمان رأى

 علرى  اهلل عبيد بن عمر أقرّ و خالفته، على بالکوفۀ القباع فأقرّ جميعا، رینالمص على ردّه

 .فارس واله ثم البصرة، أمر

 یسرتح ّ  مرن  القليرل  یمنرع  و یسرتحقّه،  ال من الکثير یعطی حمزة كان: عيّاش ابن قال و

 إن غردیر  هذا إنّ: فقال البصرة فيض رأى و شسعا، یمنع و ألف مائۀ یعطی كان و الکثير،

 لم فيه اقتصدوا لو: فقال الجزر، فی البصرة فيض إلى ركب و ضيعتهم، كفاهم أهله به ف ر

 .النقصان هذا ینقص
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 :فقال شهوات موسى مدحه و

  غبن قد أن بيعه فی یرى و            باللهى حمدا المبتاع حمزة         

  بمنّ یکدّره لم إخاء ذا            فاضال عطاء أعطى اإذ و            

  بالسفن كبری المال برت            مجدبۀ سنۀ ما إذا و            

  حسن محيّاه و تولّت و            ثوبه نقيّا عنه إنجلت            

  الدرن لون أثوابه یصب لم            وجهه فی نيّر صدق نور            
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 .الزبير ابن خبر فی قصّته كتبنا قد و امرأته، فی بالحجاز هو و إليه الفرزدق جأل و

 فری  البصررة  أهرل  وجوه و األحنف كتب األهواز بدهقان صنع ما حمزة صنع لما و: قالوا

 برن  مالرك  لره  فعررض  البصرة مال من ماال حمزة احتمل و فعزله مصعب، إعادة و عزله

 العطراء  معمرر  بن اهلل عبيد بن اهلل عبيد له فضمن تنابأعطيا تیرج ندعك ال: قال و مسمع

 المدینرۀ  أترى  و أباه فترك بالمال حمزة تیلّص و ربيعۀ، فی عسکر كان قد و فکفّ كامال

 بره  أباهی أن أردت اهلل أبعده: أبوه قال و له، وفى یهودیّا إلّا به فذهبوا رجاال المال فأودع

 .فنکص مروان بنی

 .شهوات موسى قول فی غنّى هو و المغنّی، سریج البن محبا حمزة كان و: قالوا

  باللهى حمدا المبتاع حمزة         

 أسرلف  و ففعرل  دینرار،  ألرف  إسرالفه  فی یکلّمه أن رجل فسأله ییالفه، ال حمزة كان و

 .ألفا سریج ابن أعطى و ألفا الرجل
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: قرال  زید بن صعب عن أبيه عن جریر بن وهب عن الدورقی إبراهيم بن أحمد حدثنی و

 جبلهرا  رأى فلمرا  األهواز إلى فیرج حم ، و ضعف فيه كان و حمزة ابنه الزبير ابن بعث

 مرن  یومرا  فرغنرا  و: صرعب  قال قعيقعان، لذلك فسمّی بقعيقان لشبيه الجبل هذا إنّ قال

 تکرۀ  إلرى  انظرر  فکرأنّی  قبائه برحات مطلقا فرسه على فیرج باألهواز نحن و الیوارج

 یلر   لرم  و البصررة  إلرى  وجهه فکان یركض هو و سرجه قربوس على بدت قد سراویله

 عمر كان و سنۀ، بالبصرة أقام و معمر بن اهلل عبيد بن اهلل عبيد بالبصرة خليفته كان و قتاال،

 .فارس على اهلل عبيد بن

 إنّما یومئذ تکن لم و القصب، واسط نحو صعبالم أقبل المذار یوم أمر انقضى لما و: قالوا

 نهرر  فری  فیرجروا  السفن فی الضعفاء حمل و كسکر فی فأخذ بعد، الحجّاج أحدثها كان

 :یقولون و سفينهم فيجرّون ییرجون البصرة أهل فکان الفرات، إلى منه قوسان له یقال
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  المل  والالط[ 8] بالزنبریّات            القل  جرّ المصعب عوّدنا         

 .مسکن إلى ثم الکوفۀ إلى شیص حين ذلك قالوا إنّهم: یقال و

 نهر على الفرات سکر و بالکوفۀ السيلحون نزل حتى فیرج مسيرهم المیتار بلغ و: قالوا

 الکررام،  مصارع حبّذا: فيقول أصحابه و شميط ابن یذكر جعل و یوسف، نهر و السيلحون،

 فکسرروه  السکر إلى خيال وجّهوا ذلك رأوا فلما طين،ال على تجرّ البصریّين سفن بقيت و

 و بيرنهم  حرال  و حروراء نزل حتى أقبل ذلك المیتار رأى فلما الکوفۀ، صمد صمدوا و

  بين
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 الجشرمی،  شدّاد بن اهلل عبد بالکوفۀ استیلف و المسجد و القصر حصّن كان قد و الکوفۀ،

 منقذ بن سعيد ميسرته على و الکندی یزید بن سليمان ميمنته على یومئذ المیتار جعل و

 المصرعب  ميمنۀ على كان و الیثعمی، قراد بن اهلل عبد یومئذ شرطته على كان و الهمدانی،

 برن  عبّراد  الیيل على و معمر، بن اهلل عبيد بن عمر ميسرته على و صفرة، أبی بن المهلّب

 قي ، بن األشعث بن محمد الکوفۀ أهل على و مسمع، بن مقاتل لرجالا على و الحصين،

 .مسمع بن مالك وائل بن بکر على و

 إلرى  فبعرث  رجرال،  البصرة أهل أخماس من خم  كل إلى وجّه ذلك المیتار رأى فلما

 المنرذر  بن مالك عليهم و القي  عبد إلى و ميسرته صاحب منقذ بن سعيد وائل بن بکر

 إلى بعث و ماله، بيت على كان و همدان، من الشبامی شریح بن الرحمن عبد الجارود بن

 بعث و المیزومی، هبيرة بن جعدة بن اهلل عبد السلمی الهيثم بن قي  عليهم و العاليۀ أهل

 و ميمنتره،  على كان و الکندی، یزید بن سليمان العتکی عمرو بن زیاد عليهم و األزد إلى

 كران  و أصحابه، بقيّۀ فی وقف و األشعری، مالك بن السائب األشعث بن محمد إلى بعث

 حاضررا،  األحنف كان و تميم، و األزد، هم و الفرسان، و العدد كثيری خمسين فی المهلّب

 أال: لره  فقيرل  واقرف  المهلّرب  و بعض، على القوم بعض فحمل نفسه یشهر أن یحبّ لم و
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 و فرصرتی،  أرى حترى  فرۀ الکو أهرل  خشبيّۀ تميما و األزد ألجزر كنت ما: فقال تحمل؟

 عنردها  المصرعب  فجثرا  بمصعب، ألحقهم حتى فکشفهم العاليۀ أهل على جعدة ابن حمل

 أبا ال تنتظر ما: المهلّب إلى بعث و سهامهم، الناس فرمى سهمه رمى و ركبتيه على

 111ص ،6 األشراف،ج أنساب                        

 حمل و فحطموهم، المیتار أصحاب ىعل بیمسمائۀ فحمل یليك، من على احمل لغيرك

 .المیتار أصحاب فانهزم بأجمعهم الناس

 حرين  أصحابه یعنی هؤالء، فعل من إليك أبرأ إنّی اللّهم: النهدی اهلل عبد بن عمرو قال و

 عليره  كنرت  مرا  علرى  إنّری  اللّهمّ مصعب، أصحاب یعنی هؤالء، من إليك أبرأ و انهزموا،

 أتری  و الرجالرۀ  علرى  كران  و النهردی  عمرو بن مالك لقا و قتل، حتى قاتل ثم بصفّين،

 بيتری،  فری  أقتل أن من إلی أحبّ الصبر أهل فی أقتل ألن و فعلت ال اهلل و: ليركبه بفرسه

 برن  األشعث بن محمد على شدوا و فشدّ رجال، خمسون إليه فثاب اليوم؟ الصبر أهل أین

 یقولون قتله یدّعون نهد فبنو ،األشعث بن محمد فقتل منه، بالقرب كان و أصحابه، و قي 

 قرراد  ابن قتله تقول خثعم و الکندی، أشاءة بن الملك عبد قتله تقول كندة و مالك، قتله

 كرّوا اهلل شرطۀ یا: لهم فقال األشعث ابن على أصحابه فی مرّ المیتار إن یقال و الیثعمی،

 :مدانه أعشى فقال األشعث بن محمد فقتل فحملوا الروّاغۀ، الثعالب على

 تقطارها یفتّر أن فی ج            األش ابن على عين عذر ما و         

 مقدارها النّف  تبلغ فقد            قاسم أبا تبعدنّ فال            

 سحّارها و ثقيف عليك            استجمعت إذا حرورا بشطّ            

 فری  الکنردی  یزیرد  برن  سرليمان  قتل و قومه، من راكبا سبعين فی منقذ بن سعيد قتل و

 مرن  بشر معه قتل و ليلته عامّۀ فقاتل ربعیّ بن شبث سکّۀ فم على المیتار نزل و تسعين،

 یوم وقعتهم كان و فنزله، قصر إلى فعمد المیتار عن البصریّون انصرف و غيرها، و همدان
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. األربعراء  ومیر  اليوم: یقول جعل حروراء یرید خرج لما ثوب بن اهلل عبد كان و األربعاء،

  نزل و. السماء تربّعت

 112ص ،6 األشراف،ج أنساب                        

 تقرول؟  كنرت  ما أین له فقيل وجهه على ضرب الوقعۀ كانت فلما األعداء، بهزیمۀ. القضاء

 و ذلرك،  القر  المیترار  إنّ: یقال و[ 8] الکِتَابِ أُمُّ عِنْدَهُ و یُثْبِتُ وَ یَشَاءُ مَا اهلل یَمْحُو: قال

 المرذار  یوم قتل انّه: یقال و یومئذ، فقتل المصعب مع طالب أبی بن علیّ بن اهلل عبيد كان

 :للمهلّب المصعب فقال

 أبيره؟  شيعۀ أنّهم یزعمون و یعرفونه هم و علیّ بن اهلل عبيد قتلوا انّهم أعلمت سعيد أبا یا

: فقال قتل؟ األشعث بن محمد یکن لم لو فتح أی األمير اهلل أصلح: للمصعب المهلّب فقال

 .محمدا اهلل فرحم نعم،

 بعث و المادّة، المیتار عن فقطع السبیۀ فأتى معه بمن الیمي  یوم مصعب سار و: قالوا

 الجعفی الحرّ بن اهلل عبيد بعث و مراد، جبّانۀ إلى قي  بن زحر و األشعث بن الرحمن عبد

 كلّهرم  فکرانوا  كندة، جبّانۀ إلى الحصين بن عبّاد بعث و همدان، من الصائدیيّن جبّانۀ إلى

 یقردر  فلرم  ففعرل  دروبا الکوفۀ على یتّیذ أن المهلّب المصعب أمر و المادّة، عنه یقطعون

 عنرده  عسرل  مرن  یعطريهم  و البئرر  مراء  من أصحابه و یشرب فجعل الماء، على المیتار

 وقفهم مواضع فی مرتّبه و القصر من أصحابه و مصعب اقترب و الماء، ليطيب به فيدیفونه

 رجل ابن تعيّرونه الذی إنّ: فقال عليهم فأشرف دومۀ، بن یا یصيحون أحداث أقبل و بها،

 كعرب  برن  وهب بن معتّب بن وهب بنت دومۀ المیتار أمّ كانت و عظيم،[ 1] القریتين من

 یحيرى  ضرب و فقاتلهم مصعب أصحاب على فحمل مائتين فی المیتار خرج ثم الثقفی،

  كان و ضمضم بن

 112ص ،6 األشراف،ج أنساب                        
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 الناس تتابع ثم ميّتا، فیرّ رأسه قحف فأطار رجله، األرض خطّت ركب إذا شجاعا فارسا

: ألصرحابه  فقال الحصار، عليه اشتدّ و القصر فدخل طاقۀ، بهم له یکن فلم كثروه، و عليه

 أصحابه فضعف تنصروا، أن صدقتم إن بآی  أنا ما اهلل و كراما، نقتل حتى نقاتل بنا انزلوا

 :فقال عجزوا، و

 یریرد  مرا  جعردة  برن  اهلل عبرد  رأى فلمرا  نفسی، فی أحکم ال و بيدی أعطی ال اهلل و أما

 .عندهم فاستیفى إخوانه من بناس فلح  القصر من تدلّى المیتار

 فاغتسل، بطيب ليهإ فبعثت جندب بن سمرة بنت ثابت أمّ امرأته إلى ارسل المیتار إنّ ثم

 مرن  رجرال  عشررین  و تسرعۀ  فری  خررج  ثم لحيته، و رأسه فی الطيب وضع و تحنّط، و

 أم أرى أنا: السائب قال ترى؟ ما: للسائب فقال األشعری، مالك بن السائب فيهم أصحابه

 ابرن  رأیرت  العرب من رجل أنا إنّما أحم ، ویحك أنت یرى، اهلل بل: المیتار قال أنت؟

 أحدهم دون أكن فلم اليمامۀ، على نجدة و الشام، على مروان و الحجاز، على انتزى الزبير

 المیترار  تمثّل و حسبی، على بالقتال أصنع كنت ما و: السائب فقال حسبك، على فقاتل

 :الزبعری ابن بقول

 [8] مقلّ و مثر قبر سواء و            زائل نعيم و بؤس كلّ         

 علرى  یترابعوه  أن مرن  االمتنراع  و الفشرل،  و الروع من بهم ما رأى لما ألصحابه قال ثم

 ذبحرتم  أخذتم إن ثم. ذلّا و ضعفا إلّا تزدادوا لم قتلت إن اهلل و إنّی: معه القتال و الیروج

 مرتّم  فقتلتم صابرین قاتلتم إن و أخی، قاتل هذا و أبی، قاتل هذا: یقولون الغنم یذبح كما

 .كراما

 118ص ،6 األشراف،ج نسابأ                        

 :یقول هو و فقاتل خرج ثم

 عمرا و قتلته محمّدا            جزرا لی یجدوا یقتلونی إن         

 أدبرا لمّا الجاهل األبرص و            



 117 __کتاب مستندات  |........................................................................................

 

 طرفۀ لهما یقال عنزة من أخوان قتله الزیّاتين عند المیتار قتل ثم مالك، بن السائب فقتل

 قترل  الررحمن  عبرد  بن محمد له یقال عطارد لبنی مولى أنّ یدّعون تميم بنو و طریفۀ، و

 .المیتار

 .الحنفی یزید بن طرّاف: ربيعۀ تقول فيما قتله: اليقظان أبو قال و

 فيهم كان و مکتفين ینزلهم الحصين بن عبّاد فجعل الحکم، على أصحابه من الباقون نزل و

 :یقول هو و األشعث بن محمد بن الرحمن عبد على به فمرّوا قراد بن اهلل عبد

 األميرا خالفوا الذین إنّ            أسيرا أرى أن أخشى كنت ما         

 تتبيرا تبرّوا و خسروا قد            

 

 الذی جدّك دین على إنّی أما: قراد ابن له فقال إليه، فقدّموه به ائتونی: الرحمن عبد فقال

 فدنا نفسه، فاضت حتى بسيفی أباك ضربت الذی أكن لم إن األشعث یعنی كفر، ثم به يمن

 .مصعب أمر دون إیّاه قتله من الحصين بن عبّاد فغضب فقتله، منه

 من إنّ بنا، ابتاله و باألمير ابتالنا الذی للّه الحمد: فقال مسليۀ بنی من برجل مصعب أتی و

 علرى  و بلرتکم ق أهرل  نحن الزبير بن یا القصاص، یأمن لم عاقب من و عنه، اهلل عفا عفا

 فإمّا مصرنا، أهل من إخواننا خالفنا أن نعد لم دیلم، ال و بروم لسنا قومکم نحن و ملّتکم

 و بيرنهم  الشام أهل اقتتل كما بيننا فاقتتلنا أخطأنا و أصابوا أو أخطأوا، و أصبنا نکون أن

 كما

 111ص ،6 األشراف،ج أنساب                        

 فراعفوا،  قدرتم و فأسجحوا، ملکتم قد و اجتمعوا، ثم افترقوا فقد م،بينه البصرة أهل اقتتل

 األميرر  أیّهرا : فقرال  األشرعث  برن  محمد بن الرحمن عبد فقام لألسرى، و مصعب له فرّق

 الهمردانی  قي  بن سعيد بن الرحمن عبد بن محمد قام و علينا، اخترهم أو عليهم اخترنا
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 فری  ترقرق دماؤنا و سبيلهم تیلّی و منّا أكثر وأ خمسمائۀ و أشرافنا و أبی قتل قد: فقال

 نموت ال أن المیتار أمرنا قد: بعضهم فقال یقتلوا، أن بهم فأمر اخترهم أو اخترنا أثوابهم،

 .يالف ستّۀ من نحوا القصر من أخرج من كان و فأبينا، الدنيّۀ الميتۀ هذه

 إليه بعثت المیتار، ببأصحا مصعب ظفر لما: قال مجاهد بن علیّ عن مسعود أبو حدثنی

 .قتلوا قد فوجدهم المیزومی خالد بن الحارث أمرهم فی طلحۀ بنت عائشۀ

 مرن  أمرۀ  قتلرت  قد و غدا الزبير بن یا تقول ما: الناعطی نمران بن سعيد بن مسافر قال و

 حربکم و حربنا شهدوا ما لرجاال فينا إنّ و صبرا دمائهم و أنفسهم فی حکّموك المسلمين

 .القوم قتل و فقتل! م؟اليو إلّا

 أصحاب قتل المصعب أراد لما: قال عوانۀ عن الهيثم عن المقرئ صالح بن اهلل عبد حدثنی

 فرإنّ  عرنهم  تعفو أن أرى: فقال فيهم، قي  بن األحنف شاور حکمه على نزلوا و المیتار

:  األحنف قال قتلوا، فلما ضجّوا و اقتلهم: الکوفۀ أهل أشراف فقال ،[8] للتقوى أقرب العفو

 .وباال اآلخرة فی یکون ال فليته ثأرا بقتلهم أدركتم ما

 111ص ،6 األشراف،ج أنساب                        

 ابرن  فقرام  المیترار،  مرع  صرليبۀ  كران  عمّرن  اعفوا و الموالی اقتلوا: قال المصعب كان و

 فقترل  م،اإلسرال  بحکرم  هرذا  ما: فقاال بالبصرة الدار صاحب اإلسکاف، ابن و األصبهانی

 .الجميع

 بن النعمان بنت عمرة و الفزاری، جندب بن سمرة بنت ثابت أمّ إلى المصعب بعث و: قالوا

 ثابت أمّ فأمّا المیتار؟ فی تقوالن ما لهما فقال فأحضرتا المیتار، امرأتی األنصاری، بشير

 سبيلها، یلّىف الباطل ادّعاء و الکذب من تقولون ما مثل إلّا فيه نقول أن عسينا ما: فقالت

 فری  المصعب فحبسها الصالحين، اهلل عباد من مسلما إلّا اهلل رحمه علمته ما: عمرة قالت و

 فاقتلها، أخرجها أن إليه فکتب «نبی أنّه تزعم إنّها: »الزبير بن اهلل عبد إلى كتب و السجن،

 یقرال  لشرطا من رجال بها فأمر اآلخرة، العشاء بعد الکوفۀ و الحيرة بين ما إلى فأخرجها
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 فرفرع  عشيرتاه، یا أهاله، یا أبتاه، یا: تقول هی و ضربات، ثالث بالسيف فضربها مطر، له

 :قال و مطرا فلطم یده رجل

 بره  فرأتى  بالرجرل  مطرر  تعلّ  و ماتت، و تشحّطت ثم نفسها فقطعت عذّبتها الزانيۀ بن یا

 .بعهتا هذا مطر لقب كان و فظيعا، عظيما أمرا رأى خلّوه: فقال مصعبا

 :ربيعۀ أبی بن عمر یقال و األسدی، الزبير بن اهلل عبد فقال

  عطبول حرّة بيضاء قتل            عندی العجائب أعجب من إنّ         

  قتيل من درّها للّه إنّ            ذنب غير على ظلما قتلوها            

 [8] الذیول جرّ محصناتال على و            علينا القتال و القتل كتب            

 111ص ،6 األشراف،ج أنساب                        

 :غيره یقال و األحوص، قال و

  الحسب و الدین و العقل الجامعات من            حرّة قتل من األقوام تعجب ألم         

  الریب و اإلثم و البهتان و الشك من            بریّۀ المؤمنات العاقالت من            

 [8] العرب بمملکۀ فازوا بأسيافهم            فقطّعت أبرزوها إذ كأنّهم            

 .ستّين و تسع سنۀ رمضان شهر فی المیتار مقتل كان و

 سرمر  و بمکرۀ،  الزبيرر  برن  اهلل عبرد  إلى أصحابه وجوه رؤوس و برأسه المصعب بعث و

 الحجّراج  قردم  حترى  مسرمورة  تزل مفل الجامع، المسجد حائط على المیتار ید المصعب

 .دفنت ثم فانتزعت بها فأمر الکوفۀ

 بالکوفرۀ  أقرام  و البصررة  إلرى  معمر بن اهلل عبيد بن عمر أنفذ المیتار المصعب قتل لما و

 بره  لحر   ثرم  هرذه،  اهلل عبيرد  بن عمر أیام فی بالبصرة الجفرة یوم فکان أمرها، إلصالح

 .العيص أبی بنی سبن من تقدّم فيما ذلك ذكرنا قد و مصعب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 اشتر نخعی بن ابراهیم معرّفی .17

 711ص  - 1ج  -الذهبی  -سير أعالم النبالء 

ثم تمکن ابن الزبير ، وغضب على المیتار ، والح له ضالله ، فجهز لحربه مصرعب ابرن    

ه خالئ  ، وكتب إلى الجزیرة إلى إبراهيم بن األشتر : إن الزبير ، فظفر به ، وقتل من أعوان

أطعتنی وبایعت ، فلك الشام . وكتب إليره عبرد الملرك : إن برایعتنی ، فلرك العرراق .       

فاستشار قواده ، فترددوا ، فقال : ال أوثر على مصری وقومی أحدا ، وسرار إلرى خدمرۀ    

 مصعب ، فکان معه إلى أن قتال .

 17ص  - 1ج  -الذهبی  -سير أعالم النبالء 

إبراهيم بن األشتر النیعی ، أحد االبطال واالشراف كأبيه ، وكان شيعيا فاضال ، وهو الذی 

( . ثم إنه كان من أمرراء مصرعب برن     1قتل عبيد اهلل بن زیاد بن أبيه یوم وقعۀ الیازر ) 

 ( . 1الزبير ، وما علمت له روایۀ . قتل مع مصعب فی سنۀ اثنتين وسبعين ) 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ی قرآن آیه .18

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 حسن امام صلح به عدی بنحجر اعتراض .19

 112ص الطوال، األخبار
 الرى  دعاه و صنع، ما على فندمه عنه، اهلل رضى على بن الحسن لقى من أول كان و: قالوا

 رایرت،  مرا  قبرل  مرت  انرى  لروددت  اهلل، رسول بن یا له فقال عدى، بن حجر الحرب رد

 كنرا  الرذى  الباطل فی دخلنا و عليه، كنا الذى الح  فتركنا الجور، الى العدل من أخرجتنا

 .بنا تل  لم التی الیسيسۀ قبلنا و أنفسنا، من الدنيۀ أعطينا و منه، نهرب

 فری  النراس  عظرم  هروى  رایت انى له فقال حجر، كالم عنه اهلل رضى الحسن على فاشتد

 شيعتنا على بقيا فصالحت یکرهون، ما على احملهم ان أحب فلم الحرب، كرهوا و الصلح،

 .شان فی هو یوم كل اهلل فان ما، یوم الى الحروب هذه دفع فرایت القتل، من خاصه

 866ص ، دالئل اإلمامۀ

 سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِیرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِی ثَقِيفٌ الْبَکَّاءُ، قَالَ:حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ 

نُ رَأَیْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ )عَلَيْهِ السَّلَامُ( عِنْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ مُعَاوِیَۀَ، وَ قَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ حُجْرُ ابْر 

 «.1»  لَيْكَ یَا مُذِلَّ الْمُؤْمِنِينَعَدِیٍّ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَ

رَبَ بِرِجْلِهِ فَقَالَ: مَهْ، مَا كُنْتُ مُذِلَّهُمْ، بَلْ أَنَا مُعِزُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَ إِنَّمَا أَرَدْتُ الْبَقَاءَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ ضَ

« 6»إِلَى دِمَشْ َ وَ مِصْرَ حَتَّى رَأَیْنَا  «7»  فِی فُسْطَاطِهِ، فَإِذَا أَنَا فِی ظَهْرِ الْکُوفَۀِ، وَ قَدْ خَرَجَ

ى عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ بِمِصْرَ، وَ مُعَاوِیَۀَ بِدِمَشْ َ، وَ قَالَ: لَوْ شِئْتُ لَنَزَعْتُهُمَا، وَ لَکِنْ هَاهْ هَاهْ، مَضَ

 «.7»  ا یَکُونُ ذَلِكَ مِنِّیمُحَمَّدٌ عَلَى مِنْهَاجٍ، وَ عَلِیٌّ عَلَى مِنْهَاجٍ، وَ أَنَا أُخَالِفُهُمَا؟! لَ

 77ص ، 11 جبحار األنوار، 
 قَالَ حُجْرُ بْنُ عَدِیٍّ أَمَا وَ اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ مِتَّ فِی ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ مِتْنَا مَعَكَ وَ لَمْ نَررَ هَرذَا  

ع   الْحَسَرنُ   ورِینَ بِمَا أَحَبُّوا فَلَمَّا خَلَا بِرهِ الْيَوْمَ فَإِنَّا رَجَعْنَا رَاغِمِينَ بِمَا كَرِهْنَا وَ رَجَعُوا مَسْرُ
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قَالَ یَا حُجْرُ قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكَ فِی مَجْلِ ِ مُعَاوِیَۀَ وَ لَيْ َ كُلُّ إِنْسَانٍ یُحِبُّ مَا تُحِبُّ وَ لَرا  

وَ   كُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَرأْنٍ   کُمْ وَ اللَّهُ تَعَالَىرَأْیُهُ كَرَأْیِكَ وَ إِنِّی لَمْ أَفْعَلْ مَا فَعَلْتُ إِلَّا إِبْقَاءً عَلَيْ

 -أَنْشَأَ ع لَمَّا اضْطُرَّ إِلَى الْبَيْعَۀِ

 -أُجَامِلُ أَقْوَاماً حَيَاءً وَ لَا أَرَى
 

 «8» قُلُوبَهُمُ تَغْلِی عَلَیَّ مَرَاضُهَا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 حاتم بن عدیّ معرّفی .21

ج -الشيخ علی النمازی الشاهرودی -الحدیث رجالعلممستدركات

 112-111ص - 7

عدی بن حاتم الطائی أبو طریف : من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه ويله .  - 2117 

أسلم فی شعبان سنۀ تسع . و قيل : سنۀ عشرة . وهو من السابقين الذین رجعوا إلى أمير 

ن عليه السالم . كلماته مع أمير المؤمنين عليره السرالم حرين أراد قترال النراكثين      المؤمني

،  821/  11، وجد ج  181/  1بالبصرة وهی تدل على حسنه وكماله وجاللته . كمبا ج 

/  1. أشعاره یوم الجمل المتضمنۀ لما یدل علرى كمالره . كمبرا ج     17وأمالی المفيد مج 

ه أمير المؤمنين عليه السالم أميرا على مدینرۀ بهرر شرير    . بعث 818/  11، وجد ج  118

. أمره یوم صفين علی  177/  11، وجد ج  166/  1ج ‹  112صفحه › وأستانها . كمبا 

. أرسله أمير المؤمنين عليه السرالم   121/  11، وجد ج  177/  1عليه السالم . كمبا ج 

اویۀ بن أبی سفيان ليدعوه إلى مع شبث بن ربعی ویزید بن قي  وزیاد بن حفصۀ إلى مع

/  82ج  1، والغردیر ط   771و  171/  11، وجرد ج   788و  116/  1الح  . كمبا ج 

 722/  11، وجد ج  781و  781و  121/  1. حمالته وقتاله یوم صفين . كمبا ج  121

.  711/  11، وجد ج  781/  1. فما زال قاتل حتى فقئ عينه . كمبا ج  711و  711و 



 111 __کتاب مستندات  |........................................................................................

، وجد  677/  1ته على ألف من قبيلته . وجاللته وكلماته الدالۀ على كماله . كمبا ج إمار

. كلماته فی الترغيب على نصرة االمام المجتبى عليه السالم وقوله : أنا ابرن   11/  11ج 

حاتم . سبحان اهلل ! ما أقبح هذا المقام ! أال تجيبون إمامکم وابرن بنرت نبريکم ؟ ! أیرن     

ین ألسنتهم كالمیاری  فی الدعۀ فإذا جد الجد فرواغون كالثعالب ؟ ! أما خطباء مصر الذ

تیافون مقت اهلل وال عنتها وعارها ؟ ! ثم استقبل الحسن بوجهه فقال : أصراب اهلل برك   

المراشد ، وجنبك المکاره ، ووفقك لما یحمد وروده وصدوره . وقرد سرمعنا مقالترك ،    

عناك فيما قلت ورأیت . وهذا وجهی إلى معسکرنا . وانتهينا إلى أمرك ، و سمعنا لك وأط

. كلماته  72/  11، وجد ج  888/  82الخ . كمبا ج  -وخرج وكان أول الناس عسکرا 

. وروده مع األحنف وصعصعۀ  17/  11، وجد ج  826/  82األخرى فی ذلك . كمبا ج 

ليه السالم صالة . تعلمه من أمير المؤمنين ع 811/  11، وجد ج  812على معاویۀ . ص 

. جملرۀ مرن أحوالره فری كتراب       117/  16، وجد ج  111الحوائج . كتاب الصالة ص 

. وله روایات عن أمير المرؤمنين   121/  82، وج  11/  2، وج  71/  8ج  1الغدیر ط 

وله مائۀ وعشرون سنۀ . وقيل : مات أیام المیتار .  72أو  62عليه السالم . وتوفی سنۀ 

، وجد  61/  81فی كمبا ج ‹  112صفحه › كما  ; 812ن المعمرین إلى وعده الصدوق م

. واستشهد ابنه محمد مع أمير المؤمنين عليه السالم . وابنه اآلخر طرمراح   111/  78ج 

تقدم . وفی محمد بن أبی بکر ذكر منه . وابنه اآلخر زید تقدم ، ویزید یأتی . وجملۀ من 

 وقاموس الرجال . "عدی  "غۀ أحواله الشریفۀ فی سفينۀ البحار ل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 حاتم به صلح امام حسن بن اعتراض عدیّ .21

 (82 ی سند شماره: نيز ر.ك) 
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 166 ص ،1 ج ،(ع)الحسن االمام حياة
الفداء فری  وعدی بن حاتم هو الفذ المثالی الذی ضرب الرقم القياسی للعقيدة و االیمان و 

سبيل اهلل وقد اندفع هذا الصحابی العظيم بثورة نفيسۀ عارمۀ الری انکرار الصرلح و كانرت     

 لهجۀ حدیثه لهجۀ مؤدب كامل، فقال لإلمام وقد ذابت حشاه من الحزن و المصاب:

 فتركنرا  الجرور،  الرى  العدل من أخرجتنا رایت، ما قبل مت انى لوددت اهلل، رسول بن یا»

 و أنفسنا، من الدنيۀ أعطينا و منه، نهرب كنا الذى الباطل فی دخلنا و ليه،ع كنا الذى الح 

 .« بنا تل  لم التی الیسي  قبلنا

و ترك كالم عدی فی نف  االمام بالغ األسی و الحزن، فانبری )ع( مبينا لره العلرۀ التری    

 صالح من أجلها قائالَ:

 احملهم ان أحب فلم الحرب، كرهوا و الصلح، فی الناس معظم هوى رایت انى ، عدی یا»

 «.شان فی هو یوم كل اهلل فان مّا، یوم الى الحروب هذه دفع فرایت یکرهون، ما على

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 شواهدی از اعتراضات به صلح امام حسن .22

 618-612 ص - 1 ج -الکوفی  شيبۀ أبی ابن -المصنف 
 حردثنا  قال الهمذانی روق أبو حدثنا قال زهير حدثنا قال عامر بن أسود ثناحد(  112) 

›  تقطرر  مسرتميتين  بمسرکن  ألفرا  عشر اثنی علی بن الحسن مقدمۀ كنا:  قال الغریف أبو

 أتانرا  فلمرا :  قال ، العمرو أبو وعلينا الشام أهل قتال على الجد من سيوفنا‹  618 صفحه

 قردم  فلمرا :  قال ، والغيظ الحزن من ظهورنا كسرت اكأنم ومعاویۀ علی بن الحسن صلح

 مرذل  یرا  عليرك  السرالم :  فقال عامر أبا یکنى منا رجل إليه قام الکوفۀ علی بن الحسن



 115 __کتاب مستندات  |........................................................................................

 أو - الملرك  طلرب  أقرتلهم  أن كرهت ولکنی ، عامر أبا یا ذاك تقل ال:  فقال ، المؤمنين

 . الملك على

 881-888ص إختيار معرفۀ الرجال، رجال الکشی، 
  سفيان بن ليلى الهمدانی

رُوِیَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّوِیلِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ عَبْدِ اللَّرهِ بْرنِ مُسْرکَانَ،     871

يَانُ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَسَنِ )ع( یُقَالُ لَهُ سُفْ  عَنْ أَبِی حَمْزَةَ، عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ )ع( قَالَ

فِری فِنَراءِ   « 1»  وَ هُوَ عَلَى رَاحَۀٍ لَهُ، فَدَخَلَ عَلَى الْحَسَنِ )ع( وَ هُروَ مُحْتَربٍ  « 1»  بْنُ لَيْلَى

لْ، دَارِهِ، قَالَ، فَقَالَ لَهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ یَا مُذِلَّ الْمُؤْمِنِينَ! فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ )ع( انْزِلْ وَ لَرا تَعْجَر  

قَلَ رَاحِلَتَهُ فِی الدَّارِ وَ أَقْبَلَ یَمْشِی حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ، قَالَ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَرنُ )ع( مَرا   فَنَزَلَ فَعَ

  قُلْتَ قَالَ قُلْتُ

 881ص إختيار معرفۀ الرجال، رجال الکشی،                         

إِلَى أَمْرِ الْأُمَّۀِ فَیَلَعْتَرهُ    عَمَدْتَ  قَالَ  بِذَلِكَ  مَا عِلْمُكَالسَّلَامُ عَلَيْكَ یَا مُذِلَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ وَ 

مِْن ُعنُِقَك َو َقلَّدْتَُه َهِذِه الطَّاِغَيَۀ َیْحُکُم بَِغْيِر َمرا َأْنرَزَل اللَّرهُ، َقرالَ، فََقراَل َلرُه اْلَحَسرُن )ع(        

ی یَقُولُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )ص( لَنْ تَذْهَبَ الْأَیَّامُ وَ سَأُخْبِرُكَ لِمَ فَعَلْتُ ذَلِكَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِ

رَحْبُ الصَّدْرِ یَأْكُلُ وَ لَا یَشْربَعُ وَ هُروَ   « 8»  اللَّيَالِی حَتَّى یَلِیَ أَمْرَ الْأُمَّۀِ رَجُلٌ وَاسِعُ الْبُلْعُومِ

قَالَ اللَّهَ قَالَ اللَّهَ قَالَ، فَقَرالَ الْحَسَرنُ )ع( وَ   مُعَاوِیَۀُ، فَلِذَلِكَ فَعَلْتُ، مَا جَاءَ بِكَ قَالَ حُبُّكَ 

نَرا لَيُسَراقِطُ   اللَّهِ لَا یُحِبُّنَا عَبْدٌ أَبَداً وَ لَوْ كَانَ أَسِيراً فِی الدَّیْلَمِ إِلَّا نَفَعَهُ اللَّرهُ بِحُبِّنَرا وَ إِنَّ حُبَّ  

 لْوَرَقَ مِنَ الشَّجَرِ.الذُّنُوبَ مِنْ بَنِی يدَمَ كَمَا تُسَاقِطُ الرِّیحُ ا

 77ص ، 11 جبحار األنوار، 
 یَنْقَضِی مَا ع عَلِیٍّ بْنِ لِلْحَسَنِ الْیُزَاعِیُّ صُرَدَ بْنُ سُلَيْمَانُ وَ الْفَزَارِیُّ نَجَبَۀَ بْنُ الْمُسَيَّبُ قَالَ وَ

 وَ الْبَصْرَةِ أَهْلِ سِوَى -الْکُوفَۀِ مِنَ اتِلٍمُقَ أَلْفَ أَرْبَعُونَ مَعَكَ وَ مُعَاوِیَۀَ بَایَعْتَ -مِنْكَ تَعَجُّبُنَا
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 لِأَنَّرهُ  تَرْجِرعَ  أَنْ أَرَى اللَّهِ وَ فَقَالَ -الْآنَ تَرَى فَمَا -ذَلِكَ كَانَ قَدْ ع الْحَسَنُ فَقَالَ -الْحِجَازِ

  فَعَلْت لَمَا دْتُأَرَ لَوْ وَ فِيهِ خَيْرَ لَا الْغَدْرَ إِنَّ مُسَيَّبُ یَا فَقَالَ -الْعَهْدَ نَقَضَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 اسیمنصور عبّ معرّفی .23

 121-118ص ،1 الذهب،ج مروج
 المنصور جعفر أبی خالفۀ ذكر

 :موجز

 عبرد  برن  العبراس  برن  اهلل عبرد  برن  علی بن محمد بن اهلل عبد المنصور جعفر ابو بویع و

 مرن  موسرى  برن  لعيسى ثم علی، بن عيسى عمُّه البيعۀ له أخذ کۀ،م بطَری  هو و المطلب

 و مائرۀ،  و ثالثرين  و سرت  سرنۀ  الحجۀ ذی من خلت ليلۀ عشرة الثنتی األحد یوم بعده،

 و خمر   سرنۀ  الحجرۀ  ذی فری  مولرده  كان و سنۀ، اربعين و احدى ابن یومئذ المنصور

 خلرون  لست السبت یوم وفاته تكان و بربریۀ، سالمۀ لها یقال ولد أم أمه كانت و تسعين،

 تسعۀ اال سنۀ عشرین و اثنتين والیته فکانت مائۀ، و خمسين و ثمان سنۀ الحجۀ ذی من

 جرادَّة  مرن  عرامر  بنی ببستان المعروف الموضع فی مکۀ الى وصوله عند حاجُّ هو و ایام،

 محرماً، كان ألنه الوجه مکشوفَ بمکۀ دفن و سنۀ، ستين و ثالث ابن هو و مات و العراق،

 سنۀ، ستين و خم  ابن هو و بالحجون، دفن و ميمون، بئر عند بالبطحاء مات انه: قيل و

 .اعلم اهلل و

 111ص ،1 الذهب،ج مروج                        

  أیامه فی كان مما لمع و سيره و أخباره، من جمل ذكر

 :المنصور أم رؤیا
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 :قالت أنها المنصور أم سالمۀ عن ذكر

 ضررب  و زأر و فرأقعى  قُبُلری  مرن  خرج أسداً كأنَّ المنصور جعفر بأبی حملت لما رأیت

 .له سجد منها أسدٌ اليه انتهى فکلما ناحيۀ، كل من األسْد اليه فأقبلت بذنبه،

 :شاعر ضریر سفر رفي  و المنصور

 كران  و الشام الى ضریراً رجلًا صحبت: قال المنصور أن المدائنی محمد بن علی حدث و

 :فأنشدنی ینشدنی أن فسألته: قال فيه، قاله بشعر محمد بن وانمر یرید

  إنسی بالیيف إخال إن ما و ك            الم  رائحۀ فاح أ شعری ليت         

  شم  عبد بنی من البهاليل و            عنه أميۀ بنو غابت حين            

  خرس غير قالۀ و ا،عليه ن            فرسا المنابر على خطباء            

  بلب  یقولوا لم و أصابوا، لوا            قا إن و قائلين، یعابون ال            

  مل  الدنانير مثل وجوه و            استیفت الحلوم إذا حلوم و            

 ممتع اهلل و كان و أدركنی، قد العمى ان ظننت حتى شعره من فرغ ما اهلل فو: المنصور قال

 الحمارة على فنزلت مائۀ، و أربعين و احدى سنۀ حججت و: قال. الصحبۀ حسن حدیثال

 كران  مرن  الرى  فأومأت بالضریر، انا فإذا علیّ، كان لنذر أمشی الرمل فی زرود جبلی فی

 أنرت  مرن : فقرال  عليره،  فسرلمت  بيده فأخذت منه، دنوت و فتأخروا، یتأخروا، أن معی

  الى رفيقك: قلت معرفۀ، اثبتك فما فداك اهلل جعلنی
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 :یقول أنشأ و تنف  و علیّ فسلّم مروان، الى متوجه أنت و اميۀ بنی أیام فی الشام

  ایتام بمضيعۀ بناتهم و            منهم أميۀ بنی نساء يمت         

  نيام الجدود و یسقط لنجما و            نجمهم أسقط و جدودهم نامت            

  سالم الممات حتى فعليهم            منهم األسرّة و المنابر خلت            
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: فقرال  كرم؟ : فقلرت  بعرده،  احداً أسأل فال أغنانی: فقال أعطاك؟ مروان كان كم: له فقلت

 ذاك؟ أین و: قلت حمالن، و خلع و دینار يالف اربعۀ

 معرفرۀ  أمرا  و لعمرری،  فقرد  الصرحبۀ  معرفۀ اما: فقال فۀ؟معر اتثبتنی: قلت بالبصرة،: قال

 أميرر  یا: قال و اإلفکل، عليه فوقع المؤمنين، امير المنصور جعفر ابو انا: فقتل فال، النسب

 علرى  النفروس  جبلت: »قال سلم و عليه اهلل صلى محمداً عمك ابن فإن اعذر، المؤمنين

 تذكرت ثم به، اهلل و فهممت: جعفر أبو قال ،«إليها أساء من بغض و إليها، احسن من حب

 بطلبه فأمرت رأی، مسامرته فی لی بدا ثم فأطل  اطلقه: للمسيب فقلت الصحبۀ، و الحرمۀ

 .أبادته البيداء فکأن

 :اميۀ بنی سير عن یتحدثون أهله و المنصور

 بن محمد و موسى، بن عيسى و علی، بن عيسى المنصور عند اجتمع: قال الربيع حدث و

 فذكروا ابراهيم، بن محمد و جعفر، بن محمد و العباس، بن قثم و علی، بن صالح و علی،

 :المنصور فقال عزهم، سُلِبوا به الذی السبب و تدبيرهم، و سيرهم و اميۀ، بنی خلفاء

 و فرجره،  و بطنه همته فکانت سليمان أما و صنع، ما یبالی ال جباراً فکان الملك عبد أما

 اميۀ بنو تزل لم و هشام، القوم رجل كان و عميان، بين اعور فکان زالعزی عبد بن عمر أما

 مع منه لهم اهلل وهب ما یصونون و یحفظونه، و یحوطونه السلطان من لهم مُهِّد لما ضابطين

 فکانرت  المتررفين،  أبنرائهم  الرى  األمر افضى حتى أدانيها، رفضهم و األمور معالی كسبهم

 باستدراجه، منهم جهلًا جل، و عز اهلل معاصی من ات،اللذ ركوب و الشهوات، قصد همتهم

  منهم أمناً و
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 ضعفهم و الریاسۀ، ح  و تعالى اهلل بح  استیفافهم و الیالفۀ، صيانۀ اطراحهم مع لمکره،

 یرا : علی بن صالح الفق النعمۀ، عنهم نفى و الذل، ألبسهم و العز، اهلل فسلبهم السياسۀ، عن

 ملرك  سرأل  اتبعره  فيمن هارباً النوبۀ ارض دخل لما مروان بن اهلل عبد ان المؤمنين، أمير
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 ذلرك،  بجميرع  فرأخبره  سريرتهم،  كانت كيف و بهم، نزل ما و هيئتهم و حالهم عن النوبۀ

 و عرنهم،  النعمرۀ  زالت به الذی السبب و أمورهم، من ء شی عن ليسأله اهلل عبد الى فركب

 بره  یردعو  ان المؤمنين أمير رأى فإن بلده، عن اشیصه ثم حفظه، عنی سقط بکالم كلمه

 یرا : له قال یدیه بين مثل فلما مجلسه، فی بإحضاره المنصور فأمر فعل، أمره عن ليحدثه

 النُّوبَرۀِ،  إلرى  قردمت  المؤمنين، أمير یا قال النوبۀ، ملك قصۀ و قصتك علیّ قص اهلل عبد

: له فقلت قيمۀ له فراشاً له أعددت قد و االرض على فقعد ملکها، فأتانی ثالثاً، بها فأقمت

 لعظمرۀ  یتواضرع  أن ملك لکل ح  و ملك، ألنی: فقال فراشنا؟ على القعود من منعك ما

 كترابکم؟  فری  علريکم  محرمۀ هی و الیمر تشربون لم: قال ثم اهلل، رفعه إذ جل و عز اهلل

 محررم  الفسادُ و بدوابکم الزرع تطئون فلم: قال نا،أتباع و عبيدنا ذلك على اجترأ: فقلت

 و الدیباج تلبسون فلم: قال لجهلهم، أتباعنا و عبيدنا ذلك فعل: فقلت كتابکم؟ فی عليکم

 فانتصررنا  الملك منا ذهب: فقلت دینکم؟ و كتابکم فی عليکم محرم هو و الذهب الحریر

 یده یقلب االرض إلى فأطرق منا، الکره على ذلك فلبسوا دیننا فی دخلوا العجم من بقوم

 دیننا، فی علينا دخلوا أعاجم و اتباعنا و عبيدنا: یقول و أخرى، األرض فی ینکت و مرة

 عنره  مرا  ركبرتم  و اهلل، حرم ما استحللتم قوم أنتم بل ذكرت كما لي : فقال رأسه رفع ثم

 لم نقمۀ فيکم للَّه و وبکم،بذن الذل ألبسکم و العز، اهلل فسلبکم ملکتم، فيما ظلمتم و نُهِيتم،

 إنمرا  و معکرم،  فينرالنی  ببلدی أنتم و العذاب بکم یحل أن خائف أنا و فيکم، غایتها تبلغ

 ففعلت، أرضی عن ارحل و إليه احتجْتَ ما فتزوَّدْ ثالث، الضيافۀ ح 
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 عنقره  فی أن علی بن عيسى فأعلمه بإطالقه، مه و له فرقَّ ملياً أطرق و المنصور فتعجب

 .الحب  إلى فأعاده له، بيعۀ

 :الطالبی جعفر بن محمد وفاة
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 جعفر بن محمد اهلل عبد أبو توفی المنصور خالفۀ من خلت سنين لعشر و: المسعودی قال

 أربعين و ثمان سنۀ عنهم، اهلل رضی طالب أبی بن علی ابن الحسين بن علی بن محمد بن

 :قيل و سنۀ، ستون و خم  له و جده، و أبيه مع بالبقيع دفن و ۀ،مائ و

 الرحمن اهلل بسم: مکتوب عليها رخامۀ البقيع من الموضع هذا فی قبورهم على و سم، انه

 عليه اهلل صلى اهلل رسول بنت فاطمۀ قبر هذا الرمم، محيی و األمم، مُبِيد للَّه الحمد الرحيم،

 برن  الحسرين  بن علی و طالب، أبی بن علی بن الحسن قبر و العالمين، نساء سيدة سلم و

 !عنهم اهلل رضی محمد بن جعفر و علی بن محمد و طالب، أبی ابن علی

 :المنصور وزراء

 و الیوزی الموریانی أیوب أبا استوزر ثم الباهلی، عطيۀ ابْنَ المنصور جعفر أبو استوزر و

 قرد  و المهلَّب، بن حبيب بن لسليمان بیکت كان أنه منها: أسباب« 8» جعفر بأبی له كان

 أبرو  كاتبره  فیلصره  هتکه، أراد و األمویين، ایام فی بالسوط المنصور ضرب سليمان كان

 احْتِجَران  منهرا  بأشرياء  اتُّهِرمَ  استوزره فلما به، االتصال سبب ذلك فکان یده، من أیوب

 أنه ظن عليه دخل لماك فکان ذلك، تطاول و به، اإلیقاع على فکان، النيۀ سوء و األموال

 یطليره  السرحر  مرن  شيئاً فيه عمل قد دهن معه كان إنه: فقيل سالماً، ییرج ثم به، سيوقع

 ثم ذكرنا، لما أیوب أبی دهن العامۀ فی فسار المنصور، على الدخول أراد إذا حاجبيه على

 .مات أن إلى صدقۀ بن أبان استکتب و به، أوقع

 :الملك عبد بن هشام تدبيرات عن یسأل المنصور

 هشام برصافۀ ینزل كان رجل إلى فبعث له كانت حرب فی هشام تدبير جعفر ألبی ذكر و

  یسأله
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 :فقال هشام؟ صاحب أنت: له فقال الرجل، عليه فقدم الحرب، تلك عن
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 قرال  كرذا،  و كرذا  سنۀ فی دبرها حرب فی فعل كيف فأخبرنی: قال المؤمنين، أمير یا نعم

 فقال المنصور، ذلك فأغاظ كذا و كذا اهلل رحمه فعل و كذا، و كذا فيها عنه اهلل رضی فعل

 إن: یقرول  هرو  و الشيخ فقام عدوی؟ على تترحم و بساطی تطأ اهلل، غضب عليك قم: له

: قال و ه،برد المنصور فأمر غاسلی، إال ینزعها ال رقبتی فی منَّۀ و عنقی، فی قالدة لعدوك

 :قال قلت؟ كيف

 منرذ  عجمری  ال و عربی باب على أقف فلم السؤال، عن وجهی صان و الطلب، كفانی إنه

 بثنائی؟ أتبعه و بیير إال أذكره أن لی یجب فال أ رأیته،

 و منره،  اسرتمع  ثم كریم غِرَاسُ و حرة نهيض أنك أشهد! عنك نهضت أمُّ للَّه، بلى،: فقال

 و بحبائك أتبجح أن إال هو ما و لحاجۀ، يخذها ما المؤمنين، أمير ای: فقال بجائزة، له أمر

 یکرن  لرم  لرو ! أنرت  للَّره  شئت، إذا مت: المنصور له فقال الصلۀ، فأخذ بصلتك، أتشرف

 هرذا  مثرل  فری : عنه خروجه بعد لجلسائه قال و مجداً، لهم أبقيت قد كنت غيرك لقومك

 مثله؟ عسکرنا فی أنَّى و مَصُونِ،بال یجاد و المعروف، یوضع و الصَّنِيعۀ، تحسن

 :زائدة بن معن و المنصور

 أبری  بن مروان تعطی معن، یا هيه: قال اليه نظر فلما المنصور، على زائدة بن معن دخل و

 :قوله على درهم الف مائۀ حفصۀ

  شيبان بنو شرف على شرفاً            به زیدت الذی زائدة بن معن         

 :قوله على اعطيته إنما المؤمنين، أمير یا كال: فقال

  الرحمن خليفۀ دون بالسيف            معلناً الهاشميۀ یوم زلت ما          

  سِنان و مُهنّد كلِّ وقع من            وقاءه كنت و حوزتهُ، فمنعتَ            

 حتى مستتراً كان و هُبيرة بن عمر بن یزید اصحاب من معن كان و معن، یا احسنت: فقال

  من عدة فيه« 8» سعتْ كان قد و -الهاشميۀ یوم كان
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 المنصرور  علرى  وثبروا  قد القوم إلى نظر فلما مُتلثم، مُعتم هو و حضر فإنه -خراسان اهل

 عن فحسر أنتَ؟ من: قال عنه تفرقوا و افرجوا فلما قدامه، بالسيف یضربهم جعل ثم: تقدم

 حباه و يمنهُ المنصور انصرف فلما زائدة، بن معن المؤمنين امير یا طلبتُك انا: قال و وجهه

 .رتبه و كساه و اكرمه و

! قومرك  حسرد  الرى  النراس  اسرع ما: له فقال المنصور، على یوماً زائدة بن معن دخل و

  المؤمنين امير یا: فقال

 حُسَّادا الناس للئام ترى لن و            محسَّدَة تلقاها الغراني َ إن          

 

 :ظالمۀ و شعر عليه كتب سهم یدیه بين یقع المنصور

 براب  طراق  علرى  المبنری  مجلسره  فی جالساً كان المنصور ان المنتوف عياش ابن ذكر و

 علرى  مُشرفاً المنصور، مدینۀ سماها و اسمه، الى أضافها و بناها التی مدینته من خراسان

 مجلساً المعقود طاقه من األعلى فی المدینۀ أبواب من باب كل على یبن قد كان و دجلۀ،

 و محدقرۀ  شوارع أبواب اربعۀ كانت و الوجه، ذلك من البالد من یليه ما على منه یُشرف

 فرأول  ثلثمائۀ، و ثالثين و اثنتين سنۀ هو الذی هذا وقتنا الى باقيۀ هی و معقودة، طاقات

 باب ثم خراسان، من العباسيۀ الدولۀ إلقبال الدولۀ باب یسمى كان و خراسان، باب أبوابها

 تلقراء  هو و البصرة، باب ثم الکوفۀ، تلقاء هو و الکوفۀ، باب ثم الشام، تلقاء هو و الشام،

 برين  البقعرۀ  لهرذه  المنصور اختيار و المدینۀ، تلك بناء خبر كيفيۀ على أتينا قد و البصرة،

 علرۀ  و بغرداد  اخبرار  و الفرات، من تأخذ انهار هذه و الصَّراة، و دجيل و الفرات و دجلۀ

 هرذا  فری  سقوطها و الیضراء القبۀ خبر و ذلك، فی الناس قاله ما و االسم، بهذا تسميتها

 الرى  بقاؤها و العراق، بواسط بناها الحجاج كان التی الیضراء الحجاج قبۀ قصۀ و العصر،

 ترال  هذا كتابنا الذی األوسط كتابنا فی ثلثمائۀ، و ثالثين و اثنتين سنۀ هو و الوقت ذلك

 عرائر  سرهم  جراء  إذ خراسان باب اعالی من المجل  هذا فی جال  المنصور فبينما له،
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 مکتوب هو فإذا یقلبه فجعل اخذه ثم شدیداً ذعراً المنصور منه فذعر یدیه، بين سقط حتى

 :الریشتين بين عليه
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 مَعاد من مالك ان تحسب و            التَّناد الى الحياة فی اتطمع         

 العباد عن ذاك بعد تُسأل و            الیطایا و ذنوبك عن ستسأل            

 :األخرى الریشۀ عند قرأ ثم

 القدر به یأتی ما سوء تیف لم و            حَسنت إذ باألیام ظنك احسنت         

 الکدر یحدث الليالی صفو عند و            بها فاغتررت اليالی سالمتك و            

 :األخرى الریشۀ عند قرأ ثم

  حال على صبرٌ لها فلي  فاصبر            أعنتها فی تجری المقادیرُ هی         

  یالعال تیفض یوماً و السماء، إلى            ترفعه القوم خسي  تُریك یوماً            

 فروره  مرن  فبعث حبسك، فی مظلوم رجل منها همذان: مکتوب السهم جانب على إذا و

 سراج فيه الحب  من بنيۀ فی شيیاً فوجدوا المطاب ، و الحبوس ففتشوا خاصته، من بعدة

 هرذه  یرردد  القبلۀ نحو متوجه بالحدید موث  الشيخ إذا و مسبلۀ، باریۀ بابه على و یسرج

 و فحمل، همذان،: فقال بلده، عن فسألوه( ینقلبون منقلب ای مواظل الذین سيعلم و) اآلیۀ

 و همرذان،  مدینرۀ  أبنراء  مرن  رجرل  انه فأخبره حاله عن فسأله المنصور، یدی بين وضع

 درهم، ألف ألف تساوی بلدنا فی ضيعۀ ولی بلدنا، دخل علينا إليك و ان و نعمها، ارباب

 عَراصٍ،  أنری  إليرك  كترب  و حملنری  و الحدید، فی فکبلنی فامتنعت منی، أخذها فأراد

 بفك فأمر أعوام، أربعۀ منذ: قال الحب ؟ فی لك كم منذ: فقال المکان، هذا فی فطرحت

 یرا : لره  فقال اليه، رده و منزل، أحسن أنزله و له، اإلطالق و اليه، اإلحسان و عنه، الحدید

 فقرد  ذانهمر  مردینتك  أمرا  و عشنا، و عشت ما بیراجها ضيعتك عليك رددْنا قد شيخ

 لره  دعا و خيراً، فجزاه إليك، أمره جعلنا و فيه، حکمناك فقد الوالی أما و عليها، وليناك
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 أمرا  و لهرا،  أصلح فال الوالیۀ أما و قبلتها، فقد الضيعۀ أما المؤمنين أمير یا: قال و بالبقاء،

 جزیل، بمال المنصور له فأمر عنه، عفوت فقد واليك
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 جنى ما على عاقبه و الوالی صرف أن بعد مکرماً، بلده الى حمله و استحله و واسع، بر و

 أخبرار  و مهماتره  فری  مکاتبته الشيخ سأل و الح ، واضحۀ و العدل سنۀ عن انحرافه من

 :یقول المنصور أنشأ ثم الیراج، و الحرب على وُالته من یکون بما إعالمه و بلده،

 إمرار و إحالء للدهر و یوماً،            تصَرفه یأمن ال الدهر یصحب من         

 إقصار بُدَّ ال فله انتهى إذا            سالمته دامت إن و ء شی لکل            

 

 :مسلم أبی امر فی یستشير المنصور

 :قتيبۀ بن لسالم یوماً المنصور قال و

 :فقال لفسدتا، اهلل إال يلهۀ فيهما كان لو: قال مسلم؟ أبی أمر فی ترى ما

 .واعيۀ أذناً أودعتها لقد قتيبۀ، ابن یا حسبك

 أموره جميع فی یشاورنا المنصور زال ما: قال علی بن عيسى عن غيره و دأب ابن ذكر و

 :له قصيدة فی فقال هَرْمۀ بن إبراهيم امتدحه حتى

  العقل میتلف غير ضميراً ىفناج            ضميره ناجى األمر أراد ما إذا         

  الحبل قوى باألصبعين انتقضت إذا            أمره سر فی األذنين یشرك لم و            

 ذلرك،  فأرقه فيه، المشورة و برأیه االستبداد بين سقط مسلم أبی قتل المنصور أراد لما و

 :فقال

 الکراكر قوای تعرك لم و بحزم،            أمتحنهما لم أمران تقَسَّمنی         

 المصادر عليك رَدّتْهَا الهم من            دفينۀ مثل األحشاء ساور ما و            

 متجاسر مِقْدَامَۀٌ مثلها على            أننی عدنان أبناء علمت قد و            
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 :علی بن اهلل عبد خروج

 أهرل  مرن  معره  كان من نفسه الى دعا و المنصور، على خالف علی بن اهلل عبد كان قد و

 مروان، لقتل انتدب لمن بعده من الیالفۀ جعل السفاح أن زعم و فبایعوه غيرهم، و الشام

 :إليه كتب اهلل عبد فعل من ذلك المنصور بلغ فلما

 122ص ،1 الذهب،ج مروج                        

  عواقب هنل أیام للدهر و            جعلتها حيث منك نفسی سأجعل         

 المعرروف  الموضع فی نصيبين ببالد كثيرة حروب معه له فکانت مسلم، بأبی إليه بعث ثم

 عبد انهزم ثم الینادق، احتفروا و حربها، على شهوراً جميعاً الفریقان صبر و األعور، بدیر

 سرليمان  أخوه عليها و البصرة، الى خواصه من نفر فی سار و معه، كان فيمن علی بن اهلل

 المنصرور  إليره  فبعرث  اهلل، عبرد  عسکر فی كان بما مسلم أبو فظفر المنصور، عم علی بن

 أیها عليك السالم: قال مسلم أبی على یقطين دخل فلما الیزائن، لقبض موسى بن بيقطين

 األموال؟ على أؤتمن ال و الدماء على أؤتمن! اللیْناء ابن یا عليك اهلل سَلَّم ال: قال األمير،

 مرن  یردیَّ  فری  ما لقبض صاحبك أرسلك: قال األمير؟ أیها منك هذا أبدى ما له: فقال

 تهنئترك  لغيرر  إليرك  وَجَّهنری  المؤمنين أمير كان إن ثالثا طال  امرأته: له فقال الیزائن،

 إنری  اهلل و: ألصرحابه  قرال  انصررف  فلما جانبه، إلى أجلسه و مسلم، أبو فاعتنقه بالظفر،

 .لصاحبه وَفَّى لکنه و ثالثاً، زوجته طل  قد أنه ألعلم

 :قتله و للمنصور مسلم أبی خالف

 طریر   علرى  اجتراز  و المنصرور،  خرالف  على أجمع قد و الجزیرة من مسلم أبو سار و

 فنرزل  المردائن،  یریرد  األنبرار  من المنصور سار و خراسان، یرید للعراق متنکباً خراسان

 كترب  و الکتراب،  هذا من سلف فيما ذكرها قدمنا قد و كسرى، بناها التی المدائن بروميۀ

 مُقامَرك  فرإن  فأقبرل  الکتاب، یحتملها لم بأشياء مذاكرتك أردت قد إنی: مسلم أبی الى
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 جریر بن یزید بن جریر المنصور إليه فسرح حاله، على مضى و الکتاب فقرأ قليل، عندنا

 برين  و بينره  المعرفۀ كانت و عصره، داهيۀ و زمانه، أهل واحد كان و البَجَلیّ، اهلل عبد بن

 هرذا  ألهرل  عررضٍ  عن الناس ضربت األمير، أیها: فقال فأتاه بیراسان، قدیمۀ مسلم أبی

 :یقال أن و ههنا، من و لك هنا من یعيبك أن يمَنُ ما الحالۀ؟ هذه على تنصرف ثم البيت،

  ان و إیاك، میالفته تأمن من فيیالفك بيعتهم، نقض ثم قوم بثأر طلب

 128ص ،1 الذهب،ج مروج                        

 أن فرأراد  الحرال،  هرذه  علرى  تنصرف أن أرى ال و تکره، ما خليفتك عند یبلغ لم األمر

 بليرت  لقرد ! ویلرك : لمالرك  فقال تفعل، ال: الهيثم بن مالك له فقال الرجوع، الى یجيب

 المنصور، على به أقبل حتى به یزل فلم الجریری، یعنی قط، هذا بمثل بليت ما و بإبلي 

 مرن  یکثرر  كان و بالروم، یقتل أنه و نعته و السالفۀ الکتب فی خبره یجد مسلم أبو كان و

 یحيری  و دولۀ یميت أنه و المالحم فی وجد ما حسب على بالروم یقتل أنه و ذلك، قول

 ان كردت : لره  قال و عانقه و به رَحَّبَ الناس تلقاه قد و المنصور على دخل فلما أخرى،

 فأمره بأمرك، فأمر المؤمنين أمير یا أتيت فقد: قال أرید، بما ليكع أقضی أن قبل تمضی

 و مراراً المنصور الى مسلم أبو فركب الغوائل، و الفرص فيه انتظر و منزله، الى باالنصراف

 موسى، بن عيسى الى مسلم أبو فسار التجنِّیَ، له أظهر قد و ركب ثم شيئاً، له یظهر ال هو

 أن فرأمره  بحضررته،  ليعذلره  المنصرور  الرى  معه الركوب سألهف جميل، رأی فيه له كان و

 دجلرۀ  علرى  هو و المنصور، مَضْرب الى مسلم أبو فتقدم باألثر، فإنه المنصور الى یتقدمه

 یتوضرأ  المنصرور  ان فأخبر الرواق، قيل و الشراع، تحت جل  و فدخل المدائن، بروميۀ

 شبيب فيهم عدة فی نهيك، بن ثمانع حَرَسه صاحب الى تقدم قد المنصور كان و للصالة،

 الرذی  السریر خلف یقوموا أن أمرهم و قي ، بن حَرْب حنيفۀ أبو و المروروذی رواح بن

 ید على بيد صف  فإذا یظهروا، ال صوته ظهر و عاتبه إذا أنه أمرهم و مسلم أبی وراء كان

 من مسلم أبو فقام المنصور، جل  و بسيوفهم، منه أدركوا ما و عنقه ليضربوا و فليظهروا،
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 یعاتبه أقبل ثم ساعۀ، حادثه و بالجلوس، له أذن و عليه، فردّ عليه، فسلم دخل و موضعه

 فقرال  منی، كان ما و بالئی بعد لی هذا یقال لي : مسلم أبو فقال فعلت، و فعلت: یقول و

 سروداء  أمرۀ  مکانرك  كران  لرو  و حظوظنرا  و بجدِّنا ذلك فعلت إنما و الیبيثۀ ابن یا: له

 ترزعم  و علری  بنت يسيۀ تیطب إلیّ الکاتب و بنفسك تبدأ إلیّ الکاتب ألست ألجْزَتْ،

  اهلل عبد بن سليط ابن انك

 121ص ،1 الذهب،ج مروج                        

 و یقبلهرا  و یعركهرا  بيده مسلم أبو فأخذ صعباً، مُرتقىً لك أمَّ ال ارتقيْتَ لقد العباس؟ ابن

 قتلره  لره  ذكرر  و أقتلك، لم إن اهلل قتلنی: به كلمه ما يخر هو و نصورالم فقال إليه، یعتذر

 بن عثمان فبدره القوم، إليه فیرج األخرى، على یدیه بإحدى صف  ثم كثير، بن لسليمان

 رواح بن شبيب ضربه و مسلم، أبی سيف نجاد قطعت بالسيف خفيفۀ ضربۀ فضربه نهيك

 :یصيح المنصور و عليه، أتوا و ه،أجزاؤ فیلطت السيوف، اعتورته و رجله، فقطع

 المؤمنين أمير یا استبقنی: قال ضربۀ أول عند مسلم أبو كان قد و أیدیکم، اهلل قطع اضربوا

 منك؟ لی أعْدى عدو أی و! أبقيتك إن أبداً اهلل أبقانی ال: قال لعدوك،

 هزیمرۀ  و المنصور بيعۀ كانت فيها و مائۀ، و ثالثين و ست سنۀ من شعبان فی قتله كان و

 .بساط فی مسلم ابو ادرج و علی بن اهلل عبد

 :فقال مسلم؟ أبو این المؤمنين، أمير یا: فقال موسى بن عيسى دخل و

 إبرراهيم  رأى و نصريحته،  و طاعتره  عرفرت  قد المؤمنين، أمير یا: فقال ينفاً، ههنا كان قد

 منه، لك أعدى عدواً ضاألر فی أعلم ما اهلل، خل  أنوَك یا: المنصور له فقال فيه، اإلمام

 .راجعون اليه إنا و للَّه إنا: عيسى فقال البساط، فی ذاك هو ها و

 مسلم؟ أبی أمر فی تقول ما: المنصور له فقال حنظلۀ بن جعفر عليه دخل و

 فقرال  اقترل،  ثرم  اقترل  ثرم  فاقتل شعرة رأسه من أخذت كنت إن المؤمنين، امير یا: فقال

 هذا عُدَّ المؤمنين، أمير یا: قال قتيلًا اليه نظر فلما البساط، فی هو ها! اهلل وفقك: المنصور
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 أقبرل  و قتلره،  عن رجع ثم المنصور برأی بقتله هم السفاح كان قد و خالفتك، أول اليوم

 :فقال طریحاً یدیه بين مسلم ابو و حضره من على المنصور

  مجرم اأب بالکيل فاستوف            ینقضی ال الدَّین ان زعمت         

  العلقم من الحل  فی أمرَّ            بها تسقی كنت بکأس اشرب            

 

 121ص ،1 الذهب،ج مروج                        

 :فقال مسلم، أبی شرطۀ على كان و مالك، بن بنصر المنصور دعا و

 :قال لمَ؟ و: قال نعم،: قال فنهيته؟ إلى بالمسير مسلم أبو استشارك

 مرا  إذا عقلره  فری  یرزداد  المرء یزال ال: قال أبيه عن یحدّث اإلمام إبراهيم اكأخ سمعت

 .كذلك لك اآلن أنا و كذلك، له فکنْتُ شاوره، لمن النصيحۀ محَضَ

 و رَغْبرۀً  فأمسرکوا  بقتلره،  علمروا  و األموال، فيهم ففرقت مسلم أبی أصحاب اضطرب و

 .رَهْبَۀً

 :مسلم أبی قتل بعد المنصور خطبۀ

 الطاعۀ أن  عن تیرجوا ال الناس، أیها: فقال مسلم أبا قتله بعد الناسَ المنصور خطب و

 سرریرته  اهلل أظهرر  إمامه غشَّ أسرَّ من فإن األئمۀ، غش تُسِرُّوا ال و المعصيۀ، وَحْشۀ إلى

 إعالء و به، دینه بإعزاز بادر الذی إلمامه اهلل أبداها و أفعاله، سقطات و لسانه، فلتات فی

 عروة نازعنا من إن عليکم، حقه الدین نبی  لم و حقوقکم، نبْیَسکم لم إنا جه،بفل حقه

 نکرث  مرن  أنه على لنا بایع و بایعنا مسلم أبا إن و الغمد، هذا فی ما أوطأناه القميص هذا

 لم و لنا، غيره على حکمه ألنفسنا عليه فحکمنا هو، بيعته نکث ثم دمه، لنا أباح فقد بيعتنا

 .عليه الح  إقامۀ من له لح ا رعایۀ تمنعنا

 :مسلم أبا تتولی التی الفرقۀ الیرميۀ
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 هری  و الیرميرۀ،  اضرطربت  الجبرال  مرن  غيرها و خُراسان الى مسلم أبی قتل نمی لما و

 بعرد  ذلرك  فری  تنرازعوا  قد و إمامته، و مسلم بأبی القائلون بالسلميۀ تدعى التی الطائفۀ

 فرقرۀ  و عردلًا،  األرض فريمأل  یظهرر  حتى تیمو لن و یمت لم أنه رأى من فمنهم: وفاته

 هذا فی الیرميۀ أكثر و الفاطميۀ، یدعون هؤالء و فاطمۀ، ابنته بإمامۀ قالت و بموته قطعت

 «8» اللودشاهيۀ و الکردكيۀ -ثلثمائۀ و ثالثين و اثنتين سنۀ هو و -الوقت

 121ص ،1 الذهب،ج مروج                        

 و المرأمون  علرى  خررج  الذی الیرمی بابك كان منهم و الیرميۀ، أعظم الفرقتان هاتان و

 أخبار فی مقتله خبر و خبره على سنأتی و أذربيجان، و الران أرض من بالبدین المعتصم

 و الرری  و خراسران  بربالد  الیرميۀ أكثر و اهلل، شاء إن الکتاب هذا من یرد فيما المعتصم

 ثرم  الورسرنجان  و برالرذ  المعروف الموضع رجالب و دُلَفَ أبی كرج و أذربيجان و إصبهان

 و األمصرار،  تلرك  مرن  غيرها و ماسبذان بالد من أریوجان و الصيمرة و الصيروان ببالد

 و یراعونره  ظهرور  و شرأن  أنفسرهم  عنرد  لهرم  سيکون و الضياع و القرى فی هؤالء أكثر

 أتينا قد و اطنيۀ،بالب غيرها و بیراسان هؤالء یعرفون و الزمان، من المستقبل فی ینتظرونه

 سبقنا قد كان إن و «الدیانات أصول فی المقاالت،» كتابنا فی فرقهم ذكر و مذاهبهم على

 .«المقاالت» فی الکتب مؤلفو ذلك إلى

 :المنصور جيش و الیرميۀ بين

 لره  یقرال  رجل فيهم فیرج بیراسان، -مسلم أبی بقتل علمت حين -الیرميۀ فاجتمعت

 إلرى  خراسران  برالد  من عظيم عسکر فی فسار مسلم أبی بدم یطلب نيسابور من بسنفاد

 أبری  خرزائن  من بالری كان ما على قبض و یليها، ما و قومَ  على و عليها فغلب الری،

 مسيرهم خبر اتصل لما و طبرستان، و الجبال أهل من حوله بمن بسنفاد جمع فکثر مسلم،

 فالتقوا بالعساكر، تاله و رجل، الفي عشرة فی العجلی مراد بن جهور إليه سَرَّحَ بالمنصور

 فقترل  جميعاً، الفریقان صبر و شدیداً، قتالًا فاقتتلوا المفازة، طرف على الری و همذان بين
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 بين كان و كثيرة، ذراری و سبایا منهم سبی و ألفاً ستون منهم فقتل أصحابه ولى و بسنفاد،

 مسرلم  أبی قتل بعد مائۀ و ثالثين و ست سنۀ فی ذلك و ليلۀ، سبعون مقتله إلى خروجه

 .بأشهر

 (:الزكيۀ النف ) الحسن بن اهلل عبد بن محمد ظهور

 برن  الحسن بن الحسن بن اهلل عبد بن محمد ظهور كان مائۀ و أربعين و خم  سنۀ فی و

 األمصار، من كثير فی له بویع قد كان و بالمدینۀ، عنهم اهلل رضی طالب أبی بن علی

 127ص ،1 الذهب،ج مروج                        

 حتى یظهر لم و المنصور، من مستیفياً كان و نسکه، و لزهده الزكيۀ بالنف  یُدْعَى كان و

 لمرا  و عردتهم،  و أهلره  من كثير و عمومته و الحسن بن اهلل عبد أبيه على المنصور قبض

 ذا اًشريی  كران  و العقيلی، مسلم بن إسحاق المنصور دعا بالمدینۀ اهلل عبد بن محمد ظهر

: قرال  الرجرل،  لری  صرف : قال علی، خرج خارجی فی علیَّ أشِرْ: له فقال تجربۀ، و رأی

: قرال  ورع، و زهرد  و علرم  ذو سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول بنت فاطمۀ ولد من رجل

 برن  الزبيرر  ولرد  و الیطراب  بن عمر ولد و عَقِيل و جعفر ولد و علی ولد: قال! تبعه فمن

 لري   بلرد : قال به، قام الذی البلد لی صف: له قال األنصار، أوالد و قریش سائر و العوام

 البصرة المؤمنين أمير یا اشحن: قال ثم ساعۀ ففکر واسعۀ، تجارة ال و ضَرْع ال و زَرْع به

 بالمدینرۀ  خررج  خرارجی  عن أسأله الرجل، خَرِف قد: نفسه فی المنصور فقال بالرجال،

 :له فقال بالرجال، البصرة اشحن لی یقول

 فقرال  بالبصررة،  ظهر قد إبراهيم أن الیبر ورد حتى یسير إال یکن لم ثم شيخ، یا انصرف

 :له قال ثم أدناه عليه دخل فلما بالعقيلی، علیَّ: المنصور

 البصررة  أشرحن  أن علری  فأشرت بالمدینۀ خرج خارجی أمر فی شاورتك قد كنت إنی

 خرج إذا رجل خروج لی ذكرت لکن و ال،: قال! علم البصرة من عندك كانَ وَ أ بالرجال

 یحتمرل  ال ضري   هرو  فرإذا  فيره  هرو  الذی البلد لی ذكرت ثم أحد، عنه یتیلَّفْ لم مثلُه
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 و مضربوطۀ،  فوجردتها  مصر فی ففکرت موضعه، غير سيطلب رجل إنه: فقلتُ الجيوش،

 بشرحنها،  فأشررت  لیلوها، منه عليها فیفت البصرة فی فکرت و كذلك، الکوفۀ و الشام

: قرال ! المدینرۀ  صراحب  فری  الرأی فما أخوه، بها خرج قد و أحسنت،: المنصور له لفقا

 :هذا قال سلم، و عليه اهلل صلى اهلل رسول بن أنا قال إذا بمثله، ترميه

 :موسى بن لعيسى المنصور فقال سلم، و عليه اهلل صلى اهلل رسول عم ابن أنا و

 أخررج  و ورائی أخلِّفُ ما تکفينی أن إما و بالجيوش، أمدُّكَ أنا أقيم و إليه تیرج أن إما

 المؤمنين، أمير یا بنفسی أقيك بل: عيسى فقال إليه، أنا
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 و راجل، ألفَیْ و فارس يالف أربعۀ فی الکوفۀ من إليه فأخرجه إليه، ییرج الذی أكون و

 خم  ابن هو و قتل حتى بالمدینۀ محمداً تلوافقا كثيف، جيش فی قحطبۀ بن محمد أتبعه

 المنبر صعد بالبصرة هو و اهلل عبد بن محمد أخيه قتل بإبراهيم اتصل لما و سنۀ، أربعين و

 :تمثل و فنعاه

 فُجِعَا فقد الدنيا فی بمثلك یُفْجَعْ            من الفوارس خير یا لمنازل أبا         

 فزعا لهم خوف من القلب أوْجَ َ و            شيتهمخ لو أنی یعلم اهلل            

 معا نعيش أو جميعاً نموت حتى            لهم أخَیَّ أسلم لم و یقتلوه لم            

 

 :البالد فی اهلل عبد بن محمد إخوة تفرق

 ابنره  توجه فيمن فکان إمامته، الى یدعون البلدان فی ولده و محمد إخوة تفرق كان قد و

 الرى  طلرب  لما فهرب خراسان الى اهلل عبد ابنه سار و بها، فقتل مصر، الى محمد بن علی

 أخروه  سار و الحب ، فی فمات فحب  اليمن، الى الحسن ابنه سار و. هناك فقتل. السِّند

 فری  خبرره  من فکان طبرستان، الى ثم الری الى یحيى أخوه مضى و الجزیرة، الى موسى

 الرى  اهلل عبرد  بن إدری  أخوه مضى و الکتاب، هذا من دیر فيما سنورده ما الرشيد أیام
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 مرن  عليره  احتوى فيما بالسم اغتاله من المنصور بعث و الناس، من خل  فأجابه المغرب

 مقامره،  الحسرن  برن  الحسن بن اهلل عبد ابن إدری  بن إدری  ولده قام و المغرب، مدن

 لیبرر  ذكرنرا  عند خبرهم على اأتين قد و إدری ، بن إدری  بلد: فقيل بهم، البلد فعُرِف

 و بعده، ابنه القاسم أبی خبر و بالمهْدیۀ، المعروفۀ المدینۀ بنائه و المغرب صاحب اهلل عبيد

 مضرى  و األوسرط،  الکتراب  فری  المغرب، الى حمص أرض من سليمۀ مدینۀ من انتقالهم

 األمصرار  من غيرهما و األهواز و فارس أهل فأجابه بها، ظهر و البصرة الى أخوه إبراهيم

 البغردادیين  قول الى یذهب ممن جماعۀ و الزَّیْدیۀ من كثيرة عساكر فی البصرة من سار و

 برن  الحسرين  بن علی ابن الحسن بن علی بن زید بن عيسى معه و غيرهم، و المعتزلۀ من

 سرلم  بن سعيد و موسى بن عيسى المنصور اليه فسيَّر عنهم، اهلل رضی طالب أبی بن علی

  الموضع فی قتل حتى فحارب ،العساكر فی
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 هرو  و الطرفِّ،  أرض مرن  الکوفرۀ  من فرسیاً عشر ستۀ على ذلك و بباخمْرى المعروف

 الیزاعی، علی ابن دِعْبِلُ ذلك ذكر فممن إبراهيم، رثى ممن الشعراء ذكرته الذی الموضع

 :لها أو له قصيدة فی فقال

  العرصات مُقْفِر وحْیٍ منزل و            تالوة من خَلتْ يیاتٍ مدارسُ         

 :فيهم قوله منها و

  صلوات لها یا بفخّ، أخرى و            بطيبۀ أخرى و بکوفان، قبور         

  الغَرَباتِ لدى بباخمْرَى قبر و            محلُّها الجوزجان بأرض أخرى و            

 .رجل خمسمائۀ: قيل و رجل، أربعمائۀ شيعته من الزیدیۀ من همع قتل و

 شراطئ  علرى  دَیْر فی نازال المنصور كان: قال التركی حماد عن األخباریين بعض روى و

 وقرت  فری  الربيرع  أترى  إذ السرالم،  مدینرۀ  و الیلد، اليوم یسمَّى الذی الموضع فی دجلۀ

 بيرد  الیریطۀ و الباب على قاعد حماد و فيه، هو الذی البيت فی نائم المنصور و الهاجرة،
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 أميرر  هجرع  السراعۀ : فقلرت  الباب، افتح حماد یا: فقال اهلل عبد بن محمد بیروج الربيع،

 و بيرده  الباب یفتح فنهض كالمه، المنصور فسمع: قال أمك، ثکِلَتْك افتح: فقال المؤمنين،

 و العرداوة  بيرنهم  ألقينرا  و) اآلیرۀ  هرذه  تال و الکتب من فيها ما فقرأ الیریطۀ، منه تناول

 فساداً، األرض فی یسْعَوْنَ و اهلل، أطفأها للحرب ناراً أوقدوا كلما القيامۀ، یوم الى البغضاء

 أصحابه، و بيته أهل و الموالی و القُوَّاد و الناس بإحضار أمر ثم( المفسدین یحب ال اهلل و

 زهيرر  برن  المسيب و بالتقدم، مجالد بن سليمان أمر و الیيل، بإسراج التركی حماد أمر و

 صرلى  النبری  على صلى و عليه، أثنى و اهلل فحمد المنبر، فصعد خرج ثم األقوات فأخرج

 :قال ثم سلم، و عليه اهلل

 سکنوا لقد سعد بنی شتمت إن و            یشتمنی و سعد عن أكَفْکِفُ لی ما         

 ؟

  الجُبُن و الجهلُ الیصْلتان لبئست            عدوهمُ عن جُبْناً و علينا جهال         
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 مهردوا  لقرد  و الکافی، حمدوا ال و القائم شکروا فما له، قمنا أمرٍ عن عجزوا لقد اهلل و أما

 منی؟ تحاول فماذا فغمطوا، غبطوا و فاستوعروا،

 لم لئن و مستذال، أحيا أن من الی أحب معززاً وتأم ألن اهلل، و كال كدر؟ على رَنْقاً أسقى

 یرا : فقرال  نرزل،  ثم بغيره، وعظ من السعيد و عندی، یوجد ال ما ليطلبَنَّ منی العفو یرض

 ال و فنضريع،  خلقرك  الى تکِلْنا ال اللهم: قال و معسکره، الى فوره من فركب قدم، غالم،

 سرکر  و مرخ  من عجۀ له هيئت منصورال أن ذكر و. إليك إال تکلنا فال فنعجز أنفسنا الى

 .أشْبَاهَه و هذا یحرمنی أن إبراهيم أراد: فقال. فاستطابها

 أنصح رجال رأیت ما تاللَّه: إبراهيم و محمد قتل بعد لجلسائه یوماً قال المنصور أن ذكر و

 سربقنا  مرا  المرؤمنين  أمير یا: فقال الضبی زهير بن المسيب فقام مروان، لبنی الحجاج من
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 نبينرا  مرن  علينا أعز خلقاً األرض جدید على اهلل خل  ما اهلل و عنه، تیلفنا بأمر اجالحج

 أم نصرحناك  فهل ذلك فعلنا و. فأطعناك أوالده بقتل أمرتنا قد و سلم، و عليه اهلل صلى

 :المنصور له فقال ال؟

 .جلست ال اجل 

 و عنره  اهلل ضری ر علری  بن الحسن بن الحسن بن اهلل عبد على قبض كان أنه ذكرنا قد و

 و أربعرين  و أربع سنۀ فی ذلك و بيته، أهل من كثير على و اهلل عبد ابنی إبراهيم و محمد

 ممرن  كران  و العرراق،  جادة من الربَذَةِ الى المدینۀ من فحملوا الحج، من منصرفه فی مائۀ

 برن  الحسرن  برن  بکرر  أبو و الحسن، ابن الحسن بن إبراهيمُ الحسن بن اهلل عبد مع حمله

 برن  الحسرن  و الحسرن  برن  الحسن بن اهلل عبد و العباس، أخوه و الیير، علی و لحسن،ا

 أخرو  عفان بن عثمان بن عمرو بن اهلل عبد بن محمد معهم و الحسن بن الحسن بن جعفر

  صلى اهلل رسول بنت فاطمۀ وجدتهما علی، بن الحسين ابنۀ فاطمۀ ألمه الحسن بن اهلل عبد

  ألف فضربه عثمان بن عمرو بن اهلل عبد بن محمد بالرَبذَةِ نصورالم فجرد سلم، و عليه اهلل
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 جدتره  فسرألت  مکانهمرا،  یعرف أن فأنکر إبراهيم، و محمد أخيه ابنی عن سأله و سوط،

 بالجهد القوم أوهن و قبۀ، فی هو و الربذة عن المنصور ارتحل و الوقت، ذلك فی العثمانی

 بره  فصاح الجمازة على قبته فی المنصور بهم فمر المکشوفۀ، المحامل على فحملوا ،«8»

 و الکوفرۀ،  الرى  فصريرهم  بدر، یوم بکم فعلنا هکذا ما ما جعفر أبا یا: الحسن بن اهلل عبد

 مرنهم  خَلَّى و الليل، سواد و النهار ضياء بين یفرقون ال األرض تحت سرداب فی حبسوا

 و الحسرن  برن  اهلل عبرد  برن  موسى و الحسن بن الحسن بن داود ابْنی اهلل بدع و سليمان

 الفرات شاطئ على ذلك و ماتوا، حتى ذكرناهم ممن اآلخرین حب  و جعفر، بن الحسن

 و اثنترين  سرنۀ  هرو  و الوقت، هذا فی تُزار بالکوفۀ مواضعهم و الکوفۀ، قنطرة من بالقرب

 فاشتدت مواضعهم، فی یتوضئون كانوا و الموضع، معليه هدم قد كان و ثلثمائۀ، و ثالثين
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 یردفعون  فکرانوا  الغاليرۀ  مرن  شيئاً اليهم أدخل حتى مواليهم بعضُ فاحتال الرائحۀ، عليهم

 الفؤاد یبلغ حتى یرتفع یزال فال أقدامهم فی یبدو الورم كان و المنتنۀ، الروائح تلك بشمها

 .صاحبه فيموت

 فجرزَّأوا  الصالة أوقات عليهم أشکل الموضع هذا فی حبسوا لما أنهم يخر وجه من ذكر و

 كران  و حزبره،  مرن  منهم واحدٍ كل فراغ على الصالة یصلون فکانوا أجزاء، خمسۀ القرين

 فصرع   جَيَّفَ، حتى عندهم فترك الحسن، بن اسماعيل فمات خمسۀ، منهم بقی من عدد

 إليهم، الربيع مع المنصور هب فوجه اهلل عبد بن إبراهيم برأس أتی و فمات، الحسن بن داود

 أبا یا صالتك فی أسرع: أخوه إدری  له فقال یصلی اهلل عبد و أیدیهم بين الرأس فوضع

 و القاسم، أبا یا سهلًا و أهلًا: له قال و حجره فی فوضعه الرأس أخذ و إليه فالتفت محمد،

 :فيهم جل و عز اهلل قال الذین من -علمتُكَ ما -كنت لقد اهلل

 -(یوصرل  أن بره  اهلل أمر ما یَصِلون الذین و الميثاق، ینقضون ال و اهلل بعهد یوفون الذین)

 نفسه؟ فی القاسم أبو كيف: الربيع له فقال اآلیۀ يخر الى
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 :الشاعر قال كما: قال

 اجتِنابها الذنوب یأتی أن یکفيه و            سَيْفه الذل من یحميه كان فتىً         

 و أیرام،  نعيمك من و أیام، بؤسنا من مضى قد لصاحبك قل: له فقال الربيع الى التفت ثم

 الرذی  الوقت فی منه انکساراً أشد قط المنصور رأیت فما: الربيع قال القيامۀ، یوم الملتقى

 :فقال األحنف بن العباس المعنى هذا فأخذ. الرسالۀ هذه فيه بلّغته

  تحجب النف  هوى عن عين بنظرة            مرةً حالَكِ و حالی تلحظی فإن         

  یُحْسب نعيمك من بيوم تمر            عيشتی بؤس من مرّ یوم كل ترَیْ            

 معره  كرانوا  الذین النفر و إخوته و الحسن بن اهلل عبد المنصور أخذ لما و: المسعودی قال

 اهلل صرلى  محمد على صلى و عليه، أثنى و اهلل فحمد بالهاشميۀ، رالمنب صعد بيته أهل من
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 برایعتم  لرو  و دعوتنا، اهل و أنصارنا، و شيعتنا أنتم خراسان، اهل یا: قال ثم سلم، و عليه

 الیالفۀ و هو إال إله ال الذی و تركناهم طالب أبی ابن ولد إن منا، خيراً تبایعوا لم غيرنا،

 أفلرح،  فما عنه اهلل رضی طالب أبی بن علی فيها فقام. بکثير ال و بقليل ال لهم نعرض فلم

 و أنصاره و شيعتهُ عليه وثب ثم الکلمۀ، افترقت و األمۀ، عليه فاختلفت الحکمين، حکم و

 عليه عُرِضت برجل، كان ما اهلل فو عنه اهلل رضی علی بن الحسن بعده قام ثم فقتلوه، ثقاته

 كران  ممرا  له انسلخ و فیلعه عهدی، ولیّ أجعلك إنی اویۀمع إليه دسَّ و فقبلها، األموال

 یرزل  فلرم  أخررى،  غداً یطل  و واحدة اليوم یتزوج النساء على أقبل و إليه، سلمه و فيه،

 فیدعره  عنره،  اهلل رضری  علی بن الحسين بعده من قام ثم فراشه، على مات حتى كذلك

 المردرة  هرذه  أهرل  الفرتن،  فی قاإلغرا و النفاق و الشقاق أهل الکوفۀ أهل و العراق أهل

 فأسالمها، بسلم لی هی ال و فأحاربها، بحرب لی هی ما اهلل فو الکوفۀ، الى أشار و السوء،

  حتى فأسلموه منه، أنفسهم أبرءوا و فیذلوه! بينها و بينی اهلل فرق
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 اخرجروه  و اظهرروه  فلما غروه، و الکوفۀ أهل فیدعه علی بن زید بعده من قام ثم قتل،

 اقاویرل  تقبرل  ال: لره  قال و الیروج، فی اهلل ناشده علی بن محمد أبی كان قد و أسْلموه،

 تکرون  ان أخشرى  و بالکُناسۀ، یصلب بيتنا أهل بعض أن علمنا فی نجد فإنا الکوفۀ اهل

 فلرم  الکوفرۀ،  اهل غدر اهلل رحمه حَذَّره و داود عمی بذلك اهلل ناشده و المصلوب، ذلك

 شررفنا،  فابتزونا علينا أميۀ بنو وثب ثم بالکُناسۀ، صلب و فقتل خروجه، على تم و یقبل،

 بسربب  و فيهم إال كله ذلك كان ما و یطلبونها، تِرَةٌ عندنا لهم كان ما اهلل و عزنا، اذهبوا و

 حترى  بالسَّرراة،  رةمر  و بالشرام،  مررة  و بالطائف، مرة فصرنا البالد، عن فنفونا خروجهم،

 بحقکم دفع و خراسان، اهل یا بکم، عزنا و شرفنا اهلل فأحيا أنصاراً، و شيعۀ لنا اهلل ابتعثکم

 سرلم،  و عليه اهلل صلى نبينا من ميراثنا و أمرنا إلينا اصار و حقنا، لنا أظهر و الباطل اهل

 و ظلمروا  الرذین  القروم  ردابر  قطع و أنصاره، أعز و مناره، اهلل اظهر و قراره، فی الح  فقرّ
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 العدل حکمه و اهلل فضل من قرارها على فينا األمور استقرت فلما العالمين، رب للَّه الحمد

 خالفتره  مرن  أكرمنرا  و عليهم، به اهلل فضلنا بما علينا، بغياً و لنا منهم حسداً علينا، ثبوا و

 أتيرت  مرا  خراسان اهل یا اهلل و إنی علينا، جراءة و أميۀ، بنی من جبناً و نبيه، من ميراثنا

 كنرت  لقرد  و السقم، بعض عنهم یبلغنی كنت لقد و ظنۀ عن ال و جهالۀ من األمر هذا من

 یرا  أنرت  قرم  و كذا، و كذا المال من معك فیذ فالن، یا أنت قم: فقلت رجالًا لهم سميت

 تواأ حتى فیرجوا عليه، یعملون مثالًا لهم حذوت و كذا، و كذا المال من معك فیذ فالن

 ال و صرغير  ال و شراب  ال و شريخ  منهم بقی ما اهلل فو المال، ذلك فدسوا فلقوهم المدینۀ

 الفتنۀ طلبهم و بيعتی بنقضهم ذلك عند حلَّتْ وَ دماءهم، به فاستحللت لی، بایعهم إال كبير

 فعل كما یشتهون، ما بين و بينهم حيل و) المنبر درج فی قرأ ثم علیّ، الیروج التماسهم و

 (.مریب شك فی كانوا إنهم قبل، من ياعهمبأش
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 :الربيع و المنصور بين

 حاجتی المؤمنين أمير یا: قال حاجتك، اذكر: یوماً للربيع المنصور قال و: المسعودی قال

 :له فقال ابنی، الفضل تحبَّ أن

 إیقراع  مرن  اهلل أمکنرك  قرد  المؤمنين، أمير ای: قال بأسباب، تقع إنما المحبۀ إن! ویحك

 أحبرك  إذا و أحبرك،  ذلرك  فعلت إذا فإنك عليه، تُفْضِل: قال ذاك؟ ما و: قال السبب،

 كرل  دون المحبرۀ  له اخترت كيف لکن و السبب، إیقاع قبل أحببته قد اهلل و: قال أحببته،

 و إسراءته،  كبيرر  عنردك  صغر و إحسانه، صغير عندك كبر أحببته إذا ألنك: قال ء؟ شی

 .العریان الشفيع كحاجۀ إليك حاجته و الصبيان، كذنوب ذنوبه كانت

 طابت ما: له قال الموت، ال لو الدنيا أطيب ما! ربيع یا ویحك: للربيع یوما المنصور قال و

 .صدقت: قال المقعد، هذا تقعد لم الموت ال لو: قال ذلك؟ كيف و: قال بالموت، إال

 :عبيد بن عمرو و المنصور بين
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 عرن  فنزل عُبَيْدٍ بن عمرو أتى إذ المنصور باب على أنا بينا: قال الفضل بن إسحاق ذكر و

 دخرل  فلمرا ! أمی و أنت بأبی عثمان، أبا قم: له فقال الربيع، اليه فیرج جل ، و حماره،

 :قال ثم. سلم ما بعد اليه أجلسه و بقربه، لبود له تفرش أن أمر جعفر أبی على

 بعشررة  لرك  أمرنرا : قال النهوض أراد فلما بمواعظ، فوعظه بموعظۀ، عِظْنی ن،عثما أبا یا

 و يخرذها،  ال اهلل و ال: قرال  لتأخرذنها  اهلل و: جعفر أبو قال فيها، لی حاجۀ ال: قال يالف،

 أبری  الرى  عمررو  فالتفرت  أنت؟ تحلف و المؤمنين أمير یحلف: فقال حاضراً، المهدی كان

 أما: قال عهدی، ولی هو و المهدی، هو و ابنی، محمد هذا: الق الفتى؟ هذا من: فقال جعفر

 لقرد  و عمال، استحقَّه ما باسم سميته لقد و األبرار، لباس من هو ما لباساً ألبسته لقد اهلل و

 نعم: فقال المهدی على عمرو أقبل ثم عنه، یکون ما أشغل به یکون ما أمتع أمراً له مهدت

 فقال عمك، من الکفارات على أقوى أباك ألن عمك، نثهأحْ أبوك حَلف إذا أخی، ابن یا

 :قال عثمان؟ أبا یا حاجۀ من لك هل: المنصور له
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 حراجتی،  هی: قال نلتقی، ال اذاً: قال يتيك، حتى الی تبعث ال أن: قال هی؟ ما: قال نعم،

 :قال ثم بطرفه، المنصور أتبعه و فمضى

 صَيْدْ یطلب كلکم            رُوَیْدْ یمشی كلکم         

 عبيد بن عمرو غير            

 

 ابرن  هرذا  عثمان أبا یا: له فقال للمهدی، بایع ما بعد المنصور على عبيد بن عمرو دخل و

 له وطَّدْتَ قد أراك المؤمنين، أمير یا: عمرو له فقال المسلمين، عهد ولی و المؤمنين، أمير

 عمررو،  یا عظنی: له قال و المنصور فاستعبر مسئول، عنه أنت و اليه، تصير هی و ألمور،ا

 إن و ببعضرها،  منره  نفسك فاشتر بأسرها، الدنيا أعطاك قد اهلل إن المؤمنين، أمير یا: قال
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 بيوم تمیض ليلۀ فاحذر إليك، یصل لم غيرك ید فی بقی لو یدیك فی أصبح الذی هذا

 :دأنش و بعده، ليلۀ ال

  األجل و التنغيص یأمل ما دون و            األمل غرَّهُ قد الذی ذا أیها یا         

 ارتحلوا ثُمَّتَ حَلُّوا الركب كمنزل            زینتها و الدنيا إنما ترى أال            

  دُوَلُ ملکها و كدر، صفوها و            نکد عيشها و رَصَدٌ، حتفوها            

  جدل ال و لين له یسوغ فما            ساكنها بالروعات تقرع تظل            

  تنتضل الدهر بنات فيه تظل            غرَضٌ الرَّدى و للمنایا كأنه            

  زلل عندها رجل عثرة كل و            یَرْصُدُها الموت و هاربۀ، النف  و            

  الرجل له یسعى ما وارث القبر و            لوارثه یبقى لما یسعى المرء و            

 

 :عبيد بن عمرو موت

 و خمر   سنۀ: قيل و مائۀ، و أربعين و أربع سنۀ المنصور أیام فی عبيد بن عمرو مات و

 كران  و تمريم،  بنی مولى باب، بن عبيد بن عمرو هو و عثمان، أبا یکنى و مائۀ، و أربعين

 لره  و مفتيهرا،  و وقتره  فی المعتزلۀ شيخ كان و السند، رجال من كابل سَبْی من باب جده

 و أخبراره  علرى  أتينا قد و. ذلك غير و التوحيد و العدل فی كثير كالم و رسائل و خطب

 .«الدیانات أصول فی المقاالت» فی كتابنا فی مناظراته و كالمه من الغرر
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 كان لنذر فيه فصلى المقدس بيت الى المنصور شیص مائۀ و أربعين و إحدى ۀسن فی و

 .انصرف و عليه

 :عروة بن هشام موت



 .............................................................................................|فراتر از قیام  __ 153

 ثمانين، و خم  ابن هو و الزبير ابن عروة بن هشام مات مائۀ و أربعين و ست سنۀ فی و

 عفأسرر  الحسن، بن علی نازع ثم عنك، نفسی أرفع أنا: قال كالماً رجل أسمعه إذا كان و

 .اليه تدعو كنت ما الى أدعوك إنی: علی له فقال هشام، اليه

 :جماعۀ و النعمان حنيفۀ أبی موت

 برن  بکرر  من الالت تَيْم مولى ثابت بن النعمان حنيفۀ أبو مات مائۀ و خمسين سنۀ فی و

 و« 8» سنۀ تسعين ابن هو و صالته، فی ساجد هو و توفی ببغداد، المنصور أیام فی وائل

 أبرا  یکنرى  و أسيد، بن خالد مولى المکی، جُرَیْج بن العزیز عبد ابن الملك عبد مات فيها

 برن  قري   مرولى  یسرار  برن  إسحاق بن محمد مات فيها و سنۀ، سبعين ابن هو و الوليد،

 اثنتين سنۀ: یقال و إحدى، سنۀ مات: یقال و اهلل، عبد أبا یکنى و المطلب، بنی من مَیْرمَۀ

 .مائۀ و خمسين و

 مرن  عمررو  بن الرحمن عبد عمرو أبا یکنى و االوزاعی، مات خمسين و سبع سنۀ فی و

 بدمشر   ذلرك  و مرنهم،  یکرن  لرم  و -األوزاع أعنی -فيهم منزله كان إنما و الشام، أهل

 «.1» سنۀ تسعون له و المنصور، أیام يخر فی اليمن أهل سبی من كان و إليهم، فأضيف

 ثمان سنۀ سفيان، أبی بن عنبسۀ مولى لکوفی،ا سليم أبی بن ليث مات المنصور أیام فی و

 فی و القاضی، اهلل عبد ابن سَوّار مات مائۀ و خمسين و ست سنۀ فی و مائۀ و خمسين و

 .المنصور أیام فی العالء بن عمرو أبو مات مائۀ و خمسين و أربع سنۀ

 :المنصور عم علی، بن اهلل عبد مقتل

  علی بن اهلل عبد حب  طال و

 127ص ،1 الذهب،ج مروج                        

 فی الحجَّ المنصور أراد فلما ذلك غير قيل و سنين، تسع محبسه فی أقام و المنصور، بأمر

 یعلم ال أن و بقتله، أمره و موسى، بن عيسى إلى عنده من حَوَّله مائۀ و أربعين و تسع سنۀ

 ذلك، فی فشاورهما رمۀ،شب ابن و ليلى أبی ابن إلى موسى بن عيسى فبعث أحداً، بذلك
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 أن فأبی تفعل، ال: شبرمۀ ابن قال و المؤمنين، أمير به أمرك بما امْضِ: ليلى أبی ابن فقال

 اهلل عبد أخيهم فی المنصور علی بنو فکلم ذلك، شاع و قتله، أنه جعفر ألبی أظهر و یقتله،

 عنره،  فسرألوه  موسى بن عيسى أتوا مکۀ قدموا فلما موسى، بن عيسى عند هو: لهم فقال

 :فقالوا جعفر، أبی إلى فرجعوا قتلته، قد: فقال

 اهلل و عمری  یقترل : قرال  و عيسى، على الغضب جعفر أبو فأظهر قتله، قد أنه عيسى زعم

: قال جميعاً، منهما فيستریح به فيقتله قتله عيسى یکون أن أحَبَّ جعفر أبو كان و ألقتلنه،

 هرذا : فقرال  برذلك،  يمرك لم قال بقتله، أمرتنی تأن: قال عمی؟ قتلت لِمَ: فقال به، فدعا

 هرو  قرال  نفسه على تیوف و المنصور، من الجدّ رأى فلما أكتبه، لم: قال فيه، إلیَّ كتابُكَ

 یرزل  فلرم  إليره،  فدفعه عيسى، أبی بن المهلب األزهر أبی إلى ادفعه: قال أقتله، لم عندی

 مات، حتى فینقه اهلل بعبد فبدأ له ریۀجا معه و عليه فدخل بقتله، أمره ثم محبوساً، عنده

 :فقالت ليینقها الجاریۀ أخذ ثم الفراش، على مدَّه ثم

 فصررفت  غيرهرا،  قتلته أحداً رحمت ما: یقول األزهر أبو فکان هذه، غير قتلۀ اهلل، عبد یا

 جنبه تحت یدها أدخلت و الفراش، عَلَى معه وضعتها و فینقت، بها أمرت و عنها، وجهی

 ابرن  القاضری  أحضررنا  ثرم  عليهما، فهدم بالبيت أمرت ثم كالمعتنقين، جنبها تتح یده و

 فی فدفن به أمر ثم الحال، تلك على معتنقين الجاریۀ و اهلل عبد إلى فنظروا غيره و عالثۀ

 .الغربی الجانب فی بغداد من الشام بباب سوید أبی مقبرة

  نحن و یوماً المنصور قال: قال المنتوف عياش بن اهلل عبد ذكر و: المسعودی قال
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 عين، اسمه أول جباراً و عين، اسمه أول جباراً قتل عين، اسمه أول جباراً تعرفون أ: عنده

 عمرو قتل مروان بن الملك عبد المؤمنين، أمير یا نعم: قلت: قال عين؟ اسمه أول جباراً و

 فقرال  األشرعث،  برن  محمرد  بن الرحمن عبد و الزبير، بن اهلل عبد و العاص، بن سعيد بن

 أسرمه  أول جباراً و عين، أسمه أول جباراً قتل عين اسمه أول خليفۀ فتعرفون أ: المنصور
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 برن  الررحمن  عبرد  قتلرت  المؤمنين، أمير یا أنت نعم: قلت عين؟ اسمه أَول جباراً و عين،

 فما قال البيت، عليه سقط علی بن اهلل عبد كعم و الرحمن، عبد بن الجبار عبد و مسلم،

 التی األبيات تحفظ هل: قال ثم فتبسم لك، ذنب ال: قلت البيت؟ عليه سقط كان ان ذنبی

 أخاهرا؟  الملرك  عبرد  قتل حين سعيد ابن عمرو أخت الملك عبد بن الوليد زوجۀ قالتها

 حاسررة  هری  و عمررو  هاأخو فيه قتل الذی اليوم فی خَرَجَتْ المؤمنين، أمير یا نعم قلت

 :تنشد

 بالقهر الیالفۀَ یُبْتزُّ عشِيَّۀَ            عمرو على بالدموع جودی عين أیا         

 غدر على البيوت یبنی كلکُم و            باطل خيط بنی یا بعمرو غدرتم            

  یدری ال هْوَ و تۀًبغ المنایا أتته            أنه غير عاجزاً، عمرو كان ما و            

 صقر على اجتمعن الطير من خَشاشٌ            یقتلونه إذ مروان بنی كأن            

 ستر من القرابۀ بين ما تهتك و            أهلها النار تعقب دنيا اهلل لحى            

 عمرو على قَسراً الباب للمغلِقين و            للغدر و للوفاء لقومی یا أال            

 الصیر فل  أعناقهم على كأن            عشيۀ الشامتون راح و فرُحْنا            

 الملرك  عبد إلى سعيد بن عمرو بها بعث التی األبيات فما: المنصور فقال: عياش ابن قال

 :اليه كتب المؤمنين أمير یا نعم قلت: قال مروان؟ بن

  صعب مركب على منی ستحمله            هاأَظن أُموراً مروان ابنُ یریدُ         

  الکذب و بالقطيعۀ فيه أدرك و            شدَّه مروان كان عهداً لينقض            

  الکرب من كرب كان انقيادی ال لو و            قبله كنت قد و قبلی، فقدمته            
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  الیطب من خَطباً و أیاً، بهار غلبت            هفوةً مروان أعطيت الذی كان و         

  الرَّحبِ و بالسُّهولۀ جميعاً قفَلنا            بيننا كان الذی األمر تُنْفِذوا فإن            
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  ربِح بنو منه و مِنَّا بها فأوْلى            ظالمۀً العزیز عبدُ یُعطَها إن و            

 

 :المنصور وفاة

 و خمر   سرنۀ  هری  و یوسف، بن الحجاج فيها مات التی السنۀ فی المنصور مولد كان و

 فی الیالفۀ وليت و الحجۀ، ذی فی أُعذرت و الحجۀ، ذی فی ولدت: یقول كان و تسعين،

 .ذكر كما فکان الحجۀ، ذی فی تکون المنيۀ أحسب و الحجۀ، ذی

 مرن  منزال فنزل فيه مات الذی السفر فی المنصور مع كنت: قال الربيع بن الفضل حدث و

 العامرۀ  تدع أن أنهَكَ لم أ: لی فقال الحائط، الى وجههُ و قبۀ فی هو و إلیَّ فبعث المنازل،

 أما: قال! المؤمنين أمير یا هو ما و: قلت فيه؟ خير ال ما فيها فيکتبوا المنازل هذه یدخلون

 :مکتوباً الحائط على ترى

  نازلُ بدّ ال اهلل أمرُ و سِنُوكَ،            انقضتْ و وفاتكَ، حانتْ جعفرٍ باأ         

 !جاهل أنت أم اهلل، قضاء یردُّ            مُنجِّمٌ أو كاهنٌ هل جعفرٍ، أبا            

 :قال أبيض، لنقی إنه و شيئاً، الحائط على أرى ما اهلل و قلت: قال

 أمْنِرهِ  و ربری  حرَم الى بی بادر الرحيل، الى نعيت نفسی إذاً هللا و إنها: قال اهلل،: قلت اهلل؟

 قلرت  ميمون، بئر بلغنا إذا حتى ثقل، قد و فرحلنا نفسی، على إسرافی و ذنوبی من هارباً

 .بها فتوفی للَّه، الحمد: قال الحرم، دخلت قد و ميمون، بئر هذه: له

 :المنصور صفات

 و وصرف،  كل تجاوز ما على السياسۀ حسن و یالرأ صواب و الحزم من المنصور كان و

 إعطراؤه  كران  مرا  اليسير الحقير یمنع و حزماً، عطاؤه كان ما الیطير و الجزیل یعطی كان

 قيرام  عليه لقمت أجرب بعير عندی و بعير ألف عندی أن لو: زیاد قال كما كان و تضييعاً،

 غيره، یملك ال من
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 یضن هذا مع كان و دینار، الف الف عشر أربعۀ و درهم الف الف ستمائۀ جعفر أبو خلف و

 و الررؤوس  لره  ان علرى  مطبیره  صراحب  واف  و العوام، فيه ینظر ال فيما ینظر و بماله،

 فی عشرة هم و عمومته وصل أنه كرمه من و التوابل، و الحطب عليه و الجلود، و األكارع

 :أسماؤهم و درهم، يالف بعشرة واحد یوم

 بن داود و علی، بن عيسى و علی، بن اسماعيل و علی، بن الصمد عبد و علی، بن اهلل عبد

 یحيى و علی، ابن محمد و علی، بن إسحاق و علی، بن سليمان و علی، بن صالح و علی،

 فال خمسون یوم كل فی به عرفت و بناها التی بغداد مدینۀ بناء فی یعمل كان و علی، بن

 .رجل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 دعوت به قیام ی اس در طلیعهعبّ شعار و نماد بنی .24

 122ص  ،1  جالسالم،  عليهم طالب أبی يل مناقب
 كران  و السرحاب  ظرل  و النصرة لواء مسلم أبی إلى أنفذ اإلمام إبراهيم أن الطبری تاریخ

 إِنَّ وَ ظُلِمُروا  بِأَنَّهُمْ یُقاتَلُونَ لِلَّذِینَ أُذِنَ بالحبر عليها مکتوب ذراعا عشر أربعۀ طوله أبيض

 فلمرا  الثيراب  مرن  لون بکل یتحول أن أرقم غالمه مسلم أبو فأمر لَقَدِیرٌ نَصْرِهِمْ  عَلى اللَّهَ

 اهرذ  یقولرون  كرانوا  و للنراظر  هيبۀ و أميۀ لبنی خالفا فاختاره هيبۀ معه قال السواد لب 

 .یحيى و زید و كربالء شهداء و محمد يل« 8» حداد السواد

 712ص ، 18 جبحار األنوار، 

 )به نقل از مناقب شهريشوب(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 سفّاح معرّفی .25

 162-178ص ،1 الذهب،ج مروج
  السفاح محمد بن اهلل عبد العباس أبی خالفۀ ذكر

 :موجز

 عبد بن عباس بن اهلل عبد بن علی بن محمد بن اهلل عبد هو و -السَّفاح العباس أبو بویع و

 و اثنترين  سرنۀ  مرن  اآلخرر  ربيرع  شهر من خلت ليلۀً عشرة لثالث الجمعۀ ليلۀ -المطلب

 اآلخر ربيع شهر من خلت ليلۀً عشرة إلحدى األربعاء یوم بویع انه: قيل و مائۀ، و ثالثين

 و السرنۀ،  هذه من اآلخرة جمادى شهر من النصف فی قيل و مائۀ، و ثالثين و اثنتين سنۀ

 یروم  فری  الجرامع  المسرجد  إلى ركب و الحارثيۀ، المدان عبد بن اهلل عبيد بنت ریْطۀ أمه

: قرالوا  و النراس  فضرجَّ  قعروداً،  تیطب أميۀ بنو كانت و قائماً، المنبر على فیطب الجمعۀ

 و سرنين  أربرع  خالفتره  فکانت سلم، و عليه اهلل صلى اهلل رسول عَمِّ ابن یا السنۀ أحييت

 األحرد  یوم فی ذلك و بناها، التی مدینته فی باألنبار مات و یوماً، عشرین و أشهر تسعۀ

 و ثرالث  ابرن  هرو  و مائرۀ،  و ثالثين و ست سنۀ الحجۀ ذی من خلت ليلۀ عشرة الثنتی

 مرروان،  برن  الملرك  عبد تحت أمه كانت و سنۀ، عشرین و تسع ابن: قيل و سنۀ، ثالثين

 برن  علری  بن محمد تزوجها الملك عبد توفی فلما الملك، عبد بن الحجاج منها له فکان

 .ميمونۀ و داود و اهلل، عبيد و السفاح، محمد بن اهلل عبد منه فولدت العباس، ابن اهلل عبد
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  أیامه فی كان مما لمع و سيره، و أخباره من جمل ذكر

 :له االمام ابراهيم وصيۀ

 جعلهرا  و وصيته أثبت مروان، من له نجاة ال ان علم و بحران، اإلمام إبراهيم حب  لما و

 ال أن و الحركۀ و الجدِّ و بالدولۀ بالقيام أوصاه و محمد، بن اهلل عبد العباس أبی أخيه إلى
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 إليه صائر األمر هذا فإن الکوفۀ إلى یتوجَّه حتى جۀعَرْ ال و لُبْثٌ بالحميمۀ بعده له یکون

 له رسم و النقباء، و بیراسان الدعاة أمر على أظهره و الروایۀ، أتتهم بذلك أنه و محالۀ، ال

 سراب   إلرى  ذلك بجميع الوصيۀ دفع و یتعداه، ال و عليه یعمل أن فيه أوصاه رسماً بذلك

 الى السير یجدَّ أن نهار أو ليل فی مروان من حدث به حدَث إنْ أمره و مواله، الیوارزمی

 فی ساب  أسرع نحبه إبراهيم قضى فلما العباس، أبی أخيه الى وصيته یدفع حتى الحميمۀ

 بسرتر  العباس أبو فأمره إليه، نعاه و العباس أبی الى الوصيۀ فدفع الحميمۀ أتى حتى السير

 و مؤازرتره  الرى  دعرا  و أمرره،  ىعلر  بيتره  أهرلَ  العباس أبو أظهر ثم ینعاه، أن و الوصيۀ

 عبرد  و أخيه، بن محمد بن موسى بن عيسى و محمد، بن اهلل عبد جعفر أبا أخاه مکاشفته

 ممرن  غيررهم  فری  معه هؤالء و مسرعاً، الکوفۀ إلى العباس أبو توجه و عمه، علی بن اهلل

 قرد  و وفرۀ، الک الى طریقهم فی العرب مياه بعض على أعرابيۀ فلقيتهم بيته، أهل من خَفَّ

 المراء،  الرى  معهرم  كران  فريمن  علی بن اهلل عبد عمه و جعفر أبو أخوه و العباس أبو تقدم

 :األعرابيۀ فقالت

 جعفرر  أبرو  لهرا  فقرال  خارجی، و خليفۀ و خليفۀ بين ما هذه مثل وجوهاً رأیت ما تاللَّه

 لتیلفنره  و اح،السرف  إلى أشارت و هذا، ليلينها اهلل و قالت اهلل؟ أمۀ یا قلت كيف: المنصور

  اهلل عبد الى أشارت و هذا، عليك ليیرجن و أنت،
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 همرا  و داود، برن  موسرى  و علری  برن  داود لقريهم  الجندل دومۀ الى انتهوا فلما علی، ابن

 سببه،ب فأخبره مسيره، عن داود فسأله الشراة، أرض من الحميمۀ الى العراق من منصرفان

: داود له فقال بالکوفۀ، الوثوب یرید أنه و مسلم، أبی مع لهم خراسان أهل بحركۀ أعلمه و

 الجزیررة  و الشرام  أهل فی زعيمهم و أميۀ بنی شيخ مروان و بالکوفۀ تثب العباس، أبا یا

: العباس أبو فقال بالعراق؟ العرب جلَّۀ فی العرب شيخ هبيرة ابن و العراق، أهل على مُطِلُّ

 :األعشى بقول تمثل و ذل، الحياة أحب من عمَّاه، یا
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 غولها النف َ غالت ما إذا بِعارٍ،            عاجز غير متُّها إن ميتۀ فما         

 أو أعرزاء  نحيا معه بنا ارجع عمك، ابن صدق بنی، أیْ: فقال موسى، ابنه الى داود فالتفت

 .الکوفۀ دخل حتى باسالع أبو سار و معه، ركابهما فعطفا كراما، نموت

 الرجروع  أضْرمَرَ  -اإلمام إبراهيم مقتل بلغه حين -سليمان بن حفص سَلَمۀ أبو كان قد و

 .طالب أبی يل الى العباسيۀ الدعوة من عليه كان عما

 :الکوفۀ السفاح مقدم

 بالکوفۀ، سلمۀ أبی مع المسودة و سراً، بيته أهل من ذكرنا فيمن الکوفۀ العباس أبو قدم و

 و أود مناقرب  ذكرنرا  قرد  و اليمن، من حی أوْدٍ بنی فی سعد بن الوليد دار جميعا زلهمفأن

 من الطاهرین و علیّ من براءتهم و الحجاج، أخبار فی الکتاب هذا من سلف فيما فضائلها

 مرن  دُرْتُ فيمرا  -ثلثمائرۀ  و ثالثرين  و اثنتين سنۀ هو و -الوقت هذا الى أرَ لم و ذریته،

 ناصربياً  -عنده ما استبطنت إذا -وجدته إال أود من رجلًا الممالك من تغربت و األرض

 بهرم  وكرل  و معره،  مرن  و العباس أبی امر سَلَمۀ أبو أخفى و. حزبهم و مروان آلل متوليا

 فيهرا  و مائرۀ،  و ثالثرين  و اثنتين سنۀ من صفر فی الکوفۀ العباس أبی قدوم كان و وكيلًا،

 انتقاض خاف اإلمام ابراهيم قتل لما سلمۀ أبو كان قد و العباس، لولد بالکتب البرید جرى

  أسلم بن الرحمن عبد بن بمحمد فبعث عليه، فساده و األمر
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 واحدة نسیۀ على كتابين معه كتب و سلم، و عليه اهلل صلى اهلل لرسول مولى أسلم كان و

 أبری  الرى  و طالرب  أبی بن علی بن الحسين بن علی بن مدمح بن جعفر اهلل عبد أبی إلى

! أجمعرين  عرنهم  اهلل رضری  طالرب  أبی بن علی بن الحسين بن الحسن بن اهلل عبد محمد

 أهرل  بيعرۀ  فری  یجتهرد  و إليره،  الدعوة ليصرف إليه الشیوص الى منهما واحد كل یدعو

 :للرسول قال و له، خراسان
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 اهلل عبد أبی علی المدینۀ الرحمن عبد بن محمد فقدم عاد، كوافد نکونن فال العَجَلَ، العَجَلَ

 كتابره،  اليره  دفع و سَلَمۀ، أبی رسول أنه أعلمه إليه وصل فلما ليلًا، فلقيه محمد بن جعفر

 فتقرأ رسول، انی: قال لغيری، شيعۀ سلمۀ أبو و سلمۀ؟ أبو و أنا ما و: اهلل عبد أبو له فقال

 علرى  فوضرعه  سلمۀ أبی كتاب أخذ ثم بسراج اهلل عبد أبو فدعا رأیت، بما تجيبه و كتابه

 بقول متمثلًا یقول أنشأ ثم رأیت، بما صاحبك عرف: للرسول قال و احترق، حتى السراج

 :زید بن الکميت

  تحطب حبلك غير فی حاطباً یا و            ضوؤها لغيرك ناراً مُوقِداً أیا         

 

 :للسفاح االمامۀ يلت كيف

 ابرتهج  و قرأه و فقبله الکتاب اليه فدفع الحسن بن اهلل عبد أتى و عنده من رسولال فیرج

 أتى حتى حماراً اهلل عبد ركب الکتاب فيه اليه وصل الذی اليوم ذلك غد من كان فلما به،

 أبرو  كران  و مجيئره،  أكبر اهلل عبد أبو ريه فلما الصادق، محمد بن جعفر اهلل عبد أبی منزل

 مرن  أجرل  هو و نعم: قال بك، أتى ما أمر محمد أبا یا: له فقال اهلل، عبد من أسَنَّ اهلل عبد

 و أقبله، ما الى یدعونی سلمۀ أبی كتاب هذا: قال محمد؟ أبا یا هو ما و: فقال یوصف، أن

 أهل كان متى و محمد، أبا یا: اهلل عبد أبو له فقال خراسان، أهل من شيعتنا عليه قدمت قد

 و السرواد؟  بلرب   أمرتره  أنرت  و خراسان؟ الى مسلم أبا بعثت أنت لك؟ شيعۀ خراسان

 مرنهم  تعررف  هرل  و فيهم؟ وَجَّهت أو قدومهم سبب كنت أنت العراق قدموا الذین هؤالء

 ألنره  محمرداً  ابنری  القروم  یرید إنما: قال أن الى الکالم، الحسن بن اهلل عبد فنازعه أحداً؟

 :جعفر اهلل عبد أبو فقال األمۀ، هذه مهدیُّ

 القول، اهلل عبد فنازعه ليقتلن، سيفه شهر لئن و األمۀ، هذه مهدی هو ما اهلل و
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 نصح إال هذا ما اهلل و: اهلل عبد أبو فقال الحسد، إال ذلك من یمنعك ما اهلل و: له قال حتى

 وجد ما عندی رسوله یجد فلم ليك،إ به كتب ما بمثل سلمۀ أبو إلیَّ كتب لقد و لك، منی

 لم و مغضباً، جعفر عند من اهلل عبد فانصرف أقرأه، أن قبل من كتابه أحرقت لقد و عندك،

 الطوسری  حميد أبا أن ذلك و بالیالفۀ السفاح بویع أن الى اليه سلمۀ أبی رسول ینصرف

: لره  فقال ناسۀالک سوق فی الیوارزمی سابقاً فلقی الکوفۀ الى العسکر من یوم ذات دخل

 ساب ؟

 یومئرذ  مرروان  كان و الحب ، فی مروان قتله: فقال اإلمام، ابراهيم عن فسأله ساب ،: قال

: قال هو؟ أین و: قال العباس، أبی أخيه الى: قال الوصيۀ؟ من فإلى: حميد أبو فقال بحران،

: قرال  هنرا؟  هم متى مُذْ: قال بيته، أهل و عُمُومته من جماعۀ و أخوه و هو بالکوفۀ معك

 :قال شهرین، من

 یسرتأذن  أن ساب  أراد و الموضع هذا فی الموعد بينك و بينی غداً: قال اليهم، بنا فتمضی

 و الريهم،  معره  به یأت لم إذ فالمه فأخبره، العباس أبی الى فانصرف ذلك، فی العباس أبا

 أبرو  هممرن  برذلك،  سلمۀ أبی عساكر فی خراسان قوَّاد من جماعۀ فأخبر حميد أبو مضى

 حميرد،  أبا فلقی الموضع، الى ساب ٌ غدا و زعيمهم، كان و كعب، بن موسى و« 8» الجهم

 الى علی بن داود فأشار اإلمام؟ أیکم: فقال معه من و العباس أبی على دخال حتى فمضيا

 :قال و العباس، أبی

 بذلك، یعلم ال سلمۀ أبو و بالیالفۀ، عليه سلم و یقبلها، أطرافه على فأكبَّ خليفتکم، هذا

 أحسن فی الکوفۀ الى دخلوا و فبایعه، بذلك سلمۀ أبو علم و فبایعوه، القواد وجوهُ أتاه و

 قصرر  أتروا  حترى  معه من و العباس أبو فركب الیيول، قُدِّمت و مصافا، له ضربوا و زی،

 و اثنترين  سرنۀ  اآلخرر  ربيع من خلت ليلۀ عشرَةَ الثنتی الجمعۀ یوم فی ذلك و اإلمارة،

 .مائۀ و ثينثال

 .السنۀ هذه من له بویع شهر أی فی الناس تنازع الکتاب هذا من سلف فيما قدمنا قد و
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 مننه، و الرب تعظيم ذكر و عليه، أثنى و اهلل فحمد اإلمارة دار من الجامع المسجد دخل ثم

 الناس وعد و اليه، انتهت حتى الوارثۀ و الوالیۀ ادق و سلم، و عليه اهلل صلى النبی فضل و

 و إنره : فقال العباس، أبی دون المنبر على هو و علی بن داود عمه فتکلم سکت، ثم خيراً،

 أمير و السالم عليه علی إال خليفۀ سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول بين و بينکم كان ما اهلل

 .نزال ثم خلفی، الذی هذا المؤمنين

 و الکوفرۀ  علرى  اسرتیلف  و حجرته، فی فنزل سلمۀ أبی عسکر الى العباس أبو خرج ثم

 یزید، بن الملك عبد عون أبی الى علی بن اهلل عبد بعمه بعث و علی، بن داود عَمَّه أرضها

 هزیمرۀ  و الرزاب،  على التقائهم من ذكره قدمنا ما أمرهم من فکان مروان، إلى معاً فسارا

 .محمد بن مروان

 :مروان قاتل سماعيلا بن عامر

: قيل و ببوصير لمروان قتله و إسماعيل بن عامر من كان ما السفاح العباس بأبی اتصل و

 ال هو و المعركۀ فی الليلۀ تلك فی قتله كان الملك عبد ابن نافع له یقال لعامر عم ابن إن

 التری  الکنيسرۀ  إلى دخل عسکره على احتوى و مروان رأس احتز لما عامراً إن و یعرفه،

 و الکبررى،  مرروان  ابنۀ إليه فیرجت طعامه، من أكل و فرشه على فقعد مروان، فيها كان

 حترى  فرُشره  عرن  مروان أنزل دهراً إن عامر یا: فقالت أسنهن، كانت و مروان، بأم تعرف

 یغير أن لقادر مملکته، فی حکمت و أمره، على احتویت و طعامه من فأكلت عليها أقعدك

 .نعمۀ من بك ما

 :اسماعيل بن عامر و السفاح نبي

 أدب فی لك كان أما! ویلك: »إليه كتب و ذلك، من فاغتاظ كالمها، و فعله السفاحَ بلغ و

 مرن  تتمکن و مهاده، على تقعد و مروان، طعام من تأكل أن عن یزجرك ما جل و عز اهلل

 ال و لرذلك  نكم اعتقاد غير على فعلت ما تأول المؤمنين أمير أن ال لو اهلل و أما وسادة؟
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 كتابُ أتاك فإذا واعظاً، لغيرك و زاجراً، لك یکون ما أدبه أليم و غضبه من لمسَّك شهوة

  تطفئ بصدقۀ تعالى اهلل إلى فتقرب المؤمنين أمير

 177ص ،1 الذهب،ج مروج                        

 یصوموا أن أصحابك جميع مُرْ و أیام، ثالثۀ صُمْ و االستکانۀ، بها تظهر صالة و غضَبه، بها

 .«صيامك مثل

 :السفاح یدی بين مروان رأس

 رأسره  رفرع  ثم السجود فأطال سجد یدیه بين وضع و مروان برأس العباس أبو أتی لما و

 و بك أظفرنی الذی للَّه الحمد و رَهْطِك، قبل و قبلك ثأری یب  لم الذی للَّه الحمد: فقال

 بنی من أبيه بنی و بالحسين قتلتُ قد الموت، یطرقن متى أبالی ما: قال ثم عليك، أظهرنی

 إبرراهيم،  بأخی مروان قتلت و علی، بن زید عمی بابن هشام شلو أحرقت و مائتين، أميۀ

 :تمثل و

  تروینی للغيظ دماؤهُم ال و            شاربهم یُرْو لم دمی یشربون لو         

 بقرول  تمثرل  و وجهره،  أسرفر  قرد  و جل  ثم السجود، فأطال القبلۀ إلى وجهه حَوَّل ثم

 :له أبيات من المطلب عبد بن العباس

 الدما تقطر أیماننا فی قواطِعُ            فأنصفت ینصفونا، أن قومُنا أبى         

 فتقدما الوغى یوم إلى بهنَّ            تقربوا صدق أشياخ من تورثن            

 متحطما الوغى فی نعامٍ كبَيْض            هاتركن الرجال هام خالَطَتْ إذا            

 .فأكثرت مروان أمر فی الشعراء قالت و

 و مرروان  وزراء أحرد  كران  و -المیزومری  هبيررة  بن جعدة أبی عن الیطاب أبو ذكر و

 و أصرحابه  عداد فی صار و جملته إلى انضاف العباس أبی أمر ظهر لما كان قد و سمَّاره،

 رأسُ و العبراس  أبری  لمجلر   حاضرراً  اليروم  ذلك فی انك أنه -اتیذهم الذین خواصه



 .............................................................................................|فراتر از قیام  __ 165

 أیکرم : فقرال  أصرحابه  إلى التفت العباس أبا أن و بالحميمۀ، یومئذ هو و یدیه، بين مروان

 :جعدة أبو قال هذا؟ یعرف

 اهلل رضری  براألم   خليفتنرا  محمد بن مروان الملك عبد أبی رأس هذا أعرفه، أنا فقلت

  لی فقال بأبصارها، فأخذتنی عۀالشي إلیَّ فحدقَتْ: قال عنه،

 171ص ،1 الذهب،ج مروج                        

 غيظراً  لونره  تغير قد و فقام سبعين، و ست سنۀ: قلت مولده؟ كان سنۀ ای فی: العباس أبو

 تکلرم  و منری،  كان ما على نادم أنا و انصرفْتُ و المجل ، من الناس تفرق و ،«8» علی

 فأتيت أبداً، القوم ینساها ال و تستقال ال اهلل و زلۀ هذه فقلت ه،ب تحدثوا و ذلك فی الناس

 و للصرالة،  تهيرأت  و اغتسلت الليل كان فلما أوصی، و أعهد یومی باقی أزل فلم منزلی،

 أصربحت  فلمرا  أصربحت،  حتى ساهراً أزل فلم ليلًا، فيه بعث بأمر همَّ إذا العباس أبو كان

 سليمان من أولى أحداً أجد فلم أمری، فی أقصد من إلى بقلبی استعرضت و بغلتی ركبت

 القروم،  شيعۀ من كان و عظيمۀ، منزلۀ العباس أبی من له كانت و زهرة، بنی مولى خالد بن

 البارحۀ؟ المؤمنين أمير أذكرنی: فقلت فأتيته،

 لنا كان خيراً أوليناه إن نحن و لصاحبه، وفَّى أختنا، ابن هو: فقال ذكرك جرى نعم،: فقال

 العباس أبا يتی أزل فلم انصرفت، و له، دعوت و خيراً، جزیته و له ذلك فشکرت کر،أش

 حين -العباس أبی مجل  فی كان الذی الکالم نمی و خيراً إال أرى ال عليه كنتُ ما على

 أبری  إلرى  علری  برن  اهلل عبد فکتب علی، بن اهلل عبد و جعفر أبا فبلغ -مروان برأس أتى

 بلغره  بما ییبر جعفر أبو كتب و یحتمل، هذا لي  أنه و كالمی، من بلغه بما یُعلمه العباس

 بلغنی و عنده، المعروف اتیاذ و باصطناعه أوْلى نحن و أختنا، ابن هو: یقول و ذلك، من

 بعرد  العبراس  أبری  عند یومٍ ذاتَ أنا فبينا ضربانه، الدهر ضرب و فأمسکت، منهما كان ما

: العبراس  أبرو  لی فقال نهضتُ، و الناس فنهض ،أحظانی و عنده حالی تزایدت قد و حين

 اجلر ، : فقرال  لقيامه، فقمت ليدخل نهض و فجلست، اجل  هبيرة، ابن یا رسْلِكَ على
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 وَشْری  ثروبَیْ  فی فیرج الستر رفع ثم مليّاً فأقام مجلسی، فی ثبتُّ و دخل، و الستر فرفع

 اجل ،: فقال نهضت، الستر رفع فلما قط، عليه مما ال و منه أحسن رأیت فما وجبۀ، رداء

 ذاكر إنی هبيرة، ابن یا: فقال فجلست،

 172ص ،1 الذهب،ج مروج                        

 هذا من جعلنا ما علمت قد: قال ثم الناس، من أحدٍ إلى رأسك من ییرجنَّ فال أمراً لك

 كان ذلك ألن له،قت الذی هو عمی علی بن اهلل عبدُ و مروان، قَتَلَ لمن العهد والیۀ و األمر

 كيرف  -اهلل ألمرر  إیثراره  و سنه و علمه و فضله مع -جعفر أبو أخی و أصحابه، و بجيشه

 :قال عنه؟ إخراجه یسوغ

 لکنری  و عليرك،  أشرير  ال!! المرؤمنين  أمير اهلل أصلح: فقلت جعفر، أبی مدیح فی فأطال

 الیلريج  عرام  لرك الم عبرد  برن  مَسْلمۀ مع كنا: فقلت هاته،: فقال تعتبره، حدیثاً أحدثك

 إليره،  األمرر  مصرير  و سرليمان  بنعی العزیز عبد بن عمر كتابُ عليه ورد إذ بالقسطنطينيۀ

 اهلل أصرلح : فقلرت  یبکری،  اندفع ثم فقرأته، إلیَّ بالکتاب فرمى عليه، فدخلت إلیَّ، فبعث

 ولرد  إلرى  أبيرك  ولرد  من الیالفۀ خروج على ابك لکن و أخيك، على تَبْکی ال! األمير

: العبراس  أبرو  لری  قرال  حردیثی  من فرغت فلما: قال لحيته، اخضلَّتْ حتى فبکى عمك،

 یا: لی قال حتى بعيد غير مضيت فما فانهض، شئت إذا: قال ثم عنك، فهمت قد حسبك

 :لی فقال راجعاً، فالتفتُّ هبيرة، ابن

 ناألمرری  أی من ادری فما: قال هذا، من بثأرك أدركت و هذا، كافأت قد إنك أما امْضِ،

 كان؟ لما ذكره من أم فِطْنته أمن أعجب؟

 بنرت  هانئ أم فاختۀ من المیزومی هبيرة بن جعدة ولد من هو هذا هبيرة بن جعدة أبو و

 .الکتاب هذا من سلف فيما خبره قدمنا قد و أخْوَالُه، عقيل و جعفر و علی و طالب، أبی

 :السفاح عهد والیۀ فی داود أخيه و علی بن اهلل عبد بين
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 بن اهلل عبد بينما: قال األسود، بن محمد عن المدائنی، أخبار فی وجدت و: المسعودی قال

 :اهلل لعبد داود فقال الحسن، بن الحسن بن اهلل عبد معهما و علی بن داود أخاه یُسَایر علی

 برن  اهلل عبرد  اليه فالتفت بعد لهما یئن لم هيهات: اهلل عبد فقال بالظهور؟ ابنيك تأمر ال لم

: اهلل عبد فقال كذلك، ذلك ان: فقال مروان، قاتال هما ابنيك أن تحسب كأنك: قالف علی

 :تمثل و هيهات،

 162ص ،1 الذهب،ج مروج                        

  حام أوالد من اللحم خفيف            مستميتٌ المقالَۀَ سيکفيك         

 فی قرأ أنه یذكر العزیز عبد بن عمر بن اهلل عبد ان: علی بن اهلل لعبد قيل و. قاتله اهلل و أنا

: علی بن اهلل عبد فقال هو، یکون أن أمَّلَ قد و عينٍ، ابنُ عينُ مروانَ یقتل أنه الکتب بعض

 برن  عباس بن اهلل عبد بن علی ابن اهلل عبد أنا أعين، ثالثۀ فضل عليه ولی ذلك، اهلل و أنا

 .مناف عبد بن عمرو هو و هاشم، بن المطلب عبد

 الذی الرجل من: فقال جنبه الى رجل على مروان أقبل علی بن اهلل عبد مروان صافَّ فلما

 الحسرن  البصر الحدید األقنى جعفر بن اهلل عبد بن معاویۀ بن اهلل عبد عندك ییاصم كان

 :قال یشاء، من البيان اهلل یرزق: فقلت الوجه؟

 :قلت هو؟ المطلب عبد بن العباس ولد من: قال نعم،: قلت لهو، إنه

 ولد من یحاربنی الذی أن ظننت إنی! ویحك راجعون، اليه إنا و للَّه إنا مروان، فقال أجَلْ،

 بعردی  األمرر  صيرت لم تدری أ اهلل عبد اسمه و العباس ولد من الرجل هذا و طالب أبی

 اهلل؟ عبد من أكبر محمد و اهلل عبد بعد اهلل عبيد البنی

 عبيرد  فإذا فنظرت اهلل، عبيد و اهلل عبد الى بعدی صائر األمر نأ خُبِّرنا ألنا: قال لم؟: قلت

 .دونه فوليته محمد، من اهلل عبد الى أقرب اهلل

 إن: خِفْيرۀ  فی علی بن اهلل عبد الى الحدیث بهذا صاحبه حَدَّث أن بعد مروان بعَثَ و: قال

 :قال الحرم، فی اهلل فات  إليك صائر عم ابن یا األمر
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 .حرمك فی علينا الح  و دمك، فی لنا الح  ان: هللا عبد اليه فبعث

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 اسیتوسط منصور عبّ نکوهش امام حسن .26

 21-28ص  ،1  ج الطبری، تاریخ
  تتابعت لما االحداث ان: قال عياش، ابن عن عدى، بن الهيثم ذكر و

 21ص ،1 الطبری،ج اریخت                        

 :تمثل جعفر، ابى على 871 سنه

 یصيد ما خداش یدرى فما            خداش على الظباء تفرقت         

 باسرراج  التركى حمادا امر و بيته، اهل و الصحابه و الموالی و القواد باحضار امر ثم: قال

 من یوم فی خرج ثم اب،األبو بأخذ زهير بن المسيب و بالتقدم مجالد بن سليمان و الیيل

 ألميرر  ما: شيبه بن لشبيب رجل قال ینط  ال طویال عليه فازم: قال المنبر عال حتى ایامه

 الیطبه، فافترع: قال! باله فما القول، صعاب عليه یهون ممن اهلل و فانه! یتکلم ال المؤمنين

 :قال ثم

 سکنوا لقد سعد بنى شتمت لو و            یشتمنی و سعد عن اكفکف لی ما         

  الجبن و الجهل الیلتان لبئست            عدوهم عن وجبنا على جهال            

 :قال و جل  ثم

  العظائم إلحدى اال الكشفه            أكن لم و القناع راسى عن فالقيت         

 غمطروا  و افاسرتوعرو  مهردوا  لقد و الکافى، شکروا فما به، قمنا امر عن عجزوا لقد اهلل و

 و! مضرض  و ضريم  على اقيم أم غصص، على رنقا اشرب! حاولوا ذا فما غمصوا، و الح 

 و عنردی،  یجدونره  ال ثرم  ليطلبنه الح  یقبلوا لم لئن اهلل و نفسی، باهانه أحدا اكرم ال اهلل
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 عبرد  بن محمد بن اهلل عبد ان الفقيمی ذكر و ركب ثم غالم، یا قدم بغيره وعظ من السعيد

 و اخوتره  و حسرن  برن  اهلل عبد أخذ لما المنصور ان حدثه، على بن محمد مولى الرحمن

 النبی على صلى ثم عليه، اثنى و اهلل فحمد المنبر، صعد بيته، اهل من معه كانوا الذین النفر

 :قال ثم ص،

 هرو  من تبایعوا لم غيرنا بایعتم لو و دولتنا، اهل و أنصارنا و شيعتنا أنتم خراسان، اهل یا

  طالب ابى بن على ولد من هؤالء بيتى اهل ان و منا، خير

 21ص ،1 الطبری،ج تاریخ                        

 كثير، ال و بقليل فيها لهم نعرض فلم الیالفه، و هو اال اله ال الذى اهلل و تركناهم 871 سنه

 اختلفت و االمه، عنه فافترقت الحکمين، عليه حکم و فتلطخ طالب ابى بن على فيها فقام

 من قام ثم فقتلوه، ثقاته و بطانته و اصحابه و انصاره و شيعته عليه وثبت ثم الکلمه، عليه

 فردس  فقبلهرا،  األموال، عليه عرضت قد برجل، فيها كان ما اهلل فو على، بن الحسن بعده

 سرلمه  و فيره،  كان مما له فانسلخ فیدعه بعدی، من عهدی ولى اجعلك انى معاویه، اليه

 حترى  ذلرك  على یزل فلم غدا، فيطلقها واحده یوم كل فی یتزوج النساء على اقبلف اليه،

 الکوفره،  اهرل  و العرراق  اهل فیدعه على، بن الحسين بعده من قام ثم فراشه، على مات

 -الکوفه الى اشار و -السوداء المدره هذه اهل الفتن، فی االغراق و النفاق و الشقاق اهل

 اسلموه و فیذلوه بينها، و بينی اهلل فرق فاسالمها، سلم ال و ا،فاحاربه بحرب هی ما اهلل فو

 و اخرجروه  فلمرا  غرروه،  و الکوفره  اهل فیدعه على، بن زید بعده من قام ثم قتل، حتى

 اقاویل یقبل اال ساله و الیروج فی فناشده على، بن محمد اتى كان قد و اسلموه، اظهروه

 انرا  و بالکوفره،  یصلب بيتنا اهل بعض ان منا،عل بعض فی نجد انا: له قال و الکوفه، اهل

 الکوفره  اهرل  غدر حذره و على بن داود عمى ناشده و المصلوب، ذلك تکون ان اخاف

 فأمراتوا  اميره،  بنرو  علينا وثب ثم بالکناسۀ، صلب و فقتل خروجه، على اتم و یقبل، فلم

 اال كلره  ذلرك  لهم كان ما و یطلبونها، تره عندنا لهم كانت ما اهلل و عزنا، اذهبوا و شرفنا،
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 مره و بالشام، مره و بالطائف، مره فصرنا البالد، من فنفونا عليهم، خروجهم بسبب و فيهم

 و خراسران،  اهرل  بکم عزنا و شرفنا، فأحيا أنصارا، و شيعه لنا اهلل ابتعثکم حتى بالشراة،

 و مقره، الح  فقر ص، نبينا عن ميراثنا إلينا اصار و حقنا، اظهر و الباطل، اهل بحقکم دمغ

 فلمرا  العرالمين  رب هلل الحمد و ظلموا الذین القوم دابر قطع و انصاره، أعز و مناره، اظهر

 ظلمرا  علينا، وثبوا لنا، العادل حکمه و فيها اهلل فضل من قرارها، على فينا األمور استقرت

  ص نبيه ميراث و هخالفت من به أكرمنا و عليهم، به اهلل فضلنا لما بغيا و لنا، منهم حسدا و

 21ص ،1 الطبری،ج تاریخ                        

 871 سنه

  الجبن و الجهل الیلتان لبئست            عدوهم عن وجبنا على جهال          

 السقم بعض عنهم بلغنى بجهاله، اتيت ما األمر هذا من اتيت ما خراسان اهل یا اهلل و فانى

 كذا، المال من معك فیذ فالن، یا قم فالن یا قم: فقلت االرج لهم دسست قد و التعرم، و

 تلرك  الريهم  فدسروا  بالمدینرۀ،  أتروهم  حترى  فیرجوا عليه، یعملون مثاال لهم حذوت و

 بيعره،  برایعهم  اال كبيرر  ال و صرغير  ال و شراب،  ال و شريخ  مرنهم  بقی ما اهلل فو األموال،

 و الفتنرۀ،  طلربهم  و بيعتری،  قضهمبن ذلك عند لی حلت و أموالهم و دماءهم بها استحللت

 علرى  یتلرو  هو و نزل ثم یقين غير على ذلك اتيت انى یرون فال على، الیروج التماسهم

 انهرم  قبرل  من بأشياعهم فعل كما یشتهون ما بين و بينهم حيل و: »اآلیۀ هذه المنبر درج

 .«مریب شك فی كانوا

 128-122ص  ،1  ج الذهب، مروج
 معره  كرانوا  الذین النفر و إخوته و الحسن بن اهلل عبد المنصور ذأخ لما و: المسعودی قال

 اهلل صرلى  محمد على صلى و عليه، أثنى و اهلل فحمد بالهاشميۀ، المنبر صعد بيته أهل من

 برایعتم  لرو  و دعوتنا، اهل و أنصارنا، و شيعتنا أنتم خراسان، اهل یا: قال ثم سلم، و عليه
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 الیالفۀ و هو إال إله ال الذی و تركناهم طالب أبی ابن ولد إن منا، خيراً تبایعوا لم غيرنا،

 أفلرح،  فما عنه اهلل رضی طالب أبی بن علی فيها فقام. بکثير ال و بقليل ال لهم نعرض فلم

 و أنصاره و شيعتهُ عليه وثب ثم الکلمۀ، افترقت و األمۀ، عليه فاختلفت الحکمين، حکم و

 عليه عُرِضت برجل، كان ما اهلل فو عنه اهلل رضی علی بن الحسن بعده قام ثم فقتلوه، ثقاته

 كران  ممرا  له انسلخ و فیلعه عهدی، ولیّ أجعلك إنی معاویۀ إليه دسَّ و فقبلها، األموال

 یرزل  فلرم  أخررى،  غداً یطل  و واحدة اليوم یتزوج النساء على أقبل و إليه، سلمه و فيه،

 فیدعره  عنره،  اهلل رضری  علی بن نالحسي بعده من قام ثم فراشه، على مات حتى كذلك

 المردرة  هرذه  أهرل  الفرتن،  فی اإلغراق و النفاق و الشقاق أهل الکوفۀ أهل و العراق أهل

 فأسالمها، بسلم لی هی ال و فأحاربها، بحرب لی هی ما اهلل فو الکوفۀ، الى أشار و السوء،

  حتى فأسلموه منه، أنفسهم أبرءوا و فیذلوه! بينها و بينی اهلل فرق

 128ص ،1 الذهب،ج مروج                        

 اخرجروه  و اظهرروه  فلما غروه، و الکوفۀ أهل فیدعه علی بن زید بعده من قام ثم قتل،

 اقاویرل  تقبرل  ال: لره  قال و الیروج، فی اهلل ناشده علی بن محمد أبی كان قد و أسْلموه،

 تکرون  ان أخشرى  و لکُناسۀ،با یصلب بيتنا أهل بعض أن علمنا فی نجد فإنا الکوفۀ اهل

 فلرم  الکوفرۀ،  اهل غدر اهلل رحمه حَذَّره و داود عمی بذلك اهلل ناشده و المصلوب، ذلك

 شررفنا،  فابتزونا علينا أميۀ بنو وثب ثم بالکُناسۀ، صلب و فقتل خروجه، على تم و یقبل،

 بسربب  و فيهم إال لهك ذلك كان ما و یطلبونها، تِرَةٌ عندنا لهم كان ما اهلل و عزنا، اذهبوا و

 حترى  بالسَّرراة،  مررة  و بالشرام،  مررة  و بالطائف، مرة فصرنا البالد، عن فنفونا خروجهم،

 بحقکم دفع و خراسان، اهل یا بکم، عزنا و شرفنا اهلل فأحيا أنصاراً، و شيعۀ لنا اهلل ابتعثکم

 سرلم،  و عليه اهلل ىصل نبينا من ميراثنا و أمرنا إلينا اصار و حقنا، لنا أظهر و الباطل اهل

 و ظلمروا  الرذین  القروم  دابرر  قطع و أنصاره، أعز و مناره، اهلل اظهر و قراره، فی الح  فقرّ

 العدل حکمه و اهلل فضل من قرارها على فينا األمور استقرت فلما العالمين، رب للَّه الحمد
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 خالفتره  مرن  أكرمنرا  و عليهم، به اهلل فضلنا بما علينا، بغياً و لنا منهم حسداً علينا، ثبوا و

 أتيرت  مرا  خراسان اهل یا اهلل و إنی علينا، جراءة و أميۀ، بنی من جبناً و نبيه، من ميراثنا

 كنرت  لقرد  و السقم، بعض عنهم یبلغنی كنت لقد و ظنۀ عن ال و جهالۀ من األمر هذا من

 یرا  تأنر  قرم  و كذا، و كذا المال من معك فیذ فالن، یا أنت قم: فقلت رجالًا لهم سميت

 أتوا حتى فیرجوا عليه، یعملون مثالًا لهم حذوت و كذا، و كذا المال من معك فیذ فالن

 ال و صرغير  ال و شراب  ال و شريخ  منهم بقی ما اهلل فو المال، ذلك فدسوا فلقوهم المدینۀ

 الفتنۀ طلبهم و بيعتی بنقضهم ذلك عند حلَّتْ وَ دماءهم، به فاستحللت لی، بایعهم إال كبير

 فعل كما یشتهون، ما بين و بينهم حيل و) المنبر درج فی قرأ ثم علیّ، الیروج ماسهمالت و

 (.مریب شك فی كانوا إنهم قبل، من بأشياعهم
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 طالق بودن امام حسنهام مِاتّ ی ریشه .27

 171 - 171ص  ،1 ج السّالم، عليه الحسن ماماإل حياة
 :المنصور فریۀ

 وسربب  المورخون، اخذ عنه و ذلك، افتعل من اول هو المنصور جعفر ابا ان الظن اكبر و

 القری  اثرها وعلی بسلطانه، تطيح ان كادت التی الثورات من الحسنيون به قام ما هو ذلك

 شرحنه  خطابرا  الهاشرميه  فری  الحراسرانيين  علی خطب و الحسن بن عبداهلل علی القبض

 نرص  و هرذا  ، ذلرك  الحسرن  علی فيه افتعل و الوالده، و ميرالمؤمنينال الشتم و سببال

 : خطابه
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 و بقليل ال لهم نعرض فلم ، الیالفه و هو اال الاله الذی و تركناهم طالب ابی يل ولد ان »

 عليره  فاختلفرت  ، الحراكمين  حکم و افلح فما( ع) طالب ابی بن علی فيها فقام بکثير، ال

 بعرده  قرام  ثرم  ، فقتلروه  ، ثقاته و انصاره و شيعته عليه وثب ثم ، الکلمه رقتافت و االمه

 انری  معاویه اليه دس و فقبلها، االموال عليه عرضت برجل كان ما اهلل فو علی بن الحسن

 النسراء  علری  اقبرل  و ، اليه سلمه و فيه كان مما له وانسلخ ، فیلعه عهدی، ولی اجعلك

 ...  «فراشه علی مات حتی كذلك یزل فلم اخری، اغد یطل  و واحد، اليوم یتزوج

 :فيه جاء فقد االكاذیب و بالمغالطات خطابه حفل و

 ‹  171 صفحه ›

 الرذی  فران  ، محرض  افترراء  وهو الحکمين، حکم قد( ع)اميرالمؤمنين االمام ان -8

 علی وارغموه ذلك، علی اصروا فقد االمام، جيش من المتمردون هم انما الحکمين حکم

 .الکتاب هذا من االولی الحلقه فی بينا كما اجابتهم الی( ع) فاضطر له،قبو

 وقرد  فقتلروه،  وثقاتره  وانصاره شيعته عليه ثبت و قد االمام ان خطابه فی وجاء -1

 مرن  وال شريعته،  مرن  ليسروا  وهرم  الیروارج،  إنماهم فتله الذی فان الواقع، بذلك جافی

 .هوخصوم أعدائه ألدّ من كانوا وإنما أنصاره،

 أخرری،  غداً ویطل  واحدة، اليوم یتزوج النساء علی أقبل( ع)الحسن اإلمام ان وذكر -1

 .سواه أحد به یفه ولم البعد كل بعيد وهو

 یکن ولم الحسنين وقهر وسلطانه، ملکه تدعيم ألجل األكاذیب هذه تلفي  الی عمد وإنما

 فری  یجوب بائ ً فقيراً انك فقد المجتمع فی شأن أی له یکن لم كما بالیالفۀ أمل أی له

 أی وألسرته له ولي  المسلمون، عليه فيتصدق الطاهرة العترة یمدح وهو واألریاف القری

 .الیطير المنصب هذا یستح  حتی للمجتمع خدمۀ

 الری  كتابه فی جاء ما وریجانته( ع)الرسول سبط علی السفاك الطاغيۀ هذا مفتریات ومن

 :نصه وهذا الزكيۀ النف  ذی
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 بیررق  معاویرۀ  الری  فباعها الحسن الی –( ع) المؤمنين أمير یعنی – جدك أمر وأفضی»

 مراالً  وأخرذ  أهله، غير الی األمر ودفع معاویۀ، بيد شيعته وأسلم بالحجاز، ولح  ودراهم،

 .« ثمنه وأخذتم بعتموه، فقد شیء فيها لکم كان فان حله، وال والئه، غير من

 ‹  171 صفحه ›

 أخرذ  فقرد  للیالفرۀ  تقمصه ليبرر المغالطات هذه والی التهریج، هذا الی المنصور عمد لقد

 الغصريب،  حقهرم  والرجراع  العویين، أجل من كانت األموی بالحکم الثورة ألن ح  بغير

 .نصيب أی فيها للعباسين ولي 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ن حسنه بن حسن بد بن عبداللّمحمّ معرّفی .28

 122-121ص ،1 الذهب،ج مروج
 (:الزكيۀ النف ) الحسن بن اهلل عبد بن محمد ظهور

 برن  الحسن بن الحسن بن اهلل عبد بن محمد ظهور كان مائۀ و أربعين و خم  سنۀ فی و

 األمصار، من كثير فی له بویع قد كان و بالمدینۀ، عنهم اهلل رضی طالب أبی بن علی

 127ص ،1 الذهب،ج روجم                        

 حتى یظهر لم و المنصور، من مستیفياً كان و نسکه، و لزهده الزكيۀ بالنف  یُدْعَى كان و

 لمرا  و عردتهم،  و أهلره  من كثير و عمومته و الحسن بن اهلل عبد أبيه على المنصور قبض

 ذا شريیاً  كران  و العقيلی، مسلم بن إسحاق المنصور دعا بالمدینۀ اهلل عبد بن محمد ظهر

: قرال  الرجرل،  لری  صرف : قال علی، خرج خارجی فی علیَّ أشِرْ: له فقال تجربۀ، و رأی

: قرال  ورع، و زهرد  و علرم  ذو سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول بنت فاطمۀ ولد من رجل

 برن  الزبيرر  ولرد  و الیطراب  بن عمر ولد و عَقِيل و جعفر ولد و علی ولد: قال! تبعه فمن
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 لري   بلرد : قال به، قام الذی البلد لی صف: له قال األنصار، أوالد و قریش سائر و العوام

 البصرة المؤمنين أمير یا اشحن: قال ثم ساعۀ ففکر واسعۀ، تجارة ال و ضَرْع ال و زَرْع به

 بالمدینرۀ  خررج  خرارجی  عن أسأله الرجل، خَرِف قد: نفسه فی المنصور فقال بالرجال،

 :هل فقال بالرجال، البصرة اشحن لی یقول

 فقرال  بالبصررة،  ظهر قد إبراهيم أن الیبر ورد حتى یسير إال یکن لم ثم شيخ، یا انصرف

 :له قال ثم أدناه عليه دخل فلما بالعقيلی، علیَّ: المنصور

 البصررة  أشرحن  أن علری  فأشرت بالمدینۀ خرج خارجی أمر فی شاورتك قد كنت إنی

 خرج إذا رجل خروج لی ذكرت لکن و ال،: قال! علم البصرة من عندك كانَ وَ أ بالرجال

 یحتمرل  ال ضري   هرو  فرإذا  فيره  هرو  الذی البلد لی ذكرت ثم أحد، عنه یتیلَّفْ لم مثلُه

 و مضربوطۀ،  فوجردتها  مصر فی ففکرت موضعه، غير سيطلب رجل إنه: فقلتُ الجيوش،

 بشرحنها،  فأشررت  لیلوها، منه عليها فیفت البصرة فی فکرت و كذلك، الکوفۀ و الشام

: قرال ! المدینرۀ  صراحب  فری  الرأی فما أخوه، بها خرج قد و أحسنت،: المنصور له فقال

 :هذا قال سلم، و عليه اهلل صلى اهلل رسول بن أنا قال إذا بمثله، ترميه

 :موسى بن لعيسى المنصور فقال سلم، و عليه اهلل صلى اهلل رسول عم ابن أنا و

 أخررج  و ورائی أخلِّفُ ما تکفينی أن إما و بالجيوش، أمدُّكَ أنا أقيم و إليه تیرج أن إما

 المؤمنين، أمير یا بنفسی أقيك بل: عيسى فقال إليه، أنا
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 و راجل، ألفَیْ و فارس يالف أربعۀ فی الکوفۀ من إليه فأخرجه إليه، ییرج الذی أكون و

 خم  ابن هو و قتل حتى بالمدینۀ محمداً لوافقات كثيف، جيش فی قحطبۀ بن محمد أتبعه

 المنبر صعد بالبصرة هو و اهلل عبد بن محمد أخيه قتل بإبراهيم اتصل لما و سنۀ، أربعين و

 :تمثل و فنعاه

 فُجِعَا فقد الدنيا فی بمثلك یُفْجَعْ            من الفوارس خير یا لمنازل أبا         
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 فزعا لهم خوف من القلب أوْجَ َ و            يتهمخش لو أنی یعلم اهلل            

 معا نعيش أو جميعاً نموت حتى            لهم أخَیَّ أسلم لم و یقتلوه لم            

 

 :البالد فی اهلل عبد بن محمد إخوة تفرق

 ابنره  توجه فيمن فکان إمامته، الى یدعون البلدان فی ولده و محمد إخوة تفرق كان قد و

 الرى  طلرب  لما فهرب خراسان الى اهلل عبد ابنه سار و بها، فقتل مصر، الى محمد بن علی

 أخروه  سار و الحب ، فی فمات فحب  اليمن، الى الحسن ابنه سار و. هناك فقتل. السِّند

 فری  خبرره  من فکان طبرستان، الى ثم الری الى یحيى أخوه مضى و الجزیرة، الى موسى

 الرى  اهلل عبرد  بن إدری  أخوه مضى و الکتاب، هذا من یرد فيما سنورده ما الرشيد أیام

 مرن  عليره  احتوى فيما بالسم اغتاله من المنصور بعث و الناس، من خل  فأجابه المغرب

 مقامره،  الحسرن  برن  الحسن بن اهلل عبد ابن إدری  بن إدری  ولده قام و المغرب، مدن

 لیبرر  ذكرنرا  عند خبرهم على أتينا قد و إدری ، بن إدری  بلد: فقيل بهم، البلد فعُرِف

 و بعده، ابنه القاسم أبی خبر و بالمهْدیۀ، المعروفۀ المدینۀ بنائه و المغرب صاحب اهلل عبيد

 مضرى  و األوسرط،  الکتراب  فری  المغرب، الى حمص أرض من سليمۀ مدینۀ من انتقالهم

 األمصرار  نم غيرهما و األهواز و فارس أهل فأجابه بها، ظهر و البصرة الى أخوه إبراهيم

 البغردادیين  قول الى یذهب ممن جماعۀ و الزَّیْدیۀ من كثيرة عساكر فی البصرة من سار و

 برن  الحسرين  بن علی ابن الحسن بن علی بن زید بن عيسى معه و غيرهم، و المعتزلۀ من

 سرلم  بن سعيد و موسى بن عيسى المنصور اليه فسيَّر عنهم، اهلل رضی طالب أبی بن علی

  الموضع فی قتل حتى فحارب العساكر، فی
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 هرو  و الطرفِّ،  أرض مرن  الکوفرۀ  من فرسیاً عشر ستۀ على ذلك و بباخمْرى المعروف

 الیزاعی، علی ابن دِعْبِلُ ذلك ذكر فممن إبراهيم، رثى ممن الشعراء ذكرته الذی الموضع

 :لها أو له قصيدة فی فقال

  العرصات مُقْفِر وحْیٍ منزل و            تالوة من خَلتْ يیاتٍ مدارسُ         

 :فيهم قوله منها و

  صلوات لها یا بفخّ، أخرى و            بطيبۀ أخرى و بکوفان، قبور         

  الغَرَباتِ لدى بباخمْرَى قبر و            محلُّها الجوزجان بأرض أخرى و            

 .رجل خمسمائۀ: قيل و رجل، أربعمائۀ شيعته من الزیدیۀ من معه قتل و

 شراطئ  علرى  دَیْر فی نازال المنصور كان: قال التركی حماد عن األخباریين بعض روى و

 وقرت  فری  الربيرع  أترى  إذ السرالم،  مدینرۀ  و الیلد، اليوم یسمَّى الذی الموضع فی دجلۀ

 بيرد  الیریطۀ و الباب على قاعد حماد و فيه، هو الذی البيت فی نائم المنصور و الهاجرة،

 أميرر  هجرع  السراعۀ : فقلرت  الباب، افتح حماد یا: فقال اهلل عبد بن محمد بیروج الربيع،

 و بيرده  الباب یفتح فنهض كالمه، المنصور فسمع: قال أمك، ثکِلَتْك افتح: فقال المؤمنين،

 و العرداوة  بيرنهم  ألقينرا  و) اآلیرۀ  هرذه  تال و الکتب من فيها ما فقرأ الیریطۀ، منه تناول

 فساداً، األرض فی یسْعَوْنَ و اهلل، أطفأها للحرب ناراً أوقدوا كلما القيامۀ، یوم الى البغضاء

 أصحابه، و بيته أهل و الموالی و القُوَّاد و الناس بإحضار أمر ثم( المفسدین یحب ال اهلل و

 زهيرر  برن  المسيب و بالتقدم، مجالد بن سليمان أمر و الیيل، بإسراج التركی حماد أمر و

 صرلى  النبری  على صلى و عليه، أثنى و اهلل فحمد المنبر، فصعد خرج ثم األقوات فأخرج

 :قال ثم سلم، و عليه اهلل

 سکنوا لقد سعد بنی شتمت إن و            یشتمنی و سعد عن أكَفْکِفُ لی ما         

 ؟

  الجُبُن و الجهلُ الیصْلتان لبئست            عدوهمُ عن جُبْناً و علينا جهال         
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 مهردوا  لقرد  و الکافی، حمدوا ال و القائم شکروا فما له، قمنا أمرٍ عن عجزوا لقد اهلل و أما

 منی؟ تحاول فماذا فغمطوا، غبطوا و فاستوعروا،

 لم لئن و مستذال، أحيا أن من الی أحب معززاً تأمو ألن اهلل، و كال كدر؟ على رَنْقاً أسقى

 یرا : فقرال  نرزل،  ثم بغيره، وعظ من السعيد و عندی، یوجد ال ما ليطلبَنَّ منی العفو یرض

 ال و فنضريع،  خلقرك  الى تکِلْنا ال اللهم: قال و معسکره، الى فوره من فركب قدم، غالم،

 سرکر  و مرخ  من عجۀ له هيئت نصورالم أن ذكر و. إليك إال تکلنا فال فنعجز أنفسنا الى

 .أشْبَاهَه و هذا یحرمنی أن إبراهيم أراد: فقال. فاستطابها

 أنصح رجال رأیت ما تاللَّه: إبراهيم و محمد قتل بعد لجلسائه یوماً قال المنصور أن ذكر و

 سربقنا  مرا  المرؤمنين  أمير یا: فقال الضبی زهير بن المسيب فقام مروان، لبنی الحجاج من

 نبينرا  مرن  علينا أعز خلقاً األرض جدید على اهلل خل  ما اهلل و عنه، تیلفنا بأمر جالحجا

 أم نصرحناك  فهل ذلك فعلنا و. فأطعناك أوالده بقتل أمرتنا قد و سلم، و عليه اهلل صلى

 :المنصور له فقال ال؟

 .جلست ال اجل 

 و عنره  اهلل یرضر  علری  بن الحسن بن الحسن بن اهلل عبد على قبض كان أنه ذكرنا قد و

 و أربعرين  و أربع سنۀ فی ذلك و بيته، أهل من كثير على و اهلل عبد ابنی إبراهيم و محمد

 ممرن  كران  و العرراق،  جادة من الربَذَةِ الى المدینۀ من فحملوا الحج، من منصرفه فی مائۀ

 برن  الحسرن  برن  بکرر  أبو و الحسن، ابن الحسن بن إبراهيمُ الحسن بن اهلل عبد مع حمله

 برن  الحسرن  و الحسرن  برن  الحسن بن اهلل عبد و العباس، أخوه و الیير، علی و حسن،ال

 أخرو  عفان بن عثمان بن عمرو بن اهلل عبد بن محمد معهم و الحسن بن الحسن بن جعفر
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  صلى اهلل رسول بنت فاطمۀ وجدتهما علی، بن الحسين ابنۀ فاطمۀ ألمه الحسن بن اهلل عبد

  ألف فضربه عثمان بن عمرو بن اهلل عبد بن محمد بالرَبذَةِ صورالمن فجرد سلم، و عليه اهلل

 122ص ،1 الذهب،ج مروج                        

 جدتره  فسرألت  مکانهمرا،  یعرف أن فأنکر إبراهيم، و محمد أخيه ابنی عن سأله و سوط،

 الجهدب القوم أوهن و قبۀ، فی هو و الربذة عن المنصور ارتحل و الوقت، ذلك فی العثمانی

 بره  فصاح الجمازة على قبته فی المنصور بهم فمر المکشوفۀ، المحامل على فحملوا ،«8»

 و الکوفرۀ،  الرى  فصريرهم  بدر، یوم بکم فعلنا هکذا ما ما جعفر أبا یا: الحسن بن اهلل عبد

 مرنهم  خَلَّى و الليل، سواد و النهار ضياء بين یفرقون ال األرض تحت سرداب فی حبسوا

 و الحسرن  برن  اهلل عبرد  برن  موسى و الحسن بن الحسن بن داود ابْنی اهلل دعب و سليمان

 الفرات شاطئ على ذلك و ماتوا، حتى ذكرناهم ممن اآلخرین حب  و جعفر، بن الحسن

 و اثنترين  سرنۀ  هرو  و الوقت، هذا فی تُزار بالکوفۀ مواضعهم و الکوفۀ، قنطرة من بالقرب

 فاشتدت مواضعهم، فی یتوضئون كانوا و الموضع، عليهم هدم قد كان و ثلثمائۀ، و ثالثين

 یردفعون  فکرانوا  الغاليرۀ  مرن  شيئاً اليهم أدخل حتى مواليهم بعضُ فاحتال الرائحۀ، عليهم

 الفؤاد یبلغ حتى یرتفع یزال فال أقدامهم فی یبدو الورم كان و المنتنۀ، الروائح تلك بشمها

 .صاحبه فيموت

 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
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 ه بن حسنابراهیم بن عبداللّ معرّفی .29

ص ، 1 شرح األخبار فی فضائل األئمۀ األطهار عليهم السالم، ج

117-116 

ثم ظهر محمد بن عبد اللّه بن الحسن فی المدینۀ أول یوم من رجب من سرنۀ خمر  و   

ت الصرالة، فنرزل و   أربعين و مائۀ و دخل مسجد المدینۀ قبل الفجر. فیطب حتى حضرر 

صلّى بالناس، و ذلك بعد أن اجتمع إليه من كان یبایعه، و بایعه سرائر النراس طوعرا، و    

استعمل العمال، و غلب على المدینۀ و مکۀ و البصرة و جبى األموال، و انتهى أمرره الرى   

 أبی جعفر، و كان ابراهيم أخوه قد صار الى البصرة یدعو إليه، و أنفرذ أبرو جعفرر إليهمرا    

 عيسى بن موسى فی أربعۀ يالف من الجند...

 116ص ، 1 شرح األخبار فی فضائل األئمۀ األطهار عليهم السالم، ج                        

... و كان أخوه ابراهيم قد صار الى البصرة فی أول سنۀ ثالث و أربعين و مائۀ یدعو إليه، 

، و التقيا، فتناجزا، «8»  بن موسى و أجاب دعوته بشر كثير. فأرسل إليه أبو جعفر عيسى

فقتل إبراهيم بن عبد اللّه یوم االثنين لیم  بقيت من ذی الحجۀ سنۀ خم  و أربعين و 

مائۀ، و اتی أبو جعفر برأسه و هو بالکوفۀ، فلما وضع بين یدیه سجد، و كان عيسرى برن   

طلبه أبو جعفر و  یزید فيمن خرج مع محمد بن عبد اللّه بن الحسن، و مع أخيه ابراهيم، و

 اختفى، و مات بالکوفۀ عند الحسن بن صالح بن حی میتفيا هاربا من أبی جعفر.
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 پاورقی توضیحی  .31

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 ابوالقاسم ی حاشیه و حسن امام به «حتى فیلیپ» اتهامات .31

 پاینده

 116ص پاینده، ترجمه عرب، تاریخ
 از غير اموری صرف همّش حکومت، منصب بر تا بود زنان ميان خانه بيشتردر كه حسن

 خرود  نيرومنرد  برقيرب  را خالفرت  كره  نرفرت  وقتری  چندان و ميشد، امپراطوری اداره

 كررده  تعهرد  ماویره . كند سر يسودگی و بآرامی ينجا در تا بازگشت بمدینه و واگذاشت

 كررده  تعيرين  شیصرا  را ين مبلغ حسن كه معتبری مقرری نيز یکجاو فراوانی مال بودكه

 و شرود  پرداخرت  یکبراره  كوفره  خزانه از درم 7222222 كه ترتيب بدین بپردازد، بود،

 .باشد وی خاص عمر بهمه نيز فارس والیتهای از یکی دريمد

 از بعضری  توطئه نتيجه در محتمال( م 662 ه، 12) سال حدود در سالی17 در( ع)حسن

 بهمرين  و داده طالق و گرفته زن صد بيك نزدیك معذلك مرد؛ و شد مسموم خود زنان

 توطئه این طرح به را معاویه شيعيان و بود، یافته( طالقگر یعنی) «مطالق» عنوان جهت

 بشمار شهيدان همه پيشوای دیگر بعبارت و شهيدان از یکی را( ع)حسن و ساختند، متهم

 .*يوردند
__________________________________________________ 

 ماست بدست كه شيعه منابع در و است حسين حضرت خاص شهيدان پيشوای عنوان* 

 مترجم. نيافتيم حسن حضرت برای را عنوان این

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 «قیام الحسن»تاب قرن سومی به نام دو ک معرّفی  .32

 81-86ص رجال النجاشی، 
  بن عاصم بن سعد بن مسعود الثقفی  هالل  سعيد بن  محمد بن  بن  إبراهيم 82

 أصله كوفی، و سعد بن مسعود

 87ص رجال النجاشی،                         

السرالم المردائن، و هرو    أخو أبی عبيد بن مسعود عم المیتار و واله أمير المؤمنين عليه 

الذی لجأ إليه الحسن عليه السالم یوم ساباط. و انتقل أبو إسحاق هذا إلى أصفهان و أقام 

بها، و كان زیدیا أوال ثم انتقل إلينا و یقال: إن جماعۀ من القميين كأحمد بن محمرد برن   

فۀ أنه عمل خالد وفدوا إليه و سألوه االنتقال إلى قم، فأبى، و كان سبب خروجه من الکو

كتاب المعرفۀ، و فيه المناقب المشهورة و المثالب، فاستعظمه الکوفيون و أشاروا عليه بأن 

یتركه و ال ییرجه، فقال: أی البالد أبعد من الشيعۀ فقالوا: أصفهان، فحلف ال أروی هرذا  

يررة  الکتاب إال بها فانتقل إليها و رواه بها ثقۀ منه بصحۀ ما رواه فيره. و لره مصرنفات كث   

انتهى إلينا منها كتاب المبتدأ، كتاب السيرة، كتاب معرفرۀ فضرل األفضرل، كتراب أخبرار      

المیتار، كتاب المغازی، كتاب السقيفۀ، كتاب الردة، كتاب مقتل عثمان، كتراب الشرورى،   

[، كتاب الجمل، كتاب صفين، كتاب الحکمين، كتراب النهرر،    كتاب بيعۀ علی ]عليه السالم

اب مقتل أمير المؤمنين عليه السرالم، كتراب رسرائله و أخبراره ]عليره      كتاب الغارات، كت

[، كتراب   [، كتاب مقترل الحسرين ]عليره السرالم     [، كتاب قيام الحسن ]عليه السالم السالم

التوابين، كتاب فدك، كتاب الحجۀ فی فضل المکرمين، كتاب السرائر، كتاب المرودة فری   

و الشفاعۀ، كتاب الجامع الکبير فی الفقه، كتاب ذوی القربى، كتاب المعرفۀ، كتاب الحوض 

الجامع الصغير، كتاب ما نزل من القرين فی أمير المؤمنين عليه السالم، كتاب فضل الکوفۀ 

و من نزلها من الصحابۀ، كتاب فی اإلمامۀ كبير، كتاب فی اإلمامۀ صغير، كتاب المتعترين،  
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ا محمد بن محمد قال: حدثنا جعفر بن كتاب الجنائز، كتاب الوصيۀ، كتاب الدالئل. أخبرن

محمد قال: حدثنا القاسم بن محمد بن علی بن إبراهيم قال: حدثنا عباس بن السری عن 

إبراهيم بکتبه. و أخبرنا الحسين، عن محمد بن علی بن تمام قال: حدثنا علی بن محمرد  

  بن

 81ص رجال النجاشی،                         

دثنا محمد بن زید الرطاب عن إبراهيم بکتبه. و أخبرنا علی برن  یعقوب الکسائی قال: ح

أحمد قال: حدثنا محمد بن الحسن بن محمد بن عامر، عن أحمد بن علویرۀ األصرفهانی   

الکاتب المعروف بأبی األسود عنه بکتبه. و أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال: حدثنا علی 

ستملی عن إبراهيم بالمبتدأ و المغازی و بن محمد القرشی عن عبد الرحمن بن إبراهيم الم

الردة، و أخبار عمر، و أخبار عثمان، و كتاب الدار، و كتاب األحداث، حروراء، الغرارات،  

[، التوابين، المیتار، ابن الزبير، المعرفرۀ،   السيرة، و أخبار یزید، مقتل الحسين ]عليه السالم

لتاریخ، الرؤیا، السرائر، كتراب األشرربۀ   جامع الفقه و األحکام، التفسير، فضل المکرمين، ا

صغير و كبير، أخبار زید، أخبار محمد و إبراهيم، أخبار من قتل من يل أبی طالب، كتاب 

الیطب السائرة، الیطب المعربات، كتاب اإلمامۀ الکبير و الصغير، كتاب فضل الکوفرۀ. و  

 مات إبراهيم بن محمد الثقفی سنۀ ثالث و ثمانين و مائتين.

 117-111ص ل النجاشی، رجا

  هشام بن محمد بن السائب 8866

بن بشر بن زید بن عمرو بن الحارث بن عبد الحارث بن عبد العزى بن امرئ القي  برن  

عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانۀ بن عوف بن عذرة بن زید الرالت  

العالم باألیام، المشهور بالفضرل و  بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة، أبو المنذر، الناسب، 

 العلم، و كان ییتص بمذهبنا. و
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: اعتللت علۀ عظيمۀ نسيت علمی فجلست إلى جعفر بن محمرد   له الحدیث المشهور قال

عليه السالم فسقانی العلم فی كأس، فعاد إلی علمی. و كان أبو عبد اهلل عليه السالم یقربه 

 و یدنيه و یبسطه.

: كتاب المذیل الکبير فی النسب و هو ضعف كتابره الجمهررة، و كتابره    له كتب كثيرة، منها

الجمهرة، و كتاب حروب األوس و الیزرج، و كتاب المشاتمات بين األشرراف، و كتراب   

القداح و الميسر، و كتاب أسواق العرب، و كتاب أخبار ربيعۀ و البسوس و حروب تغلرب  

كتاب األوائل، كتاب أخبار قریش، كتاب  و بکر، و كتاب أنساب األمم، و كتاب المعمرین،

 أخبار جرهم،

 117ص رجال النجاشی،                         

كتاب أخبار لقمان بن عاد، كتاب أخبار بنی تغلب و أیامهم و أنسابهم، كتاب أخبار بنری  

عجل و أنسابهم، كتاب بنی حنيفۀ، كتاب كلب، كتاب أخبار تنوخ و أنسابها، كتاب مثالب 

، كتاب مثالب بنی أميۀ، كتاب الطاعون فی العررب، كتراب األصرنام، كتراب فتروح      ثقيف

العراق، كتاب فتوح الشام، كتاب الردة، كتاب فتوح خراسان، كتاب فتوح فرارس، كتراب   

مقتل عثمان، كتاب الجمل، كتاب صفين، كتاب النهروان، كتاب الغارات، كتاب مقتل أميرر  

حجر بن عدی، كتاب مقتل رشيد و ميثم و جویریۀ بن  المؤمنين عليه السالم، كتاب مقتل

مسهر، كتاب عين الوردة، كتاب الحکمين، كتاب مقتل الحسين عليه السالم، كتراب قيرام   

الحسن عليه السالم، كتاب أخبار محمد برن الحنفيرۀ، كتراب التباشرير براألوالد، كتراب       

ئف، كتاب رموز العررب،  الموءودات، كتاب من نسب إلى أمه من قبائل العرب، كتاب الطا

كتاب غرائب قریش و بنی هاشم فی سائر العرب، كتاب أجزاء الیيل، كتاب الرواد، كتاب 

الجيران، كتاب الیطب. أخبرنا محمد بن عثمان قال: حدثنا أحمد بن كامل قرال: حردثنا   

 محمد بن موسى بن حماد قال: حدثنا هشام.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
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 امام حسن رسیدن ومتحک تاریخ به  .33

 71ص ،1 األشراف،ج أنساب

 [ ]فترة خالفۀ الحسن بن علی

و قال أبو مینف: بویع الحسن فی شهر رمضان سنۀ أربعين و صالح معاویۀ فی شهر  -61

 ربيع اآلخر سنۀ إحدى و أربعين، فکان أمره )كذا( ستۀ أشهر و أیّاما.

 11ص ، 1 جالسالم، لب عليهم مناقب يل أبی طا

وَ بُویِعَ بَعْدَ أَبِيهِ یَوْمَ الْجُمُعَۀِ الْحَادِیَ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ... ع بِالْمَدِینَۀِ   وُلِدَ الْحَسَنُ

 . فِی سَنَۀِ أَرْبَعِينَ

 161-161ص ، 11 جبحار األنوار، 
ى قَالَ حَدَّثَنِی أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِيعِیِّ وَ وَ رَوَى أَبُو مِیْنَفٍ لُوطُ بْنُ یَحْيَ

بْنُ عَلِیٍّ ع فِی صَبِيحَۀِ اللَّيْلَۀِ الَّتِی قُبِضَ فِيهَرا أَمِيررُ الْمُرؤْمِنِينَ ع      غَيْرِهِ قَالَ: خَطَبَ الْحَسَنُ

سُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ لَقَدْ قُبِضَ فِی هَذِهِ اللَّيْلَۀِ رَجُلٌ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَى رَ

فَيَقِيهِ لَمْ یَسْبِقْهُ الْأَوَّلُونَ بِعَمَلٍ وَ لَمْ یُدْرِكْهُ الْآخِرُونَ بِعَمَلٍ لَقَدْ كَانَ یُجَاهِدُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص 

بِرَایَتِهِ فَيَکْنِفُهُ جَبْرَئِيلُ عَنْ یَمِينِهِ وَ مِيکَائِيلُ عَنْ شِمَالِهِ  بِنَفْسِهِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُوَجِّهُهُ

 مَرْیَمَ وَ لَا یَرْجِعُ حَتَّى یَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى یَدَیْهِ وَ لَقَدْ تُوُفِّیَ فِی اللَّيْلَۀِ الَّتِی عُرِجَ فِيهَا بِعِيسَى بْنِ

نُونٍ وَصِیُّ مُوسَى وَ مَا خَلَّفَ صَفْرَاءَ وَ لَا بَيْضَراءَ إِلَّرا سَربْعَمِائَۀِ     وَ الَّتِی قُبِضَ فِيهَا یُوشَعُ بْنُ

ى دِرْهَمٍ فَضَلَتْ عَنْ عَطَائِهِ أَرَادَ أَنْ یَبْتَاعَ بِهَا خَادِماً لِأَهْلِهِ ثُمَّ خَنَقَتْرهُ الْعَبْررَةُ فَبَکَرى وَ بَکَر    

أَنَا ابْنُ الْبَشِيرِ أَنَا ابْنُ النَّذِیرِ أَنَا ابْنُ الدَّاعِی إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِرهِ أَنَرا   النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ 

أَهْرلِ   ابْنُ السِّرَاجِ الْمُنِيرِ أَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْ َ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِيراً أَنَا مِنْ

  قُلْ ال أَسْئَلُکُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى  وَدَّتَهُمْ فِی كِتَابِهِ فَقَالَ تَعَالَىبَيْتٍ فَرَضَ اللَّهُ مَ
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فَالْحَسَنَۀُ مَوَدَّتُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ثُمَّ جَلَ َ فَقَامَ عَبْدُ « 8»وَ مَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَۀً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً 

نُ الْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيْنَ یَدَیْهِ فَقَالَ مَعَاشِرَ النَّاسِ هَذَا ابْنُ نَبِريِّکُمْ وَ وَصِریُّ إِمَرامِکُمْ    اللَّهِ بْ

لَهُ  بَيْعَۀِفَبَایِعُوهُ فَاسْتَجَابَ لَهُ النَّاسُ فَقَالُوا مَا أَحَبَّهُ إِلَيْنَا وَ أَوْجَبَ حَقَّهُ عَلَيْنَا وَ بَادَرُوا إِلَى الْ

مِرنَ    بِالْیِلَافَۀِ وَ ذَلِكَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَۀِ الْحَادِی وَ الْعِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَرانَ سَرنَۀَ أَرْبَعِرينَ   

 الْهِجْرَةِ

 161ص ، 11 جبحار األنوار،                         

 للَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ إِلَى الْبَصْرَةِ وَ نَظَرَ فِی الْأُمُورِ.فَرَتَّبَ الْعُمَّالَ وَ أَمَّرَ الْأُمَرَاءَ وَ أَنْفَذَ عَبْدَ ا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 مسکن ی منطقه معرّفی  .34

 1816ص  - 7ج  -الجوهری  -الصحاح 

 ومسکن بکسر الکاف : موضع من أرض الکوفۀ .

 811-817ص ،7 البلدان،ج معجم
 :مَسْکِنُ

 یسرکنه  الرذی  للموضرع  یقرال : منصور أبو قال نون، و الکاف، كسر و السکون، ثم بالفتح

 ألنره  القياس فی شاذ هو و الثانيۀ اللغۀ من منقول الموضع فهذا مسکن، و مسکن اإلنسان

: منهرا  أحررف،  فری  شاذّا هذا جاء إنما و الکاف، بفتح مسکن، فالقياس یسکن سکن من

 المفرق و المسقط و المغرب و المشرق و المطلع و المجزر و المنبت و المنسك و المسجد

 فاسرم  یفعل فعل أو یفعل فعل على كان ما كل ألن هذه غير النحویون یعرف ال المرف  و

 عند دجيل نهر على أوانا من قریب موضع هو و: مطّردا قياسا العين بفتح مفعل منه المکان
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 71 سرنۀ  فری  الزبير بن مصعب و مروان بن الملك عبد بين الوقعۀ كانت به الجاثلي  دیر

 :یرثيه الرّقيّات قي  بن اهلل عبيد قال و معروف، هناك قبره و مصعب فقتل

 الفجيعۀ و المصيبۀ و كن            م  یوم الرّزیّۀ إنّ         

 الوقيعۀ یوم یعده لم            الذی الحواریّ ابن یا            

  ربيعه منه فأمکنت ق            العرا مضر به غدرت            

 مطيعۀ سامعۀ كنت و ع            ربی یا وترك أصبت و            

 !شيعه الدیر یوم بالدیر            لها كانت لو لهف یا            

  اللکيعه بنو العراق أهل            عهده ییونوا لم و أ            

  بالمضيعه یعرّس ال دو            یغ حين لوجدتموه            

 مصعب قدّم و النیعی األشتر مالك بن إبراهيم معه قتل و ظبيان بن زیاد بن اهلل عبيد قتله

 :أصحابه من الغدر رأى قد و له قال أن بعد فقتل عيسى ابنه أمامه

 الحيراة  فری  خيرر  ال: فقال! النفاق و الشقاق أهل العراق أهل اهلل فلعن بنفسك انج بنیّ یا

 عبيرد  أخا ظبيان بن زیاد بن نائی قتل قد مصعب كان و قتل، حتى قاتل ثم! أباه یا بعدك

 تريم  بن مالك بن عائش بن مالك بن عمرو ابن قي  بن الجعد بن ظبيان بن زیاد بن اهلل

 مصعبا قتل ثم ثمانين فقتل قریش من مائۀ به ليقتلنّ اهلل عبيد فنذر عکابۀ بن ثعلبۀ بن اهلل

 سجد الملك عبد إليه نظر فلما مروان بن الملك عبد یدی بين ضعه و حتى برأسه اءج و

 :قال و عنه فارتدّ أیضا به یفتك أن اهلل عبيد فهمّ

  حالئله البکاء ولّيت و فعلت            ليتنی و كدت و أفعل لم و هممت         

 

 811ص ،7 البلدان،ج معجم                        

 بکثررة  ارترثّ  قرد  وجرده  إنمرا  و یقتلره  لرم  اهلل عبيد أن الصحيح و یروى، ما رأكث هکذا

 :اهلل عبيد قال قد و رأسه، فاحتزّ الجراحات
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 !مصعب ظنّ ما اهلل، لعمر بئ ، و            نائيا، تناسيت أنی مصعب یرى         

  كوكب الليل من اجد فی الح ما و            شارق، ذرّ ما أنساه ال اهلل و و            

  عصبصب یوم شرّ منی فقهرك            فقتلته، ظالما عليه ثبت و            

  أشيب و ناشئون منهم ثمانين            مالك بن فهر حیّ من به قتلت            

  مسلّب نوح اإلصباح من علیّ            یرى أو بعشرین رهن لهم كفّی و            

 یتصبّب؟ دم من سيفی أر لم و            وائل بن بکر وسط رأسی أرفع أ            

 الجلندى، بن الصقر بن سعيد ابن بسليمان فاستجار عمان إلى فهرب البصرة به ضاقت ثم

 كران  و سرمّها  قد بطيیۀ بنصف إليه فبعث عالنيۀ یقتله أن تذمّم و خشيه بفتکه أخبر فلما

 لرك  أهردیت  و نصرفها  أكلت قد و البطيخ من رأیناه ء شی أول هذا: قال و البطيخ یعجبه

 منری  ادن األمير أیها: له فقال یعوده سليمان عليه فدخل بالموت أح  أكلها فلما نصفها،

 أن یسرتجر  لم و واعيۀ، أذن من عليك بعمان فما لك بدا ما قل: له فقال قوال، إليك أسرّ

 :المیتار یاطبی الحرّ بن اهلل عبيد قال و بها، فمات منه یدنو

  مذاهبی علیّ أعيت قد بمسکن            صحبتی و أنی الکذّاب زعم لقد         

  شارب الثميلۀ صهميم كل على            صحبتی و أعوجیّ تحتی و فکيف            

  الحواجب مشرفات متون طوال            بنا قرّبت بلدة خشينا ما إذا            

 برابن  الحجراج  وقعرۀ  كانرت  حيرث  األهرواز  بدجيل أیضا مسکن أن زمیالحا ذكر قد و

 .منه غلط هو و األشعث،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 به مسکن لشکرکشی امام حسن  .35

 78ص  الطالبيين، مقاتل
 ثم إن الحسن بن علی سار فی عسکر عظيم وعدة حسنۀ حتى أترى دیرر عبرد الررحمن    

 فأقام به ثالثا حتى اجتمع الناس، ثم دعا عبيد اهلل بن العباس بن عبد المطلب فقال له:

یابن عم، إنی باعث معك اثنا عشر ألفا من فرسان العرب و قراء المصر، الرجل: منهم یزن 

الکتيبۀ فسر بهم، و ألن لهم جانبك، و ابسط وجهك، و افرش لهم جناحك، و ادنهم « 8»

بقيۀ ثقۀ أمير المؤمنين صلوات اهلل عليه، و سرّ بهم على شرط الفررات   من مجلسك فإنهم 

حتى تقطع بهم الفرات، ثم تصير إلى مسکن، ثم امض حتى تستقبل معاویۀ، فإن أنت لقيته 

خبرك عندی كل یوم، و شاور « 1»فاحبسه حتى يتيك فإنی فی إثرك وشيکا، و ليکن 

ذا لقيت معاویۀ فال تقاتله حتى یقاتلرك،  هذین، یعنی قي  ابن سعد، و سعيد بن قي ، فإ

فإن فعل فقاتل، فإن أصبت فقي  بن سعد على الناس، و إن أصيب قي  فسعيد بن قي  

 على الناس، ثم أمره بما أراد.

و سار عبيد اهلل حتى انتهى إلى شينور حتى خرج إلى شاهی، ثم لزم الفررات و الفالوجرۀ   

 حتى أتى مسکن.

 881ص فۀ الرجال، إختيار معررجال الکشی، 
  الْعَبَّاسِ بْنِ اللَّهِ عُبَيْدُ

 شَروَّالٍ  فِری  خَرَجَ( ع) أَبُوهُ قُتِلَ لَمَّا الْحَسَنَ أَنَّ: كُتُبِهِ بَعْضِ فِی شَاذَانَ بْنُ الْفَضْلُ ذَكَرَ 872

 كَرانَ  وَ أَشْرهُرٍ،  سِتَّۀَ رَبَهُحَا وَ[ بِکَسْکَرَ«! ]1» بمسکن فَالْتَقَوْا مُعَاوِیَۀَ، قِتَالِ إِلَى الْکُوفَۀِ مِنَ

 بِمِائَۀِ مُعَاوِیَۀُ إِلَيْهِ فَبَعَثَ مُقَدِّمَتِهِ، عَلَى« 1» الْعَبَّاسِ بْنَ اللَّهِ عُبَيْدَ عَمِّهِ ابْنَ جَعَلَ( ع) الْحَسَنُ

  بِالرَّایَۀِ فَمَرَّ دِرْهَمٍ أَلْفِ
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 78ص ، 11 جبحار األنوار، 
 أَمَرَهُ وَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنَ الْمُغِيرَةَ الْکُوفَۀِ عَلَى اسْتَیْلَفَ وَ الْمُعَسْکَرِ إِلَى ع الْحَسَنُ خَرَجَ

 عَبْردِ  دَیْرَ نَزَلَ حَتَّى عَظِيمٍ عَسْکَرٍ فِی ع الْحَسَنُ سَارَ وَ إِلَيْهِ اللُّحُوقِ عَلَى النَّاسِ بِاسْتِحْثَاثِ

 .النَّاسُ اجْتَمَعَ حَتَّى ثَلَاثاً بِهِ فَأَقَامَ الرَّحْمَنِ

 فُرْسَانِ مِنْ أَلْفاً عَشَرَ اثْنَیْ مَعَكَ بَاعِثٌ إِنِّی عَمِّ ابْنَ یَا لَهُ فَقَالَ الْعَبَّاسِ بْنَ اللَّهِ عُبَيْدَ دَعَا ثُمَّ

 لَهُرمْ  ابْسُرطْ  وَ جَانِبَركَ  لَهُمْ نْأَلِ وَ بِهِمْ فَسِرْ الْکَتِيبَۀَ یَزِیدُ مِنْهُمْ الرَّجُلُ الْمِصْرِ قُرَّاءِ وَ الْعَرَبِ

 وَ ع الْمُرؤْمِنِينَ  أَمِيرِ ثِقَاتِ بَقِيَّۀُ فَإِنَّهُمْ مَجْلِسِكَ مِنْ أَدْنِهِمْ وَ جَنَاحَكَ لَهُمْ افْرُشْ وَ وَجْهَكَ

 تَسْتَقْبِلَ حَتَّى امْضِ ثُمَّ بِمَسْکِنَ تَسِيرَ حَتَّى الْفُرَاتَ بِهِمُ تَقْطَعَ حَتَّى الْفُرَاتِ شَطِّ عَلَى بِهِمْ سِرْ

 خَبَررُكَ  لْريَکُنْ  وَ وَشِيکاً أَثَرِكَ عَلَى فَإِنِّی يتِيَكَ حَتَّى فَاحْتَبِسْهُ لَقِيتَهُ أَنْتَ فَإِنْ مُعَاوِیَۀَ بِهِمْ

 فَلَا مُعَاوِیَۀَ لَقِيتَ ذَاإِ وَ قَيْ ٍ بْنَ سَعِيدَ وَ سَعْدٍ بْنَ قَيْ َ یَعْنِی هَذَیْنِ شَاوِرْ وَ یَوْمٍ كُلَّ عِنْدِی

 أُصِريبَ  فَرإِنْ  النَّراسِ  عَلَى سَعْدٍ بْنُ فَقَيْ ُ أُصِبْتَ فَإِنْ فَقَاتِلْهُ فَعَلَ فَإِنْ یُقَاتِلَكَ حَتَّى تُقَاتِلْهُ

 .النَّاسِ عَلَى قَيْ ٍ بْنُ فَسَعِيدُ

 الْفَلُّوجَرۀَ  وَ الْفُررَاتَ  لَرزِمَ  ثُمَّ شَاهِی إِلَى خَرَجَ حَتَّى شِينْوَرَ إِلَى انْتَهَى حَتَّى اللَّهِ عُبَيْدُ فَسَارَ

  مَسْکِن أَتَى حَتَّى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 مدائن معرّفی  .36

 77-71ص ،7 البلدان،ج معجم
 :المدَائِنُ

 و درجرۀ  ونثالثر  و ثرالث  عرضها و ثلث، و درجۀ سبعون المدائن طول: بطليموس قال

 لرم  أطراع  إذا یردین  دان من أخذت إن تهمز، ال و یاؤها تهمز المدینۀ، جمع بالفتح ثلث،
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 بالمکران  مردن  من أخذت إن و أصليۀ، یاؤه و معيشۀ مثل ألنه مداین على جمع إذا تهمز

 النسربۀ  و سرفائن،  و سرفينۀ  و قرائن و قرینۀ مثل فهی زائدة یاءها ألن همزت به أقام إذا

 إلّرا  و الصريغۀ  بهرذه  علمرا  صرار  ألنره  بصيغته الجمع إلى النسبۀ جاز إنما و ئنیّمدا إليها

 اهلل صلّى الرسول، مدینۀ إلى النسبۀ و إليه، ینسب ثم الواحد إلى المجموع یردّ أن فاألصل

 ربمرا  و غير ال مدینیّ أصبهان مدینۀ إلى النسبۀ و مدینیّ، قيل ربما و مدنیّ سلّم، و عليه

 برن  یزدجررد  قال العظام، المدائن و نيسابور و مرو و كبغداد النسبۀ هذه غيرها إلى نسب

 كنرت  لقرد  و تضراعيفها  فی فقال بغداد تفضيل فی عملها له رسالۀ فی الکسروی مهبندار

 أنهرم  على فوقفت دجلۀ و الفرات أرض بين األكاسرة نزول فی فقال نزول فی كثيرا أفکر

 و األمرم  له دانت و األرض فی سار لما إلسکندرا ان هذا دجلۀ فی الفرات مصبّ توسطوا

 و سروّرها  و مدینرۀ  فيها بنى و المدائن إلى رجع المغرب و المشرق فی العظام المدن بنى

 و برالده  عن و جميعا األرض بقاع عن راغبا بها أقام و األثر موجودة الوقت هذا إلى هی

 و حزمرا  فرارس  ملوك أجلّ كان و قباذ بن أنوشروان أما: یزدجرد قال مات، حتى وطنه

 ساسران  بنری  ملوك من بعده كان من و هو بها أقام و المدائن بنى فإنه أدبا و عقال و رأیا

 اخرتطّ  مرن  أول أن الفررس  سرير  فی ذكر قد و عنه، اهلل رضی الیطّاب، بن عمر أیام إلى

 اهرذ  فری  نرزل  حترى  سار البالد ملك لما: قالوا بابك، بن أردشير الموضع هذا فی مدینۀ

 بعد الذی الملك زاب ألن المدائن سميت إنما و: قال مدینۀ، به فاختطّ فاستحسنه الموضع

 جعرل  و كوّرهرا  و الزوابری  حفر و ملکه من سنۀ ثالثين بعد ابتناها السّالم، عليه موسى،

 لرم  ذكرر  أحدا أر لم و القدماء عن مذكورا وجدته ما فهذا العتيقۀ، المدینۀ العظمى المدینۀ

 األكاسررة  مرن  الملروك  مسرکن  كران  الموضرع  هذا أن فيه عندی الذی و جمعبال سمّيت

 قبلها التی جنب إلى مدینۀ لنفسه بنى ملك إذا منهم واحد كلّ فکان غيرهم و الساسانيۀ

 77ص ،7 البلدان،ج معجم                        
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 ثرم  اإلسرکندر  مدینرۀ  ثرم  ذكرنرا،  كمرا  لزاب، التی العتيقۀ المدینۀ فأولها باسم، سماها و

 اهلل و برذلك،  المردائن  فسرميت  روميۀ لها یقال مدینۀ ثم اسفانبر ثم مدائنها من طيسفون

 عمر أیام فی 86 سنۀ صفر فی وقّاص أبی بن سعد ید على كلها المدائن فتح كان و أعلم،

 علرى  عرّبروه  و توسرفون  بالفارسريۀ  المدائن اسم: حمزة قال عنه، اهلل رضی الیطاب، بن

 إلرى  مدینرۀ  كل بين مدائن سبع ألنها المدائن العرب سمّتها إنما و الطيسفونج و الطيسفون

 و أردشير وه و اسفابور: هی و باقيۀ، اسماؤها و يثارها و بعيدة، أو قریبۀ مسافۀ األخرى

 علرى  اسرفابور  فعررّب  كردافراذ،  و نونيافاذ و جندیوخسره وه و درزیندان و شافور هنبو

 عررب  و جندیسابور، على شافور هنبو عرب و بهرسير، على شيرأرد وه عرّب و اسفانبر،

 السابع و السادس عرب و روميۀ، على جندیوخسره وه عرب و درزیجان، على درزیندان

 النراس  إليهما انتقل البصرة و الکوفۀ اختطت و الفرس دیار العرب ملك فلما اللفظ، على

 زال فلمرا  اإلمرارة،  دار فصارت اواسط الحجاج اختط ثم العراق مدن سائر و المدائن عن

 فأقرام  سرامرّا  المعتصرم  اختط ثم الناس إليها فانتقل بغداد المنصور اختط أميّۀ بنی ملك

 فالمسمى هذ وقتنا فی فأما العراق، بالد أم اآلن فهی بغداد إلى رجعوا ثم مدّة بها الیلفاء

 و یزرعرون  فلّاحون أهلها و فراسخ ستۀ بغداد بين و بينها بالقریۀ شبيهۀ بليدة االسم بهذا

 قررب  الشررقيۀ  بالمدینرۀ  و اإلماميرۀ،  مرذهب  على التشيّع أهلها على الغالب و یحصدون

 رجل قال و هذا، وقتنا إلى یزار مشهد عليه و عنه، اهلل رضی الفارسی، سلمان قبر اإلیوان

 :مراد من

 األظافر یّعل ضمّت إذ سيرت و            دعوة، بالمدائن كریبا دعوت         

 صابر هو و یدعوكما لکما أخا            تركتما عالم سعد بنی فيال            

 فاتر ریع إذا منه نصركما و            یجبکما، تدعواه إن لکما أخا            

 :الطيب بن عبدة قال و

 شغول؟م الدار بعيد عنها أنت أم            موصول، الهجر بعد خولۀ حبل هل         
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  تأویل البين یوم قبل للنّوى و            تذكّرها، أیّام لألحبّۀ و            

  الفيل و الدیك فيها المدائن أهل            مجاورة دار فی خویلۀ حلّت            

  ميل ال و عزل ال فوارس منها            ظاهرة العجم رؤوس یقارعون            

  مجهول الماء نياط بعيد خبت            طلبت، إن العي  لعتاق ونها،د من            

 :فقال المدائن بأهل أوقعوا كانوا و الماخور بن الزبير مع كان الیوارج من رجل قال و

  كردم المدائن یوم أفلتنا و            عاللۀ، ذو سابح یزیدا نجّى و         

  مأتم فزارة من عليه لقام            هطلبت إذ أدركته لو أقسم و            

 ینسرب  أحسب فيما إليها أسد، بنی نقرة فی حلب نواحی من قریتين اسم: أیضا المدائن و

 سرنان  ابرن  محمرد  برن  اهلل عبرد  بیرط  قررأت  الحلبی، المدائنی علی ابن أحمد الفتح أبو

 أحمرد  الفرتح  أبی تركۀ من ابتعته: للجاحظ الحيوان كتاب من جزء على الحلبی الیفاجی

 .172 سنۀ اآلخرة جمادى فی المدائنی

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 187-186ص األخبارالطوال،
  معاویه جيوش زحف

 على اخذف كریز، بن عامر بن اهلل عبد امامه قدم و تجهز، على قتل معاویه بلغ لما و: قالوا

 بالکوفره،  هرو  و علرى،  بن الحسن ذلك بلغ و المدائن، یرید األنبار نزل و ،[1] التمر عين

 مرن  راى سراباط  الرى  انتهرى  فلما كریز، بن عامر بن اهلل عبد لمحاربه المدائن نحو فسار

 النراس،  ایها: قال ثم خطيبا، فيهم قام و ساباط، فنزل الحرب، عن تواكال و فشال اصحابه

 ضغينه، مسلم على محتمل غير اصبحت قد انى
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 187ص األخبارالطوال،                        

 مرن  تکرهرون  الرذى  ان رأیی، على تردوا فال رایا ارى و لنفسی، كنظرى لکم ناظر انى و

 عرن  فشرل  و الحررب،  عرن  نکل قد اكثركم ارى و الفرقۀ، من تحبون مما افضل الجماعه

 .تکرهون ما ىعل احملکم ان ارى لست و القتال،

: الیوارج راى یرى ممن معه كان من فقال بعض، الى بعضهم نظر ذلك اصحابه سمع فلما

 انتهبوا و تحته، من مصاله فانتزعوا منهم، نفر عليه فشد قبله، من أبوه كفر كما الحسن كفر

 و ربيعره  ایرن : نرادى  و فركبهرا،  بفرسره،  فردعا  عاتقه، عن[ 8] مطرفه انتزعوا حتى ثيابه

 .القوم عنه دفعوا و اليه، فتبادروا ن؟همدا

 قبيصۀ بن الجراح یسمى الیوارج، راى یرى ممن رجل له فکمن المدائن، یرید ارتحل ثم

 حمل و. فیذه فی فطعنه[ 1] بمغول اليه قام الحسن حاذاه فلما ساباط، بمظلم اسد بنى من

 .فقتاله ظبيان، بن اهلل عبد و خطل بن اهلل عبد األسدی على

 عرولج  و األبريض،  القصر نزل و المدائن، دخل حتى مثینا عنه اهلل رضى الحسن مضى و

 .عامر ابن للقاء استعد و برا، حتى

 81-82ص  ،1 ج اإلرشاد،
 حُجْرَ بَعَثَ وَ ع الْحَسَنُ تَحَرَّكَ مَنْبِجٍ جِسْرَ بَلَغَ فَلَمَّا عَلَيْهِ لِيَغْلِبَ الْعِرَاقِ نَحْوَ مُعَاوِیَۀُ سَارَ وَ

 مِنَ أَخْلَاطٌ مَعَهُ خَفَّ ثُمَّ عَنْهُ فَتَثَاقَلُوا لِلْجِهَادِ النَّاسَ اسْتَنْفَرَ وَ بِالْمَسِيرِ الْعُمَّالَ فَأَمَرَ عَدِیٍّ نَبْ

 وَ ۀٍحِيلَر  بِکُرلِّ  مُعَاوِیَرۀَ  قِتَرالَ  یُرؤْثِرُونَ  مُحَکِّمَۀٌ بَعْضُهُمْ وَ ع لِأَبِيهِ وَ لَهُ شِيعَۀٌ بَعْضُهُمْ النَّاسِ

 اتَّبَعُروا  عَصَبِيَّۀٍ أَصْحَابُ بَعْضُهُمْ وَ شُکَّاكٌ بَعْضُهُمْ وَ الْغَنَائِمِ فِی طَمَعٍ وَ فِتَنٍ أَصْحَابُ بَعْضُهُمْ

 .دِینٍ إِلَى یَرْجِعُونَ لَا قَبَائِلِهِمْ رُؤَسَاءَ

 88ص  ،1 ج اإلرشاد،                        
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 هُنَاكَ بَاتَ وَ الْقَنْطَرَةِ دُونَ سَابَاطَ فَنَزَلَ كَعْبٍ دَیْرِ عَلَى أَخَذَ ثُمَّ عُمَرَ حَمَّامَ أَتَى حَتَّى فَسَارَ

 بِرذَلِكَ  لِيَتَمَيَّرزَ  لَرهُ  الطَّاعَرۀِ  فِی أَحْوَالَهُمْ یَسْتَبْرِئَ وَ أَصْحَابَهُ یَمْتَحِنَ أَنْ ع أَرَادَ أَصْبَحَ فَلَمَّا

 فِری  یُنَرادَى  أَنْ فَأَمَرَ الشَّامِ أَهْلِ وَ مُعَاوِیَۀَ لِقَاءِ فِی بَصِيرَةٍ عَلَى یَکُونَ وَ أَعْدَائِهِ مِنْ أَوْلِيَاؤُهُ

 حَمِردَهُ  مَرا  بِکُرلِّ  لِلَّهِ الْحَمْدُ: فَقَالَ فَیَطَبَهُمْ الْمِنْبَرَ فَصَعِدَ فَاجْتَمَعُوا جَامِعَۀً الصَّلَاةَ بِ النَّاسِ

 أَرْسَلَهُ رَسُولُهُ وَ عَبْدُهُ مُحَمَّداً أَنَّ أَشْهَدُ وَ شَاهِدٌ لَهُ شَهِدَ كُلَّمَا اللَّهُ إِلَّا لَهَإِ لَا أَنْ أَشْهَدُ وَ حَامِدٌ

 .يلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى الْوَحْیِ عَلَى ائْتَمَنَهُ وَ بِالْحَ ِّ

 اللَّرهِ  خَلْر ِ  أَنْصَرحُ  أَنَا وَ مَنِّهِ وَ اللَّهِ بِحَمْدِ حْتُأَصْبَ قَدْ أَكُونَ أَنْ لَأَرْجُو إِنِّی اللَّهِ فَوَ بَعْدُ أَمَّا

 مَرا  إِنَّ وَ أَلَا غَائِلَۀٍ لَا وَ بِسُوءٍ لَهُ مُرِیداً لَا وَ ضَغِينَۀً مُسْلِمٍ عَلَى مُحْتَمِلًا أَصْبَحْتُ مَا وَ لِیَلْقِهِ

 نَظَررِكُمْ  مِنْ خَيْراً لَکُمْ نَاظِرٌ إِنِّی وَ أَلَا الْفُرْقَۀِ فِی تُحِبُّونَ مِمَّا لَکُمْ خَيْرٌ الْجَمَاعَۀِ فِی تَکْرَهُونَ

 لِمَا إِیَّاكُمْ وَ أَرْشَدَنِی وَ لَکُمْ وَ لِی اللَّهُ غَفَرَ رَأْیِی عَلَیَّ تَرُدُّوا لَا وَ أَمْرِی تُیَالِفُوا فَلَا لِأَنْفُسِکُمْ

 قَرالُوا  قَالَ بِمَا یُرِیدُ تَرَوْنَهُ مَا قَالُوا وَ بَعْضٍ إِلَى بَعْضُهُمْ النَّاسُ فَنَظَرَ قَالَ الرِّضَا وَ الْمَحَبَّۀُ فِيهِ

 عَلَى شَدُّوا ثُمَّ الرَّجُلُ اللَّهِ وَ كَفَرَ فَقَالُوا إِلَيْهِ الْأَمْرَ یُسَلِّمَ وَ مُعَاوِیَۀَ یُصَالِحَ أَنْ یُرِیدُ اللَّهِ وَ نَظُنُّهُ

 بْرنِ  اللَّرهِ  عَبْدِ بْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدُ عَلَيْهِ شَدَّ ثُمَّ تَحْتِهِ مِنْ مُصَلَّاهُ أَخَذُوا حَتَّى وهُفَانْتَهَبُ فُسْطَاطِهِ

 بِغَيْرِ السَّيْفَ مُتَقَلِّداً جَالِساً فَبَقِیَ عَاتِقِهِ عَنْ مِطْرَفَهُ فَنَزَعَ الْأَزْدِیُّ جُعَالٍ

 81 ص ،1 ج اإلرشاد،                        

 .رِدَاءٍ

 فَقَرالَ  أَرَادَهُ مَرنْ  مِنْهُ مَنَعُوا وَ شِيعَتِهِ وَ خَاصَّتِهِ مِنْ طَوَائِفُ بِهِ أَحْدَقَ وَ فَرَكِبَهُ بِفَرَسِهِ دَعَا ثُمَّ

 مِنَ شَوْبٌ عَهُمَ وَ سَارَ وَ عَنْهُ النَّاسَ دَفَعُوا وَ بِهِ فَأَطَافُوا لَهُ فَدُعُوا هَمْدَانَ وَ رَبِيعَۀَ إِلَیَّ ادْعُوا

 فَأَخَذَ سِنَانٍ بْنُ الْجَرَّاحُ لَهُ یُقَالُ أَسَدٍ بَنِی مِنْ رَجُلٌ إِلَيْهِ بَدَرَ سَابَاطَ مُظْلَمِ فِی مَرَّ فَلَمَّا النَّاسِ

 ثُرمَّ  قَبْرلُ  مِنْ أَبُوكَ أَشْرَكَ كَمَا حَسَنُ یَا أَشْرَكْتَ أَكْبَرُ اللَّهُ قَالَ وَ مِغْوَلٌ بِيَدِهِ وَ بَغْلَتِهِ بِلِجَامِ

 فَوَثَربَ  الْرأَرْضِ  إِلَى جَمِيعاً خَرَّا وَ ع الْحَسَنُ فَاعْتَنَقَهُ الْعَظْمَ بَلَغَ حَتَّى فَشَقَّهُ فَیِذِهِ فِی طَعَنَهُ

 وَ یَردِهِ  مِنْ الْمِغْوَلَ فَانْتَزَعَ الطَّائِیُّ خَطَلٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ لَهُ یُقَالُ ع الْحَسَنِ شِيعَۀِ مِنْ رَجُلٌ إِلَيْهِ
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 وَ ذَلِكَ مِنْ فَهَلَكَ أَنْفَهُ فَقَطَعَ عُمَارَةَ بْنُ ظَبْيَانُ لَهُ یُقَالُ يخَرُ عَلَيْهِ أَكَبَّ وَ جَوْفَهُ بِهِ خَضْیَضَ

 .فَقُتِلَ مَعَهُ كَانَ يخَرُ أُخِذَ

 كَرانَ  وَ الثَّقَفِریِّ  مَسْرعُودٍ  بْنِ سَعْدِ عَلَى بِهِ لَفَأُنْزِ الْمَدَائِنِ إِلَى سَرِیرٍ عَلَى ع الْحَسَنُ حُمِلَ وَ

 .جُرْحَهُ یُعَالِجُ بِنَفْسِهِ اشْتَغَلَ وَ ذَلِكَ عَلَى ع الْحَسَنُ فَأَقَرَّهُ بِهَا ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ عَامِلَ

 17-16ص ، 11 جبحار األنوار، 

 )به نقل از ارشاد(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 827-821ص ،1 الکبرى،ج الطبقات
 «8» الفتح عام. ص. اهلل رسول غزوة

 .ص. اهلل رسول مهاجر من ثمان سنۀ رمضان شهر فی الفتح عام. ص. اهلل رسول غزوة ثم

. نفاثۀ نوب كلمت الحدیبيۀ صلح من شهرا عشرین و اثنين رأس على شعبان دخل لما: قالوا

 و فوعدوهم. السالح و بالرجال خزاعۀ على یعينوهم أن قریش أشراف. بکر بنی من هم و

 مکررز  و العزى عبد بن حویطب و أميۀ بن صفوان فيهم. متنقبين متنکرین بالوتير وافوهم

. رجرال  عشرین منهم فقتلوا يمنون غارون هم و ليال خزاعۀ فبيتوا. األخيف بن حفص بن

 برين  و بيرنهم  الرذی  العهد و للمدة نقض هذا أن علموا و صنعت ما على قریش ندمت ثم

 على فقدموا خزاعۀ من راكبا أربعين فی الیزاعی سالم بن عمرو خرج و. ص. اهلل رسول

: یقرول  هو و رداءه یجر هو و فقام. یستنصرونه و أصابهم بالذی ییبرونه. ص. اهلل رسول

 ليسرتهل  السرحاب  هرذا  إن: قرال  و! نفسی همن أنصر مما كعب بنی أنصر لم إن نصرت ال
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 یجردد  أن یسأله المدینۀ. ص. اهلل رسول على حرب بن سفيان أبو قدم و. كعب بنی بنصر

 فقرال . النراس  بين أجرت قد إنی: فقال سفيان أبو فقام عليه فأبى. المدة فی یزید و العهد

 .اهلل رسول

 .ص. اهلل رسول جهزفت مکۀ إلى انصرف ثم! سفيان أبا یا ذلك تقول أنت أص 

 فلمرا ! بغترۀ  إال یرونری  فال أبصارهم على خذ اللهم: قال و باألنقاب أخذ و أمره أخفى و

. ص. اهلل رسرول  فبعث بذلك ییبرهم قریش إلى بلتعۀ أبی بن حاطب كتب المسير أجمع

. ص. اهلل رسول إلى به فجاءا كتابه و رسوله فأخذا عمرو بن المقداد و طالب أبی بن علی

 و جهينرۀ  و مزینۀ و غفار و أسلم فجلهم العرب من حوله من إلى. ص. اهلل رسول عثب و

 فری  المسرلمون  فکران  بالطری  لحقه من منهم و بالمدینۀ وافاه من فمنهم. سليم و أشجع

 .ص. اهلل رسول استیلف و. يالف عشرة الفتح غزوة

 رمضان شهر من خلون اللي لعشر األربعاء یوم خرج و مکتوم أم ابن اهلل عبد المدینۀ على

 و المسرلمين  من مائتين فی العوام بن الزبير أمامه قدم الصلصل إلى انتهى فلما. العصر بعد

 ثرم ! فليصرم  یصوم أن أحب من و فليفطر یفطر أن أحب منص . اهلل رسول منادی نادى

 عشاء انالظهر مر نزل ثم. القبائل إلى دفعها و الرایات و األلویۀ عقد بقدید كان فلما. سار

  هم و مسيره قریشا یبلغ لم و نار يالف عشرة فأوقدوا أصحابه فأمر

 821ص ،1 الکبرى،ج الطبقات                        

: قرالوا  و األخبار یتحسب حرب بن سفيان أبا فبعثوا. إیاهم غزوة من ییافون لما مغتمون

 بن بدیل و حزام بن کيمح و حرب بن سفيان أبو فیرج أمانا منه لنا فیذ محمدا لقيت إن

 الحررس  على الليلۀ تلك. ص. اهلل رسول استعمل قد و. أفزعهم العسکر رأوا فلما. ورقاء

: فقال حنظلۀ؟ أبا: فقال سفيان أبی صوت المطلب عبد بن العباس فسمع الیطاب بن عمر

 و أمرك  ثکلترك  فأسرلم . يالف عشررة  فری  اهلل رسرول  هرذا : فقرال  وراءك؟ فما لبيك

 و فأسرلموا . ص. اهلل رسرول  على أدخلهم حتى بصاحبيه و به خرج و جارهفأ! عشيرتك
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 رسرول  دخرل  ثم! يمن فهو بابه أغل  من و يمن فهو داره دخل من أن سفيان ألبی جعل

 حضير بن أسيد و بکر أبی بين القصواء ناقته على هو و الیضراء كتيبته فی مکۀ. ص. اهلل

 أخيك ابن ملك أصبح لقد الفضل أبا یا: فقال هب له قبل ال ما فرأى سفيان أبو حب  قد و

 رسول رایۀ كانت و. فنعم: قال! نبوة لکنها و بملك لي  إنه! ویحك: العباس فقال! عظيما

 منره  فأخرذها . لهرم  تواعد و كالم قریش فی عنه فبلغه عباده بن سعد مع یومئذ. ص. اهلل

 و كداء من یدخل أن عباده بن سعد. ص. اهلل رسول أمر و. سعد بن قي  ابنه إلى فدفعها

 عرن  نهى و أذاخر من. ص. اهلل رسول دخل و. الليط من الوليد بن خالد و كدى من الزبير

 اهلل عبد و األسود بن هبار و جهل أبی بن عکرمۀ: نسوة أربع و نفر ستۀ بقتل أمر و القتال

 بن هالل بن اهلل عبد و نقيذ بن الحویرث و الليثی صبابۀ بن مقي  و سرح أبی بن سعد بن

 منهم فقتل. قریبۀ و فرتنا و هاشم بن عمرو موالة سارة و عتبۀ بنت هند و األدرمی خطل

 خالرد  غير جمعا یلقوا لم الجنود كل و. صبابۀ بن مقي  و نقيذ بن الحویرث و خطل ابن

 قرریش  مرن  جمرع  فری  جهرل  أبری  بن عکرمۀ و عمرو بن سهيل و أميۀ بن صفوان لقيه

 و أصرحابه  فری  خالد فصاح بالنبل رموا و السالح شهروا و الدخول من فمنعوه. بالیندمۀ

 أقربح  انهزمروا  و هرذیل  مرن  نفرر  أربعرۀ  و قریش من رجال عشرین و أربعۀ فقتل قاتلهم

 القتال؟ عن أنه لم أ: فقال البارقۀ رأى أذاخر ثنيۀ على. ص. اهلل رسول ظهر فلما. االنهزام

 الطریر   أخطئا رجالن المسلمين من قتل و. خير هللا قضاء: فقال. فقاتل قوتل خالد: فقيل

 .ص. اهلل لرسول ضربت و. الیزاعی األشعر خالد و الفهری جابر بن كرز أحدهما

. اهلل رسرول  جاء و. عندها ركزها حتى برایته العوام بن الزبير فمضى بالحجون أدم من قبۀ

 :فقال منزلك؟ تنزل ال أ: له فقيل فدخلها. ص

  طائعين الناس فأسلم عنوة مکۀ. ص. النبی دخل و منزال؟ نال عقيل ترك هل و

 821ص ،1 الکبرى،ج الطبقات                        
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 سرتون  و ثالثمائرۀ  الکعبۀ حول و راحلته على بالبيت. ص. اهلل رسول طاف و. كارهين و

 زهر   و الحر   جراء : یقرول  و یده فی بقضيب إليه یشير منها بصنم مر كلما فجعل. صنما

. الکعبرۀ  وجاه هو و. هبل أعظمها كان و. لوجهه الصنم فيقع. زهوقا كان الباطل إن الباطل

 المسجد من ناحيۀ جل  ثم. ركعتين خلفه فصلى بالکعبۀ الص  هو و المقام إلى جاء ثم

 رسرول  فقبضره  عثمان به فجاء الکعبۀ بمفتاح یأتی أن طلحۀ بن عثمان إلى بالال أرسل و

 و البراب  بعضادتی فأخذ خرج و ركعتين فيها فصلى الکعبۀ دخل و بالبا فتح و. ص. اهلل

 طلحرۀ  بن عثمان دعا و یومئذ الناس فیطب. الکعبۀ حول بالناس لبط قد و. معه المفتاح

 إال أحرد  مرنکم  ینزعها ال خالدة تالده طلحۀ أبی بنی یا خذوها: قال و المفتاح إليه فدفع

 :قال و المطلب عبد بن العباس إلى السقایۀ دفع و! ظالم

 فجردد  الیزاعی أسد بن تميم. ص. اهلل رسول بعث ثم! ترزؤونها ال و ترزأكم ما أعطيتکم

 .اهلل رسول قال و الکعبۀ ظهر فوق بالل فأذن الظهر حانت و. الحرم أنصاب

. اهلل رسرول  وقرف  و. الکفر على یعنی! القيامۀ یوم إلى اليوم هذا بعد قریش تغزى الص 

 أنری  ال لو و. مکۀ یعنی. إلی اهلل أرض أحب و اهلل أرض لیير إنك: الق و بالحزورة. ص

 الکعبرۀ  حرول  التی األصنام إلى السرایا. ص. اهلل رسول بث و. خرجت ما منك أخرجت

 .الکفين ذو و بوانۀ و سواع و مناة و العزى: منها. فکسرها

 .كسره إال صنما يتهب فی یدع فال اآلخر اليوم و باهلل یؤمن كان من: بمکۀ منادیه فنادى

 حررم  قرد  اهلل إن: فقرال  الظهر بعد. ص. اهلل رسول خطب الفتح یوم من الغد من كان لما و

 من ساعۀ إال لی تحل لم و القيامۀ یوم إلى حرام فهی األرض و السماوات خل  یوم مکۀ

. ء شی غنائمها من لنا یحل ال و. غائبکم شاهدكم فليبلغ. باألم  كحرمتها رجعت ثم نهار

 .اهلل رسول بها أقام و رمضان شهر من بقين لعشر الجمعۀ یوم فتحها و

 بن عتاب مکۀ على استعمل و. حنين إلى خرج ثم. ركعتين یصلی ليلۀ عشرة خم . ص

 .الفقه و السنن یعلمهم جبل بن معاذ و بهم یصلی أسيد
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 شرهاب  برن  محمد عن إسحاق بن محمد أخبرنا: قال الطنافسی عبيد بن محمد أخبرنا و

 .ص. اهلل رسول خرج: قال عباس ابن عن عتبۀ بن اهلل عبد بن اهلل عبيد عن

 فکانوا أفطر بالکدید كان إذا حتى فصام المدینۀ من الفتح عام رمضان من مضين عشر فی

 .ص. اهلل رسول أمر من اآلخر أنه یرون

  شهاب ابن عن كيسان بن صالح عن أبيه عن الزهری إبراهيم بن یعقوب أخبرنا

 827ص ،1 الکبرى،ج الطبقات                        

 فی الفتح عام خرج. ص. اهلل رسول أن أخبره عباس ابن أن أخبره اهلل عبد بن اهلل عبيد أن

 أیها: قال ثم منه فشرب قعبا أخذ إليه الناس اجتمع و بالکدید كان إذا حتى فصام رمضان

 قرد . ص. اهلل رسول فإن صام من و. بلهاق قد. ص. اهلل رسول فإن الرخصۀ قبل من الناس

 .الناسخ المحکم یرون و أمره من فاألحدث األحدث یتبعون فکانوا. صام

 اهلل عبد ابن اهلل عبيد عن شهاب ابن حدثنی. سعد بن ليث أخبرنا. القاسم بن هاشم أخبرنا

 شهر فی الفتح عام خرج. ص. اهلل رسول أن أخبره أنه عباس ابن عن مسعود بن عتبۀ بن

 األحردث  یتبعون. ص. اهلل رسول أصحاب كان و. أفطر ثم الکدید بلغ حتى فصام رمضان

 .أمره من فاألحدث

 .التنوخی العزیز عبد بن سعيد عن النبيل عاصم أبو میلد بن الضحاك أخبرنا

 .ص. اهلل رسول أذننا: قال الیدری سعيد أبی عن قزعۀ عن قي  بن عطيۀ أخبرنا

. اهلل رسول أمرنا الکدید بلغنا إذا حتى صوام نحن و فیرجنا رمضان شهر من خلتا لليلتين

 أنا أعلمنا الظهران مر بلغنا إذا حتى المفطر منا و الصائم منا شرجين فأصبحنا بالفطر. ص

 .بالفطر أمرنا و العدو نلقى

 هشرام  عرن  إبرراهيم  بن مسلم أخبرنا و شعبۀ أخبرنا. الطيالسی الوليد أبو هشام أخبرنا و

 رسول مع خرجنا: قال الیدری سعيد أبی عن نضرة أبی عن قتادة أخبرنا: قاال ستوائیالد
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 أفطرر  و بعضرنا  فصرام  رمضان من عشرة سبع أو عشرة الثمانی مکۀ فتحنا حين. ص. اهلل

 .المفطر على الصائم ال و الصائم على المفطر یعب فلم بعضنا

 صام: قال عباس ابن عن مقسم عن الحکم عن شعبۀ أخبرنا: قال. القاسم بن هاشم أخبرنا

 أن النراس  أمر و فأفطر لبن من بقدح فأتی قدیدا أتى حتى مکۀ فتح یوم. ص. اهلل رسول

 .یفطروا

 .الجعفری جری  بن الرحمن عبد أخبرنا. النیعی غنام بن طل  أخبرنا

 صائم هو و رمضان من عشر فی مکۀ افتتح. ص. اهلل رسول أن إبراهيم عن حماد حدثنی

 .مجاهد رمساف

 .اهلل رسول أن المسيب بن سعيد عن سعيد بن یحيى عن هارون بن یزید أخبرنا

 برألفين  مکۀ أهل من خرج و يالف عشرة أو يالف بثمانيۀ مکۀ إلى الفتح عام خرج. ص

 .حنين إلى

 172-111ص  ،(للراوندی) السالم عليهم األنبياء قصص
 لمرا  ص اهلل رسرول  أن ذلك و انثم سنۀ من رمضان شهر فی الفتح غزوة كانت ثم 111

 قریش حلف فی كنانۀ دخلت و النبی حلف فی خزاعۀ دخلت الحدیبيۀ عام قریشا صالح

 مرا  قرال  هرذا  تذكر ال خزاعی فقال اهلل رسول هجاء یروی كنانی قعد سنتان مضت لما و

 و قبيلتاهمرا  ثرم  فاقتتال الیزاعی فضربه فأعادها فاك ألكسرن عدت إن قال ذاك و أنت

 ال ع فقرال  الیبرر  فرأخبره  اهلل رسرول  إلى سالم بن« 1» عمرو فركب كنانۀ قریش انأع

 برن  حاطب فکتب مکۀ إلى المسير على اهلل رسول أجمع ثم كعب بنی أنصر لم إن نصرت

 فیرجت إليکم خارج اهلل رسول أن قریش إلى اهلل لعنه لهب أبی موالة سارة مع بلتعۀ أبی

« 1» الکتراب  منهرا  خرذا  و أدركاهرا  فقال الزبير و ع ياعل فدعا فأخبره ع جبرئيل فنزل

 و شرککت  مرا  اهلل رسرول  یا حاطب فقال اهلل رسول إلى رجعا و الکتاب أخذا و فیرجا
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 النراس  فجعرل  المسرجد  عن أخرجه ثم فيهم قریش تحفظنی أن فأردت بمکۀ أهلی لکن

 عنك عفوت قال و برده ص اهلل رسول فأمر اهلل رسول إلى یلتفت هو و ظهره فی یدفعون

 تَتَّیِرذُوا  ال يمَنُروا  الَّرذِینَ  أَیُّهَرا  یا ذكره جل تعالى اهلل فأنزل لمثله تعد ال و ربك فاستغفر

 صرام  و المدینرۀ  على لبابۀ أبا فاستیلف اهلل رسول خرج ثم« 1» أَوْلِياءَ عَدُوَّكُمْ وَ عَدُوِّی

 ثم العصاة فسموا قوم صام و اسالن فأفطر باإلفطار فأمر الغميم كراع على نزل حتى الناس

 بمر نزل حتى سار

 112ص  ،(للراوندی) السالم عليهم األنبياء قصص                        

 سرفيان  أبرو  فیرج قریش عن األخبار عميت قد و رجل يالف عشرة نحو معه و الظهران

 لعبراس ا كران  قد و خبرا یسمعون هل ورقاء بن بدیل و حزام بن حکيم و الليلۀ تلك فی

 قرریش  هالك هذا نفسه فی العباس قال و العقاب بثنيۀ تلقاه قد و اهلل رسول یلتقی خرج

 أطلرب  خرجرت  و البيضراء  ص اهلل رسرول  بغلرۀ  فركبرت  قال عنوة اهلل رسول دخلها إن

 ليسرتأمنوا  ص اهلل رسرول  إلرى  فيركبوا قریشا یأتی أن يمره لعلی لبن صاحب أو الحطابۀ

 مرا  لبردیل  یقول سفيان أبو و حزام بن حکيم و ورقاء بن بدیل و سفيان أبا لقيت إذ إليه

 ربيعرۀ  أو تميم هذا لعل لکن و هذا من أقل خزاعۀ قال خزاعۀ هذه قال النيران هذه« 8»

 العباس أنا قلت أنت فمن لبيك قال حنظلۀ أبا فقلت سفيان أبی صوت فعرفت العباس قال

 الحيلرۀ  فمرا  قرال  المسلمين من يالف عشرة فی اهلل رسول هذه قلت النيران هذه فما قال

 فقرام  به جئت ثم خلفی فأردفته اهلل رسول لك فأستأمن البغلۀ هذه عجز فی تركب قلت

 اهلل رسرول  أنری  و اهلل إال إله ال أن تشهد أن لك ين ما ویحك فقال اهلل رسول یدی بين

 و بدر یوم ألغنى هإل معه كان لو اهلل و أما أجلك و أوصلك و أكرمك ما سفيان أبو فقال

 عنقرك  اهلل و یضررب  العباس قال شيئا منها نفسی فی فإن اهلل رسول أنك أما و أحد یوم

 فلجلج اهلل رسول أنك و اهلل إال إله ال أن أشهد فإنی فقال اهلل رسول أنه تشهد أو الساعۀ

 إلرى  بره  غردا  ثرم  علی به اغد و الليلۀ عندك أبته الفضل أبا یا اهلل رسول قال ثم فوه بها
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 إلى أدعوهم و فأنذرهم قومك يتی و لی تأذن أن أحب إنی اهلل رسول یا فقال اهلل رسول

 إلره  ال أن أشهد قال من لهم تقول قال لهم أقول كيف للعباس قال ثم اهلل رسول إلى و اهلل

 یا العباس قال يمن فهو یده كف و اهلل رسول محمدا أن أشهد و له شریك ال وحده اهلل إال

 دار دخرل  مرن  ص فقال بمعروف خصصته فإن الفیر یحب رجل سفيان أبا إن اهلل رسول

  يمن فهو بابه أغل  من و قال ثم دارك قال داری سفيان أبو قال يمن فهو سفيان أبی

 172ص  ،(للراوندی) السالم عليهم األنبياء قصص                        

 نصر و وعده أنجز اهلل إال إله ال قال ثم الباب بعضادتی أخذ و البيت ص اهلل رسول أتى و

 و خيررا  نقرول  سهل قال قائلون أنتم ما و تظنون ما قال ثم وحده األحزاب غلب و عبده

 الْيَروْمَ  عَلَيْکُمُ تَثْرِیبَ ال یوسف أخی قال كما أقول فإنی قال عم ابن و كریم أخ خيرا نظن

    مِينالرَّاحِ أَرْحَمُ هُوَ وَ لَکُمْ اللَّهُ یَغْفِرُ

 811-811ص  ،18 جبحار األنوار، 
 رسول أن ذلك و ثمان سنۀ من رمضان شهر فی الفتح غزوة كانت الورى إعالم عم، -11

 دخلت و عهده و ص النبی حلف فی خزاعۀ دخلت الحدیبيۀ عام قریشا صالح لما ص اهلل

 كنانۀ من رجل قعد القضيۀ من سنتان مضت فلما قریش حلف فی كنانۀ

 817ص  ،18 جبحار األنوار،                         

 ذاك و أنرت  مرا  و قال« 8» هذا تذكر ال خزاعۀ من رجل له فقال اهلل رسول هجاء یروی

 الکنانی فاستنصر فاه بها فضرب یده الیزاعی فرفع فأعادها فاك ألكسرن أعدت لئن فقال

 و مرنهم  قتلوا و لحرما أدخلوهم حتى فضربوهم أكثر كنانۀ كانت و قومه الیزاعی و قومه

 قرال  و الیبر فیبره اهلل رسول إلى سالم بن عمرو فركب السالح و بالکراع قریش أعانهم

 منها شعر أبيات

 األتلدا أبيه و أبينا حلف             محمدا ناشد إنی هم ال          
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 المؤكدا ميثاقك نقضوا و             الموعدا أخلفوك قریشا إن             

 سجدا و ركعا قتلونا و             

 مراء  لری  اسرکبوا  قرال  و ميمونۀ دار فدخل قام ثم عمرو یا حسبك ص اهلل رسول فقال

 المسير على ص اهلل رسول أجمع ثم كعب بنی أنصر لم إن نصرت ال یقول و یغتسل فجعل

 أبری  بن حاطب فکتب بالدها فی نأتيها حتى قریش عن العيون خذ اللهم قال و مکۀ إلى

 كرذا  و كرذا  یروم  إلريکم  خرارج  اهلل رسرول  أن قریش إلى لهب أبی موالة سارة مع بلتعۀ

 فردعا  فأخبره ع جبرئيل فنزل الحرة فی اليسار ذات أخذت ثم الطری  تركت و فیرجت

 أحدا یلقيان ال الزبير و علی فیرج الکتاب منها خذا و أدركاها لهما فقال الزبير و ع عليا

 حارثۀ الحرس على كان و المدینۀ على حرسا وضع ص النبی كان و الحليفۀ ذا وردا حتى

 فقرال  فسرأاله  حطابرا  اسرتقبال  ثم أحد بنا مر ما فقالوا فسأالهم الحرس فأتيا النعمان بن

 إلرى  ردهرا  و الکتراب  منهرا  علری  فأخذ فأدركاها الحرة من انحدرت سوداء امرأة رأیت

 و براهلل  لمرؤمن  إنری  اهلل و أما قال عتصن ما انظر له فقال حاطبا فدعا قال ص اهلل رسول

 أن فرأردت  أهرل  بهرا  لری  و« 1» عشيرة بمکۀ لی لي  رجل لکنی و شککت ما رسوله

 عنقره  أضررب  اهلل رسول یا دعنی الیطاب بن عمر فقال فيهم ليحفظونی یدا عندهم أتیذ

  عليهم اطلع اهلل لعل و بدر أهل من إنه ص فقال ناف  لقد اهلل فو

 816ص  ،18 جبحار األنوار،                         

 اهلل رسول إلى یلتفت هو و ظهره فی یدفعون الناس فجعل المسجد من أخرجوه لهم فغفر

 لمثل تعدل ال و ربك فاستغفر جرمك عن عفوت قد قال و برده ص فأمر عليه ليرق ص

 صدر إلى أَوْلِياءَ عَدُوَّكُمْ وَ عَدُوِّی اتَتَّیِذُو ال يمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا سبحانه اهلل فأنزل جنيت ما

 .السورة

 إِلَى الْیَبَرُ انْتَهَى لَمَّا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ الْقُمِّیٌّ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنِی وَ أَبَانٌ قَالَ

 اللَّرهِ  رَسُولِ عَلَى دَخَلَ حَتَّى« 8» أَقْبَلَ بِیُزَاعَۀَ قُرَیْشٌ صَنَعَتْ بِمَا بِالشَّامِ هُوَ وَ سُفْيَانَ أَبِی
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 غَدَرْتُمْ أَ قَالَ الْمُدَّةِ فِی زِدْنَا وَ« 1» قُرَیْشٍ بَيْنَ أَجِرْ وَ قَوْمِكَ دَمَ احْقُنْ مُحَمَّدُ یَا فَقَالَ ص

 أَجِررْ  بَکْررٍ  أَبَا یَا فَقَالَ بَکْرٍ أَبَا یَفَلَقِ فَیَرَجَ عَلَيْهِ كُنَّا مَا عَلَى فَنَحْنُ قَالَ لَا قَالَ سُفْيَانَ بَا یَا

 ذَلِركَ  مِثْلَ لَهُ فَقَالَ عُمَرَ لَقِیَ ثُمَّ ص اللَّهِ رَسُولِ عَلَى یُجِيرُ أَحَدٌ وَ وَیْحَكَ قَالَ قُرَیْشٍ بَيْنَ

 فَطَوَتْرهُ  الْفِررَاشِ  إِلَرى  وَتْفَأَهْ الْفِرَاشِ عَلَى لِيَجْلِ َ فَذَهَبَ حَبِيبَۀَ أُمِّ عَلَى فَدَخَلَ خَرَجَ ثُمَّ

 لِتَجْلِ َ كُنْتَ مَا ص اللَّهِ رَسُولِ فِرَاشُ هَذَا نَعَمْ قَالَتْ عَنِّی الْفِرَاشِ بِهَذَا رَغْبَۀً أَ بُنَيَّۀِ یَا فَقَالَ

 الْعَررَبِ  سَريِّدِ  بِنْرتَ  یَرا  فَقَرالَ  ع فَاطِمَرۀَ  عَلَى فَدَخَلَ خَرَجَ ثُمَّ مُشْرِكٌ رِجْ ٌ أَنْتَ وَ عَلَيْهِ

 فِری  جِروَارِی  قَالَتْ النَّاسِ فِی سَيِّدَةٍ أَكْرَمَ فَتَکُونِينَ الْمُدَّةِ فِی تَزِیدِینَ وَ قُرَیْشٍ بَيْنَ تُجِيرِینَ

 مَرا  بْنَایَا یَدْرِی مَا اللَّهِ وَ قَالَتْ النَّاسِ بَيْنَ یُجِيرَا أَنْ ابْنَيْكِ فَتَأْمُرِینَ قَالَ اللَّهِ رَسُولِ جِوَارِ

 عَلَیَّ اعْتَسَرَتْ قَدِ وَ رَحِماً بِی الْقَوْمِ أَمَ ُّ أَنْتَ فَقَالَ ع عَلِيّاً فَلَقِیَ فَیَرَجَ قُرَیْشٍ مِنْ یُجِيرَانِ

 بَريْنَ  فَتُجِيررُ  الْمَسْرجِدِ  بَرابِ  عَلَى تَقُومُ قُرَیْشٍ شَيْخُ أَنْتَ قَالَ وَجْهاً مِنْهَا لِی فَاجْعَلْ الْأُمُورُ

 لَرا  قَرالَ  نَافِعِی ذَلِكَ تَرَى هَلْ وَ قَالَ« 1» بِقَوْمِكَ تَلْحَ ُ وَ رَاحِلَتِكَ عَلَى تَقْعُدُ ثُمَّ قُرَیْشٍ

 فَقَردِمَ  انْطَلَر َ  وَ بَعِيررَهُ  رَكِبَ ثُمَّ« 1» قُرَیْشٍ بَيْنَ أَجَرْتُ قَدْ إِنِّی النَّاسُ أَیُّهَا یَا فَقَالَ أَدْرِی

  جِئْتُ قَالَ وَرَاكَ مَا فَقَالُوا قُرَیْشٍ عَلَى

 817ص  ،18 جبحار األنوار،                         

 ثُرمَّ  خَيْرراً  عِنْردَهُ  أَجِدْ فَلَمْ قُحَافَۀَ أَبِی ابْنَ جِئْتُ ثُمَّ شَيْئاً عَلَیَّ رَدَّ مَا اللَّهِ فَوَ فَکَلَّمْتُهُ مُحَمَّداً

 عَلِيّراً  لَقِيرتُ  ثُرمَّ  تُجِبْنِری  فَلَرمْ  فَاطِمَۀَ عَلَى دَخَلْتُ ثُمَّ كَذَلِكَ انَفَکَ الْیَطَّابِ ابْنِ إِلَى جِئْتُ

 لَعِربَ  وَیْحَركَ  قَالُوا لَا قَالَ مُحَمَّدٌ ذَلِكَ أَجَازَ هَلْ قَالُوا فَفَعَلْتُ النَّاسِ بَيْنَ أُجِيرَ أَنْ فَأَمَرَنِی

 .یْشٍقُرَ بَيْنَ تُجِيرُ أَنْتَ وَ أَ الرَّجُلُ بِكَ

 رَمَضَرانَ  شَهْرِ مِنْ مَضَتَا لِلَيْلَتَيْنِ الْعَصْرَ صَلَّى حِينَ الْجُمُعَۀِ یَوْمَ ص اللَّهِ رَسُولُ خَرَجَ وَ قَالَ

 وْمَرهُ قَ یَأْتِیَ أَنْ فَأَمَرَهُ قَوْمٍ كُلِّ رَئِي َ دَعَا وَ الْمُنْذِرِ عَبْدِ بْنَ لُبَابَۀَ أَبَا الْمَدِینَۀِ عَلَى فَاسْتَیْلَفَ

 .فَيَسْتَنْفِرَهُمْ
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 كُررَاعَ  نَرزَلَ  حَتَّرى  النَّاسُ صَامَ وَ فَصَامَ الْفَتْحِ غَزْوَةِ فِی ص اللَّهِ رَسُولُ خَرَجَ ع الْبَاقِرُ قَالَ

 ع سَارَ ثُمَّ صَامُوا مْلِأَنَّهُ الْعُصَاةَ فَسُمُّوا قَوْمٌ صَامَ وَ النَّاسُ أَفْطَرَ وَ فَأَفْطَرَ بِالْإِفْطَارِ فَأَمَرَ الْغَمِيمِ

 قَردْ  وَ فَرارِسٍ  أَرْبَعِمِائَۀِ مِنْ نَحْوٌ وَ رَجُلٍ يلَافِ عَشَرَةِ مِنْ نَحْوٌ مَعَهُ وَ الظَّهْرَانِ مَرَّ نَزَلَ حَتَّى

 بْرنُ  بُدَیْلُ وَ حِزَامٍ بْنُ حَکِيمُ وَ سُفْيَانَ أَبُو اللَّيْلَۀِ تِلْكَ فِی فَیَرَجَ قُرَیْشٍ عَنْ الْأَخْبَارُ عَمِيَتِ

 وَ ص اللَّهِ رَسُولَ یَتَلَقَّى خَرَجَ الْمُطَّلِبِ عَبْدِ بْنُ الْعَبَّاسُ كَانَ قَدْ وَ خَبَراً یَسْمَعُونَ هَلْ وَرْقَاءَ

 .عِقَابِالْ بِثَنِيَّۀِ تَلَقَّاهُ قَدْ وَ أُمَيَّۀَ أَبِی بْنُ اللَّهِ عَبْدُ وَ الْحَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ أَبُو مَعَهُ

 أَنْتَ أَمَّا فَقَالَ زِیَادٌ فَاسْتَقْبَلَهُمْ أَسِيدٍ بْنُ زِیَادُ یَوْمَئِذٍ حَرَسِهِ عَلَى وَ قُبَّتِهِ فِی ص اللَّهِ رَسُولُ وَ

 رَسُرولِ  ىعَلَر  دَخَلَ حَتَّى الْعَبَّاسُ فَمَضَى فَارْجِعَا أَنْتُمَا أَمَّا وَ الْقِبْلَۀِ إِلَى فَامْضِ الْفَضْلِ أَبَا یَا

 قَالَ عَمَّتِكَ ابْنُ وَ تَائِباً جَاءَ قَدْ عَمِّكَ ابْنُ هَذَا أُمِّی وَ أَنْتَ بِأَبِی قَالَ وَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ ص اللَّهِ

 لَرنْ  ۀَبِمَکَّر  یَقُولُ الَّذِی فَهُوَ عَمَّتِی ابْنُ أَمَّا وَ عِرْضِی انْتَهَكَ عَمِّی ابْنَ إِنَّ فِيهِمَا لِی حَاجَۀَ لَا

 بِأَبِی قَالَتْ وَ سَلَمَۀَ أُمُّ كَلَّمَتْهُ الْعَبَّاسُ خَرَجَ فَلَمَّا یَنْبُوعاً الْأَرْضِ مِنَ لَنا تَفْجُرَ حَتَّى لَكَ نُؤْمِنَ

 وَ عَمَّتِركَ  ابْرنُ  أَخِری  وَ بِركَ  النَّراسِ  أَشْرقَى  یَکُونُ لَا تَائِباً جَاءَ قَدْ عَمِّكَ ابْنُ أُمِّی وَ أَنْتَ

 كَمَا لَنَا« 8» كُنْ ص النَّبِیَّ الْحَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ أَبُو نَادَى وَ بِكَ شَقِيّاً یَکُونَنَّ فَلَا صِهْرُكَ

 811ص  ،18 جبحار األنوار،                         

 .مِنْهُ فَقَبِلَ أُمَيَّۀَ أَبِی بْنَ اللَّهِ دَعَبْ دَعَا وَ مِنْهُ قَبِلَ وَ فَدَعَاهُ عَلَيْکُمُ تَثْرِیبَ ال الصَّالِحُ الْعَبْدُ قَالَ

 قَالَ عَنْوَةً ص اللَّهِ رَسُولُ دَخَلَهَا إِنْ الدَّهْرِ يخِرِ إِلَى قُرَیْشٍ هَلَاكُ اللَّهِ وَ هُوَ الْعَبَّاسُ قَالَ وَ

 أَنْ يمُرُهُ لَعَلِّی لَبَنٍ صَاحِبَ أَوْ ۀَالْحَطَّابَ أَطْلُبُ خَرَجْتُ وَ الْبَيْضَاءَ ص اللَّهِ رَسُولِ بَغْلَۀَ فَرَكِبْتُ

 بْرنَ  بُردَیْلَ  وَ سُرفْيَانَ  أَبَا لَقِيتُ إِذْ إِلَيْهِ یَسْتَأْمِنُونَ ص اللَّهِ رَسُولِ إِلَى فَيَرْكَبُونَ قُرَیْشاً یَأْتِیَ

 قَرالَ  خُزَاعَرۀُ  هَرذِهِ  قَرالَ  النِّيرَانُ هَذِهِ مَا لِبُدَیْلٍ یَقُولُ سُفْيَانَ أَبُو وَ حِزَامٍ بْنَ حَکِيمَ وَ وَرْقَاءَ

 الْعَبَّراسُ  قَرالَ  رَبِيعَۀُ أَوْ تَمِيمٌ هَذِهِ لَعَلَّ لَکِنْ وَ نِيرَانُهُمْ هَذِهِ تَکُونَ أَنْ مِنْ أَقَلُّ وَ أَقَلُّ خُزَاعَۀُ

 فَمَرا  قَرالَ  الْعَبَّاسُ أَنَا قُلْتُ أَنْتَ فَمَنْ لَبَّيْكَ قَالَ حَنْظَلَۀَ أَبَا فَقُلْتُ سُفْيَانَ أَبِی صَوْتَ فَعَرَفْتُ

 فَمَرا  قَالَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ يلَافٍ عَشَرَةِ فِی اللَّهِ رَسُولُ هَذَا قُلْتُ أُمِّی وَ أَبِی فِدَاكَ النِّيرَانُ هَذِهِ
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 ثُمَّ خَلْفِی فَأَرْدَفْتُهُ قَالَ ص لَّهِال رَسُولَ لَكَ فَأَسْتَأْمِنُ الْبَغْلَۀِ هَذِهِ عَجُزِ فِی تَرْكَبُ قَالَ الْحِيلَۀُ

 خَلُّروا  ص اللَّرهِ  رَسُرولِ  عَمُّ هَذَا قَالُوا رَأَوْنِی فَإِذَا إِلَیَّ قَامُوا نَارٍ إِلَى انْتَهَيْتُ فَکُلَّمَا بِهِ جِئْتُ

 أَمْکَرنَ  الَّرذِی  لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهِ عَدُوُّ فَقَالَ سُفْيَانَ أَبَا فَعَرَفَ عُمَرَ بَابِ إِلَى انْتَهَيْتُ حَتَّى سَبِيلَهُ

 هَرذَا  فَقَالَ ص اللَّهِ رَسُولِ عَلَى دَخَلَ وَ الْقُبَّۀِ بَابِ عَلَى اجْتَمَعْنَا حَتَّى الْبَغْلَۀَ فَرَكَضْتُ مِنْكَ

 فَجَلَسْتُ الْعَبَّاسُ قَالَ عُنُقَهُ ضْرِبْأَ فَدَعْنِی عَقْدٍ لَا وَ عَهْدٍ بِغَيْرِ مِنْهُ اللَّهُ أَمْکَنَكَ قَدْ سُفْيَانَ أَبُو

 فَدَخَلَ أَدْخِلْهُ قَالَ أَجَرْتُهُ قَدْ وَ سُفْيَانَ أَبُو أُمِّی وَ أَنْتَ بِأَبِی فَقُلْتُ ص اللَّهِ رَسُولِ رَأْسِ عِنْدَ

 وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ تَشْهَدَ نْأَ لَكَ ينَ مَا أَ سُفْيَانَ بَا یَا« 1» وَیْحَكَ فَقَالَ یَدَیْهِ بَيْنَ« 8» فَقَامَ

 مَعَهُ كَانَ لَوْ اللَّهُ أَمَّا أَحْلَمَكَ وَ أَوْصَلَكَ وَ أَكْرَمَكَ مَا أُمِّی وَ أَنْتَ بِأَبِی قَالَ اللَّهِ رَسُولُ أَنِّی

 قَرالَ  لَشَيْئاً مِنْهَا نَفْسِی فِی إِنَّ اللَّهِ فَوَ هِاللَّ رَسُولُ أَنَّكَ أَمَّا وَ أُحُدٍ یَوْمَ وَ بَدْرٍ یَوْمَ لَأَغْنَى إِلَهٌ

  قَالَ اللَّهِ رَسُولُ أَنَّهُ وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ تَشْهَدَ أَوْ« 1» السَّاعَۀَ عُنُقَكَ اللَّهِ وَ یَضْرِبُ الْعَبَّاسُ

 812ص  ،18 جبحار األنوار،                         

 سُرفْيَانَ  أَبُو فَقَالَ« 1» فُوهُ بِهَا تَلَجْلَجَ« 8» اللَّهِ رَسُولُ أَنَّكَ وَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ هَدُأَشْ فَإِنِّی

 لَكَ أُفٍّ سُفْيَانَ أَبُو قَالَ عَلَيْهِمَا« 1» اسْلَحْ عُمَرُ لَهُ فَقَالَ الْعُزَّى وَ بِاللَّاتِ نَصْنَعُ فَمَا لِلْعَبَّاسِ

 مَرنْ  عِنْردَ  اللَّرهِ  رَسُولُ لَهُ فَقَالَ عَمِّی ابْنِ كَلَامِ وَ كَلَامِی فِی عُمَرُ یَا یُدْخِلُكَ مَا شَكَأَفْحَ مَا

 بِرهِ  اغْدُ وَ اللَّيْلَۀَ عِنْدَكَ فَأَبِتْهُ الْفَضْلِ أَبَا یَا بِهِ فَاذْهَبْ قَالَ الْفَضْلِ أَبِی عِنْدَ قَالَ اللَّيْلَۀَ تَکُونُ

 رَسُرولِ  مُرؤَذِّنُ  هَذَا قَالَ الْفَضْلِ أَبَا یَا الْمُنَادِی هَذَا مَا قَالَ یُؤَذِّنُ بِلَالًا سَمِعَ أَصْبَحَ لَمَّافَ عَلَیَّ

 وَ ص النَّبِریِّ  إِلَى سُفْيَانَ أَبُو نَظَرَ وَ قَالَ فَعَلَّمَهُ أَتَوَضَّأُ كَيْفَ قَالَ صَلِّ وَ« 1» فَتَوَضَّ قُمْ اللَّهِ

 بِهَا مَسَحَ إِلَّا مِنْهُمْ رَجُلًا« 7» یُصِيبُ قَطْرَةٌ فَلَيْ َ شَعْرِهِ تَحْتَ الْمُسْلِمِينَ أَیْدِی وَ وَضَّأُیَتَ هُوَ

 اللَّرهِ  رَسُولِ إِلَى بِهِ غَدَا صَلَّى فَلَمَّا قَيْصَرَ لَا وَ كِسْرَى قَطُّ كَالْيَوْمِ رَأَیْتُ إِنْ بِاللَّهِ فَقَالَ وَجْهَهُ

 وَ اللَّرهِ  إِلَى أَدْعُوَهُمْ وَ فَأُنْذِرَهُمْ قَوْمِكَ إِلَى لِی تَأْذَنَ أَنْ أُحِبُّ إِنِّی اللَّهِ رَسُولَ یَا لَفَقَا ص

 ص فَقَرالَ  إِلَيْهِ یَطْمَئِنُّون أَمْراً ذَلِكَ مِنْ لِی بَيِّنْ لَهُمْ أَقُولُ كَيْفَ لِلْعَبَّاسِ فَقَالَ لَهُ فَأَذِنَ رَسُولِهِ

 یَدَهُ كَفَّ وَ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّداً أَنَّ شَهِدَ وَ لَهُ شَرِیكَ لَا وَحْدَهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا قَالَ مَنْ لَهُمْ لُتَقُو
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 إِنَّ اللَّرهِ  رَسُولَ یَا الْعَبَّاسُ فَقَالَ يمِنٌ فَهُوَ سِلَاحَهُ وَضَعَ وَ الْکَعْبَۀِ عِنْدَ جَلَ َ مَنْ وَ يمِنٌ فَهُوَ

 فَهُوَ سُفْيَانَ أَبِی دَارَ دَخَلَ مَنْ ص فَقَالَ بِمَعْرُوفٍ خَصَصْتَهُ فَلَوْ الْفَیْرَ یُحِبُّ رَجُلٌ سُفْيَانَ أَبَا

 .يمِنٌ فَهُوَ بَابَهُ أَغْلَ َ مَنْ وَ قَالَ ثُمَّ دَارُكَ قَالَ دَارِی سُفْيَانَ أَبُو قَالَ يمِنٌ

 قَردْ  وَ الْغَدْرُ شَأْنِهِ مِنْ رَجُلٌ سُفْيَانَ أَبَا إِنَّ اللَّهِ رَسُولَ یَا الْعَبَّاسُ قَالَ سُفْيَانَ أَبُو مَضَى لَمَّا وَ

 اللَّرهِ  جُنُودُ بِهِ یَمُرَّ حَتَّى الْوَادِی مَضَایِ ِ فِی احْبِسْهُ وَ فَأَدْرِكْهُ قَالَ تَفَرُّقاً الْمُسْلِمِينَ مِنَ رَأَى

 مِنْ لَيْ َ الْغَدْرَ أَنَّ سَتَعْلَمُ قَالَ هَاشِمٍ بَنِی یَا غَدْراً أَ قَالَ حَنْظَلَۀَ أَبَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ فَلَحِقَهُ قَالَ

 جُنُودِ إِلَى تَنْظُرَ حَتَّى أَصْبِحْ لَکِنْ وَ شَأْنِنَا

 812ص  ،18 جبحار األنوار،                         

 هَرذَا  لَکِرنْ  وَ لَرا  قَالَ اللَّهِ رَسُولُ هَذَا سُفْيَانَ أَبُو فَقَالَ الْوَلِيدِ بْنُ خَالِدُ فَمَرَّ الْعَبَّاسُ قَالَ اللَّهِ

 هَرذَا  عَبَّاسُ یَا سُفْيَانَ أَبُو فَقَالَ أَشْجَعَ وَ جُهَيْنَۀَ فِی الزُّبَيْرُ مَرَّ ثُمَّ الْمُقَدِّمَۀِ فِی الْوَلِيدِ بْنُ خَالِدُ

 ثُرمَّ  الْأَنْصَرارِ  فِری  ص اللَّهِ رَسُولُ مَرَّ حَتَّى بِهِ تَمُرُّ الْجُنُودُ فَجَعَلَتِ بَيْرُالزُّ هَذَا لَا قَالَ مُحَمَّدٌ

 حَنْظَلَۀَ بَا یَا فَقَالَ ص اللَّهِ رَسُولِ رَایَۀُ بِيَدِهِ عُبَادَةَ بْنُ سَعْدُ إِلَيْهِ انْتَهَى

 .الْحُرَمَۀُ تُسْبَى وْمُالْيَ             الْمَلْحَمَۀِ یَوْمُ الْيَوْمُ          

 سَرعَى  وَ الْعَبَّراسَ  خَلَّى سَعْدٍ مِنْ سَمِعَهَا فَلَمَّا الْجَبَلِ یَوْمَ ثَارُكُمْ الْیَزْرَجِ وَ الْأَوْسِ مَعْشَرَ یَا 

 بِرأَبِی  قَرالَ  ثُمَّ فَقَبَّلَهَا غَرْزَهُ فَأَخَذَ الرِّمَاحِ تَحْتَ مَرَّ حَتَّى« 8» زَاحَمَ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ إِلَى

 .ءٌ شَیْ سَعْدٌ قَالَ مِمَّا لَيْ َ ص فَقَالَ الْقَوْلَ ذَلِكَ ذَكَرَ وَ سَعْدٌ یَقُولُ مَا تَسْمَعُ مَا أَ أُمِّی وَ أَنْتَ

 أَدْخَلَهَا وَ لِیٌّعَ فَأَخَذَهَا رَفِيقاً إِدْخَالًا أَدْخِلْهَا وَ مِنْهُ الرَّایَۀَ فَیُذِ سَعْداً أَدْرِكْ ع لِعَلِیٍّ قَالَ ثُمَّ

 وَ مُطْعِرمٍ  بْرنُ  جُبَيْررُ  وَ وَرْقَاءَ بْنُ بُدَیْلُ وَ حِزَامٍ بْنُ حَکِيمُ یَوْمَئِذٍ أَسْلَمَ وَ قَالَ« 1. »أَمَرَ كَمَا

 تَعْلَمُ لَا رَیْشٌقُ وَ الْجِبَالِ فَوْقِ مِنْ الْغُبَارُ سَطَحَ قَدْ وَ مَکَّۀَ دَخَلَ حَتَّى یَرْكُضُ سُفْيَانَ أَبُو أَقْبَلَ

 هَرذَا  مَرا  وَ وَرَاكَ مَرا  قَالُوا وَ قُرَیْشٌ فَاسْتَقْبَلَهُ یَرْكُضُ الْوَادِی أَسْفَلِ مِنْ سُفْيَانَ أَبُو أَقْبَلَ وَ

 يمِرنٌ  فَهُوَ دَارِی دَخَلَ مَنْ الْبُيُوتَ الْبُيُوتَ غَالِبٍ يلَ یَا صَاحَ ثُمَّ خَلْ ٍ فِی مُحَمَّدٌ قَالَ الْغُبَارُ

 وَ« 1» قَروْمٍ  وَافِدِ مِنْ اللَّهُ لَعَنَهُ الْیَبِيثَ الشَّيْخَ اقْتُلُوا قَالَتْ ثُمَّ تَطْرُدُهُمْ فَأَخَذَتْ هِنْدٌ فَعَرَفَتْ
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 لُروكَ مُ رَأَیْتُ وَ الْکِرَامِ أَبْنَاءِ فَارِسَ رَأَیْتُ وَ الْقُرُونِ ذَاتَ رَأَیْتُ إِنِّی وَیْلَكِ قَالَ قَوْمٍ طَلِيعَۀِ

  وَیْلَكِ النَّهَارِ يخِرَ« 1» یُسْلِمْنَ حِمْيَرٍ فِتْيَانَ وَ كِنْدَةَ

 818ص  ،18 جبحار األنوار،                         

 .الْبَلِيَّۀُ دَنَتِ وَ الْحَ ُّ جَاءَ اللَّهِ وَ فَقَدْ اسْکُتِی

 سِروَى  قَراتَلَهُمْ  مَنْ إِلَّا بِمَکَّۀَ یَقْتُلُوا لَا أَنْ مِينَالْمُسْلِ إِلَى ص اللَّهِ رَسُولُ عَهِدَ قَدْ كَانَ وَ قَالَ

 عَبْردُ  وَ سَرْحٍ أَبِی بْنِ سَعْدِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ وَ صُبَابَۀَ بْنُ مِقْيَ ُ مِنْهُمْ ص النَّبِیَّ یُؤْذُونَ كَانُوا نَفَرٍ

 إِنْ وَ اقْتُلُروهُمْ  قَرالَ  وَ ص اللَّرهِ  رَسُولِ بِهِجَاءِ يَانِتُغَنِّ كَانَتَا[  قَيْنَتَانِ] قينتين وَ خَطَلٍ بْنُ اللَّهِ

 فَاسْرتَبَ َ  الْکَعْبَرۀِ  بِأَسْتَارِ مُتَعَلِّ ٌ هُوَ وَ خَطَلٍ ابْنُ فَأُدْرِكَ الْکَعْبَۀِ بِأَسْتَارِ مُتَعَلِّقِينَ وَجَدْتُمُوهُمْ

 فِی صُبَابَۀَ بْنُ مِقْيَ ُ قُتِلَ وَ فَقَتَلَهُ عَمَّاراً سَعِيدٌ سَبَ َفَ یَاسِرٍ بْنُ عَمَّارُ وَ حُرَیْثٍ بْنُ سَعِيدُ إِلَيْهِ

 نُفَيْرلِ  بْرنَ  الْحُوَیْرِثَ أَیْضاً ع قَتَلَ وَ الْأُخْرَى أَفْلَتَتِ وَ الْقَيْنَتَيْنِ إِحْدَى ع عَلِیٌّ قَتَلَ وَ السُّوقِ

 مِرنْهُمُ  مَیْزُومٍ بَنِی مِنْ نَاساً يوَتْ قَدْ طَالِبٍ أَبِی تَبِنْ« 1» هَانِئٍ أُمَّ أَنَّ بَلَغَهُ وَ« 8» كَعْبٍ بْنِ

 أَخْرِجُوا فَنَادَى بِالْحَدِیدِ مُقَنَّعاً دَارِهَا نَحْوَ فَقَصَدَ« 1» السَّائِبِ بْنُ قَيْ ُ وَ هِشَامٍ بْنُ الْحَارِثُ

 لَرا  هِریَ  وَ هَانِئٍ أُمُّ إِلَيْهِ فَیَرَجَتْ مِنْهُ وْفاًخَ الْحُبَارَى یَذْرِقُ كَمَا یَذْرِقُونَ فَجَعَلُوا يوَیْتُمْ مَنْ

 طَالِربٍ  أَبِری  بْرنِ  عَلِریِّ  أُخْرتُ  وَ اللَّهِ رَسُولِ عَمِّ بِنْتُ هَانِئٍ أُمُّ أَنَا اللَّهِ عَبْدَ یَا فَقَالَتْ تَعْرِفُهُ

 فَنَرزَعَ  اللَّرهِ  رَسُرولِ  إِلَرى  لَأَشْکُوَنَّكَ اللَّهِ وَ فَقَالَتْ أَخْرِجُوهُمْ عَلِیٌّ فَقَالَ دَارِی عَنْ انْصَرِفْ

 إِلَرى  لَأَشْکُوَنَّكَ حَلَفْتُ فَدَیْتُكَ فَقَالَتْ الْتَزَمَتْهُ حَتَّى تَشْتَدُّ فَجَاءَتْ فَعَرَفَتْهُ رَأْسِهِ عَنْ الْمِغْفَرَ

 فَجِئْرتُ  هَرانِئٍ  أُمُّ قَالَتْ الْوَادِی عْلَىبِأَ فَإِنَّهُ قَسَمَكِ فَبَرِّی فَاذْهَبِی لَهَا فَقَالَ ص اللَّهِ رَسُولِ

 ص اللَّرهِ  رَسُرولُ  سَمِعَ فَلَمَّا[  تَسْتُرُهُ] یستره ع فَاطِمَۀُ وَ یَغْتَسِلُ قُبَّۀٍ فِی هُوَ وَ ص النَّبِیِّ إِلَى

 قَردْ  ص فَقَرالَ  الْيَوْمَ عَلِیٍّ مِنْ لَقِيتُ مَا أُمِّی وَ بِأَبِی قُلْتُ هَانِئٍ أُمَّ یَا بِكِ مَرْحَباً قَالَ كَلَامِی

 أَخَرافَ  أَنَّرهُ  فِری « 1» عَلِيّاً تَشْکِينَ هَانِئٍ أُمَّ یَا جِئْتِ إِنَّمَا فَاطِمَۀُ فَقَالَتْ أَجَرْتِ مَنْ أَجَرْتُ

  رَسُولِهِ أَعْدَاءَ وَ اللَّهِ أَعْدَاءَ

 811ص  ،18 جبحار األنوار،                         
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 مَرنْ  أَجَررْتُ  وَ سَرعْيَهُ  تَعَرالَى  اللَّرهُ  شَکَرَ قَدْ ص اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ فَدَیْتُكِ تَمِلِينِیاحْ فَقُلْتُ

 .طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ مِنْ لِمَکَانِهَا هَانِئٍ أُمُّ أَجَارَتْ

 اللَّرهِ  رَسُولُ قَالَ مَکَّۀَ فَتْحُ كَانَ لَمَّا :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ النَّبَّالُ بَشِيرٌ حَدَّثَنِی وَ أَبَانٌ قَالَ

 تُرْسِرلْ  لَهَرا  فَقُلْ أُمِّكَ إِلَى اذْهَبْ فَقَالَ شَيْبَۀَ فَدَعَا شَيْبَۀَ أُمِّ عِنْدَ قَالُوا الْمِفْتَاحُ مَنِ عِنْدَ ص

 أَوْ بِرهِ  لَتُرْسِرلِنَّ  فَقَرالَ  مَکْرُمَتَنَرا  مِنَّرا  ذَتَأْخُ أَنْ تُرِیدُ وَ مُقَاتِلَنَا قَتَلْتَ لَهُ قُلْ فَقَالَتْ بِالْمِفْتَاحِ

 .قَبْلُ مِنْ رُؤْیَایَ تَأْوِیلُ هَذَا لَهُ فَقَالَ عُمَرَ دَعَا وَ فَأَخَذَهُ الْغُلَامِ یَدِ فِی فَوَضَعَتْهُ لَأَقْتُلَنَّكِ

 وَ الْمِفْتَاحَ فِيهِ فَجَعَلَ رِدَاءَهُ فَبَسَطَ الْغُلَامَ عَادَ ثُمَّ یُسْتَرُ یَوْمِئِذٍ فَمِنْ سَتَرَهُ وَ فَفَتَحَهُ ص قَامَ ثُمَّ

 عَنْهُمْ یُرْفَعُ لَا السَّيْفَ أَنَّ یَظُنُّونَ هُمْ وَ الْکَعْبَۀَ قُرَیْشٍ صَنَادِیدُ دَخَلَ وَ قَالَ أُمِّكَ إِلَى رُدَّهُ قَالَ

 وَ وَعْدَهُ أَنْجَزَ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا قَالَ ثُمَّ الْبَابِ« 8» بِعِضَادَتَیِ أَخَذَ وَ الْبَيْتَ ص اللَّهِ رَسُولُ فَأَتَى

 عَمْرٍو بْنُ سُهَيْلُ فَقَالَ قَائِلُونَ أَنْتُمْ مَا وَ تَظُنُّونَ مَا قَالَ ثُمَّ وَحْدَهُ الْأَحْزَابَ غَلَبَ وَ عَبْدَهُ نَصَرَ

 ال یُوسُرفُ  أَخِری  قَالَ كَمَا لَکُمْ أَقُولُ فَإِنِّی قَالَ عَمٍّ ابْنُ وَ كَرِیمٌ أَخٌ خَيْراً نَظُنُّ وَ خَيْراً نَقُولُ

 كَرانَ  مَأْثُرَةٍ وَ مَالٍ وَ دَمٍ كُلَّ إِنَّ أَلَا الرَّاحِمِينَ أَرْحَمُ هُوَ وَ لَکُمْ اللَّهُ یَغْفِرُ الْيَوْمَ عَلَيْکُمُ تَثْرِیبَ

 فَإِنَّهُمَرا  الْحَراجِّ  سِرقَایَۀَ  وَ الْکَعْبَرۀِ « 1» سِردَانَۀَ  إِلَّا قَدَمَیَّ تَحْتَ مَوْضُوعٌ فَإِنَّهُ الْجَاهِلِيَّۀِ فِی

 تَحِرلَّ  لَمْ وَ قَبْلِی كَانَ لِأَحَدٍ تَحِلَّ لَمْ اللَّهِ بِتَحْرِیمِ مُحَرَّمَۀٌ مَکَّۀَ إِنَّ أَلَا أَهْلِيهِمَا إِلَى مَرْدُودَتَانِ

 شَرجَرُهَا  یُقْطَعُ لَا وَ خَلَاهَا یُیْتَلَى لَا السَّاعَۀُ تَقُومَ أَنْ إِلَى مُحَرَّمَۀٌ فَهِیَ نَهَارٍ مِنْ سَاعَۀً إِلَّا لِی

 وَ كَذَّبْتُمْ لَقَدْ كُنْتُمْ النَّبِیِّ جِيرَانُ لَبِئْ َ أَلَا قَالَ ثُمَّ لِمُنْشِدٍ إِلَّا لُقَطَتُهَا تَحِلُّ لَا وَ صَيْدُهَا یُنَفَّرُ لَا وَ

 فَرأَنْتُمُ  فَاذْهَبُوا تُقَاتِلُونِی بِلَادِی فِی جِئْتُمُونِی حَتَّى رَضِيتُمْ مَا ثُمَّ فَلَلْتُمْ وَ أَخْرَجْتُمْ وَ طَرَدْتُمْ

 .الْإِسْلَامِ فِی دَخَلُوا وَ الْقُبُورِ مِنَ أُنْشِرُوا كَأَنَّمَا الْقَوْمُ فَیَرَجَ الطُّلَقَاءُ

  دَخَلَ وَ السِّلَاحُ عَلَيْهِمُ وَ إِحْرَامٍ بِغَيْرِ ۀَمَکَّ ص اللَّهِ رَسُولُ دَخَلَ وَ قَالَ

 811ص  ،18 جبحار األنوار،                         

 الْکَعْبَرۀِ  عَلَى فَصَعِدَ بِلَالًا فَأَمَرَ« 8» الظُّهْرِ وَقْتَ دَخَلَ وَ عُمْرَةٍ لَا وَ حَجٍّ فِی یَدْخُلْهُ لَمْ الْبَيْتَ

 قَالَ وَ الْکَعْبَۀِ عَلَى یَنْهَ ُ رِیَاحٍ ابْنِ صَوْتَ أَسْمَعَ أَنْ لَأَكْرَهُ كُنْتُ إِنْ اللَّهِ وَ کْرِمَۀُعِ فَقَالَ أَذَّنَ وَ
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 عَلَرى  قَائِماً رِیَاحٍ ابْنَ یَرَى أَنْ الْيَوْمِ هَذَا مِنْ عَتَّابٍ أَبَا أَكْرَمَ الَّذِی لِلَّهِ الْحَمْدُ أَسِيدٍ بْنُ خَالِدُ

 قَرالَ  وَ «1» أَقْصَدَهُمْ كَانَ وَ قَالَ لَغَيَّرَ شَاءَ لَوْ وَ یَرَى هُوَ وَ اللَّهِ كَعْبَۀُ هِیَ سُهَيْلٌ قَالَ ۀِالْکَعْبَ

 وَ مُحَمَّرداً  بِرهِ  تُیْبِرُ الْجُدُرَ هَذِهِ أَنَّ لَظَنَنْتُ نَطَقْتُ لَوْ اللَّهِ وَ شَيْئاً أَقُولُ فَلَا أَنَا أَمَّا سُفْيَانَ أَبُو

 فَنَسْرتَغْفِرُ  ذَلِركَ  اللَّهِ رَسُولَ یَا قُلْنَا اللَّهِ وَ قَدْ عَتَّابٌ فَقَالَ قَالُوا بِمَا فَأَخْبَرَهُمْ إِلَيْهِمْ ص بَعَثَ

 کَّرۀَ مَ فَتْحُ كَانَ وَ قَالَ مَکَّۀَ ص اللَّهِ رَسُولُ وَلَّاهُ وَ إِسْلَامُهُ حَسُنَ وَ فَأَسْلَمَ إِلَيْهِ نَتُوبُ وَ اللَّهَ

 أَسْرفَلِ  فِری  دَخَلُوا نَفَرٍ ثَلَاثَۀُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ اسْتُشْهِدَ وَ رَمَضَانَ شَهْرِ مِنْ خَلَتْ عَشْرَةَ لِثَلَاثَ

 «.1. »فَقُتِلُوا الطَّرِی َ أَخْطَئُوا وَ مَکَّۀَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 امویان  در بین حاکمیّت برای بقایپیشنهاد ابوسفیان   .39

 81ص ،7 األشراف،ج أنساب
 أبری  برن  قي  عن خالد أبی بن اسماعيل عن الکلبی محمد بن هشام روى و -[17] 17

 من خرج ثم مکفوف، هو و عثمان على دخل سفيان أبا( 82ص ،7 زكار،ج چاپ)أنّ حازم

 «..1» تقولون ما على األمر فما الکرة تلقّف« 1» أميّۀ بنی یا تلقّفوها: یقول هو و عنده

 111-111ص  ،1 ج الذهب، مروج
 عثمران  دار فری  حررب  برن  صیر سفيان أبی قول بلغه عثمان بویع حين عمار كان قد و

 احد افيکم: سفيان ابو فقال اميۀ بنو معه و داره دخل و عثمان فيه بویع الذی الوقت عقيب

  من

 111ص ،1 ج الذهب، مروج                        

 به یحلف الذی فو الکرة، تلقُّفَ تَلَقَّفُوها اميۀ، بنی یا قال ال،: قالوا عَمیَ، كان قد و غيركم؟

 وراثۀ صبيانکم إلى لتصيرَنَّ و لکم ارجوها زلت ما سفيان ابو
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 821-827ص  ،18 جبحار األنوار، 

 )به نقل از مروج الذهب(

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 

 هدادالشّحضرت حمزه ملقّب به سیّ  .41

 827ص  - 1ج  -الحاكم النيسابوری  -المستدرك 

) حدثنی ( أبو علی الحافظ انا أحمد بن محمد بن عمر بن بسطام المروزی ثنا أحمد برن  

سيار ومحمد بن الليث ) قاال ( ثنا رافع بن أشرس المروزی ثنا حفيد الصفار عن إبراهيم 

عن عطاء عن جابر رضی اهلل عنه عن النبی صلى اهلل عليه ويله قال سيد الشرهداء   الصایغ

 حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى امام جائر فأمره ونهاه فقتله *

 876ص  -احمد بن عبد اهلل الطبری  -ذخائر العقبى 

سلم ) سيد ذكر أنه سيد الشهداء عن جابر بن عبد اهلل قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و

 الشهداء یوم القيامۀ حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه ( .

 177ص ، 11 جبحار األنوار، 

لی، األمالی للصدوق الطَّالَقَانِیُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحُلْروَانِیِّ عَرنْ أَحْمَردَ بْرنِ      -11

بْدِ الْوَهَّابِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِیَرادٍ الْيَمَرانِیِّ   مَنْصُورٍ عَنْ هُدْبَۀَ بْنِ عَ

عَنْ عِکْرِمَۀَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی طَلْحَۀَ عَنْ أَنَ ِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَرالَ  

دِ الْمُطَّلِبِ سَادَةُ أَهْلِ الْجَنَّۀِ رَسُولُ اللَّهِ وَ حَمْزَةُ سَيِّدُ الشُّرهَدَاءِ وَ  نَحْنُ بَنُو عَبْ  رَسُولُ اللَّهِ ص

 «.8»  جَعْفَرٌ ذُو الْجَنَاحَيْنِ وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَۀُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ الْمَهْدِیُ
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 فرمانده جنگ احد ،ابوسفیان  .41

 116ص المحبر،
 اهلل رسول لحرب الیندق یوم و احد یوم كنانۀ و قریشا قاد حرب، بن صیر( سفيان أبو) 

 .عليه اهلل صلى

 167ص ، 8 شرح األخبار فی فضائل األئمۀ األطهار عليهم السالم، ج

 ]غزوة أحد[

أحالفها و من أمکنه أن یستنفره  ثم كانت وقعۀ احد استنفر لها أبو سفيان، جميع قریش و

من قبائل العرب، و أقبل الى المدینۀ طالبا بثار یوم بدر فی جمع عظيم و انتهى ذلك الرى  

رسول اللّه صلوات اللّه عليه و يله، و كان من رأیه المقام بالمدینۀ و أن یحراربهم منهرا و   

يهم فنقاتلهم عن بعد من وافقه على ذلك بعض أهلها، و أبى أكثرهم ذلك و قالوا: نیرج إل

المدینۀ حيث ال یروع أمرهم نساؤنا و صبياننا و ال یرون إنا خفناهم و احتصرنا لذلك و 

أبوا أن یقبلوا من رسول اللّه صلوات اللّه عليه و يله ما ريه لهم. فدخل منزله و لب  المته 

ه، إنرا نیراف إن   و خرج مغضبا و أمرهم بالیروج، فلما رأوا ذلك منه قالوا: یا رسول اللّ

 أسیطناك بیالفنا عليك!، فارجع، و افعل ما رأیته.

 11-17ص ، 12 جبحار األنوار، 

وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَ اللَّرهُ سَرمِيعٌ     ف ، تفسير القمی -1

وَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِيرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّرهِ  فَإِنَّهُ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ صَفْ -«1»  عَلِيمٌ
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 عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآیَۀِ أَنَّ قُرَیْشاً خَرَجَتْ مِنْ مَکَّۀَ تُرِیدُ حَرْبَ رَسُولِ اللَّهِ

 .فَیَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَبْتَغِی مَوْضِعاً لِلْقِتَالِ

نَزَلَتْ فِی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَیٍّ وَ قَوْمٍ مِنْ أَصْرحَابِهِ  « 7»إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْکُمْ أَنْ تَفْشَال   قَوْلُهُ

عَنْ نُصْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَرالَ وَ كَرانَ سَربَبُ    « 6»اتَّبَعُوا رَأْیَهُ فِی تَرْكِ الْیُرُوجِ وَ الْقُعُودِ 

حُدٍ أَنَّ قُرَیْشاً لَمَّا رَجَعَتْ مِنْ بَدْرٍ إِلَى مَکَّۀَ وَ قَدْ أَصَابَهُمْ مَرا أَصَرابَهُمْ مِرنَ الْقَتْرلِ وَ     غَزْوَةِ أُ

انَ یَرا  الْأَسْرِ لِأَنَّهُ قُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ وَ أُسِرَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى مَکَّۀَ قَالَ أَبُرو سُرفْيَ  

  فَإِنَ« 7»  رَ قُرَیْشٍ لَا تَدَعُوا نِسَاءَكُمْ یَبْکِينَ عَلَى قَتْلَاكُمْمَعْشَ

 11ص ، 12 جبحار األنوار،                         

الْحُزْنَ وَ الْحُرْقَۀَ وَ الْعَدَاوَةَ لِمُحَمَّدٍ وَ یَشْرمَتُ بِنَرا   « 8»  الْبُکَاءَ وَ الدَّمْعَۀَ إِذَا خَرَجَتْ أَذْهَبَتِ

وَ  مُحَمَّدٌ وَ أَصْحَابُهُ فَلَمَّا غَزَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص یَوْمَ أُحُدٍ أَذِنُوا لِنِسَائِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِی الْبُکَراءِ 

 النَّوْحِ فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ یَغْزُوا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى أُحُدٍ سَارُوا فِی حُلَفَرائِهِمْ مِرنْ كِنَانَرۀَ وَ غَيْرِهَرا    

جَمَعُوا الْجُمُوعَ وَ السِّلَاحَ وَ خَرَجُوا مِنْ مَکَّۀَ فِی ثَلَاثَرۀِ يلَرافِ فَرارِسٍ وَ أَلْفَریْ رَاجِرلٍ وَ      فَ

وَ أَخْررَجَ أَبُرو   « 1»  أَخْرَجُوا مَعَهُمُ النِّسَاءَ یُذَكِّرْنَهُمْ وَ یُحَثِّثْنَهُمْ عَلَى حَرْبِ رَسُولِ اللَّرهِ ص 

 عُتْبَۀَ وَ خَرَجَتْ مَعَهُمْ عَمْرَةُ بِنْتُ عَلْقَمَۀَ الْحَارِثِيَّۀسُفْيَانَ هِنْدَ بِنْتَ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 هدادالشّاحترامی ابوسفیان به قبر حمزه سیّ بی  .42

 816 ص ،86 ج ،(الحدید أبی ابن) البالغۀ نهج شرح
 إن عمرارة  أبرا  یا قال و برجله ضربه و حمزة بقبر مر قد و عثمان أیام فی سفيان أبو قال

 به یتلعبون اليوم غلماننا ید فی أمسى بالسيف عليه اجتلدنا الذی األمر
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 12ص ، 11 جبحار األنوار، 

 )به نقل از شرح نهج البالغه ابن أبی الحدید(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 بوسفیان بر شاماتحکومت پسران ا .43

 8776-8777ص ،1 االستيعاب،ج
 .مناف عبد بن شم  عبد بن أميۀ بن حرب بن سفيان أبى بن یزید( 1771) 

 و حنينرا،  شهد و مکۀ، فتح یوم أسلم الیير، یزید له یقال كان. سفيان أبى بنى أفضل كان

 لره  وزنها أوقيۀ نأربعي و بعير مائۀ حنين غنائم من سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول أعطاه

 .راجال یشيّعه خرج و أوصاه و الصدی  بکر أبو استعمله و بالل،

 برن  عمررو  بعرث  -عشررة  اثنتی سنۀ یعنى -الحج من بکر أبو قفل لما: إسحاق ابن قال

 فلسطين، إلى حسنۀ ابن شرحبيل و الجراح، بن عبيدة أبا و سفيان، أبى بن یزید و العاص،

 فأغرار  الشرام،  إلرى  فسار الوليد، ابن خالد إلى كتب و لقاء،الب على یسلکوا أن هم أمر و

 سرفيان،  أبى بن یزید عليه قدم و بصرى، قناة على فنزل سار ثم راهط، بمرج غسان على

 الشام مدائن أول فکانت بصرى، فصالحت حسنۀ، ابن شرحبيل و الجراح، بن عبيدة أبو و

 و جبررین،  بيرت  و الرملرۀ  برين  دینبأجنرا  بالروم فالتقوا فلسطين، قبل ساروا ثم فتحت،

 فهزم جميعا، عليهم كان العاص بن عمرو أنّ یزعم من الناس من و. حدة على كلّ األمراء

 اسرتیلف  فلما عشرة، ثالث سنۀ األولى جمادى فی بأجنادین الفتح كان و المشركين، اهلل

 و فلسرطين  على نسفيا أبى بن یزید ولى و الشامات، عليه اهلل فتح و عبيدة، أبا ولّى عمر

 معاذ مات و جبل، بن معاذ استیلف عبيدة أبو مات لما ثم ناحيتها،
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 8776ص ،1 االستيعاب،ج                        

 هرؤالء  موت كان و معاویۀ، أخاه فاستیلف یزید، مات و سفيان، أبى بن یزید فاستیلف

 .عشرة ثمان سنۀ عمواس طاعون فی كلهم

 حردثنا : قرال  الردوالبی،  بشر أبو حدثنا رشي ، بن الحسن حدثنا قاسم، بن خلف حدثنا

: قرال  مسرلم،  بن الوليد أخبرنى: قال حسان، أبى عثمان بن الحسن عن سعدان، بن محمد

 .قيساریۀ افتتح أن بعد عشرة تسع سنۀ سفيان أبى بن یزید مات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ه بر شاماتامیّ بنیت حکومت مدّ  .44

 117ص ،7 الکبرى،ج الطبقات

 معاویۀ بن أبی سفيان بن حرب. -1781

واله عمر بن الیطاب دمش  عمل أخيه  ..بن أميۀ بن عبد شم  بن عبد مناف بن قصی.

یزید بن أبی سفيان حين مات یزید فلم یزل واليا لعمر حتى قتل عمر. رضی اهلل عنه. ثرم  

 لعمل و جمع له الشام كلها حتى قتل عثمان.واله عثمان بن عفان ذلك ا

رضی اهلل عنه. فکانت والیته على الشام عشرین سنۀ أميرا. ثم بویع له بالیالفۀ و اجتمرع  

عليه بعد علی بن أبی طالب. ع. فلم یزل خليفۀ عشرین سنۀ حتى مرات ليلرۀ الیمري     

 للنصف من رجب سنۀ ستين و هو یومئذ ابن ثمان و سبعين سنۀ.

 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 ماجرای تبعید ابوذر به ربذه  .45

 711-711ص ،7 األشراف،ج أنساب

و قال عثمان یوما: أیجوز لإلمام أن یأخذ من المال فإذا أیسر قضی؟ فقال كعب األحبار: 

ل عثمان: ما أكثر أذاك لی ال بأس بذلك، فقال ابو ذرّ: یا ابن اليهودیّين أ تعلّمنا دیننا؟ فقا

و أولعك بأصحابی، الح  بمکتبك، و كان مکتبه بالشام الّا انّه كان یقدم حاجّرا و یسرأل   

عثمان اإلذن له فی مجاورة قبر رسول اهلل صلّى اهلل عليه و سلّم فيأذن له فی ذلك، و إنّما 

ی سرمعت رسرول اهلل   صار مکتبه بالشام ألنّه قال لعثمان حين رأى البناء قد بلغ سلعا: إنّ

فالهرب، فأذن لی يت الشرام فرأغزو   « 1»صلّى اهلل عليه و سلّم یقول: إذا بلغ البناء سلعا 

 هناك، فأذن له.

و كان أبو ذّر ینکر علرى معاویرۀ أشرياء یفعلهرا، و بعرث اليره معاویرۀ بثالثمائرۀ دینرار          

هذا قبلتها، و  ( إن كانت من عطائی الذی حرمتمونيه عامی867ص ،6 زكار،ج فقال:)چاپ

إن كانت صلۀ فال حاجۀ لی فيها، و بعث اليه حبيب بن مسلمۀ الفهری. بمائتی دینار فقال: 

أما وجدت أهون عليك منّی حين تبعث إلیّ بمرال؟ و ردّهرا. و بنرى معاویرۀ الیضرراء      

بدمش  فقال: یا معاویۀ إن كانت هذه الدار من مال اهلل فهی الیيانۀ، و إن كانت من مالك 

 ذا اإلسراف، فسکت معاویۀ.فه

و كان ابو ذرّ یقول: و اهلل لقد حدثت أعمال ما أعرفها، و اهلل ما هی فی كتاب اهلل و ال سنّۀ 

  ألرى حقا یطفأ و باطال یحيا و صادقا یکذّب و أثرة بغير تقى« 1»نبيّه، و اهلل إنّی 

 (867ص ،6 زكار،ج )چاپ711ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

و صالحا مستأثرا عليه. فقال حبيب بن مسلمۀ لمعاویۀ: إنّ أبرا ذرّ مفسرد عليرك الشرام     

فتدارك أهله إن كانت لکم به حاجۀ، فکتب معاویۀ الى عثمان فيه، فکترب عثمران الرى    

معاویۀ: امّا بعد فاحمل جندبا إلیّ على أغلظ مركب و أوعره، فوجّه معاویۀ من سرار بره   
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فلما قدم أبو ذرّ المدینۀ جعل یقول: یستعمل الصربيان و یحمری الحمری و    الليل و النهار، 

یقرّب أوالد الطلقاء، فبعث اليه عثمان الح  بأیّ أرض شئت، فقال: بمکّۀ، فقال: ال، قرال  

، قال: ال، و لکنی مسيّرك الرى الرّبرذة،   «8»فبيت المقدس، قال: ال، قال فبأحد المصرین 

 ى مات.فسيّره إليها فلم یزل بها حت

( اّن عثمان قرال ألبری ذّر حرين قردم مرن الشرام: قربنرا یرا أبرا          212و یقال ) -8122

( خير لك من بعدنا یغدى عليك باللقراح و یرراح فقرال: ال    861ص ،6 زكار،ج ذرّ)چاپ

 حاجۀ لی فی دنياكم و لکنّی يتی الربذة فأذن له فی ذلك فأتاها و مات بها.

 867-868ص األمالی )للمفيد(، 
انِیُّ الَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ بِلَالٍ الْمُهَلَّبِیُّ قَالَ أَخْبَرَنِی عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْرفَهَ قَ 1

نُ بْرنُ  قَالَ حَدَّثَنِی إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَريْ 

 «7»  سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِی جَهْضَمٍ الْأَزْدِیِ

 861ص األمالی )للمفيد(،                         

لَمَّا أَخْرَجَ عُثْمَانُ أَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِیَّ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنَ الْمَدِینَۀِ إِلَى الشَّامِ كَرانَ یَقُرومُ     عَنْ أَبِيهِ قَالَ

وَ یُحَذِّرُهُمْ مِنِ ارْتِکَابِ مَعَاصِيهِ  -كُلِّ یَوْمٍ فَيَعِظُ النَّاسَ وَ یَأْمُرُهُمْ بِالتَّمَسُّكِ بِطَاعَۀِ اللَّهِ فِی

وَ یَرْوِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا سَمِعَهُ مِنْهُ فِی فَضَائِلِ أَهْلِ بَيْتِرهِ عَلَيْرهِ وَ عَلَريْهِمُ السَّرلَامُ وَ     

فَکَتَبَ مُعَاوِیَۀُ إِلَى عُثْمَانَ أَمَّا بَعْردُ فَرإِنَّ أَبَرا ذَرٍّ یُصْربِحُ إِذَا      -مْ عَلَى التَّمَسُّكِ بِعِتْرَتِهِیَحُضُّهُ

أَصْبَحَ وَ یُمْسِی إِذَا أَمْسَى وَ جَمَاعَۀٌ مِنَ النَّاسِ كَثِيرَةٌ عِنْدَهُ فَيَقُولُ كَيْتَ وَ كَيْتَ فَإِنْ كَانَ لَكَ 

 -ی النَّاسِ قِبَلِی فَأُقْدِمُ أَبَا ذَرٍّ إِلَيْكَ فَإِنِّی أَخَافُ أَنْ یُفْسِدَ النَّاسَ عَلَيْكَ وَ السَّرلَامُ حَاجَۀٌ فِ

 -فَکَتَبَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ أَمَّا بَعْدُ فَأَشْیِصْ إِلَیَّ أَبَا ذَرٍّ حِينَ تَنْظُرُ فِی كِتَابِی هَذَا وَ السَّرلَامُ « 8»

السَّراعَۀَ فَیَررَجَ   « 1»وِیَۀُ إِلَى أَبِی ذَرٍّ فَدَعَاهُ وَ أَقْرَأَهُ كِتَابَ عُثْمَانَ وَ قَالَ لَهُ النَّجَا فَبَعَثَ مُعَا

فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَقَالُوا لَهُ یَا أَبَا ذَرٍّ « 1» -أَبُو ذَرٍّ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَشَدَّهَا بِکُورِهَا وَ أَنْسَاعِهَا
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اللَّهُ أَیْنَ تُرِیدُ قَالَ أَخْرَجُونِی إِلَيْکُمْ غَضَباً عَلَیَّ وَ أَخْرَجُونِی مِنْکُمْ إِلَيْهِمُ الْآنَ عَبَثاً  رَحِمَكَ

 بِی وَ لَا یَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ

 861ص األمالی )للمفيد(،                         

وَ سَمِعَ  -حَتَّى یَسْتَرِیحَ بَرٌّ أَوْ یُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ وَ مَضَى فِيمَا أَرَى شَأْنَهُمْ فِيمَا بَيْنِی وَ بَيْنَهُمْ

« 8»  النَّاسُ بِمَیْرَجِهِ فَاتَّبَعُوهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْ دِمَشْ َ فَسَارُوا مَعَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى دَیْرِ مُررَّانِ 

ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی مُوصِيکُمْ بِمَا یَنْفَعُکُمْ وَ  -ى بِهِمْفَنَزَلَ وَ نَزَلَ مَعَهُ النَّاسُ فَاسْتَقْدَمَ فَصَلَّ

احْمَدُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ « 1» -تَارِكُ الْیَطْبِ وَ التَّشْقِي ِ

رَسُولُهُ فَأَجَابُوهُ بِمِثْلِ مَا قَالَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ الْبَعْرثَ حَر ٌّ وَ أَنَّ   إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ 

نَحْرنُ   -الْجَنَّۀَ حَ ٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَ ٌّ وَ أُقِرُّ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَاشْهَدُوا عَلَیَّ بِرذَلِكَ قَرالُوا  

بِرَحْمَرۀِ اللَّرهِ وَ    -لِيُبَشَّرْ مَنْ مَاتَ مِنْکُمْ عَلَى هَرذِهِ الْیِصَرالِ   عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِینَ قَالَ

أَیُّهَا النَّاسُ  -كَرَامَتِهِ مَا لَمْ یَکُنْ لِلْمُجْرِمِينَ ظَهِيراً وَ لَا لِأَعْمَالِ الظَّلَمَۀِ مُصْلِحاً وَ لَا لَهُمْ مُعِيناً

غَضَباً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا عُصِیَ فِری الْرأَرْضِ وَ لَرا تُرْضُروا      اجْمَعُوا مَعَ صَلَاتِکُمْ وَ صَوْمِکُمْ

مَا لَا تَعْرِفُونَ فَجَانِبُوهُمْ وَ ازْرَءُوا عَلَيْهِمْ وَ إِنْ عُذِّبْتُمْ « 1»أَئِمَّتَکُمْ بِسَیَطِ اللَّهِ وَ إِنْ أَحْدَثُوا 

هُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْلَى وَ أَجَلُّ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسْریَطَ  وَ حُرِمْتُمْ وَ سُيِّرْتُمْ حَتَّى یَرْضَى اللَّ

 -للَّرهِ بِرِضَى الْمَیْلُوقِينَ غَفَرَ اللَّهُ لِی وَ لَکُمْ أَسْتَوْدِعُکُمُ اللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْکُمُ السَّلَامَ وَ رَحْمَۀَ ا

عَلَيْكَ وَ رَحِمَكَ یَا أَبَا ذَرٍّ یَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ص أَ لَا نَرُدُّكَ فَنَادَاهُ النَّاسُ أَنْ سَلَّمَ اللَّهُ 

فَقَالَ لَهُمُ ارْجِعُوا رَحِمَکُمُ اللَّهُ فَإِنِّی أَصْربَرُ  « 1»  إِنْ كَانَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ أَخْرَجُوكَ أَ لَا نَمْنَعُكَ

 لْفُرْقَۀَمِنْکُمْ عَلَى الْبَلْوَى وَ إِیَّاكُمْ وَ ا

 861ص األمالی )للمفيد(،                         

نراً  وَ الِاخْتِلَافَ فَمَضَى حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ لَا قَرَّبَ اللَّهُ بِعَمْرٍو عَيْ

لَکِنْ لَا قَرَّبَ اللَّهُ مَنْ عَصَاهُ وَ خَالَفَ أَمْرَهُ  فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ وَ اللَّهِ مَا سَمَّانِی أَبَوَایَ عَمْراً وَ« 8»

أَمِيررَ  « 1»  أَ لَا تَتَّقِی اللَّهَ یَا شَريْخُ تُجِيربُ   -وَ ارْتَکَبَ هَوَاهُ فَقَامَ إِلَيْهِ كَعْبُ الْأَحْبَارِ فَقَالَ لَهُ
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تْ فِی یَدِهِ فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَ كَعْبٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ یَرا  الْمُؤْمِنِينَ بِهَذَا الْکَلَامِ فَرَفَعَ أَبُو ذَرٍّ عَصًى كَانَ

« 1» -ابْنَ الْيَهُودِیَّيْنِ مَا كَلَامُكَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَوَ اللَّهِ مَا خَرَجَتِ الْيَهُودِیَّۀُ مِنْ قَلْبِركَ بَعْردُ  

أَخْرِجُوهُ مِرنْ بَريْنِ    -خَرِفْتَ وَ ذَهَبَ عَقْلُكَ فَقَالَ عُثْمَانُ وَ اللَّهِ لَا جَمَعَتْنِی وَ إِیَّاكَ دَارٌ قَدْ

بِهِ النَّاقَۀَ وَ تَعْتِعُوهُ حَتَّرى تُوصِرلُوهُ   « 1»یَدَیَّ حَتَّى تُرْكِبُوهُ قَتَبَ نَاقَتِهِ بِغَيْرِ وِطَاءٍ ثُمَّ انْیُسُوا 

هُ فِيهِ مَا هُوَ قَاضٍ فَأَخْرَجُوهُ مُتَعْتَعاً مَلْهُروزاً  الرَّبَذَةَ فَنَزِّلُوهُ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنِي ٍ حَتَّى یَقْضِیَ اللَّ

 «7» -بِالْعِصِیِّ

 867ص األمالی )للمفيد(،                         

ى بَکَر وَ تَقَدَّمَ أَنْ لَا یُشَيِّعَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع فَ

إِنَّا لِلَّرهِ وَ إِنَّرا إِلَيْرهِ      حَتَّى بُلَّ لِحْيَتُهُ بِدُمُوعِهِ ثُمَّ قَالَ أَ هَکَذَا یُصْنَعُ بِصَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ص

عُبَيْدُ ثُمَّ نَهَضَ وَ مَعَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ وَ الْفَضْلُ وَ قُثَمُ وَ   راجِعُونَ

ى عَلَريْهِمْ وَ  اللَّهِ حَتَّى لَحِقُوا أَبَا ذَرٍّ فَشَيَّعُوهُ فَلَمَّا بَصُرَ بِهِمْ أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ حَنَّ إِلَيْهِمْ وَ بَکَ

ثُرمَّ رَفَرعَ    -یَتِهَرا قَالَ بِأَبِی وُجُوهٌ إِذَا رَأَیْتُهَا ذَكَرْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ شَمَلَتْنِی الْبَرَكَۀُ بِرُؤْ

تُ عَنْهَرا  یَدَیْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أُحِبُّهُمْ وَ لَوْ قُطِّعْتُ إِرْباً إِرْباً فِی مَحَبَّتِهِمْ مَرا زُلْر  

یُیْلِفَنِی فِريکُمْ أَحْسَرنَ    ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ وَ الدَّارِ الْآخِرَةِ فَارْجِعُوا رَحِمَکُمُ اللَّهُ وَ اللَّهَ أَسْأَلُ أَنْ

  الْیِلَافَۀِ فَوَدَّعَهُ الْقَوْمُ وَ رَجَعُوا وَ هُمْ یَبْکُونَ عَلَى فِرَاقِه

 181ص ، 11 جبحار األنوار، 
و اعلم أن الذی عليه أكثر أرباب السير و علماء األخبار و النقل أن عثمان نفى أبا ذر أوال 

لما شکا منه معاویۀ ثم نفاه من المدینۀ إلى الربرذة لمرا   إلى الشام ثم استقدمه إلى المدینۀ 

عمل بالمدینۀ نظير ما كان یعمل بالشام و أصل هذه الواقعۀ أن عثمان لما أعطى مروان بن 

ء منها جعل أبرو ذر یقرول برين     الحکم و غيره بيوت األموال و اختص زید بن ثابت بشی

و یرفع برذلك صروته و یتلرو      عَذابٍ أَلِيمٍبِ  الناس و فی الطرقات و الشوارع بشر الکافرین
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وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّۀَ وَ ال یُنْفِقُونَها فِی سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّررْهُمْ بِعَرذابٍ     قوله تعالى

فرفع ذلك إلى عثمان مرارا و هو ساكت ثم إنه أرسل إليه مولى من مواليره أن  « 1»  أَلِيمٍ

بلغنی عنك فقال أبو ذر أ ینهانی عثمان عن قراءة كتاب اهلل تعرالى و عيرب مرن    انته عما 

  ترك أمر اهلل

 187ص ، 11 جبحار األنوار،                         

فو اهلل ألن أرضی اهلل بسیط عثمان أحب إلی و خير لی من أن أسیط اهلل برضى عثمران  

ن قال عثمان یوما و الناس حوله أ فأغضب عثمان ذلك و أحفظه فتصابر و تماسك إلى أ

یجوز لإلمام أن یأخذ من بيت المال شيئا قرضا فإذا أیسر قضى فقرال كعرب األحبرار ال    

بأس بذلك فقال أبو ذر یا ابن اليهودیين أ تعلمنا دیننا فقال عثمان قرد كثرر أذاك لری و    

أشياء یفعلها  تولعك بأصحابی الح  بالشام فأخرجه إليها فکان أبو ذر ینکر على معاویۀ

فبعث إليه معاویۀ یوما ثالثمائۀ دینار فقال أبو ذر لرسروله إن كانرت مرن عطرائی الرذی      

حرمتمونيه عامی هذا قبلتها و إن كانت صلۀ فال حاجۀ لی فيها و ردهرا عليره ثرم بنرى     

معاویۀ الیضراء بدمش  فقال أبو ذر یا معاویۀ إن كانت هذه من مال اهلل فهی الیيانۀ و إن 

من مالك فهی اإلسراف و كان أبو ذر یقول بالشرام و اهلل لقرد حردثت أعمرال مرا       كانت

أعرفها و اهلل ما هی فی كتاب اهلل و ال سنۀ نبيه إنی ألرى حقا یطفأ و باطال یحيا و صادقا 

مکذبا و أثرة بغير تقى و صالحا مستأثرا عليه فقال حبيب بن مسلمۀ الفهری لمعاویرۀ إن  

 الشام فتدارك أهله إن كان لك فيه حاجۀ.أبا ذر لمفسد عليکم 

و روى أبو عثمان الجاحظ عن جالم بن جندل الغفاری قال كنرت عرامال لمعاویرۀ علرى     

قنسرین و العواصم فی خالفۀ عثمان فجئت إليه یوما أسأله عن حرال عملری إذ سرمعت    

روف صارخا على باب داره یقول أتتکم القطار بحمل النرار اللهرم العرن اآلمررین برالمع     

التاركين له اللهم العن الناهين عن المنکر المرتکبين له فازبأر معاویۀ و تغير لونه و قال یا 

جالم أ تعرف الصارخ فقلت اللهم ال قال مَنْ عَذِیرِی من جندب بن جنادة یأتينا كل یروم  
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ء بأبی ذر بين قوم یقودونه حتى  فيصرخ على باب قصرنا بما سمعت ثم قال أدخلوه فجی

بين یدیه فقال له معاویۀ یا عدو اهلل و عدو رسوله تأتينا فی كل یوم فتصنع ما تصنع وقف 

أما إنی لو كنت قاتل رجل من أصحاب محمد من غير إذن أمير المؤمنين عثمان لقتلترك  

و لکنی أستأذن فيك قال جالم و كنت أحب أن أرى أبا ذر ألنه رجل من قومی فالتفرت  

  الرجال خفيف العارضين فیإليه فإذا رجل أسمر ضرب من 

 186ص ، 11 جبحار األنوار،                         

ظهره حناء فأقبل على معاویۀ و قال ما أنا بعدو هلل و ال لرسوله بل أنت و أبوك عدوان هلل 

و لرسوله أظهرتما اإلسالم و أبطنتما الکفر و لقد لعنك رسول اهلل ص و دعا عليك مرات 

  أن ال تشبع

إِذَا وَلِیَ الْأُمَّۀَ الْأَعْيَنُ الْوَاسِعُ الْبُلْعُومِ الَّذِی یَأْكُرلُ وَ لَرا یَشْربَعُ      عْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُسَمِ

 فَلْتَأْخُذِ الْأُمَّۀُ حِذْرَهَا مِنْهُ.

فقال معاویۀ ما أنا ذلك الرجل قال أبو ذر بل أنت ذلك الرجل أخبرنی بذلك رسول اهلل 

  ص

 اللَّهُمَّ الْعَنْهُ وَ لَا تُشْبِعْهُ إِلَّا بِالتُّرَابِ.  عْتُهُ یَقُولُ وَ قَدْ مَرَرْتُ بِهِوَ سَمِ

 مُعَاوِیَۀَ فِی النَّارِ.« 8»  أُسَيْتُ  وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ

فضحك معاویۀ و أمر بحبسه و كتب إلى عثمان فيه فکتب عثمان إلى معاویرۀ أن احمرل   

الليل و النهرار و حملره   « 1»  ركب و أوعره فوجه به من سار بهجنيدبا إلی على أغلظ م

على شارف لي  عليها إال قتب حتى قدم به المدینۀ و قد سقط لحم فیذیره مرن الجهرد    

فلما قدم بعث إليه عثمان أن الح  بأی أرض شئت قال بمکۀ قال ال قال ببيت المقردس  

لى الربذة فسيره إليها فلم یزل بها قال ال قال بأحد المصرین قال ال قال و لکنی مسيرك إ

 حتى مات.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 از بیعت یزید  متخلّفان ی دربارهاس عبّ مشورت معاویه با ابن .46

 11-18ص أخبارالدولۀالعباسيۀ،

ندی قدرا لعظيم قال: قدم عبد اهلل بن عباس على معاویۀ فقال له: یا ابن عباس! إنّ لك ع

خطرك و شرفك، مع كریم منزلتك و عظيم حلمك، قد أردت مساءلتك و مناظرتك فی 

  أمور قد أهمّتنی. قال: ما ذاك، ال یسؤك

 11ص أخبارالدولۀالعباسيۀ،                        

فأمّرا   -یعنی الحسين بن علی عليهما السالم -اهلل؟ قال: تیلّف ابن عمّك عن البيعۀ ليزید

ابن الزبير فکأنّی به قد هوی، و أمّا الحسين فإن له قرابۀ قریبۀ، و نفسا حييۀ، و أحبّ مرا  

 سرّه و أبغض ما ضرّه. قال ابن عباس:

أمّا ابن الزبير فال أدخل فيما بينکما، و أمّا الحسين فإنه قرال و صردق و خفقرت النعرال     

أنّه أتى أبا بکر و هو علرى   [، و إنك لتعلم ب 11ء ] خلفه، و هو رجل ال یمأل جنانه شی

[ عنيفا ثمّ قال له: تنحّ 1[ فنتره نترا ]8منبر رسول اهلل صلّى اهلل عليه و سلّم، فأخذ بردائه ]

عن مقام أبی. فقال أبو بکر: مقام أبيك ال مقام ابن أبی قحافۀ. فلم یمنعه من ذلك صرغر  

و قد اشتدّ عضرده و أزره، و   سنّه، و اجتماع الناس عليه و هيبتهم له، فکيف یهابك اليوم،

كبر زنده، و لکن سأقول له و ال يلوه نفسی خيرا إن شاء اهلل. قال مروان: یا أمير المؤمنين! 

إنی ألنهاك كثيرا عن هذه االستکانۀ، ابعث إليهما فإن بایعا و إلّا فاضرب أعناقهما. فقرال  

علرى معاویرۀ، و    ابن عباس: لو كنت فی موضع معاویۀ ما أوصيت نفسك بما أشرت بره 

لضاقت عليك إذن األرض بما رحبت، و لو احتاج مرع ذلرك إلرى نصررتك مرا كانرت       

نصرتك إیّاه إلّا نصرة أمۀ وكعاء، فهلّا أوصيت بذلك نفسك غداة قدمت البصرة و رأیرت  

الحسرة و كانت عليك الدبرة، فعمدت إلى رجل من قرریش بيعتره فری عنقرك فرميتره      

يت هاربا غادرا، فأنت فی كل ذلك تابع غير متبروع، ال تررى   [ ثمّ ول1ّبمشقصك فقتلته ]
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نفسك للرئاسۀ موضعا، و ال یرونك لها أهال، فإن كنت إنّما أبغضت عليّا لقتله الوليد فقد 

  قتله بأمر رسول اهلل صلّى اهلل عليه و سلّم، و قتله رسول اهلل صلّى اهلل عليه و سلّم

 11ص العباسيۀ،أخبارالدولۀ                        

أ[ بأمر اهلل و یرغم اهلل أنف من كان راغما، و رأس من لم یدفع ذلك و الحجر. فقرال   17]

عمرو: یا أمير المؤمنين: مروان شيخ من مشایینا، یسرتقبله غرالم مرن بنری هاشرم بمرا       

 استقبله، ال یرى لمجلسك وقارا، و ال ییاف منه حذارا.

[، و اهلل إن رجرال فری   8عذر القراد فما بال الحلم ] فالتفت إليه ابن عباس فقال: یا عمرو

[ و 1[ جال بأیدی الرجال لحقي  بالذلۀ، و إنك لمن لفقه ]1[ إلّا سهما ]1قریش ما كان ]

ممن ختم بغير السنۀ. فقال معاویۀ، اعتدیت على جليسری یرا ابرن عبراس! قرال: إنهمرا       

و كرهت أن یحکى عنی ما ال أسمعانی فی ابن عمّی ما كرهت، و هذا مجل  یحکى عنّا، 

 یجمل بمثلی.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 د با معاویهبرای جنگ مجدّ امیرالمؤمنینا شدن یّمه .47

 821ص ، 1 جالسالم، مناقب يل أبی طالب عليهم 

عْدَ الْیُطْبَۀِ بِأَعْلَى صَوْتِهِ الْجِهَادَ الْجِهَادَ عِبَرادَ  عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ نَادَى بَ  نَوْفٌ الْبِکَالِیُ

دَ اللَّهِ أَلَا وَ إِنِّی مُعَسْکِرٌ فِی یَوْمِی هَذَا فَمَنْ أَرَادَ الرَّوَاحَ إِلَى اللَّهِ فَلْيَیْرُجْ قَرالَ نَروْفٌ وَ عَقَر   

ی عَشَرَةِ يلَافٍ وَ لِأَبِی أَیُّوبَ الْأَنْصَارِیِّ فِری  لِلْحُسَيْنِ ع فِی عَشَرَةِ يلَافٍ وَ لِقَيْ ِ بْنِ سَعْدٍ فِ

عَشَرَةِ يلَافٍ وَ لِغَيْرِهِمْ عَلَى أَعْدَادٍ أُخَرَ وَ هُوَ یُرِیدُ الرَّجْعَۀَ إِلَى صِرفِّينَ فَمَرا دَارَتِ الْجُمُعَرۀُ    

 حَتَّى ضَرَبَهُ الْمَلْعُونُ ابْنُ مُلْجَمٍ فَتَرَاجَعَتِ الْعَسَاكِر
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 822ص ، 82 أبی الحدید، جنهج البالغۀ، البن  شرح

دَى بِرأَعْلَى  أَحْيَوُا السُّنَّۀَ وَ أَمَاتُوا الْبِدْعَۀَ دُعُوا لِلْجِهَادِ فَأَجَابُوا وَ وَثِقُوا بِالْقَائِدِ فَاتَّبَعُوهُ ثُمَّ نَا

فِی یَومِی هَذَا فَمَنْ أَرَادَ الرَّوَاحَ إِلَرى اللَّرهِ   صَوْتِهِ الْجِهَادَ الْجِهَادَ عِبَادَ اللَّهِ أَلَا وَ إِنِّی مُعَسْکِرٌ 

فَلْيَیْرُجْ قَالَ نَوْفٌ وَ عَقَدَ لِلْحُسَيْنِ ع فِی عَشَرَةِ يلَافٍ وَ لِقَيْ ِ بْنِ سَرعْدٍ رَحِمَرهُ اللَّرهُ فِری     

هِمْ عَلَى أَعْدَادٍ أُخَرَ وَ هُوَ یُرِیدُ عَشَرَةِ يلَافٍ وَ لِأَبِی أَیُّوبَ الْأَنْصَارِیِّ فِی عَشَرَةِ يلَافٍ وَ لِغَيْرِ

عَرتِ  الرَّجْعَۀَ إِلَى صِفِّينَ فَمَا دَارَتِ الْجُمُعَۀُ حَتَّى ضَرَبَهُ الْمَلْعُونُ ابْنُ الْمُلْجَمِ لَعَنَهُ اللَّرهُ فَتَرَاجَ 

  كُلِّ مَکَان الْعَسَاكِرُ فَکُنَّا كَأَغْنَامٍ فَقَدَتْ رَاعِيهَا تَیْتَطِفُهَا الذِّئَابُ مِنْ

 121ص ، 11 جبحار األنوار، 

 )به نقل از مناقب شهريشوب( 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 پاورقی توضیحی .48

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 امیرالمؤمنیناد از عصر اس عقّتحلیل عبّ  .49

 61 - 71ص  محمد عباس العقّاد، علی، ماماإل عبقریۀ
 االمام عصر
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 ولرم  قبلره،  من الیلفاء عصور دون به خاصۀ اجتماعيۀ «علیّ» فی الکبری الظاهرة كانت

 التری  الدماء وعزارة القتال شدة علی عسکریۀ، حربيۀ أو سياسيۀ ظاهرة حقيقتها فی تکن

 .حروبها فی أریقت

 .االسالميۀ الدولۀ يهف نشأت الذی العصر هو كان بکر أبی فعصر

 .انشاؤها فيه تمَّ الذی العصر هو كان عمر وعصر

. الجدیدة الدولۀ نشأة بعد االسالمی المجتمع فيه تکوّن الذی العصر هو كان عثمان وعصر

 للرئاسرۀ  المرشرحۀ  الطبقات بعض توالها التی الوالیات أساس علی جدید نظام فيه فبرز

 .وأشباهها العليۀ من

  هو أو أعقابه فی وجاء تقدمه ما بين عجيباً عصراً فکان علیّ عصر أما

 ‹  71 صفحه ›

 الثبروت  كرل  یثبت فلم عليه، یجری أن ینبغی الذی النحو علی جری ألنه عجيباً یکن لم

 مترداعياً  بناء یکن ولم التمام، سبيل فی جدیداً بناء كان ألنه االضطراب كل یضطرب ولم

 .واستقرار رسوخ فکله منه مفروغاً اًقائم بناء وال واندثار، هدم فکله

 كل أحدهما فی: متقابلين اثنين قسمين واضطرابه ثُبوته بين انقسم حقاً فيه العجيب ان اال

 .وتحویله لتقویضه والتحفز االجتماعی النظام من التذمر عوامل

 فری  سرفيان  أبری  ابرن  معاویۀ قسم كان االجتماعی، النظام عن الرضا قسم وهو أحدهما،

 .جاورها وما مالشا

 الجزیرة فی طالب أبی ابن علیّ قسم كان االجتماعی، النظام من التذمر قسم وهو واآلخر،

 .أنحائها بجملۀ العربيۀ

 األمویين جدّ أميۀ اليها فلجأ الجاهليۀ عهد فی أمویۀ أرضا المعانی مِنَ بمعنی الشام كانت

 قيرام  بعرد  مرا  الی مهاجرین أو نمتجردی أبناؤهُ الها وقصد الزعامۀ، علی هاشم غلبۀ حِين

 .االسالميۀ الدعوة
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 والقيرادة  االمارة یتولی ان سفيان أبی بن یزید نصَيب مِن فکان االسالميۀ الدعوة قامت ثم

 عمرر،  الیليفرۀ  قبل مِن مُعاویۀ اخوهُ وخلفه الصِّدی ، بکر ابی الیليفۀِ قبل من الشَّام علی

 امارتها علی مقيماً یزل فلم

  ‹ 77 صفحه ›

 الوقرت  فسرحۀ  من له فاتسع. عثمان مقتل بعد باالخالفۀ علیّ مبایعۀ الی سنۀ عشرة بضع

 ولم. حوله من منازع الینازعه الذی األموی السلطان لتأسي  ممهّد مجال الرخاء وفسحۀ

 فلرم . حکمهرا  فری  لره  المؤیدین األعوان واصطناع فيها البقاء علی عامال توالها منذ یزل

 مرن  السرواد  دون الشررفاء  علری  رعایته یقصر ولم رضاه، ینفعه جلر استرضاء فی یتوان

 كرل  الشرام  ثرروة  وسرعت  وقرد  ارضراؤه،  وسعه من كل یُرضی كان بل. واألجناد األتباع

 .اليه ساع او عنده مقيم حاجۀ صاحب

 والنقمۀ باجتنابه وأوالهم خصومه الی الناس أقرب قَصدَهَ حتی الیصلۀ هذه عنه واشتهرت

 برن  اهلل وعبرد  خطراب،  بن عمر بن اهلل وعبد طالب، أبی بن علی أخو عقيل ومنهم.. عليه

 .األخطار وذوی الشرفاء بين الطبقۀ هذه من وأناس العاص، بن وعمرو زمعۀ،

 فتركره  بحر ،  له لي  ألنه عليه فأباه المال بيت من عليه یجریه ماالً أخيه من عقيل أراد

 «دنيرای  فری  لی خيرٌ ومعاویۀ دینی، فی لی خيرٌ أخی ان: »یقول وهو معاویۀ علی وأقبل

 .والرجاء بالنسب معاویۀ من والمقربون علیّ عن الغرباء یصنعه ما ذلك علی وق 

 إحکامره  مرن  وبلرغ .. » األخطرار  وذوی ارضراء  همه كما والعامۀ، السواد ارضاء همّه قد

 علری  دخل الکوفۀ أهل من رجالً ان وعوامه خواصه قلوب واجتذابه لها واتقانه للسياسۀ

 هرذه : فقرال  دمشر   من رجل به فتعل  صفّين، عن منصرفهم حال فی دمش  الی له بعير

 ناقتی

 ‹  76 صفحه ›
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 یشهدون بينۀ رجالً خمسين الدمشقی وأقام معاویۀ الی أمرهما فأرتفع بصفين، منی أخذت

 اهلل صلحكأ: الکوفی فقال. إليه البعير بتسليم وأمره الکوفی علی معاویۀ فقضی.. ناقته أنها

 تفررقهم  بعرد  الکروفی  الی ودس. مضی قم حکم هذا: معاویۀ فقال. بناقۀ ولي  جمل انه

 أنی عليّاً أبلغ: »له وقال إليه، وأحسن وبرّه ضعفه اليه فدفع بعيره ثمن عن وسأله فأحضره

 !«والجمل الناقۀ بين یفرق من فيهم ما ألف بمائۀ أقابله

 یروم  فری  الجمعۀ صفين الی مسيرهم عند بهم صلی هان له طاعتهم فی أمرهم من بلغ ولقد

  ...«بها وحملوه القتال عند رءوسَهم واعاروه األربعاء

 ‹  77 صفحه ›

فما سمعت قط صيحۀ فتنۀ اال بادر اليها بما یسکنها و یردها الی طلب االستقرار و الدوام. 

د و االخالص فی فمن اجدی معه المال أسکته باغداق المال عليه، و من كان من أهل الج

العبادة و الزهادة فهو محتال علی اقصائه أو نفيه من الشام بحيلۀ یوافقه عليها شركاؤه فی 

 المصلحۀ و ال تعييه.

حن  بعض الزهاد علی هذا الترف الذی استفاض بين العليۀ و الشررفاء فارتفعرت علريهم    

ی سبيل اهلل، حتری ولرع   صيحۀ أبی ذر الغفاری بالنکير، و طف  یطالب األغنياء باالتفاق ف

و بشرر الرذین یکنرزون    » الفقراء بصيحته و شکا األغنياء ما یلقونه من نذیره أو بشريره:  

الذهب و الفضۀ و ال ینفقونها فی سبيل اهلل بمکاوٍ من نار تکوی بها جباههم و جنروبهم و  

 «.ظهورهم

ه بهرا ان كران   فأشف  معاویه من مغبۀ هذه الصيحۀ و ارسل الی أبی ذر ألف دینار یسرکن 

ممّن یسکتهم الغنیّ عن األغنياء فما طلع النهار حتی كانت الدنيانير فی أیردی المعروزین   

الذین یلوذون بالداعيۀ األمين و یشکون إليه. ثم صلی معاویۀ الصبح و أرسل الی الداعيۀ 

 أنقذ جسدی من عذاب معاویۀ فانه أرسلنی الی»رسوله الذی حمل إليه الدنيایر یقول له: 

غيرك فأخطاب بك. فقال له: یا بنیّ، قل له: واهلل ما أصبح عندنا مرن دنرانيرك دینرار...    



 .............................................................................................|فراتر از قیام  __ 556

فعلم معاویه أن الرشوة هنا التغنی عن القسروة . و  «.. ولکن أخرنا ثالثۀ ایام حتی نجمعها

كتب الی الیليفۀ ان أبا ذر أعضل به فال طاقۀ له بالصبر عليه فأتاه االذان بنفی أبی ذر من 

 الی المدینۀ  الشام

 ‹  71 صفحه ›

 ..ثم ضاقت به المدینۀ ایضاَ فنفی منها الی قریۀ من أرباضها حيث ال یسمع له دعاء.

 ‹  72 صفحه ›

 أیمرا  االسرالميۀ  الدولرۀ  من حِصته فی اآلیۀ تنعک  أن المصادفات شاءت فقد علی أما

 شواجر فيها تتم أن وأوشکت واالستدامۀ، الرضا دواعی فيها تنعدم أن فأوشکت. انعکاس

 ..بالنظام باالخالل اليوم نسميه وما الفتنۀ

 أهرل  یَرضری  ال الکوفۀ، وبين الحجازیتين العاصمتين بين أشده علی عنده التناف  فکان

 حتری . وهرؤالء  هؤالء به یرضی بما الکوفۀ أهل یَرضی وال مکۀ، أهل یُرضی بما المدینۀ

 .«بالنار الرمضاء من المستجير» ویمأ الکوفۀ الی وأوی الحجاز فی المقام به ضاق

... 

 ‹  61 صفحه ›

 یجهرر  لرم  ولو اليها متطلع الیالفۀ علی مناف  كل والکوفۀ الحجاز فی علیّ مع واجتمع

 علری  نبایعرك : لعلیّ یقول كان من فمنهم عليها، یزحمونه الذین شركائه من میافۀ بطلبها

 كران  مرن  ومرنهم  بقولره،  والمبراالة  لره  المشاورة بقلۀ یتعلل كان من ومنهم شركاؤك، أنا

 وكراهرۀ  الیرالف  لرذرائع  تمحُّرالً  عثمران،  باسرم  عليّرا  یحارب أصبح ثم عثمان یحارب

 ..األمور الستقرار

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 فی قسطنطنیهمعرّ .51

 نامه دهیدا لغت
و  یحيمسر  یامپراطور رومر  ني.( نیست م 117 - 171[ )اِخ ( ) ی. ] ق ُ طَ ط نيقسطنط

 اير ( به دن یوگسالوی، در  شي)ن سوسيدر ن ی)استانبول ( است . و هيقسطنطن ادگذاريبن

 یبود. هنگام هیسور یاز نژاد يرام النهيامپراطور و مادرش ه نوسييمد. پدرش كونستانت

در  نيگفت قسرطنط  یم .بدرود زندگ 126به سال  نگلستاندر ا وكیكه پدرش در شهر 

پدر دعوت كردند و  ینيجانش یاو را برا نرویممتاز بود و ازا یو دالور تیارتش به كفا

 وسيمکسرنت  یو فرانسه اعترراف كردنرد ولر    ايتانیبه حکومت او بر بر گریگردنکشان د

روما  كینزد انيدر روم به جنگ با فرانسه كمر بست و در كنار پل ملف كیامپراطور شر

جنرگ برر    نیر در ا یو ندی. گودیگرد نيامپراطور مغرب زم انهگیغلبه كرد و  نيقسطنط

او «.  یشويم روزيعالمت پ نیبا ا»عبارت :  نیرا مشاهده كرد به ا یبيصل ديفراز خورش

را در سراسر كشور خود مبراح   حيصادر كرد و مذهب مس یم . بیشنامه ا 181به سال 

م .  111نرد. در سرال   غرب را به انجمرن ارلر  خوا   یسال بعد اسقف ها رساخت و د

 جهران  ٔ   گانهیامپراطور بزرگ و  نيامپراطور شرق شکست خورد و قسطنط وسينيسيل

وضرع كررد كره كشراورزان و      یقدرت امپراطور را گسترش داد و قانون ی. ودگردی روم

 ونرد يرا به دولت پ سايكل ی. وسازديبه هم مربوط م یطبقات میاز رژ یكارگران را به نوع

م .(  117به سرال   ايقيرا به عهده گرفت )انجمن ن یسائيانجمن كل نيستنی استیداد و ر

را بره ده   تیرت یم . پا112را اعالن كرد. و به سرال   یقين مانیو در همان مجمع قانون ا

 هيطنطنداد و به نام قسر  یدر كنار بوسفور منتقل ساخت و ين را وسعت و يباد وميزنطيب

دفاع از حدود فرات به پا خاسرت و برا    یبراخود  یيخر زندگان یدر سالها یخواند. و
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(. ۀير گفرت . )از الموسروعۀ العرب   یبردرود زنردگ   ایدير کوميروبه رو شرد و در ن  انيرانیا

 . رياول ملقب به كب نيقسطنط

.  هياستانبول . ] اِ تام ْ [ )اِخ ( اسرتامبول . اسرالمبول . اسرطمبول . اسرطنبول . قسرطنطن     

بالد عالم است  نیاز مشهورتر یکیو  یدولت عثمان تیتیا. سابقاً پ اي. بوزنط هينيقسطنط

... 

 نیر ا ندیبود و گو زان يكوچك موسوم به ب ی: در ابتدا استانبول قصبه ا یییاحوال تار

بنا نهراد و مسرکن و    ونانیپادشاه مگار واقع در  زان يق . م . ب 661قصبه را در سال 

ورود و  ستندیزيسواحل م نیدر اطراف ا كه هيحال اقوام تراك نیشد. در ا انيونانی أوایم

 کنيقصبه برخاستند ل بیتحمل نکرده و بقصد تیر ینواح نیرا بد یقوم اجنب نیاقامت ا

زن پادشاه مرذكور از   هيداليف یوكاردان رتدابي هیدر سا زان يسودا نبردند، ب نیاز یسود

 یکركشر . بهنگرام لش شديمستقل كوچك اداره م یو بشکل جمهور افتینجات  بیتیر

 برپ  از غلبه  یسردار اسپارت اسينپوزا یافتاد ول انيرانیبدست ا تيناح نیا ارشايخش

،  ادسير بيو تابع اسپارت كررد و سرپ  يلک   رونبي ينان دست از را مزبورقصبه  انيرانای

 نیر منروال ا  نیيترن دريورد. برد   تير را تحت تبع زان يها را مغلوب ساخته ب یاسپارت

كره   بوليعاقبت بهمرت تراسر   یو ين بود ول نیست تصرف ادر د یدیمدت مد نيسرزم

بشرکل   یبحال اولر  افتهیيب و خاك بود، از ذلت اسارت نجات  نياز فرزندان هم یکی

پردر   پير ليداشرت . ف  رومنمرون یموسوم به  یدريمد و مجلس یكوچك مستقل یجمهور

فراق كررده   ات انيبا يطن یاهال یكرد ول اريقصبه كوشش بس نیضبط ا یبرا رياسکندر كب

دائمراً   زان ير ب ینقاط با اهال نیو ضبط ا یريجهانگ یدر اثنا انيكردند. روم یريجلوگ

نکررده و اسرتقالل او را محتررم     یبردان دسرت انرداز    یدیر اتفاق داشتند، لذا مدت مد

 نیامپراطور وسپاز افتند،ی یازاتامتي و دريورده ضبط ٔ   طهيبعدها ينرا بح یول داشتند،يم

سِروِر   امپراطرور  یداخلر  یبرد، و بعدها در خالل اغتشاشر  نيرا هم از بمزبور  ازاتيامت
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بر حسب درخواست پسر امپراطور مزبرور ينطرونن    یساخت پ  از مدت رانیقصبه را و

 نیر دوبراره ا  ني. در زمان امپراطور گالدينام ايو بنام فرزند خود ينطون ريباز قصبه را تعم

و نجات  انیاز فرار یبمرور دهور برخ واقع شد. پ  بیشهر در معرض قتل عام وتیر

 زان ير ب یو براز بنرام اولر    دیر شهر را تجد نیعام فراهم يمده عمارت ا لاز قت افتگانی

هجروم بررده هرم قصربه      تيناح نیاز جانب بحر اسود به ا ثي. بعدها اقوام اسکدندينام

 یچر  یاسکدار( را نهب و غارت كردنرد. امپراطرور لر    یعنی)  يسوپولخری هم و مزبور

در جروار ادرنره بمرردم     رير ن كبيپ  از شکست در محاربه با امپراطور قسرطنط  وسين

منتقرل   یكرو  یقاض یعنی دونيشد و از ينجا به خالک یبودند ملتج یكه متف  و زان يب

اقامرت كررد و چنران     یدیر دريمرده مردت مد   زان يبه ب یو بيدر تعق نيشد. قسطنط

بردل بره    لشيعزم رحر  جهي. در نت ستیوايمکان شده بود كه دل كندن نم نیمجذوب ا

بزرگ همت گماشت . پ  از بحر اسود مصالح و سنگ  یشهر  أسياقامت شد و به ت

 قره عتيمتعل  به ازمنره   یو ستونها کرهايو با مسلّه ها و پ عيرا توس زان بييورده قصبه 

و  یمتعردد ينراطول   یییترار  ینوع يثار تمدن درخرابه ها نیدادند و هرچه از ا شیيرا

 انيالزم ، اع بيو ترغ  ی. در اثر تشوندمکان حمل و نقل كرد نیبه ا شديم افتی ونانی

و  دیر روم جد یعنر یرومرا   ايقصبه را در ابتدا ن نیمنتقل گشتند، ا نجایو اشراف روم به ا

شهر در وسعت و  نیا جینام گذاردند. بتدر نقسطنطي نهیمد یعنی  ينوپوليبعدها قسطنط

 نيبه امرر قسرطنط   کرد،ينم تیكفا یشد. در ين زمان سور باستان از شهر روم برتر نتیز

سور بکرات از زلزله و  نی. بعدها ادنديگرداگرد شهر كش یبشکل امروز یسور بزرگ ريكب

 نیر و مرمت شرد و بره ا   ريتعم نيو از جانب اخالف قسطنط دیخسارت د گریحوادث د

. مراسرم   افرت یتحول  هيبه صورت شهر قسطنطن زان ياستانبول از حال شهرك ب  یطر

 مره يدر ين زمانها نصرارا و ن  یاز اهال یمني. شد مجرا.  م 112 سالمه  88افتتاح ين در 

در عصرر   یبود،بعرد از و  دهيبحد كمال نرس نيمشرك بودند. شهر در عهد قسطنط گردی
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و در عهد والن  هم  رفتیداشت ، اتمام پذ یحکمران 168م . تا  117كونستان  كه از 

 نأميبزرگ يب شهر را ت یسد  أسيت بام . بوده  161تا  161از  وی سلطنت هكه دور

شد  دیو تجد ريخان تعم مانيسد همان سد است كه بعدها از طرف سلطان سل نیكردند. ا

روم  یرا مركز امپراطرور  هيم . شهر قسطنطن 127و امروزه سد بزرگ بلگراد است . در 

. دين جرد و جهرد كامرل صررف شر      شیو يرا شیرايهم به پ  یطر نیقرار دادند و به ا

از ينها  یبنا كرده بود كه امروز اثر گرید یدوم دو كاخ و چند بنا و حمامها وسيتئودوس

شرهر   یداخل یظهور اغتشاش و بلوا بيدر تعق یالدينمانده است . در قرن ششم م یباق

 نينر  یگشرت ، امپراطرور ژوسرت    رانیو یخانمانسوز شده بکل  یگرفتار حر هيقسطنطن

شرناخته شرد    نهیمد نیا ثانی ؤس شهر پرداخت و م ميرمو ت دی( بتجد انوسين یوستی)

را از دسرت داد و از   یباستان شیرايو پ شینبود، يرا هيين قسطنطن گرید هيقسطنطن یول

هولنراك حکومرت    عیو فجرا  عوقرای تنزل را گذاشت وصرحنه   یببعد شهر بنا خیين تار

تحت  هی. ق . بزمان معاو هَ 11و ين شد. در سنه  نای تاز و تاختروم و عرصه  زان يب

يوردنرد و شرهر را از طررف     هياسرالم روبقسرطنطن   انیغاز یبن عوف ازد انيفرمان سف

 ديتن مسلمان در خارج سرور شره   12222حال  نیمحاصره كردند. در ا ایو در یخشک

. در  رهيو غ ینصارا وبیبودند، مانند: ابوا ارانیينان چند تن از صحابه و  نيشدند كه ب

هَ . ق . عبردالملك  21 خیاستانبول را محاصره كردند، باز در تار زين هیمعاو دبنیزیزمان 

 از.  سراخت  اسرتانبول  فتح اموررا م نيدر تحت فرمان برادر خود مسلمه عساكر مسلم

بود بکررات برر    یاز اقوام شمال یکیموسوم به وارغ كه  یم . قوم 8211تا  167 ختاری

 هير ام یيمدند. بعرد از بنر   برنمی يناناز عهده  راطورانر مسلط شد تا ينجا كه امپشه نیا

بار با امپراطروران روم دسرت و پنجره نررم      نیچند یسلجوق نيو سالط یعباس یخلفا

 خی. در تارامديدر تحت تصرف مسلمانان درن هيقسطنطن چگاهيادوار ه نیدر ا یكردند ول

در موقرع   هرا يروم كره و خراب كردند، تا ينجرا  شهر را ضبط  نیا بيم . اهل صل 8121
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 هير نپرداختند، چه يثرار باق  هايين خراب نیيم . به مرمت و تز 8618شهر در  نیاسترداد ا

 یحسن و يبادان هيگفت كه قسطنطن دیرو با نینادر بود و از ا اريبس مقدی تمدن و عمران

 یدر محلر  یولرت عثمران  افتاده برود. د  یخود را از دست داده و بشکل خرابه ا یباستان

را بدست يورده بعرد   یدولت نقاط همجوار يناطول نیشد. ا  أسيت هيبه قسطنطن كیزدن

 یعر طبيوضرع در حکرم محاصرره     نیر شده اطراف ينرا هم ضبط كرد. ا یلیداخل روم ا

 شران یبودند و با ا مناكيب یعثمان نيحال امپراطوران روم از سالط نیاستانبول بود. در ا

و در سنه  دیزیسلطان با رمیلدیهَ . ق .  727. در سال دمماشات را گذاردن مدارا و یبنا

 خینشد. در ترار  سريفتح م یرا محاصره كردند ول هيقسطنطن ثانی مرادخان سلطان 117

 یو هرم از جانرب خشرک    ایشهر مزبور را هم از طرف در یسلطان محمدخان ثان 177

هرور از طوپقپرو و انردرون تنگره برا      نوظ ميجس یبا توپها یمحاصره كرد. عساكر عثمان

 ایر كررده بودنرد، از در   جيبشکطاش و كاغذخانه داخل خل  یكه از طر یسبک یهايكشت

 مزبرور االَّخرر سرنه    یجماد 12در  انیفتح نما نیعبور كرده استانبول را فتح كردند و ا

از شرهر يغر   نیا یبرا یدجدیببعد دوره  خیتار نی. از ا افتی وقوع.  م 8171 با مطاب 

 بره  موسروم  كوچرك . در دور اول قصبه دينام دیشهر با خیتار ميينرا دور س هك گردديم

برود و در دور سروم    هيبه قسطنطن یروم و مسم یو در دور دوم مركز امپراطور زان بي

. دراواخر دور دوم استانبول چنانکه دیو بنام استانبول معروف گرد هيدولت عثمان تیتیپا

 یشهر، قسم اعظم اراض نیبه ا انيورود عثمان هنگامدر واقع  خراب بود، و اريگذشت بس

 افرت یمعمور و مسکون نادر  یخرابه بوده و جاها یمشت ایو  یسور خال انيواقعه در م

شرهر   یجداگانه در حروال  یبصورت شهرك كیهر  یكو یغلطه ، اسکدار و قاض شدهيم

كشرتزارها.   زارت بود امحالت واقع در اطراف عب گریو د یبك اوغل یواقع گشته اراض

هرا   هیر د یمحفوظ از باد چند پارچه ده وجود داشرت ولر   یدر اندرون تنگه در دره ها

نبرود امرا فراتح برزرگ      یها اثر القیيرا داشتند. از  یشبان یاز كلبه ها ای توده منظره
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 یايسر ييغراز كررد، كل   تير و جلرب جمع  یشهر به يباد ريبالفاصله پ  از فتح و تسی

: فراتح  دیر جوامع جد زيكرد و ن لیو تبد لیرا بجوامع تحو گره دیسيت كنو هف هياصوفیا

شهر را مركز  نیرا از نو بنا كرد و ا لریچر ینی، قاسم پاشا و جامع  یبیار خي، ش وبیا

 یعرال  یو اشراف و رجال بزرگ دولت بناهرا  انيرو اع نیقرار داد و از ا یدولت عثمان

به استانبول هجوم يورده اقامت  گرید قاطن یهااز مسلمان  یريبوجود يوردند و جمع كث

را  تير جمع شیگنجا گرسوردیشهر منحصر بداخله  نیا یو در ظرف اندك مدت دندیگز

شهر به  جهيبوجود يمد و در نت یعال ینداشت و رفته رفته جوامع، مدارس ، و ساختمانها

 یفندقل شا،پا ، قاسم یبك اوغل دیجد یو محله ها ديرس میقد یچند مقابل يباد یيباد

 یكو یشد. و اطراف اسکدار و قاض دايدر گرداگرد غلطه پ رهي، قباطاش ، بشکطاش و غ

باصرفا بوجرود يمرد     یتابسرتان  یو اقامت گاهها القهایي، در اندرون تنگه  افتیوسعت 

شهر به دفعرات   نیساخته شد و روزبه روز بر جمال و حسن ينها افزود. ا یعال یكاخها

هرم موجرب    نیر معمول گشته و ا یچوب یخانه ها میو لذا از قد دهیداز زلزله خسارت 

 یيتش سوز یو اگر بال سازديوارد م یبر اهال اريشده است و خسارت بس  یكثرت حر

امور  یايبود.بعدها اول نیاز ا عتريمبرم وجود نداشت استانبول اكنون بمراتب يبادتر و وس

در  ینظرر بره مقرررات قرانون     نکره چناخسارت كرده اند  نیاز ا یريجلوگ یبرا یاقدام

 نیر را ندارد و بر اثرر ا  چوبیخانه  یح  بنا یكس گریدهد د یرخ م  یكه حر یمحالت

 یسرنگ و يجرر   یخرود را بسراختمانها   یاز ارزش افتاد و جا یچوب یاقدام خانه ها

 استوار داد.

 ایبشهر  ینعی) نيپول نيت  یا یونانی رياست از تعب یفتحری و خوذٔ  ما استانبول ٔ   كلمه

نظرر   نیر ا کنياند لر  دهياسم نام نیشهر را به ا نیپ  از فتح ا انيعثمان ندیدر شهر(. گو

شهر اطالق شده چنانکه در معجم البلدان  نینام بر ا نیا انيخطاست ، قرنها قبل از عثمان

دو  یعنر یهَ . ق .  7كتاب در اواسرط قررن    نیو ا مينيب یرا م رين تعبيهم یحمو اقوتی
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سرابقاً نرام    یعثمران  سرندگان یاز فتح استانبول نوشته شرده معهرذا ادبرا و نو    شيقرن پ

برنرد. )قراموس االعرالم     یو اكنون اسالمبول را بکار م بردنديبکار م شتريرا ب هيقسطنطن

 (. یترك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 وداع امپراتور روم با سوریه  .51

 817ص  متن، شراف،واإل التنبيه
 أبرویرز  بين و بينه الحال فساد فی السبب و شهربراز خبر على أتينا قد و: المسعودی قال

 حيله و الحروب من فارس بين و بينه كان ما و هرقل، أخبار شرح و أمرهما يل ما الى و

 و سالت،المرا و المکاتبات من سلّم و عليه اهلل صلّى النبی بين و بينه كان ما و مکایده، و

 أبرى  خالفۀ فی غيرهما و مصر و بالشأم الحروب من المسلمين بين و جنوده بين كان ما

 جبرل  صعوده عند قوله و الروم، بالد الى الدرب قطعه و الشأم عن خروجه و عمر، و بکر

 حتى ابدا إليك یعود ال مودع سالم سوریه یا السالم عليك: »الشأم على اشرافه و اآلكام

 «فطامه أمر و رضاعه، أحلى فما! یولد ال ليته و المشئوم، الغالم یولد

 817-811ص  ،7 ج والتاریخ، البدء
  اليرموك وقعۀ

 حيراة  فی المسلمون إليها ألجأه بأنطاكيۀ الروم و الشأم ملك هرقل كان و[ F ؟r 822 ؟]

 األیهرم  برن  جبلرۀ  جراءه  و القسرطنطينيۀ  و الروميّرۀ  من استمدّ و الجموع فجمع بکر أبى

 علريهم  أمّرر  و یزعمون فيما ألف مائۀ أربع فتکاملوا جذام و لیم من معه من فی الغسّانى

 ضباب ذی أیّام فی الوليد بن خالد و الجرّاح بن عبيدة ابو فلقيهم ماهان[ 8] دمست  هرقل
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 ثمرانون  هروّة  فری  فتساقط جموعهم اهلل فضّ و فهزموهم اليرموك له یقال بموضع رذاذ و

 [1] هوّة الهوّة تلك سمّيت و بالقصب الغد من فغدوا أوّلهم لقی بما رهميخ یشعر ال ألفا

 817ص ،7 البدءوالتاریخ،ج

 انتهت و ألفا ثالثين و خمسۀ یومئذ المسلمون كان و ألفا سبعين بالسيف قتلوا و اليرموك

 أشررف  و مالره  و رحله و بأهله القسطنطينيّۀ الى فیرج بأنطاكيۀ هو و هرقل الى الهزیمۀ

 أبدا إليك یرجع أنّه یرى ال مودّع سالم عليکم السالم فقال الشأم ىعل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 موالیان کوفه با امیرالمؤمنینتعامل   .52

 878-812ص وقعۀصفين،
 [معاویۀ إلى علی كتاب] 

 اكترب : لره  قالوا علی أصحاب من طائفۀ أن الوداك أبی عن رجل عن سعد بن عمر نصر

 هرم  مرا  بترك تأمرهم و إليك فيه تدعوهم بکتاب قومك من قبله من إلى و معاویۀ إلى

  إليهم فکتب عظما إال بذلك عليهم تزداد لن الحجۀ فإن الیطأ من فيه

 872ص وقعۀصفين،                        

 قبله من إلى و معاویۀ إلى المؤمنين يرأم علی اهلل عبد من 8: 8 الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اهلل بِسْمِ»

 عبرادا  هلل فإن بعد أما هو إال إله ال الذی اهلل إليکم اهلل أحمد فإنی عليکم سالم قریش من

 و الحکريم  القررين  فی فضلهم اهلل بين و الدین فی فقهوا و التأویل عرفوا و بالتنزیل يمنوا

 حررب  علرى  مجمعرون  تراب بالک تکرذبون  ص اهلل لرسرول  أعرداء  الزمان ذلك فی أنتم

 و دینره  إعرزاز  اهلل أراد حترى  قتلتمروه  أو عذبتموه أو حبستموه منهم ثقفتم من المسلمين

 و كرهرا  و طوعرا  األمرۀ  هذه له أسلمت و أفواجا دینه فی العرب دخلت و رسوله إظهار
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 و بسربقهم  السرب   أهل فاز حين على رهبۀ إما و رغبۀ إما الدین هذا فی دخل ممن كنتم

 ال و الردین  فری  سروابقهم  مثرل  لره  ليست لمن ینبغی فال بفضلهم األولون لمهاجرونا فاز

 ینبغری  ال و بظلم فيحوب به أولى و أهله هم الذی األمر ینازعهم أن اإلسالم فی فضائلهم

 لي  ما بالتماس نفسه یشقی أن ال و طوره یعدو أن ال و قدره یجهل أن عقل له كان لمن

 أعلمهرا  و ص اهلل رسرول  مرن  أقربها حدیثا و قدیما األمۀ هذه بأمر الناس أولى إن ثم له

 من الرعيۀ تحمله بما أشدها و جهادا أفضلها و إسالما أولها و الدین فی أفقهها و بالکتاب

 الْحَ َّ تَکْتُمُوا وَ بِالْباطِلِ الْحَ َّ تَلْبِسُوا ال وَ -ترجعون إليه الذی اهلل فاتقوا اضطالعا أمورها

 شررارهم  أن و یعلمون بما یعملون الذین اهلل عباد خيار أن اعلموا و 11: 1 تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ وَ

 یرزداد  لرن  الجاهل إن و فضال بعلمه للعالم فإن العلم أهل بالجهل ینازعون الذین الجهال

 أال جهال إال العالم بمنازعۀ

 878ص وقعۀصفين،                        

 أصربتم  قبلرتم  فرإن  األمرۀ  هذه دماء حقن و ص نبيه سنۀ و اهلل كتاب إلى أدعوكم إنی و

 اهلل من تزدادوا فلم األمۀ هذه عصا ش  و الفرقۀ إال أبيتم إن و لحظکم اهتدیتم و رشدكم

 .«السالم و سیطا إال عليکم الرب یزداد لن و بعدا إال

 182-181ص ، 7 جالکافی، 
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ شَرِیفِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیُّ عَنْ  -72

 بْنِ سَابِ ٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَتِ الْمَروَالِی أَمِيررَ الْمُرؤْمِنِينَ ع   

رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ یُعْطِينَا مَعَهُرمُ الْعَطَایَرا بِالسَّروِیَّۀِ وَ     فَقَالُوا نَشْکُو إِلَيْكَ هَؤُلَاءِ الْعَرَبَ إِنَّ

الْمُؤْمِنِينَ  زَوَّجَ سَلْمَانَ وَ بِلَالًا وَ صُهَيْباً وَ أَبَوْا عَلَيْنَا هَؤُلَاءِ وَ قَالُوا لَا نَفْعَلُ فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَمِيرُ

  رِیبُ أَبَيْنَا ذَلِكَ یَا أَبَا الْحَسَنِ أَبَيْنَا ذَلِكَ فَیَرَجَ وَ هُوَ مُغْضَبٌع فَکَلَّمَهُمْ فِيهِمْ فَصَاحَ الْأَعَا

 182ص ، 7 جالکافی،                         
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ارَى صَر یُجَرُّ رِدَاؤُهُ وَ هُوَ یَقُولُ یَا مَعْشَرَ الْمَوَالِی إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ صَيَّرُوكُمْ بِمَنْزِلَرۀِ الْيَهُرودِ وَ النَّ  

بَرارَكَ اللَّرهُ   « 8»یَتَزَوَّجُونَ إِلَيْکُمْ وَ لَا یُزَوِّجُونَکُمْ وَ لَا یُعْطُونَکُمْ مِثْلَ مَا یَأْخُذُونَ فَاتَّجِرُوا 

 لَکُمْ فَإِنِّی قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ الرِّزْقُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَۀُ أَجْزَاءٍ فِی التِّجَرارَةِ وَ 

 وَاحِدَةٌ فِی غَيْرِهَا.

 182ص ، 11 جبحار األنوار، 

[ الْغَارَاتِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِیِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِساً یَوْمَ الْجُمُعَۀِ وَ عَلِیٌّ  وَ فِی ]كِتَابِ

جَالِ ٌ فَجَاءَ الْأَشْعَثُ فَقَالَ: یَا أَمِيرَ  عَلَيْهِ السَّلَامُ یَیْطُبُ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ يجُرٍّ، وَ ابْنُ صُوحَانَ

[ فَقَرالَ: ]صَعْصَرعَۀُ[    الْمُؤْمِنِينَ غَلَبَتْنَا هَذِهِ الْحَمْرَاءُ عَلَى وَجْهِكَ! فَغَضِبَ ]عَلِیٌّ عَلَيْهِ السَّرلَامُ 

لَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ یَعْرذِرُنِی عَرنْ هَؤُلَراءِ    لَيُبَيَّنُ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ الْعَرَبِ مَا كَانَ یَیْفَى فَقَالَ عَلِیٌّ عَ

طْررُدَهُمْ  الضَّيَاطِرَةِ، یُقْبِلُ أَحَدُهُمْ یَتَقَلَّبُ عَلَى حَشَایَاهُ، وَ یُهَجِّرُ قَوْمٌ لِذِكْرِ اللَّهِ، فَيَأْمُرُنِی أَنْ أَ

 فَأَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ.

النَّسَمَۀَ، لَقَدْ سَمِعْتُ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ يلِهِ یَقُولُ: لَيَضْررِبُنَّکُمْ  وَ الَّذِی فَلَ َ الْحَبَّۀَ وَ بَرَأَ 

 وَ اللَّهِ عَلَى الدِّینِ عَوْداً كَمَا ضَرَبْتُمُوهُمْ عَلَيْهِ بَدْءاً.

لْطَفَ بِهِمْ، ]وَ[ كَانَ عُمَرُ أَشَدَّ تَبَاعُرداً  قَالَ مُغِيرَةُ: كَانَ عَلِیٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمْيَلَ إِلَى الْمَوَالِی وَ أَ

 مِنْهُمْ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 (12 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 امیرالمؤمنینا تقابل طلحه و زبیر ب .54

 881 - 881ص  -أبو جعفر اإلسکافی  -المعيار والموازنۀ 

وبعث بعمار إلى طلحۀ والزبير وهما فی ناحيۀ من المسجد ، فقاما فجلسا إليه ، فقال لهما 

› ( : أنشد كما اهلل ، هل جئتمانی تبایعانی طائعين ، ودعوتمانی إليها وأنا كاره ؟ قاال :  1) 

م نعم . قال : غير مجبرورین وال مقسرورین فأسرلمتما لری بيعتکمرا ،      الله‹  881صفحه 

وأعطيتمانی عهد كما ؟ قاال : اللهم نعم . فقال علی : الحمد هلل رب العالمين على ذلرك .  

( ؟ قاال : أعطيناك بيعتنا على أن ال تقطع األمر دوننرا   8ثم قال لهما : فما عدا مما بدا ) 

مور ، وال تستبد بها عنا ، ولنا من الفضل على غيرنا ما قرد  / فی األ 11وأن تستشيرنا / 

علمت ! فأنت تقسم القسوم ، وتقطع األمور ، وتمضی األحکام بغير مشاورتنا ، وال رأینرا  

وال علمنا . فقال علی رحمه اهلل : لقد نقمتما یسيرا ، وأرجئتما كثيرا ، استغفر اهلل لی ولکم 

ی أفی شئ لکما فيه ح  دفعتکما عنه ؟ أم فی قسم استأثر ] . ثم قال ] لهما [ : أال تیبران

ت [ به عليکما ؟ قاال : معاذ اهلل . قال : ففی ح  رفعه إلی أحد من المسلمين ضعفت عنه 

( ؟ قاال : اللهم ال . قال : ففی أمر دعوتمانی إليه من  1أو جهلته ، أو حکم أخطأت فيه ) 

الفتکما فيه ؟ قاال : اللهم ال . قال : فمرا الرذی   أمر عامۀ عامۀ المسلمين فقصرت عنه وخ

كرهتما من أمری ، ونقمتما من تأميری ، ورأیتما من خالفی ؟ قاال : خالفرك عمرر برن    

( جعلت حقنا فی اإلسالم كح  غيرنا ، وسویت بيننا  1الیطاب وأئمتنا وحقنا فی الفئ ) 

يه بیيلنا وظهرت عليره دعوتنرا ،   وبين من أفاء اهلل به علينا بسيوفنا ورماحنا وأوجفنا عل

اهلل أكبر  -رحمۀ اهلل عليه  -وأخذناه قسرا ] ممن [ لم یأتوا اإلسالم إال كرها . فقال علی 

صرفحه  › اهلل أكبر اللهم إنی أشهدك عليهما ، وأشهد من حضر مجلسی هذا اليوم عليهما . 

 ما كانت لی فی الوالیۀ ثم قال : أما ما احتججتما به علی من أمر االستشارة فواهلل‹  881

( ولکنکم دعوتمونی إليها ، وحملتمونی عليها ، وأنرا كراره    8رغبۀ ، وال لی فيها محبۀ ) 
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فیفت أن تیتلفوا وأن أردكم عن جماعتکم . فلما أفضت إلی نظرت إلى كتراب اهلل ومرا   

تعته ، فلرم  ( وما قسم واستن النبی عليه السالم فأمضيته واب 1وضع لنا وأمر بالحکم فيه ) 

أحتج إلى رأیکما وال دخولکما معی ، وال غيركما ، ولم یقع ح  جهلته فأث  برأیکما فيه 

وأستشيركما وإخوانی من المسلمين ، ولو كان ذلك لم أرغب عنکما وال عن غيركمرا إذا  

كان أمر لي  فی كتاب اهلل بيانه وبرهانه ، ولم یکن فيه سنۀ من نبينا عليره السرالم ولرم    

يه أحکام من إخواننا ممن یقتدى برأیه ویرضى بحکمره . وأمرا مرا ذكرتمرا مرن      یمض ف

األسوة . فإن ذلك أمر لم أحکم أنا فيه ولم أقسمه ، قد وجدت أنرا وأنتمرا مرا جراء بره      

( وأمضرى فيره حکمره .     1رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قسما قد فرغ اهلل من قسمته ) 

اءت رماحنا وسيوفنا فقدما ما سب  إلى اإلسالم قوم لم وأما قولکم جعلت لهم فيئنا وما أف

یضرهم فی شئ من األحکام إذا استؤثر عليهم ، ولم یضرهم حرين اسرتجابوا لرربهم واهلل    

موفيهم یوم القيامۀ أعمالهم . أال وإنا مجرون عليهم أقسامهم فلي  لکما واهلل عنردی وال  

وقلوبکم إلى الح  وألهمنا وإیاكم الصبر . ثم  ( . أخذ اهلل بقلوبنا 1لغير كما فی هذا عتبا ) 

قال : رحم اهلل رجال رأى حقا فأعان عليه ، أو رأى جورا فرده ، وكان عونا للحر  علرى   

 صاحبه .

 27-21ص فضائل أمير المؤمنين عليه السالم، 

 بيننرا وبيرنکم ،   : لي  ألحد فضل فی هذا المال ، وهذا كتراب اهلل فقال علی عليه السالم

وسيرته . ثم صاح بأعلى صوته : یرا معشرر األنصرار ،    کم محمد صلى اهلل عليه ويله ونبي

بل هلل ورسوله المن عليکم إن  -قال أحمد : على اهلل بإسالمکم  -أتمنون علی بإسالمکم 

 كنتم صادقين ، أنا أبو الحسن القرم . 

هما، ثرمّ قرال   و نزل عن المنبر و جل  ناحيۀ المسجد، و بعث إلى طلحۀ و الزبير فردعا 

لهما: أ لم تأتيانی و تبایعانی طائعين غير مکرهين، فما أنکرتم، أجور فیّ؟ قاال: بلى. فقال: 
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غير مجبرین و ال مقسورین، فأسلمتما لی بيعتکما، و أعطيتمانی عهدكما؟ قاال: نعم. قرال:  

تقطعها دوننا،  فما دعاكما بعد إلى ما أرى؟ قاال: أعطيناك بيعتنا على ألّا تقضی األمور و ال

و أن تستشيرنا فی كلّ أمر، و ال تستبدّ بذلك علينا، و لنا من الفضل على غيرنرا مرا قرد    

علمت، فأنت تقسّم القسم و تقطع األمر، و تمضی الحکم بغير مشاورتنا و ال علمنا. حکم 

لمسلمين ء؟ قاال: ال. قال عليه السّالم: أو فی أمر دعوتمانی إليه من أمر ا أو استئثار فی فی

فقصرت عنه؟ قاال: معاذ اللّه. قال عليه الساّلم: فما الذی كرهتما من أمری حتّرى رأیتمرا   

 خالفی؟

ء، جعلرت حظّنرا فری     قاال: خالفك عمر بن الیطّاب فی القسم، و انتقاصنا حقّنا من الفی

 ا و بينهم.ء، فسوّیت بينن اإلسالم كحظّ غيرنا ممّا أفاء اللّه علينا بسيوفنا، ممّن هو لنا فی

فقال علیّ عليه الساّلم: اللّه أكبر، اللّهم إنّی أشهدك و أشهد من حضرر عليهمرا، أمّرا مرا     

ذكرتما من االستشارة فو اللّه ما كانت لی فی الوالیۀ رغبۀ، و ال لی فيها محبّۀ، و لکرنّکم  

اب دعوتمونی إليها، و حملتمونی عليها، فکرهت خالفکم، فلمّا أفضت إلیّ نظرت إلى كتر 

اللّه و ما وضع و أمر فيه بالحکم و قسّم و سنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و يله فأمضيته، 

و لم أحتج فيه إلى رأیکما و دخولکما معی و ال غيركما، و لم یقع أمر جهلته فأتقوّى فيه 

  برأیکما و مشورتکما، و لو كان ذلك لم أرغب عنکما، و ال عن

 27ص ئل أمير المؤمنين عليه السالم، فضا                        

غيركما، إذا لم یکن فی كتاب اللّه و ال فی سنّۀ نبيّنا صلى اللّه عليه و يله، فأمّا ما كان فال 

یحتاج فيه إلى أحد، و أمّا ما ذكرتما من أمر األسوة فإنّ ذلك أمر لم أحکرم أنرا فيره، و    

ليه و يله من كتاب اللّه، فلم أحتج فيه وجدت أنا و أنتما ما قد جاء به محمّد صلى اللّه ع

إليکما، قد فرغ من قسمه كتاب اللّه الذی ال یأتيه الباطل من بين یدیره و ال مرن خلفره،    

تنزیل من حکيم حميد، و أمّا قولکما جعلتنا فيه كمن ضربناه بأسيافنا، و أفاء اللّه علينرا،  

عليه و يله، و لم یستأثر علريهم  فقد سب  رجال رجاال فلم یفضلهم رسول اللّه صلى اللّه 
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من سبقهم، و لم یضرّهم حين استجابوا لربّهم، و اللّه ما لکم و ال لغيركم إلّا ذلك، ألهمنرا  

 اللّه و إیّاكم الصبر عليه.

 6-7ص ، 11 جبحار األنوار، 

زُّبَيْررِ یَروْمَ بَایَعَرهُ إِنِّری     ، قَالَ عَلِیٌّ ع لِل أَقُولُ قَالَ ابْنُ أَبِی الْحَدِیدِ فِی شَرْحِ النَّهْجِ -«8» 8

 ع لَیَائِفٌ أَنْ تَغْدِرَ بِی فَتَنْکُثَ بَيْعَتِی قَالَ لَا تَیَافَنَّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا یَکُونُ مِنِّی أَبَداً فَقَالَ عَلِریٌّ 

رَاعٍ وَ كَفِيلٌ وَ لَمَّا بُویِعَ ع  فَلِیَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِذَلِكَ رَاعٍ وَ كَفِيلٌ قَالَ نَعَمْ اللَّهُ لَكَ عَلَیَّ بِذَلِكَ

كَتَبَ إِلَى مُعَاوِیَۀَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّاسَ قَتَلُوا عُثْمَانَ عَنْ غَيْررِ مَشُرورَةٍ مِنِّری وَ بَرایَعُونِی عَرنْ      

[ أَشْررَافَ أَهْرلِ الشَّرامِ     یمَشُورَةٍ مِنْهُمْ وَ اجْتِمَاعٍ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِی فَبَایِعْ لِی وَ أَوْفِدْ إِلَیَّ ]فر 

تَاباً قِبَلَكَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُهُ عَلَى مُعَاوِیَۀَ وَ قَرَأَ كِتَابَهُ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِی عَبْ ٍ وَ كَتَبَ مَعَهُ كِ

لَّرهِ الزُّبَيْررِ أَمِيررِ الْمُرؤْمِنِينَ مِرنْ      لِعَبْدِ ال  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ  إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَ فِيهِ

مُعَاوِیَۀَ بْنِ أَبِی سُفْيَانَ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّی قَدْ بَایَعْرتُ لَركَ أَهْرلَ الشَّرامِ فَأَجَرابُوا وَ      

 ءَ بَعْدَ نُ أَبِی طَالِبٍ فَإِنَّهُ لَا شَیْاسْتَوْثَقُوا الْحَلْفَ فَدُونَكَ الْکُوفَۀَ وَ الْبَصْرَةَ لَا یَسْبِقَنَّكَ لَهَا ابْ

 6ص ، 11 جبحار األنوار،                         

 وَ هَذَیْنِ الْمِصْرَیْنِ وَ قَدْ بَایَعْتُ لِطَلْحَۀَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِكَ فَأَظْهِرَا الطَّلَربَ بِردَمِ عُثْمَرانَ   

وَ لْيَکُنْ مِنْکُمَا الْجِدُّ وَ التَّشْمِيرُ أَظْهَرَكُمَا اللَّهُ وَ خَذَلَ مُنَاوِئَکُمَا فَلَمَّرا  ادْعُوَا النَّاسَ إِلَى ذَلِكَ 

صْحِ لَهُمَا وَصَلَ هَذَا الْکِتَابُ إِلَى الزُّبَيْرِ سُرَّ بِهِ وَ أَعْلَمَ بِهِ طَلْحَۀَ وَ أَقْرَأَهُ إِیَّاهُ فَلَمْ یَشُکَّا فِی النُّ

عَاوِیَۀَ وَ أَجْمَعَا عِنْدَ ذَلِكَ عَلَى خِلَافِ عَلِیٍّ قَالَ وَ جَاءَ الزُّبَيْرُ وَ طَلْحَۀُ إِلَى عَلِیٍّ ع مِنْ قِبَلِ مُ

مَانَ ی وَلَایَۀِ عُثْبَعْدَ الْبَيْعَۀِ لَهُ بِأَیَّامٍ فَقَاال لَهُ یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ رَأَیْتَ مَا كُنَّا فِيهِ مِنَ الْجَفْوَةِ فِ

لِّنَا بَعْضَ كُلِّهَا وَ عَلِمْتَ أَنَّ رَأْیَ عُثْمَانَ كَانَ فِی بَنِی أُمَيَّۀَ وَ قَدْ وَلَّاكَ اللَّهُ الْیِلَافَۀَ مِنْ بَعْدِهِ فَوَ

رِكُ فِی أَمَانَتِی أَعْمَالِكَ فَقَالَ لَهُمَا ارْضَيَا بِقِسْمِ اللَّهِ لَکُمَا حَتَّى أَرَى رَأْیِی وَ اعْلَمَا أَنِّی لَا أُشْ

إِلَّا مَنْ أَرْضَى بِدِینِهِ وَ أَمَانَتِهِ مِنْ أَصْحَابِی وَ مَنْ قَدْ عَرَفْرتُ دَخِيلَرهُ فَانْصَررَفَا عَنْرهُ وَ قَردْ      
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صْرَیْنِ الْبَصْررَةَ وَ  دَخَلَهُمَا الْيَأْسُ فَاسْتَأْذَنَاهُ فِی الْعُمْرَةِ وَ رُوِیَ أَنَّهُمَا طَلَبَا مِنْهُ أَنْ یُوَلِّيَهُمَا الْمِ

تُرِیدَانِ فَحَلَفَرا  الْکُوفَۀَ فَقَالَ حَتَّى أَنْظُرَ ثُمَّ لَمْ یُوَلِّهِمَا فَأَتَيَاهُ فَاسْتَأْذَنَاهُ لِلْعُمْرَةِ فَقَالَ مَا الْعُمْرَةَ 

یُهُمَا غَيْرَ الْعُمْرَةِ قَالَ لَهُمَرا فَأَعِيردَا   لَهُ بِاللَّهِ مَا الْیِلَافَ عَلَيْهِ وَ لَا نَکْثَ بَيْعَتِهِ یُرِیدَانِ وَ مَا رَأْ

جَرا مِرنْ   الْبَيْعَۀَ لِی ثَانِياً فَأَعادَاهَا بِأَشَدِّ مَا یَکُونُ مِنَ الْأَیْمَانِ وَ الْمَوَاثِي ِ فَأَذِنَ لَهُمَا فَلَمَّا خَرَ

ا فِی فِئَۀٍ یَقْتَتِلَانِ فِيهَا قَالُوا یَا أَمِيرَ الْمُرؤْمِنِينَ  عِنْدِهِ قَالَ لِمَنْ كَانَ حَاضِراً وَ اللَّهِ لَا تَرَوْنَهُمَا إِلَّ

لِيَقْضِیَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا فَلَمَّا خَرَجَا إِلَى مَکَّۀَ لَمْ یَلْقَيَا أَحَداً إِلَّرا    فَمُرْ بِرَدِّهِمَا عَلَيْكَ قَالَ

ا بَيْعَۀٌ وَ إِنَّمَا بَایَعْنَاهُ مُکْرَهَيْنِ فَبَلَغَ عَلِيّاً قَوْلُهُمَا فَقَالَ أَبْعَدَهُمَا وَ قَاال لَهُ لَيْ َ لِعَلِیٍّ فِی أَعْنَاقِنَ

أْتِيَانِ مَنْ اللَّهُ وَ أَغْرَبَ دَارَهُمَا أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُمَا سَيَقْتُلَانِ أَنْفُسَهُمَا أَخْبَثَ مَقْتَلٍ وَ یَ

هِ بِأَشْأَمِ یَوْمٍ وَ اللَّهِ مَا الْعُمْرَةَ یُرِیدَانِ وَ لَقَدْ أَتَيَانِی بِوَجْهِی فَاجِرَیْنِ وَ رَجَعَا بِوَجْهِی وَرَدَا عَلَيْ

ا فَبُعْرداً  فُسَهُمَغَادِرَیْنِ نَاكِثَيْنِ وَ اللَّهِ لَا یَلْقَيَانَنِی بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَّا فِی كَتِيبَۀٍ خَشْنَاءَ یَقْتُلَانِ فِيهَا أَنْ

 لَهُمَا وَ سُحْقاً.
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 116-117ص األمالی )للمفيد(، 
وفِیُّ قَرالَ حَردَّثَنَا   قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْکُ 6

« 1»  یُجَعْفَرُ بْنُ نَجِيحٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَنْدَلُ بْنُ وَالِ ٍ التَّغْلِبِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْمَازِنِ

  مُسَريِّبِ قَرالَ  عَنْ قَتَادَةَ عَرنْ سَرعِيدِ بْرنِ الْ   « 1»عَنْ أَبِی زَیْدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ 

سَمِعْتُ رَجُلًا یَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ عَلِریَّ بْرنَ   

رَبْ عَلَى رَأْسِهِ أَبِی طَالِبٍ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ وَ بَایَعَ الْبَيْعَتَيْنِ وَ لَمْ یَعْبُدْ صَنَماً وَ لَا وَثَناً وَ لَمْ یُضْ

 «1» -بِزَلَمٍ وَ لَا قِدْحٍ
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 116ص األمالی )للمفيد(،                         

فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّی لَمْ أَسْأَلْكَ عَنْ هَذَا وَ إِنَّمَا  -وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ لَمْ یُشْرِكْ بِاللَّهِ طَرْفَۀَ عَيْنٍ

« 8»يْفَهُ عَلَى عَاتِقِهِ یَیْتَالُ بِهِ حَتَّى أَتَى الْبَصْرَةَ فَقَتَلَ بِهَا أَرْبَعِينَ أَلْفراً  سَأَلْتُكَ عَنْ حَمْلِهِ سَ

انَ ثُمَّ سَارَ إِلَى الشَّامِ فَلَقِیَ حَوَاجِبَ الْعَرَبِ فَضَرَبَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ حَتَّى قَتَلَهُمْ ثُمَّ أَتَى النَّهْرَوَ

أَمْ أَنَرا  « 1»  فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَ عَلِیٌّ أَعْلَرمُ عِنْردَكَ   -تَلَهُمْ عَنْ يخِرِهِمْوَ هُمْ مُسْلِمُونَ فَقَ

فَقَالَ لَوْ كَانَ عَلِیٌّ أَعْلَمَ عِنْدِی مِنْكَ لَمَا سَأَلْتُكَ قَالَ فَغَضِبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِریَ اللَّرهُ عَنْرهُ    

کِلَتْكَ أُمُّكَ عَلِیٌّ عَلَّمَنِی كَانَ عِلْمُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ رَسُولُ حَتَّى اشْتَدَّ غَضَبُهُ ثُمَّ قَالَ ثَ

مِری  اللَّهِ ص عَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ فَعِلْمُ النَّبِیِّ ص مِنَ اللَّهِ وَ عِلْمُ عَلِیٍّ مِنَ النَّبِریِّ وَ عِلْ 

 حَمَّدٍ كُلِّهِمْ فِی عِلْمِ عَلِیٍّ ع كَالْقَطْرَةِ الْوَاحِدَةِ فِی سَبْعَۀِ أَبْحُرمِنْ عِلْمِ عَلِیٍّ وَ عِلْمِ أَصْحَابِ مُ

 81ص ، 8 أبی الحدید، جشرح نهج البالغۀ، البن 

و من العلوم علم الفقه و هو ع أصله و أساسه و كل فقيه فی اإلسالم فهرو عيرال عليره و    

و محمد و غيرهما فأخذوا عن أبری  مستفيد من فقهه أما أصحاب أبی حنيفۀ كأبی یوسف 

حنيفۀ و أما الشافعی فقرأ على محمد بن الحسن فيرجع فقهه أیضا إلى أبی حنيفرۀ و أمرا   

أحمد بن حنبل فقرأ على الشافعی فيرجع فقهه أیضا إلى أبی حنيفۀ و أبو حنيفۀ قرأ على 

مالك بن أن  جعفر بن محمد ع و قرأ جعفر على أبيه ع و ینتهی األمر إلى علی ع و أما 

فقرأ على ربيعۀ الرأی و قرأ ربيعۀ على عکرمۀ و قرأ عکرمۀ على عبد اهلل بن عباس و قرأ 

 . عبد اهلل بن عباس على علی بن أبی طالب

 877ص ، 12 جبحار األنوار، 

و قد قال ابن مسعود ما رأیت أحدا أقرأ من علی بن أبی طالب ع للقرين فأما نافع و ابن 

فمعظم قراءتهم ترجع إلى ابن عباس و ابن عباس قرأ على أبی بن كعب كثير و أبو عمرو 

و علی ع و الذی قرأه هؤالء القراء ییالف قراءة أبی فهو إذا مأخوذ عن علری ع. و أمرا   
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عاصم فقرأ على أبی عبد الرحمن السلمی و قال أبو عبد الرحمن قرأت القرين كله علرى  

قراءة عاصم ألنه أترى باألصرل و ذلرك أنره      علی بن أبی طالب ع فقالوا أفصح القراءات

یظهر ما أدغمه غيره و یحق  من الهمز ما لينه غيره و یفتح من األلفات ما أمالره غيرره. و   

العدد الکوفی فی القرين منسوب إلى علی ع لي  فی الصحابۀ من ینسب إليه العدد غيره 

ن كعبد اهلل بن العبراس  و إنما كتب عدد ذلك كل مصر عن بعض التابعين. و منهم المفسرو

و عبد اهلل بن مسعود و أبی بن كعب و زید بن ثابت و هرم معترفرون لره بالتقردم تفسرير      

النقاش قال ابن عباس جل ما تعلمت من التفسير من علی بن أبی طالب ع و ابن مسرعود  

أن القرين أنزل على سبعۀ أحرف ما منها إال و له ظهر و بطن و إن علی بن أبی طالب ع 

م الظاهر و الباطن. فضائل العکبری قال الشعبی ما أحد أعلم بکتاب اهلل بعد نبی اهلل من عل

 علی بن أبی طالب ع.
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 876-862ص  ،1 ج األشراف، أنساب
 [ سعبا بن اهلل عبد و علی بين]

 و البصرة، على -عنهما تعالى اهلل رضی -عباس بن اهلل عبد علی استعمل و: قالوا« 122»

 لرو  األسود أبا یا: له فقال األسود بأبی عباس ابن فمرّ مالها، بيت على األسود أبا استعمل

 مهنتره  أحسرنت  ال و المرعى، به بلغت ما راعيا له كنت لو و جمال، كنت البهائم من كنت

 :السالم عليه علی إلى األسود أبو فکتب. لمشتىا فی( ظ)
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 عظريم  فوجردناك  بلونراك  قد و[ 1] مسئوال راعيا و مؤتمنا واليا جعلك اهلل فإن بعد أما

 و أمروالهم  تأكل فال[ 1] دنياهم عن نفسك تظلف و( ظ) لهم توفر للرعيۀ ناصحا األمانۀ،

 ال و علمك بغير یده حتت ما أكل قد عمك ابن و عاملك إن و أحکامهم، فی ترتشی ال

 و أمرك من قبلنا فيما( 127ص ،1 زكار،ج چاپ)اهلل رحمك فانظر ذلك، كتمانك یسعنی

 .السالم و اهلل شاء إن برأیك إلیّ اكتب

 (127ص ،1 زكار،ج چاپ)872ص ،1 األشراف،ج أنساب                        

 (:السالم عليه) علی فأجابه

 فرارق  و الحر ،  علرى  والرى  و األمرۀ،  و اإلمام نصح ثلكم و كتابك، فهمت فقد بعد أما

 فيه، إلیّ بکتابك أعلمه لم و أمره من فيه إلی كتبت فيما صاحبك إلى كتبت قد و الجور،

 و محقروق  برذلك  فإنك صالح، لألمۀ فيه النظر مما بحضرتك یکون ما إعالمی تدع فال

 .السالم و واجب عليك هو

 :عنهما الىتع اهلل رضی عباس ابن إلى كتب و

 و[ 8] أمانترك  أخربرت  و ربك أسیطت فقد فعلته كنت إن أمر عنك بلغنی فقد بعد أما

 .المسلمين خنت و إمامك عصيت

 أن اعلرم  و حسرابك  إلیّ فارفع یدیك، تحت ما أكلت و[ 1] األرض جردت أنك بلغنی

 .السالم و الناس حساب من أشد اهلل حساب

 :عباس بن اهلل عبد إليه فکتب

 تصدق فال[ 1] أحفظ و أضبط یدی تحت لما أنا و باطل،( عنی) بلغك الذی فإن دبع أما

 .السالم و اهلل رحمك األظناء علیّ

 :علی إليه فکتب

 فيما و أخذته أین من و الجزیۀ؟ من أخذت ما تعلمنی حتى تركك یسعنی ال فإنه بعد أما

  تكاسترعي و عليه ائتمنتك فيما اهلل فات [ 1] منه أنفقت ما وضعت



 185 __کتاب مستندات  |........................................................................................

 (127ص ،1 زكار،ج چاپ)878ص ،1 األشراف،ج أنساب                        

 .السالم و شدیدة ذلك تباعۀ و[ 8] قليل منه رازی أنت بما المتاع فإن حفظه،

 :إليه كتب عنه مقلع غير أنه عباس ابن راى فلما( قالوا)

[ 1] رزأترره أنرری بلغررك( ل) مررا مرررزأة علرری تعظيمررك فهمررت فقررد بعررد أمررا

 هرذه  بطرن  فری  بمرا  اهلل ألقرى  ألن اهلل و و البالد، هذه أهل( 121ص ،1 زكار،ج چاپ)من

 سفکت قد و ألقاه أن من إلیّ أحبّ ظهرها على ما بطالع و لجينها، و عقيانها من األرض

 .أحببت من عملك إلى فابعث[ 1] اإلمارة و الملك بذلك ألنال األمۀ دماء

 .وجالیر على( عباس ابن/ )111/ أجمع و

 ابن اراد لما و!! الدماء؟ هذه فی یشركنا لم عباس ابن أو: قال الکتاب علی قرأ فلما: قالوا

 و -الهاللری  اهلل عبد بن الضحاك فجاءه ليمنعوه هالل بنی من أخواله دعا الیروج عباس

  بن اهلل عبد و -البصرة شرطۀ على كان هو

 (121ص ،1 زكار،ج چاپ)871ص ،1 األشراف،ج أنساب                        

 ال: الهالليرون  فقرال  الهالليرين،  من غيرهم و الهاللی عون عبد بن قبيصۀ و الهاللی، رزین

 فاجتمعرت . سرليم  بنری  من إخواننا عن بنا غناء ال و هوازن بنی من إخواننا عن بنا غناء

 الحصرين  و الهرذلی،  المحب  ابن سلمۀ بن سنان أیضا عباس ابن صحب و ،[8] كلها قي 

 و المرال  حمل معه من اهلل عبد راى فلما الحارثی، زیاد بن الربيع و العنبری، الحر أبی ابن

 برالطف  فلحقروه  كلهم البصرة أخماس اتبعه و سار، ثم[ 1] الغرائر فی ألف يالف ستۀ هو

 و إليره  یصرلون  ال اهلل و: قي  فقالت منه، المال أخذ إرادة البصرة، من فراسخ أربعۀ على

 قيسا إن قوم یا: األزد رأس هو و( كذا) عکيف بن شيمان بن صبرة فقال. رفتط عين منّا

 نصريبکم  كان المال هذا عليکم رد لو و العدو، على أعواننا و الدار، فی جيراننا و إخواننا

 اعتزلروا  و شيمان، بن صبرة قال ما اهلل و الرأی: وائل بن بکر قالت و. فانصرفوا األقل منه

: األحنرف  لهم فقال. عليه لنقاتلنّهم اهلل و: تميم( 122ص ،1 زكار،ج چاپ)بنو فقالت أیضا،
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 اهلل و: فقرالوا . رحما منهم أبعد هو من قتالهم ترك قد و تقاتلونهم ال( ن) أ أح  اهلل و أنتم

 یقال رجال عليهم فرأسوا عنهم، انصرف و أساعدكم ال اهلل و: األحنف فقال. عليه لنقاتلنهم

 :له

  عليهم فحمل المیدعۀ، ابن: یقول بعضهم و تميم بنی من هو و[ 1] الجذعۀ ابن

 (122ص ،1 زكار،ج چاپ)871ص ،1 األشراف،ج أنساب                        

 علرى  ذویرب  برن  سرلمۀ  حمل و فصرعه، الحذعۀ ابن فطعن الهاللی اهلل عبد بن الضحاك

 ابرن  كان و یعتركان، ضاألر إلى فسقطا الهاللی رزین بن اهلل عبد فاعتنقه فطعنه الضحاك

 اعتزل من فقال أحد، الفریقين من یقتل لم و بينهم الجرحى كثرت و شجاعا( كذا) إدری 

 حترى  فجراؤا  یتنراحرون،  تركتموهم و اعتزلتم حيث شيئا صنعتم ما اهلل و: األخماس من

 أنفسا أسیى لنحن اهلل و: تميم لبنی قالوا و بينهم حجزوا و بعض عن بعضهم وجوه صرفوا

 .أختهم ابن عن و القوم عن فیلّوا عليه، تقاتلونهم أنتم شيئا عمکم لبنی تركنا منکم،

 .ذلك ففعلوا

 عبشم  و جشم أم هی و مناة، زید بن مالك بن معاویۀ بنت الحذعۀ: الکلبی ابن قال و

 .الحذعۀ بنو: لهم یقال و سعد، بن كعب ابنی( كذا)

 و مواليره،  و مواليهم سوى عشرین من حون وجوههم من معه و عباس بن اهلل عبد مضى و

 أهرل  قائرل  قرال  و مکرۀ،  وافرا  حتى رزین بن اهلل عبد و اهلل، عبد بن الضحاك یفارقه لم

 :البصرة

  جرب سنور و دجاجات سبع[            8] الغضب الحض كاظمۀ من صبّح         

 .المطلب عبد بن عباس ابن مع            

 :ینشده بعضهم و

 (122ص ،1 زكار،ج چاپ)871ص ،1 األشراف،ج أنساب                        
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 ابرن  كران  و( 122ص ،1 زكرار،ج  چراپ [)8] الغلط على. «المطلب عبد بن عباس یتبعن»

 .مکۀ قدم حتى الضعفاء من یسأله لم من و سأله من طریقه فی یعطی عباس

 .إليه فأداه ماال الحرّ بن حصين استودع كان إنه: یقال و

 ثرالث  خزاعرۀ  مرن ( ظ) كعب بنی مولى حبيرة من ابتاع مکۀ عباس ابن قدم لما و: قالوا

 :طالب أبی بن علی إليه فکتب دینار، يالف بثالثۀ شادن و[ 1] فنور و( ء) حورا: مولدات

 نفسی فی منك أوث  رجل بيتی أهل فی یکن لم و أمانتی فی أشركتك كنت فإنی بعد أما

 و كلرب،  قرد  عمرك  ابن على الزمان رأیت فلما إلی، مانۀاأل أداء و موازرتی و لمواساتی

/ ظهرر  لره  قلّبت فتنت قد األمۀ هذه و[ 1] خربت قد الناس أمانۀ و حرب، قد عليه العدوّ

 مرع  خنتره  و الیراذلين،  خذالن أسوأ خذلته و المفارقين، القوم مع ففارقته المجنّ،/ 111

 و! بجهرادك؟  تریرد  اهلل تکن لم كأنك أدیت، األمانۀ ال و يسيت، عمك ابن فال الیائنين،

 تطلب و دنياهم عن محمد أمۀ تکيد كنت إنما كأنك و ربك، من بيّنۀ على تکن لم كأنك

 [1( ]«خ» الشدة) الشرة أمکنتك فلما!! فيئهم عن غرّتهم

 (122ص ،1 زكار،ج چاپ)877ص ،1 األشراف،ج أنساب                        

 مرن  عليره  قردرت  مرا  اختطفت و الفرصۀ، انتهزت و الوثبۀ غلظت( أ) و العدوة، أسرعت

 أموالهم فحملت[ 8] الکسير ظالعها و الهذیلۀ، المعزى داميۀ األزل الذئب اختطاف أموالهم

 إنمرا  -لغيررك  أبرا  ال -كأنرك  أخذها من متأثم غير تحملها الصدر، رحيب الحجاز إلى

 تیاف ال و( أ!! )بالمعاد؟ منتؤ فما أ اهلل سبحان أمك، و أبيك عن تراثك ألهلك حزت

 أو! حراما؟ تشرب و حراما( 128ص ،1 زكار،ج چاپ)تأكل أنك تعلم أما! الحساب؟ سوء

 األرامل و اليتامى بأموال النساء تنکح و[ 1] اإلماء تستثمن أنك عندك و عليك یعظم ما

 ال( ن) إ اهلل و فإنك القوم، أموال أدّ و اهلل فات !!! البالد عليهم اهلل أفاء الذین المجاهدین و

[ 1] الظالم أقم و أردّه، و الح  يخذ حتى فيك إليه أعذر منك اهلل أمکننی ثم ذلك تفعل

 .السالم و المظلوم أنصف و
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 :اهلل عبد إليه فکتب

 إنّ لعمری و البصرة، مال من أصبته الذی المال إصابۀ علی تعظم كتابك بلغنی فقد بعد أما

 .السالم و منه أخذت امم ألعظم المال بيت فی حقی

 :السالم عليه علی إليه فکتب

 مما اكثر الح  من المال بيت فی لك أن لك نفسك تزیين العجب أعجب من فإن بعد أما

 ینجيك الباطل تمنيك و یکون ال ما ادّعاؤك كان إن أفلحت لقد و المسلمين، من لرجل

 !إذا السعيد ألنت إنك اهلل عمرك اإلثم، من

 (128ص ،1 زكار،ج چاپ)876ص ،1 األشراف،ج أنساب                        

 الطائف، و المدینۀ مولدات اشتریت و عطنا، صيّرتها و وطنا، مکۀ اتیذت أنك بلغنی قد و

 أخذت الذی یکون أن أحب ما اهلل و غيرك، مال فيهن تعطی و[ 8] عينك على تتیيرهن

 فضحّ!!! حراما بأكله اغتباطك من عجبأت ال فکيف[ 1] ميراثا أدعه حالال لی أموالهم من

 و التوبرۀ،  المفررط  یتمنّرى  و بالحسرة، المغتر ینادى حيث المدى، بلغت قد فکأنّك رویدا

 .السالم و مناص حين الت و الرجعۀ، الظالم

 61-62ص  الرجال، معرفۀ إختياررجال الکشی، 
 عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَزِیزِ عَبْدِ عَنْ الْجُرْجَانِیِّ، غُالصَّائِ یَزْدَادَ بْنُ عَلِیُّ رَوَى: الْکَشِّیُّ قَالَ 822

 قَرالَ  الزُّهْررِیِّ،  عَرنِ  سَعِيدٍ، بْنِ سُفْيَانَ عَنْ الْبَغْدَادِیِّ، الْمَیْرَمِیِّ خَلَفٍ عَنْ الْجَزَرِیِّ، الْأَعْلَى

 مَرالٍ  كُلَّ فَحَمَلَ عَبَّاسٍ، بْنَ اللَّهِ عَبْدَ صْرَةِالْبَ عَلَى( ع) عَلِیٌّ اسْتَعْمَلَ: یَقُولُ الْحَارِثَ سَمِعْتُ

 دِرْهَرمٍ، « 8» أَلْرفِ  أَلْفَیْ مَبْلَغَهُ كَانَ وَ( ع) عَلِيّاً تَرَكَ وَ بِمَکَّۀَ لَحِ َ وَ بِالْبَصْرَةِ الْمَالِ بَيْتِ فِی

 عِلْمِهِ فِی( ص) اللَّهِ رَسُولِ عَمِّ ابْنُ هَذَا فَقَالَ فَبَکَى، ذَلِكَ بَلَغَهُ حِينَ الْمِنْبَرَ( ع) عَلِیِّ فَصَعِدَ

 وَ مِرنْهُمْ  فَرأَرِحْنِی  مَلِلْرتُهُمْ  قَدْ إِنِّی اللَّهُمَّ دُونَهُ، كَانَ مَنْ یُؤْمَنُ فَکَيْفَ هَذَا مِثْلَ یَفْعَلُ قَدْرِهِ وَ

 .مَلُولٍ لَا وَ عَاجِزٍ غَيْرَ إِلَيْكَ اقْبِضْنِی
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: قَرالَ  الشَّعْبِیِّ، عَنِ هِلَالٍ، بْنِ مُعَلَّى عَنْ یَذْكُرُ الْيَمَامَۀِ، أَهْلِ مِنْ شَيْخٌ قَالَ: الْکَشِّیُّ قَالَ 882

 :الْحِجَازِ إِلَى بِهِ ذَهَبَ وَ الْبَصْرَةِ مَالِ بَيْتَ عَبَّاسٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ احْتَمَلَ لَمَّا

 أَمَّا عَبَّاسٍ، بْنِ اللَّهِ عَبْدِ إِلَى طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ اللَّهِ عَبْدِ مِنْ: طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ إِلَيْهِ كَتَبَ

 أَوْثَر َ  نَفْسِری  فِری  بَيْتِری  أَهْرلِ  مِنْ أَحَدٌ یَکُنْ لَمْ وَ أَمَانَتِی فِی أَشْرَكْتُكَ كُنْتُ قَدْ فَإِنِّی: بَعْدُ

  الزَّمَانَ رَأَیْتَ فَلَمَّا إِلَیَّ، نَۀِالْأَمَا أَدَاءِ وَ مُؤَازَرَتِی وَ لِمُوَاسَاتِی

 68ص  الرجال، معرفۀ إختياررجال الکشی،                         

 الْأُمُورَ هَذِهِ وَ« 8» عَرَتْ قَدْ النَّاسِ أَمَانَۀَ وَ حَرِبَ قَدْ عَلَيْهِ الْعَدُوَّ وَ كَلِبَ قَدْ عَمِّكَ ابْنِ عَلَى

 أَسْروَأَ  خَذَلْتَرهُ  وَ الْمُفَارِقِينَ مَعَ فَارَقْتَهُ وَ« 1» الْمِجَنِّ ظَهْرَ عَمِّكَ لِابْنِ تَقَلَّبْ«: 1» فَشَتْ قَدْ

 وَ رَبِّكَ مِنْ بَيِّنَۀٍ عَلَى تَکُنْ لَمْ كَأَنَّكَ وَ بِجِهَادِكَ اللَّهَ تُرِیدُ تَکُنْ لَمْ فَکَأَنَّكَ الْیَاذِلِينَ، خِذْلَانِ

 الشِّردَّةُ  أَمْکَنَتْكَ فَلَمَّا غِرَّتَهُمْ، تَنْوِی وَ دُنْيَاهُمْ عَلَى( ص) مُحَمَّدٍ أُمَّۀَ تَکِيدُ تَكُنْ إِنَّمَا كَأَنَّكَ

 عَلَيْرهِ  قَردَرْتَ  مَرا  فَاخْتَطَفْرتَ  الْعَردْوَةَ،  عَجَّلْتَ وَ الْوَثْبَۀَ أَسْرَعْتَ ص مُحَمَّدٍ أُمَّۀِ خِيَانَۀِ فِی

 أَهْلِركَ  إِلَرى  جَرَرْتَ إِنَّمَا لَكَ أَبَا لَا كَأَنَّكَ الْکَثِيرِ الْمِعْزَى رَمِيَّۀَ« 1» لِّالْأَزَ الذِّئْبِ اخْتِطَافَ

 أَ الْحِسَابِ سُوءِ مِنْ تَیَافُ مَا وَ أَ بِالْمَعَادِ تُؤْمِنُ مَا أَ! اللَّهِ سُبْحَانَ أُمِّكَ، وَ أَبِيكَ مِنْ تُرَاثَكَ

 أَفَاءَ الَّذِینَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَرَامِلِ بِأَمْوَالِ النِّسَاءَ تَنْکِحَ وَ الْإِمَاءَ شْتَرِیَتَ أَنْ عَلَيْكَ یَکْبُرُ مَا وَ

 مِنْركَ  اللَّرهُ  أَمْکَنَنِری  ثُمَّ تَفْعَلْ لَمْ لَئِنْ اللَّهِ فَوَ! أَمْوَالَهُمْ قَوْمٍ إِلَى ارْدُدْ الْبِلَادَ، هَذِهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ

 عِنْدِی لَهُمَا كَانَ لَمَا فَعَلْتَ الَّذِی مِثْلَ فَعَلَا حُسَيْناً وَ حَسَناً أَنَّ لَوْ اللَّهِ فَوَ فِيكَ، اللَّهَ نَّلَأُعْذِرَ

  عِنْدِی مِنْهُمَا لِوَاحِدٍ لَا وَ« 7» هَوَادَةٌ ذَلِكَ فِی

 61ص  الرجال، معرفۀ إختياررجال الکشی،                         

 .السَّلَامُ وَ مَظْلُومِهَا، عَنْ الْجَوْرَ أُزِیحَ وَ الْحَ َّ يخُذَ حَتَّى صَهٌرُخْ فِيهِ

 الْمَرالِ  إِصَرابَۀَ  عَلَیَّ تَعْظُمُ كِتَابُكَ، أَتَانِی فَقَدْ -بَعْدُ أَمَّا عَبَّاسٍ، بْنُ اللَّهِ عَبْدُ إِلَيْهِ فَکَتَبَ قَالَ،

 وَ أَخَرذْتُ،  مِمَّرا  أَكْثَرَ اللَّهِ مَالِ بَيْتِ فِی لِی إِنَّ لَعَمْرِی وَ: بَصْرَةِالْ مَالِ بَيْتِ مِنْ أَخَذْتَهُ الَّذِی

 .السَّلَامُ
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 نَفْسِركَ،  تَرزْیِينِ  مِنْ الْعَجَبِ كُلُّ فَالْعَجَبُ -بَعْدُ أَمَّا( ع) طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ إِلَيْهِ فَکَتَبَ قَالَ،

 إِنْ أَفْلَحْتَ فَقَدْ: الْمُسْلِمِينَ مِنَ لِرَجُلٍ مِمَّا أَكْثَرَ وَ أَخَذْتَ مِمَّا أَكْثَرَ هِاللَّ مَالِ بَيْتِ فِی لَكَ إِنَّ

 اللَّرهُ  حَررَّمَ  مَرا  لَركَ  یُحِرلُّ  وَ الْإِثْمِ مِنَ یُنْجِيكَ یَکُونُ لَا مَا ادِّعَاؤُكَ وَ الْبَاطِلَ تَمَنِّيكَ كَانَ

 وَ وَطَنراً  مَکَّرۀَ  اتَّیَرذْتَ  أَنَّكَ بَلَغَنِی فَقَدْ! إِذَا الْمُهْتَدِی الْعَبْدُ لَأَنْتَ إِنَّكَ اللَّهُ عَمَّرَكَ عَلَيْكَ،

 فِيهِنَّ تُعْطِى وَ عَيْنِكَ عَلَى تَیْتَارُهُنَّ الطَّائِفِ وَ مَکَّۀَ مُوَلِّدَاتِ تَشْتَرِیَ« 8» عَطَناً بِهَا ضَرَبْتَ

 أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَخَذْتَ مَا أَنَّ یَسُرُّنِی مَا: الْعِزَّةِ رَبِّ رَبِّكَ وَ رَبِّی اللَّهِبِ لَأُقْسِمُ إِنِّی وَ غَيْرِكَ، مَالَ

 قَدْ فَکَأَنَّ رُوَیْداً، رُوَیْداً تَأْكُلُهُ« 1» بِاغْتِبَاطِكَ أَشَدُّ وَ غَرْوَ فَلَا مِيرَاثاً، لِعَقِبِی أَدَعُهُ حَلَالٌ لِی

 لِلتَّوْبَرۀِ « 1» الْمُضَريِّعِ  وَ الرَّجْعَرۀَ  یَتَمَنَّى الَّذِی الْمَحَلِّ وَ رَبِّكَ عَلَى تَعُرِضْ وَ الْمَدَى بَلَغْتَ

 .السَّلَامُ وَ -مَناصٍ حِينَ التَ وَ ذَلِكَ مَا وَ كَذَلِكَ

 بِجَمِيعِ اللَّهَ أَلْقَى لَأَنْ للَّهِا فَوَ عَلَیَّ أَكْثَرْتَ فَقَدْ -بَعْدُ أَمَّا عَبَّاسٍ، بْنُ اللَّهِ عَبْدُ إِلَيْهِ فَکَتَبَ قَالَ

  اللَّهَ أَلْقَى أَنْ إِلَیَّ أَحَبُّ عِقْيَانِهَا وَ ذَهَبِهَا مِنْ الْأَرْضِ فِی مَا

 61ص  الرجال، معرفۀ إختياررجال الکشی،                         

 .مُسْلِمٍ رَجُلٍ بِدَمِ

 877-871ص ، 11 جبحار األنوار، 
 تَرَكَ وَ بِمَکَّۀَ لَحِ َ وَ بِالْبَصْرَةِ الْمَالِ بَيْتِ فِی مَالٍ كُلَّ فَحَمَلَ عَبَّاسٍ بْنَ اللَّهِ عَبْدَ رَةِالْبَصْ عَلَى

 ابْنُ هَذَا فَقَالَ فَبَکَى ذَلِكَ بَلَغَهُ حِينَ الْمِنْبَرَ ع عَلِیٌّ فَصَعِدَ دِرْهَمٍ أَلْفِ أَلْفَیْ مَبْلَغُهُ كَانَ وَ عَلِيّاً

 قَدْ إِنِّی اللَّهُمَّ دُونَهُ كَانَ مَنْ یُؤْمَنُ فَکَيْفَ هَذَا مِثْلَ یَفْعَلُ قَدْرِهِ وَ عَمَلِهِ فِی ص اللَّهِ رَسُولِ مِّعَ

 .مَلُولٍ لَا وَ عَاجِزٍ غَيْرَ إِلَيْكَ اقْبِضْنِی وَ مِنْهُمْ فَأَرِحْنِی مَلِلْتُهُمْ

 احْتَمَرلَ  لَمَّرا : قَالَ الشَّعْبِیِّ عَنِ هِلَالٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ یَذْكُرُ مَامَۀِالْيَ مِنَ« 8» شَيْخٌ الْکَشِّیُّ قَالَ

 طَالِربٍ  أَبِی بْنُ عَلِیُّ إِلَيْهِ كَتَبَ الْحِجَازِ إِلَى بِهِ ذَهَبَ وَ الْبَصْرَةِ مَالِ بَيْتَ عَبَّاسٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ

 كُنْرتُ  قَردْ  فَرإِنِّی  بَعْردُ  أَمَّرا  -عَبَّراسٍ  بْنِ اللَّهِ عَبْدِ إِلَى طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ اللَّهِ عَبْدِ مِنْ -ع
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 وَ لِمُوَاسَراتِی  مِنْركَ  أَوْثَر َ  نَفْسِری  فِری  بَيْتِی أَهْلِ مِنْ أَحَدٌ یَکُنْ لَمْ وَ أَمَانَتِی فِی أَشْرَكْتُكَ

 قَردْ  عَلَيْرهِ  الْعَردُوَّ  وَ كَلِبَ قَدْ عَمِّكَ ابْنِ عَلَى الزَّمَانَ رَأَیْتَ فَلَمَّا إِلَیَّ الْأَمَانَۀِ أَدَاءِ وَ مُؤَازَرَتِی

 ظَهْررَ  عَمِّركَ  لِرابْنِ  قَلَبْرتَ  فَشَرتْ  قَدْ الْأُمُورَ هَذِهِ وَ« 1» -عَزَّتْ قَدْ النَّاسِ أَمَانَۀَ وَ حَرِبَ

 تُرِیدُ تَکُنْ لَمْ فَکَأَنَّكَ الْیَاذِلِينَ خِذْلَانِ أَأَسْوَ خَذَلْتَهُ وَ الْمُفَارِقِينَ مَعَ فَارَقْتَهُ وَ« 1» -الْمِجَنِّ

 ص مُحَمَّردٍ  أُمَّۀَ تَکِيدُ كُنْتَ إِنَّمَا كَأَنَّكَ وَ رَبِّكَ مِنْ بَيِّنَۀٍ عَلَى تَکُنْ لَمْ كَأَنَّكَ وَ بِجِهَادِكَ اللَّهَ

 وَ الْوَثْبَۀَ أَسْرَعْتَ ص مُحَمَّدٍ أُمَّۀِ خِيَانَۀِ فِی شِّدَّةُال أَمْکَنَتْكَ فَلَمَّا غِرَّتَهُمْ تَنْوِی وَ دُنْيَاهُمْ عَلَى

 -الْکَسِريرَةِ  الْمِعْرزَى  دَامِيَرۀَ  الْأَزِلِ الذِّئْبِ اخْتِطَافَ عَلَيْهِ قَدَرْتَ مَا فَاخْتَطَفْتَ الْعَدْوَةَ عَجَّلْتَ

 مَرا  أَ اللَّرهِ  سُبْحَانَ أُمِّكَ وَ أَبِيكَ مِنْ رَاثَكَتُ أَهْلِكَ إِلَى جَرَرْتَ إِنَّمَا لَكَ أَبَا لَا كَأَنَّكَ« 1»

 تَنْکِحَ وَ الْإِمَاءَ تَشْتَرِیَ أَنْ عَلَيْكَ یَکْبُرُ مَا وَ أَ الْحِسَابِ سُوءِ مِنْ تَیَافُ مَا وَ أَ بِالْمَعَادِ تُؤْمِنُ

 النِّسَاءَ

 871ص  ،11 جبحار األنوار،                         

 اللَّهِ فَوَ أَمْوَالَهُمْ الْقَوْمِ إِلَى ارْدُدْ الْبِلَادَ هَذِهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ أَفَاءَ الَّذِینَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَرَامِلِ الِبِأَمْوَ

 حُسَريْناً  وَ حَسَرناً  نَّأَ لَوْ اللَّهِ فَوَ اللَّهِ وَ فِيكَ اللَّهَ لَأُعْذِرَنَّ مِنْكَ اللَّهُ أَمْکَنَنِیَ ثُمَّ تَفْعَلْ لَمْ لَئِنْ

 عِنْردِی  مِنْهُمَا لِوَاحِدٍ لَا وَ« 8» -هَوَادَةٌ ذَلِكَ فِی عِنْدِی لَهُمَا كَانَ لَمَا فَعَلْتَ الَّذِی مِثْلَ فَعَلَا

 إِلَيْرهِ  فَکَتَربَ  قَالَ« 1» -السَّلَامُ وَ مَظْلُومِهَا عَنْ الْجَوْرَ أُزِیحَ وَ الْحَ َّ يخُذَ حَتَّى رُخْصَۀٌ فِيهِ

 بَيْتِ مِنْ أَخَذْتُهُ الَّذِی الْمَالِ إِصَابَۀَ عَلَیَّ تُعْظِمُ كِتَابُكَ أَتَانِی فَقَدْ بَعْدُ أَمَّا عَبَّاسٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ

 إِلَيْرهِ  فَکَتَربَ  قَرالَ  السَّلَامُ وَ أَخَذْتُ مِمَّا أَكْثَرَ اللَّهِ مَالِ بَيْتِ فِی لِی إِنَّ لَعَمْرِی وَ الْبَصْرَةِ مَالِ

 مَرالِ  بَيْتِ فِی لَكَ أَنَّ نَفْسِكَ تَزْیِينِ مِنْ الْعَجَبِ كُلُّ فَالْعَجَبُ بَعْدُ أَمَّا ع طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ

 عَراؤُكَ ادِّ وَ الْبَاطِلَ تَمَنِّيكَ كَانَ إِنْ أَفْلَحْتَ فَقَدْ الْمُسْلِمِينَ مِنَ رَجُلٍ« 1» مَالِ مِنْ أَكْثَرَ اللَّهِ

 الْعَبْردُ  لَأَنْتَ إِنَّكَ اللَّهُ عَمَّرَكَ عَلَيْكَ اللَّهُ حَرَّمَ مَا لَكَ یُحِلُّ وَ الْإِثْمِ مِنَ یُنْجِيكَ یَکُونُ لَا مَا

 وَ مَکَّۀَ دَاتِمُوَلَّ تَشْتَرِی عَطَناً بِهَا ضَرَبْتَ وَ وَطَناً مَکَّۀَ اتَّیَذْتَ أَنَّكَ بَلَغَنِی فَقَدْ إِذَنْ الْمُهْتَدِی

 رَبِّركَ  وَ رَبِّری  بِاللَّهِ لَأُقْسِمُ إِنِّی وَ غَيْرِكَ مَالَ فِيهِنَّ تُعْطِی وَ عَيْنَيْكَ عَلَى تَیْتَارُهُنَّ الطَّائِفِ
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« 1» غُررُورَ  لَافَ مِيرَاثاً لِعَقِبِی أَدَعُهُ حَلَالٌ لِی أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَخَذْتُ مَا أَنَّ یَسُرُّنِی مَا الْعِزَّةِ رَبِّ

 عَلَرى  عُرِضْرتَ  وَ« 6» -الْمَردَى  بَلَغْرتَ  قَدْ فَکَأَنْ رُوَیْداً رُوَیْداً« 7» تَأْكُلُهُ بِاغْتِبَاطِكَ أَشَدُّ

 حِرينَ  لَراتَ  وَ ذَلِركَ  مَرا  وَ« 7» -لِرذَلِكَ  لِلتَّوْبَۀِ الْمُضَيِّعُ الرَّجْعَۀَ یَتَمَنَّى الَّذِی الْمَحَلَّ رَبِّكَ

  لَأَنْ اللَّهِ فَوَ عَلَیَّ أَكْثَرْتَ فَقَدْ بَعْدُ أَمَّا عَبَّاسٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ إِلَيْهِ فَکَتَبَ قَالَ السَّلَامُ وَ مَنَاصٍ

 877ص  ،11 جبحار األنوار،                         

 رَجُرلٍ  بِردَمِ  اللَّهَ أَلْقَى أَنْ مِنْ إِلَیَّ حَبُّأَ عِقْيَانِهَا وَ ذَهَبِهَا مِنْ الْأَرْضِ فِی مَا بِجَمِيعِ اللَّهَ أَلْقَى

 مُسْلِمٍ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 شهرت معاویه به زیرکی  .57

 771ص ،8 األمم،ج تجارب
 الیمسۀ الدّهاة

 و ص،العرا  برن  عمرو و معاویۀ،: هم و یومئذ، خمسۀ كانوا و الدهاة، فی یعدّ قي  كان و

 برن  اهلل عبرد [ 8[ ]و] قي  كان و. بدیل بن اهلل عبد و سعد، بن قي  و شعبۀ، ابن المغيرة

 .الحکمان حکّم حتّى بالطائف، معتزال شعبۀ بن المغيرة و علىّ، مع بدیل

 811ص  ،82 ج دمش ، مدینۀ تاریخ
 نرا أ الواسرطی،  محمرد  برن  علی تمام أبی عن الحسن، بن یحيى اللّه عبد أبی على قرأت

 بن سليمان نا خيثمۀ، أبی ابن نا محمد، بن الحسين بن محمد أنا الفضل، بن عبيد بن أحمد

 معاویرۀ : أربعۀ العرب دهاة: قال الشعبی، عن مجالد، عن جعفر، بن اللّه عبد نا شریح، أبی

 و فلألنراه  معاویرۀ  فأمرا  زیراد،  و شعبۀ، بن المغيرة و العاص، بن عمرو و سفيان، أبی بن
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 فللصرغير  زیراد  أمرا  و فللمبادهۀ، شعبۀ بن المغيرة أما و فللمعضالت، عمرو أما و الحلم،

 .الکبير و« 1»

 أبرو  أنرا  بشران، بن القاسم أبو أنا خيرون، بن الفضل أبو أنا األنماطی، البركات أبو أخبرنا

 مرراد  برن  محمد نا یزید، بن محمد نا شيبۀ، أبی بن عثمان بن محمد نا الصّوّاف، بن علی

 و أربعۀ، القضاة كان: قال الشعبی، عن میلد، نا زائدة، أبی بن زكریا بن یحيى نا شعری،األ

: الردهاة  أمرا  و ثابرت،  برن  زید و مسعود، ابن و علی، و فعمر،: القضاة فأما أربعۀ، الدهاة

 .زیاد و المغيرة، و ،«7» عمرو و فمعاویۀ،

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

 منین؛ خال المؤمعاویه  .58

 6-7ص ،7 األشراف،ج أنساب
 [ حرب بن صیر سفيان أبو ولد] 

 و ،«1» سررفيان أبرری بررن عتبررۀ و معاویررۀ، حرررب بررن صرریر سررفيان أبررو فولررد -2

 و عنهرا  تعرالى  اهلل رضری  عائشرۀ  مع الجمل شهد و یضعّف،( 88ص ،7 زكار،ج چاپ)كان

 مصرر،  معاویۀ واله ثم المدینۀ، أتى حتى« 7» الرباب تيم من أبير بن عصمۀ فحمله هرب

 :جریر قال و

 مشهّرا فاء و العاصی أبی آلل            شوارع الرماح و أبير ابن فی و         

 فعسکرا عليه أنحى قد الموت رأى            ما بعد عتبۀ سفيان أبی البن و            

 عبد ثم العزّى عبد بن أسد بن المطلّب بن حبيش أبی بن السائب تزوّجها ،«6» جویریۀ و

 الثقفری  عثمان بن اهلل عبد تزوّجها ،«1» الحکم أمّ و األصغر، أميّۀ بن الحارث بن« 7» اهلل

 «2» الموصل و الجزیرة ولّاه و الکوفۀ معاویۀ ولّاه الحکم، أمّ بن الرحمن عبد له فولدت
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 (88ص ،7 زكار،ج چاپ)6ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

 و منراف،  عبرد  برن  شم  عبد بن ربيعۀ بن( 621) عتبۀ بنت هند جميعا أمّهم و مصر، و

 هی و الکبرى، رملۀ اسمها و حبيبۀ، أمّ و ،«8» كافرا بدر یوم قتل سفيان، أبی ابن حنظلۀ

 اتزوّجه ،«1» يمنۀ و األزواج، فی خبرها كتبنا قد و سلّم و عليه اهلل صلّى اهلل رسول زوج

 بن المغيرة ثم الجمحی أميّۀ بن صفوان ثم« 1» قریش من العامریّ العزّى عبد بن حویطب

 یروم  أسر ،«1» سفيان أبی بن عمرو و أميّۀ، بن العاص أبی بنت صفيّۀ أمّهم الثقفی، شعبۀ

 تزوّجهرا  هندا، و له، عقب ال و فأطلقوه، المشركون أسره المسلمين من برجل فأطل  بدر

 بن عمرو أبی بنت عمرو أمّ أمّهم صیرة، و المطّلب، عبد بن الحارث بن لنوف بن الحارث

 و الدوسری، « 7» أزیهرر  أبری  بنرت  عاتکۀ أمّهما محمّدا، و سفيان، أبی بن عنبسۀ و أميّۀ،

 :القائل سفيان أبی بن محمد

 عمرو یطلّقها أن یوما رملۀ و            عامر ابن یموت أن« 6» هندا أؤمّل         

 برن  عمررو  یعنری  و معاویرۀ  بنرت  هند و معاویۀ بنت رملۀ یعنی(81ص ،7 زكار،ج پچا)

 عبرد  بن یزید بن الوليد عند ابنۀ سفيان أبی بن محمد بن لعثمان كانت و. عفّان بن عثمان

 بن عامر بن اهلل عبد عند معاویۀ بنت هند كانت و بالعهد، له بایع عثمان له فولدت الملك

 الشرام  بعض قحافۀ أبی بن بکر أبو ولّاه كنانۀ، من أمّه سفيان، أبی ابن الیير یزید و كریز،

 عثمران  برن  سعيد تزوّجها الکنانيّۀ، األشيم بنت أميمۀ أمّها الصغرى، رملۀ و له، عقب ال و

 هالليّرۀ  شمسرۀ،  أمّها ميمونۀ، و العاص، بن سعيد بن األشدق سعيد بن عمرو ثم عفّان بن

«7.» 
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ص ، 1 ئمۀ األطهار عليهم السالم، جشرح األخبار فی فضائل األ

822-882 

بنت أبی سفيان زوج النبری صرلّى اللّره    « 1»، ألنه أخو رملۀ «1»  و قالوا: خال المؤمنين

« بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهراتُهُمْ   النَّبِیُّ أَوْلى»عليه و يله، و لقول اللّه عزّ و جلّ: 

ینزعوا بهذه اآلیۀ فيما نزع به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و يله من والیرۀ   فتركوا أن« 7»

النَّبِریُّ  »علی عليه السّالم فی قوله: أ لست أولى بکم منکم بأنفسکم؟ لقول اللّه عزّ و جلّ: 

. فنزعروا  فقالوا: اللهمّ نعم. قال: فمن كنت مواله فعلی مواله«. بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ  أَوْلى

«. وَ أَزْواجُرهُ أُمَّهراتُهُمْ  »ألن قول اللّه عزّ و جرلّ:  « 6»  بها فيما ال یوجب شيئا ممّا ذكروه

 إنما أوجب به تحریم نکاحهن على غيره، كما قال جلّ من قائل:

 «.7« »أَبَداًوَ ما كانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ ال أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ »

 882ص ، 1 شرح األخبار فی فضائل األئمۀ األطهار عليهم السالم، ج                        

و ما علمنا أن أحدا من قرابۀ أزواج النبی صلّى اللّه عليه و يله ادعى بذلك فضيلۀ لنفسه، 

و ال النسرب   و ال تسبب به، بذكر قرابۀ للمؤمنين إذ لم یرد اللّه عزّ و جلّ برذلك القرابرۀ  

ميراثا من المؤمنين، و ال حجبن بره أحردا   « 8»فتستحقه أقاربهن، و ال استحققن )بذلك( 

«. 1« »إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْروَةٌ »، و قد قال اللّه عزّ و جلّ: «1»  عن ميراث كما تحجب االم

لي  من فلم یتقرب بعضهم الى بعض تقرب القرابۀ باألنساب و ال تقرب غيرهم بهم ممن 

أهل اإلیمان، و قد كان ألزواج النبی صلّى اللّه عليه و يله قرابات مرن المسرلمين و مرن    

المشركين، فما تقرب أحد منهم و ال تقرب له بهذه القرابۀ، و ال قال أحد إن أبا بکرر و ال  

و و ال عبد اللّه بن عمر و ال یزید بن أبی سفيان « 1»  عمر و ال أبا سفيان أجداد المؤمنين

ال محمّد بن أبی بکر أخوال المؤمنين، و ال غيرهم من أقارب أزواج النبی صلّى اللّه عليه 

 و يله ممن علمناه تقرب الى المؤمنين بقرابته منهن.
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سیف و ضعف، و ما ال یوجب فضيلۀ لمن أراد أن یجعلها له « 7»  و هذا القول من قائليه

ألبيه و ألخيه من قبله، و ألبی بکر و لعمر و  به، و لو كانت فضيلۀ لعدت لغيره من أمثاله و

غيرهم من قرابات أزواج النبی صلّى اللّه عليه و يله، و ال نعلم أحدا نسب أحدا منهم الى 

 ذلك غير من نسب معاویۀ إليه الفتقاره الى ما یوجب الفضل و عدمه و ذلك.

 821-828ص ، 11 جبحار األنوار، 

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّرهِ ص بِیَمْر َ عَشْررَةَ      الَ الصَّادِقُ عقب، المناقب البن شهريشوب قَ -7

 امْرَأَةً وَ دَخَلَ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ مِنْهُنَّ وَ قُبِضَ عَنْ تِسْعٍ.

 الْمَبْسُوطُ أَنَّهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ تَزَوَّجَ النَّبِیُّ ص ثَمَانِیَ عَشْرَةَ امْرَأَةً.

أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِإِحْدَى وَ   ى وَ نُزْهَۀِ الْأَبْصَارِ وَ أَمَالِی الْحَاكِمِ وَ شَرَفِ الْمُصْطَفَىوَ فِی إِعْلَامِ الْوَرَ

 عِشْرِینَ امْرَأَةً.

 وَ اجْتَمَعَ لَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فِی وَقْتٍ.  وَ قَالَ ابْنُ جَرِیرٍ وَ ابْنُ مَهْدِیٍ

یجۀ بنت خویلد قالوا و كانت عنرد عتير  برن عائرذ     ترتيب أزواجه تزوج بمکۀ أوال خد

المیزومی ثم عند أبی هالۀ زرارة بن نباش األسيدی و روى أحمد البالذری و أبو القاسم 

الکوفی فی كتابيهما و المرتضى فی الشافی و أبو جعفر فی التلیيص أن النبی ص ترزوج  

دع أن رقيۀ و زینب كانتا ابنتی بها و كانت عذراء یؤكد ذلك ما ذكر فی كتابی األنوار و الب

بنت زمعۀ بعد موتها بسنۀ و كانت عند السکران بن عمرو « 8»هالۀ أخت خدیجۀ و سودة 

من مهاجری الحبشۀ فتنصر و مات بها و عائشۀ بنت أبی بکر و هی ابنۀ سبع قبل الهجرة 

م یترزوج  بسنتين و یقال كانت ابنۀ ست و دخل بها بالمدینۀ فی شوال و هی ابنۀ تسع و ل

غيرها بکرا و توفی النبی ص و هی ابنۀ ثمان عشرة سنۀ و بقيت إلى إمارة معاویۀ و قرد  

قاربت السبعين و تزوج بالمدینۀ أم سلمۀ و اسمها هند بنت أميۀ المیزوميۀ و هری بنرت   

عمته عاتکۀ بنت عبد المطلب و كانت عند أبی سلمۀ بن عبد األسد بعد وقعۀ بدر من سنۀ 
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تاریخ و فی هذه السنۀ تزوج بحفصۀ بنت عمر و كانت قبله تحت خني  برن  اثنتين من ال

عبد اهلل بن حذافۀ السهمی فبقيت إلى يخر خالفۀ علی ع و توفيت بالمدینۀ و زینب بنت 

جحش األسدیۀ و هی ابنۀ عمته أميمۀ بنت عبد المطلب و كانت عند زید بن حارثۀ و هی 

ر بعد سنتين من التاریخ و جویریۀ بنت الحارث أول من ماتت من نسائه بعده فی أیام عم

 المصطلقيۀ و یقال أنه اشتراها« 1»بن ضرار 

 821ص ، 11 جبحار األنوار،                         

برن ذی  « 8»  فأعتقها فتزوجها و ماتت فی سنۀ خمسين و كانت عند مالك برن صرفوان  

انت عند عبد اهلل بن جحرش فری   السفرتين و أم حبيبۀ بنت أبی سفيان و اسمها رملۀ و ك

سنۀ ست و بقيت إلى إمارة معاویۀ و صفيۀ بنت حيی بن أخطب النضرری و كانرت عنرد    

و أسر بهرا فری سرنۀ سربع و     « 1»سالم بن مشکم ثم عند كنانۀ بن الربيع و كان بنى بها 

ميمونۀ بنت الحارث الهالليۀ خالۀ ابن عباس و كانت عند عمير بن عمرو الثقفی ثرم عنرد   

بی زید بن عبد العامری خطبها للنبی ص جعفر بن أبی طالب و كان تزویجها و زفافها و أ

موتها و قبرها بسرف و هو على عشرة أميال من مکۀ فی سنۀ سبع و ماتت فی سنۀ ست 

  و ثالثين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 888ص  ،7 ج األشراف، أنساب
 لری  إنّ الحسرن،  أبرا  یا: عنهما تعالى اهلل رضی علیّ إلى كتب معاویۀ أنّ زعموا و -118

 اهلل رسول صهر أنا و اإلسالم، فی عمر ولّانی و الجاهليّۀ، فی سيّدا أبی كان كثيرة، فضائل

 :لقا كتابه علیّ قرأ فلمّا الوحی، كتّاب أحد و المؤمنين، خال و سلّم و عليه اهلل صلّى
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 :فکتب اكتب، غالم یا! األكباد؟ يكلۀ ابن علیّ یفیر أبالفضائل

  عمّی الشهداء سيّد حمزة و            صهری و أخی النبیّ محمّد         

  أمّی ابن المالئکۀ مع یطير            یضحی و یمسی الذی جعفر و            

  لحمی و بدمی لحمها طمسو            عرسی و سکنی محمّد بنت و            

  كسهمی سهم له فأیّکم            منها ولدای أحمد سبطا و            

  حلمی أوان حين قبل غالما            طرّا اإلسالم إلى سبقتکم            

  دونی إليه فيميلوا الشام أهل یقرأه لئال الکتاب مزّق غالم یا: قال معاویۀ قرأه فلمّا

 117-116ص ، معانی األخبار

  باب معنى استعانۀ النبی ص بمعاویۀ فی كتابۀ الوحی

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَردَّثَنَا عَبْردُ اللَّرهِ بْرنُ جَعْفَررٍ       -8

بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِری حَمْرزَةَ الثُّمَرالِیِّ    الْحِمْيَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ 

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مُعَاوِیَۀُ یَکْتُبُ بَيْنَ یَدَیْهِ وَ أَهْوَى بِيَردِهِ    قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ

اصِرَتَهُ بِالسَّيْفِ فَرَيهُ رَجُرلٌ مِمَّرنْ   إِلَى خَاصِرَتِهِ بِالسَّيْفِ مَنْ أَدْرَكَ هَذَا یَوْماً أَمِيراً فَلْيَبْقُرْ خَ

 «1»سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص یَوْماً وَ هُوَ یَیْطُبُ بِالشَّامِ عَلَى النَّاسِ فَاخْتَرَطَ 

 117ص معانی األخبار،                         

نَهُ فَقَالُوا یَا عَبْدَ اللَّهِ مَا لَكَ فَقَالَ سَرمِعْتُ رَسُرولَ   سَيْفَهُ ثُمَّ مَشَى إِلَيْهِ فَحَالَ النَّاسُ بَيْنَهُ وَ بَيْ

اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ هَذَا یَوْماً أَمِيراً فَلْيَبْقُرْ خَاصِرَتَهُ بِالسَّريْفِ قَرالَ فَقَرالَ أَ تَردْرِی مَرنِ      

 الَ الرَّجُلُ سَمْعاً وَ طَاعَۀً لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.اسْتَعْمَلَهُ قَالَ لَا قَالُوا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ فَقَ

 811-811ص  ،11 جبحار األنوار، 
 أَنَّ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ عَلِیٍّ إِلَى مُعَاوِیَۀُ كَتَبَ: قَالَ عُبَيْدَةَ أَبُو رَوَى اإلحتجاج ج، -«8» 181

 رَسُرولِ  صِهْرُ أَنَا وَ الْإِسْلَامِ فِی مَلِکاً صِرْتُ وَ جَاهِلِيَّۀِالْ فِی سَيِّداً أَبِی كَانَ كَثِيرَةً فَضَائِلَ لِی
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 ابْرنُ  عَلَیَّ یَبْغِی بِالْفَضَائِلِ أَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ فَقَالَ الْوَحْیِ كَاتِبُ وَ الْمُؤْمِنِينَ خَالُ وَ ص اللَّهِ

  غُلَامُ یَا إِلَيْهِ اكْتُبْ الْأَكْبَادِ يكِلَۀِ

  صِهْرِی وَ أَخِی النَّبِیُّ مُحَمَّدٌ          

  قَوْلِهِ إِلَى الْأَبْيَاتَ سَاقَ وَ

 -أُمِّی بَطْنِ فِی بِالنَّبِیِّ مُقِرّاً             -طُرّاً الْإِسْلَامِ إِلَى سَبَقْتُکُمْ          

 -حُلْمِی أَوَانَ بَلَغْتُ مَا غِيراًصَ             -طِفْلًا كُنْتُ وَ الصَّلَاةَ صَلَّيْتُ وَ             

 811ص  ،11 جبحار األنوار،                         

  قَوْلِهِ إِلَى الْأَبْيَاتَ سَاقَ وَ

 -بِظُلْمِی غَداً الْإِلَهَ یَلْقَى لِمَنْ             -وَیْلٌ ثُمَّ وَیْلٌ ثُمَّ فَوَیْلٌ          

 .طَالِبٍ أَبِی ابْنِ إِلَى فَيَمِيلُوا الشَّامِ أَهْلُ یَقْرَؤُهُ لَا الْکِتَابَ ذَاهَ اخْفُوا مُعَاوِیَۀُ فَقَالَ 
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 118-112ص  صفين، وقعۀ
 [عتبۀ بن هاشم و یاسر بن عمار]

 اهلل و قري   برن  األحنف قال یقول الشعبی سمعت: قال جابر عن شمر بن عمرو عن نصر

 دنونرا  إذا حتى فتقدمنا الشعيراء بنی من رجل بينه و بينی یاسر بن عمار جانب إللى إنی

 الميمنرۀ  فی رقۀ إلى عمار نظر و أمی و أبی فداك احمل: عمار له قال عتبۀ بن هاشم من

 أزحف إنما إنی و لحربا فی خفۀ تأخذك رجل إنك عمار یا اهلل رحمك: هاشم له فقال

 قال كان قد و الهلکۀ يمن لم خففت إن إنی و حاجتی بذلك أنال أن أرجو و زحفا باللواء

 إرقاال به یرقل قبل من كان قد و عتبۀ بن هاشم مع اليوم اللواء إن ویحك: لعمرو معاویۀ
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 مرن  عنر   فری  زحرف  إن و الشرام  ألهل األطول لليوم إنه زحفا اليوم به زحف إن إنه و

 إليره  فوجره  معاویرۀ  به فبصر حمل حتى عمار به یزل فلم تقتطع أن ألطمع إنی أصحابه

 اهلل عبد الجمع ذلك فی كان و ناحيته فی منهم النجدة و بالبأس یزن من و أصحابه حماة

 به أطافت و باآلخر یضرب هو و واحدا تقلد قد سيفان یومئذ معه و العاص بن عمرو بن

 ال فإنه صبرا صبرا: معاویۀ یقول و: قال ابنی ابنی رحمان یا هللا یا: عمرو فقال علی خيل

 الشرام  أهرل  حماة یزل لم و لصبرت؟ إذا معاویۀ بن یزید كان لو و: عمرو قال عليه بأس

 .المعركۀ فی هاشم أصيب و معه من و فرسه على هاربا نجا حتى عنه یذبون

 [ الکالع ذی و عتبۀ بن هاشم و یاسر بن عمار مقتل]

 عنره  اهلل رضری  یاسرر  بن عمار قتل اليوم هذا فی و: قال سعد بن عمر حدثنا و نصر قال

 هرذه  إن اهلل و العاص بن عمرو رایۀ إلى نظر حين عمار قال كان قد و المعركۀ فی أصيب

 :عمار قال ثم بأرشدهن هذه ما و عركات ثالث قاتلتها الرایۀ

 118ص صفين، وقعۀ                        

  تأویله على نضربکم فاليوم            تنزیله على ربناكمض نحن »

  خليله عن الیليل یذهل و            مقيله عن الهام یزیل ضربا            

 . « سبيله إلى الح  یرجع أو            

 إداوة أم معها ع  أ أدری ما اهلل و اليدین طویلۀ امرأة فأتته ظمؤه اشتد قد و استسقى ثم

 :شرب حين فقال لبن؟ من ياحض فيها

 األحبۀ ألقى اليوم            األسنۀ تحت الجنۀ          

 .حزبه و محمدا            

 ثرم  الباطرل  على هم و الح  على أنا لعلمنا هجر سعفات بنا یبلغوا حتى ضربونا لو اهلل و

 أمرا  و فطعنه یۀالعاد أبو فأما الفزاری العادیۀ أبو و السکونی جون ابن عليه حمل و حمل

  رأسه احتز فإنه جون ابن
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 878ص  ،8 ج األشراف، أنساب
 عمررو  أنبأنى شعبۀ، أنبأ الطيالسى، داود أبو ثنا الدورقى، إبراهيم بن أحمد حدثنا -182

 یروم  عمرارا  رأیت: یقول سلمۀ بن اهلل عبد سمعت: قال مرة،( 827ص ،8 زكار،ج چاپ)بن

 الرایرۀ،  معره  و العاص بن عمرو إلى فنظر. لترعد نهاإ و الحربۀ، یده فی يدم، شيیا صفين

 هرذه  و مررات،  ثرالث  سرلم  و عليه اهلل صلى اهلل رسول مع قاتلتها قد رایۀ هذه إنّ: فقال

 علرى [ 1] مصرلحتنا  أنّ لعرفت هجر، سعفات بنا[ 8] یبلغوا حتى ضربونا لو اهلل و. الرابعۀ

 .الضالل على أنهم و الح ّ

 عن الحضرمى، قي  بن موسى ثنا دكين، بن الفضل ثنا ،[1] دسع بن محمد حدثنا -188

 :قال كهيل ابن سلمۀ

 ألقرى  اليوم. مورود الماء. الماء یرد قد الظمآن. البارقۀ تحت الجنۀ: »صفين یوم عمار قال

 علرى  أنرا  لعلمت هجر، سعفات[ 1] یبلغونا حتى ضربونا لو اهلل و. حزبه و محمدا: األحبۀ

 اهلل صرلى  اهلل رسرول  مرع  مرات ثالث الرایۀ هذه قاتلت لقد اهلل و .باطل على أنهم و ح 

 [«.7] أنقاهن ال و بأبرهنّ المرة هذه ما و سلم، و عليه

 121-128ص ، 11 جبحار األنوار، 

 )به نقل از وقعۀ صفين(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 فتنه ی درباره امیرالمؤمنینکالمی از   .61

 11ص  ،(صالح للصبحی) البالغۀ نهج

  الفتن هذه بيان و الفتن من به العالم ییرب لما بيان فيه و ع له كالم من و 72
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 جَالٌرِ عَلَيْهَا یَتَوَلَّى وَ اللَّهِ كِتَابُ فِيهَا یُیَالَفُ  تُبْتَدَعُ  أَحْکَامٌ وَ  تُتَّبَعُ أَهْوَاءٌ  الْفِتَنِ وُقُوعِ بَدْءُ إِنَّمَا

 لَوْ وَ الْمُرْتَادِینَ عَلَى یَیْفَ لَمْ الْحَ ِّ مِزَاجِ مِنْ خَلَصَ الْبَاطِلَ أَنَّ فَلَوْ اللَّهِ دِینِ غَيْرِ عَلَى رِجَالًا

 وَ ضِغْثٌ هَذَا مِنْ یُؤْخَذُ لَکِنْ وَ الْمُعَانِدِینَ أَلْسُنُ عَنْهُ انْقَطَعَتْ الْبَاطِلِ لَبْ ِ مِنْ خَلَصَ الْحَ َّ أَنَّ

 مِنَ  لَهُمْ سَبَقَتْ الَّذِینَ یَنْجُو وَ أَوْلِيَائِهِ عَلَى الشَّيْطَانُ یَسْتَوْلِی فَهُنَالِكَ فَيُمْزَجَانِ ضِغْثٌ هَذَا مِنْ

  الْحُسْنى  اللَّهِ

 22ص ، 1 جبحار األنوار، 

 )به نقل از نهج البالغه(
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 812ص خليفۀ، تاریخ
  ...أربعين سنۀ

 ... عليه اهلل رحمۀ طالب أبی بن علی قتل فيها و

 أربعرۀ : یقرال  و أیام ثالثۀ: یقال و أیام، ستۀ و أشهر تسعۀ و سنين أربع علی والیۀ كانت

 یوما، عشر

 112ص ،1 الذهب،ج مروج
  وجهه اهلل كرم طالب أبی بن علی نالمؤمني أمير خالفۀ ذكر

 :موجز
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 فکانرت  عنره،  اهلل رضری  عفان بن عثمان فيه قُتل الذی اليوم فی طالب أبی بن علی بویِعَ

 تسعۀ و سنين أربع: قيل و أیام، ثمانيۀ و أشهر تسعۀ و سِنِين أربع استشهد أن إلى خالفته

 یوماً، إال أشهر

 122ص ، 11 جبحار األنوار، 
القویۀ فِی كِتَابِ الذَّخِيرَةِ جُرِحَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِتِسْعَ عَشْرَةَ لَيْلَۀً مَضَرتْ مِرنْ    د، العدد -1

وَ تُوُفِّیَ فِی لَيْلَۀِ الثَّانِی وَ الْعِشْرِینَ مِنْهُ وَ فِی كِتَابٍ عَتِير ٍ لَيْلَرۀَ    -شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَۀَ أَرْبَعِينَ

نَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَۀَ أَرْبَعِينَ فِی مَوَالِيدِ الْأَئِمَّۀِ لَيْلَۀَ الْأَحَدِ لِتِسْعٍ بَقِينَ مِرنْ  الْأَحَدِ لِسَبْعٍ بَقِي

شَهْرِ رَمَضَانَ فِی كِتَابِ أَسْمَاءِ حُجَجِ اللَّهِ قُبِضَ فِی إِحْدَى وَ عِشْرِینَ لَيْلَۀً مِنْ رَمَضَانَ فِری  

ارِیخِ الْمُفِيدِ فِی لَيْلَۀِ إِحْدَى وَ عِشْرِینَ مِنْ رَمَضَانَ سَرنَۀَ أَرْبَعِرينَ مِرنَ    عَامِ الْأَرْبَعِينَ وَ فِی تَ

 -عِينَالْهِجْرَةِ وَفَاةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قِيلَ یَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِتِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ إِحْدَى وَ أَرْبَ

ثَلَاثٌ وَ سِتُّونَ سَنَۀً كَانَ مُقَامُهُ مَعَ رَسُولِ اللَّرهِ ص بَعْردَ الْبِعْثَرۀِ ثَلَراثَ     دُفِنَ بِالْغَرِیِّ وَ عُمُرُهُ 

نِينَ بَعْدَ عَشْرَةَ سَنَۀً بِمَکَّۀَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ مُشَارِكاً لَهُ فِی مِحَنِهِ كُلِّهَا مُحْتَمِلًا عَنْهُ أَثْقَالَهُ وَ عَشْرَ سِ

عَنْهُ الْمُشْرِكِينَ وَ یُجَاهِدُ دُونَهُ الْکَافِرِینَ وَ یَقِيهِ بِنَفْسِهِ فَمَضَرى  « 1»  ۀِ یُکَافِحُالْهِجْرَةِ بِالْمَدِینَ

ص وَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ سَنَۀً وَ كَانَتْ إِمَامَتَرهُ ع ثَلَراثُونَ سَرنَۀً مِنْهَرا أَرْبَرعٌ وَ      

نَ التَّصَرُّفِ لِلتَّقِيَّۀِ وَ الْمُدَارَاةِ وَ مِنْهَا خَمْ ُ سِرنِينَ وَ أَشْرهُرٌ مُمْتَحَنراً    عِشْرُونَ سَنَۀً مَمْنُوعٌ مِ

 بِجِهَادِ الْمُنَافِقِينَ وَ قِيلَ مُدَّةُ وَلَایَتِهِ أَرْبَعُ سِنِينَ وَ تِسْعَۀُ أَشْهُر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 حکومت عثمان ی دوره  .63

 777ص  ،7 ج األشراف، أنساب
 و عشررین  و اربرع  سرنۀ  المحرّم من یوم اوّل بالیالفۀ عثمان بویع: الواقدی قال -8176

 بعرد  ثالثرين  و« 1» خمر   سنۀ الحجّۀ ذی من خلت ليلۀ عشرة لثمانی الجمعۀ یوم قتل

 فری  البقيرع  جانرب  الرى  كوكب حشّ فی العشاء و المغرب بين السبت ليلۀ دفن و العصر،

 سرنۀ  عشرة اثنتی خالفته كانت و اليوم، أميّۀ بنی مقبرة فهی رجل، كوكب و نیل، موضع

 برن  جبير حملوه الذین كان و سنۀ، ثمانين و اثنتين ابن هو و قتل و یوما، عشر اثنی غير

  هدنۀ فی أسلم ممّن هو و مناف عبد بن نوفل( 126ص ،6 زكار،ج چاپ)بن عدیّ بن مطعم

 برن  حذیفرۀ  بن الجهم أبو و العزّى عبد بن أسد بن خویلد بن حزام بن حکيم و الحدیبيۀ

 و بکر أبی بن الرحمن عبد انّ یقال و. األسلمی مکرم بن نيار و عبيد اسمه و العدوی غانم

 .معهم كانا الزهری میرمۀ بن المسور

 121ص ،1 الذهب،ج مروج
 یومراً  عشرر  تسعۀ و شهراً عشر أحد و سنۀ عشرة إحدى: عنه اهلل رضی عفان بن عثمان

 .یوماً عشر سبعۀ و شهراً عشر أحد و سنۀ ثالثون و أربع فذلك

 121ص  ،18 جبحار األنوار، 
 قُتِرلَ  الْهِجْررَةِ  مِرنَ  ثَلَاثِينَ وَ خَمْ ٍ سَنَۀِ مِنْ الْحِجَّۀِ ذِی مِنْ عَشَرَ الثَّامِنَ فِی«: 8» د -88

  الْرأُمَوِیُ  قُصَریٍّ  بْنِ مَنَافِ عَبْدِ بْنِ شَمْ ِ عَبْدِ بْنِ الْعَاصِ أَبِی بْنِ الْحَکَمِ بْنِ عَفَّانَ بْنُ عُثْمَانُ

 الْفِيلِ« 1» بَعْدَ السَّادِسَۀِ السَّنَۀِ فِی مَوْلِدُهُ لَيْلَى، أَبُو وَ اللَّهِ، عَبْدِ أَبُو وَ عَمْرٍو، أَبُو: كُنْيَتُهُ ،«1»

 .بِقَلِيلٍ يلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولِ مِيلَادِ بَعْدَ
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: قِيلَ وَ سَنَۀً، ثَمَانُونَ وَ اثْنَتَانِ یَوْمَئِذٍ لَهُ وَ بِالسَّيْفِ قُتِلَ أَیَّاماً، إِلَّا سَنَۀً عَشْرَةَ اثْنَتَا وَلَایَتِهِ مُدَّةُ

 عَلَرى  أَحَدٌ یُقْدِمُ لَا الْمَدِینَۀِ مَزَابِلِ عْضِبَ عَلَى أُلْقِیَ وَ الدَّارِ مِنَ أُخْرِجَ وَ سَنَۀً، ثَمَانُونَ وَ سِتٌّ

 فِی فَدُفِنَ سِرّاً فَأُخِذَ ثَلَاثٍ، بَعْدَ لِدَفْنِهِ احْتِيلَ حَتَّى الْأَنْصَارِ، وَ الْمُهَاجِرِینَ مِنَ خَوْفاً مُوَارَاتِهِ

 وَصَرلَهَا  سُرفْيَانَ  أَبِی بْنُ مُعَاوِیَۀُ وَلِیَ فَلَمَّا بِالْمَدِینَۀِ، لِلْيَهُودِ كَانَتْ مَقْبَرَةٌ هِیَ وَ كَوْكَبٍ، حَشِّ

 .الْإِسْلَامِ أَهْلِ بِمَقَابِرِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 کاخ سبز معاویه  .64

 872ص البلدان،
 ثمان ابن هو و الشام على أمر و عفّان، بن عثمان زمن فی بدمش  الیضراء معاویۀ بنى و

 و سنۀ، سبعين و لثمان توفی و سنۀ، خمسين و ثمان ابن هو و استیلف و سنۀ، ثالثين و

 .األموال أصفى و الیصيان و الحرس و الشّرط و المقاصير و المحاریب اتّیذ من أوّل هو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 کسرای عرب؛ معاویه .65

 861ص ، 1 فضائل األئمۀ األطهار عليهم السالم، ج شرح األخبار فی

 «.1»  و قيل: إن عمر بن الیطاب نظر الى معاویۀ یوما، فقال: هذا كسرى العرب

 8181-8187ص ،1 االستيعاب،ج
 فری  معاویۀ تلقّاه قد كان و العرب، كسرى هذا: معاویۀ رأى و الشام، دخل إذ عمر قال و

 المؤمنين أمير یا نعم: قال العظيم؟ الموكب صاحب أنت :له قال منه دنا فلما عظيم، موكب
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 و: قرال . ذلك من یبلغك ما مع: قال! ببابك الحاجات ذوى وقوف من یبلغنی ما مع: قال

 :قال هذا؟ تفعل لم

 فإن به، نرهبهم ما السلطان عزّ من نظهر أن فيجب. كثيرة بها العدوّ جواسي  بأرض نحن

 :لمعاویۀ عمر فقال. تانتهي نهيتنی إن و فعلت، أمرتنى

 لررأى  إنه حقا قلت ما كان إن الضرس، رواجب مثل فی تركتنی إال ء شی عن أسألك ما

 .المؤمنين أمير یا فمرنی: قال. أدیب لیدعۀ إنه باطال كان إن و أریب،

 صدر ما أحسن ما المؤمنين، أمير یا: عمرو فقال. أنهاك ال و يمرك ال: قال

 8181ص ،1 الستيعاب،جا                        

 .جشمناه ما جشمناه موارده و مصادره لحسن: قال! فيه أوردته عما الفتى

 ال و الغضب، فی یضحك من قریش فتى ذم من دعونا: فقال یوما، عمر عند معاویۀ ذمّ و

 .قدميه تحت من إال رأسه فوق ما یؤخذ ال و الرضا، على إلّا عنده ما ینال

 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 های معاویه برای ترور امام حسن دسیسه .66

 118- 112ص  ،8 ج الشرائع، علل
 الحجر بن حجر إلى و قي  بن األشعث و حریث بن عمرو إلى معاویۀ دس

 118ص  ،8 ج الشرائع، علل                        

 برن  الحسرن  قتلرت  إن أنك عيونه نم بعين منهم واحد كل أفرد دسيسا ربعی بن شبث و

 ذلرك  ع الحسن فبلغ بناتی من بنت و الشام أجناد من جند و درهم ألف مائتا فلك علی

 فرمراه  كرذلك  إال بهرم  للصرالة  یتقردم  ال و یحترز كان و كفرها و درعا لب  و فاستالم

 سراباط  مظلرم  فری  صرار  فلما الالمۀ من عليه لما فيه یثبت فلم بسهم الصالة فی أحدهم
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 و جریحری  بطرن  إلى به یعدل أن ع فأمر الینجر فيه فعمل مسموم بینجر أحدهم ضربه

 الحسن نأخذ حتى تعال لعمه المیتار فقال قيلۀ بن مسعود عبيد أبی بن المیتار عم عليها

 بقتل فهموا لعمه المیتار قول من الشيعۀ بذلك فبدر العراق لنا فيجعل معاویۀ إلى نسلمه و

  ففعلوا المیتار عن بالعفو الشيعۀ لمسألۀ عمه فتلطف المیتار

 أظن إنی و قتلی فی ضمنه بما منکم ألحد یفی ال معاویۀ إن اهلل و ویلکم ع الحسن فقال 

 أعبد أن أقدر إنی و ص جدی لدین أدین یتركنی لم فأسالمه یده فی یدی وضعت إن أنی

 و یستسرقونهم  نرائهم أب أبرواب  علرى  واقفرين  أبنرائکم  إلى أنظر كأنی لکنی و وحدی اهلل

 و أیدیکم كسبته لما سحقا و فبعدا یطعمون ال و یسقون فال لهم اهلل جعله بما یستطعمونهم

  ینقلبون منقلب أی ظلموا الذین سيعلم

  فيه لهم عذر ال بما یعتذرون فجعلوا

 ح  من اليأس إلى انتهى خطبی فإن بعد أما معاویۀ إلى ذلك فوره من ع الحسن فکتب 

 أخليه و األمر هذا أعتزل إننی و مراده إلى انتهى من خطب خطبك و أميته باطل و أحييه

 وفيت إن تبهظنك ال أشرطها شروط لی و معادك فی لك شرا إیاه تیليتی كان إن و لك

 تررك  و بالوفاء یمنيه فيه يخر كتاب فی الشرط كتب و غدرت إن تیف ال و بعهد بها لی

 لرم  حين الح  عن قعد أو الباطل فی نهض ممن غيرك ندم كما معاویۀ یا ستندم و الغدر

  السالم و الندم ینفع

 11-11ص ، 11 جبحار األنوار، 

 )به نقل از علل الشرائع(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 اسه بن عبّعبیداللّ معرّفی .67

 72-77ص ،1 األشراف،ج أنساب
 مرضريّۀ،  راضيۀ ربك الى ارجعی المطمئنۀ، النف  أیتها یا: هاتالي یرون ال هم و قبره عند

 [.8] جنتی ادخلی و عبادی، فی فادخلی

 رافرع  عرن  صالح أبی عن الکلبی عن معمر عن[ 1] الواقدی عن سعد بن محمد حدثنی و

 المغررب  و المشرق كان من اهلل و مات: عباس ابن بوفاة أخبر حين قال انه[ 1] خدیج بن

 .علمه الى یحتاجون بينهما من و

 أبيره  عرن  زیرد  بن یعقوب عن العالء بن یحيى عن الواقدی عن سعد بن محمد حدثنی و

 باحردى  صرفّ   و یقرول،  عباس بن اهلل عبد وفاة بلغته حين اهلل عبد بن جابر سمعت: قال

 .به األمۀ أصيبت لقد الناس، أحلم و الناس أعلم مات: األخرى على یدیه

 داود عررن المزنرری اهلل عبيررد بررن سرراعدة حرردثنی ر،بکررا بررن الزبيررر حرردثنی و

 عمرر  بن محمد عن الربذی عبيدة بن( 771) موسى عن عطاء( 71ص ،1 زكار،ج چاپ)بن

 أحبّ إنی اللهم: فقال مقبال عباس بن اهلل عبد رأى سلم و عليه اهلل صلى النبی ان عطاء بن

 .فأحبّه عباس ابن اهلل عبد

  العباس بن اهلل عبيد اما و

 السن فی عباس بن اهلل عبد أخيه بين و بينه و محمد، أبا یکنى و(77ص ،1 زكار،ج پچا)

 بينهما كانت دارا یقاسمه ان الى عباس بن اهلل عبد دعاه جوادا، فکان أشهر، و سنۀ أو سنۀ

 ألخی، الحبل أقم: اهلل عبيد فقال علیّ، الحبل أملت: اهلل عبد فقال بينهما الحبل القاسم فمدّ

 :قال ثم فنحّاه نعم،: قال شبرا؟ أنحّيه ان لك هل: له فقال فأقامه،

[ 1] له وهب و فرفعه نعم،: قال ارفعه؟ ان لك هل: قال نعم،: قال ذراعا؟ أنحيّه ان لك هل

 .الدار من حصّته
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 [.6] طعاما یوسعهم[ 7] اهلل عبيد كان و علما، الناس یوسع اهلل عبد كان و: قالوا

 (77ص ،1 زكار،ج چاپ)76ص ،1 األشراف،ج أنساب                        

 و یعلّمهرم  و النراس  یفتری  منهرا  ناحيۀ فی اهلل عبد فرأى العباس دار یوما اعرابی فدخل

 مرن : فقال الناس، یطعم أخرى ناحيۀ فی اهلل عبيد رأى و لهم، فيفسّره القرين عن یسألونه

 .الطعام یطعم هذا و القرين، ریفسّ هذا العباس، ابنی دار فليأت اآلخرة و الدنيا أراد

 و العروام  ابن الزبير بين كانت: قال مشاییه عن ابيه عن النوفلی محمد بن علی حدثنی و

( 76ص ،1 زكرار،ج  چراپ )الزبير قتل فلما المدینۀ، من بالقرب ضيعۀ جعفر بن اهلل عبد بين

 و. إليها معه بکورال وعده و ذلك، الى فأجابه یقاسمه ان جعفر ابن الزبير بن اهلل عبد سأل

 أبنراء  مرن  جماعرۀ  إلرى  و العبراس  بن اهلل عبيد و الحسين و الحسن الى الزبير ابن مضى

 غردوا  و فأجرابوه  جعفرر،  ابرن  برين  و بينره  ما یحضروا ان فسألهم االنصار و المهاجرین

 أنرخ : لوكيلره  قرال  و دقيقرۀ  و بجرزور  معه الزبير ابن جاء و جعفر، ابن وافاهم و لميعاده،

 انتقراض  يمن ال فانی يمرك حتى حدثا فيها تحدثنّ ال و أمرها[ 8] استر و ناحيۀ ورالجز

[ 1] الغامر أخذ جعفر بن اهلل عبد یسألوا أن القوم سأل ثم جعفر، ابن بين و بينی األمر هذا

 حترى  القروم [ 1] جراع  و ذلرك،  الرى  فأجابهم فکلموه له،[ 1] العامر تسليم و الضيعۀ من

 قرال  و برذونری،  أطعمرتکم  تؤكل البراذین كانت لو: علی بن الحسن لفقا. الجوع تشاكوا

 البیراتی  لکرن : العبراس  بن اهلل عبيد فقال بغلی، أطعمتکم تؤكل البغال كانت لو: الحسين

[ 7] أخرذ  و رحلها، عنها فکشط إليها فنهض فأنجبت ریضت قد بیتيّۀ تحته كان و تؤكل،

 و یسلیونها، ذلك غير و السکاكين و المرو بکسر إليها الناس نهض و لبّتها، به فوجأ سيفه

 كثيرر  خبز و بقدور فأتوا العباس بن اهلل عبيد بعث و النیل، سعف أوقدوا و لحمها أخذوا

 نحرر  وكيلره [ 6] أن فظنّ بالدخان، و القثاء بریح اال الزبير ابن یشعر فلم طبیوا، و فشووا

  على جزورك إن اهلل، یرحمك: له فقال یعذله، و یشتمه فجعل جزوره،

 (76ص ،1 زكار،ج چاپ)77ص ،1 األشراف،ج أنساب                        
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 عبيرد  أتی و انصرفوا، و القوم فأكل بیتيته، أطعمهم[ 8] عباس ابن اهلل عبيد لکن و حالها،

 .انصرف و فركبها بدابّۀ اهلل

: قررال معررن بررن القاسررم عررن كناسررۀ ابررن عررن صررالح بررن اهلل عبيررد حرردثنی و

 النراس  وجروه  فرأتى  العبراس،  برن  اهلل عبيد یضارّ ان رجل( 77ص ،1 زكار،ج چاپ)ادار

 فلما داره، مألوا حتى الناس فأتاه غدا، تحضروا ان یأمركم اهلل عبيد ان: لهم فقال بالمدینۀ

 لهم هيّأ من بعث و فأكلوها، بها، أتى اال فاكهۀ یترك فلم السوق الى أرسل اجتماعهم رأى

 للّه، الحمد: قال انصرفوا فلما سریّا، واسعا غداء فغدّوا الحلواء، و الیبز و ءالشوا و الطبيخ

 .هذا یومی بعد علیّ هجم من أبالی ما وجدناه؟ هذا مثل أردنا كلما ألي 

 :قال الحکم بن عوانۀ عن عدی بن الهيثم عن االعرابی ابن محمد حدثنی و

 و یمونهم فکان الرفقۀ فی كثير بشر بهفصح معاویۀ على وفد العباس بن اهلل عبيد ان بلغنی

 [.1] الشام ورد حتى شيئا یتکلف ال و نارا یوقد منهم أحدا یدع لم

 :قال ابيه عن عوانۀ عن( 771) الهيثم عن االعرابی ابن محمد حدثنی و

 فرذبح  أعرابری  منرزل  الرى  أسرفاره  بعرض  فری  هو و عباس بن اهلل عبيد السماء اضطرّت

 :مواله مقسم لقهرمانه اهلل عبيد فقال قراه، و غيرها له نیک لم عنزا له األعرابی

 قيمتها عنزا لك ذبح انما: فقال األعرابی، الى ادفعها: قال دینار، خمسمائۀ: قال معك؟ كم

 لقرد  قردری؟  و نفسری  أعرف أما اعرفه ال هبنی: قال تعرفه، ال رجل هو و دراهم خمسۀ

 .ميسورنا له بذلنا و مجهوده لنا بذل به، فعلناه مما اكثر بنا فعل

 شاء و نعم له فإذا المدینۀ یرید سفره من منصرف هو و باالعرابی مرّ اهلل عبيد ان ثم: قال

 و السير إغذاذ الى بحاجته فأخبره فضلك، و نعمتك هذه: قال و به النزول فسأله عبيد، و

 اعتللنرا  اانمر ( 71ص ،1 زكار،ج چاپ)االعرابی یظن ان ألخاف انی: فقال فکر ثم التعجيل

  أقبل و فقبضها، دینار بیمسمائۀ اليه وكيله فردّ نرفده، ان كراهۀ عليه

 (71ص ،1 زكار،ج چاپ)71ص ،1 األشراف،ج أنساب                        
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 قلتها كنت أبياتا أنشدك أنی غير لك ليقل المدح ان اهلل، لعبيد فقال رجع، حين الوكيل مع

 :فانشده ،[8] فيك

  هاشم يل من المرء فقلت عليه            مهابۀ رأیت لما[ 1] سّمتهتو         

  األكارم الملوك أبناء و ملوك            فإنهم المرار يل من المرء او            

  نادم غير امرئ فعل فجدّلتها            اعنز بقيۀ عنز الى فقمت            

  يدمی كف به عفوا یجد لم بما            لی جاد و غنای منها فعوضنی            

  سالم غير عادیته من و عزیزا            سالما زلت ال اهلل لعبيد فقل            

 .عليك منه أحسن غيرك على ثوبك: یقول اهلل عبيد كان و

 :قال جده عن أبيه عن الصنعانی الحکم أبی عن الهيثم بن بکر حدثنی و

 و حلل و عنبر اليه فأهدی اليمن، على طالب أبی بن لعلی عامال العباس بن اهلل عبيد كان

 لقد حتّى حضره، من على اليه أهدی ما جميع ففرّق عظيما، ماال ذلك قيمۀ فبلغت ذهب،

 و: بکرر  قرال . دینرار  مائتا قيمته ما ذلك من فأعطاه له درجۀ یصلح صانع منزله فی كان

 مرن  يسى من الجواد: قال انه عباس ابن اهلل عبيد عن یحدث اليمن أهل من شيیا سمعت

 :یقول كان و قال،. بالقليل يثر و الکثير

 .سرفا الجاهل عدّه ما الجود افضل

 :قال اميۀ بنی مولى خالد حدثنی معشر، أبی عن الکوفی مسعود ابو حدثنی

 بن الحسن فارق و اليه صار حين له جعل قد كان و معاویۀ، على العباس بن اهلل عبيد وفد

( 72ص ،1 زكار،ج چاپ)فأعطاه درهم، الف الفی یقال و درهم، الف الف سنۀ كل فی علی

 اهلل و: فقال أسرفت،: له فقيل. اكثره او ذلك قسم حتى دمش  رام فما له، جعل ما معاویۀ

 ال و معاویرۀ  أرى أال و المرال  اكتسرب  ألّا باليت ما المحامد اكتساب و اإلعطاء لذة ال لو

 .یرانی
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 اليمن، على لعلی عامال عباس بن اهلل عبيد كان: قال الواقدی عن سعد بن دمحم حدثنی و

  یزل لم و. بالکوفۀ قبر حين علی قبر فی نزل من أحد هو و

 (72ص ،1 زكار،ج چاپ)72ص ،1 األشراف،ج أنساب                        

 عليرا  ان لیقرا  و: قال. معاویۀ الى فصار األمر فی زهادته عرف حتى علی بن الحسن مع

 و: قال. واليا اليمن الى شیص ثم الحج للناس[ 8] فأقام ثالثين و ست سنۀ الموسم واله

 رجرع  ثرم  الحرج  فأقام اليمن من فقدم ثالثين و سبع سنۀ الموسم أیضا واله عليا ان یقال

[1.] 

 ابرن ( 777) اهلل عبيرد  كران : قرال  كيسان بن صالح عن جعدة ابن حدثنی الواقدی قال و

 ینظررون  نهضروا  و حضرره  من فارتاع الصفا، عند دار فسقطت المسجد فی لساجا عباس

 :لوكيله فقال قضاه، حتى استمعه و لحدیثه أنصت فتى معه بقی و إليها،

 .ثلثها لنا احب  و ثلثيها الفتى[ 1] اعط: قال دینار، الف: قال عندك؟ بقی ما

 بمجرزرة  تعررف  هی و السوق، فی[ 1] مجزرته كانت و الناس، یطعم و ینحر كان و: قالوا

 .عباس ابن

 .معاویۀ ایام فی بالمدینۀ عنه تعالى اهلل رضی العباس بن اهلل عبيد توفی و: قالوا

 .بصره كفّ انه یقال و

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 قیس بن سعد معرّفی .68

 177 - 171ص  - 1ج  -السيد محسن األمين  -أعيان الشيعۀ 

قي  بن سعد بن عبادة الیزرجی األنصاری . توفی سنۀ ستين وهی السنۀ التی تو فيهرا   

معاویۀ . هو من كبار الصحابۀ وكان من النبی ص بمنزلۀ صاحب الشرطۀ من األمير مشهد 
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مع النبی ص المشاهد كلها ، وكان حامل أیۀ األنصار مع رسول اهلل ص ، اخرذ النبری ص   

من أبيه ودفعها إليه . كان كریما شجاعا طواال جدا أمد الناس قامۀ ، ومرا   یوم الفتح الرایۀ

فی وجهه طاقۀ شعر ، وكانت األنصار تقول وددنا لو نشتری لقي  بأموالنا لحيۀ ، وكان مع 

ذلك جميال . وكان من دهاة العررب ، أهرل الررأی والمکيردة فری الحررب مرع النجردة         

غير مدافع ، وكان أبوه وجده كذلك . وكان یقول  والشجاعۀ والسیاء ، وكان شریف قومه

، لوال االسالم ، عکرت مکرا ال تطيقه العرب ، وعنه أنه قال ، لوال سمعت رسرول اهلل ص  

كرمره قرال   ‹  171صرفحه  › یقول : المکر والیدیعۀ فی النار لکنت من امکر هذه األمۀ . 

قي  مع بعض الصحابۀ فی سفر إبراهيم بن سور بن هالل الثقفی فی كتاب الغارات : كان 

فی حياة رسول اهلل ص فکان ینف  عليهم ویفضل ، فقال أحدهم : ان هذا ال یقوم به مرال  

أبوك فامسك یدك ، فلما قدموا من سفرهم ، قال سعد لذلك القائرل : أردت ان تبیرل   

جدا ، ابنی ، انا یقوم ال نستطيع البیل . وكان قي  یقول فی دعائه اللهم ارزقنی حمدا وم

فإنه ال حمد اال بفعل ، وال مجد اال بمال اللهم وسع علی فان القليل ال یسعنی وال أسعه . 

وعن جابر فی قصۀ جيش العرة ان قيسا كان فی ذلك الحين وانه كان ینحر ویطعم حترى  

استدان بسبب ذلك فهناه أمير الجيش وهو أبو عبيدة فبلغ النبی ص ، فقال : الجرود مرن   

البيت . وجاءته عجوز كانت تالفه ، فقال لها كيف حالك ؟ فقالت مرا فری    شيمۀ أهل هذا

بيتی جرذ ، فقال ما أحسن ما سالت ، ألكثرن جرذ بيتك املؤوا بيتها خبزا ولحما وسرمنا  

وتمرا . والؤه لعلی ع كان میلصا فی الوالء لعلی ع عارفا بقدره ، وبلغ به األمر ان خاصم 

ما كان سمعه من النبی ص فی ح  علی ، فقال قي  ألبيره ،  أباه حين ذكر أمامه مرة كال

أنت سمعت رسول اهلل ص یقول هذا الکالم فی علی ابن أبی طالرب ثرم تطلرب الیالفرۀ     

ویقول أصحابك منا أمير ومنکم أمير ، واهلل ال كلمتك من رأسی بعد هذا كلمۀ ابدا . وقال 

جعوا إلى أمير المؤمنين ع . وقال ابن عنه الفضل بن شاذان : انه كان من السابقين الذین ر

أبی الحدید : كان قي  من كبار شيعۀ أمير المؤمنين ع وقاتل بمحبته ووالئه ، وشهد معره  
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حروبه كلها ، وكان مع الحسن ع ونقم عليه صلحه معادیۀ ، وكان طرالبی الررأی میلصرا    

رات : كان قري  مرن   اعتقاده ووده . وقال إبراهيم بن سعيد بن هالل الثقفی فی كتاب الغا

شيعۀ علی مناصحا له ولولده ، ولم یزل على ذلك إلى أن مات . توليته مصر وعزله عنها 

قال إبراهيم : لما ولی علی ع الیالفۀ قال لقي  من كالم له ، سر إلى مصر فقد وليترك ،  

ۀ فإذا أنت قدمتها إن شاء اهلل فاحسن إلى المحسن ، واشتد على المریب وارف  على العام

والیاصۀ فالرف  أیمن . فقال قي  من كالم له : واما ما أوصيتنی به من الرف  واالحسان 

، فاهلل تعالى هو المستعان على ذلك . فیرج قي  فی سبعۀ من أهله حتى دخل مصرر ،  

فصعد المنبر ، وامر بکتاب معه فقرئ على الناس ، فيه : من عبد اهلل علی أميرر المرؤمنين   

ی هذا من المسلمين ، سالم عليکم ، فانی احمد اهلل إليکم ، الذین ال الره  إلى من بلغه كتاب

إال هو إما بعد فان اهلل بحسن صنيعه وقدره وتذكيره اختار االسالم دینا لنفسره ومالئکتره   

ورسله وبعث به أبناءه إلى عباده ، فکان مما أكرم اهلل عز وجل به هذه األمۀ وخصهم مرن  

يهم فعلمهم الکتاب والحکمۀ والسنۀ والفرائض وأدبهم لکيمرا  الفضل ان بعث محمدا ص إل

یهتدوا وجمعهم لکيما ال یتفرقوا وزكاهم لکيما یطهروا فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه 

اهلل إليه فعليه صلوات اهلل وسالمه ورحمته ورضوانه ، ثم إن المسلمين من بعده اسرتیلفوا  

من بعدهما وال أحدث احداثا فوجردت األمرۀ    أميرین منهم أحسنا السيرة ثم توفيا فولی

عليه مقاال ، فقالوا ثم نقموا فتغيروا ثم جاءونی فبایعونی وانا استهدی اهلل الهدى وأستعينه 

على التقوى ، اال وان لکم علينا العمل بکتاب اهلل وسنۀ رسوله والقيام بحقه والنصح لکرم  

. وقد بعثت لکم قي  بن سرعد األنصراری   بالغيب واهلل المستعان وحسبنا اهلل ونعم الوكيل 

أمير فوازروه وأعينوه على الح  . وقد امرته باالحسان إلى محسنکم والشدة على مریکم 

والرف  بعوامکم وخواصکم وهو ممن ارضى هدیه وارجو صالحه ونصحه أسرال اهلل لنرا   

كاتره . فلمرا   ولکم عمال زاكيا وثوابا جميال ورحمۀ واسعۀ والسالم عليکم ورحمۀ اهلل وبر

فرع من قراءة الکتاب قام قي  خطيبا فحمد اهلل وأثنى عليه وقال الحمد اهلل الرذی جراء   
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بالح  وأمات الباطل وكبت الظالمين . أیها الناس انا بایعنا خير من فعلم مرن بعرد نبينرا    

محمد ص فقوموا فبایعوا على كتاب اهلل وسنۀ رسوله فان نحن لم نعمل بکتاب اهلل وسرنۀ  

له فال بيعۀ لنا عليکم . فقام الناس فبایعوا . واستقامت أمرور مصرر واعمالهرا لقري      رسو

وبعث عليها عماله . اال ان قریۀ منها قد أعظم أهلها مثل عثمان ، وبها رجل من بنی كنانۀ 

یقال له یزید بن الحارث ، فبعث إلى قي  : انا ال نأتيك فابعث عمالك فاألرض أرضك 

النا حتى ننظر إلى ما یصير إليه أمر الناس . ووثب مسلمۀ بن میلرد  ، ولکن اقرنا على ح

األنصاری فنعى عثمان ودعا إلى الطلب بدحه ، فأرسل إليه قي  ویحرك أ علری تثبرت    

واهلل ما أحب ان لی ملك الشام ومصر وانی قتلتك فاحقن دمك . فأرسل إليه مسرلمۀ ،  

ى الذین اعتزلوا انری ال أكررهکم   انی كاف عنك ما دمت أنت والی مصر . وبعث قي  إل

على البيعۀ ولکنی أدعکم واكف عنکم فهادنهم وهادن مسلمۀ بن میلد ، وجبى الیرراج ،  

ولي  أحد ینازعه . وخرج علی ع إلى الجمل وقي  على مصر ، ورجع إلى الکوفۀ مرن  

 البصرة وهو بمکانۀ ، فکان أثقل خل  اهلل على معاویۀ لقرب مصرر واعمالهرا مرن الشرام    

ومیافۀ ان یقبل علی باهل العراق ویقبل إليه قي  باهل مصر فيقع بينهما . وكتب معاویۀ 

إلى قي  وعلی یومئذ بالکوفۀ قبل ان یسير إلى صفين : من معاویۀ بن أبی سرفيان إلرى   

قي  بن سعد سالم عليك فانی احمد اهلل إليك الذی ال اله إال هرو . إمرا بعرد ان كنرتم     

عثرة رأیتموها أو ضربۀ سوط ضرربها أو شرتمه رجرال أو تسرييره     فقمتم على عثمان فی 

استعماله الفتيان من أهله فإنکم قد علمتم ان كنتم تعلمون ان ‹  171صفحه › أحدا أو فی 

دمه لم یکن ليحل لکم بذلك فقد ركبتم عظيما من االمر وجئتم شيئا إذا فتب یا قي  إلى 

ت التوبۀ قبرل المروت تفری شريئا ، وامرا      ربك ان كنت من المجلبين على عثمان إن كان

صاحبك فقد استيقن انه أغرى الناس بقتله وحملهم على قتله على قتله ، وانه لرم یسرلم   

من دمه عظيم قومك ، فان استطعت یا قي  أن تکون ممن یطلرب بردم عثمران فافعرل     

أحببرت  وبایعنا على علی فی أمرنا هذا ولك سلطان العراقين ان انا ظفرت ما بقيت ولمن 
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من أهل بيتك سلطان الحجاز ما دام لی سلطان وسيلتی غيرر هرذا مرا تحرب فإنرك ال      

تسألنی شيئا اال أثبته واكتب إلی رأیك فيما كتبت إليك فلما جاء إليه كتاب معاویۀ أحب 

ان یرافقه وال یبدی له امره وال یعجل له حریۀ فکتب إليه : إما بعد فقد وصل إلی كتابك 

من أمر عثمان وذلك أمر لم أقاربه وذكرت ان صراحبی هرو الرذی     وفهمت الذی ذكرت

أغرى الناس بعثمان ودسهم إليه حتى قتلوه ، وهذا أمر لم اطلع عليه وذكرت لی ان عظيم 

عشيرتی لم تسلم من دم عثمان فلعمری ان أولى الناس كان فی امره عشيرتی . وأمرا مرا   

لی فقد فهمته وهذا أمر لی فيه نظرر  سألتنی من مبایعتك على الطلب بدمه وما عرضت ع

وفکر ، ولي  هذا مما یعجل إلى مثله . وانا كان عنك ولي  یأتيك من قبلی شئ تکرهه 

حتى نرى وترى إن شاء اهلل تعالى والسالم عليك ورحمۀ اهلل وبركاته . فلما قررأ معاویرۀ   

عا مکایدا ، فکترب  كتابه لم یره اال مقاربا مباعدا ، ولم یا من من أن یکون فی ذلك میاد

إليه : إما بعد فقد قرأت كتابك فلم ارك تدنو فأعدك سرلما ولرم ارك تباعرد فأعردك     

حربا ، أراك كحبل الجرور ، ولي  مثلی یصافح بالیدایع وال ییادع بالمکاید ومعه عدد 

الرجال وأعنۀ الیيل فان قبلت الذی عرضت عليك فلك ما أعطيتك وان أنت لم تفعرل  

خيال ورجال والسالم . فلما قرأ قي  كتابه وعلم أنه ال یقبل منه المدافعۀ  امأل عليك مصر

والمطاولۀ أظهر له ما فی نفسه فکتب إليه : من قي  بن سعد إلى معاویۀ بن أبی سفيان . 

أما بعد فالعجيب من استسقاطك رأیی والطمع فی أن تسومنی ، ال أبا لغيرك الیروج من 

ولهم بالح  وأهداهم سبيال وأقرربهم مرن رسرول اهلل وسريلۀ     طاعۀ أولى الناس باالمر وأق

وتأمرنی بالدخول فی طاعتك طاعۀ ابعد الناس من هذا األمر وأقرولهم برالزور وأضرلهم    

سبيال وانآهم من رسول اهلل وسيلۀ ، ولذلك قوم ضالون مضلون طواغيرت مرن طواغيرت    

شغلك فری ذلرك حترى    إبلي  . واما قولك انك تمأل علی مصر خيال ورجال فلئن لم أ

یکون منك انك لذو جد . والسالم . فلما اتى معاویۀ كتاب قي  أی  ونقل مکانه عليره  

وكان ان یکون مکانۀ غيره أحب إليه ، فاظهر للناس ان قيسا قد بایعکم فادعوا اهلل له وقرأ 
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. قال عليهم كتابه الذی الن فيه وقاربه واختل  كتابا نسبه إلى قي  فقرأه على أهل الشام 

: فشاع فی الشام كلها ان قيسا صالح معاویۀ . واتت عيون علی إليه بذلك فأعظمه واكبره 

وتعجب له ودعا ابنيه حسنا وحسينا وابنه محمدا وعبد اهلل بن جعفر فاعلمهم بذلك وقال 

ما رأیکم ؟ فقال عبد اهلل بن جعفر یا أمير المؤمنين دع ما یریبك إلى ما ال یریبك ، اعزل 

عن مصر . قال علی واهلل انی غير مصدق بهذا على قي  . فقال عبرد اهلل اعزلره یرا     قيسا

أمير المؤمنين فإن كان ما قد قيل حقا فال یعتزل لك ان عزلته . قال : وانهرم لکرذلك إذ   

جاءهم كتاب من قي  بن سعد فيه : إما بعد فانی أخبرك یا أميرر المرؤمنين أكرمرك هلل    

زلين سألونی ان اكف عنهم وأدعهم على حالهم حترى یسرتقيم   وأعزك ان قبلی رجاال معت

أمر الناس فترى ویرون ، وقد رأیت أن أكف عنهم وال أعجل بحربهم وان تألفهم فيما بين 

ذلك لعل اهلل ان یقبل بقلوبهم ویفرقهم عن ضاللهم إن شاء اهلل والسالم . فقال عبد اهلل بن 

واعتزالهم استشری االمر وتفاقمت الفتنرۀ   تركهمجعفر یا أمير المؤمنين انك ان أطعته فی 

وقعد عن بيعتك كثير ممن تریده على الدخول فيها ، ولکن مره بقتالهم . فکتب إليه علی 

یشير بقتالهم ، واجابه قي  بان الرأی ترك قتالهم ، فلما اجابه برذلك قرال عبرد اهلل برن     

یکفيك امرها واعزل قيسا فواهلل جعفر یا أمير المؤمنين ابعث محمد بن أبی بکر إلى مصر 

لبلغنی ان قيسا یقول إن سلطان ال یتم اال بقتل مسلمۀ بن میلد لسلطان سروء ، واهلل مرا   

أحب ان لی سلطان الشام مع سلطان مصر واننی قتلت ابن میلد . وكان عبد اهلل بن جعفر 

مل علی محمد أخا محمد بن أبی بکر المه ، وكان یحب ان یکون له امرة وسلطان ، فاستع

بن أبی بکر على مصر وكتب معه كتابا إلى أهل مصر قدمها ، فقال له قي  ما برال أميرر   

المؤمنين ؟ ما غيره ؟ أ دخل أحد بينی وبينه ؟ أ منزال هرذا السرلطان سرلطانك ، وكران     

بينهما نسب ، كان قي  متزوجا قریبۀ بنت أبی قحافۀ أخت أبی بکر ، فکان قري  زوج  

ال قي  ال واهلل ال أقيم معك ساعۀ واحدة وغضرب حرين عزلره علری ،     عمۀ محمد ، فق

وخرج من مصر مقبال إلى المدینۀ ، ولم یمض إلى علی بالکوفۀ . قال إبراهيم : ثم اقبرل  
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قي  حتى قدم المدینۀ فجاءه حسان بن ثابت شامتا وكان عثمانيا ، فقال له : نزعك علی 

إلثم ولم یحسن لك الشکر ، فزجره قي  ، بن أبی طالب وقد قتلت عثمان فبقی عليك ا

وقال : یا أعمى القلب یا أعمى البصر ، واهلل لوال أن القری برين رهطری ورهطرك حربرا      

لضربت عنقك ، ثم أخرجه من عنده . ثم إن قيسا وسهل بن حنيف خرجرا حترى قردما    

على علی بالکوفۀ فیبره قي  الیبر وما كان بمصر فصدقه وشهد مرع علری صرفين هرو     

هل بن حنيف . وفی التعلي  على عزل قي  عن مصر كتب عباس محمود العقراد فری   وس

كتابه عبقریۀ االمام : عزله االمام ألنه شك فيه ، وكان أصحاب علی یحرضونه على عزله 

وهو یستمهلهم ویراجع رأیه فيه حتى اجتمعت الشبهات لدیه ، فعزله غير واث  من التهمۀ ، 

براءة . وشبهاته مع ذلك لم تکن بالقليلۀ وال بالضعيفۀ ، فان ولکنه كذلك غير واث  من ال

قي  بن سعد لم یدخل مصر اال بعد ان مر بجماعرۀ مرن حرزب معاویرۀ فأجرازوه ولرم       

وهو فی سبعۀ نفر ال یحمونه من بطشهم ، فحبسوه حين أجازوه ‹  177صفحه › یحاربوه 

. ولما بایع المصریون عليا علرى  من العثمانيۀ الهاربين إلى مصر من دولۀ علی فی الحجاز 

یدیه بقی العثمانيون ال یبایعون وال یثورون وقالوا لره : امهلنرا حترى یتبرين لنرا االمرر ،       

فأمهلهم وتركهم وادعين حيث طاب لهم المقام بجروار اإلسرکندریۀ . ثرم أغرراه معاویرۀ      

قبرول ، ویصرح   بمناصرته والیروج على االمام فکتب إليه كالما ال إلى الرفض وال إلى ال

لمن سمع بهذا الکالم ان یحسبه مراوغا لمعاویۀ أو یحسربه مترقبرا لسراعۀ الفصرل برين      

الیصمين . ثم اشتد وعيده حين انذره معاویۀ . وأراد االمام ان یستيقن من الیصومۀ برين  

قي  ومعاویۀ فامر قيسا ان یحارب المتیلفين عن البيعۀ فلم یفعل . فتعاظم شك االمرام  

وكثر المشيرون عليه بعزل قي  واستقدامه . إلى أن یقول العقاد . ومن عجائرب  وأصحابه 

هذه القصۀ ان معاویۀ ندم على تقریب قي  من جوار علی وقال : لو أمددته بمائرۀ ألرف   

لکانوا أهون علی من قي  . وعلى نف  الموضوع على عبد الحميد بن أبی الحدید شارح 

محمد بن أبی بکر لم یکن باهل لوالیۀ مصرر ، ألنره    النهج فقال : لي  یمکن ان یقال إن
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كان شجاعا زاهدا فاضال صحيح العقل والرأی ، وكان مع ذلك من المیلصين فری محبرۀ   

أمير المؤمنين ع والمجتهدین فی طاعته وممن ال یتهم عليه وال یرتاب بنصحه وهو ربيبره  

ثم كران المصرریون علرى    وخریجه ویجری مجرى أحد أوالده لتربيته له وإشفاقه عليه ، 

غایۀ المحبۀ له واالیثار لوالیته . ولما حاصر عثمان وطالبوه بعزل عبد اهلل بن سعد بن أبی 

سرح عنهم اقترحوا تأمير محمد بن أبی بکر عليهم ، فکتب له عثمان بالعهد إلرى مصرر ،   

یين بمرا  وسار معه حتى تعقبه كتاب عثمان إلى عبد اهلل بن أبی سرح فی امره وامر المصر

هو معروف فعادوا جميعا . إذن فلم یکن من ظاهر الرأی ووجه التدبير اال توليۀ محمد بن 

أبی بکر على مصر لما ظهر من ميل المصریين إليه وایثارهم له واستحقاقه لذلك بتکامرل  

خصال الفضل فيه ، فکان الظن قویا باتفاق الرعيۀ علرى طاعتره وانقيرادهم إلرى نصررته      

ى محبته اه . روایته عن النبی ص لقي  عدة أحادیث روى عن النبری ص  واجتماعهم عل

وعن أبيه وروى عن عبد الرحمان أبی ليلى وعروة بن الزبير والشعبی وميمرون برن أبری    

شبيب وعریب بن حميد الهمدانی وجماعۀ . وقال محمد بن سعد فری الطبقرات : أخبرنرا    

أبيه ان رسول اهلل ص لما انصرف محمد بن عمر األسلمی حدثنی شيخ من بلمصطل  عن 

من الجعرانۀ سنۀ ثمان بعث قي  بن سعد بن عبادة إلى ناحيۀ اليمن وأمره ان یطأ صرداء  

قبيلۀ من اليمن فعسکر بناحيۀ قناة فی أربعمائۀ من المسلمين وقدم رجل من صداء فسال 

فردا  عن ذلك البعث فأخبرهم فیرج سریعا حتى ورد على رسول اهلل ص فقال جئتك وا

على من ورائی فاردد الجيش وانا لك بقومی فردهم رسول اهلل ص فقدم منهم بعد ذلرك  

على رسول اهلل ص خمسۀ عشر رجال فاسلموا وبایعوا رسول اهلل ص على من وراءهم من 

قومهم ورجعوا إلى بالدهم ففشا فيهم االسالم فوافى النبی ص مائۀ رجل منهم فی حجرۀ  

م فی كتاب صفين ان أمير المؤمنين ع لما عزم علرى المسرير   الوداع . وقال نصر بن مزاح

إلى صفين دعا من كان معه من المهاجرین واألنصار فاستشارهم فقام فيمن قام قي  برن  

سعد بن عبادة فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال یا أمير المؤمنين انکمش بنا إلرى عردونا وال   
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لروم الدهانهم فی دین اهلل واسرتذاللهم  تعرج فواهلل لجهادهم أحب إلی من جهاد الترك وا

أولياء اهلل من أصحاب محمد ص من المهاجرین واألنصار والتابعين باحسران إذا غضربوا   

على رجل حبسوه أو ضربوه أو حرموه أو سيروه وفيئنا لهم فی أنفسهم حالل ونحن لهرم  

بن ثابرت وأبرو    فيما یزعمون قطين ، قال : یعنی رقي  ، فقال أشياخ األنصار منهم خزیمۀ

أیوب األنصاری وغيرهما لم تقدمت أشياخ قومك وبدأتهم یا قي  بالکالم فقال إما انی 

عارف بفضلکم معظم لشأنکم ولکنی وجدت فی نفسی الضغن الذی جاش فی صردوركم  

حين ذكرت األحزاب اه وروى نصر بن مزاحم فی كتاب صفين ان معاویۀ لمرا تعاظمرت   

خواص أصحابه فقال لهم انه قد غمنی رجال مرن أصرحاب    عليه األمور یوم صفين جمع

علی وعد فيهم قي  بن سعد فی األنصار فعبأ لکل رجل منهم رجال من أصحابه فجعرل  

من قریش بسر بن أرطأة لقتال قي  بن سعد فیرج بسر فی الیيل فلقی قي  بن سرعد  

سعد زانه عباده *  فی كماة األنصار فاشتدت الحرب بينهما وبرز قي  وهو یقول : أنا ابن

والیزرجيون رجال ساده لي  فراری فی الوغى بعاده * إن الفرار للفترى قرالده یرا رب    

أنت لقنی الشهادة * القتل خير من عناق غاده فطعن خيل بسر وبرز له بسر فطعن قيسرا  

فضربه قي  بالسيف فرده على عقبيه ورجع القوم جميعا ولقي  الفضرل . ودعرا معاویرۀ    

النعمان بن بشير األنصاری ومسلمۀ بن میلد األنصاری ولم یکرن معره مرن     یوما بصفين

األنصار غيرهما فقال لقد غمنی ما لقيت مرن األوس والیرزرج واضرعی سريوفهم علرى      

عواتقهم یدعون إلى النزال حتى ما أسال عن فرارس إال قرالوا قتلتره األنصرار أمرا واهلل      

( یقولون نحن األنصار قد واهلل  8والطفيشل ) ألرمينهم بأعدائهم من رجال لم یغذهم التمر 

يووا ونصروا ولکن أفسدوا حقهم بباطلهم فغضرب النعمران وقرال یرا معاویرۀ ال تلرومن       

األنصار بسرعهم فی الحرب فإنهم كذلك كانوا فی الجاهليۀ وأما دعاؤهم إلى النزال فقرد  

قد علمت مرا لقيرت   رأیتهم مع رسول اهلل ص وأما لقاؤك إیاهم فی أعدادهم من قریش ف

قریش منهم وأما التمر والطفيشل فان التمر كان لنا فلما إن ذقتموه شراركتمونا فيره وأمرا    
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( ثرم   1الطفيشل فکان لليهود فلما أكلناه غلبناهم عليه كما غلبت قریش على السیينۀ ) 

كالمره وأمرا التمرر    ‹  176صرفحه  › تکلم مسلمۀ بن میلد بما یشبه ذلك وقال فی يخر 

فيشل فيجران عليك نسب السیينۀ والیرنوب وانتهى الکالم إلى األنصار فجمع قي  والط

بن سعد عبادة األنصاری األنصار وقام فيهم خطيبا فقال : إن معاویۀ قد قرال مرا بلغکرم    

وأجاب عنکم صاحبکم فلعمری لئن غظتم معاویۀ اليوم لقد غظتموه باألم  وإن وترتموه 

لشرك وما لکم إليه من ذنب أعظم من نصرة هذا الدین الذی فی االسالم لقد وترتموه فی ا

أنتم عليه فجدوا اليوم جدا تنسون ما كان أم  وجدوا غدا جدا تنسون ما كان اليوم وأنتم 

مع هذا اللواء الذی كان یقاتل عن یمينه جبرئيل وعن یساره ميکائيل والقوم مع لواء أبری  

لکن غلبنا عليه من غرسه وأما الطفيشرل فلرو   جهل واألحزاب وأما التمر فانا لم نغرسه و

كان طعامنا سمينا به كما سميت قریش السیينۀ ثم قال قي  بن سعد فی ذلك : یرا ابرن   

هند دم التوثب فی الحر * ب إذا نحن بالجياد سرینا نحن من قد علمت فادن إذا شرئت  

فيف التقيا ثرم  * بمن شئت فی العجاج إلينا إن تشأ فارس له فارس منا * وإن شئت بالل

ال تنزع العجاجۀ حتى * تنجلی حربنا لنا أو علينا إننا الذین لدى الفتح * شهدنا خيبررا  

وحنينا بعد بدر وتلك قاصمۀ الظهر * واحد وبالنضير ثنينا یوم األحزاب فيه قد علرم *  

الناس شفينا من قبلکم واشتفينا فلما بلغ شعره معاویۀ دعا عمرو بن العاص فقال ما تررى  

فی شتم األنصار فقال أرى أن توعد وال تشتم قال معاویۀ إن قي  بن سعد یقوم كل یوم 

خطيبا وهو یرید أن یفنينا غدا إن لم یحبسه حاب  الغد فما الررأی قرال الررأی التوكرل     

والصبر وأن تبعث إلى رجال من رؤساء األنصار فتعاتبهم فبعث إليهم فمشروا إلرى قري     

شتمنا فکف عن شتمه فقال إن مثلی ال یشتم ولکن ال أكف عرن   فقالوا إن معاویۀ ال یرید

حربه حتى ألقى اهلل . وتحركت الیيل غدوة فظن قي  أن معاویۀ فيها فحمل على رجرل  

یشبهه فضربه ثم انصرف وهو یقول : خوفتنی أكلب قوم عاویه * إلی أبا ابرن الیراطئين   

ليالی الشاتيه فلما تحاجز الفریقان  الماضيۀ ترقل ارقال العجوز الیاویۀ * فی أثر الساری
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شتمه معاویۀ شتما قبيحا وشتم األنصار فغضب النعمان ومسلمۀ فأرضاهما بعد ما هما أن 

ینصرفا إلى قومهما ثم إن معاویۀ سال النعمان أن ییرج إلى قي  فيعاتبه ویسأله السرلم  

خرذل عثمران   فیرج فقال له یا قي  أ لستم معشر األنصار تعلمون إنکرم أخطرأتم فری    

خرذلتم   وقتلتم أنصاره یوم الجمل وحملتم خيولکم على أهل الشام بصفين فلرو كنرتم إذ  

عثمان خذلتم عليا لکانت واحدة بواحدة ولکنکم خذلتم حقا ونصرتم باطال ثم لم ترضوا 

حتى أوغلتم فی الحرب ودعوتم إلى البراز ثم ال ینزل بعلری أمرر قرط إال هرونتم عليره      

بالظفر وقد أخذت الحرب منا ومنکم ما قد رأیتم فاتقوا اهلل فی البقيرۀ   المصيبۀ ووعدتموه

فضحك قي  ثم قال ما كنت أراك یا نعمان تجزی على هذه المقالۀ أنه ال ینصرح أخراه   

من غش نفسه وأنت واهلل الغاش الضال المضل أما ذكررك عثمران فرإن كانرت األخبرار      

منه وخذله من هو خيرر منرك وأمرا    تکفيك فیذ منی واحدة قتل عثمان من لست خيرا 

أصحاب الجمل فقاتلناهم على النکت وأما معاویۀ فرواهلل إن لرو اجتمعرت عليره العررب      

لقاتلته األنصار وأما قولك أنا لسنا كالناس فنحن فی هذه الحرب كما كنا مرع رسرول اهلل   

رهون ص نتقی السيوف بوجوهنا والرماح بنحورنا حتى جاء الح  وظهر أمر اهلل وهم كرا 

ولکن انظر یا نعمان هل ترى مع معاویۀ إال طليقا أو إعرابيا أو یمانيرا مسرتدرجا بغررور    

وانظر أین المهاجرون واألنصار والتابعون باحسان الذین رضی اهلل عنهم ثم انظر هل ترى 

مع معاویۀ غيرك وغير صویحبك ولستما واهلل ببدریين وال أحدیين ول لکما سرابقۀ فری   

یۀ فی القرين ولعمری لئن شغبت علينا فقد شغب علينا أبوك وقال قي  فی االسالم وال ي

ذلك : والراقصات بکل أشعث أغبر * خوص العيون تحثها الركبان ما ابن المیلد ناسريا  

أسيافنا * عمن نحاربه وال النعمان تركا العيان وفی العيان كفایۀ * لو كان ینفع صراحبيه  

  بن سعد یوم صفين فاثنى عليه خيرا وسروده علرى   عيان وقال نصر أن عليا ع دعا قي

األنصار . ولما بعث الحسن ع عبيد اهلل بن العباس على مقدمته إلى لقاء معاویرۀ أمرره أن   

یشاور قي  بن سعد وسعيد بن قي  الهمدانی وكانا معه ولما خطرب الحسرن ع النراس    
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س والمروهم وحرضروهم   وحثهم على الجهاد معه فتثاقلوا قام قي  فی جماعۀ فأنبوا النا

وكلموا الحسن ع بمثل كالم عدی بن حاتم المذكور فری ترجمتره فقرال لهرم الحسرن ع      

صدقتم رحمکم اهلل ما زلت أعرفکم بصدق النيۀ والوفاء والقبول والمودة الصحيحۀ فجزاكم 

اهلل خيرا ولما انسل عبيد اهلل بن العباس ليال من عسرکر الحسرن ع إلرى عسرکر معاویرۀ      

بغير أمير صلى بهم قي  بن سعد ثم خطبهم فقال أیهرا النراس ال یهرولنکم وال    وأصبحوا 

یعظمن عليکم ما صنع هذا الرجل الوله الورع أی الجبان إن هذا وأباه وأخاه لم یأتوا بيوم 

خيرا قط إن أباه عم رسول اهلل ص خرج یقاتله ببدر فاسره كعب برن عمررو األنصراری    

فقسمه بين المسلمين وأن أخاه واله علی ع على البصرة  فاتى به رسول اهلل ص فاخذ فداه

فسرق مال اهلل ومال المسلمين فاشترى به الجواری وزعم أن ذلك له حالل وإن هذا واله 

أیضا على اليمن فهرب من بسر بن أرطأة وترك ولده حتى قتلوا وصنع اآلن هرذا الرذی   

بنا إلى عدونا فنهض بهم وخرج صنع فتنادى الناس الحمد هلل الذی أخرجه من بيننا امض 

إليهم بسر بن أرطأة فی عشرین ألفا فصاحوا بهم هذا أميركم قد بایع وهرذا الحسرن قرد    

صالح فعال م تقتلون أنفسکم فقال لهم قي  اختاروا إما القتال مع غيرر إمرام أو تبرایعون    

إلى مصافهم بيعۀ ضالل فقالوا بل نقاتل بال إمام فیرجوا و ضربوا أهل الشام حتى ردوهم 

وكتب معاویۀ إلى قي  یدعوه ویمنيه فکتب إليه قي  ال واهلل ال تلقانی أبردا إال وبينری   

وبينك الرمح فکتب إليه معاویۀ أما بعد فإنما أنت یهرودی ابرن یهرودی تشرقی نفسرك      

وتقتلها فيما لي  لك فان ظهر أحب الفریقين إليك نبذك وعزلرك وإن ظهرر أبغضرهما    

وقد كان أبوك أوتر غير قوسه ورمى غيرر غرضره وأكثرر الحرز     إليك نکل بك وقتلك 

وأخطأ المفصل فیذله قومه وأدركه یومه فمات بحوران طریدا غریبا والسالم . فکتب إليه 

قي  بن سعد إنما أنت وثن ابن وثن من هذه األوثان دخلت فی االسرالم كرهرا وأقمرت    

ا لم تتقدم باسالمك ولم یحدث عليه فرقا وخرجت منه طوعا ولم یجعل اهلل لك فيه نصيب

نفاقك ولم تزل حربا هلل ورسوله وحزبا من أحزاب المشرركين فأنرت عردو اهلل ورسروله     
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والمؤمنين من عباده وذكرت أبی ولعمری ما أوتر إال قوسه وال رمى إال غرضه وزعمرت  

إنی یهودی ابن یهودی ولقد علمت وعلمنا أن أبی من أنصار الدین الرذی خرجرت منره    

معاویرۀ  ‹  177صرفحه  › اء الدین الذی دخلت فيه وصرت إليه والسالم . فلما قررأ  وأعد

كتابه غاظه وأراد إجابته فقال له عمرو بن العاص مهال إن كاتبته أجابك باشد مرن هرذا   

وإن تركته دخل فيما دخل فيه الناس فامسك عنه وانصرف قي  بمن معه إلى الکوفرۀ .  

اتل الطالبيين أنه لما صالح الحسن ع . معاویرۀ اعترزل   وروى أبو الفرج األصبهانی فی مق

قي  بن سعد فی أربعۀ يالف وأبى أن یبایع وفی روایۀ ألبی الفرج أن معاویۀ أرسل إلرى  

قي  یدعوه إلى البيعۀ فاتی به قال وكان رجال طویال یركب الفرس ورجاله ییطران فری   

ليه قال إنی حلفت أن ال ألقراه  األرض وما فی وجهه طاقۀ شعر فلما أرادوا بان یدخلوه إ

إال وبينی وبينه الرمح أو السيف فامر معاویۀ رمح أو سيف فوضع بينه وبينره ليبرر یمينره    

فاقبل قي  على الحسن فقال أنا فی حل من بيعتك قال نعم فألقی لقي  كرسی وجل  

دها إلى معاویۀ على سریره فقال له معاویۀ هل تبایع قال نعم فوضع یده على فیذه ولم یم

معاویۀ فجاء معاویۀ عن سریره واكب على قي  حتى مسح یده على یده فما رفع قري   

إليه یده اه ومرض قي  فاستبطأ إخوانه عن عيادته فسال عنهم فقيل إنهم یستحون ممرا  

لك عليهم من الدین فقال أخزى اهلل ما ال یمنع اإلخوان من الزیارة ثم أمر منادیا من كان 

فهو فی حل منه فکسرت درجته بالعشی لکثرة من عاده . وقال قي  یوم لقي  عليه دین 

صفين : قلت لما بغى العدو علينا * حسبنا ربنا ونعم الوكيل حسبنا ربنا الذی فتح البصرر  

* ة باألم  والحدیث طویل وعلی إمامنا وإمام * لسوانا أتى به التنزیل حين قال النبی 

 يل إن ما قاله النبی على األمۀجلمن كنت مواله * فهذا مواله خطب 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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اس به فرماندهی سپاه امام ه بن عبّتخاب عبیداللّدالیل ان .71

 حسن

 888-827ص ل یاسين، صلح الحسن عليه السالم، شيخ رضی ي
ونظر عن یمينه و عن شماله، و تصفّح ر مليا ر الوجه انتی كانت تدور حوله مرن زعمراء     

التی صرمم علری ارسرالها الری     « مقدمته»شيعته و من سراة أهل بيته، ليیتيار منهم قائد 

مسکن، فلم یر فی بقيه السيوف من كارم العشيرة و خالصۀ االنصار، أكثر اندفاعا للنصرة 

وال اشدَّ تظاهرا بااخالص للموقف من ابن عمه )عبيداهلل برن عبراس برن عبردالمطلب( و     

  )قي  بن سعد بن عبادة االنصاری( و )سعيد بن قي  المهدانی( ر رئي 

 اليامينۀ فی الکوفه ر * فعهد الی هؤالء الثالثۀ بالقيادة مرتبين *‹  826صفحه › 

تجزین للحرب، المسرتهترین بالحيراة، تحفرزه    و كان عبيداهلل بن عباس احد اوالئك المر

الغيرة الدینيۀ، و تلهبه العنعنات اللقبليۀ، فاذا هرو الفروالذ المصرهور فری تعصّربه للعررش       

« ليست التکلی كالمسرتأجرة »الهاشمی، و هل هو اال احد سراة الهاشميين، و قدیما قيل: 

)علری روایرۀ    12سرنۀ   )علی روایرۀ االصرابۀ( أو   16* وهو فی سوابقه امير الحج سنۀ 

الطبری( أو هو امير الحج فی السنتين معا، و هو و الی البحرین، و عامل المرن و توابعهرا   

علی عهد اميرالمؤمنين عليه السالم، و الجواد المطعام الذی شهد له الحجيج فی مکۀ، ثرم  

 هو أسب  الناس دعوة الی بيعۀ الحسن یوم بایعه الناس. 

  بهذاه اشقۀ الغاليۀ انتی وضعها فيه ابن عمه االمام عليه السالم.فکان ر علی ذلك ر حریا 
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و دعاه، فعهد اليه عهده الذی لم یررو لنرا بتمامره، و انمرا حملرت بعرض       ‹ 827صفحه › 

 المصادر صورة میتزلۀ منه* قال فيه: 

یا ابن عم! انی باعث معك اثنی عشر الفا من فرسان العرب و قراء المصر، الرجل مهرم  »

الکتيبۀ، فسر بهم، وألن لهم جانبك، وابسط لهم وجهك، وافررش لهرم جناحرك، و    یزید 

أدنهم من مجلسك، فانهم بقيه ثقات اميرالمؤمنين * وسر بهم علی شط افرات، سم امض، 

 حتی تستقبل بهم معاویۀ، فان أنت لقيته، فاحتبسه حتی يتيك، فانی علی أئرك وشيکا* 

ین ر یعنی قي  بن سعد و شعيد ابن قري  ر *    وليکن خبرك عندی كل یوم، وشاور هذ

واذا لقيت معاویۀ فال تقاتله حتی یقاتلك، فان فعل، فقاتله* وأن أصبت، فقي  بن سرعد  

 «*علی الناس، فان اصيب فسعيد بن قي  علی الناس

ولقد تری أن المام الحسن عليه السالم، لم یعن فی عهرده الری عبيرداهلل بشریء، عنایتره      

م، وأطری بسالتهم، وأفضافهم الی أبيه اميرالمؤمنين عليه السالم* واراد بأصحابه، فمدحه

بکل ذلك تغذیۀ معنویاتهم والهاب حمساتهم و التأثير علی عواطفهم* ثم أمر قائده برأن  

یلين لهم جانبه و یبسط لهم وجهه و یفرش لهم جناحهه و یدنيهم من مجلسه * وحرصت 

بادلۀ بين القائد و الجيش * و أحر بهذه الثقۀ ر فی حرب هذه التعاليم. علی ایثار الثقۀ المت

النظم العسکریۀ التی تعرفها اليوم ر أن تکون أهرم عناصرر القروة      تعوزها‹  821صفحه › 

المرجّوة لالیام السود و جاءت جمال متعاطفۀ أربعا یؤكد بعضها بعضا، ثم هی ال تعنی اال 

القصد العامد الی التأكيد، أنها كانت تحاول  معنی واحدا* تری فهم لنا أن نستفيد، من هذا

، استئصال خل  خاص فی عبيداهلل ]القائد الجدید[؟* وفی الجريش ر   «المؤكد»بتکرارها 

معه ر أعالم من سراة الناس، و من ذوی السواب  والذكریات المجيدة، الذین ال یهضرمون   

الذی ال یزیردهم كفراءة، وال    الی  المزهوًّ وال الیشونۀ اآلمرة الناهيۀ فی الفتی الهاشمی

 یسبقهم جهادا، وال یفضلهم تقوی، وال یکبرهم سنّاً. 
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دليلی اخر علی القصد علی تذیلی خل  صعب، « وشاور هذین»وقوله له ر بعد ذلك ر :    

 ربما كان یعهد االمام فی ابن عمه، وربما كان ییافه كعائل عن النجاح. *

عبيداهلل ر اذا صدق الظن ر مرا یعيقره عرن       أقول: ولي  من وجود الیقل المیشوشن فی

استحقاق القيادة، وقد استدعته اليها ظروف كثيرة أخری، علی أن بين الیشرونۀ والحيراة   

 العسکریۀ أواصر رحم متينۀ الحلقات فی القدیم والحدیث*

*** 

 وفی هذه المناسبۀ ما یفسح المجال للتساؤل عن الحيثيات انتی يثر بها االمام الحسن عليه

السالم عبيداهلل بن عباس للقيادة علی مقدمته، وفی الجيش مثل )قي  بن سعد بن عبرادة  

االنصاری( الرجل امتعرف بکفاء اته العسکریۀ و باخالصره الحريح الهرل البيرت علريهم      

 السالم وبأمانته*

 و للجواب علی هذا السؤال، وجوه: 

 اولها

فرض عليه استشارة كل من قي  بن « ۀالمقدم»أن الحسن حين أراد عبيداهلل للقيادة علی 

 سعد و سعيد بن قي  ر كما هو صریح عهد

اليه ر فیرج بذلك من االیثار الذی یؤخذ عليه، اذا كان فی هذا االیثرار    ‹  822صفحه › 

تبعۀ ییاف منها علی مصلحۀ اموقف * وأصبحت القيادة ر علی هذا االسلوب ر شروری    

ا تقدیم قي  علی صاحبيه وعلی غير هما من صحابۀ بين ثالثۀ، هم الي  رجاله لها * ام

و زعماء، و ایثارة بالقيادة وحده فقد كان ر فی حينه ر مظنۀ لناف  االكفاء االخرین الذین 

كان یفهم جناح هذا الجيش * وفی هؤاالء الشیصيات المعروفۀ فی قيادتها المایدین وفی 

صاری وحجب برن عردیّ الکنردی و    اخالصها و جهادها و سوابقها، أمثال أبی أیوب االن

 عدیّ بين حاتم الطائی و أضرابهم، ممن مرَّ ذكرهم * 
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ثم « اسما»لذلك كان تقدیم ابن عم االمام، بل ابن عم النبی صلی اهلل عليه واله، و تعيينه 

االسثفادة من رأی قي  و صاحبه علی االسلوب الرذی ذكرنرا، تیلصرا لبقرا، ال ینبغری      

 اف  عليه. الیالف فيه، وال التن

 و ثانيها

انه كان من االحتياطات الرائعۀ للوضع العام یو ذاك، أن ال یکون القائد فی جبهۀ الحسرن  

 االّ هاشميا*

و تفسير ذلك، أن سورة التیاذل التی دارت مع فضيه الحسن فی الکوفۀ، كانرت ال ترزال   

الممکنۀ كل مرا  نذیرة تشاؤم كثير فی حساب الحسن)ع(، و كان علی أن یتیذمن التدابير 

یدفع عنه ر فی حاضره وفی مستقبله ر لوم الناس و تیطئهم و نقردهم * و مرن السرهل      

علی الناس أن یتسرعوا الی التیطئۀ والنقد متی وجدوا موضعا للضعف أو منفذا الی الفشل 

والحرمان* وكان من المنتظر ان یقولو فيما لو فشلت قضيۀ الحسن فی مسکن أنه لوكران  

أهله لکان أولی من غيره بالصبر علی المکاره و تحمل العظائم، ولمرا يل االمرر   القائد من 

 الی هذا المآل*

 فکان االستعداد لغوائل الوضع الراهن بتعيين القائد الهاشمی، تدبيرا دقي  المالحظۀ.*

 و ثالثها

 أنه لن یکون انسان اخر غير عبيداهلل بن عباس ر ال قي  و ال ابن قي  و‹  882صفحه › 

ال غيرهما ر أشد حنقا وال اغف تألبا علی معاویۀ منه كأب قتل و لداه )الصربيّان( صربرا،    

 فيما أملته فاجعۀ بسر بن ارطاة یوم غارته علی المين ]والقضيۀ من مشهورات التاریخ[. 

 فکان من االستغالل المناسب جدا، اختيار هذا القائد الحان  لقتال قاتل ولدیه. 

 و رابعها 

الذی ولی قيادته عبيدالهل هذا، كان أكيره مرن بقابرا الجريش الرذی     « المقدمۀ»أن جيش 

أعدك أميرالمؤمنين عليه السالم فی الکوفۀ لحرب أجناد الشام، سم تروفی عنره. و كران    
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قي  بن سعد بن عبادة هو قائد ذلك الجيش فی زمن أميرالمرؤمنين )ع( و القرائم علری    

وني  الروابط الشیصيۀ بين القائد و المقود* و كران  مداراته* و لهذه السواب  أثرها فی ت

من الهسل علی القائد النافذ فی جنوده، أن یجنح ر متی شاء ر الی حریۀ التصرف انتی ال   

تعبّر عن اتصال ایجابی بالمركز االعلی، و هو ما كان یجب التفحظ منه، كأهم عنصر فری  

 الموقف*

االحترام، و لکننا ال ننکر قابلياتره الشیصريۀ   و علی أننا نتحترم سيدنا قيسا كما یجب له 

 التی تجوّز عليه هذا اللنون من حریۀ التصرف. 

وال ننسی أنه وقف بين صفوفه ر یوم رجعت له قيادة هذا الجيش فی مسکن ر ییيّر هرم    

 بين اال لتحاق باالمام علی الصلح، و بين االستمرار علی حرب معاویۀ بال امام !!.. 

أحسن من جعل القيادة فی غير هذا الرجل و جعله ر مع ذلك ر المتشار  فأی احتياط كان

 العسکری لالتسفادة من كفاءاته و دهائه، و هو لعله االمام الحسن نتفيذا الفضل الرأیين. 

  أقول: وال یضير هذه السياسۀ، تعيين قي  للیالفۀ علی القيادة بعد

بعد مقتل سلفه فی ميرادین مسرکن ر     عبيداهلل بين عباس، النه لن یکون ‹  888صفحه › 

كما كان هو المفروض فی نصوص العهد ر اال رهن التصميم الذی سار عليه سلفه، و الذی  

ال تسمح بتغيره ظروف الحرب امقائمۀ بين افریقين، و لعه لن كيرون ر یومئرذ ر اال رهرن      

ام و عرد مقدمتره   توجيه االمام )القائد االعلی( مباشرة، و قد علمنا ر مما سب  ر أن االمر   

 بااللتحقا بها و شيکا*

وأی محذور ر بعد هذا ر من تعيينه للیالفۀ علی القيادة ما دام مقيدا بتصرميم خراص، أو     

 مرتهنا بسيير االمام واشرافه المابشر. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 بن ارطاه راس به دست بسه بن عبّقتل فرزندان عبیداللّ  .71

  171-176ص ،1 األشراف،ج أنساب                        

 على لعلی عامال كان اهلل عبيد أن: داود بن یعقوب حدثنی: عدی بن الهيثم قال و« 126»

 قبل من بسر عليه فقدم الثقفی أراكۀ بن عمرو صنعاء على خلف و على إلى فیرج اليمن

 :أراكۀ أبوه فقال اهلل عبد أخوه عليه فیرج فقتله، معاویۀ

 أجر إلى الهزبر كالليث بصنعاء            فارسا أرطاة ابن أردى لقد لعمری         

  یجری منحدر العين ماء و تعزّ            باكيا حنّ إذ اهلل لعبد فقلت            

 إلرى  الحمرام  سراق  أو الدهر من[            8] مضى لما عينك تبعث إن فإنك            

 (181ص ،1 زكار،ج چاپ)القبر

 البحر ثبج من تمریهن كنت إن و[            1] بأسره( منها) الشئون ماء لتنفدن            

 عمرو على بکاك فاجهد أحد على            هالکا ردّ البکاء كان فإن تبين            

 بکر أبی يل و عباس و علی[            1] أجلۀ ميت بعد ميتا تبك ال و            

 أم هری  و -أمهمرا  قروم  فی قثم و الرحمان عبد ابنيه جعل قد العباس بن اهلل عبيد كان و

 ائترونی : قال قومها بالد إلى بسر انتهى فلما -الکنانی قارض بنت جویریۀ اسمها و حکيم

  له قدمهما بهما أتی فلما اهلل عبيد بابنی

 (181ص ،1 زكار،ج چاپ)177ص ،1 ف،جاألشرا أنساب                        

 اهلل و!! الولدان؟ بال فما یقتلون الرجال هب: فقلن كنانۀ بنی من نسوة فیرج( ظ) فقتلهما

!!! سروء  لسرلطان  األطفال بقتل إال یسدد ال سلطانا إن و!!! الجاهليۀ؟ فی یقتلون كانوا ما

 .أمسك ثم بهن یوقع أن فأراد

 ذبحرا،  ذبحهمرا : قتلهما ثم أبوهما، یأتيه أن فی طمعا یاماأ الغالمين غيّب( قد بسر كان) و

 :هی و[ 8] بأبيات أمهما فرثتهما

  الصدف عنهم تشظّا كالدرتين[            1] هما اللذین بنيیّ أح ّ من ها         
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  میتطف اليوم فقلبی سمعی و قلبی            هما اللذین بنيی أح ّ من ها            

  مزدهف اليوم فمیی العظام مخ            هما اللذین بنيی أح  من ها            

 اقترفوا الذی اإلفك من و قولهم من            زعموا ما صدقت ما و بسرا نبئت            

  یقترف اإلثم كذاك و مشحوذة            مرهفۀ طفلیّ ودجی على أنحى            

  السلف غدا إذا ضال صبيين على[            1] ثاكلۀ ءحرّا والهۀ دلّ من            

 :أیضا قالت و

 تسرتبغی  و ابنيها رای من تسائل            الثکلى هی أمّهما األخوین أبصر من أال         

 [1] تبغى فما

 (181ص ،1 زكار،ج چاپ)171ص ،1 األشراف،ج أنساب                        

 قومررا قتررل و بهررا فحرررق الرريمن أتررى حتررى عدیالسرر قدامررۀ بررن جاریررۀ سررار و

 و مکرۀ،  إلى فاتبعه( منه) فهرب بسرا طلب و عثمان، شيعۀ( 187ص ،1 زكار،ج چاپ)من

 المرؤمنين  أميرر  بایعوا اهلل عباد یا. مکۀ ألهل جاریۀ قال و. فقتلهم أصحابه من بقوم ظفر

 ثرم . ذلرك  ففعلوا علیّ أصحاب بایعه/ 111/ لمن فبایعوا: قال. هلك قد إنه: فقالوا. عليا

 عبراد  یا: جاریۀ لهم فقال هریرة، أبو بهم یصلی أن( على) أهلها اصطلح قد و المدینۀ أتى

 فصرلى  هریررة  أبا فردّوا تركهم و الکوفۀ نحو أقبل ثم فبایعوه. علیّ بن للحسن بایعوا اهلل

 .الناس اصطلح حتى بهم

 687-681ص ، 1 ج، الغارات

 فيهرا  فبات نصحتنی، و صدقتنی: له قال المغيرة كلّمه و الطّائف بسر دخل لمّا و[: 8] قال

 ببنی مرّ حتّى فیرج عنه، انصرف و ودّعه ثمّ ساعۀ فشيّعه المغيرة خرج و منها، خرج ثمّ

[ 1] قرارظ  بنرت  جویریۀ امّهما و قثم و الرّحمن عبد العبّاس بن اهلل عبيد ابنا فيهم و كنانۀ

 بنری  مرن  رجرل  عند ابنيه جعل قد اهلل عبيد كان و زهرة، بنی حلفاء من قارظ و الکنانيّۀ
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 أخرذ  و بيتره  دخرل  الکنرانیّ  ذلك رأی فلمّا یقتلهما أن أراد إليهما بسر انتهى فلمّا كنانۀ

 عرّضرت  فلرم  قتلرك  أردنرا  كنّرا  ما اهلل و امّك ثکلتك: بسر له فقال إليه خرج و السّيف

 علريهم  شردّ  ثمّ النّاس، و اهلل عند لی أعذر جاری دون[ 1] اقتل نعم: قال -للقتل؟ نفسك

 :یقول هو و حاسرا بالسّيف

 الجار دون مصلتا یموت ال و            الدّار حافات یمنع ال يليت         

 غدّار غير أروع فتى إلّا         

 كنانۀ بنی من نسوة فیرج ،[1] فقتلهما الغالمين قدّم و قتل، حتّى بسيفه فضارب

 687ص ، 1 ج، الغارات                        

 فری  یقتلرون  كانوا ما اهلل و ؟[8] الولدان تقتل فعالم تقتلها الرّجال هذه: منهنّ امرأة فقالت

 و الضّرعيف [ 1] الضّررع  بقترل  إلّرا  یشرتدّ  ال سرلطانا  إنّ اهلل و اإلسالم، فی ال و الجاهليّۀ

 اهلل و: بسرر  فقرال  سروء  طانلسرل  األرحرام [ 1] قطع و الرّحمۀ رفع و الکبير[ 1] المدرهم

  لهممت

 686ص ، 1 ج، الغارات                        

 .أبياتها جویریۀ قالت و فعلته، إن إلیّ ألحبّ إنّه اهلل و: قالت السّيف، فيکنّ أضع أن

  الصّدف عنهما تشظّى كالدّرّتين            هما الّذین بنيّیّ أح ّ من ها         

 .بسرا اهلل رحم ال صنعاء[ 8] درج على ذبحهما إنّه: یقال و كتبناها، الّتی

  اهلل عبد فقتل[ 1] نجران فأتى الطّائف من بسر خرج و: قال[ 1] الکنانیّ عن

 687ص ، 1 ج، الغارات                        

 لرم  انّه: بعضهم قال و مالکا، ابنه و الحجر، عبد: له یقال كان و[ 8] المدان عبد بن األصغر

 :فقال قریش شاعر فبکاهما المدان، عبد بنی من يخر رجال و مالکا قتل و اهلل عبد یقتل

  المدان عبد بنی على بکيت            قریش تعنّفنی أن ال لو و         

  متفضاّلن أبنائهم على            معدّ علمت قد أبوان لهم         
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 قتله، و بسر فأخذه العبّاس بن اهلل لعبيد اصهر كان المدان عبد بن اهلل عبد أنّ بلغنا و

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 اس به امام حسنه بن عبّخیانت عبیداللّ  .72

 71-78ص الطالبيين، مقاتل

ثم إن الحسن بن علی سار فی عسکر عظيم وعدة حسنۀ حتى أترى دیرر عبرد الررحمن     

 مع الناس، ثم دعا عبيد اهلل بن العباس بن عبد المطلب فقال له:فأقام به ثالثا حتى اجت

و شراور  ... یابن عم، إنی باعث معك اثنا عشر ألفا من فرسران العررب و قرراء المصرر،     

هذین، یعنی قي  ابن سعد، و سعيد بن قي ، فإذا لقيت معاویۀ فال تقاتله حتى یقاتلرك،  

لناس، و إن أصيب قي  فسعيد بن قي  فإن فعل فقاتل، فإن أصبت فقي  بن سعد على ا

 على الناس، ثم أمره بما أراد.

و سار عبيد اهلل حتى انتهى إلى شينور حتى خرج إلى شاهی، ثم لزم الفررات و الفالوجرۀ   

 ..حتى أتى مسکن.

 71ص الطالبيين، مقاتل                        

 معره،  فريمن  العبراس  برن  هللا عبيرد  إليهم فیرج إليه بیيله معاویۀ وجه غد من كان فلما

 برن  اهلل عبيرد  إلى معاویۀ أرسل الليل كان فلما ،«8[ » معسکرهم إلى ردهم حتى فضربهم

 فری  دخلرت  فرإن  إلریّ،  األمر مسلم هو و الصلح فی ،«1» راسلنی قد الحسن أن العباس

 ألف أعطيك أن اآلن جئتنی إن لك و تابع، أنت و دخلت إلّا و متبوعا، كنت اآلن طاعتی

 فانسلّ اآلخر، النصف الکوفۀ دخلت إذا و النصف، الوقت هذا فی[  لك] یعجّل درهم، ألف

 ییرج أن ینتظرون الناس فأصبح وعده، بما له فوفى معاویۀ، عسکر فدخل ليال، اهلل عبيد
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 برن ] سرعد  بن قي  بهم فصلّى یجدوه، فلم فطلبوه أصبحوا، حتى ییرج فلم بهم، فيصلّی

 :لفقا خطبهم ثم ،[عبادة

 «الجبران  أی» الورع الوله الرجل هذا صنع ما عليکم یعظمن ال و یهولنکم ال الناس، أیّها

 فرداءه  فأخرذ  ،(ص) اهلل رسرول  عرمّ  أباه إن قط، خير بيوم یأتوا لم أخاه و أباه و هذا إن

 و اهلل مرال  فسررق  البصرة على المؤمنين أمير علی ولّاه أخاه إن و المسلمين، بين فقسمه

 اليمن، على ولّاه هذا إن و حالل، له ذلك أن زعم و الجواری، به فاشترى مين،المسل مال

 .صنع الذی هذا اآلن صنع و قتلوه، حتى ولده ترك و أرطأة بن بسر من فهرب

 .بهم فنهض عدوّنا، إلى بنا فانهض بيننا، من أخرجه الذی للّه الحمد: الناس فتنادى قال

 81-81ص ، 1 اد، جاإلرشاد فی معرفۀ حجج اهلل على العب
يْرِ وَ كَتَبَ جَمَاعَۀٌ مِنْ رُؤَسَاءِ الْقَبَائِلِ إِلَى مُعَاوِیَۀَ بِالطَّاعَۀِ لَهُ فِی السِّرِّ وَ اسْتَحَثُّوهُ عَلَرى السَّر  

بِهِ وَ بَلَغَ الْحَسَنَ نَحْوَهُمْ وَ ضَمِنُوا لَهُ تَسْلِيمَ الْحَسَنِ ع إِلَيْهِ عِنْدَ دُنُوِّهِمْ مِنْ عَسْکَرِهِ أَوِ الْفَتْكَ 

 ذَلِكَ وَ وَرَدَ

 81ص ، 1 اإلرشاد فی معرفۀ حجج اهلل على العباد، ج                        

دَ عَلَيْهِ كِتَابُ قَيْ ِ بْنِ سَعْدٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ كَانَ قَدْ أَنْفَذَهُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّرهِ بْرنِ الْعَبَّراسِ عِنْر    

الْکُوفَۀِ لِيَلْقَى مُعَاوِیَۀَ وَ یَرُدَّهُ عَنِ الْعِرَاقِ وَ جَعَلَهُ أَمِيراً عَلَى الْجَمَاعَرۀِ وَ قَرالَ إِنْ    مَسِيرِهِ مِنَ

یُقَرالُ  أُصِبْتَ فَالْأَمِيرُ قَيْ ُ بْنُ سَعْدٍ فَوَصَلَ كِتَابُ ابْنِ سَعْدٍ یُیْبِرُهُ أَنَّهُمْ نَازَلُوا مُعَاوِیَۀَ بِقَرْیَرۀٍ  

وَ أَنَّ مُعَاوِیَۀَ أَرْسَلَ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ یُرَغِّبُهُ فِی « 1»  بِإِزَاءِ مَسْکِنَ« 8»الْحَبُّونِيَّۀُ  لَهَا

نْردَ  الْمَصِيرِ إِلَيْهِ وَ ضَمِنَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ یُعَجِّلُ لَهُ مِنْهَا النِّصْفَ وَ یُعْطِيهِ النِّصْفَ الْرآخَرَ عِ 

مُعَاوِیَۀَ فِی خَاصَّتِهِ وَ « 1»دُخُولِهِ الْکُوفَۀَ فَانْسَلَّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ فِی اللَّيْلِ إِلَى مُعَسْکَرِ 

 أَصْبَحَ النَّاسُ قَدْ فَقَدُوا أَمِيرَهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ قَيْ ٌ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ نَظَرَ فِی أُمُورِهِمْ.
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 78-72ص ، 11 جر األنوار، بحا

 أقول وَ قَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِی الْحَدِیدِ ...

 78ص ، 11 جبحار األنوار،                         

وَ سَارَ الْحَسَنُ ع فِی عَسْکَرٍ عَظِيمٍ حَتَّى نَزَلَ دَیْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَقَامَ بِهِ ثَلَاثاً حَتَّى اجْتَمَرعَ  

 لنَّاسُ.ا

  فُرْسَانِ  ثُمَّ دَعَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ عَمِّ إِنِّی بَاعِثٌ مَعَكَ اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفاً مِنْ

ۀَ فَلَا تُقَاتِلْهُ وَ شَاوِرْ هَذَیْنِ یَعْنِی قَيْ َ بْنَ سَعْدٍ وَ سَعِيدَ بْنَ قَيْ ٍ وَ إِذَا لَقِيتَ مُعَاوِیَ ...  الْعَرَبِ

 حَتَّى یُقَاتِلَكَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَاتِلْهُ فَإِنْ أُصِبْتَ فَقَيْ ُ بْنُ سَعْدٍ عَلَى النَّاسِ فَإِنْ أُصِيبَ فَسَعِيدُ بْنُ

 قَيْ ٍ عَلَى النَّاسِ.

تى نزل فی قریۀ یقال له فأما معاویۀ فإنه وافى ح... فَسَارَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى شِينْوَرَ 

الحبونيۀ و أقبل عبيد اهلل بن العباس حتى نزل بإزائه فلما كان من غد وجه معاویرۀ إلرى   

عبيد اهلل أن الحسن قد راسلنی فی الصلح و هو مسلم األمر إلی فإن دخلت فری طراعتی   

اآلن كنت متبوعا و إال دخلت و أنت تابع و لك إن جئتنی اآلن أن أعطيرك ألرف ألرف    

 هم أعجل لك فی هذا الوقت نصفها و إذا دخلت الکوفۀ النصف اآلخر.در

  .فانسل عبيد اهلل ليال فدخل عسکر معاویۀ فوفى له بما وعده

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 میان لشکر امام حسن برای ایجاد تفرقه معاویه تالش  .73

 187-181ص ،1 اليعقوبى،ج تاریخ
و أقام الحسن بن علی بعد أبيه شهرین، و قيل أربعۀ أشهر، و وجه بعبيد اهلل ابرن العبراس   

فی اثنی عشر ألفا لقتال معاویۀ، و معه قي  بن سعد بن عبادة األنصاری، و أمر عبيرد اهلل  
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أن یعمل بأمر قي  بن سعد و رأیه، فسار إلى ناحيۀ الجزیرة، و أقبل معاویۀ لما انتهى إليه 

 بقتل علی، فسار إلى الموصل بعد قتل علی بثمانيۀ عشر یوما، و التقرى العسرکران،   الیبر

فوجه معاویۀ إلى قي  بن سعد یبذل له ألف ألف درهم على أن یصرير معره أو ینصررف    

عنه، فأرسل إليه بالمال، و قال له: تیدعنی عن دینی! فيقال: إنه أرسل إلى عبيد اهلل برن  

م، فصار إليه فی ثمانيۀ يالف من أصحابه، و أقرام قري    عباس و جعل له ألف ألف دره

 قرد  سرعد  بن قي  أن یتحدث من الحسن عسکر إلى یدس معاویۀ كان و على محاربته.

 صرالح  قرد  الحسرن  أن یتحردث  من قي  عسکر إلى یوجه و معه، صار و معاویۀ صالح

 .أجابه و معاویۀ،

 187ص ،1 اليعقوبى،ج تاریخ                        

 بن الرحمن عبد و كریز بن عامر بن اهلل عبد و شعبۀ، بن المغيرة الحسن إلى معاویۀ وجه و

 و یقولرون  هم و عنده، من خرجوا ثم مضاربه، فی نازل بالمدائن هو و أتوه، و الحکم، أم

 إلرى  أجراب  و الفتنرۀ  بره  سکن و الدماء، اهلل رسول بابن حقن قد اهلل إن: الناس یسمعون

 مضاربه فانتهبوا بالحسن فوثبوا صدقهم، فی الناس یشکك لم و العسکر فاضطرب الصلح،

 سرنان  برن  الجراح كمن قد و ساباط، مظلم فی مضى و له فرسا الحسن فركب فيها، ما و

 حمل و. عنقه فدق لواها ثم الجراح لحيۀ على قبض و فیذه، فی بمعول فجرحه األسدی،

 قردم  و الناس، عنه فافترق العلۀ، به شتدتا و شدیدا، نزفا نزف قد و المدائن إلى الحسن

 قروة  ال أن الحسن رأى فلما العلۀ، شدید عليل الحسن و األمر، على فغلب العراق، معاویۀ

 معاویۀ، صالح له، یقوموا فلم عنه افترقوا قد أصحابه أن و به،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 به صلح

 817-811ص ،8 اإلمامۀوالسياسۀ،ج
  فلما تم صلحهما صعد الحسن إلى

 817ص ،8 اإلمامۀوالسياسۀ،ج                        

 حقرن  و بأولنرا،  أولکرم  هردى  اهلل إن الناس، أیها: قال ثم عليه، أثنى و اهلل فحمد المنبر،

 سالمت، من تسالمون و حاربت، من تحاربون بيعۀ، رقابکم فی لی كانت و بآخرنا، دماءكم

 أشار و حين، إلى متاع و لکم فتنۀ لعله أدری إن و فبایعوه بایعته و معاویۀ، سالمت قد و

 .معاویۀ إلى

 صرد بن سليمان إنکار

 سليمان أتاه الشام، إلى راجعا انصرف و بالعراق، لمعاویۀ البيعۀ تمت لما أنه ذكروا و: قال

 الحسرن،  على فدخل. رأسهم و العراق أهل سيد كان و الکوفۀ، عن غائبا كان و صرد، بن

 للَّره . اجلر   السرالم،  عليرك  و: الحسن فقال ،[8] المؤمنين مذل یا عليك السالم: فقال

 و معاویرۀ  بيعترك  مرن  ینقضی ال تعجبنا فإن بعد، أما: فقال سليمان، فجل : قال أبوك،

  لأه من مقاتل ألف مائۀ معك

 816ص ،8 اإلمامۀوالسياسۀ،ج                        

 البصرة أهل من شيعتك سوى مواليهم، و أبنائهم من مثلهم مع العطاء یأخذ كلهم و العراق،

 فعلت إذ كنت فلو القضيۀ، من حظا ال و العهد، فی ثقۀ لنفسك تأخذ لم ثم الحجاز، أهل و

 بذلك عليك كتبت كنت الميثاق، و العهد من بينه و بينك أعطاك ما أعطاك و فعلت، ما

 كران  بعده، من لك األمر هذا إن المغرب و المشرق أهل من شهودا عليه أشهدت و كتابا،

 رءوس علرى  زعرم  و: قال ثم قوله، من به فرضيت هذا أعطاك لکنه و أیسر، علينا األمر
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 أمرانی،  ممنيرته  و عدات، وعدتهم و شروطا، لقوم شرطت كنت إنی سمعت، قد ما الناس

 مرا  كرل  فرإن  ألفتنا، و كلمتنا لنا اهلل جمع إذ الفتنۀ، لهذه مداراة و الحرب، نار إطفاء إرادة

 للحرب فأعد بينه، و بينك ما نقض إال بذلك عنى ما اهلل و و هاتين، قدمی تحت هنالك

 إليه أنبذ و خلعه، فيها أظهر و منها، عامله فأخرج الکوفۀ، إلى أشیص لی أذن و خدعۀ،

 بمثرل  مجلسره  حضرر  من كل فتکلم. سکت ثم. الیائنين كيد یهدی ال اهلل إن سواء لىع

 قرد  أنرا  علمرت  إذا الحقنرا  ثرم  معه، ابعثنا و صرد، بن سليمان ابعث: یقول كلهم و مقالته،

 و شيعتنا فإنکم بعد، أما: قال ثم اهلل، فحمد الحسن، فتکلم. خلعه أظهرنا و عامله، أشیصنا

 لرو  و ذكرتم ما فهمت قد و لنا، االستقامۀ و الصحبۀ و بالنصيحۀ نعرفه من و مودتنا، أهل

 أشد و بأسا، منی بأبأس معاویۀ كان ما أنصب، و أعمل للدنيا و الدنيا أمر فی بالحزم كنت

 إلّرا  رأیرتم  بمرا  أرد لم أنی إیاكم و اهلل أشهد لکنی و رأیتم، ما غير رأیی لکان و شکيمۀ،

 و اهلل، ألمرر  سرلموا  و اهلل، بقضاء ارضوا و اهلل فاتقوا بينکم، ذات إصالح و دمائکم، حقن

 كران  أبری  أن مرع  فراجر،  من یستراح أو برّ، یستریح حتى أیدیکم، كفوا و بيوتکم، الزموا

 أنره  شرککت  مرا  الشرجر،  و بالجبال إليه سرنا لو اهلل فو األمر، سيلی معاویۀ أن یحدثنی

 اهلل فرو  المرؤمنين،  مذلّ یا: قولك أما و لقضائه، رادّ ال و لحکمه، معقب ال اهلل إن سيظهر،

 قبلنا، عافيۀ فی حقنا علينا اهلل رد فإن تقتلوا، و تعزوا أن من إلیّ أحب تعافوا و تذلوا ألن

 عنا، صرفه فی یبارك أن اهلل سألنا و رضينا، عنا صرفه إن و أمره، على العون اهلل سألنا و

 نحرن  و یهلك فإن حيا، معاویۀ دام ما بيته، سأحال[ 8] من حلسا منکم رجل كل فليکن

  على العزیمۀ اهلل سألنا أحياء، أنتم و

 817ص ،8 اإلمامۀوالسياسۀ،ج                        

 هم الذین و اتقوا الذین مع اهلل فإن أنفسنا، إلى یکلنا ال أن و أمرنا، على المعونۀ و رشدنا،

  محسنون



 199 __کتاب مستندات  |........................................................................................

 188ص ، 8 علل الشرائع، ج

ثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ دَاوُدَ الردَّقَّاقُ  حَدَّ 1

ی  أَبِقَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْيَى بْنُ

قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی   بُکَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ الْیَفَّافُ عَنْ أَبِی سَعِيدٍ عَقِيصَا قَالَ

وَ أَنَّ طَالِبٍ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَ دَاهَنْتَ مُعَاوِیَۀَ وَ صَالَحْتَهُ وَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْحَ َّ لَكَ دُونَهُ 

يْهِمْ مُعَاوِیَۀَ ضَالٌّ بَاغٍ فَقَالَ یَا أَبَا سَعِيدٍ أَ لَسْتُ حُجَّۀَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَلَى خَلْقِهِ وَ إِمَاماً عَلَر 

 بَعْدَ أَبِی ع قُلْتُ بَلَى قَالَ أَ لَسْتُ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِی وَ لِأَخِی الْحَسَنُ وَ الْحُسَريْنُ 

قَالَ فَأَنَا إِذَنْ إِمَامٌ لَوْ قُمْتُ وَ أَنَا إِمَامٌ إِذْ لَوْ قَعَردْتُ یَرا أَبَرا     -إِمَامَانِ قَامَا أَوْ قَعَدَا قُلْتُ بَلَى

هْلِ سَعِيدٍ عِلَّۀُ مُصَالَحَتِی لِمُعَاوِیَۀَ عِلَّۀُ مُصَالَحَۀِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِبَنِی ضَمْرَةَ وَ بَنِی أَشْجَعَ وَ لِأَ

أْوِیلِ یَا مَکَّۀَ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الْحُدَیْبِيَۀِ أُولَئِكَ كُفَّارٌ بِالتَّنْزِیلِ وَ مُعَاوِیَۀُ وَ أَصْحَابُهُ كُفَّارٌ بِالتَّ

ا أَتَيْتُرهُ مِرنْ   أَبَا سَعِيدٍ إِذَا كُنْتُ إِمَاماً مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ لَمْ یَجِبْ أَنْ یُسَفَّهَ رَأْیِری فِيمَر  

رَقَ مُهَادَنَۀٍ أَوْ مُحَارَبَۀٍ وَ إِنْ كَانَ وَجْهُ الْحِکْمَۀِ فِيمَا أَتَيْتُهُ مُلْتَبِساً أَ لَا تَرَى الْیَضِرَ ع لَمَّرا خَر  

کْمَۀِ عَلَيْهِ حَتَّرى  السَّفِينَۀَ وَ قَتَلَ الْغُلَامَ وَ أَقَامَ الْجِدَارَ سَیِطَ مُوسَى ع فِعْلَهُ لِاشْتِبَاهِ وَجْهِ الْحِ

رِكَ أَخْبَرَهُ فَرَضِیَ هَکَذَا أَنَا سَیِطْتُمْ عَلَیَّ بِجَهْلِکُمْ بِوَجْهِ الْحِکْمَۀِ فِيهِ وَ لَوْ لَا مَا أَتَيْتُ لَمَا تُر 

  مِنْ شِيعَتِنَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ إِلَّا قُتِل

 82ص ، 11 جبحار األنوار، 

نْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِيهِ سَدِیرِ بْنِ حُکَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَرنْ أَبِری سَرعِيدٍ    ج، اإلحتجاج عَ -1

عَقِيصَا قَالَ: لَمَّا صَالَحَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع مُعَاوِیَۀَ بْنَ أَبِی سُفْيَانَ دَخَلَ عَلَيْرهِ  

تِهِ فَقَالَ الْحَسَنُ ع وَیْحَکُمْ مَا تَدْرُونَ مَا عَمِلْرتُ وَ اللَّرهِ الَّرذِی    النَّاسُ فَلَامَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَيْعَ

ضُ عَمِلْتُ خَيْرٌ لِشِيعَتِی مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْ ُ أَوْ غَرَبَتْ أَ لَا تَعْلَمُونَ أَنِّی إِمَامُکُمْ وَ مُفْتَرَ

ابِ أَهْلِ الْجَنَّۀِ بِنَصٍّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَیَّ قَالُوا بَلَى قَالَ الطَّاعَۀِ عَلَيْکُمْ وَ أَحَدُ سَيِّدَیْ شَبَ
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أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ الْیَضِرَ لَمَّا خَرَقَ السَّفِينَۀَ وَ أَقَامَ الْجِدَارَ وَ قَتَرلَ الْغُلَرامَ كَرانَ ذَلِركَ سَریَطاً      

جْهُ الْحِکْمَۀِ فِی ذَلِكَ وَ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ع إِذْ خَفِیَ عَلَيْهِ وَ

إِلَّا الْقَرائِمُ   حِکْمَۀً وَ صَوَاباً أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا وَ یَقَعُ فِی عُنُقِهِ بَيْعَۀٌ لِطَاغِيَۀِ زَمَانِهِ

هِ عِيسَى ابْنُ مَرْیَمَ ع فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُیْفِی وِلَادَتَرهُ وَ یُغَيِّربُ   الَّذِی یُصَلِّی خَلْفَهُ رُوحُ اللَّ

شَیْصَهُ لِئَلَّا یَکُونَ لِأَحَدٍ فِی عُنُقِهِ بَيْعَۀٌ إِذَا خَرَجَ ذَاكَ التَّاسِعُ مِنْ وُلْدِ أَخِری الْحُسَريْنِ ابْرنُ    

رَهُ فِی غَيْبَتِهِ ثُمَّ یُظْهِرُهُ بِقُدْرَتِهِ فِی صُورَةِ شَابٍّ ابْنِ دُونِ الْأَرْبَعِينَ سَيِّدَةِ الْإِمَاءِ یُطِيلُ اللَّهُ عُمُ

 ءٍ قَدِیرٌ. كُلِّ شَیْ  أَنَّ اللَّهَ عَلى  سَنَۀً ذَلِكَ لِيُعْلَمَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 811ص ،7 الفتوح،ج
 برن  علری  یقترل  لم أو[: 8] قال عنه اهلل رضی الحسين بن علی إلى زیاد ابن فالتفت: قال

 القيامرۀ،  یروم  مرنکم  مطال له إنّ و[ 1] فقتلتموه منی أكبر كان و أخی ذاك: قال الحسين؟

 :عنه اهلل رضی الحسين بن علی فقال قتله، اهلل لکن و: زیاد ابن فقال

 بِإِذْنِ إِلَّا تَمُوتَ أَنْ لِنَفْ ٍ كانَ ما وَ: تعالى قال و[ 1] 11: 12 مَوْتِها حِينَ الْأَنْفُ َ یَتَوَفَّى اهلل

 أدرك قرد  فأظنره  إليرك  خرذه ! ویحرك : جلسائه لبعض زیاد ابن فقال[. 1] 817: 1 اهلل

 أنبت، هو فإذا عنه كشف ثم ناحيۀ فنحاه األحمری، معاذ بن[ 7] مری فأخذه: قال! الحلم

 :فقال أدرك، قد! األمير اهلل أصلح نعم،: قال و زیاد بن اهلل عبيد إلى فرده

 :له قالت و علی بنت زینب عمته به فتعلقت: قال! عنقه فاضرب اآلن إليك خذه

 علی فقال. معه فاقتلنی قتله على عزمت كنت فإن أحدا، منا تب  لم إنك[! 6] زیاد ابن یا

 أ: فقرال  زیاد ابن على عنه اهلل رضی علی أقبل ثم! أكلمه حتى اسکتی: لعمته الحسين بن
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 زیاد ابن فسکت: قال[! 7] الشهادة كرامتنا و عادة، لنا القتل أن علمت أما تهددنی؟ بالقتل

 !عنی أخرجوهم: قال ثم

 861ص اللهوف على قتلى الطفوف / ترجمه فهرى، 

 لَيْ َ أَ فَقَالَ الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِیُّ فَقِيلَ هَذَا مَنْ فَقَالَ ع الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیِّ إِلَى زِیَادٍ ابْنُ الْتَفَتَ ثُمَّ

 قَتَلَرهُ  الْحُسَريْنِ  بْرنُ  عَلِیُّ لَهُ یُقَالُ أَخٌ لِی كَانَ قَدْ ع عَلِیٌّ فَقَالَ الْحُسَيْنِ بْنَ عَلِیَّ اللَّهُ قَتَلَ قَدْ

 فِری  تَمُرتْ  لَمْ الَّتِی وَ مَوْتِها حِينَ الْأَنْفُ َ یَتَوَفَّى اللَّهُ ع عَلِیٌّ فَقَالَ قَتَلَهُ اللَّهُ بَلِ فَقَالَ النَّاسُ

 عَمَّتُرهُ  بِرهِ  فَسَرمِعَتْ  عُنُقَهُ فَاضْرِبُوا بِهِ اذْهَبُوا جَوَابِی عَلَى جُرْأَةٌ لَكَ أَ زِیَادٍ ابْنُ فَقَالَ مَنامِها

 مَعَرهُ  فَراقْتُلْنِی  قَتْلِرهِ  عَلَى عَزَمْتَ كُنْتَ فَإِنْ أَحَداً مِنَّا تُبْ ِ لَمْ نَّكَإِ زِیَادٍ ابْنَ یَا فَقَالَتْ زَیْنَبُ

 زِیَادٍ ابْنَ یَا تُهَدِّدُنِی بِالْقَتْلِ أَ فَقَالَ ع أَقْبَلَ ثُمَّ أُكَلِّمَهُ حَتَّى عَمَّۀِ یَا اسْکُتِی لِعَمَّتِهِ ع عَلِیٌّ فَقَالَ

 .الشَّهَادَةُ كَرَامَتَنَا وَ عَادَةٌ لَنَا لْقَتْلَا أَنَّ عَلِمْتَ مَا أَ

 881-887ص ، 11 جبحار األنوار، 

 لهوف(به نقل از )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 به دست عوامل معاویه ترور امام حسن .76

 (66 ی سند شماره: نيز ر.ك)

 17-11ص ،1 األشراف،ج أنساب
 .أثبت األول و. معه كان اهلل عبيد أنّ و الجيش، على كان سعد بن قي  أن همبعض روى و
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 علررى اسررتیلف و بعررده الحسررن صررار العبرراس بررن اهلل عبيررد شرریص فلمررا

 بعد ذلك و المطلب، عبد بن الحرث بن نوفل بن المغيرة( 111ص ،1 زكار،ج چاپ)الکوفۀ

 :یقال و -شهرین

 أتى حتى سار ثم به، فبات[ 1] كعب دیر فأتى نالحس صار ثم[ 8] بيعته من -أشهر ثالثۀ

 أرجو إنی: »فقال الناس فیطب الکوفۀ ناحيۀ یلی مما جسرها دون فنزل المدائن، ساباط

 بره  مریرد  ال و حقردا،  ال و ضغينۀ أحد على محتمل أنا ما و لیلقه، خلقه أنصح أكون أن

 .سوءا ال و غائلۀ

 .الفرقۀ فی تحبون امم لکم خير الجماعۀ فی تکرهون ما إن و أال

 (111ص ،1 زكار،ج چاپ)17ص ،1 األشراف،ج أنساب                        

 اهلل غفرر  علیّ تردّوا ال و أمری، تیالفوا فال ألنفسکم نظركم من خيرا لکم ناظر إنی و أال

 .«لکم و لی

 وافشدّ. حار و ضعف و معاویۀ صلح على اهلل و عزم: قالوا و بعض إلى الناس بعض فنظر

 عبرد  عليره  شردّ  ثرم !!! ثيابره  انتهبروا  و تحته من مصاله انتزعوا و فدخلوه فسطاطه على

 سريفه،  متقلدا فبقی[ 8] عاتقه عن مطرفه فنزع األزدی جعال أبی بن اهلل عبد بن الرحمان

 و!!! یضعفه و یعجزه فبعضهم الناس، به أطاف و فرسه فركب ذهنه( إليه) رجع ثم فدهش

 بنری  مرن  -خزیمرۀ  بن أسد بنی من رجل انطل  و منه، یمنعه و عنه أولئك ینهى بعضهم

 ابرن  الجرراح / 117/ لره  یقرال [ 1] أسد بن دودان بن ثعلبۀ بن الحرث بن تعين بن نضر

 الحسرن  مررّ  فلما ینتظره، فيه له فقعد ساباط مظلم إلى -الیوارج رأی یرى كان و سنان،

 :قال و معه انك معوال أخرج ثم بلجامها، فأخذ دابته من دنا به

 فری  فش ّ فیذه أصل فی بالمعول طعنه و -قبل من أبوك أشرك كما -حسن یا أشركت

 و األرض، إلرى  خررّا  و اعتنقرا  ثم وجهه الحسن ضرب و العظم، إلى یصل كاد شقا فیذه

 اهلل عبد: یقول( 111ص ،1 زكار،ج چاپ)بعضهم و -[1] الحصل بن الهز( بن) عبدل وثب
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 و فقطعره  بأنفه التميمی عمارة ابن ظبيان أخذ و الجراح، ید من لالمعو فنزع -الحصل بن

 .مات حتى رأسه و وجهه بها فشدخ يجرة قطعۀ إلى بيده ضرب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ساباط ی منطقه معرّفی  .77

 867-866ص ،1 البلدان،ج معجم
 :كِسْرَى سَاباطُ

 و الباء، فی ذكر قد و رجل، اسم: بالس و أباذ، بالس بالعجميۀ و وف،معر موضع بالمدائن

 هو و به، فسمّی ینزله كان باطا بن بساباط بالمدائن الذی ساباط سمّی إنّما: المنذر أبو قال

 عنرد  السراباط  و. المردائن  أهرل  مرن  جمع فی العرب لقی الذی باطا بن النیيرجان أخو

: فيره  قيل و ساباطات، و سوابيط الجمع و نافذ، طری  تحتها من دارین بين سقيفۀ: العرب

 یجئه لم فإن بنسيئۀ الناس یحجم حجام فيه كان و األصمعی، عن ساباط، حجّام من أفرغ

 برن  النعمان یذكر بقوله األعشى أراد إیّاه و مثال، العرب فضربه قتلها، حتى أمّه حجم أحد

 :الفيلۀ أرجل تحت ألقاه ثمّ بساباط حبسه قد الملك أبرویز كان و المنذر

  یأف  و القطوط یعطی بإمّته            لقيته یوم النّعمان الملك ال و         

  الیورن  و أنهارها، فی صریفون            دونها و السّيلحون، إليه تجبى و            

  تنط  يّۀالمن و ساكتون، هم و            ليلۀ و أمرا النّاس أمر یقسم و            

  یسن  كاد فقد تعلي  و بقتّ            عشيّۀ كلّ لليحموم یأمر و            

  یعرّق و بالضحى نقال یرفع و            عشيّۀ، كلّ الجلّ عليه یعالى            

  محرزق هو و مات حتى بساباط،            ربّه الموت من أنجى ما و فذاك،            

 :الحرّ بن اهلل عبيد قال و
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  حتوف إليه سيقت إذ بساباط،            فأجبته دعوة بشر دعانی         

  خلوف الرّجال أخلّاء بعض و            یرتجی، كان الذی الظّنّ أخلف فلم            

  زحوف العدوّ ذی من أفزعها و            أحجمت ساباط یوم خيلی تك فإن            

  ألوف بعدهنّ من أتت ألوف            لها بدت لکن و خيلی، جبنت فما            

 النهر وراء بما معروفۀ بليدة ساباط و: سعد أبو قال و

 867ص ،1 البلدان،ج معجم                        

 ینسرب  سمرقند، من فرسیا عشرین على و خجند من فراسخ عشرة على أشروسنۀ قرب

 السراباطی  الفقيره  أحمرد  برن  بکرر  الحسن أبو: منهم الروایۀ، و مالعل أهل من طائفۀ إليها

 بن محمد بن عثمان ذرّ أبو عنه روى و السمرقندی، عبيد بن الفتح عن حدث األشروسنی،

 برن  اهلل عبرد  برن  أحمرد  العباس أبا منها أن ظنی: سعد أبو قال و البغدادی، التيمی میلّد

 .غيرهما و هارون بن یزید و اصمع بن علی عن حدث الساباطی، الحميری المفضل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ساباط ی منطقهدر  ترور امام حسن .78

 (76و17 ی سند شماره: نيز ر.ك)

 17-17ص ، 11 جبحار األنوار، 
الْمُؤْمِنِينَ ع وَ بَيْعَرۀُ النَّراسِ ابْنَرهُ     شا، اإلرشاد لَمَّا بَلَغَ مُعَاوِیَۀَ بْنَ أَبِی سُفْيَانَ وَفَاةُ أَمِيرِ -7

هِ الْحَسَنَ ع دَسَّ رَجُلًا مِنْ حِمْيَرٍ إِلَى الْکُوفَۀِ وَ رَجُلًا مِنْ بَنِی الْقَيْنِ إِلَى الْبَصْرَةِ لِيَکْتُبَرا إِلَيْر  

ع فَأَمَرَ بِاسْتِیْرَاجِ الْحِمْيَرِیِّ مِنْ بِالْأَخْبَارِ وَ یُفْسِدَا عَلَى الْحَسَنِ الْأُمُورَ فَعَرَفَ ذَلِكَ الْحَسَنُ 

بِالْکُوفَۀِ فَأُخْرِجَ وَ أَمَرَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ وَ كَتَبَ إِلَى الْبَصْرَةِ بِاسْرتِیْرَاجِ الْقَيْنِریِّ   « 1»  عِنْدِ لَحَّامٍ

عَاوِیَۀَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ دَسَسْرتَ  مِنْ بَنِی سُلَيْمٍ فَأُخْرِجَ وَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ كَتَبَ الْحَسَنُ ع إِلَى مُ
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الرِّجَالَ لِلِاحْتِيَالِ وَ الِاغْتِيَالِ وَ أَرْصَدْتَ الْعُيُونَ كَأَنَّكَ تُحِبُّ اللِّقَاءَ وَ مَا أَشُركُّ فِری ذَلِركَ    

  فَتَوَقَّعْهُ

 16ص ، 11 جبحار األنوار،                         

غَنِی أَنَّكَ شَمِتَّ بِمَا لَمْ یَشْمَتْ بِهِ ذُو حِجًى وَ إِنَّمَا مَثَلُكَ فِی ذَلِكَ كَمَا قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ بَلَ

 -الْأَوَّلُ

 -فَقُلْ لِلَّذِی یَبْغِی خِلَافَ الَّذِی مَضَى
 

 -تَزَوَّدْ لِأُخْرَى مِثْلَهَا فَکَأَنَّ قَدْ

 -فَإِنَّا وَ مَنْ قَدْ مَاتَ مِنَّا لَکَالَّذِی
 

  یَرُوحُ فَيُمْسِی فِی الْمَبِيتِ لِيَغْتَدِی

ذَلِركَ  فَأَجَابَهُ مُعَاوِیَۀُ عَنْ كِتَابِهِ بِمَا لَا حَاجَۀَ لَنَا إِلَى ذِكْرِهِ وَ كَانَ بَيْنَ الْحَسَنِ ع وَ بَيْنَهُ بَعْردَ  

قَاقِهِ الْأَمْرَ وَ تَوَثُّبِ مَنْ تَقَدَّمَ عَلَى ع فِی اسْتِحْ -مُکَاتَبَاتٌ وَ مُرَاسَلَاتٌ وَ احْتِجَاجَاتٌ لِلْحَسَنِ

وَ  أَبِيهِ ع وَ ابْتِزَازِهِمْ سُلْطَانَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ تَحَقُّقِهِمْ بِهِ دُونَهُ أَشْيَاءُ یَطُولُ ذِكْرُهَرا 

تَحَررَّكَ الْحَسَرنُ ع وَ بَعَرثَ    « 8»  رَ مَنْبِجٍسَارَ مُعَاوِیَۀُ نَحْوَ الْعِرَاقِ لِيَغْلِبَ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ جِسْ

وَ مَعَرهُ  حُجْرَ بْنَ عَدِیٍّ یَأْمُرُ الْعُمَّالَ بِالْمَسِيرِ وَ اسْتَنْفَرَ النَّاسَ لِلْجِهَادِ فَتَثَاقَلُوا عَنْهُ ثُمَّ خَفُّروا  

یُؤْثِرُونَ قِتَالَ مُعَاوِیَۀَ بِکُلِّ « 1»مْ مُحَکِّمَۀٌ أَخْلَاطٌ مِنَ النَّاسِ بَعْضُهُمْ شِيعَۀٌ لَهُ وَ لِأَبِيهِ وَ بَعْضُهُ

حِيلَۀٍ وَ بَعْضُهُمْ أَصْحَابُ فِتَنٍ وَ طَمَعٍ فِی الْغَنَائِمِ وَ بَعْضُهُمْ شُکَّاكٌ وَ بَعْضُهُمْ أَصْحَابُ عَصَبِيَّۀٍ 

حَتَّى أَتَى حَمَّامَ عُمَرَ ثُمَّ أَخَذَ عَلَى دَیْررِ   لَا یَرْجِعُونَ إِلَى دِینٍ فَسَارَ -اتَّبَعُوا رُؤَسَاءَ قَبَائِلِهِمْ

كَعْبٍ فَنَزَلَ سَابَاطَ دُونَ الْقَنْطَرَةِ وَ بَاتَ هُنَاكَ فَلَمَّرا أَصْربَحَ أَرَادَ ع أَنْ یَمْرتَحِنَ أَصْرحَابَهُ وَ     

ؤُهُ مِنْ أَعْدَائِهِ وَ یَکُونَ عَلَى بَصِريرَةٍ مِرنْ   یَسْتَبْرِئَ أَحْوَالَهُمْ لَهُ فِی الطَّاعَۀِ لِيَتَمَيَّزَ بِذَلِكَ أَوْلِيَا

مِنْبَررَ  لِقَاءِ مُعَاوِیَۀَ وَ أَهْلِ الشَّامِ فَأَمَرَ أَنْ یُنَادِیَ فِی النَّاسِ بِالصَّلَاةَ جَامِعَۀً فَاجْتَمَعُوا فَصَعِدَ الْ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كُلَّمَا شَهِدَ لَهُ شَراهِدٌ وَ  فَیَطَبَهُمْ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كُلَّمَا حَمِدَهُ حَامِدٌ وَ 

ص أَمَّرا بَعْردُ    -بِالْحَ ِّ بَشِيراً وَ ائْتَمَنَهُ عَلَى الْروَحْیِ   أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ

  تُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ مَنِّهِ وَ أَنَا أَنْصَحُ خَلْ ِفَإِنِّی وَ اللَّهِ لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ قَدْ أَصْبَحْ

 17ص ، 11 جبحار األنوار،                         
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وَ إِنَّ  اللَّهِ لِیَلْقِهِ وَ مَا أَصْبَحْتُ مُحْتَمِلًا عَلَى مُسْلِمٍ ضَغِينَۀً وَ لَا مُرِیداً لَهُ بِسُوءٍ وَ لَا غَائِلَۀٍ أَلَا

فِی الْجَمَاعَۀِ خَيْرٌ لَکُمْ مِمَّا تُحِبُّونَ فِی الْفُرْقَۀِ أَلَا وَ إِنِّی نَراظِرٌ لَکُرمْ خَيْرراً مِرنْ      مَا تَکْرَهُونَ

نِی وَ نَظَرِكُمْ لِأَنْفُسِکُمْ فَلَا تُیَالِفُوا أَمْرِی وَ لَا تَرُدُّوا عَلَیَّ رَأْیِی غَفَرَ اللَّهُ لِی وَ لَکُرمْ وَ أَرْشَردَ  

ا فِيهِ الْمَحَبَّۀُ وَ الرِّضَا قَالَ فَنَظَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَ قَالُوا مَا تَرَوْنَهُ یُرِیدُ بِمَرا  إِیَّاكُمْ لِمَ

جُلُ ثُمَّ هِ الرَّقَالَ قَالُوا نَظُنُّهُ وَ اللَّهِ یُرِیدُ أَنْ یُصَالِحَ مُعَاوِیَۀَ وَ یُسَلِّمَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَقَالُوا كَفَرَ وَ اللَّ

نُ شَدُّوا عَلَى فُسْطَاطِهِ وَ انْتَهَبُوهُ حَتَّى أَخَذُوا مُصَلَّاهُ مِنْ تَحْتِهِ ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ عَبْدُ الررَّحْمَنِ بْر  

بِالسَّيْفِ بِغَيْرِ [ عَنْ عَاتِقِهِ فَبَقِیَ جَالِساً مُتَقَلِّداً  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُعَالٍ الْأَزْدِیُّ فَنَزَعَ مطرفۀ ]مِطْرَفَهُ

رَادَهُ رِدَاءٍ ثُمَّ دَعَا بِفَرَسِهِ وَ رَكِبَهُ وَ أَحْدَقَ بِهِ طَوَائِفُ مِنْ خَاصَّتِهِ وَ شِيعَتِهِ وَ مَنَعُوا مِنْهُ مَرنْ أَ 

ع وَ سَرارَ وَ مَعَرهُ    فَقَالَ ادْعُوا لِی رَبِيعَۀَ وَ هَمْدَانَ فَدَعَوْا لَهُ فَأَطَافُوا بِهِ وَ دَفَعُوا النَّاسَ عَنْرهُ 

بْنُ  شَوْبٌ مِنْ غَيْرِهِمْ فَلَمَّا مَرَّ فِی مُظْلَمِ سَابَاطَ بَدَرَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِی أَسَدٍ یُقَالُ لَهُ الْجَرَّاحُ

سَنُ كَمَا أَشْرَكَ أَبُروكَ  سِنَانٍ وَ أَخَذَ بِلِجَامِ بَغْلَتِهِ وَ بِيَدِهِ مِغْوَلٌ وَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْرَكْتَ یَا حَ

لَرى  مِنْ قَبْلُ ثُمَّ طَعَنَهُ فِی فَیِذِهِ فَشَقَّهُ حَتَّى بَلَغَ الْعَظْمَ ثُمَّ اعْتَنَقَهُ الْحَسَنُ ع وَ خَررَّا جَمِيعراً إِ  

لطَّائِیُّ فَانْتَزَعَ الْمِغْوَلَ الْأَرْضِ فَوَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ شِيعَۀِ الْحَسَنِ یُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَطَلٍ ا

ظَبْيَانُ بْنُ عُمَارَةَ فَقَطَعَ أَنْفَهُ فَهَلَكَ  -مِنْ یَدِهِ وَ خَضْیَضَ بِهِ جَوْفَهُ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ يخَرُ یُقَالُ لَهُ

الْمَدَائِنِ فَرأُنْزِلَ بِرهِ   مِنْ ذَلِكَ وَ أُخِذَ يخَرُ كَانَ مَعَهُ فَقُتِلَ وَ حُمِلَ الْحَسَنُ ع عَلَى سَرِیرٍ إِلَى 

وَ  عَلَى سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِیِّ وَ كَانَ عَامِلَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع بِهَا فَأَقَرَّهُ الْحَسَنُ ع عَلَى ذَلِكَ

  اشْتَغَلَ الْحَسَنُ ع بِنَفْسِهِ یُعَالِجُ جُرْحَه

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
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 عثمان ی از خانهدر دفاع  امام حسن حضور فعّال  .79

 67 - 61ص  -سيف بن عمر الضبی  -الفتنۀ ووقعۀ الجمل 

يخر خطبۀ لعثمان : ] وكانت [ يخر خطبۀ خطبها عثمان رضی اهلل عنه فی جماعرۀ : إن   

نوا إليها ، إن الدنيا اهلل عز وجل إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها اآلخرة ، ولم یعطکموها لترك

تفنى ، واآلخرة تبقى ، فال تبطرنکم الفانيۀ ، وال تشغلنکم عن الباقيۀ ، فرآثروا مرا یبقرى    

على ما یفنى ، فإن الدنيا منقطعۀ ، وإن المصير إلى اهلل . اتقوا اهلل جل وعز . فإن تقواه جنۀ 

م ، ال تصريروا أحزابرا )   من بأسه ، ووسيلۀ عنده واحذروا من اهلل الغير ، والزموا جماعتک

› واذكروا نعمۀ اهلل عليکم إذ كنتم أعداء فألف بين قلروبکم فأصربحتم بنعمتره إخوانرا ( .     

لما قضى عثمان فی ذلك المجل  حاجاته وعزم وعزم ، له المسلمون على ‹  67صفحه 

يجامعکم الصبر واالمتناع عليهم بسلطان اهلل ، قال : أخرجوا رحمکم اهلل فکونوا بالباب ، ول

هؤالء الذین حبسوا عنی . وأرسل إلى طلحۀ والزبير وعلی وعدة : أن ادنروا . فراجتمعوا   

فأشرف عليهم ، فقال : یا أیها الناس ، اجلسوا ، فجلسوا جميعرا ، المحرارب الطرارىء ،    

والمسالم المقيم ، فقال یا أهل المدینۀ ، إنی أستودعکم اهلل ، وأسرأله أن یحسرن علريکم    

ن بعدی ، وإنی واهلل ال أدخل على أحد بعد یومی هذا حتى یقضی اهلل فی قضاءه الیالفۀ م

، وألدعن هؤالء وما وراء بابی غير معطيهم شيئا یتیذونه عليکم دخال فی دین اهلل أو دنيا 

حتى یکون اهلل عز وجل الصانع فی ذلك ما أحب . وأمر أهل المدینرۀ برالرجوع وأقسرم    

ومحمدا وابن الزبير وأشباها لهم فجلسوا بالباب عن أمر يبائهم عليهم ، فرجعوا إال الحسن 

 ، وتاب عليهم إليهم ناس كثير ولزم عثمان الدار .

 117-111ص ،1 الذهب،ج مروج
 أحد أال: قال و الناس على فأشرف الماء، منعوه و داره، فی فحاصروه عثمان الى رجعوا و

 ال» یقول سلم و عليه اهلل صلى اهلل لرسو سمعت قد و قتلی تستحلون بم: قال و یسقينا؟
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 نفر   قتل أو إحصان، بعد زنى أو إیمان، بعد كفر: ثالث بإحدى إال مسلم امرئ دم یحل

 إليره  فبعث للماء طلبه علياً فبلغ إسالم، أو جاهليۀ فی ذلك فعلت ما اهلل و و نف ؟ بغير

 أميۀ، بنی و هاشم بنی موالی من جماعۀ خرج حتى ذلك اليه وصل فما ماء، قِرَب بثالث

 ییلی ان فأبى بمروان، طالبوه و بالسالح بداره أحدقوا و الضجيج، كثر و الصوت، ارتفع و

 ألنره  هُذَیْل و أحالفها، من كان ألنه مسعود بن اهلل عبد ألجل زهرة بنو الناس فی و عنه،

 مررة  برن  يْمتَ و ذر، أبی ألجل احالفها و غفار و لعمار، أحالفها و میزوم بنو و منها، كان

 یریدون انهم علياً بلغ فلما ذكره، كتابنا یحمل ال ممن هؤالء غير و بکر، أبی بن محمد مع

  مواليه مع الحسين و الحسن بابنيه بعث قتله

 117ص ،1 الذهب،ج مروج                        

  طلحۀ بعث و ،اهلل عبد ابنه الزبير بعث و منهم، یمنعوه ان امرهم و لنصرته، بابه الى بالسالح

 الردار،  عرن  فصردُّوهم  ذكرنا، بمن اقتداء يباؤهم ارسلهم الصحابۀ أبناء اكثر و محمداً، ابنه

 بن محمد جرح و قنبر، شج و الحسن، جرح و القوم، اشتبك و بالسهام، وصفنا من فرمى

 طلحۀ،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 امیرالمؤمنین ی دورههای  در جنگ حضور امام حسن .81

 212ص  ،1 ج االستيعاب،
 معره  شرهد  و النهروان، و صفّين و الجمل عنهما اهلل رضى على مع عباس بن اهلل عبد شهد

  بنوه، محمد و الحسين و الحسن
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 18ص  ،1 جالسالم،  عليهم طالب أبی يل مناقب
 بِهَرذَا  اقْصِردْ  لَرهُ  قَالَ وَ رُمْحَهُ فَأَعْطَاهُ الْجَمَلِ یَوْمَ حَنَفِيَّۀِالْ بْنَ مُحَمَّدَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ دَعَا وَ

 یَدِهِ مِنْ رُمْحَهُ الْحَسَنُ انْتَزَعَ وَالِدِهِ إِلَى رَجَعَ فَلَمَّا ضَبَّۀَ بَنُو فَمَنَعُوهُ فَذَهَبَ الْجَمَلِ قَصْدَ الرُّمْحِ

« 1» فَتَمَعَّررَ  الردَّمُ  أَثَرُ رُمْحِهِ عَلَى وَ وَالِدِهِ إِلَى رَجَعَ وَ رُمْحِهِبِ طَعَنَهُ وَ الْجَمَلِ قَصْدَ قَصَدَ وَ

  عَلِی ابْنُ أَنْتَ وَ النَّبِیِّ ابْنُ فَإِنَّهُ تَأْنَفْ لَا الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ فَقَالَ ذَلِكَ مِنْ مُحَمَّدٍ وَجْهُ

 761ص  ،11 جبحار األنوار، 
 الْحَسَرنَ  رَأَى قَردْ  وَ« 8» صِرفِّينَ  أَیَّامِ بَعْضِ فِی ع لَهُ كَلَامٍ مِنْ وَ البالغۀ نهج نهج، -167

 وَ الْحَسَرنَ  یَعْنِری  بِهَرذَیْنِ  أَنْفَر ُ  فَإِنِّی یَهُدَّنِی لَا الْغُلَامَ هَذَا عَنِّی امْلِکُوا الْحَرْبِ إِلَى یَتَسَرَّعُ

 .ص اللَّهِ رَسُولِ نَسْلُ بِهِمَا یَنْقَطِعَ لِئَلَّا الْمَوْتِ عَلَى ع الْحُسَيْنَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ابیه زیادبن معرّفی .81

 126-861ص ، 82 تاریخ مدینۀ دمش ، ج

 «1»زیاد بن عبيد  -1122

 

 و هو الذی ادّعاه معاویۀ، و یعرف بزیاد بن أبی سفيان، أبو المغيرة.

ه عليه و سلم و لم یره، و أسلم فی عهد أبی بکر و سرمع عمرر برن    أدرك النبی صلى اللّ

الیطاب و استکتبه أبو موسى األشعری، فی إمرته على البصرة، و واله معاویۀ الکوفرۀ و  

 البصرة، وفد دمش .

 861ص ، 82 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        
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« 8»و عبرد الملرك برن عبيرد      روى عنه: محمد بن سيرین، و قبيصۀ بن جابر األسدی،

 القرشی، و الشعبی، و أبو عثمان النهدی.

و ذكر أبو عبيد معمر بن المثنى أن مولده عام هاجر النبی صلى اللّره عليره و سرلم إلرى     

 المدینۀ.

و ذكر أبو جعفر الطبری: أن المیتار بن أبی عبيد، و زیاد بن أبی سفيان، ولردا فری سرنۀ    

 إحدى من الهجرة.

 ، نا أبو الحسين بن المهتدی.«1»و بکر بن المزرفی أخبرنا أب

و أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندی، أنا أبو الحسين بن النّقّور، قاال: أنا عيسى بن علی، أنا 

ابن أبی األسرود، عرن    -هو -عبد اللّه بن محمد البغوی، حدّثنا داود بن عمرو، نا منصور

سفيان فی رجل مات و بذل عنه أخرا أبيره و   مطرّف، عن الشعبی، قال: أتی زیاد بن أبی 

 أمه و خاله فقال: ألقضين بينکم بقضاء سمعته من عمر بن الیطاب:

 للیال الثلث بمنزلۀ األم و للعم الثلثين بمنزلۀ األب، كذا قال عمه و إنما هو عمته.

نرا أبرو    أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر، أنا أبو بکر البيهقی، أنا أبو عبرد اللّره الحرافظ،   

العباس محمد بن یعقوب، نا یحيى بن أبی طالب، أنا یزید بن هارون، أنا داود بن أبی هند، 

 عن الشعبی، قال:

أتی زیاد فی رجل توفی و ترك عمته و خالته، فقال: هل تدرون كيف قضى عمرر فيهرا؟   

ألخ، و الیالۀ قالوا: ال، فقال: و اللّه إنی ألعلم الناس بقضاء عمر فيها، جعل العمۀ بمنزلۀ ا

 «.1»بمنزلۀ األخت، فأعطى العمۀ الثلثين و الیالۀ الثلث 

أخبرنا أبو طاهر على بن عبد الرحمن بن عقيل، أنا أبو الحسن الیلعی، أنا أبو محمد برن  

النحاس، أنا أبو سعيد بن األعرابی، أنا أبو رفاعۀ عبد اللّه بن محمد بن خلف، نا محمد بن 

بد اللّه العجلی، عن یزید بن زریع، عن خالد الحذاء، عن محمد بن المنهال، نا الحکم بن ع

 سيرین، عن عبد الرحمن بن أبی بکرة، قال:
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 قلنا لزیاد: ابن من أنت؟ قال: ابن عبيد.

 861ص ، 82 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        

سف بن رباح: أخبرنرا  أخبرنا أبو البركات األنماطی، أنا أبو طاهر أحمد بن الحسن، أنا یو

 أحمد بن محمد بن إسماعيل، نا محمد بن أحمد بن حمّاد، نا معاویۀ بن صالح، قال:

 سمعت یحيى بن معين یقول فی تسميۀ أهل البصرة: زیاد بن أبی سفيان.

أخبرنا أبو بکر وجيه بن طاهر، أنا أحمد بن عبد الملك، أنا أبو الحسن بن السّرقّا، و أبرو   

قاال: أنا أبو العباس محمد بن یعقوب، نا عباس بن محمد قرال: سرمعت    محمد بن بالویۀ،

 یحيى بن معين یقول:

 زیاد بن سميّۀ كنيته أبو المغيرة.

أخبرنا أبو البركات األنماطی، و أبو العزّ ثابت بن منصور، قاال: أنا أبو طراهر أحمرد برن    

أبو الحسين األصربهانی،   أنا -زاد األنماطی، و أبو الفضل أحمد بن الحسن، قاال: -الحسن

 «:8»أنا محمد بن أحمد بن إسحاق، أنا عمر بن أحمد األهوازی، نا خليفۀ بن خياط، قال 

 زیاد بن أبی سفيان یکنى أبا المغيرة، مات فی شهر رمضان سنۀ ثالث و خمسين.

 أخبرنا أبو بکر اللفتوانی، أنا أبو عمرو بن مندة، أنا الحسن بن محمد بن یوسف، أنرا أبرو  

 «:1»الحسن اللبنانی، نا أبو بکر بن أبی الدنيا، نا محمد بن سعد، قال 

 فی الطبقۀ األولى من أهل البصرة زیاد بن أبی سفيان بن حرب یروی عن عمر.

ء  أنبأنا أبو طالب عبد القادر بن محمد بن یوسف، و أبو نصر محمد بن الحسن، قاال: قرى

ویۀ، أنا أحمد بن معروف، نا الحسرين برن   على أبی محمد الجوهری، عن أبی عمر بن حيّ

 ، قال:«1»الفهم، نا محمد بن سعد 

زیاد بن أبی سفيان بن حرب بن أميۀ بن عبد شم ، و أمه سميّۀ جاریۀ الحارث بن كلدة 

 الثقفی، و كان بعضهم یقول: زیاد بن أبيه، و بعضهم یقول: زیاد

 867 ص، 82 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        
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األمير، و ولی البصرة لمعاویۀ حين ادّعاه و ضمّ إليه الکوفۀ، فکان یشتو بالبصرة و یصيف 

بالکوفۀ، و یولی على الکوفۀ إذا خرج منها ]عمرو بن حریث، و یرولی علرى البصررة إذا    

سمرة بن جندب، و لم یکن زیاد من القراء، و ال الفقهاء، و لکنه معروف، « 8»خرج منها[ 

، و رویت عنه أحادیث. و ولد «1»با ألبی موسى األشعری، و قد روی عن عمر و كان كات

زیاد بن أبی سفيان بالطائف عام الفتح، و مات بالکوفۀ و هو عامل عليها لمعاویۀ بن أبری  

 سفيان سنۀ ثالث و خمسين.

أنبأنا أبو الغنائم محمد بن علی، ثم حدّثنا أبو الفضل الحافظ، أنرا أحمرد برن الحسرن، و     

زاد أحمد: و  -قالوا: أنا أبو أحمد -و اللفظ له -لمبارك بن عبد الجبار، و محمد بن علیا

أنا أحمد بن عبدان، أنا محمرد برن سرهل، أنرا محمرد برن        -أبو الحسن األصبهانی، قاال:

 «:1»إسماعيل، قال 

غيرة، أخو زیاد بن أبی سفيان، و یقال: هو ابن عبيد، و یقال: ابن سميّۀ، و سميّۀ أمّه، أبو الم

 أبی بکرة ألمه، سمع عمر.

 أخبرنا أبو الحسين الفراء، أنا أبو یعلى.

و أخبرنا أبو السعود بن المجلی، حدّثنا أبو الحسين بن المهتدی، قاال: أنا عبيرد اللّره برن    

أحمد بن علی، أنا محمد بن میلد بن حفص، قال: قرأت على علی بن عمرر األنصراری،   

یکنى أبا المغيرة، و كران  « 1»: قال ابن عياش: زیاد بن أبيه حدثکم الهيثم بن عدی، قال

 أول من جمع له المصران: الکوفۀ و البصرة.

أخبرنا أبو بکر محمد بن العباس، أنا أحمد بن منصور بن خلف، نا محمد بن عبد اللّه برن  

بی حمدون، أنا مکی بن عبدان، قال: سمعت مسلم بن الحجّاج یقول: أبو المغيرة زیاد بن أ

 سفيان أخو أبی بکرة، سمع عمر.

قرأت على الفضل بن ناصر عن جعفر بن یحيى التميمی، أنا عبيد بن سعيد بن حاتم، أنرا  

 الیصيب بن عبد اللّه بن محمد، أخبرنی عبد الکریم بن أبی عبد الرحمن،
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 رة زیاد بن سميّۀ.أخبرنی أبی، قال: أبو المغي

فی نسیۀ ما شافهنی به أبو عبد اللّه الیلّال، أنا أبو القاسم بن مندة، أنا أبو علری إجرازة،   

قال: و أنا أبو طاهر بن سلمۀ، أنا علی بن محمد، قاال: أنا أبو محمد بن أبی حراتم، قرال   

أمه، یکنى برأبی  زیاد بن عبيد، و هو زیاد بن أبی سفيان، و یقال ابن سميّۀ، و سميّۀ «: 8»

 المغيرة، أخو أبی بکرة ألمه، و هو الذی ادّعاه معاویۀ، سمعت أبی یقول ذلك.

أخبرنا أبو جعفر محمد بن علی فی كتابه، أنا أبو بکر الصفار، أنا أبو بکر الحافظ، أنا أبرو  

یقرال  أحمد الحاكم، قال: أبو المغيرة زیاد بن أبيه، و یقال: ابن عبيد، و یقال: ابن سميّۀ، و 

ابن أبی سفيان، و اسم أبی سفيان صیر بن حرب بن أميۀ بن عبد شم  القرشی أخو أبی 

الشرعبی، و  « 1»بکرة ألمه، ولد عام الهجرة و سمع عمر بن الیطاب، روى عنه أبو عمرو 

أبو بکر محمد بن سفيان، و أبو العالء قبيصۀ بن جابر األسدی، و أبو عمير عبد الملك بن 

العراق سنۀ ثمان و أربعين، و مرات سرنۀ ثرالث و خمسرين، و كانرت       عمير القرشی ولی

والیته خم  سنين واليا على المصرین و بلغ من السن ثالثا و خمسين، و یقرال: سرتا و   

 خمسين.

 أنبأنا أبو سعد المطرّز، و أبو علی الحداد، قاال: أنا أبو نعيم الحافظ، قال:

، أخو أبی بکرة ألمه، یکنى أبا المغيررة و ولرد   زیاد بن سميّۀ ادّعى أبا سفيان و نسب إليه

عام الهجرة، و استیلفه أبو موسى األشعری على البصرة، ممن وفد على عمر بن الیطاب، 

 و بعثه أبو موسى رسوال إلى عمر، كان یعد من الزهاد، توفی فی سنۀ ثالث و خمسين.

ا أبو الحسين الیلعی، أنا أبو أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندی، أنا أبو علی بن المسلمۀ، أن

علی بن الصّوّاف، نا الحسين بن علی القطان، نا إسماعيل بن عيسى القطان، نا أبو حذیفۀ، 

ألبی موسى: إنی ألعزم عليك لتسرحهما إلی، یعنی أميۀ عقيلۀ و  -یعنی -قال: قال عمر
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ع نسرائه و أمرا   كاتبك زیاد فسرح بهما أبو موسى إلى عمر، فلما قدما عليه أنزل عقيلۀ م

  زیادا فدخل عليه و كان لبيبا فی زی العرب فلما نظر إليه عمر و رأى
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هيئۀ حسنۀ قال له: كم عطاؤك قال: اشتریت به مملوكا، فأعتقته فسرّ من كالمه عمر، ثرم  

 فرده إلى أبی موسى و أمره بالوصاة به.مسه فوجده عالما بالقرين و أحکامه و فرائضه، 

أخبرنا أبو القاسم أیضا، أنا أبو الحسين بن النّقّور، أنا أبو طاهر المیلّص، نا أحمد بن عبد 

، نا شعيب بن إبراهيم، نا سيف بن عمر عن زهررة،  «8»اللّه بن سيف، نا السری بن یحيى 

مرع   -یعنی یوم جلروالء  -سباألخما -یعنی أبا موسى -و محمد بن عمرو، قاال: و بعث

و الحساب مع زیاد بن أبی سفيان، و كان الذی یکتب « 1»قضاعی بن عمرو و أبی مفزّر 

للناس و یدوّنهم، فلما قدموا على عمر كلّمه زیاد فيما جاء له و وصف له، فقال عمر: هل 

ص تستطيع أن تقوم فی الناس بمثل الذی كلمتنی به، فقال: و اللّه مرا علرى األرض شری   

أهيب فی صدری منك، فکيف ال أقوى على هذا من غيرك؟ فقام فی الناس بما أصابوا و 

ما صنعوا، و ما یستأذنون فيه من االنسياح فی البالد، فقال عمر: هرذا الیطيرب المصرقع    

 فقال:

 أطلقوا بالنعال لساننا« 1»إنّ جندی          

 

و لمرا رجرع أبرو    «: 1»قرالوا   قال: و حدّثنا سيف عن محمد و طلحۀ و المهلب و عمرو 

و جمع « 6»أهل بيرود « 7»موسى عن أصبهان بعد دخول الجنود الکور وفد هزم الربيع 

السبی و األموال فغدا على ستين غالما من أبناء الدهاقين تنقّاهم و عزلهم و بعث برالفتح  

ا من هو أح  إلى عمر، و وفّد وفدا فجاءه رجل من عنزة فقال: اكتبنی فی الوفد، فقال كتبن

منك، فانطل  مغاضبا مراغما و كتب أبو موسى إلى عمر أن رجال من عنزة، یقال له ضبۀ 

بن محصن كان من أمره، و قصّ قصته، فلما قدم الکتاب و الفتح و الوفد على عمرر قردم   
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العنزی فأتى محمد فسلم عليه، فقال: من أنت؟ فأخبره، فقال: ال مرحبا و ال أهرال، قرال:   

حب فمن اللّه، و أما األهل فال أهل، فاختلف إليه ثالثا یقول له هذا، و یرد عليره  أما المر

 هذا، حتى إذا كان اليوم الرابع، فدخل عليه، فقال ]ماذا نقمت على أميرك؟ قال:
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سه، و له جاریۀ تدعى عقيلرۀ تغردّی   نيّفا و ستين غالما من أبناء الدهاقين لنف« 8[ » تنقى

جفنۀ و تعشّی جفنۀ و لي  منا رجل یقدر على ذلك، و له قفيزان و له خاتمان، و فوّض 

بألف فکتب « 1»و أجاز الحطيئۀ  -و كان زیاد یلی أمور البصرة -إلى زیاد بن أبی سفيان

 عمر كلما قال.

به و دعا ضبّۀ بن محصن، و دفع قال: و بعث إلى أبی موسى فلما قدم حجبه أیاما، ثم دعا 

إليه الکتاب فقال: اقرأ ما كتب، فقرأ: أخذ ستين غالما، فقال أبو موسى: دللرت علريهم و   

كان لهم فدی ففدیتهم، فأخذته فقسمته بين المسلمين، فقال ضبّۀ: و اللّره مرا كرذب و ال    

فری أیردیهم    ألهلری أقروتهم، و قفيرز   « 1»كذبت، فقال: له قفيزان، فقال أبو موسى قفيز 

للمسلمين یأخذون به أرزاقهم، فقال ضبّۀ: و اللّه ما كذب و ال كذبت، فلمرا ذكرر عقيلرۀ    

 سکت أبو موسى فلم یعتذر، و علم أن ضبّۀ قد صدقه. فقال:

و زیاد یلی أمور الناس و ال یعرف هذا ما یلی. فقال: وجدت له نبال و رأیا، فأسندت إليه 

بألف، قال: سددت فمه بمالی أن یشتمنی قال: قد فعلت  «1»عملی، قال: و أجاز الحطيئۀ 

ما فعلت، فرده عمر فقال إذا قدمت فأرسل إلیّ زیادا و عقيلۀ ففعل، فقدمت عقيلرۀ قبرل   

زیاد و قدم زیاد فأقام بالباب فیرج عمر و زیاد قائم بالباب و عليه ثياب بيراض كتران   

 ء یسير و صدّقه، فقال له: بره بشیفقال: ما هذه الثياب؟ فأخبره فقال: كم أثمانها؟ أخ

كم عطاؤك؟ قال: ألفان، قال: ما صنعت فی أول عطاء خرج؟ قال: اشرتریت بره والردتی    

فأعتقتها، و اشتریت بالثانی ربيبی عبيدا فأعتقته قال: وفّقت فسأله عن الفرائض و السنن و 

ب  عقيلۀ بالمدینرۀ، و  القرين فوجده فقيها، فردّه و أمر أمراء البصرة أن یسيروا برأیه و ح
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قال عمر: أال أن ضبۀ بن محصن العنزی غضب على أبی موسى فی الح ّ أن أصابه، فارقه 

مراغما أن فاته أمر من أمور الدنيا فصدق عليه و كذب، فأفسد كذبره صردقه، فإیراكم و    

الکذب فإن الکذب یهدی إلى النار، و كان الحطيئۀ قد لقيه فأجازه من غزاة بيروذ و كران  

أبو موسى قد ابتدأ غزاتهم و حصارهم حتى فلّهم، ثم جازهم، و وكّل بهم الربيع، ثم رجع 

 إليهم بعد الفتح فولی القسم.
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أخبرنا أبو الفضل بن ناصر، أنا أحمد بن الحسن بن خيرون، أنا أحمد بن علی بن یعقوب، 

حسن بن علی الجرّاحی، قال: و أنا الحسن بن الحسين بن العباس بن دومرا،  أنا علی بن ال

أنا جدی ألمی إسحاق بن محمد النعالی، قاال: أنا إسحاق بن عبد اللّه المدائنی، نا قعنرب  

بن المحرز بن قعنب، نا أبو نعيم قال: كتب زیاد بن أبی سفيان ألبی موسرى األشرعری، و   

 على البصرة.« 8»اللّه بن عباس، و للمغيرة بن شعبۀ ميل لعبد اللّه بن عامر، و لعبد 

أخبرنا أبو البركات األنماطی، أنا أبو الفضل بن خيرون، أنا أبو القاسم بن بشران، أنرا أبرو   

علی بن الصّوّاف، نا محمد بن عثمان بن أبی شيبۀ، قال: قال أبی و سمعت أبا نعيم یقرول:  

شعری، و كتب لعبد اللّه بن عامر بن كریز، و كتب كتب زیاد بن أبی سفيان ألبی موسى األ

 للمغيرة بن شعبۀ، و كتب لعبد اللّه بن العباس، كتب لهؤالء كلهم على البصرة.

 أخبرنا أبو البركات األنماطی، أنا أبو المعالی البقّال:

ا أبی أخبرنا أبو العالء الواسطی، أنا أبو بکر البابسيری، أنا األحوص بن المفضّل الغلّابی، ن

قال: قال أبو الحسن الکوفی: كتب زیاد بن أبی سفيان ألربعۀ على البصرة: ألبری موسرى   

 األشعری، و لعبد اللّه بن عامر بن كریز، و المغيرة بن شعبۀ، و لعبد اللّه بن العباس.

 ، نا أبو الحسين المهتدی.«1»أخبرنا أبو السعود بن المجلی 
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أنا أبی قاال: أنا أبو القاسم الصّيدالنی، قررأت علرى    و أخبرنا أبو الحسن محمّد بن محمّد،

علی بن عمر األنصاری، حدثکم الهيثم بن عدی، قال: كتب عن المجالد بن سعيد، فقرال:  

 كان زیاد بن أبيه كاتب للمغيرة بن شعبۀ، و كتب البن عبّاس.

  بن ، نا أبو الحسين بن المهتدی، أنا عبيد اللّه«1»أخبرنا أبو بکر بن المزرفی 
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محمد بن أبی مسلّم الفرضی، أنا عثمان بن أحمد السماك، أنا إسحاق بن إبراهيم، أنا أبو 

محمد سفيان بن محمد المصّيصی، نا خالد بن یزید، عن شبيب بن شبيب، عن أبی مسعود، 

 باس على البصرة فأثرى فقال الشاعر فيه:كاتبا البن ع« 8»قال: كان زیاد بن عبيد 

 قد انطقت الدراهم بعد عیّ             رجاال طال ما كانوا سکوتا         

 فما عادوا على جار بیير             و ال رفعوا لمکرمۀ بيوتا             

 و یترك كل ذی حسب صموتا«             1»كذاك المال یجبر كل عيب              

أخبرنا أبو غالب الماوردی، أنا أبو الحسن السيرافی، أنا أحمد بن إسحاق، نا أحمرد برن    

 -یعنی ابن هشام -و قال الوليد«: 1»عمران، نا موسى بن زكریا، نا خليفۀ بن خياط، قال 

الحسن، قال: غزا ابن عامر علرى مقدمتره عبرد اللّره برن بردیل       « 1»عن أبيه، عن جده 

و قدم علی، فلما خرج «: 6»زیاد، قال « 7»و خلف على البصرة  الیزاعی، فأتى أصبهان

من البصرة ولّى عبد اللّه بن عباس و استیلف زیادا، فبعث معاویۀ ]عمرو[ بن الحضررمی،  

 ثم خرج ابن عباس إلى البصرة.

أخبرنا أبو بکر محمد بن عبد الباقی، أنا الحسن بن علی، أنا أبو عمر بن حيّویۀ، أنا أحمد 

بن الفهم، نا محمد بن سعد، أنا أبو عبيرد، عرن مجالرد، عرن     « 7»وف، نا الحسين بن معر

الشعبی، و غيره قالوا: أقام علی بعد وقعۀ الجمل بالبصرة خمسين ليلۀ، ثم أقبل إلى الکوفۀ 

و استیلف عبد اللّه بن عباس على البصرة، فلم یزل ابن عباس على البصرة حترى سرار   

األسود الدیلی على الصالة بالبصرة، و اسرتیلف زیرادا علرى    إلى صفّين، ثم استیلف أبا 
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الیراج و بيت المال و الدیوان، و قد كان استکتبه قبل ذلك، فلم یزاال على البصرة حترى  

 قدم من صفّين.
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قّور، أنا أبو طاهر المیلّص، أنا أبو أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندی، أنا أبو الحسين بن النّ

، نا شعيب بن إبراهيم، نا سيف بن عمر، عن محمد، «8»بکر بن بيری، نا السّری بن یحيى 

یعنری یروم    -و طلحۀ، قاال: و كان زیاد بن أبی سفيان ممن اعتزل و لرم یشرهد المعركرۀ   

أبی بکرة فری  بن الحارث، و جاء عبد الرحمن بن « 1»قعد و كان فی بيت نافع  -الجمل

 المستأمنين مسلما بعد ما فرغ من البيعۀ فقال له علیّ:

و عمك المتربص المتقاعد بی قال: و اللّه یا أمير المرؤمنين إنره لرك لروادّ و أنره علرى       

مسرّتك لحریص، و لکن بلغنی أنه یشتکی، و أعلم لك علمه ثم يتيك وكتم عليا مکانه 

إليه ففعل، فلمرا دخرل   « 1»امش أمامی فاهدنی  حتى استأمره فأمره أن یقبله فقال علیّ:

عليه قال: تقاعدت عنی و تربّصت بی و وضع یده على صدره، فقال: هرذا وجرع بريّن و    

اعتذر إليه زیاد، فقبل عذره و استأثره و أراده على البصرة، فقال: رجل مرن أهرل بيترك    

ير عليه فافترقرا علرى   تسکن إليه الناس فإنه أجدر أن یطمأنوا و ینقادوا و سأكفيکه و أش

 ابن عباس رحمه اللّه و رجع إلى منزله.

و أمّر ابن عباس على البصرة، و ولّى زیاد الیراج و بيت المال و أمر ابن عباس أن یسمع 

منه، و كان ابن عباس یقول استشرته عند هنۀ كانت من الناس فقال: إن كنت تعلم أنرك  

عليك بما ینبغری، و إن كنرت ال تردری    على الح  و أنّ من خالفك على الباطل أشرت 

أشرت عليك بما ینبغی لك، فقال له: إنی على الح  و إنهم على الباطل، فقرال: اضررب   

بمن أطاعك من عصاك، و من ترك أمرك فکان أعزّ لإلسالم أن یضرب عنقه و أصلح له 

 فاضرب عنقه، فلما ولّى رأیت ما صنع و علمت أنه قد اجتهد لی رأیه.
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عبد اللّه الحسين بن محمد، أنا عبد الواحد بن علی بن محمد بن فهد، أنا أبرو   أخبرنی أبو

الحسن بن الحمّامی، أنا أبو صالح القاسم بن سالم بن عبد اللّه اإلخباری، نا عبد اللّه برن  

أحمد بن حنبل، حدثنی أحمد بن مالعب بن حبان، نا ورد بن عبد اللّره، نرا محمرد برن     

، قال: كتب زیاد إلى الحسن و الحسين و عبد اللّه بن عبراس  طلحۀ، عن الهجيع بن قي 

  ، فأما الحسن فقرأ كتابه«1»یعتذر إليهم فی شأن حجر و أصحابه 
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و لم یقرأه، و أما ابن عباس فقرأ كتابره و جعرل   « 8»و سکت، و أما الحسين فأخذ كتابه 

كنت بالبصرة كبر الناس بی تکبيرة، « 1»ب كذب، ثم أنشأ یحدث قال: إنی لمّا یقول: كذ

ثم كبروا الثانيۀ، ثم كبروا الثالثۀ، فدخل علیّ زیاد فقال: هرل أنرت مطيعری یسرتقم لرك      

تضررب   -ناس مرن األشرراف   -الناس؟ فقلت: ماذا قال: أرسل إلى فالن و فالن و فالن

 إنما صنع بحجر و أصحابه مثل ما أشار به علیّ. أعناقهم یستقم لك الناس. فعلمت أنه

أخبرنا أبو غالب الماوردی، أنا أبو الحسن السيرافی، أنا أحمد بن إسحاق، أنا أحمرد برن   

 -یعنی سنۀ أربرع و أربعرين   -عمران، نا موسى بن زكریا، نا خليفۀ بن خياط، قال: و فيها

 «.1»كان من أمر معاویۀ، و زیاد الذی كان 

بکر محمد بن محمد بن علی بن كرتيال، أنا محمد بن علی بن محمد الیيراط،   أخبرنا أبو

أنا أحمد بن عبيد اللّه بن الیضر، أنا أحمد بن طالب الکاتب، حدثنی أبی أبو طالب عرن  

علی بن محمد، حدثنی محمد بن محمد بن مروان بن عمر القرشری، حردثنی محمرد برن     

عن محمد بن الحکم، عن عوانۀ، قال: كان  ، حدثنی جدی-یعنی أبا بکر الیزاعی -أحمد

علی بن أبی طالب استعمل زیادا على فارس فلما أصيب علی و بویع معاویۀ احتمل المال 

و دخل قلعۀ من قالع فارس تسمى قلعۀ زیاد فأرسل معاویۀ حين بویرع بسرر برن أبری     

حتى انتهى إلى أرطأة یجول فی العرب ال یأخذ رجال عصى معاویۀ و لم یبایع له إلّا قتله 

البصرة، فأخذ ولد زیاد فيهم عبيد اللّه، فقال: و اللّه ألقتلنهم أو ليیرجن زیاد من القلعرۀ،  
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فركب أبو بکرة إلى معاویۀ فأخذ أمانا لزیاد و كتب كتابا إلى بسر بإطالق بنی زیراد مرن   

وافردا   القلعۀ حتى قدم على معاویۀ فصالحه على ألف ألف ثم أقبل فلقيه مصقلۀ بن هبيرة

إلى معاویۀ فقال له: یا مصقلۀ متى عهدك بأمير المؤمنين؟ قال: فأما أول قال كم أعطراك  

قال: عشرین ألفا، قال: فهل لك أن أعطيکها على أن أعجل لرك عشررة يالف و عشررة    

يالف إذا فرغت على أن تبلغه كالما؟ قال: نعم، قال: قل له إذا انتهيت إليره إیراك زیراد    

لعراق و بحره فجعلك فصالحته على ألفی ألف، و اللّه ما أرى الذی یقال لك وافدا كلّ برّ ا

 إلّا حقا، قال: نعم، ثم أتى معاویۀ ذلك، فقال له ذلك، فقال له معاویۀ: و ما یقال یا
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لك ليقرال؟ قرال: نعرم، قرال: أی     مصقلۀ، قال: یقال إنه ابن أبی سفيان، فقال معاویۀ إن ذ

 قائلها إال بما فزعم أنه بعد مصقلۀ العشرة يالف األخرى بعدما ادّعاه معاویۀ.

أخبرنا أبو العزّ أحمد بن عبد اللّه بن كادش أنا أبو یعلى محمد بن الحسين، أنا إسرماعيل  

نا سليمان بن  بن سعيد بن إسماعيل، أنا الحسين بن الفهم الکوكبی، نا عبد اللّه بن مالك،

بکسرکر  « 8»أبی شيخ، نا محمد بن الحکم، عن عوانۀ، قال: كانت سميّۀ لدهقان زیدورد 

فاشتکى الدهقان، و خراف أن یکرون بطنره قرد      -و هی اليوم قریۀ -و كانت مدینۀ« 1»

استسقى، فدعا له الحارث بن كلدة الثقفی، و قد كان قدم علرى كسررى، فعرالج الحرارث     

له سمّيۀ أم زیاد، فولدت عند الحارث أبا بکرة و هو مسروح، فلم یقر  الدهقان فبرأ فوهب

به و لم ینفعه، و إنما سمی أبا بکرة ألنه نزل فی بکرة مع مجلی العبيد من الطرائف حرين   

أمن النبی صلى اللّه عليه و سلم عبيد ثقيف، ثم ولدت سميۀ نافعا، فلم یقر بنافع. فلما نزل 

للّه عليه و سلم قال الحارث لنافع: إن أخاك مسرروحا عبرد و   أبو بکرة إلى النبی صلى ا

أنت ابنی، فأقرّبه یومئذ، و زوجها الحارث غالما له روميا یقال له عبيد، فولدت زیادا على 

فراشه. و كان أبو سفيان صار إلى الطائف فنزل على خمّار یقال له أبو مرریم السّرلولی، و   

سفيان ألبی مریم بعد أن شرب عنده: قد اشتدت به كانت ألبی مریم بعد صحبۀ، فقال أبو 
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العزوبۀ، فالتم  لی بغيا قال: هل لك فی جاریۀ الحارث بن كلدة سميّۀ امرأة عبيد؟ قال: 

هاتها على طول ثدیيها و ذفر إبطيها، فجاء بها إليه، فوقع لها فولدت زیادا فادّعاه معاویۀ. 

 فقال یزید بن مفرّغ لزیاد:

  بيثرب زیدورد             قرى يبائك النّبط القحاح تذكر هل         

قال عبد اللّه قال سليمان: و حدثنا محمد بن الحکم، عن عوانۀ، قال: لما توفی علی برن   

أبی طالب و زیاد عامله على فارس، و بویع لمعاویۀ تحصن زیاد فی قلعرۀ فسرمّيت بره،    

ح معاویۀ على ألفی ألف درهرم، و  فهی تدعى قلعۀ زیاد إلى الساعۀ، فأرسل زیاد من صال

أقبل زیاد من القلعۀ فقال له زیاد متى عهدك أمير المؤمنين؟ فقرال عرام أول، قرال: كرم     

 أعطاك؟ قال: عشرین ألفا، قال: فهل لك أن أعطيك مثلها و تبلّغه كالما؟ قال:

  على نعم، قال: قل له إذ أتيته: أتاك زیاد و قد أكل برّ العراق و بحره فیدعك فصالحك
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ألفی ألف درهم، و اللّه ما أرى الذی یقال إلّا حقا فإذا قال لك ما یقال؟ فقل: یقرال: إنره   

 ابن أبی سفيان.

زیاد مصقلۀ إلّا عشرة يالف درهرم  « 8»قال: أبی قائلها إلّا إثما، قال: فادّعاه، فما أعطى 

 ادّعاه. إلّا بعد أن

أخبرنا أبو محمد هبۀ اللّه بن أحمد بن طاوس، و أبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد، 

قاال: أنا أبو القاسم بن أبی العالء، أنا أبو عبد اللّه الحسين بن الضحاك بن علی الطيبی، أنا 

ام، محمد بن عبد اللّه بن إبراهيم الشافعی، نا محمد بن غالب، نا حرب بن أميۀ برن بسرط  

قال: و أنا الحسين بن سعيد الموصلی، أبو علی، نا معلى بن مهدی، قاال: نا یزید بن زریع، 

نا حبيب بن الشهيد، عن ابن سيرین، عن أبی بکرة، قال: قال زیاد ألبی بکرة ألرم ترر أن   

أمير المؤمنين أرادنی على كذا و كذا، و ولدت على فراش عبيد و استنهته و قد علمت أن 
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ثرم  « من ادّعى لغير أبيه فليتبوأ مقعده مرن النرار  »ه صلى اللّه عليه و سلم قال: رسول اللّ

 [.1187جاء العام المقبل، و قد ادّعاه ]

قرأت على أبی عبد اللّه یحيى بن الحسن، عن أبی تمام علی بن محمد عن أبی عمر برن  

عرين، نرا ابرن أبری     حيّویۀ، أنا محمد بن القاسم الکوكبی، نا ابن أبی خيثمۀ، نا یحيى بن م

عدی، عن ابن عون، عن محمد بن إسحاق، قال: كنا جلوسا عند أبی سفيان فیرج زیراد  

 فقال: ویل أمه لو كان له صلب قوم ینتمی إليهم.

أخبرنا أبو السعود أحمد بن علی بن محمد بن المجلی، أنا أبو الحسين بن المهتردی، أنرا   

الفضل بن المأمون، نا أبو بکر محمد بن  الشریف أبو الفضل محمد بن الحسن بن محمد بن

القاسم بن مشارك، ثنا أبو علی محمد بن علی بن زیاد الجهبرذ، نرا أبرو الفضرل الرّبعری      

الهاشمی، نا أبو بکر محمد بن عمّار، عن عبد الرحمن بن كامل، عن أبی المهاجر القاضی، 

 قال:

 «1»يه فرت  الفت  فبعث زیاد بن أبيه إل« 1»كان فی زمان عمر بن الیطاب فت  
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[ عمرر و عنرده    و انصرف محمودا عند أصحابه مشکورا عند أهل الناحيۀ، و دخل ]علرى 

للّه هرذا  ص المهاجرین و األنصار، فیطب خطبۀ لم یسمع مثلها حسنا، فقال عمرو بن العا

لعرب بعصاه، فقال أبو سفيان، و هو حاضر فی المجلر ،  الغالم لو كان أبوه قرشيا لساق ا

یرا أبرا سرفيان    « 8»فقال: و اللّه إنی ألعرف أباه و من وضعه فی رحم أمه، فقال ]علی:[ 

اسکت فإنك لتعلم أنّ عمر إن سمع هذا القول منك كان سریعا إليك بالشررّ فأنشرأ أبرو    

 «:1»سفيان یقول 

  یرانا یا علیّ من األعادی             أما و اللّه لو ال خوف شیص         

 ألظهر أمره صیر بن حرب             و لم تکن المقالۀ عن زیاد             

 «1»فقد طالت مجاملتی ثقيفا             و تركی عندهم عرضا فؤادی              
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« 1»براد  فلما قلد علی الیالفۀ قلّد زیاد بن أبيه فرارس فضربطها و حمرى قالعهرا، و أ     

األعداء بناحيتها، و حدّ أثره فيها، و اتصل الیبر بمعاویۀ فساءه ذلرك، و عظرم عليره، و    

كتب إلى زیاد: أما بعد فإن العشّ الذی ربيت فيه معلوم عندنا، فرال تردع أن ترأوی كمرا     

هُمْ بِجُنُودٍ تأوی الطير فی أوكارها، و لو ال و اللّه أعلم به لقلت ما قاله العبد الصالح: فَلَنَأْتِيَنَّ

  ال قِبَلَ لَهُمْ بِها، وَ لَنُیْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّۀً وَ هُمْ صاغِرُونَ

 و كتب فی يخر كتابه:« 7» 

 للّه درّ زیاد أیّما رجل             لو كان یعلم ما یأتی و ما یذر         

 لناس و الوالی لنا عمرتنسى أباك و قد خفّت نعامته             إذ ییطب ا             

 فافیر بوالدك األدنى و والدنا             إنّ ابن حرب له فی قومه خطر             

 ال تناسبهم             إلّا بأمك عار لي  یغتفر« 6»إن ابتهارك قوم              

 لورى مضرفاترك ثقيفا فإن اللّه باعدهم             عن كلّ فضل به تعلو ا             

 فالرأی مطّرف و العقل تجربۀ             فيها لصاحبها اإلیراد و الصدر             

 فلما ورد الکتاب على زیاد قام فی الناس فقال: العجب كل العجب من ابن يكلۀ 
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، و بينی و بينه ابن عم رسول اللّه صلى اللّره  األكباد، و رأس النفاق، ییوفنی بقصده إیای

عليه و سلم فی المهاجرین و األنصار، أما و اللّه لو أذن فی لقائه لوجردنی أجرمّ مجسّرا،    

 بالسيف.« 8»ضربا 

و اتصل الیبر بعلی عليه السالم، فکتب إلى زیاد: أما بعد وليتك الذی وليتك، و أنا أراك 

سفيان فلتۀ من أمانی الباطل و كذب النف  ال توجب لره  له أهال، و إنه قد كانت من أبی 

ميراثا، و ال یحل له نسبا، و إنّ معاویۀ یأتی اإلنسان من بين یدیه، و من خلفه، و من عن 

 «.1»یمينه، و من عن شماله، فاحذر، ثم احذر. و السالم 
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ی، نا عبد اللّه بن أخبرنا أبو القاسم بن الحصين، أنا أبو علی بن المذهب، أنا أبو بکر القطيع

، أنا خالد الحذاء، عن أبی عثمران، قرال: لمرا    «1»، حدثنی أبی، حدثنا هشام «1»أحمد 

ادّعى زیاد لقيت أبا بکرة فقلت: ما هذا الذی صنعتم، إنّی سمعت سرعد برن أبری وقراص     

من ادّعى أبا فری  »یقول: سمعت أذنای من رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و هو یقول: 

، قال أبو بکرة: و أنا سمعته من رسول اللّه صلى اللّه «الم غير أبيه فالجنۀ عليه حراماإلس

 [.1181عليه و سلم ]

 ، أنا أبو عمرو بن حمدان.«7»أخبرنا أبو المظفّر بن القشيری، أنا أبو سعد الجنزرودی 

برن   و أخبرنا أبو سهل بن سعدویه، و أم المجتبى فاطمۀ بنت ناصرر، قراال: أنرا إبرراهيم    

منصور، أنا أبو بکر بن المقرئ، قاال: أنا أبو یعلى، أنا عبد اللّه بن مطيرع، نرا هشرام، عرن     

خالد الحذاء، عن أبی عثمان النهدی، قال: لما ادّعى زیاد لقيت أبا بکرة، قال: فقلرت: مرا   

 -و قال ابرن المقررئ: سرمع    -هذا الذی صنعتم؟ فإنی سمعت سعدا یحدث یقول: سمعت

 قلبی أن النبی صلى اللّه عليه و سلم یقول: -و قال ابن المقرئ: و وعى -أذنای و وعاه

فی اإلسالم و هو یعلم أنه غيرر أبيره مرا     -إلى أب -، و قال ابن حمدان:«من ادّعى أبا» 

حرّم عليه الجنۀ، قال أبو بکرة: و أنا سمعته من رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، و فری  

 [.1182، فقلت ]حدیث فاطمۀ: لقيت أبا بکرة
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أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندی، أنا أبو الحسين بن النّقّور، أنا أبو محمرد عبرد اللّره برن     

الحسين، أنا یحيى بن محمد بن صاعد، نا أبو هشام، نا یحيى برن يدم، عرن مفضرل برن     

و هو برید أن تکتب إليه: ابن  -ئشۀ: من زیاد بن أبی سفيانمهلهل، قال: كتب زیاد إلى عا

 «.8»فکتبت إليه من عائشۀ أم المؤمنين إلى ابنها زیاد  -أبی سفيان، فيحتج بذلك

أخبرنا أبو طالب بن یوسف، و أبو نصر بن البنا، قاال: قرئ على أبی محمد الجوهری، عن 

، أنا «1»ين بن الفهم، نا محمد بن سعد أبی عمر بن حيّویۀ، أنا أحمد بن معروف، أنا الحس
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موسى بن إسماعيل، نا رجل من قریش یقال له محمد بن الحارث أن مررّة صراحب نهرر    

مرّة أتى عبد الرحمن بن أبی بکر الصّدّی ، و كان موالهم یسأله أن یکتب له إلى زیاد فی 

فقرال: ال أذهرب   حاجۀ له فکتب: من عبد الرحمن إلى زیاد، و نسبه إلى غير أبی سفيان، 

، قال: فأتى عائشۀ فکتبت له: من عائشۀ أم المؤمنين إلى زیاد «1»بکتابك هذا فيضرنی 

بن أبی سفيان، ]قال:[ فلما جاء بالکتاب قال له: إذا كان غدا فجئنی بکتابك، قال: و جمع 

ان، الناس، فقال: یا غالم اقرأه، قال: فقرأه، من عائشۀ أم المؤمنين إلى زیاد بن أبری سرفي  

 قال: فقضى له حاجته.

أخبرنا أبو البركات األنماطی، أنا أحمد بن الحسن بن خيرون، أنا عبد الملك بن محمرد،  

أنا محمد بن أحمد بن الحسن، أنا محمد بن عثمان بن أبی شيبۀ، أنا أبی، نا إسرحاق برن   

نا یقوالن: ابن عمر، و ابن سيرین، كا« 1[ » منصور، عن الحکم بن عبد اللّه، عن قتادة ]أن

 زیاد بن أبيه.

أنبأنا أبو محمد بن الکفانی، نا عبد العزیز الکتانی، أنا تمام بن محمد، نا محمد بن سليمان، 

، حدثنا إبراهيم بن هشام بن یحيى بن یحيى، حدثنی أبری عرن جردی،    «7»نا محمد بن 

میزومی و هو قال: مرّ زیاد بن سميۀ بن أبی سفيان و هو وال على البصرة بأبی العربان ال

 بمجل  فيه جماعۀ من قریش و هو مکفوف البصر،
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قال أبو العربان: ما هذه الجلبۀ، قالوا: زیاد بن أبی سفيان، قالوا: و اللّه ما ترك أبو سرفيان  

جاء زیراد؟ فبلرغ معاویرۀ    إلّا یزید و معاویۀ و عتبۀ و عنبسۀ و حنظلۀ و محمد، فمن أین 

كالمه، فکتب إلى زیاد أن سد عنا و عنك هذا الکلب، فأرسل إليه زیراد بمرائتی دینرار،    

فقال أبو العربان: و صل اللّه ابن أخی و أحسن جزاءه، قال: ثم مرّ به زیاد من الغد، فسلم، 

یراد،  فبکى أبو العربان، فقال: ما یبکيك؟ قال: عرفت حزم صوت أبی سفيان فی صوت ز

 فبلغ ذلك معاویۀ و كتب إليه:
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 ما لبتك الدنانير الذی رشيت             إن لوثتك أبا العربان ألوانا         

 أمسى و لي  زیاد فی أرومته             نکرا و أصبح ما یمرّ به عرفانا             

 شاه قرماناللّه درّ زیاد لو تعجلها             كانت له دون ما یی             

 فلما قرئ كتاب معاویۀ على أبی العربان قال: اكتب یا غالم: 

 أخذت لنا صلۀ یعنى النفوس بها             قد كدت بابن أبی سفيان تنسانا         

 أما زیاد فال أمر بنسبته             و ال أرید بما حاولت بهتانا             

 یفعله             أو یسد شرا یصبه حيث ما كانا من یسد خيرا یصبه حيث             

كذا فی هذه الحکایۀ، و فيها نظر، فإن حنظلۀ قتل یوم بدر كافرا، و یزید مات فی حيراة   

أبيه أبی سفيان، فإن أراد بقوله ما ترك أبو سفيان أی ما ولد فقد أخلّ بذكر عمرو بن أبی 

 إن یزید و حنظلۀ تقدماه.أراد ما خلف بعده فقد و هم، ف« 8»سفيان، و إن 

، «1»أخبرنا أبو محمد بن طاوس، أنا أبو الغنائم بن أبی عثمان، نا أبو الحسن بن رزقویه 

أنا محمد بن یحيى بن عمر، نا علی بن حرب، نا سفيان، قال: كان عمر بن عبد العزیز إذا 

 صاحب البصرة، و ال ینسبه.« 1»كتب إلى عماله فذكر زیادا فقال: إن زیادا 

أخبرنا أبو نصر محمد بن حمد الکبریتی، أنا أبو مسلم محمد برن علری برن محمرد برن      

مهرابرد، أنا أبو بکر المقرئ، أنا أبو عروبۀ، نا إسحاق بن إبراهيم الصّوّاف، نا قرریش برن   

  أن ، نا شعبۀ، عن سعيد بن إبراهيم، عن سعيد بن المسيّب، قال: أول
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 قضيۀ ردت من قضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم عالنيۀ قضاء فالن فی زیاد.

قال: و نا ابن المقرئ، نا أبو عروبۀ، نا ابن بشار، نا ابن أبری عردی، و عبرد الملرك برن      

د بن إبراهيم، عن سعيد بن المسيّب، قال: أول من ر« 8»الصباح، قاال: ثنا شعبۀ، عن سعد 

 قضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم دعوة معاویۀ.
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أخبرنا أبو البركات األنماطی، أنا أحمد بن الحسن بن خيرون، أنا عبد الملك بن محمرد،  

أنا أبو علی بن الصّوّاف، أنا محمد بن عثمان بن أبی شيبۀ، نا أبی، نا محمد بن عبرد اللّره   

ابن أبی نجريح یقرول: أول حکرم ردّ مرن     « 1»األسدی، نا سفيان بن عيينۀ، قال: سمعت 

 حکم رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم الحکم فی زیاد.

قال: و أنا أبی، نا أبو الحراب الضّبّی، نا یون  بن أبی إسحاق، عرن أبری إسرحاق، عرن     

 ..على العرب قتل الحسين، و ادّعاء زیاد.« 1»عمرو بن بعجۀ، قال: أول ذلّ دخل 
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أنبأ أبرو علری    -إذنا و مناولۀ، و قرأ علیّ إسناده -أخبرنا أبو العزّ أحمد بن عبيد اللّه... 

، نا أحمد بن الحسن الکلبی، نرا محمرد برن    «8»محمد بن الحسين، أنا المعافى بن زكریا 

أبيه قال: كان سعيد بن سرح مولى زكریا، أنا عبد اللّه بن الضّحّاك نا هشام بن محمد، عن 

حبيب بن عبد شم  شيعۀ لعلی بن أبی طالب، فلما قدم زیاد الکوفۀ واليا عليها أخافه، و 

طلبه زیاد فأتى الحسن بن علی، فوثب زیاد على أخيه و ولده و امرأته فحبسهم، و أخرذ  

ا بعرد فإنرك   ماله و هدم داره، فکتب الحسن إلى زیاد: من الحسن بن علی إلى زیاد، أمر 

عمدت إلى رجل من المسلمين له ما لهم و عليه ما عليهم، فهدمت داره و أخذت مالره و  

عياله فحبستهم، فإذا أتاك كتابی هذا فابن له داره، واردد عليه عيالره و مالره، فرإنی قرد     

أجرته فشفّعنی فيه، فکتب إليه زیاد: من زیاد بن أبی سفيان إلى الحسن بن فاطمرۀ، أمرا   

د أتانی كتابك تبدأ فيه بنفسك قبلی، و أنت طالب حاجۀ، و أنرا سرلطان و أنرت    بعد فق

، و إیراك و  «1»سوقۀ، كتبت إلی فی فاس  ال یؤویه إلّا مثله، و شرّ من ذلك توليه أباك 

قد علمت أنك قد يویته إقامۀ منك على سوء الرأی، و رضا منك بذلك، و أیرم اللّره ال   

و لحمك. و إن نلت بعضك غير رفير  برك و ال مررع    تسبقنی به و لو كان بين جلدك 

عليك، فإن أحبّ لحم إلیّ يكله للحم الذی أنت منه، فأسلمه بجریرته إلى من هو أولى به 

 منك، فإن عفوت عنه لم أكن شفّعتك فيه، و إن قتلته لم أقتله إلّا بحبه إیاك.
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ر له حال ابرن سررح و   فلما قرأ الحسن عليه السالم الکتاب تبسم و كتب إلى معاویۀ یذك

كتابه إلى زیاد فيه و إجابۀ زیاد إیاه و لفّ كتابه فی كتابه و بعث به إلى معاویرۀ، و كترب   

الولرد للفرراش و للعراهر    »الحسن إلى زیاد: من الحسن بن فاطمۀ إلى زیاد برن سرميّۀ:   

، فلما وصل كتاب الحسن إلى معاویۀ و قرأ معاویۀ الکتاب ضراقت بره الشرام و    «الحجر

  تبك
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إلى زیاد: أما بعد فإن الحسن بن علی بعث بکتابك إلیّ جواب كتابه إليك فی ابن سرح، 

فأكثرت التعجب منك، و علمت أن لك رأیين: أحدهما من أبی سفيان و اآلخر من سميّۀ. 

 أیك من سميّۀ فما یکون رأی مثلها؟فأما الذی من أبی سفيان فحلم و حزم، و أما ر

و من ذلك كتابك إلى الحسن تشتم أباه و تعرض له بالفس ، و لعمری ألنت أولى بالفس  

من الحسن، و ألبوك إذ كنت تنسب إلى عبيد أولى بالفس  من أبيره، و إن الحسرن بردأ    

ليرك  بنفسه ارتفاعا عليك، و ان ذلك لم یضعك، و أما تركك تشفيعه فيمرا شرفع فيره إ   

فحظ دفعته عن نفسك إلى من هو أولى به منك، فإذا قدم عليك كتابی فیلّ ما فی یدك 

لسعيد بن سرح، و ابن له داره، و ال تعرض له، واردد عليه ماله. فقد كتبت إلى الحسن أن 

ییبر صاحبه إن شاء أقام عنده، و إن شاء رجع إلى بلده، لي  لك عليه سلطان بيد و ال 

بك إلى الحسن باسمه، و ال تنسبه إلى أبيه، فإن الحسرن ویلرك مرن ال    لسان. و أما كتا

أفإلى أمه و كلته، ال أم لك هی فاطمۀ بنت رسول اللّه صلى اللّره  « 8»یرمى به الرّجوان 

 عليه و سلم، و تلك أفیر له إن كنت تعقل. و كتب فی أسفل الکتاب:

 و أنت أریب باألمور خبير «            1»تدارك ما ضيّعت من بعد خبرة          

 الموت حيث یسير« 1»أما حسن بابن الذی كان قبله             إذا سار سار              

 و هل یلد الرئبال إلّا نظيره             فذا حسن شبه له و نظير             

 ثبير و لکنه لو یوزن الحلم و الحجا             برأی لقالوا فاعلمنّ             
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وصرل  « 1[ » قال الغلّابی: قرأت هذا الیبر على ابن عائشۀ، فقال: كتب إليه معاویۀ ]حين 

 كتاب الحسن فی أول الکتاب الشعر و الکالم بعده.

قال المعافی: و الرئبال ولد األسد، و قول معاویۀ: من ال یرمى به الرجروان، یعنری: تثنيرۀ    

 أَرْجائِها  جاء، قال اللّه عز و جل: وَ الْمَلَكُ عَلىالرجاء، و هو الجانب و الناحيۀ و جمعه أر

 ، و العرب تقول: فالن ال یرمى به الرّجوان أی ال یستهان به،«7» 
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 منزله فيطرح و یرمى به، كما قال الشاعر:« 8»و یستضعف 

 «1»أقلّ القوم من یغنی مکانی             فال یرمى بی الرّجوان أنی          

فإنه حرّك الکاف فی األمر ألنه أراد النون الیفيفۀ كما « 1»و أما قوله: تدارك ما ضيعت  

 قال الشاعر:

 «1»اضرب عنك الهموم طارقها             ضربك بالسيف قون  الفرس          

 [. أراد اضربن ]فحذف النون 

و أبو عبد اللّه یحيى ابنا الحسن بن البنا، فيما قرئ عليهمرا، عرن    أخبرنا أبو غالب أحمد،

أبی تمام علی بن محمد، عن أبی عمر بن حيّویۀ، أنا محمد بن القاسم بن جعفر الکوكبی، 

نا ابن أبی خيثمۀ، قال: قال علی بن محمد بن أبی سيف المدائنی، كان راشد الهجری یقول 

لبصرة: حججت فأتيت المدینۀ فقلت للحسين استأذن بعد سنۀ خمسين و زیادا أمير على ا

لی على أمير المؤمنين، قال: أولي  قد مات، قلت: ال و اللّه ما مات و أنه یتنف  برنف   

 حی و یعرق تحت الدثار الثقيل، فبلغ الیبر زیادا فقتله و صلبه على باب داره.

للّه، أنا محمد بن الحسين، أنا أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندی، أنا أبو بکر محمد بن هبۀ ا

 عبد اللّه بن جعفر، نا یعقوب، نا الحميدی، نا سفيان، نا عمرو، قال:

قال لی أبو الشعثاء: كان زیاد أقبل ألهل دینه ممن ییالفره هرواه مرن الحجراج، و كران      

 الحجاج أعمّ بالقتل ها هنا و ها هنا.
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يد بن محمد بن عبد الواحرد، و أبرو   أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندی، و علی بن عبد الس

العباس أحمد بن علی بن الحسن بن نصر بن الباحمشی، و أبو النجم بدر برن عبرد اللّره،    

قالوا: أنبأ أبو محمد الصّریفينی، أنا أبو القاسم بن حبّابۀ، نا أبو القاسم البغوی، نا شيبان بن 

  فروخ، نا سالم بن مسکين، نا أبو عتّاب، عن الحسن، عن
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أبی برزة األسلمی، أنه دخل على زیاد فقال: إن من شر الرّعاء الحطمۀ، فقال لره: اسرکت   

فإنك من نیالۀ أصحاب محمد صلى اللّه عليه و سلم، فقال: یرا للمسرلمين و هرل كران     

لبابا، بل كانوا لبابا، و اللّه ال أدخل ألصحاب محمد صلى اللّه عليه و سلم نیالۀ؟ بل كانوا 

 عليك ما كان فیّ الروح.

أبو القاسم تميم بن أبی سعيد بن أبی « 8»أخبرنا أبو محمد هبۀ اللّه بن سهل بن عمرة ]و[ 

، أنبأ أبو أحمد محمد بن محمرد الحراكم، أنرا    «1»العباس، قاال: أنا أبو سعد الجنزرودی 

ر، نا سعيد، نا إسماعيل، عن إسماعيل األودی، عن ابنۀ محمد بن مروان، نا هشام بن عمّا

جاء زیاد بن أبی سفيان إلى معقل بن یسار فقيل: هذا األمير على الباب، «: 1»معقل، قال 

فقال: ال یدخل علی أحد غير األمير، فدخل، فألقيت له وسادة فنظر إلرى أبری فقرال: یرا     

 أشياء نسمعها منك، فقال:معقل ألّا تزودنا منك شيئا؟ كان اللّه ینفعنا ب

یلی أمۀ قلّت أو « 1»لي  من والی »إنی سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم یقول: 

فأطرق ساعۀ ثم قال: شيئا سمعته « كثرت لم یعدل فيهم إلّا أكبه اللّه عز و جل فی جهنم

ول اللّره  من رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم أو من وراء وراء؟ قال: بل سمعته مرن رسر  

 [.1118صلى اللّه عليه و سلم ]

أخبرنا أبو الفتح محمد بن علی بن عبد اللّه المصری، أنا أبو عبد اللّه محمد بن عبد العزیز 

بن محمد الفارسی، أنا أبو محمد بن أبی شریح، نا یحيى بن محمد بن صاعد، نا الفضل بن 

 بی بکير، حدثنا شعبۀ بن یون  ح.سهل، و سليمان بن توبۀ النهروانی، قاال: نا یحيى بن أ
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و أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندی، و علی بن عبد السيد بن محمد، و أبو العباس أحمرد  

بن علی بن الحسن، و أبو النجم بدر بن عبد اللّه، قالوا: أنا أبو محمد الصّریفينی، أنرا أبرو   

ا یحيى بن أبی بکير، نا شرعبۀ،  القاسم بن حبّابۀ، أنا أبو القاسم البغوی، أنا علی بن سهل، ن

عن یون ، زاد علی بن سهل بن عبيد، عن الحسن أن عائذ بن عمرو قال لزیاد: كان یقال 

فإیاك أن تکون منهم، فقال له زیاد: إنرك مرن نیالرۀ أصرحاب     « 7»شر الرعاء الحطمۀ 

 محمد صلى اللّه عليه و سلم.
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أخبرنا أبو عبد اللّه البلیی، أنا أبو الحسن بن فهد، أنبأ أبو الحسن بن الحمّامی، أنبرأ أبرو   

صالح القاسم بن سالم اإلخباری، نا عبد اللّه بن أحمرد برن حنبرل، حردثنی أحمرد برن       

إبراهيم، نا حجاج بن محمد، نا أبو معشر، قال: كان حجر بن عدی رجال من كندة، و كان 

ل: فلم یحدث قط إلّا توضأ و لم یهرق ماء إلّا توضأ، و ما توضأ إلّا صلّى، و كان عابدا، قا

مع علی بن أبی طالب فی زمانه، فلما قتل علی و كانت الجماعۀ على معاویۀ اعتزل حجر 

و ناس من أصحابه و زیاد معهم نحو أرض فارس، فقال بعضهم لبعض: ما تصنعون نحرن  

أرسلوا رجال یأخذ لنا األمان من معاویۀ، فاختاروا زیرادا  وحدنا و الجماعۀ على معاویۀ؟ 

اختيارا فأرسلوه إلى معاویۀ، فأخذ لهم األمان، و بایعوا على سنۀ اللّه و سنۀ رسوله صلى 

اللّه عليه و سلم و العمل. بطاعته فأعجب معاویۀ عقل زیاد، فقال: یا زیاد هرل لرك فری    

 ء؟ شی

 ؟ قال: نعم.أعترف أنك أخی، و أؤمرك على العراق

 قرأت على أبی الفضل بن ناصر، عن جعفر بن یحيى، أنا أبو نصر الوائلی:

أخبرنا الیصيب بن عبد اللّه، أخبرنی عبد الکریم بن أبی عبد الرّحمن، أخبرنی أبری، أنرا   

عبد اللّه بن أحمد، نا محمد بن إسماعيل، حدثنی طل  بن غنّام، نا شریك، نا قدامۀ أبرو  

 بی مليکۀ، قال: إنی ألطوف مع الحسن بن علی، فقيل له:زائدة، عن ابن أ
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 قتل زیاد فساءه ذلك، فقلت: و ما یسوءك؟ قال: إنّ القتل كفارة لکلّ مؤمن.

أخبرنا أبو البركات األنماطی، و أبو عبد اللّه البلیی، قاال: أنا أبو الحسين بن الطّيّروری، و  

بن جعفر، و ابن عمه، أبرو نصرر محمرد برن      ثابت بن بندار، قاال: أنا أبو عبد اللّه الحسين

الحسن، قاال: أنا الوليد بن بکر، أنبأ علی بن أحمد بن زكریا بن الیصيب، أنا صرالح برن   

أحمد، حدثنی أبی، نا أبو نعيم، حدثنا سفيان، نا یون ، عن الحسن، قال: بلغ الحسن برن  

ال تقتلن زیرادا و أمتره حترف    علی أن زیادا یتتبّع شيعۀ علی بالبصرة فيقتلهم فقال: الّلهم 

 كفارة.« 8»أنفه، فإنه كان یقال إن فی القتل 

أخبرنی أبو عبد اللّه البلیی، أنا أبو الحسن بن فهد، أنا علی بن أحمد المقرئ، أنا القاسرم  

بن سالم بن عبد اللّه، نا عبد اللّه بن أحمد بن حنبل، نا أحمد بن مالعب بن حبان، نا ورد 

  محمد بن طلحۀ، عن أبی عبيدة بن الحکم، عن بن عبد اللّه، نا
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الحسن بن علی، قال: أتاه قوم من الشيعۀ فجعلوا یذكرون ما لقی حجر و أصحابه و جعلوا 

لکرن   یقولون: الّلّهم اجعل قتله بأیدینا، فقال الحسن: مه ال تفعلوا، فإن القترل كفرارات، و  

 أسأل اللّه أن یميته على فراشه.

 أخبرنا أبو عبد اللّه محمد بن الفضل، أنبأ أبو بکر أحمد بن الحسين ح.

 أخبرنا أبو محمد عبد الکریم بن حمزة، نا أبو بکر أحمد بن علی بن ثابت ح.

لحسرين  و أخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندی، أنا أبو بکر محمد بن هبۀ اللّه، قالوا: أنبأ أبو ا

بن الفضل، أنا عبد اللّه بن جعفر، نا یعقوب بن سفيان، نا سعيد بن أسد، نا ضمرة، عن ابن 

شوذب، قال: بلغ ابن عمر أن زیادا كتب إلى معاویۀ: إنی قد ضربطت العرراق بشرمالی و    

 -یعنی برالعروض اليمامرۀ و البحررین    -یمينی فارغۀ یسأله أن یوليه الحجاز و العروض

ن یکون فی سلطانه فقال: اللّهم إنك تجعل فی القتل كفارة لمن شئت من فکره ابن عمر أ

خلقك فموتا البن سميۀ ال قتل، قال: فیرج فی إبهامه طاعونۀ فما أتت عليه إلّرا جمعرۀ   
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حتى مات، فبلغ ابن عمر موته، فقال: إليك یا ابن سميّۀ، ال الدنيا بقيت لك و ال اآلخررة  

 «.8»أدركت 

بن السّمرقندی، أنا أبو بکر بن الطبری، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو أخبرنا أبو القاسم 

علی بن صفوان، نا أبو بکر بن أبی الدنيا، حدثنی أبی، عن هشام بن محمد، حردثنی أبرو   

المقوّم األنصاری بیبر ابن ثعلبۀ عن أمه عائشۀ عن أبيها عبد الرحمن بن السرائب، قرال:   

نهم المسجد و الرحبۀ و القصر ليعرضرهم علرى البرراءة مرن     جمع زیاد أهل الکوفۀ فمأل م

علی، قال عبد الرحمن: فإنی لمع نفر من األنصار و الناس فی أمر عظيم فهوّمت تهویمرۀ  

، فقلت: مرا أنرت؟   «1»فرأیت شيئا أقبل طویل العن  مثل عن  البعير أهدب، أهدل « 1»

صر، فاستيقظت فزعا، فقلت ألصحابی: قال: أنا النّقّاد ذو الرقبۀ، بعثت إلى صاحب هذا الق

هل رأیتم ما رأیت؟ قالوا: ال، فأخبرتهم، قال: و ییرج علينا خارج من القصرر فقرال: إن   

األمير یقول لکم: انصرفوا عنی فإنی عنکم مشغول. و إذا الطاعون قد ضربه، فأنشرأ عبرد   

 الرحمن بن السائب یقول:
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 ما كان منتهيا عما أراد بنا             حتى تناوله النّقّاد ذو الرقبۀ         

 فأثبت الش  منه ضربۀ ثبتت             كما تناول ظلما صاحب الرحبۀ             

 أخبرنا أبو عبد اللّه الفراوی، أنبأ أبو الحسين عبد الغافر بن محمد، قال: قال: 

مان الیطابی فی حدیث زیاد: أنه لما أراد أهل الکوفۀ على البرراءة مرن علری    أنا أبو سلي

جمعهم فمأل منهم المسجد و الرحبۀ، قال عبد الرحمن بن السرائب: فرإنی لمرع نفرر مرن      

ء أقبرل طویرل العنر      شری « 8»األنصار و الناس فی أمر عظيم إذ هوّمت تهویمۀ، فذنج 

اد ذو الرقبۀ، بعثت إلى صاحب القصر، فاستيقظت، أهدب أهدل، فقلت: ما أنت؟ فقال: النّقّ

 فإذا الفالج قد ضربه.
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حدثنيه أحمد بن عبدوس، عن ابن أبی الدنيا، حدثنی أبی عن هشام بن محمرد، حردثنی   

 أبو المقوّم األنصاری، عن عبد الرحمن بن السائب.

و قوله ذنج  التهویم أن یأخذ الرجل النعاس حتى ییفف برأسه، یقال: هوم الرجل و تهوّم،

ء، هکذا قال ابن عبدوس بالجيم، و لست أدری ما هو، و أحسبه غلطا و هرو بالحراء    شی

أشبه بالکالم، و الذنج: الدفع كأنه یرید هجوم هذا الشریص و إقبالره، و قرد یحتمرل أن     

یکون ذلك شيخ أی عرض من الشيوخ فغلط به بعض الرواة فقلب السين، زاد األهردب:  

نين، و األهدل: الساقط الشفۀ السفلى، و بعير هدل إذا كان طویل المشفر الطویل أشعار العي

 مسترخيه، فأما األجدل فالمائل العن ، قال الراجز:

  خذالء كالرق نحاة الماخض         

 

أخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندی، أنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن النّقّور، و أبو منصور  

بن غالب، قاال: أنا أبو طاهر المیلّص، ثنا أبو محمد عبيد اللّره برن   عبد الباقی بن محمد 

عبد الرحمن السکری، نا زكریا بن یحيى المنقری، نا األصمعی، نا جریر بن حرازم، عرن   

محمد بن الزبير الحنظلی، عن قيل مولى زیاد قال: ولی زیاد العراق خم  سنين، و مات 

کوفۀ، و قد توجّه یرید الحجاز واليا عليهرا، و  بجانب ال« 1»سنۀ ثالث و خمسين بالثویۀ 

 كان موته ألربع خلون من شهر رمضان.
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أخبرنا أبو القاسم أیضا، أنا أبو بکر محمد بن هبۀ اللّه، أنا علی بن محمد بن عبد اللّه، أنبأ 

محمد بن عبيد بن سفيان، حدثنی أبی، عن هشام برن  الحسين بن صفوان، أنا عبد اللّه بن 

محمد، قال: قدم الهيثم بن األسود على زیاد بعهده على الحجاز و هو بتلك الحال، فقيرل  

له: هذا الهيثم بالباب معه عهدك على الحجاز، فقال: و یحکم ما أصنع بالهيثم و ما معه، و 

 و ما جاء به.اللّه لشربۀ من ماء أسيغها أحبّ إلیّ من الهيثم، 
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قال: و نا عبد اللّه بن محمد، قال: و حدثنی أبو زید النميری، نا األصمعی، أنرا ابرن أبری    

الزناد، قال: لما حضرت زیادا الوفاة، قال له ابنه: یا أبۀ قد هيأت لك ستين ثوبرا أكفنرك   

 ء. فيها، قال: یا بنی قد دنا من أبيك لباس خير من هذا أو سلب شی

سم أیضا، أنا أحمد بن محمد، و عبد الباقی بن محمد، قاال: أنا أبو طاهر، نا أخبرنا أبو القا

عبيد اللّه بن عبد الرحمن، نا زكریا بن یحيى، نا األصمعی، نا ابن أبری الزنراد، قرال: لمرا     

حضرت زیاد الوفاة، قال له ابن له: یا أبۀ قد هيأت لك ستين ثوبا أكفنك فيها، فقال: یرا  

 ء. لباس خير من هذا، أو سلب شی بنی قد دنا من أبيك

یعنری   -أخبرنا أبو محمد بن األكفانی شفاها، أنا أبی أبو الحسين، أخبرنری أبرو الميمرون   

أحمد بن محمد بن بشر بن ماميۀ القرشی الدمشقی، حدثنی محمد بن إدریر  الشرافعی،   

للّره مرا   قال: أوصى زیاد فقال: هذا ما أوصى به زیاد بن أبی سفيان حيث أتاه مرن أمرر ا  

ینتظر، و من قدرته ما ال ینکر، أوصى أنه یشهد أن ال إله إلّا اللّه وحرده ال شرریك لره،    

، و أن محمدا عبده و رسوله صرلى اللّره عليره و    «8»شهادة من عرف ربه، و خاف دینه 

سلم، و أوصى أمير المؤمنين، و جماعۀ المسلمين بتقوى اللّه ح ّ تقاته، و ال یموتن إلّا و 

مون، و أن یتعاهدوا كبير أمرهم و صغيره، فإن الثواب فی الکبير على قردره فری   هم مسل

التحمل له، و الصبر غير قليل فی حاجتهم إليه و طاعتهم اللّه فيه، و ان اللّه جعرل لعبراده   

عقوال عاقبهم بها على معصيته، و أثابهم على طاعته، فالناس بين محسن بنعمۀ اللّه عليه و 

ء، فما أح  مرن   لّه إیاه، و للّه النعمۀ على المحسن، و الحجۀ على المسیء بیذالن ال مسی

تمت نعمۀ اللّه عليه فی نفسه، و رأى العبرة فی غيره، بأن یضع الدنيا بحيث وضعها اللّره،  

فيعطی ما عليه منها، و ال یتکثّر بما لي  له فيها، فإن الدنيا دار ال سبيل إلى بقائهرا، و ال  

 ه،بد من لقاء اللّ
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فأحذركم اللّه الذی حذركم نفسه، و أوصيکم بتعجيل ما أخرت العجزة حتى صاروا إلرى  

دار ليست لهم منها أوبۀ و ال یقدرون فيها علرى توبرۀ، و أنرا أسرتیلف اللّره علريکم، و       

 أستیلفه منکم.

، أنا أبو بکر بن الطبری، أنا أبو الحسين بن بشرران، أنبرأ   أخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندی

أبو علی بن صفوان، نا أبو بکر بن أبی الدنيا، حدثنی زكریا بن یحيى، عن عبد السالم بن 

مطهّر، عن جعفر بن سليمان، عن عبد ربه عن أبی كعب الجرمروزی، أن زیرادا لمرا قردم     

لحميری، فأرسل إليه فأتاه فرإذا سرمت و   الکوفۀ، قال: أی أهل الکوفۀ أعبد؟ قيل: فالن ا

نحو، فقال زیاد: لو مال هذا مال أهل الکوفۀ معه، فقال له: إنی بعثت إليرك لیيرر، قرال:    

قال: إنی إلى الیير لفقير، قال: بعثت إليك ألنولك و أعطيك على أن تلرزم بيترك فرال    

مرن الردنيا كلهرا، و    تیرج؟ قال سبحان اللّه! و اللّه لصالة واحدة فی جماعۀ أحبّ إليره  

لزیارة أخ فی اللّه، و عيادة مریض أحب إلیّ من الدنيا كلها، فلي  إلى ذلك سبيل، قال: 

 فاخرج و صلّ فی جماعۀ وزر إخوانك، وعد المریض، و الزم شأنك، قال:

سبحان اللّه أرى معروفا ال أقول فيه؟ أرى منکرا ال أنهى عنه؟ فو اللّه لمقرام مرن ذلرك    

یّ من الدنيا كلها، قال: یا أبا فالن، قال جعفر: أظن الرجل أبا المغيررة، فهرو   واحد أحبّ إل

السيف، قال: السيف، فأمر به فضربت عنقه، قال جعفر: فقيل لزیاد و هو فی الموت أبشرر  

 قال: كيف و أبو المغيرة بالطری ؟!.

أحمد بن الحسن، أنبأنا أبو الغنائم محمد بن علی، ثم حدثنا أبو الفضل محمد بن ناصر، أنا 

زاد أحمد، و محمد بن  -و المبارك بن عبد الجبار، و محمد بن علی، قالوا: أنا أبو أحمد،

«: 8»أنا أحمد بن عبدان، أنا محمد بن سهل، أنا محمد بن إسماعيل، قال  -الحسن، قاال:

ل قال عبد اللّه بن محمد، نا وهب بن جریر، نا أبی، نا محمد بن الزبير الحنظلی، عرن فير  

مولى زیاد قال: قتل حجر بن األدبر، و ملك زیاد العراق خم  سنين، ثم مات سنۀ « 1»

 ثالث و خمسين.
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 تعریف و تمجید معاویه از امام حسن .82

 822-821ص  ،82 ج دمش ، مدینۀ تاریخ
 محمد علی أبو أنبأ -إسناده علیّ قرأ و مناولۀ، و إذنا -اللّه عبيد بن أحمد العزّ أبو أخبرنا

 أنا زكریا، بن محمد نا الکلبی، الحسن بن أحمد نا ،«8» زكریا بن المعافى أنا الحسين، بن

 بن حبيب مولى سرح بن سعيد كان: قال أبيه عن محمد، بن هشام نا الضّحّاك بن اللّه عبد

 زیاد طلبه و أخافه، عليها واليا الکوفۀ زیاد دمق فلما طالب، أبی بن لعلی شيعۀ شم  عبد

 هدم و ماله أخذ و فحبسهم، امرأته و ولده و أخيه على زیاد فوثب علی، بن الحسن فأتى

 إلرى  عمردت  فإنرك  بعد أما زیاد، إلى علی بن الحسن من: زیاد إلى الحسن فکتب داره،

 عيالره  و مالره  أخرذت  و داره فهردمت  علريهم،  مرا  عليه و لهم ما له المسلمين من رجل

 أجرتره  قرد  فرإنی  ماله، و عياله عليه واردد داره، له فابن هذا كتابی أتاك فإذا فحبستهم،

 فقرد  بعد أما فاطمۀ، بن الحسن إلى سفيان أبی بن زیاد من: زیاد إليه فکتب فيه، فشفّعنی

 كتبت سوقۀ، أنت و سلطان أنا و حاجۀ، طالب أنت و قبلی، بنفسك فيه تبدأ كتابك أتانی

 علمرت  قرد  و إیراك  و ،«1» أباك توليه ذلك من شرّ و مثله، إلّا یؤویه ال فاس  فی إلی

 و به تسبقنی ال اللّه أیم و بذلك، منك رضا و الرأی، سوء على منك إقامۀ يویته قد أنك

 فرإن  عليرك،  مررع  ال و برك  رفي  غير بعضك نلت إن و. لحمك و جلدك بين كان لو

 فرإن  منك، به أولى هو من إلى بجریرته فأسلمه منه، أنت الذی للحم يكله إلیّ لحم أحبّ

 .إیاك بحبه إلّا أقتله لم قتلته إن و فيه، شفّعتك أكن لم عنه عفوت

 و سررح  ابرن  حال له یذكر معاویۀ إلى كتب و تبسم الکتاب السالم عليه الحسن قرأ فلما

 كترب  و معاویرۀ،  إلى به بعث و كتابه فی كتابه لفّ و إیاه زیاد إجابۀ و فيه زیاد إلى كتابه
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 للعراهر  و للفرراش  الولرد : »سرميّۀ  برن  زیاد إلى فاطمۀ بن الحسن من: زیاد إلى الحسن

 و الشرام  بره  ضراقت  الکتاب معاویۀ قرأ و معاویۀ إلى الحسن كتاب وصل فلما ،«الحجر

  كتب

 822ص  ،82 ج دمش ، مدینۀ تاریخ                        

 سرح، ابن فی إليك كتابه جواب إلیّ بکتابك بعث علی بن الحسن فإن بعد أما: زیاد إلى

. سميّۀ من اآلخر و سفيان أبی من أحدهما: رأیين لك أن علمت و منك، التعجب فأكثرت

 مثلها؟ رأی یکون فما سميّۀ من رأیك أما و حزم، و فحلم سفيان أبی من الذی فأما

 بالفس  أولى ألنت لعمری و بالفس ، هل تعرض و أباه تشتم الحسن إلى كتابك ذلك من و

 بردأ  الحسرن  إن و أبيره،  من بالفس  أولى عبيد إلى تنسب كنت إذ ألبوك و الحسن، من

 إليرك  فيره  شرفع  فيمرا  تشفيعه تركك أما و یضعك، لم ذلك ان و عليك، ارتفاعا بنفسه

 یدك فی ما فیلّ كتابی عليك قدم فإذا منك، به أولى هو من إلى نفسك عن دفعته فحظ

 أن الحسن إلى كتبت فقد. ماله عليه واردد له، تعرض ال و داره، له ابن و سرح، بن لسعيد

 ال و بيد سلطان عليه لك لي  بلده، إلى رجع شاء إن و عنده، أقام شاء إن صاحبه ییبر

 ال مرن  ویلرك  الحسرن  فإن أبيه، إلى تنسبه ال و باسمه، الحسن إلى كتابك أما و. لسان

 اللّره  صلى اللّه رسول بنت فاطمۀ هی لك أم ال كلته، و أمه أفإلى« 8» انالرّجو به یرمى

 :الکتاب أسفل فی كتب و. تعقل كنت إن له أفیر تلك و سلم، و عليه

 خبير باألمور أریب أنت و«             1» خبرة بعد من ضيّعت ما تدارك         

 یسير حيث الموت« 1» سار سار إذا             قبله كان الذی بابن حسن أما             

 نظير و له شبه حسن فذا             نظيره إلّا الرئبال یلد هل و             

 ثبير فاعلمنّ لقالوا برأی             الحجا و الحلم یوزن لو لکنه و             

 وصرل « 1[ » نحي] معاویۀ إليه كتب: فقال عائشۀ، ابن على الیبر هذا قرأت: الغلّابی قال 

 .بعده الکالم و الشعر الکتاب أول فی الحسن كتاب
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 بیت اهل ی ساله 251حیات  ی دوره  .83

 176ص  -الشيخ المفيد  -المقنعۀ 

عليره  باب نسب رسول اهلل صلى اهلل عليه ويله وتاریخ مولده ، ووفاته ، وموضع الشریف 

( محمرد برن عبرد اهلل برن عبرد       1( رسول اهلل صلى اهلل عليه ويله )  8الصالة والسالم ) 

المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، سيد المرسلين ، وخاتم النبيرين صرلى اهلل عليره ويلره     

(  1الطاهرین ، كنيته أبو القاسم . ولد بمکۀ ، یوم الجمعۀ ، السابع عشر من ربيرع األول )  

( السابع والعشرین من رجرب ، ولره عليره     1فيل . وصدع بالرسالۀ فی اليوم ) فی عام ال

( لليلتين بقيتا مرن صرفر ،    7السالم أربعون سنۀ . وقبض بالمدینۀ مسموما یوم االثنين ) 

 ( ، وهو ابن ثالث وستين سنۀ . 6سنۀ عشر من هجرته ) 

 122ص  - 8ج  -الیطيب البغدادی  -تاریخ بغداد 

زهری نبأنا محمد بن المظفر نبأنا أحمد بن علی بن شعيب قال : نبأنا أبو بکر فأخبرنا األ 

بن البرقی به : وجریر یکنى أبا عمرو . وقيل : أبا عبد اهلل ، أسلم فی السنۀ التی توفی فيها 

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهی سنۀ عشر من الهجرة 

 721ص ، 11 جبحار األنوار، 

عَنْ أَبِی جَعْفَررٍ الْبَراقِرِ ع   « 7»  مِنْ تَارِیخِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ الْیَشَّابِ كشف، كشف الغمۀ -8

 الْهِجْرَةِ   سَنَۀِ عَشْرٍ مِنَ  سَنَۀً فِی  وَ سِتِّينَ  قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ
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 721ص ، 8 جالکافی، 

  سَنِ بْنِ عَلِیٍّ عبَابُ مَوْلِدِ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَ

وُلِدَ ع فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ فِی نُسْیَۀٍ أُخْرَى فِی شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ سَرنَۀَ اثْنَتَريْنِ وَ ثَلَراثِينَ وَ    

وَ   وَ مِائَتَيْنِ  ينَسَنَۀَ سِتِّ  الْأَوَّلِ  شَهْرِ رَبِيعٍ  مِنْ  مِائَتَيْنِ وَ قُبِضَ ع یَوْمَ الْجُمُعَۀِ لِثَمَانِ لَيَالٍ خَلَوْنَ

 هُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَ عِشْرِینَ سَنَۀً وَ دُفِنَ فِی دَارِهِ فِی الْبَيْتِ الَّذِی دُفِنَ فِيهِ أَبُوهُ بِسُرَّ مَرنْ رَأَى وَ 

 حَدِیثُ وَ قِيلَ سَوْسَنُ. -أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ یُقَالُ لَهَا

 128-122ص ،2 األنساب،ج
 ضراقت  و عسرکره  كثر لما المعتصم بناه الّذی رأى، سرمن سکرع إلى ینتسبون جماعۀ و

 المليحۀ، البنيان بها بنى و بعسکره، الموضع هذا إلى انتقل و الناس، به تأذى و بغداد، عليه

 ألن «العسرکر » سرميت  و ،[«1] سرامراء » و «سرامرة » لها یقال و «رأى سرمن» سمى و

 إلرى  نسرب  فمرن  مرائتين،  و شررین ع و إحدى سنۀ فی ذلك و بها، نزل المعتصم عسکر

 لره  یقرال  و سرامراء  إلرى  ینسرب  مرن  مرنهم  و سرامراء،  سرکناه  فألجل بالعراق العسکر

 محمد أبو[ 7] سامرا عسکر فمن ،[[1] -بروایاتهم] یتميزون و كثرة، فيهم و ،«العسکری»

 برن  الحسين بن على بن محمد بن جعفر بن موسى بن على بن محمد بن على بن الحسن

  العسکری -عنهم اهلل رضى -طالب أبى بن على

 128ص ،2 األنساب،ج                        

 أحرد  هرو  و اإلمامۀ، الشيعۀ فيه یعتقد من أحد هو و رأى، سرمن یسکن كان ،[8] العلویّ

 و ثالثرين  و إحردى  سرنۀ  فری  والدتره  كانت و إمامتهم، فی یعتقدون الذین عشر االثنی

 أبيره  بجنب دفن و رأى، من بسر مائتين و ستين سنۀ األول عربي شهر فی وفاته و مائتين،

 المعروف الدقاق أبان بن میلد بن أحمد بن عبيد بن محمد ابن الحسين اهلل عبد أبو أما و
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 فلما «رأى سرمن» إلى سافر جدی ألن «العسکری» لنا قيل إنما: فقال[ 1] العسکری بابن

 العسکری، سمى بغداد إلى عاد

 12ص ، 17 جبحار األنوار، 

قال الشيخ أدام اهلل عزه و لما توفی أبو محمد الحسن بن علی ع افترق أصحابه بعده على 

أربع عشرة فرقۀ فقال الجمهور منهم « 1»  ما حکاه أبو محمد الحسن بن موسى رحمه اهلل

و أثبتوا والدته و صححوا النص عليه و قالوا هو سمی رسرول  « 1»بإمامۀ القائم المنتظر 

ص و مهدی األنام و اعتقدوا أن له غيبتين إحداهما أطول من األخرى فاألولى منهمرا  اهلل 

و السفراء و رووا عن جماعۀ من شيوخهم و ثقراتهم  « 1»  هی القصرى و له فيها األبواب

أن أباه الحسن ع أظهره لهم و أراهم شیصه و اختلفوا فی سنه عند وفاة أبيه فقرال كثيرر   

  سنين ألن أباه توفی سنۀ ستين و مائتين و كان مولد القرائم  منهم كان سنه إذ ذاك خم

 سنۀ خم  و خمسين و مائتين 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 شهادت امام حسن ی نحوه  .84

 (11ص ،1 زكار،ج چاپ)121ص ،8 األشراف،ج أنساب
 :قال حفص بن بکر أبى عن شعبۀ، عن ر،بک أبى بن یحيى ثنا شيبۀ، أبى بن اهلل عبد حدثنا

 عشرر  معاویۀ إمرة من مضت ما بعد/ 826/ على بن الحسن و وقاص، أبى بن سعد توفى

 .سمهما أنه یرون كانوا و سنين،

 811ص ، 1 شرح األخبار فی فضائل األئمۀ األطهار عليهم السالم، ج

 الى امرأته جعدة بنت أشعث بمائۀ ألف درهم.« 8»  أرسل رجل
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 قال لها: إنی ازوجك ابنی. و بعث إليها شربۀ سم لتسقيه إیاها.و 

 ففعلت. فصوغها الدراهم، و لم یزوجها ابنه.

 كنى عن ذكر معاویۀ للتقيۀ.

قال: فتزوجها بعد الحسن رجل من يل طلحۀ و أولدها أوالدا، و كانوا یعيرون برذلك. ]و  

 «.1[ » قالوا: یا بنی مسمۀ االزواج

عبد اللّه بن عباس، أنه قال: كان الحسن عليه السالم قد سقی السم،  [ و بآخر، عن8261]

 فکانت نفسه فيه، و اعطيت على ذلك ماال كثيرا. -جعدة بنت االشعث -سقته امرأته إیاه

فو اللّه ما خار اللّه لها، و كان الیيرة و الغبطۀ البن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و يله، فيما 

عيم اآلخرة، و كان الذی أعطاها ذلك، و أرسله إليها على ذلك غيرر  أصان اللّه إليه من ن

مصيب و ال موف ، و خرج من الدنيا ملوما مذموما، قد سلب اللّه ما كان فيره، و أخرجره   

 منه الى ضي  ما استودع من حضرته، و كان اللّه حسيبه.

« 1»  وقراص [ و بآخر، عن یحيى، قال: توفی الحسن عليه السالم و سعد بن أبری  8262]

 بعد ما مضت من إمارة معاویۀ عشر سنين، أنهما سقيا السم.

مائۀ ألف  -بنت األشعث بن القي  -و قيل: إن رجال بعث الى زوجۀ الحسن عليه السالم

 درهم و شربۀ من سم أن تسقيه الحسن عليه السالم، ففعلت، فمات منها، 

 817ص ، 11 جبحار األنوار، 
نَ وَ سَمَّاهُ فِی التَّوْرَاةِ شَبَّراً وَ كُنْيَتُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَ أَبُو الْقَاسِمِ وَ أَلْقَابُهُ السَّيِّدُ وَ سَمَّاهُ اللَّهُ الْحَسَ

وَ  وَ الْحُجَّۀُ وَ الْبَرُّ وَ التَّقِیُّ وَ الْأَثِيرُ وَ الزَّكِیُّ وَ الْمُجْتَبَى وَ السِّبْطُ الْأَوَّلُ« 1»  السِّبْطُ وَ الْأَمِينُ

الزَّاهِدُ وَ أُمُّهُ فَاطِمَۀُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ظَلَّ مَظْلُوماً وَ مَاتَ مَسْمُوماً وَ قُربِضَ بِالْمَدِینَرۀِ   

بَعْدَ مُضِیِّ عَشْرِ سِنِينَ مِنْ مُلْكِ مُعَاوِیَۀَ فَکَانَ فِی سِنِی إِمَامَتِهِ أَوَّلُ مُلْكِ مُعَاوِیَرۀَ فَمَررِضَ   

یَوْماً وَ مَضَى لَيْلَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ صَفَرٍ سَنَۀَ خَمْسِينَ مِنَ الْهِجْررَةِ وَ قِيرلَ سَرنَۀَ تِسْرعٍ وَ      أَرْبَعِينَ
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أَرْبَعِينَ وَ عُمُرُهُ سَبْعٌ وَ أَرْبَعُونَ سَنَۀً وَ أَشْهُرٌ وَ قِيلَ ثَمَانٌ وَ أَرْبَعُونَ وَ قِيرلَ فِری سَرنَۀِ تَمَرامِ     

هِجْرَةِ وَ كَانَ بَذَلَ مُعَاوِیَۀُ لِجَعْدَةَ بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْکِنْدِیِّ وَ هِیَ ابْنَۀُ أُمِّ خَمْسِينَ مِنَ الْ

فَرْوَةَ أُخْتِ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی قُحَافَۀَ عَشَرَةَ يلَافِ دِینَارٍ وَ أَقْطَاعَ عَشَرَةِ ضِيَاعٍ مِنْ سَقْیِ سُورَا 

الْکُوفَۀِ عَلَى أَنْ تَسُمَّ الْحَسَنَ ع وَ تَوَلَّى الْحُسَيْنُ ع غُسْلَهُ وَ تَکْفِينَهُ وَ دَفْنَرهُ وَ   وَ سَوَادِ« 1»

 «.1»قَبْرَهُ بِالْبَقِيعِ عِنْدَ جَدَّتِهِ فَاطِمَۀَ بِنْتِ أَسَدٍ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 شهید فخ قیام .85

 121-821ص ،1 لطبری،جا تاریخ
 862 سنه

  مائه و ستين و تسع سنه كانت التی االحداث عن الیبر بقيۀ ذكر

  بفخ الحسن بن على بن الحسين خروج

 ابى بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن الحسين خروج فيها كان مما و

 .بفخ المقتول طالب

 :مقتله و خروجه عن الیبر ذكر

 الهرادی  خالفره  و المهردى  مروت  بين كان: قال انه الیوارزمی موسى بن محمد عن ذكر

 خرروج  الى السالم مدینه قدم ان الى و بجرجان، هو و الیبر اليه وصل و: قال ایام ثمانيۀ

 .یوما عشر ثمانيۀ و اشهر تسعه الحسين، قتل ان الى و الحسن، بن على بن الحسين

 على بن عيسى بن إسحاق كان: قال ،حدثه السلمى حفص أبا ان صالح، بن محمد ذكر و

 الرى  العراق الى وافدا إسحاق شیص موسى، استیلف و المهدى، مات فلما المدینۀ، على
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 برن  عمرر  برن  اهلل عبد بن اهلل عبد بن العزیز عبد بن عمر المدینۀ على استیلف و موسى،

 .الیطاب

 هرو  و لهرادی ا اسرتعفى  على بن عيسى بن إسحاق ان الهاشمى إسحاق بن الفضل ذكر و

 العزیز عبد بن عمر مکانه ولى و فأعفاه، بغداد، الى الشیوص فی استاذنه و المدینۀ، على

 ترولى  لمرا  العزیرز  عبرد  برن  عمر ان كان الحسن بن على بن الحسين خروج سبب ان و

 برن  الحسرن  الزفت أبا أخذ -السلمى حفص ابى عن محمد بن الحسين ذكر كما -المدینۀ

 يل مرولى  سالم بن عمر و الهذلی الشاعر جندب بن مسلم و الحسن نب اهلل عبد بن محمد

 طيف و حبال أعناقهم فی فجعل بهم امر ثم جميعا، فضربوا بهم فامر لهم، شراب على عمر

 و عليهم هذا لي : قال و فکلمه، على بن الحسين اليه صار و فيهم، فکلم المدینۀ، فی بهم

! بهرم  تطوف فلم بأسا، به یرون ال العراق اهل نال تضربهم، ان لك یکن لم و ضربتهم، قد

 كلرم  ثم ليله، و یوما فحبسوا الحب ، الى بهم امر و فردهم، البالط بلغوا قد و اليهم فبعث

 كانوا و جميعا، فاطلقهم فيهم

 821ص ،1 الطبری،ج تاریخ                        

 برن  محمرد  قال كفيله لىع بن الحسين كان و محمد، بن الحسن ففقد یعرضون، 862 سنه

 فکان بعض، من بعضهم كفل كان العمرى ان األنصاری محمد بن اهلل عبد حدثنى و: صالح

 برن  محمد بن بالحسن كفيلين الحسن بن اهلل عبد بن یحيى و الحسن بن على بن الحسين

 برن  اهلل عبرد  مرولى  ليرث  ابرى  ابنه سوداء لهم مواله تزوج قد كان و الحسن، بن اهلل عبد

 و الجمعه، و الیمي  و األربعاء یوم العرض عن فغاب عندها، فيقيم یأتيها فکان سن،الح

 فسألهما اهلل، عبد بن یحيى و على بن الحسين فاخذ الجمعه، عشيه العمرى خليفه عرضهم

 خبررهم،  فاخبره العمرى الى انصرف ثم التغليظ، بعض عليهم فغلظ محمد، بن الحسن عن

 یحيرى،  و بالحسين ائتنى: فقال ثالث، مذ غائب محمد بن حسنال! اهلل اصلحك: له قال و

 نردری،  مرا  اهلل و: قاال محمد؟ بن الحسن این: لهما قال عليه، دخال فلما فدعاهما، فذهب
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 اليروم  هذا ان نظن فکنا اعتل، انه فبلغنا الیمي ، یوم كان ثم األربعاء، یوم عنا غاب انما

 حتى ینام اال اهلل عبد بن یحيى فحلف فيه، لهما اغلظ بکالم فکلمهما عرض، فيه یکون ال

 .به جاءه قد انه یعلم حتى داره، باب عليه یضرب او به یأتيه

 حلفرت ! حسنا تجد این من و هذا؟ الى دعاك ما! اهلل سبحان: الحسين له قال خرجا فلما

 :قال حسن، على حلفت انما: قال عليه تقدر ال ء بشی له

 بالسيف داره باب عليه اضرب حتى نمت ال اهلل و: قال! حلفت ء شی اى فعلى! اهلل سبحان

 الرذى  كران  قرد : قال الصلۀ، من أصحابنا بين و بيننا كان ما بهذا تکسر: حسين فقال: قال

 .منه بد فال كان

 كران  قرد  و -ذكروا فيما -الموسم فی بمکۀ او بمنى ییرجوا ان على تواعدوا قد كانوا و

 فرانطلقوا  دار، فری  متکمنين -الحسين بایع كان ممن و -شيعتهم من الکوفه اهل من قوم

 جراء  و خرجروا  الليرل  يخرر  فی كان إذا حتى ليلتهم، من و عشيتهم من ذلك فی فعملوا

 منزله الى فجاء فيها، یجده فلم العمرى، على مروان دار باب ضرب حتى اهلل عبد بن یحيى

 المسجد اقتحموا حتى فجاءوا منهم، توارى و فيها، أیضا یجده فلم عمر بن اهلل عبد دار فی

 بالصبح، أذنوا حين

 821ص ،1 الطبری،ج تاریخ                        

 المسجد، یأتون الناس جعل و بيضاء، عمامۀ عليه و المنبر على الحسين فجل  862 سنه

 علرى  یبایعونره  و یأتونره،  النراس  جعل الغداة صلى فلما یصلون، ال و رجعوا رأوهم فإذا

 علرى  یومئذ هو و البربرى، خالد اقبل و محمد يل من للمرتضى ص نبيه سنه و اهلل كتاب

 جراء  و معره،  فيمن اقبل و بالمدینۀ، مقيمين الجند من مائتين على قائد بالمدینۀ الصوافی

 فريهم  كثيرر،  نراس  معهم و الشروى، واقد بن محمد و األزرق إسحاق ابن وزیر و العمرى

 قد و الرحبه، البربرى خالد اقتحم و حمار، على الحسين بن الحسين بن جعفر بن الحسين

 :بحسين یصيح هو و سيفه، مصلتا منطقته، فی عمود و السيف، بيده و درعين، بين ظاهر



 .............................................................................................|فراتر از قیام  __ 346

 بن اهلل عبد ابنا اليه فقام منهم، دنا حتى عليهم حمل و! اقتلك لم ان اهلل قتلنی كسکاس، انا

 عيناه شرقت و انفه، قطع و فقطعها البيضه فان على یحيى فضربه ادری ، و یحيى: حسن

 خلفه من ادری  له استدار و یبصر، ال هو و بسيفه نفسه عن یذبب فبرك یبصر، فلم بالدم

 فیلعوهمرا  درعيره  على أصحابهما شد و قتاله، حتى بأسيافهما علواه و صرعه، و فضربه

 علرى  حملروا  و الربالط،  الرى  فجرر  به أمروا ثم به فجاءوا عموده، و سيفه انتزعوا و عنه،

 .بعينی كله هذا: محمد بن اهلل عبد قال فانهزموا اصحابه

  ضربته وصلت و البرن ، فقطع اهلل، عبد بن یحيى ضرب خالدا ان محمد بن اهلل عبد ذكر و

 اهرل  مرن  اعرور  رجرل  اسرتدار  و وجهه، على یحيى ضربه و فيها، فأثرت یحيى ید الى

 .فقتلوه بأسيافهم اعتوروه و رجليه، على فضربه خلفه، من فأتاه الجزیرة

 على جعفر ابن الحسين دخل حين المسجد المسودة عليهم دخل و: محمد بن اهلل عبد قال

 :الحسين بهم صاح و فاخرجوهم، المبيضۀ شدت و حماره،

 الف عشر بضعه فيه فاصيب المال، بيت انتهب و -جعفر بن الحسين یعنى -بالشيخ ارفقوا

 برن  اهلل عبد بها بعث كان دینار الف سبعين كان ذلك ان: قيل و -عطاءال من فضلت دینار،

 :قال -خزاعۀ من بها یفرض مالك،

 اجتمعرت  و اجتمعوا الغد من كان فلما أبوابهم، عليهم المدینۀ اهل اغل  و الناس، تفرق و

 الزوراء، و الفضل دار رحبه بين فيما بالبالط فقاتلوهم العباس، ولد شيعه

 827ص ،1 الطبری،ج تاریخ                        

 و الفضرل،  دار رحبره  بهرم  یبلغوا حتى المبيضۀ على یحملون المسودة جعل و 862 سنه

 جميعرا،  الفرریقين  برين  الجراحرات  فشرت  و الزوراء بهم یبلغ حتى عليهم المبيضۀ تحمل

 جراء  األحرد،  یروم  الثانى اليوم من النهار يخر فی كان فلما افترقوا، ثم الظهر، الى فاقتتلوا

 ء، یجری  ان فکلموه اليه فیرجوا الناس، فنشط المطلب، بئر ینزل التركى مباركا بان الیبر

 فراقتتلوا  القترال،  اراد من و العباس بنى شيعه اليه اجتمع و الثنيۀ، اتى حتى الغد من فجاء
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 ىمضر  و المسرجد،  الرى  هرؤالء  جراء  و تفرقروا  ثم النهار، انتصاف الى قتال أشد بالبالط

 النراس  واعد و فيها، یقيل بالثنيۀ العزیز عبد بن عمر دار الى التركى، مبارك الى اآلخرون

 فناوشوهم یجدوه، فلم الناس راح و فانطل ، رواحله على جل  عنه، غفلوا فلما الرواح،

 .یتجهزون أیاما اصحابه و حسين اقام و تفرقوا، ثم المغرب، الى القتال من شيئا

 ذی مرن  بقرين  لست عشرین و اربعه یوم خرج ثم یوما، عشر احد دینۀبالم مقامهم كان و

 فوجردوا  المسجد، الى الناس عاد و فأذنوا، المؤذنون عاد المدینۀ من خرجوا فلما القعده،

 .فعل و بهم اهلل ففعل عليهم، اهلل یدعون فجعلوا يثارهم، و یأكلون كانوا التی العظام فيه

 انتهرى  لما حسينا ان الجمحى، ابراهيم بن اهلل عبد بن نصير فحدثنی: صالح بن محمد قال

 :قال و المدینۀ، اهل الى التفت مکۀ الى متوجها السوق الى

 بیير، عليك اهلل خلف ال أنت، بل ال: السوق اهل و الناس فقال! بیير عليکم اهلل خلف ال

 غسرل  واخرجر  فلما بوال، و قذرا فملئوه المسجد، فی یحدثون اصحابه كان و! ردك ال و

 .المسجد الناس

 المسرجد،  سرتور  الحسرين  اصرحاب  أخرذ : قرال  ابرراهيم،  بن اهلل عبد ابن حدثنى و: قال

 :بمکۀ الحسين اصحاب نادى و: قال لهم، خفاتين فجعلوها

 ان الحسين اراد فلما معه، فکان ألبی، كان عبد أتاه و العبيد، فأتاه حر، فهو أتانا عبد أیما

 تسرتحل  برم  فرأعتقتهم،  تملکهم لم مماليك الى عمدت: له قال و فکلمه، ابى أتاه ییرج

 فاخرذ  معره،  فذهبوا اليه، فادفعوه عرفه عبد فأی به، اذهبوا: ألصحابه حسين فقال! ذلك

 تلرك  فری  حرج  كران  قد و الهادی، الى الحسين خبر انتهى و لنا لجيران غالمين و غالمه

  اهل من رجال السنه

 826ص ،1 الطبری،ج تاریخ                        

 عيسرى،  برن  موسى و محمد بن العباس و على بن سليمان بن محمد منهم بيته، 862 سنه

 الهرادی  فرامر  جعفرر،  ابرى  برن  سرليمان  الموسم على كان و االحداث من حج من سوى
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: قرال ! محمرد  برن  العباس عمك: له فقيل الحرب، على سليمان بن محمد بتوليه بالکتاب

 علرى  على بن سليمان بن محمد بوالیۀ الکتاب فنفذ ملکی، عن اخدع ال اهلل و ال دعونی،

 .الحج عن انصرفوا قد و الکتاب فلقيهم الحرب،

 كان الطری  الن ذلك و الرجال، و السالح من عده فی خرج قد سليمان بن محمد كان و

 فیررج  بصروبه،  فهرم  خبررهم،  فأتاه حسين، لهم یحتشد لم و االعراب، من معورا میوفا

 مرن  الثالثرين  على نیل، ببطن صار قد موسى بن على بن موسى كان و اخوانه و مهبید

 بن محمد بن العباس الى الیبر انتهى و جواریه، و اخوانه معه و الیبر اليه فانتهى المدینۀ،

 أحرمروا  كرانوا  و سرليمان،  بن محمد فاقبل فدخلوا، مکۀ الى ساروا و كاتبهم، و سليمان

 الريهم  فانضم جعفر، ابى بن سليمان معهم و بها، فعسکروا طوى، ذی الى صاروا ثم بعمره

 قرد  النراس  كران  و قروادهم  و مرواليهم  و العباس ولد شيعه من السنه تلك فی وافى من

 تسرعين  قدامره  سرليمان  برن  محمد قدم ثم جدا كثروا و الحج فی السنه تلك فی اختلفوا

 النجائرب  على راكبا اربعون لفهخ و عظيم، نجيب على هو و بغل، الى فرس بين ما حافرا

 غيرهم، و الرجاله من معهم كان من سوى الحمير، على راكب مائتا خلفهم و الرحال عليها

 سعوا و بالبيت، فطافوا أضعافهم، انهم فظنوا صدورهم ملئوا و جدا الناس اعين فی كثروا و

 یروم  ذلرك  و لروا، نز و طوى ذا فاتوا مضوا ثم عمرتهم، من أحلوا و المروة، و الصفا بين

 عشرین و نيف فی -على بن إلسماعيل مولى -كامل أبا سليمان بن محمد فوجه الیمي 

 الرى  انقطرع  كران  زید، له یقال رجل اصحابه فی كان و فلقيهم الجمعه یوم ذلك و فارسا،

 و سريفه،  و ترسره  قلرب  القوم راى فلما عبادته، من راى لما حاجا معه فاخرجه العباس،

 ليلره  كران  فلمرا  باالعمرده،  مشدخا ذلك بعد به ظفروا ثم مر، ببطن ذلك و اليهم، انقلب

 فکان يخر، ثم يخر ثم الذیال، ابو صباح ندبوا من أول كان فارسا، خمسين وجهوا السبت

 خامسا، محمد مولى الیادم خلوه ابو

 827ص ،1 الطبری،ج تاریخ                        
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 لکرن  و ال،: قال و فأبى عليهم، یصيروه ان فأرادوا ى،المهد مولى المفضل فاتوا 862 سنه

 رزیرن  برن  حميرد  برن  اهلل عبرد  علريهم  فصريروا  معهرم،  انا أكون و غيرى عليهم صيروا

 ذلرك  و فارسرا،  خمسون هم و فذهبوا -سنه ثالثين ابن شاب یومئذ هو و -السمرقندی

 بن موسى و محمد بن سالعبا فکان الناس، تعبا و الیيل، زحفت و القوم، فدنا السبت ليله

 محمد بين فيما مسلم بن معاذ كان و الميمنه، فی سليمان بن محمد و الميسره، فی عيسى

 فشرد  اصرحابه  و حسرين  جاء الفجر طلوع قبل كان فلما محمد، بن العباس و سليمان بن

 فطرحروه  برأس فجاءوا -حسان غالم زنجویه احدهم -على بن سليمان موالی من ثالثۀ

 جراء  و -درهرم  خمسرمائۀ  فله برأس جاء من: قالوا كانوا قد و -سليمان بن محمد قدام

 مرن  خرجروا  كانوا و هزموهم، و فقتلوهم محاملها فسقطت اإلبل، فعرقبوا محمد اصحاب

 خرجروا  جلهرم  كان و أقلهم، سليمان بن محمد یلى مما خرجوا الذین فکان الثنایا، تلك

 ممن سليمان بن محمد فرغ فلما بهم، صدمهال فکانت اصحابه، و عيسى بن موسى یلى مما

 غزل، كبه كأنهم مجتمعون هم فإذا عيسى، بن موسى یلون الذین الى نظروا اسفروا، و یليه

 شعروا فما الحسين، حال ما یدرون ال مکۀ نحو انصرفوا و عليهم، القلب و الميمنه التفت و

 هرذا ! البشررى  البشررى : لیقو خراسان، اهل من برجل اال منها قریبا او طوى بذى هم و

 نادوا الناس كان و اخرى، ضربه قفاه على و طوال، ضربه بجبهته و فاخرجه حسين، راس

 أصرابها  قرد  عينيره،  احدى مغمضا الزفت ابو محمد بن الحسن فجاء فرغوا، حين باألمان

 اهلل عبرد  و عيسى بن موسى به استدار و العباس، و محمد خلف فوقف الحرب، فی ء شی

 .شدیدا غضبا ذلك من سليمان بن محمد فغضب فقتل، به فامر عباسال ابن

 احترزت  و طریر ،  مرن  محمرد  برن  العبراس  و طری  من مکۀ سليمان بن محمد دخل و

 یروم  ذلرك  و حسرن  بن اهلل عبد بن سليمان راس فيها نيفا، و راس مائه فکانت الرءوس،

 اختلطت و سليمان، نتب زینب عند فصيرت معه كانت و الحسين، اخت أخذت و الترویه،

 وافرى  و القتال، یحضر فلم شاكيا جعفر ابى بن سليمان كان و فذهبوا، بالحجاج، المنهزمۀ
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 علريهم  یقرص  اعمرى  رجل حسين اصحاب مع كان و السنه، تلك الحج جعفر بن عيسى

 صبرا منهم احد یقتل لم و فقتل،

 821ص ،1 الطبری،ج تاریخ                        

 اهرل  مرن  نفر اربعه عيسى بن موسى اسر و: اهلل عبد بن محمد بن الحسين لقا 862 سنه

 .يخر و عجل لبنى مولى و الکوفه،

: قرال  عيسى، بن موسى حدثنا: قال على، بن داود بن محمد حدثنى: صالح بن محمد قال

 انرى  المؤمنين، امير یا: فقلت! اسيرى تقتل! هيه: الهادی لی فقال أسارى بسته معى قدمت

 تکلمانها، و عندها فتبکيان المؤمنين، امير أم الى زینب و عائشۀ ء تجی: فقلت فيه تفکر

 و العهرد  لهرم  جعلرت  انرى : فقلرت  األسرى، هات: قال ثم فيطلقه المؤمنين امير له فتکلم

: فقلت منکرا، الثالث كان و فقتال، باثنين امر و بهم، ائتنى: فقال العتاق، و بالطالق المواثي 

 لرك،  بغيره  كرل  على دلك استبقيته فان طالب، ابى بال الناس اعلم هذا مؤمنين،ال امير یا

 نعرم : قال ثم فاطرق لك صنعا بقائى یکون ان أرجو انى المؤمنين، امير یا اهلل و نعم: فقال

 ان بره  امرر  حترى  یکلمه یزل فلم لشدید، یدی فی وقعت ان بعد یدی من الفالتك اهلل و

 و الصريرفى  عرذافر  بقتل امر و عنه، فصفح اآلخر اما و بته،طل له یکتب ان امره و یؤخر،

 و بفرخ  اسررا  كانا و الجسر، بباب فصلبوهما یصلبا، ان و الکوفى، القالس الساب  بن على

 على غضب و الدواب، ساسه فی تصييره و أمواله بقبض امر و التركى، مبارك على غضب

 .والهأم بقبض امر و محمد، بن الحسن لقتله عيسى بن موسى

: قرال  الهاشرمى،  یعقروب  برن  یوسرف  بن محمد حدثنى: الثلجى عمرو بن اهلل عبد قال و

 برن  حسرن  بن اهلل عبد بن ادری  افلت: قال عيسى، بن الرحمن عبد بن اهلل عبد حدثنى

 بریرد  على و مصر، الى فوقع الهادی، خالفه فی فخ وقعه من طالب ابى بن على بن حسن

 علرى  فحملره  خبيثرا،  رافضيا كان و المنصور، المؤمنين يرام بن لصالح مولى واضح مصر
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 و بها من له فاستجاب ليله، و لها یقال بمدینه طنجه بأرض فوقع المغرب، ارض الى البرید

 .صلبه و واضح عن  الهادی فضرب البربر، من باعراضها

 مرولى  اليمرامى  الشريماخ  ادریر   الرى  دس انره  و عنقه، ضرب الذى الرشيد ان: یقال و

 إفریقيۀ، على عامله االغلب بن ابراهيم الى كتابا له كتب و لمهدى،ا

 822ص ،1 الطبری،ج تاریخ                        

 علرى  دخل و أوليائهم، من انه و متطبب، انه ذكر و ليله و الى وصل حتى خرج 862 سنه

 لره  االیثرار  و هالي الميل و له االعظام یریه الشماخ اقبل و اليه، اطمان و به فان  ادری 

 امره و قاتال، مسموما سنونا فاعطاه اسنانه، فی عله اليه شکا انه ثم منزله بکل عنده فنزل

 یررده  جعل و بالسنون، ادری  استن الفجر طلع فلما لليلته، الفجر طلوع عند به یستن ان

 غلرب اال برن  ابراهيم على قدم و به، یظفر فلم الشماخ طلب و فقتله منه، یکثر و فيه، فی

 الرى  االغلرب  ابن فکتب ادری ، بموت االخبار مقدمه بعد جاءته و منه، كان بما فاخبره

 اظنره  -الشرعراء  بعرض  ذلرك  فی فقال اجاره، و مصر برید الشماخ فولى بذلك، الرشيد

 :الهنازى

 فرار یفيد او الیليفۀ كيد            مفلت انك ادری  یا تظن ا         

 نهار إليك فيها یهتدى ال            ببلده تحل او فليدركنك            

 االعمار دونها قصر و طالت            سیطه انتضاها إذا السيوف ان            

 األقدار تطيعه: یقال حتى            امره یتبع الموت كان ملك            

 العمررى  عليها و بالمدینۀ خرج لما على بن الحسين ان الهاشمى إسحاق بن الفضل ذكر و

 وجره  الهرادی  كران  و مکۀ الى خرج حتى بالمدینۀ، الحسين مقام متیفيا العمرى یزل لم

 العبراس  الحرج  اراد ممن بيته اهل من معه شیص و الموسم، لوالیۀ جعفر ابى بن سليمان

 محمد و الکوفه، طری  فی موسى ابن عيسى بن اسماعيل و عيسى بن موسى و محمد بن

 مبرارك  المروالی  مرن  و البصرره،  طری  على سليمان بن جعفر ولد من عده و سليمان بن
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 مرن  و -سرليمان  األمر صاحب كان و -الهادی مولى صاعد و الوصيف المفضل و التركى

 مطررف،  برن  عمرر  الروزیر  ابرو  و یقطرين  ابن عبيد و موسى بن یقطين المعروفين الوجوه

 سرليمان  عليهم راسوا و مکۀ، الى معه من و الحسين توجه من بلغهم الذى عند فاجتمعوا

 و بفخ، فلقوه الطالئع، على اسماعيل مولى كامل ابو جعل قد كان و لوالیته، جعفر ابى بن

 اعطاهم محمد بن العباس كان قد و أهلها، امر و بأمرها للقيام بمکۀ قثم بن اهلل عبيد خلفوا

 م،الرحامه الصلۀ و اليهم االحسان لهم ضمن و أحدثوا، ما على االمان

 122ص ،1 الطبری،ج تاریخ                        

 فقتل الوقعه، فکانت ذلك، قبول فأبوا الیادم، المفضل ذلك فی رسولهم كان و 862 سنه

 یحيرى  هرب فيمن كان و هارب، یتبع لم و باألمان، فيهم نودى و الناس، انهزم و قتل، من

 الريهم  فلجا المغرب، بالد من اهرتبت فلح  ادری  فاما حسن، بن اهلل عبد ابنا ادری  و

 بن ادری  ابنه خلفه و فهلك، عليه، احتيل و له، تلطف ان الى عندهم یزل فلم فاعظموه،

 برن  المفضل قال البعوث عنهم انقطعت و لها، مالکين الناحيۀ بتلك اليوم الى فهم ادری ،

 دور و الحسرين  ردا علرى  وثب بفخ الحسين مقتل بالمدینۀ هو و العمرى بلغ لما: سليمان

 مرا  قبض و النیل، حرق و فهدمها الحسين، مع خرج ممن غيرهم و بيته اهل من جماعه

 :قال المقبوضۀ الصوافی فی جعله و یحرقه، لم

 شرارف  ان بعد الحسين لقاء عن صدوده من بلغه لما التركى مبارك على الهادی غضب و

 و الهادی، وفاه الى كذلك یزل فلم ،دوابه سياسه فی تصييره و أمواله بقبض امر و المدینۀ،

 ان تركره  و الزفرت،  ابرى  اهلل عبد بن محمد بن الحسن لقتله عيسى بن موسى على سیط

 توفى ان الى مقبوضه تزل فلم أمواله، بقبض امر و امره، فی المحکم فيکون أسيرا، به یقدم

 بن على و فىالصير عذافر فيهم كان و الجماعه، بفخ اسر ممن موسى على قدم و 1 موسى

 ذلرك  ففعرل  ببغرداد،  الجسر بباب صلبهما و أعناقهما بضرب فامر الکوفى، القالس ساب 
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 مرع  مرنهم  خرج من لیروج عليهم بالتغليظ امره و الکوفه، الى مواله مهرویه وجه و: قال

 .الحسين

: قرال  المطلب، عبد بن الحارث بن نوفل بن اهلل عبد بن سليمان بن محمد بن على ذكر و

 كنت: قال -حسن بنت فاطمه مواله أمه كانت و -1 الحسن يل مولى البرم یوسف نىحدث

 و ببغرداد  النراس  فری  ففرقها دینار، الف اربعين فاعطاه المهدى، على قدم ایام حسين مع

 و قمريص  تحتره  مرا  فروا اال یلبسه شيئا یملك هو و الکوفه من خرج ما اهلل و و الکوفه،

 یقروم  مرا  مواليره  مرن  اسرتقرض  نزل إذا المدینۀ، الى طریقه فی كان لقد و الفراش، إزار

: قرال  زهره، بنى حليف هو و بشر، ابو السرى حدثنى و 1: على قال یومهم فی بمؤونتهم

  فصلى فخ، صاحب الحسن بن على بن الحسين فيه خرج الذى اليوم فی الغداة صليت

 128ص ،1 الطبری،ج تاریخ                        

 عمامرۀ  و قمريص  عليه و فجل  ص، اهلل رسول منبر المنبر صعد و حسين، بنا 862 سنه

 اقبرل  إذ رجليره،  بين وضعه قد مسلول سيفه و خلفه، من و یدیه بين من سدلها قد بيضاء

 عليره  فشد اهلل، عبد بن یحيى بدره المسجد یدخل ان اراد فلما اصحابه، فی البربرى خالد

 و عينيره  فأصراب  وجهه، على فضربه اهلل، عبد بن یحيى هفبدر اليه، النظر انى و البربرى،

 اصرحابه  علرى  حمرل  و موضعه، عن طائرا قحفه الى نظرت القلنسوة و البيضه فقطع انفه،

 حسرين،  فرتکلم  دمرا،  یقطرر  مسلول سيفه و یدیه بين فقام حسين، الى رجع ثم فانهزموا

 :كالمه يخر فی فقال الناس، خطب و عليه، اثنى و اهلل فحمد

 منبرر  علرى  و اهلل، رسول مسجد فی و اهلل، رسول حرم فی اهلل رسول ابن انا الناس، یایها

 فری  لری  بيعره  فرال  بذلك لکم أف لم فان ص، نبيه سنه و اهلل كتاب الى ادعوكم اهلل، نبى

 فرإذا  المسرجد،  ملئروا  قرد  فکانوا كثيرا، ذلك عامهم فی الزیارة اهل كان و: قال أعناقکم

 جميل شاب له ابن بيد أخذ ممش ، رداء عليه القامۀ، طویل الوجه، حسن نهض، قد رجل

 رسرول  برن  یا: قال و حسين، من فدنا المنبر، الى انتهى حتى الناس، رقاب فتیطى جلد،
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 و ص، نبيه قبر زیاره و اهلل بيت حج ارید انا و معى، هذا ابنى و بعيد بلد من خرجت اهلل،

 جعلت بما وفاء فعندك قلت، ما سمعت قد و ك،من حدث الذى األمر هذا ببالی ییطر ما

 :قال نعم،: قال نفسك؟ على

 :قال فبایع ادن: البنه قال ثم فبایعه،: قال فابایعك، یدك ابسط

 .العام ذلك فی حججت انى ذلك و بمنى، الرءوس فی رءوسهما اهلل و فرایت

 اهلل و: على ابن حسين الى ارسل التركى مباركا ان المدینۀ اهل من جماعه حدثنى و: قال

 مرن  على ایسر سحي ، مکان فی الریح بی تهوى او الطير، فتیطفنی السماء من اسقط الن

 منهزم فانى فبيتنى االعذار، من بد ال لکن و شعره، راسك من اقطع او بشوكه، اشوكك ان

 نفرر  فری  -اليره  خرج او -الحسين اليه فوجه: قال ميثاقه و اهلل عهد بذلك فاعطاه عنك

 .عيسى بن بموسى لح  حتى اصحابه فانهزم كبروا، و صاحوا عسکره من دنوا فلما یسير،

  المفضل بن محمد بن المفضل أخبرنی: قال الکالبى، المضرحى ابو ذكر و

 121ص ،1 الطبری،ج تاریخ                        

 علرى  بن الحسين ان طالب، ابى بن على بن العباس بن اهلل عبيد بن حسين ابن 862 سنه

 یوافروه،  ان وعردوه  قرد  كران  و -معه ییرجوا لم قوم فی یومئذ قال حسن، بن حسن بن

 :متمثال -عنه فتیلفوا

 منتصفا عاش او عجل على موتا            عجبا فرصه القى بالسيف عاذ من         

 عنفا تضربوا حتى المجد تدركوا لن            یفسدكم السهل ان السهل تقربوا ال            

 دخل: قال ابيه، عن حدثه المنقرى محمد بن اهلل عبد ان الهاشمى العباس بن الفضل ذكر و

 عرذرا  یلرتم   خائفا فوجده فخ، من منصرفه عند عيسى بن موسى على داب بن عيسى

 اهل الى معاویه بن یزید به كتب شعرا أنشدك! األمير اهلل اصلح: له فقال قتل، من قتل من

 :فقال فانشده، انشدنى،: قال عنه؟ اهلل رضى على بن الحسين قتل من هفي یعتذر المدینۀ

  قحم سيرها فی عذافره على            لطيته الغادی الراكب یایها         
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  الرحم و اهلل الحسين بين و بينی            بها المزار شحط على قریشا ابلغ            

  الذمم له ترعى ما و اإلله عهد            انشده البيت بفناء موقف و            

  كرم بره لعمری حصان أم            بامکم فیرا قومکم عنفتم            

 علموا قد الناس خير و النبی بنت            احد فضلها یدانى ال التی هی            

  قسم ضلهاف من لهم قومکم من            غيركم و فضل لکم فضلها و            

  فينتظم أحيانا یصدق الظن و            كعالمه ظنا او ألعلم انى            

  الرخم و العقبان تهاداكم قتلى            بها تطلبون ما یتركکم سوف ان            

 اعتصموا و السلم بحبال مسکوا و            خمدت إذ الحرب تشبوا ال قومنا یا         

  یتیم البغى كاس شارب ان و            مصرعه البغى ان البغى تركبوا ال            

  األمم بها بادت قد و القرون من            قبلکم كان قد من الحرب جرب قد            

  القدم به زلت بذخ ذی فرب            بذخا تهلکوا ال قومکم فانصفوا            

 121ص ،1 الطبری،ج اریخت                        

 .فيه كان ما بعض عيسى بن موسى عن فسرى: قال 862 سنه

 اميرر  الهرادی  ان حدثره  العرالء  ان موسرى  برن  عيسى بن الرحمن عبد بن اهلل عبد ذكر و

 و مواليره  بیلوتره  فاغتم بیطه، كتابا یکتب ليله خال فخ اهل خلع عليه ورد لما المؤمنين

 من فدنا: قال الیبر، انتهى ء شی اى الى تنظر حتى اذهب: افقالو له، غالما فدسوا خاصته،

 لك؟ ما: قال ريه فلما موسى،

 :فقال اليه، راسه رفع ثم فاطرق: قال عليه فاعتل

 یرقد لم من اإلدالج كفاهم و            شانهم من السرى لي  االلى رقد         

 سليمان بن محمد قال: قال معی،األص حدثنا: قال الباهلى، بکر بن معاویه بن احمد ذكر و

 اهلل و ال: قال ارم،: الهدفين بين یدیه بين یرمى كان و -المدنی عمرو ابى بن لعمرو فخ ليله
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 لرم  و الهردفين،  برين  یردیك  برين  الرمرى  صحبتك انما انى ص، اهلل رسول ولد ارمى ال

 .المسلمين الرمى اصحبك

 .برصبال اال مات فما فرمى ارم،: المیزومی فقال: قال

 الهرادی،  یدی بين فوضع موسى، بن یقطين برأسه جاء و على بن الحسين قتل لما و: قال

 احررمکم  ان بره  أجزیکم ما اقل ان! الطواغيت من طاغوت برأس جئتم اهلل و كأنکم: قال

 .شيئا یعطهم لم و فحرمهم: قال جوائزكم

 :متمثال الحسين قتل لما: الهادی موسى قال و

 نلقاها فئه ما إذا انا            راماها من لقارها انصف قد         

 اخراها على أوالها نرد            

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 بن حسین قیام زید بن علیّ .86

 828-812ص ،7 الطبری،ج تاریخ
  دخلت ثم 811 سنه

  مائه و عشرین و اثنتين سنه

  احداث من فيها كان عما الیبر ذكر                        

  على بن زید مقتل خبر

 .على بن زید مقتل ذلك فمن

 :ذلك عن الیبر ذكر

 االستعداد، و للیروج بالتأهب اصحابه امر لما على بن زید ان مینف، ابى عن هشام ذكر

 سرراقه  برن  سرليمان  فرانطل   ذلك، من به امرهم فيما بالبيعه له الوفاء یرید كان من أخذ
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 لره  یقرال  مرنهم  رجرل  الى ییتلف انه اعلمه و خبره، فاخبره عمر، بن یوسف الى البارقى

 فبعرث  فريهم  نرازل  هو و لبارق، اخت ابن طعمه، له یقال تميم بنى من رجل الى و عامر،

 بهمرا،  فراتى  الررجالن،  أخذ و عندهما، یوجد فلم منزلهما فی على بن زید یطلب یوسف

 قبرل  فتعجرل  یؤخرذ،  ان على بن زید تیوف و اصحابه و زید امر هل استبان كلمهما فلما

 :قال الکوفه اهل بين و بينه جعله الذى األجل

 رجرل  الرحمن، عبد بن عمرو شرطه على و الصلت، بن الحکم یومئذ الکوفه اهل على و

 اناس فی الکندى، العباس بن اهلل عبيد معه و فيهم كان و أخواله، ثقيف كانت و القاره، من

 الرذین  علرى  برن  زیرد  اصرحاب  راى فلما: قال بالحيرة عمر بن یوسف و الشام، اهل من

 اجتمعت امره، عن یستبحث و اليه، یدس انه و زید، امر بلغه قد عمر بن یوسف ان بایعوه

: زیرد  قرال  عمرر؟  و بکرر  ابى فی قولك ما! اهلل رحمك: فقالوا رءوسهم، من جماعه اليه

 اال فيهمرا  یقرول  ال و منهمرا  یتبررأ  بيتى اهل من أحدا سمعت ما لهما، غفر و اهلل رحمهما

  سلطانکم على وثبا ان اال البيت، هذا اهل بدم إذا تطلب فلم: قالوا خيرا،

 818ص ،7 الطبری،ج تاریخ                        

 أحر   كنرا  انرا  ذكررتم  فيما اقول ما أشد ان: زید لهم فقال! ایدیکم من فنزعاه 811 سنه

 لرم  و عنه، دفعونا و علينا، استأثروا القوم ان و اجمعين، الناس من ص اهلل رسول بسلطان

 فلرم : قالوا السنه و بالکتاب عملوا و الناس، فی فعدلوا ولوا قد كفرا، بهم عندنا ذلك یبلغ

! بظالمين لك ليسوا قوم قتال الى تدعو فلم یظلموك، لم أولئك كان ان و! هؤالء یظلمك

 نردعوكم  انما و ألنفسهم، و لکم و لی ظالمون هؤالء ان كأولئك، ليسوا هؤالء ان و: فقال

 أنرتم  فران  تطفرأ،  ان البردع  الرى  و تحيرا،  ان السرنن  الى و ص، نبيه سنه و اهلل كتاب الى

 سب : قالوا و بيعته، نکثوا و ففارقوه بوكيل عليکم فلست ابيتم أنتم ان و سعدتم، أجبتمونا

 قد كان و االمام، هو على بن زید أخا على بن محمد جعفر باأ ان یزعمون كانوا و -االمام

 هرو  و ابيره،  بعرد  اليوم امامنا جعفر: فقالوا حيا، محمد بن جعفر ابنه كان و -یومئذ هلك
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 اليروم  فهم الرافضه، زید فسماهم بإمام فلي  على بن زید نتبع ال و ابيه، بعد باألمر أح 

 زید خروج قبل طائفه منهم كانت و فارقوه حيث المغيره الرافضه سماهم الذى ان یزعمون

 ان لنرا  افتررى  یبرایع،  فينرا  علرى  بن زید ان: له فقالوا على، بن محمد بن جعفر الى مروا

 امررهم  ما فکتموا فجاءوا، خيرنا و سيدنا و أفضلنا اهلل و فهو بایعوه، نعم: لهم فقال نبایعه؟

 .به

 سرنه  صفر من ليله أول األربعاء ليله بهاصحا فواعد خروجه، على بن لزید استتب و: قال

 .مائه و عشرین و اثنتين

 فرأمره  الصلت، ابن الحکم الى فبعث الیروج، على ازمع قد زیدا ان عمر بن یوسف بلغ و

 الشرط و العرفاء الى الحکم فبعث فيه، یحصرهم األعظم المسجد فی الکوفه اهل یجمع ان

 ادركنراه  من: یقول األمير ان اال: منادیه نادى مث المسجد، فادخلهم المقاتله، و المناكب و

 الثالثراء  یروم  المسجد الناس فاتى األعظم المسجد ادخلوا الذمۀ، منه برئت فقد رحله فی

 حارثرۀ  برن  زیرد  برن  إسرحاق  برن  معاویره  دار فری  زیدا طلبوا و بيوم، زید خروج قبل

  بن معاویه دار من رد،الب شدیده ليله فی األربعاء، ليله ذلك و ليال، فیرج األنصاری،

 811ص ،7 الطبری،ج تاریخ                        

 .منصور یا: نادوا و النيران، فيها الهرادى فرفعوا إسحاق، 811 سنه

 طلرع  حترى  كرذلك  زالروا  فمرا  يخر، رفعوا هردیا النار اكلت فکلما منصور یا أمت أمت،

 مرن  يخرر  رجرال  و الحضررمى  مثر  التنعرى  القاسم على بن زید بعث أصبحوا فلما الفجر،

 العبراس  برن  جعفرر  لقريهم  القي  عبد صحراء فی كانوا فلما بشعارهما، ینادیان اصحابه،

 ارترث  و التنعرى،  القاسرم  مع كان الذى الرجل فقتل اصحابه، على و عليه فشدوا الکندى،

 قصر،ال باب على عنقه فضربت به فامر شيئا، عليه یرد فلم فکلمه الحکم، به فاتى القاسم،

 الصرلت  برن  الحکرم  امرر  و صراحبه  و هو على ابن زید اصحاب من قتل من أول فکان

 الکوفره  اربراع  علرى  و الکوفره  اهل على المسجد أبواب غلقت و فغلقت، السوق بدروب



 159 __کتاب مستندات  |........................................................................................

 اسرد  و مرذحج  على و البجلی، جریر بن اهلل عبد بن ابراهيم المدینۀ اهل ربع على یومئذ،

 قري   برن  اشرعث  برن  محمرد  بن المنذر ربيعه و كنده ىعل و العبدى، بذل ابى ابن عمرو

 .الیيوانى ثم الهمدانى مالك بن محمد همدان و تميم على و الکندى،

 منادیره  یوسرف  فرامر  الیبرر،  فاخبره عمر، بن یوسف الى الصلت بن الحکم بعث و: قال

 الفقر  بیبررهم؟  فيرأتينی  القوم هؤالء من فيقترب الکوفه یاتى من: الشام اهل فی فنادى

 جبانره  الرى  انتهرى  حتى اقبل ثم فارسا، خمسين فی فركب انا،: الکندى العباس بن جعفر

 تل الى خرج اصبح فلما فاخبره، عمر بن یوسف الى رجع ثم فاستیبرهم، السلولی، سالم

 العبراس  یومئذ شرطته على و الناس، اشراف و قریش معه و عليه فنزل الحيرة، من قریب

 القيقانيرۀ  مرن  ثالثمائرۀ  معره  و الفين فی االراشى سلمه بن لریانا فبعث المزنى، سعيد بن

 .النشاب معهم رجاال

 رجال، عشر ثمانيۀ و رجل مائتی الليلۀ تلك وافاه من جميع فکان على، بن زید اصبح و

 و ال: فقال محصورون، األعظم المسجد فی هم: له فقيل! الناس این! اهلل سبحان: زید فقال

 عبرد  برن  عمر فلقى اليه، فاقبل النداء، خزیمۀ ابن نصر سمع و بعذر یعنابا لمن هذا ما اهلل

 ابرى  برن  الزبيرر  دار عنرد  جهينرۀ  من خيله فی الصلت بن الحکم شرطه صاحب الرحمن

  الطری  فی حکمه

 811ص ،7 الطبری،ج تاریخ                        

 فلرم  أمرت،  منصور ای: خزیمۀ بن نصر فقال عدى، بنى مسجد الى ییرج الذى 811 سنه

 معه، كان من انهزم و الرحمن، عبد بن عمر فقتل اصحابه، و نصر عليه فشد شيئا، عليه یرد

 من خمسمائۀ بها و الصائدیين، جبانه الى انتهى حتى سالم جبانه من على بن زید اقبل و

 یومئرذ  على بن زید تحت كان و فهزمهم معه فيمن على بن زید عليهم فحمل الشام، اهل

 و بیمسره  النجرارى  مرروان  برن  كهمر   بن نهد بنى من رجل اشتراه بهيم، ادهم رذونب

 .الصلت بن الحکم اخذه ذلك بعد زید قتل فلما دینارا، عشرین
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 كران  و -عمررو  ابن ان  له یقال األزد، من رجل دار باب الى على بن زید انتهى و: قال

 رحمرك  الى اخرج: ان  یا یدز فناداه یجيب، فجعل الدار فی هو و فنودی -بایعه فيمن

 مرا : زیرد  فقرال  اليره،  ییرج فلم زهوقا كان الباطل ان الباطل زه  و الح  جاء فقد اهلل،

 فحمل الکناسۀ، الى انتهى حتى مضى زیدا ان ثم: قال! حسيبکم اهلل فعلتموها، قد! اخلفکم

 عمرر  بن یوسف و الجبانۀ الى ظهر حتى خرج ثم فهزمهم، الشام اهل من بها جماعه على

 سرليم  برن  زمرزم  و المزنرى  مرره  بن حزام یدیه بين و اصحابه، و هو اليه ینظر التل على

 لقتله، یوسف على اقبل لو اهلل و رجل، مائتی من نحو معه و المجففۀ، على هما و الثعلبى،

 .الشام اهل فی بالکوفه على بن زید اثر یتبع سلمه بن الریان و

 فرقه كانت و الکوفه، دخل حتى اهلل عبد بن خالد مصلى على اليمين ذات أخذ زیدا ان ثم

 سرليم  بن مینف جبانه نحو انشعبت قد الکناسۀ الى وجه حيث على بن زید اصحاب من

 بهرذا  تکلم ان على الرجل زاد فما: قال! كنده جبانه نحو ننطل  اال: لبعض بعضهم قال ثم

 .الکالم

 فردخل  مرنهم،  رجرل  تیلرف  و فيره،  افمضو زقاقا دخلوا رأوهم فلما الشام، اهل طلع و

 یضربونه فجعلوا صرعوه، انهم ثم ساعه فقاتلهم اليهم خرج ثم ركعتين، فيه فصلى المسجد

 :بالحدید مقنع منهم رجل فنادى بأسيافهم،

 علريهم  اصرحابه  حمرل  و قترل  و ففعلوا، حدید، بعمود راسه اضربوا ثم المغفر اكشفوا ان

 اقتطعوا قد و الشام، هلا انصرف و قتل، قد و عنه فکشفوهم

 811ص ،7 الطبری،ج تاریخ                        

 عروف،  برن  اهلل عبرد  دار دخل حتى الرجل ذلك فذهب سائرهم نجا و رجال، 811 سنه

 .فقتله عمر بن یوسف الى به فذهب فأسروه، عليه الشام اهل فدخل

 :فقال ایاه، الناس خذالن راى قد و على، بن زید اقبل و: قال

 :له فقال! حسينيه جعلوها قد یکون ان تیاف ا خزیمۀ، بن نصر یا
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 قتالره  فکران  امروت،  حتى هذا بسيفی معك الضربن اهلل فو انا اما! الفداء لك اهلل جعلنی

 النراس  ان! الفرداء  لك اهلل جعلنی: على بن لزید قال خزیمۀ بن نصر ان ثم بالکوفه یومئذ

 على فمر المسجد، نحو زید بهم فیرج نحوهم، بنا فامض محصورون، األعظم المسجد فی

 و الشرام،  اهرل  فری  فیرج اقباله، الکندى العباس ابن اهلل عبيد بلغ و عرفطه بن خالد دار

 و -اهلل عبيرد  لرواء  صراحب  فکع وقاص، ابى بن سعد بن عمر باب على فالتقوا زید اقبل

 :قال عنه، كع قد ريه و الحمله اهلل عبيد اراد فلما -مواله سلمان مع لواؤه كان

 .بالدم لواؤه خضب حتى ینصرف فلم عليهم، فحمل! الیبيثۀ بن یا احمل

 منى خذها: لألحول فقال بسيفهما، فاضطربا الحناط، واصل اليه فیرج برز اهلل عبيد ان ثم

 شيئا یصنع فلم ضربه ثم ابدا بقفيز كلت ان یدی اهلل قطع: اآلخر قال و! الحناط الغالم انا و

 و زید جاء و حریث من عمرو دار الى انتهوا حتى اصحابه، و العباس بن اهلل عبيد انهزم و

 األبواب، فوق من رایاتهم یدخلون زید اصحاب فجعل الفيل، باب الى انتهوا حتى اصحابه

 اهرل  یرا : یقرول  و ینرادیهم،  خزیمرۀ  بن نصر جعل و اخرجوا المسجد، اهل یا: یقولون و

 ال و دیرن  فری  لستم فإنکم الدنيا، و الدین الى اخرجوا لعز،ا الى الذل من اخرجوا الکوفه،

 یومئذ كان و -المسجد فوق من بالحجارة یرمونهم فجعلوا الشام، اهل عليهم فأشرف دنيا

 الرى  سرلمه  برن  الریان انصرف و -سالم جبانه فی قيل و نواحيها، فی بالکوفه كبير جمع

 الکوفره،  اهل من ناس اليه خرج و ه،مع فيمن على بن زید انصرف و المساء، عند الحيرة

  اهل من فجرح شدیدا، قتاال الرزق دار عند فقاتله سلمه، بن الریان فأتاه الرزق، دار فنزل

 817ص ،7 الطبری،ج تاریخ                        

 انتهروا  حترى  الرزق، دار من زید اصحاب تبعهم و كثير، ناس منهم قتل و الشام 811 سنه

 غرداه  الغد من كان فلما ظنا، ء شی اسوا األربعاء یوم مساء الشام اهل رجعف المسجد، الى

 .الساعۀ تلك حاضرا یوجد فلم سلمه، بن الریان عمر بن یوسف دعا الیمي ، یوم
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! خيل صاحب من لك أف: له قال و به، فافف سالحه عليه لي  و أتاه بل: بعضهم قال و

 حترى  فسرار  الشام، اهل فی فبعثه ته،شرط صاحب المزنى سعيد بن العباس فدعا اجل 

 خرج و متضای  فالطری  كثير، للتجار خشب ثم و الرزق، دار فی على بن زید الى انتهى

 األنصراری،  إسحاق بن معاویه و العبسى خزیمۀ بن نصر مجنبتيه على و اصحابه، فی زید

 فنرزل ! رضاال و االرض الشام، اهل یا: نادى -رجال معه یکن لم و -العباس ريهم فلما

 مرن  الشرام  اهل من رجل كان قد و المعركۀ فی شدیدا قتاال فاقتتلوا معه، ممن كثير ناس

 :عمر بن ليوسف قال فروه بن نائل له یقال عب  بنى

 :یوسف له فقال ليقتلنی، او القتلنه خزیمۀ بن نصر من عينی مالت انا لئن اهلل و

 سعيد بن العباس اصحاب التقى فلما قطعه اال ء بشی یمر ال سيفا اليه فدفع السيف، هذا خذ

 نصررا  فضررب  نحوه، فاقبل خزیمۀ، بن بنصر فروه بن نائل بصر اقتتلوا، و زید اصحاب و

 .شدیدا قتاال اقتتلوا و مات، ان نصر یلبث فلم فقتله، ضربه نصر ضربه و فیذه، فقطع

 هرم  و نصررفوا فا رجرال،  سبعين من نحوا الشام اهل من قتل و هزمهم على بن زید ان ثم

 تطير   ال الیيرل  فران  اركبروا،  ان اصحابه فی نادى سعيد بن العباس كان قد و حال بشر

 فراقبلوا  سررحهم،  ثرم  عمر بن یوسف عباهم العشى كان فلما فركبوا، المضي  فی الرجال

 حترى  تربعهم  ثرم  فکشفهم، اصحابه فی زید عليهم فحمل زید، اصحاب و هم التقوا حتى

 فری  تربعهم  ثم سليم، بنى الى اخرجهم حتى بالسبیه عليهم شد ثم السبیۀ، الى اخرجهم

 .المسناه على أخذوا حتى رجاله، و خيله

 شدیدا، قتاال هنالك فقاتلهم رؤاس، و بارق بين فيما لهم ظهر زیدا ان ثم

 816ص ،7 الطبری،ج تاریخ                        

 مرن  مسروح، بن مالك ابى بن دالصم عبد له یقال رجل یومئذ لوائه صاحب و 811 سنه

  بنت صفيه تزوج السعدی مسروح كان و المطلب، عبد بن العباس خليف زید، بن سعد بنى

 یوسف الى العباس فبعث رجله، و لیيله تثبت ال خيلهم فجعلت المطلب، عبد بن العباس
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 فری  بىالکل كيسان بن سليمان اليهم فبعث الناشبۀ، الى ابعث: له فقال ذلك، یعلمه عمر بن

 علرى  حریصا زید كان و اصحابه، و زیدا یرمون فجعلوا ناشبه، هم و البیاریۀ، و القيقانيۀ

 برين  األنصراری  إسحاق بن معاویه فقاتل عليه، فأبوا السبیۀ، الى انتهوا حين یصرفهم ان

 إذا حترى  معره  مرن  و على بن زید ثبت و یدیه، بين فقتل شدیدا، قتاال على بن زید یدی

 رجرع  و فرجرع  الدماغ، فی فتشبث اليسرى، جبهته جانب فأصاب بسهم مىر الليل جنح

 .الليل و للمساء اال رجعوا انهم الشام اهل یظن ال و اصحابه،

 مرن  انصرف من يخر كان و على، بن زید مع كان و -الليثى ثابت بن سلمه فحدثنی: قال

 بن زید اثر نقص بیصاح و انا اقبلت: قال -إسحاق بن لمعاویۀ غالم و هو یومئذ، الناس

 البریرد  سرکه  فی العرب لبعض مولى كریمه ابن حران بيت ادخل و انزل، قد فنجده على،

 .شاكر و ارحب دور فی

 انطلر   و! الحسرين  أبرا  فرداك  اهلل جعلنری : لره  فقلت عليه، فدخلت: ثابت بن سلمه قال

 انظر انا و ه،جبهت من النصل فانزع رؤاس لبنى مولى شقير له یقال بطبيب فجاءوا اصحابه

 و ندفنره،  ایرن : القوم فقال قضى، ان یلبث لم ثم یصيح، جعل انزعه ان عدا ما اهلل فو اليه،

 نواریه؟ این

 نضعه و راسه نحتز بل: بعضهم قال و الماء، فی نطرحه و درعه نلبسه: اصحابه بعض فقال

 .الکالب ابى لحم ناكل ال اهلل و ال: یحيى ابنه فقال القتلى، بين

 .فندفنه العباسيۀ الى نحمله بل ال: بعضهم قال و

 فقبلوا فيها، فندفنه الطين منها یؤخذ التی الحفرة الى به ننطل  ان عليهم فاشرت: سلمه قال

 لره  أمکنرا  نحرن  إذا حتى كثير، ماء حينئذ فيه و حفرتين، بين له حفرنا و انطلقنا، و رأیی

 معنا كان و الماء، عليه أجرینا و دفناه،

 817ص ،7 الطبری،ج تاریخ                        
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 بها، نزل فلم ابنه، معنا و السبيع، جبانه ناتى حتى انصرفنا ثم: قال سندی له عبد 811 سنه

 هرذا  تریرد؟  ایرن : لره  فقلت عشره، یکونون ال معه رهط فی بقيت و عنا، الناس تصدع و

 انمرا  كنت ان: له فقلت ن،النهری: فقال: قال -العبدى الصبار ابو معه و -غشيك قد الصبح

 مکانرك،  تبرح ال: له فقلت -یقاتلهم و الفرات یتشطط ان یرید انه فظننت -النهرین ترید

 .كربالء نهری ارید انا: لی فقال قاض هو ما اهلل یقضى او تقتل، حتى تقاتلهم

 لمرا ف معنا، رهط و الصبار ابو و معه انا و الکوفه، من فیرج الصبح، قبل فالنجاء: له فقلت

 قبرل  سرراعا  توجهنرا  ثم بالنیيلۀ، الغداة فصلينا المؤذنين، اذان سمعنا الکوفه من خرجنا

 كنرت  و السير، فاسرع بشر، بن الملك عبد بن بشر مولى سابقا ارید انى: لی فقال نينوى،

 الرى  فانتهينرا  معره،  ناكرل  و فيأكل ایاه، فأطعمها األرغفۀ فاطعم استطعمهم القوم لقيت إذا

 :له فقلت إلينا فیرج الباب، على فدعوت ساب ، منزل فأتينا أظلمنا، قد و نينوى

 .فأرسل الى ترسل ان لك بدا فإذا به، فأكون الفيوم، فاتى انا اما

 .به عهدی يخر فذلك ساب ، عند خلفته و مضيت انى ثم: قال

 افکرانو  الکوفه، اهل دور فی الجرحى یطلبون الشام اهل بعث عمر بن یوسف ان ثم: قال

 .الجرحى یلتمسون البيت یطوفون و الدار، صحن الى النساء ییرجون

 الصرلت  برن  الحکرم  فبعرث  زید، على الجمعه یوم السندی على بن زید غالم دل ثم: قال

 ان العبراس  فکرره  فاسرتیرجاه،  فانطلقا الصلت، بن الحکم ابن و المزنى سعيد بن العباس

 الجمعه یوم غداه عمر بن یوسف الى شيراب سرح و فتركه الصلت بن الحکم ابن عليه یغلب

 ابرو  فقرال  عقيرل،  ابرى  بن الحکم بن محمد بن القاسم بن الحجاج مع على بن زید برأس

 :جهينۀ مولى الجویریۀ

  سالم بصحرا الشمع رفعوا و            المحارم انتهکوا للذین قل         

 !القاسم بن الحکم بن فیوس یا            األكارم وقعه وجدتم كيف            

 بالکناسۀ، فصلب بزید امر البشير، عمر بن یوسف اتى لما و: قال
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 811ص ،7 الطبری،ج تاریخ                        

 زیاد و األنصاری حارثۀ بن زید بن إسحاق بن معاویه و خزیمۀ بن نصر و هو 811 سنه

 عباد بن محمد فجاء درهم، خمسمائۀ فله برأس جاء من: نادى قد یوسف كان و النهدی،

 مرولى  األحرول  جراء  و ،1 درهرم  برألف  عمرر  بن یوسف له فامر خزیمۀ، بن نصر برأس

 قتلته؟ أنت: فقال إسحاق، بن معاویه برأس األشعریين

 :فقال فعرفته، رایته لکنى و قتلته، انا لي ! األمير اهلل اصلح: فقال

 ان: قيرل  قرد  و یقتلره  لرم  انه زعم انه اال ألفا، له یتم ان یمنعه لم و درهم، سبعمائۀ اعطوه

 اال شریص  مرا  بعرد  الکوفره  الى الطری  من رجوعه و زید بأمر یعلم لم عمر بن یوسف

 الرى  -ذكرر  فيمرا  -كترب  اميه بنى من رجال ان ذلك و ایاه، الملك عبد بن هشام باعالم

 و لغافرل،  انك: یقول و یجهله، و یشتمه یوسف الى هشام فکتب زید، امر له یذكر هشام،

 فکترب  فقاتله یقبل لم فان االمان فأعطه طلبه، فی فالحح له یبایع بالکوفه ذنبه غارز زید

 فطلبره  بطلبره،  الکوفره  على خليفته هو و عقيل ابى يل من الصلت بن الحکم الى یوسف

 و درهرم،  يالف خمسه اعطاه و الکن، خراسانيا مملوكا یوسف فدس موضعه، عليه فیفى

 معره  ان و البيرت،  ألهل حبا خراسان من قدم قد انه فيیبره الشيعۀ عضلب یلطف ان امره

 معره  الرذى  المرال  عن ییبرهم و الشيعۀ، یلقى المملوك یزل فلم به، یقویهم ان یرید ماال

 فنرادى  الیيل، اليه یوسف فوجه موضعه، على یوسف فدل فیرج زید، على ادخلوه حتى

  على ابن داود كان: یقول فجعل اقل، او ثالثمائۀ اال منهم اليه یجتمع فلم بشعارهم، اصحابه

 كان الذى زید موضع على دل الذى ان: قيل و! احذر فلم خذالنکم حذرنی قد بکم، اعلم

 حفرروا  ثم النهر سکروا قد اصحابه كان و قيل، فيما یعقوب نهر فی دفن كان و -فيه دفن

 على جعال فاستجعل به، كان ارقص عبد -الماء عليه اجروا ثم ثيابه فی فدفنوه بطنه، فی له

 أمرروا  ثرم  جسرده،  صرلبوا  و راسه، فقطعوا فاستیرجوه، دلهم، ثم موضعه، على یدلهم ان

 زمانا یحرس فمکث ینزل، لئال بحراسته
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 812ص ،7 الطبری،ج تاریخ                        

 هشام الى برأسه بعث و خيثمۀ، ابو معاویه بن زهير یحرسه فيمن كان انه قيل و 811 سنه

 مصرلوبا  البردن  مکرث  و المدینۀ، الى به ارسل ثم دمش ، مدینه باب على فنصب به فامر

 هرو  كران  شرریك  ابن حکيم ان: قيل و احرق و فانزل الوليد به امر ثم هشام، مات حتى

 .یوسف الى بزید سعى الذى

 من رجل عمد زید قتل لما: زید بن یحيى امر فی قال فانه المثنى بن معمر عبيده ابو فاما

 ان فرالرأی  شيعه، لکم خراسان اهل و ابوك، قتل قد: له فقال زید، بن یحيى الى اسد بنى

 فواراه تیرج، ثم الطلب عنك یکف حتى تتوارى: قال بذلك؟ لی كيف و: قال إليها تیرج

 قریبه، بك زید قرابه ان: له فقال مروان، بن بشر بن الملك عبد فاتى خاف ثم ليله، عنده

 و قتل فقد: قال التقوى، الى اقرب عنه العفو كان لقد و اجل،: له قال واجب، عليك حقه و

 تواریره  و فتجيرره  قتله، بمکانه عمر بن یوسف علم ان و له، ذنب ال حدثا غالما ابنه هذا

: الملك عبد الى فأرسل یوسف، الیبر فبلغ عنده فواراه به فأتاه كرامۀ و نعم: قال عندك،

 امير الى فيك الكتبن به تأتنی لم لئن عهدا، اهلل اعطى و عندك، الغالم هذا مکان بلغنى قد

 و سرلطانی  ینرازعنی  مرن  اوارى انا الزور، و الباطل أتاك: الملك عبد له فقال المؤمنين،

 مرن  االسرتماع  ال و علرى  هذا مثل قبول على اخشاك كنت ما! حقی من اكثر فيه یدعى

 عرن  فکرف  عليه، یستر ال و هذا، مثل ليوارى كان ما بشر، ابن اهلل و صدق: فقال صاحبه،

 .خراسان الى الزیدیۀ من نفر فی یحيى خرج الطلب سکن فلما طلبه،

 :فقال بالکوفه زید قتل بعد یوسف خطب و

 لرو  اهلل و أبروه،  یفعرل  كان كما نسائکم حجال فی یتنقل زید بن یحيى ان الکوفه، اهل یا

 .ابيه خصيى عرقت كما خصييه لعرقت صفحته لی ابدى

 و ثرالث  سرنه  فی بالمدینۀ فصلب زید برأس ء جی لما: قال االنصار من رجل عن ذكر و

 :فقال بحياله، فقام االنصار شعراء من شاعر اقبل مائه، و عشرین
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 822ص ،7 الطبری،ج تاریخ                        

 811 سنه

 اساك بالذی ابشر            الميثاق ناقض یا اال          

 قدماكا كان قدما            الميثاق و العهد نقضت            

 مناكا كان قد            الذى ابلي  اخلف لقد            

 فرد ارضيه، ان فاردت غضبان األمير ان: فقال! زید لمثل هذا تقول ا! ویلك: له فقيل: قال

 :شعرائهم بعض عليه

 أفاكا اصبحت لقد            السوء شاعر یا اال         

 توالكا من یرضى            اهلل رسول ابن اشتم            

 مساكا ثم بیزی            اهلل صبحك اال            

 مثواكا النار بان            شك ال الحشر یوم و            

 الرذى  فهرو  عمر، ابن یوسف شرط على الشيبانى یزید بن حوشب بن خراش كان: قيل و

 :السيد فقال صلبه، و زیدا، بشن

 مقصدا الطرف ساهر            مسهدا ليلى بت         

 التبلدا اطلت و            قوله قلت لقد و            

 مزیدا و خراشا و            حوشبا اهلل لعن            

 اعندا و اعتى كان            فانه یزیدا و            

 سرمدا اللعن من الف            الف و الف الف            

 محمدا يذوا و            اإلله حاربوا انهم            

 تعندا زید            المطهر دم فی شركوا            

 مجردا صریعا            جذع فوق عالوه ثم            

 غدا الورى أشقى أنت            حوشب بن خراش یا            
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 828ص ،7 الطبری،ج تاریخ                        

 فصرعد  الکوفره  دخل حتى اقبل على بن زید یوسف قتل لما و: مینف ابو قال 811 سنه

 :فقال المنبر،

 اخروف  ال و بالشرنان،  لی یقعقع ال و الصعبه، بی تقرن ما اهلل و انى الیبيثۀ، المدره اهل یا

 عطراء  ال الهروان،  و بالصغار الکوفه اهل یا شرواأب األشد، بالساعد حبيت! هيهات بالذنب

 و امرا  أموالکم احرمکم و دوركم، و بالدكم اخرب ان هممت لقد و رزق، ال و عندنا لکم

 اال منکم ما خالف، و بغى اهل فإنکم عليه، تکرهون ما اسمعتکم اال منبری علوت ما اهلل

 ان المرؤمنين  اميرر  سرالت  قدل و المحاربى، شریك بن حکيم اال رسوله، و اهلل حارب من

 .ذراریکم سبيت و مقاتلتکم، لقتلت اذن لو و فيکم، لی یأذن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ی قرآن آیه .87

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ه بن حسند بن عبداللّمنصور به محمّ ی نامه .88

 778-767ص ،7 الطبری،ج ختاری
 محمد من الرسائل هذه نسیت: قال یحيى، بن محمد حدثنى و: قال

 766ص ،7 الطبری،ج تاریخ                        

 اهرل  كتراب  مرن  الررحمن  عبد ابو حدثنيها و یصححها، بشير كان و بشير، ابن 817 سنه

 رسراله  ان یرزعم  و ها،یصحح حرب ابى ابن سمعت و نزار، بن صدقه بن الحکم و العراق
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 برل  ال: جعفر ابو فقال عليها، اجبه دعنی: أیوب ابو قال جعفر، ابى على وردت لما محمد

 .ایاه و فدعنی االحساب على تقارعنا إذ عنها، اجيبه انا

 :اليه كتب المدینۀ اهلل عبد بن محمد ظهور المنصور جعفر أبا بلغ لما: قالوا

 انمرا : »اهلل عبرد  بن محمد الى المؤمنين، امير اهلل عبد هللا عبد من الرحيم الرحمن اهلل بسم

 تقطع او یصلبوا او یقتلوا ان فسادا االرض فی یسعون و رسوله و اهلل یحاربون الذین جزاء

 فری  لهرم  و الردنيا  فری  خرزى  لهم ذلك االرض من ینفوا او خالف من ارجلهم و ایدیهم

 «رحيم غفور اهلل ان فاعلموا عليهم قدروات ان قبل من تابوا الذین اال عظيم عذاب اآلخرة

 اقردر  ان قبل من رجعت و تبت ان ص رسوله ذمه و ذمته و ميثاقه و اهلل عهد على لك و

 و دمرائکم  علرى  اتربعکم  من و بيتك اهل و اخوتك و ولدك جميع و اؤمنك ان عليك

 مرن  سرالت  ما و درهم، الف الف أعطيك و مال، او دم من اصبت ما اسوغك و أموالکم،

 ان و بيترك،  اهل من حبسى فی من اطل  ان و شئت، حيث البالد من انزلك و الحوائج،

 اتبرع  ال ثرم  امررك،  من ء شی فی معك دخل او اتبعك، و بایعك و جاءك من كل أؤمن

 یأخرذ  احببرت  من الى فوجه لنفسك، تتوث  ان اردت فان ابدا منه كان ء بشی منهم أحدا

 .به تث  ما اقالميث و العهد و االمان من لك

 اليره  فکترب  اهلل عبد بن محمد الى المؤمنين امير اهلل عبد اهلل عبد من: العنوان على كتب و

 :اهلل عبد بن محمد

 767ص ،7 الطبری،ج تاریخ                        

 برن  اهلل عبرد  الى اهلل عبد بن محمد المهدى اهلل عبد من الرحيم الرحمن اهلل بسم 817 سنه

 لقروم  بالح  فرعون و موسى نبا من عليك نتلو المبين الکتاب يیات تلك مطس: »محمد

 ابناءهم یذبح منهم طائفه یستضعف شيعا أهلها جعل و االرض فی عال فرعون ان یؤمنون

 االرض فی استضعفوا الذین على نمن ان نرید و المفسدین من كان انه نساءهم یستحيى و

 و هامران  و فرعرون  نررى  و االرض فری  لهرم  مکنن و الوارثين نجعلهم و ائمه نجعلهم و
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 على، عرضت الذى مثل االمان من عليك اعرض انا و «یحذرون كانوا ما منهم جنودهما

 ان و بفضرلنا،  حظيتم و بشيعتنا، له خرجتم و بنا، األمر هذا ادعيتم انما و حقنا، الح  فان

 لم انه علمت قد ثم! احياء دهول و والیته ورثتم فکيف االمام، كان و الوصی كان عليا أبانا

 و اللعناء أبناء من لسنا يبائنا، شرف و حالنا و شرفنا و نسبنا مثل له احد األمر هذا یطلب

 و القرابرۀ  من به نمت الذى بمثل هاشم بنى من احد یمت لي  و الطلقاء، ال و الطرداء ال

 فری  عمررو  بنرت  اطمره ف سرلم  و عليه اهلل صلى اهلل رسول أم بنو انا و الفضل، و السابقه

 .دونکم االسالم فی فاطمه بنته بنو و الجاهليۀ

 على، إسالما اولهم السلف من و ص، محمد النبيين من فوالدنا لنا، اختار و اختارنا اهلل ان

 خيررهن  البنرات  مرن  و القبلره،  صلى من أول و الطاهره، خدیجه أفضلهن األزواج من و

 شرباب  سريدا  حسين و حسن االسالم فی لودینالمو من و الجنه، اهل نساء سيده فاطمه

 رسرول  ان و مرتين حسنا ولد المطلب عبد ان و مرتين، عليا ولد هاشما ان و الجنه، اهل

  هاشم بنى اوسط انى و حسين، و حسن قبل من مرتين ولدنی سلم و عليه اهلل صلى اهلل

 761ص ،7 الطبری،ج تاریخ                        

 زال فما األوالد، أمهات فی تنازع لم و العجم، فی تعرق لم أبا، اصرحهم و نسبا، 817 سنه

 ابرن  فانرا  النار، فی لی اختار حتى االسالم و الجاهليۀ فی األمهات و اآلباء لی ییتار اهلل

 خيرر  ابرن  و االخيار، خير ابن انا و النار، فی عذابا اهونهم و الجنه، فی درجه الناس ارفع

 طاعتی، فی دخلت ان على اهلل لك و النار اهل خير ابن و الجنه، اهل خير ابن و االشرار،

 مرن  حردا  اال احدثتره،  امرر  كل على و مالك، و نفسك على اؤمنك ان دعوتی اجبت و

 منك باألمر اولى انا و ذلك، من یلزمك ما علمت فقد معاهد، او لمسلم حقا او اهلل حدود

 األمانرات  فرأی  قبلی، رجاال اعطيته ما ماناال و العهد من أعطيتنی ألنك بالعهد، اوفى و

 ! مسلم ابى أمان أم على، بن اهلل عبد عمك أمان أم هبيرة، ابن أمان! تعطينی

 :جعفر ابو اليه فکتب
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 فیررك  جرل  فرإذا  كتابرك،  قرات و كالمك، بلغنى فقد بعد، اما الرحيم الرحمن اهلل بسم

 ال و اآلبراء،  و كالعمومره  النسراء  اهلل علیج لم و الغوغاء، و الجفاة به لتضل النساء، بقرابه

 كران  لرو  و الدنيا الوالده على كتابه فی به بدا و أبا، العم جعل اهلل الن األولياء، و كالعصبۀ

 مرن  أول و حقرا،  أعظمهرن  و رحمرا،  اقربهن يمنه كانت قرابتهن قدر على لهن اهلل اختيار

 .لهم اصطفائه و منهم، مضى مال علمه على لیلقه اهلل اختيار لکن و غدا، الجنه یدخل

 ولردها  مرن  أحردا  یررزق  لرم  اهلل فان والدتها، و طالب ابى أم فاطمه من ذكرت ما اما و

  رزقه بالقرابۀ االسالم رزق أحدا ان لو و ابنا، ال و بنتا ال االسالم

 762ص ،7 الطبری،ج تاریخ                        

 مرن  لدینه ییتار هلل األمر لکن و اآلخرة، و دنياال فی خير بکل اوالهم اهلل عبد 817 سنه

 اعلم هو و یشاء من یهدى اهلل لکن و احببت من تهدى ال انك: »جل و عز اهلل قال یشاء،

 و: »جل و عز اهلل فانزل اربعه، عمومه له و السالم عليه محمدا اهلل بعث لقد و ،«بالمهتدین

 اثنران  ابرى  و ابرى،  أحردهما  اثنران  فأجاب دعاهم، و فانذرهم «األقربين عشيرتك انذر

 و ميراثرا  ال و ذمه ال و اال بينهما و بينه یجعل لم و منه، والیتهما اهلل فقطع ابوك، أحدهما

 و صرغير،  باهلل الکفر فی لي  و االشرار، خير ابن و عذابا النار اهل اخف ابن انك زعمت

 ان باهلل یؤمن لمؤمن ینبغى ال و خيار، الشر فی لي  و یسير، ال و خفيف اهلل عذاب فی ال

 به فیرت ما اما و «ینقلبون منقلب اى ظلموا الذین سيعلم و» فتعلم، سترد و بالنار، یفیر

 ولده المطلب عبد ان و حسن، أم فاطمه من و مرتين، ولده هاشما ان و على أم فاطمه من

 اهلل رسول خریناآل و األولين فیير مرتين، ولدك سلم و عليه اهلل صلى النبی ان و مرتين،

 .مره اال المطلب عبد ال و مره اال هاشم یلده لم و سلم و عليه اهلل صلى

 لرم  و العجرم  تلردك  لم انه و أبا، و اما اصرحهم و نسبا، هاشم بنى اوسط انك زعمت و

 أنت این ویحك فانظر طرا، هاشم بنى على فیرت رایتك فقد األوالد، أمهات فيك تعرق

 أوال و أبرا  و نفسا منك خير هو من على فیرت و طورك، تعدیت قد فإنك! غدا اهلل من
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 بنرى  خيرار  مرا  و ولرده،  والد على و سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول بن ابراهيم يخرا، و

 اهلل رسرول  وفراه  بعد فيکم ولد ما و اوالد، أمهات بنو اال منهم الفضل اهل و خاصه ابيك

 جردك  مرن  خيرر  لهو و ولد، الم هو و ن،حسي ابن على من افضل سلم و عليه اهلل صلى

 خيرر  لهو و ولد، أم وجدته على، بن محمد ابنه مثل بعده فيکم كان ما و حسن، بن حسن

 ابيك، من

 772ص ،7 الطبری،ج تاریخ                        

 .منك خير لهو و ولد، أم جدته و جعفر ابنه مثل ال و 817 سنه

 مرا : »كتابه فی یقول تعالى اهلل فان سلم، و عليه اهلل ىصل اله رسول بنو انکم: قولك اما و

 تحروز  ال لکنها و قریبه، لقرابه انها و ابنته، بنو لکنکم و ،«رجالکم من احد أبا محمد كان

 ابروك  طلبهرا  لقد و! بها تورث فکيف اإلمامۀ، لها تجوز ال و الوالیۀ، ترث ال و الميراث،

 و الشريیين  اال النراس  فرأبى  لريال،  دفنهرا  و سررا،  مرضرها  و نهارا، فأخرجها وجه بکل

 الیال و االم أبا الجد ان المسلمين بين فيها اختالف ال التی السنه جاءت لقد و تفضيلهما،

 .یرثون ال الیاله و

 الوفاة، سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول حضرت فقد سابقته، و على من به فیرت ما اما و

 فتركروه  السرته  فی كان و یأخذوه، فلم رجل بعد رجال الناس أخذ ثم بالصالة، غيره فامر

 عثمان قتل و عثمان، عليه فقدم الرحمن عبد اما فيها، حقا له یروا لم و عنها، له دفعا كلهم

 معاویره  بایع ثم بابه، دونه اغل  و بيعته، سعد ابى و الزبير، و طلحه قاتله و متهم، له هو و

 قبرل  شريعته  فيره  شرك  و اصرحابه،  عنه تفرق و عليها، قاتل و وجه بکل طلبها ثم بعده

 ثم خلعه على فاجتمعا ميثاقه، و عهده أعطاهما و بهما، رضى حکمين حکم ثم الحکومۀ،

 و معاویه بيد شيعته اسلم و بالحجاز، لح  و دراهم و بیرق معاویه من فباعها حسن كان

 فقد ء شی فيها لکم كان فان حله، ال و والئه غير من ماال أخذ و اهله، غير الى األمر دفع

 معره  الناس فکان مرجانۀ، ابن على على بن حسين عمك خرج ثم ثمنه أخذتم و بعتموه
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 علرى  صرلبوكم  و فقتلروكم  اميه، بنى على خرجتم ثم اليه، برأسه أتوا و قتلوه، حتى عليه

 بیراسان، زید بن یحيى قتل حتى البلدان، من نفوكم و بالنيران، احرقوكم و النیل، جذوع

  كالسبی المحافل فی وطاء بال حملوهم و النساء، و الصبيۀ أسروا و رجالکم قتلوا و

 778ص ،7 الطبری،ج تاریخ                        

 و بردمائکم  أدركنرا  و بثراركم،  فطلبنا عليهم خرجنا حتى الشام، الى المجلوب 817 سنه

 .حجه علينا ذلك فاتیذت فضلناه، و سلفکم سنينا و دیارهم، و ارضهم اورثناكم

 لي  و جعفر، و العباس و حمزه على له منا للتقدمه فضلناه و اباك ذكرنا انما انا ظننت و

 علريهم  مجتمعرا  مرنهم،  متسرلما  سرالمين،  الدنيا من هؤالء خرج لکن و ظننت، كما ذلك

 ةالصال فی الکفره تلعن كما تلعنه اميه بنو كانت و الحرب، و بالقتال ابوك ابتلى و بالفضل،

 علمت لقد و منه نالوا بما ظلمناهم و عنفناهم و فضله، ذكرناهم و له، فاحتججنا المکتوبۀ،

 برين  مرن  للعباس فصارت زمزم، والیه و األعظم، الحجيج سقایۀ الجاهليۀ فی مکرمتنا ان

 و االسرالم،  و الجاهليۀ فی نليها نزل فلم عمر، عليه لنا فقضى ابوك، فيها فنازعنا اخوته،

 اهلل نعشرهم  حتى بأبينا، اال اليه یتقرب لم و ربه الى عمر یتوسل فلم المدینۀ اهل قحط لقد

 عبرد  بنرى  من احد یب  لم انه علمت لقد و به، یتوسل لم حاضر ابوك و الغيث، سقاهم و

 األمر هذا طلب ثم عمومته، من وراثه فکان غيره، سلم و عليه اهلل صلى النبی بعد المطلب

 الیالفره  و له، النبی ميراث و سقایته فالسقایه ولده، اال ینله فلم مهاش بنى من واحد غير

 و اال يخرره  ال و دنيرا  فری  اسرالم  ال و جاهليرۀ  فی فضل ال و شرف یب  فلم ولده، فی

 .مورثه و وارثه العباس

 عليهم ینف  و عياله، و طالب أبا یمون العباس و جاء االسالم فان بدر، من ذكرت ما اما و

 و جوعا، عقيل و طالب لمات كارها بدر الى اخرج العباس ان ال لو و اصابته، التی لالزمه

 كفاكم و السبه، و العار عنکم فاذهب المطعمين، من كان لکنه و شيبه، و عتبۀ للحساجفان

 و الکفرر  فری  علنراكم  قرد  و علينرا  تفیر فکيف بدر، یوم عقيال فدى ثم المئونۀ، و النفقۀ
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 طلبنرا  و األنبيراء،  خراتم  دونکم ورثنا و اآلباء، مکارم عليکم حزنا و االسر، من فدیناكم

  اهلل رحمه و عليك السالم و! ألنفسکم تدركوا لم و عنه، عجزتم ما منه فأدركنا بثاركم

 122-126ص ،1 األمم،ج تجارب
 جعفر أبو إليه فکتب

 فیرك لّج فإذا كتابك، قرأت و كالمك، بلغنی فقد بعد، أمّا الرحيم الرحمن اهلل بسم» -

 ال و اآلبراء،  و كالعمومرۀ  النسراء  اهلل یجعرل  لم و الغوغاء، و الجفاة به لتضلّ النساء بقرابۀ

 كران  لرو  و الردنيا  الوالدة على كتابه فى به بدأ و أبا العمّ جعل اهلل ألنّ األولياء و كالعصبيۀ

 یردخل  من وّلأ حقّا أعظمهنّ و رحما أقربهنّ يمنۀ كانت قرابتهن قدر على لهن اهلل اختيار

  لیلقه اهلل اختيار لکن و غدا، الجنّۀ

 127ص ،1 األمم،ج تجارب                        

 .لهم اصطفائه و فيهم الماضی علمه على

 ولدها من أحدا یرزق لم اهلل فإنّ والدتها، و طالب أبى[ 8] أمّ فاطمۀ من ذكرت ما أمّا و»

 برن  اهلل عبرد  رزقه بالقرابۀ اإلسالم رزق ولدها من أحدا أنّ لو و ابنا، ال و ابنۀ ال اإلسالم

 ییترار [ 181] اهلل إلرى  األمرر  لکنّ و اآلخرة، و الدنيا فى خير بکلّ أوالهم المطلب عبد

 عمومرۀ  لره  و عليره  اهلل صلّى محمّدا اهلل بعث لقد و بالمهتدین أعلم هو و یشاء من لدینه

 أحدهما اثنان فأجاب أنذرهم، و فدعاهم ،[1] األقربين عشيرتك أنذر و: اهلل فأنزل أربعۀ،

 ال و إلّرا  بينهمرا  و بينره  یجعل لم و منه والیتهما اهلل فقطع أبوك أحدهما اثنان أبى و أبى،

 .ميراثا ال و ذمّۀ

 النرار  أهرل  أخرفّ  ابن و األشرار، خير ابن أنّك و النار، أهل خير ابن أنّك زعمت و» -

 الشررّ  فى لي  و یسير، ال و خفيف اهلل عذاب فى ال و صغير باللّه الکفر فى لي  و عذابا
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 ظلمروا  الرذین  سيعلم و فتعلم سترد و. بالنار یفیر أن باللّه یؤمن لمؤمن ینبغی ال و خيار

 [.1] ینقلبون منقلب أىّ

 و حسن أمّ فاطمۀ من و مرتين ولده هاشما فإنّ علىّ، أمّ فاطمۀ من به فیرت ما أمّا و» -

 األوّلين فیير مرتين، ولدك سلّم و عليه اهلل صلّى النّبى أنّ و مرتين، ولده المطلب عبد أنّ

 عبرد  ال و واحردة  مررة  إلّرا  هاشرم  یلده لم سلّم، و عليه اهلل صلّى اهلل، رسول اآلخرین و

 .مرّة إلّا المطلب

 121ص ،1 األمم،ج تجارب                        

 و العجرم،  تلدك لم أنّه و أبا صرحهمأ و نسبا هاشم بنى[ 181] أوسط أنّك زعمت و» -

 أین یحك و فانظر طرّا، هاشم بنى على فیرت رأیتك فقد األوالد أمّهات فيك تعرق ال

 و أبرا  و نفسا منك خير هو من على فیرت و طورك تعدّیت قد فإنّك غدا، اهلل من أنت

 أبيرك  بنرى  ارخير  مرا  و والده، على و عليه اهلل صلّى اهلل، رسول بن إبراهيم يخرا و أوال

 صرلّى  اهلل، رسرول  وفاة بعد فيکم ولد ما األوالد أمّهات بنو إلّا منهم الفضل أهل و خاصّۀ

 حسن بن حسن جدّك من خير لهو و ولد، ألمّ هو و الحسين بن علىّ من أفضل عليه، اهلل

 ال و أبيرك،  مرن  خيرر  لهو و ولد، أمّ وجدّته علىّ بن محمّد ابنه مثل بعده فيکم كان ما و

 .منك خير لهو و ولد، أم جدّته و جعفر، ابنه مثل

 مرا : كتابه فى قال جلّ و عزّ اهلل فإنّ عليه، اهلل صلّى اهلل، رسول بنو إنّکم قولك أمّا و» -

 تحوز ال لکنّها و قریبۀ لقرابۀ إنّها و ابنته بنو لکنّکم و[ 8] رجالکم من أحد أبا محمّد كان

 بکل أبوك طلبها لقد و بها تورث كيف و اإلمامۀ لها وزتج ال و الوالیۀ ترث ال و الميراث

 و الشريیين [ 187] إال النراس  فرأبى  لريال،  دفنهرا  و سرّا مرّضها و جهارا فأخرجها وجه

 و الیال و األمّ أبا الجدّ أنّ المسلمين بين فيها خالف ال التی السنّۀ جاءت لقد و. تفضيلهما

 .یورثون ال و یرثون ال الیالۀ
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 الوفراة  عليره  اهلل، صلّى اهلل، رسول حضرت فقد سابقته، و علىّ من به فیرت ما أمّا و» -

 رجال الناس أخذ ثمّ بالصالة، غيره فأمر

 122ص ،1 األمم،ج تجارب                        

 .حقّا له یروا لم و عنها، له دفعا كلّهم فتركوه الستّۀ، فى كان و یأخذوه، لم و رجل بعد

 الزبير، و طلحۀ قاتله و متّهم، هوله و عثمان قتل و عثمان، عليه فقدّم منالرح عبد أمّا» -

 .بابه دونه أغل  و بيعته، سعد أبى و

 فيره  شركّ  و أصرحابه  عنه تفرّق و عليها فقاتل وجه بکلّ طلبها ثمّ بعده، معاویۀ بایع ثمّ

 فاجتمعرا  ميثاقره،  و عهرده  أعطاهما و بهما، رضى حکمين حکّم ثمّ. الحکومۀ قبل شيعته

 .خلعه على

 بيرد  شيعته أسلم و بالحجاز، لح  و دراهم، و بیرق معاویۀ من فباعها حسن كان ثمّ» -

 فيه لکم كان فإن حلّه، ال و والته غير من ماال أخذ و أهله، غير إلى األمر دفع و معاویۀ،

 .ثمنه أخذتم و بعتموه، فقد ء شی

 حتّرى  عليه معه الناس فکان رجانۀم ابن على علىّ بن حسين عمّك[ 186] خرج ثمّ» -

 و النیرل،  جرذوع  على صلبوكم و فقتلوكم أميّۀ بنى على خرجتم ثمّ. برأسه أتوا و قتلوه،

 قتلروا  ثرمّ  بیراسران،  زیرد  برن  یحيرى  قتل حتّى البلدان، من نفوكم و بالنيران، أحرقوكم

 المجلروب  یكالسرب  المحامل، فى وطاء بال حملوهم و النساء، و الصبيۀ أسروا و رجالکم

 و أرضرهم  فأورثنراكم  بردمائکم  أدركنرا  و ثاركم، طلبنا و عليهم خرجنا حتّى الشام، إلى

 لره  منّا للتقدمۀ فضّلناه و أباك ذكرنا إنّما أنّا ظننت و حجّۀ، علينا ذلك فاتیذت دیارهم،

 الردنيا  مرن  هرؤالء  خررج  لکن و ظننت، كما ذلك لي  و جعفر، و العبّاس و حمزه على

 بنرو  فکانرت  الحررب  و بالقتال أبوك ابتلى و بالفضل عليهم مجتمعا منهم سلّمامت سالمين

 و فضرله،  ذكّرنراهم  و لره  فاحتججنرا  المکتوبرۀ،  الصرالة  فرى  الکفرة یلعن كما تلعنه أميّه

 و عنّفناهم،
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 122ص ،1 األمم،ج تجارب                        

 .منه نالوا فيما ظلّمناهم

 زمزم، بئر والیۀ و[ 187] األعظم الحجيج سقایۀ الجاهليّۀ فى امکرمتن أنّ علمت لقد و» -

 فى نليها نزل فلم عمر، عليه لنا فقضى أبوك، فيها فنازعنا أخوته بين من للعبّاس فصارت

 إلّا إليه یتقرّب لم و ربّه إلى عمر یتوسّل فلم المدینۀ أهل قحط لقد و. اإلسالم و الجاهليۀ

 لم أنّه علمت لقد و. به یتوسل لم حاضر أبوك و به، الغيث اهمسق و اهلل نعشهم حتّى بأبينا

 ثمّ عمومته، من وارثه كان و غيره عليه، اهلل صلّى النبىّ، بعد المطلب عبد بنى من أحد یب 

 النبىّ ميراث و سقایته، فالسقایۀ ولده إلّا ینله فلم هاشم بنى من واحد غير األمر هذا طلب

 فى إسالم ال و جاهليّۀ فى فضل ال و شرف یب  فلم ولده فى فۀالیال و له عليه، اهلل صلّى

 .مورثه و وارثه العبّاس و إلّا يخرة ال و دنيا

 و عيالره  و طالرب  أبرى  يل یمون العبّاس و جاء اإلسالم فإنّ بدر، من ذكرت ما أمّا و» -

 و طالرب  لمرات  كارها بدر إلى أخرج العبّاس أنّ ال لو و أصابته الّتى لألزمۀ عليهم ینف 

 عنهم اهلل فأذهب المطعمين، من كان لکنّه و شيبۀ، و عتبۀ جفان[ 8] للحسا و جوعا عقيل

 علينا تفیر فکيف بدر، یوم عقيال فدى ثمّ. النفقۀ و المؤونۀ كفاكم و السبّۀ، و العار[ 181]

 کمدون ورثنا و اآلباء، مکارم عليکم حزنا و األسر، من فدیناكم و الکفر، فى علناكم قد و

 و ألنفسرکم،  تردركوه  لرم  و عنره،  عجزتم ما منه أدركنا و بثأركم، طلبنا و األنبياء، خاتم

 .«اهلل رحمۀ و عليك السالم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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م مکرّ و شیعیان در بیان نبیّ امیرالمؤمنینجایگاه  .89

 اسالم

 778 ص ،(للطوسی) األمالی
 بْنِ عَلِیِّ بْنُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْمُفَضَّلِ، أَبِی عَنْ جَمَاعَۀٌ، أَخْبَرَنَا: قَالَ عَنْهُ، وَ -1 -8861

: قَرالَ  یَسَارٍ، بْنُ الرَّبِيعُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْعَدْلِیُّ، اللَّهِ عُبَيْدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا: قَالَ الْعَاصِمِیُّ، زَكَرِیَّا

 عَلِيّراً  أَنَّ(: عَنْرهُ  اللَّرهُ  رَضِریَ ) ذَرٍّ أَبِی إِلَى یَرْفَعُهُ الْجَعْدِ، أَبِی بْنِ سَالِمِ عَنْ الْأَعْمَشُ، دَّثَنَاحَ

 وَقَّراصٍ،  أَبِی بْنِ سَعْدَ وَ عَوْفٍ بْنَ الرَّحْمَنِ عَبْدَ وَ الزُّبَيْرَ وَ طَلْحَۀَ وَ عُثْمَانَ وَ( السَّلَامُ عَلَيْهِ)

 وَ أَمْررِهِمْ،  فِری  یَتَشَراوَرُوا  وَ بَابَرهُ،  عَلَيْهِمْ یُغْلِقُوا وَ بَيْتاً یَدْخُلُوا أَنْ الْیَطَّابِ بْنُ عُمَرُ رَهُمْأَمَ

 الرَّجُرلُ،  ذَلِكَ قُتِلَ مِنْهُمْ، رَجُلٌ أَبَى وَ وَاحِدٍ قَوْلٍ عَلَى خَمْسَۀٌ تَوَافَ َ فَإِنْ أَیَّامٍ، ثَلَاثَۀَ أَجَّلَهُمْ

 لَهُرمْ  قَرالَ  وَاحِدٍ، رَأْیٍ عَلَى جَمِيعاً تَوَافَقُوا فَلَمَّا الِاثْنَانِ، قُتِلَ اثْنَانِ أَبَى وَ أَرْبَعَۀٌ تَوَافَ َ إِنْ وَ

 حَقّراً  یَکُرنْ  فَرإِنْ  أَقُرولُ،  مَرا  مِنِّی تَسْمَعُوا أَنْ أُحِبُّ إِنِّی(: السَّلَامُ عَلَيْهِ) طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ

 .قُلْ: قَالُوا. فَأَنْکِرُوهُ بَاطِلًا یَکُنْ إِنْ وَ اقْبَلُوهُ،فَ

 إِنْ صِردْقَکُمْ  یَعْلَرمُ  وَ سَررَائِرَكُمْ،  یَعْلَرمُ  الَّرذِی  -بِاللَّهِ أَسْأَلَکُمْ: قَالَ أَوْ -بِاللَّهِ أَنْشُدُكُمْ: قَالَ

 قَبْلِی الْقِبْلَتَيْنِ صَلَّى وَ رَسُولِهِ وَ بِاللَّهِ يمَنَ أَحَدٌ فِيکُمْ هَلْ كَذَبْتُمْ، إِنْ كَذِبَکُمْ یَعْلَمُ وَ صَدَقْتُمْ،

 .لَا اللَّهُمَّ: قَالُوا

 أَطِيعُروا  وَ اللَّرهَ  أَطِيعُروا  يمَنُروا  الَّرذِینَ  أَیُّهَا یا(: »جَلَّ وَ عَزَّ) اللَّهُ یَقُولُ مَنْ فِيکُمْ فَهَلْ: قَالَ

 .لَا اللَّهُمَّ: قَالُوا سِوَایَ« 8» «مْمِنْکُ الْأَمْرِ أُولِی وَ الرَّسُولَ

 117-118ص  ،18 جبحار األنوار، 
  صَلَوَاتُ الْبَاقِرِ جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ جَابِرٍ، عَنْ شِمْرٍ، بْنُ عُمَرُ رَوَى«: 82» ج -1

 118ص  ،18 جبحار األنوار،                         



 179 __کتاب مستندات  |........................................................................................

 إِلَرى  بَعَرثَ  الشُّرورَى،  عَلَى أَجْمَعَ وَ الْوَفَاةُ حَضَرَتْهُ لَمَّا الْیَطَّابِ بْنَ عُمَرَ إِنَّ: قَالَ عَلَيْهِ، اللَّهِ

 إِلَرى  وَ عَفَّرانَ،  بْرنِ  عُثْمَانَ إِلَى وَ السَّلَامُ، عَلَيْهِ طَالِبٍ أَبِی بْنِ عَلِیِّ إِلَى قُرَیْشٍ، مِنْ نَفَرٍ سِتَّۀِ

 أَبِری  بْرنِ  سَرعْدِ  وَ عَروْفٍ،  بْرنِ  الرَّحْمَنِ عَبْدِ وَ اللَّهِ، عُبَيْدِ نِبْ طَلْحَۀَ وَ ،«8» الْعَوَّامِ بْنِ زُبَيْرِ

 لِأَحَردِهِمْ،  یُبَرایِعُوا  حَتَّى مِنْهُ یَیْرُجُوا« 1» فَلَمْ« 1» بَيْتٍ إِلَى یَدْخُلُوا أَنْ أَمَرَهُمْ وَ وَقَّاصٍ،

 ثَلَاثَرۀٌ  بَرایَعَ  وَ اثْنَانِ امْتَنَعَ إِنِ وَ قُتِلَ، یُبَایِعَهُمْ أَنْ وَاحِدٌ أَبَى وَ وَاحِدٍ عَلَى أَرْبَعَۀٌ اجْتَمَعَ فَإِنِ

 بِهِ الْقَوْمُ هَمَّ مَا السَّلَامُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ رَأَى فَلَمَّا عُثْمَانَ، عَلَى رَأْیُهُمْ« 1» فَاجْتَمَعَ قُتِلَا،

« 7» مِنِّری  اسْرمَعُوا : لَهُمْ السَّلَامُ عَلَيْهِ فَقَالَ الْحُجَّۀَ، عَلَيْهِمُ يَتَّیِذَلِ فِيهِمْ قَامَ لِعُثْمَانَ، الْبَيْعَۀِ مِنَ

 .فَأَنْکِرُوا بَاطِلًا یَكُ إِنْ وَ فَاقْبَلُوا حَقّاً أَقُولُ مَا یَكُ فَإِنْ

 هَلْ كَذَبْتُمْ، إِنْ كَذِبَکُمْ یَعْلَمُ وَ تُمْصَدَقْ إِنْ صِدْقَکُمْ یَعْلَمُ الَّذِی بِاللَّهِ أَنْشُدُكُمْ«: 6» لَهُمْ قَالَ ثُمَّ

 .لَا: قَالُوا!. غَيْرِی؟ كِلْتَيْهِمَا، الْقِبْلَتَيْنِ إِلَى صَلَّى أَحَدٌ فِيکُمْ

!. غَيْرِی؟ ،-الرِّضْوَانِ بَيْعَۀَ وَ« 7» الْفَتْحِ بَيْعَۀَ -الْبَيْعَتَيْنِ بَایَعَ مَنْ فِيکُمْ هَلْ بِاللَّهِ نَشَدْتُکُمْ: قَالَ

 ...لَا: قَالُوا

 117ص  ،18 جبحار األنوار،                         

 :يلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ لَهُ قَالَ أَحَدٌ فِيکُمْ هَلْ بِاللَّهِ نَشَدْتُکُمْ: ...قَالَ

 .لَا: اقَالُو!. غَيْرِی؟ أُكْسَى، حِينَ تُکْسَى« 7» أَنْتَ! عَلِیُّ یَا

 الْقِيَامَۀِ، یَوْمَ الْفَائِزُونَ شِيعَتُكَ وَ أَنْتَ: اللَّهِ رَسُولُ لَهُ قَالَ أَحَدٌ فِيکُمْ هَلْ بِاللَّهِ نَشَدْتُکُمْ: قَالَ

 .لَا: قَالُوا!. غَيْرِی؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 والیتدر امر  امیرالمؤمنین مدافعان  .91

ص ، 1 شرح األخبار فی فضائل األئمۀ األطهار عليهم السالم، ج

122-722 

 [ ]نعود إلى فضائل أهل البيت

، قال: حضرت الحج، فتعلر  أبرو ذر بأسرتار الکعبرۀ، و     «8»[ و بآخر، عن المقداد 111]

 حوّل وجهه الى الناس و قال:

فه بنفسری: أنرا جنردب برن     أیها الناس من عرفنی فقد عرفنی، و من لم یعرفنی فأنا أعر

إِنَّ اللَّهَ »جنادة، أنا أبو ذر الغفاری، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و يله قرأ هذه اآلیۀ: 

يدَمَ وَ نُوحاً وَ يلَ إِبْراهِيمَ وَ يلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ ذُرِّیَّۀً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّرهُ    اصْطَفى

 ، ثم قال:«1»« سَمِيعٌ عَلِيمٌ

األبوة من نوح، و اآلل من إبراهيم، و الصفوة من إسماعيل، و الذریۀ الطاهرة من أهل بيت 

محمّد صلّى اللّه عليه و يله، و أهل بيت محمّد صلّى اللّه عليه و يله هم السماء المرفوعۀ 

الراسيۀ و و األرض المبسوطۀ و الشم  الضاحيۀ و القمر المنير و النجوم الزاهرة و الجبال 

 البحار الزاخرة و الزیتونۀ المباركۀ، أضاء زیتها و سطع شعاعها و مأل األرض لمعانها.

 و علی عليه السّالم رأسها و هو الصدّی  األكبر و الفاروق األعظم.

 722ص ، 1 شرح األخبار فی فضائل األئمۀ األطهار عليهم السالم، ج                        

لمتحيرة و اللّه لو قدمتم من قدمه اللّه و رسوله، و أخرتم من أخره اللّره و  أال أیتها االمۀ ا

رسوله، و سلّمتم الحکومات الى أهلها و وليها ما طاش أحد فی حکم اللّره و ال اختلرف   

وَ سَريَعْلَمُ الَّرذِینَ ظَلَمُروا أَیَّ مُنْقَلَربٍ     »اثنان فی فرائض اللّه، و ال ضلّت االمۀ بعد نبيهرا،  

 «.8« »لِبُونَیَنْقَ
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 17-11ص ، 1 البن أبی الحدید، ج ،شرح نهج البالغۀ

عن ابن عباس رضری اهلل عنره   « 1»  و روى أبو جعفر محمد بن جریر الطبری فی التاریخ

شهدت اليوم أمير المؤمنين « 1»و قد حججنا مع عمر   قال قال لی عبد الرحمن بن عوف

لو قد مات عمر لبایعت فالنا فقال عمرر   إنی سمعت فالنا یقول« 1»  بمنى و قال له رجل

  إنی لقائم العشيۀ فی الناس أحذرهم هؤالء الرهط الذین یریدون أن« 7»

 11ص ، 1 أبی الحدید، جشرح نهج البالغۀ، البن                         

یغتصبوا الناس أمرهم قال عبد الرحمن فقلت یا أمير المؤمنين إن الموسرم یجمرع رعراع    

و هم الذین یقربون من مجلسك و یغلبون عليه و أخاف أن تقول « 8»  غوغاءهمالناس و 

و « 1»و لکن أمهل حترى تقردم المدینرۀ    « 8»مقالۀ ال یعونها و ال یحفظونها فيطيروا بها 

مقالترك فقرال و   « 1»فيسمعوا « 1»تیلص بأصحاب رسول اهلل فتقول ما قلت ]متمکنا[ 

 لمدینۀ.اهلل ألقومن بها أول مقام أقومه با

فلما قدمناها هجرت یوم الجمعۀ لحدیث عبد الرحمن فلمرا جلر    « 7»  قال ابن عباس

بعد أن ذكر الرجم و حرد الزنراء إنره    « 6»  عمر على المنبر حمد اهلل و أثنى عليه ثم قال

بلغنی أن قائال منکم یقول لو مات أمير المؤمنين بایعت فالنا فال یغرن امررأ أن یقرول إن   

اهلل وقى شرها و لي  فريکم مرن   « 7»  ر كانت فلتۀ فلقد كانت كذلك و لکنبيعۀ أبی بک

تقطع إليه األعناق كأبی بکر و إنه كان من خبرنا حين تروفی رسرول اهلل ص أن عليرا و    

الزبير تیلفا عنا فی بيت فاطمۀ و من معهما و تیلفت عنا األنصار و اجتمرع المهراجرون   

إخواننا من األنصار فانطلقنا نحروهم فلقينرا رجرالن    إلى أبی بکر فقلت له انطل  بنا إلى 

صالحان من األنصار قد شهدا بدرا أحدهما عویم بن ساعدة و الثانی معن بن عدی فقراال  

 فأتينا األنصار و هم مجتمعون فی سقيفۀ« 1»  لنا ارجعوا فاقضوا أمركم بينکم

 11ص ، 1 أبی الحدید، جشرح نهج البالغۀ، البن                         
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« 8»  قالوا سعد بن عبادة وجع« 8»بنی ساعدة و بين أظهرهم رجل مزمل فقلت من هذا 

فقام رجل منهم فحمد اهلل و أثنى عليه فقال أما بعد فنحن األنصار و كتيبۀ اإلسالم و أنتم 

فرإذا أنرتم تریردون أن    « 1»  یا معشر قریش رهط نبينا قد دفت إلينا دافرۀ مرن قرومکم   

 مر.تغصبونا األ

فلمرا  « 1»و كنت قد زورت فی نفسی مقالۀ أقولها بين یدی أبری بکرر   « 1»  فلما سکت

ذهبت أتکلم قال أبو بکر على رسلك فقام فحمد اهلل و أثنى عليه فما تررك شريئا كنرت    

فی نفسی إال جاء به أو بأحسن منه و قال یا معشر األنصار إنکم ال تذكرون « 1»  زورت

و إن العرب ال تعرف هذا األمر إال لقریش أوسرط العررب دارا و   فضال إال و أنتم له أهل 

نسبا و قد رضيت لکم أحد هذین الرجلين و أخذ بيدی و ید أبی عبيدة بن الجرراح و اهلل  

ما كرهت من كالمه غيرها إن كنت ألقدم فتضرب عنقی فيما ال یقربنی إلى إثم أحب إلی 

من األنصرار  « 7»  أبو بکر كالمه قام رجلمن أن أؤمر على قوم فيهم أبو بکر. فلما قضى 

 منا أمير و منکم أمير« 6»  فقال أنا جذیلها المحکك و عذیقها المرجب

 17ص ، 1 أبی الحدید، جشرح نهج البالغۀ، البن                         

و ارتفعت األصوات و اللغط فلما خفت االختالف قلت ألبی بکرر ابسرط یردك أبایعرك     

عته و بایعه الناس ثم نزونا على سعد بن عبادة فقرال قرائلهم قتلرتم سرعدا     فبسط یده فبای

فقلت اقتلوه قتله اهلل و أنا و اهلل ما وجدنا أمرا هو أقوى من بيعرۀ أبری بکرر خشريت إن     

فارقت القوم و لم تکن بيعۀ أن یحدثوا بعدنا بيعۀ فإما أن نبایعهم علرى مرا ال نرضرى أو    

 نیالفهم فيکون فساد.

 181-121ص ، 11 جنوار، بحار األ

عَنِ النَّهِيکِیِّ عَنْ خَلَفِ بْرنِ سَرالِمٍ عَرنْ    « 8»  ل، الیصال ابْنُ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -7

کَرُوا مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَۀَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ زَیْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كَانَ الَّذِینَ أَنْ
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عَلَى أَبِی بَکْرٍ جُلُوسَهُ فِی الْیِلَافَۀِ وَ تَقَدُّمَهُ عَلَى عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع اثْنَیْ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ 

دِ وَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ خَالِدُ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَ

سْعُودٍ وَ أُبَیُّ بْنُ كَعْبٍ وَ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ وَ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِیُّ وَ سَلْمَانُ الْفَارِسِیُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَ

حُنَيْفٍ وَ أَبُرو  بُرَیْدَةُ الْأَسْلَمِیُّ وَ كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ خُزَیْمَۀُ بْنُ ثَابِتٍ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ وَ سَهْلُ بْنُ 

فَلَمَّا صَعِدَ الْمِنْبَرَ تَشَاوَرُوا بَيْنَهُمْ فِی « 1»  أَیُّوبَ الْأَنْصَارِیُّ وَ أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ وَ غَيْرُهُمْ

  أَمْرِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هَلَّا نَأْتِيهِ فَنُنْزِلَهُ عَنْ

 122ص ، 11 جر، بحار األنوا                        

وَ  مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَالَ يخَرُونَ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ أَعَنْتُمْ عَلَى أَنْفُسِکُمْ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ

ع نَسْتَشِيرُهُ وَ وَ ال تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَۀِ وَ لَکِنِ امْضُوا بِنَا إِلَى عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ   جَلَ

أَوْلَى بِهِ نَسْتَطْلِعُ أَمْرَهُ فَأَتَوْا عَلِيّاً ع فَقَالُوا یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ضَيَّعْتَ نَفْسَكَ وَ تَرَكْتَ حَقّاً أَنْتَ 

 َّ حَقُّكَ وَ أَنْرتَ أَوْلَرى   وَ قَدْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِیَ الرَّجُلَ فَنُنْزِلَهُ عَنْ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّ الْحَ

نْتُمْ إِلَّا بِالْأَمْرِ مِنْهُ فَکَرِهْنَا أَنْ نُنْزِلَهُ مِنْ دُونِ مُشَاوَرَتِكَ فَقَالَ لَهُمْ عَلِیٌّ ع لَوْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ مَا كُ

الزَّادِ وَ قَدِ اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّۀُ التَّارِكَۀُ حَرْباً لَهُمْ وَ لَا كُنْتُمْ إِلَّا كَالْکُحْلِ فِی الْعَيْنِ أَوْ كَالْمِلْحِ فِی 

 لِقَوْلِ نَبِيِّهَا وَ الْکَاذِبَۀُ

 182ص ، 11 جبحار األنوار،                         

نْ وَغْرِ صُدُورِ عَلَى رَبِّهَا وَ لَقَدْ شَاوَرْتُ فِی ذَلِكَ أَهْلَ بَيْتِی فَأَبَوْا إِلَّا السُّکُوتَ لِمَا یَعْلَمُونَ مِ

ۀِ وَ اللَّهِ لَروْ  الْقَوْمِ وَ بُغْضِهِمْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ وَ أَنَّهُمْ یُطَالِبُونَ بِثَأْرَاتِ الْجَاهِلِيَّ

وا ذَلِركَ حَتَّرى قَهَرُونِری وَ    فَعَلْتُمْ ذَلِكَ لَشَهَرُوا سُيُوفَهُمْ مُسْتَعِدِّینَ لِلْحَرْبِ وَ الْقِتَالِ كَمَا فَعَلُ

عَ الْقَوْمَ غَلَبُونِی عَلَى نَفْسِی وَ لَبَّبُونِی وَ قَالُوا لِی بَایِعْ وَ إِلَّا قَتَلْنَاكَ فَلَمْ أَجِدْ حِيلَۀً إِلَّا أَنْ أَدْفَ

وْمَ نَقَضُوا أَمْرَكَ وَ اسْتَبَدُّوا عَنْ نَفْسِی وَ ذَاكَ أَنِّی ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ إِنَّ الْقَ

 بِهَا دُونَكَ وَ عَصَوْنِی فِيكَ فَعَلَيْكَ بِالصَّبْرِ حَتَّى یُنْزِلَ اللَّهُ الْأَمْرَ وَ إِنَّهُمْ سَيَغْدِرُونَ بِركَ لَرا  

ۀَ سَتَغْدِرُ بِكَ بَعْدِی كَذَلِكَ مَحَالَۀَ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ سَبِيلًا إِلَى إِذْلَالِكَ وَ سَفْكِ دَمِكَ فَإِنَّ الْأُمَّ
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أَخْبَرَنِی جَبْرَئِيلُ ع مِنْ رَبِّی تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ لَکِنِ ائْتُوا الرَّجُلَ فَأَخْبِرُوهُ بِمَرا سَرمِعْتُمْ مِرنْ    

عَلَيْهِ وَ أَبْلَغَ فِی عُقُوبَتِهِ إِذَا  نَبِيِّکُمْ وَ لَا تَدَعُوهُ فِی الشُّبْهَۀِ مِنْ أَمْرِهِ لِيَکُونَ ذَلِكَ أَعْظَمَ لِلْحُجَّۀِ

مَ أَتَى رَبَّهُ وَ قَدْ عَصَى نَبِيَّهُ وَ خَالَفَ أَمْرَهُ قَالَ فَانْطَلَقُوا حَتَّى حَفُّوا بِمِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ص یَروْ 

لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِیِّ   الْقُرْينِ فَقَالَ جُمُعَۀٍ فَقَالُوا لِلْمُهَاجِرِینَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَدَأَ بِکُمْ فِی

دْلَالِهِ وَ الْمُهاجِرِینَ وَ الْأَنْصارِ فَبِکُمْ بَدَأَ فَکَانَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ وَ قَامَ خَالِدَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِإِ

عَلِمْتَ مَا تَقَدَّمَ لِعَلِیٍّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ  بِبَنِی أُمَيَّۀَ فَقَالَ یَا أَبَا بَکْرٍ اتَّ ِ اللَّهَ فَقَدْ

رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَنَا وَ نَحْنُ مُحْتَوِشُوهُ فِی یَوْمِ بَنِی قُرَیْظَۀَ وَ قَدْ أَقْبَلَ عَلَرى رِجَرالٍ مِنَّرا    

صَارِ أُوصِيکُمْ بِوَصِيَّۀٍ فَاحْفَظُوهَا وَ إِنِّی مُؤَدٍّ إِلَريْکُمْ  ذَوِی قَدْرٍ فَقَالَ مَعَاشِرَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْ

کُمْ وَ أَمْراً فَاقْبَلُوهُ أَلَا إِنَّ عَلِيّاً ع أَمِيرُكُمْ مِنْ بَعْدِی وَ خَلِيفَتِی فِيکُمْ أَوْصَانِی بِذَلِكَ رَبِّی وَ رَبُّ

تُؤْوُوهُ وَ تَنْصُرُوهُ اخْتَلَفْرتُمْ فِری أَحْکَرامِکُمْ وَ اضْرطَرَبَ      إِنَّکُمْ إِنْ لَمْ تَحْفَظُوا وَصِيَّتِی فِيهِ وَ

ی عَلَيْکُمْ أَمْرُ دِینِکُمْ وَ وَلِیَ عَلَيْکُمُ الْأَمْرَ شِرَارُكُمْ أَلَا وَ إِنَّ أَهْرلَ بَيْتِری هُرمُ الْوَارِثُرونَ أَمْررِ     

فِيهِمْ وَصِيَّتِی فَاحْشُرْهُ فِری زُمْرَتِری وَ اجْعَرلْ لَرهُ مِرنْ       الْقَائِمُونَ بِأَمْرِ أُمَّتِی اللَّهُمَّ فَمَنْ حَفِظَ

جَنَّۀَ مُرَافَقَتِی نَصِيباً یُدْرِكُ بِهِ فَوْزَ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ وَ مَنْ أَسَاءَ خِلَافَتِی فِی أَهْلِ بَيْتِی فَاحْرِمْهُ الْ

  عَرْضُهَا السَّماواتُ  الَّتِی
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فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْیَطَّابِ اسْکُتْ یَا خَالِدُ فَلَسْتَ مِنْ أَهْرلِ الشُّرورَى وَ لَرا مِمَّرنْ       وَ الْأَرْضُ

كَ لَتَنْطِ ُ بِغَيْرِ یُرْضَى بِقَوْلِهِ فَقَالَ خَالِدٌ بَلْ اسْکُتْ أَنْتَ یَا ابْنَ الْیَطَّابِ فَوَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّ

أَدَبراً وَ  لِسَانِكَ وَ تَعْتَصِمُ بِغَيْرِ أَرْكَانِكَ وَ اللَّهِ إِنَّ قُرَیْشاً لَتَعْلَمُ أَنَّكَ أَلْأَمُهَرا حَسَرباً وَ أَقَلُّهَرا    

كَ لَجَبَانٌ عِنْدَ الْحَرْبِ بَیِيلٌ أَخْمَلُهَا ذِكْراً وَ أَقَلُّهَا غَنَاءً عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَنْ رَسُولِهِ وَ إِنَّ

فِی الْجَدْبِ لَئِيمُ الْعُنْصُرِ مَا لَكَ فِی قُرَیْشٍ مَفْیَرٌ قَالَ فَأَسْکَتَهُ خَالِدٌ فَجَلَ َ ثُمَّ قَامَ أَبُرو ذَرٍّ  

دُ یَا مَعَاشِرَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ رَحْمَۀُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ أَمَّا بَعْ

سَيْنِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ وَ عَلِمَ خِيَارُكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْأَمْرُ لِعَلِیٍّ ع بَعْدِی ثُمَّ لِلْحَسَنِ وَ الْحُ
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بِيِّکُمْ وَ تَنَاسَريْتُمْ مَرا أَوْعَرزَ إِلَريْکُمْ وَ     ثُمَّ فِی أَهْلِ بَيْتِی مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ ع فَاطَّرَحْتُمْ قَوْلَ نَ

هَا وَ لَرا یَحْرزَنُ   اتَّبَعْتُمُ الدُّنْيَا وَ تَرَكْتُمْ نَعِيمَ الْآخِرَةِ الْبَاقِيَۀِ الَّتِی لَا یُهْدَمُ بُنْيَانُهَا وَ لَا یَزُولُ نَعِيمُ

مُ الَّتِری كَفَررَتْ بَعْردَ أَنْبِيَائِهَرا فَبَردَّلَتْ وَ غَيَّررَتْ       أَهْلُهَا وَ لَا یَمُوتُ سُکَّانُهَا وَ كَرذَلِكَ الْرأُمَ  

بِظَلَّامٍ   ا اللَّهُفَحَاذَیْتُمُوهَا حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ وَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ فَعَمَّا قَلِيلٍ تَذُوقُونَ وَبَالَ أَمْرِكُمْ وَ مَ

فَقَالَ یَا أَبَا بَکْرٍ إِلَى مَنْ تُسْنِدُ أَمْرَكَ إِذَا « 8»  سِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُلِلْعَبِيدِ ثُمَّ قَامَ سَلْمَانُ الْفَارِ

 نَزَلَ بِكَ الْقَضَاءُ وَ إِلَى مَنْ تَفْزَعُ إِذَا سُئِلْتَ عَمَّا لَا تَعْلَمُ وَ فِی الْقَوْمِ مَنْ هُوَ أَعْلَرمُ مِنْركَ وَ  

 مَنَاقِبَ مِنْكَ وَ أَقْرَبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَرَابَۀً أَكْثَرُ فِی الْیَيْرِ أَعْلَاماً وَ
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فُو لَركَ  وَ قِدْمَۀً فِی حَيَاتِهِ وَ قَدْ أَوْعَزَ إِلَيْکُمْ فَتَرَكْتُمْ قَوْلَهُ وَ تَنَاسَيْتُمْ وَصِيَّتَهُ فَعَمَّا قَلِيلٍ یَصْر 

رُ حِينَ تَزُورُ الْقُبُورَ وَ قَدْ أَثْقَلْتَ ظَهْرَكَ مِنَ الْأَوْزَارِ لَوْ حُمِلْتَ إِلَى قَبْرِكَ لَقَدِمْتَ عَلَى مَا الْأَمْ

قَدَّمْتَ فَلَوْ رَاجَعْتَ الْحَ َّ وَ أَنْصَفْتَ أَهْلَهُ لَکَانَ ذَلِكَ نَجَاةً لَكَ یَوْمَ تَحْتَاجُ إِلَرى عَمَلِركَ وَ   

فِی حُفْرَتِكَ بِذُنُوبِكَ وَ قَدْ سَمِعْتَ كَمَا سَمِعْنَا وَ رَأَیْتَ كَمَا رَأَیْنَا فَلَمْ یَرْدَعْركَ ذَلِركَ   تَفَرَّدُ 

وَدِ ره عَمَّا أَنْتَ لَهُ فَاعِلٌ فَاللَّهَ اللَّهَ فِی نَفْسِكَ فَقَدْ أَعْذَرَ مَنْ أَنْذَرَ ثُمَّ قَامَ الْمِقْردَادُ بْرنُ الْأَسْر   

ا أَبَا بَکْرٍ ارْبَعْ عَلَى نَفْسِكَ وَ قِ ْ شِبْرَكَ بِفِتْرِكَ وَ الْزَمْ بَيْتَكَ وَ ابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ فَقَالَ یَ

 فَإِنَّ ذَلِكَ أَسْلَمُ لَكَ فِی حَيَاتِكَ وَ مَمَاتِكَ وَ رُدَّ هَذَا الْأَمْرَ إِلَى حَيْثُ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

لَا تَرْكَنْ إِلَى الدُّنْيَا وَ لَا یَغُرَّنَّكَ مَنْ قَردْ تَررَى مِرنْ أَوْغَادِهَرا فَعَمَّرا قَلِيرلٍ        وَ رَسُولُهُ ص وَ

هُوَ تَضْمَحِلُّ دُنْيَاكَ ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى رَبِّكَ فَيَجْزِیكَ بِعَمَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ لِعَلِیٍّ وَ 

اللَّهِ ص وَ قَدْ نَصَحْتُكَ إِنْ قَبِلْتَ نُصْحِی ثُمَّ قَامَ بُرَیْدَةُ الْأَسْلَمِیُّ فَقَالَ یَا  صَاحِبُهُ بَعْدَ رَسُولِ

 أَبَا بَکْرٍ نَسِيتَ أَمْ تَنَاسَيْتَ أَمْ خَادَعَتْكَ نَفْسُكَ أَ مَا تَذْكُرُ إِذْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَرلَّمْنَا 

مُؤْمِنِينَ وَ نَبِيُّنَا بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَاتَّ ِ اللَّهَ رَبَّكَ وَ أَدْرِكْ نَفْسَركَ قَبْرلَ أَنْ لَرا    عَلَى عَلِیٍّ بِإِمْرَةِ الْ

ادَ فِی تُدْرِكَهَا وَ أَنْقِذْهَا مِنْ هَلَکَتِهَا وَ دَعْ هَذَا الْأَمْرَ وَ كِلْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَحَ ُّ بِهِ مِنْكَ وَ لَا تَمَ

عْ وَ أَنْتَ تَسْتَطِيعُ الرُّجُوعَ وَ قَدْ مَنَحْتُكَ نُصْحِی وَ بَذَلْتُ لَكَ مَرا عِنْردِی وَ إِنْ   غَيِّكَ وَ ارْجِ
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مَ قَبِلْتَ وُفِّقْتَ وَ رَشَدْتَ ثُمَّ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ یَا مَعْشَرَ قُرَیْشٍ قَدْ عَلِمْرتُمْ وَ عَلِر  

يْتِ نَبِيِّکُمْ أَقْرَبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْکُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ إِنَّمَا تَردَّعُونَ هَرذَا   خِيَارُكُمْ أَنَّ أَهْلَ بَ

ولِ اللَّهِ الْأَمْرَ بِقَرَابَۀِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ تَقُولُونَ إِنَّ السَّابِقَۀَ لَنَا فَأَهْلُ بَيْتِ نَبِيِّکُمْ أَقْرَبُ إِلَى رَسُ

قْدَمُ سَابِقَۀً مِنْکُمْ وَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ بَعْدَ نَبِيِّکُمْ فَرأَعْطُوهُ  ص مِنْکُمْ وَ أَ

  فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِینَ  مَا جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ وَ لَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَعْقَابِکُمْ
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رِكَ قَامَ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ ره فَقَالَ یَا أَبَا بَکْرٍ لَا تَجْعَلْ لِنَفْسِكَ حَقّاً جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِغَيْ ثُمَّ

 وَ لَا تَکُنْ أَوَّلَ مَنْ عَصَى رَسُولَ اللَّهِ وَ خَالَفَهُ فِی أَهْلِ بَيْتِهِ وَ ارْدُدِ الْحَ َّ إِلَرى أَهْلِرهِ یَیِرفُّ   

ظَهْرُكَ وَ یَقِلُّ وِزْرُكَ وَ تَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ ص وَ هُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُرمَّ تَصِريرُ إِلَرى الررَّحْمَنِ     

بَرا  فَيُحَاسِبُكَ بِعَمَلِكَ وَ یَسْأَلُكَ عَمَّا فَعَلْتَ ثُمَّ قَامَ خُزَیْمَۀُ بْنُ ثَابِتٍ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ فَقَالَ یَا أَ

تَ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبِلَ شَهَادَتِی وَحْدِی وَ لَمْ یُرِدْ مَعِی غَيْرِی قَالَ نَعَمْ قَالَ بَکْرٍ أَ لَسْ

مُ فَأَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَهْلُ بَيْتِی یَفْرُقُونَ بَيْنَ الْحَ ِّ وَ الْبَاطِلِ وَ هُر 

مَ عَلِيّاً ذِینَ یُقْتَدَى بِهِمْ ثُمَّ قَامَ أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ فَقَالَ أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِیِّ أَنَّهُ أَقَاالْأَئِمَّۀُ الَّ

أَنَّهُ وَلِیُّ مَنْ كَانَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ مَا أَقَامَهُ إِلَّا لِلْیِلَافَۀِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ مَا أَقَامَهُ إِلَّا لِيُعْلِمَ النَّاسَ 

 رَسُولُ اللَّهِ ص مَوْلَاهُ فَقَالَ ع إِنَّ أَهْلَ بَيْتِی نُجُومُ أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَدِّمُوهُمْ وَ لَا تَقَردَّمُوهُمْ ثُرمَّ  

إِمَرامُکُمْ مِرنْ   قَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ عَلَى الْمِنْبَررِ  

بَعْدِی عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع وَ هُوَ أَنْصَحُ النَّاسِ لِأُمَّتِی ثُمَّ قَامَ أَبُو أَیُّروبَ الْأَنْصَرارِیُّ فَقَرالَ    

نَا فِی مَقَرامٍ بَعْردَ   اتَّقُوا اللَّهَ فِی أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّکُمْ وَ رُدُّوا هَذَا الْأَمْرَ إِلَيْهِمْ فَقَدْ سَمِعْتُمْ كَمَا سَمِعْ

فَتَکَلَّمَ وَ قَامَ « 8»  مَقَامٍ مِنْ نَبِیِّ اللَّهِ ص أَنَّهُمْ أَوْلَى بِهِ مِنْکُمْ ثُمَّ جَلَ َ ثُمَّ قَامَ زَیْدُ بْنُ وَهْبٍ

ص أَنَّ أَبَا بَکْرٍ جَلَ َ  جَمَاعَۀٌ بَعْدَهُ فَتَکَلَّمُوا بِنَحْوِ هَذَا فَأَخْبَرَ الثِّقَۀُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ

 وَ عُثْمَرانُ  فِی بَيْتِهِ ثَلَاثَۀَ أَیَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ أَتَاهُ عُمَرُ بْنُ الْیَطَّابِ وَ طَلْحَۀُ وَ الزُّبَيْررُ 

عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ مَرعَ كُرلِّ   بْنُ عَفَّانَ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَ سَعْدُ بْنُ أَبِی وَقَّاصٍ وَ أَبُو 
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 وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَةُ رِجَالٍ مِنْ عَشَائِرِهِمْ شَاهِرِینَ لِلسُّيُوفِ فَأَخْرَجُوهُ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ عَلَا الْمِنْبَرَ

  ذِی تَکَلَّمَ بِهِ لَنَمْلَأَنَّ أَسْيَافَنَا مِنْهُفَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ وَ اللَّهِ لَئِنْ عَادَ مِنْکُمْ أَحَدٌ فَتَکَلَّمَ بِمِثْلِ الَّ

 181ص ، 11 جبحار األنوار،                         

 «.8»  فَجَلَسُوا فِی مَنَازِلِهِمْ وَ لَمْ یَتَکَلَّمْ أَحَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 تشکیالت شیعه نخستین سنگ بنای  .91

 (7 ی سند شماره)ر.ك:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 طالق بودن امام حسنهام مِاتّ ی ریشه منصور؛ .92

 (17 ی سند شماره)ر.ك:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ح پیامبردلیل صل همانند ت صلح امام حسنعلّ  .93

 (  71 ی سند شماره: نيز ر.ك)

 1-8ص ، 11 جبحار األنوار، 

ع، علل الشرائع حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ دَاوُدَ الدَّقَّاقِ  -1

نْ یَحْيَى بْنِ أَبِی بُکَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَ

الْعَلَاءِ الْیَفَّافُ عَنْ أَبِی سَعِيدٍ عَقِيصَا قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِربٍ ع یَرا ابْرنَ    

  رَسُولِ اللَّهِ لِمَ دَاهَنْتَ مُعَاوِیَۀَ وَ صَالَحْتَهُ وَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَ
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 1ص ، 11 جبحار األنوار،                         

لَرى  الْحَ َّ لَكَ دُونَهُ وَ أَنَّ مُعَاوِیَۀَ ضَالٌّ بَاغٍ فَقَالَ یَا بَا سَعِيدٍ أَ لَسْتُ حُجَّۀَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَ

ذِی قَرالَ رَسُرولُ اللَّرهِ ص لِری وَ     خَلْقِهِ وَ إِمَاماً عَلَيْهِمْ بَعْدَ أَبِی ع قُلْتُ بَلَى قَالَ أَ لَسْتُ الَّر 

الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ إِمَامَانِ قَامَا أَوْ قَعَدَا قُلْتُ بَلَى قَالَ فَأَنَا إِذَنْ إِمَامٌ لَوْ قُمْتُ وَ أَنَرا   -لِأَخِی

ۀِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِبَنِی ضَمْرَةَ إِمَامٌ إِذَا قَعَدْتُ یَا بَا سَعِيدٍ عِلَّۀُ مُصَالَحَتِی لِمُعَاوِیَۀَ عِلَّۀُ مُصَالَحَ

 وَ بَنِی أَشْجَعَ وَ لِأَهْلِ مَکَّۀَ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الْحُدَیْبِيَۀِ أُولَئِركَ كُفَّرارٌ بِالتَّنْزِیرلِ وَ مُعَاوِیَرۀُ وَ    

هِ تَعَالَى ذِكْرُهُ لَمْ یجب ]یَجُزْ[ أَنْ أَصْحَابُهُ كُفَّارٌ بِالتَّأْوِیلِ یَا بَا سَعِيدٍ إِذَا كُنْتُ إِمَاماً مِنْ قِبَلِ اللَّ

تَبِساً أَ لَرا  یُسَفَّهَ رَأْیِی فِيمَا أَتَيْتُهُ مِنْ مُهَادَنَۀٍ أَوْ مُحَارَبَۀٍ وَ إِنْ كَانَ وَجْهُ الْحِکْمَۀِ فِيمَا أَتَيْتُهُ مُلْ

لِاشْتِبَاهِ  -امَ الْجِدَارَ سَیِطَ مُوسَى ع فِعْلَهُتَرَى الْیَضِرَ ع لَمَّا خَرَقَ السَّفِينَۀَ وَ قَتَلَ الْغُلَامَ وَ أَقَ

هِ وَ وَجْهِ الْحِکْمَۀِ عَلَيْهِ حَتَّى أَخْبَرَهُ فَرَضِیَ هَکَذَا أَنَا سَیِطْتُمْ عَلَیَّ بِجَهْلِکُمْ بِوَجْهِ الْحِکْمَۀِ فِي

 ضِ أَحَدٌ إِلَّا قُتِلَ.لَوْ لَا مَا أَتَيْتُ لَمَا تُرِكَ مِنْ شِيعَتِنَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ی قرآن آیه .94

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 هبه صلح حدیبیّ معترضان .95

 72ص  - 1ج  -البیاری  -صحيح البیاری 

حدثنا یزید بن عبد العزیز عن أبيه حردثنا   حدثنا عبد اهلل بن محمد حدثنا یحيى بن يدم 

حبيب بن أبی ثابت قال حدثنی أبو وائل قال كنا بصفين فقام سهل بن حنيف فقرال أیهرا   

الناس اتهموا أنفسکم فانا كنا مع النبی صلى اهلل عليه وسلم یوم الحدیبيۀ ولو نررى قتراال   
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الح  وهم على الباطرل فقرال   لقاتلنا فجاء عمر بن الیطاب فقال یا رسول اهلل السنا على 

بلى فقال ألي  قتالنا فی الجنۀ وقتالهم فی النار قال بلى قال فعلى ما نعطى الدنيرۀ فری   

دیننا أنرجع ولما یحکم اهلل بيننا وبينهم فقال ابن الیطاب انى رسول اهلل ولن یضريعنی اهلل  

ليه وسرلم فقرال إنره    ابدا فانطل  عمر إلى أبی بکر فقال له مثل ما قال للنبی صلى اهلل ع

رسول اهلل ولن یضيعه اهلل ابدا فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول اهلل صلى اهلل عليره وسرلم   

 على عمر إلى يخرها فقال عمر یا رسول اهلل أو فتح هو قال نعم

-71ص ، 1 شرح األخبار فی فضائل األئمۀ األطهار عليهم السالم، ج

71 

 ]منشا الفتنۀ[

و هو فی « 8»  اسناده، عن حبيب بن أبی ثابت، قال: أتيت أبا وائل[ یحيى بن يدم، ب187]

 ، فاعتزلناه فی المسجد.«1»مسجد حی كذا 

فقلت: أخبرنی عن هؤالء القوم الذین قتلهم علی عليه الساّلم. فيم قاتلوه؟ و فيم استجابوا 

 له حين دعاهم؟ و فيم فارقوه، فاستحلّ قتال من قاتل منهم؟

استمر القتل فی أهل الشام، فقرال عمررو لمعاویرۀ: أرسرل الرى علری        قال: كنا بصفين، و

 بالمصحف فإنه ال یأبى عليك.

. فقال علری   بيننا و بينکم  اللّه  كتاب  الى  فجاء رجل على فرس بالمصحف، فقال: ندعوكم

 عليه السّالم: نحن أولى بکتاب اللّه منکم.

 «.1»و مال أكثر الناس الى الموادعۀ 

و أسيافهم على عواتقهم، فقالوا: یا أمير  -و نحن نسميهم یومئذ القراء -ارجو جاءت الیو

 المؤمنين، أ تمنعنا أن نسير بأسيافنا الى هؤالء، فنقتلهم بحکم اللّه بيننا و بينهم.

 71ص ، 1 شرح األخبار فی فضائل األئمۀ األطهار عليهم السالم، ج                        
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فقال: یا هؤالء القوم اتهموا أنفسکم فإنا قد كنا مع رسرول اللّره   « 8»  فقام سهل بن حنيف

صلّى اللّه عليه و يله یوم الحدیبيۀ، و لو نرى قتاال لقاتلنا. فجاء عمر، فقال: یا رسول اللّه 

ألسنا على الح  و هم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أ و لي  قتالنا فی الجنۀ و قتالهم فی 

 النار.

: فعالم نعطی الدنيئۀ فی دیننا، و نرجع لما یحکم اللّه بيننا و بينهم؟ فقال لره  قال: بلى. قال

 رسول اللّه صلّى اللّه عليه و يله: یا ابن الیطاب إنی رسول اللّه و لن یضيعنی اللّه.

فانطل  عمر و هو مغضب، فأتى أبا بکر، فقال له مثل ذلك. فقال له أبو بکر: إنره رسرول   

 لّه أبدا. فانزلت سورة الفتح.اللّه و لن یضيعه ال

 فأرسل الى عمر، فقرأها عليه، من أولها الى يخرها. فقال عمر:

 أفتح هو یا رسول اللّه.

 قال: نعم.

 ثم قال سهل للیوارج: إنّ هذا فتح.

 761-761ص ، 12 جبحار األنوار، 

 به نقل از صحيح بیاری(با كمی تفاوت )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ه تاریخ وقوع صلح حدیبیّ  .96

 112ص ،1 الذهب،ج مروج
 :الهجرة من ست
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 فيهرا  و الجْردْبِ،  و الضرر  مرن  الناس لح  لما السالم عليه استسقاؤه كان ست سنۀ فی و

 ترزوج  فيها و فَدَكَ، أخذ فيها و المشركين، واعد و الحدیبيۀ بعمرة المعروفۀ عمرته اعتمر

 لکتابرۀ  اداؤه فيهرا  كران  و قيصر، و كسرى إلى بالرسل وجَّهَ و سفيان، أبی تبن حبيبۀ أم

 .بها تزویجه و الحارث بنت جُوَیریۀ

 11ص ،8 االستيعاب،ج
 بردر  غزوة المسلمين عند و رسوله عند و اهلل عند حرمۀ أعظمها و غزواته أشرف كانت و

 فی بدر كانت و یومئذ، من هللا أعزّه و دینه أظهر و قریش، صنادید اهلل قتل حيث الکبرى،

 ما غزواته فی لي  و الجمعۀ، یوم صبيحۀ رمضان من عشرة لسبع الهجرة من الثانيۀ السنۀ

 ذلرك  و الرضوان، بيعۀ كانت حيث الحدیبيّۀ، غزوة إال منها یقرب و الفضل، فی بها یعدل

 الهجرة، من ست سنۀ

 67ص ، 12 جبحار األنوار، 

 ت من الهجرة و فتح مکۀ فی سنۀ ثمان من الهجرةأن الحدیبيۀ كانت فی سنۀ س

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 هتاریخ فتح مکّ  .97

 18ص خليفۀ، تاریخ
 .مکۀ اهلل رسول افتتح ثمان سنۀ هی و السنۀ هذه فی و
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 122ص ،1 الذهب،ج مروج
 فتحها، فی الناس تنازع قد و مکۀ، لمس و عليه اهلل صلى النبی افتتاح كان ثمان سنۀ فی و

 عليه اهلل صلى النبی قال ثم العُزَّى هدمت و األصنام، كُسِّرَتْ فيها و عَنْوَةً؟ أم كان صلحاً أ

 كریم، أخ ابن و كریم، أخ خيراً: قالوا «بکم؟ فاعل أنی ترون ما قریش، معشر یا: »سلم و

 عروف  بن مالك هَوَازن على كان و حُنَين، غزوة اغز فيها و ،«الطُّلَقَاء فأنتم اذْهَبُوا: »قال

 للمؤلفرۀ  إعطراؤه  كران  فيها و الطائف، غزوة كانت فيها و الصِّمَّۀ، بن دُرَیْد معه وَ النَّضْرِی

 ابرن  إبرراهيم  مولرد  كران  فيها و معاویۀ ابنه و حرب بن صیر سفيان أبو فيهم و قلوبهم،

 .بطيۀالق ماریۀ من سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول

 121-122ص ، 12 جبحار األنوار، 

  عم، إعالم الورى... 1

 121ص ، 12 جبحار األنوار،                         

  و فتح مکۀ سنۀ ثمان...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 هثمرات صلح حدیبیّ  .98

 121ص ،8 األسماع،ج إمتاع
  الصلح المسلمين كراهيۀ

 اهلل رسرول  لرؤیرا  الفتح فی یشکون ال و خرجوا ألنهم الصلح، یکرهون المسلمون كان و

 مرع  عررّف  و الکعبۀ مفتاح فأخذ البيت دخل أنه و رأسه، حل  أنه سلّم و عليه اهلل صلّى

 اهلل فجعرل . یهلکرون  كرادوا  حترى  عظيم أمر ذلك من داخلهم الصلح رأوا فلما المعرفين،
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 إلرى  اهلل رسرول  دعا یوم من -أسلم كان ممن أكثر الهدنۀ فی سلمفأ -خيرا القضيۀ عاقبۀ

 قرد  كانرت  الحررب  فرإن  الحدیبيّرۀ،  من أعظم فتح اإلسالم فی كان ما و ،-الحدیبيّۀ یوم

 بعضا، بعضهم الناس أمن و أوزارها، الحرب وضعت الهدنۀ كانت فلما. الناس بين حجزت

 عمررو  یحردث  ما و بالشرك، یقومون كانوا الذین قریش صنادید الهدنۀ تلك فی دخل و

 كانت و. العرب نواحی جميع فی اإلسالم فشا و أشباههما، و الوليد بن خالد و العاص بن

 .شهرا عشرین و اثنين العهد نقضوا أن إلى الهدنۀ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 فتحی مبین ؛هصلح حدیبیّ  .99

 22 - 12ص  - 16ج  -ن جریر الطبری إب -جامع البيان 

جل ثناؤه نبيه ) ص ( هذه العدة على شکره إیراه  ‹  22صفحه › وأما الفتح الذی وعد اهلل 

عليه ، فإنه فيما ذكر الهدنۀ التی جررت برين رسرول اهلل ) ص ( وبرين مشرركی قرریش       

 ..بالحدیبيۀ .

قال : ثنا داود ، عن عامر  حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا بشر بن المفضل ، - 11118

 إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال : الحدیبيۀ .

 866ص ، 2 مجمع البيان فی تفسير القرين، ج

 [7الى  8(: اآلیات 11]سورة الفتح ) 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

مِنْ ذَنْبِكَ وَ مرا تَرأَخَّرَ وَ یُرتِمَّ نِعْمَتَرهُ      ( لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّم8َإِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً )

( هُروَ الَّرذِی أَنْرزَلَ    1( وَ یَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرراً عَزِیرزاً )  1عَلَيْكَ وَ یَهْدِیَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً )
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جُنُودُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ  السَّکِينَۀَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا إِیماناً مَعَ إِیمانِهِمْ وَ لِلَّهِ

 (1كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَکِيماً )

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِینَ فِيها وَ یُکَفِّررَ عَرنْهُمْ   

 (7) سَيِّئاتِهِمْ وَ كانَ ذلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً

 اللغۀ

الفتح ضد األغالق و هو األصل ثم استعمل فی مواضع فمنها الحکرم و القضراء و یسرمى    

الحاكم فتاحا و الفتاحۀ الحکومۀ و منها النصر و االستفتاح االستنصار و منها فتح البلردان  

 و منها العلم و قوله وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ من ذلك.

 المعنى

أی قضينا لك قضاء ظاهرا عن قتادة و قيل معناه یسرنا لك « كَ فَتْحاً مُبِيناًإِنَّا فَتَحْنا لَ» 

یسرا بينا عن مقاتل و قيل معناه أعلمناك علما ظاهرا فيما أنزلناه عليرك مرن القررين و    

أخبرناك به من الدین و قيل معناه أرشدناك إلى اإلسالم و فتحنا لرك أمرر الردین عرن     

فتح على وجوه )أحدها( أن المراد به فرتح مکرۀ وعردها اهلل    الزجاج ثم اختلف فی هذا ال

ذلك عام الحدیبيۀ عند انکفائه منها عن أن  و قتادة و جماعۀ من المفسرین قال قترادة  

نزلت هذه اآلیۀ عند مرجع النبی ص من الحدیبيۀ بشر فری ذلرك الوقرت بفرتح مکرۀ و      

و عن جابر قال ما كنرا نعلرم    تقدیره إنا فتحنا لك مکۀ أی قضينا لك بالنصر على أهلها

فتح مکۀ إال یوم الحدیبيۀ )و ثانيها( إن المراد بالفتح هنا صلح الحدیبيۀ و كان فتحا بغيرر  

قتال قال الفراء الفتح قد یکون صلحا و معنى الفتح فی اللغۀ فتح المنغل  و الصرلح الرذی   

ال الزهری لم یکرن  حصل مع المشركين بالحدیبيۀ كان مسدودا متعذرا حتى فتحه اهلل و ق

فتح أعظم من صلح الحدیبيۀ و ذلك أن المشركين اختلطوا بالمسرلمين فسرمعوا كالمهرم    

  فتمکن اإلسالم فی قلوبهم و أسلم فی ثالث سنين خل  كثير فکثر بهم سواد اإلسالم
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 117ص ، 12 جبحار األنوار، 

 )به نقل از مجمع البيان(

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

 حیات امام حسین ی دوره  .111

 877ص ، دالئل اإلمامۀ

 أبو عبد اللّه الحسين بن علیّ )عليه السالم(

  معرفۀ والدته

مْر ٍ  قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الثَّانِی )عَلَيْهِ السَّلَامُ(: وُلِدَ بِالْمَدِینَرۀِ یَروْمَ الثَّلَاثَراءِ لِیَ   

، وَ عَلِقَتْ بِهِ أُمُّهُ فِی سَنَۀِ ثَلَاثٍ، بَعْردَ  «8»لَوْنَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَۀَ ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ خَ

  لِسِتَّۀِمَا وَلَدَتِ الْحَسَنَ أَخُوهُ بِیَمْسِينَ لَيْلَۀً، وَ حَمَلَتْ بِهِ سِتَّۀَ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْهُ، وَ لَمْ یُولَدْ مَوْلُودٌ

 «.1»أَشْهُرٍ غَيْرُ الْحُسَيْنِ وَ عِيسَى بْنِ مَرْیَمَ، وَ قِيلَ: یَحْيَى بْنِ زَكَرِیَّا 

ۀً وَ وَ كَانَ مُقَامُهُ مَعَ جَدِّهِ سِتَّ سِنِينَ وَ أَرْبَعَۀَ أَشْهُرٍ، وَ بَعْدَ جَدِّهِ مَعَ أَبِيهِ تِسْعاً وَ عِشْرِینَ سَنَ

خِيهِ بَعْدَ أَبِيهِ عَشَرَ سِنِينَ وَ عَشْرَةَ أَشْهُرٍ، وَ بَعْدَ أَخِيهِ أَیَّامُ إِمَامَتِرهِ بَقِيَّرۀُ   أَرْبَعَۀَ أَشْهُرٍ، وَ مَعَ أَ

 وَ مُلْكِ مُعَاوِیَۀَ وَ مِنْ أَیَّامِ یَزِیدَ وَ هِیَ عَشْرُ سِنِينَ وَ سِتَّۀُ أَشْهُرٍ؛ وَ صَارَ إِلَى كَرَامَۀِ اللَّهِ )عَزَّ

لَ عُمُرُهُ سَبْعاً وَ خَمْسِينَ سَنَۀً فِی عَامِ السِّتِّينَ مِنَ الْهِجْرَةِ، فِری الْمُحَررَّمِ یَروْمَ    جَلَّ( وَ قَدْ كَمَ

 عَاشُورَاءَ، وَ هُوَ یَوْمُ الْإِثْنَيْنِ.

 128-122ص ، 11 جبحار األنوار، 

لِیَمْ ٍ خَلَروْنَ مِرنْ    -كشف، كشف الغمۀ قَالَ كَمَالُ الدِّینِ بْنُ طَلْحَۀَ وُلِدَ ع بِالْمَدِینَۀِ -82

يْلَۀً شَعْبَانَ سَنَۀَ أَرْبَعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ عَلِقَتِ الْبَتُولُ ع بِهِ بَعْدَ أَنْ وَلَدَتْ أَخَاهُ الْحَسَنَ ع بِیَمْسِينَ لَ
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ى دَارِ الْآخِرَةِ فِی سَنَۀِ وَ قَالَ كَمَالُ الدِّینِ كَانَ انْتِقَالُهُ إِلَ« 1»  وَ كَذَلِكَ قَالَ الْحَافِظُ الْجَنَابِذِیُ

دِّهِ إِحْدَى وَ سِتِّينَ مِنَ الْهِجْرَةِ فَتَکُونُ مُدَّةُ عُمُرِهِ سِتّاً وَ خَمْسِينَ سَنَۀً وَ أَشْهُراً كَانَ مِنْهَا مَعَ جَ

بْرنِ أَبِری طَالِربٍ ع     رَسُولِ اللَّهِ ص سِتَّ سِنِينَ وَ شُهُوراً وَ كَانَ مَعَ أَبِيهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِیِّ

یَ ثَلَاثِينَ سَنَۀً بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِیِّ ص وَ كَانَ مَعَ أَخِيهِ الْحَسَنِ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهِ ع عَشْرَ سِنِينَ وَ بَقِر 

 بَعْدَ وَفَاةِ أَخِيهِ الْحَسَنِ ع إِلَى وَقْتِ مَقْتَلِهِ عَشْرَ سِنِينَ.

 128ص ، 11 جألنوار، بحار ا                        

وَ قَالَ ابْنُ الْیَشَّابِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَضَى أَبُو عَبْردِ  

نَ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعٍ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِیٍّ أُمُّهُ فَاطِمَۀُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِي

 وَ خَمْسِينَ سَنَۀً فِی عَامِ السِّتِّينَ مِنَ الْهِجْرَةِ فِی یَوْمِ عَاشُورَاءَ كَانَ مُقَامُهُ مَعَ جَدِّهِ رَسُولِ اللَّهِ

أَیَّامٍ وَ أَقَامَ مَرعَ   ص سَبْعَ سِنِينَ إِلَّا مَا كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَبِی مُحَمَّدٍ وَ هُوَ سَبْعَۀُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ

رَ أَبِيهِ ع ثَلَاثِينَ سَنَۀً وَ أَقَامَ مَعَ أَبِی مُحَمَّدٍ عَشْرَ سِنِينَ وَ أَقَامَ بَعْدَ مُضِیِّ أَخِيهِ الْحَسَنِ ع عَشْ

الْحَمْلِ وَ قُبِضَ فِری   سِنِينَ فَکَانَ عُمُرُهُ سَبْعاً وَ خَمْسِينَ سَنَۀً إِلَّا مَا كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخِيهِ مِنَ

نِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَۀِ فِی سَنَۀِ إِحْدَى وَ سِتِّينَ وَ یُقَالُ فِی یَوْمِ عَاشُورَاءَ یَوْمَ الْإِثْنَيْ

 وَ كَانَ بَقَاؤُهُ بَعْدَ أَخِيهِ الْحَسَنِ ع إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَۀً.

 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
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  821-21ص   82ج الحدیث،   رجال معجم
 : التمار یحيى بن ميثم - 81286

 (. 6) ع علی أصحاب فی( تارة) الشيخ عده

 . التمار ميثم: قائال( 1) ع الحسن أصحاب فی( أخرى) و
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 (. 8) ع الحسين أصحاب فی(: ثالثۀ) و

 . مولى التمار، یحيى بن ميثم: قائال الیمي ، شرطۀ من ع علی بأصحا من البرقی عده و

 أجلرۀ  من ميثم أن( 176) التمار ميثم بن إسماعيل بن علی ترجمۀ فی الشيخ عن تقدم و

 . ع المؤمنين أمير أصحاب

 فی ع المؤمنين أمير أصحاب أصفياء منص اإلختصا فی( سره قدس) المفيد الشيخ عده و

 . الیمي  شرطۀ

  ع، علی بن الحسن أبواب من شهريشوب ابن عده و

  27ص   82ج الحدیث،   رجال معجم                        

 . أحواله و توارییه فی فصل فی ع علی بن الحسن إمامۀ باب ،1 الجزء: المناقب 

 عرن  صرفوان،  عرن  نروح،  برن  أیوب حدثنا: قاال إبراهيم و حمدویه(: 11) الکشی قال و

 كنرت  لقرد  ميثم یا: رجل قال ليصلب بميثم مر لما: قال الثقفی ثابت عن حميد، بن عاصم

 اغتذیب ال و لی إال النیلۀ هذه نبتت ما اهلل و: قال ثم ميثم إليه فالتفت: قال غنيا هذا عن

 . لها إال

 العبراس  عن النهدی، أحمد بن محمد عن محمد، بن علی حدثنی: قال مسعود بن محمد 

 خالد أبو أخبرنی: قال ميثم بن صالح عن شعيب، بن قوبیع عن صفوان، عن معروف، بن

 سرفن  من سفينۀ فی هو و ریح فهبت الجمعۀ یوم بالفرات التمار ميثم مع كنت: قال التمار

 مات عاصف ریح هذه أن سفينتکم برأس شدوا: فقال الریح إلى فنظر فیرج: قال الرمان،

 . الساعۀ معاویۀ

 اهلل عبد یا: له فقلت فاستیبرته فلقيته الشام من برید مقد المقبلۀ الجمعۀ كانت فلما: قال 

 قلت: قال یزید الناس بایع و المؤمنين أمير توفی حال، أحسن على الناس: قال الیبر؟ ما

 . الجمعۀ یوم: قال توفی؟ یوم أی
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: قرال  الطيالسری  خالرد  برن  محمرد  بن اهلل عبد محمد أبو حدثنی: قال مسعود بن محمد 

 علی عن المنقری، خداش بن اهلل عبد عن الوشاء، إلياس بنت بن لیع بن الحسن حدثنی

 فحردثنی  العمررة  إلى أبی خرج: قال ميثم بن حمزة عن الرسان، فضيل عن إسماعيل، بن

 أنت: لی فقالت خدرا بينها و بينی فضربت( عليها اهلل رحمۀ) سلمۀ أم على استأذنت: قال

 . ميثم أنا: فقلت ميثم؟

 خرج: قالت هو؟ فأین: قلت ذكرك ص فاطمۀ بن الحسين بن علی رأیت ما كثيرا: فقالت 

 . ينفا له غنم فی

 . مبادر فإنی السالم فاقرأنيه ذكره، أكثر اهلل و أنا: قلت 

  لئن اهلل و أما: فقلت ببان، لحيتی فدهنت فیرجت فادهنيه، اخرجی جاریۀ یا: فقالت 

  26ص   82ج الحدیث،   رجال معجم                        

: فقلرت  جال  عليهما اهلل رحمۀ عباس ابن فإذا فیرجت بالدماء، فيکم لتیضبن دهنتيها 

 و ع المؤمنين أمير على تنزیله قرأت فإنی القرين، تفسير من شئت ما سلنی عباس ابن یا

 . تأویله علمنی

 . یکتب فأقبل القرطاس، و الدواة هاتی جاریۀ یا: فقال 

 أقرربهم  و خشربۀ  أقصرهم تسعۀ، تاسع مصلوبا رأیتنی إذا بك فكي عباس ابن یا: فقلت 

 یك فإن منی سمعت بما احتفظ مه: فقلت الکتاب خرق أیضا، أتکهن: لی فقال بالمطهرة؟

 . خرقته باطال یك إن و أمسکته حقا لك أقول ما

 تاسع فصلبه زیاد، بن اهلل عبيد أرسل حتى یومين لبث فما علينا أبی فقدم ذلك هو: قال 

 . المطهرة من أقربهم و خشبۀ أقصرهم تسعۀ

 كنت لقد اهلل و أما: یقول هو و بالحربۀ إليه أشار قد و ليقتله إليه جاء الذی الرجل فرأیت 

 فی إنه ثم یومين، فمکث الدم فاحتقن فأجاقه، خاصرته فی طعنه ثم قواما، إال علمتك ما

 . بالدماء لحيته فیضبت ا،دم منیراه انبعث المغرب قبل العصر بعد الثالث اليوم
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 فضرال،  بن الحسن بن علی الحدیث بهذا أیضا حدثنی و: مسعود بن محمد النصر أبو قال

 عرن  فضيل، عن إسماعيل، بن علی عن مهزیار، بن داود عن األقرع، محمد بن أحمد عن

 . ميثم بن عمران

 . خطأ ميثم بن حمزة هو: الحسن بن علی قال

 . ميثم بن عمران ذكر أنه غير سواء مثله، بإسناده اءالوش به أخبرنی: علی قال و

 قرال : قرال  جده عن أبيه، عن سدیر، بن حنان عن أیوب، حدثنا: قاال إبراهيم و حمدویه 

 . ح  هو و بحدیث أخبرك إنی حکيم أبا یا: یوم ذات التمار ميثم لی

 قردمت  فرإذا  ۀ،مک إلى العام أخرج إنی: قال تحدثنی؟ ء شی بأی صالح أبا یا فقلت: قال 

 إليره  بی ء یجی حتى فارس، مائۀ فی رجال زیاد ابن الدعی هذا إلی أرسل راجعا القادسيۀ

 اهلل ایم و جلودها؟ عليها یبست قد التی المحترقۀ الیبيثۀ السبائيۀ هذه من أنت: لی فيقول

 . ع حسن من بك أعرف كان لعلی اهلل فو اهلل رحمك ال: فأقول رجلك و یدك ألقطعن

  ال أبۀ یا: ع الحسن له فقال بالدرة رأسك ضرب حين 

  27ص   82ج الحدیث،   رجال معجم                        

 . عدونا یبغض و یحبنا إنه تضربه 

  ع علی له فقال 

 إنره  النسرمۀ،  بررأ  و الحبۀ فل  الذی فو منك، به أعلم ألنا اهلل فو بنی یا اسکت: له مجيبا

 . وليك عدو و عدوك لولی

 فرإذا  اإلسالم، فی بالشریط ألجم األمۀ هذه أول فأكون فأصلب ذلك عند بی فيأمر: قال 

 . لحيتی و صدری على دما منیرای ابتدر تغب لم أو الشم ، غابت فقد الثالث یوم كان

 و صدره على منیراه ابتدر تغب، لم أو الشم  غابت الثالث اليوم كان فلما فرصدناه: قال 

 یحرسونه الحراس و ليال إليه فجئنا بحمله فاتفقنا( التمارین من) سبعۀ فاجتمعنا دما، لحيته

 فريض  إلرى  به انتهينا حتى بیشبته فاحتملناه بينهم، و بيننا النار فحالت النار أوقدوا قد و
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  فلم الیيل فبعث أصبح و الیراب فی مراد فی بیشبته رمينا و فيه فدفناه مراد، فی ماء من

 . شيئا یجد

 أداء الطسر   و - طسر   فيه یؤدی لي  المکان هذا ترى حکيم أبا یا: یوما قال و: قال 

 برن  الوليرد  دار فری  رجل إلى المکان هذا طس  لتؤدی الحياة بك طالت لئن و - األجر

 . زرارة اسمه عقبۀ

 . زرارة له یقال عقبۀ بن الوليد دار فی رجل إلى خزی على فأدیته: سدیر قال 

 علری  برن  محمد حدثنی: قال مهران بن اهلل عبد بن محمد یحدثن: قال أحمد بن جبرئيل 

 النهروانری  ميثما سمعت: قال الميثمی عمران بن یوسف عن محمد، بن علی عن الصيرفی،

 . ص المؤمنين أمير دعانی: یقول

 منری؟  البراءة إلى زیاد بن اهلل عبيد أميۀ بنی دعی دعاك إذا ميثم یا أنت كيف: لی قال و 

 . منك أبرأ ال اهلل و أنا لمؤمنينا أمير یا: فقلت

 . یصلبك و یقتلك اهلل و إذا: قال 

 . قليل اهلل فی فذاك اصبر: قلت 

 . درجتی فی معی تکون إذا ميثم یا: فقال 

 و أميۀ بنی دعی دعاك قد و بك كأنی فالن یا: یقول و قومه بعریف یمر ميثم كان و: قال 

 دار باب على یقتلنی حتى إليه بی ذهبت عليك قدمت فإذا أیاما منك فيطلبنی دعيها، ابن

 فری  بنیلۀ یمر ميثم كان و عبيطا دما منیرای ابتدر الرابع اليوم كان فإذا حریث بن عمرو

 كران  و لرك  إال غذیت ما و لی إال غذیت ما نیلۀ یا: یقول و عليها بيده فيضرب سبیۀ،

  كان و جواری فأحسن جاورتك إذا عمرو یا: یقول و حریث بن بعمرو یمر

  21ص   82ج الحدیث،   رجال معجم                        
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 فعلرت  قد ليتك: عمرو له یقول فکان ضيعته، لزی  ضيعۀ أو دارا، یشتری أنه یرى عمرو 

 فطلبه ميثم عریف إلى زیاد ابن اهلل عدو الطاغيۀ فأرسل مکۀ إلى النهروانی ميثم خرج ثم

 . ألقتلنك به تأتنی لم لئن: له فقال بمکۀ أنه فأخبره منه

 ميرثم؟  أنت: له قال ميثم قدم فلما ميثما، ینتظر القادسيۀ إلى العریف خرج و أجال فأجله 

 . تراب أبی من تبرأ: قال ميثم أنا نعم: قال

 . تراب أبا أعرف ال قال 

 . طالب أبی بن علی من تبرأ: قال 

 . ألقتلنك اهلل و إذا: قال أفعل؟ لم أنا فإن: له فقال 

 فرإذا  حریث، بن عمرو دار باب على تصلبنی و ستقتلنی إنك لی یقول كان لقد أما: قال 

 حریرث  برن  عمرو دار باب على فصلب به فأمر عبيطا، دما منیرای ابتدر الرابع یوم كان

 إلى تکون ما بعلم ألخبرنکم اهلل فو أقتل أن قبل - مصلوب هو و - سلونی: للناس فقال

 أتراه  إذا واحردا  حردیثا  حردثهم  الناس سأله فلما الفتن، من کونت ما و الساعۀ، تقوم أن

 هرو  و بلجرام  ألجرم  مرن  أول هرو  و شرریط  من بلجام فألجمه زیاد، ابن قبل من رسول

 . مصلوب

 أميرر  دار التمرار  ميثم أتى: قال ص يبائه عن أبيه، عن ع، الرضا الحسن أبی عن روى و 

 لحيترك  لتیضبن اهلل فو النائم أیها انتبه صوته بأعلى فنادى نائم، إنه: له فقيل ع المؤمنين

 . ميثما أدخلوا: فقال ع المؤمنين أمير فانتبه رأسك، من

 . رأسك من لحيتك لتیضبن اهلل و النائم أیها: له فقال 

 التری  النیلرۀ  من ليقطعن و لسانك و رجالك و یداك لتقطعن اهلل و أنت و صدقت: فقال 

 محمرد  و ربعهرا  على عدی بن حجر و ربعها على أنت فتصلب قطع، أربع فتش  بالکناسۀ

 . ربعها على مسعود بن خالد و ربعها على أكثم بن

 . بالغيب ليیبرنا عليا إن: قلت و نفسی فی فشککت: ميثم قال 
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 النبری  إلرى  عهرده  كذا الکعبۀ رب و إی: فقال المؤمنين؟ أمير یا ذلك كائن و أ: له فقلت 

 . ص

 األمرۀ  ابن الزنيم العتل ليأخذنك: فقال المؤمنين؟ أمير یا بی كذل یفعل من و فقلت: قال 

 . زیاد بن اهلل عبيد الفاجرة

  لها و لك إن ميثم یا: لی فيقول بالنیلۀ فيمر معه، أنا و الجبانۀ إلى ییرج كان و: قال 

  22ص   82ج الحدیث،   رجال معجم                        

 . الشأن من شأنا 

  بالکناسۀ التی بالنیلۀ علمه تعل  دخلها و الکوفۀ زیاد بن اهلل عبيد لىو فلما: قال 

 . قطع أربع فشقها النجارین من رجل فاشتراها بقطعها، فأمر ذلك من فتطير فتیرق

 دقه و أبی اسم و اسمی عليه فانقش حدید من مسمارا فیذ ابنی لصالح فقلت ميثم، قال 

 . األجذاع تلك بعض فی

 إلرى  معنرا  انهرض  ميثم یا: فقالوا السوق أهل من قوم أتى أیام ذلك بعد مضى فلما: قال 

 كنرت  و: قرال  و غيرره  علينا یولی و عنا یعزله أن نسأله و السوق عامل إليه نشکو األمير

 تعرف األمير اهلل أصلح: حریث بن عمرو له فقال منطقی أعجبه و لی فنصت القوم خطيب

 أبری  برن  علری  الکذاب مولى الکذاب، التمار ميثم اهذ: قال هو؟ من و: قال المتکلم؟ هذا

 . طالب

 الصرادق  أنرا  برل  األمير، اهلل أصلح كذب: فقلت یقول؟ ما: لی فقال جالسا فاستوى: قال 

 لترذكرن  و علری  من لتبرأن: لی فقال حقا المؤمنين أمير طالب أبی بن علی الصادق مولى

 ألصرلبنك،  و رجليرك  و دیكیر  ألقطعرن  أو محاسرنه،  تذكر و عثمان تتولى و مساویه

 مرن  ال و القرول  مرن  بکيت ما اهلل و: فقلت الفعل؟ دون القول من بکيت: لی فقال فبکيت

 قال ما و: لی فقال موالی و سيدی خبرنی یوم دخلنی كان شك من بکيت لکنی و الفعل

 اهلل فرو  النرائم  أیهرا  انتبه فنادیت نائم إنه لی فقيل الباب أتيت فقلت: قال ؟(موالك) لك
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 لسانك و رجالك و یداك لتقطعن اهلل و أنت و صدقت: فقال رأسك، من لحيتك لتیضبن

 . لتصلبن و

 الفاجرة، األمۀ ابن الزنيم العتل یأخذك: فقال المؤمنين أمير یا بی ذلك یفعل من و: فقلت 

 . زیاد بن اهلل عبيد

 حترى  لسرانك  ألدعرن  و رجليرك  و یردیك  ألقطعن اهلل و: لی قال ثم غيظا فامتأل قال 

 یصرلب  أن بره  أمرر  و أخررج  ثم رجاله، و یداه فقطعت به فأمر موالك، أكذب و أكذبك

 أبری  برن  علری  عرن  المکنون الحدیث یسمع أن أراد من الناس أیها: صوته بأعلى فنادى

 . بالعجائب یحدثهم أقبل و الناس فاجتمع: قال ع؟ طالب

 التمار ميثم: فقالوا الجماعۀ؟ هذه ام: فقال منزله یرید هو و حریث بن عمرو خرج و: قال 

 . طالب أبی بن علی عن الناس یحدث

  هذا إلى ابعث و بادر األمير اهلل أصلح: فقال مسرعا فانصرف: قال 

  822ص   82ج الحدیث،   رجال معجم                        

 . عليك فيیرجوا الکوفۀ أهل قلوب تتغير أن يمن لست فإنی لسانه، یقطع من 

 . لسانه فاقطع اذهب: فقال رأسه فوق حرسی إلى فالتفت: قال 

 . تشاء ما: قال ميثم؟ یا: له فقال الحرسی فأتاه: قال 

 . بقطعه األمير أمرنی فقد لسانك أخرج: قال 

 فقطع: قال لسانی هاك موالی یکذب و یکذبنی أنه الفاجرة األمۀ ابن زعم أال: ميثم قال 

 بأیام ذلك بعد فمضيت: صالح قال فصلب، به أمر و مات مث دمه، فی ساعۀ فتشحط لسانه

 . المسمار فيه دققت كنت الذی الربع على صلب هو فإذا

 . ع طالب أبی بن علی حواری من عدة( 8) سلمان ترجمۀ فی عنه تقدم و

 ضیم أصلع، بشيخ لکأنی: لميثم قوله( 11) مظاهر بن حبيب ترجمۀ فی أیضا عنه تقدم و

 . ع نبيه بيت أهل حب فی صلب قد الرزق دار عند طيخالب یبيع البطن،
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 المرؤدب،  جعفر بن محمد عن الحسين، بن جعفر ذكر و(: سره قدس) المفيد الشيخ قال و

 . التابعين األركان من التمار ميثم أن

 (. األربعۀ األركان ذكر فی) اإلختصاص، 

 أسرد،  بنری  من المرأة عبدا كان التمار ميثم أن ،(ميثم قتل كيفيۀ فی) اإلرشاد فی روی و 

 . سالم فقال اسمك؟ ما له فقال فأعتقه منها، ع المؤمنين أمير فاشتراه

 . العجم فی أبواك به سماك الذی اسمك أن ص اهلل رسول أخبرنی: فقال 

 فرارجع : قرال  ألسمی، إنه اهلل و المؤمنين أمير یا صدقت و رسوله، و اهلل صدق قال ميثم 

 سالم، بأبی اكتنى و ميثم إلى فرجع سالما، دع و ص اهلل رسول هب سماك الذی اسمك إلى

 الثالرث  اليوم كان فإذا بحربۀ، تطعن و فتصلب بعدی تؤخذ إنك یوم ذات ع علی له فقال

 . لحيتك ییضب دما، فمك و منیراك ابتدر

 أقصرهم أنت عشرة، عاشر حریث بن عمرو دار باب على فتصلب الیضاب ذلك فانتظر 

 فرأراه  جرذعها،  على تصلب التی النیلۀ أریك حتى امض و المطهرة من بهمأقر و خشبۀ

  فيصلی یأتيها ميثم كان و إیاها

  828ص   82ج الحدیث،   رجال معجم                        

 قطعرت  حتى یتعاهدها یزل لم و غذیت لی و خلقت لك نیلۀ من بوركت یقول و عندها 

 فيقول حریث بن عمرو یلقى كان و: قال بالکوفۀ عليها یصلب الذی الموضع عرف حتى و

 أو مسرعود،  ابن دار تشتری أن ترید أ: عمرو له فيقول جواری، فأحسن مجاورك إنی: له

 سلمۀ أم على فدخل فيها قتل التی السنۀ فی حج و یرید ما یعلم ال هو و حکيم؟ ابن دار

 ص اهلل رسرول  سرمعت  لربمرا  اهلل و قالرت  ميثم أنا قال أنت؟ من فقالت( عنها اهلل رضی)

 له، حائط فی هو له فقالت ع الحسين عن فسألها الليل، جوف عليا بك یوصی و یذكرك

 اهلل شراء  إن العرالمين  رب عنرد  ملتقرون  نحن و عليه السالم أحببت قد إننی أخبریه قال

 الکوفۀ فقدم بدم، ستیضب إنها أما له قالت و لحيته طيبت و بطيب سلمۀ أم فدعت تعالى،
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 عنرد  النراس  يثر من كان هذا له فقيل عليه فأدخل عليه اهلل لعنۀ زیاد بن اهلل عبيد فأخذه

 . ع علی

 لکل لبالمرصاد: قال ربك؟ أین اهلل عبيد له قال نعم،: له قيل األعجمی؟ هذا ویحکم: قال 

 صراحبك  أخبرك ما ترید، الذی لتبلغ عجمتك على إنك: قال الظلمۀ، أحد أنت و ظالم

 . بك فاعل إنی

: قرال  المطهرة، إلى أقربهم و خشبۀ، أقصرهم أنا عشرة، عاشر تصلبنی أنك أخبرنی: قال 

 تعالى اهلل عن جبرئيل، عن ص، النبی عن إال أخبرنی ما اهلل فو تیالفه؟ كيف قال لنیالفنه،

 أول أنا و الکوفۀ من هو أین عليه أصلب الذی الموضع عرفت لقد و هؤالء تیالف فکيف

 إنك: ميثم له قال عبيدة، أبی بن المیتار معه حب  و فحبسه اإلسالم، فی ألجم اهلل خل 

 بالمیترار  اهلل عبيرد  دعا فلما یقتلنا، الذی هذا فتقتل ع، الحسين بدم ثائرا تیرج و تفلت

 أن بميرثم  أمرر  و فیلرى  سربيله،  بتیليۀ یأمره اهلل عبيد إلى یزید بکتاب برید طلع ليقتله

 هرو  و قرال  و فتبسرم  ميثم؟ یا هذا عن أغناك كان ما: لقيه رجل له فقال فأخرج یصلب،

 . غذیت لی و خلقت لها النیلۀ، إلى یومی

 لقرد  و: عمررو  قال حریث بن عمرو باب على حوله الناس اجتمع الیشبۀ على رفع فلما 

 و رشره  و خشربته  تحرت  بکرن   جاریته أمر صلب، فلما مجاورك إنی یقول اهلل و كان

  مميث فجعل تجميره،

  821ص   82ج الحدیث،   رجال معجم                        

 كران  و ألجمروه : فقال العبد هذا فضحکم قد: زیاد البن فقيل هاشم، بنی بفضائل یحدث 

 ع علی بن الحسين قدوم قبل( اهلل رحمه) ميثم قتل كان و اإلسالم فی ألجم اهلل خل  أول

 . فکبر بالحربۀ، ميثم طعن صلبه من ثالثال اليوم كان فلما أیام، بعشرة العراق

 مرن  یظهرر  الذی أن هو و ء، شی هنا بقی( انتهى) دما أنفه و فمه النهار يخر فی انبعث ثم 

 . غيرها من و الروایات هذه
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 أهل حب فی مجاهرین كانوا ع الحسين أصحاب و المؤمنين أمير أصحاب من جماعۀ أن

 القتل و الحب  إلى أمرهم انتهاء ذلك سبب و مأعدائه من البراءة و فضائلهم بيان و البيت

 مرن  تمکنروا  بذلك و لهم خاصۀ وظيفۀ كان التقيۀ ترك من ارتکبوه ما أن فی شك ال و

 عمرل  یشرابه  هرذا  عملهرم  إن و س، األئمۀ فضائل نشر من و األعداء على الحجۀ إتمام

  ع علی بن الحسين موالهم و سيدهم

 . هذا المرسلين، سيد أحکام رنش و الدین سبيل فی بنفسه فدى حيث

 . یعقوب بن محمد رواه مما یظهر و

 . منها ممنوعا یکن لم أنه و ميثم على جائزة كانت التقيۀ أن

 . مروان بن محمد عن بسنده روى فقد 

 اآلیرۀ  هرذه  أن علم لقد اهلل فو التقيۀ؟ من( اهلل رحمه) منع ما: ع اهلل عبد أبو لی قال: قال 

 كتراب  1 الجرزء : الکرافی  باإلیمران  مطمئن قلبه و أكره من إال حابهأص و عمار فی نزلت

 . 87 الحدیث ،(27) التقيۀ باب ،8 الکفر و اإلیمان

 علرى  اآلخرة منه إیثاره و الدین سبيل فی منه تضحيۀ كانت التقيۀ ترك فاختياره عليه و

 . المتقدمۀ الروایات عليه دلت ما على األولى،

 . األول القسم من( 88) الباب من( 17) رمشکو ميثم: العالمۀ قال و

 كران  أنره  و شردیدا  حبرا  یحبه كان ع جعفر أبا أن العقيقی روى و: الکشی قال و: قال ثم

 .انتهى - البالء فی صابرا و الرخاء فی شاكرا مؤمنا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 اس علی دین ملوکهمالنّ تعبیر .112

 18ص ، 1 ج ، الغمۀ فی معرفۀ األئمۀ كشف
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 و الناس على دین ملوكهم كما ورد فی الحدیث و المثل.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 بعد از صلح با معاویه حیات امام حسن ی دوره  .113

 (1 ی سند شماره: نيز ر.ك)

 116ص  - 1ج  -البیاری  -التاریخ الکبير 

الحسن بن علی بن أبی طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبرو محمرد الهاشرمی     - 1128 

سمع النبی صلى اهلل عليه وسلم قال لی أحمد بن سعيد عن أبی قتيبۀ من ولد أبرى بکررة   

قال : أخبر أبو بکرة بموت الحسن ابن علی فاسترجع وماتا فی سرنۀ إحردى وخمسرين    

غياث عن جعفر بن محمد قال : كان بين الحسن  وقال لنا سعيد بن سليمان عن حفص بن

والحسين طهر واحد وقال لی أحمد بن أبی الطيب حدثنا یحيى بن أبی بکير عرن شرعبۀ   

عن أبی بکر بن حفص قال : توفى الحسن بن علی بعد ما مضى من امارة معاویرۀ عشرر   

 سنين .

 872ص ، دالئل اإلمامۀ
لِیٍّ )عَلَيْهِمَا السَّلَامُ( یَوْمَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، سَنَۀَ ثَلَاثٍ مِنَ وُلِدَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَ

 الْهِجْرَةِ، وَ فِيهَا كَانَتْ بَدْرٌ.

وَ بَعْدَ خَمْسِينَ لَيْلَۀٍ مِنْ وِلَادَةِ الْحَسَنِ )عَلَيْهِ السَّلَامُ( عَلِقَرتْ فَاطِمَرۀُ بِالْحُسَريْنِ، فَعَر َّ عَنْرهُ      

 فِضَّۀٌ.رَسُولُ اللَّهِ )صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ يلِهِ( كَبْشاً، وَ حَلَ َ رَأْسَهُ، وَ أَمَرَ أَنْ یُتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ 

 وَ لَمَّا وُلِدَ أَهْدَى جَبْرَئِيلُ اسْمَهُ فِی خِرْقَۀِ حَرِیرٍ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّۀِ.

 نِ اسْمِ الْحَسَنِ.وَ اشْتُ َّ اسْمُ الْحُسَيْنِ مِ

 «8»وَ كَانَ أَشْبَهَ بِالنَّبِیِّ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ. 
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وَ یُرْوَى أَیْضاً أَنَّ فَاطِمَۀَ )عَلَيْهَا السَّلَامُ( لَمَّا وَلَدَتِ الْحَسَنَ جَاءَتْ بِهِ إِلَرى النَّبِریِّ    -1/ 71

هِ! فَسَمَّاهُ حَسَناً، فَلَمَّا وَلَدَتِ الْحُسَيْنَ قَالَتْ وَ قَدْ حَمَلَتْهُ: هَذَا فَقَالَتْ: مَا أَحْسَنَهُ یَا رَسُولَ اللَّ

 «.1»أَحْسَنُ مِنْ هَذَا. فَسَمَّاهُ حُسَيْناً 

بَعْدَ أَبِيرهِ  فَکَانَ مُقَامُهُ مَعَ جَدِّهِ سَبْعَ سِنِينَ، وَ مَعَ أَبِيهِ بَعْدَ جَدِّهِ ثَلَاثِينَ سَنَۀً، وَ   رَجَعَ الْحَدِیثُ

بَعِينَ أَیَّامُ إِمَامَتِهِ عَشْرُ سِنِينَ، وَ صَارَ إِلَى كَرَامَۀِ اللَّهِ )عَزَّ وَ جَلَّ( وَ قَدْ كَمَلَ عُمُرُهُ سَبْعاً وَ أَرْ

 «1»سَنَۀً، وَ قُبِضَ فِی سَلْخِ صَفَرٍ سَنَۀَ خَمْسِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ. 

 817-811ص ، 11 جبحار األنوار، 

 -وُلِدَ الْحَسَنُ ع بِالْمَدِینَۀِ لَيْلَۀَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَرانَ   قب، المناقب البن شهريشوب -1

 عَامَ أُحُدٍ سَنَۀَ ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ قِيلَ سَنَۀَ اثْنَتَيْنِ وَ جَاءَتْ بِهِ فَاطِمَۀُ ع إِلَى النَّبِیِّ ص یَوْمَ

فِی خِرْقَۀٍ مِنْ حَرِیرِ الْجَنَّۀِ وَ كَانَ جَبْرَئِيلُ نَزَلَ بِهَا إِلَى النَّبِریِّ ص فَسَرمَّاهُ    السَّابِعِ مِنْ مَوْلِدِهِ

  حَسَناً وَ عَ َّ عَنْهُ كَبْشاً فَعَاشَ مَعَ جَدِّهِ سَبْعَ سِنِينَ وَ أَشْهُراً وَ قِيلَ ثَمَانَ سِنِينَ

 817ص ، 11 جبحار األنوار،                         

وَ مَعَ أَبِيهِ ثَلَاثِينَ سَنَۀً وَ بَعْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ وَ قَالُوا عَشْرَ سِرنِينَ وَ كَرانَ ع رَبْرعَ الْقَامَرۀِ وَ لَرهُ      

وَ بُویِعَ بَعْدَ أَبِيهِ یَوْمَ الْجُمُعَۀِ الْحَادِی وَ الْعِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی سَنَۀِ « 8»مَحَاسِنُ كَثَّۀٌ 

لَمَّا  بَعِينَ وَ كَانَ أَمِيرُ جَيْشِهِ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ ثُمَّ قَيْ َ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَ كَانَ عُمُرُهُأَرْ

بَيْنَهُ وَ بَيْنَ  بُویِعَ سَبْعاً وَ ثَلَاثِينَ سَنَۀً فَبَقِیَ فِی خِلَافَتِهِ أَرْبَعَۀَ أَشْهُرٍ وَ ثَلَاثَۀَ أَیَّامٍ وَ وَقَعَ الصُّلْحُ

هُ مُعَاوِیَۀَ فِی سَنَۀِ إِحْدَى وَ أَرْبَعِينَ وَ خَرَجَ الْحَسَنُ إِلَى الْمَدِینَۀِ فَأَقَامَ بِهَا عَشْرَ سِنِينَ وَ سَمَّا

أَلْقَابُهُ السَّيِّدُ وَ السِّبْطُ  اللَّهُ الْحَسَنَ وَ سَمَّاهُ فِی التَّوْرَاةِ شَبَّراً وَ كُنْيَتُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَ أَبُو الْقَاسِمِ وَ

وَ الْحُجَّۀُ وَ الْبَرُّ وَ التَّقِیُّ وَ الْأَثِيرُ وَ الزَّكِیُّ وَ الْمُجْتَبَى وَ السِّبْطُ الْأَوَّلُ وَ الزَّاهِدُ « 1»  وَ الْأَمِينُ

سْرمُوماً وَ قُربِضَ بِالْمَدِینَرۀِ بَعْردَ     وَ أُمُّهُ فَاطِمَۀُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ظَلَّ مَظْلُوماً وَ مَاتَ مَ

 مُضِیِّ عَشْرِ سِنِينَ مِنْ مُلْكِ مُعَاوِیَۀَ 
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 مالک بن نویره معرّفی .114

 8161ص ،1 االستيعاب،ج
 .التميمی اليربوعی حمزة بن نویرة بن مالك( 1121) 

 و. یربروع  بنری  صدقۀ على نویرة بن مالك سلم و عليه اهلل صلى لنبیا بعث: الطبری قال

 أنره  یظرن  -مالکرا  الوليد بن خالد فقتل الشاعر، نویرة بن متمم أخوه و هو أسلم قد كان

 -أراه و مرتدا؟ أو مسلما قتله هل فيه اختلف و. الردة أهل لقتال بکر أبو وجّهه حين ارتدّ

 [.8] إسالمه فی شك فال مممت أما و. خطأ قتله -أعلم اهلل و

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 خالد بن ولید معرّفی .115

 117ص ،1 االستيعاب،ج

 ( خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد اهلل بن عمر بن میزوم القرشی المیزومی،621) 

 ل: بل هی لبابۀ الکبرى.أبو سليمان. و قيل أبو الوليد، أمّه لبابۀ الصغرى. و قي

و األكثر على أنّ أمّه لبابۀ بنت الحارث بن حزن الهالليۀ، أخت ميمونۀ زوج النبری صرلّى   

اهلل عليه و سلم، و لبابۀ أمّه خالۀ بنی العباس بن عبرد المطلرب، ألن لبابرۀ الکبررى زوج     

 العباس و أم بنيه.

 القبّۀ و األعنّۀ فی الجاهليۀ.و كان خالد أحد أشراف قریش فی الجاهليۀ، و إليه كانت 

 فأما القبّۀ فإنّهم كانوا یضربونها ثم یجمعون إليها ما یجهّزون به الجيش.
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 [ على خيول قریش فی الحروب. ذكر ذلك الزبير.1[ ] و أما األعنۀ فإنه كان یکون ]المقدم

 118-186ص ، 86 تاریخ مدینۀ دمش ، ج

اللّه بن عمر ابن میزوم بن یقظۀ بن مررّة برن   خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد  -8211

 «1»كعب بن لؤی بن غالب أبو سليمان المیزومی 

 

سيف اللّه، و صاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم فی الهدنۀ طوعا، و استعمله رسول 

 اللّه صلّى اللّه عليه و سلم فی بعض مغازیه.

 و روى عن النبی صلّى اللّه عليه و سلم أحادیث.

روى عنه: ابن عباس، و جابر، و المقدام بن معدی كرب، و مالك بن الحارث األشرتر، و  

 أليسع بن المغيرة المیزومی، و أبو عبد اللّه األشعری.

و استعمله أبو بکر على قتال مسيلمۀ و من ارتدّ من األعراب بنجد، ثم وجهه إلى العراق، 

 ..هو أحد األمراء الذین ولوا فتح دمش . ثم وجهه إلى الشام، و أمّره على أمراء الشام، و

 111ص ، 86 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        

أخبرنا أبو القاسم الحسين بن علی الزهری، و أبو الفتح المیترار برن عبرد الحميرد برن       

المنتصر، و أبو المحاسن أسعد بن علی بن الموف ، قالوا: أنا عبد الرّحمن برن محمّرد برن    

فّر الداودی، أنا عبد اللّه بن أحمد بن حمویۀ، أنا إبراهيم بن خریم الشاشی، نا عبد بن المظ

حميد، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزّهری، عن سالم، عن ابن عمر، قرال: بعرث النبری    

إلرى بنری جذیمرۀ فردعاهم إلرى       -أحسبه قرال  -صلّى اللّه عليه و سلم خالد بن الوليد

أن یقولوا أسلمنا فجعلوا یقولون صبأنا صبأنا، و جعل خالد بهم قتال  اإلسالم، فلم یحسنوا

و أسرا، قال: ثم دفع إلى كل رجل منا أسيرا حتى إذا أصبح یوما أمرنا فقال: ليقترل كرل   

رجل منکم أسيره قال ابن عمر: فقلت و اللّه ال أقتل أسيری و ال یقتل رجل من أصحابی 
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ى اللّه عليه و سلم فذكر له ما صنع خالد، قال فرفع یدیه أسيره، قال: فقدمنا على النبی صلّ

 [.1121مرتين أو ثالثا ]« خالد« 1»الّلهم إنّی أبرأ إليك مما صنع »فقال: 

عن نوح بن حبيب جميعا عن عبرد  « 6»عن محمود، و رواه النسائی « 7»رواه البیاری 

 الرزاق.

 111ص ، 86 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        

أخبرنا أبو بکر محمّد بن عبد الباقی، أنا الحسن بن علی، أنا محمّد بن العباس، أنرا عبرد   

 «:8»الوهاب بن أبی حيۀ، أنا محمّد بن شجاع، نا محمّد بن عمر 

حدّثنی عبد اللّه بن یزید، عن إیاس بن سلمۀ، عن أبيه، قال: لما قدم خالرد ]برن الوليرد[    

عراب عبرد    -یعنی بعدما صنع ببنی جذیمۀ مرا صرنع   -سلمعلى النبی صلّى اللّه عليه و 

« 1»الرّحمن بن عوف على خالد ما صنع، قال: یا خالد أخرذت برأمر الجاهليرۀ قتلرتهم     

بعمك الفاكه، قاتلك اللّه، قال: و أعانه عمر بن الیطاب على خالد، فقال خالد: أخرذتهم  

قرد قتلرت قاترل أبری بيردی، و      [ كذبت و اللّه، ل بقتل أبيك، فقال عبد الرّحمن ]بن عوف

أشهدت على قتله عثمان بن عفان، ثم التفت إلی عثمان فقال: أنشدك اللّه هل علمت أنی 

قتلت قاتل أبی؟ فقال عثمان: اللّهم نعم، ثم قال عبد الرّحمن: و یحك یا خالد، و لرو لرم   

برك أنهرم  أقتل قاتل أبی كنت تقتل قوما مسلمين بأبی فی الجاهليۀ؟ قال خالد: و من أخ

أنك وجدتهم قد بنروا المسراجد، و أقرروا    « 1»أسلموا، فقال أهل السریۀ كلهم ییبروننا 

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و « 1[ » باإلسالم، ثم حملتهم على السيف، قال: جاءنی ]رسول

سلم أن أغير عليهم، فأغرت بأمر النبی صلّى اللّه عليه و سلم فقال عبد الررّحمن: كرذبت   

سول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم و غالظ عبد الرّحمن، و أعرض رسول اللّه صرلّى  على ر

اللّه عليه و سلم عن خالد و غضب عليه، و بلغه ما صنع بعبد الرّحمن، فقال: یا خالد ذروا 

لی أصحابی! متى ینك أنف المرء ینکى المرء، و لو كان أحد ذهبا تنفقه قيراطا قيراطا فی 

 درك غدوة أو روحۀ من غدوات أو روحات عبد الرّحمن.سبيل اللّه لم ت
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 حدّثنی عبد اللّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال:«: 7»قال: و نا الواقدی 

قال عمر لیالد: ویحك یا خالد أخذت بنی جذیمۀ بالذی كان من أمر الجاهليۀ! أولري   

ه مرا أخرذتهم إلّرا برالح ،     اإلسالم قد محا ما كان فی الجاهليۀ؟ فقال: یا أبا حفص و اللّ

 من قتالهم، فأسرتهم، -إذ امتنعوا -أغرت على قوم مشركين فامتنعوا، فلم یکن لی بد

 117ص ، 86 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        

عبد اللّه بن عمر؟ قال: أعلمره و  « 8»ثم حملتهم على السيف، فقال عمر: أی رجل تعلم 

فهو الذی أخبرنی غير الذی أخبرتنری، و كران معرك فری ذلرك      اللّه رجال صالحا، قال: 

 الجيش، فقال خالد: فإنی استغفر اللّه و أتوب إليه، قال: فانکسر عنه عمر، و قال:

 ویحك، ائت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم یستغفر لك.

عرن أبری   ، حدّثنی یحيى بن عبد اللّه بن أبی قتادة عن أهله، «1»قال: و حدّثنا الواقدی 

قال: لما نادى خالد فی السرحر مرن كران معره أسرير فليدافّره،        -و كان فی القوم -قتادة

 أرسلت أسيری، و قلت لیالد: اتّ  اللّه فإنك ميت، و ان هؤالء قوم مسلمون، قال:

رحمك اللّه یا أبا قتادة إنه ال علم لك بهؤالء، قال أبو قتادة: فإنما یکلّمنی خالد على ما 

 التّرة عليهم. فی نفسه من

أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر، و أبو غالب أحمد بن علری برن الحسرين،    

حامرد  « 1»قاال: أنا أحمد بن محمّد بن أحمد، أنا محمّد بن عبد اللّه بن الحسين، أنا أبو 

 «محمّد بن هارون، نا إسحاق بن أبی إسرائيل، نا الحکم بن ظهير، عن السّدّی

الح، عن ابن عباس، قال: بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سرلم خالرد برن    ، عن أبی ص

الوليد بن المغيرة المیزومی على سریۀ و معه فی السریۀ عمار بن یاسرر، قرال: فیرجروا    

حتى أتوا قریبا من القوم الذین أرادوا أن یصبحوهم نزلوا فی بعرض الليرل، قرال: و جراء     

قال: فأقام رجل منهم كان قد أسلم هو و أهل بيتره فرأمر   القوم النذیر فهربوا حيث بلغهم، 

، ثم جاء حتى دخل على عمار فقرال: یرا أبرا    «7»أهله فتحملوا و قال: قفوا حتى يتيکم 
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اليقظان إنی قد أسلمت و أهل بيتی فهل ذلك نافعی إن أنا أقمت، فإن قرومی قرد هربروا    

 حيث سمعوا بکم؟

 نصرف الرجل هو و أهله.قال: فقال له عمار: فأقم فأنت يمن، فا

قال: و صبح خالد القوم فوجدهم قد ذهبوا، فأخذ الرجل هو و أهله، فقال له عمار: إنه ال 

سبيل لك على الرجل قد أسلم، قال: و ما أنت و ذاك أتجير علیّ و أنا األمير؟ قال: نعم، 

  [ یذهب أجير عليك و أنت األمير، إن الرجل قد يمن، و لو شاء ]أن
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بالمقام إلسالمه. فتنازعا فی ذلك حتى تشاتما، فلما قدما « 8»كما ذهب أصحابه، فأمرته 

المدینۀ اجتمعا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم فذكر عمّار الرجل و ما صنع، فأجاز 

و نهى یومئرذ أن یجيرر أحرد علرى أميرر،      رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم أمان عمار، 

 فتشاتما عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم فقال خالد:

یا رسول اللّه أیشتمنی هذا العبد عندك أما و اللّه لو الك ما شتمنی، فقال نبی اللّه صرلّى  

ثم  «كف یا خالد عن عمار، فإنه من یبغض عمارا یبغضه اللّه عزّ و جلّ»اللّه عليه و سلم: 

قام عمار فولّى و أتبعه خالد بن الوليد حتى أخذ بثوبه فلم یزل یترضراه حترى رضری، و    

  نزلت هذه اآلیۀ: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ

  ولِءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُ أمراء السرایا فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ« 1» 

 فيکون اللّه و رسوله هو الذی یحکم فيه ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلًا*« 1» 

 ..[.1122« ]7»یقول خير عاقبۀ « 1» 
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أخبرنا أبو غالب محمّد بن الحسن، أنا محمّد بن علی بن أحمد، أنا أحمد بن إسرحاق  ... 

، نا «8»اوندی، نا أحمد بن عمران بن موسى، نا موسى بن زكریا، نا خليفۀ بن خيّاط النه

علی بن محمّد، و موسى بن إسماعيل، عن حمّاد بن سلمۀ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، 
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قال: كفرت العرب فجاءت بنو سليم إلى أبی بکر فقرالوا: إن العررب قرد كفررت فأمردّنا      

 أقبلوا یقاتلون أبا بکر، فقال لهم عباس بن مرداس:بالسالح، فأمر لهم بسالح، ق

 «1»لم تأخذون سالحه لقتاله             و لکم به عند اإلله يثام          

فبعث أبو بکر خالد بن الوليد إلى بنی سليم فجعلهم فی حظائر ثم أضرم عليهم النيران، و  

« 1»انه ثرم لقريهم ببطراح    فهزمهم اللّه سبح« 1»مضى خالد فلقی أسد و غطفان ببزاخۀ 

و أسلموا، ثم قال: و اللّه ال أنتهری حترى أنراطح مسريلمۀ، فقالرت      « 7»فأقبلوا برایاتهم 

األنصار: هذا رأی لم یأمرك به أبو بکر، فارجع إلى المدینۀ، فقال: ال و اللّه حتى أنراطح  

د خسسرنا، و  مسيلمۀ، فرجعت األنصار فسارت ليلۀ ثم قالوا: و اللّه لئن نصر أصحابنا لقر 

 لئن هزموا لقد خذلناهم فرجعوا.

، نا بکر، عن ابن إسحاق أن ثابت بن قي  بن شماس، قال: ما نحن «6»قال: و نا خليفۀ 

سائرون معك، و ذكر نحو األول، قال: فبعثوا إلى خالد و قد سار منقلۀ أو منقلتين أن أقم 

 حتى نلحقك، فأقام حتى لحقوا به.

ن أرض بنی تميم فبعث السرایا، فلم یل  كيدا، و أتری بمالرك   ثم سار حتى نزل البطاح م

 بن نویرة فی رهطه من بنی حنظلۀ فضرب أعناقهم.

، نا علی بن محمّد، عن عثمان بن عبد الرّحمن، عن الزهرری، نحرو   «7»قال: و نا خليفۀ 

 حدیث ابن إسحاق.
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العجالنی، عن سعيد برن  « 1»، نا علی بن محمّد، عن یحيى بن معن «8»خليفۀ  قال: و نا

إسحاق، عن أبيه، عن أبی قتادة، قال: عهد أبو بکر إلى خالد و أمرائه الرذین وجّره إلرى    

الردة إذا أتوا دارا أن یقيموا، فإن سمعوا أذانا و رأوا مصليا أمسکوا حترى یسرألوهم عرن    

صدقۀ، فإن لم یسمعوا أذانا و لم یروا مصليا شنّوا الغارة، فقتلوا و الذین نقموا و منعوا له ال

 حرّقوا.
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و كنت مع خالد حين فرغ من قتال أهل الردّة طليحۀ و غطفان و هوازن و سليم، ثم سار 

الشرم   « 1»إلى بالد بنی تميم، فقدّمنا خالد أمامه فانتهينا إلى بيت منهم حرين طفلرت   

: من أنتم؟ قلنا: نحن عباد اللّه المسلمون، قالوا: و نحن عباد اللّه للغروب فثاروا إلينا فقالوا

من ناحيۀ « 1»المسملون، و قد كان خالد بث سرایاه فلم یسمعوا أذانا و قاتلهم بالبعوضۀ 

، فجاءوا بمالك بن نویرة فی أسارى من قومه، فأمر خالد بأخذ أسلحتهم ثرم  «7»الهزال 

 أصبح فأمر بقتلهم.

الب محمّد بن الحسن الماوردی، أنا أبو الحسرن السريرافی، أنرا أحمرد برن      أخبرنا أبو غ

، نرا  «6»إسحاق النهاوندی، نا أحمد بن عمران، نا موسى بن زكریا، نا خليفۀ بن خيّراط  

 علی بن محمّد، عن ابن أبی ذئب، عن الزّهری، عن سالم، عن أبيه، قال:

حابه، فجزع من ذلك جزعا شدیدا، قدم أبو قتادة على أبی بکر فأخبره بقتل مالك و أص

علرى  « 7»فکتب أبو بکر إلى خالد بن الوليد، فقدم عليه، فقال أبو بکر: هل یزید ]خالد[ 

 أن یکون تأوّل فأخطأ. و ردّ أبو بکر خالدا، و ودى مالك بن نویرة و ردّ السبی و المال.

کر فأخبره بالیبر و قال: و نا خليفۀ، نا بکر، عن ابن إسحاق، قال: دخل خالد على أبی ب

اعتذر إليه فعذره، و قال متمّم بن نویرة یرثی أخاه مالك بن نویرة فی قصيدة لره طویلرۀ   

«1:» 
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 فعشنا بیير فی الحياة و قبلنا             أصاب المنایا رهط كسرى و تبّعا         

 «8»جا كندمانی جذیمۀ حقبۀ             من الدّهر حتى قيل لن یتصدّعا و كن             

 فلما تفرّقنا كأنّی و مالکا             لطول اجتماع لم نبت ليلۀ معا             

 و ال ذات أظآر ثالث روائم             رأین مجرّا من حوار و مصرعا             

 زین بحزنه             إذا حنّت األولى سجعن لها معایذكّرن ذا البثّ الح             

 «1»فأوجد منی یوم قام بمالك             مناد فصيح بالفراق فأسمعا              
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 أبا الصبر يیات أراها و إنّنی             أرى كلّ حبل بعد حبلك أقطعا             

 ذهاب الغوادی المدجنات فأمرعا        سقى اهلل أرضا حلّها قبر مالك                  

 «1»و يثر بطن الوادیين بدیمۀ             ترشّح و سميّا من النبت خروعا              

 تحيته منی و إن كان نائيا             و أمسى ترابا فوقه األرض بلقعا             

 فی كالم كثير فی هذه القصيدة و غيرها من مراثيه. 

بو القاسم بن السّمرقندی، أنا أبو الحسين بن النّقّور، أنا أبو طاهر المیلّص، أنا أبو أخبرنا أ

بکر بن سيف، أنا السری بن یحيى، نا شعيب بن إبراهيم، نا سيف بن عمر، عن هشام برن  

شهد قوم من السریۀ أنهم أذّنوا و أقاموا و صرلّوا ففعلروا مثرل    «: 1»عروة، عن أبيه، قال 

ء، فقتلوا. و قدم أخوه متمّم ینشد أبا بکرر   ون أنه لم یکن من ذلك شیذلك، و شهد يخر

دمّه و یطلب إليه فی سبيهم، فکتب له بردّ السبی، و ألحّ عليه عمر بن خالرد أن یعزلره و   

 قال: إنّ فی سيفه رهقا، قال: ال یا عمر لم أكن ألشيم سيفا سلّه اللّه على الکافرین.

ن إسحاق، عن محمّد بن جعفر برن الزبيرر، و غيرره: أن    و نا سيف عن محمّد ب«: 7»قال 

خالدا لما نزل البطاح بثّ السرایا فأتی بمالك فاختلف فيهم الناس، و كان فی السریۀ التی 

  أصابتهم أبو قتادة. فکان أبو قتادة فيمن شهد أال سبيل عليه و ال على
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ابه، و شهد األعراب أنهم لم یأذنوا و لم یقيموا و لم یصلوا، و جاءت أم تميم كاشرفۀ  أصح

فقال لها: إليك عنی فقرد و اللّره    -و كانت أجمل الناس -وجهها حتى أكبّت على مالك

قتلتنی. فأمر بضرب أعناقهم، فقام إليه أبو قتادة فناشده فيه و فيهم، و نهاه عنه و عنهم فلم 

ركب أبو قتادة فرسه فلح  بأبی بکر، و حلف ال یسير فی جيش و هو تحت یلتفت إليه و 

لواء خالد. فأخبره الیبر و قال: ترك قولی و أخذ بشهادة األعراب الذین فتنتهم الغنرائم،  

، و إن یکن هذا حقا فعليك أن تقيده، فسکت «8»فقال عمر: إن فی سيف اللّه خالد رهقا 

 عنه أبو بکر.
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سهل بن یوسف، عن القاسم بن محمّد، قال: ألحّ عمر على أبری بکرر    قال: و نا سيف، عن

فی أمر خالد و كتب إليه بالقدوم للذی ذكروا أنه أتى لينظر فی ذلك، و أمرره أن ییلرف   

على الجيش رجال، فیلف عليهم خالد بن فالن المیزومی، فقدم و ال یشك الناس فی أنه 

ء مسلم فقتله، و نزا على  و اللّه على امرىمعزول و أنه معاقب و جعل عمر یقول: عدا عد

 امرأته.

أخبرنا أبو بکر األنصاری، أنا الحسن بن علی، أنا أبو عمرر برن حيّویرۀ، أنرا أحمرد برن       

برن  « 1»معروف، نا الحسين بن الفهم، نا محمّد بن سعد، أنا محمّد بن عمر، حدّثنی عقبۀ 

مّد بن عبد اللّه، عن الزّهری، قال: جبيرة، عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال: و حدّثنی مح

حدّثنی و حدّثنی أسامۀ بن زید الليثی، عن الزّهری، عن حنظلۀ بن علی األسلمی، قال: و 

[: دخل حدیث بعضهم فی حدیث بعض قرالوا:   مسلمۀ بن عبد اللّه بن عروة، عن أبيه ]قال

لما ارتدّ من ارتدّ من العرب، و امتنعوا من الصدقۀ شاور أبو بکر الصردی  فری غرزوهم و    

فعسکر بها، و أظهر أنره یریرد   « 1»قتالهم، فأجمع البعثۀ إليهم، و خرج هو نفسه إلى قناة 

سه ليبلغهم ذلك، فيکون أهيب لهم، ثم سار من قناة فی مائۀ من المهاجرین، و غزوهم بنف

و أراد أن یتال ح  بره   -«1»و هو ذو القصۀ  -خالد بن الوليد یحمل لواءه حتى نزل نقعا

الناس و یکون أسرع لیروجهم، فلما تالحقوا به استعمل خالد بن الوليد عليهم و أمره أن 

 لهم على خم  خصال: شهادةیسير إلى أهل الردة فيقات
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أن ال إله إلّا اللّه، و أن محمّدا عبده و رسوله، و إقام الصالة، و إیتاء الزكاة، و صيام شرهر  

 رمضان.

 و رجع أبو بکر إلى المدینۀ، و مضى خالد بن الوليد و معه أهل السّابقۀ من المهراجرین و 

األنصار، فأوقع بأهل الردة من بنی تميم و غيرهم بالبطاح و قتل مالك بن نویرة ثم أوقع 
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بأهل بزاخۀ و حرّقهم بالنار، و ذلك أنه بلغه عنهم مقالۀ سيئۀ: شتموا النبی صلّى اللّه عليه 

 و سلم و ثبتوا على ردّتهم.

يلمۀ، و صرالح خالرد   ثم مضى إلى اليمامۀ فقاتل بها مسيلمۀ و بنی حنيفۀ، حتى قتل مسر 

و نصف السبی، و كترب إلرى   « 8»أهل اليمامۀ على الصفراء و البيضاء و الحلقۀ و الکراع 

أبی بکر: إنی لم أصالحهم حتى قتل من كنت أقوى به، و حترى عجرف الکرراع و نهرك     

 «.1»الیفّ و نهك المسلمون بالقتل و الجراح 

سبعۀ عشر رجال من و قرد بنری حنيفرۀ     و قدم خالد بن الوليد المدینۀ من اليمامۀ، و معه

فيهم مجاعۀ بن مرارة و إخوته، فلما دخل خالد بن الوليد المدینۀ دخل المسجد و عليره  

قباء عليه صدأ الحدید، متقلدا السيف معتما، فی عمامته أسهم فمرر بعمرر فلرم یکلمره، و     

قد أرضاه  دخل على أبی بکر فرأى منه كلما یحب فیرج مسرورا فعرف عمر أن أبا بکر

فأمسك عن كالمه، و إنما كان وجد عمر عليه فيما صنع بمالك بن نویرة: من قتله إیاه، و 

 ..تزوّج امرأته و ما كان فی نفسه قبل ذلك من أمر بنی جذیمۀ.
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مۀ، عن هشام بن عرروة، عرن   ، نا علی و موسى عن حمّاد بن سل«1»قال: و نا خليفۀ ... 

 أبيه قال: لما استیلف عمر كتب إلى أبی عبيدة: إنی قد استعملتك و عزلت خالدا.

خالد بن الوليد حين ولی و ولّى أبا عبيدة بن  -«1»عمر  -و عزل یعنی«: 1»قال خليفۀ 

، و الجرّاح، فولّى أبو عبيدة حين فتح الشامات یزید بن أبی سفيان على فلسطين و ناحيتها

شر حبيل بن حسنۀ على األردن، و خالد بن الوليد على دمش ، و حبيب بن مسلمۀ على 

 حمص.

أخبرنا أبو غالب أحمد، و أبو عبد اللّه یحيى ابنا الحسن، قاال: أنا محمّرد برن أحمرد، نرا     

محمّد بن عبد الرّحمن بن العباس، أنا أحمد بن سليمان، نا الزّبير بن بکّار، حدّثنی محمّرد  

مسلمۀ، عن مالك بن أن ، قال: قال عمر بن الیطاب ألبی بکر الصّدّی : اكترب إلرى   بن 
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خالد بن الوليد أن ال یعطی شاة و ال بعيرا إلّا بأمرك، قال: فکتب أبو بکرر برذلك، قرال:    

فکتب إليه خالد بن الوليد: إمّا أن تدعنی و عملی و إلّا فشأنك بعملك، فأشار عليه عمر 

 ر من یجزی عن جزاة خالد؟ قال عمر: أنا، قال:فعزله، فقال أبو بک

 فأنت.

قال مالك: قال زید بن أسلم: فتجهزّ عمر حتى أنيیت الظهر فی الدار، و حضر الیرروج  

فمشى أصحاب النبی صلّى اللّه عليه و سلم إلى أبی بکر فقالوا: ما شأنك تیرج عمر من 

ال: فما أصنع؟ قالوا: تعزم علرى  المدینۀ و أنت إليه محتاج، و عزلت خالدا و قد كفاك؟ ق

عمر فيجل  و تکتب إلى خالد فيقيم على عمله، ففعل. فلما ولی عمر كتب إلى خالد أال 

تعطی شاة و ال بعيرا إلّا بأمری، قال: فکتب إليه خالد بمثل ما كتب إلى أبری بکرر، فقرال    

كان یدعوه إلى  عمر: ما صدقت اللّه ان كنت أشرت على أبی بکر بأمر فلم أنفذه فعزله، و

 «.7»أن یستعمله فيأبى إلّا أن ییليه بعمل ما شاء فيأبى عمر 
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 قال: فحدّثنی محمّد بن مسلمۀ، عن مالك بن أن  قال: مرّ أهل العراق یتراجزون:

 عجمين منصفاإذ رأیت خالدا تیفّفا             و كان بين األ         

 و هبت الریح شماال جرحفا             فود بعض القوم لو تیلفا             

أخبرنا أبو الحسن علی بن المسلّم الفقيه، نا عبد العزیز بن أحمد، أنا أبو محمّد برن أبری    

نصر، نا أبو الميمون بن راشد، نا أبو زرعد الدمشقی، حدّثنی دحيم، نا ابن أبی فدیك، أنا 

م بن سعد، عن زید بن أسلم، عن أبيه، قال: قال عمر ألبی بکر الصّدّی : تدع خالد بن هشا

الوليد بالشام ینف  مال اللّه، قال: فلما توفی أبو بکر قال: سمعت عمر حين توفی أبو بکر 

 ء ال أفعله بعده. یقول: كذبت اللّه إن كنت أمرت أبا بکر بشی

 جۀ لی بعملك فبعث أبا عبيدة بن الجراح قال:فکتب إليه خالد: أمّا بعد فإنه ال حا

 فحضر أبو عبيدة.
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أخبرنا أبو البركات األنماطی، أنا أبو المعالی ثابت بن بندار، أنا محمّد بن علی الواسرطی،  

أنا محمد بن أحمد البابسيری، أنا األحوص بن المفضّل، أنا أبی، حدّثنی علی بن عيراش،  

شيیۀ أن عمر بن الیطاب لما عزل خالد برن الوليرد   بن عثمان، حدّثنی الم« 8»نا حریز 

سيف اللّه قام بالمدینۀ فاعتذر إلى الناس فقال: إنی لم أعزله عن سیطۀ فقال رجرل مرن   

بنی عمه: لقد عزلت أميرا أمّره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم، و لقد غمدت سيفا سرلّه  

ه عليه و سلم، فال عذرك اللّه و ال الناس، اللّه، و لقد نقضت لواء عقده رسول اللّه صلّى اللّ

قال: فقال له عمر: اقعد فإنك غالم مغضب فی ابن عمك، كذا قال بالمدینۀ و إنما كانرت  

 هذه الیطبۀ بالجابيۀ.

أخبرنا أبو الحسن علی بن محمد بن أحمد بن عبد اللّه، أنا محمد بن الحسن بن محمد بن 

 «یون ، نا أحمد بن الحسين بن زنبيل

، نا عبد اللّه بن محمد بن عبد الرّحمن بن الیليل، نا محمد بن إسماعيل، نا عبردان، أنرا   

عبد اللّه، نا سعيد بن یزید، عن الحارث بن یزید، عن علی بن رباح، عن ناشرة بن سرمی  

 اليزنی، قال:

  سمعت عمر بالجابيۀ، و اعتذر من عزل خالد قال: و أمّرت أبا عبيدة فقال أبو عمرو بن
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حفص بن المغيرة: و اللّه ما أعذرت یا عمر، نزعت عامال استعمله رسول اللّه صرلّى اللّره   

عليه و سلم و وضعت لواء رفعه رسول اللّه صلّى اللّه عليره و سرلم، قرال: إنرك قریرب      

 «.8»القرابۀ، حدیث السن، مغضب فی ابن عمك 

برن علری برن    « 1»نا أبو عبد اللّه الفراوی، و أبو المظفّر القشيری، قاال: أنرا محمّرد   أخبر

، نا محمّد بن الليرث، نرا ابرن    «1»محمّد، أنا محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد الزعفرانی 

عثمان، نا عبد اللّه، نا سعيد بن یزید، قال: سمعت الحارث بن یزید الحضرمی یحدّث عن 

ناشرة بن سمی اليزنی، قال: سمعت عمر بن الیطاب یقول یوم الجابيۀ  علی بن رباح، عن
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فذكر الحدیث، و قال فيه: إنی اعتذر إليکم من خالد بن الوليد إنی أمرته أن یحب  هرذا  

المال على ضعفۀ المهاجرین فأعطاء ذا البأس و الشرف، و ذا اللسان فنزعته، و أمّرت أبرا  

بن حفص بن المغيرة: ما أعذرت یا عمر برن الیطراب،   عبيدة بن الجراح، فقال أبو عمرو 

لقد نزعت عامال استعمله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم و أغمدت سيفا سرلّه رسرول   

اللّه صلّى اللّه عليه و سلم، و وضعت لواء نصبه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم، و لقرد  

اب: إنرك قریرب القرابرۀ، حردیث     قطعت الرحم، و حسدت ابن العم، فقال عمر بن الیط

 السن، مغضب فی ابن عمك.

أخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندی، أنا أحمد بن محمّد بن النّقّور، أنا أبو طاهر المیلّص، نا 

أبو بکر بن سيف، نا السّری بن یحيى، نا شعيب بن إبراهيم، نا سيف بن عمرر، عرن أبری    

زال خالد على قنسرین حتى غرزا غزوتره التری    عثمان، و الربيع و أبی حارثۀ، قالوا: فما 

 «.1»أصاب فيها و قسم منها ما أصاب لنفسه 

و بلغ عمر أن خالدا دخل الحمام فتدلك بعرد  «: 6»، ]قالوا[ «7»و عن أبی المجالد مثله 

  عصفر معجون بیمر فکتب إليه: بلغنی أنك تدلکت بیمر، و أن اللّه« 7»النورة بثجير 
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تعالى قد حرّم ظاهر الیمر و باطنها، و حرّم ظاهر اإلثم و باطنه و قد حرّم م  الیمر إلّا 

أن یغسل كما حرم شربها، فال تمسّوها أجسادكم فإنها نجر ، و إن فعلرتم فرال تعرودوا،     

ليه عمر: إنی ألظن يل فعادت غسوال غير خمر، فکتب إ« 8»فکتب إليه خالد: إنا قتلناها 

 المغيرة قد ابتلوا بالجفاء، فال أماتکم اللّه عليه فانتهى لذلك.

 «:1»و قال خالد فی ذلك 

  شرائع ال یشقى بهن المسهّل«             1»سهّل أبا حفص فإن لدیننا          

حيرل  أنجست فی الیمر الغسول و ال تررى             مرن الیمرر تثقيرف الم                 

  المحلّل
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 و هل یشبهن طعم الغسول و ذوقه             حميّا الیمور و الیمور تسلسل؟             

و أدرب سرنۀ سربع   «: 1»قال: و نا سيف، عن الربيع و أبی عثمان، و أبی حارثۀ، قرالوا   

، و كان توجها من الجابيۀ مرجع عمر «7»عشرة خالد و عياض فسارا فأصابا أمرا عظيما 

المدینۀ، و على حمص أبو عبيدة، و خالد تحت یدیه على قنّسررین، و علرى دمشر     إلى 

، و على «6»یزید بن أبی سفيان، و على األردن معاویۀ، و على فلسطين علقمۀ بن مجرّز 

األهراء عمرو بن عبسۀ، و على السواحل عبد اللّه بن قري ، و علرى كرلّ عمرل عامرل،      

على ذلك إلى اليوم، لم یجاز أمۀ إلى أخرى خلفها فقامت مسالح الشام و مصر و العراق 

بعد، إلّا أن یقتحموا عليهم بعد كفر منهم، فتقدموا مسرالحهم، و اعتردل ذلرك سرنۀ سربع      

 عشرة.

قال: و نا سيف عن أبی المجالد، و الربيع و أبی عثمان، و أبری حارثرۀ بإسرنادهم، قرالوا     

لصائفۀ انتجعه رجال، فرانتجع خالردا   و لما قفل خالد و بلغ الناس ما أصابت تلك ا«: 7»

رجال من أهل اآلفاق، و كان األشعث انتجع خالدا بقنّسرین، فأجازه بعشرة يالف، و كان 

ء فی عمله، فکتب إليه من العراق بیروج من خرج منهرا، و مرن    عمر ال ییفى عليه شی

  يمالشام بجائزة من أجيز فيها، فدعا البرید و كتب معه إلى أبی عبيدة أن یق
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خالدا و یعقله بعمامته، و ینتزع عنه قلنسوته حتى یعلمکم من أین أجاز األشعث، أم مرن  

مال اللّه أم من ماله أو من إصابۀ أصابها، فإن زعم أنه أصابها فقد أقر بیيانۀ، و إن زعرم  

 ى كل حال، و اضمم إليك عمله.أنها من ماله فقد أسرف. و اعزله عل

فکتب أبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه، ثم جمع الناس و جل  لهم على المنبر، فقام البرید 

فقال: یا خالد، أمن مالك أجزت بعشرة يالف أم من إصابۀ، فلم یجبه حتى أكثر عليره، و  

أمرر فيرك بکرذا و    أبو عبيدة ساكت ال یقول شيئا، فقام بالل إليه فقال: إن أمير المؤمنين 

كذا، ثم تناول عمامته فنقضها ال یمنعه سمعا و طاعۀ ثم وضع قلنسوته ثرم أقامره فعقلره    
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بعمامته فقال: ما تقول أمن مالك أو من إصابۀ؟ قال: ال بل مرن مرالی، فأطلقره و أعراد     

 قلنسوته، ثم عمّمه بيده، و قال: نسمع و نطيع لو ال تنا و نفیم و نیدم موالينا.

 ا سيف، عن أبی عثمان، و أبی حارثۀ، و الربيع، و أبی المجالد، قالوا:قال: و ن

ال یدری أمعزول هو أم غير معزول، و جعل أبو عبيدة یکرمه و « 8»و أقام خالد منیزال 

على عمر أن یقدم ظن الذی قد كان، فکترب  « 1»یزیده تفیيما و ال ییبره حتى إذا طال 

يدة، فقال: رحمك اللّه ما أردت إلرى الرذی صرنعت!    فأتى خالد أبا عب« 1»إليه باإلقبال 

تکتمنی أمرا كنت أحب أن أعلمه قبل اليوم، قال أبو عبيدة: فإنی و اللّه ما كنت ألروعك 

ما وجدت من ذلك بدا، و قد علمت أن ذلك یروعك، قال: فرجع خالد إلرى قنّسررین،   

ودعهم، ثرم خررج   فیطب أهل عمله و ودّعهم، و تحمل، ثم أقبل إلى حمص فیطبهم و 

نحو المدینۀ حتى قدم على عمر فشکاه، و قال: لقد شکوتك إلى المسلمين؛ و باللّه إنك 

فی أمری غير مجمل یا عمر، فقال عمر: من أین هذا الثراء؟ فقال: من األنفال و السرهمان  

]قال:[ ما زاد على الستين ألفا فلك، فقوّم عروضه فیرجت عليه عشرون ألفرا فأدخلهرا   

لمال، ثم قال: یا خالد و اللّه إنك علی لکریم، و إنك إلیّ لحبيب، و لن تعاتبنی بعد بيت ا

 ء. اليوم على شی

 قال: و نا سيف، عن أبی ضمرة، و أبی عمر، عن زید بن أسلم، عن أبيه، قال:

عزل عمر خالدا فلم یعلمه أبو عبيدة حتى علم خالد من قبل غيره فأتاه فقرال: یرحمرك   

  اللّه
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ما دعاك إلى أن ال تعلمنی؟ فقال: كرهت أن أروعك و عمل فيما فتح اللّه عز و جرل، و  

 صالح بالذی سن خالد، و قال خالد فی إدرابه:

  صدمت جموع الروم صدمۀ صادق             بجيش تراه فی القضاء معضّل         

 وت به الکلبين حتى تحصنا و حاما             غداة الروع حيث تمهلوادع             
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 «8»و ما جبنوا أن حلّ جيش بدارهم             و لکن لقوا نارا سناها مکمّل              

أخبرنا أبو الحسن بن قبي ، أنا أبو الحسن بن أبی الحدید، أنا جدی أبو بکرر، أنرا أبرو     

ن سليمان بن داود المنقری البصری، نا أبو عثمران المرازنی، نرا    محمّد بن زبر، نا محمّد ب

 األصمعی، عن سلمۀ بن بالل، عن مجالد بن سعيد، عن الشعبی، قال:

« 1»اصطرع عمر بن الیطاب و خالد بن الوليد و هما غالمان و كان خالدا ابن خال عمر 

 ...مافکسر خالد ساق عمر، فعولجت و جبرت، و كان ذلك سبب العداوة بينه
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أنبانا أبو محمّد بن األكفانی، أنا عبد العزیز الکتانی، أنا محمّد بن عبيد اللّه التيمی، أنرا  ... 

 محمّد بن إبراهيم، أنا أبو عبد الملك القرشی، نا سليمان بن عبد الرّحمن،

 118ص ، 86 ینۀ دمش ، جتاریخ مد                        

، قال: مات خالرد برن الوليرد بحمرص سرنۀ إحردى و       «8»نا علی بن عبد اللّه التميمی 

 عشرین.

أنبانا أبو علی و أبو سعد، قاال: أنا أبو نعيم، نا محمّد بن علی بن حبريش، نرا محمّرد برن     

 عبدوس بن كامل، نا محمّد بن عبد اللّه بن نميرح.

 و نعيم، نا سليمان بن أحمد الطّبرانی، نا الحضرمی، قال:و أنبانا أبو سعد، أنا أب

زاد  -سمعت محمّد بن عبد اللّه بن نمير، قال: مات خالد بن الوليد سنۀ إحدى و عشرین

 .-الطّبرانی: بحمص

أخبرنا أبو غالب محمّد بن الحسن، أنا أبو الحسن محمّد بن علی، أنا أبو عبد اللّره أحمرد   

 -مران، نا موسى التّستری، قال: قال أبو عمرو العصفری، و فيهابن إسحاق، نا أحمد بن ع

 «.1»مات خالد بن الوليد رحمه اللّه بالشام  -یعنی سنۀ إحدى و عشرین

 أخبرنا أبو الفتح یوسف بن عبد الواحد، أنا شجاع بن علی، أنا أبو عبد اللّه بن مندة

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
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 ماجرای قتل مالک بن نویره .116

 821-821ص الردة،
 [:1فأنشأ مالك یقول ]

 )من الطویل(

 [ مالك لم یسدّد7[ رجال سدّد اليوم مالك            و قوم یقولوا ]1یقول ] -8          

و قلت خذوا أموالکم غير خائف            و ال ناظر فيما تیافون من غرد   -1            

[6] 

 827ص الردة،                        

 [8و دونکموها إنّها صدقاتکم            مصرّرة أخالفها لم تجدّد ] -1         

سأجعل نفسی دون ما تحذرونه/            و أرهنکم یوما بما أفلتت یردی   -1            

 [ ب 87[ ]1]

[ و قلنرا الردین دیرن    1أطعنرا ]     [ باألمر المیوّف قائم        1فإن قام ] -7            

 محمّد

 [7و إلّا فلسنا فقعۀ بتنوفۀ            و ال شحم شاء أو ظباء بفدفد ] -6            

 خالد أما و غيظا، و[ 6] حنقا عليه فازدادوا المسلمين و بکر أبا كالمه و شعره بلغ و: قال

 .للقدر[ 7] أثفيّۀ رأسه ليجعلن و ليقتلنه عليه قدر لئن اهلل عاهد و حلف فإنه الوليد بن

: قال یسرة، و یمنۀ البالد فی السرایا بثّ و تميم، بنی بأرض عسکره خالد ضرب ثم: قال

 معره  و ،[1] لره  حرائط  فی هو إذا و نویرة، بن مالك على السرایا تلك من سریۀ فوقفت

  الیيل و إال مالك یعلم فلم: قال. عمه بنی من جماعۀ و امرأته

 826ص الردة،                        

 .جمال من مسيحۀ بها كانت و معه، امرأته أخذوا و أسيرا، فأخذوه به، أحدقت قد
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 برين  أوقفروه  حترى  الوليرد  بن خالد إلى بهم فأتوا عمه، بنی من كان ما كل أخذوا و: قال

 المفعر  مسرلمون  إنّرا : )القوم فقال ،[8] بدیا عمه بنی أعناق بضرب خالد فأمر: قال. یدیه

 بکر أبو نهاكم قد ألي : )منهم شيخ له فقال ،(ألقتلنکم اهلل و: )خالد قال ؟(أعناقنا تضرب

 :خالد فقال ،(القبلۀ إلى صلّى من تقتلوا أن

 بن خالد إلى[ 1] قتادة أبو فوثب: قال(. قط ساعۀ تصلوا لم لکنکم و بذلك، أمرنا قد بلى)

 ألنری : )قال ،(ذلك كيف و: )خالد قال ،(يهمعل لك سبيل ال أنه أشهد إنی: )قال و الوليد،

 :قالوا إلينا نظروا فلما وافتهم، قد التی[ 1] السریۀ فی كنت

(. معنرا  وصرلوا  صرلينا  و أذنا ثم المسلمون، نحن و: فقالوا المسلمون، نحن: قلنا أنتم، من

 و عليهم، تجب التی الزكاة منعوا فقد معکم صلّوا قد كانوا إن قتادة، یا صدقت: )خالد فقال

 :یقول صوته منهم شيخ فرفع: قال ،(قتلهم من بد ال

 (الکامل من)

 [1] یؤمر لم ما ببعض الغداة أمر            أميركم إنّ األشهاد معشر یا -8          

 نکفر لم أنّنا یعلم اهلل و            بصالتنا دماؤنا عليه حرمت -1            

 [7] المشفر و منى إلى الرّاقصات و            إخوانکم لواتقت تقتلونا إن -1            

 827ص الردة،                        

 ذر أو فیذها فاحشۀ شنعاء            خطّۀ فينا إنّ المغيرة ابن یا -1         

. يخررهم  عرن  أعناقهم ضرب و فقدمهم الشيخ، مقالۀ إلى الوليد بن خالد یلتفت فلم: قال

 .اليوم ذلك بعد أبدا مشهدا خالد مع یشهد ال أن اهلل عاهد قد قتادة كان و: قال

 أصلی مسلم أنا و تقتلنی أ: )مالك فقال عنقه، ليضرب نویرة بن مالك خالد قدم ثم: قال

 لما اهلل و بمنعها، قومك أمرت ال و الزكاة منعت لما مسلما كنت لو: )خالد له فقال ،(القبلۀ

 إليها فنظر امرأته إلى نویرة بن مالك فالتفت: قال(. أقتلك حتى[ 8] منامك فی بما قلت

 و/ اإلسالم دین عن برجوعك أقتلك للَّه بل: )خالد فقال(. تقتلنی بهذا خالد، یا: )قال ثم
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 زكراة  مرن  علريهم  یجرب  مرا  بحرب   لقومرك  أمرك و[ أ 81] ،[1] الصدقۀ إلبل جفلك

ال إن خالد بن الوليرد ترزوج برامرأة    فيق. صبرا عنقه فضرب خالد قدمه ثم: قال ،(أموالهم

مالك، و دخل بها، و على ذلك أجمع أهل العلم، و قد ذكر ذلك حوى بن سعيد بن زهرة 

 [:1[، حيث یقول ]1السعدی ]

 )من الطویل(

  أال قل لحیّ أوطئوا بالسَّنابك            تطاول هذا اللّيل من بعد مالك -8          

  [ عليه لعرسه            و كان له فيها هوى قبل ذلك7غيا ]عدا خالد ب -1            

 821ص الردة،                        

  [ خالد غير عاطف            عنان الهوى عنها و ال متمالك8و أمضى هواه ] -1         

  ء هالکا فی الهوالك فأصبح ذا أهل و أصبح مالك            على غير شی -1            

  [ بعد مالك            و من للرجال المرملين الصّعالك1فمن لليتامى عائل ] -7            

[            بفارسها المرجوّ تحت الحوالك 1)أصيبت تميم غثّها و سمينها( ] -6            

[1] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 پاورقی توضیحی .117
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 در بیان پیامبر بن علیّ بن حسین خبر شهادت زید .118

 611 ص ،1 ج ،(المستطرفات و) الفتاوی لتحریر الحاوی السرائر
 وَ اللَّهِ فِی الْمَقْتُولُ قَالَفَ حَارِثَۀَ بْنِ زَیْدِ إِلَى ص اللَّهِ رَسُولُ نَظَرَ قَالَ الْيَمَانِ بْنِ حُذَیْفَۀَ عَنْ وَ

 حَارِثَرۀَ  بْرنِ  زَیْردِ  إِلَى بِيَدِهِ أَشَارَ وَ هَذَا سَمِیُّ بَيْتِی أَهْلِ مِنْ الْمَظْلُومُ وَ أُمَّتِی فِی الْمَصْلُوبُ

  بَيْتِی هْلِأَ مِنْ الْحَبِيبِ سَمِیُّ فَأَنْتَ حُبّاً عِنْدِی اسْمُكَ زَادَكَ زَیْدُ یَا مِنِّی ادْنُ فَقَالَ

 821 ص ،16 ج األنوار، بحار

 )به نقل از سرائر(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 بن حسین از زید بن علیّ بیت تمجید اهل .119

 111 ص بالفتن، التعریف فی بالمنن التشریف
 اللّره  صرلوات  المرؤمنين  أمير أنّ: إليه أشار بإسناد الفتن كتاب فی السليلی ذكر و -177

« 8» اخضرلّت  حترى  فبکى علی، بن زید فيه صلب الذی الموضع فی بالکوفۀ وقف عليه

 أصحابك، أبکيت فقد بکاؤك؟ ممّ المؤمنين أمير یا: له فقيل لبکائه، الناس بکى و لحيته،

 رضی من« 1» حسه فيه أرى ال الموضع هذا فی یصلب ولدی من رجال إنّ أبکی: »فقال

 .«عورته إلى رینظ أن

 فغطت بطنه فنزل السوأة، مکشوف صلبه الملك عبد بن هشّام إنّ: الیبر ففی: قال -176

 .عليه اللّه رحمۀ سوأته،
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 171 -171 ص ،8 ج السالم، عليه الرضا أخبار عيون
 قَرالَ  السُّکَّرِیُّ لِیٍّعَ بْنُ« 1» الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَطَّانُ« 8» الْحُسَيْنِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا -6

 بْرنِ  عَمْررِو  عَرنْ  أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ الْجَوْهَرِیُّ زَكَرِیَّا بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 الْمَدِینَرۀَ  أَتَيْنَرا فَ نَفَررٍ  سَربْعَۀُ  نَحْنُ وَ خَرَجْنَا: قَالَ سَيَابَۀَ بْنُ« 1» اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنِی قَالَ خَالِدٍ

 هُوَ أَوْ خَرَجَ قَدْ فَقُلْنَا زَیْدٍ عَمِّی خَبَرُ عِنْدَكُمْ أَ لَنَا فَقَالَ ع الصَّادِقِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَلَى فَدَخَلْنَا

 فِيرهِ  بِکِتَابٍ الصَّيْرَفِیِّ بَسَّامٍ رَسُولُ فَأَتَى أَیَّاماً فَمَکَثْنَا فَأَخْبِرُونِی خَبَرٌ أَتَاكُمْ فَإِنْ قَالَ خَارِجٌ

 وَ الْیَمِري َ  وَ الْأَرْبِعَاءَ فَمَکَثَ صَفَرٍ غُرَّةَ الْأَرْبِعَاءِ یَوْمَ خَرَجَ قَدْ ع عَلِیٍّ بْنَ زَیْدَ فَإِنَّ بَعْدُ أَمَّا

 وَ فَقَرَأَهُ الْکِتَابَۀَ إِلَيْهِ فَدَفَعْنَا ع الصَّادِقِ عَلَى فَدَخَلْنَا فُلَانٌ وَ فُلَانٌ مَعَهُ قُتِلَ وَ الْجُمُعَۀِ یَوْمَ قُتِلَ

 إِنَّ الْعَرمُّ  نِعْرمَ  كَانَ إِنَّهُ عَمِّی أَحْتَسِبُ تَعَالَى اللَّهِ عِنْدَ راجِعُونَ إِلَيْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا قَالَ ثُمَّ بَکَى

 مَرعَ  اسْتُشْرهِدُوا  كَشُرهَدَاءَ « 1» شَرهِيداً  عَمِّی اللَّهِ وَ مَضَى يخِرَتِنَا وَ لِدُنْيَانَا رَجُلًا كَانَ عَمِّی

 .ص الْحُسَيْنِ وَ الْحَسَنِ وَ عَلِیٍّ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ

 بْرنُ  مُحَمَّردُ  حَردَّثَنَا  قَرالَ  عَنْرهُ  اللَّهُ رَضِیَ الْوَلِيدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا -7

 شَمُّونٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْبَرْقِیِّ اللَّهِ عَبْدِ أَبِی بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الصَّفَّارُ الْحَسَنِ

 ع الْحُسَريْنِ  بْرنِ  عَلِیِّ بْنِ زَیْدِ إِلَى انْتَهَيْتُ: قَالَ یَسَارٍ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ

 الشَّامِ أَهْلِ« 7» أَنْبَاطِ قِتَالِ عَلَى مِنْکُمْ یُعِينُنِی مَنْ یَقُولُ فَسَمِعْتُهُ بِالْکُوفَۀِ رَجَخَ یَوْمٍ صَبِيحَۀَ

 بِيَدِهِ أَخَذْتُ إِلَّا أَحَدٌ قِتَالِهِمْ عَلَى مِنْکُمْ یُعِينُنِی لَا نَذِیراً وَ بَشِيراً بِالْحَ ِّ مُحَمَّداً بَعَثَ الَّذِی فَوَ

 نَحْروَ  تَوَجَّهْرتُ  وَ رَاحِلَرۀً  اكْتَرَیْتُ قُتِلَ فَلَمَّا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ بِإِذْنِ الْجَنَّۀَ فَأَدْخَلْتُهُ يَامَۀِالْقِ یَوْمَ

 بْرنِ  زَیْردِ  بِقَتْرلِ « 6» لَأُخْبِرَنَّهُ اللَّهِ وَ نَفْسِی فِی فَقُلْتُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَلَى فَدَخَلْتُ الْمَدِینَۀِ

 قَتَلُوهُ فَقَالَ الْعَبْرَةُ فَیَنَقَتْنِی زَیْدٌ عَمِّی فَعَلَ مَا« 7» قَالَ عَلَيْهِ دَخَلْتُ فَلَمَّا عَلَيْهِ فَيَجْزَعُ یٍّعَلِ

  إِی قُلْتُ

 171ص  ،8 ج السالم، عليه الرضا أخبار عيون                        
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  جَانِبَیْ عَنْ تَنْحَدِرُ دُمُوعُهُ یَبْکِی فَأَقْبَلَ قَالَ فَصَلَبُوهُ اللَّهِ وَ یإِ قُلْتُ فَصَلَبُوهُ قَالَ قَتَلُوهُ اللَّهِ وَ

 نَعَرمْ  قُلْرتُ  الشَّامِ أَهْلِ قِتَالَ زَیْدٍ عَمِّی مَعَ شَهِدْتَ فُضَيْلُ یَا قَالَ ثُمَّ الْجُمَانُ كَأَنَّهَا« 8» خَدِّهِ

« 1» شَاكّاً كُنْتُ لَوْ« 1» قُلْتُ دِمَائِهِمْ فِی شَاكٌّ فَلَعَلَّكَ قَالَ ۀًسِتَّ قُلْتُ مِنْهُمْ قَتَلْتَ فَکَمْ فَقَالَ

 وَ عَمِّری  زَیْردٌ  اللَّرهِ  وَ مَضَى مَا الدِّمَاءِ تِلْكَ فِی اللَّهُ أَشْرَكَنِی یَقُولُ هُوَ وَ فَسَمِعْتُهُ قَتَلْتُهُمْ مَا

 .أَصْحَابُهُ وَ ع طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ لَيْهِعَ مَضَى مَا مِثْلَ« 1» شُهَدَاءَ إِلَّا أَصْحَابُهُ

 871ص  ،16 جبحار األنوار، 
 مُحَمَّردِ  عَنْ الصَّوْلِیِّ یَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْمُکَتِّبُ السالم عليه الرضا أخبار عيون ن، -17

 إِلَرى  جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى بْنُ زَیْدُ حُمِلَ لَمَّا :قَالَ أَبِيهِ عَنْ عُبْدُونٍ أَبِی ابْنِ عَنِ النَّحْوِیِّ یَزِیدَ بْنِ

 لِأَخِيرهِ  جُرْمَرهُ  الْمَرأْمُونُ  وَهَبَ الْعَبَّاسِ وُلْدِ دُورَ أَحْرَقَ وَ بِالْبَصْرَةِ خَرَجَ كَانَ قَدْ وَ الْمَأْمُونِ

 خَرَجَ لَقَدْ فَعَلَ مَا فَعَلَ وَ أَخُوكَ خَرَجَ لَئِنْ الْحَسَنِ أَبَا یَا لَهُ قَالَ وَ ع الرِّضَا مُوسَى بْنِ عَلِیِّ

 یَرا  ع الرِّضَرا  فَقَالَ بِصَغِيرٍ أَتَاهُ مَا فَلَيْ َ لَقَتَلْتُهُ مِنِّی مَکَانُكَ لَا لَوْ وَ فَقُتِلَ عَلِیٍّ بْنُ زَیْدُ قَبْلَهُ

 مُحَمَّردٍ  يلِ عُلَمَراءِ  مِرنْ  كَرانَ  إِنَّرهُ فَ ع عَلِیٍّ بْنِ زَیْدِ إِلَى زَیْداً أَخِی تَقِ ْ لَا -الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ

 جَعْفَرٍ بْنُ مُوسَى أَبِی حَدَّثَنِی لَقَدْ وَ  سَبِيلِهِ  فِی  قُتِلَ  حَتَّى  أَعْدَاءَهُ فَجَاهَدَ جَلَّ وَ عَزَّ لِلَّهِ غَضِبَ

 مُحَمَّدٍ يلِ مِنْ الرِّضَا إِلَى دَعَا إِنَّهُ زَیْداً عَمِّی اللَّهُ رَحِمَ یَقُولُ مُحَمَّدٍ بْنَ جَعْفَرَ أَبَاهُ سَمِعَ أَنَّهُ ع

 أَنْ رَضِريتَ  إِنْ عَرمِّ  یَرا  لَهُ فَقُلْتُ خُرُوجِهِ فِی اسْتَشَارَنِی قَدِ وَ إِلَيْهِ دَعَا بِمَا لَوَفَى ظَفِرَ لَوْ وَ

 سَرمِعَ  لِمَرنْ  وَیْلٌ مُحَمَّدٍ بْنُ جَعْفَرُ الَقَ وَلَّى فَلَمَّا فَشَأْنَكَ بِالْکُنَاسَۀِ الْمَصْلُوبَ الْمَقْتُولَ تَکُونَ

 حَقِّهَرا  بِغَيْرِ الْإِمَامَۀَ ادَّعَى فِيمَنِ جَاءَ قَدْ لَيْ َ أَ الْحَسَنِ أَبَا یَا الْمَأْمُونُ فَقَالَ یُجِبْهُ فَلَمْ وَاعِيَتُهُ

  ع الرِّضَا فَقَالَ جَاءَ مَا

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
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 صلح امام حسن ی دربارهیاسین  مه آلتحلیل عالّ .111

 111-187ص صلح الحسن عليه السالم، شيخ رضی يل یاسين، 
ولم یعن مؤرخو قضيۀ الحسن من الصنفين ر المفصلين و الموجزین ر بأكثر مرن األشرراة     

الصلح أو تضطرَّه  الی الظروف المتأزمۀ التی كان من طبيعتها أن تشفع لدی الحسن بقبول

اليه، فمن مذعن ساكت ال یبدی رایا، و من مصوب عاذر یتزید الحجج و یعدد المعراذیر،  

فراح یکشف عن سر نفسه من التعصب الروقح  « سر الموقف»ومن ناقد جاهل خفی عليه 

 و الحمال المریر. 

للمأزق التری  و لم یکن فيما توفر عليه كل من الصدقاء و الناقمين فی استعراظهم الترایخ 

تعرض لها الحسن عليه اسالم، ما یحول بنسقه دون النقرد الجرارح ]أو قرل[ مرا یجيرب      

التی كانت ر والشك  « الشهادة»بأسلوبه علی السؤوال المتأدب، فی عزووف الحسن عن 

 ر افضل النهایتين، وأجدرهما باالمام الیالد*

الدليل الکاشرف عرن السربب     و كان الکالم علی كشف هذا السرّ لو قدروا عليه هو نفسه

الجوهری فما صار اليه االمام ن اختيار الصلح، دون أن یحتاجوا الی جهد اخر فی تعرداد  

المحن أو استعراض المآزق الصعاب الن شیءا من ذلك ال یدلّ فی عررف النراقمين وال   

المتفهمين، علی انحصار المیرج بالصلح، وال یقل  فی وجوهمم، احتمال ظررف الحسرن   

 هادة،للش

كما احتملها ظرف اخيه الحسن، یما كان قد اصطلح عليه من مضرایفات   ‹  181صفحه › 

هی فی الکثير من مالمحها، صورة طب  االصل عن ظروف أخيه، وقد خرج منها بالشهادة 

 دون الصلح، و كانت يیۀ خلوده فی تاریخ االنسانيۀ التاثرة علی الظلم. 

 ما فعله الحسين اخيرا؟ اذاً، فلمذا لم یعفل الحسن اوال، 
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ألِجُبنِ ر واستغفراهلل ر و ما كان الحسين باشجع من الحسن جنانا، وال امضی منه سيفا، وال 

اكثر منه تعرضا لمهاب االهوال * وهما الشقيقان یکل مزایاهما العظيمۀ، خلر ، ودینرا، و   

الجربن منره   تضحيۀً فی الدین، وشجاعۀ فی الميادین، و ابنا أشجع العررب، فرأین مکران    

 باتری؟*

أم لطمع باحياة، وحشاشا الماما الروحی المعطر التاریخ أن یؤثر الحيراة الردنيا، علری مرا     

ادخره اهلل له من الکرماة والملك العظيم، فی الجنان التی هو سيد شبابها الکریم، و الطليعۀ 

عظيمۀ التی من ملوكها المتوجين، وما حياة متنازل عن عرشه، حتی تکون مطمعا للنفوس ال

 شب مع الجهاد، و ترعرعت علی التضحيات؟*

أم النه رضی معاویۀ لریاسۀ االسالم، فسالمه وسلم له، ولي  مثل الحسن بالذی یرضری  

مثل معاویۀ، وهذه كلماته انتی أثرت عنه فی شأن معاویۀ، و كلها صریحۀ فی نسبۀ البغی 

 ره اخيرا* اليه، وفی وجود قتاله، وفی عدم الشك فی أمره، وفی كف

ودع البغی واحقرن دمراء المسرلمين، فرواهلل     »فيقول فيما كتبه اليه أیام البيعۀ فی الکوفۀ: 

 مالك خير فی أن تلقی اهلل من دمائهم باكثر مما انت القيه به !... . 

وهلل لرو وجردت انصرارا لقاتلرت     »و یقول وهو بجيب أحد اصحابه العاتين عليه بالصلح: 

 .  معاویۀ ليلی و نهاری،

انا واهلل ما ینينا عن أهل الشرام  »و یقول فی خطابه التارییی فی المدائن ‹  182صفحه › 

 «. شك وال ندم..

علۀ مصالحتی لمعاوة علۀ مسرالحۀ رسرول الره    »و یقول البی سعيد فيما نقلناه عنه ينفا: 

، و لبنی ضمرة و بنی أشجع و الهل مکۀ، حين انصرف من الحدیبيۀ، اولئك كفار بالتنزیل

 بالتأویل. « كفار»معاویۀ وأصحابه 

اذاً، فما سالم معاویۀ رضا به، وال ترك القتال جنباً عن المقتال، وال تجافی عرن الشرهادة   

طمعا بالحياة، ولکنه صالح حين لم یب  فی ظرفه احتمال لغيرر الصرلح، و برذلك ینفررد     
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هادة والصلح ر ولن  الحسن عن الحسين، اذ كان للحسين میرجان ميسّران من ظرفه ر الش 

یتأخر افضل الناس عن أفضل الوسيلتين، اما الحسن فقد اغل  فی وجهه طری  الشرهادة،  

 ولم یب  أمامه الّا باب واحد ال مندوحۀ له من ولوجه*

 و أقول ذلك وانا واث  بما أقول*

 وقد یبدو مستغر باقولی ]أقل  فی وجهه طری  الشهادة[، وهل شهادة المؤمن الذی نزل هلل

عن حقه فی حياته، اال أن یقتحم الميدان مستقتال فی سبيل اهلل، تاركا ما فی الدنيا للدینا، 

و بائعاهلل نفسه تنتاشه السيوف، و تنهل من دمه االسنۀ و الرماح، فاذا هو الشهيد الیالد* 

و كيف یغل  مثل هذا علی مجاهد له من ميدانه متسع للجهاد؟. و للحشرن ميدانره الرذی    

، فلماذا لم ییف اليه؟. ولم لم نسمع أنه وصله أو بارز العردوّ  «مسکن»به العدوّ فی یواجه 

فيه، أو اقتحمه اقتحماة الموت، یوم ضاقت به الدنيا، فسدّت فی وجهره كرل بابرا اال بابراً     

واحد؟!. وانه لو فعل ذلك فبرز الی ميدانه مستمينتا، الستمات بين یدیرده عامرۀ شريعته    

 فانما كانوا ینتظرون منه كلمته االخيرة لیوض غمرات الموت.  المیلصين الهدافه،

نعم، ومن هنا كان مهبّ الریاح التی اجتاحت قضيۀ الحسن بين قضایا أهل البيرت علريهم   

السالم، و من هنا جاءت الشبهات التی نسجت هيکل المشکلۀ التارییيۀ التی لغرا حولهرا   

 الالغون ما شاء لهم اللغو، فزادوا 

 الواقع تعقيدا وابتعادا به عن فهم الناس. ‹  112صفحه › 

ثم كان من طبيعظ هذا اللغو ر أبعد ما یکون عن التغلغل فی الصميم من تسلسل الحوادث  

ر أن یرتجل الحکام، وأن یتناول قل كل شیء سياسۀ الحسن فينبزها الضعف، ویتطراول  

 عليها النقد غير مکترث وال مرتاب. 

اتيك االراء ممکا اختراه الحسن أم مما افترشه افناقدون، كران  وسنری بعد الحبث، أیّ ه

 أقرب الی اصلواب، و انفذ الی صميم السياسۀ. 
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و ما كان الحسن فی عظمته بارجل الذی تستثار حوله الشبه، وال بالزعيم اذی یسهل علی 

 ناقده أن یجد المنفذ الی نقده و المأخذ عليه. 

*** 

الی مواجهظ المشکلۀ فی صميمها، و بما حيرك حولهرا مرن     واذ قد انتهينا االن عامدین،

نقدات و نقمات، فمن الیير أن نسب  الکالم علی حلها، باستحضار حقائ  ثالث، هنّ هنا 

أصابحع الحبث التی تمتد بتدّرج رفي  الی كشف الغطاء عن السّرر، فراذا الموضروع كلره     

 وضوح بعد تعقيد، وعذر بعد نقمۀ، و تعدیل بعد تجریح. 

 االولی فی بيان معنای الشهادة*

والثانيۀ فی رسم صورة مصغرة عن الواقع الذی حقا بالحسن فری لحظاتره االخيررة فری     

 «. المدائن»

 و الثالثۀ فی خطۀ معاویه تجاه أهداف الحسن عليه السالم. 

وسيجرنا البحث الی التلميح بحقائی تقدم عرضها فی أطواء دراستنا السباقۀ فی الکتراب،  

الحرص علی استيفاء ما یجب أن یقال هنا، هو الذی سوّق لنا هذا التجاوز فرأینراه   ولکن

 جائزا*

 الشهادة فی اهلل:

و هی بمعناها الذی یصنع الحياة، تضحيۀ النف  الحياء معروف او اماترۀ  ‹  118صفحه › 

 منکر. 

ميرادین  ولي  منها التضحيۀ لغنایۀ ليست من سبل اهلل، وال التضحيۀ فی ميدان لي  مرن  

 االمر بالمعروف والنهی عن المنکر. 

 فلو قتل كافر مسلما فی ساحۀ جهاد، كان المسلم شهيدا*

 ولو قتل باق مسلما فی ميدان دفاع كان المسلم شهيدا*
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اما لو قتل مسلم مسما فی نزاع شیصی، أو قتله انتصارا لمبداً دینی صحيح، فرال شرهادة   

ضع عليهرا تراریخ االنسرانيۀ للشرهيد، هری أجررة       وال مجادة، ذلك الن الکرامۀ التی توا

تضحيته بروحه فی سبيل المصلحۀ العامۀ فال الحوادث الشیصريۀ، وال التضرحيات التری    

 تناقض المصلحۀ فی مستقيم، مما یدخل فی معنی الشهادة. 

معنی واسماء، هی ميترۀ رئري  یثرور بره     « الشهادة»وقتله اخری، أضيع دما، وأبعد عن 

الح  فی أمره، فيلقونه ارضا. والمجموع فی كل مجتمع هو مصدر السلطات أتباعه و ذوو 

لکل من یتولی شيئا من أموره باسمه، وكانت هذه هی القاعدة التی بنيت عليها اسرلطالت  

لو وجدنا »الجماعيۀ فی االسالم، وعلی هذه القاعدة قال المسلم االول لعمر بين الیطاب: 

 . «فيك اعوجاجا لقوّ مناه بسيوفنا

و انما كانت هذه القتلۀ أضيع دما، وأبعد عن الشرهادة اسرما، الن االیردی الصردیقه التری      

اجتمعت علی اراقۀ هذا الدم، كانت فی نورتها لحقها، و تضافرها الناط  ببالغرۀ حجتهرا،   

ر علی حرد  « والن االمۀ التی ولته هی انتی تقيم عليه الحدود»أولی عند الناس بالعذر... 

 ل الشافعلی ر . تعبير القفا

فعثمان ر مثال ر الذی كان ثالث ثالثۀ من أكبر الشیصيات التارییيۀ، التیِ هرژت االرض    

بسلطانها المرهوب، مات مقتوال، بسالح الثائرین من ذوی الح  فی أمرره . فلرم یسرتطع    

 التاریخ، ولم یوف  اصدقاؤه فی التاریخ، 

 «. شهيد»ضيها كلمۀ كما تقت« الشهادة» أن یسجلوا له ‹  111صفحه › 

أما ذلك العبد السول الفقير، الذی لم یکن له من االثر فی الحياة، مرا یمرالء الشرعور أو    

یشغل الذاكرة ]جون مولی أبی ذر الغفاری[، فقد أرغم التاریخ علی تقدیسه، النه قتل فری  

 بکل ما فی الکلمۀ من معنی. « الشهيد»سبيل اهلل فکان 

ادة وال من لوازم كرامتها، أن التکون اال فی العظيم، ولي  من اذاً، فليش من شروط الشه

 شروط العظيم اذا قتل أیّ قتلۀ كانت، ان یکون شهيدا علی كل حال. 
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ولندع االن هذا التمهيد لنیطو عنه الی الموضوع الثانی، ثم لنأخذ منه حاجتنا عند اقتضاء 

 البحث. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  به دست عوامل معاویه ترور امام حسن .111

 (76و66 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 عدی شهادت حجربنماجرای  .112

 (81 ی سند شماره)ر.ك:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 یارانشعدی و  قتل حجربن دلیلبه  معاویه تمذمّ .113

 118ص ،1 اليعقوبى،ج تاریخ

و قالت عائشۀ لمعاویۀ حين حج، و دخل إليها: یا معاویۀ! أ قتلت حجرا و أصحابه، فأین 

عزب حلمك عنهم؟ أما إنی سمعت رسول اهلل یقول: یقتل بمرج عذراء نفر یغضرب لهرم   

مؤمنين. و روی أن معاویۀ كان یقول: أهل السموات. قال: لم یحضرنی رجل رشيد، یا أم ال

 ما أعد نفسی حليما بعد قتلی حجرا و أصحاب حجر.

 112-172ص ،7 الطبری،ج تاریخ

 قال ابو مینف: حدثنى زكریاء بن ابى زائده، عن ابى إسحاق، قال:
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أدركت الناس و هم یقولون: ان أول ذل دخل الکوفه موت الحسن بن على و قتل حجرر  

 اد.بن عدى، و دعوه زی

قال ابو مینف: و زعموا ان معاویه قال عند موته: یوم لی من ابن األدبرر طویرل! ثرالث    

 یعنى حجرا. -مرات

قال ابو مینف: عن الصقعب بن زهير، عن الحسن، قال: اربع خصال كن فی معاویه، لو لم 

مرها یکن فيه منهن اال واحده لکانت موبقه: انتزاؤه على هذه االمه بالسفهاء حتى ابتزها ا

بغير مشوره منهم و فيهم بقایا الصحابه و ذو الفضيلۀ، و استیالفه ابنه بعده سکيرا خميرا، 

الولد للفراش، و ص یلب  الحریر و یضرب بالطنابير، و ادعاؤه زیادا، و قد قال رسول اهلل 

  للعاهر الحجر، و قتله حجرا، ویال له من حجر! مرتين

 112ص ،7 بری،جالط تاریخ                        

 و قالت هند ابنه زید بن میرمه األنصاریۀ، و كانت تشيع ترثى حجرا: 78سنه 

 ترفع ایها القمر المنير            تبصر هل ترى حجرا یسير         

 یسير الى معاویه بن حرب            ليقتله كما زعم األمير            

 و طاب لها الیورن  و السدیر      تجبرت الجبابر بعد حجر                  

 و اصبحت البالد بها محوال            كان لم یحيها مزن مطير            

 اال یا حجر حجر بنى عدى            تلقتك السالمۀ و السرور            

 اخاف عليك ما اردى عدیا            و شيیا فی دمش  له زئير            

 قتل الیيار عليه حقا            له من شر امته وزیر یرى            

 اال یا ليت حجرا مات موتا            و لم ینحر كما نحر البعير!            

 فان تهلك فکل زعيم قوم            من الدنيا الى هلك یصير            

 و یقال: بل قائلها هذه األنصاریۀ: -و قالت الکندیۀ ترثى حجرا

 دموع عينی دیمه تقطر            تبکى على حجر و ما تفتر         
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 لو كانت القوس على اسره            ما حمل السيف له األعور            

 121-126ص ، 1 اإلحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسی(، ج

احتجاجه ع على معاویۀ توبيیا له على قتل من قتله من شيعۀ أمير المرؤمنين و ترحمره   

  ليهمع

: لَمَّا قَتَلَ مُعَاوِیَۀُ حُجْرَ بْنَ عَدِیٍّ وَ أَصْحَابَهُ حَجَّ ذَلِكَ الْعَرامَ   قَالَ« 8»  عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ

فَلَقِیَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ هَلْ بَلَغَكَ مَرا صَرنَعْنَا بِحُجْررٍ وَ أَصْرحَابِهِ وَ     

 -شْيَاعِهِ وَ شِيعَۀِ أَبِيكَ؟أَ

 127ص ، 1 اإلحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسی(، ج                        

 ؟-فَقَالَ ع وَ مَا صَنَعْتَ بِهِمْ

مُعَاوِیَۀُ قَالَ قَتَلْنَاهُمْ وَ كَفَّنَّاهُمْ وَ صَلَّيْنَا عَلَيْهِمْ فَضَحِكَ الْحُسَيْنُ ع ثُمَّ قَالَ خَصَمَكَ الْقَوْمُ یَا 

وَ لَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِمْ وَ لَا قَبَرْنَاهُمْ وَ لَقَدْ بَلَغَنِی وَقِيعَتُكَ فِی  -لَکِنَّنَّا لَوْ قَتَلْنَا شِيعَتَكَ مَا كَفَّنَّاهُمْ

ارْجِعْ إِلَى نَفْسِكَ عَلِیٍّ وَ قِيَامُكَ بِبُغْضِنَا وَ اعْتِرَاضُكَ بَنِی هَاشِمٍ بِالْعُيُوبِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَ

نَاكَ ثُمَّ سَلْهَا الْحَ َّ عَلَيْهَا وَ لَهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدْهَا أَعْظَمَ عَيْباً فَمَا أَصْغَرَ عَيْبَكَ فِيكَ وَ قَدْ ظَلَمْ

الْعَردَاوَةِ مِرنْ مَکَرانٍ    یَا مُعَاوِیَۀُ فَلَا تُوتِرَنَّ غَيْرَ قَوْسِكَ وَ لَا تَرْمِيَنَّ غَيْرَ غَرَضِكَ وَ لَا تَرْمِنَا بِ

 قَرِیبٍ فَإِنَّكَ وَ اللَّهِ لَقَدْ أَطَعْتَ فِينَا رَجُلًا مَا قَدُمَ إِسْلَامُهُ وَ لَا حَدُثَ نِفَاقُرهُ وَ لَرا نَظَررَ لَركَ    

  فَانْظُرْ لِنَفْسِكَ أَوْ دَعْ یَعْنِی عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ

لَيْهِ مُعَاوِیَۀُ عَلَى طَرِی ِ الِاحْتِجَراجِ أَمَّرا بَعْردُ فَقَردْ بَلَغَنِری      فِی جَوَابِ كِتَابٍ كَتَبَ إِ  وَ قَالَ ع

كَ كِتَابُكَ أَنَّهُ بَلَغَكَ عَنِّی أُمُورٌ إِنَّ بِی عَنْهَا غِنًى وَ زَعَمْتَ أَنِّی رَاغِبٌ فِيهَا وَ أَنَا بِغَيْرِهَا عَنْر 

رَقَاهُ إِلَيْكَ الْمَلَّاقُونَ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمَرائِمِ الْمُفَرِّقُرونَ بَريْنَ     جَدِیرٌ أَمَّا مَا رُقِیَ إِلَيْكَ عَنِّی فَإِنَّهُ

الْجَمْعِ كَذَبَ السَّاعُونَ الْوَاشُونَ مَا أَرَدْتُ حَرْبَكَ وَ لَا خِلَافاً عَلَيْكَ وَ ایْمُ اللَّهِ إِنِّی لَأَخَرافُ  

أَظُنُّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِرَاضٍ عَنِّی بِتَرْكِهِ وَ لَا عَراذِرِی   اللَّهَ عَزَّ ذِكْرُهُ فِی تَرْكِ ذَلِكَ وَ مَا
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يْطَانِ بِدُونِ الِاعْتِذَارِ إِلَيْهِ فِيكَ وَ فِی أُولَئِكَ الْقَاسِطِينَ الْمُلَبِّينَ حِزْبِ الظَّالِمِينَ بَلْ أَوْلِيَاءِ الشَّ

عَدِیٍّ أَخِی كِنْدَةَ وَ أَصْحَابِهِ الصَّرالِحِينَ الْمُطِيعِرينَ الْعَابِردِینَ     حُجْرِ بْنِ  قَاتِلَ  الرَّجِيمِ أَ لَسْتَ

وَ یُؤْثِرُونَ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ لَرا یَیَرافُونَ    -كَانُوا یُنْکِرُونَ الظُّلْمَ وَ یَسْتَعْظِمُونَ الْمُنْکَرَ وَ الْبِدَعَ

اً وَ عُدْوَاناً بَعْدَ مَا كُنْتَ أَعْطَيْتَهُمُ الْأَیْمَانَ الْمُغَلَّظَۀَ وَ الْمَوَاثِير َ  فِی اللَّهِ لَوْمَۀَ لَائِمٍ فَقَتَلْتَهُمْ ظُلْم

وَ الْمُؤَكَّدَةَ لَا تَأْخُذُهُمْ بِحَدَثٍ كَانَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ وَ لَا بِإِحْنَۀٍ تَجِدُهَا فِری صَردْرِكَ عَلَريْهِمْ أَ    

مِ ِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ الَّذِی أَبْلَتْهُ الْعِبَرادَةُ فَصَرفَّرَتْ   لَسْتَ قَاتِلَ عَمْرِو بْنِ الْحَ

وْ أَعْطَيْتَهُ لَوْنَهُ وَ نَحَّلَتْ جِسْمَهُ بَعْدَ أَنْ يمَنْتَهُ وَ أَعْطَيْتَهُ مِنْ عُهُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِيثَاقِهِ مَا لَ

ثُمَّ قَتَلْتَهُ جُرْأَةً عَلَى اللَّرهِ عَرزَّ وَ جَرلَّ وَ    « 8»  هُ لَنَزَلَتْ إِلَيْكَ مِنْ شَعَفِ الْجِبَالِالْعُصْمَ فَفَهَّمْتَ

الْمَوْلُودَ عَلَى فِررَاشِ عُبَيْردِ عَبْردِ     -اسْتِیْفَافاً بِذَلِكَ الْعَهْدِ أَ وَ لَسْتَ الْمُدَّعِیَ زِیَادَ بْنَ سُمَيَّۀَ

نَّهُ ابْنُ أَبِيكَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَراهِرِ الْحَجَررُ فَتَرَكْرتَ    ثَقِيفٍ فَزَعَمْتَ أَ

أَیْدِیَ سُنَّۀَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اتَّبَعْتَ هَوَاكَ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ ثُمَّ سَلَّطْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَطَعَ 

وَ أَرْجُلَهُمْ وَ سَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَ صَلَبَهُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّیْلِ كَأَنَّكَ لَسْرتَ مِرنْ هَرذِهِ     الْمُسْلِمِينَ

مْ الْأُمَّۀِ وَ لَيْسُوا مِنْكَ أَ وَ لَسْتَ صَاحِبَ الْحَضْرَمِيِّينَ الَّذِینَ كَتَبَ إِلَيْكَ فِيهِمُ ابْنُ سُرمَيَّۀَ أَنَّهُر  

وَ رَأْیِهِ فَکَتَبْتَ إِلَيْهِ اقْتُلْ كُلَّ مَنْ كَانَ عَلَى دِینِ عَلِیٍّ ع وَ رَأْیِهِ فَقَتَلَهُمْ وَ مَثَلَ عَلَى دِینِ عَلِیٍّ 

بِهِمْ بِأَمْرِكَ وَ دِینُ عَلِیٍّ وَ اللَّهِ وَ ابْنِ عَلِیٍّ الَّذِی كَانَ یَضْرِبُ عَلَيْهِ أَبَراكَ وَ هُروَ أَجْلَسَركَ    

أَنْتَ فِيهِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَکَانَ أَفْضَلَ شَرَفِكَ وَ شَرَفِ أَبِيكَ تَجَشُّمُ الرِّحْلَتَيْنِ  بِمَجْلِسِكَ الَّذِی

أُمَّرۀِ  اللَّتَيْنِ بِنَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْکُمْ فَوَضَعَهُمَا عَنْکُمْ وَ قُلْتَ فِيمَا تَقُولُ انْظُرْ نَفْسَكَ وَ لِدِینِكَ وَ لِ

   ِ شَ َّ عَصَا هَذِهِ الْأُمَّۀِ وَ أَنْ تَرُدَّهُمْ فِیمُحَمَّدٍ ص وَ اتَّ

 121ص ، 1 اإلحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسی(، ج                        

ی جَردِّ فِتْنَۀٍ فَلَا أَعْرِفُ فِتْنَۀً أَعْظَمَ مِنْ وَلَایَتِكَ عَلَيْهَا وَ لَا أَعْلَمُ نَظَراً لِنَفْسِی وَ وُلْدِی وَ أُمَّرۀِ  

هَ لِذَنْبِی وَ أَفْضَلَ مِنْ جِهَادِكَ فَإِنْ فَعَلْتُهُ فَهُوَ قُرْبَۀٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ تَرَكْتُهُ فَأَسْتَغْفِرُ اللَّ

كَ تَکِردْنِی وَ  أَسْأَلُهُ تَوْفِيقِی لِإِرْشَادِ أُمُورِی وَ قُلْتَ فِيمَا تَقُولُ إِنْ أُنْکِرْكَ تُنْکِرْنِی وَ إِنْ أَكِدْ
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فَإِنِّی أَرْجُرو أَنْ لَرا    -هَلْ رَأْیُكَ إِلَّا كَيْدَ الصَّالِحِينَ مُنْذُ خُلِقْتَ فَکِدْنِی مَا بَدَا لَكَ إِنْ شِئْتَ

یَضُرَّنِی كَيْدُكَ وَ أَنْ لَا یَکُونَ عَلَى أَحَدٍ أَضَرَّ مِنْهُ عَلَى نَفْسِركَ عَلَرى أَنَّركَ تَکِيردُ فَتُروقِظُ      

 وَّكَ وَ تُوبِ ُ نَفْسَكَ كَفِعْلِكَ بِهَؤُلَاءِ الَّذِینَ قَتَلْتَهُمْ وَ مَثَلْتَ بِهِمْ بَعْردَ الصُّرلْحِ وَ الْأَیْمَرانِ وَ   عَدُ

نَا بِمَا بِرهِ  قَّالْعَهْدِ وَ الْمِيثَاقِ فَقَتَلْتَهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ یَکُونُوا قُتِلُوا إِلَّا لِذِكْرِهِمْ فَضْلَنَا وَ تَعْظِيمِهِمْ حَ

یُدْرِكُوا  شُرِّفْتُ وَ عُرِفْتُ مَیَافَۀَ أَمْرٍ لَعَلَّكَ لَوْ لَمْ تَقْتُلْهُمْ مِتَّ قَبْلَ أَنْ یَفْعَلُوا أَوْ مَاتُوا قَبْلَ أَنْ

اباً ال یُغادِرُ صَرغِيرَةً  أَبْشِرْ یَا مُعَاوِیَۀُ بِقِصَاصٍ وَ اسْتَعِدَّ لِلْحِسَابِ وَ اعْلَمْ أَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كِتَ

هُ وَ ال كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها وَ لَيْ َ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِنَاسٍ أَخْذَكَ بِالظِّنَّۀِ وَ قَتْلَركَ أَوْلِيَراءَ  

ذَكَ النَّراسَ بِبَيْعَرۀِ ابْنِركَ    بِالتُّهَمَۀِ وَ نَفْيَكَ إِیَّاهُمْ مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ إِلَى الْغُرْبَۀِ وَ الْوَحْشَۀِ وَ أَخْ

وَ  -غُلَامٍ مِنَ الْغِلْمَانِ یَشْرَبُ الشَّرَابَ وَ یَلْعَبُ بِالْکِعَابِ لَا أَعْلَمُكَ إِلَّا قَدْ خَسَررْتَ نَفْسَركَ  

جَاهِرلِ وَ  شَرَیْتَ دِینَكَ وَ غَشَشْتَ رَعِيَّتَكَ وَ أَخْزَیْتَ أَمَانَتَكَ وَ سَرمِعْتَ مَقَالَرۀَ السَّرفِيهِ الْ   

  أَخَفْتَ التَّقِیَّ الْوَرِعَ الْحَلِيم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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بلیی، أنا محمّد بن الحسين بن عبد اللّه، أنا أحمرد برن محمّرد برن     أخبرنا أبو عبد اللّه ال

 غالب قال: سمعت الدار قطنی یقول:

 مغيرة بن زیاد موصلی، یحدّث عنه وكيع، یعتبر به.
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أخبرنا أبو المعالی عبد اللّه بن أحمد بن محمّد، أنا أبو بکر بن خلف قال: قال لنا أبو عبد 

 «:8»اللّه الحاكم 

زیاد یقال له أبو هشام المکفوف، صاحب مناكير، لم ییتلفوا فی تركه، و یقال: المغيرة بن 

إنه حدّث عن عطاء بن أبی رباح، و أبی الزّبير بجملۀ من المناكير، و قد حدّث عن عبادة 

 «.1»بن سمیّ بحدیث موضوع 

المغيرة بن شعبۀ بن أبی عامر بن مسعود بن معتّب بن مالك ابن كعب بن عمررو   -7728

و یقال: أبو عبد اللّه، و یقال:  -أبو عيسى -و هو ثقيف -بن عوف بن قسی« 1»ن سعد ب

 «1»الثقفی  -أبو محمّد

 

 صحب النبی صلى اللّه عليه و سلم، و روى عنه.

بنو المغيرة، و أبو أمامۀ الباهلی، و « 7»عروة، و حمزة، و عقّار « 6»بنوه « 7»روى عنه 

  بن أبی حازم، و أبو إدری  الیوالنی، و الشرعبی،  المسور بن میرمۀ، و مسروق، و قي

و عروة بن الزّبير، و أبو وائل شقي  بن سلمۀ، و علی برن ربيعرۀ الروائلی، و المغيررة برن      

 صفيۀ.

 ...، و قدم دمش  على معاویۀ«1»و شهد اليرموك، و أصيبت عينه بها 
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زاد أبرو   -أبو البركات أیضا، و أبو العزّ الکيلی، قاال: أنا أبو طاهر أحمد بن الحسنأخبرنا 

أنا محمّد بن الحسن، أنا محمّد بن أحمد، نا عمر  -البركات: و أبو الفضل بن خيرون قاال:

 «:8»بن أحمد، نا خليفۀ قال 

و هرو  و من هوازن بن منصور بن عکرمۀ بن خصفۀ بن قي  بن عيالن، ثرم مرن ثقيرف،    

قسی بن منبّه بن بکر بن هوازن بن منصور: المغيرة بن شعبۀ بن أبی عامر بن مسعود برن  

معتّب ابن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسی بن منبّه، یکنى أبا عبد اللّه، 
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من سنتين، و له بها فتوح، و ولی « 1»أمّه امرأة من بنی نصر بن معاویۀ، ولی البصرة نحوا 

 ..و مات بها، و له بها دار، مات سنۀ خمسين. الکوفۀ،
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  أخبرنا أبو الفتح یوسف بن عبد الواحد، أنا شجاع بن علی، أنا أبو عبد اللّه بن منده... 
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بو عبد اللّه، و یقال: أبو عيسى الثقفی، صاحب النبی صلى اللّه عليه قال: المغيرة بن شعبۀ أ

و سلم، توفی سنۀ خمسين بالکوفۀ، و هو أميرها، روى عنه عمر بن الیطّاب: و من ولده: 

 عروة، و حمزة، و العقار، بنو المغيرة، و ورّاد مواله، و عمرو بن وهب، و أبو بردة.

أبو الفضل المقدسی، أنا مسعود بن ناصر، أنا عبد الملك أخبرنا أبو البركات األنماطی، أنا 

 بن الحسن، أنا أبو نصر الکالباذی قال:

المغيرة بن شعبۀ أبو عبد اللّه، و یقال: أبو عيسى الثقفی، الکوفی؛ سمع النبری صرلى اللّره    

عليه و سلم، روى عنه قي  بن أبی حازم، و مسروق، و زیاد بن عالقۀ، و علی بن ربيعۀ، 

 وة بن الزّبير، و ابنه عروة بن المغيرة، و كاتبه. وراد فی الوضوء.و عر

 قال الذهلی: قال یحيى بن بکير، و قال خليفۀ بن خيّاط، و عمرو بن علی و ابن نمير:

مات سنۀ خمسين، و قال الواقدی و الهيثم مثله، و قرال الهيرثم: مرات بالکوفرۀ، و قرال      

 الواقدی:

 سبعين سنۀ. توفی فی شعبان و هو یومئذ ابن

 أنبأنا أبو علی الحدّاد قال: قال لنا أبو نعيم الحافظ:

المغيرة بن شعبۀ بن أبی عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو برن سرعد   

ابن عوف بن قسیّ بن منبّه، یکنى أبا عبد اللّه، و قيل: أبو عيسى، أمّه أمامۀ بنت األفقم بن 

مرو بن دهمان بن نصر، كان طواال، أصهب الشعر، جعدا، أبی عمرو بن تيم بن جعيل بن ع

ضیم الهامۀ، عبل الذراعين، أقلص الشفتين، ییضب بالحمرة، شهد الحدیبيرۀ مرع النبری    
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صلى اللّه عليه و سلم، و ولی من قبل عمر الوالیات، كان یعد من الدهاة، قرال لره النبری    

عليه و سلم فی مقامه و أسفاره، یحمل صلى اللّه عليه و سلم، و كان یلزم النبی صلى اللّه 

وضوءه معه، دفن النبی صلى اللّه عليه و سلم و كان يخرهم عهدا به لدهاء كان منه، شهد 

اليمامۀ، و فتوح الشام، أصيبت إحدى عينيه باليرموك، و شهد القادسريۀ، و ولری فتوحرا    

ة النعمان بن مقرّن، و لعمر، وجّهه عمر إلى البصرة، و شهد فتح نهاوند، و همذان على ميسر

دیوان البصرة، و فتح ميسان، و سوق األهواز، و ولی الکوفۀ لعمر « 8»كان أول من وضع 

بعد البصرة، و مات عمر و كان على الکوفۀ، ثم ولی الکوفۀ لمعاویۀ، و مرات بهرا و هرو    

 أميرها، و كان أوّل من رشا فی اإلسالم، رشا یرفأ حاجب عمر، حدّث عنه من الصرحابۀ: 

أبو أمامۀ الباهلی، و المسور بن میرمۀ، و قرة المری، و حدّث عنه مرن أوالده: عرروة، و   

 حمزة،

 82ص ، 62 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        

و عقار، و من مواليه: ورّاد، و من كبار التابعين: مسروق، و قي  برن أبری حرازم، و أبرو     

 ..«.8»عبی، فی يخرین وائل، و علی بن ربيعۀ الوالبی، و الش
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أخبرنا أبو بکر محمّد بن عبد الباقی، أنا الحسن بن علی، أنا أبو عمر برن حيّویرۀ، أنرا    ... 

، أنا محمّد بن عمر، حردّثنی  «1»أحمد بن معروف، نا الحسين بن فهم، نا محمّد بن سعد 

فی، و عبد الرّحمن بن عبد العزیز، و عبد الملك بن عيسى الثقفری، و  محمّد بن سعيد الثق

عبد اللّه بن عبد الرّحمن بن یعلى بن كعب، و محمّد بن یعقوب بن عتبۀ عن أبيه و غيرهم 

 قالوا:

 قال المغيرة بن شعبۀ:

كنا قوما من العرب، متمسکين بدیننا، و نحن سدنۀ الالت قال: فأرانی لو رأیت قومنا قرد  

لموا ما تبعتهم، فأجمع نفر من بنی مالك الوفود على المقوق  و أهردوا لره هردایا، و    أس
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أجمعت الیروج معهم، فاستشرت عمّی عروة بن مسعود، فنهانی و قال: لي  معرك مرن   

بنی أبيك أحد، فأبيت إلّا الیروج، فیرجت معهم، و لي  معهم أحد من األحالف غيری، 

قوق  فی مجل  مطلّ على البحر، فركبت زورقا حترى  حتى دخلنا اإلسکندریۀ، فإذا الم

حاذیت مجلسه، فنظر إلیّ فأنکرنی، و أمر من یسألنی من أنا و ما أرید، فسألنی المأمور، 

فأخبرته بأمرنا و قدومنا عليه، فأمر بنا أن ننزل فی الکنيسۀ، و أجرى علينا ضريافۀ، ثرم   

 دعا بنا، فدخلنا
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عليه، فنظر إلى رأس بنی مالك فأدناه إليه، و أجلسه معه ثم سأله: أكل القروم مرن بنری    

 مالك؟

واحد من األحالف، فعرّفه إیای، فکنرت أهرون القروم عليره، و     « 8»فقال: نعم، إلّا رجل 

بعضرهم علرى   وضعوا هدایاهم بين یدیه، فسرّ بها و أمر بقبضها، و أمر لهم بجوائز و فضّل 

بعض، و قصّر بی، فأعطانی شيئا قليال، ال ذكر له، و خرجنا، و أقبلت بنو مالك یشرترون  

هدایا ألهليهم و هم مسرورون، و لم یعرض علیّ رجل منهم مواساة، و خرجوا و حملروا  

معهم الیمر، فکانوا یشربون و أشرب معهم، و تأبى نفسی تدعنی ینصرفون إلرى الطرائف   

ا حباهم الملك و ییبرون قومی بتقصيره لی و ازدرائره إیّرای، فأجمعرت    بما أصابوا و م

تمارضت و عصبت رأسی، فقالوا لی: مرا لرك؟ قلرت:    « 1»على قتلهم، فلمّا كنا ببيسان 

أصدّع، فوضعوا شرابهم و دعونی، فقلت: رأسی یصردّع ولکنری أجلر  فأسرقيکم، فلرم      

ح، فلما دبّت الکأس فريهم اشرتهوا   ینکروا شيئا، فجلست أسقيهم و أشرب القدح بعد القد

الکأس « 1»الشراب، فجعلت أصرّف لهم و أنزع الکأس فيشربون و ال یدرون، فأهمدتهم 

حتى ناموا ما یعقلون، فوثبت إليهم فقتلتهم جميعا، و أخذت جميع ما كان معهم، فقردمت  

ثيراب  على النبی صلى اللّه عليه و سلم فأجده جالسا فی المسجد مرع أصرحابه و علریّ    

أبو بکر بن أبی قحافۀ و كان بری عارفرا،   « 1»سفری، فسلّمت بسالم اإلسالم، فنظر إلیّ 
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فقال: ابن أخی عروة؟ قال: قلت: نعم، جئت أشهد أن ال إله إلّا اللّره، و أشرهد أن محمّردا    

فقال « الحمد للّه الذی هداك لإلسالم»رسول اللّه، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: 

بکر: أمن مصر أقبلتم؟ قلت: نعم، قال: فما فعل المالکيون الذین كانوا معك؟ قلت: كان  أبو

بينی و بينهم بعض ما یکون بين العرب و نحن على دین الشرك فقتلتهم و أخذت أسالبهم 

و جئت بها إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ليیمسها أو یرى فيها رأیه، فإنّمرا هری   

، و أنا مسلم مصدق بمحمّد صلى اللّه عليه و سلم، فقرال رسرول اللّره    غنيمۀ من مشركين

أمّا إسالمك فنقبله و ال يخذ من أموالهم شيئا، و ال أخمّسه ألن »صلى اللّه عليه و سلم: 

، قال: فأخذنی ما قرب و ما بعد، و قلت: یا رسول اللّه، ما «هذا غدر، و الغدر ال خير فيه

فإن اإلسرالم  »ثم أسلمت حيث دخلت عليك الساعۀ، قال:  قتلتهم و أنا على دین قومی

 [.81121« ]یجبّ ما كان قبله
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ثالثۀ عشر إنسانا، فبلغ ذلك ثقيفا بالطائف، فتداعوا للقتال، ثم « 8»قال: و كان قتل منهم 

 ث عشرة دیۀ.اصطلحوا على أن تحمل عنی عروة بن مسعود ثال

قال المغيرة: و أقمت مع النبی صلى اللّه عليه و سلم حتى اعتمر عمرة الحدیبيرۀ فری ذی   

القعدة سنۀ ست من الهجرة، فکان أول سفرة خرجت معه فيها، و كنت أكون مع أبی بکرر  

الصّدّی ، و ألزم النبی صلى اللّه عليه و سلم فيمن یلزمه، و بعثت قرریش عرام الحدیبيرۀ    

مسعود إلى رسول اللّه ليکلمه، فأتاه، فکلّمه و جعل یم  لحيۀ رسول اللّه صلى  عروة بن

اللّه عليه و سلم و المغيرة بن شعبۀ قائم على رأس رسول اللّه صلى اللّره عليره و سرلم،    

مقنّع فی الحدید، فقال لعروة و هو یم  لحيۀ رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: كفّ یدك 

هذا ابن أخيك »، فقال: یا محمّد، من هذا؟ ما أفظّه و أغلظه، فقال: قبل أن ال تصل إليك

، و «1»فقال عروة: یا غدر، مرا غسرلت عنری سروأتك إلّرا براألم        « المغيرة بن شعبۀ
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انصرف عروة إلى قریش، فأخبرهم بما كّلرم بره رسرول الّلره صرلى الّلره عليره و سرلم         

[81127.] 

الفضل بن خيرون، أنا أبو القاسم بن بشران، أنرا أبرو   أخبرنا أبو البركات األنماطی، أنا أبو 

، نا عبد اللّه بن «1»علی بن الصّوّاف، نا محمّد بن عثمان بن أبی شيبۀ، نا العالء بن عمرو 

 ، عن عامر بن وهب قال:«1»األجلح، عن محمّد بن إسحاق 

 «اقخرج المغيرة بن شعبۀ و ستۀ نفر من بنی مالك إلى مصر تجارا حتى كانوا ببز

عدا عليهم المغيرة فذبحهم جميعا و هم نيام، قال: فأفلت منهم یومئذ الشررید، و اسرتاق    

المغيرة العير حتى قدم على رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم المدینۀ، فأسرلم، فقرال لره    

، و أمّا حفرترك  «6[ » أمّا إسالمك فلن نردّه ]عليك»رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: 

فلمّا بلغ ذلك الیبر ثقيفا اجتمعت األحالف إلى عروة بن مسرعود،  « ركك فيهافلي  نش

بن الحارث سيد بنی مالك، قرال: و كرذلك كران    « 7»فقالوا: ما ظنك یا أبا عمير سسع 

  رجال يدم طویال شدید األدمۀ، كأنه من رجال السند، قال: ظنّی
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فی قومه كأنه أمرۀ سروداء میربرۀ و ال    « 8»و اللّه أنکم ال تعرفون حتى تروه،؟؟؟ بحلح 

ینتهی حتى یبلغ ما یرید أو یرضى من رجاله قال: فو اللّه ما تفرقوا حتى نظروا إليره مرا   

فی قومه، فلما ريه عروة قام إليه و قال مالك فداك « 1»وصفه قد تکتب فلب  ألمته ... 

ما ندینا و ال رضينا، إنّما كانت خفرة من رجل منا، ثم لح  « 1[ » ]علمت أبی و أمی؟ لقد

بمحمّد و لم یصل إلينا، و لو وصل إلينا ألسلمناه إليك، قال رجال: قال عروة: ندیهم لك 

قال: خمسين، قال: فلذلك قال عروة بن مسعود یوم الحدیبيۀ للمغيررة: أی غردر، و هرل    

 غسلت سوأتك إلّا باألم .

 لجزء الثالث و الثمانين بعد الستمائۀ من الفرع.يخر ا
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أخبرنا أبو بکر محمّد بن عبد الباقی، أنا الحسن بن علی، أنا أبو عمر بن حيّویۀ، أنرا أبرو   

القاسم عبد الوهّاب بن أبی حيۀ، أنا محمّد بن شجاع الثلجی، أنا محمّد بن عمر الواقردی  

 قال:« 1»

فقرال  «: 7»ه عليه و سلم الحدیبيۀ، فذكر القصّۀ، و فيها قالوا: لما نزل رسول اللّه صلى اللّ

ابن مسعود الثقفی: یا معشر قریش، تتهمونی؟ ألستم الوالد؟ و أنا الولرد، و   -یعنی -عروة

علیّ نفرت إليکم بنفسی و ولدی و من « 6»قد استنفرت أهل عکاظ لنصركم، فلمّا بلحوا 

لکم ناصح، عليکم شرفي  ال أدّخرر عرنکم     و إنّی« 7[ » أطاعنی، فقالوا: قد فعلت؟ ]فقال

نصحا. قال: فإن بدیل قد جاءكم بیطّۀ رشد ال یردها أحد أبدا إلّا أخذ شرّا منها، فاقبلوها 

منه، و ابعثونی حتى يتيکم بمصداقها من عنده، و أنظر إلى من معره، و أكرون لکرم عينرا     

 يتيکم بیبره.

سلم، و أقبل عروة بن مسعود حترى أنراخ    فبعثته قریش إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و

راحلته عند رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، ثم أقبل حتى جاءه، ثم قال: یا محمّد، إنّی 

مياه الحدیبيۀ معهرم العروذ   « 1»تركت قومك كعب بن لؤی، و عامر بن لؤی على أعداد 

ون باللّره ال ییلّرون   المطافيل، قد استنفروا لك األحابيش، هم و من أطاعهم، و هم یقسم

تجتاحهم، و إنّما أنت مرن قترالهم برين أحرد أمررین: أن      « 2[ » بينك و بين البيت ]حتى

  تحتاج قومك فلم نسمع برجل اجتاح أصله قبلك، أو بين أن
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الناس، ال أعرف وجوههم  من« 8»ییذلك من ترى معك، فإنّی ال أرى معك إلّا أوباشا 

و ال أنسابهم، فغضب أبو بکر الصّدّی  و قال: امصص بظر الالت، أ نحرن نیذلره؟! فقرال    

عروة: أما و اللّه لو ال ید لك عندی لم أجزك بها بعد ألجبتك؛ و كان عروة بن مسرعود  

 قد استعان فی حمل دیۀ، فأغاثه الرجل بالفریضتين و الرثالث، و أعانره أبرو بکرر بعشرر     

فرائض، فکانت هذه ید أبی بکر عند عروة بن مسعود، و طف  عروة و هو یکلّرم رسرول   
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اللّه صلى اللّه عليه و سلم یم  لحيته، و المغيرة قائم على رأس رسول اللّه صرلى اللّره   

عليه و سلم بالسيف، على وجهه المغفر، فطف  المغيرة كلّما م ّ لحيۀ رسول اللّره صرلى   

یده و یقول: اكفف یدك عن م ّ لحيۀ رسول اللّه صلى اللّه عليه و  اللّه عليه و سلم قرع

سلم قبل أن ال تصل إليك، فلمّا كثر عليه غضب عروة فقال: ليت شعری، مرن أنرت؟ یرا    

محمّد، من هذا الذی أرى من بين أصحابك؟ فقال رسول اللّه صرلى اللّره عليره و سرلم:     

بذلك یا غدر؟ و اللّه ما غسلت عنردك   ، قال: و أنت«هذا ابن أخيك، المغيرة بن شعبۀ»

أم ، لقد أورثتنا العداوة من ثقيف إلى يخر الردهر، یرا محمّرد    « 1»غدرتك إلّا بعکاظ 

تدری كيف صنع هذا؟ إنه خرج فی ركب من قومه، فلمّا كانوا ببساق ناموا فطرقهم فقتلهم 

بن حطيط ابن جشم و أخذ حرائبهم و فرّ منهم، و كان المغيرة خرج مع نفر من بنی مالك 

 -، و مع المغيرة حليفان له یقال ألحدهما دمّون-«1»و المغيرة أحد األحالف  -بن قسی

و اآلخر الشرید، و إنّما كان اسمه عمرو، فلمّا صنع المغيرة بأصحابه مرا   -رجل من كندة

فسمّی الشرید، خرجوا إلى المقوق  صراحب االسرکندریۀ، فجراء بنری     « 1»صنع شرّد 

شرربوا خمررا،   « 7»رهم على المغيرة فأقبلوا راجعين، حتى إذا كرانوا ببسراق   مالك و يث

فکفّ المغيرة عن بعض الشراب، و أمسك نفسه، و شربت بنو مالك حتى سکروا، فوثرب  

عليهم المغيرة فقتلهم، و كانوا ثالثۀ عشر رجال، فلمّا قتلهم و نظر إليهم دمون تغيب عنه، و 

لى قتلهم السکر، فجعل المغيرة یطلب دمّون و یصيح به، فلرم  ظنّ أنّ المغيرة إنّما حمله ع

یأت و یقلّب القتلى فال یراه، فبکى فلما رأى ذلك دمون خررج إليره فقرال المغيررة: مرا      

غيّبك؟ قال: خشيت أن تقتلنی كما قتلت القوم، قال المغيرة: إنّما قتلت بنری مالرك بمرا    

و أموالهم، و لح  بالنبی صلى اللّه عليه و  صنع بهم المقوق ، قال: و أخذ المغيرة أمتعتهم

، و ذلك حين أخبر النبری  «ال أخمّسه، هذا غدر»سلم، فقال النبی صلى اللّه عليه و سلم: 

 ...صلى اللّه عليه و سلم خبرهم، و أسلم المغيرة،
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عشر شهد أبو بکرة و نافع ابنا الحرارث، و شربل برن    « 7[ » سنۀ ]سبع -یعنی -و فيها... 

 «.1»معبد، و زیاد على المغيرة بن شعبۀ، فعزله عمر عن البصرة، و ولّاها أبا موسى 

بن محمّد، و حدّثنی أبو المحاسرن عبرد الررّزّاق برن     « 2»كتب إلیّ أبو بکر عبد ]الغفار[ 

 محمّد بن أبی نصر عنه، أنا أبو بکر الحيری.

أبو القاسم الشّحّامی، أنا أبو بکر البيهقی، أنا عبد اللّه الحافظ، و أبرو بکرر برن    و أخبرنی 

الحسن القاضی، قاال: نا أبو العبّاس األصم، نا یحيى برن أبری طالرب، أنرا عبرد الوهّراب       

 أنا سعيد، عن قتادة. -هو ابن عطاء -«82»
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بکرة، و نافع بن الحارث بن كلدة، و شبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبۀ أنهم  أنّ أبا

رأوه یولجه و ییرجه، و كان زیاد رابعهم، و هو الذی أفسد عليهم، فأمّا الثالثرۀ فشرهدوا   

بذلك، فقال أبو بکرة: و اللّه لکأنی بأیر جدری فی فیذها، فقال عمر حرين رأى زیرادا:   

يّسا ال یقول إلّا حقّا، و لم یکن ليکتمنی شيئا، فقال زیاد: لم أر ما قرال  إنّی ألرى غالما ك

هؤالء، و لکنّی قد رأیت ریبۀ، و سمعت نفسا عاليا، قال: فجلدهم عمر، و خلّا عرن زیراد   

«8.» 

أنبأنا أبو علی بن نبهان، و أخبرنا أبو الفضل بن ناصر، أنا أحمد بن الحسن، ]و محمد ابن 

 ، و ابن نبهان.إسحاق بن إبراهيم

قالوا: أنا أبو علری برن   « 1[ » ح و أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندی. أنا أحمد بن الحسن

 ء، نا أبو العبّاس ثعلب قال: شاذان، أنا أبو بکر محمّد بن الحسن بن مقسم المقرى

لما أن قال أبو بکرة: أشهد أنه لزان قال عمر: اجلده، قال له علری: إذا فرارجم صراحبك    

 ك قد اعتددت بشهادته، فصارت شهادتين، و إنّما هی شهادة واحد أعادها.ألن
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أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد، أنا محمّد بن أحمد بن محمّد بن المسلمۀ، أنا علری  

بن أحمد بن عمر بن حفص، أنا محمّد بن أحمد بن الحسن، نا الحسن بن علی القطّان، نا 

 قال:« 1»سحاق بن بشر إسماعيل بن عيسى العطّار، نا إ

جنردا   -یعنی: البصررة  -و كتب عمر إلى سعد حين نزل الکوفۀ: أن ابعث إلى أرض الهند

لينزلوها، فبعث إليها عتبۀ بن غزوان السلمی فی ثمان مائۀ رجل حتى نزلوها، ثرم رماهرا   

 عمر بالرجال و دوّن لهم الدواوین، ثم إن عتبۀ أغار على ما هنالك، و ما حوله من دست

ميسان و أبزقباذ. و قد كان من هنالك من األعاجم تفرقوا إلّا قليال كرانوا فری الحصرون،    

فهانت شوكتهم، و الحمد للّه، قال: و كان المرزبان فقتل قبل ذلك، و قتل رجل من فرسان 

، ثم تحوّل عتبۀ بن غزوان إلرى  «1»جيشه، و یقولون قتله جریر بن عبد اللّه یوم الیریبۀ 

رزق اليوم بالبصرة، فيما یذكرون، و هو الذی بصّر البصرة، و اختطّها و سمّاها، موضع دار ال

و إنّما سمّيت البصرة ألنها كانت فيها حجارة سود بصرة، فنزل عتبۀ بن غزوان منزال یقال 

  له الزابوقۀ حتى
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بعۀ دساكر منها فی الیریبۀ اثنين، و فی الزابوقرۀ واحردة، و   تحوّل إلى البصرة و ابتناها س

عند دار الرزق و بنی تميم اثنتين، و فی األزد اثنتان، ثم إن عتبۀ بن غزوان خررج علرى   

فرات البصرة، ففتحه اللّه عليه، ثم رجع إلى البصرة، فکان أوّل ثغور فرارس ممرا یليهرا،    

بها و یغزوا عدوهم مرن  « 8»الناس، و یکونوا فکتب عمر إلى عتبۀ ابن غزوان: أن أنزلها 

قریب، و قد كان عتبۀ بن غزوان خطب الناس، فکان أول خطبۀ خطبها بالبصررة، فحمرد   

، «1»اللّه و أثنى عليه، و كان بدریا، فقال: أال ان الدنيا قد أدبرت و تولّت، و يذنت بصرم 

، أال و إنکم منتقلون مرن هرذه   اإلناء یصطبها أحدكم« 1»فلم یب  منها إلّا صبابۀ كصبابۀ 

الدار ال محالۀ إلى دار مقامۀ، فانتقلوا بیير ما یحضرنّکم، و لقد بلغنی أن الحجر یلقى من 

شفير جهنم فال یبلغ قعرها سبعين خریفا، فعجبتم، و اللّه لتمألن، لقد بلغنی أن للجنّۀ ثمانيۀ 
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أتين عليه یوم و هو كظريظ  أبواب، عرض ما بين جانبی الباب مسيرة خمسمائۀ عام، و لي

من الزحام، و لقد رأیتنی مع رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم سابع سبعۀ ما لنا طعام إلّرا  

حتى قرحت أشداقنا، و لقد التقطت یوما تمرة فشرققتها  « 1»ورق الشجرة، و شوك القتاد 

مصر من األمصار، بينی و بين سعد بن أبی وقّاص، و ما منّا اليوم رجل إلّا و هو أمير على 

أال و إنها لم تکن نبوة فتطاولت إلّا تناسیت ملکا، فأعوذ باللّه أن أكون عظيما فی نفسی، 

صغيرا فی أعين الناس، و ستجربون األمراء بعدنا و تعرفون منهم و تنکرون، یغفر اللّه لری  

 و لکم.

کتاب من عمر برن  قال: فبينا عتبۀ فی خطبته إذ أقبل رجل من ثقيف یکنى أبا عبد اللّه ب

بالبصرة « 7»الیطّاب إلى عتبۀ بن غزوان: أمّا بعد فإنّ أبا عبد اللّه ذكر لی أنه اقتنى خيال 

حين ال یقتنيها أحد، فإذا أتاك كتابی هذا فأحسن جوار أبی عبد اللّره و أعنره علرى مرا     

 استعانك عليه.

ن سعد بن أبی وقّاص یکتب فکان أبو عبد اللّه أوّل من ارتبط بالبصرة فرسا، و اتیذه و كا

إلى عتبۀ بن غزوان كتاب األمير عليه، فأنف من ذلك عتبۀ، و كتب إلرى عمرر أن یقردم    

عليه، فأذن له و استیلف عتبۀ على البصرة المغيرة بن شعبۀ، و خررج حترى أترى عمرر،     

 «6»فشکا 
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بن أبی وقّاص عليه، فسکت عمر عنه، فأعاد ذلك مرارا حترى إذا  سعد « 8»إليه تسليط 

أكثر عليه، فقال: و ما عليك یا عتبۀ أن تقرّ باإلمارة لرجل من قریش له صحبۀ مع رسول 

اللّه صلى اللّه عليه و سلم و شرف؟! فلما قضى حاجته أمره عمر أن یرجرع إلرى عملره،    

، فعمل عتبۀ بن غرزوان  «1»و ال یلی عمال  فأبى أن یفعل، و حلف أن ال یرجع إليه أبدا،

سنۀ بالبصرة، و كتب عمر عند ذلك إلى المغيرة بن شعبۀ فاستعمله على البصرة، و أمره أن 

یغزو من قبله، فسار المغيرة إلى نهير تيری، فیرج إليه عظيمها النوشجان أو النیيرجان أو 
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تتح المغيرة نهر تيرری، ثرم رجرع،    الفيرزان صاحب دسکرة الملك، فقاتله فقتله اللّه، و اف

فأقام بالبصرة، و كانت بالبصرة امرأة من بنی هالل ابن عمرو یقال لها أم جميرل و كانرت   

، و كان لها زوج من ثقيف یقال له الحجّاج ابرن عبيرد، فهلرك، فکران     «1»امرأة حادرة 

س مرن  المغيرة یدخل عليها، فبلغ ذلك أهل البصرة، فأعظموه حتى أسراء بره الظرن أنرا    

أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، فجعل عليه الرصد، فیرج المغيررة یومرا مرن    

األیام حتى دخل عليها، فانطل  أبو بکرة الثقفی، و مسروح بن یسار، و زیاد بن عبيد أخو 

أبی بکرة ألمّه، و استلحقه معاویۀ، و أم أبی بکرة و زیاد سميۀ، و شبل بن معبد البجلی، و 

فا، و لم یکن بالبصرة رجل من بجيلۀ غيره، و نافع بن الحارث بن كلردة، فرأتوا   كان شری

 الباب، فکشقوا الستر و المغيرة مع المرأة، فشهدوا أنه قد واقعها.

فركب أبو بکرة إلى عمر بن الیطّاب، فدخل عليه، فأخبره، فزعموا أن عمر لما ريه قرال:  

 بك من شر ما جاء به، ثم قال: أبو بکرة؟ اللّهمّ إنّی أسألك بیير ما جاء به، و أعوذ

لقد جئت بسوءة، قال: إنّما جاء بها المغيرة بن شعبۀ، «: 1»قال: نعم یا أمير المؤمنين، قال 

و قصّ عليه القصۀ، فبعث عمر عبد اللّه بن قي  بن سليم بن حررب و هرو أبرو موسرى     

ه و أصحابه الذین یشرهدون  األشعری أميرا على البصرة، و عزم عليه أن یسرّح المغيرة إلي

عليه حتى یقدم، فقال أبو موسى: یا أمير المؤمنين أعنّی بنفر من األنصار، فرإنّی وجردت   

هذا األمر ال یصلح إلّا بهم، كما ال یصلح العجين إلّا بالملح، فبعث معه أن  بن مالك فی 

تاب عمر إلى نفر من األنصار، فیرج أبو موسى حتى قدم البصرة، فنزل المربد، و بعث بک

 المغيرة بن شعبۀ و فيه:

ثکلتك أمك إذا نظرت فی كتابی هذا فاقدم أنت و النفر الذین سمّيت معك، فلمرا جراء   

الیبر إلى المغيرة أنّ أبا موسى قد نزل المربد قال: ما جاء األشعری زائرا و ال تاجرا، ثرم  

 أحسن أبو
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أبو موسى النفر الذین یشهدون عليه حتى قدموا على عمر « 8»موسى فی أمره، ثم رحّل 

أرسل إلى أبی موسرى حرين قردم     -یزعمون -بن الیطّاب، و قد كان المغيرة فيما بلغنی

عليه بجاریۀ من مولّدات الطائف یقال لها: عقيلۀ، و قال: إنّی قد رضريتها لرك، فاتیرذها    

 لنفسك.

يرة و الشهود على عمر سألهم، فشهد ثالثۀ فأثبتوا الشهادة علرى المغيررة، و   فلما قدم المغ

تقدم الرابع، و هو زیاد بن عبيد، و كان يخرهم، فشهد، فزعموا أن عمرر قرال: إنّری ألرى    

وجه رجل ال ییزی اللّه به رجال من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم، و زعموا 

 يه و سلم قال:أن رسول اللّه صلى اللّه عل

قلريال، فکبّرر   « 1»، فقال زیاد لما فحصه عمر و سأله: وكعّ «ادرءوا الحدود ما استطعتم» 

المغيرة و قال ألبی بکرة حين أثبت عليه الشهادة: لقد حرصت على النظر، قال أبو بکررة:  

لکأنی  أجل و اللّه، أی عدو اللّه، على أن ییزیك اللّه بعملك الیبيث، و قال لعمر: و اللّه

فی فیذ المرأة، فسأل عمر زیادا عن شهادته فقال: لقرد رأیرت منظررا    « 1»أنظر إلى بثر 

قبيحا، و نفسا عاليا، و ما رأیت الذی فيه ما فيه األمر، فکبّر عمر، و جلد أبا بکرة، و نافعا، 

و شبال، فقال أبو بکرة: أما و الذی بعث محمّدا بالح  لقد رأى زیاد مثل الرذی رأیرت، و   

 «لکنه كتم الشهادة، و إن المغيرة لزان، فأراد عمر أن یعيد

عليه الحدّ مرة أخرى، فقال له علی: یا أمير المؤمنين، إذن تکمل شهادته أربعۀ، و یحرلّ   

على صاحبك الرجم، فتركه، و كتب إلى أبی موسى: أن ال تجالسوا أبا بکرة، فإنه شيطان، 

 فولی زیاد البصرة بعد ذلك، فلم یکلّمه حتى مات.فحلف أبو بکرة أن ال یکلم زیادا أبدا، 

أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد، أنا أبو الحسين محمّد برن أحمرد، أنرا أبرو طراهر      

المیلّص، أنا أبو بکر بن سيف، أنا السری بن یحيى، أنا شعيب بن إبراهيم، أنا سريف برن   

 عمر قال:
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أذن عمر فی الحجّ، فأذن له، فلما قضرى  و لما أحرز عتبۀ األهواز و أوطأ أهل فارس است

حجه استعفاه، فأبى أن یعفيه، و عزم عليه ليرجعن إلى عمله، فدعا اللّه، ثم انصرف، فمات 

فی بطن نیلۀ، فدفن، و بلغ عمر فمر به زائرا لقبره، و قال: أنا قتلترك، لرو ال أنره أجرل     

ختط من المهاجرین و إنمرا  معلوم و كتاب مرقوم، و أثنى عليه بفضله، و لم ییتط، فيمن ا

  ورث ولده
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منزلهم من فاختۀ بنت غزوان، و كانت تحت عثمان بن عفّان، و كان حباب مواله قد لرزم  

شيبۀ، فلم ییتط، و مات عتبۀ بن غزوان على رأس ثالث و ستين و نصرف مرن مفارقرۀ    

استیلف على الناس أبا سبرة بن أبی رهم و عمالره علرى حرالهم، و    سعد بالمدائن، و قد 

مسالحه على نهر تيری و مناذر و سوق األهواز، و سررق و الهرمرزان برامهرمرز مصرالح     

« 8»عليها و على السوس و البستان و جندی سابور، و مهرجان قذق، و ذلك بعد ننعرد  

البصررة، و كران یقرال لهرم: أهرل       الدین كان العالء حمل فی البحر إلى فارس، و نزولهم

طاوس، نسبوا إلى الوقعۀ، فأقرّ عمر أبا سبرة بن أبی رهم على البصرة بقيرۀ السرنۀ التری    

مات فيها عتبۀ بن غزوان، و استیلف عبد الرّحمن بن سهل فعمل بقيۀ السنۀ، ثم اسرتعمل  

تلك السنۀ، و السنۀ المغيرة بن شعبۀ فی السنۀ الثانيۀ من بعد وفاة عتبۀ، فعمل عليها بقيۀ 

التی تليها، لم ینتقض عليه أحد فی عمله، و كان مرزوقا بسالمۀ و لم یحدث شيئا إلّا مرا  

كان بينه و بين أبی بکرة، ثم استعمل أبا موسى علرى البصررة، و صررف إلرى الکوفرۀ، و      

استعمل عمر بن سراقۀ، ثم صرف عمر بن سراقۀ إلى الکوفۀ مرن البصررة، و صررف أبرو     

لى البصرة من الکوفۀ، فعمل عليها ثانيۀ، و كان الذی حدث بين أبی بکرة و برين  موسى إ

یناغيه و كان أبو بکرة ینافره عند كلّ ما یکون منه، و « 1»المغيرة سببا لعزله، كان المغيرة 

متقابلتين لهما فی داریهما، « 1»كانا بالبصرة متجاورین بينهما طری ، و كانا فی مشربتين 

منهما كوة مقابلۀ لألخرى، فاجتمع إلى أبی بکرة نفر یتحدثون فی مشربته،  فی كل واحدة
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« 1»فهبّت ریح، ففتحت باب الکوة، فقام أبو بکرة ليسقفها فبصر المغيررة، و قرد فتحرت    

الریح باب كوة مشربته و هو بين رجلی امرأة، فقال للنفر: قوموا، فانظروا، فقاموا فنظرروا،  

من هذه؟ قال: أم جميل بنت األفقم، و كانت أم جميل إحدى بنی  ثم قال: اشهدوا، قالوا: و

عامر بن صعصعۀ، و كانت غاشيۀ للمغيرة، و تغشى األمراء و األشراف، و كان بعض النساء 

« 7»یفعل ذلك فی زمانها، فقالوا: إنّما رأینا أعجازا و ال ندری ما الوجه؟ ثم إنهم صمموا 

صالة حال أبو بکرة بينه و برين الصرالة، و قرال: ال    حين قامت، فلما خرج المغيرة إلى ال

تصلی بنا، فکتبوا إلى عمر بذلك، و تکاتبوا، فبعث عمر إلى أبی موسرى، فقرال: یرا أبرا     

  موسى، إنّی
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ما تعررف، و  ، فالزم «8»مستعملك، إنّی أبعثك إلى أرض قد باض فيها الشيطان و أفرخ 

ال تبدّل فيستبدل اللّه بك، فقال: یا أمير المؤمنين، أعنّی بعدّة من أصرحاب رسرول اللّره    

صلى اللّه عليه و سلم من المهاجرین و األنصار، فإنّی وجدتهم فری هرذه األمرۀ، و هرذه     

األعمال كالملح فی الطعام ال یصلح إلّا به، قال: فاستعان بمن أحببت، فاستعار تسعۀ عشر 

جال منهم: أن  بن مالك، و عمران بن حصين، و هشام بن عامر، ثم خرج أبرو موسرى   ر

فيهم حتى أناخ بالبصرة فی المربد، و بلغ المغيرة أن أبا موسى قد أناخ بالمربرد، فقرال: و   

اللّه ما جاء أبو موسى زائرا، و ال تاجرا، ولکنه جاء أميرا، فإنهم لفی ذلرك، إذ جراء أبرو    

هم، فدفع إليه أبو موسى كتابا من عمر، أنه ألوجز كتراب كترب بره    موسى حتى دخل علي

أحد من الناس، أربع كلم عزل فيها، و عاتب، و استحثّ و أمر، أما بعد، فإنه بلغنی عنرك  

نبأ عظيم فبعثت أبا موسى أميرا، فسلّم له ما فی یدیك، و العجل. و كتب إلى أهل البصرة: 

را عليکم ليأخذ لضعيفکم من قویکم، و ليقاترل بکرم   أما بعد فإنی قد بعثت أبا موسى أمي

عن ذمتکم، و ليجبی لکم فيئکم ثم ليقسرمه فريکم، و لينقری لکرم     « 1»عدوكم، و ليدفع 

 طرقکم.
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و أهدى له المغيرة وليدة من مولدات الطائف تدعى عقيلۀ، و قال: إنی قد رضيتها لرك، و  

يم بن حصار، و أرتحل المغيررة و  كانت فارهۀ، فکان أبو موسى عبد اللّه بن قي  بن سل

أبو بکرة و نافع بن كلدة و زیاد بن أبی سفيان و شبل بن معبد البجلی حتى قردموا علرى   

عمر، فجمع بينهم و بين المغيرة، فقال المغيرة. سل هؤالء األعبد كيف رأونی: مستقبلهم أو 

 مستدبرهم؟

لم أستتر؟ أو مستدبری فبرأی   أو كيف رأوا المرأة؟ أو عرفوها؟ فإن كانوا مستقبلی فکيف

و كانرت   -ء استحلوا النظر إلیّ فی منزلی على امرأتی، فو اللّه ما أتيرت إلّرا امرأتری    شی

و « 1»فبدأ بأبی بکرة، فشهد عليه أنه ريه بين رجلی أم جميرل و هرو یدخلره     -تشبهها

 فی المکحلۀ.« 1»ییرجه كالميل 

، قال «7»ف استثبت رأسها؟ قال: تحاملت قال: كيف رأیتهما؟ قال: مستدبرهما. قال: فکي

ثم دعا بشبل بن معبد، فشهد بمثل ذلك، قال: استدبرتهما أم استقبلتهما؟ قال: اسرتقبلتهما  

«6» 
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ن و شهد نافع بمثل شهادة أبی بکر، و لم یشهد زیاد بمثل شهادتهم، قال: رأیته جالسرا بري  

رجلی امرأة، فرأیت قدمين میضوبتين تیفقان، و استين مکشروفتين، و سرمعت حفزانرا    

 شدیدا. قال:

هل رأیته كالملمول فی المکحلۀ؟ قال: ال، قال: هل تعرف المرأة؟ قال: ال، ولکن أشربّهها  

لئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُرمُ  قال: فتنحّ، و أمر بالثالثۀ فجلدوا الحد، و قرأ: فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُو

  الْکاذِبُونَ

فقال المغيرة: اشفنی من األعبد، قال: اسکت اسکت اللّه نأمتك، و اللّره لرو تمرت    «. 8» 

 «.1»الشهادة لرجمتك بأحجاری 
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أخبرنا أبو بکر محمّد بن عبد الباقی، أنا الحسن بن علی، أنا أبو عمر بن حيّویۀ، أنا أحمد 

فهم، نا محمّد بن سعد، أنا خلف برن تمريم، نرا إسرماعيل برن       بن معروف، نا الحسين بن

 إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت عبد الملك بن عمير قال:

فركب عمّار بن یاسر فی أناس من أهل الکوفۀ، و « 7»فی مسهراة « 1[ » ]بث « 1»انبث  

 قال:

طّاب، فقرال: ألبعرثن   ندخل دوابّنا مرابطکم، فقالوا: ال، و أبوا عليه، فبلغ ذلك عمر بن الی

عليهم رجاال ال یمنعونه أن یدخل الدواب مرابطهم، فبعث المغيرة بن شعبۀ، فقرال: جلردة   

 للمسلمين.

أخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندی، أنا أبو علی بن المسلمۀ، أنا أبو الحسرن برن الحمّرامی    

إسرماعيل برن عيسرى    ء، أنا أبو علی بن الصوّاف، أنا الحسن بن علی القطّان، أنرا   المقرى

 العطّار، أنا إسحاق بن بشر، نا عتّاب، عن یوسف بن ميمون، عن حبيب بن أبی ثابت.

أن عمر بن الیطّاب قال: ما تقولون فی توليۀ ضرعيف مسرلم، أو قرویّ فراجر، فقرال لره       

له، و ضعفه عليك، و على رعيترك، و أمّرا القروی    « 6»المغيرة: المسلم الضعيف إسالمه 

ه عليه و قوته لك و لرعيتك، فقال له عمر: فأنرت هرو، و أنرا باعثرك یرا      الفاجر ففجور

فکان المغيرة علرى الکوفرۀ سرنۀ و ثالثرۀ     « 7»مغيرة، فلما ودعته فقال له عمر: اسمع ... 

  أشهر، و ذكروا أن

 12ص ، 62 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        

بعد ذلك فی والیۀ « 8»لها ثم إنهم كفروا المغيرة غزا أذربيجان سنۀ عشرین، و صالح أه

ثم صالحوه علرى صرلح   « 1»عثمان، فغزا األشعث بن قي ، ففتح حصونا لهم بناجروان 

 المغيرة، فأمضى ذلك لهم.
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أخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندی، أنا أبو الحسين بن النّقّور، أنا أبو طاهر المیلّص، أنا أبو 

نا شعيب بن إبراهيم، نا سيف بن عمر، عن محمّد برن   بکر بن سيف، نا السری بن یحيى،

 عبيد اللّه، عن سعيد بن عمرو.

أن عمر قال قبل أن یستعمل المغيرة: ما تقولون فی توليۀ رجل ضرعيف مسرلم، أو رجرل    

، فقال المغيرة: أما الضعيف المسلم فإنّما إسالمه لنفسه و ضعفه عليك، و «1»قوی مشدّد 

نفسه و قوته للمسلمين، فقال: و إنا براعثوك یرا مغيررة، فکران     ل« 1»المشدد فإن شداده 

المغيرة عليها حتى مات عمر، و ذلك نحو من سنتين و زیادة، فلما ودّعه المغيرة للذهاب 

، ثم أراد عمر أن یبعث سعدا على عمان فقترل قبرل   «7»إلى الکوفۀ قال له: یا مغيرة، .... 

 أن یبعث، و أوصى به.

لّه بن الحطاب، أنا محمّد بن أحمد السرعدی، أنرا عبيرد اللّره برن محمّرد       أنبأنا أبو عبد ال

ء على أبی القاسم البغوی، حدّثنی حمزة بن مالك األسرلمی المردنی،    العکبری، قال: قرى

ابن حنطرب، قرال:    -یعنی -حدّثنی عمی سفيان بن حمزة، عن كثير بن زید عن المطّلب

 قال المغيرة بن شعبۀ:

اإلسالم، قال: كنت يتی فأجل  فی الباب أنتظر الدخول على عمرر،   أنا أول من رشا فی

فقلت ليرفأ حاجب عمر: خذ هذه العمامۀ فالبسها، فإن عندی أختا لهرا، فکران یردخلنی    

حتى أجل  وراء الباب، فمن رينی قال: إنّه ليدخل على عمر فی ساعۀ ال یردخل عليره   

 فيها أحد.

 ا إسماعيل بن مسعدة، أنا حمزة بن یوسف، أناأخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندی، أن

 18ص ، 62 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        

الجيلی، نا الصّلت بن مسرعود،  « 8»عبد اللّه بن عدی، نا العبّاس بن أحمد بن أبی سحمۀ 

نا حمّاد بن زید، عن هشام، عن محمّد قال: كان الرجل یقول للرجل: غضب اللّه عليرك،  

 ..ا غضب أمير المؤمنين على المغيرة، عزله عن البصرة، و استعمله على الکوفۀ.كم
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  أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد، أنا عمر بن عبيد اللّه، أنا أبو الحسين بن...

 12ص ، 62 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        

بشران، أنا عثمان بن أحمد، نا حنبل بن إسحاق، نا هارون بن معروف، نا ضمرة، عن ابن 

 شوذب قال:

، قال: و كران يخرر مرن ترزوج     «8»أحصن المغيرة بن شوذب أربعا من بنات أبی سفيان 

، قال: إنی لست أریرد  «1»منهن بها عرج فیطبها إلى معاویۀ، فقال له معاویۀ: إنّها ضمنۀ 

 عليها، إنّما أردت بنات أبی سفيان، فزوّجه إیّاها.أن أراهن 

، أنا عبد الوهّاب بن محمّد بن إسحاق، أنرا الحسرن برن    «1»أخبرنا أبو بکر بن أبی نصر 

« 1»محمّد بن أحمد، أنا أحمد بن محمّد بن عمر، نا عبد اللّه بن محمّد بن عبيد، نا سرلم  

قال: ذكر عمر شيئا فقال المغيررة: الررأی   بن جنادة السّوائی، نا أحمد بن بشير، عن عوانۀ 

 فيه كذا و كذا، فقال: و ما أنت و الرأی إذا جاء الرأی غلبك عليه عمرو و معاویۀ.

 ، عن عامر قال:«7»قال: و نا عبد اللّه، نا أبو كریب، نا ابن أبی زائدة، عن مجالد 

 «:6»لدهاة أربعۀ القضاة أربعۀ: عمر، و علی، و ابن مسعود، و أبو موسى األشعری، و ا

 معاویۀ، و عمرو بن العاص، و المغيرة بن شعبۀ، و زیاد.

عن أبی عمرر   -إجازة -أخبرنا أبو عبد اللّه یحيى بن الحسن، أنا أبو تمام علی بن محمّد

بن حيویۀ، أنا محمّد بن القاسم الکوكبی، نا ابن أبی خيثمۀ، أنا سليمان بن أبی شريخ، نرا   

لعبدی، عن مجالد، عن الشعبی قرال: كران دهراة العررب أربعرۀ:      ا« 7»عبد اللّه بن جعفر 

 أحدهم:

 المغيرة بن شعبۀ، لم یأخذ عقدة إلّا حّلها.

 أخبرنا أبو محمّد بن حمزة، أنا أبو بکر الیطيب.

 و أخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندی، أنا أبو بکر بن الطبری.
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  ، نا عيسى بن«1»عفر، نا یعقوب قاال: أنا أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد اللّه بن ج

 72ص ، 62 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        

محمّد، أنا عبد الرّزّاق، عن معمر، عن الزهری قال: ثارت الفتنۀ األولى و بعد خمسرۀ نفرر   

یقال: إنّهم ذوو رأی العرب و مکائدهم: من قریش: معاویۀ بن أبی سرفيان، و عمررو برن    

من األنصار، قي  بن سعد، و یعدّ من المهاجرین، عبد اللّه بن بدیل و كان  العاص، و یعدّ

 المغيرة معتزال بالطائف.

أخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندی، أنا أبو بکر، أنا أبو الحسين، أنا عبد اللّه، نا یعقروب، نرا   

 ، نا مجالد، عن الشعبی قال:«8»أبو بکر الحميدی، نا سفيان 

ابر یقول: صحبت المغيرة بن شعبۀ فلو أن مدینۀ لها ثمانيۀ أبرواب ال  سمعت قبيصۀ بن ج

 ییرج من باب منها إلّا بمکر، لیرج من أبوابها كلها.

و أبرو منصرور    -أخبرنا أبو القاسم علی بن إبراهيم، و أبو الحسن علی بن أحمد، قاال: نا

حمرد برن إبرراهيم    ، أنا أبو حازم عمرر برن أ  «1»أبو بکر أحمد بن علی  -ابن زری ، أنا

نرا ابرن میلرد     -بجرجان -أنا محمّد بن أحمد بن الغطریف العبدی -بنيسابور -العبدوی

العطّار، نا أحمد ابن عبد الرّحمن السلمی فی دار خلف، نا أحمد بن حکيم، نا الهيثم، عرن  

 مجالد، عن الشعبی قال: قال المغيرة بن شعبۀ:

الحارث خطبت امرأة منهم فأصغى إلیّ الغالم و  ما خدعنی أحد فی الدنيا إلّا غالم من بنی

قال: أیها األمير، ال خير لك فيها، إنّی رأیت رجال یقبّلها، فبلغنی أن الغالم نزوجها، قلت: 

ألي  زعمت أنك رأیت رجال یقبّلها، قال: ما كذبت أیها األمير، رأیت أباها بقبّلها، فکلما 

 ذكرت قوله علمت أنه خدعنی.« 1»
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 12ص ، 1 أبی الحدید، جلبالغۀ، البن شرح نهج ا
  ذكر المغيرة بن  و روى صاحب كتاب الغارات عن أبی صادق عن جندب بن عبد اهلل قال

شعبۀ عند علی ع و جده مع معاویۀ قال و ما المغيرة إنما كران إسرالمه لفجررة و غردرة     

ائذ باإلسرالم  غدرها بنفر من قومه فتك بهم و ركبها منهم فهرب منهم فأتى النبی ص كالع

من « 8»  و اهلل ما رأى أحد عليه منذ ادعى اإلسالم خضوعا و ال خشوعا أال و إنه یکون

ثقيف فراعنۀ قبل یوم القيامۀ یجانبون الح  و یسعرون نيران الحرب و یوازرون الظرالمين  

أال إن ثقيفا قوم غدر ال یوفون بعهد یبغضون العرب كأنهم ليسوا منهم و لرب صرالح قرد   

منهم فمنهم عروة بن مسعود و أبو عبيد بن مسعود المستشهد یوم ق  النراطف و إن   كان

  الصالح فی ثقيف لغریب

 11-11ص ، 6 أبی الحدید، جشرح نهج البالغۀ، البن 
قال أبو بکر أحمد بن عبد العزیز و سمعت أبا زید عمر بن شبۀ یحدث رجال بحدیث لرم  

بأبی بکر و عمر و هما جالسان علرى براب النبری    شعبۀ   مر المغيرة بن  أحفظ إسناده قال

حين قبض فقال ما یقعدكما قاال ننتظر هذا الرجل ییررج فنبایعره یعنيران عليرا فقرال أ      

 من أهل هذا البيت وسعوها فی قریش تتسع.« 1»تریدون أن تنظروا حبل الحبلۀ 

 11ص ، 6 أبی الحدید، جشرح نهج البالغۀ، البن                         

 قال فقاما إلى سقيفۀ بنی ساعدة أو كالما هذا معناه.

 112ص ، 81 أبی الحدید، جشرح نهج البالغۀ، البن 

روى خالد بن عبد اهلل الواسطی عن حصين بن عبد الرحمن عن هالل بن یساف عن عبد 

د شعبۀ خطباء یلعنون عليا ع فقال سرعي   لما بویع لمعاویۀ أقام المغيرة بن  اهلل بن ظالم قال

 بن زید بن عمرو بن نفيل أ ال ترون إلى هذا الرجل الظالم یأمر بلعن رجل من أهل الجنۀ
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. روى سليمان بن داود عن شعبۀ عن الحر بن الصرباح قرال سرمعت عبرد الررحمن برن       

  شهدت المغيرة بن شعبۀ خطب فذكر عليا ع فنال منه  األخن  یقول

ا صدقۀ بن المثنى النیعی عن ریاح برن  . روى أبو كریب قال حدثنا أبو أسامۀ قال حدثن

بينما المغيرة بن شعبۀ بالمسجد األكبر و عنده ناس إذ جاءه رجل یقرال لره     الحارث قال

  قي  بن علقمۀ فاستقبل المغيرة فسب عليا ع

 821-828ص ، 86 أبی الحدید، جشرح نهج البالغۀ، البن 

شرعبۀ    تنصح كران المغيررة برن   و رابع عشرها قوله ربما نصح غير الناصح و غش المس...

  یبغض عليا ع منذ أیام رسول اهلل ص و تأكدت

 821ص ، 86 أبی الحدید، جشرح نهج البالغۀ، البن                         

بغضته إلى أیام أبی بکر و عثمان و عمر و أشار عليه یوم بویع بالیالفۀ أن یقرر معاویرۀ   

م و توطأت دعوته دعاه إليه كمرا كران عمرر و    على الشام مدة یسيرة فإذا خطب له بالشا

 عثمان یدعوانه إليهما و صرفه فلم یقبل و كان ذلك نصيحۀ من عدو كاشح.

 82-1ص ، 12 أبی الحدید، جشرح نهج البالغۀ، البن 

]و من كالمه ع فی ما سمعه من عمار بن یاسر و قد كان یراجع المغيررة برن شرعبۀ     181

 كالما[

بْنِ یَاسِرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ قَدْ سَمِعَهُ یُرَاجِعُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَۀَ كَلَاماً دَعْهُ یَا  وَ قَالَ ع لِعَمَّارِ

[  لَربَ َ عَمَّارُ فَإِنَّهُ لَنْ یَأْخُذَ ]لَمْ یَأْخُذْ[ مِنَ الدِّینِ إِلَّا مَا قَارَبَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَ عَلَى عَمْدٍ لَربَّ َ ] 

  فْسِهِ لِيَجْعَلَ الشُّبُهَاتِ عَاذِراً لِسَقَطَاتِهِعَلَى نَ

 شعبۀ[  ]المغيرة بن

أصحابنا غير متفقين على السکوت على المغيرة بل أكثر البغدادیين یفسقونه و یقولون فيه 

  ما یقال فی الفاس 
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و لما جاء عروة بن مسعود الثقفی إلى رسول اهلل ص عام الحدیبيۀ نظر إليره قائمرا علرى    

أس رسول اهلل ص مقلدا سيفا فقيل من هذا قيل ابن أخيك المغيرة قال و أنت هاهنا یرا  ر

  غدر و اهلل إنی إلى اآلن ما غسلت سوءتك

. و كان إسالم المغيرة من غير اعتقاد صحيح و ال إنابۀ و نيۀ جميلۀ كان قد صحب قومرا  

خوفا أن یلح  فيقتل  فی بعض الطرق فاستغفلهم و هم نيام فقتلهم و أخذ أموالهم و هرب

  أو یؤخذ ما فاز به من أموالهم فقدم المدینۀ فأظهر اإلسالم و كان رسول اهلل ص

 2ص ، 12 أبی الحدید، جشرح نهج البالغۀ، البن                         

ال یرد على أحد إسالمه أسلم عن علۀ أو عن إخالص فامتنع باإلسالم و اعتصم و حمی 

 جانبه.

كان المغيرة   قال« 8»  أبو الفرج علی بن الحسين األصفهانی فی كتاب األغانیذكر حدیثه 

یحدث حدیث إسالمه قال خرجت مع قوم من بنی مالك و نحن على دین الجاهليۀ إلرى  

المقوق  ملك مصر فدخلنا إلى اإلسکندریۀ و أهدینا للملك هدایا كانرت معنرا فکنرت    

مر لهم بجوائز و فضل بعضهم علرى بعرض و   أهون أصحابی عليه و قبض هدایا القوم و أ

قصر بی فأعطانی شيئا قليال ال ذكر له و خرجنا فأقبلت بنو مالك یشترون هدایا ألهلهم 

و هم مسرورون و لم یعرض أحد منهم علی مواساة فلمرا خرجروا حملروا معهرم خمررا      

إلرى  فکانوا یشربون منها فأشرب معهم و نفسی تأبى أن تدعنی معهم و قلرت ینصررفون   

الطائف بما أصابوا و ما حباهم به الملك و ییبرون قومی بتقصيره بری و ازدرائره إیرای    

فأجمعت على قتلهم فقلت إنی أجد صداعا فوضعوا شرابهم و دعونی فقلت رأسی یصدع 

و لکن اجلسوا فأسقيکم فلم ینکروا من أمری شيئا فجلست أسقيهم و أشرب القدح بعرد  

اشتهوا الشراب فجعلت أصرف لهم و أترع الکأس ]فيشربون القدح فلما دبت الکأس فيهم 

فأهمدتهم الیمر حتى ناموا ما یعقلون فوثبت إليهم فقتلرتهم جميعرا و   « 1[ » و ال یدرون

 أخذت جميع ما كان معهم.
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و قدمت المدینۀ فوجدت النبی ص بالمسجد و عنده أبو بکر و كان بی عارفا فلما رينری  

قد جئت أشهد أن ال إله إال اهلل و أن محمدا رسول اهلل فقال قال ابن أخی عروة قلت نعم 

رسول اهلل ص الحمد هلل فقال أبو بکر من مصر أقبلت قلت نعم قال فمرا فعرل المرالکيون    

  الذین كانوا معك قلت كان

 82ص ، 12 أبی الحدید، جشرح نهج البالغۀ، البن                         

ن العرب و نحن على دین الشرك فقتلتهم و أخذت أسالبهم بينی و بينهم بعض ما یکون بي

فإنها غنيمۀ من المشركين « 8[ » و جئت بها إلى رسول اهلل ص ليیمسها ]و یرى فيها رأیه

فقال رسول اهلل أما إسالمك فقد قبلته و ال نأخذ من أموالهم شيئا و ال نیمسها ألن هرذا  

بعد فقلت یا رسول اهلل إنما قتلرتهم و أنرا   غدر و الغدر ال خير فيه فأخذنی ما قرب و ما 

على دین قومی ثم أسلمت حين دخلت إليك الساعۀ فقال ع اإلسالم یجب ما قبله قال و 

كان قتل منهم ثالثۀ عشر إنسانا و احتوى ما معهم فبلغ ذلك ثقيفا بالطائف فتداعوا للقتال 

 ثم اصطلحوا على أن حمل عمی عروة بن مسعود ثالث عشرة دیۀ

قال فذلك معنى قول عروة یوم الحدیبيۀ یا غدر أنا إلى األمر  أغسرل سروءتك فرال     . 

أستطيع أن أغسلها فلهذا قال أصحابنا البغدادیون من كان إسالمه على هذا الوجه و كانت 

خاتمته ما قد تواتر الیبر به من لعن علی ع على المنابر إلى أن مات على هرذا الفعرل و   

سر  و الفجرور و إعطراء الربطن و الفررج سرؤالهما و ممراألة        كان المتوسط من عمره الف

الفاسقين و صرف الوقت إلى غير طاعۀ اهلل كيف نتواله و أی عذر لنا فی اإلمساك عنه و 

  أال نکشف للناس فسقه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 ذنهدر مأ ناراحتی معاویه از برده شدن نام پیامبر .116

 777-776ص األخبار الموفقيات، 

 و روى الزبير بن بکار فی )الموفقيات(: قال المطرف بن المغيرة بن شعبۀ: -177

دخلت مع أبی على معاویۀ، فکان أبی یأتيه فيتحدّث معه، ثم ینصرف الیّ فيذكر معاویۀ و 

 عقله، و یعجب بما یرى منه، اذ جاء

 777ص فقيات، األخبار المو                        

ذات ليلۀ فأمسك عن العشاء، و رأیته مغتمّا فانتظرته ساعۀ، و ظننت أنه ألمر حدث فينا 

 فقلت: ما لی أراك مغتمّا منذ الليلۀ؟ فقال:

 یا بنیّ، جئت من أكفر الناس و أخبثهم. قلت: و ما ذاك؟ قال:

رت عدال، و بسرطت  قلت له و قد خلوت به: انك قد بلغت سنّا یا أمير المؤمنين، فلو أظه

خيرا فانك قد كبرت، و لو نظرت الى اخوتك من بنی هاشم، فوصلت أرحامهم، فو اللّره  

ء تیافه، و انّ ذلك مما یبقى لك ذكره و ثوابه؟ فقال: هيهات هيهات!  ما عندهم اليوم شى

أیّ ذكر أرجو بقاءه! ملك أخو تيم فعدل و فعل ما فعل، فما عدا أن هلك، حترى هلرك   

 ا أن یقول قائل: أبو بکر.ذكره الّ

ثم ملك أخو عدیّ، فاجتهد و شمّر عشر سنين، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره، الّا أن 

 یقول قائل: عمر.

و انّ ابن أبی كبشۀ ليصاح به كلّ یوم خم  مرات )أشهد أنّ محمدا رسرول اللّره( فرأیّ    

 ا دفنا دفنا.عمل یبقى؟ و أیّ ذكر یدوم بعد هذا ال أبا لك؟ ال و اللّه الّ

 177-171ص ،1 الذهب،ج مروج
 :سببه و معاویۀ امر فی المأمون نداء
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 ذكر الناس من احد من الذمۀ برئت: المأمون منادی نادى مائتين و عشرة اثنتی سنۀ فی و

 فری  تکلم و سلم، و عليه اهلل صلى اهلل رسول اصحاب من احد على قدمه او بیير معاویۀ

 أَمرر  أجله من الذی السبب فی الناس تنازع و ذلك، غير و وقۀ،میل انها التالوة من أشياء

 عرن  بحردیث  حردث  سُمّاره بعض أن منها: أقاویل ذلك فی فقيل معاویۀ، أمر فی بالنداء

 فری  كتابره  فری  بکرار  برن  الزبيرر  الیبر هذا ذكر قد و الثقفی، شعبۀ بن المغيرة بن مطرف

 المردائنی  سرمعت : قال الزبير، ابن هو و ،للموف  صنفها التی بالموفقيات المعروفۀ االخبار

 :شعبۀ بن المغيرة بن مطرف قال: یقول

 فيرذكر  إلریَّ  ینصررف  ثم عنده یتحدث یأتيه أبی فکان معاویۀ، الى المغيرة أبی مع وَفَدْتُ

 فرأیتره  العشاء، عن فأمسك ليلۀ ذات جاء إذ منه، یرى مما یعجب و عقله یذكر و معاویۀ

 أراك لری  ما: له فقلت عملنا، فی أو فينا حدث ء لشی أنه ظننت و ساعۀ، فانتظرته مغتما،

: قرال  ذاك؟ ما و: له قلت الناس، أخبث عند من جئت إنی بنی، یا: قال الليلۀ؟ منذ مغتما

 بسرطت  و عردْلًا  أظهرت فلو المؤمنين، أمير یا منا بلغت قد إنك: به خلوت قد و له قلت

 ما اهلل فو أرحامهم فوصلت هاشم بنی من وتكإخ إلى نظرت لو و كبرت، قد فإنك خيراً

 فعرل،  ما فعل و فعدل تيمٍ أخو مَلكَ!! هيهات هيهات: لی فقال تیافه، ء شی اليوم عندهم

 عَردِیٍ،  أخرو  ملرك  ثرم  بکر، أبو: قائل یقول أن إال ذكره، فهلك هلك ان عدا ما اهلل فو

 عمرر، : قائل یقول أن إال ذكره، فهلك هلك أن عدا ما اهلل فو سنين، عشر شمر و فاجتهد

 بره  عمل و عمل ما فعمل نسبه، مثل فی أحد یکن لم رجلٌ فملك عثمان أخونا ملك ثم

 كرل  فی به یُصْرَخُ هاشم أخا إن و به، فعلَ ما ذكر و ذكره، فهلك هلك أن عدا ما اهلل فو

 اهلل و لرك،  أمَّ ال هرذا؟  مع یبقى عمل فأی اهلل، رسول محمداً أن أشهد: مرات خم  یوم

  سمع لما المأمون إن و دفنا، دفنا أال

 177ص ،1 الذهب،ج مروج                        
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 الرى  الکترب  انشرئت  و وصرفنا،  مرا  حسب على بالنداء أمر أن على ذلك بعثه الیبر هذا

 عليه فأشير منه العامۀ اضطربت و أكبروه، و ذلك الناسُ فأعظَم المنابر، على بلعنه اآلفاق

 .به هَمَّ كان عما فأعرض ذلك، بترك

 862ص ، 11 جبحار األنوار، 
كشف، كشف الغمۀ مِنْ كِتَابِ الْمُوَفَّقِيَّاتِ لِلزُّبَيْرِ بْنِ بَکَّارٍ الزُّبَيْرِیِّ عَرنْ رِجَالِرهِ    -«8» 111

مُعَاوِیَۀَ وَ كَانَ أَبِری یَأْتِيرهِ   قَالَ قَالَ مُطَرِّفُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَۀَ وَفَدْتُ مَعَ أَبِی الْمُغِيرَةِ عَلَى 

جَراءَ   فَيَتَحَدَّثُ مَعَهُ ثُمَّ یَنْصَرِفُ إِلَیَّ فَيَذْكُرُ مُعَاوِیَۀَ وَ یَذْكُرُ عَقْلَهُ وَ یُعْجَبُ بِمَا یَررَى مِنْرهُ إِذْ  

ءٍ حَدَثَ فِينَا  ۀً وَ ظَنَنْتُ أَنَّهُ لِشَیْذَاتَ لَيْلَۀٍ فَأَمْسَكَ عَنِ الْعَشَاءِ وَ رَأَیْتُهُ مُغْتَمّاً فَانْتَظَرْتُهُ سَاعَ

اسِ وَ فِی عَمَلِنَا فَقُلْتُ مَا لِی أَرَاكَ مُغْتَمّاً مُنْذُ اللَّيْلَۀِ فَقَالَ یَا بُنَیَّ جِئْتُ مِنْ عِنْدِ أَخْبَرثِ النَّر  

نّاً فَلَوْ أَظْهَررْتَ عَردْلًا وَ بَسَرطْتَ    قُلْتُ وَ مَا ذَاكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ خَلَوْتُ بِهِ إِنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ سِ

ا خَيْراً فَإِنَّكَ قَدْ كَبِرْتَ وَ لَوْ نَظَرْتَ إِلَى إِخْوَتِكَ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ فَوَصَلْتَ أَرْحَامَهُمْ فَوَ اللَّهِ مَ

فَعَدَلَ وَ فَعَلَ مَا فَعَلَ فَوَ اللَّرهِ   ءٌ تَیَافُهُ فَقَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ مَلِكَ أَخُو تَيْمٍ عِنْدَهُمُ الْيَوْمَ شَیْ

وَ  مَا عَدَا أَنْ هَلَكَ فَهَلَكَ ذِكْرُهُ إِلَّا أَنْ یَقُولَ قَائِلٌ أَبُو بَکْرٍ ثُمَّ مَلِكَ أَخُو بَنِی عَدِیٍّ فَاجْتَهَدَ

أَنْ یَقُولَ قَائِرلٌ عُمَررُ ثُرمَّ مَلِركَ     شَمَّرَ عَشْرَ سِنِينَ فَوَ اللَّهِ مَا عَدَا أَنْ هَلَكَ فَهَلَكَ ذِكْرُهُ إِلَّا 

مَا عُثْمَانُ فَهَلَكَ رَجُلٌ لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ فِی مِثْلِ نَسَبِهِ وَ فَعَلَ مَا فَعَلَ وَ عُمِلَ بِهِ مَا عُمِلَ فَوَ اللَّهِ 

  عَدَا أَنْ هَلَكَ فَهَلَكَ ذِكْرُهُ وَ ذِكْرُ مَا فُعِلَ بِهِ وَ إِنَّ أَخَا بَنِی

 872ص ، 11 جبحار األنوار،                         

 هَاشِمٍ یُصَاحُ بِهِ فِی كُلِّ یَوْمٍ خَمْ َ مَرَّاتٍ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَأَیُّ عَمَلٍ یَبْقَى بَعْردَ 

 هَذَا لَا أُمَّ لَكَ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا دَفْناً دَفْناً.

 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 برای امام حسن معاویه و فرستادن کاغذ سفید امضا .117

  861-861 ص ،7  ج الطبری، تاریخ
 حردثنى : قرال  سليمان، حدثنا: قال ابى، أخبرنی: قال المروزى، احمد بن اهلل عبد حدثنى

 فطفر   بالیالفرۀ،  لىع بن الحسن العراق اهل بایع: قال الزهری، عن یون ، عن اهلل، عبد

 :الحسن عليهم یشترط

 العراق اهل فارتاب حاربت، من تحاربون و سالمت، من تسالمون مطيعون، سامعون انکم

 هرذا  یریرد  ما و بصاحب، لکم هذا ما: قالوا و الشرط، هذا عليهم اشترط حين امرهم فی

 لهرم  فرازداد  ه،اشروت  طعنره  طعن حتى قليال اال بایعوه ما بعد ع الحسن یلبث فلم القتال،

 فانرا  هذا أعطيتنی ان: قال بشروط، اليه ارسل و معاویه، فکاتب ذعرا، منهم ازداد و بغضا،

 ارسرل  قرد  و معاویه، ید فی الحسن صحيفه وقعت و به لی تفی ان عليك و مطيع، سامع

 فی اشترط ان اليه كتب و أسفلها، على میتوم بيضاء، بصحيفۀ الحسن الى هذا قبل معاویه

 .لك فهو شئت ما أسفلها ختمت التی لصحيفۀا هذه

 و عنده، أمسکها و ذلك، قبل معاویه سال التی الشروط اضعاف اشترط الحسن أتت فلما

 الحسن و معاویه التقى فلما فيها، ما یسأله اليه كتب التی ع الحسن صحيفه معاویه امسك

 اسرفله،  فری  ویره معا ختم الذى السجل فی شرط التی الشروط یعطيه ان الحسن ساله ع،

 فرانى  أعطيکه، ان تسألنی ال او الى كتبت كنت ما لك: فقال ذلك، یعطيه ان معاویه فأبى

 قد انا و: ع الحسن قال كتابك جاءنی حين اعطيتك قد

 861ص ،7 الطبری،ج تاریخ                        

 فری  اختلفرا ف فيه بما الوفاء على العهد أعطيتنی و كتابك، جاءنی حين اشترطت 18 سنه

 شيئا، الشروط من ع للحسن ینفذ فلم ذلك،
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 771 ص ،8  ج األمم، تجارب
 و. دارابجررد  خرراج  و. مالره  بيت فی ما له یجعل أن على: معاویۀ على الحسن اشترط و

. ألف يالف خمسۀ بالکوفۀ المال بيت فی الذی كان و. یسمع هو و علىّ یشتم ال أن على

[222، 222، 7] 

 علرى  میتوم بيضاء بصحيفۀ بالشرط، الحسن صحيفۀ عليه ترد أن قبل لأرس معاویۀ كان 

 .« لك فهو شئت، ما أسفلها ختمت التی الصحيفۀ هذه فی اشترط: »أن إليه كتب و أسفلها،

 و ذلك، قبل سألها كان التی الشروط أضعاف فيها اشترط الصحيفۀ، هذه الحسن أتت لمّا و

 و معاویرۀ  التقرى  فلمّرا . كتبهرا  كران  التی حسنال صحيفۀ معاویۀ أمسك و عنده، أمسکها

 أسرفله،  فری  معاویرۀ  ختمه الذی السجل فی التی الشروط یعطيه أن الحسن سأله الحسن،

 لرم  و تنازعرا،  و فاختلفا،.« بیطّك سألتنيه ما إلّا لك ما: »قال و یعطيه، أن معاویۀ فأبى

 .شيئا الشروط تلك من للحسن ینفّذ

 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 نامه امام حسن صلح ی دربارهیاسین  مه آلتحلیل عالّ .118

 172-171ص صلح الحسن عليه السالم، شيخ رضی يل یاسين، 
أن معاویرۀ أرسرل الری الحسرن     »وروی فری  من المؤخرین، فيهم الطبری و ابن االثير: 

أن اشترط فی هذه الصحيفۀ التی »ليه؟ ، وكتب ا«صحيفۀ بيضاء میتوما علی أسفلها بیتمه

 «. ختمت أسفلها ما شئت، فهو لك

ثم بتروا الحدیث، ففلم یذكروا بعد ذلك، ماذا كتب الحسن علی صحيفۀ معاویۀ، و تتبعنرا  

المصادر التی یسّر لنا الوقوف عليها، فلم نر فيما عرضته من شروط الحسن عليه السرالم،  

رواتها بأنها جزء من كل. و سجّل مصدر واحد صورة ذات االّ النتف الشوارد التی یعترف 
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بدء و ختام، فرض أنها ]النص الکامل لمعاهدة الصلح[، ولکنها جراءت ر فری كثيرر مرن      

 موادّها ر منقوضۀ بروایات أخری تفضلها سنداً، وتزیدها عدداً. 

ر بروایرۀ  ولنا لو أردتا االتفاء، أن نکتفی ر فی سبيل التعرّف علری محتویرات المعاهردة      

)الصحيفۀ البيضاء(، كما فعل رواتها السابقون، فبتروها اكتفاء باجمالها عن التفصيل، ذلرك  

معناه أن الحسن أغرق الصحيفۀ « اشترط ما شئت فهو لك»الن تنفيذ الصلح علی قاعدة 

المیتومۀ فی أسفلها، بشتی شروطه التی أرادها، فيمرا یتصرل بمصرلحته، أو یهردف الری      

ء فی نفسه أو أهل بيته أول فی شيعته أو فی أهدافه، وال شیء یحتمرل غيرر   فائدئته، سوا

 ذلك. 

واذا قدّر لنا ر اليوم ر أن ال تعرف تلك الشروط بمفرداتها، فلنعرف أنها كانت من السعۀ و   

المساحۀ و الجنوح الی الحسن، بحيث سححت ما یکون من الفقرات المنقوله عن المعاهدة 

  أقرب الی صالح الحسن،

ورّ جحته علی ما كيون منها فی صالح خصومه، كنتيجرۀ قطعيرۀ لحریرۀ     ‹  172صفحه › 

 الحسن عليه السالم فی أن یکتب من الشروط ما یشاء. 

ورأینا بدورنا، وقد أخطانا التوفي  عن تعرّف ما كتبه الحسن هنراك، أن ننسر  ر هنرا ر      

معاویرۀ فری الصرلح، وأن    الفقرات المنثورة فی میتلف الماصدر من شروط الحسن علی 

نؤلف من مجموع هذا الشتات صورة تحتفل باالصح االهم، مما حملته الروایات الکثيررة  

عن هذه المعاهدة، فوضعنا الصورة فی مواد، وأضفنا كل فقرة من الفقرات الی المادة التری  

وقعرت  تناسبها، لتکون ر مع هذه العنایۀ فی االختيار و التجيل ر أقرب الی واقعها الرذی     

 عليه. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 امام حسن ی نامه صلح مفادّ .119

 181-188ص  ،8 ج الشرائع، علل
 طالرب  أبرو  حردثنا  قال النيسابوری خزیمۀ بن إسحاق بن الحسن بن محمد بکر أبو رواه

 زید

 181ص  ،8 ج الشرائع، علل                        

 مرازن  برن  یوسرف  حدثنا قال الفضل بن القاسم حدثنا قال داود أبو حدثنا قال أحزم بن

 یقريم  ال و المرؤمنين  أمير یسميه ال أن على معاویۀ ص علی بن الحسن بایع قال الراشی

 قترل  من أوالد فی یفرق أن على و شيئا علی شيعۀ على یتعقب ال أن على و شهادة عنده

 مرن  ذلرك  یجعل أن و درهم ألف ألف بصفين أبيه مع قتل نم أوالد و الجمل یوم أبيه مع

 المرؤمنين  إمررة  عن إیاه إسقاطه فی هذه ص الحسن حيلۀ ألطف ما قال دارابجرد خراج

 ء بشری  ص علری  برن  للحسن معاویۀ وفى ما یقول محيمۀ بن القاسم فسمعت یوسف قال

 علی شيعۀ إلى و إليه ذنوبه عليه یعد معاویۀ إلى ع الحسن كتاب قرأت إنی و عليه عاهده

 .معه قتلهم من و الحضرمی یحيى بن اهلل عبد بذكر فبدأ ع

 1-1ص ، 11 جبحار األنوار، 

 )به نقل از علل الشرائع(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 ؤمنین برای خلفالقب امیرالم ی پیشینه .121

 118 ص ،82  ج األشراف، أنساب

 تروفی  لمرا : قال عباس ابن عن صالح أبی عن جده عن أبيه عن هشام بن اسعب حدثنی

 فلمرا  اهلل، رسرول  خليفۀ له یقال كان بکر أبو استیلف و سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول

 جاء فمن المسلمون فقال اهلل، رسول خليفۀ خليفۀ لعمر قيل عمر استیلف و بکر أبو توفی

 علرى  أجمعوا لکن و یطول هذا اهلل، رسول خليفۀ خليفۀ خليفۀ أیقال له؟ یقال ما عمر بعد

 عمر و المؤمنون نحن بعضهم فقال الیلفاء من بعده من به یدعى و الیليفۀ، به تدعون اسم

 .التاریخ كتب من أول هو و بذلك، سمیّ من أول فهو المؤمنين، أمير فدعی أميرنا،

 .أميركم أنا و المؤمنون، أنتم: قال عمر أن حدثت قد و: الکلبی قال

 181ص ،8 األمم،ج تجارب
  أميركم أنا و المؤمنون أنتم

 رسرول  خليفۀ» ب خوطب بکر أبا أنّ ذاك و «المؤمنين أمير» ب خوطب من أول هو و

 .«اهلل رسول خليفۀ خليفۀ» ب خوطب عمر خلف فلما -عليه اهلل صلى -«اهلل

 أنتم بل ،«اهلل رسول خليفۀ فۀخلي خليفۀ: »قلتم يخر خليفۀ جاء إذا. یطول أمر: »عمر قال

 .«أميركم» أنا و «المؤمنون»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 طالب به علی بن أبی« امیرالمؤمنین»لقب اختصاص  .121

 872ص الغيبۀ )للطوسی(/ كتاب الغيبۀ للحجۀ، 

عَنْ عَلِریِّ بْرنِ   « 8»  سَيْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُفْيَانَ الْبَزَوْفَرِیِأَخْبَرَنَا جَمَاعَۀٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُ

 سِنَانٍ الْمَوْصِلِیِّ الْعَدْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْیَلِيلِ عَنْ جَعْفَرِ بْرنِ 

عَلِیٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْرنِ مُحَمَّردٍ   عَنْ عَمِّهِ الْحَسَنِ بْنِ « 1»  أَحْمَدَ الْمِصْرِیِ

سَيِّدِ الْعَابِدِینَ عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ الزَّكِیِّ الشَّهِيدِ عَنْ « 1»  عَنْ أَبِيهِ الْبَاقِرِ عَنْ أَبِيهِ ذِی الثَّفِنَاتِ

لُ اللَّهِ ص فِی اللَّيْلَۀِ الَّتِی كَانَتْ فِيهَا وَفَاتُهُ لِعَلِیٍّ ع یَا أَبَا قَالَ رَسُو  ع قَالَ  أَبِيهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

الْحَسَنِ أَحْضِرْ صَحِيفَۀً وَ دَوَاةً فَأَمْلَأَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَصِيَّتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى هَرذَا الْمَوْضِرعِ   

ا عَشَرَ إِمَاماً وَ مِنْ بَعْدِهِمْ اثْنَا عَشَرَ مَهْدِیّاً فَأَنْتَ یَا عَلِریُّ  فَقَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّهُ سَيَکُونُ بَعْدِی اثْنَ

عَلِيّاً الْمُرْتَضَى وَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ « 1»  تَعَالَى فِی سَمَائِهِ  اللَّهُ  أَوَّلُ الِاثْنَیْ عَشَرَ إِمَاماً سَمَّاكَ

لْأَعْظَمَ وَ الْمَأْمُونَ وَ الْمَهْدِیَّ فَلَا تَصِحُّ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ لِأَحَدٍ غَيْررِكَ  الصِّدِّی َ الْأَكْبَرَ وَ الْفَارُوقَ ا

داً وَ یَا عَلِیُّ أَنْتَ وَصِيِّی عَلَى أَهْلِ بَيْتِی حَيِّهِمْ وَ مَيِّتِهِمْ وَ عَلَى نِسَائِی فَمَنْ ثَبَّتَّهَا لَقِيَتْنِری غَر  

وَ لَمْ أَرَهَا فِی عَرْصَۀِ الْقِيَامَۀِ وَ أَنْتَ خَلِيفَتِی عَلَرى  « 7»  ءٌ مِنْهَا لَمْ تَرَنِی یمَنْ طَلَّقْتَهَا فَأَنَا بَرِ

 ...-أُمَّتِی مِنْ بَعْدِی

 111-118ص ، 17 جبحار األنوار، 

عَبْردِ  شی، تفسير العياشی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِیِّ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِری   -71

لَى اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَامَ عَ

دٌ غَيْرُهُ فَرَضِیَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ مَهْ هَذَا اسْمٌ لَا یَصْلُحُ إِلَّا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ سَمَّاهُ بِهِ وَ لَمْ یُسَمَّ بِهِ أَحَ

  إِنْ یَدْعُونَ مِنْ  بِهِ إِلَّا كَانَ مَنْکُوحاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بِهِ ابْتُلِیَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فِی كِتَابِهِ

 111ص ، 17 جبحار األنوار،                         
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قَالَ قُلْتُ فَمَا ذَا یُدْعَى بِهِ قَرائِمُکُمْ قَرالَ   « 8»یداً دُونِهِ إِلَّا إِناثاً وَ إِنْ یَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِ

 «.1»  یُقَالُ لَهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ یَا بَقِيَّۀَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ

نْ عَلِریِّ بْرنِ   عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَر « 1»  ختص، اإلختصاص عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ -71

هِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ بْنِ مَوْلَى يلِ سَامٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّ

ا أَمِيرَ الْمُرؤْمِنِينَ  أَنَا وَ أَبُو الْمَغْرَاءِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ یَ

وَ رَحْمَۀُ اللَّرهِ وَ بَرَكَاتُرهُ   « 1»  وَ رَحْمَۀُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ

مَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَداً إِنَّ هَذَا الِاسْ« 7»ثُمَّ اجْتَذَبَهُ وَ أَجْلَسَهُ إِلَى جَنْبِهِ فَقُلْتُ لِأَبِی الْمَغْرَاءِ 

عَلِیٌّ ع فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا صَبَّاحٍ إِنَّهُ لَا یَجِدُ عَبْدٌ « 6»  یُسَلَّمُ بِهِ إِلَّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

 «.7»حَقِيقَۀَ الْإِیمَانِ حَتَّى یَعْلَمَ أَنَّ لِآخِرِنَا مَا لِأَوَّلِنَا 
 

 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 امام حسن ی نامه صلح مفادّ .122

 128-122ص  ،1 ج الفتوح،
  كانت كيف لمعاویۀ علی بن الحسن بيعۀ ذكر

 و[ 8] هاشم بن المطلب عبد بن الحارث بن نوفل بن اهلل بعبد علی بن الحسن دعا ثم: قال

 علرى  النراس  أمنرت  إن إنك: عنی له فقل معاویۀ إلى رص: له فقال معاویۀ، أخت ابن هو

 . أبایعك لم تؤمنهم لم إن و بایعتك، نسائهم و أوالدهم و أموالهم و أنفسهم

 . الحسن بمقالۀ فیبره معاویۀ، على الحارث[  بن نوفل] بن اهلل عبد فقدم: قال

 ! أحببت ما سل: معاویۀ له فقال

 شروطا، عليك أشرط أن أمرنی: له فقال

  الشروط؟ هذه ما و: معاویۀ فقال 
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 خمسۀ سنۀ كل فی له و بعدك، من األمر والیۀ له أن على األمر هذا إليك مسلّم إنه: فقال

 كلهرم  النراس  و فرارس،  أرض من دارابجرد خراج له و المال، بيت من درهم ألف يالف

 .بعض من بعضهم يمنون

 .ذلك فعلت قد: معاویۀ فقال 

 هرذه  خرذ : قال ثم بیاتمه، ختمها و طينۀ عليها فوضع بيضاء، ۀبصحيف معاویۀ فدعا: قال

 أصرحابه  یشرهد  و أحب و شاء ما فيها فليکتب له قل و الحسن، إلى بها فانطل  الصحيفۀ

 .بإقراری خاتمی هذا و ذلك، على

 مرن  أصرحابه  مرن  نفرر  معره  و الحسن إلى أقبل و الصحيفۀ نوفل بن اهلل عبد فأخذ: قال

 من أشبههما من و سمرة بن الرحمن عبد و كریز بن عامر بن اهلل بدع منهم قریش، أشراف

 أجابرك  قد معاویۀ إن! محمد أبا: قالوا ثم الحسن، على فسلموا فدخلوا: قال. الشام أهل

 .تحب الذی فاكتب أحببت، ما جميع إلى

 لم راألم هذا أردت لو و ذلك، فی بالراغب أنا فما بعده، من األمر والیۀ أما: الحسن فقال 

 هذا غير أكتب لکن و المسلمين، فی لی یشرط أن لمعاویۀ فلي  المال، أما و إليه، أسلمه

 .الصلح كتاب هذا و

 أبی بن علی بن الحسن عليه اصطلح ما هذا: »فکتب بکاتبه علی بن الحسن دعا ثم: قال

 :على صالحه سفيان، أبی بن معاویۀ طالب

 128ص ،1 ج الفتوح،                        

 محمرد  نبيه سنۀ و اهلل بکتاب فيهم یعمل أن على المؤمنين أمر والیۀ إليه یسلم أن[ أوال]

 .الصالحين الیلفاء سيرة و سلم و عليه اهلل صلّى

 مرن  األمرر  یکرون  بل عهدا، بعده من ألحد یعهد أن سفيان أبی بن لمعاویۀ لي  و[ ثانيا]

 .المسلمين بين شورى بعده
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 و تهامهم و عراقهم و شامهم[  فی] اهلل أرض من كانوا حيث يمنون اسالن أن على و[ ثالثا]

 .حجازهم

 و نسرائهم  و أمروالهم  و أنفسرهم  علرى  يمنرون  شريعته  و علی أصحاب أن على و[ رابعا]

 .أوالدهم

 خلقره  مرن  أحد على اهلل أخذ ما و ميثاقه، و اهلل عهد بذلك سفيان أبی بن معاویۀ على و

 .نفسه نم اهلل أعطى بما بالوفاء

 بيت أهل من ألحد ال و الحسين ألخيه ال و علی بن للحسن یبغی ال أنه على و[ خامسا]

 مرن  أفر   فری  مرنهم  أحردا  ییيرف  ال و عالنيۀ، و سرا غائلۀ سلم و عليه اهلل صلّى النبی

 .فالن و فالن و سلمۀ أبی بن عمر و الحارث بن نوفل بن اهلل عبد ذلك على شهد. اآلفاق

 81-81ص ، 1 رفۀ حجج اهلل على العباد، جاإلرشاد فی مع

 

 الْفَتْكَ فِيهَا لَهُ ضَمِنُوا الَّتِی أَصْحَابِهِ بِکُتُبِ إِلَيْهِ أَنْفَذَ وَ الصُّلْحِ وَ الْهُدْنَۀِ فِی مُعَاوِیَۀُ إِلَيْهِ فَکَتَبَ

 لَرهُ  عَقَردَ  وَ كَثِيررَةً  شُرُوطاً صُلْحِهِ إِلَى إِجَابَتِهِ فِی نَفْسِهِ عَلَى لَهُ اشْتَرَطَ وَ إِلَيْهِ تَسْلِيمَهُ وَ بِهِ

  مَصَالِحُ بِهَا الْوَفَاءِ فِی كَانَ عُقُوداً

 81ص  ،1 ج العباد، على اهلل حجج معرفۀ فی اإلرشاد                        

 إِجَابَتِهِ مِنْ بُدّاً یَجِدْ لَمْ أَنَّهُ غَيْرَ اغْتِيَالَهُ وَ بِذَلِكَ احْتِيَالَهُ عَلِمَ وَ ع الْحَسَنُ بِهِ یَثِ ْ فَلَمْ شَامِلَۀٌ

 مِرنْ  وَصَفْنَاهُ مِمَّا أَصْحَابُهُ عَلَيْهِ كَانَ لِمَا الْهُدْنَۀِ إِنْفَاذِ وَ الْحَرْبِ« 8» تَرْكِ مِنْ الْتَمَ َ مَا إِلَى

 فِری  عَلَيْرهِ  مِنْهُمْ كَثِيرٌ انْطَوَى مَا وَ لَهُ مِنْهُمْ الْیَلَفِ وَ عَلَيْهِ الْفَسَادِ وَ حَقِّهِ فِی الْبَصَائِرِ ضَعْفِ

 وَ عَدُوِّهِ إِلَى مَصِيرِهِ وَ لَهُ عَمِّهِ ابْنِ خِذْلَانِ فِی كَانَ مَا وَ خَصْمِهِ إِلَى تَسْلِيمِهِ وَ دَمِهِ اسْتِحْلَالِ

 .الْآجِلَۀِ فِی زُهْدِهِمْ وَ الْعَاجِلَۀِ إِلَى مِنْهُمْ الْجُمْهُورِ مِيلِ
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 وَ عَرزَّ  اللَّرهِ  عِنْردَ  بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ فِيمَا الْإِعْذَارِ وَ عَلَيْهِ الْحُجَّۀِ لِتَأْكِيدِ مُعَاوِیَۀَ مِنْ لِنَفْسِهِ ع فَتَوَثَّ َ

 الْقُنُوتِ عَنِ الْعُدُولَ وَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ سَبِّ تَرْكَ عَلَيْهِ اشْتَرَطَ وَ الْمُسْلِمِينَ كَافَّۀِ عِنْدَ وَ جَلَّ

 وَ بِسُروءٍ  مِرنْهُمْ  لِأَحَردٍ  یَتَعَررَّضَ  لَا وَ عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِیَ شِيعَتَهُ یُؤْمِنَ أَنْ وَ الصَّلَوَاتِ فِی عَلَيْهِ

 لَهُ حَلَفَ وَ عَلَيْهِ عَاهَدَهُ وَ كُلِّهِ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِیَۀُ فَأَجَابَهُ حَقَّهُ مِنْهُمْ حَ ٍّ ذِی كُلِّ إِلَى یُوصِلَ

 .بِهِ بِالْوَفَاءِ

 جُمُعَۀٍ یَوْمَ ذَلِكَ كَانَ وَ« 1» بِالنُّیَيْلَۀِ نَزَلَ حَتَّى مُعَاوِیَۀُ سَارَ ذَلِكَ عَلَى الْهُدْنَۀُ اسْتَتَمَّتِ فَلَمَّا

 :خُطْبَتِهِ فِی قَالَ وَ فَیَطَبَهُمْ النَّهَارِ ضُحَى بِالنَّاسِ فَصَلَّى

 وَ ذَلِركَ  لَتَفْعَلُونَ إِنَّکُمْ لِتُزَكُّوا لَا وَ لِتَحُجُّوا لَا وَ لِتَصُومُوا لَا وَ لِتُصَلُّوا قَاتَلْتُکُمْ مَا هِاللَّ وَ إِنِّی

 مَنَّيْتُ كُنْتُ إِنِّی وَ أَلَا كَارِهُونَ لَهُ أَنْتُمْ وَ ذَلِكَ اللَّهُ أَعْطَانِیَ قَدْ وَ عَلَيْکُمْ لِأَتَأَمَّرَ قَاتَلْتُکُمْ لَکِنِّی

 .لَهُ مِنْهَا ءٍ بِشَیْ أَفِی لَا قَدَمَیَّ تَحْتَ جَمِيعُهَا وَ أَشْيَاءَ أَعْطَيْتُهُ وَ الْحَسَنَ

 12-11ص ، 11 جبحار األنوار، 

 )به نقل از ارشاد(
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 11-12ص ،1 راف،جاألش أنساب
 [ الصلح أمر فی معاویۀ و الحسن بين المراسالت] 

 برن  حبيب بن ربيعۀ بن كریز بن عامر بن اهلل عبد الحسن، إلى معاویۀ وجه و: قالوا -17

 .شم  عبد
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 أن بعد تناله سلطانا و تصيبها لدنيا تسفکها أن محمد، أمۀ دماء فی اهلل ات : عامر ابن فقال

 و بينکمرا،  الناس فيهلك تلج أن اهلل فنشدتك!!! لج قد معاویۀ إنّ ،قليال به متاعك یکون

 .كذا یعطيك و بعده من األمر یوليك هو

ص ،1 زكار،ج چاپ)ذلك فقبل نحوه، أو اهلل عبد كالم بمثل سمرة بن الرحمان عبد كلمه و

 األشرعث  برن  محمرد  و األرحبی، ثم الهمدانی سلمۀ بن عمرو معهما بعث و منهما،( 116

 .الرضا یعطياه و الشرط معاویۀ على ليکتبا کندیال

 (116ص ،1 زكار،ج چاپ)18ص ،1 األشراف،ج أنساب                        

 :نسیته كتابا معاویۀ فکتب

 .سفيان أبی ابن معاویۀ من علی بن للحسن كتاب هذا الرحيم الرحمن اهلل بسم

 رسروله  ذمۀ و ذمته و ميثاقه و اهلل عهد لك و بعدی من األمر لك أن على صالحتك إنی

( أن) عقرد  و عهد من خلفه من أحد على اهلل أخذه ما أشد و سلم و عليه اهلل صلى محمد

 بيرت  مرن  درهرم  ألف ألف سنۀ كل فی أعطيك أن على و مکروها، ال و غائلۀ أبغيك ال

 ام بهما تصنع و عمالك إليهما تبعث[ 8] «درابجرد» و« فسا» خراج لك أن على و المال،

 .«لك بدا

 محمد و سمرة، ابن الرحمان عبد و[ 1] الهمدانی سلمۀ بن عمرو و عامر، بن اهلل عبد شهد

 .أربعين و إحدى سنۀ اآلخر ربيع شهر فی كتب و الکندی األشعث بن

 .إليه أسلمه لم أردته لو أمر فی یطمعنی: قال الکتاب الحسن قرأ فلما

 بنرت  هند أمه و -المطلب عبد بن الحرث بن نوفل بن الحرث بن اهلل عبد الحسن بعث ثم

 معاویرۀ  فردفع (. كرذا ) بایعتك بالناس يمنت إن: له فقل خالك ائت: له فقال -سفيان أبی

 :الحسن فکتب. شئت ما فيها اكتب: له قال و أسفلها فی ختم قد و بيضاء صحيفۀ إليه

ص ،1 زكار،ج چاپ)ابن معاویۀ علی بن الحسن عليه صالح ما هذا الرحيم الرحمن اهلل بسم

117) 
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 (117ص ،1 زكار،ج چاپ)11ص ،1 األشراف،ج أنساب                        

 فيهرا  یعمرل  أن علرى  المسلمين أمر والیۀ/ 117/ إليه یسلم أن على صالحه سفيان، أبی

 ألحد یعهد أن لمعاویۀ لي  أنه على و! الصالحين؟ الیلفاء سيرة و نبيه سنۀ و اهلل بکتاب

 أمروالهم  و أنفسهم على كانوا حيث يمنون الناس و[ 8] شورى األمر یکون أن و بعده، من

 ال( أن علرى ) و عالنيرۀ،  ال و سررا  غائلۀ علی ابن للحسن یبغی ال أن على و ذراریهم، و

 .أصحابه من أحدا ییيف

 .سلمۀ بن عمرو و الحرث، بن اهلل عبد شهد

 .عليه یشهدا و( الکتاب فی بما) ليشهد معاویۀ إلى ردهما و

 778-772 صص ،8 ج ، األئمۀ معرفۀ فی الغمۀ كشف
 حَقْرنَ  رَأَى حَيْرثُ  مُعَاوِیَرۀَ  بَيْنَ وَ بَيْنَهُ اسْتَقَرَّ الَّذِی الصُّلْحِ كِتَابِ فِی كَتَبَهُ مَا ع كَلَامِهِ مِنْ وَ

 بْنِ عَلِیِّ بْنُ الْحَسَنُ عَلَيْهِ صَالَحَ مَا هَذَا الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ هُوَ وَ الْفِتْنَۀِ إِطْفَاءَ وَ الدِّمَاءِ

 أَنْ عَلَرى  الْمُسْرلِمِينَ  أَمْرِ وَلَایَۀَ إِلَيْهِ یُسَلِّمَ أَنْ عَلَى صَالَحَهُ سُفْيَانَ أَبِی بْنَ مُعَاوِیَۀَ طَالِبٍ أَبِی

 لَيْ َ وَ« 1» الرَّاشِدِینَ الْیُلَفَاءِ سِيرَةِ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ سُنَّۀِ وَ تَعَالَى اللَّهِ بِکِتَابِ فِيهِمْ یَعْمَلَ

 بَيْنَ شُورَى بَعْدِهِ مِنْ الْأَمْرُ یَکُونُ بَلْ عَهْداً بَعْدِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَى یَعْهَدَ أَنْ سُفْيَانَ أَبِی بْنِ لِمُعَاوِیَۀَ

 حِجَازِهِمْ وَ عِرَاقِهِمْ وَ شَامِهِمْ اللَّهِ أَرْضِ مِنْ كَانُوا حَيْثُ يمِنُونَ النَّاسَ أَنَّ عَلَى وَ الْمُسْلِمِينَ

 وَ نِسَرائِهِمْ  وَ أَمْروَالِهِمْ  وَ أَنْفُسِرهِمْ  عَلَرى  يمِنُرونَ  شِيعَتَهُ وَ عَلِیٍّ أَصْحَابَ أَنَّ عَلَى وَ یَمَنِهِمْ وَ

  مِيثَاقُهُ وَ هِاللَّ عَهْدُ بِذَلِكَ سُفْيَانَ أَبِی بْنِ مُعَاوِیَۀَ عَلَى وَ أَوْلَادِهِمْ

 778ص  ،8 ج ، األئمۀ معرفۀ فی الغمۀ كشف                        

 یَبْغِریَ  لَرا  أَنْ عَلَرى  وَ نَفْسِرهِ  مِرنْ  اللَّهَ أَعْطَى بِمَا بِالْوَفَاءِ خَلْقِهِ مِنْ أَحَدٍ عَلَى اللَّهُ أَخَذَ مَا وَ

 لَا وَ سِرّاً غَائِلَۀً ص اللَّهِ رَسُولِ بَيْتِ أَهْلِ مِنْ لِأَحَدٍ لَا وَ نِالْحُسَيْ لِأَخِيهِ لَا وَ عَلِیٍّ بْنِ لِلْحَسَنِ
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 وَ فُلَانٌ شَهِيداً بِاللَّهِ  كَفى وَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ شَهِدَ الْآفَاقِ مِنَ أُفُ ٍ فِی مِنْهُمْ أَحَداً یُیِيفُ لَا وَ جَهْراً

  السَّلَام وَ فُلَانٌ

 67ص ، 11 جبحار األنوار، 

 كشف الغمۀ( از)به نقل 
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 811-811ص ،8 اإلمامۀوالسياسۀ،ج
 لمعاویۀ عنه اهلل رضی علی بن الحسن بيعۀ

 فلمرا  ،بالبيعۀ علی بن الحسن إلى الناس ثار طالب، أبی بن علی قتل لما أنه ذكروا و: قال

  تحاربون و الطاعۀ، و السمع على لی تبایعون: لهم قال بایعوه

 811ص ،8 اإلمامۀوالسياسۀ،ج                        

 قربض  و أیردیهم  أمسکوا و ارتابوا ذلك سمعوا فلما سالمت، من تسالمون و حاربت، من

 علرى  و أبراك،  هعلير  بایعنا ما على نبایعك یدك ابسط: له فقالوا الحسين، فأتوا یده، هو

. حيا الحسن كان ما أبایعکم أن اهلل معاذ: الحسين فقال الشام، أهل الضالين المحلين حرب

 البيعۀ تمت فلما عليهم، شرط ما على بيعته، من بدا یجدوا فلم الحسن، إلى فانصرفوا: قال

 على معه فاصطلح به، فیال فأتاه معاویۀ، كاتب ذلك، على مواثيقهم و عهودهم أخذ و له،

 ،[8] للحسن فاألمر مات فإذا حيا، كان ما اإلمامۀ لمعاویۀ أن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 امام حسن ی نامه صلح مفادّ .125

 67-66 ص ،الطالب عمدة
 فشرال  أصرحابه  فری  وأح  أیاما بها فأقام المدائن ساباط أتى حتى(  ع)  الحسن وسار

 فقطعروا .  ؟ حاربرت  مرن  وتحاربون سالمت من تسالمون:  فقال خطيبا فيهم فقام وغدرا

 باهلل اال قوة وال حول ال فقال عاتقه على من رداءه أخذوا حتى رحله وانتهبوا كالمه عليه

 سرنان  له یقال أسد بنى من رجل طعنه سابط مظلم فی كان إذا حتى فركب بفرسه دعا ثم

 وخر صيحۀ الحسن فصاح ، نفسيۀ على تأتى أن كادت جراحۀ فجرحه بمعول الجراح بن

›  وضعف نزف وقد غشيته من الحسن فأفاق فقتلوه األسدی إلى الناس وابتدر عليه مغشيا

 أن وخراف  جراحتره  یرداوى  فأقرام  المدائن إلى به وأقبلوا جراحته فعصبوا‹  67 صفحه

 وشرط معاویۀ ىإل فأرسل ، نصرتهم وقلۀ فشلهم من رأى لما معاویۀ إلى أصحابه یسلمه

 حردث  فان بعده االمر والیۀ له أن:  منها ، االمر إليه سلم إليها إجابۀ هو إن شروطا عليه

 سرنۀ  كرل  فری  وله فارس أرض من الحرب دار خراج له أن:  ومنها.  فللحسين حدث به

.  بسروء  لهرم  یعرض وال ، على أصحاب من أحدا یهيج ال ان:  ومنها.  ألف ألف خمسين

 شروطا للحسن فيه شرط كتابا كتب معاویۀ أن ویروى.  بیير إال عليا یذكر ال أن:  ومنها

 معاویۀ كتاب الحسن رأى فلما معاویۀ عليه فیتم شروطا فيه یشترط كتابا الحسن وكتب ،

 اشرترطته  بمرا  رضريت  قد:  فقال بذلك فطالبه ، لنفسه اشترطها مما أكثر له شروطه وجد

 لشروطا من بشئ یف لم ثم غيره لك فلي 
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 نامه صلحعدم پاینبدی معاویه به  .126

 121-827ص ،8 اإلمامۀوالسياسۀ،ج
 المدینۀ أهل أخذه و بالشام ليزید معاویۀ بيعۀ

 و بالشرام،  ليزید بایع حتى یسيرا إال اهلل رحمه الحسن وفاة بعد معاویۀ یلبث لم ثم: قالوا

 الّذی یذكر إليه فکتب الحکم، بن مروان المدینۀ على عامله كان و اآلفاق، إلى بيعته كتب

 مرن  غيرهم و قریش من قبله من یجمع أن یأمره و یزید، بيعۀ من لسانه على به اهلل قضى

 [.1] ليزید یبایعوا ثم المدینۀ، أهل

 المدینۀ عن مروان عزل

 قومك إن: لمعاویۀ فکتب. قریش أبته و. ذلك من أبى معاویۀ كتاب مروان قرأ فلما: قال

  بلغ فلما. رأیك فارأ ابنك، بيعتك إلى إجابتك أبوا قد

 821ص ،8 اإلمامۀوالسياسۀ،ج                        

 أنه ییبره و عمله، یعتزل أن یأمره إليه فکتب. قبله من ذلك أن عرف مروان كتاب معاویۀ

 أهرل  فی مغاضبا أقبل معاویۀ، كتاب مروان بلغ فلما ،[8] العاص بن سعيد المدینۀ ولى قد

 بالرذی  أخبررهم  و إلريهم،  فشکا كنانۀ، بنی بأخواله نزل حتى قومه، من كثير ناس و بيته،

 لره،  مبادرة مشورة غير عن ابنه یزید استیالفه و عزله فی و معاویۀ، أمر فی رأیه من كان

 بنرا  ضربته من و أصبناه، بنا رميته فمن قرابك فی سيفك و یدك، فی نبلك نحن: فقالوا

 كران  ممرن  كثير، منهم وفد فی مروان أقبل ثم. یمينك طوع نحن و رأیك، الرأی قطعناه،

 أذن قرد  و معاویۀ، سدة أتى حتى فيهم فیرج دمش ، نزل حتى بيته أهل و قومه من معه

 فوثبوا خول،الد من منعه بيته، أهل و قومه من معه من كثرة إلى الحاجب نظر فلما. للناس

 من كان إذا حتى معه، دخلوا و مروان، دخل ثم الباب، عن خلى حتى وجهه، فضربوا إليه،

 .یده تناله بحيث معاویۀ
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 معاویۀ یدی بين الحکم بن مروان خطبۀ

 خلقره  مرن  خلر   قدره، قادر یقدر ال خطره، عظيم اهلل إن: بالیالفۀ عليه التسليم بعد قال

 بهرم  أسفر العباد، على خلفاؤه و البالد، على رقباؤه هم وتادا،أ دینه لدعائم جعلهم عبادا،

 فکان استکبر، من بهم وضع و الظفر، بهم منح و اليقين بهم شدد و الدین، بهم ألف و الظلم،

 إخوانا، الطاعۀ على لهم نکون كنا و زمامنا، سالف فی ذلك یعرفون خلفائنا من قبلك من

 القضيۀ، فی نستشار و ،[1] األود بنا یقام و العضد، ابن یشد أعوانا، عنها خالف من على و

 تفتح مستدیرة، وجوه ذات مستحيرة أمور فی اليوم أصبحنا قد و الرعيۀ، أمر فی نستأمر و

 ال لنرا  فمرا [ 1] أحالبهرا  تمر   و جزورها، یؤكل الرجال، بأهواء تجل  و الضالل، بأزمۀ

 و مؤكردة،  عهود ال لو اهلل ایم و[ 1] فطامها؟ أوالت و فطامها نحن و رضاعها، فی نستأمر

  من[ 7] اهدئ و سفيان بن یا األمر فأقم وليّها، أود ألقمت معقدة مواثي 

 822ص ،8 اإلمامۀوالسياسۀ،ج                        

 .وزرا مناوأتك على لهم أن و نظرا، قومك فی لك أن اعلم و الصبيان، تأميرك

 إن: قال ثم مروان، بيد أخذ و بحلمه، غيظه كظم ثم ،شدیدا غضبا كالمه من معاویۀ فغضب

 و محتردا،  منری  الکرم فی جعلك ثم أهال خير لکلّ جعل و أصال، ء شی لکلّ جعل قد اهلل

 الکررم،  ینرابيع  ابرن  فأنت سادة، سيد استللت ثم قادة، قروم من اخترت والدا، منی العزیز

 و نعرتّ،  كما كانوا صدیقين، داءشه مفقودین، خلفا ذكرت عم ابن من أهال و بك فمرحبا

 اهلل و برك  و مستدیرة، وجوه ذات مستحيرة، أمور فی أصبحنا قد و ذكرت، كما لهم كنت

 جسيمها، یتطأطأ حتى ظلمتها، سفور و صعوبتها، ذلولۀ و أودها، استقامۀ نرجو العم بن یا

 عهرد  إليك و عضده، شدّة كلّ فی و بعده، المؤمنين أمير نظير فأنت عظيمها، بك یركب و

 محسرن  و فردك،  و مجيرز  أنا و سهمك، الیراج فی أعظمنا و قومك، وليتك فقد عهده،

 [.8] رضاك عند النزول و غناك، المؤمنين أمير على و رفدك،

 .مائۀ مائۀ بيته أهل فی له فرض و هالل، كلّ فی دینار ألف رزق ما أوّل فکان



 .............................................................................................|فراتر از قیام  __ 424

 لها ردهم و البيعۀ المدینۀ أهل كراهيۀ

 أهل یدعو أن یأمره المدینۀ، على هو و العاص بن سعيد إلى كتب معاویۀ أن رواذك و قال

 العراص  برن  سرعيد  أترى  فلما. یسارع لم ممن سارع بمن إليه یکتب و البيعۀ، إلى المدینۀ

[ 1] وسرطا  الشدة، و بالعزم أخذهم و الغلظۀ أظهر و ليزید، البيعۀ إلى الناس دعا الکتاب،

 یجبره  لرم  فإنه هاشم، بنی سيما ال اليسير، إال عنها، الناس طأفأب ذلك، عن أبطأ من بکل

 .له ردّا و لذلك، إنکارا الناس أشد من الزبير ابن كان و أحد، منهم

 ابرن  یزید لبيعۀ الناس أدعو أن أمرتنی فإنك بعد، أما: معاویۀ إلى العاص بن سعيد فکتب

 ذلرك  عن الناس أن أخبرك یإن و أبطأ، ممن سارع بمن إليك أكتب أن و المؤمنين، أمير

 و أكره ما عنهم بلغنی و أحد، منهم یجبنی لم فإنه هاشم، بنی من البيت أهل سيما ال بطاء،

 األمر، لهذا إبائه و بعداوته، جاهر الّذی أما

 122ص ،8 اإلمامۀوالسياسۀ،ج                        

 رأیك فترى بنفسك، تقدم أو جالالر و بالیيل إال عليهم أقوى لست و الزبير، بن اهلل فعبد

 .السالم و ذلك، فی

 و جعفر، بن اهلل عبد إلى و الزبير، بن اهلل عبد إلى و عباس، بن اهلل عبد إلى معاویۀ فکتب

 و إلريهم،  یوصرلها  أن العراص  بن سعيد أمر و كتبا، عنهم اهلل رضی علی، بن الحسين إلى

 .بجواباتها یبعث

  العاص بن سعيد إلى معاویۀ كتاب

 إبطراء  مرن  فيره  ذكرت ما فهمت و كتابك، أتانی فقد بعد، أما العاص، بن سعيد إلى كتب

 كتبا، رؤسائهم إلى كتبت قد و الزبير ابن ذكر ما و هاشم، بنی سيما ال و. البيعۀ عن الناس

 لتشرتد  و رأیری،  ذلرك  فری  أرى حترى  إلیّ، بها ابعث و جواباتها، تنجز و إليهم، فسلمها

 .نيتك تحسن و شکيمتك، لتصلب و عزیمتك،
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 خاصۀ، حسينا انظر و نکد، الیرق و رشد، الرّف  فإن الیرق، و إیاك و بالرف ، عليك و

 ليرث  هو و مسلمۀ، ال و مسلم ینکره ال عظيما حقا و قرابۀ له فإن مکروه، منك یناله فال

 وردت إذا السرباع  مرع  یررد  من فأما عليه، نقوى ال أن شاورته إن يمنك لست و عرین،

 إال قروة  ال و الحذر، أشد فاحذره الزبير، بن اهلل عبد فذلك ،[1] كنست إذا یکن  و ،[8]

 .السالم و اهلل، شاء إن عليك قادم أنا و باللَّه،

  عباس ابن إلى به كتب ما

 و المرؤمنين،  أمير ابن ليزید البيعۀ عن إبطاؤك بلغنی فقد بعد، أما: عباس ابن إلى كتب و

 أمان من معك ما و أجلب، و عليه ألب ممن ألنك إلیّ، ذلك لکان نبعثما قتلتك لو إنی

 قتلۀ العن و المسجد، إلى فاخرج هذا، كتابی أتاك فإذا إليه، فتسکن عهد ال و به، فتطمئن

 .السالم و أبصر، بنفسك أنت و أنذر من أعذر فقد عاملی، بایع و عثمان،

 128ص ،8 اإلمامۀوالسياسۀ،ج                        

 جعفر بن اهلل عبد إلى به كتب ما

 و سرواك،  مرن  علرى  إیراك [ 8] أثرتی عرفت فقد بعد، أما: جعفر بن اهلل عبد إلى كتب و

 تأب إن و تشکر بایعت فإن أكره، ما عنك أتانی قد و بيتك، أهل فی و فيك رأیی حسن

 .السالم و تجبر،

  الحسين إلى به كتب ما

 و عنهرا،  رغبۀ بها أظنك أكن لم أمور، منك إلیّ نتهتا فقد بعد، أما: الحسين إلى كتب و

 منزلترك  و شررفك  و خطرك فی مثلك، كان من بيعۀ أعطى لمن بالوفاء الناس أح ّ إن

 و فتنرۀ،  فری  األمرۀ  هذه تردنّ ال و اهلل اتّ  و قطيعتك، إلى تنازع فال بها، اهلل أنزلك التی

 .یوقنون ال ینالذ یستیفنّك ال و محمد، أمۀ و دینك و لنفسك انظر

 الزبير ابن إلى كتبه ما

 :الزبير بن اهلل عبد إلى كتب و
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 تحلما قد لمن فضال رأوا بحلم            عنهم كف إن الناس كرام رأیت         

 یعظما و یجل أن أحرى فذلك            بقدرة عفوا كان إن سيما ال و            

 ألوما كان من األخالق من أتاه            بالذی فتعذر لوم بذی لست و            

 يدما إبلي  اليوم قبل غش قد و            غيره تعرف لست غشا لکن و            

 مکرما كان قد و ملعونا فأصبح            فعاله فی نفسه إال غش فما            

 أظلما كان من اهلل فيجزی أردت            بالذی أنالك أن ألخشى إنی و            

  عنهم اهلل رضی به القوم أجابه ما

 ما فهمت و كتابك، جاءنی فقد بعد، أما: إليه فکتب عباس، بن اهلل عبد أجابه ما أول فکان

 إنمرا  و معاویرۀ،  یرا  األمان یطلب منك ما اهلل و إنه و أمان، منك معی لي  أن و ذكرت،

 قتلی، فی قولك أما و. العالمين رب اهلل من األمان یطلب

 121ص ،8 اإلمامۀوالسياسۀ،ج                        

 ال و أفلرح  إخالره  فما خصمك، سلّم و عليه اهلل صلّى محمد و اهلل، للقيت فعلت لو اهلل فو

 أجلرب،  و عثمران  فی ألب ممن أنی من ذكرت ما أما و. خصمه اهلل رسول كان من أنجح

 أرى مرا  اهلل ایم و عليه، التأليب من شيئا إلیّ نسبت ما حضرته لو و عنه، غبت أمر فذلك

 أو ،[8] لنصررته  شرهدته  لرو  و إعظامی، قتله أحد أعظم ال و غضبی، لعثمان غضب أحدا

 فقتلنری  لقينری  عثمران  قتل الّذی ليت: »عثمان قتل یوم تمنيت و قلت لقد و دونه، أموت

 هم قرابۀ، و خاصۀ و دول فلعثمان عثمان، قتلۀ العن: لی قولك أما و «بعده أبقى ال و معه،

 و فليمسرکوا،  یمسرکوا  أن شراءوا  إن و فليلعنروا،  یلعنوا أن شاءوا فإن منی، بلعنهم أح 

 .السالم

 مرن  فيره  ذكررت  مرا  فهمت و كتابك، جاءنی فقد بعد، أما: جعفر بن اهلل عبد إليه كتب و

 و. قصّررت  فبنفسرك  تأب إن و أصبت، فبحظك تفعل فإن سوای، من على إیای أثرتك
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 أجبرناك لقد عليها أجبرتنی لئن فلعمری ليزید، البيعۀ على إیای جبرك من ذكرت ما ماأ

 .السالم و طائعين، غير كارهين أدخلناكما حتى اإلسالم، على أباك و

 :عنهما اهلل رضی الزبير بن اهلل عبد إليه كتب و

 أظلما انك من الناس إله فأخزى            عبده أنا الّذی اهلل سمع أال         

 تقحّما الموبقات فی أسرعهم و            بحلمه العظيم اهلل على أجرا و            

 تحلما لکن و حلم بذی لي  و            بغرة حليم قالوا أن أغرك            

 [1] أكتما القرن یترك عرین هزبر            وجدتنی زعمت قد إن ما رمت لو و            

 مسلما منی تنج لم ألنقضها            أكن لم لك بيعۀ ال لو أقسم و            

 إليرك  انتهت أنه فيه تذكر كتابك جاءنی فقد بعد، أما: عنه اهلل رضی الحسين إليه كتب و

 إليها یسدد ال و لها، یهدی ال الحسنات إن و عنها، بی رغبۀ بها، تظننی تکن لم أمور، عنی

 بالنميمۀ، المشاءون المالقون، رقّاه فإنما عنی، إليك رقی أنه ذكرت ما أما و تعالى، اهلل إال

 ألخشى إنی و خالفا، ال و حربا أردت ما المارقون، الغاوون كذب و الجمع، بين المفرقون

  من و منك ذلك، ترك فی للَّه

 121ص ،8 اإلمامۀوالسياسۀ،ج                        

 حجرر  قاترل  لسرت  أ. الرجيم الشيطان أعوان و لم،الظا حزب المحلّين، القاسطين حزبك،

 و برالمعروف،  یرأمرون  و البدع، یستفظعون كانوا الذین المیبتين، العابدین أصحابه و ،[8]

 العهرود  و الغليظۀ، المواثي  أعطيتهم ما بعد من عدوانا، و ظلما فقتلتهم المنکر، عن ینهون

 أخلقرت  الّذی الحم ، بن عمرو بقاتل ستل أو بعهده، استیفافا و اهلل على جراءة المؤكدة،

 من نزلت[ 1] العصم فهمته لو ما العهود من أعطيته ما بعد من فقتلته العبادة، وجهه أبلت و

 قرد  و سرفيان،  أبی ابن أنه فزعمت ،[1] اإلسالم فی زیادا المدعی لست و أ الجبال، شعف

 علرى  سلطته ثم الحجر، لعاهرل و للفراش الولد أن سلّم، و عليه اهلل صلّى اهلل رسول قضى

 النیرل،  جرذوع  على یصلبهم و خالف من أرجلهم و أیدیهم یقطع و یقتلهم اإلسالم، أهل
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 الحضرمیّ قاتل لست أو. منك ليسوا و األمۀ، هذه من لست لکأنك! معاویۀ یا اهلل سبحان

 عمه ناب دین هو علی دین و وجهه، اهلل كرم علی دین على أنه زیاد فيه إليك كتب الّذی

 أفضرل  كران  ذلك ال لو و فيه، أنت الّذی مجلسك أجلسك الّذی سلّم، و عليه اهلل صلّى

 منّۀ بنا، عنکم اهلل فوضعها الصيف، و الشتاء رحلۀ: الرحلتين تجشم يبائك شرف و شرفك

 مرن  أعظرم  فتنرۀ  لهرا  أعلم ال إنی و فتنۀ، فی األمۀ هذه ترد ال: قلت فيما قلت و عليکم،

 مرا  اهلل و إنری  و محمرد،  ألمۀ و لدینك و لنفسك انظر: قلت فيما قلت و عليها، إمارتك

 لدینی، اهلل فأستغفر أفعله لم إن و ربی، إلى قربۀ فإنه أفعل فإن جهادك، من أفضل أعرف

 یرا  فکردنی  أكردك،  تکردنی  مترى : قلت فيما قلت و یرضى، و یحب لما التوفي  أسأله و

 نفسك، إال تضر ال أن ألرجو إنی و الصالحون، ادیک لقدیما فلعمری لك، بدا فيما معاویۀ

 ال كتابرا  للَّره  أن اعلرم  و معاویۀ، یا اهلل اتّ  و لك، بدا ما فکدنی عملك، إال تمح  ال و

  لي  اهلل أن اعلم و. أحصاها إال كبيرة ال و صغيرة یغادر

 121ص ،8 اإلمامۀوالسياسۀ،ج                        

 یلعرب  و الشرراب،  یشررب  صربيا  إمارترك  و بالتهمۀ، أخذك و بالظنۀ، قتلك لك بناس

 .السالم و الرعيۀ أضعت و دینك، أهلکت و نفسك، أوبقت قد و إال أراك ما بالکالب،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 شیخ صدوق معرّفی .127

 2-6ص ، 8 من ال یحضره الفقيه، مقدمۀج
  حياتهالمؤلّف و موجز من 
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هو الشيخ األجلّ أبو جعفر محمّد بن علیّ بن الحسين بن بابویه القمّیّ المشتهر بالصدوق، 

أحد أعالم الدّین فی القرن الرّابع، قد أصفقت األمّۀ المسلمۀ على تقدّمره و علروّ رتبتره و    

 انطلقت ألسنتهم بالتبجيل له و التجليل.

كان محمّد برن علریّ   »ت و الرّجال و قال: فی الفهرس -رحمه اللّه -عنونه الشيخ الطوسیّ

بن الحسين حافظا لألحادیث، بصيرا بالفقه و الرّجال، ناقدا لألخبار، لم یر فی القمّيين مثله 

 «.فی حفظه و كثرة علمه

أبو جعفر نزیل الرّیّ، شيینا و فقيهنا، وجره  »و قال الرّجالیّ الکبير أبو العبّاس النجاشیّ: 

 «.ان ورد بغداد و سمع منه شيوخ الطائفۀ و هو حدث السنّالطائفۀ بیراسان، و ك

و أطراه ابن إدری  فی السرائر، و ابن شهريشوب فی المعالم، و المحقّ  الحلّی فی المعتبر 

و ابن طاوس فی إقبال األعمال، و العلّامۀ فی الیالصۀ، و ابن داود فری رجالره و زمررة    

 بغداد و الزّركلی فی األعالم.كالیطيب فی تاریخ  -كبيرة من رجاالت العلم

بقم فرحل إلى الرّیّ و استريباد و جرجان و نيشابور و مشرهد الرّضرا    -رحمه اللّه -نشأ

عليه السّالم و مرو الرّوذ و سرخ  و إیالق و سمرقند و فرغانۀ و بلخ من بالد مرا وراء  

 النهر و همدان و بغداد و الکوفۀ و فيد و مکّۀ و المدینۀ.

  رّاوون عنهمشاییه و ال

أخذ عن جمّ غفير من المشایخ و الحفّاظ فی أرجاء العالم تبلغ عرددهم مرائتين و سرتّين    

شيیا من أئمّۀ الحدیث و غيرهم، و روى عنه أكثر من عشرین رجال من روّاد العلم راجع 

 تیبرك بأسمائهم و مواضع أخبارهم. «8» مقدّمۀ معانی األخبار

 7ص ، 8 یحضره الفقيه، مقدمۀج من ال                        

شيخ القميّين و ثقتهم فی عصرره و فقريههم و    -رحمهما اللّه -كان والده علیّ بن الحسين

قردّس اللّره    -متقدّمهم فی مصره مع أن بلدة قمّ یومئذ تعجّ باألكابر و المحردّثين، و هرو  

له دكّۀ فی السّروق   مع مقامه العلمیّ و مرجعيّته فی تلك البلدة و غيرها كان تاجرا -سرّه



 .............................................................................................|فراتر از قیام  __ 493

یتّجر فيها بزهد و عفاف و قناعۀ بکفاف، و كان فقيها معتمدا له كتب و رسائل فری فنرون   

قرأت بیطّ ابنه محمّرد  »شتّى ذكرها الطوسیّ و النجاشیّ، و قال ابن الندیم فی الفهرست: 

و قد أجزت لفالن بن فالن كتب أبی و هی مائتا كتاب و كتبری  »بن علیّ على ظهر جزء: 

 فبيته بيت العلم و الفضل و الزّعامۀ الرّوحيّۀ.«. هی ثمانيۀ عشر كتابا

وليد هذا البيت و عقيد ذاك العزّ مع مرا حبراه اللّره     -رضوان اللّه تعالى عليه -و المؤلّف

 سبحانه من حدّة الذّكاء، و جودة الحفظ و الفهم، و كمال العقل.

عن غيره من علماء قمّ، فبرع فی العلرم   عاش مع أبيه عشرین سنۀ قرأ عليه و أخذ عنه و

وفاق األقران، ثمّ غادرها إلى الرّیّ بالتماس من أهلها فسطع بها بدره و عال صيته مع أنّره  

الدّولرۀ   -فی حداثۀ من سنّه و باكورة من عمره، فأقام بها مدّة ثمّ اسرتأذن الملرك ركرن   

و سافر إليها، و نزل بعرد منصررفه    البویهیّ فی زیارة مشهد الرّضا سالم اللّه عليه فأذن له

فاجتمع عليه العظماء و األكابر فرأكبروا شرأنه و    -و هی یومئذ تحفّ بالفطاحل -نيشابور

تبرّكوا بقدومه و أقبلوا على استيضاح غرّة فضله و االستصباح بأنواره فأفاد لهم بأثارة من 

ع، و انعقد على شريیوخيّته  علمه الغزیر و انموذج من فضله الکثير، فبهر النواظر و األسما

 و تقدّمه اإلجماع.

بدعاء الصاحب عليه السّالم كما نصّ عليه األعرالم و صردر فيره مرن      -رحمه اللّه -ولد

، فما قيل فيره مرن جميرل الکرالم أو یکترب      «8»  ناحيته المقدّسۀ بأنّه فقيه خيّر مبارك

هو ركن مرن  »مولى المجلسیّ: باالقالم بعد هذا التوقيع فهو دون شأنه و مقامه. فان قال ال

 «أركان الدّین

 1ص ، 8 من ال یحضره الفقيه، مقدمۀج                        

فما  «8» فلي  بعجيب، و إن كان الفقهاء نزّلوا كالمه منزلۀ النصّ المنقول و الیبر المأثور

جرب  ء یو كان بغریب، و إنّی مهما تتبّعت الکتب و تصفّحت األوراق لم أعثرر علرى شری   

 الطعن فيه أو الغمز عليه.
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نعم وجدت فی بعض الکتب أنّ بعض أعدائنا المضلّين المتأخّرین جهل أو تجاهل و أبذى 

و الظاهر أنّ مراده مؤلّفنا  «1» «ابن مابویه الکذوب»و تردّى فی هواه و قال فی كالم له: 

ن أسلسروا للعصربيّۀ   العبقریّ، و ال غرو منه و من أمثاله أرباب األقالم المسرتأجرة، الّرذی  

 المذهبيّۀ قيادهم.

 ییاطبنی و یقول: -طيّب اللّه رمسه -و كأنّی بروحيّۀ الصدوق

  رمونی بالعيوب ملفّقات
 

  و قد علموا بأنّی ال اعاب

  و إنّ مقام مثلی فی األعادی
 

  مقام البدر تنبحه الکالب

  و إنّی ال تدنّسنی المیازی
 

  و إنّی ال یروّعنی السباب

 لمّا لم یالقوا فیّ عيباو 
 

 كسونی من عيوبهم و عابوا

 أو یقول كما قال الرّومیّ البلییّ بالفارسيّۀ:

 مه فشاند نور و سگ عوعو كند
 

 هركسى بر طينت خود ميتند

 أو ییاطبه و یقول:

  ما شير شکاران فضاى ملکوتيم
 

 سيمرغ به دهشت نگرد بر مک  ما

القلم فی إیفاء المقام حقّه لکن نضرب عن ذلك صفحا و ال نیاطبه و نحن و إن جمح بنا 

 إلّا سالما، و نقول:

 مقالۀ السوء إلى أهلها
 

  أسرع من منحدر سائل

فی مقام یعثر فی مداه مقتفيه، و محرلّ یتمنّرى البردر لرو      -رضوان اللّه عليه -و الصدوق

 أشرق فيه.

  من كان فوق محلّ الشم  موضعه
 

  ء و ال یضع عه شیفلي  یرف

 2ص ، 8 من ال یحضره الفقيه، مقدمۀج                        

 تآليفه القيّمۀ
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نحو من ثالثمائۀ مصنّف كما نصّ عليه شيخ الطائفۀ فی الفهرست و عردّ   -قدّس سرّه -له

فری   172منها أربعين كتابا. و بعد ما أطراه الرّجالیّ الکبير أبو العبّاس النجاشیّ المتروفّى  

أخبرنا بجميعها و قرأت بعضها على والدی علریّ  »رجاله ذكر نحو مائتين من كتبه و قال: 

 اه. -«بن أحمد بن العبّاس النجاشیّ

و من المأسوف عليه أنّه ضراع و براد و انردرس أكثرهرا، و محيرت و انطمسرت تسرعۀ        

، و طال على فقدها أعشارها، و طواها الدّهر طیّ السجلّ و محا يثارها الّتی تسموا و تجلّ

الّذی هو أكبر من « مدینۀ العلم»األمد، و تقضّت على ضياعها المدد، و من أعظمها كتاب 

 .«8»  هذا الکتاب كما صرّح به الشيخ فی الفهرست و ابن شهريشوب فی المعالم

عن الشيخ حسين بن عبد الصمد والرد   -على المحکیّ -و نقل العلّامۀ الرّازی فی الذّریعۀ

و اصولنا الیمسۀ: الکرافی، و مدینرۀ العلرم، و مرن ال     »ا البهائی أنّه قال فی درایته: شيین

 ...«.یحضره الفقيه، و التهذیب، و االستبصار 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 به مهادنه تعبیر از صلح امام حسن .128

 (66 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 معنای مهادنه .129

 111ص ، 6 مجمع البحرین، ج

 )هدن(
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الْمُهَادَنَۀُ: المعاقدة على ترك الحرب مدة معلومۀ بغير عوض، و التقردیر فری المردة إلرى     

ار و برين  اإلمام، و ال یبلغ السنۀ. و الْهُدْنَۀُ: السکون. و الْهُدْنَۀُ: الصلح بين المسلمين و الکف

إذا سکنته، و هدن هو، یتعدى و ال یتعردى. و    الرجل و أَهْدَنْتُهُ  هَدَنْتُ  كل متحاربين. یقال

 مُهَادَنَۀً: صالحه. و االسم منه: الْهُدْنَۀُ بالضم.  هَادَنَهُ

 "سُئِلَ مَا دَارُ الْهُدْنَۀِ؟ قَالَ: دَارُ بَلَاغٍ وَ انْقِطَاعٍ " وَ فِی الْحَدِیثِ

 األمور: استقامت.  هَادَنَتِ. و تَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 پاورقی توضیحی .131

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 «قیام الحسن»دو کتاب قرن سومی به نام  معرّفی .131

 (11 ی سند شماره)ر.ك:  

 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 

 به عثمان بن حنیف امیرالمؤمنین ی نامه .132

 187-186ص نهج البالغۀ )للصبحی صالح(، 

و من كتاب له ع إلى عثمان بن حنيف األنصاری و كان عامله على البصرة و قد بلغه  17

 قوله: -أنه دعی إلى وليمۀ قوم من أهلها، فمضى إليها
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بْنَ حُنَيْفٍ فَقَدْ بَلَغَنِی أَنَّ رَجُلًا مِنْ فِتْيَۀِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَعَاكَ إِلَى مَأْدُبَۀٍ فَأَسْررَعْتَ  أَمَّا بَعْدُ یَا ا

إِلَيْهَا تُسْتَطَابُ لَكَ الْأَلْوَانُ وَ تُنْقَلُ إِلَيْكَ الْجِفَانُ وَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَرى طَعَرامِ قَروْمٍ    

  فُوٌّ وَ غَنِيُّهُمْ مَدْعُوٌّ فَانْظُرْ إِلَى مَا تَقْضَمُهُعَائِلُهُمْ مَجْ

 187ص نهج البالغۀ )للصبحی صالح(،                         

[ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْرهُ   مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ فَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ وَ مَا أَیْقَنْتَ بِطِيبِ ]وَجْهِهِ

ءُ بِنُورِ عِلْمِهِ أَلَا وَ إِنَّ إِمَامَکُمْ قَدِ اكْتَفَى مِرنْ   ا وَ إِنَّ لِکُلِّ مَأْمُومٍ إِمَاماً یَقْتَدِی بِهِ وَ یَسْتَضِیأَلَ

وَرَعٍ وَ دُنْيَاهُ بِطِمْرَیْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَيْهِ أَلَا وَ إِنَّکُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَکِنْ أَعِينُونِی بِ

 ...اجْتِهَاد

 111-118ص ، 1 ربيع األبرار و نصوص األخيار، ج
و هرو عاملره علرى البصررة:     « 1»كتب علی رضی اللّه عنه إلى عثمان بن حنيف  -187

لرك  « 1»بلغنی أن رجال من فتيۀ أهل البصرة دعاك إلى مأدبۀ فأسرعت إليها، تستطاب 

ا ظننت أنك تجيب إلى طعرام قروم عرائلهم    ، و م«7»، و تنقل إليك الجفان «1»األلوان 

فمرا اشرتبه   « 1»و غنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقضمه من هرذا المقضرم   « 7»مجفو « 6»

 عليك علمه فالفظه، و ما أیقنت بطيب وجوهه فنل منه.

ء بنور علمه. أال و إن إمکامکم قد اكتفرى   أال و إن لکل مأموم إماما یقتدی به، و یستضی

 ، و من طعمه بقرصيه.من دنياه بطمریه

و لو شئت الهتدیت الطری  إلى مصفى هذا العسل و لباب هذا القمح و شائج هذا القرز، و  

لکن هيهات أن یغلبنی هوای، و یقودنی جشعی إلى تیير األطعمرۀ، و لعرل بالحجراز أو    

 باليمامۀ من ال طمع له فی القرص، و ال

 111ص ، 1 ألخيار، جربيع األبرار و نصوص ا                        
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و أكباد حررى؟ أو أكرون كمرا    « 8»عهد له بالشبع. أو أبيت مبطانا و حولى بطون غرثى 

 -قال:

 و حسبك داء أن تبيت ببطنۀ             و حولك أكباد تحن إلى القد          

أ أقنع من نفسی بأن یقال أمير المؤمنين و ال أشاركهم فی مکراره الردهر، أو أكرون لهرم      

وة فی خشونۀ العيش، فما خلقت ليشغلنی أكل الطيبات، كالبهيمۀ المربوطۀ همها علفها، أس

 أو المرسلۀ شغلها تقممها، تکترش من أعالفها و تلهو عما یراد بها.

و كأنی بقائلکم یقول: إذا كان هذا قوت ابن أبی طالب فقد قعرد بره الضرعف عرن قترال      

ة البریۀ أصلب عرودا، و الروائرع الیضررة أرق    األقران و منازل الشجعان، أال و إن الشجر

 جلودا.

و أیم اللّه یمينا استثنی فيها بمشيئۀ اللّه ألروضن نفسی ریاضۀ تهش معها إلى القرص إذا 

 قدرت عليه مطعوما، و تقنع بالملح مأدوما.

 112ص ، 12 جبحار األنوار، 

 )به نقل از نهج البالغه(

 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 

 ت حکومت امام حسنمدّ .133

 (11 ی سند شماره: نيز ر.ك) 

 127 صالهدى،  بأعالم الورى إعالم
 الباب األول فی ذكر الحسن بن علی بن أبی طالب ع...
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 وَ أَیَّامٍ ثَلَاثَۀَ وَ أَشْهُرٍ سِتَّۀَ خِلَافَتِهِ فِی أَقَامَ وَ سَنَۀً ثَلَاثُونَ وَ سَبْعٌ لَهُ وَ ع أَبِيهِ بَعْدَ بِالْأَمْرِ قَامَ وَ

 -نَفْسِرهِ  عَلَى خَوْفاً ع هَادَنَهُ إِنَّمَا وَ أَرْبَعِينَ وَ إِحْدَى سَنَۀِ فِی مُعَاوِیَۀَ بَيْنَ وَ بَيْنَهُ الصُّلْحُ وَقَعَ

 عِنْردَ  إِلَيْرهِ  تَسْرلِيمَهُ  لَهُ ضَمِنُوا وَ بِالطَّاعَۀِ السِّرِّ فِی أَصْحَابِهِ رُؤَسَاءِ مِنْ جَمَاعَۀٌ إِلَيْهِ كَتَبَ إِذْ

  الشَّام لِأَجْنَادِ یَقُومُونَ لَا شِيعَتِهِ مِنْ خَاصَّۀٌ إِلَّا غَائِلَتِهِ مِنْ مِنْهُمْ یَکُنْ لَمْ عَسْکَرِهِ مِنْ دُنُوِّهِمْ

 68-62ص ، 11 جبحار األنوار، 
ی بَعْضِ كُتُبِهِ قَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ ع لَمَّرا قُتِرلَ   كش، رجال الکشی ذَكَرَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِ -1

وَ  أَبُوهُ ع خَرَجَ فِی شَوَّالٍ مِنَ الْکُوفَۀِ إِلَى قِتَالِ مُعَاوِیَۀَ فَالْتَقَوْا بِکَسْکَرَ وَ حَارَبَهُ سِتَّۀَ أَشْرهُرٍ 

اسِ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُعَاوِیَۀُ بِمِائَرۀِ  عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّ -كَانَ الْحَسَنُ ع جَعَلَ ابْنَ عَمِّهِ

 بْرنُ  أَلْفِ دِرْهَمٍ فَمَرَّ بِالرَّایَۀِ وَ لَحِ َ بِمُعَاوِیَۀَ وَ بَقِیَ الْعَسْکَرُ بِلَا قَائِدٍ وَ لَا رَئِي ٍ فَقَرامَ قَريْ ُ  

  لنَّاسُ لَا یَهُولَنَّکُمْسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَیَطَبَ النَّاسَ وَ قَالَ أَیُّهَا ا

 68ص ، 11 جبحار األنوار،                         

فَإِنَّ هَذَا وَ أَبَاهُ لَمْ یَأْتِيَا قَطُّ بِیَيْرٍ وَ قَامَ یَأْمُرُ النَّراسَ وَ وَثَربَ   « 8»ذَهَابُ هَذَا الْکَذَا وَ كَذَا 

رَبِيعٍ الْأَوَّلِ فَانْتَهَبُوا فُسْطَاطَهُ وَ أَخَرذُوا مَتَاعَرهُ وَ    بِالْحَسَنِ فِی شَهْرِ -أَهْلُ عَسْکَرِ الْحَسَنِ ع

 طَعَنَهُ ابْنُ بِشْرٍ الْأَسَدِیُّ فِی خَاصِرَتِهِ فَرَدُّوهُ جَرِیحاً إِلَى الْمَدَائِنِ حَتَّى تَحَصَّنَ فِيهَا عِنْدَ عَرمِّ 

 الْمُیْتَارِ بْنِ أَبِی عُبَيْدٍ.

 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 امیرالمؤمنین ی شقیهقش ی در خطبه خالفتدالیل قبول  .134

 878-872ص ، 8 علل الشرائع، ج

 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ مَاجِيلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْردِ  81

رْقِیِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَرنْ عِکْرِمَرۀَ   اللَّهِ الْبَ
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ذُكِرَتِ الْیِلَافَۀُ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

تَقَمَّصَهَا ابْنُ أَبِی قُحَافَۀَ أَخُو تَيْمٍ وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّی مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْربِ مِرنَ الرَّحَرى     لَقَدْ

یَنْحَدِرُ عَنِّی السَّيْلُ وَ لَا یَرْقَى إِلَیَّ الطَّيْرُ فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْباً وَ طَوَیْتُ عَنْهَا كشحها ]كَشْرحاً[  

 فِقْتُ أَرْتَئِی بَيْنَ أَنْ أَصُولَ بِيَدٍ جَذَّاءَوَ طَ

 878ص ، 8 علل الشرائع، ج                        

تَّى أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طَیْيَۀٍ عَمْيَاءَ یَشِيبُ فِيهَا الصَّغِيرُ وَ یَهْرَمُ فِيهَا الْکَبِيرُ وَ یَکْدَحُ فِيهَا مُؤْمِنٌ حَ

تُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَى فَصَبَرْتُ وَ فِی الْعَيْنِ قَذًى وَ فِی الْحَلْ ِ شَرجًى  یَلْقَى رَبَّهُ فَرَأَیْ

أَرَى تُرَاثِی نَهْباً حَتَّى إِذَا مَضَى لِسَبِيلِهِ فَأَدْلَى بِهَا لِأَخِی عَردِیٍّ بَعْردَهُ فَيَرا عَجَبَرا بَيْنَرا هُروَ       

دَهَا لِآخَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَصَيَّرَهَا فِی حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ یَیْشُرنُ مَسُّرهَا وَ   یَسْتَقِيلُهَا فِی حَيَاتِهِ إِذْ عَقَ

ا حَرَنَ وَ یَغْلُظُ كَلْمُهَا وَ یَکْثُرُ الْعِثَارُ فِيهَا وَ الِاعْتِذَارُ مِنْهَا فَصَاحِبُهَا كَرَاكِبِ الصَّعْبَۀِ إِنْ عَنَفَ بِهَ

نِیَ النَّاسُ بِتَلَوُّنٍ وَ اعْتِرَاضٍ وَ بَلْوَى وَ هُوَ مَعَ هَنٍ وَ هَرنٍ فَصَربَرْتُ   إِنْ أَسْلَ َ بِهَا غَسَ َ فَمُ

يَا عَلَى طُولِ الْمُدَّةِ وَ شِدَّةِ الْمِحْنَۀِ حَتَّى إِذَا مَضَى لِسَبِيلِهِ جَعَلَهَا فِی جَمَاعَۀٍ زَعَمَ أَنِّی مِنْهُمْ فَ

الرَّیْبُ فِیَّ مَعَ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ حَتَّى صِرْتُ أُقْرَنُ إِلَى هَرذِهِ النَّظَرائِرِ    لَلَّهِ وَ لِلشُّورَى مَتَى اعْتَرَضَ

تَلَفِهِ فَمَالَ رَجُلٌ لِضِغْنِهِ وَ أَصْغَى يخَرُ لِصِهْرِهِ وَ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجاً حِضْنَيْهِ بَيْنَ نَثِيلِهِ وَ مُعْ

یْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ خَضْمَ الْإِبِلِ نَبْتَ الرَّبِيعِ حَتَّى أَجْهَزَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ وَ كَبَتْ وَ قَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِيهِ یَ

ى لَقَردْ  بِهِ مَطِيَّتُهُ فَمَا رَاعَنِی إِلَّا وَ النَّاسُ إِلَیَّ كَعُرْفِ الضَّبُعِ قَدِ انْثَالُوا عَلَیَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتَّ

نِ وَ شُ َّ عِطْفَایَ حَتَّى إِذَا نَهَضْتُ بِالْأَمْرِ نَکَثَتْ طَائِفَۀٌ وَ فَسَقَتْ أُخْرَى وَ مَرَقَ وُطِئَ الْحَسَنَا

تِلْكَ الدَّارُ الْرآخِرَةُ نَجْعَلُهرا لِلَّرذِینَ ال      يخَرُونَ كَأَنَّهُمْ لَمْ یَسْمَعُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى یَقُولُ

بَلَى وَ اللَّهِ لَقَردْ سَرمِعُوهَا وَ وَعَوْهَرا      الْأَرْضِ وَ ال فَساداً وَ الْعاقِبَۀُ لِلْمُتَّقِينَ یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی

سَمَۀَ لَوْ لَرا  لَکِنَّهُمْ احْلَوْلَتِ الدُّنْيَا فِی أَعْيُنِهِمْ وَ رَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا أَمَا وَ الَّذِی فَلَ َ الْحَبَّۀَ وَ بَرَأَ النَّ

لْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّۀِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا یُقِرُّوا عَلَى كِظَّۀِ حُضُورُ ا

 يْتُمْظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ يخِرَهَا بِکَأْسِ أَوَّلِهَا وَ لَرأَلْفَ 
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لَامَهُ دُنْيَاكُمْ هَذِهِ عِنْدِی أَزْهَدَ مِنْ عَفْطَۀِ عَنْزٍ قَالَ وَ نَاوَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ كِتَاباً فَقَطَعَ كَ

يْهَراتَ  وَ تَنَاوَلَ الْکِتَابَ فَقُلْتُ یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَطْرَدْتَ مَقَالَتَكَ إِلَى حَيْثُ بَلَغْتَ فَقَالَ هَ

هَيْهَاتَ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ تِلْكَ شِقْشِقَۀٌ هَدَرَتْ ثُمَّ قَرَّتْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَا أَسَفْتُ عَلَرى كَلَرامٍ   

 قَطُّ كَأَسَفِی عَلَى كَلَامِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذْ لَمْ یَبْلُغْ بِهِ حَيْثُ أَرَاد

 11ص نهج البالغۀ )للصبحی صالح(، 

من خطبۀ له ع و هی المعروفۀ بالشقشقيۀ و تشتمل على الشکوى من أمر الیالفۀ ثم  و 1

 ترجيح صبره عنها ثم مبایعۀ الناس له!

قُطْربِ مِرنَ   أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فُلَانٌ ]ابْنُ أَبِی قُحَافَۀَ[ وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّی مِنْهَا مَحَرلُّ الْ 

یَنْحَدِرُ عَنِّی السَّيْلُ وَ لَا یَرْقَى إِلَیَّ الطَّيْرُ فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْباً وَ طَوَیْتُ عَنْهَا كَشْرحاً وَ   الرَّحَى

شِيبُ طَفِقْتُ أَرْتَئِی بَيْنَ أَنْ أَصُولَ بِيَدٍ جَذَّاءَ أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طَیْيَۀٍ عَمْيَاءَ یَهْرَمُ فِيهَا الْکَبِيرُ وَ یَ

  هَا الصَّغِيرُ وَ یَکْدَحُ فِيهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى یَلْقَى رَبَّهُفِي

 ترجيح الصبر

فَرَأَیْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَحْجَى فَصَبَرْتُ وَ فِی الْعَيْنِ قَذًى وَ فِی الْحَلْ ِ شَجًا أَرَى تُرَاثِی 

[ بَعْردَهُ ثُرمَّ تَمَثَّرلَ بِقَروْلِ      ا إِلَى فُلَانٍ ]ابْرنِ الْیَطَّرابِ  نَهْباً حَتَّى مَضَى الْأَوَّلُ لِسَبِيلِهِ فَأَدْلَى بِهَ

  الْأَعْشَى

 شَتَّانَ مَا یَوْمِی عَلَى كُورِهَا
 

 وَ یَوْمُ حَيَّانَ أَخِی جَابِرِ

شَدَّ مَرا تَشَرطَّرَا ضَررْعَيْهَا    فَيَا عَجَباً بَيْنَا هُوَ یَسْتَقِيلُهَا فِی حَيَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لِآخَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ لَ

نْهَرا  فَصَيَّرَهَا فِی حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ یَغْلُظُ كَلْمُهَا وَ یَیْشُنُ مَسُّهَا وَ یَکْثُرُ الْعِثَارُ فِيهَا وَ الِاعْتِرذَارُ مِ 

  فَصَاحِبُهَا كَرَاكِبِ الصَّعْبَۀِ إِنْ أَشْنَ َ لَهَا خَرَمَ وَ إِنْ أَسْلَ َ

 12ص نهج البالغۀ )للصبحی صالح(،                         
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لَهَا تَقَحَّمَ فَمُنِیَ النَّاسُ لَعَمْرُ اللَّهِ بِیَبْطٍ وَ شِمَاسٍ وَ تَلَوُّنٍ وَ اعْتِرَاضٍ فَصَربَرْتُ عَلَرى طُرولِ    

مَاعَۀٍ زَعَمَ أَنِّی أَحَدُهُمْ فَيَرا  الْمُدَّةِ وَ شِدَّةِ الْمِحْنَۀِ حَتَّى إِذَا مَضَى لِسَبِيلِهِ جَعَلَهَا فِی ]سِتَّۀٍ[ جَ

رِ لَلَّهِ وَ لِلشُّورَى مَتَى اعْتَرَضَ الرَّیْبُ فِیَّ مَعَ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ حَتَّى صِرْتُ أُقْرَنُ إِلَى هَرذِهِ النَّظَرائِ  

نِهِ وَ مَالَ الْآخَرُ لِصِهْرِهِ مَرعَ  لَکِنِّی أَسْفَفْتُ إِذْ أَسَفُّوا وَ طِرْتُ إِذْ طَارُوا فَصَغَا رَجُلٌ مِنْهُمْ لِضِغْ

بِيرهِ  هَنٍ وَ هَنٍ إِلَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجاً حِضْنَيْهِ بَيْنَ نَثِيلِهِ وَ مُعْتَلَفِرهِ وَ قَرامَ مَعَرهُ بَنُرو أَ    

انْتَکَثَ عَلَيْهِ فَتْلُهُ وَ أَجْهَزَ عَلَيْهِ  [ خِضْمَۀَ الْإِبِلِ نِبْتَۀَ الرَّبِيعِ إِلَى أَنِ ]خَضْمَ -یَیْضَمُونَ مَالَ اللَّهِ

  عَمَلُهُ وَ كَبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُ

  مبایعۀ علی

[ كَعُرْفِ الضَّبُعِ إِلَیَّ یَنْثَالُونَ عَلَیَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتَّى لَقَدْ وُطِئَ  فَمَا رَاعَنِی إِلَّا وَ النَّاسُ ]إِلَیَ

فَایَ مُجْتَمِعِينَ حَوْلِی كَرَبِيضَۀِ الْغَنَمِ فَلَمَّا نَهَضْتُ بِالْأَمْرِ نَکَثَرتْ طَائِفَرۀٌ وَ   الْحَسَنَانِ وَ شُ َّ عِطْ

تِلْركَ   -[ یَقُرولُ  [ قَسَطَ يخَرُونَ كَأَنَّهُمْ لَمْ یَسْمَعُوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ ]حَيْثُ مَرَقَتْ أُخْرَى وَ ]فَسَ َ

بَلَى وَ   ذِینَ ال یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ ال فَساداً وَ الْعاقِبَۀُ لِلْمُتَّقِينَالدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّ

  اللَّهِ لَقَدْ سَمِعُوهَا وَ وَعَوْهَا وَ لَکِنَّهُمْ

 72ص نهج البالغۀ )للصبحی صالح(،                         

مْ زِبْرِجُهَا أَمَا وَ الَّذِی فَلَ َ الْحَبَّۀَ وَ بَرَأَ النَّسَمَۀَ لَوْ لَا حُضُرورُ  حَلِيَتِ الدُّنْيَا فِی أَعْيُنِهِمْ وَ رَاقَهُ

 ظَرالِمٍ  الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّۀِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا یُقَارُّوا عَلَى كِظَّۀِ

يْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ يخِرَهَا بِکَأْسِ أَوَّلِهَا وَ لَأَلْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَ

ذَا هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِی مِنْ عَفْطَۀِ عَنْزٍ قَالُوا وَ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ عِنْدَ بُلُوغِهِ إِلَى هَر 

 -بَتِهِ فَنَاوَلَهُ كِتَاباً قِيلَ إِنَّ فِيهِ مَسَائِلَ كَانَ یُرِیدُ الْإِجَابَۀَ عَنْهَا فَأَقْبَلَ یَنْظُرُ فِيهِالْمَوْضِعِ مِنْ خُطْ

[ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ]رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا[ یَا أَمِيررَ   [ ]فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ ]فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ

[ خُطْبَتُكَ مِنْ حَيْثُ أَفْضَيْتَ فَقَالَ هَيْهَاتَ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ تِلْكَ  الْمُؤْمِنِينَ لَوِ اطَّرَدَتْ ]مَقَالَتُكَ
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شِقْشِقَۀٌ هَدَرَتْ ثُمَّ قَرَّتْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَاللَّهِ مَا أَسَفْتُ عَلَى كَلَامٍ قَطُّ كَأَسَفِی عَلَرى هَرذَا   

 أَلَّا یَکُونَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَلَغَ مِنْهُ حَيْثُ أَرَاد الْکَلَامِ

 122ص ، 12 جبحار األنوار، 

 )به نقل از علل الشرائع(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 نخستین سنگ بنای تشکیالت شیعه .135

 ( 7 ی سند شماره)ر.ك: 

 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 

 به حرکت تشکیالتی امیرالمؤمنیندستور  .136

 (6 ی سند شماره)ر.ك:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 روایتی در باب زیرکی مؤمن  .137

 887ص  ،1ج ، مسند احمد

ابن شهاب عن سالم عن ابرن  حدثنا عبد اهلل حدثنی أبی ثنا الفضل بن دكين ثنا زمعۀ عن 

 عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ال یلدغ المؤمن من حجر مرتين



 501 __کتاب مستندات  |........................................................................................

 71ص تنزیه األنبياء عليهم السالم، 

  : لن یلدغ المؤمن من جحر مرتين ما روی عن النبی ص من قوله

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 صلح معترضانبه  جواب امام حسن .138

 (71 ی سند شماره)ر.ك:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ت حکومت امام حسنمدّ .139

 (811و11 ی سند شماره)ر.ك:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 بعد از صلح با معاویه حیات امام حسن ی دوره .141

 (821 ی سند شماره )ر.ك:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ماجرای شهادت حجر بن عدی و یارانش  .141

 (81 ی سند شماره: نيز ر.ك)
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ص ، 1 شرح األخبار فی فضائل األئمۀ األطهار عليهم السالم، ج

862-878 

ۀ، و علينرا رجرل مرن    زمران معاویر  « 1»  [ و قال الحسن البصری: غزوت الدوب787] 

 .-ما رأیت رجال أفضل منه -التابعين

فانتهى إلينا ان معاویۀ قتل حجر بن عدی و أصحابه، فصلّى بنا الظهر، ثم خطرب. فحمرد   

اللّه و أثنى عليه و صلّى على النبی صلّى اللّه عليه و يله، ثم قال: أما بعد، فقد حدث فی 

ى اللّه عليه و يله، و ذلك أن معاویۀ قترل  اإلسالم حدث لم یکن مذ قبض رسول اللّه صلّ

  حجر بن عدی

 872ص ، 1 شرح األخبار فی فضائل األئمۀ األطهار عليهم السالم، ج

و إال فانی أسرأل اللّره أن   « 8»و أصحابه من المسلمين صبرا، فإن یك عند الناس تغيير 

 یقبضنی إليه.

 ى مات رحمۀ اللّه عليه.قال الحسن: فو اللّه ما صلّينا العصر من ذلك اليوم حت

 878ص ، 1 شرح األخبار فی فضائل األئمۀ األطهار عليهم السالم، ج

 [ ]مقتل حجر بن عدی

و كان حجر بن عدی من خيار الصحابۀ، و لم یقتل فی اإلسالم مسلم صربرا قبلره. قتلره    

 «.8»  معاویۀ و أصحابه بعد أن حملوا إليه مصفدین فی بستان

 تان جفت من یوم ذلك و كان من أصحاب علی عليه الساّلم.فقيل: إن شجر ذلك البس

 811ص ، 81 جبحار األنوار، 
وَ مِنْ ذَلِكَ إِخْبَارُهُ بِقَتْلِ مُعَاوِیَۀَ حُجْراً وَ أَصْحَابَهُ فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِی لَهِيعَرۀَ عَرنْ   

ئِشَۀَ فَقَالَتْ مَا حَمَلَكَ عَلَى قَتَلَ أَهْلِ عَذْرَاءَ حُجْرٍ وَ أَبِی الْأَسْوَدِ قَالَ: دَخَلَ مُعَاوِیَۀُ عَلَى عَا
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ۀِ فَقَالَرتْ  أَصْحَابِهِ فَقَالَ یَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّی رَأَیْتُ قَتْلَهُمْ صَلَاحاً لِلْأُمَّۀِ وَ بَقَاءَهُمْ فَسَاداً لِلْأُمَّر 

 ذْرَاءَ نَاسٌ یَغْضَبُ اللَّهُ لَهُمْ وَ أَهْلُ السَّمَاءِ.سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ سَيُقْتَلُ بِعَ

الْغَرافِقِیِّ قَرالَ سَرمِعْتُ    « 8»وَ رَوَى ابْنُ لَهِيعَۀَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَرِیرٍ 

رَاءَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ أَصْحَابِ الْأُخْردُودِ فَقُتِرلَ   یَا أَهْلَ الْعِرَاقِ سَيُقْتَلُ سَبْعَۀُ نَفَرٍ بِعَذْ  عَلِيّاً ع یَقُولُ

 حُجْرُ بْنُ عَدِیٍّ وَ أَصْحَابُهُ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 رشید هجری معرّفی .142

  821-822ص   7ج الحدیث،   رجال معجم

 رشيد الهجری:  - 1712

 ( و ذكره فی أصحاب 8من أصحاب علی ع، رجال الشيخ )

  828ص   7ج الحدیث،   رجال معجم                        

 (. 1( و فی أصحاب السجاد ع )8( و فی أصحاب الحسين ع )8الحسين ع ) 

من أخصاء أصحاب أمير المؤمنين و من السرابقين المقرربين مرن    ص و عده فی اإلختصا

 أمير المؤمنين ع. 

ع، قتله ابن زیاد و ال ریب فی جاللۀ الرجل و قربه من أقول: هو ممن قتل فی حب علی 

أمير المؤمنين ع و هو من المتسالم عليه بين المواف  و المیالف و یکفی ذلك فی إثبات 

عظمته، و مع الغض عن ذلك، ال یمکن الحکم بوثاقته فضال عن جاللته و عظمتره، فرإن   

 كتاب اإلختصاص لم یثبت أنه للشيخ المفيد )قدس سره(. 

( فقد قال رشيد الهجری: حردثنی أبرو   11و أما الروایات التی رواها الکشی فی ترجمته )

أحمد و نسیت من خطه، حدثنی محمد بن عبد اهلل بن مهران قال: حدثنی محمد بن علی 



 .............................................................................................|فراتر از قیام  __ 534

الصيرفی، عن علی بن محمد بن عبد اهلل الحناط، عن وهيب بن حفص الجریری، عن أبی 

 شيد الهجری، قال: قلت لها: أخبرینی ما سمعت من أبيك. حيان البجلی، عن قنواء بنت ر

 قالت: سمعت أبی یقول: أخبرنی أمير المؤمنين ص.  

فقال: یا رشيد كيف صبرك إذا أرسل إليك دعی بنی أميۀ فقطرع یردیك و رجليرك و     

لسانك قلت: یا أمير المؤمنين يخر ذلك إلى الجنۀ؟ فقال: یا رشيد أنت معی فی الدنيا و 

 ة. اآلخر

قالت: فو اهلل ما ذهبت األیام حتى أرسل إليه عبيد اهلل بن زیاد الدعی فدعاه إلى البرراءة   

من أمير المؤمنين ع، فأبى أن یبرأ منه، فقال له الدعی: فبأی ميتۀ قال لك تمروت؟ فقرال   

له: أخبرنی خليلی أنك تدعونی إلى البراءة منه، فال أبرأ فتقدمنی فتقطع یدی و رجلری و  

 ی. لسان

فقال: و اهلل ألكذبن قوله فيك، فقدموه فقطعوا یدیره و رجليره و تركروا لسرانه فحملرت       

أطراف یدیه و رجليه فقلت: یا أبت هل تجد ألمرا ممرا أصرابك؟ فقرال: ال یرا بنيرۀ أال       

 كالزحام بين الناس، فلما احتملناه و أخرجناه من القصر 

  821ص   7ج الحدیث،   رجال معجم                        

 اجتمع الناس حوله، فقال: ائتونی بصحيفۀ و دواة أكتب لکم ما یکون إلى یوم الساعۀ.  

 فأرسل إليه الحجام حتى قطع لسانه فمات رحمۀ اهلل عليه فی ليلته.  

قال: و كان أمير المؤمنين ع یسميه رشيد البالیا و قد كان ألقى إليه علم البالیا و المنایا و  

إذا لقی الرجل، قال له: فالن أنت تموت بميتۀ كذا و تقتل أنت یا فالن بقتلۀ  كان فی حياته

أی تقترل   -كذا فيکون كما یقول رشيد و كان أمير المؤمنين ع یقول: أنت رشريد البالیرا   

 و كان كما قال أمير المؤمنين ع.  -بهذه القتلۀ 

: حردثنی أحمرد برن    جبرئيل بن أحمد، قال: حدثنی محمد بن عبد اهلل بن مهرران، قرال   

النضر، عن عبد اهلل بن یزید األسدی، عن فضيل بن الزبير قال: خرج أميرر المرؤمنين ص   
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یوما إلى بستان البرنی و معه أصحابه، فجل  تحت نیلۀ، ثم أمر بنیلرۀ فلقطرت فرأنزل    

منها رطب، فوضع بين أیدیهم فأكلوا فقال رشيد الهجری: یا أمير المؤمنين ما أطيب هرذا  

 فقال: یا رشيد أما إنك تصلب على جذعها. الرطب 

فقال رشيد: فکنت أختلف إليها طرفی النهار أسقيها و مضرى أميرر المرؤمنين ص قرال:      

فجئتها یوما و قد قطع سعفها، قلت: اقترب أجلی، ثم جئت یوما فجاء العریف فقال: أجب 

فإذا النصف اآلخر األمير، فأتيته فلما دخلت القصر فإذا بیشب ملقى، ثم جئت یوما يخر 

قد جعل زرنوقا یستقى عليه الماء فقلت: ما كذبنی خليلی فأترانی العریرف فقرال: أجرب     

 األمير، فأتيته فلما دخلت القصر فإذا الیشب ملقى و إذا فيه الزرنوق 

فجئت حتى ضربت الزرنوق برجلی ثم قلت: لك غذیت و لی أنبت، ثرم أدخلرت علرى    

ن كذب صاحبك فقلت: و اهلل ما أنا بکذاب و ال هو و لقد عبيد اهلل بن زیاد فقال: هات م

 أخبرنی أنك تقطع یدی و رجلی و لسانی. 

قال: إذا و اهلل نکذبه اقطعوا یدیه، و رجليه و أخرجوه فلما حمل إلى أهله أقبل یحردث   

الناس بالعظائم و هو یقول أیها الناس سلونی فإن للقوم عندی طلبۀ لم یقضروها، فردخل   

 ابن زیاد، فقال له: ما صنعت قطعت یدیه و رجليه و هو یحدث الناس بالعظائم. رجل على 

 و قال: فأرسل  

  821ص   7ج الحدیث،   رجال معجم                        

 إليه ردوه و قد انتهى إلى بابه فردوه فأمر بقطع یدیه و رجليه و لسانه و أمر بصلبه. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 ماجرای شهادت رشید هجری .143

 72-77ص اإلختصاص، 

 «8»  ما جاء فی رشيد الهجری

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَرنْ مُحَمَّردِ بْرنِ    

نِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْیَيَّاطِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ الْحَرِیرِیِّ عَنْ عَلِیٍّ الصَّيْرَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْ

قُلْتُ لَهَا أَخْبِرِینِری بِمَرا سَرمِعْتِ مِرنْ       أَبِی حَسَّانَ الْعِجْلِیِّ عَنْ قِنْوَا بِنْتِ رُشَيْدٍ الْهَجَرِیِّ قَالَ

قَالَ حَدَّثَنِی أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ یَا رُشَيْدُ كَيْفَ صَبْرُكَ  أَبِيكِ قَالَتْ سَمِعْتُ مِنْ أَبِی یَقُولُ

ينَ إِذَا أَرْسَلَ إِلَيْكَ دَعِیُّ بَنِی أُمَيَّۀَ فَقَطَعَ یَدَیْكَ وَ رِجْلَيْكَ وَ لِسَانَكَ فَقُلْتُ یَا أَمِيررَ الْمُرؤْمِنِ  

دُ أَنْتَ مَعِی فِی الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ قَالَتْ فَوَ اللَّرهِ مَرا ذَهَبَرتِ    يخِرُ ذَلِكَ الْجَنَّۀُ قَالَ بَلَى یَا رُشَيْ

ؤْمِنِينَ ع الْأَیَّامُ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيْهِ الدَّعِیُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِیَادٍ فَدَعَاهُ إِلَى الْبَرَاءَةِ مِرنْ أَمِيررِ الْمُر   

لَهُ الدَّعِیُّ فَبِأَیِّ مِيتَۀٍ قَالَ لَكَ تَمُوتُ قَرالَ أَخْبَرَنِری خَلِيلِری أَنَّركَ     فَأَبَى أَنْ یَتَبَرَّأَ مِنْهُ فَقَالَ 

الَ وَ اللَّرهِ  تَدْعُونِی إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنْهُ فَلَا أَتَبَرَّأُ مِنْهُ فَتُقَدِّمُنِی فَتَقْطَعُ یَدَیَّ وَ رِجْلَیَّ وَ لِسَانِی فَقَر 

لَمَّرا  « 1»  قَدِّمُوهُ فَاقْطَعُوا یَدَیْهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ اتْرُكُوا لِسَانَهُ فَحَمَلْتُ طَوَائِفَرهُ  لَأُكَذِّبَنَّ قَوْلَهُ فِيكَ

كَالزِّحَامِ  قُطِعَتْ یَدَاهُ وَ رِجْلَاهُ فَقُلْتُ لَهُ یَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُ أَلَماً لِمَا أَصَابَكَ فَقَالَ لَا یَا بُنَيَّۀِ إِلَّا

اسِ فَلَمَّا حَمَلْنَاهُ وَ أَخْرَجْنَاهُ مِنَ الْقَصْرِ اجْتَمَعَ النَّاسُ حَوْلَهُ فَقَالَ ائْتُونِی بِصَرحِيفَۀٍ وَ  بَيْنَ النَّ

  فَرأَتَوْهُ دَوَاةٍ أَكْتُبْ لَکُمْ مَا یَکُونُ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَۀُ فَإِنَّ لِلْقَوْمِ بَقِيَّۀً لَمْ یَأْخُذُوهَا مِنِّی بَعْردُ 

وَ ذَهَبَ لَعِرينٌ فَرأَخْبَرَهُ أَنَّرهُ یَکْتُربُ     « 1»  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ  بِصَحِيفَۀٍ فَکَتَبَ الْکِتَابَ

تِرهِ  لِلنَّاسِ مَا یَکُونُ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَۀُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْحَجَّامَ حَتَّى قَطَعَ لِسَانَهُ فَمَاتَ فِی لَيْلَ

لْمَنَایَرا  لْكَ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع یُسَمِّيهِ رُشَيْدَ الْبَلَایَا وَ كَانَ قَدْ أَلْقَى إِلَيْهِ عِلْمَ الْبَلَایَا وَ اتِ

یَا فُلَرانُ   فَکَانَ فِی حَيَاتِهِ إِذَا لَقِیَ الرَّجُلَ قَالَ لَهُ یَا فُلَانُ تَمُوتُ بِمِيتَۀِ كَذَا وَ كَذَا وَ تُقْتَلُ أَنْتَ

  بِقِتْلَۀِ كَذَا وَ كَذَا فَيَکُونُ
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 71ص اإلختصاص،                         

 الْقِتْلَرۀِ  كَمَا یَقُولُ الرُّشَيْدُ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع یَقُولُ لَهُ أَنْتَ رُشَيْدُ الْبَلَایَا إِنَّكَ تُقْتَلُ بِهَذِهِ

 «8»  الْمُؤْمِنِينَ صفَکَانَ كَمَا قَالَ أَمِيرُ 

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَرى  

قَالَ أَبِی   عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ الْقِنْوَا بِنْتُ رُشَيْدٍ الْهَجَرِیِّ تَقُولُ

 «1»یَا بُنَيَّۀِ أَمِيتِی الْحَدِیثَ بِالْکِتْمَانِ وَ اجْعَلِی الْقَلْبَ مَسْکَنَ الْأَمَانَۀِ 

قُلْتُ لِأَبِی مَا أَشَدَّ اجْتِهَادَكَ قَالَ یَا بُنَيَّۀِ یَرأْتِی    فِی وَجْهٍ عَنْ قِنْوَا بِنْتِ رُشَيْدٍ الْهَجَرِیِّ قَالَتْ

 ا بَصَائِرُهُمْ فِی دِینِهِمْ أَفْضَلُ مِنِ اجْتِهَادِنَاقَوْمٌ بَعْدَنَ

جَعْفَرُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَرنِ الصَّرفَّارِ عَرنْ مُحَمَّردِ بْرنِ      

کَرِیمِ یَرْفَعُهُ إِلَى رُشَيْدٍ الْهَجَرِیِّ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِی الْیَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْ

ۀَ لَمَّا طَلَبَ زِیَادٌ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ رُشَيْدَ الْهَجَرِیِّ اخْتَفَى رُشَيْدٌ فَجَاءَ ذَاتَ یَوْمٍ إِلَى أَبِی أَرَاكَ  قَالَ

زِلَ أَبِی أَرَاكَرۀَ فَفَرزِعَ لِرذَلِكَ أَبُرو     وَ هُوَ جَالِ ٌ عَلَى بَابِهِ فِی جِمَاعَۀٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ مَنْ

 أَرَاكَۀَ وَ خَافَ فَقَامَ فَدَخَلَ فِی إِثْرِهِ فَقَالَ وَیْحَكَ قَتَلْتَنِی وَ أَیْتَمْتَ وُلْدِی وَ أَهْلَکْتَهُمْ قَرالَ وَ 

كَانَ عِنْدِی فَقَرالَ مَرا    مَا ذَاكَ قَالَ أَنْتَ مَطْلُوبٌ وَ جِئْتَ حَتَّى دَخَلْتَ دَارِی وَ قَدْ رَيكَ مَنْ

لَيْهِ بَابَرهُ  رَينِی أَحَدٌ مِنْهُمْ قَالَ وَ سَتُجَرِّبَنَّ أَیْضاً فَأَخَذَهُ وَ شَدَّهُ كِتَافاً ثُمَّ أَدْخَلَهُ بَيْتاً وَ أَغْلَ َ عَ

یاً قَدْ دَخَلَ ينِفاً دَارِی قَرالُوا مَرا   ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّهُ خُيِّلَ إِلَیَّ أَنَّ رَجُلًا شَيْ

یَروَّفَ  رَأَیْنَا أَحَداً فَکَرَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ كُلَّ ذَلِكَ یَقُولُونَ مَا رَأَیْنَا أَحَداً فَسَکَتَ عَنْهُمْ ثُمَّ إِنَّهُ تَ

یَذْكُرُونَهُ فَإِنْ هُمْ أَحَسُّوا بِذَلِكَ أَنْ یَکُونَ قَدْ رَيهُ غَيْرُهُمْ فَدَخَلَ مَجْلِ َ زِیَادٍ لِيَتَجَسَّ َ هَلْ 

هُمَا لَطِيرفٌ  أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ عِنْدَهُ وَ رَفَعَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ فَسَلَّمَ عَلَى زِیَادٍ وَ قَعَدَ عِنْدَهُ وَ كَانَ الَّذِی بَيْنَ

ی أَرَاكَۀَ مُقْبِلًا نَحْوَ مَجْلِ ِ زِیَادٍ قَرالَ فَلَمَّرا   قَالَ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ رُشَيْدٌ عَلَى بَغْلَۀِ أَبِ

لْبَغْلَۀِ وَ أَقْبَلَ نَظَرَ إِلَيْهِ أَبُو أَرَاكَۀَ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَ أُسْقِطَ فِی یَدَیْهِ وَ أَیْقَنَ بِالْهَلَاكِ فَنَزَلَ رُشَيْدٌ عَنِ ا
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هِ زِیَادٌ فَاعْتَنَقَهُ وَ قَبَّلَهُ ثُمَّ أَخَذَ یُسَائِلُهُ كَيْفَ قَدِمْتَ وَ كَيْفَ مَنْ إِلَى زِیَادٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَ قَامَ إِلَيْ

 -خَلَّفْتَ وَ كَيْفَ كُنْتَ فِی مَسِيرِكَ

 72ص اإلختصاص،                         

أَرَاكَۀَ لِزِیَادٍ أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ مَنْ هَرذَا  وَ أَخَذَ لِحْيَتَهُ ثُمَّ مَکَثَ هُنَيْئَۀً ثُمَّ قَامَ فَذَهَبَ فَقَالَ أَبُو 

مَنْزِلِهِ  الشَّيْخُ قَالَ هَذَا أَخٌ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَدِمَ عَلَيْنَا زَائِراً فَانْصَرَفَ أَبُو أَرَاكَۀَ إِلَى

و أَرَاكَۀَ أَمَّا إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا أَرَى فَاصْرنَعْ  فَإِذَا رُشَيْدٌ بِالْبَيْتِ كَمَا تَرَكَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُ

 «8»  مَا بَدَا لَكَ وَ ادْخُلْ عَلَيْنَا كَيْفَ شِئْتَ

 117ص ،81 األنساب،ج

 رشيد الهجریّ، یروى عن أبيه، عداده فی أهل الکوفۀ، كان یؤمن بالرجعۀ، قال الشعبی:

[ 1اجا، فقلت: ألعهدن بأمير المرؤمنين عهردا فأتيرت ]   دخلت عليه یوما فقال: خرجت ح

[ فقلت إلنسان: استأذن لی على أمير المؤمنين، قرال: أو لري    1بيت على رضى اهلل عنه ]

[ اآلن ترنف  الحری، فقرال: أمرا إذا     1قد مات؟ قلت: قد مات فيکم، و اهلل إنه ليترنف  ] 

[ 7مير المؤمنين و أنبرانى ] [ على أ6[ فادخل! قال: فدخلت ]6[ سر يل محمد ]7عرفت ]

[ فبعرث  1[، فقال له الشعبی: إن كنت كاذبا فلعنك اهلل، و بلغ الیبر زیادا ]7بأشياء تکون ]

 إلى رشيد فقطع لسانه و صلبه على باب دار

 121ص ، 11 جبحار األنوار، 

نْ مُبَارَكٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی بَکْررِ بْرنِ   ثُمَّ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: ]وَ[ حَدَّثَنِی إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَ

یَ عَيَّاشٍ، عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِیِّ عَنْ زِیَادِ بْنِ النَّضْرِ الْحَارِثِیِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ زِیَادٍ وَ قَدْ أُتِر 

سَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ زِیَادٌ: مَا قَرالَ لَركَ   بِرُشَيْدٍ الْهَجَرِیِّ، وَ كَانَ مِنْ خَوَاصِّ أَصْحَابِ عَلِیٍّ عَلَيْهِ ال

 خَلِيلُكَ إِنَّا فَاعِلُونَ بِكَ؟ قَالَ: تَقْطَعُونَ یَدَیَّ وَ رِجْلَیَّ وَ تَصْلُبُونَنِی. فَقَالَ زِیَادٌ: أَمَرا وَ اللَّرهِ  

رُدُّوهُ، لَا نَجِدُ لَكَ شَيْئاً أَصْلَحَ مِمَّا قَالَ لَأُكَذِّبَنَّ حَدِیثَهُ، خَلُّوا سَبِيلَهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَیْرُجَ قَالَ: 
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صَاحِبُكَ، إِنَّكَ لَنْ تَزَالَ تَبْغِی لَنَا سُوءاً إِنْ بَقِيتَ، اقْطَعُوا یَدَیْرهِ وَ رِجْلَيْرهِ فَقَطَعُروا یَدَیْرهِ وَ     

ءٌ مَا  الَ رُشَيْدٌ: وَ قَدْ بَقِیَ لِی عِنْدَكُمْ شَیْرِجْلَيْهِ وَ هُوَ یَتَکَلَّمُ، فَقَالَ: اصْلُبُوهُ خَنِقاً فِی عُنُقِهِ. فَقَ

[ قَالَ: نَفِّسُوا عَنِّی حَتَّرى   أَرَاكُمْ فَعَلْتُمُوهُ. فَقَالَ زِیَادٌ اقْطَعُوا لِسَانَهُ. فَلَمَّا أَخْرَجُوا لِسَانَهُ ]لِيُقْطَعَ

اللَّهِ هَذَا تَصْدِی ُ خَبَرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّرلَامُ،   أَتَکَلَّمَ كَلِمَۀً وَاحِدَةً. فَنَفَّسُوا عَنْهُ فَقَالَ: وَ

 أَخْبَرَنِی بِقَطْعِ لِسَانِی. فَقَطَعُوا لِسَانَهُ وَ صَلَبُوهُ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 عمرو بن حمق معرّفی .144

  28-17ص   81ج الحدیث،   رجال معجم

 عمرو بن الحم :  - 1116

 (. 1( و من أصحاب الحسن ع )6الیزاعی: عده الشيخ من أصحاب علی ع )

و عده البرقی من شرطۀ الیمي  من أصحاب علی ع، قائال، عمررو برن الحمر : عربری     

 خزاعی. 

  11ص   81ج الحدیث،   رجال معجم                        

ابۀ، أن عليا ع قال: أسلمت قبرل النراس   و روى ابن شهريشوب عن كتاب فضائل الصح 

بسبع سنين و عن تاریخ بغداد و عدة كتب أخر عن حبۀ العرنی أنه قال بعرث النبری ص   

یوم االثنين و أسلمت یوم الثالثاء ثم قال: و قد روى وجوه الصحابۀ و خيرار الترابعين و   

إمامرۀ أميرر    ، براب 1أكثر المحدثين ذلك و عد منهم عمرو بن الحم ، المناقب: الجرزء  

 . 7المؤمنين علی ع فی )فصل، فی المسابقۀ باإلسالم( ص 
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و ذكر أن أمير المؤمنين ع جعله فی حرب الجمرل و فری حررب صرفين علرى الکمرين،       

، باب إمامۀ أمير المؤمنين علی بن أبی طالرب فری )فصرل فری حررب      1المناقب: الجزء 

 . 862و ص  871الجمل( و فی )فصل فی حرب الصفين( ص 

، براب  1عده من أصحاب الحسن بن علی ع الذین من خواص أبيه، المناقرب: الجرزء   و 

 إمامۀ أبی محمد الحسن بن علی ع فی )فصل فی المفردات(. 

 و عده فی اإلختصاص من أصفياء أصحاب أمير المؤمنين ع. 

و تقدم عن الکشی فی ترجمۀ أوی  عد عمرو بن الحم  من حواری أميرر المرؤمنين ع   

فی ترجمۀ البراء بن مالك عد الفضل بن شاذان، عمرو برن الحمر  مرن الرذین     كما تقدم 

 رجعوا إلى أمير المؤمنين ع. 

(: جبرئيل بن أحمد الفاریابی، قال: حدثنی محمد بن عبد اهلل بن مهران 81و قال الکشی ) 

رفعره   -إن شراء اهلل   -و هو معاویۀ بن عمار  -عن الحسن بن محبوب، عن أبی القاسم 

أرسل رسول اهلل ص سریۀ، فقال لهم: إنکم تضلون ساعۀ كذا من الليل فیرذوا ذات   قال:

اليسار فإنکم تمرون برجل ]فاضل، خير[ فی شأنه فتسترشدونه فيأبى أن یرشدكم حترى  

تصيبوا من طعامه، فيذبح لکم كبشا فيطعمکم ثم یقول فيرشدكم فراقرءوه منری السرالم و    

 وا، فضلوا الطری ، أعلموه أنی قد ظهرت بالمدینۀ فمض

  12ص   81ج الحدیث،   رجال معجم                        

تياسروا ففعلوا، فمروا بالرجل الذی قال لهم ص فقال قائل منهم: أ لم یقل لکم رسول اهلل  

رسول اهلل ص، فاسترشدوه، فقال لهم الرجل: ال أفعل حتى تصريبوا مرن طعرامی، ففعلروا     

و  -أن یقرءوه السالم من رسول اهلل ص قال: فقال لهم الرجرل  فأرشدهم الطری  و نسوا 

: أ ظهر النبی ع بالمدینۀ؟ فقالوا: نعم، فلح  به و لبث -هو عمرو بن الحم  رضی اهلل عنه 

ارجع إلى الموضع الذی منه هاجرت، فإذا ترولى  ص معه ما شاء اهلل ثم قال له رسول اهلل 

حتى إذا تولى أمير المؤمنين ع الکوفۀ أتاه و قرام  أمير المؤمنين ع فأته، فانصرف الرجل، 
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معه بالکوفۀ، ثم إن أمير المؤمنين ع قال له: أ لك دار؟ قال: نعم، قال: بعها، و اجعلها فری  

األزد، فإنی غدا لو غبت لطلبت فتمنعك األزد حتى تیرج من الکوفۀ متوجها إلى حصن 

سقيك و یسألك عن شأنك فأخبره الموصل فتمر برجل مقعد فتقعد عنده ثم تستسقيه، في

و ادعه إلى اإلسالم فإنه یسلم و امسح بيدك على وركيه، فإن اهلل یمسح ما بره و یرنهض   

قائما فيتبعك و تمر برجل أعمى على ظهر الطری  فتسرتقيه، فيسرقيك و یسرألك عرن     

ل شأنك فأخبره و ادعه إلى اإلسالم فإنه یسلم و امسح یدك على عينيه، فإن اهلل عز و ج

یعيده بصيرا فيتبعك و هما یواریان بدنك فی التراب، ثم یتبعك الیيل فإذا صرت قریبرا  

من الحصن فی موضع كذا و كذا، رهقتك الیيل فأنزل عن فرسك و مر إلى الغرار، فإنره   

یشترك فی دمك فسقۀ من الجن و اإلن ، ففعل ما قال أمير المؤمنين ع، قال: فلما انتهى 

ين اصعدا فانظرا هل تریان شيئا؟ قاال: نرى خيال مقبلۀ، فنزل عن إلى الحصن، قال للرجل

فرسه و دخل الغار و عار فرسه، فلما دخل الغار ضربه أسود سالخ فيه و جاءت الیيرل،  

فلما رأوا فرسه عائرا قالوا: هذا فرسه و هو قریب فطلبه الرجال فأصابوه فی الغار فکلمرا  

اللحم، فأتوا به معاویۀ فنصبه على رمرح و هرو    ء من جسمه تبعهم ضربوا أیدیهم إلى شی

 أول رأس نصب فی اإلسالم. 

  22ص   81ج الحدیث،   رجال معجم                        

 أقول: یحتمل أن یکون المراد بأبی القاسم معاویۀ بن وهب. 

و قد روى عنه الحسن بن محبوب ذكره الصدوق فی المشيیۀ فی طریقه إلى معاویۀ برن  

و روى مضمون هذه الروایۀ فی اإلختصاص فی ترجمۀ عمرو بن الحم  بسند يخر وهب 

 . 1فی ذیل الحدیث 

ثم إن الکشی ذكر بعد ذلك كتابا للحسين ع إلى معاویۀ و فيه قولره ع أ و لسرت قاترل     

عمرو بن الحم  صاحب رسول اهلل ص؟ العبد الصالح الذی أبلته العبادة، فنحل جسرمه و  



 .............................................................................................|فراتر از قیام  __ 515

أمنته و أعطيته من عهود اهلل و مواثيقه ما لو أعطيته طائرا لنزل إليك من  اصفر لونه بعد ما

 رأس الجبل ثم قتلته جرأة على ربك و استیفافا بذلك العهد )إلخ(. 

 و یأتی هذا الکتاب فی ترجمۀ معاویۀ بن أبی سفيان. 

حدثنا جعفر برن الحسرين، عرن محمرد برن جعفرر        -قدس سره  -و قال الشيخ المفيد  

دب: األركان األربعۀ سلمان و المقداد و أبو ذر و عمار، هؤالء الصحابۀ و من التابعين المؤ

أوی  بن أني  القرنی الذی یشفع فی مثل ربيعۀ و مضر و عمرو بن الحمر  الیزاعری و   

 ذكر جعفر بن الحسين أنه كان من أمير المؤمنين بمنزلۀ سلمان من رسول اهلل ص. 

المقربين من أمير المؤمنين ع و قال فی ترجمۀ عمررو برن   اإلختصاص فی ذكر السابقين  

 . 8الحم  الیزاعی، الحدیث 

حدثنا جعفر بن الحسين عن محمد بن جعفر المؤدب، عن أحمد بن أبی عبد اهلل البرقری،   

عن أبيه رفعه قال: قال عمرو بن الحم  الیزاعی ألمير المؤمنين ع: و اهلل ما جئتك لمرال  

( و ال اللتماس سلطان ترفع به ذكری إال ألنك ابن عم رسول اهلل ص من الدنيا )تعطينيها

 و أولى الناس بالناس و زوج فاطمۀ 

سيدة نساء العالمين و أبو الذریۀ التی بقيت لرسول اهلل ص و أعظرم سرهما لإلسرالم مرن     

 : اللهم نرور قلبره براليقين و   -المهاجرین و األنصار... إلى أن قال: فقال أمير المؤمنين ع 

 اهده إلى الصراط المستقيم، لي  فی شيعتی مائۀ مثلك. 

 و ذكر فی  

  28ص   81ج الحدیث،   رجال معجم                        

هذه الترجمۀ ذیل الحدیث المذكور كتاب معاویۀ إليه یدعوه إلى بيعته و أعطى له األمان و 

رأس عمرو بن الحم  إلى أن عمرو بن الحم  لم یجبه إلى ذلك و ذكر قصۀ بعث معاویۀ ب

 زوجته و ما قالت هی فی ذلك حتى طلبها معاویۀ فتکلمت معه فألقمته حجرا. 
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أقول: إن ما تقدم من الروایات و إن كانت كلها ضعيفۀ السند إال أنها مستفيضۀ، علرى أن  

جاللۀ عمرو بن الحم  من الواضحات التی ال یعتریها شك مضافا إلى أن شهادة البرقری  

 كان من شرطۀ الیمي  فيها كفایۀ. على أنه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 بن حمق ماجرای شهادت عمرو .145

 171-171ص ،7 األشراف،ج أنساب

 أمر عمرو بن الحم  الیزاعی:

قالوا: لمّا طلب زیاد أصحاب حجر برن عردی    -ب 718( 118ص ،7 زكار،ج چاپ«)8»

م  بن الکاهن الیزاعی و رفاعۀ بن شدّاد البجلری إلرى المردائن، ثرم     هرب عمرو بن الح

مضيا إلى األنبار ثمّ إلى الموصل، فصارا إلى جبل من جبالها ممّا یلری الجزیررة، فکمنرا    

فيه، و بلغ عامل الرّستاق أنّ رجلين كامنان فی الجبل، فأنکر شأنهما و استراب بهما، « 1»

، فصار إليهما و معه أهل «1»ل له عبد اهلل بن أبی تلعۀ و كان العامل رجال من همدان یقا

البلد، فلمّا انتهى إلى موضعهما خرجا اليه، فأمّا عمرو بن الحم  فکان مریضرا قرد سرقى    

بطنه، فلم یکن عنده امتناع فأخذ، و أما رفاعۀ بن شدّاد البجلی فکان شابا قویّرا، فوثرب   

له، فیرج و خرجت الیيل فی طلبره، و  على فرس له جواد، و حمل على القوم فأفرجوا 

فيجرحه، حتّى نجا بنفسه و أمسکوا عن طلبه، فيقال « 1»كان راميا فجعل یرمی من لحقه 

 إنّه قال لعمرو بن الحم :

أقاتل عنك، فقال: انج بنفسك، و سألوا عمرا من هو فلم ییبرهم، فبعث به عبد اهلل ابرن  

ت معاویۀ، و هو الذی قتل علیّ جردّه عثمران   أبی تلعۀ إلى عبد الرحمن بن أمّ الحکم أخ

و یقرال   -«6»یوم حنين، و كان عبرد الررحمن علرى الموصرل و الجزیررة      « 7»الثقفی 
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فلمّا رأى عمررو برن    -( الموصل و أعمالها و معها شهرزور111ص ،7 زكار،ج على)چاپ

یرزعم أنّره    الح  عرفه فحبسه، و كتب إلى خاله معاویۀ بظفره به، فکتب معاویۀ إليه: إنّه

طعن عثمان تسع طعنات، و إنّا ال نرید أن نعتدی عليه، فاطعنه تسع طعنرات كمرا طعرن    

عثمان، فأخرج فطعن تسعا مات فی األولى منهنّ أو الثانيۀ، ثمّ احتزّ رأسه و بعث به إلرى  

  معاویۀ، فهو أوّل رأس بعث به إلى

 (111ص ،7 كار،جز )چاپ171ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

قعرد علرى   « 8»معاویۀ، و یقال انّه اتّیذت له مشاقص فطعن بها كما فعل بعثمران، فإنّره   

منهرا، و قرال ابرن    « 1»صدره و وجأه بمشاقص كانت معه تسع وجات مات فی اثنترين  

 «الکلبی عن أبيه

 : قتله ابن أمّ الحکم فی عمل الجزیرة.

الحم  إلى الموصل و عليها ابن أمّ الحکرم،   و قال الهيثم بن عدیّ: هرب عمرو بن -711

فصار إلى غار فی جبل، فعثر عليه و أخبر عبد الرحمن بن أمّ الحکم بمکانه، فبعث إليره  

خيال فدخل أقصى الغار فنهشته حيّۀ فقتلته و أخذ رأسه فحمل إلى زیاد، فحمله زیاد إلى 

 د.فی اإلسالم من بلد الى بل« 1»معاویۀ، فکان أوّل رأس حمل 

حدثنا محمّد بن الصبّاح عن شریك عن أبی إسحاق قال: أوّل رأس أهردی فری    -711

 اإلسالم رأس عمرو بن الحم  أهدی إلى معاویۀ.

 87-86ص اإلختصاص، 
عَاوِیَۀَ قَالَ كَانَ عَمْرُو بْنُ الْحَمِ ِ الْیُزَاعِیُّ شِيعَۀً لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فَلَمَّا صَارَ الْأَمْرُ إِلَى مُ 

 وَ أَخْمَردَ  انْحَازَ إِلَى شَهْرَزُورَ مِنَ الْمَوْصِلِ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِیَۀُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ أَطْفَأَ النَّائِرَةَ

مْ فِی سُوءِ الْأَثَرِ صُنْعاً الْفِتْنَۀَ وَ جَعَلَ الْعَاقِبَۀَ لِلْمُتَّقِينَ وَ لَسْتَ بِأَبْعَدِ أَصْحَابِكَ هِمَّۀً وَ لَا أَشَدِّهِ

بِطَاعَتِی وَ سَارَعَ إِلَى الدُّخُولِ فِی أَمْرِی وَ قَدْ بَطُؤَ بِكَ مَا بَطُؤَ فَادْخُلْ « 1»  كُلُّهُمْ قَدْ أَسْهَلَ
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لَا أَكُونُ لَكَ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ یُمْحَ عَنْكَ سَالِفُ ذُنُوبِكَ وَ مُحِیَ دَاثِرُ حَسَنَاتِكَ وَ لَعَلِّی 

وَ  دُونَ مَنْ كَانَ قَبْلِی إِنْ أَبْقَيْتَ وَ اتَّقَيْتَ وَ وَقَيْتَ وَ أَحْسَنْتَ فَاقْدَمْ عَلَیَّ يمِناً فِی ذِمَّرۀِ اللَّرهِ  

 بِاللَّهِ شَهِيداً.  وَ كَفى« 1»ذِمَّۀِ رَسُولِهِ ص مَحْفُوظاً مِنْ حَسَدِ الْقُلُوبِ وَ إِحَنِ الصُّدُورِ 

 87ص اإلختصاص،                         

أَتِرهِ  فَلَمْ یَقْدَمْ عَلَيْهِ عَمْرُو بْنُ الْحَمِ ِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ وَ جَاءَ بِرَأْسِهِ وَ بَعَرثَ بِرهِ إِلَرى امْرَ   

یَّ قَتِيلًا فَأَهْلًرا وَ سَرهْلًا مِرنْ    فَوُضِعَ فِی حَجْرِهَا فَقَالَتْ سَتَرْتُمُوهُ عَنِّی طَوِیلًا وَ أَهْدَیْتُمُوهُ إِلَ

هِ وَ عَجَّرلَ  هَدِیَّۀٍ غَيْرِ قَالِيَۀٍ وَ لَا مَقْلِيَّۀٍ بَلِّغْ أَیُّهَا الرَّسُولُ عَنِّی مُعَاوِیَۀَ مَا أَقُولُ طَلَبَ اللَّهُ بِدَمِر 

تَقِيّاً فَأَبْلِغْ أَیُّهَا الرَّسُولُ مُعَاوِیَۀَ مَا قُلْرتُ   فَقَدْ أَتَى أَمْراً فَرِیّاً وَ قَتَلَ بَارّاً« 8»  الْوَبِيلَ مِنْ نِقَمِهِ

ۀٍ عَنْهُ وَ لَا فَبَلَّغَ الرَّسُولُ مَا قَالَتْ فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَقَالَ لَهَا أَنْتِ الْقَائِلَۀُ مَا قُلْتِ قَالَتْ نَعَمْ غَيْرَ نَاكِلَ

ادِی قَالَتْ أَفْعَلُ فَوَ اللَّهِ مَا هُوَ لِی بِوَطَنٍ وَ لَا أَحِنُّ فِيهَرا  مُعْتَذِرَةٍ مِنْهُ قَالَ لَهَا اخْرُجِی مِنْ بِلَ

وَ كَثُرَ فِيهَا دَیْنِی مِنْ غَيْرِ مَا قَررَّتْ  « 1»  إِلَى سِجْنٍ وَ لَقَدْ طَالَ بِهَا سَهَرِی وَ اشْتَدَّ بِهَا عَبَرِی

الْکَاتِبُ یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَا مُنَافِقَۀٌ فَأَلْحِقْهَا بِزَوْجِهَرا   بِهِ عَيْنِی فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِی سَرْحٍ

[ مَنْ أَنْعَمَكَ خِلَعراً وَ   فَنَظَرَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ یَا مَنْ بَيْنَ لَحْيَيْهِ كَجُثْمَانِ الضِّفْدِعِ أَ لَا قلت ]قَتَلْتَ

قُ الْمُنَافِ ُ مَنْ قَالَ بِغَيْرِ الصَّوَابِ وَ اتَّیَرذَ الْعِبَرادَ كَالْأَرْبَرابِ    أَصْفَاكَ كساء ]كُسَا[ إِنَّمَا الْمَارِ

نْدٍ فَأُنْزِلَ كُفْرُهُ فِی الْکِتَابِ فَأَوْمَى مُعَاوِیَۀُ إِلَى الْحَاجِبِ بِإِخْرَاجِهَا فَقَالَتْ وَا عَجَبَاهْ مِنِ ابْنِ هِ

نِی نَوَافِذُ لِسَانِهِ أَمَا وَ اللَّهِ لَأَبْقُرَنَّهُ بِکَلَامٍ عَتِيدٍ كنواقد ]كَنَوَافِذِ[ الْحَدِیدِ یُشِيرُ إِلَیَّ بِبَنَانِهِ وَ یَمْنَعُ

 «1»أَ وَ مَا أَنَا بِآمِنَۀَ بِنْتِ الشَّرِیدِ 

 128-122ص ، 11 جبحار األنوار، 
بْنِ «[ خ»انَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شُهَيْرٍ ]شِمِّيرِ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الصَّوَّافُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سُفْيَ

 سَدِیرٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ لِعَمْرِو بْنِ الْحَمِ ِ الْیُزَاعِیِّ:
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 [: أَ فَرأَنْزِلُ فِری بَنِری كِنَانَرۀَ     أَیْنَ نَزَلْتَ یَا عَمْرُو؟ قَالَ: فِی قَوْمِی. قَالَ: لَا تَنْزِلَنَّ فِيهِمْ ]قَرالَ 

 جِيرَانِنَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: أَ فَأَنْزِلُ فِی ثَقِيفٍ؟ قَالَ: فَمَا تَصْنَعُ بِالْمَعَرَّةِ وَ الْمَجَرَّةِ؟ قَالَ:

وَ مَا هُمَا؟ قَالَ: عُنُقَانِ مِنْ نَارٍ یَیْرُجَانِ مِنْ ظَهْرِ الْکُوفَۀِ، أَحَدُهُمَا عَلَرى تَمِريمٍ وَ بَکْررِ بْرنِ     

مَا یُفْلِتُ مِنْهُ أَحَدٌ، وَ یَأْتِی الْعُنُ َ الْآخَرَ فَيَأْخُذُ عَلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ مِنَ الْکُوفَۀِ، فَقَلَّ وَائِلٍ، فَقَلَّ

 مَنْ یُصِيبُ مِنْهُمْ. إِنَّمَا هُوَ یَدْخُلُ الدَّارَ فَيُحْرِقُ الْبَيْتَ وَ الْبَيْتَيْنِ.

 ی عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ مِنَ الْأَزْدِ.قَالَ: فَأَیْنَ أَنْزِلُ؟ قَالَ: فِی بَنِ

 قَالَ: فَقَالَ قَوْمٌ حَضَرُوا هَذَا الْکَلَامَ: مَا نَرَاهُ إِلَّا كَاهِناً یَتَحَدَّثُ بِحَدِیثِ الْکَهَنَۀِ.

  فَقَالَ: یَا عَمْرُو إِنَّكَ لَمَقْتُولٌ بَعْدِی، وَ إِنَّ رَأْسَكَ لَمَنْقُولٌ، وَ هُوَ أَوَّلُ رَأْسٍ

 128ص ، 11 جبحار األنوار،                         

ا هَرذَا  یُنْقَلُ فِی الْإِسْلَامِ، وَ الْوَیْلُ لِقَاتِلِكَ، أَمَا إِنَّكَ لَا تَنْزِلُ بِقَوْمٍ إِلَّا أَسْلَمُوكَ بِرُمَّتِركَ، إِلَّر  

 لِمُوكَ وَ لَنْ یَیْذُلُوكَ.الْحَیَّ مِنْ بَنِی عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ مِنَ الْأَزْدِ، فَإِنَّهُمْ یُسْ

[ عَمْرُو بْنُ الْحَمِ ِ فِی خِلَافَۀِ مُعَاوِیَۀَ فِی أَحْيَاءِ  قَالَ: فَوَ اللَّهِ مَا مَضَتِ الْأَیَّامُ حَتَّى تنقل ]یُنْقَلَ

قُتِلَ وَ حُمِلَ رَأْسُهُ مِنَ الْعَرَبِ خَائِفاً مَذْعُوراً، حَتَّى نَزَلَ فِی قَوْمِهِ مِنْ بَنِی خُزَاعَۀَ، فَأَسْلَمُوهُ فَ

 لَامِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ!الْعِرَاقِ إِلَى مُعَاوِیَۀَ بِالشَّامِ. وَ هُوَ أَوَّلُ رَأْسٍ حُمِلَ فِی الْإِسْ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 (12 ی مارهسند ش: نيز ر.ك)

 12-17ص بالغات النساء، 

 كالم يمنۀ بنت الشرید
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قال: حدثنا العباس بن بکار قال: حدثنا أبو بکر الهذلی عن الزهری و سهل بن أبی سرهل  

التميمی عن أبيه قاال: لما قتل علی بن أبی طالب ع بعث معاویۀ فی طلب شيعته فکان فی 

فأرسل إلى امرأته يمنۀ بنرت الشررید    منه« 8»  من طلب عمرو بن الحم  الیزاعی فراغ

فحبسها فی سجن دمش  سنتين ثم إن عبد الرحمن بن الحکم ظفر بعمرو بن الحم  فری  

بعض الجزیرة فقتله و بعث برأسه إلى معاویۀ و هو أول رأس حمل فی اإلسالم فلما أترى  

لم بره  معاویۀ الرسول بالرأس بعث به إلى يمنۀ فی السجن و قال للحرسی: احفظ ما ترتک 

له ساعۀ ثم وضرعت  « 1»  حتى تؤدیه إلی و اطرح الرأس فی حجرها ففعل هذا فارتاعت

سرلطان  « 1»  یدها على رأسها و قالت: وا حزنى لصغره فی دار هوان و ضي  من ضريمه 

و أنرا  « 1»نفيتموه عنی طویال و أهدیتموه إلی قتيال فأهال و سهال بمن كنت له غير قاليۀ 

دونه أیرتم اهلل  « 7»  ارجع به أیها الرسول إلى معاویۀ فقل له و ال تطوهله اليوم غير ناسيۀ 

ولدك و أوحش منك أهلك و ال غفر لك ذنبك فرجع الرسول إلى معاویۀ فأخبره بمرا  

قالت: فأرسل إليها فأتته و عنده نفر فيهم إیاس بن حسل أخو مالك بن حسل و كان فی 

و ثقل إذا تکلم فقال لها معاویۀ: أ أنرت یرا    عن فيه لعظم كان فی لسانه« 6»شدقيه نتوء 

 عدوة

 11ص بالغات النساء،                         

عنه و ال معتذرة منه و ال منکرة « 8»اهلل صاحبۀ الکالم الذی بلغنی؟ قالت: نعم غير نازعۀ 

غت له فلعمری لقد اجتهدت فی الدعاء إن نفع االجتهاد و إن الح  لمن وراء العباد و ما بل

شيئا من جزائك و إن اهلل بالنقمۀ من ورائك فأعرض عنها معاویۀ فقال إیاس: اقتل هذه 

یا أمير المؤمنين فو اهلل ما كان زوجها أح  بالقتل منهرا فالتفترت إليره فلمرا رأتره نراتئ       

الضرفدع ثرم أنرت    « 1»  الشدقين ثقيل اللسان قالت: تبا لك ویلك بين لحيتيك كجثمان

إِنْ تُرِیدُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ جَبَّاراً فِری الْرأَرْضِ وَ مرا      ا قتل زوجی باألم تدعوه إلى قتلی كم

فضحك معاویۀ ثم قال: هلل درك اخرجی ثم ال أسمع برك    تُرِیدُ أَنْ تَکُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ
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ء من الشام فما الشام لی  ء من الشام قالت: و أبی ألخرجن ثم ال تسمع لی فی شی فی شی

و ما هی لی بوطن و ال أحن فيها إلى سکن و لقد « 1»  ب و ال أعرج فيها على حميمبحبي

عظم فيها دیتی و ما قرت فيها عينی و ما أنا فيها إليك بعائدة و ال حيرث كنرت بحامردة    

فأشار إليها ببنانه اخرجی فیرجت و هی تقول: وا عجبی لمعاویۀ یکرف عنری لسرانه و    

عمرو بکالم مؤید سدید أوجع من نوافذ « 1»  اهلل ليعارضنه یشير إلی الیروج ببنانه أما و

الحدید أو ما أنا بابنۀ الشرید فیرجت و تلقاها األسود الهاللی و كان رجال أسرود أصرلع   

فسمعها و هی تقول ما تقول فقال: لمن تعنی هذه أ ألمير المؤمنين تعنی « 7»  أسلع أصعل

أ تلعننی و اللعنۀ برين  « 6»قالت: خزیا لك و جدعا عليها لعنۀ اهلل فالتفتت إليه فلما رأته 

« 1»  إلى قدميك اخسأ یا هامرۀ الصرعل و وجره الجعرل    « 7»  جنبيك و ما بين قرنيك

األسلع ینظر إليها ثرم سرأل عنهرا    « 82»  فبهت« 2»فأذلل بك نصيرا و أقلل بك ظهيرا 

  فأخبر فأقبل إليها معتذرا خوفا من لسانها فقالت: قد قبلت عذرك

 12ص بالغات النساء،                         

فيك فبلغ ذلك معاویۀ فقال: زعمت یا أسلع « 8»  و إن تعد أعد ثم ال أستقيل و ال أراقب

ليست بمیالسۀ نوافرذ  « 1»  من یغلبك أ ما علمت أن حرارة المتبول« 1»  أنك ال تواقف

و االعترذار  « 7»بصبصرۀ منهرا   عند مواقف الیصام أ فال تركت كالمها قبل ال« 1»  الکالم

و اهلل یا أمير المؤمنين لم أكن أرى شيئا من النساء یبلغ من معاضريل  « 6»  إليها؟ قال: إی

فإذا هی تحمل قلبا شدیدا و لسانا حدیدا و « 1»ما بلغت هذه المرأة حالستها « 7»  الکالم

ى عبيد بن أوس فقال: و هالتنی رعبا و أوسعتنی سبا ثم التفت معاویۀ إل« 2»جوابا عتيدا 

ابعث لها ما تقطع به عنا لسانها و تقضی به ما ذكرت من دینها و تیف بره إلرى بالدهرا و    

قال: اللهم اكفنی شر لسانها فلما أتاها الرسول بما أمر به معاویۀ قالت: یا عجبی لمعاویرۀ  

مرا  یقتل زوجی و یبعث إلی بالجوائز فليت أبی كرب سد عنی حره صلۀ خذ من الرضعۀ 

فأخذت ذلك و خرجت ترید الجزیرة فمرت بحمص فقتلها الطراعون فبلرغ   « 82»عليها 
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یا أمير المؤمنين « 88»  ذلك األسلع فأقبل إلى معاویۀ كالمبشر له فقال: له أفرخ روعك

قد استجيبت دعوتك فی ابنۀ الشرید و قد كفيت شر لسانها قال: و كيف ذلك؟ قال: مرت 

له معاویۀ: فنفسك فبشر بما أحببت فإن موتها لم یکن على  بحمص فقتلها الطاعون فقال

منه عليك و لعمری ما انتصفت منها حين أفرغت عليك شؤبوبا وبريال  « 81»  أحد أروح

 ء إال و قد أصابك مثله أو أشد منه. فقال األسلع: ما أصابنی من حرارة لسانها شی« 81»

 112-172ص ، 11 جبحار األنوار، 

عَمْرُو بْنُ الْحَمِ ِ الْیُزَاعِیُّ شِيعَۀً لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَمَّا صَرارَ   قَالَ: ]وَ[ كَانَ

 الْأَمْرُ إِلَى مُعَاوِیَۀَ انْحَازَ إِلَى شَهْرَزُورَ مِنَ الْمَوْصِلِ.

النَّائِرَةَ وَ أَخْمَدَ الْفِتْنَۀَ وَ جَعَلَ الْعَاقِبَۀَ لِلْمُتَّقِرينَ، وَ  وَ كَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِیَۀُ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ أَطْفَأَ 

لَسْتَ بِأَبْعَدَ أَصْحَابِكَ هِمَّۀً وَ لَا أَشَدَّهُمْ فِی سُوءِ الْأَثَرِ صُنْعاً، كُلُّهُرمْ قَردْ أَسْرهَلَ بِطَراعَتِی وَ     

[ یُمْرحَ   بِكَ مَا بَطَأَ فَادْخُلْ فِيمَا دَخَلَ فِيرهِ ]النَّراسُ  سَارَعَ إِلَى الدُّخُولِ فِی أَمْرِی، وَ قَدْ بَطَأَ 

عَنْكَ سَالِفُ ذُنُوبِكَ وَ نُحِیَ دَاثِرُ حَسَنَاتِكَ، وَ لَعَلِّی لَا أَكُونُ لَكَ دُونَ مَرنْ كَرانَ قِبَلِری إِنْ    

فِی ذِمَّۀِ اللَّهِ وَ ذِمَّۀِ رَسُرولِهِ، مَحْفُوظراً    أَبْقَيْتَ وَ اتَّقَيْتَ وَ وَفَيْتَ وَ أَحْسَنْتَ، فَاقْدَمْ عَلَیَّ يمِناً

،  الْحَمِر ِ   بِاللَّهِ شَهِيداً فَلَمْ یَقْدَمْ عَلَيْرهِ عَمْررُو بْرنُ     مِنْ حَسَدِ الْقُلُوبِ وَ إِحْنِ الصُّدُورِ وَ كَفى

[  ]وَ هِریَ فِری سِرجْنِهِ     مُعَاوِیَۀُ[ إِلَى امْرَأَتِهِ[ فَبَعَثَ بِهِ ] فَبَعَثَ إِلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ وَ جَاءَ بِرَأْسِهِ ]إِلَيْهِ

 فَوَضَعَ فِی حَجْرِهَا فَقَالَتْ: سَتَرْتُمُوهُ عَنِّی طَوِیلًا وَ أَهْدَیْتُمُوهُ إِلَیَّ قَتِيلًا! فَأَهْلًا وَ سَرهْلًا مِرنْ  

ولُ عَنِّی مُعَاوِیَۀَ مَا أَقُولُ: طَلَبَ اللَّهُ بِدَمِهِ، وَ عَجَّلَ هَدِیَّۀٍ غَيْرِ قَالِيَۀٍ وَ لَا بِمَقْلِيَّۀٍ، بَلِّغْ أَیُّهَا الرَّسُ

 یَۀَ مَا قُلْتُ.لَهُ الْوَیْلَ مِنْ نِقَمِهِ، فَقَدْ أَتَى أَمْراً فَرِیّاً وَ قَتَلَ بَرّاً تَقِيّاً، فَأَبْلِغْ أَیُّهَا الرَّسُولُ مُعَاوِ

لَتْ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ الْقَائِلَۀُ مَا قُلْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ غَيْررَ  فَبَلَّغَ الرَّسُولُ ]مُعَاوِیَۀَ[ مَا قَا

 نَاكِلَۀٍ عَنْهُ وَ لَا مُعْتَذِرَةٍ مِنْهُ. قَالَ لَهَا: اخْرُجِی مِنْ بِلَادِی.
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ى سِجْنٍ، وَ لَقَدْ طَرالَ بِهَرا سَرهَرِی وَ    قَالَتْ: أَفْعَلُ فَوَ اللَّهِ مَا هُوَ لِی بِوَطَنٍ وَ لَا أَحِنُّ فِيهَا إِلَ

 اشْتَهَرَ بِهَا عَبَرِی وَ كَثُرَ فِيهَا دَیْنِی مِنْ غَيْرِ مَا قَرَّتْ بِهِ عَيْنِی.

جِهَرا.  یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّهَا مُنَافِقَۀٌ فَأَلْحِقْهَرا بِزَوْ « 8»فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِی سَرْحٍ الْکَاتِبُ: 

 فَنَظَرَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: یَا مَنْ بَيْنَ لَحْيَيْهِ كَجُثْمَانِ الضِّفْدِعِ! أَ لَرا قَتَلْرتَ مَرنْ أَنْعَمَركَ خِلَعراً وَ     

، فَأَنْزَلَ أَصْفَاكَ بِکِسَاءٍ، إِنَّمَا الْمَارِقُ الْمُنَافِ ُ مَنْ قَالَ بِغَيْرِ الصَّوَابِ، وَ اتَّیَذَ الْعِبَادَ كَالْأَرْبَابِ

 كُفْرَهُ فِی الْکِتَابِ.

 112ص ، 11 جبحار األنوار،                         

 وَ فَأَوْمَأَ مُعَاوِیَۀُ إِلَى الْحَاجِبِ بِإِخْرَاجِهَا فَقَالَتْ: وَا عَجَبَاهْ مَنِ ابْنُ هِنْدٍ! یُشِريرُ إِلَریَّ بِبَنَانِرهِ   

وَ اللَّهِ لَأَبْقَرَنَّهُ بِکَلَامٍ عَتِيدٍ كَنَوَافِذِ الْحَدِیدِ، أَ وَ مَرا أَنَرا بِآمِنَرۀَ بِنْرتِ      یَمْنَعُنِی نَوَافِذُ لِسَانِهِ، أَمَا

 الرُّشَيْدِ ]ظ: الشَّرِیدِ[.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 886-887ص األمالی) للصدوق(، 

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ الْفَامِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّرهِ بْرنِ جَعْفَررِ بْرنِ جَرامِعٍ       -1

 الْحِمْيَرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَرنِ الْمُفَضَّرلِ  

أَنَّ الْحُسَيْنَ بْرنَ عَلِریِّ بْرنِ أَبِری       مَرَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عبْنِ عُ

  طَالِبٍ ع دَخَلَ یَوْماً إِلَى

 886ص األمالی) للصدوق(،                         

یُبْکِيكَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبْکِی لِمَا یُصْرنَعُ بِركَ   الْحَسَنِ ع فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ بَکَى فَقَالَ لَهُ مَا 

یَا أَبَرا  فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ ع إِنَّ الَّذِی یُؤْتَى إِلَیَّ سَمٌّ یُدَسُّ إِلَیَّ فَأُقْتَلُ بِهِ وَ لَکِنْ لَا یَوْمَ كَيَوْمِكَ 
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رَجُلٍ یَدَّعُونَ أَنَّهُمْ مِنْ أُمَّۀِ جَدِّنَا مُحَمَّدٍ ص وَ یَنْتَحِلُرونَ   عَبْدِ اللَّهِ یَزْدَلِفُ إِلَيْكَ ثَلَاثُونَ أَلْفَ

دِینَ الْإِسْلَامِ فَيَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِكَ وَ سَفْكِ دَمِكَ وَ انْتِهَاكِ حُرْمَتِكَ وَ سَربْیِ ذَرَارِیِّركَ وَ   

ی أُمَيَّۀَ اللَّعْنَۀُ وَ تُمْطِرُ السَّمَاءُ رَمَاداً وَ دَماً وَ یَبْکِی نِسَائِكَ وَ انْتِهَابِ ثَقَلِكَ فَعِنْدَهَا تَحِلُّ بِبَنِ

 ءٍ حَتَّى الْوُحُوشُ فِی الْفَلَوَاتِ وَ الْحِيتَانُ فِی الْبِحَارِ. عَلَيْكَ كُلُّ شَیْ

 181ص ، 17 جبحار األنوار، 

 )به نقل از أمالی صدوق(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 87-81ص اسين، م، شيخ رضی يل یصلح الحسن عليه السال 
وبهذا استتب لصنوه سيد الشهداء أن یثور ثورته التی أوضح اللّه بها الکتاب ، وجعله فيهرا  

 .عبرة ألولی االلباب

ا فی موضعه منها ، وفی زمانه وجهين لرسالۀ واحدة ، كل وجه منهم السالم عليهما وقد كانا

 .من مراحلها ، یکافئ اآلخر فی النهوض بأعبائها ویوازنه بالتضحيۀ فی سبيلها

فالحسن لم یبیل بنفسه ، ولم یکن الحسين أسیى منه بها فی سبيل اللّره ، وانمرا صران    

نفسه یجندها فی جهاد صامت ، فلما حان الوقت كانت شهادة كربالء شهادة حسنيۀ ، قبل 

 .ن تکون حسينيۀا

 بمعانی التضحيۀ من یوم الطف لدى اولی أعرق ساباط وكان یوم

  .االلباب ممن تعم  ‹ 81صفحه › 
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، أعطی من البطولۀ دور الصابر على احتمال المکاره فری صرورة    السالم عليه الن الحسن

 .مستکين قاعد

نضج نتائجها ، ومهرد  حسنيۀ أوالً ، وحسينيۀ ثانياً ، الن الحسن أ« الطف » وكانت شهادة 

 .أسبابها

كان نصر الحسن الدامی موقوفاً على جلو الحقيقۀ التی جالها ر الخيه الحسين ر بصربره     

 .وحکمته ، وبجلوها انتصر الحسين نصره العزیز وفتح اللّه له فتحه المبين

ر كأنهما متفقان على تصميم الیطۀ : أن یکون للحسن منها دور الصراب  السالم عليهما وكانا

 .الحکيم ، وللحسين دور الثائر الکریم ، لتتألف من الدورین خطۀ كاملۀ ذات غرض واحد

وقد وقف الناس ر بعد حادثتی ساباط والطف ر یمعنون فی االحداث فيرون فری هرؤالء     

االمویين عصبۀ جاهليۀ منکرة ، بحيث لو مثلت العصبيات الجلفۀ النذلۀ الظلوم لرم تکرن   

 .فی الیطر على االسالم وأهلهغيرهم ، بل تکون دونهم 

رأى الناس من هؤالء االمویين ، قردة تنزو على منبر رسول اللّه ، تکشِّر لالمۀ عن أنياب 

 .غول ، وتصافحها بأید تمتد بمیالب ذئب ، فی نفوس تدب بروح عقرب

رأوا فيهم هذه الصورة منسجمۀ شائعۀ متوارثۀ ، لم تیفف من شرها التربيرۀ االسرالميۀ ،   

تطامن من لؤمها المکارم المحمدیۀ. فمضغ االكباد یوم هند وحمزة ، یرتقی به الحقرد   ولم

االموی االثيم ، حتى یکون تنکيالً بربریاً یوم الطف ، ال یکتفی بقتل الحسين ، حتى یوطئ 

الیيل صدره وظهره. ثم ال یکتفی بذلك ، حتى یترك عاریراً برالعراء ، لوحروش االرض    

رأسه ورؤوس الشهداء من يله وصحبه على أطرراف االسرنۀ الرى     وطير السماء ، ویحمل

الشام. ثم ال یکتفی بهذا كله ، حتى یوقف حرائر الوحی من بنات رسول اللّره علرى درج   

 ... !!!السبى

رأى الناس الحسن یسالم ، فال تنجيه المسالمۀ مرن خطرر هرذه الوحشريۀ      ‹ 81صفحه › 

له بغياً وعدواناً. ورأوا الحسين یثور فی حين أتيح اللئيمۀ ، حتى دس معاویۀ اليه السم فقت
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للثورة الطری  الى أفهامهم تتفجر فيها باليقظۀ والحریۀ ، فال تقف الوحشيۀ االمویۀ بشریء  

 .عن المظالم ، بل تبلغ فی وحشيتها أبعد المدى

ا وكان من الطبيعی أن یتحرر الرأی العام على وهج هذه النار المحرقۀ منطلقراً الرى زوایر   

التاریخ وأسراره ، یستنزل االسباب من هنا وهناك بلمعان ویقظۀ ، وسير دائب یدنيه الرى  

الحقيقۀ ، حقيقۀ االنحراف عن يل محمد ، حتى یکون أمامها وجهاً لوجه ، یسمع همسرها  

هناك فی الصدر االول ، وهی تتسار وراء الحجب واالستار ، وتدبر االمر فی اصطناع هذا 

 .اصطناعاً یطفئ نور يل محمد ، أو یحول بينه وبين االمۀ« م االموی الداهيۀ الظلو» 

» نعم أدرك الرأی العام بفضل الحسن والحسين وحکمۀ تدبيرهما كرل خافيرۀ مرن أمرر     

 .وأمور مسددی سهمها على نحو واضح« االمویۀ 

 أدرك ر فيما یتصل باالمویين ر أن العالقۀ بينهم وبرين االسرالم انمرا هری عالقرۀ عرداء       

مستحکم ، ضرورة أنه اذا كان الملك هو ما تهدف اليه االمویۀ ، فقد بلغه معاویۀ ، وأتراح  

له الحسن ، فما بالها تالحقه بالسم وأنواع الظلم والهضم ، وتتقصى االحررار االبررار مرن    

 ... !أوليائه لتستأصل شأفتهم وتقتلع بذرتهم؟

قد أزیح الحسين مرن الطریر  ، وترم    واذا كان الملك وحده هو ما تهدف اليه االمویۀ ، ف

ليزید ما یرید ، فما بالها ال تکف وال ترعوی ، وانما تسرف اقسرى مرا یکرون االسرراف     

واالجحاف فی حركۀ من حركات االفناء على نمط من االستهتار ، ال یعهرد فری تراریخ    

 .. الجزارین والبرابرة؟؟

نترك تقدیره وبيانه للعارفين بمنابع  أما ما انتجته هذه المحاكمۀ ألولی االلباب ، فذلك ما

» الیير ، ومطالع النور فی التاریخ االسالمی ، على انا فصلناه بآیاته وبيناتره فری مقدمرۀ    

 «المجال  الفاخرة فی مآتم العترة الطاهرة

فليراجع ، ولنکتف اآلن باالشارة الى ما قلناه فی التوحيد بين صلح الحسن  ‹ 87صفحه › 

والتعاون بين هذین المظهرین ، على كشف القنراع عرن الوجره االمروی     وثورة الحسين ، 
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المظلم ، واالعالن عن الحقيقۀ االمویۀ ، فأقول عوداً على بدء : كانت شهادة الطف حسنيۀ 

اوالً ، وحسينيۀ ثانياً. وكان یوم ساباط ، أعرق بمعانی الشهادة والتضحيۀ من یروم الطرف   

 .عند من تعم  واعتدل وأنصف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ت حکومت امام حسنمدّ .149

 (811و11 ی سند شماره)ر.ك:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 بعد از صلح با معاویه  حیات امام حسن ی دوره .151

 (11 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  حیات امام حسین ی دوره .151

 (822 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  تاریخ شهادت امام حسن عسگری .152

 (11 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 هبه صلح حدیبیّ انمعترض .153

 (27 ی سند شماره)ر.ك:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ساباط ی منطقهدر  ترور امام حسن .154

 (76و17 ی سند شماره)ر.ك:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ؤمنینبعد از شهادت امیرالم امام حسن ی خطبه .155

 871ص  ،1ج  ،الحاكم النيسابوری ،المستدرك

) حدثنا ( أبو محمد الحسن بن محمد بن یحيى ابن أخری طراهر العقيقری الحسرنی ثنرا       

إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر ابن محمد بن علی بن الحسين حدثنی عمى علی 

برن الحسرين    جعفر بن محمد حدثنی الحسين بن زید عن عمر بن علی عن أبيه علی بن 

قال خطب الحسن بن علی الناس حين قتل علی فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال لقد قربض  

فی هذه الليلۀ رجل ال یسبقه األولون بعمل وال یدركه اآلخرون وقد كان رسول اهلل صلى 

اهلل عليه ويله یعطيه رایته فيقاتل وجبریل عن یمينه وميکائيل عن یساره فما یرجع حترى  

عليه وما ترك على أهل األرض صفراء وال بيضاء اال سبع مائۀ درهم فضلت من  یفتح اهلل

عطایاه أراد أن یبتاع بها خادما ألهله ثم قال أیها الناس من عرفنی فقد عرفنی ومرن لرم   

یعرفنی فانا الحسن بن علی وانا ابن النبی وانا ابن الوصی وانا ابن البشير وانا ابرن النرذیر   

ى اهلل باذنه وانا ابن السراج المنير وانا من أهل البيت الذی كان جبریرل  وانا ابن الداعی إل

ینزل الينا ویصعد من عندنا وانا من أهل البيت الذی اذهب اهلل عرنهم الررج  وطهررهم    
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تطهيرا وانا من أهل البيت الذی افترض اهلل مودتهم على كل مسلم فقرال تبرارك وتعرالى    

سئلکم عليه اجرا اال المودة فی القربى ومن یقترف حسنۀ لنبيه صلى اهلل عليه ويله قل ال أ

 ۀ مودتنا أهل البيتنزد له فيها حسنا فاقتراف الحسن

 811ص  ،ذخائر العقبى

ذكر خطبته یوم قتل أبوه علی بن أبی طالب عن زید بن الحسن قال خطب الحسن الناس  

م قال لقرد قربض فری    حين قتل علی بن أبی طالب رضی اهلل عنه فحمد اهلل وأثنى عليه ث

هذه الليلۀ رجل لم یسبقه األولون وال یدركه اآلخرون وقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وسلم یعطيه رایته فيقاتل جبریل عن یمينه وميکائيل عن شماله فما یرجع حتى یفرتح اهلل  

عليه والترك على وجه األرض صفراء وال بيضاء إال سبعمائۀ درهم فضلت مرن عطائره   

أن یبتاع بها خادما ألهله ثم قال أیها الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لرم یعرفنری    أراد

فأنا الحسن ابن علی وأنا ابن الوصی وأنا ابن البشير وأنا ابن النذیر وأنا ابن الرداعی إلرى   

اهلل باذنه والسراج المنير وأنا من أهل البيت الذی اذهب اهلل عنهم الرج  وطهرهم تطهيرا 

هل البيت الذی افترض اهلل مودتهم على كل مسلم فقال اهلل تعالى لنبيه صرلى اهلل  وأنا من أ

عليه وسلم ) قل ال أسألکم عليه أجرا إال المودة فی القربى ومن یقترف حسنۀ نزد له فيها 

 حسنا ( فاقتراف الحسنۀ مودتنا أهل البيت . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

 عمر امیرالمؤمنین مدت .156

 121ص ،1 األشراف،ج أنساب
 .أشهر عشرة: یقال و. أشهر تسعۀ و سنين أربع عنه تعالى اهلل رضی علی خالفۀ كانت و

 :یقال و. -الثبت( هو) ذلك و -سنۀ ستون و ثالث توفی یوم له كان و



 517 __کتاب مستندات  |........................................................................................

 .سنۀ خمسون و تسع له و توفی إنه

 171ص ، 8 جالکافی، 

  مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِبَابُ مَوْلِدِ أَ

بَعْدَ عَامِ الْفِيلِ بِثَلَاثِينَ سَنَۀً وَ قُتِلَ ع فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لِتِسْعٍ بَقِينَ مِنْهُ  -وُلِدَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع

ثٍ وَ سِتِّينَ سَنَۀً بَقِیَ بَعْدَ قَربْضِ النَّبِریِّ ص   لَيْلَۀَ الْأَحَدِ سَنَۀَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَا

شِرمٌ  ثَلَاثِينَ سَنَۀً وَ أُمُّهُ فَاطِمَۀُ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَ هُوَ أَوَّلُ هَاشِمِیٍّ وَلَدَهُ هَا

 مَرَّتَيْنِ.

 172ص ، 11 جبحار األنوار، 
توفی علی ع و هو ابرن ثرالث و     عن أبی إسحاق قالأبو القاسم نعيم قال حدثنا شریك 

 ستين سنۀ...

  . و منهم

بعث رسرول اهلل و علری ص ابرن      ابن عائشۀ من طری  أحمد بن زكریا قال سمعته یقول

 «.6»عشر سنين و قتل علی و له ثالث و ستون سنۀ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 خدادر زمان ایمان به رسول  مؤمنینامیرال سنّ .157

 181ص ،1 الطبری،ج تاریخ
 بن ابراهيم أخبرنا: قال عمر، بن محمد أخبرنا: قال سعد، ابن حدثنا: قال الحارث، حدثنى

 :قال مجاهد، عن نجيح، ابى ابن عن نافع،

  .سنين عشر ابن هو و على اسلم
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 112-111ص ، 1 جالکافی، 
 «1»  عحَدِیثُ إِسْلَامِ عَلِیٍّ 

 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: -716

 112ص ، 1 جالکافی،                         

الَ أَ وَ كَانَ كَافِراً سَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع ابْنُ كَمْ كَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع یَوْمَ أَسْلَمَ فَقَ

قَطُّ إِنَّمَا كَانَ لِعَلِیٍّ ع حَيْثُ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَسُولَهُ ص عَشْرُ سِنِينَ وَ لَرمْ یَکُرنْ یَوْمَئِرذٍ    

وَ   بِاللَّهِ  الْإِیمَانِ  لَىإِ  كُلَّهُمْ  النَّاسَ  كَافِراً وَ لَقَدْ يمَنَ بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ بِرَسُولِهِ ص وَ سَبَ َ

وَ كَانَتْ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص الظُّهْررَ   بِرَسُولِهِ ص وَ إِلَى الصَّلَاةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ

تَيْنِ رَكْعَتَريْنِ وَ كَرانَ   رَكْعَتَيْنِ وَ كَذَلِكَ فَرَضَهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى مَنْ أَسْلَمَ بِمَکَّۀَ رَكْعَ

  رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّيهَا بِمَکَّۀَ رَكْعَتَيْنِ وَ یُصَلِّيهَا عَلِیٌّ ع مَعَهُ بِمَکَّۀَ رَكْعَتَيْن

 112ص ، 81 جبحار األنوار، 

علی ع   به  ذكر يمن  أول  . قال ابن إسحاق كان أول من اتبع رسول اهلل ص خدیجۀ و كان

بن عشر سنين ثم زید بن حارثۀ قيل ثم أسلم بالل و قيل ثم أبرو بکرر ثرم    و هو یومئذ ا

 «7»الزبير و عثمان و طلحۀ و سعد بن أبی وقاص و عبد الرحمن بن عوف. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ایمان امیرالمؤمنین ی پیشینه .158

 811ص تفسير فرات الکوفی، 

فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْکُوفِیُّ مُعَنْعَناً عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِرأَبِی جَعْفَررٍ    قَالَ -«871»

الَّذِینَ يمَنُوا وَ لَمْ یَلْبِسُوا إِیمانَهُمْ بِظُلْرمٍ أُولئِركَ لَهُرمُ      مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
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[ یَا أَبَانُ أَنْتُمْ تَقُولُونَ هُوَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَ نَحْرنُ نَقُرولُ    قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ]ع  هْتَدُونَالْأَمْنُ وَ هُمْ مُ

  [ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع لِأَنَّهُ لَمْ یُشْرِكْ بِاللَّهِ طَرْفَۀَ عَريْنٍ  هَذِهِ الْآیَۀُ نَزَلَتْ فِی ]أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

[ مَرنْ   لَمْ یَعْبُدِ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِیِّ ص ]الْقِبْلَرۀَ[ وَ هُروَ ]أَوَّلُ   قَطُّ وَ

 صَدَّقَهُ فَهَذِهِ الْآیَۀُ نَزَلَتْ فِيهِ.

 181ص  ،11 ج دمش ، مدینۀ تاریخ
 أبو أنا یوسف، بن حمزة نا مسعدة، بن القاسم أبو أخبرنا السّمرقندی، بن القاسم أبو أخبرنا

 نرا  الشّرهرزوری،  المغيرة بن محمّد نا حميد، بن هارون بن محمّد نا ،«1» عدی بن أحمد

 .جابر عن الزبير، أبی عن لهيعۀ، ابن نا المدائنی، الحسن بن یحيى

 و یاسرين،  يل مرؤمن : قط باللّه كفروا ما ثالثۀ: »قال أنه سلم و عليه اللّه صلى النبی عن

 «.7[ »1161] «فرعون امرأة يسيۀ و طالب، أبی بن علی

 811ص ، 11 جبحار األنوار، 
ختص، اإلختصاص كش، رجال الکشی إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِیُّ الْعَقِيقِیُّ رَفَعَرهُ   -87

يْفَيْنِ وَ طَعَنَ بِرُمْحَيْنِ وَ مَنْ ضَرَبَ بِسَ« 1»  قَنْبَرٌ مَوْلَى مَنْ أَنْتَ فَقَالَ مَوْلَایَ« 1»  قَالَ: سُئِلَ

أَنَا مَوْلَى صَالِحِ   طَرْفَۀَ عَيْنٍ  صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ وَ بَایَعَ الْبَيْعَتَيْنِ وَ هَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ وَ لَمْ یَکْفُرْ بِاللَّهِ

لْمُسْرلِمِينَ وَ یَعْسُروبِ الْمُرؤْمِنِينَ وَ نُرورِ     الْمُؤْمِنِينَ وَ وَارِثِ النَّبِيِّينَ وَ خَيْرِ الْوَصِيِّينَ وَ أَكْبَرِ ا

الْمُجَاهِدِینَ وَ رَئِي ِ الْبَکَّاءِینَ وَ زَیْنِ الْعَابِدِینَ وَ سِرَاجِ الْمَاضِينَ وَ ضَوْءِ الْقَائِمِينَ وَ أَفْضَرلِ  

مِنْ يلِ یر  الْمُؤَیَّردِ بِجَبْرَئِيرلَ    « 7»  الْقَانِتِينَ وَ لِسَانِ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ أَوَّلِ الْمُؤْمِنِينَ

نَ وَ الْأَمِينِ وَ الْمَنْصُورِ بِمِيکَائِيلَ الْمَتِينِ وَ الْمَحْمُودِ عِنْدَ أَهْلِ السَّمَاءِ أَجْمَعِينَ سَيِّدِ الْمُسْرلِمِي 

  ...السَّابِقِين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 ی از حق و باطل در بیان امیرالمؤمنینتوصیف .159

 711ص غرر الحکم و درر الکلم، 

الفصل الحادی و السّبعون ممّا ورد من حکم امير المؤمنين علیّ بن ابيطالب عليه السّرالم  

  فی حرف اللّام باللّام الزّائدة باللّفظ المطل  قال عليه السّالم

8 

 للح ّ دولۀ

1 

 جولۀ  للباطل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ی قرآن آیه .161

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 اماجرای شهادت یحیی بن زکریّ .161

 17 - 11ص  ،87ج ، جامع البيان

حدثنا موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السردی فری الحردیث     - 86666

نا إسناده قبل أن رجال من بنی إسرائيل رأى فی النوم أن خراب بيت المقردس  الذی ذكر

وهالك بنی إسرائيل على یدی غالم یتيم ابن أرملۀ مرن أهرل بابرل ، یردعى بیتنصرر ،      

وكانوا یصدقون فتصدق رؤیاهم ، فأقبل فسأل عنه حتى نزل على أمه وهو یحتطب ، فلما 

م قعد فی جانب البيت فضمه ، ثم أعطاه ثالثۀ جاء وعلى رأسه حزمۀ من حطب ألقاها ، ث
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دراهم ، فقال : اشتر لنا بها طعاما وشرابا ، فاشترى بدرهم لحما وبردرهم خبرزا وبردرهم    

خمرا ، فأكلوا وشربوا حتى إذا كان اليوم الثانی فعل به ذلك ، حتى إذا كان اليوم الثالرث  

أنت ملکت یوما من الدهر ، فقال فعل ذلك ، ثم قال له : إنی أحب أن تکتب لی أمانا إن 

: أتسیر بی ؟ فقال : إنی ال أسیر بك ، ولکن ما عليك أن تتیذ بها عندی یدا ، فکلمته 

أمه ، فقالت : وما عليك إن كان ذلك وإال لم ینقصك شيئا ، فکتب له أمانا ، فقرال لره :   

ی بها قرال :  أرأیت إن جئت والناس حولك قد حالوا بينی وبينك ، فاجعل لی يیۀ تعرفن

ترفع صحيفتك على قصبۀ أعرفك بها ، فکساه وأعطاه . ثم إن ملك بنی إسررائيل كران   

یکرم یحيى بن زكریا ، ویدنی مجلسه ، ویستشيره فی أمره ، وال یقطع أمرا دونره ، وأنره   

هوى أن یتزوج ابنۀ امرأة له ، فسأل یحيى عن ذلك ، فنهاه عن نکاحهرا وقرال : لسرت    

غ ذلك أمها فحقدت على یحيى حين نهاه أن یتزوج ابنتها ، فعمردت أم  أرضاها لك ، فبل

الجاریۀ حين جل  الملك على شرابه ، فألبستها ثيابا رقاقا حمرا ، وطيبتها وألبستها من 

إلى الملك ، ‹  11صفحه › الحلی ، وقيل : إنها ألبستها فوق ذلك كساء أسود ، وأرسلتها 

نفسها ، فإن أرادها على نفسها أبت عليه حتى یعطيهرا  وأمرتها أن تسقيه ، وأن تعرض له 

ما سألته ، فإذا أعطاها ذلك سألته أن یأتی برأس یحيى بن زكریا فی طسرت ، ففعلرت ،   

فجعلت تسقيه وتعرض له نفسها فلما أخذ فيه الشراب أرادها علرى نفسرها ، فقالرت : ال    

الت : أسألك أن تبعرث إلرى   أفعل حتى تعطينی ما أسألك ، فقال : ما الذی تسألينی ؟ ق

یحيى بن زكریا ، فأؤتى برأسه فی هذا الطست ، فقال : ویحك سلينی غير هذا ، فقالت له 

: ما أرید أن أسألك إال هذا . قال : فلما ألحت عليه بعث إليه ، فرأتى برأسره ، والررأس    

، فأمر یتکلم حتى وضع بين یدیه وهو یقول : ال یحل لك ذلك فلما أصبح إذا دمه یغلی 

بتراب فألقى عليه ، فرقى الدم فوق التراب یغلی ، فألقى عليه التراب أیضا ، فارتفع الردم  

فوقه فلم یزل یلقی عليه التراب حتى بلغ سور المدینۀ وهو یغلى وبلغ صيحابين ، فثار فی 

الناس ، وأراد أن یبعث عليهم جيشا ، ویؤمر عليهم رجال ، فأتاه بیتنصر وكلمه وقال : إن 
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الذی كنت أرسلته تلك المرة ضعيف ، وإنی قد دخلت المدینرۀ وسرمعت كرالم أهلهرا ،     

فابعثنی ، فبعثه ، فسار بیت نصر حتى إذا بلغوا ذلك المکان تحصنوا منه فری مردائنهم ،   

فلم یطقهم ، فلما اشتد عليهم المقام وجراع أصرحابه ، أرادوا الرجروع ، فیرجرت إلريهم      

فقالت : أین أمير الجند ؟ فأتى بها إليه ، فقالرت لره : إنره    عجوز من عجائز بنی إسرائيل 

بلغنی أنك ترید أن ترجع بجندك قبل أن تفتح هذه المدینۀ ، قال : نعم ، قد طال مقامی ، 

وجاع أصحابی ، فلست أستطيع المقام فوق الذی كان منی ، فقالت : أرأیترك إن فتحرت   

ك بقتله ، وتکف إذا أمرتك أن تکرف ؟  لك المدینۀ أتعطينی ما سألتك ، وتقتل من أمرت

قال : نعم ، قالت : إذا أصبحت فاقسم جندك أربعۀ أرباع ، ثم أقم على كل زاویۀ ربعرا ،  

ثم ارفعوا بأیدیکم إلى السماء فنادوا : إنا نستفتحك یا أهلل بدم یحيى برن زكریرا ، فإنهرا    

فقالت له : اقتل على هذا سوف تساقط ففعلوا ، فتساقطت المدینۀ ، ودخلوا من جوانبها ، 

الدم حتى یسکن ، وانطلقت به إلى دم یحيى وهو على تراب كثير ، فقتل عليه حتى سکن 

سبعين ألفا وامرأة فلما سکن الدم قالت له : كف یدك ، فإن اهلل تبارك وتعالى إذا قتل نبی 

، فکف لم یرض ، حتى یقتل من قتله ، ومن رضی قتله ، وأتاه صاحب الصحيفۀ بصحيفته 

عنه وعن أهل بيته ، وخرب بيت المقدس ، وأمر به أن تطرح فيره الجيرف ، وقرال : مرن     

طرح فيه جيفۀ فله جزیته تلك السنۀ ، وأعانه على خرابه الروم من أجل أن بنی إسرائيل 

قتلوا یحيى ، فلما خربه بیتنصر ذهب معه بوجوه بنی إسرائيل وأشرافهم ، وذهب بدانيال 

ميشائيل ، هؤالء كلهم من أوالد األنبياء وذهب معه برأس جرالوت فلمرا   وعليا وعزاریا و

قدم أرض بابل وجد صحابين قد مات ، فملك مکانه ، وكان أكرم النراس عليره دانيرال    

ذلك ، فوشروا بهرم إليره وقرالوا : إن     ‹  11صفحه › وأصحابه ، فحسدهم المجوس على 

ذبيحتك ، فدعاهم فسرألهم ، فقرالوا :    دانيال وأصحابه ال یعبدون إلهك ، وال یأكلون من

أجل إن لنا ربا نعبده ، ولسنا نأكل من ذبيحتکم ، فأمر بید فید لهم ، فألقوا فيه وهم ستۀ 

، وألقى معهم سبعا ضاریا ليأكلهم ، فقال : انطلقوا فلنأكل ولنشرب ، فذهبوا فأكلوا وشربوا 
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، ولم ییدش منهم أحدا ، ولم  ، ثم راحوا فوجدوهم جلوسا والسبع مفترش ذراعيه بينهم

ینکأه شيئا ، ووجدوا معهم رجال ، فعدوهم فوجدوهم سبعۀ ، فقالوا : ما بال هرذا السرابع   

إنما كانوا ستۀ ؟ فیرج إليهم السابع ، وكان ملکا من المالئکۀ ، فلطمه لطمرۀ فصرار فری    

منه ما كان  الوحش ، فکان فيهم سبع سنين ، ال یراه وحشی إال أتاه حتى ینکحه ، یقتص

یصنع بالرجال ثم إنه رجع ورد اهلل عليه ملکره ، فکرانوا أكررم خلر  اهلل عليره . ثرم إن       

المجوس وشوا به ثانيۀ ، فألقوا أسدا فی بئر جانب ، وقام دانيال فری جانرب ال یمسره ،    

فأخرجوه ، وقد كان قبل ذلك خد لهم خدا ، فأوقد فيه نارا ، حتى إذا أججها قذفهم فيها 

فأها اهلل عليهم ولم ینلهم منها شئ . ثم إن بیتنصر رأى بعد ذلك فی منامره صرنما   ، فأط

( ، وصدره من حدید ، وبطنه أخالط ذهرب وفضرۀ    1رأسه من ذهب ، وعنقه من شبه ) 

وقواریر ، ورجاله من فیار ، فبينا هو قائم ینظر ، إذ جاءت صیرة من السماء مرن قبرل   

ما ، فاستيقظ فزعا وأنسيها ، فدعا السحرة والکهنرۀ ،  القبلۀ ، فکسرت الصنم فجعلته هشي

فسألهم ، فقال : أخبرونی عما رأیت ! فقالوا له : ال ، بل أنت أخبرنا ما رأیت فنعبره لك . 

قال : ال أدری ، قالوا له : فهؤالء الفتيۀ الذین تکرمهم ، فادعهم فاسرألهم ، فرإن هرم لرم     

أقتلهم ! فأرسل إلى دانيال وأصحابه ، فدعاهم ، ییبروك بما رأیت فما تصنع بهم ؟ قال : 

فقال لهم : أخبرونی ماذا رأیت ؟ فقال له دانيال : بل أنب أخبرنا ما رأیت فنعبرره لرك !   

قال : ال أدری قد نسيتها ! فقال له دانيال : كيف نعلم رؤیا لم تیبرنا بها ؟ فأمر البواب أن 

ما أمر بقتلنا من أجل رؤیاه ، فأخرنا ثالثۀ أیام یقتلهم ، فقال دانيال للبواب : إن الملك إن

، فإن نحن أخبرنا الملك برؤیاه وإال فاضرب أعناقنا ، فأجلهم فدعوا اهلل ، فلما كان اليوم 

الثالث أبصر كل رجل منهم رؤیا بیتنصر على حدة ، فأتوا البواب فأخبروه ، فدخل على 

ر ال یعرف من رؤیاه شريئا ، إال شريئا   الملك فأخبره ، فقال : أدخلهم علی ، وكان بیتنص

یذكرونه ، فقالوا له : أنت رأیت كذا وكذا ، فقصوها عليه ، فقال : صردقتم ! قرالوا : نحرن    

الذی رأیت رأسه من ذهب ، فإنه ملك حسن مثرل  ‹  17صفحه › نعبرها لك . أما الصنم 
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ابنك بعد ، یملك الذهب ، وكان قد ملك األرض كلها ، وأما العن  من الشبه ، فهو ملك 

فيکون ملکه حسنا ، وال یکون مثل الذهب ، وأما صدره الذی من حدید فهو ملك أهرل  

فارس ، یملکون بعدك ابنك ، فيکون ملکهم شدیدا مثل الحدید ، وأما بطنره االخرالط ،   

فإنه یذهب ملك أهل فارس ، ویتنازع الناس الملك فی كل قریۀ ، حتى یکرون الملرك   

مين ، والشهر والشهرین ، ثم یقتل ، فال یکون للناس قوام علرى ذلرك ،   یملك اليوم واليو

كما لم یکن للصنم قوام على رجلين من فیار ، فبينما هم كذلك ، إذ بعث اهلل تعالى نبيرا  

من أرض العرب ، فأظهره على بقيۀ ملك أهل فارس ، وبقيۀ ملك ابنك وملکك ، فدمره 

ت الصیرة فهدمت الصنم ، فعطف عليهم بیتنصر وأهلکه حتى ال یبقى منه شئ ، كما جاء

فأحبهم . ثم إن المجوس وشوا بدانيال ، فقالوا : إن دانيال إذا شرب الیمر لم یملك نفسه 

أن یبول ، وكان ذلك فيهم عارا ، فجعل لهم بیتنصر طعاما ، فأكلوا وشربوا ، وقال للبواب 

( ، وإن قال : أنرا بیتنصرر ،    8)  : انظر أول من ییرج عليك یبول ، فاضربه بالطبرزین ،

فقل : كذبت ، بیتنصر أمرنی : فحب  اهلل عن دانيال البول ، وكان أول من قام من القروم  

یرید البول بیتنصر ، فقام مدال ، وكان ذلك ليال ، یسحب ثيابه ، فلما ريه البواب شد عليه 

ول من ییرج ، فضربه فقتله ، فقال : أنا بیتنصر ، فقال : كذبت ، بیتنصر أمرنی أن أقتل أ

. 

 181-187ص قصص األنبياء عليهم السالم )للراوندی(، 
و عن ابن بابویه حدثنا محمد بن علی ماجيلویه عن عمه محمرد برن أبری القاسرم      117

عن عبد اهلل بن « 1»  حدثنا محمد بن علی عن عبد اهلل بن محمد الحجال عن أبی إسحاق

ملکا كان على عهد یحيى بن زكریا لم یکفه ما كان عليه  إن  هالل عن أبی عبد اهلل ع قال

من الطروقۀ حتى تناول امرأة بغيا فکانت تأتيه حتى أسنت فلما أسنت هيرأت ابنتهرا ثرم    

قالت لها إنی أرید أن يتی بك الملك فإذا واقعك فيسألك ما حاجتك فقرولی حراجتی   
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قالت قتل یحيى برن زكریرا ع   أن تقتل یحيى بن زكریا ع فلما واقعها سألها عن حاجتها ف

فلما كان فی الليلۀ « 7»  فقال ما أنت و هذا الهی عن هذا قالت ما لی حاجۀ إال قتل یحيى

  الثالثۀ بعث إلى یحيى فجاء به فدعا بطشت ذهب فذبحه فيها و صبوه على األرض

 181ص قصص األنبياء عليهم السالم )للراوندی(،                         

لدم و یعلو و أقبل الناس یطرحون عليه التراب فيعلو عليه الدم حترى صرار ترال    فيرتفع ا

نصر ما كان رأى ذلك الدم فسرأل عنره    عظيما و مضى ذلك القرن فلما كان من أمر بیت

فلم یجد أحدا یعرفه حتى دل على شيخ كبير فسأله فقال أخبرنی أبی عن جدی أنه كران  

نصر ال جررم   ص عليه القصۀ و الدم دمه فقال بیتمن قصۀ یحيى بن زكریا كذا و كذا و ق

ألقتلن عليه حتى یسکن فقتل عليه سبعين ألفا فلما وفى عليه سکن الدم و فی خبر يخر 

أن هذه البغی كانت زوجۀ ملك جبار قبل هذا الملك و تزوجها هذا بعده فلمرا أسرنت و   

فقال ال حتى أسأل یحيى كانت لها ابنۀ من الملك األول قالت لهذا الملك تزوج أنت بها 

بن زكریا عن ذلك فإن أذن فعلت فسأله عنه فقال ال یجوز فهيأت بنتها و زینتها فی حال 

 «8»  سکره و عرضتها عليه فکان من حال قتل یحيى ما ذكر و كان ما كان

 812ص ، 81 جبحار األنوار، 

 )به نقل از قصص األنبياء(

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 



 .............................................................................................|فراتر از قیام  __ 536

 شهادت امام حسین در اثر از زمین جوشیدن خون .162

 112-112ص  ،81 ج دمش ، مدینۀ تاریخ
 أبرو  أنرا  ،«1» الیرزّاز  عمر أبو أنا الجوهری، علی بن الحسن أنا الشاهد، بکر أبو أخبرنا

 عمر، بن محمّد أنا سعد، بن محمّد أنا الفهم، بن الحسين أنا الیشاب، الحسن

 112ص  ،81 ج دمش ، مدینۀ تاریخ                        

 رأس ابرن  إلرى  الملرك  عبد أرسل: قال أبيه عن علی، بن عمر بن محمّد بن عمر حدّثنی

 یومئرذ  كشف ما: الجالوت راس ابن قال عالمۀ؟ الحسين قتل فی كان هل: فقال الجالوت

 .عبيط دم تحته وجد إلّا حجر

 171-171ص ، 8 الیرائج و الجرائح، ج
سَرمِعْتُ  « 1»وَ مِنْهَا: أَنَّهُ ع لَمَّا أَرَادَ الْعِرَاقَ قَالَتْ لَهُ أُمُّ سَلَمَۀَ لَا تَیْرُجْ إِلَى الْعِرَاقِ فَقَدْ  -7

 الْعِرَاقِ وَ عِنْدِی تُرْبَۀٌ دَفَعَهَا إِلَریَّ فِری  « 7»  رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ یُقْتَلُ ابْنِیَ الْحُسَيْنُ بِأَرْضِ

  قَارُورَةٍ فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنِّی مَقْتُولٌ كَذَلِكِ وَ إِنْ لَمْ أَخْرُجْ إِلَى الْعِرَاقِ یَقْتُلُونَنِی أَیْضاً وَ إِنْ

 171ص ، 8 الیرائج و الجرائح، ج                        

بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِهَا فَفَسَرحَ اللَّرهُ    وَ مَصْرَعَ أَصْحَابِی ثُمَّ مَسَحَ« 8»  أَحْبَبْتِ أَنْ أُرِیَكِ مَضْجَعِی

مِنْ تِلْكَ التُّرْبَۀِ أَیْضاً فِری  « 1»ذَلِكَ كُلَّهُ وَ أَخَذَ تُرْبَۀً فَأَعْطَاهَا « 1»فِی بَصَرِهَا حَتَّى أَرَاهَا 

قَالَتْ أُمُّ سَرلَمَۀَ فَلَمَّرا   دَماً فَاعْلَمِی أَنِّی قَدْ قُتِلْتُ فَ« 1»قَارُورَةٍ أُخْرَى وَ قَالَ ع فَإِذَا فَاضَتَا 

 كَانَ یَوْمُ عَاشُورَاءَ نَظَرْتُ إِلَى الْقَارُورَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَإِذَا هُمَا قَدْ فَاضَتَا دَماً فَصَاحَتْ وَ لَرمْ 

 «7»عَبِيطٌ   یُقْلَبْ فِی ذَلِكَ الْيَوْمِ حَجَرٌ وَ لَا مَدَرٌ إِلَّا وُجِدَ تَحْتَهُ دَمٌ
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 116ص ، 81 جاألنوار، بحار 
ص، قصص األنبياء عليهم السالم بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِيرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَرالَ   -1

دَ لَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَۀُ الَّتِی قُتِلَ فِيهَا عَلِیٌّ ع لَمْ یُرْفَعْ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ حَجَرٌ إِلَّا وُجِ  أَبُو جَعْفَرٍ ع

حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَ كَذَلِكَ كَانَتِ اللَّيْلَۀُ الَّتِی قُتِلَ فِيهَا یُوشَعُ بْنُ نُونٍ ع وَ « 1»عَبِيطٌ   تَحْتَهُ دَمٌ

حُسَيْنُ كَذَلِكَ كَانَتِ اللَّيْلَۀُ الَّتِی رُفِعَ فِيهَا عِيسَى ابْنُ مَرْیَمَ ع وَ كَذَلِكَ اللَّيْلَۀُ الَّتِی قُتِلَ فِيهَا الْ

 «.1»  ع
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 (11 ی سند شماره: نيز ر.ك)

 117-116ص ، 77 جبحار األنوار، 
 «7»  لِ، تحف العقول وَصِيَّتُهُ ع لِأَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَ«1»  ف -1

 117ص ، 77 جبحار األنوار،                         

قُلْتُ لَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ لِیَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ عَيَّرَ أَقْوَاماً فِی الْقُرْينِ بِالْإِذَاعَۀِ فَ

ثُمَّ  -«8»  مْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْیَوْفِ أَذاعُوا بِهِوَ إِذا جاءَهُ  جُعِلْتُ فِدَاكَ أَیْنَ قَالَ قَالَ قَوْلُهُ

فَنَرهُ  قَالَ الْمُذِیعُ عَلَيْنَا سِرَّنَا كَالشَّاهِرِ بِسَيْفِهِ عَلَيْنَا رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً سَرمِعَ بِمَکْنُرونِ عِلْمِنَرا فَدَ   

مْ مِنَ الْبَيْطَارِ بِالدَّوَابِّ شِرَارُكُمُ الَّذِینَ لَا یَقْرَءُونَ الْقُرْينَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَعْلَمُ بِشِرَارِكُ

اعْلَمْ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع « 1»  إِلَّا هَجْراً وَ لَا یَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا دَبْراً وَ لَا یَحْفَظُونَ أَلْسِنَتَهُمْ

عَلَيْهِ سَلَّمَ الْأَمْرَ لِمُعَاوِیَۀَ فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ الشِّيعَۀُ عَلَيْكَ السَّرلَامُ یَرا    لَمَّا طُعِنَ وَ اخْتَلَفَ النَّاسُ

کُمْ لَريْ َ  مُذِلَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ ع مَا أَنَا بِمُذِلِّ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَکِنِّی مُعِزُّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّی لَمَّرا رَأَیْرتُ  
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ةٌ سَلَّمْتُ الْأَمْرَ لِأَبْقَى أَنَا وَ أَنْتُمْ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ كَمَا عَابَ الْعَالِمُ السَّرفِينَۀَ لِتَبْقَرى   بِکُمْ عَلَيْهِمْ قُوَّ

 ...لِأَصْحَابِهَا
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 (82 ی سند شماره)ر.ك: 
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 ای برای خالی شدن میدان کنایه .165

 112ص  ،8 ج األمثال، مجمع
 كان أنه ذلك و الشاعر العبد بن طرفۀ ذلك قال من أول اصفرى و فبيضى الجوّ لك خال

 عامرۀ  بقى و للقنابر فنصبه له بفیيخ طرفۀ فذهب ماء على فنزلوا صبى هو و سفر فى مع

 القنابر فرأى المکان ذلك من تحملوا و عمه الى رجع و فیه حمل ثم شيأ یصد فلم یومه

  فقال الحب من لهن نثر ما یلقطن

  اصفرى و فبيضى الجو خاللك             بمعمر قنبرة من لك یا          

  فابشرى عنك الصياد رحل قد             تنقرى أن شئت ما نقرى و             

  فاصبرى یوما صيدك من بد ال             تحذرى فماذا الفخ رفع و             

 عن یروى عبيد أبو قال الساكنين اللتقاء أو القافيۀ لوفاق تحذرى قوله من النون حذف و 

 عنره  اللّه رضى الحسين خرج حين الزبير البن قال أنه عنهما تعالى اللّه رضى عباس ابن

 .اصفرى و فبيضى الجو خاللك العراق الى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 های زمان پیامبر زبیر در جنگ حضور فعّال .166

 77ص ،1 الکبرى،ج الطبقات
 سرت  ابرن  هرو  و أسلم الزبير أن عروة بن هشام عن أسامۀ بن حماد عن أخبرت و: قال

 .ص. اهلل رسول غزاها غزوة عن یتیلف لم و. سنۀ عشر

 122ص الجمل و النصرة لسيد العترة فی حرب البصرة، 

صْنَعُ وَ هَرَبَ الزُّبَيْرُ فَارّاً إِلَى الْمَدِینَۀِ حَتَّى أَتَى وَادِیَ السِّبَاعِ فَرَفَعَ الْأَحْنَفُ صَوْتَهُ وَ قَالَ مَا أَ

حَتَّى قَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ هُوَ یُرِیدُ اللَّحَاقَ بِأَهْلِهِ  مِنَ النَّاسِ« 8»  بِالزُّبَيْرِ قَدْ لَفَّ بَيْنَ غَارَیْنِ

رَجُلٌ مِنْ مُجَاشِعٍ حَتَّى لَحِقَراهُ فَلَمَّرا   « 1»  فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ جُرْمُوزٍ فَیَرَجَ فِی طَلَبِهِ وَ اتَّبَعَهُ

ولِ اللَّهِ أَنْتَ فِی ذِمَّتِنَا لَا یَصِرلُ إِلَيْركَ أَحَردٌ وَ    رَيهُمَا الزُّبَيْرُ حَذِرَهُمَا فَقَاال: یَا حَوَارِیَّ رَسُ

قَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ انْزِعْ « 1»  سَایَرَهُ ابْنُ جُرْمُوزٍ فَبَيْنَا هُوَ یُسَایِرُهُ وَ یَسْتَأْخِرُ وَ الزُّبَيْرُ یُفَارِقُهُ

ثَقِّلُكَ وَ تُعْيِيكَ فَنَزَعَهَا الزُّبَيْررُ وَ جَعَرلَ عَمْررُو بْرنُ     دِرْعَكَ وَ اجْعَلْهَا عَلَى فَرَسِكَ فَإِنَّهَا تُ

یَنْکُصُ وَ یَتَأَخَّرُ وَ الزُّبَيْرُ یُنَادِیهِ أَنْ یَلْحَقَهُ وَ هُوَ یَجْرِی بِفَرَسِهِ ثُمَّ یَنْحَازُ عَنْرهُ  « 1»جُرْمُوزٍ 

عَنْهُ فَحَمَلَ عَلَيْهِ وَ طَعَنَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَأَخْرَجَ السِّنَانَ مِرنْ  حَتَّى اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ وَ لَمْ یُنْکِرْ تَأَخُّرَهُ 

  ثَدْیَيْهِ وَ نَزَلَ فَاجْتَزَّ رَأْسَهُ وَ جَاءَ بِهِ إِلَى الْأَحْنَفِ

فَنَاوَلَرهُ  « اوِلْنِی السَّريْفَ نَر »فَأَنْفَذَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَلَمَّا رَأَى رَأْسَ الزُّبَيْرِ وَ سَيْفَهُ قَالَ: 

سَيْفٌ طَالَمَا قَاتَلَ بِهِ بَيْنَ یَدَیْ رَسُرولِ اللَّرهِ ص وَ لَکِرنَّ الْحَريْنَ وَ مَصَرارِعَ      »فَهَزَّهُ وَ قَالَ: 

مِنْهُ قَرَابَۀٌ وَ  ثُمَّ تَفَرَّسَ فِی وَجْهِ الزُّبَيْرِ وَ قَالَ لَقَدْ كَانَ لَكَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص صُحْبَۀٌ وَ« السَّوْءِ!

 «.6« »فَأَوْرَدَكَ هَذَا الْمَوْرِدَ!« 7»  لَکِنَّ الشَّيْطَانَ دَخَلَ مَنْیِرَیْكَ
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 122ص ، 11 جبحار األنوار، 

ءَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِرَأْسِ الزُّبَيْرِ وَ سَيْفِهِ فَتَنَراوَلَ   أَنَّهُ جِی  ج، اإلحتجاج رُوِیَ -«8» 812

 هُ وَ قَالَ طَالَمَا جَلَا بِهِ الْکَرْبَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَکِنَّ الْحَيْنَ وَ مَصَارِعَ السَّوْءِ.سَيْفَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 182ص المعارف،متن،
  عنه اهلل رضى العوّام بن الزبير أخبار

 الزبير نسب

 كعب بن مرة ابن كالب بن قصىّ بن العزى عبد بن أسد بن خویلد بن العوّام بن الزّبير: هو

 .كنانۀ بن النّضر بن مالك بن فهر بن غالب بن لؤیّ بن

 عبرد  أبا: یکنى و -سلّم و عليه اهلل صلّى -اهلل رسول عمۀ المطلب، عبد بنت صفيۀ: أمه و

 .اهلل

 817 صالهدایۀ الکبرى، 

 قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْیَصِيبِیُّ حَدَّثَنِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَصِيرُ الْبَصْرِیُّ عَنْ مُحَمَّردِ بْرنِ  

فَضَّلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ الْکَرْخِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَۀَ الْعَنْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُ

دَ عَلَى بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ )عَلَيْهِ السَّلَامُ( أَنَّ أَعْرَابِيًّا خَرَجَ مِنْ قَوْمِهِ حَاجّاً مُحْرِماً فَوَرَ

دَ الْمَدِینَۀَ فَقَرالَ  أُدْحِیِّ نَعَامٍ فِيهِ بَيْضٌ فَأَخَذَهُ وَ اشْتَوَاهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ وَ ذُكِّرَ أَنَّ الصَّيْدَ حَرَامٌ فَوَرَ

بَکْرٍ  أَیْنَ الْیَلِيفَۀُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ )صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ يلِهِ( فَقَدْ جَنَيْتُ عَظِيماً فَأُرْسِلَ إِلَى أَبِی

عَفَّرانَ وَ طَلْحَرۀُ وَ    فَوَرَدَ عَلَيْهِ وَ عِنْدَهُ مَلَأٌ مِنْ قُرَیْشٍ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْیَطَّابِ وَ عُثْمَرانُ بْرنُ  
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لِيدِ وَ الزُّبَيْرُ وَ سَعْدٌ وَ سَعِيدٌ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَ خَالِدُ بْنُ الْوَ

أَفْتِنِی، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَکْرٍ: قُلْ یَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَۀَ فَسَلَّمَ الْأَعْرَابِیُّ ثُمَّ قَالَ: یَا خَلِيفَۀَ رَسُولِ اللَّهِ 

أَعْرَابِیُّ، فَقَالَ: إِنِّی خَرَجْتُ مِنْ قَوْمِی حَاجّاً مُحْرِماً فَأَتَيْتُ عَلَرى أُدْحِریٍّ فِيرهِ بَريْضُ نَعَرامٍ      

لَیَّ فِيهِ حَررَامٌ مِرنَ الصَّريْدِ    فَأَخَذْتُهُ وَ اشْتَوَیْتُهُ فَإِذَنْ لِی مِنَ الْحَجِّ مَا عَلَیَّ فِيهِ حَلَالٌ وَ مَا عَ

اسِ فَأَقْبَلَ أَبُو بَکْرٍ عَلَى مَنْ حَوْلَهُ وَ قَالَ: أَنْتُمْ حَوَارِیُّ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ مِرنْ دُونِ النَّر  

جَابَتِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَکْرٍ: یَا زُبَيْرُ أَنْتَ خَلِيفَۀُ رَسُولِ اللَّهِ )صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ يلِهِ( وَ أَنْتَ أَحَ ُّ بِإِ

لِربِ عَمَّرۀُ رَسُرولِ    عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ فِی صَدْرِكَ قَالَ وَ كَيْفَ وَ أُمِّی صَفِيَّۀُ ابْنَۀُ عَبْردِ الْمُطَّ 

 اللَّهِ،...

 72ص ، 11 جبحار األنوار، 

 ص اهلل رسول عمۀ ابن الزبير كان و

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 71ص نهج البالغۀ )للصبحی صالح(، 

: و من كالم له ع لما أشير عليه بأال یتبع طلحۀ و الزبير و ال یرصد لهما القترال و فيره   6

  یبين عن صفته بأنه عليه السالم ال ییدع

كَالضَّبُعِ تَنَامُ عَلَى طُولِ اللَّدْمِ حَتَّى یَصِلَ إِلَيْهَا طَالِبُهَا وَ یَیْتِلَهَرا رَاصِردُهَا وَ    وَ اللَّهِ لَا أَكُونُ

تَّرى  لَکِنِّی أَضْرِبُ بِالْمُقْبِلِ إِلَى الْحَ ِّ الْمُدْبِرَ عَنْهُ وَ بِالسَّامِعِ الْمُطِيعِ الْعَاصِیَ الْمُرِیربَ أَبَرداً حَ  

وْمِی فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ مَدْفُوعاً عَنْ حَقِّی مُسْتَأْثَراً عَلَیَّ مُنْذُ قَبَضَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَرلَّى  یَأْتِیَ عَلَیَّ یَ

 اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَتَّى یَوْمِ النَّاسِ هَذَا
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 162ص  ،1 ج األخيار، نصوص و األبرار ربيع
 ال اللّره  و: فقرال  الزبيرر  و طلحۀ بۀمحار بترك عليه أشير حين عنه اللّه رضی علی -71

 لکنی و راصدها، ییتلها و طالبها، إليها یصل حتى« 1» اللدم طول على تنام كالضبع أكون

 علری  یأتی حتى المریب، العاصی المطيع بالسامع و عنه، المدبر الح  إلى بالمقبل أضرب

 .یومی

 817ص ، 11 جبحار األنوار، 

 )به نقل از نهج البالغه(

 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ثروت زبیر بن عوام .169

 18-72ص ،1 الکبرى،ج الطبقات
 :تركته جميع و دینه قضاء و الزبير وصيۀ ذكر

 أن أبيه عن عروة بن هشام عن غياث بن حفص أخبرنا: قال دكين بن الفضل أخبرنا: قال

 .بناته من مردودة كل على حبيسا له دارا جعل العوام بن الزبير

 .بثلثه أوصى العوام بن الزبير أن أبيه عن عروة بن هشام عن الجراح بن وكيع أخبرنا: قال

  عن أبيه عن عروة بن هشام أخبرنا: قال أسامۀ بن حماد أسامۀ أبو أخبرنا: قال

 12ص ،1 الکبرى،ج الطبقات                        

 إنه بنی یا: فقال جنبه إلى فقمت دعانی الجمل یوم الزبير وقف لما: قال الزبير بن اهلل عبد

 أكبرر  مرن  إن و مظلومرا  اليوم سأقتل إال أرانی ال إنی و مظلوم أو ظالم إال اليوم یقتل ال
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 و دینری  اقرض  و مالنرا  بع بنی یا: قال ثم شيئا؟ مالنا من یبقى دیننا فترى أ. لدینی همی

 :هشام قال. لولدك فثلثه ء شی الدین اءقض بعد من مالنا من فضل فإن بالثلث أوص

 لره  و قرال . عبراد  و خبيرب  الزبير بنی بعض وازى قد الزبير بن اهلل عبد ولد بعض كان و

 عجرزت  إن بنی یا یقول و بدینه یوصينی فجعل: الزبير بن اهلل عبد قال. بنات تسع یومئذ

 مرن  أبره  یرا  قلرت  ىحتر  أراد ما دریت ما اهلل فو قال. موالی عليه فاستعن منه ء شی عن

 عنه اقض الزبير مولى یا قلت إال دینه من كربۀ فی وقعت ما اهلل فو: قال. اهلل: قال موالك؟

 .الغابۀ فيها أرضين إال درهما ال و دینارا یدع لم و الزبير قتل و قال. فيقضيه. دینه

 إنمرا  و القر . بمصر دارا و. بالکوفۀ دارا و. بالبصرة دارین و. بالمدینۀ دار عشرة إحدى و

 لکن و ال: الزبير فيقول إیاه ليستودعه بالمال یأتيه كان الرجل أن عليه كان الذی دینه كان

 شيئا ال و خراجا ال و جبایۀ ال و قط إمارة ولی ما و. الضيعۀ عليه أخشى إنی. سلف هو

 .عثمان و عمر و بکر أبی مع و. ص. اهلل رسول مع غزو فی یکون أن إال

 فلقری . ألرف  مائتی و ألف ألفی فوجدته الدین من عليه ما فحسبت: الزبير بن اهلل عبد قال

 و فکتمه قال الدین؟ من أخی على كم أخی ابن یا: فقال الزبير بن اهلل عبد حزام بن حکيم

 .لهذه تتسع أموالکم أرى ما اهلل و: حکيم فقال. ألف مائۀ: قال

 هرذا  تطيقرون  أراكم ما: قال ألف؟ یمائت و ألف ألفی كانت إن فرأیتك أ: اهلل عبد له فقال

 ألرف  مائرۀ  و بسربعين  الغابۀ اشترى الزبير كان و. بی فاستعينوا منه ء شی عن عجزتم فإن

 الزبيرر  علرى  لره  كان من: فقال قام ثم. ألف ستمائۀ و ألف بألف الزبير بن اهلل عبد فباعها

 فقال. ألف أربعمائۀ الزبير ىعل له كان و جعفر بن اهلل عبد فأتاه قال. بالغابۀ فليوافنا ء شی

. شريئا  أخررتم  إن. تؤخرون فيما فأخروها شئتم إن و تركتها شئتم إن: الزبير ابن اهلل لعبد

 إلرى  هاهنرا  مرن  لك: اهلل عبد له فقال. قطعۀ لی فاقطعوا: قال. ال: الزبير بن اهلل عبد فقال

 .هاهنا
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 و معاویۀ على فقدم قال. نصف و مأسه أربعۀ منها بقی و فأوفاه دینه بقضاء منها فباعه قال

 قومرت  كرم : معاویرۀ  لره  فقرال  قال. زمعۀ ابن و الزبير بن المنذر و عثمان بن عمرو عنده

 المنرذر  فقال قال. نصف و أسهم أربعۀ: قال بقی؟ كم: قال. ألف مائۀ سهم كل: قال الغابۀ؟

. ألف بمائۀ هماس أخذت قد: عثمان بن عمرو قال و. ألف بمائۀ سهما أخذت قد: الزبير بن

  فکم: معاویۀ فقال. ألف بمائۀ سهما أخذت قد: زمعۀ ابن قال و

 18ص ،1 الکبرى،ج الطبقات                        

 جعفرر  برن  اهلل عبد باع و قال. ألف مائۀ و بیمسين أخذته: قال. نصف و سهم: قال بقی؟

 اقسرم : الزبيرر  بنو قال دینه قضاء من الزبير ابن فرغ فلما. ألف بستمائۀ معاویۀ من نصيبه

 له كان من إال سنين أربع الموسم فی أنادی حتى بينکم أقسم ال اهلل و ال: قال. ميراثنا بيننا

 سنين أربع مضت فلما. بالموسم ینادی سنۀ كل فجعل قال. فلنقضه فليأتنا دین الزبير على

 مائۀ و ألف ألف امرأة لك فأصاب الثمن ربع و قال. نسوة أربع لزبير كان و قال. بينهم قسم

 .ألف مائتا و ألف ألف ثالثون و خمسۀ ماله فجميع قال. ألف

 :قال عيينۀ بن سفيان حدثنا و: قال قعنب بن مسلمۀ بن اهلل عبد أخبرنا: قال

 .ألف ألف أربعين على الزبير ميراث اقتسم

 برن  هشرام  عرن  سبرة أبی بن اهلل عبد بن بکر أبو أخبرنا: قال عمر بن محمد أخبرنا: قال

 ألرف  خمسرين  و اثنرين  أو خمسين و أحدا الزبير ترك ما قيمۀ كانت: قال أبيه عن عروة

 .ألف

 كران : قرال  عروة عن ميمون بن الواحد عبد حمزة أبو حدثنی: قال عمر بن محمد أخبرنا

  بالبصرة و خطط بالکوفۀ و خطط باإلسکندریۀ و خطط باإلسکندریۀ و خطط بمصر للزبير

 .دور

 .المدینۀ أعراض من عليه تقدم غالت له كانت و
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 111-111ص ،1 الذهب،ج مروج
 :العوام بن الزبير ثروة

 بنرى  العروام،  برن  الزبير منهم: الدور و الضِّياعَ الصحابۀ من جماعۀ اقتنى عثمان أیام فی و

 تنزلها -ثلثمائۀ و ثالثين و اثنتين سنۀ هو و -الوقت هذا فی المعروفۀ هی و بالبصرة، داره

 دوراً أیضراً  ابتنرى  و غيررهم،  و البحرریين  من الجهاز اصحاب و األموال أرباب و تجارال

 هذه إلى مجهول غير فمعلوم ضياعه و دوره من ذكرنا ما و اإلسکندریۀ، و الکوفۀ و بمصر

 .الغایۀ

 111ص ،1 الذهب،ج مروج                        

 أمۀ، و عبد الف و فرس، الف الزبير خلف و دینار، الف خمسين وفاته بعد الزبير مال بلغ و

 .األمصار من ذكرنا بحيث خططاً و

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 المال در بیت ی امیرالمؤمنینمحور عدالت .171

 (71 ی )نيز ر.ك: سند شماره

 881 - 881ص ، المعيار والموازنۀ

بعث بعمار إلى طلحۀ والزبير وهمرا فری ناحيرۀ مرن     ثم نزل عن المنبر وصلى ركعتين ، و

( : أنشرد كمرا اهلل ، هرل جئتمرانی تبایعرانی       1المسجد ، فقاما فجلسا إليه ، فقال لهما ) 

اللهرم نعرم . قرال : غيرر     ‹  881صرفحه  › طائعين ، ودعوتمانی إليها وأنا كاره ؟ قراال :  

ی عهد كما ؟ قاال : اللهم نعرم .  مجبورین وال مقسورین فأسلمتما لی بيعتکما ، وأعطيتمان

( ؟ قاال  8فقال علی : الحمد هلل رب العالمين على ذلك . ثم قال لهما : فما عدا مما بدا ) 

/ فری األمرور ، وال    11: أعطيناك بيعتنا على أن ال تقطع األمر دوننرا وأن تستشريرنا /   
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قسرم القسروم ، وتقطرع    تستبد بها عنا ، ولنا من الفضل على غيرنا ما قد علمت ! فأنرت ت 

األمور ، وتمضی األحکام بغير مشاورتنا ، وال رأینا وال علمنا . فقال علی رحمه اهلل : لقد 

نقمتما یسيرا ، وأرجئتما كثيرا ، استغفر اهلل لی ولکم . ثم قال ] لهما [ : أال تیبرانری أفری   

قاال : معراذ اهلل .   شئ لکما فيه ح  دفعتکما عنه ؟ أم فی قسم استأثر ] ت [ به عليکما ؟

قال : ففی ح  رفعه إلی أحد من المسلمين ضعفت عنه أو جهلته ، أو حکم أخطأت فيه ) 

( ؟ قاال : اللهم ال . قال : ففی أمر دعوتمانی إليه من أمر عامۀ عامۀ المسلمين فقصرت  1

مرا مرن   عنه وخالفتکما فيه ؟ قاال : اللهم ال . قال : فما الذی كرهتمرا مرن أمرری ، ونقمت   

 1تأميری ، ورأیتما من خالفی ؟ قاال : خالفك عمر بن الیطاب وأئمتنا وحقنا فی الفئ ) 

( جعلت حقنا فی اإلسالم كح  غيرنا ، وسویت بيننا وبين من أفاء اهلل به علينرا بسريوفنا   

ورماحنا وأوجفنا عليه بیيلنا وظهرت عليه دعوتنا ، وأخذناه قسررا ] ممرن [ لرم یرأتوا     

اهلل أكبر اهلل أكبرر اللهرم إنری أشرهدك      -رحمۀ اهلل عليه  -ال كرها . فقال علی اإلسالم إ

ثرم قرال : أمرا مرا     ‹  881صفحه › عليهما ، وأشهد من حضر مجلسی هذا اليوم عليهما . 

احتججتما به علی من أمر االستشارة فواهلل ما كانت لی فی الوالیۀ رغبرۀ ، وال لری فيهرا    

ی إليها ، وحملتمونی عليها ، وأنا كراره فیفرت أن تیتلفروا    ( ولکنکم دعوتمون 8محبۀ ) 

وأن أردكم عن جماعتکم . فلما أفضت إلی نظرت إلى كتراب اهلل ومرا وضرع لنرا وأمرر      

( وما قسم واستن النبی عليه السالم فأمضيته وابتعتره ، فلرم أحرتج إلرى      1بالحکم فيه ) 

جهلتره فرأث  برأیکمرا فيره     رأیکما وال دخولکما معری ، وال غيركمرا ، ولرم یقرع حر       

وأستشيركما وإخوانی من المسلمين ، ولو كان ذلك لم أرغب عنکما وال عن غيركمرا إذا  

كان أمر لي  فی كتاب اهلل بيانه وبرهانه ، ولم یکن فيه سنۀ من نبينا عليره السرالم ولرم    

یمض فيه أحکام من إخواننا ممن یقتدى برأیه ویرضى بحکمره . وأمرا مرا ذكرتمرا مرن      

ألسوة . فإن ذلك أمر لم أحکم أنا فيه ولم أقسمه ، قد وجدت أنرا وأنتمرا مرا جراء بره      ا

( وأمضرى فيره حکمره .     1رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قسما قد فرغ اهلل من قسمته ) 
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وأما قولکم جعلت لهم فيئنا وما أفاءت رماحنا وسيوفنا فقدما ما سب  إلى اإلسالم قوم لم 

حکام إذا استؤثر عليهم ، ولم یضرهم حرين اسرتجابوا لرربهم واهلل    یضرهم فی شئ من األ

موفيهم یوم القيامۀ أعمالهم . أال وإنا مجرون عليهم أقسامهم فلي  لکما واهلل عنردی وال  

( . أخذ اهلل بقلوبنا وقلوبکم إلى الح  وألهمنا وإیاكم الصبر . ثم  1لغير كما فی هذا عتبا ) 

قا فأعان عليه ، أو رأى جورا فرده ، وكان عونا للحر  علرى   قال : رحم اهلل رجال رأى ح

 صاحبه .

 11-86ص ، 11 جبحار األنوار، 

 وَ قَالَ ابْنُ أَبِی الْحَدِیدِ فِی شَرْحِ النَّهْجِ نَقْلًا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْإِسْکَافِیِّ قَالَ:... -«8» 7

 18ص ، 11 جبحار األنوار،                         

ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَعَثَ بِعَمَّارِ بْنِ یَاسِرٍ وَ عَبْردِ الررَّحْمَنِ بْرنِ حِسْرلٍ      ...

إِلَى طَلْحَۀَ وَ الزُّبَيْرِ وَ هُمَا فِی نَاحِيَۀِ الْمَسْجِدِ فَأَتَيَاهُمَا فَدَعَوَاهُمَا فَقَامَا حَتَّرى  « 8»  الْقُرَشِیِ

 أَنَرا  سَا إِلَيْهِ ع فَقَالَ لَهُمَا نَشَدْتُکُمَا اللَّهَ هَلْ جِئْتُمَانِی طَائِعَيْنِ لِلْبَيْعَۀِ وَ دَعَوْتُمَانِی إِلَيْهَا وَجَلَ

مَرانِی  كَارِهٌ لَهَا قَاال نَعَمْ فَقَالَ غَيْرَ مُجْبَرَیْنِ وَ لَا مَقْسُورَیْنِ فَأَسْرلَمْتُمَا لِری بَيْعَتَکُمَرا وَ أَعْطَيْتُ   

 فِی عَهْدَكُمَا قَاال نَعَمْ قَالَ فَمَا دَعَاكُمَا بَعْدُ إِلَى مَا أَرَى قَاال أَعْطَيْنَاكَ بَيْعَتَنَا عَلَى أَنْ لَا تَقْضِیَ

لَنَرا مِرنَ    الْأُمُورِ وَ لَا تَقْطَعَهَا دُونَنَا وَ أَنْ تَسْتَشِيرَنَا فِی كُلِّ أَمْرٍ وَ لَا تَسْتَبِدَّ بِرذَلِكَ عَلَيْنَرا وَ  

الْفَضْلِ عَلَى غَيْرِنَا مَا قَدْ عَلِمْتَ فَأَنْتَ تَقْسِمُ الْقِسْمَ وَ تَقْطَرعُ الْرأَمْرَ وَ تُمْضِری الْحُکْرمَ بِغَيْررِ      

غْفِررْ لَکُمَرا أَلَرا    مُشَاوَرَتِنَا وَ لَا عِلْمِنَا فَقَالَ لَقَدْ نَقَمْتُمَا یَسِيراً وَ أَرْجَأْتُمَا كَثِيراً فَاسْتَغْفِرَا اللَّهَ یَ

ثَرْتُ تُیْبِرَانِنِی أَ دَفَعْتُکُمَا عَنْ حَ ٍّ وَجَبَ لَکُمَا فَظَلَمْتُکُمَا إِیَّاهُ قَاال مَعَاذَ اللَّهِ قَالَ فَهَلِ اسْرتَأْ 

دٍ مِرنَ الْمُسْرلِمِينَ   ءٍ قَاال مَعَاذَ اللَّهِ قَالَ أَ فَوَقَعَ حُکْمٌ أَوْ حَ ٌّ لِأَحَر  مِنْ هَذَا الْمَالِ لِنَفْسِی بِشَیْ

فِی فَجَهِلْتُهُ أَوْ ضَعُفْتُ عَنْهُ قَاال مَعَاذَ اللَّهِ قَالَ فَمَا الَّذِی كَرِهْتُمَا مِنْ أَمْرِی حَتَّى رَأَیْتُمَا خِلَرا 

يْرِنَا وَ سَوَّیْتَ قَاال خِلَافَكَ عُمَرَ بْنَ الْیَطَّابِ فِی الْقَسْمِ إِنَّكَ جَعَلْتَ حَقَّنَا فِی الْقَسْمِ كَحَ ِّ غَ
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 بِیَيْلِنَرا وَ  بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَنْ لَا یُمَاثِلُنَا فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِأَسْيَافِنَا وَ رِمَاحِنَا وَ أَوْجَفْنَا عَلَيْرهِ 

ى الْإِسْلَامَ إِلَّا كَرْهاً فَقَرالَ ع  رَجِلِنَا وَ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ دَعَوْتُنَا وَ أَخَذْنَاهُ قَسْراً وَ قَهْراً مِمَّنْ لَا یَرَ

أَمَّا َما َذَكرْتُمُوُه مَِن اِلاْسِتَشارَِة ِبکَُما فََو اللَِّه َمرا َكاَنرْت ِلری ِفری الَْوَلاَیرِۀ رَْغَبرٌۀ َو َلِکرنَُّکْم        

الْأُمَّۀُ فَلَمَّا أَفْضَتْ إِلَیَّ نَظَرْتُ  دَعَوْتُمُونِی إِلَيْهَا وَ جَعَلْتُمُونِی عَلَيْهَا فَیِفْتُ أَنْ أَرُدَّكُمْ فَتَیْتَلِفَ

 فِی كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّۀِ رَسُولِهِ فَأَمْضَيْتُ مَا

 11ص ، 11 جبحار األنوار،                         

وَ لَوْ وَقَعَ حُکْمٌ لَيْ َ فِری  دَلَّانِی عَلَيْهِ وَ اتَّبَعْتُهُ وَ لَمْ أَحْتَجْ إِلَى رَأْیِکُمَا فِيهِ وَ لَا رَأْیِ غَيْرِكُمَا 

أَمَّرا  كِتَابِ اللَّهِ بَيَانُهُ وَ لَا فِی السُّنَّۀِ بُرْهَانُهُ وَ احْتِيجَ إِلَى الْمُشَاوَرَةِ فِيرهِ لَشَراوَرْتُکُمَا فِيرهِ وَ    

دْتُ أَنَا وَ أَنْتُمَا رَسُولَ اللَّهِ ص الْقَسْمُ وَ الْأُسْوَةُ فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ لَمْ أَحْکُمْ فِيهِ بَادِئَ بَدْءٍ قَدْ وَجَ

ال یَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَريْنِ یَدَیْرهِ وَ ال     یَحْکُمُ بِذَلِكَ وَ كِتَابُ اللَّهِ نَاطِ ٌ بِهِ وَ هُوَ الْکِتَابُ الَّذِی

وَ مَا أَفَاءَتْهُ سُيُوفُنَا وَ رِمَاحُنَرا  مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِيمٍ حَمِيدٍ وَ أَمَّا قَوْلُکُمَا جَعَلْتَ فَيْئَنَا 

لَرمْ  سَوَاءً بَيْنَنَا وَ بَيْنَ غَيْرِنَا فَقَدِیماً سَبَ َ إِلَى الْإِسْلَامِ قَوْمٌ وَ نَصَرُوهُ بِسُريُوفِهِمْ وَ رِمَراحِهِمْ فَ  

اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُوَفٍّ السَّرابِ َ وَ   فِی الْقَسْمِ وَ لَا يثَرَهُمْ بِالسَّبْ ِ وَ« 8»  یُفَضِّلْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص

اللَّرهُ  الْمُجَاهِدَ یَوْمَ الْقِيَامَۀِ أَعْمَالَهُمْ وَ لَيْ َ لَکُمَا وَ اللَّهِ عِنْدِی وَ لَا لِغَيْرِكُمَرا إِلَّرا هَرذَا أَخَرذَ     

رَ ثُمَّ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً رَأَى حَقّاً فَأَعَرانَ  بِقُلُوبِنَا وَ قُلُوبِکُمْ إِلَى الْحَ ِّ وَ أَلْهَمَنَا وَ إِیَّاكُمُ الصَّبْ

 «.1»  عَلَيْهِ وَ رَأَى جَوْراً فَرَدَّهُ وَ كَانَ عَوْناً لِلْحَ ِّ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 راجعرۀ،  انصررفت  حجهرا  قضت فلما عثمان، یقتل أن قبل خرجت بمکۀ، عائشۀ كانت و

! قترل : قرال  عثمران؟  فعرل  ما: له فقالت كالب، أم ابن لقيها الطری  بعض فی صارت فلما

 لقيهرا  ثرم . اإلصبع ذو أیها: قالت. طلحۀ: قال الناس؟ بایع فمن: قالت! سحقا و بعدا: قالت

 علرى  هذه تقع أن أبالی كنت ما اهلل و: قالت. عليا بایعوا: قال الناس؟ فعل ما: فقالت يخر،

 العمررة،  نرید إنا: فقاال الزبير و طلحۀ أتاه ثم أیاما، علی أقام و مکۀ، إلى رجعت ثم. هذه

 أرادا مرا  اهلل و: أصرحابه  لبعض أو لهما، قال عليا أن بعضهم روى و. الیروج فی لنا فأذن

 سلمۀ أم فأتت الیروج، على فحرضاها بمکۀ عائشۀ فلحقا. الغدرة أرادا لکنهما و العمرة،

 قترل  عثمان أن أعلمانی أختی زوج و عمی ابن إن: فقالت اهلل، رسول زوج أميۀ، أبی بنت

 فلرو  خالفوا، قد بالبصرة ممن جماعۀ أن و علی، ببيعۀ یرض لم الناس أكثر أن و مظلوما،

 عمراد  إن: سرلمۀ  أم لهرا  فقالت أیدینا؟ على محمد أمه أمر یصلح أن اهلل علل بنا خرجت

. الرذیول  جر و األطراف، خفض و األبصار، غض النساء حمادیات بالنساء، یقام ال الدین

  عنی وضع اهلل إن

 818ص ،1 ج اليعقوبى، تاریخ                        

 قد حجابا هتکت قد الفلوات بأطراف ضكعار اهلل رسول أن لو قائلۀ أنت ما هذا، عنك و

 و الزبير و طلحۀ أتاها و. فأقيموا مقيمۀ، المؤمنين أم إن إال: منادیها فنادى عليك؟ ضربه

 معها و علی، على میالفۀ البصرة إلى فسارت الیروج، على حمالها و رأیها، عن أزاالها

 مبلغره  إن: قيرل  الريمن  مال من بمال منيۀ بن یعلى قدم و عظيم، خل  فی الزبير و طلحۀ

 القوم مر و. البصرة نحو سارا و به، فاستعانا الزبير، و طلحۀ منه فأخذه دینار، ألف أربعمائۀ

 قرال  المراء؟  هرذا  مرا : عائشرۀ  فقالت كالبه، فنبحتهم الحوأب، مر: له یقال بماء الليل فی

 قرال  الذی الماء اهذ! ردونی ردونی! راجعون إليه إنا و هلل إنا: قالت. الحوأب ماء: بعضهم

 فأقسموا رجال، بأربعين القوم فأتاها. الحوأب كالب تنبحك التی تکونی ال: اهلل رسول لی

 و فمنعهرا  حنيف، بن عثمان علی عامل و البصرة، القوم قدم و. الحوأب بماء لي  أنه باهلل
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 كتابرا  هبينر  و بينهم فکتبوا لصلح، جئنا إنما و لحرب، نأت لم: فقاال الدخول، من معها من

 افترقروا،  ثرم  صاحبه، من يمن منهم فری  كل أن و علی، قدوم إلى حدثا یحدثون ال انهم

 انتهبوا و حاجبيه، و عينيه أشفار و شاربه و لحيته فنتفوا السالح، حنيف بن عثمان فوضع

 كرل  جرذب  و الزبير، و طلحۀ تنازع الصالة وقت حضر فلما فيه، ما أخذوا و المال، بيت

 أصرحاب  یرا  الصالة الصالة: الناس صاح و الصالة، وقت فات حتى صاحبه، منهما واحد

 فاصرطلحوا  یومرا،  الزبير بن اهلل عبد و یوما طلحۀ بن محمد یصلی: عائشۀ فقالت! محمد

 برن  حسرن  أبرا  المدینۀ على استیلف و البصرة، إلى سار الیبر عليا أتى فلما. ذلك على

 رسول أصحاب من راكب أربعمائۀ معه و دینۀ،الم من خرج و النجار، بنی أحد عمرو، عبد

 وجره  و قرار،  ذی إلى صار ثم ستمائۀ، منهم تبعه طيّئ و أسد أرض إلى صاروا فلما اهلل،

 موسرى  أبرو  الکوفرۀ  علرى  یومئذ عامله و الکوفۀ، أهل فاستنفر یاسر، بن عمار و الحسن

 عنه، الناس فیذل األشعری،

 811ص ،1 ج بى،اليعقو تاریخ                        

 ذا وجهتنری  المؤمنين، أمير یا: فقال حنيف بن عثمان لقيه و رجل، يالف ستۀ منهم فوافاه

 الجمل وقعۀ كانت و البصرة، المؤمنين أمير قدم ثم. القصۀ عليه قص و! أمرد فأتيتك لحيۀ

 معهمرا،  فيمن الزبير و طلحۀ خرج و. 16 سنۀ األولى جمادى فی الیریبۀ له یقال بموضع

! عثمان بدم نطلب: قالوا تریدون؟ ما و تطلبون ما: علی إليهم فأرسل مصافهم، على وقفواف

 ال و بسرهم،  ترمروا  ال: لهرم  فقال علی، أصحاب اصطف و! عثمان قتلۀ اهلل لعن: علی قال

 فقترل  بسرهم،  القوم عسکر من رجل فرمى. أعذروا......  بسيف تضربوا ال و برمح، تطعنوا

 فقترل  يخرر،  رمرى  ثرم  اشهد، اللهم: فقال إليه، به فأتى المؤمنين، أمير أصحاب من رجال

 بردیل  بن اهلل عبد فأصاب يخر، رجل رمى ثم اشهد، اللهم: فقال علی، أصحاب من رجال

 ثرم  اشرهد،  اللهم: علی فقال یحمله، الرحمن عبد أخوه به فأتى فقتله، الیزاعی ورقاء ابن

 حفت و ألفان، منهم فقتل الرایۀ، تحمل انتك و بالجمل، ضبۀ بنو أطافت و الحرب، كانت
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 نفسره،  سالت إال أحد الجمل خطام یأخذ ال كان و. سبعمائۀ و ألفان منهم فقتل األزد، به

 أطلب ال: قال و فصرعه، بسهم الحکم بن مروان رماه المعركۀ، فی اهلل عبيد بن طلحۀ فقتل

 قرط،  كراليوم،  رأیت ما تاهلل: سقط مال طلحۀ فقال قتلته، أنا و عثمان، بثأر اليوم بعد اهلل و

 إال فيه، قدمی موضع عرفت إال قط موقفا وقفت ما اهلل و إنی! منی أضيع قریش من شيیا

 سمعته كالما أذكرك إلی ادن اهلل، عبد أبا یا: للزبير طالب أبی بن علی قال و. الموقف هذا

 إليره  فبرز األمان، عليك: لیع قال األمان؟ لی: لعلی الزبير فقال! اهلل رسول من أنت و أنا

 لينصرف، فرسه عنان ثنى و الساعۀ، هذه إال هذا ذكرت ما إنی اللهم: فقال الکالم، فذكره

 رأیت لکنك و كال،: قال. اهلل رسول قاله كالما علی ذكرنی: قال أین؟ إلى: اهلل عبد له فقال

  بنی سيوف

 811ص ،1 ج اليعقوبى، تاریخ                        

 أخرذ  و. الررمح  إلرى  هلرم  بالجبن؟ یعير مثلی و! ویلك: قال. شداد تحملها حدادا اشمه

 و الميمنرۀ  فش  محرج، إنه للشيخ، افرجوا: علی فقال علی، أصحاب على حمل و الرمح

 فاجتراز  انصررف،  و جبران؟  هرذا  یفعل أ! لك أم ال: البنه فقال رجع ثم القلب و الميسرة

 عنهرا  فهترك  یسوقها، اهلل رسول بحرمۀ أتى هذا، مثل ترأی ما: فقال قي ، بن باألحنف

! منره  هلل یأخرذ  رجل ال أ. انصرف و أسلمها ثم بيته، فی حرمته ستر و اهلل، رسول حجاب

 أربع الحرب كانت و السباع، وادی له یقال بموضع فقتله التميمی، جرموز بن عمرو فاتبعه

 نرادى  ثرم . ألفرا  ثالثرون  و نيرف  ماليو ذلك فی قتل أنه بعضهم فروى النهار، من ساعات

 ألقى من و مدبر، وجه فی یطعن ال و مول، یتبع ال و جریح، على یجهز ال أال: علی منادی

 عبراس  ابن وجه و األحمر، و األسود يمن ثم. يمن فهو بابه أغل  من و يمن، فهو السالح

 ابرن  یرا  السرنۀ  أخطرأت : قالت عباس ابن عليها دخل فلما بالرجوع، یأمرها عائشۀ إلى

 علمنرا  نحن: قال. أمری بغير متاعی على جلست و أذنی، بغير بيتی دخلت مرتين، عباس

 أن القررين  أمررك  و بره،  اهلل رسول خلفك الذی بيتك ببيتك، لي  هذا إن السنۀ، إیاك
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 فری  هری  و علی، أتاها و. الکتاب من هذا غير فی موضعه كالم بينهما جرى و. فيه تقری

 لم أ! حميراء یا أیها: فقال الطلحات، بطلحۀ المعروف ابنه و الیزاعی خلف بن اهلل عبد دار

 إلرى  اخرجری : فقرال ! فاسرجح  قردرت ! طالب أبی ابن یا: فقالت المسير؟ هذا عن تنتهی

 معها فوجه. أفعل: قالت. فيه تقری أن اهلل رسول أمرك الذی بيتك إلى ارجعی و المدینۀ،

 النراس  أعطرى  و المدینرۀ،  بهرا  وافوا حتى جال،الر ثياب فی القي  عبد من امرأة سبعين

 ذلك، فی له قيل و الضلبيۀ، أعطى كما الموالی أعطى و أحد، على أحدا یفضل لم بالسویۀ

 أخرذ  و هرذا،  فضل إسحاق ولد على إسماعيل لولد أجد فلم الدفتين، بين ما قرأت: فقال

 .إصبعيه بين فوضعه األرض، من عودا

 118-112ص ة فی حرب البصرة، الجمل و النصرة لسيد العتر

 دعوة طلحۀ و الزبير عائشۀ إلى إثارة الفتنۀ

على اللحاق بها و التعاضرد  « 8»و لما عرف طلحۀ و الزبير من حالها و حال القوم عمال 

على شقاق أمير المؤمنين ع فاستأذناه فی العمرة على ما قدمناه و ذكرنا الیبر فی معناه و 

کۀ خالعين الطاعۀ و مفارقين الجماعۀ فلما وردا إليهرا فريمن   و سارا إلى م« 1»  شرحناه

تبعهما من أوالدهما و خاصتهما و خالصتهما طافا بالبيت طواف العمرة و سعيا بين الصرفا  

و المروة و بعثا إلى عائشۀ عبد اهلل بن الزبير و قاال له امض إلى خالتك فأهد إليها السالم 

رءانك السالم و یقوالن لك إن أميرر المرؤمنين عثمران    منا و قل لها إن طلحۀ و الزبير یق

الناس أمرهم و غلبهم عليه بالسفهاء الذین « 1»قتل مظلوما و إن علی بن أبی طالب ابتز 

تولوا قتل عثمان و نحن نیاف انتشار األمر به فإن رأیت أن تسيری معنا لعرل اهلل یرتر    

و یصلح بك أمورهم فأتاهرا   بك فت  هذه األمۀ و یشعب بك صدعهم و یلم بك شعثهم

عبد اهلل فبلغها ما أرساله به فأظهرت االمتناع من إجابتهما إلى الیروج عن مکۀ و قالرت  

بالیروج لکنی رجعت إلى مکۀ ألعلم الناس ما فعل بعثمان إمامهم و « 1»یا بنی لم يمر 
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إلى من ابترزهم  أنه أعطاهم التوبۀ فقتلوه تقيا نقيا بریئا و یرون فی ذلك رأیهم و یشيرون 

أمرهم و غصبهم من غير مشورة من المسلمين و ال مؤامرة بتکبر و تجبر و یظن أن الناس 

  یرون له حقا كما كانوا یرونه لغيره هيهات

 112ص الجمل و النصرة لسيد العترة فی حرب البصرة،                         

قحافۀ ال و اهلل و من فی النراس  هيهات یظن ابن أبی طالب یکون فی هذا األمر كابن أبی 

وليها و اهلل ابن أبی قحافرۀ  « 8»مثل ابن أبی قحافۀ تیضع إليه الرقاب و یلقى إليه المقاد 

ابن « 1»فسلك طریقه ثم مضيا فوليها « 1»  فیرج منها كما دخل ثم وليها أخو بنی عدی

النبی ص مذكورة و أفعال مع « 1»  عفان فركبها رجل له سابقۀ و مصاهرة برسول اهلل ص

ال یعمل أحد من الصحابۀ مثل ما عمله فی ذات اهلل و كان محبا لقومه فمال بعض الميرل  

 فاستتبناه فتاب ثم قتل فيح  للمسلمين أن یطلبوا بدمه.

فقال لها عبد اهلل فإذا كان هذا قولك فی علی یا أمه و رأیك فی قاتلی عثمان فما الرذی  

اد علی بن أبی طالب و قد حضرك من المسلمين من جه« 7»  یقعدك عن المساعدة على

إلی فرجع عبد اهلل « 6»فيه غنى و كفایۀ فيما تریدین فقالت یا بنی أفکر فيما قلت و تعود 

إلى طلحۀ و الزبير بالیبر فقاال له قد أجابت أمنا و الحمد هلل إلى ما نرید ثم قاال له باكرها 

نا قاصدان إليها لنجدد بها عهردا و نحکرم معهرا    فی الغد فذكرها أمر المسلمين و أعلمها إ

عقدا فباكرها عبد اهلل و أعاد عليها بعض ما أسلفه من القول إليها فأجابت إلى الیروج و 

نادى منادیها إن أم المؤمنين ترید أن تیرج تطلب بدم عثمان فمن كان یریرد أن ییررج   

ه قالت له یا أبا محمرد قتلرت   ب« 7»  فليتهيأ للیروج معها و صار إليها طلحۀ فلما بصرت

  عثمان و بایعت عليا فقال لها یا أُمَّه ما مثلی إال كما قال األول

 ندمت ندامۀ الکسعی لما
 

 «1»  رأت عيناه ما صنعت یداه

 118ص الجمل و النصرة لسيد العترة فی حرب البصرة،                         
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ا أبا عبد اهلل شركت فی دم عثمان ثم بایعرت عليرا   و جاءها الزبير فسلم عليها فقالت له ی

و أنت و اهلل أح  منه باألمر فقال لها الزبير أما ما صنعت مع عثمان فقد ندمت منه و « 8»

هربت إلى ربی من ذنبی فی ذلك و لن أترك الطلب بدم عثمان و اهلل ما بایعت عليرا إال  

وا سريوفهم و أخرافوا النراس حترى     مکرها التفت به السفهاء من أهل مصر و العراق و سل

 «.1»  بایعوه

فدخلها و قد « 1»و صار إلى مکۀ عبد اهلل بن أبی ربيعۀ و كان عامل عثمان على صنعاء 

انکسر فیذه و كان سبب ذلك ما رواه الواقدی عن رجاله أنه لما اتصل بابن أبری ربيعرۀ   

هو على فررس یجرری و   حصر الناس لعثمان أقبل سریعا لنصرته فلقيه صفوان بن أميۀ و 

فطرحت ابن أبری ربيعرۀ و   « 1»  عبد اهلل بن أبی ربيعۀ على بغلۀ فدنا منها الفرس فحادت

كسرت فیذه و عرف أن الناس قد قتلوا عثمان فصار إلى مکۀ بعد الظهر فوجرد عائشرۀ   

یومئذ بها تدعو إلى الیروج للطلب بدم عثمان فأمر بسریر فوضع له سریر فی المسجد ثم 

وضع عليه و قال للناس من خرج للطلب بدم عثمان فعلی جهازه فجهز ناسا كثيرا  حمل و

 «7»  فحملهم و لم یستطع الیروج معهم لما كان برجله

 816-811ص ، 11 جبحار األنوار، 
  ... وَ رَوَى ابْنُ الْأَثِيرِ فِی الْکَامِلِ -«8» 887

 817ص ، 11 جبحار األنوار،                         

هُرَّاباً مِنَ  وَ قَدِمَ طَلْحَۀُ وَ الزُّبَيْرُ مِنَ الْمَدِینَۀِ وَ لَقِيَا عَائِشَۀَ فَقَالَتْ مَا وَرَاءَكُمَا قَاال إِنَّا تَحَمَّلْنَا

اطِلًا وَ لَرا  الْمَدِینَۀِ مِنْ غَوْغَاءَ وَ أَعْرَابٍ وَ فَارَقْنَا قَوْماً حَيَارَى لَا یَعْرِفُونَ حَقّاً وَ لَا یُنْکِرُونَ بَ

كُمُ یَمْنَعُونَ أَنْفُسَهُمْ فَقَالَتِ انْهَضُوا إِلَى هَذِهِ الْغَوْغَاءِ فَقَالُوا نَأْتِی الشَّامَ فَقَرالَ ابْرنُ عَرامِرٍ كَفَرا    

یِّ ص مَعَهَا عَلَرى  الشَّامَ مُعَاوِیَۀُ فَأَتَوُا الْبَصْرَةَ فَاسْتَقَامَ الرَّأْیُ عَلَى الْبَصْرَةِ وَ كَانَتْ أَزْوَاجُ النَّبِ

مَعَهُرمْ   قَصْدِ الْمَدِینَۀِ فَلَمَّا تَغَيَّرَ رَأْیُهَا إِلَى الْبَصْرَةِ تَرَكْنَ ذَلِكَ وَ أَجَابَتْهُمْ حَفْصَۀُ إِلَى الْمَسِريرِ 
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تِّمِائَۀِ أَلْرفِ دِرْهَرمٍ وَ   فَمَنَعَهَا أَخُوهَا عَبْدُ اللَّهِ وَ جَهَّزَهُمْ یَعْلَى بْنُ مُنْيَۀَ بِسِرتِّمِائَۀِ بَعِيررٍ وَ سِر   

ونَ جَهَّزَهُمُ ابْنُ عَامِرٍ بِمَالٍ كَثِيرٍ وَ نَادَى مُنَادِیهَا إِنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَ طَلْحَۀَ وَ الزُّبَيْررَ شَاخِصُر  

بِثَأْرِ عُثْمَرانَ وَ لَريْ َ لَرهُ     إِلَى الْبَصْرَةِ فَمَنْ أَرَادَ إِعْزَازَ الْإِسْلَامِ وَ قِتَالَ الْمُسْتَحِلِّينَ وَ الطَّلَبَ

مَرْكَبٌ فَلْيَأْتِ فَحُمِلُوا عَلَى سِتِّمِائَۀِ بَعِيرٍ وَ سَارُوا فِی أَلْفٍ وَ قِيلَ فِری تِسْرعِمِائَۀٍ مِرنْ أَهْرلِ     

ا ذَاتَ عِرْقٍ بَکَوْا عَلَى الْمَدِینَۀِ وَ مَکَّۀَ وَ لَحِقَهُمُ النَّاسُ فَکَانُوا فِی ثَلَاثَۀِ يلَافِ رَجُلٍ فَلَمَّا بَلَغُو

 مَعَهُمْ الْإِسْلَامِ فَلَمْ یُرَ یَوْمٌ كَانَ أَكْثَرَ بَاكِياً مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ كَانَ یُسَمَّى یَوْمَ النَّحِيبِ فَمَضَوْا وَ

سْمُهُ عَسْکَرٌ اشْرتَرَاهُ بِمِرائَتَیْ   أَبَانٌ وَ الْوَلِيدُ ابْنَا عُثْمَانَ وَ أَعْطَى یَعْلَى بْنُ مُنْيَۀَ عَائِشَۀَ جَمَلًا ا

عُرَنِریِّ  دِینَارٍ وَ یُقَالُ اشْتَرَاهُ بِثَمَانِينَ دِینَاراً فَرَكِبَتْهُ وَ قِيلَ كَانَ جَمَلُهَا لِرَجُلٍ مِنْ عُرَیْنَۀَ قَالَ الْ

مَلَكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِکَمْ قُلْرتُ  بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ إِذْ عَرَضَ لِی رَاكِبٌ فَقَالَ أَ تَبِيعُ جَ

ا طَلَبَنِی بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ أَ مَجْنُونٌ أَنْتَ قُلْتُ وَ لِمَ وَ اللَّهِ مَا طَلَبْتُ عَلَيْهِ أَحَداً إِلَّا أَدْرَكْتُهُ وَ لَ

إِنَّمَا نُرِیدُهُ لِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَۀَ فَقُلْتُ خُرذْهُ  وَ أَنَا عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا فَتَّهُ قَالَ لَوْ تَعْلَمُ لِمَنْ نُرِیدُهُ 

نَاقَۀً بِغَيْرِ ثَمَنٍ قَالَ بَلِ ارْجِعْ مَعَنَا إِلَى الرَّحْلِ فَنُعْطِيَكَ نَاقَۀً وَ دَرَاهِمَ قَالَ فَرَجَعْتُ وَ أَعْطَوْنِی 

ۀٍ وَ قَالُوا لِی یَا أَخَا عُرَیْنَۀَ هَلْ لَكَ دَلَالَۀٌ بِالطَّرِی ِ قُلْتُ أَنَا مَهْرِیَّۀً وَ أَرْبَعَمِائَۀِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّمِائَ

قْنَرا  مِنْ أَدَلِّ النَّاسِ قَالُوا فَسِرْ مَعَنَا فَسِرْتُ مَعَهُمْ فَلَا أَمُرُّ عَلَى وَادٍ إِلَّا سَأَلُونِی عَنْهُ حَتَّى طَرَ

 كِلَابُهُ فَقَالُوا أَیُّ مَاءٍ هَذَا فَقُلْتُ هَذَاالْحَوْأَبَ وَ هُوَ مَاءٌ فَنَبَحَتْهَا 

 816ص ، 11 جبحار األنوار،                         

إِنِّری لَهِيَرهْ     إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْرهِ راجِعُرونَ    مَاءُ الْحَوْأَبِ فَصَرَخَتْ عَائِشَۀُ بِأَعْلَى صَوْتِهَا فَقَالَتْ

هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ يلِهِ وَ سَلَّمَ یَقُولُ وَ عِنْدَهُ نِسَاؤُهُ لَيْرتَ شِرعْرِی أَیَّرتُکُنَّ    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ

ۀُ تَنْبَحُهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ ثُمَّ ضَرَبَتْ عَضُدَ بَعِيرِهَا وَ أَنَاخَتْهُ وَ قَالَتْ رُدُّونِی أَنَا وَ اللَّرهِ صَراحِبَ  

اخُوا حَوْلَهَا یَوْماً وَ لَيْلَۀً فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِنَّهُ كَذَبَ وَ لَمْ یَرزَلْ بِهَرا وَ   مَاءِ الْحَوْأَبِ فَأَنَ

انْتَهَرى   هِیَ تَمْتَنِعُ فَقَالَ لَهَا النَّجَا النَّجَا قَدْ أَدْرَكَکُمْ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ فَارْتَحَلُوا نَحْوَ الْبَصْرَةِ

 مُ ابْنِ الْأَثِيرِ.كَلَا
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 688-626ص ،1 االستيعاب،ج
 وقاص، أبى بن سعد( 261) 

  مناف عبد بن أهيب بن مالك وقاص أبى اسم و

 627ص ،1 االستيعاب،ج                        

[ 8] اإلسرالم  فری  سبعۀ سابع كان إسحاق، أبا یکنى الزهری، لقرشیا كالب بن زهرة ابن

 .ستۀ بعد أسلم

 تسرع  ابن أنا و أسلمت: قال سعد، عن سعد، بنت عائشۀ عن سلمۀ، حدثنی: الواقدی قال

 .الصلوات تفرض أن قبل أسلمت: قال أنه عنه روى و. سنۀ عشرة

 الشورى، فيهم عمر جعل الذین لستۀا أحد هو و المشاهد، سائر و الحدیبيّۀ، و بدرا، شهد و

 .راض عنهم هو و توفى سلم و عليه اهلل صلّى اهلل رسول أنّ أخبر و

 و دعوتره  تیاف بذلك، مشهورا الدعوة مجاب كان و بالجنۀ، لهم المشهود العشرة أحد و

 قرال  سلم و عليه اهلل صلّى اهلل رسول أن ذلك و عندهم،[ 1] إجابتها فی یشكّ ال ترجى،

 فی ذلك و اهلل، سبيل فی بسهم رمى من أول هو و. دعوته أجب و سهمه، سدّد اللَّهمّ: فيه

 .غزوان بن عتبۀ و عمرو، بن المقداد یومئذ معه كان و الحارث، بن عبيدة سریۀ

 :جل و عز اهلل سبيل فی بسهم رمى من أول أنه معنى فی قال سعدا أن یروى و

  نبلى بصدور صحابتی حميت            أنى اهلل رسول جا هل أال         

  سهل بکلّ و حزونۀ بکل            ذیادا عدوّهم بها أذود            

  قبلی اهلل رسول مع بسهم            معد من رام یعتدّ فما            
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 فيمرا  منهمرا،  واحرد  لکل فقال أبویه، للزبير و سلم و عليه اهلل صلّى اهلل رسول له جمع و

 فيما غيرهما ألحد ذلك یقل لم و. أمى و أبى فداك ارم،: سلم و عليه اهلل لّىص عنه روى

 .أعلم اهلل و یقولون،

 621ص ،1 االستيعاب،ج                        

 اهلل رسرول  قال: قال حازم، أبى بن قي  عن خالد، أبى بن إسماعيل عن عيينۀ، ابن روى

 یحيى روى و. رميته سدّد و دعوته، أجب همّاللَّص وقا أبى بن لسعد سلم و عليه اهلل صلّى

 النبری  عنرد  كنت: قال اهلل، عبد بن جابر عن عامر، حدثنا: قال مجالد، حدثنا: قال القطان

 :فقال سعد فأقبل سلم، و عليه اهلل صلّى

 رجرل  أول أنا: یقول سعدا سمعت: قال قي ، بن إسماعيل عن وكيع، روى و. خالی أنت

 .القتال عند الغزو فی اهلل سبيل فی بسهم رمى العرب من

 و عليه اهلل صلّى اهلل رسول یحرسون كانوا الذین قریش من الشجعان الفرسان أحد كان و

 أمّرره  فرارس،  قتال تولّى و األعاجم،[ 8] لقی و الکوفۀ كوّف الّذی هو و مغازیه، فی سلم

 فرتح  كران  له و س،فار أكثر یده على اهلل ففتح ذلك، على عنه اهلل رضى الیطاب بن عمر

 علرى  فردعا  بالباطرل،  رموه و أهلها، فشکاه الکوفۀ، على أميرا كان و غيرها، و القادسيۀ

 تركرت  مشرهور  بذلك الیبر و إجابتها، فيه ظهرت دعوة[[ 1] عليه] بالکذب واجهه الّذی

 .لشهرته ذكره

 برن  رعمّا ولّى و الکوفۀ، أهل شکاه حين عشرین و إحدى سنۀ فی ذلك و عمر، عزله و

 ثم ،[1] األرض مساحۀ حنيف بن عثمان و المال، بيت مسعود بن اهلل عبد و الصالة، یاسر

  عزله ثم ثانيۀ، الکوفۀ على سعدا أعاد و عمّارا، عزل

 622ص ،1 االستيعاب،ج                        
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 یرزل  فلرم  شرعبۀ،  برن  المغيرة ولّى و إليها، ییرج أن قبل عزله ثم مطعم، بن جبير ولّى و

 و عزله، ثم سعدا، ولّى و عزله، ثم یسيرا عثمان فأقرّه عنه، اهلل رضى عمر قتل حتى عليها

 .عقبۀ بن الوليد ولّى

 :قال و عليه أبى الکوفۀ على سعدا یعيد أن أراد لما عمر إن: قيل قد و

 جعلره  عمر طعن فلما. فتركه! أصلّى أن أحسن ال أنى یزعمون قوم إلى أعود أن تأمرنی أ

 عن أعزله لم فإنّی الوالی، به فليستعن إلّا و فذاك سعد وليها إن: قال و. الشورى أهل دأح

 .خيانۀ ال و عجز

 ابرن  أیضرا  رامره  كذلك و فأبى، عثمان قتل بعد لنفسه یدعو أن سعد بن عمر ابنه رامه و

 .عنه اهلل رضى علیّ إلى هاشم صار عليه أبى فلما عتبۀ، بن هاشم أخيه

 ء بشری  الناس أخبار من ییبروه ألّا أهله أمر و الفتنۀ، فی بيته لزم و قعد ممن سعد كان و

 مسلمۀ، بن محمد و عمر، بن اهلل عبد فی و معاویۀ، فيه فطمع إمام، على األمۀ تجتمع حتى

 :لهم یقول و عثمان بدم الطلب على عونه إلى یدعوهم إليهم كتب و

 فی سواء، خاذله و قاتله إن: یقول و بذلك، إال خذالنه و قتله من أتوه ما یکفّرون ال إنهم

 ذلك، من به جاء ما عليه یرد منهم واحد كلّ فأجابه ذكره، تركت إليهم به كتب نظم و نثر

 وقّراص  أبرى  بن سعد جواب فی كان و یطلب، لما بأهل لي  بأنه یعرّفه و مقالته، ینکر و

 :له

 دواء به ء تجی لما لي  و            العياء الداء داؤك معاوی         

 یشاء ما عليه أردد فلم            علیّ حسن أبو یدعونی أ            

 الوالء و العداوة به تميز            بصيرا سيفا أعطنی له قلت و            

 682ص ،1 االستيعاب،ج                        

 الدماء تثقله الظهر إنّ و            كبير أصغره الشرّ فإنّ         

 العفاء به طمعت قد ما على            عليّا أعيا الّذی فی تطمع أ            
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 الفداء للمرء أنت ميتا و            حيّا منك خير منه ليوم            

 البالء أذهبه الرأى فإنّ            فدعه عثمان أمر فأما            

 معره،  القيرام  و نصرته و بيعته، عن قعدوا الذین عن نهع اهلل رضى على سئل: عمر أبو قال

 قصره فی وقاص أبى بن سعد مات و. الباطل ینصروا لم و الح ّ، خذلوا قوم أولئك: فقال

 دفن و الرجال،[ 8] أعناق على المدینۀ إلى حمل و المدینۀ، من أميال عشرة على بالعقي 

 .الحکم ابن مروان عليه صلّى و بالبقيع،

 و بضرع  ابرن  هرو  و خمسين و خم  سنۀ توفى: الواقدی فقال وفاته، وقت فی اختلف و

 .خمسين و ثمان سنۀ وقاص أبى بن سعد مات: نعيم أبو قال و. سنۀ سبعين

 وقراص  أبرى  برن  سعد توفى: الفالس على بن عمرو و عثمان، بن الحسن و الزبير، قال و

 :فالسال قال و. سنۀ سبعين و بضع ابن هو و خمسين، و أربع سنۀ

 أبى بن سعد توفى: قال حنبل بن أحمد عن زرعۀ، أبو ذكر و. سنۀ سبعين و أربع ابن هو و

 .األخرى حجّته بعد معاویۀ إمارة فی سنۀ ثمانين و ثالث ابن هو و وقاص،
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 111-111 ص،1 الفتوح،ج
 فی عنه اهلل رضی علی مع عقبۀ بن الوليد و العاص بن سعيد و الحکم بن مروان خبر ذكر

  له البيعۀ أمر

 تیلفوا كانوا قد و فدعاهم الثالثۀ هؤالء إلى عنه اهلل رضی علی بعث ثم: قال

 111ص ،1 الفتوح،ج                        
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 یا: فقال عقبۀ بن الوليد فتکلم: قال بيعتی؟ عن مأبطأت قد أراكم لی ما: لهم فقال. بيعته عن

 أخری  خرذلت  و ،[8] مکۀ یوم صبرا أبی فقتلت أنا أما بأجمعنا، ترتنا و إنك: الحسن أبا

 بنری  سريد  كران  و بدر یوم أباه فقتلت العاص بن سعيد أما و تنصره، فلم عفان بن عثمان

 نحرن  و إليره،  ضمه و المدینۀ إلى ردّه لما عثمان عند[ 1] أباه فسحقت مروان أما و أميۀ،

 و منرا،  یکون ما تسوغنا أنك على و عثمان، صاحبنا قتل من تقتل أن على اآلن نبایعك

 اهلل رضری  علری  فقال معاویۀ، عمّنا ابن عند بالشام لحقنا أنفسنا على خفناك إن أنا على

 فلي  منکم یکون ما عنکم وضعی أما و وتركم، الح  فإن وترتکم أنی ذكرتم ما أما: عنه

 اليوم لزمنی فلو عثمان لقتلۀ قتلی أما و عليکم، وجب قد تعالى للّه حقا عنکم أضع أن لی

 أ: مرروان  له فقال: قال. تیافون مما أؤمنکم فإنی إیای خوفکم أما و أم ، لقتلتهم قتلهم

 حترى  أحبسرکم  أنری  بکرم  أصرنع : علی فقال بنا؟ تصنع ذا ما نبایعك لم نحن إن فرأیت

.  نبایع فإننا: قالوا العقوبۀ، أشد عاقبتکم ذلك طعنتم إن و المسلمون، فيه دخل فيما تدخلوا

 عقبۀ بن الوليد إن ثم ،[1] صاغرین العاص بن سعيد و عقبۀ بن الوليد و مروان فبایع: قال

 :مطلعها أبياتا أنشأ

 المرح الموت من خلفی ال و أمامی            مقدما لی أجد لم لما تقدمت         

 .يخرها إلى

 برن  سرعيد  و مروان صاحبيه إلى و عقبۀ بن الوليد إلى فأرسل الشعر، هذا عليا فبلغ: قال

 فرالحقوا  أنفسکم فی ما إال أبيتم إن و منه، أمنتکم شيئا أمری من خفتم إن: فقال العاص،

 .إليکم ذاك: علی فقال نقيم، بل ال: مروان فقال شئتم، بلدة بأی
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 86-87ص ،1 الذهب،ج مروج
 برن  علی عن قعد ممن مسلمۀ بن محمد و عمر بن اهلل عبد و زید بن أسامۀ و سعد كان و

 أنهرم  ذلرك  و بيعتره  عرن  القُعَّاد من ذكرنا ممن غيرهم و هم یبایعوه أن أبوا و طالب، أبی

  من منهم و فتنۀ، إنها: قالوا

 86ص ،1 الذهب،ج مروج                        

 عرن  نبَتْ و فيهم تعمل لم المؤمنين بها ضربنا فإذا معك بها نقاتل سيوفاً أعطنا: لعلی قال

 لرو  و: )قال و علیّ، عنهم فاعرض أبدانهم، فی سرَتْ الکافرین بها ضربنا إذا و أجسامهم،

 .معرضون هم و لتولوا أسمعهم لو و ألسمعهم، خيراً فيهم اهلل علم

 1-7ص ، 11 جبحار األنوار، 

لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ اجْتَمَرعَ أَصْرحَابُ رَسُرولِ اللَّرهِ مِرنَ        لْأَثِيرِ فِی الْکَامِلِوَ قَالَ ابْنُ ا -«8» 1

إِمَامٍ قَالَ لَا  الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ وَ فِيهِمْ طَلْحَۀُ وَ الزُّبَيْرُ فَأَتَوْا عَلِيّاً فَقَالُوا لَهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ

كُمْ فَمَنِ اخْتَرْتُمْ رَضِيتُ بِهِ فَقَالُوا مَا نَیْتَارُ غَيْرَكَ وَ تَرَدَّدُوا إِلَيْهِ مِررَاراً وَ  حَاجَۀَ لِی فِی أَمْرِ

 مِرنْ  قَالُوا لَهُ فِی يخِرِ ذَلِكَ إِنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَداً أَحَ َّ بِهِ مِنْكَ لَا أَقْدَمَ سَابِقَۀً وَ لَا أَقْرَبَ قَرَابَرۀً 

قَالَ لَا تَفْعَلُوا فَإِنِّی أَكُونُ وَزِیراً خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَكُونَ أَمِيراً فَقَالُوا وَ اللَّرهِ مَرا نَحْرنُ    رَسُولِ اللَّهِ فَ

بِفَاعِلِينَ حَتَّى نُبَایِعَكَ قَالَ فَفِی الْمَسْجِدِ فَإِنَّ بَيْعَتِی لَا یَکُرونُ خَفِيّراً وَ لَرا تَکُرونُ إِلَّرا فِری       

فِی بَيْتِهِ وَ قِيلَ فِی حَائِطٍ لِبَنِی عَمْرِو بْنِ مَبْذُولٍ فَیَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ عَلَيْهِ الْمَسْجِدِ وَ كَانَ 

 إِزَارٌ وَ طَاقُ قَمِيصٍ وَ عِمَامَۀُ خَزٍّ وَ نَعْلَاهُ فِی یَدِهِ مُتَوَكِّئاً عَلَى قَوْسِهِ فَبَایَعَهُ النَّراسُ وَ كَرانَ  

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّرا    النَّاسِ طَلْحَۀَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ حَبِيبُ بْنُ ذُؤَیْبٍ فَقَالَ أَوَّلُ مَنْ بَایَعَهُ مِنَ

لَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْبَيْعَۀِ مِنَ النَّاسِ یَدٌ شَلَّاءُ لَا یَتِمُّ هَذَا الْأَمْرُ فَبَایَعَهُ الزُّبَيْررُ وَ قَرا    إِلَيْهِ راجِعُونَ

بَعْدَ ذَلِكَ  لَهُمَا عَلِیٌّ إِنْ أَحْبَبْتُمَا أَنْ تُبَایِعَا لِی وَ إِنْ أَحْبَبْتُمَا بَایَعْتُکُمَا فَقَاال بَلْ نُبَایِعُكَ وَ قَاال

ۀَ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ إِنَّمَا صَنَعْنَا ذَلِكَ خَشْيَۀً عَلَى أَنْفُسِنَا وَ عَرَفْنَا أَنَّهُ لَا یُبَایِعُنَا وَ هَرَبَا إِلَى مَکَّ
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اصٍ فَقَالَ بِأَرْبَعَۀِ أَشْهُرٍ وَ بَایَعَهُ النَّاسُ بَعْدَ مَا بَایَعَهُ طَلْحَۀُ وَ الزُّبَيْرُ وَ جَاءُوا بِسَعْدِ بْنِ أَبِی وَقَّ

قَالَ خَلُّوا سَربِيلَهُ وَ جَراءُوا   عَلِیٌّ بَایِعْ قَالَ لَا حَتَّى یُبَایِعَ النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا عَلَيْكَ مِنِّی بَأْسٌ فَ

 بِابْنِ عُمَرَ فَقَالُوا بَایِعْ فَقَالَ لَا حَتَّى یُبَایِعَ النَّاسُ قَالَ ائْتِنِی بِکَفِيلٍ قَرالَ لَرا أَرَى كَفِيلًرا قَرالَ    

 الْأَشْتَرُ

 1ص ، 11 جبحار األنوار،                         

عُوهُ أَنَا كَفِيلُهُ إِنَّكَ مَا عَلِمْتُ لَسَيِّئُ الْیُلُ ِ صَغِيراً وَ كَبِيراً وَ بَایَعَتِ دَعْنِی أَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ دَ

سَعِيدٍ  الْأَنْصَارُ إِلَّا نَفَراً یَسِيراً مِنْهُمْ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ وَ سَلَمَۀُ بْنُ مَیْلَدٍ وَ أَبُو

بْنُ مَسْلَمَۀَ وَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ وَ زَیْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَ كَعْبُ بْنُ مَالِركٍ وَ رَافِرعُ    الْیُدْرِیُّ وَ مُحَمَّدُ

 بْنُ خَدِیجٍ وَ فَضَالَۀُ بْنُ عُبَيْدٍ وَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ وَ كَانُوا عُثْمَانِيَّۀ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 جنگ بصره فیمعرّ .174

 821ص خليفۀ، تاریخ
 عائشۀ و الزبير و طلحۀ خروج

 بهرا  و البصرة المؤمنين أم عائشۀ معهما و العوام بن الزبير و اهلل عبيد بن طلحۀ قدم فيها و

 العبردی،  جبلرۀ  برن  حکيم حنيف بن عثمان فبعث لعلی، واليا األنصاری حنيف بن عثمان

 برن  حکيم فقتل البصرة، كالء بحضرة الرزق دینۀم هی و الزابوقۀ فی الزبير و طلحۀ فلقی

 عثمان خرج و ص، اهلل رسول أصحاب من السلمی مسعود بن مجاشع أیضا قتل و جبلۀ،

 .البصرة عن حنيف بن

 برن  الحسرن  علی بعث و األنصاری، حنيف بن سهل والها المدینۀ من علی خرج فيها و

 .البصرة علی قدم و الناس انیستنفر الکوفۀ إلى یاسر بن عمار و طالب أبی بن علی
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 من خلون لعشر الجمعۀ یوم البصرة، طف ناحيۀ بالزاویۀ بالبصرة الجمل وقعۀ كانت فيها و

 .ثالثين و ست سنۀ اآلخرة جمادى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 جنگ صفّین معرّفی .175

 881-887ص خليفۀ، تاریخ
 و سرلمۀ  برن  اهلل عبد سمعت: قال مرة بن عمرو عن شعبۀ نا: قاال وددا أبو و غندر حدثنا

 لقد الجمل، یوم مثل رأیت ما اهلل و ال: الحارث فقال الجمل، یوم تذاكرا سوید بن الحارث

 تمرر  أن الرجرال  شراءت  لو حتى صدورهم، فی أشرعناها و صدورنا فی الرماح أشرعوا

 .كذا علی أن و اليوم كذل أشهد لم أنی لوددت اهلل فو لمرت، عليها

 عرن  غبرت  أنری  ال و اليروم،  ذلك عن غبت أنی یسرنی ما اهلل و: سلمۀ بن اهلل عبد فقال

 .كذا لی أن و علی شهده مشهد

 الجعفی جمهان بن الحارث عن مرة بن عمرو عن مسعر نا: قال موسى بن اهلل عبيد حدثنا

 لرو  حترى  صدورنا، فی عوهاأشر و صدورهم فی الرماح أشرعنا الجمل یوم كان لما: قال

 و اهلل إال إله ال: یقولون هؤالء أسمع أنا و: قال. لفعلت الرماح على تمشی أن الرجال شاء

 .أكبر اهلل و اهلل إال إله ال: یقولون هؤالء و أكبر، اهلل

 بن اهلل عبيد الحج للناس أقام و. الجمحی مظعون بن قدامۀ و الفارسی سلمان مات فيها و

 .عباس بن اهلل عبد: یقال و المطلب، بدع بن العباس

 قندابيل بالد إلى مکران فجاوز الهند، غزو إلى الناس العبدی مرة بن الحارث ندب فيها و

 مرن  و الحارث فأصيب بعقبۀ عليه فأخذوا كثيرة، سبایا فأصاب القيقان، جبال فی وغل و

 .معه
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  ثالثين و سبع سنۀ

  صفين وقعۀ فيها

 لعشرر  السربت  ليلرۀ  الصرلح  كان و ثالثين، و سبع سنۀ صفر من ونخل لسبع األربعاء یوم

 .صفر من خلون

 األشرعری  موسى أبو: الحکمان اجتمع فيها و عتبۀ، بن هاشم و یاسر بن عمار قتل فيها و

: یقال و رمضان، شهر فی الجندل بدومۀ معاویۀ قبل من العاص بن عمرو و علی، قبل من

 معاویرۀ  حضر و یحضر، لم و عباس ابن علی فبعث قریب، الجندل دومۀ من هی و باذرح

 ذی فری  بالیالفۀ لمعاویۀ الشام أهل بایع و الناس افترق و ء، شی على الحکمان یتف  فلم

 .ثالثين و سبع سنۀ القعدة

 .صفين من علی مرجع األرت بن خباب مات فيها و

 و هفأرضرو  زیرادا  علری  فوجره  فارس، أهل فأخرجه فارس حنيف بن سهل علی ولى و

 .الیراج أدوا و صالحوه

 .ذكره نکره حدیث لهم هبيرة، بن مصقلۀ و ناجيۀ بنی و علی أمر كان فيها و

 علی فأتاهم ربعی، بن شبث عليهم ألفا عشرین فی حروراء أهل خرج فيها: عبيدة أبو قال

 .فرجعوا فحاجهم

 حررر  من لأو أنا: ربعی بن شبث قال: قال أن  عن أبی سمعت: قال سليمان بن المعتمر

 عبرد  برن  عبراس  بن اهلل عبد الحج أقام و. به تمتدح ما هذا فی ما: رجل فقال الحروریۀ،

 .المطلب

 886ص خليفۀ، تاریخ                        

  ثالثين و ثمان سنۀ

 بکر أبی بن محمد مقتل
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 أبی بن محمد علی فولى إليها، یصل أن قبل من بالقلزم فمات مصر األشتر علی ولى فيها

 فردخل : قرال . بکرر  أبی بن محمد فهزم فاقتتلوا، العاص بن عمرو إليه فسار الصدی  بکر

 برن  معاویرۀ  قتلره : یقال و. الحمار جوف فی فأحرق جوفه فدخل ميت، حمار فيها خربۀ

 .صبرا فقتله العاص بن عمرو به أتی: یقال و المعركۀ، فی حدیج

 أبری  برن  بمحمد العاص بن عمرو أتی: قال دینار بن عمرو عن شعبۀ نا: قال غندر حدثنا

 .فقتل به فأمر. ال: قال أحد؟ من عقد معك هل عهد؟ معك هل: فقال أسيرا بکر

  صفين خبر تفصيل

: قرال  معاویرۀ  برن  یزید بن خالد بن حرب عن محارب بن مسلمۀ عن الحسن أبو حدثنا

 حسرين  برن  علی بن زید سألت و: قال. ألفا سبعين فی صفين إلى الشام من معاویۀ فصل

 .ألف مائۀ فی: قال علی؟ كان كم فی: قلت طالب أبی بن علی بن

: قال الشعبی عن مجالد بن إسماعيل و إسحاق ابن عن الوزیر أبی عن الحسن أبو حدثنا

 .ألفا خمسين فی علی سار

 ألفا تسعين فی علی كان: قال الحمراء أبی عن جابر عن موسى بن حباب عن الحسن أبو

 األشعث علی فبعث الماء، فمنعوا أصحابه و علی جاء و الفرات، على زلفن معاویۀ سب  و

 فراقتتلوا  يالف، خمسرۀ  فری  السلمی األعور أبو لمعاویۀ الماء على و ألفين، فی قي  بن

 .الماء على األشعث غلب و شدیدا قتاال

 و علی بين حيل: قال عنب  بن حجر سمعت: قال قي  بن موسى نا: قال نعيم أبو حدثنا

 یروم  النراس  التقرى  ثرم  المراء،  عن فأزالهم قي  بن األشعث إلى أرسلوا: فقال الماء نبي

 أبری  برن  عتبۀ بن هاشم مع علی لواء و ثالثين، و سبع سنۀ صفر من خلون لسبع األربعاء

 عليهم اليمن أهل: علی ميمنۀ فی و عباس، ابن عليهم و ربيعۀ: علی ميسرة فی و وقاص،

 المیرارق  مع معاویۀ لواء و الکوفۀ و البصرة مضر فی القلب فی علی و قي ، بن األشعث
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 أهرل : ميمنتره  فری  و الکرالع،  ذو علريهم  مضر: معاویۀ ميسرة فی و الکالعی، الصباح بن

 .الدروع و البيض أصحاب الشهباء فی معاویۀ و اليمن،

 ابرن  أظنره  -جعفر عن الرحمن عبد بن یزید عن حرب بن السالم عبد نا: قال غسان أبو

 ثمران  علری  مرع  شهدنا: قال أبيه عن أبزى بن الرحمن عبد بن اهلل عبد عن -المغيرة یأب

 رفعرت  ثرم  السربت،  ليلرۀ  و الجمعرۀ  یروم  و الیمري   یروم  و األربعاء یوم فاقتتلوا مائۀ،

 الصلح، إلى دعوا و المصاحف

 887ص خليفۀ، تاریخ                        

 عشررین  و خمسۀ و الشام، أهل من ألفا أربعين و خمسۀ قتيل، ألف سبعين على افترقوا و

 .ألفا ستين على: یقال و العراق، أهل من ألفا

 یعردون  ألفرا  سربعين  عن افترقوا: قال سيرین بن محمد عن هشام عن األعلى عبد حدثنا

 .بالقصب

 عمرو و الیطاب، بن عمر بن اهلل عبيد و حوشب، و كالع، ذو: معاویۀ مع قتل ممن كان و

 .كثيرة جماعۀ فی الدمشقی داود بن عروة و الطائی، سعد بن حاب  و ی،الحضرم بن

 برن  اهلل عبرد  و وقاص، أبی بن عتبۀ بن هاشم و یاسر، بن عمار: علی أصحاب من قتل و

 فی الجمحی كلدة بن الرحمن عبد و المرادی، كعب بن اهلل عبد و الیزاعی، ورقاء بن بدیل

 .كثيرة جماعۀ

 :قال ثابت أبی بن حبيب عن أبيه عن العزیز عبد بن یزید عن أرقم بن یحيى نا و: قال

 علرى  و یاسرر،  بن عمار الیيل على و وقاص، أبی بن عتبۀ بن هاشم مع علی رایۀ كانت

 برن  اهلل عبرد  الميسررة  على و قي ، بن األشعث الميمنۀ على و بدیل، بن اهلل عبد الرجالۀ

 الحرارث  الميسرة رجالۀ على و اعی،الیز صرد بن سليمان الميمنۀ رجالۀ على و عباس،

 علرى  و ربيعرۀ،  الميسررة  و اليمن، الميمنۀ الکوفۀ، و البصرة مضر القلب و العبدی، مرة بن

 على و عدی، بن حجر كندة على و طالب، أبی بن جعفر بن اهلل عبد كنانۀ و أسد و قریش
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 عمرو خزاعۀ ىعل و قي ، بن األحنف البصرة تميم على و المنذر، بن حضين البصرة بکر

 و قدامرۀ،  برن  جاریۀ الرباب و سعد على و هبيرة، بن نعيم الکوفۀ بکر على و الحم ، بن

 حنظلۀ و عمرو على و الحارث، بن رویم الکوفۀ أهل على و شداد، بن رفاعۀ بجيلۀ على

 لهرازم  علرى  و حاتم، بن عدی طيّئ و قضاعۀ على و المجاشعی، ضبيعۀ بن أعين البصرة

 اليمن أزد على و عطارد، بن محمد الکوفۀ تميم على و العجلی، حجل بن هللا عبد الکوفۀ

 بن سعيد همدان على و ربعی، بن شبث حنظلتها و الکوفۀ عمرو على و زهير، بن جندب

 بن الطفيل ربابها و الکوفۀ سعد على و الحنفی، جابر بن حریث البصرة لهازم على و قي ،

 صوحان، بن صعصعۀ الکوفۀ القي  عبد على و رث،الحا بن األشتر مذحج على و شبرمۀ،

 جبلرۀ  بن عمرو البصرة القي  عبد على و الکنانی، طفيل بن اهلل عبد الکوفۀ قي  على و

 قري   علرى  و الهاشرمی،  نوفرل  برن  الحارث البصرة قریش على و جبلۀ، بن حکيم أخو

 .الهاللی شداد بن قبيصۀ البصرة

 881ص ۀ،خليف تاریخ                        

 عبيرد  الیيل على و المیزومی، المغيرة بن الوليد بن خالد بن الرحمن عبد مع معاویۀ لواء

 برن  اهلل عبد الميمنۀ على و المری، عقبۀ بن مسلم الرجالۀ على و الیطاب، بن عمر بن اهلل

 ذو الميمنۀ حمص أهل على و الفهری، مسلمۀ بن حبيب الميسرة على و العاص، بن عمرو

 أبو الميسرة األردن أهل على و الحارث، بن زفر الميمنۀ على قنسرین أهل على و الکالع،

 دمش  أهل رجالۀ على و میلد، بن مسلمۀ الميسرة فلسطين أهل على و السلمی، األعور

 قنسررین  أهل رجالۀ على و ظليم، ذو حوشب حمص أهل رجالۀ على و أرطأة، بن بسر

 علرى  و القيسری،  الررحمن  عبد األردن أهل ۀرجال على و الهاللی، الحسحاس بن طریف

 سعد بن حاب  كلهم الميمنۀ رجالۀ على و األزدی، عبد بن الحارث فلسطين أهل رجالۀ

 بن حسان دمش  قي  على و الدوسی، هریرة أبی بن بالل الميسرة رجالۀ على و الطائی،

 حروی  ابرن  دمش  كندة على و الکلبی، یزید بن عباد مصر قضاعۀ على و الکلبی، بحدل
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 الحميریين و الحضرميين على و السکونی، حبيرة بن یزید حمص كندة على و السکسکی،

 الکنانی، شریك فلسطين كنانۀ على و دلجۀ، بن حبيش األردن قضاعۀ على و عفيف، ابن

 ناترل  لیمهرا  و فلسطين جذام على و الزبيدی، الحارث بن میارق األردن مذحج على و

 برن  فرالن  لفها و خثعم على و مالك، بن حمزة األردن همدان على و الجذامی، قي  بن

 .النم  أبی بن یزید األردن غسان على و الیثعمی، اهلل عبد

 قتلرى  بلرغ : قال سيرین ابن عن حسان بن هشام عن زید بن حماد عن اهلل عبد أبو حدثنا

 .ألفا سبعين صفين

 علی مع كان جندبا أن: الحسن عن زید بن علی عن سلمۀ بن حماد عن عبيدة أبو حدثنا

 .بصفين

 علری  مرع  علقمرۀ  أشرهد : إلبرراهيم  قلت: قال منصور عن شریك عن اهلل عبد أبو حدثنا

 .قي  بن أبی أخوه قتل و سيفه خضب و نعم: قال صفين؟

 شرهد  لکرن  و ال: قرال  صرفين؟  أیوب أبو أشهد الحکم سألت: قال شعبۀ سمع من حدثنا

 .النهروان

 أظنه -جعفر عن الرحمن عبد بن یزید عن حرب بن السالم عبد نا: قال غسان أبو حدثنا

 ثمان علی مع شهدنا: قال أبيه عن أبزى بن الرحمن عبد بن اهلل عبد عن -المغيرة أبی ابن

 .یاسر بن عمار منهم ستون و ثالثۀ منا قتل الرضوان، بيعۀ بایع ممن مائۀ

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

 اصوقّ سعد بن ابی معرّفی .176

 (871 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 در زمان اولین نمازگزاری امیرالمؤمنین سنّ .177

 (877 ی سند شماره: نيز ر.ك)

 87ص ،1 الکبرى،ج الطبقات
 نجيح أبی عن حازم بن إسحاق و افعن بن إبراهيم أخبرنا: قال عمر بن محمد أخبرنا: قال

 .سنين عشر ابن هو و علی صلى من أول: قال مجاهد عن

 887ص ، 82 جبحار األنوار، 

 )به نقل از اصول كافی(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 «هال حکم اال للّ»خوارج و شعار  .178

 71ص ،7 الطبری،ج تاریخ
 17 سنه

 النهر یوم خبر و للحکومۀ الحکم على توجيه عند الیوارج خبر من انك ما ذكر

 أبرا  یبعرث  ان اراد لمرا  عليا ان جحيفه، ابى بن عون عن المغفل، ابى عن: مینف ابو قال

 زهيرر  برن  حرقوص و الطائی البرج بن زرعه: الیوارج من رجالن أتاه للحکومۀ، موسى

 لره  فقرال  هلل، اال حکرم  ال: علرى  فقرال  هلل، اال حکرم  ال: لره  فقاال عليه، فدخال السعدی،

 حترى  نقراتلهم  عردونا  الى بنا اخرج و قضيتك، عن ارجع و خطيئتك، من تبص حرقو

 .ربنا نلقى
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 شرطنا و كتابا، بينهم و بيننا كتبنا قد و فعصيتمونی، ذلك على أردتکم قد: على لهم فقال

 :جل و عز اهلل قال قد و مواثيقنا، و عهودنا عليها أعطينا و شروطا،

 علريکم  اهلل جعلرتم  قرد  و توكيدها بعد االیمان تنقضوا ال و عاهدتم إذا اهلل بعهد أوفوا و»

 ص حرقو له فقال «تفعلون ما یعلم اهلل ان كفيال

 ضرعف  و الررأی،  من عجز لکنه و ذنب، هو ما: على فقال منه، تتوب ان ینبغى ذنب ذلك

 و امرا : البرج بن زرعه له فقال عنه نهيتکم و منه، كان فيما إليکم تقدمت قد و الفعل، من

 وجه بذلك اطلب قاتلتك، جل و عز اهلل كتاب فی الرجال تحکيم تدع لم لئن على، یا اهلل

 الرریح،  عليرك  تسرفى  قتيال بك كأنی! أشقاك ما لك، بؤسا: على له فقال رضوانه، و اهلل

 :قال

 عرن  تعزیه الح  على الموت فی كان محقا كنت لو: على له فقال ذلك، كان قد ان وددت

 تقراتلون  دنيرا  فری  لکرم  خير ال انه جل، و عز اهلل فاتقوا استهواكم، قد الشيطان ان الدنيا،

 .یحکمان عنده من فیرجا عليها،

 11-11ص نهج البالغۀ )للصبحی صالح(، 

 «ال حکم إال هلل»[ فی الیوارج لما سمع قولهم  و من كالم له ع ]للیوارج 12

لِلَّهِ  مَۀُ حَ ٍّ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَکِنَّ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّاقَالَ ع: كَلِ

الْکَافِرُ وَ یُبَلِّغُ  وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ یَعْمَلُ فِی إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ یَسْتَمْتِعُ فِيهَا

ءُ وَ یُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ یُؤْخَذُ بِرهِ لِلضَّرعِيفِ    اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ وَ یُجْمَعُ بِهِ الْفَیْ

 -مِنَ الْقَوِیِّ حَتَّى یَسْتَرِیحَ بَرٌّ وَ یُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ

 11ص نهج البالغۀ )للصبحی صالح(،                         
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رَةُ وَ فِی رِوَایَۀٍ أُخْرَى أَنَّهُ ع لَمَّا سَمِعَ تَحْکِيمَهُمْ قَالَ حُکْمَ اللَّهِ أَنْتَظِرُ فِيکُمْ وَ قَالَ أَمَّرا الْرإِمْ  

هَا الشَّقِیُّ إِلَى أَنْ تَنْقَطِعَ مُدَّتُهُ وَ تُدْرِكَهُ الْبَرَّةُ فَيَعْمَلُ فِيهَا التَّقِیُّ وَ أَمَّا الْإِمْرَةُ الْفَاجِرَةُ فَيَتَمَتَّعُ فِي

  مَنِيَّتُه

 111ص ، 11 جبحار األنوار، 

مد، العمدة مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ لِلْحُمَيْدِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِری   -«1» 711

رَجَتْ عَلَى عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالُوا لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّهِ قَالَ عَلِیٌّ ع أَنَّ الْحَرُورِیَّۀَ لَمَّا خَ  رَافِعٍ

كَلِمَۀُ حَ ٍّ أُرِیدَ بِهَا بَاطِلٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَصَفَ لَنَا نَاساً إِنِّی لَأَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِی هَؤُلَراءِ  

ا یَجُوزُ تَرَاقِيَهُمْ وَ أَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ مِنْ أَبْغَضِ خَلْ ِ اللَّهِ إِلَيْرهِ مِرنْهُمْ   یَقُولُونَ الْحَ َّ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَ

أَسْوَدُ إِحْدَى یَدَیْهِ لَحْیُ شَاةٍ أَوْ حَلَمَۀُ ثَدْیٍ فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع قَرالَ انْظُررُوا   

فَقَالَ ارْجِعُوا فَوَ اللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَ لَا كُذِبْتُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ وَجَدُوهُ  فَنَظَرُوا فَلَمْ یَجِدُوا شَيْئاً

 فِی خَرِبَۀٍ فَأَتَوْا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ یَدَیْهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَ أَنَا حَاضِرٌ ذَلِركَ مِرنْ أَمْررِهِمْ وَ   

 قَوْلِ عَلِیٍّ ع فِيهِمْ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

های دوران  در جنگ شرکت فعّال امیرالمؤمنین .179

  پیامبر

 86ص ،1 الکبرى،ج الطبقات
 برن  علی أن قتادة عن عروبۀ أبی بن سعيد أخبرنا: قال عطاء بن الوهاب عبد أخبرنا: قال

 .مشهد كل فی و بدر یوم. ص. اهلل رسول لواء صاحب كان طالب أبی

 من هارون بمنزلۀ منی تکون أن ترضى ما أ: طالب أبی بن لعلی. ص. اهلل رسول قول ذكر

. اهلل رسول مع ثبت ممن علی كان و: عمر بن محمد قال: قال بعدی؟ نبی ال أنه إال موسى
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 إلرى  سرریۀ . ص. اهلل رسول بعثه و. الموت على بایعه و. الناس انهزم حين أحد یوم. ص

. مکۀ فتح یوم الثالث المهاجرین رایات إحدى معه كان و. رجل مائۀ فی بفدك سعد بنی

 فری . ص. اهلل رسول عن یتیلف لم و اليمن إلى بعثه و. طيّئ إلى الفل  إلى سریۀ بعثه و

 .اهله فی خلفه تبوك غزوة إال غزاها غزوة

ص ، 8 شرح األخبار فی فضائل األئمۀ األطهار عليهم السالم، ج

118-111 

[ و بآخر یرفعه الى أبی رافع، أنه قال: كان علی صلوات اللّه عليره صراحب رایرۀ    112] 

النبی صلوات اللّه عليه و يله و حاملها فی كل غزوة غزاها، و كانت رایۀ النبری صرلوات   

اللّه عليه و يله معه یوم بدر و یوم احد و یوم األحزاب و یروم بنری النضرير و یروم بنری      

 المصطل  من خزاعۀقریظۀ و یوم بنی 

 111ص ، 8 شرح األخبار فی فضائل األئمۀ األطهار عليهم السالم، ج                        

 و یوم بنی لحيان من هذیل و یوم خيبر و یوم الفتح و یوم حنين و یوم الطائف.

 117-111ص ، 18 جبحار األنوار، 
قُ وَ الْمُکَتِّبُ وَ الْوَرَّاقُ جَمِيعاً، عَنِ ابْنِ زَكَرِیَّا الْقَطَّانِ، الْقَطَّانُ وَ السِّنَانِیُّ وَ الدَّقَّا«: 7»  ل -1

بْنِ یَزِیردَ، عَرنْ   « 7»، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حُکَيْمٍ، عَنْ ثَوْرِ «6»  عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ بُهْلُولٍ

ی طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَقَدْ عَلِرمَ الْمُسْرتَحْفَظُونَ   مَکْحُولٍ، قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِیُّ بْنُ أَبِ

قَدْ شَرِكْتُهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ يلِهِ أَنَّهُ لَيْ َ فِيهِمْ رَجُلٌ لَهُ مَنْقَبَۀٌ إِلَّا وَ 

 لَمْ یَشْرَكْنِی فِيهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ.فِيهَا وَ فَضَلْتُهُ، وَ لِی سَبْعُونَ مَنْقَبَۀً 

 قُلْتُ: یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! فَأَخْبِرْنِی بِهِنَّ...

 117ص ، 18 جبحار األنوار،                         
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يلِهِ فِی جَمِيعِ الْمَوَاطِنِ  ...وَ أَمَّا الثَّانِيَۀُ وَ السِّتُّونَ: فَإِنِّی كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

 وَ الْحُرُوبِ وَ كَانَتْ رَایَتُهُ مَعِی.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ها در جنگ امیرالمؤمنین پیشتازی .181

 171-177ص وقعۀصفين،
 [الهریر یوم ع علی دعاء] 

 یروم  عليرا  أسرمع  لکأنی اهلل و: الق األنصاری عمير بن جابر عن شمر بن عمرو عن نصر

 و عرك  برين  و بينها فيما مذحج رحى طحنت ما بعد ذلك و الشام أهل سار حين الهریر

 حترى  الشم  استقلت حين من النواصی منه تشيب عظيم بأمر األشعریين و جذام و لیم

 مأنرت  و فنيرا  قرد  الحيرين؟  هذین بين نیلی متى حتى: »قال عليا إن ثم الظهيرة قائم قام

 ثرم  اهلل إلرى  یدیره  رفع و القبلۀ إلى انفتل ثم «اهلل مقت تیافون ما أ إليهم تنظرون وقوف

 إليرك  اللهم محمد إله یا اهلل یا صمد یا أحد یا واحد یا رحيم یا رحمان یا اهلل یا: »نادى

 و األبصرار  شیصرت  و األعناق امتدت و األیدی رفعت و القلوب أفضت و األقدام نقلت

 تشرتت  و عردونا  كثررة  و عليره  اهلل صلى نبينا غيبۀ إليك نشکو إنا اللهم الحوائج طلبت

 بركۀ على سيروا« 12: 7 الْفاتِحِينَ خَيْرُ أَنْتَ وَ بِالْحَ ِّ قَوْمِنا بَيْنَ وَ بَيْنَنا افْتَحْ رَبَّنَا -أهوائنا

 ص محمدا بعث الذی اهلل و ال: قال ثم «التقوى كلمۀ أكبر اهلل و اهلل إال إله ال» نادى ثم اهلل

 یروم  فری  بيرده  أصاب األرض و السموات اهلل خل  منذ قوم برئي  سمعنا ما نبيا بالح 

 -العرب أعالم من خمسمائۀ على زیادة العادون ذكر فيما قتل إنه -أصاب ما واحد

 171ص وقعۀصفين،                        
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 أن هممرت  لقرد  هذا من إليکم و جل و عز اهلل إلى معذرة: »-فيقول منحنيا بسيفه ییرج

 و الفقار ذو إال سيف ال: كثيرا یقول ص اهلل رسول سمعت أنی عنه حجزنی لکن و أصقله

 فيتقحم أیدینا من یتناوله ثم فنقومه نأخذه فکنا قال «دونه به أقاتل أنا و علی إال فتى ال

 رحمرۀ  عليره  اهلل رحمرۀ  منره  عدوه فی نکایۀ بأشد ليث ما اهلل و فال الصف عرض فی به

 .واسعۀ

 171ص ،1 الفتوح،ج
 إلى بيده عنه اهلل رضی علیّ ضرب و رجع، ثم بالرایۀ ساعۀ الحنفيۀ ابن محمد فقاتل: قال

 سريفه،  انحنى قد و رجع ثم شماال و یمينا فيهم فضرب القوم، على حمل ثم فاستلّه سيفه

 أحدا یجب فلم! نينالمؤم أمير یا ذلك نکفيك نحن: أصحابه له فقال بركبته یسویه فجعل

 انحنرى  حترى  قردما  قدما فيهم یضرب فجعل بهم، اختلط حتى ثانيۀ حمل ثم سوّاه حتى

 بذلك أرید ما اهلل و: یقول هو و بركبته السيف یسوی وقف و أصحابه، إلى رجع ثم. سيفه

 !بنی یا اصنع هکذا: قال و الحنفيۀ ابن محمد ابنه إلى التفت ثم! اهلل وجه إال

 128-122ص ، 11 جر، بحار األنوا

خَررَجَ   وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع یُعَبِّئُ أَصْحَابَهُ وَ نَهَاهُمْ أَنْ یَتَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ أَحَدٌ وَ كَانَ أَوَّلُ مَرنْ 

  وَ جَعَلَ یَقُولُ« 1»  مِنَ الْیَوَارِجِ لِلْبِرَازِ أَخْنَ َ بْنَ الْعَزِیزِ الطَّائِیَ

 128ص ، 11 جبحار األنوار،                         

 -ثَمَانُونَ مِنْ حَيِّی جَدِیلَۀَ قُتِّلُوا
 

 -عَلَى النَّهْرِ كَانُوا یَیْضِبُونَ الْعَوَالِيَا

 -یُنَادُونَ لَا حُکْمَ إِلَّا لِرَبِّنَا
 

 -حَنَانَيْكَ فَاغْفِرْ حَوْبَنَا وَ الْمَسَاوِیَا

  اللَّهِ حُکْمُهُهُمْ فَارَقُوا مَنْ جَارَ فِی 
 

 -فَکُلٌّ عَلَى الرَّحْمَنِ أَصْبَحَ ثَاوِیاً

  فَقَتَلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِیُّ یَقُولُ
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 -أَنَا ابْنُ وَهْبٍ الرَّاسِبِیِّ الشَّارِی
 

 -أَضْرِبُ فِی الْقَوْمِ لِأَخْذِ الثَّارِی

 -تَّى تَزُولَ دَوْلَۀُ الْأَشْرَارِحَ
 

 -وَ یَرْجِعَ الْحَ ُّ إِلَى الْأَخْيَارِ

  وَ خَرَجَ مَالِكُ بْنُ الْوَضَّاحِ وَ قَالَ

 -إِنِّی لَبَائِعٌ مَا یَفْنَى بِبَاقِيَۀٍ
 

 -وَ لَا أُرِیدُ لَدَى الْهَيْجَاءِ تَرْیِيضاً

مِنْ جَانِبٍ وَ ابْرنُ عَمِّرهِ حُرْقُروصٌ مِرنْ       الْوَضَّاحِ  بْنُ  ينَ ع الْوَضَّاحُوَ خَرَجَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِ

جَانِبٍ فَقَتَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْوَضَّاحَ وَ ضَرَبَ ضَرْبَۀً عَلَى رَأْسِ الْحُرْقُروصِ فَقَطَعَرهُ وَ وَقَرعَ    

ی الرِّكَابِ حَتَّى أَوْقَعَهُ فِی دُولَابٍ خَرَابٍ فَصَرارَتِ  رَأْسُ سَيْفِهِ عَلَى الْفَرَسِ فَشَرَدَ وَ رِجْلُهُ فِ

  الْحَرُورِیَّۀُ كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عاصِف
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 12ص لسالم، فضائل أمير المؤمنين عليه ا

ابن عقدة، قال: حدّثنا یحيى بن إسماعيل الجریری قراءة، قال: حدّثنا الحسرين برن    -12

 إسماعيل، قال: حدّثنا عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمّد، قال:

  حدّثنی أبی، عن أبيه

عن جدّه عليهم السّالم قال: دخل الحسين بن علیّ عليهما السّالم، على معاویۀ فقال له: ما 

مل أباك على أن قتل أهل البصرة ثمّ دار عشيا فی طررقهم فری ثروبين؟! فقرال عليره      ح

 الساّلم:

 حمله على ذلك علمه أنّ ما أصابه لم یکن ليیطئه، و أنّ ما أخطأه لم یکن ليصيبه.

  قال: صدقت، قال: و قيل ألمير المؤمنين عليه السّالم لمّا أراد قتال الیوارج: لو احتررزت 

 نين، فقال عليه الساّلم:یا أمير المؤم
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 أیّ یومیّ من الموت أفرّ
 

 أ یوم لم یقدر أم یوم قدر

  یوم ما قدّر ال أخشى الردى
 

 «8» و إذا قدّر لم یغن الحذر

 11-17ص الطالبيين، مقاتل
 .موسى بن إسماعيل حدّثنی: قال. األشنانی الحسين بن محمد حدّثنی

  حدّثتنی: قال محمد بن جعفر عن عيينۀ، بن سفيان عن رجل، حدّثنی: قال

 11ص الطالبيين، مقاتل                        

 :قالت منّا امرأة

 لره  فعررض  علری،  لره  فرأغلظ  -السرالم  عليه -علی على دخل قي  بن األشعث رأیت

 وقعت أبالی ما اهلل فو تهددنی، لموت أبا: السالم عليه علی له فقال. به یفتك بأن األشعث

 .علیّ الموت وقع وأ الموت، على

 171ص ، 11 جبحار األنوار، 

نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يبَائِهِ ع قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ  -«1» 662

 وَ لَا یَأْخُذُ السَّلَبَ.  بِنَفْسِهِ  كَانَ عَلِیٌّ ع یُبَاشِرُ الْقِتَالَ  عَلِیٍّ ع

 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 81-88ص وقعۀصفين،
 [األمصار على الوالة توليته]

 برن  یحيى حدثنا قال سعد بن عمر عن نصر العمال استعمل و بالکوفۀ أقام ع عليا إن ثم

 الکوفۀ إلى البصرة من قدم ينح عليا أن روق أبی و یوسف عن زهير بن الصقعب و سعيد
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 بن مینف بعث و أصحابنا قال و. كلها جوخا و المدائن على األرحبی قي  بن یزید بعث

 مینف هرب لما: قال الحکم عن اهلل عبيد بن محمد عن نصر. همدان و أصبهان على سليم

 سرعد  برن  عمرر  حدیث إلى رجع ثم. «الحلم بال فما القردان عذرت» ع علی قال بالمال

 و كسکر على األزدی مظعون بن قدامۀ بعث و البهقباذات على كعب بن قرظۀ بعث و: قال

 أسرتان  علرى  البکرری  حسران  أبا بعث و أستانها و بهرسير مدینۀ على الحارث بن عدی

 -الزوابی أستان على الثقفی مسعود بن سعد بعث و العالی

 81ص وقعۀصفين،                        

 بعرث  و تميم بنی من هو و بها یعرف أمه كاس و سجستان على كاس بن ربعی استعمل و

 و كفروا قد خراسان أهل أن بلغه نيسابور من دنا إذا حتى خليد فسار خراسان إلى خليدا

 و فهزمهم نيسابور أهل فقاتل كابل من كسرى عمال عليهم قدم و الطاعۀ من یدهم نزعوا

 فبعث أمان على فنزلن كسرى لبنات صمد مث السبی و بالفتح علی إلى بعث و أهلها حصر

 ال فإنرا  ابنيرك  تزوجنا أن إال ال قلن «أزوجکم؟: »قال عليه قدمن فلما ع علی إلى بهن

 فإنهرا  بهرن  لری  مرر : فقال نرسا فقام شئتما حيث اذهبا ع علی فقال غيرهما كفوا لنا نرى

 فری  یسرقيهن  و مهنیطع جعل و معه نرسا فأنزلهن ففعل قرابۀ بينهن و فبينی كرامۀ منك

 على األشتر علی بعث و. الدیباج لهن یبسط و الملوك كسوة یکسوهن و الفضۀ و الذهب

 تلرك  مرن  عليره  غلرب  ما و عانات و هيت و يمد و سنجار و دارا و نصيبين و الموصل

 الجزیرة أرض من األرضين

 876-818ص األخبارالطوال،
 و البصرره،  على حنيف بن عثمان تعملفاس األمصار، الى عماله عنه اهلل رضى على بعث و

 جميرع  على عباس بن اهلل عبد استعمل و هجره، له كانت و الکوفه، على حسان بن عماره
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 على حنيف بن سهل استعمل و مصر، على عباده بن سعد بن قي  استعمل و اليمن، ارض

 .الشام

 فردوه، لمعاویۀ، خيل استقبله الشام ارض تیوم هی و تبوك، الى انتهى لما فانه سهل فاما

 اهرل  ان و خرالف،  قرد  معاویره  ان ذلك عند عنه اهلل رضى على فعلم على، الى فانصرف

 ...بایعوه الشام

 871ص األخبارالطوال،                        

 قري   برن  یزیرد  كلهرا [ 8] جروخى  و المدائن على فاستعمل البلدان، الى عماله وجه ثم

 و كعرب،  برن  قررط  البهقباذات على و سليم، بن حمدم أصبهان و الجبل على و االرحبى،

 ابرن  عردى  اسرتانها  و بهرسرير  علرى  و األزدی، عجرالن  بن قدامه حيزها و كسکر على

[ 1] سرعد  الزوابی استان على و البکرى، اهلل عبد بن حسان العالی استان على و الحارث،

 خليرد  كلهرا  انخراس على و كاس، بن ربعی حيزها و سجستان على و الثقفى، مسعود بن

 .كاس بن

 871ص األخبارالطوال،                        

 و طاعره،  من یدا خلعوا نيسابور اهل ان بلغه خراسان من دنا لما فانه كاس بن خليد فاما

 ابنره  أخرذ  و فهزمهم، خليد، فقاتلهم معها، فمالوا كابل، من لکسرى بنت عليهم قدمت انه

 مرن  ازوجرك  ان تحبين ا: لها قال عليه، ادخلت فلما .على الى بها بعث و بأمان، كسرى

 رضريت  احببرت  أنت فان احد، راسه على أحدا اتزوج ال: قالت الحسن، یعنى هذا؟ ابنى

 رجل فقام. الجمله اعطيتك قد: قالت كذا، و كذا فضله من هذا ابنى و شيخ، انى: قال بك،

 سرنخ  مرن  انى بلغك قد منين،المؤ امير یا: فقال نرسى، یسمى العراق، دهاقين عظماء من

 حيرث  انطلقری : لهرا  قال ثم بنفسها، املك هی: فقال فزوجنيها قرابتها، انا و المملکۀ،[ 8]

 .عليك باس ال احببت، من انکحى و شئت،
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 و هيرت،  و ميافرارقين،  و يمرد،  و سرنجار،  و دارا، و نصيبين، و الموصل، على استعمل و

 قري   برن  الضرحاك  فلقيره  إليها، فسار الشتر،ا الشام ارض من عليها غلب ما و عانات،

[ 1] الرقرۀ  و[ 1] حرران  برين  فاقتتلوا سفيان، ابى بن معاویه قبل من عليها كان و الفهری،

 الررحمن  بعبرد  الضحاك فامد معاویه، ذلك بلغ و. المساء وقت الى المرج له یقال بموضع

 بهرا  فأقرام  الموصل، الى فانصرف االشتر، ذلك بلغ و عظيمه، خيل فی الوليد بن خالد بن

 ...صفين وقعه كانت ثم معاویه، اجناد من أتاه من یقاتل

 876ص األخبارالطوال،                        

و ان عليا ارسل جریر بن عبد اهلل الى معاویه یدعوه الى الدخول فی طاعته، و البيعه له، ...

ن مراهنته فلرم یلتفرت الرى قرول     او اإلیذان بالحرب، فقال االشتر: ابعث غيره فانى ال يم

االشتر. فسار جریر الى معاویه بکتاب على، فقدم على معاویه، فالفاه و عنده وجوه اهرل  

الشام، فناوله كتاب على، و قال: هذا كتاب على إليك، و الى اهرل الشرام یردعوكم الرى     

و البحران، و الدخول فی طاعته، فقد اجتمع له الحرمان، و المصران، و الحجازان، و اليمن، 

عمان، و اليمامه، و مصر، و فارس، و الجبل، و خراسان، و لم یب  اال بالدكرم هرذه، و ان   

 سال عليها واد من اودیته غرقها.
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 11-81ص ، 1 جالکافی، 

 الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هِیَ خُطْبَۀُ الْوَسِيلَۀِ خُطْبَۀٌ لِأَمِيرِ

 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُکَایَۀَ التَّمِيمِیِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ النَّضْررِ  -1

جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: دَخَلْرتُ عَلَرى   الْفِهْرِیِّ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ 
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اخْتِلَافُ الشِّيعَۀِ فِی مَذَاهِبِهَا فَقَالَ یَا « 8»  أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ أَرْمَضَنِی

یِّ جِهَۀٍ تَفَرَّقُوا قُلْتُ بَلَرى یَرا   جَابِرُ أَ لَمْ أَقِفْكَ عَلَى مَعْنَى اخْتِلَافِهِمْ مِنْ أَیْنَ اخْتَلَفُوا وَ مِنْ أَ

 ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَیْتَلِفْ إِذَا اخْتَلَفُوا یَا جَابِرُ إِنَّ الْجَاحِدَ لِصَاحِبِ الزَّمَرانِ كَالْجَاحِردِ  

اسْرمَعْ وَ عِ وَ بَلِّرغْ    قَرالَ « 1»  لِرَسُولِ اللَّهِ ص فِی أَیَّامِهِ یَا جَابِرُ اسْمَعْ وَ عِ قُلْتُ إِذَا شِرئْتَ 

 حَيْثُ انْتَهَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع خَطَبَ النَّاسَ بِالْمَدِینَۀِ بَعْدَ سَبْعَۀِ أَیَّرامٍ مِرنْ  

 ...وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ذَلِكَ حِينَ فَرَغَ مِنْ جَمْعِ الْقُرْينِ وَ تَأْلِيفِهِ فَقَالَ

 11ص ، 1 جالکافی،                         

 «1»  هَيْهَاتَ لَوْ لَا التُّقَى لَکُنْتُ أَدْهَى الْعَرَبِ... یَا أَیُّهَا النَّاسُ

 11ص ، 8 أبی الحدید، جشرح نهج البالغۀ، البن 

  العرب  لو ال الدین و التقى لکنت أدهى  و قد قال ع

 872ص ، 18 جبحار األنوار، 

 . الْعَرَبِ  لَکُنْتُ أَدْهَى« 8»  لَا التُّقَىلَوْ   قَالَ ع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 معاویهمکر با  تقابلدر  سیاست امیرالمؤمنین .184

 866 - 867ص  -أبو جعفر اإلسکافی  -المعيار والموازنۀ 

م ، وما دخلهم مرن الجهرل   وكان ما كان من علی فی إجابۀ القوم لشك أصحابه واختالفه

وحلول الشبهۀ ، لي  ] من أجل [ أنه لم یکن فی أمر معاویۀ وعمرو على بصريرة أو أنره   

ذهب عنه أن ذلك منهم مکيدة وخدیعۀ . فلما رأى الشك قد وقع وجبت المناظرة ، ولرم  

 یجد بدا من الموادعۀ ، ولو لم یفعل ذلك الزداد فی غيه الجاهل ، وقویت دعوى المیالف



 531 __کتاب مستندات  |........................................................................................

ولي  أحد یدعی أن مرا  ‹  866صفحه › ، وكان فی ذلك تهمۀ ، وأنه فرار من حکم اهلل . 

فعل القوم ذهب عنه وأن القوم استغفلوه بالمکيدة ، ولقد قام رضی اهلل عنه فقال : واهلل مرا  

( كنت من أدهى النراس ،   8معاویۀ بأدهى منی ولکنه یفجر ویغدر ، ولوال كراهۀ الغدر ) 

 ة فجرة ، وكل فجرة كفرة ، ولکل غادر لواء یعرف به یوم القيامۀ .ولکن كل غدر

 181ص نهج البالغۀ )للصبحی صالح(، 

 و من كالم له ع فی معاویۀ 122

ى أَدْهَر  وَ اللَّهِ مَا مُعَاوِیَۀُ بِأَدْهَى مِنِّی وَ لَکِنَّهُ یَغْدِرُ وَ یَفْجُرُ وَ لَوْ لَا كَرَاهِيَۀُ الْغَدْرِ لَکُنْرتُ مِرنْ  

امَرۀِ وَ  النَّاسِ وَ لَکِنْ كُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ وَ كُلُّ فُجَرَةٍ كُفَرَةٌ وَ لِکُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ یُعْرَفُ بِهِ یَروْمَ الْقِيَ 

 اللَّهِ مَا أُسْتَغْفَلُ بِالْمَکِيدَةِ وَ لَا أُسْتَغْمَزُ بِالشَّدِیدَة

 827ص ، 11 جبحار األنوار، 

 غه()به نقل از نهج البال 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 سیاستمداری امیرالمؤمنین ی دربارهاد اس عقّتحلیل عبّ .185

 862-882ص  عباس محمود العقّاد، ،عليه السالم عبقریۀ اإلمام علی
تسری فی صفحات التاریخ أحکام مرتجلهۀ یتلقفها فم من فم، ویتوارثها جيل عن جيرل،  

مسلَّمۀ، مفروغاً من بحثهها و االستدالل عليها، و هی فی الواقع تیذها السامعون قضيۀ وی

لم تعرض قط علی البحث و الستدالل، ولم تجاوز أن تکون شبهۀ وافقت ظواهر األحوال، 

 ثم قلتها األلسنۀ فعز علها بعد صقلها أن تردها إلی الهجر واإلهمال... 
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عوب بداهۀ تقصر دونها بداهۀ الغواصين مرن األفرراد،   كل أولئك من لغو الشعوب... وللش

 ولکنها إذا لغنت فشوطها فی اللغو أوسع من شوط الفرد بأمد بعيد... 

من تلك األحکام المرتجلۀ قولهم إن عليّاً بن أبی طالب رجل شجاع، ولکن ال علرم لره   

 بیدع الحرب و السياسۀ! 

ين أصحابه، كما شاع بين أعدائره، و  وقد شاع هذا الرأی فی عصر علیّ ب‹  812صفحه › 

عزز القول به أنه خالف الدهاة من العرب فيما أشروا به عليه، وأنه لرم یرنجح بعرد هرذه     

المیالفۀ فی معظم مساعيه، فکان می الطبيعی أن یُقال: أنه مُنیَ باللشل ألنه عمل بغير مرا  

ۀ فری احررب أو   أشار به أصحابۀ الدهاة، وإنه هو لم یکن من أصرحاب الیردع الناجحر   

 السياسۀ... 

وقد یکون كذلك أو ال یکون، فسنری بعد الحبث فی يرائه و يرائ المشريرین عليره أی   

 هذین القولين أدنی ألی الصواب... 

ولکن هل خطر ألحد من ناقدیه، فی عصره أو بعد عصره: أن یسأل نفسه: أكان فی وسرع  

 علیّ أن یصنع غير ما صنع؟... 

ن یسأل بعد ذلك: هبه استطاع أن یصنع غير مرا سرنع فمرا هری     وهل خطر ألحد منهم أ

العابۀ؟ ... و هل من المحق  أنه كان یفضی بصنيعه إلی عاقبۀ أسلم من العاقبۀ التری صرار   

 إليها... 

لم نعرف أحداً من ناقدیه، خطر له أن یسأل عل هذا أو ذاك... مع أن السؤال عرن هرذا و   

لصواب و الیطأ فی رأیه ورأی میالفيه، سواء كرانوا  ذاك هو السبيل الوحيد ألی تحقي  ا

 من الدهاة أو غير الدهاة... 

 والذی یبدو لنا نحن من حتقدی العواقب علی وجوهها المیتلفۀ أن العمل
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بغير الرأی اذلی سي  إليه لم یکرن مضرمون النجراح و ال كران مرأمون      ‹  818صفحه ›  

لیط من اتباعه أعظم، لو أنه وضرع فری   الیطر، بل ربما كان االأمل فی نجاحه أضعف وا

 موضع العمل و اإلنجاز وخرج من حيز النصح والمشورة. 

وهذه هی المسائل التی خالفه فيها الدهاة، أو خالفه فيها نقدة التارخی الذین نظرروا إليهرا   

 من الشاطیء، ولم ینظروا إليها نظرة الربان فی غمزة العواصف واألمواج...

*** 

 ن هذا القبيل، یمکن أن تنحصر فی المسائل التاليۀ، وهی: فالمآخذ التی م

 ر عزل معاویۀ. 8

 ر معاملۀ طلحۀ والزبير. 1

 ر عزل قي  بن سعد من والیۀ مصر. 1

 ر تسلمی قتلۀ عثمان. 1

 ر قبول الحکيم. 7

 ر قبول الیالفۀ. 6

وكران  وهی كلها األقل قبلۀ للیالف واالحتجاج من كال الطرفين... فإن لم یکرن خرالف   

 جزم قاطع... فهو علی ما نعتقد أقرب إلی رأی علیّ وأبعد من يراء میالفيه وناقدیه... 

قيل فی مسألۀ معاویۀ إن عليّاً رضی اهلل عنه خرالف فيلهرا رأی المغيررة    ‹  818صفحه › 

وابن عباس وزیاد بن حنظلۀ التميمی، وهرم جميعرا مرن المشرهورین بالحنکرۀ وحسرن       

 التدبير... 

إن لك ح  الطاعۀ والنصرحيۀ، وإن الرأیروم   »يره بن شبعۀ بعد مبایعته فقال له: جاءه المغ

 تحرز به ما فی غد، وإن الضياع اليوم تضيع به ما فی غد. أقرر معاویۀ 

علی عمله، وأقرر العمال علی أعمالهم، حتی إذا أتتك طاعتهم وبيعۀ الجنود اسرتبدلت أو  

 «. تركت
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 «.وال أعطی الدنيۀ فی أمریال أداهن فی دینی، »فأبی وقال: 

فإن كنت أبيت علی فانزع من شئت واترك معاویۀ، فإن فی معاویۀ جررأة،  »قال المغيرة: 

 «... وهو فی أهل الشام یستمع له ولك حجۀ فی إثباته... إذ كان عمر قد واله الشام

 «. ال واهلل... ال إستعمل معاویۀ یومين»فقال علی: 

 «... إنه نصحك»بن عباس فقال له، لما علم برأی المغيرة: ثم خرج المغيرة ودخل عليه ا

 «. ولِمَ نصحنی؟»قال علی: ‹  811صفحه › 

ألنك تعلم أن معاویۀ وأصحابه أهل دنيا، فمتی تثبتهم ال یبالوا بمن ولی هذا األمر، »قال: 

ومتی تعزلهم یقولوا أخذ هذا األمر بغير شروری، وهرو قترل صراحبنا، ویؤلبرون عليرك       

 «... ض عليك أهل الشام وأهل العراقفينتق

ثم مضت األیام، وشاع بين أهل المدینۀ أن معاویۀ منتقض علی اإلمام... فبعثوا بزیاد برن  

 حنظلۀ التميمی یعلم ما عنده من أمر هذا االنقاض، وكان زیاد من جلسائه. 

 «. تيسر»فقال له االمام: 

 «. ألی شیء؟»قال زیاد: 

 «. تغزو الشام»قال: 

 األناة والرف  أمثل، واستشهد بقول الشاعر: »ل زیاد: فقا

 یضرس بأنياب ویوطأ بمنسم   ومَن لم صناع فی أمور كثيرة 

 فتمثل علیّ: 

 «. وأنفاً حمياً تجتنبك المضالم  متی تجمع القل الذكی و صارما

 هو »فأجابهم: « ما وراءك؟»فیرج زیاد إلی الناس و هم یسألونه: 

 «... یا قوم! السيف‹  811صفحه › 

تلك يراء المشيرین من ذوی الحنکۀ، وذلك ما عمل به االمام وارتضراه... فأیهمرا علری    

 خطأ وأیهما علی صواب؟... 
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 سبيل العلم بذلك أن نعلم أوالً: هل كان اإلمام مستطيعاً أن یقر معاویۀ فی عمله بالشام؟... 

 وفاق لو أنه استيطع؟... وأن نعلم بعد هذا: هل كان إقراره أدنی إلی السالمۀ وال

وعندنا أن اإلمام لم یکن مستطيعاً أن یقرّ معاویۀ فی عمله لسببين: أولهما أنه أشار علری  

عثمان بعزله أكثر من مرة، وكان أقراره وإقرار أمثاله من الوالة المستغلين أهم المآخذ علی 

ثيرراً مرا اعترذر    حکومۀ عثمان فی رأی علیّ وذوی الصالح واالستقامه بين الصحابۀ، وك

عثمان من إقرار معاویۀ بأنه من والة عمر بن الیطاب... فکان علی ال یقبل هذا العذر وال 

ولکنه بعد موت عمر «.. یرفأ»إنه كان أخوف لعمر بن الیطاب من غالمه »یزال یقول له: 

 «. ال ییاف

ون إنره طالرب   فإذا أقره وقد ولی الیالفۀ، فکيف یقع هذا اإلقرار عند أشرياعه؟ إال یقولر  

 حکم ال یعنيه إذا وصل إلی بقيته ما كان یقول و ما سيقوله الناس؟. 

وإذا هو إعرض عن رأیه األول، فهرل فری وسرعه إن یعررض عرن يراء      ‹  817صفحه › 

 اثائرین الذنی بایعوه باخالفۀ لتغيير الحال والیروج من حکم عسمان إلی حکم جدید؟. 

الصلح مع طلحۀ والزبير فی وقعۀ الجمل، فبدأوا بالهجوم إن هؤالء الثائرین أشفقوا من نيۀ 

قبل إن یؤمروا به.. بل هجموا علی إهل البصرة وهم مرأمورون باهدنرۀ واألنراة. فکيرف     

تراهم یهدأون ویطيعون إذا علموا أن الوالیات باقيۀ علری حالهرا، وأن االسرتغالل الرذی     

 شکوا منه وسیطوا عليه ال تبدیل فيه؟... 

نزعم أن إقررا معاویۀ بحيلۀ من احليل مستطاع.. فهل هو علری هرذا الرزعم    وندع هذا و

 أسلم وأدنی إلی الوفاق؟ 

كال.. علی األرجح، بل علی الرجحان الذی هو فی حکم التحقي . ألن معاویۀ لم یعمل فی 

الشام عمل وال یظل والياً طول حياته، ویقنع بهذا النصيب ثم ال یتطاول إلری مرا ورائره،    

عمل صاحب الدولۀ التی یؤسسها ویدعمها له وألبنائه من بعده.. فجمع األقطاب من ولکنه 
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حوله، واشتری اأنصار بکل ثمن فی یدیه، وأحاط نفسه برالقوة والثرروة، واسرتعد للبقراء     

 الطویل، واغتنام 

الفرصۀ فی حينها... فأی فرصۀ هو واجدها خير من مقتل عثمان والمطالبۀ بثأره؟. و أنمرا  

 ۀ ال یضيعها، وإالضاع منه الملك و تعرضصتل عثمان فركان مق

یوماً من األیام لضياع الوالیۀ، وما كان مثل معاویۀ بالذی یفوته الیطر من ‹  816صفحه › 

عزله بعد استقرار األمور، ولو علی احتمال بعيد.. فما ذا تراه صانعاً إذا هو عزل بعرد عرام   

 مان؟ من مبایعته لعلی وتبرئته إیاه من دم عث

 إنما كان مقتل عثمان فرصۀ لغرض ال یقبل اإلرجاء.. 

وإذا كان هذا موقف علیّ ومعاویۀ عند متقل عثمان، فماذا كان علی مستفيداً من إقراره فی 

 عمله و تعریض نفسه لغضب أنصاره.. 

لقد كان معاویه أحری أن یستفيد بهذا من علیّ، ألنه كان یغنم به حسن الشهادة له و تزكيۀ 

لمه فی الوالیۀ، وكان یغنم به أن یفسد األمر علی علیّ بين أنصراره، فتعلرو حجرۀ مرن     ع

 حيث تسقط حجۀ اإلمام.. 

وأصدق ما یُقال بعد عرض الموقف علی هذا الوجه من ناحيتيره إن صرواب األمرام فری     

مسألۀ معاویۀ كان أرجح من صواب میالفيه.. فإن لم تؤمن بهذا علی التقدیر و الررجيح،  

 ما یُقال أن الصواب عنده وعندهم سواء..  فأقل

والتقدیر فی مسأله طلحۀ والزبير أیسر من التقدیر فی مسأله معاویۀ ووالیۀ عثمران علری   

 األمصار: 

ألن الرأی الذی عمل به اإلمام معروف، واآلراء التی تیالفه ال تعدو واحداً من ثالثۀ: كلها 

 إغمض عاقبۀ، وأقل سالمۀ، وأضعف ضماناً من

 رأیه الذی ارتضاه.. ‹  817صفحه › 
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فالرأی األول أن یوليهما العراق واليمن أو البصرة والکوفۀ، وكان عبد اهلل بن عباس علری  

العراقين بهما الرجال واألموال، ومتی تملکا رقراب النراس   »هذا الرأی فأنکره األمام ألن 

« علی الروقی بالسرطالن..  یستميالن السفيه، بالمطع ویضرضبان الضعيف بالبالء، ویقویوان 

ثم ینقلبان عليه إقوی مما كانا بغير والیۀ، وقد استفادا من إقامۀ اإلمام لهما فری الوالیرۀ   

 تزكيۀ یلزمانه بها الحجۀ، ویثيران بها أنصاره عليه. 

*** 

 والرأی الثانی أن یوقع بينهما ليفترقا وال یفقا علی عمل، وهو ال ینجح فی الوقيعۀ

اء أحدهما وحرمان اآلخر.. فمن أعطاه ال یضمن انقالبه مع الغرة السانحۀ، بينهما إال بإعط

ومن حرمه ال یأمن أن یهرب إلی األثرة كما هررب غيرره، فيرذهب إلری الشرام ليسراوم       

 معاویۀ، أو یبقی فی المدینه علی ضغينۀ مستورة .. 

ه الیالف فری  علی أنهما لم یکونا قط متفين حتی فی مسيرهما من مکۀ إلی البصرة، فوقع

عسکرهما علی من یصلی بالناس، ولوال سعی السيدة عائشرۀ برالتوفي  برين المیتلفرين     

 الفترقا من الطری  خصمين متنافسين.. 

ولم تطل المحنۀ بهما متفيقن أو میتلفين، فانهزما بعد أیام قليلۀ، وخرج األمام من حربهما 

 أقوی وأمنع مما كان قبل هذا الفتنۀ، 

ولو بقيا علی السالم المدخول لما انتفع بهما بعض انتفاعره بهرذه الهزیمرۀ    ‹  811صفحه › 

العاجلۀ. والرأی الثالث أن یعتقلهما أسيرین، وال یبيح لهما الخروج من المدینۀ إلی مکرۀ  

 حين سأاله اإلذن بالمسير إليها، ثم خرجا منها إلی البصرة ليشنا الغارة عليه.. 

ما »ما نویاه حين سأاله اإلذن بالسفر إلی مکۀ.. فقال لهما: والواقع أن اإلمام قد استراب ب

 «. العمرة تریدان، وإنما تریدان الغدرة!

ولکنه لم یحبسهما، ألن حبسهما لن یغنيه عن حب  غيرهما من المشرکوك فريهم. وقرد    

تركه عبداهلل بن عمر ولم یستأذنه فی السفر، وستلل إلی الشام أناس من مکۀ ومن المدینۀ 
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ائ  لهم إن تسللوا حيث شاؤوا، ولو إنه حبسهم جميعاً لمرا تسرنی لره ذلرك بغيرر      وال ع

سلطان قار، وهو فی ابتداء حکنه لما یظفر بشیء من ذلرك السرطالن، وإغلرب الظرن أن     

سواد الناس كانوا یعطفون عليهم وینقمون حبسهم قبل إن تثبت له البيرنظ بروزرهم. ومرا    

حب  األبریاء بيغر برهان؟ .. لقد كان هؤالء خلقاء أكثر المتحرجين فی عسکر األمام من 

أن ینصروهم عليه وقد كانوا ینصرونه عليهم، وخير له مرع طلحرۀ والزبيرر وأمثالهمرا إن     

یعلنوا عصيانهم فيغلبهم من أن یکتموه فيغلبوه ویشککوا بعض أنصاره فی عدلره وحسرن   

 مجاملته لهم. 

ارحوه بعداء... لم یکن الجيش الذی خرج وعلی هذا كله، حاسنوه ولم یص‹  812صفحه › 

من مکۀ إلی البصرة بيائ  من الیروج إليها إذا لم یصرحبه طلحرۀ والزبيرر فقرد كانرت      

 فی مکۀ حزباً موفور العدد والمال.. فهی مسأله تلتب  فيها الطرائ ، « العثمانيۀ»

کها اإلمرام و  وال یسعنا أن نجزم بطرقۀ منها أسلم وال أضمن عاقبۀ من الطریقۀ التری سرل  

خرج منها غالباً علی الحجاز والعراق، وما كان وشيکاً أن یغلب عليهما لو بقی معهه طلحۀ 

والزبير علی فرض من جميع الروض التی قدمناها... أما عزل قي  بن سرعد مرن والیرۀ    

 مصر، فهی غلطۀ من غلطات اإلمام یقل الیالف فيها.. 

والیۀ مصر وحمایتهرا، وكران كفرؤاً لمعراویَ و     ألن قيساً بن سعد كان أقدر أصحابه علی 

عمرو بن العاص فی الدهاء والمقدورة، فعزله اآلمام ألنه شك فيه.. وشك فيه ألن معاویۀ 

 أشاع مدحه بين أهل الشام، وزعم أنه من حزبه والمؤتمرین فی السر بأمره.. 

ی اجتمعرت  وكان أصحاب علیّ یحرضونه علی عزله، وهو یستملهم ویراجع رأیه فيه حتر 

 الشبهات لدیه.. فعزله وهو غير واث  من التهمۀ، ولکنه كذلك غير واث  من الراءة. 

وشبهاته مع ذالك لم تکن بالقليۀ وال باضعيفۀ، فإن قيساً بن سعد لم یدخل مصر إال بعرد  

 أن مرّ بجماعۀ من حزب معاویۀ، فأجازوه ولم 
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من بطظهم، فحسبوه حين أجرازوه  یحاربوه وهو فی سبعۀ نفر ال یحکونه ‹  812صفحه › 

 من العثمانيهۀ الهاربين إلی مصر من دولۀ علیّ فی الحجاز .. 

ولما بایع المصریون عليّاً علی یدیه، بقی العثمانيون ال یبرایعون وال یثرورون، وقرالوا لره:     

فأمهلمهم و تركهم و ادعين حيث طاب لهرم المقرام بجروار    « أمهلنا حتی یتبين لنا األمر»

 دریۀ. اإلسکن

*** 

ثم إغراه معاویۀ بمناصرته والیروج علی اإلمام، فکتب إليه كالماً ال إلی الرفض وال إلی 

القبول، ویصح لمن سمع بهذا الکالم أن یحسبه مراوغاً لماعویۀ أو یحصبه مترقبراً لسراعۀ   

مما  أما متابعتك فانظر فيها، ولي  هذا»... الفصل بين الیصمين.. إذ كان ختام كتابه إليه: 

 «. یسرع إليه وإنا كاف عنك فال یأتيك شیء من قبلی تکرهه، حتی نری وتری

إما قولك إنی مرالیء عليرك مصرر خريالً     »ثم اشتد فی وعيده حين إنذره معاویۀ فقال: 

ورجالً، فواهلل إن لم إشغلك بنفسك حتی تکرون نفسرك أهرم إليرك إنرك لرذو جرد        

 «. والسالم..

یصومۀ بين قي  ومعاویۀ، فأمر قيساً أن یحارب المتیلفين وأراد اإلمام أن یستيقن من ال

متنی قاتلنا سراعدوا عليرك عردوك، وهرم اآلن     »... عن البيعۀ . . فلم یفعل وكتب إليه: 

 «. معتزلون والرأی تركهم

فتعاظم شك اإلمام وأصحابه، وكثر المشيرون عليه بعزل قي  واستقدامه ‹  818صفحه › 

قدمه، و تبين بعد ذلك أنره أشرار برالرأی الصرواب، وأن تررك      إلی المدینۀ.. فعزله واست

المتیلفين عن البيعۀ فی عزلتهم خير من التعجيل بحربهم، ألنهم هزموا محمداً بن أبی بکر 

 والی مصر الجدید، و جرؤوا عليه من كان یصانعه ویواليه.. 

حاربهم، كمرا هزمروا    غلطۀ الریب فيها .. وإن كان جائزاً مع هذا أال یهزموا قيساً، لو كان

 خلفه الذی ال یعدله فی الحزم و الیبرة. 



 .............................................................................................|فراتر از قیام  __ 593

ولکننا نبالغ علی كل حال، إذا علقنا بها الجرائر التی أصابت اإلمام من بعدها، وزعمنا أنه 

تقاعد عن إصالحها فی حينها، كما تصلح الغلطات التی یساق إليها الساسۀ.. فإنمرا هری   

حوادث موليۀ.. وقما تضير أو تعز علری اإلصرالح   غلطۀ من تلکم الغلطات التی تضير وال

إن مصر ال یصلح لهرا إال إحرد   »والحوادث مؤاتيۀ. وقد عرف اإلمام خطأه فقال لصحبه: 

و أنفذ األشتر إلی مصر ليعيدها إلی طاعته فمرات فری   « رجلين هذا الذی عزلناه واألشتر

 الطری . . 

 ة، منها أنه مات واالقوال فی موت األشتر هذه الميتۀ الباغتۀ كثير

غيلۀ وأن معاویۀ أغری به من دس له السم فی عسل . . شریه وهو علری  ‹  811صفحه › 

«. أن هلل جنوداً من العسل»حدود مصر فقضی نحبه، وروی أن معاویه قال حين بلغه موته: 

 . 

ال  فإن صحت الروایۀ، واعتقد من اعتقد أنها من دالئل السياسۀ القویۀ عند معاویۀ . . فمما

شك فيه أن موت األشتر، لم كين من دالئل السياسۀ الضعيفۀ عند اإلمام، وأنه ال لوم علی 

 سياسته فی اغتياله، إن كان فيه سبب ثناء علی سياسۀ الغليۀ عند من یحمدونها. 

لرو  »ومن عجائب هذه القصۀ أن معاویۀ ندم علی تقریب قي  مرن جروار علریّ، وقرال:     

ألنه قد ینفعه وهو قریرب منره بالمشرورة    « أهون علیّ من قي أمددته بمائۀ ألف لکانوا 

 عليه فی عامۀ أموره، وال ینحصر نفعه له فی سياسۀ مصر وحدها.. 

ولکن الذی حذره معاویۀ لم یکن، والذی حذره علیّ كان... وإذا ولت الحوادث فقد ینفرع  

 الیطا وقد یضير الصواب... 

تی كانت أطرول المسرائل جردالً برين األمرام      ثم تأتی مسأله القصصا م  تقلظ عسمان ال

وخصومه، فإذا هی أقصرها جدالً من براءة المقصرد مرن الهروی وخلروص الرغبرۀ فری       

 الحقيقۀ. . 

 فقد طالبوه بالقود ولم یبایعوه، مع أن القود ال یکون إال من ولی األمر
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 المعترف له بإقامۀ الحدود. ‹  811صفحه › 

 تقلۀ، وم هو الذی یؤخذ بدم عثمان من القبائل أو األفراد . . و طالبوه به ولم یعرفوا من ال

و أعنتوه بهذا الطلب ألنهم علموا أنه ال یسطاع قبل أن تثوب السکينۀ إلی عاصمۀ الدولۀ، 

وأعفوا أنفسهم منه ر وهم والة الدم كما یقولون ر یوم قبضوا علی عنران الحکرم وثابرت      

 السکينۀ إلی جميع األمصار. 

*** 

حدث اإلمام مرة فی أمر القود من قتلرۀ عثمران، فرإذا بجريش یبلرغ عشررة يالف       وقد ت

فمرن شراء القرود فليأخرذه مرنهم      « كلهم قتلۀ عثمران »یشرعون الرماح ویجهرون بأنهم 

 أجمعين. 

إنی لست إجهل ما تعلمون، ولکنی كيف »وكان اإلمام یقول لمن طلبوا منه إقامۀ الحدود: 

کهم، ها هم هؤاالء قد ثرارت معهرم بعردانکم وثابرت إلريهم      إصنع بوقم یملکوننا وال نمل

أعرابکم، وهم بينکم یسومونکم ما شاؤوا، فهرم تررون موضرعًا لقردرة علری شریء ممرا        

 «. تریدون؟. . 

إن هذا األمر أمر جاهليۀ، وإن لهؤالء القوم مادة، وإن الناس مرن هرذا   ».. ومن قوله لهم: 

ی ما ترون، و فرقۀ تری ما ال ترون، وفرقۀ ال تری األمر الذی تطلبون علی أمور: فرقۀ تر

وا عنری،  لروب مواقعهرا، و تؤخرذ الحقروق فاهردء     هذا وال هذا حتی تهدأ الناس وتقع الق

 وانظروا 

 «. ماذا یأتيکم ثم عودوا‹  811صفحه › 

ولو أن المطالبين بدم عثمان التمسوا أقرب الطرق إلی الثأر لره، والقصراص مرن العرادین     

كان هذا أقرب الطرق إلی ما أرادوا... یؤیدون ولی األمر حتی یقوی علی إقماة  عليه، لقد

 الحدود، ثم یحاسبونه بحکم الشریعۀ حساب إنصاف 
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إال أنهم طلبوا ما ال یُجاب، وما لم یکن من حقهم أن یطلبوه، ولي  بينهم أعف وال إتقی 

ما إخبرت ببيعۀ علریّ وهری   من السيدة عائشۀ رضی اهلل عنها. وقد رُوی عنها أنها قالت ل

تشرير إلری السرماء    « ليت هذه انطبقت علی هذه إن ترمّ األمرر لعلریّ   »خارجۀ من مکۀ: 

 «.. قُتل واهلل عثمان مظلوماً، واهلل ألطلبن بدمه»واألرض.. ثم عادت إلی مکۀ وهی تقول: 

اقتلروا   ولم؟.. واهلل إن أول مَن أثار الناس عليره ألنرت.. ولقرد كنرت تقرولين:     »فقيل لها: 

 «. فقد كفر« نعثالً»

 «. أنهم اتتابوه ثم قتلوه، وقد قلت وقالوا، وقولی الیوم خير من قولی األول»فقالت: 

وناهيك بالسيدة عائشۀ فی فضلها ومکانتها وتقواها، فقل ما شئت فی المطرالبين غيرهرا   

 بهذا المطلب الذی ال یُجاب. 

 ن یکون الطلب من هذا القبيل. والرضا، أو اإلرضاء، مستحيل حي‹  817صفحه › 

أما الذین الموه لقبوله التحکيم، فيیيل إلينا من عجلتهم إلی اللروم إنهرم كرانوا أول مَرن     

یلومه ویفرط فی لومه لو أنه رفض التحکيم وأصر علی رفضه، ألنه لم یقبل التححکيم وله 

 مندوحۀ عنه .. 

فی عسکرهم خالفراً برين مَرن    ولکنه قبله بعد إحجام جنوده عن الحرب، ووشك القتال 

 یقبلونه ویرتضونه. 

وقبله بعد أن حجز الحفاظ والقراء نيفاً وثمانين فزعۀ للقتال لشرهم فری وجوبره وذهراب     

 بعضهم إلی تحریمه. 

وبعد إن توعدوه بقتلۀ كقتلۀ عثمان، وأحاطوا به یلحون عليه فی استدعاء األشتر النیعری  

 ساحۀ الحرب علی أمل فی النصر القریب.. الذی كان یالح  أعداءه مستحصداً فی 

والمؤرخون الذین صوبوا رأیه فی الحکيم وخطئوه فی قبول أبی موسی األشرعری، علری   

سون أن أبا موسی كان مفروضاً عليه، كما فرض عليه التحکيم فی نعلمه بضعفۀ و تردده، ی

عاقبۀ متشرابهۀ  ذلك، وهو أن ال‹  816صفحه  ›     لحظۀ واحدة.. وینسون ما هو أهم من
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سواء ناب عنه أبو موسی األشعری أو ناب عنه األشتر أو عبد اهلل بن عباس... فإن عمررو  

بن العاص لم یکن ليیلع معاویۀ ویقر عليّاً فی الیالفۀ، وقصاری ما هنالك أن الحکمرين  

سيفرتقان علی تأیيد كل منهما لصاحبه ورجعۀ األمور إلی مثل ما رجعت إليه. وإن توهم 

هم أن األشتر أو ابن عباس كان قدیراً علی تحویل ابن العاص عن رأیه، والجنوح بره  بعض

إلی حزب اإلمام، بعد مساومتۀ التی ساومها فی حزب معاویۀ .. فلي  ذلك علی التحقي  

بمقنع معاویۀ أن یستکين ویستسلم، وحوله المؤیدون و المترقبون للمطامع و اللبنات یعرز  

 عليه إخفاقه.  عليهم إخفاقهم كما یعز

وما أسهم المیرج الشرعی الذی یلوذ به معاویۀ فيقبله منه أصحابه ویتابعونه علی نقرض  

تقتله »حکم الحکمين المتفقين؟ . . لقد كان النبی عليه السالم یقول عن عمار بن یاسر إنه 

شرهادة  فلما قتله جند معاویۀ، و خيفت الفتنۀ بينهم أن تلزمهم سربۀ الغری ب  «. الفئۀ الباغيه

الحدیث الشریف ر قال قائل منهم: إنما قتله من جاء به إلی الحرب. . فشراع بيرنهم هرذا     

التفسير العجيب، وقبلوه جميعاً غير مستثنی منهم رجل واحد. . أفال یقبلون تفسريراً مثلره   

 إذا تحول ابن العاص، وأفتی الحکمان بیلع معاویه و مبایعۀ اإلمام؟ 

 ناقدین إذن حل أصوب من الحل الذی فلي  فی أیدی المؤرخين ال

أذعن له اإلمام علی كره منه، سواء أذعن له وهو عالم بیطئه أو أذعن له ‹  817صفحه › 

 وهو یسوی بينه وبين غيره فی عقباه. 

ویبقی اعتزال الیالفۀ من البدایۀ، وهو خطۀ ترد علی الیاطر حيال هذا المعضرالت التری   

عليه أن یتوقعها بعد مقتل عثمان شيوع التفنرۀ والقشراش    واجهها اإلمام، ولم یکن عسيراً

 بين األمصار كلها. . وشيوعهما قبل ذلك بين جنده الذی یعول عليه .. 

ولکنها خطۀ سلبيۀ ال یمتحن بها رأی وال عمل، وال ترتبط بها تجربۀ وال فشل. . وكل ما 

لباله، وهو أمر مشکوك هنالك من أسباب ترجيحها أنها أسلم لإلمام ويمن لسربه و أهدأ 
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فيه . . علی ما فی طلب السالمۀ بين هذه الزاعزع من أثرة، قلّما یرتضيها الشجاع الباسل 

 أو الحکيم العامل. . 

فمن السیف أن ییطر علی البال أن رجالً كعلیّ بن أبی طالب، یترك وادعاً فی سربه بين 

 هذه الزعازع التی تحيط بادولۀ اإلسالميۀ فی عصره . . 

إن تركه الثوار وأعفوه من الحکم، لم یتركه أصحاب السالطن ولرم یعفروه مرن الدسيسرۀ     

واإلیذاء، العتقادهم أنه باب من أبواب الیطر الدائم، وأنه ما عاش فهو علم منصوب یفیء 

إليه كل ساخط وكل مصلح وكل میالف علی الدین أو علی الردنيا. وقرد قيرل: إن ابنره     

 د معاویۀ خوفاً من لياذ الناس به ورجعتهم إليه. وقيل مثل الحسن مات مسموماً فی عه

ذلك عن عبد اهلل بن خاليد بن الوليد . . وما أعظرم البرون فری المکانرۀ     ‹  811صفحه › 

 والحساب بينهما وبين اإلمام عند أصحاب المیاوف وأصحاب األمال. 

بطال الميدان نفسه فری  ولعلنا نقارب هذه الحقيقۀ من ناحيۀ أخری، إذا رجعنا إلی أقوال أ

 علل النصر والهزیمۀ، و فيما یُقال عن مزیَ كل منهم علی خصمه أو مزیۀ خصمه عليه. 

وهلل مرا  »... فعلی یسمع ما یُقال عن شجاعته و رجحان معاویۀ عليه فی الدهاء، فيقرول:  

 «.  معاویۀ بأدهی منی، و لکنه یقدر ویفجر، ولوال كراهيۀ الغدر لکنت من أدهی الناس. .

 «. ولکنه ال رأی لمن ال یُطاع»أو یقول: 

لم تکن بيعتکم إیای فلتۀ، ».. و یعلل ما أصابه فی بيعته بما أجمله ألتباعه حين قال لهم: 

 «. ولي  أمری وأمركم واحداً. . إنی أریدكم هلل، و أنتم تریدوننی ألنفسکم

ان رجرالً ال یکرتم سرراً    أنه كر »ومعاویۀ یذكر الخصال التی أعين بها علی علیّ، فيقول: 

وكنت كتوماً لسرّی، وكان یسعی حتی یفجائه األمر مفاجأة و كنت أبادر إلی ذلك، وكران  

 «. فی أخبث جند وأشدهم خالفاً. وكنت أحب ألی قریش منه، فنتل ما شئت..

إنه ال یصلح »وعمرو بن العاص یوقل عن عدة النجاح فی طلب الیالفۀ: ‹  812صفحه › 

 «. ال رجل له صرشان، یأكل بأحدهما ویطعم باآلخرلهذا األمر إ
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وهذه هی أسباب النصر والهزیمۀ علی حقيقتها، أال أنها تظل ناقصۀ ما لم نقرنهرا بحقيقرۀ   

أخری، وهی أن هزیمۀ معاویۀ كانت مرجحۀ ر بل مؤكدة ر لو أنه وضع فی موضع علریّ،    

 وابتلی باألسباب التی ابتلی بها. 

فی خبث األجناد وشدة خلفاهم، ولهذا كان سرر علریّ یعررف وسرر     فالبالء كله إنما كان 

ممعاویۀ یکتم.. ألن معاویۀ یُطاع ونيته فی صرده، وعليّاً ال یُطاع إال إذا سئل عن نيَّته وما 

یحل منها أو یحرم فی رأی أتباه. وكذلك كانت تفاجئه الحوادث ألنه كان یروی فيها مرا  

ینساق إليه هو و أتباعه يخر المطاف بحکم الضرورة  یروی، وال ینفذ من رویته إال الذی

 الحازبۀ، وقد بطل الجدل وبطل من قبله التدبير. . 

ولو أن معاویۀ كتب عليه أن یحارب جنداً مطيعاً بجند عصاه، لما طمئه فی حظ أوف  من 

حظ علیّ فی ذلك الصراع المتفاوت بين الیصمين. . ولو استعان بکل ما أعرين بره مرن    

ألنصار وكيد الصوم، بل لعله كان ییف  حيث أفلج قرنه علی قدر مرا بينهمرا مرن    رشوة ا

 إن لبنی أميۀ مروداً یجرون »فارق فی الشجاعۀ والسابقۀ الدینيۀ، وكذلك قال األمام: 

 «. فيه ولو قد اختلفوا فيما بينهم ثم كادتهم الضباع لغلبتهم‹  812صفحه › 

ون فی تعليل النصر والهزیمۀ، وال نعدوه إلی ما وراءه. علی أننا نود أن نقف عند الحد المأم

. فلي  من قصدنا أن نصف عليّاً بقوة الدهاء وسعۀ الحليۀ، ولکننا قصردنا أن نبرئره مرن    

عجز الرأی وضعف التدبير، ألن أسباب الهزیمۀ موفورة بغير هذا السبب الذی ال دليلی عله 

 . . 

لدینا من الحوادث علی عجز رأی وال قوة دهاء ..  فقوام الفصل بين الطرفين، أنه ال دليلی

ولو كانت قوة الدهاء صفۀ غالبۀ فيه لظهرت علی صورة من الصور، وإن قامت الحروادث  

عائقاً بينها وبين النجاح.. فأن الدهاء ال یفيه أن تکون المعظلۀ التی یعالجها محتومۀ الفشل 

 مقرونهۀ بالیذالن. . 
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أشار بالرأی فی مواقف كثيرة فأصاب المشرورة، وأنره وصرف    ومما الشك فيه، أن عليّاً 

أناساً فدل علی خبرة بالرجال وما یغلب عليهم من الطباع والیصال، وأنه أخذ بالحزم فی 

توقع الحوادث واستطالع األمور وكلنه لزم الکفایۀ فی ذلك، ولرم یتجاوزهرا إلری األمرد     

 . الذی یسکله بين الدهاة الموسومين بفرط الدهاء . 

 فمن مشوراته الصائبه، أنه نهی عمر رضی اهلل عنه أن ییرج لحرب الروم

إنك متی تسر إلی هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنکرب، ال تکرن   »والفرس بنفسه، فقال له: 

 للمسلمين كائنتۀ دون أقصی بالدهم. . لي  

هرره اهلل  بعدك مرجع یرجعون إليه، فابعث إليهم رجالً مجربراً . . فرأن أظ  ‹  818صفحه › 

 «. فذاك ما تحب، وإن تکن األخری كنت ردءاً للناس و مثابۀ للمسلمين

ال »ومن وصفه للرجال وأساليب تناولهم، قوله البن عباس وقد أرسله إلی طلبۀ والزبيرر:  

تلقين طلبحۀ، فإنك إن تلفه تلفه كالثور عاقصاً ر أی الویاً ر قرنه ركيب الصعب ویثرول    

یقرول لرك ابرن خالرك عرفتنری      »زبير فإنه أليَن عریکۀ فقل له: هو الذلول، ولکن ال  ال

 «. الحجاز وأنکرتنی بالعراق . . فما عدا مما بدا؟

ومن حزمه أنه كان یبث عيونه وجواسيسه فی الشرق والغرب ليطلعوه علی أخبار أعوانره  

لك إال وأعدائه، وأنه كان أذا وجبت الحرب بادر بالیروج ولم یأته التردد واإلبطاء بعد ذ

 من خالف جنده. 

هم »ومن معرته للجماهير أنه وسفهم أوجز وصف حين قال: إنهم أتباع كل ناع ، و إنهم 

.ألنهم إذا تفرقوا رجع أصرحاب المهرن إلری    «.. الذین أذا اجتمعوا ضرّوا وإذا تفرقوا نفعوا

 مهنهم فانتفع بهم الناس . . 

تصدی به اإلمام للیالفرۀ . . والعصرر   فهذا قسط من الرأی الصائب، كاف لمهمۀ الحکم لو 

 عصر خالفۀ ولي  بعصر دولۀ دونيویۀ مظطربه فی دور تأسيسها وتلفي  أجزائها . . 
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بله هو قسط كاف لمهمۀ الحمرم فری الدولرۀ الدنيویرۀ، لرو توالهرا بعرد        ‹  811صفحه › 

و تقرواه  استقرارها والفراغ من مکائد تأسيسها . . كما جاء عمر بن عبد العزیز فی صالح 

 بعد الملوك األولين من بنی أميۀ . . 

ولکنه قسط من الرأی ال یسلك صاحبه برين أسراطين الردهاة الرذین یکيردون برالرأی       

 وبالعمل الناغذ علی السواء .. 

*** 

نوعود بعد هذا، فنقول: إنه لم ییصر كثيراً بما فاته من الدهاء.. ولم یکن ليربح كثيرراً لرو   

 ألنه ال بد من ملك أو خالفۀ . .  استوفی منه أوفی نصيب،

 ولن یکون ملکاً بأدوات خليفۀ، وال خليفۀ بأدوات ملك، ولن تبلغ به الحيلۀ 

أن یحراب رجالً یرید العصر والعصر یریده، ألنه عصر ملك تهيأت له الدواعی الجتماعيۀ، 

 تهيأ له الرجل بیالئقه ونياته و معاونۀ أمثاله .. 

فی الیالفۀ علی عهد أبی بکر أو عمر أو عثمان، ولکرن الیالفرۀ   ولم یکن معاویظ زاهداً 

 كانت زاهدة فيه. 

 فلما جاء عصر الملك، طلب الملك والملك یطلبه. . 

 وقدیماً قال أبوه للعباس عم النبی، وقد رأی جيش المسلن فی فتح 

 «. لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً»مکۀ: ‹  811صفحه › 

دنيا، الذی تططلع إليه من نشأته األولی فری بيتره .. وانتظرر ثرم     فهو الملك، أو هو جاه ال

انتظر حتی القاه علی قدر، فوضع فی موضع وقام به الموضع كما قام به، ونجحا معاً علی 

 التواف  والرفاء ... 

وحين وجب أن یقع الصل بين الملك والیالفه، وجب أن یکون علِیّ علری رأس فریر    

 الیالفۀ... 
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یقع الفصل بين أصبحاب امنافع الراغبين فی دوام المنفعۀ، وبين أصبحاب وحين وجب أن 

المبادئی و الضالمات الراغبين فی التبدیل واإلصالح، وجب أن یکون علِیّ علی رأس هذا 

 الفری  دون ذلك الفری . 

وحين وجب هذا وذاك وجوباً ال حيلۀ فيه للمتحول، وال اختيار فيه للمیتار، وجرب أن  

ۀ علیّ إلی ما صارت إليه، كائناً ما كان خطره من الدهاء والیدعۀ، و كائناً مرا  تصير خالف

 كان طری  الذی ارتضاه هو أو أشار به المشيریون عليه. 

*** 

ة الیالفۀ وعدة الملك فی صراع علیّ ومعاویرۀ،  دّوقد یحسن بالمؤرخ بعد الموازنۀ بين عُ

ظهرت فی مرآزق شرتی مرن أحررج     أن یذكر عدظ أخری لم تظهر فی هذا الصراع، وقد 

مآزق التاریخ، واعتمد عليها أبطاله الکبرار كثيررًا فری تأسري  الردول وقمرع الثرورات،        

 فاختصروا الطری  

وأراحوا أنفسهم من عناء طویل، ونرید بها عدة البطش العاجل والمباغترۀ  ‹  811صفحه › 

 . . الحاسمۀ كلما تأشبت العقد وتعسرت الحيلۀ ووجب الیالص السریع 

 فقد علمنا مثالً أن األشعث بن قي  كان یعترض األمام فی كل خطوة من 

 خطوات النصر، ویثقل عليه بالجاجۀ والعنت فی مواقف مکربۀ تشي  بها الصدور . . 

ولم یکن األشعث بن قي  الوحيد فی هذا الباب، بك كان له شركاء من لیروارج وغيرر   

ذهبون به وراء حده، وربما بلغوا مرن الضررر   الیوارج، یظهرون باعنت فی غير موضعه وی

 فی معسکر األمام فوق مبلغ األشعث بن قي ، علی عظم الفارق بين سلطانهم وسلطانه. 

أال ییطر علی البال هنا، أن ضربۀ من الضربات القاضريۀ كانرت تنجرع فری هرذا النعرت       

 المکرب حيث ال تنجع العقوبۀ الشرعيۀ أو األحایيل السياسۀ؟ . . 

لو أن اإلمام جرد سيف بين أولئك المشاغبين، وأطاح برأس األشعث بن قري  قبرل   مذا 

أن یفي  أحد نفسه، ثم ولی علی الفور مَن یقوم مقامه فی رئاسۀ قوم ویکفل لهرم الطاعرۀ   
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بينهم ألمره؟ . . أكان بعيداً أن تفعل الرهبۀ فعلها، فيسکن المشراغب، ویهراب المتطراول،    

 یالف بعد ذلك علی اإلمام وعلی الرؤساء عامۀ؟ ویجتمع المتفرق، ویقل ال

 لم یکن ذلك ببعيد. . 

 لکنه كذلك لم یکن المحق ، وال بالمأمون . . ‹  817صفحه › 

فهی مجازفۀ ذات حدی، تصيب بأحدهما وقد تصيب بهما معاً . . وقد  یکون الحد الرذی  

 ضروب . . تصيب به هو الحد الذی من قبل الضارب دون احلد الذی من قبل الم

وكل ما تفيدنا إیاه هذه المالحظۀ العابرة علی التحقي ، أن اإلمام رضی اهلل عنه لکم یکرن  

من أصحاب هذه الملکۀ التی اتصف بها بعض أبطال القالقل فی أیام الفصل برين عهردین   

 متدابرین . . فکانت له ضربۀ الشجاع، ولم تکن له ضربۀ المغامر أو المقامر. . 

سيف قط. كأنه یقذف بالیداح إما إلی الکسب وإما إلی الیسارة ... وإنمرا  ولم یضرب بال

كان یضرب به ضرب الجندی الذی یلتم  الغلب بقوته وقروة إیمانره، وال یلتمسره مرن     

 جوالت السهام وفتات الغيب .. 

علی أننا ر وقد سجلنا هذه المالحظۀ ر نفرض أنه رضی اهلل عنه كان من أصرحاب تلرك     

 عرف بها بعض المغامرین فی أوقات الفصل بين العهود .. الملکۀ التی 

ونفرض أنه عمد إليها، فنعلته فی عسکره وطوعت له الجند وأراحته من شغب الیارجين 

 عليه والمشتعبين باآلراء والفتاوی من یمينه وشماله. 

 فماذا عسی أن یغير هذا كله من طبيعۀ الموف  الذی أجملناه؟ ... 

ف یکون المیرج بين سياسۀ الملك، كمرا یطلبهرا العصرر، وسياسرظ     وكي‹  816صفحه › 

 الیالفۀ كما تطلبها البقيۀ الباقيه من يداب الفترة النبویۀ؟ 

 أیسون األمام دولته دنيویاً أم یسوسها خليفۀ نبوة؟ 

أیفرق األموال علی رؤوس القوم وقادة الجند وطالب التررف أم یلرزمهم عيشرۀ النسرك     

 والظف والجهاد؟ 
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إذا أعطاهم ليبذخوا بذخ الملك الدنيوی وهو وحده بينهم الناسك المجتهد علری سرنَّه   و

 النبوة، أفيستقيم له هذا الدور العجيب وهو فی جوهره متناقض ال یستقيم؟ .. 

فالسياسۀ التی ابتعها اإلمام هی السياسۀ التی كانت مقيضۀ له مفتوحرۀ برين یدیره، وهری     

عنها، ولم یکن له أمل فی النجاح إن حاد عنها إلی غيرها، السياسۀ التی لم یکن له محيد 

... سواء عليه اتف  جنده بضربۀ من الضربات القاضيۀ أم لم یتفغوا علی دإبهم الذی رأیناه، 

 وسواء النً لطالب الدولۀ الدنيویۀ أم صمد علی سنّۀ النبوة والیالفۀ النبویۀ. 

*** 

 مام، فمن الجور الشدیدومهما یکن من حکم الناقدین فی سياسۀ اإل

أن یطالب بدفعه شیء ال سبيل إلی دلعه ،وأن یحاسب علی مصير الیفراة  ‹  817صفحه › 

 وهی منتهيۀ ال محالۀ ألی ما انتهت إليه . . 

 وم نالجور الشدید، أن یلقی عليه اللوم ألنه باء بشهادة الیالفۀ، وال بد لها من شهيد . . 

لمفارقات التی نشأت من قبله، ولم یکد یسلم منها خليفۀ وقد تجمعت له أعباء النقائض وا

 من الیلفاء بعد النبی صلوات اهلل عليه . . 

أح  بها الصدی ، فمات وهو ینحی علی الصحابظ ویحذرهم بوادر الترف الذی استناموا 

 إليه . . 

 وأح  بها الفاروق و أثقلت كاهله، وهو الکاهل الضليع بأفردح األعبراء . فضرال ذرعراً    

اللهم كبرت سنی وضعفت قوتی، وانتشرت رعيتری،  »بالحياة، وطف  یقول فی سنۀ وفاته: 

 «. فاقبضنی إليك غير مضيع وال مفرط.. اللهم ارزقنی الشهادة فی سبيلك

وأحسن بها عثمان، فما فارق الدنيا حتی ترك الیالفۀ والملك عسرکرین متنراجزین، ال   

 . رجع أحدهما أال بالغلبۀ علی نده وضده..
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وكتب لعلیّ بعد ذلك أن یتلقی الدولۀ اإلسالميۀ بين هذین العسکرین، فال فی مقردوره أن  

یجمعهما إلی عسکر واحد، وال فی مقدوره أن ییتار منهما عسکر الملك، وال أن ییترار  

 عسکر الیالفۀ 

 فتظل علی یدیه خالفۀ دینيۀ بعد أوانها..  الدینيۀ‹  811صفحه › 

لم یکن فی مقدور غيره، وإنه إلنصاف قليرل أن نعررف لره هرذه      وما لم یکن فی مقدوره

 معاذیر الصادقه، وهو الذی باء وحده بتلك النقائض واألعباء . . لا

*** 

وقد نقدت سياس ةعلی لفوات الخالفظ منه قبل البيعۀ. كما نقدت سياسته لفوات الیالفۀ 

و عشرین سنهۀ ... فم ییلرف   منه بعد البيعۀ، وأحصی عليه بعضد المؤرخين أنه تأخر نيفاً

النبی، ولم ییلف أبا بکر، ولم ییلف عمر .. كأنه كان مستطيعاً أن ییلف أحداً منهم بعمل 

 من جهده وسعی من تدبيره، فأعياه السعی والتدبير. 

ومقطع الفصل فی هذا أن ترجع إلی العوائ  التی حالت بينه وبين الیلفراة قبرل وصرلوها    

ئ  الذی كان فی أیدی الحوادث والعائ  الذی كان فی یدیه، أو كانرت  إليه، لنعلم منها العا

 له قدرة معقولۀ عليه. 

فمما الشك فيه أن اإلمام أنکر إجحافاً أصابه فی تیطيه بالبيعۀ إلی غيره بعد وفاظ ابرن  

عمه صلوات اهلل عليه، وأنه كان یری أن قرابته من النبی مزیۀ ترشحه للیالفۀ بعده ألنهرا  

 النبوة علی اعتقاده، وهم شجرة النبوة وحط الرسالۀ، كما قال .. فرع من 

ومما ال شك فيه أن اإلمام أنکر أجحافاً إصابه تیيطه بالبيعۀ إلی غيره بعد وفاة ابن عمه 

صلوات اهلل عليها، وأنه كان یری أن قرباته من النبی مزیۀ ترشحۀ للیالفۀ بعده ألنها فرع 

 شجرة النبوة ومحط الرسالۀ، كما قال .. من النبوة علی اعتقاده، وهم 

 ومما ال شك فيه، أن شعوره هذا طبيعی فی النف  اإلنسانيۀ كيفما
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كان حظها من الزهد والقناعۀ، ألن تیيطه ر مع هذه المزینۀ التی ترشرحه   ‹  812صفحه › 

اللبيعۀ ر یشبه أن یکون قدحاً فی مزایاه األخری، من علم وشجاعۀ وسابقۀ جهراد وفعرۀ    

 ن المطامع، أو یشبه أن یکون كراهۀ له و ممالة علی الغض من قدره، ولم یزل من غرائز ع

 النفوس أن یسوء ها القدح فيها والحط من مزاها و مواجهتنها النفرة والکراهۀ .. 

إال أن الیالفۀ اإلسالميۀ، مسأله عالميۀ ال توزن بميزان واحد، وال یؤتم فيها برأی واحرد  

د یضحی فی سبيلها بالعظيم والعظماء، إذا تعارضت الحقوق وتشرعبت  وال بح  واحد. وق

 اآلراء.. 

ویسشاء القدر أن تکون المزیۀ األولی فی ميزان علیّ هی العائ  األول فی سائل اموازین، 

 ومنها ميزان النبی صلوات اهلل عليها . . 

لعربیً عامرۀ، لعلمره   فقد كان عليه السالم یأبی أن یثير العصبيات فی قریش، وفی القبالئ ا

بیطر هذه العصبيۀ علی الدعوة الجدیدة، وكراهته أن یصور اإلسالم للعررب كأنره سريادة    

هاشميۀ تتوارثها عصبۀ هاشم دون العصب من سائل العرب والمسلمين. وقرد رضری لری    

سبيل هذا المقصد الحکيم، أن یجعل بيت إبی سفيان صنواً للکعبۀ فی أمان الالجئين إليه، 

إلی أبی سفيان وندب ابنه معاویۀ للکتابۀ له بين النیبۀ المیتارة من كاتبيه، وربما  وأصهر

 حسن لدیه أن تکون خالفۀ اختيارً مرضياً كاختيار

 غيره من أنصاره وأصحاب، ویستوی منهم القریب والبعيد. ‹  872صفحه › 

*** 

ر اإلسرالم للعررب   ۀ النبوة هی وحدها التی تأبی إثارة العصبيات وتصروی مکولم تکن الح

وللناس عامَ فی سورة السيادة الهاشميۀ، بل كانت الدعوة كلها فی صميم أصولها تأبی هذا 

الذی أبته الحکمۀ النبویۀ وتجتنبه غایۀ ما فی وسعها اجتنابره . . ألن الردعوة اإلسرالميۀ    

دعوة عالميۀ، تشمل األمم كافۀ من عرب إلی عجب ومن مشرق إلی مغرب، وتقروم فری   

سها علی المساواة برين النراس ورد المفاضرلۀ بيرنهم إلری األعمرال واألخرالق دون        أسا
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األحساب واألعراق. فلي  من المعقول أن تسود العالم كله أسرة هاشميۀ، وال من المعقول 

 أن یبنی األساس علی المساواة، وأن یُقام الحکم عل هذا التفضيل. . 

أوالئك الغرالة الرذنی زعمروا أن وراثرۀ      وإن أح  الناس أن یفطن إلی هذه الحکمۀ لهم

 الیالفۀ فی بنی هاشم حکم من أحکام اهلل و ضرورة من ضرورات الدین . . 

فلو أنها كانت حماً من أحکام اهلل، لکان أعجب شیء أن یموت النبی عليه السالم ولري   

له عقب من الذكور، وأن ییتم القرين ولي  فيه نص صریح علری خالفرۀ أحرد مرن يل     

 يت . . الب

 أنها كانت ضرورة من ضرورات الدین، أو ضرورات القضاء، وول

لنفذت فی الدنيا كما ینفذ القضاء المبر، وحبطت كل خالفۀ تنازعها كمرا  ‹  878صفحه ›  

 . .  تناقض السنن الکونيۀ حبط كل بدعۀتُ

الغالة عن ید أقوال فال النصوص الصریحۀ، وال داللۀ الحوادث علی اإلرادة اإللهيۀ، مما یؤ

 الهاشميۀ . .  ترجيح الیالفۀ بالقرابۀ، أو حصر الیالفۀ فی األسرة

حظره  وهذا هو العائ  األول الذی حال ین علیّ وبين الیالفۀ وال قدرة لره عليره، وقرد ل   

إن قریشاً اختارت لفنسها فأبت »ره الفاروق حين قال: العرب و لحظته قریش خاصۀ، وذك

 ة والیالفۀ .أن تجمع لبنی هاشم بين النبو

*** 

ویری بعض المؤریین، أن قریضاً كانت تحقد علی اإلمام وتنحيه عن الیالفۀ لعله أخری 

تقترن بهذه العصبيۀ التی أوقعت التناف  بين بيتوتها وبين بنی هاشم، فقد بطش اإلمام بنفر 

من جلۀ البيوت القرشيۀ فی حروب المسلمين والمشركين، وقترل مرن أعرالم بنری أمریَ      

هم عتبظ بن ربيعۀ جد معاویۀ، والوليد بن عتبۀ خاله وحنظلۀ أخراه، وجمريعهم مرن    وحد

قتاله فی یوم بدر . . عدا من قتلهم فی الوقائع والغزوات األخری، فحفظ أقاربهم له هرذه  
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م مرن  التراث بعد دخلوهم فی اإلسالم، وزداهم حقداً أنهم ال یملکرون الثرأر منره لقرتاله    

 المدة كما تلك الکفار. وكانت حاله بعد

كأنها حال لو أفضلت الیالفۀ إليه حال بعد تلك »... قال ابن أبی الحدید: ‹  871صفحه › 

كأنها حال لو أفضت الیالفۀ إليه یوم وفاة ابن عمره،  ». . . المدة كا قال ابن أبی الحدید: 

من إظهار ما فی النفوس وهيجان ما فی القلوب، حتی األخالف مرن قرریش واألحرداث    

ئهم، فعلروا بره مرا لرو كانرت      لفتيان الذین لم یشهدوا وقائعه وفتکاته فی أسالفهم و يباوا

 «. أحياء لقصرت عن فعله األسالف

وقد علم اإلمام هذا من قریش، عندما یئ  من مودتها وابتلری بالصرریح والردخيل مرن     

م مفتونين . . واهلل ما لی ولقریش؟ . . أما واهلل لقد قتلتهم كافرین وألقتلنه». . كيدها، فقال: 

 «. ألبقرن الباطل حتی یظهر الح  من خاصرته . . فقل لقریش، فلتضج ضجيجها

*** 

ولو أن قریشاً وادعته فی سرها وجرها، ووقفت بينه وبين منافسيه علی الیالفۀ ال تصرده  

 عنها وال تدفعهم إليها، لقد كانت تلك عقبۀ أی عقبۀ .. 

ربه بذحولها، فتلك هی العقبۀ التی ال یزذللها إال بحزب فأما وهی تحاربهۀ بعضبيتها وتحا

أقوی من حزب قریش بعد وفاة النبی صلوات اهلل عليه، ولم یکن حزب قط أقوی یومئرذ  

 من قریش فی أرجاء الدولۀ اإلسالميۀ بأسرها . . 

 ولقد سب  اإلمام إلی الیالفۀ ثالثۀ من شيوخ الصحابۀ هم: أبو بکر وعمر و عثمان .. 

فإذا نظرنا إلی عائ  العصبيۀ الذی قدمناه، فال نری شيئاً أقرب إلی طبائع ‹  871فحه ص› 

األمور من سب  هؤالء الثالثۀ بأعيانهم إلی والیۀ الیالفۀ بعد النبی عليره السرالم، ألنهرم    

أقرب الناس أن ییتارهم المسلمون بعد خروج العصربيۀ الهاشرميه مرن مجرال التررجيح      

 والترشيح . . 
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أقرب إلی طبائه األمور فی بالد عربيۀ إسالميۀ مرن اتجراه األنظرار إلری مشريیۀ      فلي  

اإلسالم فی السن والوجاهۀ والسابقۀ الدینيۀ، الختيرا الیليفۀ من بينها علی السنَّۀ التی لرم  

 تتغير فقط فی تواریخ العرب األقدمين، ولم یغيرها اإلسالم بحکم العادة وال بحکم الدین. 

م عند وفاة النبی من مشيیۀ الصحابۀ التی تؤول إليها الرئاسرۀ بداهرۀ برين    لوم یکن اإلما

ذوی األسنان، ممن مارسوا الشوری والزعامۀ فی حياته عليه السالم. . ألنره كران یومئرذ    

فتی یجاوز الثالثين بقليل. وكان أبو بکر و عمر و عثمان قد لبثوا فی جروار النبری بضرع    

ياة العامۀ، وهم یشيرون علی النبری وییردمون الردین    عشرة سنه قبل ظهور علیّ فی الح

 ویجمعون األنصار ویدان لهم بالتوقير والوالء . . 

والعائ  الذنی قام بين علی وبين الیالفۀ هو فی طری  هؤالء الثالثرۀ السرابقين تمهيرد و    

 تقریب.. 

 ونعنی به عائ  العصبيهۀ الهاشميۀ . . 

ی بنی تيم، وال بنی عدی، وال بنی أميه، فی رئاسۀ ألن قریشاً ال تنف  عل‹  871صفحه › 

 عثمان خاصۀ .. كما تنف  علی نبی هاشم، إذ تجتمع لهم النبوة و الیالفۀ.

و اإلمام نفسه لم یفته أن یدرك هذا بثاقب نظره، حين قال و قد تجاوزته الیالفرۀ للمررة   

 إن الناس ینظرون إلی قریش، و قریش»الثالثۀ بعد موت الفاروق: 

إن وللی عليکم بنو هاشم لم تیرج منهم أبرداً ... ومرا كانرت فری     »نظر إلی بيته فتقول: ت

 «. غرها من قریش تداولتموها بينکم

وإذا اجتمع العائ  إلی عائ  السن وافتوقير للمشيیۀ المقدمۀ، فهما مبعهردان لإلمرام عرن    

 الیالفۀ بمقدار ما یقربان سواه . . 

د موقت الفاروق، وبلغ اإلمام الیامسۀ واألربعين، وسبقت نعم إن فارق السن قد تقارب بع

له من المشورة سواب  مأثورات . . فأصبح الفارق بينه وبين من یکبرونه مزیۀ تعين علری  

العمل والجهد وتنفی مظنۀ الضعف والتواكل. ولکن الذی كسبه بهذه المزیۀ خسره بازدیراد  
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عمۀ علی یدیه، واعتقاد الطامعين أنهم أقرب الماطمع الدنيویۀ وبأس الرؤساء من الوفر والن

إلی بعض األمل فی لين عثمان وتقدم سنّه منهم إلی أمل من اآلمال فی شدة اإلمام وعسر 

 حسابه . . 

وبقيت الجفوة بينه وبين قریش علی حالها، لم یکفکف منها تقرادم العهرد   ‹  877صفحه › 

 كما قال ابن أبی الحدید . . 

القبيلۀ كلها، دخلت فی األمر دخلۀ البواعث الشیصيۀ التی ال یسلم  وعلی هذه الجفوة فی

منها عمل من أعمال بنی اإلنسان فی زمن من األزمان . . فقد اجتمع رهط الشوری الذین 

ندبهم الفاروق الختيار الیليفۀ من بعده، فتقدم بينهم عبد الرحمن بن عوف فلیع نفسه من 

اس باسمهم ویعلن البيعۀ علی عهدتهم. وقيل: إنره أنر    األمر كله ليتاح له أن یستشير الن

مع الزبير، وسعد بن أبی وقاص ميالً موقوتاً إلی علیّ وانحرافاً موقوتاً عن عثمان، سرارع  

 إلی المنبر وبایع عثمان وجاراه الحاضرون میافۀ الفتنۀ والشقاق . . 

أم كلثوم بنت عقبۀ برن   بن عوف صهراً لعثمان، ألنه زوج أخته ألمه عبدالرحمنوكان بعد 

 أبی معيط. 

*** 

ویقضی الح  أن یُقال فی هذا المقالم: إن بيعۀ عثمان قد تمت باتفاق برين المسرلمين لرم    

ینقضه خالف معدود، فليست كلمۀ عبد الرحمن بن عوف هی التی خذلت عليّراً وقردمت   

البيعرۀ  قامت عثمان عليه، إذ لو كانت هناك مغالبۀ شدیدة بين حزبين متکرافئن لمرا اسرت   

ن بن عوف ... وهو واحمد مرن خمر َ أو سرتۀ إذا أشرركنا     لعثمان بکلمۀ من عبد الرحم

 معهم عبد اهلل 

 بن عمر بن الیطاب . . ‹  876صفحه › 

ثم بویع اإلمام بعد مقتل عثمان، فهل تحولت قریش عن جفوتها، أو نظرت إلی السياسريۀ  

 الهاشميۀ نظرة غير نظرتها؟ 
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 كال . . . 

اءت البيعۀ فی المدینۀ، یوم خفت فيها صوت قریش، وهبتط سمعۀ حکامها . . یروم  بل ج

أصحبت البيعۀ ثورة علی قریش، تنکر عليها األثرة بالملك واألثرة باغنائم واألمصار . . و 

ذین التبسا وتداخال حيناً حتی فسرلتهما الحروادث   انقسم المجتمع اإلسالمی قسميه الیوم 

ۀ عثمان: قسم یرید الرجعۀ إلی الیالفرۀ واآلداب النبویرۀ، وقريم    فصلها الحاسم فی خالف

 یرید المضی فی الملك والدولۀ الدنيویۀ. . 

فأی القسمين، كان قسم علی كائناً ما كان سعيه واجتهاده؟ . . وأیۀ سياسرۀ كانرت تعنيره    

 ؟ علی مشکلۀ الیالفۀ منذ بدایتها بعد وفاة النبی إلی ختماها االجع بعد مقتل عثمان

 كل سياسۀ له لم تکن لتحيد به عن الیاتمۀ المحتوة أقل محيد. 

وكل ما كان من تدبير الحوادی أو من تدبيره، فهو علی هذا المتلقی الذی یتالحر  عنرده   

 اإلسراع واإلبطاء . . 

 وعلی هذا ینبغی أن نرجع إلی علۀ غير سياسۀ علیّ لتعليل 

ته بالیالفۀ قبل اصدی  والفاروق و عثمان . العوائل التی قامت دون مبایع‹  877صفحه › 

 . 

 فهو غير مسؤول عن نظرة العصبيۀ التی نظرت بها قریش إلی السيادة الهاشميۀ . . 

وهو غير مسؤول عن سنّه التی تأخرت به عن مشيیۀ الصراحبۀ مرن ذوی السرابقۀ فری     

 الجهاد والزعامۀ واألصالۀ بين ذوی األسنان واألخطار . . 

ول عن الصفۀ العالمظ التی جعلت تأسي  اإلسالم علی أسررة واحردة فری    وهو غير مسئ

 العالم كله أمراً ملحوظاً بالتوج  واإلحجام منذ اللحظۀ األولی . . 

نعم قد یسأل اإلمام عن عالقتۀ بالناس وقدرتۀ علی تألفهم باآلمال والمجامالت، ليأنسوا 

لی غر بالیالفۀ، أمالً فی بره واطمئناناً إليه ویرفعوا حجاب الجفوة بينهم وبينه، ویؤثروه ع

 إلی حفاوته ووده. 
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وقد یرد علی بضع الیواطر، أن سياسۀ الدولۀ الدنيویۀ أو سياسۀ اإلرضاء بامنافع والوعود، 

كانت أجدی عليه من يداب الیالفۀ الدینيۀ وأخل  بتمکينه أوالً ويخراً بی قریش وقبائل 

 العرب عامۀ . . 

 ذ یرجع إلی شیصه وأعماله، ویسأل عنه كما یسأل فهذا فی رأیهم مأخ

اإلنسان عن عمله وتصریف إرادتهۀ وفکره. وال یجوز أن نرجع بره إلری   ‹  871صفحه › 

 حکم الحوادث القاهرة، وسلطان المصادفات التی ال قبل له بتبدیلها. 

اً بعد وفراة  ولکن الواقع أن هذه السياسۀ ر سياسۀ المنافع الدنيویۀ ر لم تکن التجدیه شيئ  

 النبی، وال بعد مقتل عثمان . . 

فبعد النبی عليه السالم، لم تکن ذخائر الفتوح قد استفاضت فری األیردی وأنشرأت فری     

 المجتمع اإلسالمی طبقۀ مسموعۀ الصوت تحرص عليها و تستزیدها . . 

. . فاذلی یناضل فی سبيل الحکم بسالح هذه المنافع، إنما كان یناضل بسالح غير موجود 

بل كان یناضل سالحاً ماضياً ینهزم أمامه ال محالۀ وهو سالح الحماسۀ الدینيۀ التی غلبت 

 فی ضرباتها األولی كلی سالح. 

أما بعد مقتل عثمان، فأبعد األمور عن التیثل أن یغلب علی معاویرۀ فری سروق المنرافع     

نصاره وكنز لها كنوزه الدنيویۀ، ألن معاویۀ قد أهب لها أهبته قبل عشرین سنۀ، وجمع لها أ

 فی بالد وادعۀ بين جند مطيع. 

ولو توافرت لعلیّ مادة هذه السياسۀ، لما توافر له أعوانها والمساعدون عليها.. فلي  أقل 

 نفعاً فی هذا المضمار من أعوانه الذین ثاروا علی سياسۀ 

قاصردین أو   المنافع و باؤوا من أجلها بدم خليفۀ، واجتمعوا علی المتررد ‹  872صفحه › 

 غير قاصدین . . فال یدریون أنفسهم إلی نهج كنهج معاویۀ ولو أرادوه. 

وأغلب الظن أن عليّاً كان ییسر بهذه السياسۀ أولئك الذین أحبوه، وال یربح بها أولئرك  

 الذنی أبغضوه . . 
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فقد حببته يداب الیالفۀ إلی كل طبقۀ تکره استغالل الحکم، وال مطمع لها فيره . . فکرل   

بالد خلت من عصبۀ المرشحين للحکم، فقد كانت من حزبه وشيعته بغير اسرتثناء، فکران   

من حزبه شعب اليمن ومصر وفار والعراق، ونشأت فی اليمن ر وقد عهدت حکمه قدیماً ر 

تلك الطائفۀ السبئيهۀ التی غلت فی حب حتی ارتفعت به إلی مرتبۀ التقردی ، وانتثررت   

عۀ الفاطميۀ واإلماميۀ التی ظلت كامنۀ فی تربتهرا حتری   فی مصر وفارس بذول تلك الشي

أخرجت شطأها بعد أجيال، وشذت الشام ألنها كانت فی ید معاویۀ، وشذت أطراف مرن  

العراق أول األمر ألنها كانت فی ید معاویۀ، وشذت أطراف من العرراق أول األمرر ألنهرا    

 كانت 

 827ص

بلد من البلدان اإلسالميه، من أقصاها إلی  فی ید طلحۀ والزبير، ولم یشذ عن هذه القاعدة

أقصاها . . فلوال أن سواد الناس ال یعملون بغير عصبۀ من القادة، وأن العصب مرن القرادة   

كانوا كلما وجدوا فی بقعۀ من البقاع وجد معهم النفع واالستغالل. لقد كانت محبۀ أولئرك  

 السواد أنفع له من عصب معاویۀ أجمعين . . 

ر كما أسلفنا ر أن عليّاً كان ییسر هؤالء باتباعه سياسۀ الدولۀ الدنيویۀ، وال    فأغلب الظن

 یکسب العصب التی ناسبته العداء، وأیقنت أنه 

 ئل بينها وبين ما طمحت إليه من الصولۀ و الثراء . . اح‹  862صفحه › 

تبعهرا لکانرت   درین أن عليّاً یؤاخذ الجتنابه هذا السياسۀ، وأنه لرو ا قملوهذا علی تقدیر ا

 أجدی عليه . . 

 وليست هی أجدی عليه لو ابتعها، وال هو علی اجتنابها بملوم . . 

وتفضی بنا هذه التقدیرات جميعاً إلی نتيجۀ واضحۀ نلیصها فی كلمات و جيرزة، ونعتقرد   

 أنها أعدل األقوال فی وصف تلك السياسۀ التی كثرت فيها مطارح النقد والدفاع . .

 تورطه فی غلطات كان یهسل عليه الجتنابها باتباع سياسۀ أخری . .  فسياسۀ علیّ لم



 .............................................................................................|فراتر از قیام  __ 613

وهی كذلك لم تبلغه مآرب مستعصيۀ، كان یعز عليه بلوغها فی موضعه الذی وضرع فيره   

 وعلی مجراه الذی جری عليه . . 

فليست هی علۀ فشل منتزع، وال علۀ نجاح منتزع، أو هی ال تستدعی الفشل من حيث لم 

 دعی النجاح من حيث لم یسل  له قياد . . ییل ، وال تست

ورأینا فی سياسۀ فهماً وعلماً، ولکننا لم نر فيها الحيلۀ العمليۀ اليت هی إلی الغریزة أقرب 

 منها إلی الذكاء . . 

 فکان نعم الیلطفۀ، لو صادف أوان الیالفۀ . . 

 فاف .. وكان نعم الملکلو جاء بعد توطيد الملك واستغنائه عن المساومۀ واإلس

ولکنه لم یأت فی أوان خالفۀ وال فی أوان ملك موطد، فحمل أعباء النقيضرين، وأخفر    

 حيث ینبغی أن ییف  أو حيث یعييه أن ینجح . . وتلك يیۀ الشهيد . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 122ص ،1 ألشراف،جا أنساب
( فری ) خررج  عليرا  ان: بزیع بن الحسن عن الثقفی، داود بن یعقوب عن المدائنی« 711»

 :یقول هو و السحر فی صبيحتها فی ضرب التی الليلۀ

  القيك الموت فإن            للموت حيازیمك اشدد         

  بوادیك حلّ إذا            الموت من تجزع ال و            

 :به تکلم ما أخر كان و. الکعبۀ رب و فزت: قال ملجم ابن ضربه افلم

 .«یره شرا ذرّة مثقال یعمل من و یره، خيرا ذرّة مثقال یعمل من»
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 أبری  عرن  عبيدة، ابن موسى عن موسى، بن اهلل عبيد أنبأنا سعد، بن محمد حدثنا« 711»

 ان -موسرى  برن  اهلل دعبي شك -كليهما أو خالد بن أیوب أو -أن  بن اهلل عبد ابن بکر

 :قال سلم و عليه اهلل صلى النبی

 و علری  یرا  یطعنرك  الذی[ 8] األمۀ هذه من اآلخرین أشقى و الناقۀ، عاقر األولين أشقى

 .طعن حيث إلى أشار

 76-77ص تاج المواليد، 

  الفصل الرابع: فی ذكر وفاته و موضع قبره عليه السّالم

الحادی و العشرین من شهر رمضان سنۀ أربعين من مضى )صلوات اللّه عليه( ليلۀ الجمعۀ 

اآلخرین )لعنۀ اللّه عليه(   المرادی أشقى  الهجرة قتيال بالسّيف، قتله عبد الرّحمن بن ملجم

فی مسجد الکوفۀ، و ذلك أنّه خرج عليه السّالم یوقظ النّاس لصرالة الصّربح ليلرۀ تسرع     

يل لذلك. فلمّا مرّ به فی المسجد و هو عشرة. و كان ابن ملجم اللعين ارتصده من أوّل اللّ

  إليه و ضربه على أمّ رأسه بالسّيف و كان« 8»مستیف بأمره، فماكر بإظهار النّوم، ثار 

 76ص تاج المواليد،                         

مسموما، فمکث عليه السّالم یوم تسع عشر و ليلرۀ العشررین و یومهرا و ليلرۀ إحردى و      

لث األوّل من اللّيل، ثمّ قضى نحبه )صلوات اللّه عليه( شهيدا، و لقری  عشرین إلى نحو الثّ

 ربّه تعالى مظلوما،

 112-117ص ، 11 جبحار األنوار، 
 وَ رَوَى الثَّعْلَبِیُّ وَ الْوَاحِدِیُّ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَمَّارٍ وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ صُهَيْبٍ وَ عَنِ الضَّحَّاكِ وَ

رْدَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَ عَنْ صُهَيْبٍ وَ عَنْ عَمَّارٍ وَ عَنِ ابْنِ عَدِیٍّ وَ رَوَى ابْنُ مَ

عَنِ الضَّحَّاكِ وَ الْیَطِيبُ فِی التَّارِیخِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَ رَوَى الطَّبَرِیُّ وَ الْمَوْصِرلِیُّ عَرنْ   
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یَا عَلِیُّ أَشْقَى الْأَوَّلِينَ عَراقِرُ    بْنُ حَنْبَلٍ عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ قَالَ النَّبِیُّ ص عَمَّارٍ وَ رَوَى أَحْمَدُ

 النَّاقَۀِ وَ أَشْقَى الْآخِرِینَ قَاتِلُكَ وَ فِی رِوَایَۀٍ مَنْ یَیْضِبُ هَذِهِ مِنْ هَذَا.

لد قدار عاقر ناقرۀ  و كان عبد الرحمن بن ملجم عداده من مراد قال ابن عباس كان من و

 صالح و قصتهما واحدة

 111ص ، 11 جبحار األنوار،                         

 ألن قدار عش  امرأة یقال لها رباب كما عش  ابن ملجم لقطام.

و هو یقول ألضربن عليا بسيفی هذا فذهبوا به إليه فقال ما اسرمك قرال     سمع ابن ملجم

ء تیبرنی قال نعم قال هرل مرر عليرك      عن شیعبد الرحمن بن ملجم قال نشدتك باهلل

مرن    بعصاه ثم قال بؤسا لك أشقى« 8»  شيخ یتوكأ على عصاه و أنت فی الباب فمشقك

عاقر ناقۀ ثمود قال نعم قال هل كان الصبيان یسمونك ابن راعيۀ الکالب و أنرت تلعرب   

ل فبرایع  معهم قال نعم قال هل أخبرتك أمك أنها حملت بك و هی طامث قال نعرم قرا  

 ..فبایع ثم قال خلوا سبيله.

 112ص ، 11 جبحار األنوار،                         

أَقْبَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع یُنَادِی الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ فَرإِذَا هُروَ     وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِیُ... 

الْحُکْمُ لِلَّهِ یَا عَلِیُّ لَا لَكَ وَ لَا لِأَصْحَابِكَ وَ سَمِعْتُ عَلِيّراً ع   مَضْرُوبٌ وَ سَمِعْتُ قَائِلًا یَقُولُ

هَلَکْتُ یَقُولُ فُزْتُ وَ رَبِّ الْکَعْبَۀِ ثُمَّ قَالَ ع لَا یَفُوتَنَّکُمُ الرَّجُلُ ثُمَّ سَاقَ الْقِصَّۀَ إِلَى قَوْلِهِ وَ إِنْ 

فَسُئِلَ عَنْ مَعْنَاهُ فَقَالَ اقْتُلُوهُ ثُمَّ حَرِّقُوهُ بِالنَّارِ فَقَرالَ ابْرنُ    -لِ النَّبِیِّفَاصْنَعُوا بِهِ مَا یُصْنَعُ بِقَاتِ

 لَوْ قُسِمَتْ مُلْجَمٍ لَقَدِ ابْتَعْتُهُ بِأَلْفٍ وَ سَمَمْتُهُ بِأَلْفٍ فَإِنْ خَانَنِی فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ لَقَدْ ضَرَبْتُهُ ضَرْبَۀً

 لْأَرْضِ لَأَهْلَکَتْهُمْ.بَيْنَ أَهْلِ ا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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بعد از شهادت  امام حسن حکومتشروع  .187

 امیرالمؤمنین

 181-181ص ،1 اليعقوبى،ج تاریخ
 [ ع علی مقتل] 

 ،12 سنۀ رمضان شهر من األواخر العشر من ليلۀ أول الجمعۀ ليلۀ مات و یومين أقام ... و

 سنۀ، ستين و ثالث ابن هو و اآلخر، كانون فی العجم شهور من و

 181ص ،1 اليعقوبى،ج تاریخ                        

  علی بن الحسن خالفۀ

 علی، بن الحسن فبایعوا الناس، اجتمع و

 2-7ص  ،1 ج العباد، على اهلل حجج معرفۀ فی اإلرشاد
 عَلَى أَبِيهِ أَصْحَابُ فَبَایَعَهُ حَقَّهُ ذَكَرَ وَ ع الْحَسَنُ النَّاسَ خَطَبَ ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرُ قُبِضَ لَمَّا وَ

 ... سَالَمَ مَنْ سِلْمِ وَ حَارَبَ مَنْ حَرْبِ

 2ص  ،1 ج العباد، على اهلل حجج معرفۀ فی اإلرشاد                       

 شَرهْرِ  مِنْ الْعِشْرِینَ وَ الْحَادِی الْجُمُعَۀِ یَوْمِ فِی ذَلِكَ وَ« 8» بِالْیِلَافَۀِ  لَهُ الْبَيْعَۀِ  إِلَى تَبَادَرُوا وَ

 الْعَبَّراسِ  بْرنَ  اللَّرهِ  عَبْردَ  أَنْفَذَ وَ الْأُمَرَاءَ أَمَّرَ وَ الْعُمَّالَ فَرَتَّبَ الْهِجْرَةِ مِنَ أَرْبَعِينَ سَنَۀَ رَمَضَانَ

 .الْأُمُورِ فِی نَظَرَ وَ الْبَصْرَةِ إِلَى عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ

 161ص ، 11 جبحار األنوار، 

 )به نقل از ارشاد(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 امیرالمؤمنین ی شدن خانه ابواب و استثنا دستور سدّ .188

 162ص  - 1ج ، مسند احمد

ون أبى عبد اهلل عن زیرد  حدثنا عبد اهلل حدثنی أبی ثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن ميم

بن أرقم قال كان لنفر من أصحاب رسول اهلل عليه وسلم أبواب شارعۀ فی المسجد قرال  

فقالوا یوما سدوا هذه األبواب اال باب على قال فتکلم فی ذلك الناس قال فقام رسول اهلل 

هرذه   صلى اهلل عليه وسلم فحمد اهلل تعالى وأنثى عليه ثم قال أما بعد فرانى أمررت بسرد   

األبواب اال باب على وقال فيه قائلکم وانى واهلل ما سددت شيئا وال فتحته ولکنی أمرت 

 بشئ فاتبعته 

 112-112ص ، 7 جالکافی، 

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ  -8

ی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِذِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ رَجُرلٌ فَرأَذِنَ لَرهُ    عَطِيَّۀَ عَنْ أَبِ

ی فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ فَرَحَّبَ بِهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ أَدْنَاهُ وَ سَاءَلَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِردَاكَ إِنِّر  

لَاكَ فُلَانِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ ابْنَتَهُ فُلَانَۀَ فَرَدَّنِی وَ رَغِبَ عَنِّی وَ ازْدَرَأَنِی لِدَمَامَتِی وَ خَطَبْتُ إِلَى مَوْ

حَاجَتِی وَ غُرْبَتِی وَ قَدْ دَخَلَنِی مِنْ ذَلِكَ غَضَاضَۀٌ هَجْمَۀٌ غُضَّ لَهَرا قَلْبِری تَمَنَّيْرتُ عِنْردَهَا     

جَعْفَرٍ ع اذْهَبْ فَأَنْتَ رَسُولِی إِلَيْهِ وَ قُلْ لَهُ یَقُولُ لَكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِریِّ  فَقَالَ أَبُو « 1»  الْمَوْتَ

هُ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع زَوِّجْ مُنْجِحَ بْنَ رَبَاحٍ مَوْلَایَ ابْنَتَكَ فُلَانَۀَ وَ لَرا تَررُدَّ  

 قَالَ أَبُو حَمْزَةَ

 112ص ، 7 جالکافی،                        

 فَوَثَبَ الرَّجُلُ فَرِحاً مُسْرِعاً بِرِسَالَۀِ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَلَمَّا أَنْ تَوَارَى الرَّجُلُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ

فَأَسْلَمَ « 8»  لِلْإِسْلَامِ رَجُلًا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَۀِ یُقَالُ لَهُ جُوَیْبِرٌ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص مُنْتَجِعاً

وَ حَسُنَ إِسْلَامُهُ وَ كَانَ رَجُلًا قَصِيراً دَمِيماً مُحْتَاجاً عَارِیاً وَ كَانَ مِنْ قِبَاحِ السُّرودَانِ فَضَرمَّهُ   
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الصَّاعِ الْأَوَّلِ رَسُولُ اللَّهِ ص لِحَالِ غُرْبَتِهِ وَ عَرَاهُ وَ كَانَ یُجْرِی عَلَيْهِ طَعَامَهُ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ بِ

هُ حَتَّى وَ كَسَاهُ شَمْلَتَيْنِ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَلْزَمَ الْمَسْجِدَ وَ یَرْقُدَ فِيهِ بِاللَّيْلِ فَمَکَثَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّ

بِهِمُ الْمَسْجِدُ فَأَوْحَى  كَثُرَ الْغُرَبَاءُ مِمَّنْ یَدْخُلُ فِی الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الْحَاجَۀِ بِالْمَدِینَۀِ وَ ضَاقَ

وَ  اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِيِّهِ ص أَنْ طَهِّرْ مَسْجِدَكَ وَ أَخْرِجْ مِنَ الْمَسْجِدِ مَنْ یَرْقُدُ فِيهِ بِاللَّيْرلِ 

اطِمَۀَ ع وَ لَا یَمُرَّنَّ مُرْ بِسَدِّ أَبْوَابِ مَنْ كَانَ لَهُ فِی مَسْجِدِكَ بَابٌ إِلَّا بَابَ عَلِیٍّ ع وَ مَسْکَنَ فَ

قَرَّ فِيهِ جُنُبٌ وَ لَا یَرْقُدْ فِيهِ غَرِیبٌ قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِسَدِّ أَبْوَابِهِمْ إِلَّا بَابَ عَلِیٍّ ع وَ أَ

 مَسْکَنَ فَاطِمَۀَ ع عَلَى حَالِهِ 

 881ص ، 82 جبحار األنوار، 
ازِلَهُ وَ مَنَازِلَ أَصْحَابِهِ حَوْلَ الْمَسْجِدِ وَ خَطَّ لِأَصْحَابِهِ خِطَطاً فَبَنَوْا وَ ابْتَنَى رَسُولُ اللَّهِ ص مَنَ

مِنْهُ بَاباً إِلَى الْمَسْجِدِ وَ خَطَّ لِحَمْزَةَ وَ شَرَعَ بَابَهُ إِلَى الْمَسْرجِدِ  « 1»  فِيهِ مَنَازِلَهُمْ وَ كُلٌّ شَرَعَ

بٍ ع مِثْلَ مَا خَطَّ لَهُمْ وَ كَانُوا یَیْرُجُرونَ مِرنْ مَنَرازِلِهِمْ فَيَردْخُلُونَ     وَ خَطَّ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِ

بَابٌ إِلَى الْمَسْجِدَ فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكَ أَنْ تَأْمُرَ كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ 

یَکُونَ لِأَحَدٍ بَابٌ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَّا لَكَ وَ لِعَلِیٍّ ع وَ یَحِلُّ لِعَلِیٍّ فِيهِ مَا  الْمَسْجِدِ أَنْ یَسُدَّهُ وَ لَا

یَحِلُّ لَكَ فَغَضِبَ أَصْحَابُهُ وَ غَضِبَ حَمْزَةُ وَ قَالَ أَنَا عَمُّهُ یَأْمُرُ بِسَدِّ بَابِی وَ یَتْرُكُ بَابَ ابْرنِ  

جَاءَهُ فَقَالَ یَا عَمِّ لَا تَغْضَبَنَّ مِنْ سَدِّ بَابِكَ وَ تَرْكِ بَابِ عَلِیٍّ فَوَ اللَّهِ أَخِی وَ هُوَ أَصْغَرُ مِنِّی فَ

وَ لَکِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِسَدِّ أَبْوَابِکُمْ وَ تَرْكِ بَابِ عَلِیٍّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ « 1»  مَا أَنَا أَمَرْتُ بِذَلِكَ

 هِ وَ لِرَسُولِهِ.رَضِيتُ وَ سَلَّمْتُ لِلَّ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 811ص ،8 اإلمامۀوالسياسۀ،ج
  للقتال العراق أهل تعبئۀ

 الشام، أهل معاویۀ بایع إنما الناس، أیها: قال معاویۀ تأهب بلغه لما عليا أن ذكروا و: قال

 أهل و اليمن، أهل و العراق، أهل و الحجاز، أهل إنکم و نصير، ال و ولیّ غيرهم له  لي و

 اآلخرة، فی ال و الدنيا فی دعوة له لي  و اهلل، بين و بينهم معاویۀ القوم جعل قد و مصر،

 فالغایۀ غلبوكم إن و بأرضهم، لحقوا و بهم، استعانوا غلبتموهم فإن الروم، القوم وادع قد و

 و نصر، و صبر أهل الشام أهل أن معاویۀ زعم قد و. الحکيم العزیز اهلل إلى المفر و الموت،

 إنمرا  و بإحسران،  التابعون و األنصار و المهاجرون ألنکم منهم، بذلك أولى ألنتم لعمری

 مرن  بالنراس  علریّ  فسرار  تأهبوا، و نشطوا و الناس فجد: قال. غدا النصر و اليوم، الصبر

 سراقته  على و النیعی، األشتر المقدمۀ على فجعل ،[8] ألفا تسعين و ألف مائۀ فی الکوفۀ

 عبد البصرة أهل على و بکر، أبی بن محمد األنصار و المهاجرین على و هانئ، بن شریح

 و یاسرر،  برن  عمار الیيل جماعۀ على و جعفر، بن اهلل عبد الکوفۀ على و عباس، بن اهلل

 إلرى  معاویرۀ  سربقه  قرد  و صفين، نزل حتى یعل سار و ،[1] علی بن الحسن القلب على

 .الفرات قرب و المناخ، سعۀ و. األرض سهولۀ

 111ص نهج البالغۀ )للصبحی صالح(، 

  فی بعض أیام صفين و قد رأى الحسن ابنه ع یتسرع إلى الحرب  و من كالم له ع 127

بِهَذَیْنِ یَعْنِی الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ع عَلَى الْمَوْتِ امْلِکُوا عَنِّی هَذَا الْغُلَامَ لَا یَهُدَّنِی فَإِنَّنِی أَنْفَ ُ 

  لِئَلَّا یَنْقَطِعَ بِهِمَا نَسْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص
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 121ص ، 11 جبحار األنوار، 

اضَ النَّاسُ فِی أَنَّهُ لَمَّا انْصَرَفَ مِنْ صِفِّينَ خَ  مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّعِينِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع

أَمْرِ الْحَکَمَيْنِ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ مَا یَمْنَعُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع مِرنْ أَنْ یَرأْمُرَ بَعْرضَ أَهْرلِ بَيْتِرهِ      

عَمْررِو بْرنِ   فَيَتَکَلَّمَ فَقَالَ لِلْحَسَنِ قُمْ یَا حَسَنُ فَقُلْ فِی هَذَیْنِ الرَّجُلَيْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْ ٍ وَ 

رِو بْنِ الْعَاصِ فَقَامَ الْحَسَنُ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّکُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ فِی أَمْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْ ٍ وَ عَمْ

هَکَذَا لَمْ یُسَمَّ  الْعَاصِ فَإِنَّمَا بُعِثَا لِيَحْکُمَا بِکِتَابِ اللَّهِ فَحَکَمَا بِالْهَوَى عَلَى الْکِتَابِ وَ مَنْ كَانَ

هِ حَکَماً وَ لَکِنَّهُ مَحْکُومٌ عَلَيْهِ وَ قَدْ أَخْطَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْ ٍ فِی أَنْ أَوْصَى بِهَا إِلَى عَبْردِ اللَّر  

لَمْ یَسْتَأْمِرْهُ وَ  بْنِ عُمَرَ فَأَخْطَأَ فِی ذَلِكَ فِی ثَلَاثِ خِصَالٍ فِی أَنَّ أَبَاهُ لَمْ یَرْضَهُ لَهَا وَ فِی أَنَّهُ

ومَۀُ فَرْضٌ فِی أَنَّهُ لَمْ یَجْتَمِعْ عَلَيْهِ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ الَّذِینَ نَفَذُوهَا لِمَنْ بَعْدَهُ وَ إِنَّمَا الْحُکُ

بِحُکْمِ اللَّهِ لَا شَكَّ فِيهِ مِنَ اللَّهِ وَ قَدْ حَکَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَعْداً فِی بَنِی قُرَیْظَۀَ فَحَکَمَ فِيهِمْ 

فَنَفَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُکْمَهُ وَ لَوْ خَالَفَ ذَلِكَ لَمْ یُجْرِهِ ثُمَّ جَلَ َ ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ ع لِعَبْدِ اللَّرهِ  

بُوهُ بِالتَّوْفِي ِ وَ النَّراسُ بَريْنَ   بْنِ الْعَبَّاسِ قُمْ فَتَکَلَّمْ فَقَامَ وَ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِلْحَ ِّ أَهْلًا أَصَا

رَاضٍ بِهِ وَ رَاغِبٍ عَنْهُ وَ إِنَّمَا بُعِثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْ ٍ بِهُدًى إِلَى ضَلَالَۀٍ وَ بُعِرثَ عَمْررُو بْرنُ    

ثَبَتَ عَمْرٌو عَلَى ضَرلَالَتِهِ وَ  الْعَاصِ بِضَلَالَۀٍ إِلَى الْهُدَى فَلَمَّا الْتَقَيَا رَجَعَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هُدَاهُ وَ 

لَرى  اللَّهِ لَئِنْ حَکَمَا بِالْکِتَابِ لَقَدْ حَکَمَا عَلَيْهِ وَ إِنْ حَکَمَا بِمَا اجْتَمَعَا عَلَيْهِ مَعاً مَا اجْتَمَعَرا عَ 

هُ عَلِیٌّ وَ سَارَ عَمْرٌو وَ إِمَامُرهُ  ءٍ وَ إِنْ كَانَا حَکَمَا بِمَا سَارَا إِلَيْهِ لَقَدْ سَارَ عَبْدُ اللَّهِ وَ إِمَامُ شَیْ

لْبَلَراءَ وَ  مُعَاوِیَۀُ فَمَا بَعْدَ هَذَا مِنْ غَيْبٍ یُنْتَظَرُ وَ لَکِنَّهُمْ سَئِمُوا الْحَرْبَ وَ أَحَبُّوا الْبَقَاءَ وَ دَفَعُوا ا

  رَجَا كُلُّ قَوْمٍ صَاحِبَهُمْ ثُمَّ جَلَ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 167-166ص ،1 الفتوح،ج
 البصرة ألهل الزبير بن اهلل عبد خطبۀ ذكر

 قترل  الرذی  هرو  طالب أبی بن علی إن! الناس أیها: فقال الزبير بن اهلل عبد وثب ثم: قال

 و لیليفرتکم  فاغضربوا  ركم،أمر  لکم ليبين جاءكم قد اآلن إنه ثم عفان، بن عثمان الیليفۀ

 أی: فقرال  ناجيرۀ  بنی من رجل إليه فوثب: قال أحسابکم، على قاتلوا و حریمکم امنعوا

 مرا  منا سترى و خالك، و أبوك یحب ما على نحن و كالمك سمعنا قد إننا! اهلل رحمك

 .تعالى اهلل شاء إن عيناك به تقر

 الزبير ابن كالم بلغه مال السالم عليهم طالب أبی بن علی بن الحسن خطبۀ ذكر

 لهم ذكر و الناس خطب قد و الزبير، بن اهلل عبد به تکلم ما عنه اهلل رضی عليا بلغ و: قال

 قرد  و أمرورهم،  للنراس  أبين أن أرید أنی لهم زعم و عفان، بن عثمان قتلت الذی أنا أنی

 مرن  أحردا  تشرتمن  ال و موجزة بليغۀ خطبۀ للناس فاخطب بنی یا فقم شتمنی، أنه بلغنی

 .الناس

 :قال ثم عليه أثنى و اهلل فحمد عنهما اهلل رضی علی بن[ 1] الحسن فوثب: قال

 علرم  فقرد  عثمان قتل عليا أن زعمه فأما الزبير، بن اهلل عبد مقالۀ بلغنا قد إنه! الناس أیها

 یرميره  و الرذنوب  عليره  یجتنری  یرزل  لرم  العوام بن الزبير أباه بأن األنصار و المهاجرون

 أمرا  و حیّ، هو و ماله بيت باب على رأیته راكد اهلل عبيد بن طلحۀ و العيوب، يحاتبفض

 قوله أما و لفعلنا، نقول أن أردنا لو و أراده، لمن الحلقوم به یضي  ال ما فهذا لعلی شتيمته

  بيده بایعه أنه زعم أنه الزبير أبيه حجۀ أعظم فإن أمورهم، الناس أبتر عليا إن

 167ص ،1 الفتوح،ج                        
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 أهل من یعجب فما البصرة أهل على الکوفۀ أهل تورّد أما و بالبيعۀ، إقرار فهذا قلبه، دون

 أتبراع  یقاترل  أن لعلری  و عثمران،  أنصرار  نقاتل ما لعمری و باطل، أهل على وردوا ح 

 -السالم و -الجمل

 111ص الجمل و النصرة لسيد العترة فی حرب البصرة، 

وَ صَرفَّ  « تَقَدَّمْ یَا بُنَیَّ بِراللِّوَاءِ : » مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّۀِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ لِی أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عقَالَ 

 -أَصْحَابَهُ فَجَعَلَ الْحَسَنَ ع فِی الْمَيْمَنَۀِ وَ الْحُسَيْنَ ع فِی الْمَيْسَرَةِ

 817ص ، 11 جبحار األنوار، 
دَعَا أَمِيرُ الْمُرؤْمِنِينَ مُحَمَّردَ بْرنَ الْحَنَفِيَّرۀِ یَروْمَ        المناقب البن شهريشوبقب،  -«8» 817

لَمَّرا  الْجَمَلِ فَأَعْطَاهُ رُمْحَهُ وَ قَالَ لَهُ اقْصِدْ بِهَذَا الرُّمْحِ قَصْدَ الْجَمَلِ فَذَهَبَ فَمَنَعُوهُ بَنُو ضَبَّۀَ فَ

حَسَنُ رُمْحَهُ مِنْ یَدِهِ وَ قَصَدَ قَصْدَ الْجَمَلِ وَ طَعَنَهُ بِرُمْحِهِ وَ رَجَعَ إِلَى رَجَعَ إِلَى وَالِدِهِ انْتَزَعَ الْ

فْ فَإِنَّرهُ  وَالِدِهِ وَ عَلَى رُمْحِهِ أَثَرُ الدَّمِ فَتَمَغَّرَ وَجْهُ مُحَمَّدٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَأْنَ

 تَ ابْنُ عَلِیٍّ.ابْنُ النَّبِیِّ وَ أَنْ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ی  دورههای  در جنگ حضور در امام حسن .191

 امیرالمؤمنین

 (12 ی سند شماره)ر.ك:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 (82 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 (81 ی سند شماره: نيز ر.ك)

 172-111ص ،7 األشراف،ج أنساب
  مقتله و الکندی عدی بن حجر أمر

 و البصرة لزیاد معاویۀ جمع: قال عوانۀ نع أبيه عن هشام بن عبّاس« 1» حدثنی -616

 الرحمن عبد أبا یا: قال و السریر، على معه فأجلسه حجر إلى فبعث الکوفۀ فأتى الکوفۀ،

 فقرال  اآلن، فيره  نحرن  مرا  األمر إنّما و باطال، كان علیّ مع فيه كنّا الذی األمر إنّ( 722)

 .المستعان فاللّه أفسدتك، و لتكاستما الدنيا لکن و المغيرة، أبا یا اهلل و كلّا: حجر

 و عنها، تردّ ال حوائج عشر یوم كلّ فی لك و مقعدك، هذا الرحمن عبد أبا یا: زیاد فقال

 و ،«1» كلّره  ألستفرغنّه قطرة دمك من أقطرت لئن اهلل فو یدك، أمسك و لسانك اضبط

 .ء شی فی هذا من لست: فقال فعلت، قلت إذا أنّی تعلم أنت

 (178ص ،7 زكار،ج چاپ)111ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

 عردی  برن  حجرر  یزل لم: قالوا غيره و مینف أبی عن هشام بن عبّاس حدثنی و -617

 :یقول و ذلك على یعذله فکان لمعاویۀ، صلحه طالب أبی بن علیّ بن الحسن على منکرا

 ذلرك  بعرد  كان ثمّ. عدوّك القت فی بصائر و نيّات ذوو ألفا أربعون معك و القتال تركت

 .عادته و هجّيراه هذا فکان یظلّمه، و فيعيبه معاویۀ یذكر



 111 __کتاب مستندات  |........................................................................................

 أحسرن  هرو  و سرنين  تسرع  بهرا  فأقرام  الکوفرۀ،  شرعبۀ  بن المغيرة معاویۀ ولّى و -611

 و علریّ  ذمّ یردع  ال أنّره  غيرر  للعافيۀ، حبّا أشدّه و سيرة( 171ص ،7 زكار،ج چاپ)رجل

 یرا : لره  قال توليته أراد حين معاویۀ كان و لهم، اللعن و عثمان ۀلقتل العيب و فيه، الوقيعۀ

 :مغيرة

 ليعلما إلّا اإلنسان علّم ما و            العصا تقرع ما اليوم قبل الحلم لذی         

 فتركرت  كثيررة،  بأشياء أوصيك أن أردت قد و تعليم، بغير« 8» الحلم عنك یجزئ قد و

 أدع ال انّری  غير رعيّتی، یصلح و سلطانی یشدّد و نییرضي بما بصرك على اعتمادا ذلك

 االستغفار و عثمان على الترحّم و ذمّه، و علیّ شتم عن« 1» تکفکفنّ ال: بیصلۀ إیصاءك

 لشريعۀ  اإلطرراء  و منهم، االستماع ترك و لهم اإلقصاء و علیّ ألصحاب العيب و ،«1» له

 قبلرك  عملت و جرّبت، و جرّبت قد: رةالمغي فقال. منهم االستماع و لهم اإلدناء و عثمان

. اهلل شراء  إن نحمرد : فقرال  تذمّ، أو فتحمد ستبلو و وضع، ال و رفع لی یذمم فلم لغيرك،

 و كتابرك،  فری  ما خالف فإنّه -عليّا یعنی -فالنا اهلل لعن: یوما یقول المغيرة حجر فسمع

 و أتباعه و أشياعه العن لّهمال ظالما، قتل و الدماء، هراق و الکلمۀ فرّق و نبيّك، سنّۀ ترك

 بالمغيرة فنعر عنه، تعالى اهلل رضی حجر فوثب بأمره، اآلخذین و بهدیه المهتدین و محبّيه

 تدری ال انّك: له فقال منه خارجا سمعت و المسجد، من جانب كلّ من سمعت نعرة« 1»

  بمن

 (171ص ،7 زكار،ج چاپ)111ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

 إنّمرا  و عطاءهم، عنهم أخّرت و أرزاقهم، الناس حرمت و اإلنسان أیّها هرمت قد و تولع،

 قوله مثل یقول كلّهم ثالثين من أكثر حجر مع قام و. عليه الناس تحریض القول بهذا أراد

 فنرزل  المجررمين، « 8» تقرریض  و الصرالحين  بذمّ أولعت: له فيقولون المغيرة، یسمعون و

: قرالوا  و حجر احتمال على أصحابه فعاتبه داره، فدخل( 171ص ،7 زكار،ج چاپ)المغيرة

 بعردی  سيأتی عنه، بحلمی قتلته قد إنّی ویحکم: فقال هذا، على محتملك غير معاویۀ انّ
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 أبتدئ أن أحبّ ال و عملی، ضعف و أجلی قرب قد و وهلۀ، أوّل فی فيقتله یحتمله ال من

 یرذلّ  و الردنيا  فری  معاویۀ یعزّ و أشقى، و فيسعدوا وجوههم، و خيارهم بقتل المصر أهل

 و حلريمهم  حامرد  و مسريئهم،  عن عاف و محسنهم من قابل لکنّی و اآلخرة، فی المغيرة

 «.1» بينهم و بينی الموت یفرق حتّى سفيههم، واعظ

 ،«1» خمسرين  سرنۀ  فری  وفاته و أربعين و إحدى سنۀ فی المغيرة والیۀ كانت و -612

 یصرلح  ال األمرر  هرذا  وجردنا  انّا: فيها قال خطبۀ فیطب لزیاد، الکوفۀ و البصرة فجمعت

 غيبهرا  و بعالنيتهرا،  سرریرتها « 1» الشربيهۀ  الليّنرۀ  الطاعۀ من أوّله، به صلح بما الّا يخره

 للفتنۀ، إرصادا الیليفۀ یعيبون قوما أنّ بلغنی قد و بألسنتهم، أهلها قلوب و ،«7» بشهادتها

 فرإنّی  صررعای،  من یکون أن منکم امرئ كلّ« 6» فليیش صرعى لکم فإنّ مهال، فمهال

 و( 122) بالغائرب،  الشراهد  و بالسرقيم،  ء البری و بالبعيد، القریب و بالصغير، الکبير يخذ

 انرج  سرعد  یا: فيقول صاحبه الرجل یلقى حتّى و قناتکم، لی تستقيم حتّى بالمدبر، المقبل

 .سعيد قتل فقد

 (171ص ،7 زكار،ج چاپ)117ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

 الناس، أیّها: فقال« 8» أرسلها قد و حمراء عمامۀ عليه و یوم ذات أیضا خطب و -672

 هلرك  أمرور  أعجاز ركبت قد« 1» المتحيّرة -الشيعۀ یعنی -«1» الحائنۀ السبئيّۀ هذه انّ

 األوّلِينَ سُنَّۀُ مَضَتْ فَقَدْ یَعُودُوا إنْ وَ لَفَسَ قَد ما لَهُم یُغْفَر یَنْتَهُوا إنْ ف صدورها، ركب من

 قرد : لره  فقرال  صدیقا و ودّا ذلك قبل له كان قد و حجر، الى فبعث نزل، و( 11: االنفال)

 ال الرائد و محتملك، غير اهلل و إنّی و منك، یحتمل كان ما و بالمغيرة تصنع كنت ما بلغنی

 ء بشرری یرردا ال و لسررانا تبسررط لررم مررا عنرردی« 1» األثيررر أنررت و أهلرره، یکررذب

 اسرتفرغته  قطررة  دمرك  مرن  فرأقطرت  فعلت إن و أكرهه،( 171ص ،7 زكار،ج چاپ)ممّا

 و یدنيره  زیراد  كران  و لره،  هائرب  هو و عنده من حجر فیرج نفسك، على فارع أجمع،

 .منه تسمع و إليه تیتلف ذلك فی الشيعۀ و یکرمه،
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 یشتو و« 7» بهذه یصيف أشهر، ستّۀ بالکوفۀ و أشهر ستّۀ بالبصرة یقيم زیاد كان و -678

 برن  عمررو  الکوفرۀ  على و الفزاری، جندب بن سمرة البصرة على یستیلف و ،«6» بهذه

: لره  فقال حجرا دعا البصرة إلى الکوفۀ من یشیص أن زیاد أراد فلمّا. المیزومی حریث

 أبررح  لم عندی ذلك حّص لو و الفتن، تلقح أنّك بلغنی قد و خيم، و الغیّ و البغی غبّ انّ

 قطررة  دمك من أفرغت لئن اهلل فو ظلعك، على اربع و نفسك فی اهلل فاتّ  أقتلك، حتّى

 دون أبلغت،: حجر فقال ناجيتك، و نادیتك قد و أنذر، من أعذر قد و يخره، على آلتينّ

 بعرد  المسرجد  فری  یجتمعرون  أصرحابه  من طائفۀ و حجر كان و. األمير أیّها یکفينی هذا

 زیرادا  یرذكرون  و یشرتمونه،  و معاویرۀ  فيرذمّون  إلريهم،  النراس  یجتمع و زیاد، شیوص

  فيتنقصونه

 (171ص ،7 زكار،ج چاپ)116ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

 و المنبر فصعد المسجد حریث بن عمرو فأتى بذلك، أصواتهم تعلو حتّى« 8» یجدبونه و

 فوثرب  السريّئۀ؟  الرعۀ و العاليۀ األصوات هذه ما: الفق المصر أهل رؤوس اليه اجتمع قد

 ،«1» القصر دخل حتّى فحصبوه منه دنوا و شتموا، و فضجّوا حجر، أصحاب من عن  إليه

 مرن  یملرك  ال أنّره  و أصحابه، و حجر بیبر الضبّی حریث بن سنان مع زیاد إلى كتب و

 نعرم  و حجرر،  الرجرل  برئ  : قال عمرو كتاب زیاد قرأ فلمّا اإلمارة، دار الّا معهم الکوفۀ

 األنصراری  مالرك  برن  كعرب  قرول  تمثّرل  و للسير، مغذّا فركب بنا، اركبوا عمرو، الرجل

 (177ص ،7 زكار،ج چاپ«:)1»

 «1» یزرع العرض یمنع لم إذا عالم            سراتنا قال بالعرض استووا فلمّا          

 صرعد  الکوفرۀ  أترى  فلمّرا  ،«7» سرحان على بك العشاء سقط: حجر أمّك ویل: قال ثم

 شررّ  البغری  عواقرب  إنّ و فراجترأتم،  أمنتم و فأشرتم، جممتم الکوفۀ أهل یا: فقال المنبر

 ثرمّ  عتيرد،  عندی فإنّه بدوائکم، ألداوینّکم تستقيموا لم لئن الکوفۀ أهل یا اهلل و العواقب،

 :یقال و -به تيهليأ عدیّ بن حجر إلى شرطته صاحب« 6» الهاللی شدّاد بن الهيثم بعث
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 فرأبى  -البرسرمی  اهلل عبد بن حسين فوجّه به، یأتيه من حجر إلى یوجّه أن الهيثم أمر بل

 یرا : المصر أهل لوجوه قال و زیاد فغضب زیاد، إتيان بين و بينه ییلّوا أن حجر أصحاب

 الهجهاجۀ مع قلوبکم و معی أبدانکم! بأخرى؟ تأسون و بيد أتشجّون الکوفۀ، أهل أشراف

 و حجرر  خرالف  و طاعتك على الّا نکون أن اهلل معاذ: فقالوا إليه، قوموا! ؟«7» لمذبوبا

 .أصحابه من أطاعه من حجر عن امرئ كلّ فنحّى خرجوا و عليه، الزری

  جناب أبی عن و الشعبی عن مجالد عن و أبيه عن عدیّ بن الهيثم قال و -671

 (177ص ،7 زكار،ج چاپ)117ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

 قرد  و علمرت،  ما على كنّا هذا یا: فقال حجر إلى بعث الکوفۀ زیاد قدم لمّا: قالوا الکلبی

 فهرو  سریری هذا و منزلك، وليسعك لسانك، عليك أمسك( 128) ذلك، غير أمر جاء

 علیّ هان بحقّك استیففت لو إنّی تستفزّك، أو السفلۀ هذه تستزلّك أن فإیّاك مجلسك،

 إليره  اجتمعرت  منزلره  إلرى  صرار  فلمّرا «. 8» بحرف هذا كالمی من أكلّمك لم و مرك،أ

 فلمّرا . األمر هذا بإنکار الناس أح ّ و شيینا أنت: فقالوا( 176ص ،7 زكار،ج چاپ)الشيعۀ

 مرواله  مهران و الحرب، و الصالة على حریث بن عمرو استیلف البصرة إلى زیاد شیص

 ركبرت  ربّما و الظهر، على یومئذ الطری  كان و عمرو، کاتبۀبم العمّال أمر و الیراج، على

 مرا : حجر إلى« 1» عمرو فأرسل البصرة، تدخل ثمّ البصرة يجام ترد حتّى الفرات الرسل

 قومرا  إليره  فأرسرل  فيه، أنتم ما ینکرون جماعۀ: فقال إليك؟ تجتمع التی الجماعات هذه

 لرك  كانرت  إن: زیراد  إلرى  عمررو  بفکتر  اإلمارة، قصر إلى ألجئوهم و أصحابه فقاتلهم

 إلّرا  عردیّ  برن  حجرر  مع منها یدی فی لي  و إليك كتبت فإنّی فالعجل، حاجۀ بالکوفۀ

 اهلل عبد بن جریر و الطائی حاتم بن عدیّ إلى فبعث الکوفۀ، قدم حتّى السير فأغذّ القصر،

 عرروة  برن  هرانئ  و الزّبيردی  الحجّراج  بن عمرو و الجعفری اهلل عبد بن خليفۀ و البجلی

 المفتون الشيخ هذا ائتوا: فقال العذری عرفطۀ بن خالد و النّیعی قي  بن ثابت و المرادی

 قد: حاتم بن عدیّ له فقال فأتوه، شأننا، من لي  ما على أمره من یحملنا أن خائف فإنّی
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 و ،«1» رددت مرا  عليه ردّك من و لك األمير كالم من كان ما الرحمن عبد أبا یا علمت

 اكظرم  و األمرر،  هذا لنا فهب بنفسك، تفجعنا ال أن القرابۀ و باللّه نسألك شيرتك،ع هذه

 فری  كران  لبکر -البکر اعلف غالم یا: حجر فقال عليه، أنت ما غيرك یرى حتّى غيظك

! لکالمنا؟ مکترث غير القول هذا تقول و نکلّمك أنت؟ أمجنون: عدیّ فقال -داره جانب

 فضّۀ اآلن لك نوقره فنحن: عدی قال غدا، الغنائم من أوقره أن ألرجو انّی اهلل و أما: فقال

  أن ظننت ما: عدیّ فقال سمعت، ما أوّل لك: حجر فقال األمر، هذا عن تکفّ و ذهبا، و

 (176ص ،7 زكار،ج چاپ)111ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

: فقرال  زیرادا  فرأتوا  أحردا،  مرنهم  یکلّرم  فلرم  القروم  كلّمره  و أرى، ما بحجر بلغ الضعف

 لسرت : فقرال  سرنّا،  له فإنّ استذمّه األمير أیّها: عدیّ قال( 177ص ،7 زكار،ج چاپ)مهيم،

 .فقوتلوا الشرط إليه أرسل ثم إذا، سفيان ألبی

 شدّاد بن الهيثم أمر زیاد، رسل بين و بينه حجر أصحاب حال لمّا: مینف أبو قال -671

 الهيثم فشدّ ،«1» نجيبه ال عين، نعمۀ ال و ال: أصحابه قال إليه صار فلمّا به، یأتيه أن« 8»

 عبيرد  بن بکر له یقال« 1» الدیلم حمراء من رجل فضرب السوق، بعمد عليهم معه من و

 برن  اهلل عبرد  لره  یقال األزد من رجل ضربه بل: یقال و -الیزاعی الحم  بن عمرو رأس

 :یقول هو و الطائی خليفۀ بن اهلل عبد شدّ و أهله، إلى فحمل -«1» مرغد

  تولّت فئتی ما إذا أنّی«            7» طلّتی الهياج یوم علمت قد         

 «1» ثلّۀ لکلّ« 7» قتّال أنّی«            6» قلّت و أعداؤها كثرت أو            

 نابره « 2» كسرر  و حملرۀ  بن عائذ ید ضربت و الشّرط، فی كان جذام من رجال ضرب و

 :فقال

 صراعد  المجرد  سرورة  فی امرؤ فإنّی            ساعدی یحطم و نابی یکسروا إن         

«82» 

 (177ص ،7 زكار،ج چاپ)112ص ،7 األشراف،ج أنساب                        
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 یزیرد  برن  عميرر  العمرّطۀ أبو فحمله موقوفۀ، بغلته و خرج، حتّى أصحابه حجرا حمى و

 اخرتلج  و فضرربه،  العمرّطۀ أبی على المسلی طریف بن یزید شدّ و فركبها، عليها الکندی

 اهلل عبرد  یقول له و بعد، برئ ثمّ لوجهه فیرّ رأسه، على به فضربه سيفه العمرّطۀ أبو« 8»

 :السلولی همّام بن( 121)

  شکيم و جرأة ذی بطل إلى            حاسرا بك عدا ما لؤم ابن ألؤم         

 (171ص ،7 زكار،ج چاپ)

  لئيم غير الروع عند الهام على            بسيفه الدّارعين ضرب معاود         

  حکيم دار« 1» عند زیدا قتالك            قتاله« 1» العجان برصاء ابن حسبت            

 فری  بالکوفرۀ  بره  ضرب سيف أوّل ذلك كان و حکيم، دار عند بالکوفۀ رجال قتل كان و

 :یقول هو و له حمار على البدّی ثم الکندی قهدان بن  قي خرج و. الناس بين االختالف

 فقاتلوا ساعۀ أخيکم عن و            صاولوا و دافعوا حجر قوم یا         

  نابل و رامح فيکم ألي             خاذل لحجر منکم« 1» یلفين ال            

 «7» یواكل ال بالسيف ضارب و            راجل أو مستلئم فارس و            

 و العمرّطرۀ  أبو یزید بن عمير منهم كندة من عدّة« 6» عطفت ثمّ. أحد كندة من یجبه فلم

 :السلولی همّام ابن فيه یقول الذی هو و أخوه، یزید بن قي 

  الجبل و السهل بين األرض سرّة فی            إمارته طالت قد كندة قي  و         

 ثرم  الکنردی « 7» سمیّ بن قي  و الطمحی ثم الکندی مرّة بن محرز بن الرحمن عبد و

 .ساعۀ فقاتلوا الشاعر، البدّیّ عمرو بن عبيدة و البدّیّ

 (171ص ،7 زكار،ج چاپ)172ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

 ليأتوا حجر إلى همدان و مذحج و مضر من الکوفۀ أهل أشراف زیاد وجّه و: قالوا -671

 .ییتلفوا لئال اليمن و مضر بين فرق و به،
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 خریم و حاتم بن عدیّ إلى أصحابه قوتل حين زیاد أرسل: عدیّ بن الهيثم قال و -677

 بن زیاد و المرادی عروة بن هانئ و الهمدانی قي  بن سعيد و الم بن حارثۀ بن أوس بن

 و رمیالحض حجر بن وائل و الحارثی شهاب بن كثير و هانئ بن شریح و الحارثی النضر

: فقالوا منکم، مأل عن هذا: فقال اليمانيۀ وجوه من غيرهم جماعۀ و النیعی قي  بن ثابت

( 172ص ،7 زكار،ج چاپ)حجر أصحاب فیوّفوا فیرجوا بوائقکم، فاكفونی: قال اهلل، معاذ

 یسرلموا  لرم  إن یتهدّدهم كندة إلى زیاد أرسل و فتفرّقوا، أحد ینصرهم ال أنّه أعلموهم و

 .حجرا

 دار فی فنزل األزد أتى ثمّ بالنیع، دار فی حجر استیفى: غيره و مینف أبو قال و -676

 .ليلۀ و یوما بها فمکث األزدی أني  بن ناجذ بن« 8» ربيعۀ

 حروت  ولد من الکندی شراحيل بن یزید بن سليمان إلى حجر لجأ: الکلبی قال و -677

 بحجر لتأتينّی« 1» مؤنّث یا: له فقال قي  بن األشعث بن محمّد زیاد دعا و الحارث، بن

 إربرا « 1» أقطعرك  منّری،  تسلم ال ثمّ هدمتها، الّا دارا ال و قطعتها الّا نیلۀ لك أدع ال أو

 محمرد  إلرى  حجر بعث و ففعل، صاحبه، یطلب خلّه: له فقيل الحب ، إلى به أمر و إربا،

 أنا و العنيد، الجبّار ذاه به استقبلك ما بلغنی قد موالی لك یقول: له فقال أسود، له غالما

 معاویۀ إلى بی یبعث حتّى« 1» یؤمننی أن یسألونه قومك من نفرا فاجمع إليك، خارج

 (172ص ،7 زكار،ج چاپ)178ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

 الحرارث  برن  اهلل عبرد  و«( 8) » البجلری  اهلل عبد بن جریر و محمّد فأتى فی، رأیه فيرى

 ال و معاویرۀ  إلرى  بره  یبعرث  حتّرى  حجرا یؤمن أن إليه فطلبوا زیادا األشتر خوأ النیعی

 المسلیّ طریف بن یزید كان و جریح، هو و زیادا، فأتى حجر إلى أرسلوا و ففعل، یعجل،

 أیّرام  فری  أحررب  الررحمن  عبرد  أبا یا«: 1» قال زیاد ريه فلما بعمود، فیذه على ضربه

 و طاعۀ فارقت ما: حجر فقال براقش، تجنی نفسها لىع! السلم؟ أیّام فی حرب و الحرب،
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 و! تأسو؟ و تشجّ«: 1» فقال بيعتی، لعلى إنّی و معصيۀ، و خالف إلى ملت ال و جماعۀ ال

 «.1» عصبه یلفظ حتّى برح ما يمنته أنّی لوال( 121: )قال و الحب  إلى به أمر

 7 عليره  قردر  مرن  خذفأ الطلب، أشدّ طلبهم و حجر أصحاب أمر فی زیاد جدّ و -671

« 7» شرغال  لرك  ألجعلرنّ  اهلل و: فقرال  بأمان العبسی حراش بن بربعیّ فأتی منهم، 162

 و فأخرجه، فيه كلّم ثمّ فحبسه، فأبى علیّ فی الوقيعۀ إلى دعاه و الفتن، تلقيح عن بنفسك

 «عفيف ابن بکریم أتی

 .الحب  ىإل به أمر و!! فعلك أقبح و اسمك أحسن ما ویحك: فقال الیثعمی، 

 فشيل بن صيفیّ له یقال منّا امرأ انّ: له فقال زیاد إلى شيبان بنی من رجل جاء و -672

 عدوّ یا: فقال به فأتی اليه فبعث عليك، الناس أشدّ هو و حجر أصحاب رؤساء من« 7»

  تعرف أما به، أعرفك ما: قال تراب؟ أبو من و: قال تراب؟ أبی فی تقول ما اهلل،

 (172ص ،7 زكار،ج چاپ)171ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

 صراحب  له فقال الحسين، و الحسن أبو ذاك عامله؟ كنت الذی: قال طالب؟ أبی بن علیّ

 بالباطل أشهد و األمير كذب إن أكذب: قال! ال؟ تقول و تراب أبو األمير لك یقول: شرطه

 اهلل، عبراد  مرن  أحد فی أقوله قول حسنأ: فقال علیّ؟ فی قولك ما: زیاد فقال شهد؟ كما

 فضرب باألرض، یلص  حتّى بالعصا عاتقه اضربوا: قال الضالل، قبل فيه قولك مثل أقول

 علیّ؟ فی قولك ما عنه، أقلعوا: قال ثمّ باألرض، لص  حتّى

 ألضرربنّ  أو لتلعننّره : قرال  منّری،  سمعته عمّا زلت ما المدى و بالمواسی شرّحتنی لو: قال

 .السجن فی فألقوه ذلك، قبل تضربها إذا: قال عنقك،

 رضری  حجرر  مع قاتل قد كان و بالکوفۀ، الطائی خليفۀ بن اهلل عبد أنّ زیادا بلغ و -662

 الّرا  بالکوفۀ اليمن و نزار من أحد یب  فلم به، ليأتی حاتم بن عدیّ فحب  عنه، تعالى اهلل

 :إليه فبعث فعلت، أخرج أن تاحبب إن: اهلل عبد إليه بعث و لحبسه، اغتمّ و ارتاع
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 تنفری  أن علرى  سربيلك  أخلّی: فقال زیاد به دعا و عنك، رفعتها ما قدمی تحت أنّك لو

 اهلل عبد فلح  نعم،: فقال بالجبلين، فينزل الکوفۀ من خليفۀ( 168ص ،7 زكار،ج چاپ)ابن

 :عدّی له قال و بالجبلين،

 .فيك كلّمته غضبه سکن إذا

 أن بعرد  تنجرو  أن أتریرد : اليره  أدخل حين لحجر زیاد قال دیّ،ع بن الهيثم قال و -668

 علرى  الّرا  يترك  لم و ،«8» استقلها لم و أنکثها لم بيعتی على أنا: فقال! منك؟ اهلل أمکن

 سرلمك  فری  إنرك  و لسرلما  حربك فی كنت إن اهلل و األدبر، بن« 1» دبر یا: قال أمان،

 .حبسه ثمّ لحرب،

  لئن اهلل و: له قال عدیّ بن حجر إليه قام و عليّا شتم مّال« 1» المغيرة أنّ روی و -661

 (168ص ،7 زكار،ج چاپ)171ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

 معاویۀ، إلى بذلك المغيرة فکتب یدی، فی قائمه ثبت ما هذا بسيفی ألضربنّ لمثلها عدت

 أنّری  تظرنّ  أ األدبرر  ابرن  یرا : دزیرا  فقال فداره، رجاله من لست إنّك: معاویۀ إليه فکتب

 مرن  رجال و رجالك من اهلل و أنا فيك؟ به كتب بما إليه المؤمنين أمير كتب إذ كالمغيرة

 أصرحابه  و أنّره  حجرر  فی معاویۀ إلى كتب قد زیاد كان و مکيدة، و بأسا و رأیا یغمرك

 عليره  جرد ت حتّى ترف : إليه فکتب قتله، فی یستأذنه كتب و قضایای، و أحکامی یردّون

 عليره  النراس  شرهد  و خلعك: الحجّۀ أعظم حجر على وجدت قد انّی: إليه فکتب حجّۀ،

 .بذلك

 عربيّرا  أقتل ال: زیاد فقال فأسلم، الذمّۀ أهل من كان رجال، قتل أسد بنی من رجل كان و

 مراء د أنّ نیبر كنّا: قالوا و یقبلوها، فلم الدیۀ المقتول أولياء یعطی أن القاتل أمر و بنبطیّ،

 یقول: حجر فقال أصحابه، و حجر فقام غيره، على لعربیّ فضل ال أن و تتکافأ، المسلمين

ص ،7 زكرار،ج  چاپ)أو لتقيدنّه اهلل و ذلك، غير أنت تقول و بِالنَّفْ ِ النَّفْ َ) جلّ و عزّ اهلل
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 فی معاویۀ إلى كتب فلذلك األسدی، قتل حتّى برح فما بسيفی،( 121) ألضربنّك( 161

 «.8» أمره

 عردیّ  برن  حجر: هم و رجال عشر أربعۀ الشيعۀ من زیاد سجن فی فاجتمع: قالوا -661

 الشيبانی، فشيل بن صيفی الحضرمی، شدّاد بن شریك الکندی، اهلل عبد بن األرقم األدبر،

 عروف  برن  عاصرم  الیثعمری،  عفيرف  بن كریم ،«1» العبسی حرملۀ بن ضبيعۀ بن قبيصۀ

 حيّران  برن  كردام  و ،«1» سرمیّ  برن  ورقاء: یقال و البجلی، سمیّ بن« 1» وفاء البجلی،

 عبرد  و المنقری، شهاب بن محرز و هميم، بنی من حيّان بن الرحمن عبد أخوه و العنزی،

 «7» األخن  بن عتبۀ و -أثبت األول و جویّۀ یقول بعضهم و -األعرجی حویّۀ بن اهلل

 (161ص ،7 زكار،ج پچا)171ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

 أهرل  وجروه  زیراد  فأمر همدان، من الناعطی« 8» نمران بن سعيد و بکر بن سعد بنی من

 شرهد  ما هذا«: 1» أوّلهم موسى أبی بن بردة أبو فکتب عليهم، شهادتهم یکتبوا أن المصر

 الطاعۀ خلع عدیّ بن حجر أنّ شهد العالمين، ربّ للّه موسى أبی بن بردة أبو الشهود عليه

 یدعوهم جموعا إليه جمع و الفتنۀ، و الحرب إلى دعا و الیليفۀ، لعن و الجماعۀ، فارق و

 معصريۀ  أترى  و صرلعاء،  كفررة  باللّره  فکفر معاویۀ، المؤمنين أمير خلع و البيعۀ، نکث إلى

 و طلحۀ، بن موسى و طلحۀ بن إسحاق فشهد شهادته مثل على اشهدوا: زیاد فقال شنعاء،

 و عرفطرۀ،  برن  خالرد  و معيط، أبی بن عقبۀ بن عمارة و اهلل، عبيد بن طلحۀ بن إسماعيل

 و وقّاص، أبی بن سعد بن عمر و ،«1» هبّار بن الرحمن عبد و العوام، بن الزبير بن المنذر

 عبد بن العزّى عبد بن ربيعۀ بن« 1» حارثۀ بن محرز و الجمحی، خلف بن أميّۀ بن عامر

 التيمی« 6» رهم أبی بن شرحبيل بن« 7» عفاق و الحضرمی، مسلم بن اهلل عبد و شم ،

 قطرن  و الحرارثی،  الحصرين  برن  شهاب بن كثير و الحضرمی، حجر بن وائل و ربيعۀ، من

 برن  هانئ و الحارثی، وقّاص بن السریّ و الحارثی، اهلل عبد( 161ص ،7 زكار،ج چاپ)بن

 بن أسماء و زومی،المی حریث بن عمرو و یزید، بن سلمۀ بن كریب و الوادعیّ، حيّۀ أبی
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 شبث و الشيبانی، رویم بن یزید و التميمی، عطارد بن عمير بن محمّد و الفزاری، خارجۀ

 برن  عمرو و الکندی، األشعث بن محمد و الریاحی، ورقاء بن عتّاب و التميمی، ربعی بن

 .الینعی الهيثم بن العریان و الزبيدی، الحجّاج

 منهمرا،  برئوا و معاویۀ و عثمان شتموا أصحابه و حجرا أنّ شهدوا: المدائنی قال و -661

 دعوا و الجماعۀ، فارقوا و الیليفۀ، خلعوا أنّهم فشهد بردة أبو فقام بقاطعۀ، هذه ما: فقال

 (161ص ،7 زكار،ج چاپ)177ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

 ربرع  علرى  كران  و ادته،شره  مثرل  على األرباع رؤساء شهد و باللّه، كفروا و الحرب، إلى

 بنری  حليرف  العذری عرفطۀ بن خالد همدان و تميم ربع على و حریث، بن عمرو المدینۀ

 و المیزومری،  المغيررة  بن شم  عبد بن الوليد بن قي  ربيعۀ و كندة ربع على و زهرة،

: زیراد  فقرال  ،«8» شهادته مثل على أشهد أنا: فقال عفاق فقام بردة، أبو مذحج ربع على

 .مضر بعد شهادته اكتبوا بالنصيحۀ، معروف

 اهلل عبد و الجوشن، ذی بن شمر و الرحمن، عبد بن سوید و عطارد، بن لبيد عليه شهد و

 قعقاع ربيعۀ من و ،«1» الشيبانی قریش عائذة من ثعلبۀ بن محفّز و الثقفی، عقيل أبی بن

 ابن قدامۀ و عفیّ،الج قي  بن« 1» زحر أیضا شهد و العجلی، أبجر بن حجّار و شور، بن

 ابن المیتار هرب و هانئ، بن شریح و األحمسی، قي  بن« 1» عزرة و األزدی، عجالن

 .یشهدا أن من شعبۀ بن المغيرة بن عروة و عبيد أبی

 قرروم و الشررهود، مررن كرران هبيرررة بررن مصررقلۀ( 127) ان: یقولررون قرروم و -667

 قرال  و المغيررة،  أیّرام  فری  بطبرسرتان  هلك مصقلۀ انّ( 161ص ،7 زكار،ج چاپ:)یقولون

 .مصقلۀ بن بسطام شهد: بعضهم

 األزمرع  ابنرا  الحرارث  و شردّاد  و األسود بن الهيثم الشهود من كان: الکلبی قال و -666

 .األسدی میرمۀ بن سماك و الهمدانی
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 فکترب  غراب  أو الشرهادة  عن أمسك من الشهادة إلى دعی« 7)...( » ان: یقال و -666

 هو و القاضی الکندی الحارث بن شریح شهادة زیاد كتب و بشهادتهم، زیاد

 (161ص ،7 زكار،ج چاپ)176ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

« 8» منزله فی كتابا إليك كتب زیادا انّ نبّئت انّی: معاویۀ إلى كتب ذلك بلغه فلمّا غائب،

 إنّ و أال فريهم،  مّانیسر  و كنردة  أخری  حجرر  على قوم شهادات فيه أكّد العامّۀ عن ستره

 رمضان شهر یصوم و الزكاة یؤتی و الصالة یقيم عفيف مسلم رجل أنّه حجر على شهادتی

 لره  إن و المرال،  و الدم حرام المنکر، عن ینهى و بالمعروف یأمر و العمرة و الحجّ یدیم و

 فقرال . مالسرال  و لنفسرك،  میتار أنت ما معها فتقلّد إليك رفعتها قد و اإلسالم، فی لغناء

 .الشهادة من نفسه أخرج فقد هذا أمّا: شریح كتاب قرأ حين معاویۀ

 كانت و ألبيه، المنذر بن حضين أخو المنذر بن شدّاد حجر على شهد فيمن كان و -667

 فيقرال « 1» تصغر كانت و بزعۀ اسمها و الکوفۀ، بطری  موضع هو و بارق، من نبطيّۀ أمّه

 قرال  بزیعرۀ  برن  شدّاد شهد و: فرأى بزیاد اسمه مرّ فلمّا ا،إليه إلّا ینسب یکن لم و بزیعۀ،

 :فقال الرقاشی المنذر بن حضين أخو هذا: فقالوا إليه؟ ینسب أب لهذا أما«: 1»

 .الزانيۀ بسميّۀ الّا یعرف هل و الزانيۀ ابن على ویلی: شدّاد فقال اسمه، اطرحوا

 اكتراهرا  جمرال  علرى  السالسرل  فری  معاویرۀ  إلى أصحابه و حجرا زیاد حمل و -661

 برن  وائرل  و الریراحی  ربعری  بن شبث معهم وجّه و صعابا،( 167ص ،7 زكار،ج چاپ)لهم

 شهاب بن كثير و -أثبت ذلك و ابنه یقال و -الشيبانی هبيرة بن مصقلۀ و الحضرمی حجر

 عبيرد  قرال « 1» نفذوا فلمّا أصحابه، وجوه و بحجر إليك بعثت قد: إليه كتب و الحارثی،

 یتبعرونی  نفرر  خمسرۀ  أال عشررین  أال فارسرا  خمسرين  أجرد  أال: الجعفری  الحررّ  بن اهلل

 أن أمرر  و معاویرۀ،  على یدخلوا فلم الشام، إلى بهم مضى و أحد، یجبه فلم! فأتیلّصهم؟

 .هناك فحبسوا عذراء، مرج فی یحبسوا

  ىیر فمرّة أمرهم، فی معاویۀ توقّف و. أمرهم فی متوقّف إنّی: زیاد إلى معاویۀ كتب و
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 (167ص ،7 زكار،ج چاپ)177ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

 فری  عليرك  األمرر  اشتباه من عجبت قد: زیاد إليه فکتب عنهم، الصفح یرى مرّة و قتلهم

 فإن عليهم، به شهدوا بما المصر أهل خيار شهد و أمرهم، حضرت قد و أصحابه، و حجر

 جواب فی الکتاب معاویۀ قرأ فلمّا. أصحابه و حجرا تردّن فال حاجۀ المصر فی لك كانت

 عثمران  بن اهلل عبد بن الرحمن عبد فقال الشام؟ أهل یا ترون ما: قال زیاد إلى به كتب ما

« 8» یغنری  ال: معاویرۀ  فقرال  جدادها، جدادها: معاویۀ أخت الحکم أمّ ابن هو و الثقفی،

 و طواعينهرا،  فيکفريکهم  الشام قرى فی تفرّقهم أن أرى: البجلی أسد بن یزید قال و أمرا،

 طواعين لعلّ و صاحبهم، قوم كلّ یکفل بالشام قبائلهم فی فرّقهمص العا ابن سعيد له قال

 فيهمرا  كترب  و عروف،  بن عاصم و سمیّ بن وفاء فی معاویۀ فکلّم. امرهم تکفيك الشام

 عتبۀ فی السلمی ألعورا أبو كلّمه و له، وهبهما و معاویۀ فشفّعه البجلی، اهلل عبد بن جریر

 فری  الهمردانی  مالرك  برن  حمزة كلّمه و له، فوهبه األخن ( 166ص ،7 زكار،ج چاپ)بن

 فیلّرى « 1» حویّرۀ  ابرن  فری  الفهری مسلمۀ بن حبيب كلّمه و له، فوهبه نمران بن سعيد

 فلرم  حجرر  فری  السرکونی  هبيرة بن مالك كلّمه و سبيله، فیلّى األرقم فی كلم و سبيله،

 اليروم  لرك  وهبتره  لئن و أفسده، و المصر« 1» أنغل هو و القوم، رأس هذا: الق و یجبه،

 حتّرى  عمّرك  ابرن  معرك  قاتلت أنصفتنی، ما اهلل و( 126: )فقال غدا، تقاتله أن لتحتاجنّ

 انصررف  ثرمّ  بره،  أنتفرع  ال مرا  القول من علیّ« 1» فسطرت عمّی ابن سألتك ثمّ ظفرت،

 الشام أهل من رجل مع حنوط و بأكفان منهم بقی من إلى معاویۀ بعث و. بيته فی فجل 

 ذلك فعل من یعد و لعنه، إظهار و علی من البراءة إلى یدعوهم أن أمره و بذلك، ليرعبهم

 اللّهرمّ : فقالوا عليهم، هم مصر أهل لشهادة حالل دماءهم فإنّ قتل، یفعل لم فإن یتركه، ان

 فلمّرا  یصرلّون،  الليرل  فقاموا أكفانهم، يتأدن و فحفرت بقبورهم أمر ثمّ ذلك، نفعل ال فإنّا

 فيّاض بن األعور هدبۀ معاویۀ إليهم بعث و فأبوه، عرض الذی مثل عليهم عرض أصبحوا
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 رأوهرم  فلمّا ليقتلوهم،« 7» الفزاری شریف أبا و الکالبی اهلل عبد بن الحصين و القضاعی

 ما: قالوا یصلّون« 6»

 (166ص ،7 زكار،ج چاپ)171ص ،7 ،جاألشراف أنساب                        

 بغير عمل و الحکم فی جار: قالوا عثمان؟ المؤمنين أمير فی تقولون فما!! صالتکم أحسن

 ال و لريظلمکم  اهلل كران  مرا  و بکرم،  أعلرم  المؤمنين أمير: فقالوا صاحبيه، خالف و الح ّ

 .شریف أبی ابن هو: عدیّ بن الهيثم قال و یدعکم،

 .كافرون كأنّا تقتلوننا و مسلمون، كأنّا تکفنوننا: قال األكفان حجر أىر« 8» لمّا: قالوا و

 ینجرو  و نصرفکم  یقترل : قرال  الیثعمی عفيف بن كریم ريه فلمّا أعور هدبۀ كان و -672

 الررحمن  عبرد  قال و راض، عنّی أنت و ینجو ممّن اجعلنی اللّهمّ: نمران ابن فقال نصفکم،

 «حيّان بن

 و ،«1» الثمانيرۀ  فعزلروا  راض، عنّری  أنرت  و بهروانهم  یکرم ممّن یاجعلن اللّهمّ: العنزی 

 فقرال  عنه، تعالى اهلل رضی علیّ من البراءة الباقين على( 167ص ،7 زكار،ج چاپ)عرضوا

 :حيّان بن الرحمن عبد و عفيف بن كریم

 .اآلخرون أبى و فعزلوهما بقوله، نقول فنحن معاویۀ إلى بنا انطلقوا

 فری  له فأذنوا ركعتين یصلّی أن حجر سألهم و فقتله، رجال رجل كلّ أخذ و: قالوا -678

 بی تظنّوا أن خفت ألنّی منها أقصر صالة قطّ صلّيت ما اهلل و: قال ثمّ قصّر و فصلّى ذلك،

 و ذبحا، ذبحه: یقال و بالسيف، فيّاض بن األعور فقتله القتل، من جزعا صالتی أطلت أنّی

 فقرال  الیثعمری  فأما معاویۀ، الى حيّان بن الرحمن عبد و الیثعمی عفيف بن بکریم ء جی

 فحبسره  به یدین الذی علیّ دین من« 1» أبرأ أنا مقالتك مثل: قال علیّ؟ فی تقول ما: له

 یدخل ال أن على سبيله فیلّى الیثعمی اهلل عبد بن شمر فيه فکلّمه أمره، ء ليستبرى شهرا

 مرا : لره  فقرال  حيّران  ابن أمّا و بشهر، عاویۀم قبل مات و بها فأقام الموصل فأتى الکوفۀ،

 سرا بالح ّ اآلمرین و كثيرا الذاكرین من كان: قال علیّ، فی تقول
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 (167ص ،7 زكار،ج چاپ)172ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

 شرّ اقتله أن إليه كتب و زیاد إلى به فبعث لك، خير فهو هذا غير عن تسألنی فال جهرا، و

 .حيّا فدفن« 8» الناطف ق ّ إلى به فبعث لۀ،قت

 فاتّقراه،  بالسريف  حجرر  على األعور فيّاض بن هدبۀ حمل: عدیّ بن الهيثم قال و -671

 و مشرهورا  سريفا  أرى أنا و یمنعنی ما و: فقال الموت؟ من تجزع ال أنّك تزعم ألم: فقال

 .دفنوا و كفنوا و فقتلوا أقدم، ما على أدری ال و محفورا، قبرا و منشورا كفنا

 أهررل أمّررا أمّتنررا، بررين و بيننررا اهلل: حجررر قررال عوانررۀ، قررال الهيررثم قررال و -671

 فتحرت  لقد اهلل و فقتلونا، الشام أهل أمّا و علينا، فشهدوا( 161ص ،7 زكار،ج چاپ)العراق

 .عذراء مرج فتح كان هو و فيه، شهيدا أكون أن ألرجو إنّی و الموضع هذا

 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  شهادت رشید هجری در راه دفاع از امیرالمؤمنین .194

 (811 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 معاویه بهبکاره هاللیه  اعتراض ماجرای .195

 71-71ص بالغات النساء، 

 كالم بکارة الهالليۀ

عبد اهلل بن عمرو قراءة من كتابه علی قال: حدثنا إبراهيم بن عبد اهلل بن محمد بن  حدثنی

المفضل قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعی عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن الوليرد  

: دخلت بکارة الهالليۀ على معاویۀ بن أبی سفيان بعد  عمن سمعه من حذافۀ الجمحی قال
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عظمها و معها خادمان لها و هی متکئۀ عليهما و بيدها عکراز  « 8»  أن كبرت سنها و دق

فسلمت على معاویۀ بالیالفۀ فأحسن عليها الرد و أذن لها فری الجلروس و كران عنرده     

مروان بن الحکم و عمرو بن العاص فابتدأ مروان فقال: أ ما تعرف هذه یا أمير المؤمنين؟ 

 ا یوم صفين و هی القائلۀ:قال: و من هی؟ قال: هی التی كانت تعين علين

 یا زید دونك فاستشر من دارنا
 

 سيفا حساما فی التراب دفينا

 قد كان مذخورا لکل عظيمۀ
 

 فاليوم أبرزه الزمان مصونا

 و هی القائلۀ یا أمير المؤمنين:ص فقال عمرو بن العا

 للیالفۀ مالکا «1» أ ترى ابن هند
 

 هيهات ذاك و ما أراد بعيد

 فی الیالء ضاللۀ منتك نفسك
 

 أغراك عمرو للشقاء و سعيد

 فارجع یا نکد طائر بنحوسها
 

 القت عليا أسعدا و سعود

 فقال سعيد: یا أمير المؤمنين و هی القائلۀ:

  قد كنت يمل أن أموت و ال أرى
 

 فوق المنابر من أميۀ خاطبا

 71ص بالغات النساء،                         

  مدتی فتطاولتفاهلل أخر 
 

 حتى رأیت من الزمان عجائبا

  فی كل یوم ال یزال خطيبهم
 

 وسط الجموع آلل أحمد عائبا

  ثم سکت القوم فقالت بکارة: نبحتنی كالبك یا أمير المؤمنين و اعتورتنی فقصر محجنری 

ض و كثر عجبی و عشی بصری و أنا و اهلل قائلۀ ما قالوا: ال أدفع ذلك بتکذیب فام« 8»

ء  فقرال معاویرۀ إنره ال یضرعك شری     « 1»  لشأنك فال خير فی العيش بعد أمير المؤمنين

 فاذكری حاجتك تقضى فقضى حوائجها و ردها إلى بلدها.

:  و حدثنی عيسى بن مروان قال: حدثنی محمد بن عبد اهلل الیزاعری عرن الشرعبی قرال    

امرأة قرد أسرنت و عشری    استأذنت بکارة الهالليۀ على معاویۀ فأذن لها فدخلت و كانت 
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و ضعفت قوتها فهی ترعش بين خادمين لها فسلمت ثم جلست فقال معاویۀ « 1»بصرها 

كيف أنت یا خالۀ؟ قالت: بیير یا أمير المؤمنين قال: غيرك الدهر قالت: كرذلك هرو ذو   

غير من عاش كبر و من مات قبر ثم ذكر الحدیث على ما رواه سعد بن حذافۀ فی حدیث 

و من قول عمرو و سعيد و مروان و روایۀ فی الحدیث قالرت: أن  « 1»ن عمرو عبد اهلل ب

عشی بصری و قصرت حجتی فأنا قائلۀ ما قالوا و ما خفی عليك أكثر فضحك معاویۀ و 

 «.7»قال: لي  بمانعی من برك یا خالۀ غير عدم مجيئك قالت: أما اآلن فال 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 

 بن حاتم به شماتت معاویه جواب عدیّ .196

 881ص  ،1 ج الفرید، العقد
 :عدی و معاویۀ

 :قال أوالده؛ یعنی طریف؟ أبا یا الطرفات فعلت ما: حاتم بن لعدی معاویۀ قال

 ذلك كان لئن: قال! بنوه له بقی و معه بنوك قتل إذ طالب أبی ابن أنصفك ما: قال! قتلوا

 عنرز؟  عثمران  قتل فی یین  ال أنه تزعم ألم: معاویۀ له قال! بعده أنا يتبق و هو قتل لقد

 برد  ال و قطرة دمه من بقيت قد إنه أما: معاویۀ قال. األكبر التي  فيه خن  اللّه و قد: قال

 فالتفرت . السريف  یسلّ السيف سلّ فإنّ السيف،« 1» شم! لك أبا ال: عدی قال! أتبعها أن

 .حکمۀ فإنها كتابك فی أجعلها: فقال مسلمۀ بن حبيب إلى معاویۀ

 121-127ص ، 8 أمالی المرتضى، ج

 و دخل عدىّ بن حاتم بن عبد اللّه الطائىّ على معاویۀ، فقال له معاویۀ: ما فعل الطّرفات؟

 121ص ، 8 أمالی المرتضى، ج                        

 طالب عليه السالم، فقال له: و طرافا و طرفۀ، قال: قتلوا مع علیّ بن أبى« 8»یعنى طریفا 
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  قتل  أنا، أن« 1»  ما أنصفك ابن أبى طالب، قدّم بنيك، و أخّر بنيه، فقال عدىّ: ما أنصفته

 . و بقيت« 1»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 حبیب بن مظاهر معرّفی .197

 777 - 771ص  ،1ج ، أعيان الشيعۀ

روى حماد بن عثمان عنه عن أبی عبد اهلل عليه السالم فی الفقيه فری   حبيب بن مظاهر . 

باب حکم من قطع عليه الطواف بصالة أو غيرها . أبو القاسم حبيب بن مظهرر أو مظراهر   

بن رئاب ابن األشتر بن حجوان بن فقع  بن طریف بن عمرو بن قي  بن الحرارث برن   

عسی . استشهد مع الحسين عليره السرالم   ثعلبۀ بن دودان بن أسد األسدی الکندی ثم الفق

. ) مظهر ( فی الیالصۀ : بضم الميم وفتح الظاء المعجمۀ وتشردید الهراء    68بکربالء سنۀ 

( . وفی رجال ابن داود حبيب بن مظاهر وقيل مظهر بفرتح    والراء أخيرا وقيل مظاهر ) اه

( . والذی فی أكثر النسرخ    الظاء وتشدید الهاء وكسرها واألول بیط الشيخ رحمه اهلل ) اه

من كتب التاریخ وغيرها مظهر بوزن مطهر وهو الصواب ، وما فی الکتب الحدیثۀ انه ابرن  

مظاهر خالف المضبوط قدیما . أقوال العلماء فيه كان حبيب من السبعين الرجرال الرذین   

 بصردورهم والسريوف   لرماح نصروا الحسين عليه السالم ولقوا جبال الحدیرد واسرتقبلوا ا  

بوجوههم وهم یعرض عليهم األمان واألموال فيأبون ویقولون ال عذر لنا عند رسرول اهلل  

صلى اهلل عليه ويله وسلم ان قتل الحسين ومنا عين تطرف حتى قتلوا حوله . ولقد خررج  

الهمدانی ‹  771صفحه › حبيب بن مظاهر األسدی وهو یضحك ، فقال له بریر بن خضير 

القراء یا أخی لي  هذه بساعۀ ضحك قال فأی موضع أح  من ( وكان یقال له سيد  8) 

هذا بالسرور ؟ واهلل ما هو اال أن تميل علينا هذه الطغاة بسيوفهم فنعان  الحرور برالعين .   
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( . وفی لسان   قال الکشی : هذه الکلمۀ مستیرجۀ من كتاب مفاخرة البصرة والکوفۀ ) اه

برن أبری طالرب رضری اهلل عنره ، ذكرره       الميزان حبيب بن مظهر األسدی روى عن علی 

الطوسی فی رجال الشيعۀ . وقال عمرو الکشی : كان من أصحاب علری ، ثرم كران مرن     

أصحاب الحسن والحسين ، وذكر له قصۀ مع ميثم التمار ، ویقال ان حبيب بن مظهر قترل  

ء ( . وفی مجال  المؤمنين . عن روضرۀ الشرهدا    مع الحسين بن علی رضی اهلل عنهم ) اه

سرنۀ وكران    77أنه قال : حبيب رجل ذو جمال وكمال وفی یوم وقعۀ كربالء كان عمرره  

( .   یحفظ القرين كله وكان ییتمه فی كل ليلۀ من بعد صالة العشاء إلى طلوع الفجرر ) اه 

وفی ابصار العين : قال أهل السير ان حبيبا نزل الکوفۀ وصحب عليرا عليره السرالم فری     

( . وعن البحرار أن فيره . محمرد برن       خاصته وحملۀ علومه ) اهحروبه كلها ، وكان من 

الحسين عن محمد بن جعفر عن أحمد بن أبی عبد اهلل قال : قال علری برن الحکرم مرن     

أصفياء أصحاب علی عليه السالم عمرو بن الحم  الیزاعی عربی وميثم التمار وهو ميثم 

( . هل   حمد بن أبی بکر ) اهبن یحيى مولى ورشيد الهجری وحبيب بن مظهر األسدی وم

هو صاحبی أو تابعی یظهر من عدم عد الشيخ له فی أصحاب الرسول صلى اهلل عليه ويله 

وسلم وعده فی أصحاب علی والحسنين عليه السالم أنه لي  بصحابی ولم یذكره صاحبا 

ن االستيعاب وأسد الغابۀ فی عداد الصحابۀ ولکن فی اإلصابۀ حبيب بن مظهر بن رئاب ب

األشتر بن حجوان بن فقع  الکندی ثم الفقعسی له ادراك وعمر حتى قتل مع الحسين بن 

. وفی مجال  المؤمنين :   علی ، ذكره ابن الکلبی مع ابن عمه ربيعۀ بن خوط بن رئاب اه

حبيب بن مظاهر األسدی محسوب من أكابر التابعين ، ثم حکى عن كتاب روضۀ الشهداء 

بیدمۀ الرسول صلى اهلل عليه ويله وسلم وسرمع منره أحادیرث ،    ما ترجمته : انه تشرف 

. أخبراره فری واقعرۀ كرربالء روى       وكان معززا مکرما بمالزمۀ حضرة المرتضى علری اه 

الطبری فی تارییه وتبعه ابن األثير ان حبيب بن مظاهر كان من جملۀ الذین كتبروا إلرى   

إلى مکۀ . وكانت صورة الکتاب : بسم الحسين عليه السالم لما امتنع من بيعۀ یزید وخرج 
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اهلل الرحمن الرحيم لحسين بن علی من سليمان بن صرد والمسيب بن نجبۀ ورفاعرۀ برن   

شداد وحبيب بن مظاهر وشيعته من المؤمنين والمسلمين من أهل الکوفۀ ، سرالم عليرك   

ك الجبرار  فانا نحمد إليك اهلل الذی ال إله إال هو ! أما بعد فالحمد هلل الرذی قصرم عردو   

العنيد الذی انتزى على هذه األمۀ فابتزها وغصبها فيأها وتأمر عليها بغير رضى منهرا ثرم   

قتل خيارها واستبقى شرارها وجعل مال اهلل دولۀ بين جبابرتها وأغنيائها فبعردا لره كمرا    

بعدت ثمود انه لي  علينا امام فأقبل لعل اهلل یجمعنا بك على الح  ، والنعمان بن بشرير  

قصر االمارة لسنا نجتمع معه فی جمعۀ وال نیرج معه إلى عيد ولو قد بلغنا انك قرد   فی

أقبلت الينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء اهلل والسالم ورحمۀ اهلل وبركاته عليرك .  

وقال الطبری : انه لما ورد مسلم بن عقيل الکوفۀ ونزل دار المیتار بن أبی عبيد وأقبلرت  

ليه فقام عاب  بن أبی شبيب الشاكری فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال : أما الشيعۀ تیتلف ا

بعد فانی ال أخبرك عن الناس وال اعلم ما فی أنفسهم وما أغرك منهم واهلل أحدثك عما 

انا موطن نفسی عليه : واهلل ألجيبنکم إذا دعوتم وألقاتلن معکم عدوكم وألضربن بسيفی 

ذلك اال ما عند اهلل . فقام حبيب بن مظاهر الفقعسری فقرال   دونکم حتى القى اهلل ال أرید ب

رحمك اهلل قد قضيت ما فی نفسك بواجز من قولك ، ثم قال : وانا واهلل الذی ال إلره إال  

. وفی ابصار العين : قال أهل السرير جعرل حبيرب ومسرلم       هو على مثل ما هذا عليه اه

ى إذا دخلها عبيد اهلل بن زیراد وخرذل   یأخذان البيعۀ للحسين عليه السالم فی الکوفۀ حت

أهلها عن مسلم وتفرق أنصاره حبسهما عشائرهما وأخفياهما ، فلما ورد الحسين كرربالء  

. وروى محمد بن أبی   خرجا اليه میتفيين یسيران الليل ویکمنان النهار حتى وصال اليه اه

اره وكثرة محاربيره  طالب فی مقتله انه لما وصل حبيب إلى الحسين ) ع ( ورأى قلۀ أنص

قال للحسين عليه السالم ، ان ههنا حيا من بنی أسد فلو أذنت لی لسرت إليهم ودعروتهم  

إلى نصرتك لعل اهلل ان یهدیهم وان یدفع بهم عنك ! فاذن له الحسين عليه السالم فسرار  

إليهم حتى وافاهم فجل  فی نادیهم ووعظهم وقال فی كالمه : یا بنی أسرد قرد جئرتکم    
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ما أتى به رائد قومه ، هذا الحسين بن علی أمير المؤمنين وابن فاطمۀ بنت رسول اهلل  بیير

صلى اهلل عليه ويله وسلم وقد نزل بين ظهرانيکم فی عصابۀ من المؤمنين ، وقد أطافت به 

أعداؤه ليقتلوه ، فأتيتکم لتمنعوه وتحفظوا حرمۀ رسول اهلل صلى اهلل عليه ويله وسلم فيه ، 

ن نصرتموه ليعطينکم اهلل شرف الدنيا واآلخرة ، وقرد خصصرتکم بهرذه المکرمرۀ     فواهلل لئ

ألنکم قومی وبنو أبی وأقرب الناس منی رحما . فقام عبد اهلل بن بشير األسردی وقرال :   

شکر اهلل سعيکم یا أبا القاسم ! فواهلل لجئتنا بمکرمۀ یستأثر بها المرء األحب فاألحب ! أما 

جاب جماعۀ بنحو جوابه فنهدوا مع حبيرب وانسرل مرنهم رجرل     انا فأول من أجاب و أ

فأخبر ابن سعد فأرسل األزرق فی خمسمائۀ فارس ، فعارضهم ليال ومانعهم فلم یمتنعروا  

فقاتلهم ، فلما علموا أن ال طاقۀ لهم بهم تراجعوا فی ظالم الليل وتحملوا عن منار لهرم ،  

كان ، فقال عليه السالم ) وما تشراؤون   وعاد حبيب إلى الحسين عليه السالم فأخبره بما

اال ان یشاء اهلل ( وال حول وال قوة إال باهلل . وروى الطبری انه لمرا نرزل الحسرين عليره     

السالم كربالء واقبل عمر بن سعد من الغد فی أربعۀ يالف حتى نزل بالحسين أرسل ابرن  

الصرائدی قرال للحسرين :    سعد إلى الحسين كثير بن عبد اهلل الشعبی فلما ريه أبو تمامرۀ  

أصلحك اهلل أبا عبد اهلل قد جاءك شر أهل األرض وأفتکهم فقام اليه فقال ضرع سريفك   

فأبى قال فانی يخذ بقائم سيفك ثم تکلم فأبى ثم استبا و انصرف . فأرسل ابن سعد قرة 

بن قي  الحنظلی فلما ريه الحسين مقبال قال أتعرفون هذا ؟ فقال حبيب بن مظراهر نعرم   

ا رجل من حنظلۀ تميم وهو ابن أختنا ولقد كنت اعرفه بحسن الرأی ، ومرا كنرت أراه   هذ

یشهد هذا المشهد ، فجاء حتى سلم على الحسين وأبلغه رسالۀ عمر بن سعد اليه . فقال له 

الحسين كتب إلی أهل مصركم هذا ان اقدم فاما إذ كرهتمونی فانا انصرف عنهم . ثم قرال  

حك یا قرة بن قي  أنى ترجع إلى القوم الظرالمين ! انصرر هرذا    له حبيب بن مظاهر : وی

الرجل الذی بآبائه أیدك اهلل بالکرامۀ وإیانا معك . فقال له قررة : أرجرع إلرى صراحبی     

. وروى الطبری أیضا انه لما زحف ابن سعد إلرى الحسرين     بجواب رسالته وأرى رأیی اه
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س بن علی اتاك القوم ! فقال اركب یا أخی عليه السالم یوم التاسع من المحرم ، قال العبا

وتسألهم عما جاء بهم . فأتاهم العباس فی نحو من عشررین  ‹  777صفحه › حتى تلقاهم 

فارسا فيهم : زهير بن القين وحبيب بن مظاهر ، فسألهم العباس فقالوا : جاء أمرر األميرر   

جلوا حتى ارجع إلى أبی بأن نعرض عليکم ان تنزلوا على حکمه أو ننازلکم . قال : فال تع

عبد اهلل فاعرض عليه ما ذكرتم . فوقفوا وانصرف العباس راجعرا یرركض إلرى الحسرين     

ووقف أصحابه ییاطبون القوم ، فقال حبيب بن مظاهر لزهير برن القرين : كلرم القروم ان     

شئت وان شئت كلمتهم ، فقال له زهير : أنت بدأت بهذا فکن أنرت تکلمهرم . فقرال لهرم     

مظاهر : أما واهلل لبئ  القوم عند اهلل غدا قوم یقدمون عليه قد قتلوا ذریۀ نبيره   حبيب بن

عليه السالم وعترته وأهل البيت صلى اهلل عليره ويلره وسرلم وعبراد أهرل هرذا العصرر        

المجتهدین باألسحار والذاكرین اهلل كثيرا . فقال له عزرة بن قي  : انك لتزكی نفسك مرا  

ن القين بما سيذكر فی ترجمته إن شاء اهلل تعالى . وذكر الطبرری  استطعت ، فاجابه زهير ب

وابن األثير ان الحسين عليه السالم لما عبأ أصحابه یوم عاشوراء جعل زهير بن القين فی 

الميمنۀ وحبيب بن مظاهر فی الميسرة . وروى أبو مینف وحکاه عنه الطبری وذكره ابرن  

یوم عاشوراء الیطبۀ التی یقرول فيهرا أمرا بعرد     األثير ان الحسين عليه السالم لما خطب 

فانسبونی فانظروا من انا الخ ؟ فقال له شمر بن ذی الجوشن هو یعبد اهلل علرى حررف ان   

كان یدری ما تقول . قال له حبيب بن مظاهر : واهلل انی ألراك تعبد اهلل على سبعين حرفا 

لبك . وروى الطبری عن أبری  وانا أشهد انك صادق ما تدری ما یقول قد طبع اهلل على ق

مینف انه لما دنا عمر بن سعد ورمى بسهم ارتمى الناس فلما ارتموا خرج یسرار مرولى   

فقاال : من یبارز ؟ فوثب حبيب بن مظاهر وبریر بن  زیاد وسالم مولى عبيد اهلل بن زیاد ،

ن عليره  خضير ، فقال لهما الحسين اجلسا فقام عبد اهلل بن عمير الکلبی واستأذن الحسري 

السالم فی مبارزتهما فأذن له ، فقاال ، ال نعرفك ! ليیرج الينا زهير بن القين أو حبيب بن 

كما یأتی فی ترجمته ) انرش ( وروى   -مظاهر ، وجرى بينه وبينهما كالم إلى أن قتلهما 
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الطبری عن أبی مینف بسنده انه لما صرع مسرلم برن عوسرجۀ األسردی أول أصرحاب      

الحسين وحبيب بن مظاهر فدنا منه حبيب فقال : عز علی مصرعك یا الحسين مشى اليه 

مسلم ، أبشر بالجنۀ ! فقال له مسلم قوال ضعيفا : بشرك اهلل بیير ! فقال له حبيب : لروال  

أنی اعلم انی فی اثرك الح  بك من ساعتی هذه ألحببت ان توصينی بکرل مرا همرك    

بۀ والدین قال بل انرا أوصريك بهرذا    حتى أحفظك فی كل ذلك بما أنت أهل له فی القرا

ان تموت دونره . قرال : افعرل ورب الکعبرۀ .      -وأهوى بيده إلى الحسين  -رحمك اهلل 

وروى الطبری عن أبی مینف وذكره ابن األثير انه لما حضرر وقرت صرالة الظهرر وقرال      

ا ال الحسين : سلوهم ان یکفوا عنا حتى نصلی ففعلوا ، فقال لهم الحصين ابن تمريم : انهر  

تقبل . قال له حبيب بن مظاهر زعمت ال تقبل الصالة من يل رسرول اهلل صرلى اهلل عليره    

ويله وسلم وتقبل منك یا خمار أو یا حمار ! فحمل عليه حصين بن تمريم وخررج اليره    

حبيب بن مظاهر فرضب وجه فرسه بالسيف فشب ووقع عنه وحمله أصحابه فاسرتنقذوه  

لکم اعدادا * أو شطركم وليتم األكتادا یا شر قوم حسبا  واخذ حبيب یقول : أقسم لو كنا

ويدا وجعل یقول یومئذ : انا حبيب وأبی مظهر * فارس هيجاء وحرب تسعر أنرتم أعرد   

عدة وأكثر * ونحن أوفى منکم وأصبر ونحن أعلى حجۀ واظهرر * حقرا واتقرى مرنکم     

انی من بنی عقفان من واعذر وقاتل حبيب قتاال شدیدا ، فحمل عليه بدیل بن صریم العقف

خزاعۀ فضربه حبيب بالسيف على رأسه فقتله وحمل عليه يبر من بنی تميم فطعنه فوقرع  

فذهب ليقوم فضربه الحصين بن تميم على رأسه بالسيف فوقع ونزل اليه التميمری فراحتز   

رأسه ، فقال له الحصين انا شریکك فی قتله ، فقال اآلخر : واهلل ما قتلره غيرری . فقرال    

حصين أعطنيه أعلقه فی عن  فرسی كيما یرى الناس انی شرركت فری قتلره ثرم خرذه      ال

وامض به إلى ابن زیاد فال حاجۀ لی فيما تعطاه ، فأبى عليه فاصلح قومه فيما بينهما على 

هذا فدفع اليه رأس حبيب . فجال به فی العسکر قد علقه فی عن  فرسه . ثم دفعره بعرد   

اليه حالۀ االسرالم والمسرلمين . والحصرين برن تمريم هرو        ذلك اليه . فانظر إلى ما يلت
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صاحب شرطۀ ابن زیاد یتنازع مع يخر فی رأس رجل هو من خيار المسلمين ویتجرادل  

معه طویال ، لماذا ؟ ألجل ان یأخذ الرأس فيعلقه فی عن  فرسه یضربه بركبتيه ویجول به 

خسۀ واستیفاف بالدین أكثر فی العسکر ليعلم الناس انه شرك فی قتله ! ! فيکون خبث و

فلما رجعوا إلى الکوفۀ اخذ اآلخر رأس حبيب فعلقه فی لبران فرسره ثرم     -من هذا ؟ ! 

وهرو یومئرذ قرد راهر       -اقبل به إلى ابن زیاد فی القصر فبصر به ابنه القاسم بن حبيب 

،  فاقبل مع الفارس ال یفارقه كلما دخل القصر دخل معه وإذا خرج خرج معه ، فارتاب به

فقال ما لك یا بنی تتبعنی ؟ قال ال شئ ! قال بلى یا بنی أخبرنی ! قال له ان هذا الررأس  

الذی معك رأس أبی أفتعطينيه حتى أدفنه ؟ قال یا بنی ال یرضى األميرر ان یردفن وانرا    

أرید ان یثيبنی األمير على قتله ثوابا حسنا . فقال له الغالم : لکن اهلل ال یثيبك على ذلك 

سوأ الثواب ، أما واهلل لقد قتلته خيرا منك وبکى ، فمکث الغالم حترى إذا أدرك لرم   اال أ

یکن له همۀ اال اتباع اثر قاتل أبيه ليجد منه غرة فيقتله بأبيه . فلما كان زمن مصعب برن  

دخل عسرکر مصرعب فرإذا     -وهو موضع بأرض الموصل  -الزبير وغزا مصعب باجميرا 

ل ییتلف فی طلبه والتماس غرته ، فدخل عليه وهرو قائرل   قاتل أبيه فی فسطاطه ، فاقب

نصف النهار فضربه بسيفه حتى برد . وروى أبو مینف انه لما قتل حبيب بن مظراهر هرد   

 ذلك حسينا وقال : عند اهلل احتسب نفسی وحماة أصحابی .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 جهمسلم بن عوس معرّفی .198

 62 - 61ص  ،82ج ، قاموس الرجال

مسلم بن عوسجۀ قال : عده الشيخ فی رجاله فی أصحاب الحسين ) عليه السالم ( وفری  

الناحيۀ : السالم على مسلم بن عوسجۀ األسدی القائل للحسين ) عليه السالم ( وقرد أذن  
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ال واهلل ! أنحن نیلی عنك ؟ وبم نعتذر عنرد اهلل مرن أداء حقرك ؟     "له فی االنصراف : 

حتى أكسر فی صدورهم رمحی هذا ، وأضربهم بسيفی مرا ثبرت قائمره فری یردی ، وال      

أفارقك ؛ ولو لم یکن معی سالح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة ، ولم أفارقك حتى أموت 

ففزت ورب الکعبۀ ،  "معك وكنت أول من شرى نفسه وأول شهيد شهد اهلل وقضى نحبه 

ساتك إمامك إذ مشى إليك وأنت صریع ، فقال : رحمك اهلل یا شکر اهلل استقدامك وموا

مسلم ابن عوسجۀ وقرأ : ) فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیال ( لعرن  

اهلل المشتركين فی قتلك : عبد اهلل الضبابی ، وعبد الرحمن بن خشکارة البجلی ، ومسرلم  

لطبری : أن ابن زیاد بعث مواله معقال ليتجسر   ( . أقول : وفی ا 8بن عبد اهلل الضبابی ) 

على مسلم بن عقيل ، فدخل المسجد األعظم ، فوجد مسلم بن عوسجۀ یصلی ، فقرالوا :  

( . وفيه : أن مسلما لما خرج بعد حب  عبيرد   1إن هذا یبایع للحسين ) عليه السالم ( ) 

لى ربع مذحج وأسرد ،  اهلل لهانئ وحضر أربعۀ يالف ممن بایعه عقد لمسلم بن عوسجۀ ع

وفيه فی عرض الحسين ) عليه ‹  62صفحه ( . ›  1وقال : أنزل فی الرجال فأنت عليهم ) 

السالم ( على أصحابه فسخ بيعته وأن یذهبوا حيث شاؤوا : قرال الضرحاك برن عبرد اهلل     

المشرقی : فقام إليه مسلم بن عوسجۀ فقال : أنحن نیلی عنك ؟ ولما نعذر إلرى اهلل فری   

ء حقك ؟ أما واهلل ! حتى أكسر فی صدورهم رمحی وأضربهم بسيفی ما ثبت قائمه فی أدا

یدی ، وال أفارقك ؛ ولو لم یکن معی سالح أقاتلهم لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت 

( . وفيه : أن عمرو بن الحجاج حمل على الحسين ) عليه السالم ( فری ميمنرۀ    8معك ) 

( سراعۀ ، فصررع مسرلم برن عوسرجۀ أول       1فاضربوا ) عمر بن سعد من نحو الفرات ، 

أصحاب الحسين ) عليه السالم ( ثم انصرف عمرو بن الحجاج وأصحابه وارتفعت الغبرة ، 

فإذا هم به صریع ، فمشى إليه الحسين ) عليه السالم ( فإذا به رم  ، فقال : رحمك ربك 

بدیال . ودنرا منره حبيرب برن     یا مسلم ! منهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا ت

مظاهر ، فقال : عز علی مصرعك یا مسلم ! أبشر بالجنۀ ! فقال له مسرلم قروال ضرعيفا :    
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بشرك اهلل بالیير ، فقال له حبيب : لوال أنی أعلم أنی فی أثرك الح  بك مرن سراعتی   

هذه ألحببت أن توصينی بکل ما أهمك حتى أحفظ لك فی كل ذلك بما أنت أهل له فی 

وأهوى بيده إلى الحسين ) عليه  -رابۀ والدین ، قال : بل أنا أوصيك یرحمك اهلل بهذا الق

أن تموت دونه ، قال : أفعل ورب الکعبۀ ؛ فما كان بأسرع مرن أن مرات فری     -السالم ( 

أیدیهم ، وصاحت جاریۀ له فقالت : یا ابن عوسجتاه ! یا سيداه ! فتنادى أصحاب عمررو  

بن عوسجۀ ، فقال شبث لبعض من حوله من أصرحابه : ثکلرتکم   قتلنا مسلم ج بن الحجا

أمهاتکم ! إنما تقتلون أنفسکم بأیدیکم وتذللون أنفسکم لغيركم ، تفرحون أن یقترل مثرل   

مسلم بن عوسجۀ ، أما والذی أسلمت له لرب موقف له قد رأیته فی المسلمين كریم ، لقد 

ل تتام خيول المسلمين ، أفيقتل منکم رأیته یوم سل  يذربيجان قتل ستۀ من المشركين قب

مثله وتفرحون ؟ ! وكان الذی قتل ابن عوسجۀ مسلم بن عبد اهلل الضبابی وعبد الررحمن  

 ( . 1بن أبی خشکارة البجلی ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 (82 ی سند شماره)ر.ك:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 هبه صلح حدیبیّ معترضان .211

 (27 ی سند شمارهر.ك: ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 ی قرآن آیه .211

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 عاقبت نمرود .212

 727ص  ، 1ج ، ير السمرقندیتفس

ثم قال عز وجل * ) فجعلهم كعصف مأكول ( * یعنی كزرع بال فرأخبر اهلل تعرالى أنره    

سلط على الجبابرة أضعف خلقه كما سلط على النمرود بعوضۀ فأكلت من دماغه أربعرين  

 یوما فمات من ذلك

  616ص  ،1 ج القرين، تفسير فی البيان مجمع

 إليها فأهوى شفتيه فعضت بعوضۀ نمرود على سلط سبحانه اهلل أن عباس ابن تفسير فی و

 أربعين بها اهلل فعذبه دماغه فی فطارت ليستیرجها فذهب منیره فی فطارت ليأخذها بيده

 أهلکه ثم ليلۀ

 81ص ، 81 جبحار األنوار، 

 )به نقل از تفسير مجمع البيان(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 فرعون شدن ماجرای غرق .213

 21-22یون  : 

حَتىَّ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ جُنُودُهُ بَغْيًا وَ عَدْوًا  وَ جَاوَزْنَا بِبَنىِ إِسْرَ ءِیلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ

 وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَ ءِیلَقَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا الَّذِى ءَامَنَتْ بِهِ بَنُواْ إِسْ

 وَ كُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِینَيلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ 

 نْ ءَایَاتِنَا لَغَافِلُونَفَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَکُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَایَۀً  وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَ

ریا گذراندیم، پ  فرعون و سپاهيانش از روى ستم و تجاوز، و فرزندان اسرائيل را از د

ایمان يوردم كه »ينان را دنبال كردند، تا وقتى كه در شُرُفِ غرق شدن قرار گرفت، گفت: 

« شدگانم. اند، نيست، و من از تسليم هيچ معبودى جز ينکه فرزندان اسرائيل به او گرویده

(22) 

 (28كردى و از تباهکاران بودى؟ ) مانى مىاكنون؟ در حالى كه پيش از این نافر

افکنيم، تا براى كسانى كره   [ مى [ خودت به بلندى ]ساحل پ  امروز تو را با زره ]زرّین

 (21هاى ما غافلند. ) گمان، بسيارى از مردم از نشانه يیند عبرتى باشد، و بى از پى تو مى

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

 النصر بخت معرّفی .214

 67-67ص ،8 اليعقوبى،ج تاریخ
  یویقيم بعده ملك ثم

 المقردس،  بيرت  إلى بابل ملك نصر بیت سار عصره فی و النبی، دانيال أبو هو و أخوه،

 فقتل مصر، أرض إلى صار ثم بابل، أرض إلى حملهم و سباهم، و إسرائيل، بنی فی فقتل

 األنبيراء،  كترب  من الهيکل فی كان ما و التوراة، صرن بیت أخذ و. ملکها األعرج فرعون
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 علم فلما النبی، إرميا العصر ذلك فی كان و كبسها، و النار، عليها طرح و بئر فی فصيرها

 یرنج  لم و أحد، به یعلم لم حيث مغارة فی فیبأه السکينۀ، تابوت أخذ نصر، بیت بقدوم

 ألفا، عشر ثمانيۀ بابل أرض إلى نصر بیت حمل من عدة كان و. إرميا إال نصر بیت من

 إرميرا  إن یقال و بالعراق، الذین اليهود فمنهم یهویاقيم، بن یحنيا ملکهم و نبی، ألف فيهم

 علرى  نصر بیت سلطت فعالم غيری، یعلمه ال ما عدلك من ألعلم إنی! اللهم: قال النبی

 لرم  و. خلقی بشرار ،عصونی إذا عبادی، من أنتقم إنما أنی: إليه اهلل فأوحى إسرائيل؟ بنی

 ملحرات  لهرا  یقال منهم امرأة تزوج حتى نصر بیت ید تحت األسر فی إسرائيل بنو یزل

 إلرى  إسرائيل بنو رجع فلما بلدهم، إلى قومها یرد أن فسألته سلتائيل، بنت زربابل، أخت

 مدینۀ فبنى سلتائيل، بن زربابل عليهم ملکوا بلدهم

 66ص ،8 عقوبى،جالي تاریخ                        

 اهلل مسرخ  زمانره  فری  و سنۀ، أربعين و ستا بنائه على أقام و الهيکل، بنی و المقدس، بيت

 إلى تاب إنه یقال ثم سنين، سبع البهائم أجناس فی ینتقل یزل فلم أنثى، بهيمۀ نصر بیت

 من اءاألنبي كتب و التوراة أخرج الذی زربابل كان و. مات ثم بشرا، فأحياه جل، و عز اهلل،

 كترب  و التروراة  نسرخ  فأعراد  تحترق، لم بحالها فوجدها نصر، بیت فيها دفنها التی البئر

 إسرائيل بنی شریعۀ كانت و. الکتب هذه رسم من أول كان و شرائعهم، و سننهم و األنبياء

 بن یعقوب بن الوی بن قاهث بن عمران ابنی هارون و موسى بنبوة اإلقرار و اهلل، توحيد

 و السنۀ، رأس فی أولها أیام ستۀ سنۀ كل فی صيامهم كان و اهلل، خليل براهيمإ بن إسحاق

 یوما صاموا أیام عشرة تشرین من مضى فإذا تشرین، من یوم أول السنۀ رأس یعدون هم

 لعشر یصومون و. عمران بن موسى على الثانيۀ األلواح فيه نزلت الذی اليوم هو و واحدا،

 و. هامران  مرن  إسررائيل  بنری  اهلل نجرى  یروم  هرو  و حدا،وا یوما اآلخر كانون من خلون

 مرن  موسرى  فيره  نرزل  الذی اليوم هو و واحدا، یوما تموز من یوما عشر لسبعۀ یصومون

 بيرت  خرراب  فيه كان الذی اليوم هو و واحدا، یوما يب من أیام لتسعۀ یصومون و. الطور
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 لهرم  و. أخيقرام  بن قدریا فيه قتل الذی هو و تشرین، من أیام لثالثۀ یصومون و. المقدس

 مرن  إسررائيل  ببنری  موسى فيه خرج الذی اليوم هو و الفطير، عيد: السنۀ فی أعياد أربعۀ

 و نيسران،  مرن  یوما عشر لیمسۀ هو و فطيرا، فأكلوه ییتمر، لم و عجينهم، فحملوا مصر،

 على التوراة أنزلت یوم هو و حزیران، من یمضی یوما عشر لستۀ عيد ثم أیام، سبعۀ أیامه

 السرنۀ  رأس هرو  و تشررین،  مرن  یوم أول عيد ثم معظم، عندهم عيد یوم فذلك موسى،

 و عز اهلل، أن معناها و المظلۀ، عيد هو و تشرین، من یوما عشر خمسۀ فی عيد ثم عندهم،

  أن موسى أمر جل،

 67ص ،8 اليعقوبى،ج تاریخ                        

 فری  یتیذون أیام ثمانيۀ یقيمون فهم الجرید، و لسعفبا عریشا یبنوا أن إسرائيل بنی یأمر

 صرالة  و بالغداة، صالة: صلوات ثالث صلواتهم و. الجرید و السعف من ظالالت كنائسهم

 جعرل  و عقبيه، جمع للصالة أحدهم وقف فإذا الغروب، بعد صالة و الشم ، غروب عند

 خمر   یركع مطرق، هو و اليمنى، كتفه على اليسرى یده و اليسرى، كتفه على اليمنى یده

 أول فی داود بمزامير یسبح و واحدة، سجدة اآلخرة فی یسجد ثم فيهن، یسجد ال ركعات

 كتب على شرائعهم و سننهم فی معتمدهم و التوراة، من المغيب صالة فی یقرأ و الصلوات،

 عبرروا  لمرا  لهم صارت التی اللغۀ هی و بالعبرانيۀ،...  لها یقال التی الکتب هی و علمائهم،

 مائترا  للبکر مهورهم أقل و شاهدین، و بولی إال یتزوجوا أال مناكحهم فی سنتهم و. البحر

 ال و كرهروا،  متى مباح الطالق و منه، أقل یکون ال الوزن بهذا درهم مائۀ للثيب و درهم،

 یتولى الذی یکون أن و غيرهم، ذبحه ما یأكلوا أال ذبائحهم فی سنتهم و. بشهود إال یکون

 رضری  فإذا الکاهن، إلى بها، یذبح أن أراد كلما بالسکين یأتی ثم بالشرائع، عالما بائحالذ

 مرن  یقربهرا  لرم  ذبح فإذا بغيرها، یأتی أو یحدها، أن أمره إال و بها، الذبح له أطل  حدها

 وجد و الغلصمۀ، یرغ لم وجده فإن الحلقوم، إلى نظر منها فرغ فإذا عليه، تضطرب حائط

 أو بثرة، أو شقا، أو علۀ، أو عيبا، بها وجد فإن الرئۀ، إلى ینظر حتى یؤكل لم مستویا الذبح
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 و تؤكرل،  لم علۀ فيه وجد فإن الدماغ، إلى نظر الرئۀ سلمت فإن الذبيحۀ، تؤكل لم ورما،

 و البطرون  فری  مرا  سلم إن و یأكله، لم علۀ فيه وجد فإن القلب، إلى نظر الدماغ سلم إن

 حسابهم، على تارییهم و. ذلك سوى ما أكل و العروق، ال و كله،یأ فال الشحم، من الثرب

 اليروم  یرذكروا  أن یروم  كرل  فی لهم بد ال و یحسبون، هذا فعلى المقدس، بيت خراب من

 ذلك. یومه إلى له كم و المقدس، بيت فيه خرب الذی

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 17-11ص خبارالطوال،األ
  بابك بن أردشير

 و بابکران،  ابن أردشير ظهر سنه ستون و ست و سنه، مائتا الطوائف لملوك تم فلما: قالوا

 بهمن بن االكبر ساسان ابن مهری  بن فافك بن االصغر ساسان بن بابك بن أردشير هو

 فری  ارسفر  ملرك  رد فری  فدب اصطیر، بمدینه فظهر بشتاسف، بن اسفندیاذ بن الملك

 تحرت  مرا  علرى  یحتوى و ملکا، یقتل و ملکا، یغلب یزل فلم األمور، له اتسقت و نصابه،

 اليره  فکترب  اردوان، ولرد  من ملك يخر كان و الجبل، ملك فرخان الى انتهى حتى یده،

 ابرن  ارتقرى  لقرد : لرسرله  قرال  و غيظا، امتال كتابه أتاه فلما طاعته، فی بالدخول أردشير،

 صرحراء  بينك و بينی الميعاد ان: اليه كتب و به، یحفل لم و عرا، و قىمرت الراعى ساسان

 مهر سلخ فی فرخان فوافاه المکان، الى أردشير فسب  ،[8] ماه مهر سلخ فی الهرمزدجان

 الفرخران،  قصر فنزل نهاوند، مدینه ورد حتى فوره من سار و أردشير، فقتله فاقتتلوا، ماه،

 بالطاعرۀ،  ملکره  له أذعن اال حيزا یاتى ال خراسان، الى ثم الری، الى سار ثم شهرا، فأقام

 اصرطیر،  مدینره  فنرزل  ،[1] فارس الى سار ثم ،[1] كرمان الى ثم سجستان، الى سار ثم
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 فقراتلهم،  باالهواز، الطوائف ملوك من بها كان من فتلقاه العراق، نحو سار ثم حوال، فأقام

 فقتلهم،

 11ص وال،األخبارالط                        

 دعرا  الملك له استوث  فلما بناها، و فاختطها، اليوم، المدائن بموضع عسکر حتى سار ثم

 قد و لب، و جمال ذات كانت و بنهاوند،، الفرخان قصر من أخذها التی الفرخان، أخ بابنه

 النرى  أعلمتنری،  حرين  اسرات  قد: لها فقال فاخبرته، نسبها، من سالها و إليها، افضى كان

  وزیره، ابرسام دعا ثم أحدا، بيته اهل من ادع اال بالفرخان اهلل أظهرنی ان عهدا، هللا اعطيت

 .فاقتلها الجاریه بهذه انطل : فقال

 انرى : البرسرام  قالرت  خرجرت  فلما امره، فيها لينفذ فأخرجها الجاریه، بيد سام ابر فاخذ

 قرال  و إليهرا،  انباإلحسر  امرر  و منزلره،  الى بها انطل  ذلك له قالت فلما الشهر، حامل

 .قتلتها قد: الردشير

 بره  اترى  و عليه، ختم و[ 1] ح  فی فجعلها مذاكيره، أخذ و ،[8] نفسه جب انه زعموا و

 بالح ، أردشير فامر یوما، اليه سيحتاج فانه باحرازه، ثقاته بعض یأمر ان ساله و أردشير،

 .فاحرز

 الرذى  أردشرير  بن سابور هو و الغلمان، من یکون ما كاجمل غالما ولدت الجاریه ان ثم

 انصرف، ثم ملکها، فقتل الموصل، الى سار ثم حوال، بالعراق اقام أردشير ان و بعده، ملك

 البحررین،  ملرك  سرنطرق  اليه فیرج اليمامه، و البحرین و عمان الى فسار یسير، جعل و

 .فاخربت بمدینته، امر و أردشير، فقتله فحاربه،

 ایهرا : فقال مهموم، مفکر وحده، مستیل هو و یوما، أردشير على دخل ابرسام ان و: قالوا

 إليرك  اهلل رد و امنيتك، اهلل أعطاك قد و حزینا، مهموما أراك لی ما اهلل، عمرك الملك،

 .شاه شاهان اليوم فأنت يبائك، ملك
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 الملوك، جميع لی دان و االرض، على استحوذت قد انى أحزننی، الذى ذاك: أردشير قال

  سمع فلما. نفسی فيه انصبت الذى ملکی یرث د،ول لی لي  و

 11ص األخبارالطوال،                        

 على اتى كان قد و االشغانيه، المرأة تلك امر اظهار وقت هذا: نفسه فی قال ابرسام ذلك

 المررأة  بقترل  أمرتنری  یروم  اسرتودعتك  كنرت  انى الملك، ایها: فقال سنين، خم  ابنها

 اليره،  فراخرج  أردشرير،  به فامر باخراجه، فمر اليه، احتجت قد و یتوما،م حقا االشغانيه

 .الح  جوف فی یبست قد مذاكيره، فيه فإذا أردشير، أراه و ففتحه،

 قال ثم بذلك، أردشير ففرح الغالم، حال اعلمه و الیبر، فاخبره هذا؟ ما: أردشير له فقال

 .ذلك ابرسام ففعل اقرانه، من مغال مائه بين ما اجعله و بالغالم، ائتنى: البرسام

 بينره،  و بينه ما تشابه راى سابور الى بلغ إذا حتى غالما، غالما تأملهم عليه ادخلهم فلما

 ،[8] صروالجه  جميعا الغلمان یعطى بان امر و یکلمه، لم و نفسه، فامسك قلبه، له فتحرك

 تقرع  ان احتل: البرسام لقا و اإلیوان، مقابل یدیه بين ليلعبوا الرحبه فی كره لهم یطرح و

 .ففعل اإلیوان، فی عندی الکره

 یجتررئ  لرم  و اإلیوان، باب على الغلمان أولئك جميع فوقف بساطه، على الکره وقعت و

 ابيه، على بينهم من اقتحم فانه الغالم، اال یدیه بين من الکره فيتناول یدخل، ان منهم واحد

 .یدیه بين من الکره فتناول

 ترد ان بامه و به امر و قبله، و اليه، ضمه و الغالم، فتناول یده، مد دشيرأر ذلك راى فلما

 بران  امرر  و الکثيرره،  القطرائع  اقطعه و ابرسام، اكرم و بعده، ملك الذى سابور هو و اليه،

 .ملکهم انقضى حتى البسط و الدراهم على ابرسام صوره تصور

 الرى  حواریيره  بأحرد  بعرث  انره  یزعمرون  و ع، عيسى اهلل بعث أردشير ملك فی و: قالوا

  ابرسام على فنزل طيسفون، مدینه الى جاء انه و أردشير،

 17ص األخبارالطوال،                        
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 عرن  ابرسام فسأله االنجيل، یتلو و ليله، طول فيصلى سراج، له استسرج امسى إذا فکان

 أردشير، الى الیبر برساما فأفضى مریم، بن عيسى المسيح رسول انه فاخبره دینه، و قصته

 عنرد  یبعرد  فلرم  المسيح، يیات من يیات الشيخ أراه و هدوئه، و سمته الى فنظر به، فدعا

 .بسوء هاجه ال و أردشير،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 تعداد انبیای الهی  .216

 711-711ص ، 1 الیصال، ج
نِ عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَسْوَارِیُّ الْمُذَكِّرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو یُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَ -81

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْ ٍ السِّجْزِیُّ الْمُذَكِّرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عُمَررُ بْرنُ حَفْرصٍ قَرالَ     

قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْررَاهِيمَ  « 8»يْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنِی أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَ

قَالَ حَدَّثَنِی ابْنُ جَرِیحٍ عَنْ عَطَراءٍ عَرنْ   « 1»  أَبُو عَلِیٍّ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْبَصْرِیُ

عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَحْمَۀُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُروَ   عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِیِّ

 جَالِ ٌ فِی الْمَسْجِدِ وَحْدَهُ...

 711ص ، 1 الیصال، ج                        

وَ عِشْررُونَ أَلْرفَ نَبِریٍّ قُلْرتُ كَرمِ       ...قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ كَمِ النَّبِيُّونَ قَالَ مِائَۀُ أَلْفٍ وَ أَرْبَعَۀٌ 

 «1»الْمُرْسَلُونَ مِنْهُمْ قَالَ ثَلَاثُمِائَۀٍ وَ ثَلَاثَۀَ عَشَرَ جَمَّاءَ غَفِيرَاءَ 

 177-176ص  ،11 ج دمش ، مدینۀ تاریخ
 أبو أنبأ إسناده، علیّ قرأ و -مناولۀ و إذنا -كادش بن اللّه عبيد بن أحمد العزّ أبو أخبرناه

 أحمرد  برن  محمّد بن علی نا ،«1» القاضی زكریا بن المعافى أنبأ الحسين، بن محمّد علی

  بن اللّه عبد ثنا البصری، العباس أبو همام، بن جعفر بن الفضل نا ،«1» المصری
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 177ص  ،11 ج دمش ، مدینۀ تاریخ                        

 أبری  برن  عطراء  عرن  جریج، ناب حدّثنی ،«8» السعيدی سعيد بن یحيى نا القيسی، سعيد

 :قال ذرّ أبی عن الليثی، عمير بن عبيد عن رباح،

 یرا : قلرت  ... وحده، جال  هو و المسجد سلم و عليه اللّه صلى اللّه رسول على دخلت

 اللّره  رسول یا: قلت «نبی ألف عشرون و أربعۀ و ألف مائۀ: »قال النبيّون؟ كم اللّه رسول

 المرسلون؟ كم

  «الغفير جمّ عشر ثالثۀ و ثالثمائۀ: »قال

 11ص ، 88 جبحار األنوار، 

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ « 8»  مع، معانی األخبار ل، الیصال عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْوَارِیُ -11

نِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بْنِ قَيْ ٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ عَنِ الْحُسَيْ

 یَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْبَصْرِیِّ عَنِ ابْنِ جَرِیحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُتْبَۀَ اللَّيْثِیِّ عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَحِمَرهُ اللَّرهُ  

لْرفَ نَبِریٍّ قُلْرتُ كَرمِ     قَالَ: قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ كَمِ النَّبِيُّونَ قَالَ مِائَۀُ أَلْفٍ وَ أَرْبَعَۀٌ وَ عِشْرُونَ أَ

الَ يدَمُ الْمُرْسَلُونَ مِنْهُمْ قَالَ ثَلَاثُ مِائَۀٍ وَ ثَلَاثَۀَ عَشَرَ جَمّاً غَفِيراً قُلْتُ مَنْ كَانَ أَوَّلَ الْأَنْبِيَاءِ قَ

فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ وَ كَانَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مُرْسَلًا قَالَ نَعَمْ خَلَقَهُ اللَّهُ بِيَدِهِ وَ نَفَخَ 

قَلَمِ أَرْبَعَۀٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ سُرْیَانِيُّونَ يدَمُ وَ شَيْثٌ وَ أَخْنُوخُ وَ هُوَ إِدْرِی ُ وَ هُوَ أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِالْ

كَ مُحَمَّدٌ ص وَ أَوَّلُ نَبِیٍّ مِنْ بَنِری  وَ أَرْبَعَۀٌ مِنَ الْعَرَبِ هُودٌ وَ صَالِحٌ وَ شُعَيْبٌ وَ نَبِيُّ -وَ نُوحٌ

 إِسْرَائِيلَ مُوسَى وَ يخِرُهُمْ عِيسَى وَ سِتُّمِائَۀِ نَبِیٍّ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مِرنْ 

شَيْثٍ ع خَمْسِينَ صَحِيفَۀً وَ عَلَرى   كِتَابٍ قَالَ مِائَۀَ كِتَابٍ وَ أَرْبَعَۀَ كُتُبٍ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى

رَ وَ إِدْرِی َ ثَلَاثِينَ صَحِيفَۀً وَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عِشْرِینَ صَحِيفَۀً وَ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ الزَّبُو

 «.1»الْفُرْقَانَ الْیَبَرَ 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
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 ی قرآن آیه .217

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 عین عبادت او ،اراطاعت از جبّ .218

 772ص  ،1 ج القرين، تفسير فی البيان مجمع
 عبد فقد جبارا أطاع من و هم أنتم قال( ع) اهلل عبد أبی عن بصير أبو روى

 161-168ص ، 11 جبحار األنوار، 

مع الفوائد و تأویل اآلیات الظاهرة عَنْ أَبِی بَصِيرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَرنْ  كنز، كنز جا -12

  أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَنْتُمُ الَّذِینَ

 161ص ، 11 جبحار األنوار،                         

 «.8»  بَدَهُجَبَّاراً فَقَدْ عَ  اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ یَعْبُدُوها وَ مَنْ أَطَاعَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ی قرآن آیه .219

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ی قرآن آیه .211

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 ی قرآن آیه .211

 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 

 معنای امپریالیسم .212

 نيمع یفارس فرهنگ

 سميالیامپر

برر   شیكه بنرا  یاستيس - 1.  یاز حکومت امپراطور یطرفدار - 8)اَ پِ( ] فر. [ ) اِ.(  

برر   یمبتنر  شررفته يپ یدار هینظام سرما - 1باشد.  گرید یكشور بر كشورها كیتسلط 

 .گرید یبر كشورها ینفوذ و سلطۀ كشور

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ی قرآن آیه .213

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ی قرآن آیه .214

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 پاورقی توضیحی .215
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  شواهدی از اعتراضات به صلح امام حسن .216

 (11و82 ی سند شماره: نيز ر.ك)

 11-11ص ، 11 جبحار األنوار، 
كش، رجال الکشی رُوِیَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّوِیلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَرنْ عَبْردِ    -7

أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِرنْ أَصْرحَابِ الْحَسَرنِ ع    اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ 

 وَ هُوَ عَلَى رَاحِلَۀٍ لَهُ فَدَخَلَ عَلَى الْحَسَنِ وَ هُوَ« 8»  سُفْيَانُ بْنُ لَيْلَى -یُقَالُ لَهُ

 11ص ، 11 جبحار األنوار،                         

نَاءِ دَارِهِ فَقَالَ لَهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ یَا مُذِلَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ انْزِلْ وَ لَا فِی فِ« 8»  مُحْتَبٍ

مَرا   تَعْجَلْ فَنَزَلَ فَعَقَلَ رَاحِلَتَهُ فِی الدَّارِ وَ أَقْبَلَ یَمْشِی حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْحَسَرنُ 

قُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ یَا مُذِلَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَ مَا عِلْمُكَ بِذَلِكَ قَالَ عَمَدْتَ إِلَى أَمْرِ قُلْتَ قَالَ 

لَهُ الْحَسَرنُ  الْأُمَّۀِ فَیَلَعْتَهُ مِنْ عُنُقِكَ وَ قَلَّدْتَهُ هَذَا الطَّاغِيَۀَ یَحْکُمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ 

أُخْبِرُكَ لِمَ فَعَلْتُ ذَلِكَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِی ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَنْ تَذْهَبَ الْأَیَّامُ وَ ع سَ

یَأْكُلُ وَ لَا یَشْربَعُ وَ  « 1»اللَّيَالِی حَتَّى یَلِیَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّۀِ رَجُلٌ وَاسِعُ الْبُلْعُومِ رَحْبُ الصَّدْرِ 

یَۀُ فَلِذَلِكَ فَعَلْتُ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ حُبُّكَ قَالَ اللَّهَ قَالَ اللَّهَ فَقَالَ الْحَسَنُ ع وَ اللَّهِ لَا هُوَ مُعَاوِ

نِی نُوبَ مِنْ بَیُحِبُّنَا عَبْدٌ أَبَداً وَ لَوْ كَانَ أَسِيراً فِی الدَّیْلَمِ إِلَّا نَفَعَهُ حُبُّنَا وَ إِنَّ حُبَّنَا لَيُسَاقِطُ الذُّ

 يدَمَ كَمَا یُسَاقِطُ الرِّیحُ الْوَرَقَ مِنَ الشَّجَرِ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  به صلح امام حسن اعتراض حجربن عدی .217

 (82ی )رك: سند شماره
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  با معاویه تاریخ صلح امام حسن .218

 (811و821و11ی  )ر.ك: سند شماره

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 صلح معترضانبه  جواب امام حسن .219

 17ص ،1 األشراف،ج أنساب

[ إلى الحسن فقال له: یا مذل المؤمنين!!! و عاتبه حجرر  1و قام سفيان بن یغل الهمدانی ]

ل: سودت وجوه المؤمنين. فقال له الحسن: ما كل أحرد تحرب مرا    بن عدی الکندی و قا

 تحب، و ال رأیه رأیك، و إنما فعلت ما فعلت إبقاء عليکم!!!

 127-126ص الثاقب فی المناقب، 

قال جابر بن عبد اللّه: و لقد رأیت و ح ّ اللّه و ح ّ رسول اللّه مرن الحسرن برن علریّ     

الحسين بن علیّ عليهما السالم أفضل: و أعجب  عليهما السالم أفضل و أعجب منها، و من

 منها.

  أمّا الذی رأیته من الحسن عليه السالم فهو: أنّه لمّا وقع عليه

 127ص الثاقب فی المناقب،                         

من أصحابه ما وقع، و ألجأه ذلك إلى مصالحۀ معاویرۀ، فصرالحه، و اشرتدّ ذلرك علرى      

 فجئته فعذلته، فقال: خواص أصحابه، فکنت أحدهم

یا جابر، ال تعذلنی، و صدّق رسول اللّه فی قوله: )إنّ ابنی هذا سريّد، و إنّ اللّره تعرالى    »

 «.یصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين(
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ء یکون بعد، و لي  هذا هو الصرلح مرع    فکأنّه لم یشف ذلك صدری فقلت: لعل هذا شی

شرککت و  »ذاللهم، فوضع یده على صدری و قرال:  معاویۀ، فإنّ هذا هالك المؤمنين و إ

 «.قلت كذا

فعجبت من قولره، إذ  « أ تحب أن أستشهد رسول اللّه )ص( اآلن حتّى تسمع منه؟!»قال: 

سمعت هدّة، و إذا باألرض من تحت أرجلنا انشقت، و إذا رسرول اللّره )ص(، و علریّ و    

یرا  »ذعورا، فقرال الحسرن:   جعفر و حمزة عليهم السالم قد خرجوا منها، فوثبت فزعا مر 

 «.رسول اللّه، هذا جابر، و قد عذلنی بما قد علمت

یا جابر، إنّك ال تکون مؤمنا حتّى تکون ألئمترك مسرلّما، و ال تکرون    »فقال )ص( لی: 

« 8»عليهم برأیك معترضا، سلّم البنی الحسن ما فعل، فإنّ الح ّ فيه، إنّه دفع عن حيراة  

 «.و ما كان ما فعله إلّا عن أمر اللّه، و أمریالمسلمين االصطالم بما فعل، 

فقلت: قد سلمت یا رسول اللّه. ثمّ ارتفع فی الهواء هو و علیّ و حمزة و جعفر، فما زلرت  

أنظر إليهم حتّى انفتح لهم باب ]من السماء[ و دخلوها، ثمّ باب السماء الثانيۀ، إلرى سربع   

 سماوات یقدمهم سيّدنا و موالنا محمّد )ص(.

 1-8ص ، 11 جاألنوار،  بحار

ع، علل الشرائع حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ دَاوُدَ الدَّقَّاقِ  -1

ثَنَا أَبُو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ یَحْيَى بْنِ أَبِی بُکَيْرٍ قَالَ حَدَّ

الْعَلَاءِ الْیَفَّافُ عَنْ أَبِی سَعِيدٍ عَقِيصَا قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِربٍ ع یَرا ابْرنَ    

  رَسُولِ اللَّهِ لِمَ دَاهَنْتَ مُعَاوِیَۀَ وَ صَالَحْتَهُ وَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَ

 1ص ، 11 جبحار األنوار،                         

لَرى  الْحَ َّ لَكَ دُونَهُ وَ أَنَّ مُعَاوِیَۀَ ضَالٌّ بَاغٍ فَقَالَ یَا بَا سَعِيدٍ أَ لَسْتُ حُجَّۀَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَ

خَلْقِهِ وَ إِمَاماً عَلَيْهِمْ بَعْدَ أَبِی ع قُلْتُ بَلَى قَالَ أَ لَسْتُ الَّرذِی قَرالَ رَسُرولُ اللَّرهِ ص لِری وَ      
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الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ إِمَامَانِ قَامَا أَوْ قَعَدَا قُلْتُ بَلَى قَالَ فَأَنَا إِذَنْ إِمَامٌ لَوْ قُمْتُ وَ أَنَرا   -یلِأَخِ

ةَ إِمَامٌ إِذَا قَعَدْتُ یَا بَا سَعِيدٍ عِلَّۀُ مُصَالَحَتِی لِمُعَاوِیَۀَ عِلَّۀُ مُصَالَحَۀِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِبَنِی ضَمْرَ

نِی أَشْجَعَ وَ لِأَهْلِ مَکَّۀَ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الْحُدَیْبِيَۀِ أُولَئِركَ كُفَّرارٌ بِالتَّنْزِیرلِ وَ مُعَاوِیَرۀُ وَ     وَ بَ

 زْ[ أَنْأَصْحَابُهُ كُفَّارٌ بِالتَّأْوِیلِ یَا بَا سَعِيدٍ إِذَا كُنْتُ إِمَاماً مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ لَمْ یجب ]یَجُ

تَبِساً أَ لَرا  یُسَفَّهَ رَأْیِی فِيمَا أَتَيْتُهُ مِنْ مُهَادَنَۀٍ أَوْ مُحَارَبَۀٍ وَ إِنْ كَانَ وَجْهُ الْحِکْمَۀِ فِيمَا أَتَيْتُهُ مُلْ

لِاشْتِبَاهِ  -تَرَى الْیَضِرَ ع لَمَّا خَرَقَ السَّفِينَۀَ وَ قَتَلَ الْغُلَامَ وَ أَقَامَ الْجِدَارَ سَیِطَ مُوسَى ع فِعْلَهُ

هِ وَ وَجْهِ الْحِکْمَۀِ عَلَيْهِ حَتَّى أَخْبَرَهُ فَرَضِیَ هَکَذَا أَنَا سَیِطْتُمْ عَلَیَّ بِجَهْلِکُمْ بِوَجْهِ الْحِکْمَۀِ فِي

 لَوْ لَا مَا أَتَيْتُ لَمَا تُرِكَ مِنْ شِيعَتِنَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ إِلَّا قُتِلَ.

 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 به معترضان صلح جواب امام حسن .221

 (7ی )رك: سند شماره

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ی قرآن آیه .221
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 نخستین سنگ بنای تشکیالت شیعه .222

 (7 ی سند شماره.ك: )ر
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ه بن شنیدن خبر خیانت عبیداللّ پس ازالعمل مردم  عکس .223

  اسعبّ

 (71 ی سند شماره: نيز ر.ك)

 877-871ص  ،8 ج الزیدیۀ، األئمۀ مناقب فی الوردیۀ الحدائ 
ظيم، و عردّة حسرنۀ، حترى أترى دیرر عبرد       ثم إن الحسن عليه السّالم سار فی عسکر ع

الرحمن فأقام به ثالثا حتى اجتمع الناس، ثم دعا عبيد اهلل بن العباس برن عبرد المطلرب    

و  ...فقال له: یا بن عم إنی باعث معك اثنی عشر ألفا من فرسان العرب، و قريء المصرر،  

 تقاتلره حترى   شاور هذین یعنی قي  بن سعد، و سعيد بن قي ، فإذا لقيت معاویرۀ فرال  

  یقاتلك، فإن فعل

 877ص ، 8 الحدائ  الوردیۀ فی مناقب األئمۀ الزیدیۀ، ج                        

فقاتله، فإن أصبت فقي  على الناس، فإن أصيب قي  فسعيد بن قي  على الناس، ثرم  

 أمره بما أراد، و سار عبيد اهلل على الزبيرة فی شينور

 فری  راسرلنی  الحسرن  أن العبراس  برن  اهلل عبيد إلى اهلل لعنه ۀمعاوی أرسل الليل كان فلما

 و دخلرت  إال و متبوعرا،  كنت اآلن طاعتی فی دخلت فإن إلیّ، األمر مسلّم هو و الصلح،

 الوقرت  هرذا  فری  لرك  یعجّرل  درهم ألف مائۀ أعطيتك اآلن جئتنی إن لك و تابع، أنت

 معاویرۀ  عسرکر  فردخل  لريال  هللا عبيد فانسلّ اآلخر، النصف الکوفۀ دخلت إذا و نصفها،

 .وعده بما له فوفى

 فلرم  فطلبروه  أصربحوا  حترى  ییررج  فلم بهم فيصلی ییرج أن ینتظرون الناس أصبح و

 یعظمرنّ  ال و یهرولنّکم  ال النراس،  أیها: فقال خطبهم ثم سعد، بن قي  بهم فصلى یجدوه،

 خير بيوم یأتوا لم خاهأ و أباه و هذا إنّ الوزغ،« 1» الوله الرجل، هذا صنع ما عليکم« 1»

 اليسرر  أبو أسره و ببدر، یقاتله خرج سلّم و يله و عليه اللّه صلّى الرسول عمّ أباه إنّ قط،
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 فرداه  فأخرذ  سرلّم  و يلره  و عليره  اللّه صلّى اهلل رسول به فأتى األنصاری عمرو بن كعب

 فسرق البصرة، لىع السّالم عليه المؤمنين أمير علی ولّاه أخاه إن و المسلمين، بين فقسّمه

 أیضرا  هذا إن و حالل، له ذلك أن زعم و الجواری، به اشترى و المسلمين مال و اهلل مال

 صرنع  و قرتال،  حتى ولدیه ترك و أرطأة بن بسر من فهرب اليمن، السّالم عليه علی ولّاه

 .صنع الذی هذا اآلن

 877ص  ،8 ج ۀ،الزیدی األئمۀ مناقب فی الوردیۀ الحدائ                         

 بهم، فنهض عدونا، إلى بنا انهض بيننا، من أخرجه الذی هلل الحمد: الناس فتنادى قال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ی قرآن آیه .224

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 اویهبرای جنگ با مع کشی امام حسنلشکر .225

 77ص ، 1 شرح األخبار فی فضائل األئمۀ األطهار عليهم السالم، ج

و استیلف على الناس الحسن بن علی عليه السّالم، فبعث قي  بن سعد فی مقدمته فری  

 اثنی عشر الف، كما كان یفعل علی عليه الساّلم.

 117ص ،8 االستيعاب،ج

ن ألفا، كلّهم قد كانوا بایعوا أباه عليا و لما قتل أبوه على رضى اهلل عنه بایعه أكثر من أربعي

قبل موته على الموت، و كانوا أطوع للحسن و أحبّ فيه منهم فی أبيه، فبقری نحروا مرن    

 [ من خراسان، ثم سار إلى معاویۀ،8أربعۀ أشهر خليفۀ بالعراق و ما وراءها ]
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 نخیله ی نطقهم معرّفی .226

 171ص ،7 البلدان،ج معجم
 :النُّیَيْلَۀُ

 علریّ،  إليره  خرج الذی الموضع هو و الشام سمت على الکوفۀ قرب موضع: نیلۀ تصغير

 ذمّ مشرهورة  خطبرۀ  خطب و عليها عامله قتل من باألنبار فعل ما بلغه لما عنه، اهلل رضی

 بأیام، ذلك بعد فقتل! منهم فأرحنی یملّون و مللتهم لقد إنی اللهم: قال و الکوفۀ أهل فيها

 الیررب،  الجوسر   فی قصته ذكرت قد و الکوفۀ، إلى معاویۀ ورد لما الیوارج قتلت به و

 :الیوارج یرثی الضبیّ األصم ابن قي  فقال

  الیرب الجوس  عند النیيلۀ یوم            به الشُّراة دان بما أدین إنی         

 :بنيسابور قطری مع قتل قد كان و محرزا أخاه یرثی نیالشيبا هالل بن عبيد قال و

 الفجر إلى عليه حزن من تأوّهت            محرزا الليل مع نفسی ذكرت إذا         

 النهر و النیيلۀ أصحاب بمنزل            محرزا أكرم اهلل و محرز سرى            

 جرویّ  مرن  أميرال  سبعۀ على العقبۀ و المغيثۀ قرب الطری  یمين عن ماء: أیضا النّیيلۀ و

 مرن  النیيلۀ یوم الیيل زید بن عروة قال و أميال، ثالثۀ الحفير بين و بينها واقصۀ، غربیّ

 :القادسيۀ أیام

  یعلم الکریهۀ یغشى من كل ما و            معلما، القادسيۀ ألهل برزت         

  أكلم و أدمّى أبرح فلم هدتش            قبله النیيلۀ بأكناف یوما و            

  یسلم الفوارس یلقى من كلّ ما و            فارس، بعد فارسا منهم أقعصت و            

  میذم المرازب ألطراف سيف و            جرأتی، و األجلّ اهلل نجّانی و            
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 یهزموا القوم إلى وجهی ینصرف متى            أننی الدّیلميّين یوم أیقنت و            

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 د با معاویهبرای جنگ مجدّ امیرالمؤمنینا شدن یّمه .227

 (17 ی سند شماره)ر.ك:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  در جنگ با امام حسنهای معاویه گری حیله .228

 (71 ی سند شماره: ر.كنيز )

 777-771ص ، 1 الیرائج و الجرائح، ج
لَمَّا مَاتَ عَلِیٌّ ع جَاءَ النَّاسُ إِلَى الْحَسَرنِ بْرنِ عَلِریٍّ ع      مَا رُوِیَ عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ

طِيعُونَ لَكَ فَمُرْنَا بِرأَمْرِكَ قَرالَ ع   فَقَالُوا لَهُ أَنْتَ خَلِيفَۀُ أَبِيكَ وَ وَصِيُّهُ وَ نَحْنُ السَّامِعُونَ الْمُ

ا أَثِر ُ  كَذَبْتُمْ وَ اللَّهِ مَا وَفَيْتُمْ لِمَنْ كَانَ خَيْراً مِنِّی فَکَيْفَ تَفُونَ لِی أَوْ كَيْفَ أَطْمَئِنُّ إِلَيْکُمْ وَ لَر 

 الْمَدَائِنِ فَوَافُونِی هُنَاكَ. بِکُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَوْعِدُ مَا بَيْنِی وَ بَيْنَکُمْ مُعَسْکَرُ

دُوهُ فَرَكِبَ وَ رَكِبَ مَعَهُ مَنْ أَرَادَ الْیُرُوجَ وَ تَیَلَّفَ عَنْهُ خَلْ ٌ كَثِيرٌ لَمْ یَفُوا بِمَا قَالُوهُ وَ بِمَا وَعَ

 وَ غَرُّوهُ كَمَا غَرُّوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع مِنْ قَبْلِهِ.

لَ قَدْ غَرَرْتُمُونِی كَمَا غَرَرْتُمْ مَنْ كَانَ قَبْلِی مَعَ أَیِّ إِمَامٍ تُقَاتِلُونَ بَعْردِی مَرعَ   فَقَامَ خَطِيباً وَ قَا

أُمَيَّرۀَ إِلَّرا    الْکَافِرِ الظَّالِمِ الَّذِی لَمْ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ لَا بِرَسُولِهِ قَطُّ وَ لَا أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ هُوَ وَ لَا بَنُو

لَبَغَتْ دِینَ اللَّهِ عِوَجراً وَ  « 1»مِنَ السَّيْفِ وَ لَوْ لَمْ یَبْ َ لِبَنِی أُمَيَّۀَ إِلَّا عَجُوزٌ دَرْدَاءُ « 1»فَرَقاً 

 هَکَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.
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وَ لَرا  « 1»بِالْأَنْبَرارِ   ثُمَّ وَجَّهَ إِلَيْهِ قَائِداً فِی أَرْبَعَۀِ يلَافٍ وَ كَانَ مِنْ كِنْدَةَ وَ أَمَررَهُ أَنْ یُعَسْرکِرَ  

كَ بَعَرثَ  یُحْدِثَ شَيْئاً حَتَّى یَأْتِيَهُ أَمْرُهُ فَلَمَّا تَوَجَّهَ إِلَى الْأَنْبَارِ وَ نَزَلَ بِهَا وَ عَلِمَ مُعَاوِیَۀُ بِرذَلِ 

  إِلَيْهِ رُسُلًا وَ كَتَبَ إِلَيْهِ مَعَهُمْ

 777ص  ،1 الیرائج و الجرائح، ج                        

 أَنَّكَ إِنْ أَقْبَلْتَ إِلَیَّ وَلَّيْتُكَ بَعْضَ كُوَرِ الشَّامِ أَوِ الْجَزِیرَةِ غَيْرَ مُنْفِ ٍ عَلَيْكَ.

ع وَ  وَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِیَمْسِمِائَۀِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَبَضَ الْکِنْدِیُّ عَدُوُّ اللَّهِ الْمَالَ وَ قَلَبَ عَلَى الْحَسَنِ

 لَى مُعَاوِیَۀَ فِی مِائَتَیْ رَجُلٍ مِنْ خَاصَّتِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ.صَارَ إِ

 11ص ، 11 جبحار األنوار، 

دَسَّ مُعَاوِیَۀُ إِلَى عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ وَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْ ٍ وَ إِلَى حُجْرِ بْنِ   ع، علل الشرائع -8

يساً أَفْرَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنٍ مِنْ عُيُونِهِ أَنَّكَ إِنْ قَتَلْتَ وَ شَبَثِ بْنِ رِبْعِیٍّ دَسِ« 8»  الْحَارِثِ

الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ فَلَكَ مِائَتَا أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ جُنْدٌ مِنْ أَجْنَادِ الشَّرامِ وَ بِنْرتٌ مِرنْ بَنَراتِی فَبَلَرغَ      

رَهَا وَ كَانَ یَحْتَرِزُ وَ لَا یَتَقَدَّمُ لِلصَّلَاةِ بِهِمْ إِلَّرا كَرذَلِكَ   الْحَسَنَ ع فَاسْتَلْأَمَ وَ لَبِ َ دِرْعاً وَ كَفَ

 سَابَاطَ فَرَمَاهُ أَحَدُهُمْ فِی الصَّلَاةِ بِسَهْمٍ فَلَمْ یَثْبُتْ فِيهِ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ اللَّأْمَۀِ فَلَمَّا صَارَ فِی مُظْلَمِ

« 1»  فَعَمِلَ فِيهِ الْیَنْجَرُ فَأَمَرَ ع أَنْ یُعْدَلَ بِهِ إِلَى بَطْنِ جُرَیْحَى ضَرَبَهُ أَحَدُهُمْ بِیَنْجَرٍ مَسْمُومٍ

ى نَأْخُرذَ  وَ عَلَيْهَا عَمُّ الْمُیْتَارِ بْنِ أَبِی عُبَيْدِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ قَيْلَۀَ فَقَالَ الْمُیْتَارُ لِعَمِّهِ تَعَالَ حَتَّر 

عَاوِیَۀَ فَيَجْعَلَ لَنَا الْعِرَاقَ فَنَذِرَ بِذَلِكَ الشِّيعَۀُ مِنْ قَوْلِ الْمُیْتَرارِ لِعَمِّرهِ   الْحَسَنَ وَ نُسَلِّمَهُ إِلَى مُ

الْحَسَرنُ ع  فَهَمُّوا بِقَتْلِ الْمُیْتَارِ فَتَلَطَّفَ عَمُّهُ لِمَسْأَلَۀِ الشِّيعَۀِ بِالْعَفْوِ عَنِ الْمُیْتَارِ فَفَعَلُوا فَقَرالَ  

لَا یَفِی لِأَحَدٍ مِنْکُمْ بِمَا ضَمِنَهُ فِری قَتْلِری وَ إِنِّری أَظُرنُّ أَنِّری إِنْ       -هِ إِنَّ مُعَاوِیَۀَوَیْلَکُمْ وَ اللَّ

زَّ وَضَعْتُ یَدِی فِی یَدِهِ فَأُسَالِمُهُ لَمْ یَتْرُكْنِی أَدِینُ لِدِینِ جَدِّی ص وَ إِنِّی أَقْدِرُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ عَ

لَکِنِّی كَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَى أَبْنَائِکُمْ وَاقِفِينَ عَلَى أَبْروَابِ أَبْنَرائِهِمْ یَسْتَسْرقُونَهُمْ وَ     وَ جَلَّ وَحْدِی وَ
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 -یْردِیهِمْ یَسْتَطْعِمُونَهُمْ بِمَا جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا یُسْقَوْنَ وَ لَا یُطْعَمُونَ فَبُعْداً وَ سُحْقاً لِمَا كَسَبَتْهُ أَ

  لَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَوَ سَيَعْ

 11ص ، 11 جبحار األنوار،                         

 فَإِنَّ فَجَعَلُوا یَعْتَذِرُونَ بِمَا لَا عُذْرَ لَهُمْ فِيهِ فَکَتَبَ الْحَسَنُ مِنْ فَوْرِهِ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِیَۀَ أَمَّا بَعْدُ

ى إِلَى الْيَأْسِ مِنْ حَ ٍّ أُحْيِيهِ وَ بَاطِلٍ أُمِيتُهُ وَ خَطْبُكَ خَطْبُ مَنِ انْتَهَى إِلَى مُرَادِهِ خَطْبِی انْتَهَ

 وَ إِنَّنِی أَعْتَزِلُ هَذَا الْأَمْرَ وَ أُخَلِّيهِ لَكَ وَ إِنْ كَانَ تَیْلِيَتِی إِیَّاهُ شَرّاً لَكَ فِری مَعَرادِكَ وَ لِری   

لَا تَبْهَظَنَّكَ إِنْ وَفَيْتَ لِی بِهَا بِعَهْدٍ وَ لَا تَیِفُّ إِنْ غَدَرْتَ وَ كَتَبَ الشُّرُوطَ  -شُرُوطٌ أَشْتَرِطُهَا

نْ فِی كِتَابٍ يخَرَ فِيهِ یُمَنِّيهِ بِالْوَفَاءِ وَ تَرْكِ الْغَدْرِ وَ سَتَنْدَمُ یَا مُعَاوِیَۀُ كَمَرا نَردِمَ غَيْررُكَ مِمَّر    

 قَعَدَ عَنِ الْحَ ِّ حِينَ لَمْ یَنْفَعِ النَّدَمُ وَ السَّلَامُ. نَهَضَ فِی الْبَاطِلِ أَوْ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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خبرر عرن الرضرا ) عليره      -[ محمد بن الحنفيۀ قال : مر فی محمد بن أبی بکر  6678] 

السالم ( كان أمير المؤمنين ) عليه السالم ( یقول : إن المحامدة تأبى أن یعصى اهلل . قلت 

جعفر ، ومحمد بن أبی بکر ، ومحمد بن أبی حذیفرۀ ،   : ومن المحامدة ؟ قال : محمد بن
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( . وروى الکافی خبررا طرویال    1ومحمد بن أمير المؤمنين ) عليه السالم ( ابن الحنفيۀ ) 

فی منازعته السجاد ) عليه السالم ( فی اإلمامۀ ومحاكمته إلرى الحجرر ) إلرى أن قرال (     

‹  111صرفحه  ( . ›  1م ( ) فانصرف محمد وهو یتولى علی برن الحسرين ) عليره السرال    

عن الصادق ) عليه السالم ( قال : كان أبو خالد یقول بإمامۀ محمد  -فی وردان  -ویأتی 

بن الحنفيۀ ، فقدم من كابل إلى المدینۀ ، فسمع محمدا ییاطب علی بن الحسرين ) عليره   

ه ! فقال : السالم ( فيقول : یا سيدی ! فقال له : أتیاطب ابن أخيك بما ال ییاطبك بمثل

إنه حاكمنی إلى الحجر ، فسرت معه فسمعت الحجر یقول : یا محمد ! سلم األمر إلى ابن 

( . وفی خبر يخر : أن أبا خالرد كران ییردم محمرد برن       8أخيك فإنه أح  به منك ) 

الحنفيۀ دهرا وما كان یشك أنه إمام حتى أتاه یوما ، فقال : اإلمام علی وعليك وعلى كل 

( . أقول : وروى الکافی وصيۀ أمير المؤمنين  1الحسين ) عليه السالم ( ) مسلم علی بن 

إلرى ابنره الحسرن ) عليره      -الطویلۀ فی إسناد  -) عليه السالم ( بعد انصرافه من صفين 

( . وفی عيون ابرن قتيبرۀ :    1السالم ( وفی يخر عن األصبغ إلى ابنه محمد بن الحنفيۀ ) 

إلرى   -وكان واليا لعلری ) عليره السرالم (     -قي  األرحبی قال المدائنی : بعث یزید بن 

 ;الحسن والحسين ) عليهما السالم ( بهدایا بعد انصرافه من الوالیۀ ، وترك ابرن الحنفيرۀ   

فضرب علی ) عليه السالم ( على جنب ابن الحنفيۀ وقال : وما شرر الثالثرۀ أم عمررو *    

(  1بعث إلى ابن الحنفيۀ بهدیۀ سنيۀ ) بصاحبك الذی ال تصبحينا فرجع یزید إلى منزله و

لما أعطاه الرایرۀ یروم    -ومن كالم له ) عليه السالم ( البنه محمد بن الحنفيۀ ج . وفی النه

تزول الجبال وال تزل ، عض على ناجذك ، أعر اهلل جمجمتك ، تد فی األرض  -الجمل 

 7د اهلل سبحانه ) قدمك ، إرم ببصرك أقصر القوم وغض بصرك ، واعلم أن النصر من عن

( . وفی شرح المعتزلی : دفع ) عليه السالم ( رایته إلى محمد وقد استوت الصفوف وقرال  

› له : احمل ، فتوقف قليال ، فقال له : احمل ، فقال : أما ترى السهام كأنها شآبيب المطر ! 

ها ، ثم أخذ الرایۀ فهز« أدركك عرق من أمك » فدفع فی صدره ، وقال : ‹  117صفحه 
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ثم قال : اطعن بها طعن أبيك تحمد * ال خير فی الحرب إذا لم توقد بالمشررفی والقنرا   

المسدد * ثم حمل وحمل الناس خلفه فطحن عسکر البصرة ، ثم دفع إليه الرایرۀ وقرال   

امح األولى باألخرى وهذه األنصار معك ، وضم إليه خزیمۀ بن ثابت ذو الشهادتين فری  

حمالت كثيرة أزال بها القوم عن مواقفهم ، وأبلى بالء حسرنا .   جمع من األنصار ، فحمل

فقال خزیمۀ بن ثابت لعلی ) عليه السالم ( : أما أنه لو كان غير محمرد اليروم الفتضرح !    

ولئن كنت خفت عليه الجبن وهو بينك وبين حمزة وجعفر لما خفنراه عليره ، وإن كنرت    

وقالت األنصار له ) عليه السالم ( : لوال ما  أردت أن تعلمه الطعان فطالما علمته الرجال .

جعل اهلل تعالى للحسن والحسين ) عليهما السالم ( لما قدمنا على محمد أحدا من العرب . 

أین النجم من الشم  والقمر ! أما إنه قرد أغنرى وأبلرى ، ولره     » فقال ) عليه السالم ( : 

انتهت به نعمۀ اهلل تعالى إليه فضله ، وال ینقص فضل صاحبيه عليه ، وحسب صاحبکم ما 

فقالوا : واهلل ! ما نجعله كالحسن والحسين ) عليهما السالم ( وال نظلمهما له وال نظلمره  « 

حقه . فقال ) عليه السالم ( : أین یقع ابنی من ابنی بنرت رسرول اهلل )    -لفضلهما عليه  -

دك اليروم وصرمۀ * وال   صلى اهلل عليه ويله ( ! فقال خزیمۀ بن ثابت : محمد ما فی عرو 

كنت فی الحرب الضروس معردا أبوك الذی لم یركب الیيل مثله * علی ، وسماك النبی 

محمدا فلو كان حقا من أبيك خليفۀ * لکنت ، ولکن ذاك ما ال یرى بدا وأنت بحمد اهلل 

أطول غالب * لسانا ، وأنداها بما ملکت یدا وأقربها من كل خير تریده * قریش وأوفاها 

ا قال موعدا وأطعنهم صدر الکمی برمحه * وأكساهم للهام عضبا مهندا سوى أخویك بم

السيدین ، كالهما * إمام الورى والداعيان إلى الهدى أبى اهلل أن یعطی عردوك مقعردا *   

من األرض ، أو فی اللوح مرقى ومصعدا وقيل لمحمد : لم یغرر بك أبوك فی الحرب وال 

فقال : إنهما عيناه وأنا یمينه ، ‹  116صفحه › ما السالم ( ؟ یغرر بالحسن والحسين ) عليه

فهو یدفع عن عينه بيمينه . وفيه : وأمه خولۀ بنت جعفر بن قي  بن مسلمۀ من بکرر برن   

وائل . قال قوم : إنها سبيۀ من سبایا الردة قوتل أهلها على ید خالد بن الوليد لما ارتدت 
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ها أبو بکر إلى علی ) عليه السالم ( من سرهمه فری   بنو حنيفۀ وادعت نبوة مسيلمۀ ، فدفع

: هی سبيۀ فی أیام النبی ) صرلى اهلل عليره ويلره (     -منهم المدائنی  -المغنم . وقال قوم 

بعث النبی عليا ) عليه السالم ( إلى اليمن ، فأصاب خولۀ لبنی زبيد وقد ارتدوا مع عمرو 

فی غارة لهم عليهم ، فصارت فی سهم بن معد یکرب ، وكانت زبيد سبتها من بنی حنيفۀ 

علی ) عليه السالم ( فقال له النبی ) صلى اهلل عليه ويله ( : إن ولدت منك غالما فسرمه  

باسمی وكنه بکنيتی فولدت له بعد فاطمۀ ) عليها السالم ( محمدا فکناه أبا القاسم . وقال 

خالفۀ أبی بکر ، فسبوا  : إن بنی أسد أغارت على بنی حنيفۀ فی -منهم البالذری  -قوم 

خولۀ وقدموا بها المدینۀ فباعوها من علی ) عليه السالم ( وبلرغ قومهرا خبرهرا فقردموا     

المدینۀ على علی ) عليه السالم ( فعرفوها وأخبروه بموضرعها مرنهم ، فأعتقهرا ومهرهرا     

( بإمامۀ ( . هذا ، وفی فرق النوبیتی : قالت فرقۀ بعد الحسين ) عليه السالم  8وتزوجها ) 

محمد . وقالت فرقۀ : هو كان اإلمام المهدی ووصی علی ) عليه السرالم ( وإنمرا خررج    

الحسن على معاویۀ بإذنه وصالحه بإذنه ، وخرج الحسين على یزید بإذنه ، ولرو خرجرا   

وإنه استعمل المیتار على العرراقين   ;بغير إذنه هلکا وضال ، وأن من خالفه كافر مشرك 

لکيسه ولما عرف من قيامره  « كيسان » الحسين ) عليه السالم ( وسماه وأمره بطلب ثأر 

وهو ابن  18فهم یسمون المیتاریۀ والکيسانيۀ . فلما توفی محمد بالمدینۀ سنۀ  ;ومذهبه 

صار أصرحابه ثرالث    -سنۀ  18سنۀ وبقی بعده  11عاش مع أبيه  -خم  وستين سنۀ 

وت ، ولکنه غراب وال یردرى أیرن هرو ،     فرق : فرقۀ قالت : إنه المهدی لم یمت وال یم

وكان حمزة « الکربيۀ » ویسمون « ابن كرب » وهم أصحاب  ;وسيرجع ویملك األرض 

بن عمارة البربری منهم ، ففارقهم وادعى أنه نبی ومحمد هو اهلل ! ) إلى أن قرال ( وفرقرۀ   

رام تغردو  قالت : إنه حی لم یمت وإنه مقيم بجبال رضوى بين مکۀ والمدینرۀ تغرذوه اآل  

ویأكل من لحومها وعن یمينه أسد وعن ‹  117صفحه › عليه وتروح ، فيشرب من ألبانها 

یحفظانه إلى أوان خروجه . وفرقۀ قالت :  -وقال بعضهم : وعن یساره نمر  -یساره أسد 
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( . ومر فی عبد اهلل بن عباس خبر عن الکشی فی  8إنه مات واإلمام بعده ابنه أبو هاشم ) 

 .زبير ، ومر فی عبد اهلل بن جعفروقلنا : إنه خبر موضوع . ومر فی عبد اهلل بن الذمهما ، 

  78-11ص   86ج الحدیث،   رجال معجم

 محمد ابن الحنفيۀ:  - 82661

 ابن علی بن أبی طالب ع. 

تقدم فی ترجمۀ محمد بن أبی حذیفۀ، قول أمير المؤمنين ع إن من المحامدة الذین ترأبى  

 و جل محمد بن أمير المؤمنين و لکن الروایۀ ضعيفۀ.  أن یعصى اهلل عز

روى محمد بن یعقوب عن محمد بن یحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عرن   

علی بن رئاب، عن أبی عبيدة و زرارة جميعا، عن أبی جعفر ع قال لما قترل الحسرين ع   

ا ابن أخی قد علمرت  أرسل محمد ابن الحنفيۀ إلى علی بن الحسين ع فیال به، فقال له ی

 أن رسول اهلل                         

  12ص   86ج الحدیث،   رجال معجم                        

ص دفع الوصيۀ و اإلمامۀ من بعده إلى أمير المرؤمنين ع، ثرم إلرى الحسرن ع، ثرم إلرى       

و الحسين ع و قد قتل أبوك رضی اهلل عنه و صلى على روحه و لم یوص و أنرا عمرك   

صنو أبيك و والدتی من علی ع فی سنی و قدمی أح  بهرا منرك فری حرداثتك، فرال      

تنازعنی فی الوصيۀ و اإلمامۀ و ال تحاجنی فقال علی بن الحسين ع یا عم، اتر  اهلل و ال  

تدع ما لي  لك بح  إنی أعظك أن تکون من الجاهلين، إن أبی یا عم ص أوصى إلری  

ی فی ذلك قبل أن یستشهد بساعۀ و هذا سالح رسول قبل أن یتوجه إلى العراق و عهد إل

اهلل ص عندی، فال تتعرض لهذا، فإنی أخاف عليك نقص العمر و تشتت الحال، إن اهلل عز 

و جل جعل الوصيۀ و اإلمامۀ فی عقب الحسين ع، فإذا أردت أن تعلم ذلك، فانطل  بنرا  

و جعفرر ع و كران الکرالم    إلى الحجر األسود حتى نتحاكم إليه و نسأله عن ذلك، قال أب
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بينهما بمکۀ فانطلقا حتى أتيا الحجر األسود، فقال علی بن الحسين ع لمحمد ابن الحنفيرۀ  

ابدأ أنت فابتهل إلى اهلل عز و جل و سله أن ینط  لك الحجر، ثم سل، فابتهل محمد فری  

 الدعاء. 

كنت وصيا و إماما  و سأل اهلل ثم دعا الحجر، فلم یجبه، فقال علی بن الحسين: یا عم لو 

ألجابك، قال له محمد: فادع اهلل أنت یا ابن أخی و سله فدعا اهلل عرز و جرل علری برن     

الحسين ع بما أراد، ثم قال: أسألك بالذی جعل فيك ميثاق األنبياء و ميثاق األوصياء و 

ميثاق الناس أجمعين لما أخبرتنا من الوصی و اإلمام بعرد الحسرين برن علری ع؟ قرال:      

الحجر حتى كاد أن یزول عن موضعه، ثم أنطقه اهلل عز و جل بلسان عربی مبين،  فتحرك

فقال: اللهم إن الوصيۀ و اإلمامۀ بعد الحسين بن علی ع إلى علی بن الحسين بن علی بن 

أبی طالب و ابن فاطمۀ بنت رسول اهلل ص، قال: فانصرف محمد بن علری و هرو یترولى    

، باب ما یفصل به بين دعوى المح  1، كتاب الحجۀ 8علی بن الحسين ع، الکافی: الجزء 

 . 7، الحدیث 18و المبطل فی أمر اإلمامۀ 

 و رواها أیضا، عن علی بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى 

  72ص   86ج الحدیث،   رجال معجم                        

 عن حریز، عن زرارة، عن أبی جعفر ع. 

 لسند و دالۀ على إیمانه، و قوله بإمامۀ علی بن الحسين ع. أقول: الروایۀ صحيحۀ ا

و تقدم فی ترجمۀ كنکر: روایۀ الکشی بإسناده عن أبی بصير، قال: سرمعت أبرا جعفرر ع    

یقول: فذكر أن أبا خالد الکابلی كان یعتقد بإمامۀ محمد ابرن الحنفيرۀ، حترى أن محمردا     

 كل مسلم. أخبره بأن اإلمام علی بن الحسين ع، عليه و على 

و تقدم فی ترجمۀ حيان السراج روایۀ الکشی، بإسناده عن عبرد اهلل برن مسرکان، قرول     

حيان إن مثل محمد ابن الحنفيۀ فی هذه األمۀ، مثل عيسى ابن مریم، فقال له أبو عبرد اهلل  
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ع، ویحك یا حيان شبه على أعدائه، فقال بلى شبه على أعدائره، فقرال ع ترزعم أن أبرا     

 الحدیث.  -ال  -د ابن الحنفيۀ جعفر عدو محم

قال الصدوق: كان محمد موردا لعطف أمير المؤمنين ع و شفقته و عنایته و قد قال ع فيما 

قاله لرأس اليهود، فی حدیث رواه الصدوق: فو اهلل ما معنى أن أمضی علرى بصريرتی، إال   

ول اهلل ص و میافۀ أن یقتل هذان و أومى بيده إلى الحسن و الحسين ع، فينقطع نسل رس

ذریته من أمته و میافۀ أن یقتل هذا و هذا و أومى بيده إلى عبد اهلل بن جعفر و محمد ابن 

الحنفيۀ الیصال: باب السبعۀ باب امتحان اهلل عز و جل أوصياء األنبياء فی حيراتهم فری   

، فی ذیل الموطن السرادس مرن   71سبعۀ مواطن و بعد وفاتهم فی سبعۀ مواطن الحدیث 

 الثانيۀ. السبعۀ 

 و ذكره الشيخ المفيد فی اإلختصاص فی كتاب محنۀ أمير المؤمنين )ع(. 

 و قال ابن شهريشوب: و جعله أمير المؤمنين ع فی حرب صفين 

  78ص   86ج الحدیث،   رجال معجم                        

و  مع محمد بن أبی بکر و هاشم المرقال على ميسرة العسکر و جعل الحسرن و الحسرين  

، براب إمامرۀ أميرر    1مسلم بن عقيل و عبد اهلل بن جعفر على الميمنرۀ، المناقرب الجرزء    

 المؤمنين، فصل فی حرب صفين. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 بعد از صلح با معاویه حیات امام حسن ی دوره .231

 (821 ی سند شماره)ر.ك: 

 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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  حیات امام حسین ی دوره .232

 ( 822 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  به صلح امام حسن حسین امامپایبندی  .233

 112ص ،8الکبرى،خامسۀ الطبقات
 جوامرع  فکتبرت  بطائفرۀ  الحردیث  هرذا  فری  حدثنی قد أیضا هؤالء غير و: سعد ابن قال

 برایع  لمرا : قرالوا . بركاته و صلواته و رضوانه و عليه اهلل رحمۀ الحسين مقتل فی حدیثهم

 طالرب  أبری  برن  علی بن حسين كان. معاویۀ بن ليزید« 8» الناس سفيان أبی بن معاویۀ

 فری  إلريهم  الیرروج  إلى یدعونه حسين إلى یکتبون الکوفۀ أهل كان و. له یبایع لم ممن

 .یأبى ذلك كل. معاویۀ خالفۀ

 11ص ، 1 اإلرشاد فی معرفۀ حجج اهلل على العباد، ج
یٍّ ع مَا رَوَاهُ الْکَلْبِیُّ وَ الْمَدَائِنِیُّ وَ غَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِ السِّيرَةِ قَالُوا: لَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِ

وا إِلَى الْحُسَيْنِ ع فِی خَلْعِ مُعَاوِیَۀَ وَ الْبَيْعَۀِ لَهُ فَامْتَنَعَ عَلَيْهِمْ وَ تَحَرَّكَتِ الشِّيعَۀُ بِالْعِرَاقِ وَ كَتَبُ

اتَ ذَكَرَ أَنَّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُعَاوِیَۀَ عَهْداً وَ عَقْداً لَا یَجُوزُ لَهُ نَقْضُهُ حَتَّرى تَمْضِریَ الْمُردَّةُ فَرإِنْ مَر     

 مُعَاوِیَۀُ نَظَرَ فِی ذَلِكَ.

 111ص ، 11 جاألنوار،  بحار

 )به نقل از ارشاد(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 شواهدی از اعتراضات به صلح امام حسن .234

 (11 ی سند شماره)ر.ك:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  حسن امام صلح به حجر بن عدی اعتراض .235

 (82 ی سند شمارهر.ك: )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  ت حکومت امام حسنمدّ .236

 (811و11 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 تاریخ والدت امام حسن .237

 117ص ،1 الطبری،ج تاریخ
 1 سنه

 .السنه هذه فی ولد ع طالب ابى بن على بن حسنال ان: قيل ... و

 168ص ، 8 جالکافی، 
 بَابُ مَوْلِدِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا

 سَنَۀِ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ  -وُلِدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی سَنَۀِ بَدْرٍ
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 811ص ، 11 جبحار األنوار، 

جمل توارییه و أحواله و حليته و مبلغ عمره و شهادته و دفنه و فضرل البکراء    11باب 

 ... عليه صلوات اهلل عليه

وُلِدَ ع فِی شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَۀَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ قُبِضَ بِالْمَدِینَرۀِ    یب، تهذیب األحکام -1

 سْعٍ وَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ كَانَ سِنُّهُ یَوْمَئِذٍ سَبْعاً وَ أَرْبَعِينَ سَنَۀً.مَسْمُوماً فِی صَفَرٍ سَنَۀَ تِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 عثمان ی از خانهدر دفاع  امام حسن حضور فعّال .238

 (72 ی سند شماره)ر.ك: 

 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 

 ی دورهدر  امام حسن ی شواهدی از نقش سازنده .239

  لمؤمنینامیرا

 ( 812و12ی سند شماره: نيز ر.ك)

 811 - 812ص  -سيف بن عمر الضبی  -الفتنۀ ووقعۀ الجمل 

ولما رجع ابن عباس إلى علی بالیبر دعا الحسن بن علی فأرسله ، فأرسل معه عمار بن  

ل له : انطل  فأصلح ما أفسدت ، فأقبال حتى دخال المسجد . فکران أول مرن   یاسر ، فقا

أتاهما مسروق بن األجدع ، فسلم عليهما ، وأقبل عمار فقال : یا أبا اليقظان ، عالم قتلتم 

عثمان رضی اهلل عنه ؟ قال : على شتم أعراضنا وضرب أبشارنا ! فقال : واهلل مرا عراقبتم   

صبرتم لکان خيرا للصابرین . فیرج أبو موسى ، فلقری الحسرن   بمثل ما عوقبتم به ولئن 

فضمه إليه ، وأقبل على عمار فقال : یا أبا اليقظان ، أعدوت فيمن عدا على أمير المؤمنين 
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، فأحللت نفسك مع الفجار ؟ فقال : لم أفعل ، ولم تسؤنی ؟ وقطع عليهما الحسن فاقبرل  

صرفحه  › تثبط الناس عنا ؟ فواهلل ما أردنرا إال  على أبی موسى ، فقال : یا أبا موسى ، لم 

اإلصالح ، وال مثل أمير المؤمنين ییاف على شئ . فقال : صدقت بأبی أنت وأمی ‹  812

إنهرا سرتکون    "، ولکن المستشار مؤتمن ، سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم یقول : 

قد  "، والماشی خير من الراكب  فتنۀ ، القاعد فيها خير من القائم ، والقائم خير من الماشی

جعلنا اهلل عز وجل إخوانا ، وحرم علينا أموالنا ودماءنا ، وقال : ) یا أیها الذین يمنروا ال  

تأكلوا أموالکم بينکم بالباطل ( ، ) وال تقتلوا أنفسکم إن اهلل كان بکم رحيما ( . وقال جل 

عمار وساءه وقام وقال : یا أیها وعز : ) ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ( ، فغضب 

الناس ، إنما قال له خاصۀ : أنت فيها قاعدا خير منك قائما . وقام رجل من بنری تمريم   

فقال لعمار : أسکت أیها العبد ، أنت أم  مع الغوغاء واليوم تسافه أميرنا ، وثار زید برن  

حتى أتى المنبر  صوحان وطبقته ، وثار الناس وجعل أبو موسى یکفکف الناس ، ثم انطل 

، وسکن الناس ، واقبل زید على حمار حتى وقف بباب المسجد ومعه الکتابان من عائشۀ 

رضی اهلل عنها إليه وإلى أهل الکوفۀ ، وقد كان طلب كتاب العامۀ فضمه إلى كتابه ، فأقبل 

تکم بهما ومعه كتاب الیاصۀ وكتاب العامۀ : أما بعد ، فثبطوا أیها الناس واجلسوا فی بيرو 

إال عن قتلۀ عثمان بن عفان رضی اهلل عنه . فلما فرغ من الکتاب قال : أمرت بأمر وأمرنا 

بأمر . أمرت أن تقر فی بيتها وأمرنا أن نقاتل حتى ال تکون فتنۀ ، فأمرتنا بما أمرت بره ،  

وزیرد مرن عبرد القري       -وركبت ما أمرنا به ، فقام إليه شبث بن ربعی فقال : یا عمانی 

سررقت بجلروالء فقطعرك اهلل ، وعصريت أم المرؤمنين       -لي  من أهل البحرین عمان و

صرفحه  › فقتلك اهلل ! ما أمرت إال بما أمر اهلل عز وجل به باإلصالح بين الناس ، فقلت : 

ورب الکعبۀ ، وتهاوى الناس . وقام أبو موسى فقال : أیها الناس ، أطيعونی تکونوا ‹  818

وی إليکم المظلوم ویأمن فيکم الیائف ، إنا أصحاب محمد جرثومۀ من جراثيم العرب یأ

صلى اهلل عليه وسلم أعلم بما سمعنا ، إن الفتنۀ إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت بينرت ، وإن  
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هذه الفتنۀ باقرة كداء البطن تجری بها الشمال والجنوب والصبا والدبور ، فتسرکن أحيانرا   

أم  ، شيموا سريوفکم وقصردوا رمراحکم ،    فال یدرى من أین تؤتى ، تذر الحليم كابن 

إذا أبوا إال الیرروج   -وأرسلوا سهامکم واقطعوا أوتاركم ، والزموا بيوتکم . خلوا قریشا 

ترتر  فتقهرا وتشرعب صردعها ، فرإن فعلرت        -من دار الهجرة وفراق أهل العلم باإلمرة 

ستنصرحونی وال  فألنفسها سعت ، وإن أبت فعلى أنفسها منت ، سمنها تهری  فی أدیمهرا ا 

تستغشونی ، وأطيعونی یسلم لکم دینکم ودنياكم ، ویشقى بحر هذه الفتنرۀ مرن جناهرا .    

فقام زید فشال یده المقطوعۀ فقال : یا عبد اهلل بن قي  ، رد الفرات عرن دراجره ، أردده   

من حيث یجیء حتى یعود كما بدأ ، فإن قدرت على ذلك فستقدر على ما تریرد ، فردع   

مدركه . ثم قرأ . ) ألم أحسب الناس ان یتركوا ( إلى يخر اآلیتين سريروا  عنك ما لست 

إلى أمير المؤمنين وسيد المسلمين ، وانفروا إليه أجمعين تصيبوا الح  . فقام القعقراع برن   

عمرو فقال : إنی لکم ناصح ، وعليکم شفي  ، أحب ان ترشدوا ، وألقولن لکم قروال هرو   

سبيال ، وأما مرا قرال زیرد    ‹  811صفحه › و األمر لو أن إليه الح  ، أما ما قال األمير فه

فزید فی األمر فال تستنصحوه فإنه ال ینتزع أحد من الفتنۀ طعن فيها وجرى إليها ، والقول 

الذی هو القول إنه ال بد من إمارة تنظم الناس وتزغ الظالم وتعز المظلوم ، وهذا علی یلی 

ما یدعو إلى اإلصالح فانفروا وكونوا من هرذا األمرر   بما ولی ، وقد أنصف فی الدعاء وإن

بمرأى ومسمع . وقال سيحان : أیها الناس ، إنه ال بد لهذا األمر وهؤالء النراس مرن وال   

یدفع الظالم ویعز المظلوم ویجمع الناس ، وهذا واليکم یردعوكم لينظرر فيمرا بينره وبرين      

، فمن نهض إليه فإنا سرائرون معره .    صاحبيه ، وهو المأمون على األمۀ ، الفقيه فی الدین

والن عمار بعد نزوته األولى . فلما فرغ سيحان من خطبته ، تکلم عمار فقال : هرذا ابرن   

عم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم یستنفركم إلى زوجۀ رسول اهلل صلى اهلل عليره وسرلم   

نظروا ثم انظرروا فری   وإلى طلحۀ والزبير . وإنی أشهد أنها زوجته فی الدنيا واآلخرة ، فا

الح  فقاتلوا معه . فقال رجل یا أبا اليقظان ، لهو مع من شهدت له بالجنۀ علرى مرن لرم    
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تشهد له . فقال الحسن : اكفف عنا یا عمار ، فإن لإلصالح أهال . وقام الحسن بن علری ،  

لهذا األمر فقال : یا أیها الناس ، أجيبوا دعوة أميركم ، وسيروا إلى إخوانکم ، فإنه سيوجد 

من ینفر إليه ، واهلل ألن یليه أولو النهی أمثل فی العاجلۀ وخير فی العاقبۀ ، فأجيبوا دعوتنا 

وأعينونا على ما ابتلينا به وابتليتم فسامح الناس وأجابوا ورضوا به . وأتى قوم من طریء  

قيرام الحسرن   عدیا فقالوا : ماذا ترى وماذا تأمر ؟ فقال : ننتظر ما یصنع الناس ، فرأخبر ب 

وكالم من تکلم ، فقال : قد بایعنا هذا الرجل ، وقد دعانا إلى جميل ، وإلى هرذا الحردث   

وقام هند بن عمرو ، فقال إن ‹  811صفحه › العظيم لننظر فيه ، ونحن سائرون وناظرون . 

 أمير المؤمنين قد دعانا وأرسل إلينا رسله حتى جاءنا ابنه ، فاسمعوا إلى قولره ، وانتهروا  

إلى أمره ، وانفروا إلى أميركم فانظروا معه فی هذا األمر وأعينوه برأیکم . وقام حجر برن  

عدی ، فقال : أیها الناس أجيبوا أمير المؤمنين وانفروا خفافا وثقاال ، وأنا أولکرم . وقرام   

األشتر فذكر الجاهليۀ وشدتها ، واإلسالم ورخاءه ، وذكر عثمان رضی اهلل عنه فقرام إليره   

قطع بن الهيثم بن فجيع العامری ثم البکائی ، فقال : اسرکت قبحرك اهلل ! كلرب خلری     الم

والنباح فثار الناس فأجلسوه . وقام المقطع ، فقال إنا واهلل ال نحتمل بعدها أن یبوء أحرد  

بذكر أحد من أئمتنا ، وإن عليا عندنا لمقنع ، واهلل لئن یکن هذا الضرب ال یرضى به علی 

ى لسانه فی مشاهدنا ، فأقبلوا على ما أحثراكم . فقرال الحسرن : صردق     ، فعض امرؤ عل

الشيخ ، وقال الحسن : أیها الناس إنی غاد فمن شاء منکم ان ییرج معری علرى الظهرر ،    

ومن شاء فليیرج فی الماء ، فنفر معه تسعۀ يالف فأخذ بعضهم البر ، وأخذ بعضهم المراء  

 مائتان وأخذ الماء ألفان وثمانمائۀ .وعلى كل سبع رجل ، أخذ البر ستۀ يالف و

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 د با معاویهبرای جنگ مجدّ امیرالمؤمنینا شدن یّمه .241

 (17 ی سند شماره)ر.ك:  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 امیرالمؤمنینت و تحمیل آن به ماجرای حکمیّ .241

 721-127ص وقعۀصفين،

 [ ]قصۀ الحکمين 

أخبرنا الشيخ الثقۀ شيخ اإلسالم أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن 

األنماطی قراءة عليه و أنا أسمع قال: أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد 

ن عبد الواحد بن محمد بن جعفر الحریرری:  الصيرفی بقراءتی عليه قال: أبو یعلى أحمد ب

قال أبو الحسن محمد بن ثابت بن عبد اهلل بن محمد بن ثابت الصيرفی: قال أبرو الحسرن   

علی بن محمد بن محمد بن عقبۀ قال أبو محمد سليمان برن الربيرع برن هشرام النهردی      

  برن  الیزاز: قال أبو الفضل نصر بن مزاحم: نصر عن عمر بن سعد عن رجل عرن شرقي  

سلمۀ قال: جاءت عصابۀ من القراء قد سلوا سيوفهم واضعيها على عواتقهم فقالوا: یا أمير 

المؤمنين ما تنتظر بهؤالء القوم أن نمشی إليهم بسيوفنا حتى یحکم اهلل بيننا و بينهم بالح  

قد جعلنا حکم القرين بيننا و بينهم و ال یحل قتالهم حتى ننظر بم یحکم »فقال لهم علی: 

قال و كتب معاویۀ إلى علی أما بعد عافانا اهلل و إیاك فقد ين لك أن تجيب إلى «. القرين

  ما فيه صالحنا و ألفۀ بيننا و قد فعلت و أنا أعرف حقی و لکن

 121ص وقعۀصفين،                        

هرذا   ء جاء و ال ذهب و إنما أدخلنی فی اشتریت بالعفو صالح األمۀ و ال أكثر فرحا بشی

األمر القيام بالح  فيما بين الباغی و المبغی عليه و األمر بالمعروف و النهی عرن المنکرر   

فدعوت إلى كتاب اهلل فيما بيننا و بينك فإنه ال یجمعنا و إیاك إال هرو نحيری مرا أحيرا     

القرين و نميت ما أمات القرين و السالم. و كتب علی إلى عمرو بن العاص یعظه و یرشده: 
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عد فإن الدنيا مشغلۀ عن غيرها و لم یصب صاحبها منها شيئا إال فتحت له حرصرا  أما ب»

یزیده فيها رغبۀ و لن یستغنی صاحبها بما نال عما لم یبلغه و من وراء ذلرك فرراق مرا    

« جمع و السعيد من وعظ بغيره فال تحبط أبا عبد اهلل أجرك و ال تجار معاویۀ فی باطلره 

عد فإن ما فيه صالحنا و ألفتنا اإلنابۀ إلى الح  و قد جعلنرا  أما بص فأجابه عمرو بن العا

القرين حکما بيننا فأجبنا إليه و صبر الرجل منا نفسه على ما حکم عليه القرين و عرذره  

أما بعد فإن الذی أعجبك من الدنيا مما »الناس بعد المحاجزة و السالم. فکتب إليه علی: 

قلب عنك و مفارق لك فال تطمرئن إلرى الردنيا    نازعتك إليه نفسك و وثقت به منها لمن

«. فإنها غرارة و لو اعتبرت بما مضى لحفظت ما بقی و انتفعت بما وعظرت بره و السرالم   

فأجابه عمرو: أما بعد فقد أنصف من جعل القرين إماما و دعا الناس إلى أحکامه فاصربر  

قي  إلى علی فقرال:   أبا حسن و أنا غير منيلك إال ما أنالك القرين. و جاء األشعث بن

یا أمير المؤمنين ما أرى الناس إال و قد رضوا و سرهم أن یجيبوا القوم إلرى مرا دعروهم    

  إليه من حکم

 122ص وقعۀصفين،                        

ائتره إن  »القرين فإن شئت أتيت معاویۀ فسألته ما یرید و نظرت ما الرذی یسرأل. قرال:    

ء رفعتم هذه المصاحف؟ قال: لنرجع نحرن و   اویۀ ألی شیفأتاه فسأله فقال: یا مع« شئت

أنتم إلى ما أمر اهلل به فی كتابه فابعثوا منکم رجال ترضون به و نبعث منا رجال ثم نأخرذ  

عليهما أن یعمال بما فی كتاب اهلل ال یعدوانه ثم نتبع ما اتفقا عليه فقال األشعث: هرذا هرو   

: و قال الناس قد رضينا و قبلنرا فبعرث علری    الح  فانصرف إلى علی فأخبره بالذی قال

قراء من أهل العراق و بعث معاویۀ قراء من أهل الشام فراجتمعوا برين الصرفين و معهرم     

المصحف فنظروا فيه و تدارسوه و أجمعوا على أن یحيوا ما أحيا القرين و أن یميتروا مرا   

بحکم القررين فقرال    أمات القرين ثم رجع كل فری  إلى أصحابه و قال الناس: قد رضينا

أهل الشام: فإنا قد رضينا و اخترنا عمرو بن العاص و قال األشعث و القراء الذین صاروا 
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إنری ال  »فقال لهم علری:   -خوارج فيما بعد: فإنا قد رضينا و اخترنا أبا موسى األشعری

فقال األشعث و زید بن حصين و مسعر بن فدكی « أرضى بأبی موسى و ال أرى أن أوليه

فإنره  »: إنا ال نرضى إال به فإنه قد حذرنا ما وقعنا فيه قال علری:  -عصابۀ من القراء فی

لي  لی برضا و قد فارقنی و خذل الناس عنی ثم هرب حتى أمنته بعد أشهر و لکن هذا 

قالوا: و اهلل ما نبالی أ كنت أنت أو ابن عباس و ال نرید إال رجرال  « ابن عباس أوليه ذلك

فرإنی  »یۀ سواء و لي  إلى واحد منکما بأدنى من اآلخر قال علری:  هو منك و من معاو

 قال نصر قال عمرو فحدثنی أبو جناب قال: قال األشعث و هل سعر« أجعل األشتر.

 722ص وقعۀصفين،                        

« و ما حکمره؟ »األرض علينا غير األشتر؟ و هل نحن إال فی حکم األشتر؟ قال له علی 

أن یضرب بعضنا بعضا بالسيوف حتى یکون ما أردت و مرا أراد. نصرر عرن    قال: حکمه 

عمرو بن شمر عن جابر عن أبی جعفر محمد بن علی قال: لما أراد الناس عليا علرى أن  

إن معاویۀ لم یکن ليضع لهذا األمر أحدا هو أوثر  برأیره و   »یضع حکمين قال لهم علی: 

شی إال مثله فعلريکم بعبرد اهلل برن عبراس     نظره من عمرو بن العاص و إنه ال یصلح للقر

فارموه به فإن عمرا ال یعقد عقدة إال حلها عبد اهلل و ال یحل عقدة إال عقردها و ال یبررم   

فقال األشعث: ال و اهلل ال یحکم فيهرا مضرریان   « أمرا إال نقضه و ال ینقض أمرا إال أبرمه

وا رجال من مضر فقال علری:  حتى تقوم الساعۀ و لکن اجعله رجال من أهل اليمن إذ جعل

« ء إذا كان له فی أمر هروى  إنی أخاف أن ییدع یمنيکم فإن عمرا لي  من اهلل فی شی»

فقال األشعث: و اهلل ألن یحکما ببعض ما نکره و أحدهما من أهل اليمن أحب إلينا من أن 

یکون بعض ما نحب فی حکمهما و هما مضریان و ذكر الشعبی مثل ذلك. و فی حردیث  

فبعثوا إلى « فاصنعوا ما أردتم»قد أبيتم إال أبا موسى قالوا: نعم قال: »ر قال: قال علی: عم

أبی موسى و قد اعتزل بأرض من أرض الشام یقال لها عرض و اعتزل القتال فأتاه مولى 

قرال: و قرد جعلروك     1: 8له فقال: إن الناس قد اصطلحوا قال: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعرالَمِينَ  
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فجاء أبو موسى حتى دخل عسکر علری و   876: 1ما قال: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ حک

  جاء األشتر حتى أتى عليا فقال له: یا أمير المؤمنين ألزنی بعمرو بن العاص فو اهلل الذی

 728ص وقعۀصفين،                        

ل: و جاء األحنف بن قي  التميمری فقرال: یرا    ال إله غيره لئن مألت عينی منه ألقتلنه قا

أمير المؤمنين إنك قد رميت بحجر األرض و من حارب اهلل و رسوله أنف اإلسالم و إنی 

قد عجمت هذا الرجل یعنی أبا موسى و حلبت أشطره فوجدته كليل الشفرة قریب القعر و 

و یتباعد مرنهم حترى   إنه ال یصلح لهؤالء القوم إال رجل یدنو منهم حتى یکون فی أكفهم 

یکون بمنزلۀ النجم منهم فإن تجعلنری حکمرا فراجعلنی و إن أبيرت أن تجعلنری حکمرا       

فاجعلنی ثانيا أو ثالثا فإنه ال یعقد عقدة إال حللتها و لن یحل عقدة إال عقدتها و عقردت  

لك أخرى أشد منها فعرض ذلك على الناس فأبوه و قالوا: ال یکون إال أبا موسى. نصرر  

حدیث عمر قال: قام األحنف بن قي  إلى علی فقال: یا أمير المؤمنين إنی خيرتك و فی 

كرف قومرك فکفرى    »یوم الجمل أن يتيك فيمن أطاعنی و أكف عنك بنی سعد فقلرت:  

فأقمت بأمرك و إن عبد اهلل بن قي  رجل قرد حلبرت أشرطره فوجدتره     « بکفك نصيرا

ع معاویۀ و قد رميت بحجرر األرض و  قریب القعر كليل المدیۀ و هو رجل یمان و قومه م

بمن حارب اهلل و رسوله و إن صاحب القوم من ینأى حتى یکون مع النجم و یدنو حترى  

 -یکون فی أكفهم فابعثنی و و اهلل ال یحل عقدة إال عقدت لك أشد منها

 721ص وقعۀصفين،                        

جال من أصحاب رسرول اهلل ص  فإن قلت: إنی لست من أصحاب رسول اهلل ص فابعث ر

إن القوم أتونی بعبد اهلل بن قي  مبرنسرا  »غير عبد اهلل بن قي  و ابعثنی معه. فقال علی: 

و ذكروا أن ابن الکواء قام إلى علی فقال: « فقالوا: ابعث هذا فقد رضينا به و اهلل بالغ أمره.

مقاسرم أبری بکرر و    هذا عبد اهلل بن قي  وافد أهل اليمن إلى رسول اهلل ص و صراحب  

عامل عمر و قد رضی به القوم و عرضنا على القوم عبد اهلل بن عباس فزعموا أنه قریرب  
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القرابۀ منك ظنون فی أمرك. فبلغ ذلك أهل الشام فبعث أیمن بن خریم األسردی و هرو   

 معتزل لمعاویۀ هذه األبيات و كان هواه أن یکون هذا األمر ألهل العراق فقال:

  ان للقوم رأی یعصمون به            من الضالل رموكم بابن عباسلو ك          

  هلل در أبيه أیما رجل            ما مثله لفصال الیطب فی الناس            

  لکن رموكم بشيخ من ذوی یمن            لم یدر ما ضرب أخماس ألسداس            

  یهوی به النجم تيسا بين أتياس       أن ییل عمرو به یقذفه فی لجج                 

  أبلغ لدیك عليا غير عاتبه            قول امرئ ال یرى بالح  من بأس            

  ما األشعری بمأمون أبا حسن            فاعلم هدیت و لي  العجز كالرأس            

 عباس هو اآلسی.فاصدم بصاحبك األدنى زعيمهم            إن ابن عمك             

 721ص وقعۀصفين،                        

قال فلما بلغ الناس قول أیمن طارت أهواء قوم من أولياء علی ع و شيعته إلى عبد اهلل بن 

عباس و أبت القراء إال أبا موسى. و فی حدیث عمر بن سعد قال: قال بسر بن أرطاة: لقد 

صن هذه المدة. قال أیمن بن خریم بن فاتك و رضی معاویۀ بهذه المدة و لئن أطاعنی لينق

 -كان قد اعتزل عليا و معاویۀ ثم قارب أهل الشام و لم یبسط یدا:

 أما و الذی أرسى ثبيرا مکانه            و أنزل ذا الفرقان فی ليلۀ القدر          

 مرلئن عطفت خيل العراق عليکم            و هلل ال للناس عاقبۀ األ            

 تقحمها قدما عدی بن حاتم            و األشتر یهدی الیيل فی وضح الفجر            

 و طاعنکم فيها شریح بن هانئ            و زحر بن قي  بالمثقفۀ السمر            

 و شمر فيها األشعث اليوم ذیله            تشبهه بالحارث بن أبی شمر            

 یا بسر یوما عصبصبا            یحرم أطهار النساء من الذعر لتعرفه            

 یشيب وليد الحی قبل مشيبه            و فی بعض ما أعطوك راغيۀ البکر            

  و عهدك یا بسر بن أرطاة و القنا            رواء من أهل الشام أظماؤها تجری            
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 يلۀ            بمعترك حام أحر من الجمر. و عمرو بن سفيان على شر            

قال: فلما سمع القوم الذین كرهوا المدة قول أیمن بن خریم كفوا عن الحرب و كان أیمرن  

رجال عابدا مجتهدا قد كان معاویۀ جعل له فلسطين على أن یتابعه و یشایعه علرى قترال   

 علی فبعث إليه أیمن:

 721ص وقعۀصفين،                        

  و لست مقاتال رجال یصلی            على سلطان يخر من قریش         

  له سلطانه و علی إثمی            معاذ اهلل من سفه و طيش            

 أ أقتل مسلما فی غير جرم            فلي  بنافعی ما عشت عيشی.            

یی أن دفعتم هذه الموادعرۀ أن ألحر    قال: و بعث بسر إلى أهل الشام أما و اهلل إن من رأ

بأهل العراق فأكون یدا من أیدیها عليکم و ما كففت عن الجمعين إال طلبا للسرالمۀ قرال   

معاویۀ: یا بسر أ ترید أن تمن علينا بیير؟ قال: فرضی أهل الشام ببعرث الحکمرين فلمرا    

كتراب   رضی أهل الشام بعمرو بن العاص و رضی أهل العراق برأبی موسرى أخرذوا فری    

  الموادعۀ و رضوا بالحکم حکم القرين

 811-818ص ، 1 جالسالم، مناقب يل أبی طالب عليهم 
  فصل فی الحکمين و الیوارج

أَنَّرهُ كَرانَ أَبُرو مُوسَرى وَ       حَرْفٍ  وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلى  رُوِیَ فِی مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى

 عَمْرٌو

كُنْتُ مَعَ أَبِی مُوسَى عَلَى شَراطِئِ    مَرْدَوَیْهِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَۀَ أَنَّهُ قَالَ وَ رَوَى ابْنُ

هُمْ الْفُرَاتِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ إِنَّ بَنِی إِسْرَائِيلَ اخْتَلَفُوا فَلَمْ یَزَلِ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ

  ا حَکَمَيْنِ ضَالَّيْنِ ضَلَّ مَنِ اتَّبَعَهُمَا وَ لَا تَنْفَكُّ أُمُورُكُمْحَتَّى بَعَثُو

 811ص ، 1 جالسالم، مناقب يل أبی طالب عليهم                         



 .............................................................................................|فراتر از قیام  __ 626

نْ تَکُرونَ  تَیْتَلِفُ حَتَّى تَبْعَثُوا حَکَمَيْنِ یَضِلَّانِ وَ یَضِلُّ مَرنْ تَبِعَهُمَرا فَقُلْرتُ أُعِيرذُكَ بِاللَّرهِ أَ     

يْلَۀُ أَحَدَهُمَا قَالَ فَیَلَعَ قَمِيصَهُ فَقَالَ بَرَّأَنِیَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا بَرَّأَنِی مِنْ قَمِيصِی وَ لَمَّا جَرَى لَ

قَرالَ نَرْفَرعُ   الْهَرِیرِ صَاحُوا یَا مُعَاوِیَۀُ هَلَکَتِ الْعَرَبُ فَقَالَ مُعَاوِیَۀُ یَا عَمْرُو نَفِررُّ أَوْ نَسْرتَأْمِنُ   

كِتابِ   الْمَصَاحِفَ عَلَى الرِّمَاحِ وَ نَقْرَأُ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْکِتابِ یُدْعَوْنَ إِلى

جَرلٍ وَ إِنْ أَبَرى   فَإِنْ قَبِلُوا حُکْمَ الْقُرْينِ رَفَعْنَا الْحَرْبَ وَ رَافَعْنَا بِهِمْ إِلَرى أَ   اللَّهِ لِيَحْکُمَ بَيْنَهُمْ

مْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَعْضُهُمْ إِلَّا الْقِتَالَ فَلَلْنَا شَوْكَتَهُمْ وَ تَقَعُ بَيْنَهُمْ الْفُرْقَۀُ وَ يمُرُ بِالنِّدَاءِ فَلَسْنَا وَ لَسْتُ

تَيْنِ وَ لِلْبَلْدَةِ وَ إِنْ تَردْفَعُوهَا فَفِيهَرا   وَ لَا الْمُجْمِعِينَ عَلَى الرِّدَّةِ فَإِنْ تَقْبَلُوهَا فَفِيهَا الْبَقَاءُ لِلْفِرْقَ

 الْفَنَاءُ وَ كُلُّ بَلَاءٍ إِلَى مُدَّةٍ.

  فَقَالَ عَوْفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

  رَمَيْنَاهُمْ حَتَّى أَزَلْنَا صُفُوفَهُمْ
 

 «8» فَلَمْ یَرَ إِلَّا بَوْجَهً وَ كَئَابِيَا

 احِفِ وَ الْقَنَاوَ حَتَّى اسْتَغَاثُوا بِالْمَصَ
 

 .-بِهَا وَقَفَاتٌ یَیْتَطِفْنَ الْمُحَامِيَا

 

  الْجُمَّانِیُّ الْعَلَوِیُ

  هَبَلَتْ أُمُّ قُرَیْشٍ حِينَ تَدْعُونَ الْهَبَلَ
 

حِرينَ نَرراطُوا بِکِتَرابِ اللَّررهِ أَطْرررَافَ   

 .-«1»  الْأَسَلِ

 

بْنُ حُصَيْنٍ الطَّائِیُّ وَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْ ٍ الْکِنْدِیُّ أَجِبِ الْقَوْمَ إِلَى  فَقَالَ مِسْعَرُ بْنُ فَدَكِیٍّ وَ زَیْدُ

 كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَیْحَکُمْ وَ اللَّهِ إِنَّهُمْ مَا رَفَعُروا الْمَصَراحِفَ إِلَّرا خَدِیعَرۀً وَ    

 مَکِيدَةً حِينَ عَلَوْتُمُوهُمْ.

نْشَدَ الَ خَالِدُ بْنُ مَعْمَرٍ السَّدُوسِیُّ یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَيْنَا مَا كُفِينَا مَئُونَتَهُ وَ أَوَ قَ

  رِفَاعَۀُ بْنُ شَدَّادٍ الْبَجَلِیُ

 وَ إِنْ حَکَمُوا بِالْعَدْلِ كَانَتْ سَلَامَۀً
 

 «1» رِوَ إِلَّا أَثَرْنَاهَا بِيَوْمٍ قَمَاطِ
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اكَ فَقَصَدَ إِلَيْهِ عِشْرُونَ أَلْفَ رَجُلٍ یَقُولُونَ یَا عَلِیُّ أَجِبْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ إِذَا دُعِيتَ وَ إِلَّا دَفَعْنَ

إِنِّی يمُررُكُمْ  بِرُمَّتِكَ إِلَى الْقَوْمِ أَوْ نَفْعَلُ بِكَ مَا فَعَلْنَا بِعُثْمَانَ فَقَالَ فَاحْفَظُوا عَنِّری مَقَرالَتِی فَر   

  بِالْقِتَالِ فَإِنْ تَعْصُونِی فَافْعَلُوا مَا بَدَا لَکُمْ قَالُوا فَابْعَثْ إِلَى الْأَشْتَرِ لِيَأْتِيَنَّكَ

 811ص ، 1 جالسالم، مناقب يل أبی طالب عليهم                         

الْأَشْتَرُ إِنِّی قَدْ رَجَوْتُ أَنْ یَفْتَحَ اللَّهُ لَا تُعَجِّلْنِی وَ  فَبَعَثَ یَزِیدَ بْنَ هَانِی السَّبِيعِیَّ یَدْعُوهُ فَقَالَ

 شَدَّدَ فِی الْقِتَالِ فَقَالُوا حَرَّضْتَهُ فِی الْحَرْبِ فَابْعَرثْ إِلَيْرهِ بِعَزِیمَتِركَ لِيَأْتِيَركَ وَ إِلَّرا وَ اللَّرهِ      

لَهُ أَقْبِلْ إِلَيْنَا فَإِنَّ الْفِتْنَۀَ قَدْ وَقَعَتْ فَأَقْبَلَ الْأَشْتَرُ یَقُرولُ   اعْتَزَلْنَاكَ قَالَ یَا یَزِیدُ عُدْ إِلَيْهِ وَ قُلْ

فَعُروا  لِأَهْلِ الْعِرَاقِ یَا أَهْلَ الذُّلِّ وَ الْوَهْنِ أَ حِينَ عَلَوْتُمُ الْقَوْمَ وَ عَلِمُوا أَنَّکُمْ لَهُرمْ قَراهِرُونَ رَ  

مَکْراً فَقَالُوا قَاتَلْنَاهُمْ فِی اللَّهِ فَقَالَ أَمْهِلُرونِی سَراعَۀً وَ أَحْسَسْرتُ    لَکُمُ الْمَصَاحِفَ خَدِیعَۀً وَ 

 بِالْفَتْحِ وَ أَیْقَنْتُ بِالظَّفَرِ قَالُوا لَا قَالَ أَمْهِلُونِی عَدْوَةَ فَرَسِری قَرالُوا إِنَّرا لَسْرنَا نُطِيعُركَ وَ لَرا      

لَى رُءُوسِ الرِّمَاحِ نُدْعَى إِلَيْهَرا فَقَرالَ خُردِعْتُمْ وَ اللَّرهِ     لِصَاحِبِكَ وَ نَحْنُ نَرَى الْمَصَاحِفَ عَ

يررَ  فَانْیَدَعْتُمْ وَ دُعِيتُمْ إِلَى وَضْعِ الْحَرْبِ فَأَجَبْتُمْ فَقَامَ جَمَاعَۀٌ مِنْ بَکْرِ بْنِ وَائِلٍ فَقَالُوا یَا أَمِ

نْ أَبَيْتَ أَبَيْنَا فَقَالَ ع نَحْنُ أَحَ ُّ مَنْ أَجَابَ إِلَرى كِتَرابِ   الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَجَبْتَ الْقَوْمَ أَجَبْنَا وَ إِ

كَ اللَّهِ وَ إِنَّ مُعَاوِیَۀَ وَ عَمْراً وَ ابْنَ أَبِی مُعَيْطٍ وَ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَۀَ وَ ابْنَ أَبِی سَرْحٍ وَ الضَّرحَّا 

ا أَعْرَفُ بِهِمْ مِنْکُمْ قَدْ صَحِبْتُهُمْ أَطْفَالًا وَ رِجَالًا فِی بْنَ قَيْ ٍ لَيْسُوا بِأَصْحَابِ دِینٍ وَ قُرْينٍ أَنَ

نُ فَدَكِیٍّ كَلَامٍ لَهُ. فَقَالَ أَهْلُ الشَّامِ فَإِنَّا قَدِ اخْتَرْنَا عَمْراً فَقَالَ الْأَشْعَثُ وَ ابْنُ الْکَوَّاءِ وَ مِسْعَرُ بْ

مُوسَى فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَإِنَّکُمْ قَدْ عَصَيْتُمُونِی فِری أَوَّلِ   وَ زَیْدٌ الطَّائِیُّ نَحْنُ اخْتَرْنَا أَبَا

ؤْمِنِينَ ع الْأَمْرِ فَلَا تَعْصُونِی الْآنَ فَقَالُوا إِنَّهُ قَدْ كَانَ یُحَذِّرُنَا مِمَّا قَدْ وَقَعْنَا فِيهِ فَقَالَ أَمِيررُ الْمُر  

قَنِی وَ قَدْ خَذَلَ النَّاسَ ثُمَّ هَرَبَ مِنِّی حَتَّى أَمَّنْتُهُ بَعْدَ شَهْرٍ وَ لَکِنْ هَرذَا  إِنَّهُ لَيْ َ بِثِقَۀٍ قَدْ فَارَ

ابْنُ عَبَّاسٍ أُوَلِّيهِ ذَلِكَ قَالُوا وَ اللَّهِ مَا نُبَالِی أَنْتَ كُنْتَ أَمِ ابْرنُ عَبَّراسٍ قَرالَ فَالْأَشْرتَرُ قَرالَ      

 رْبَ غَيْرُ الْأَشْتَرِ وَ هَلْ نَحْنُ إِلَّا فِی حُکْمِ الْأَشْتَرِ.الْأَشْعَثُ وَ هَلْ سَعَّرَ الْحَ



 .............................................................................................|فراتر از قیام  __ 622

قَالَ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِی مَنْ رَأَى عَلِيّاً ع یَوْمَ صِفِّينَ یُصَفِّ ُ بِيَدَیْهِ وَ یَقُولُ یَا عَجَبراً أُعْصَرى وَ   

ى قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاصْنَعُوا مَا بَدَا لَکُمْ اللَّهُمَّ إِنِّی أَبْرَأُ یُطَاعُ مُعَاوِیَۀُ وَ قَالَ قَدْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَبَا مُوسَ

كٍ إِلَيْكَ مِنْ صَنِيعِهِم وَ قَالَ الْأَحْنَفُ إِذَا اخْتَرْتُمْ أَبَا مُوسَى فَارْقُبُوا ظَهْرَهُ فَقَالَ خُزَیْمُ بْنُ فَاتِ

  الْأَسَدِیُ

  ونَ بِهِلَوْ كَانَ لِلْقَوْمِ رَأْیٌ یَرْشُدُ
 

  أَهْلُ الْعِرَاقِ رَمَوْكُمُ بِابْنِ عَبَّاسٍ

  لَکِنْ رَمَوْكُمْ بِشَيْخٍ مِنْ ذَوِی یَمَنٍ
 

لَررمْ یَرردْرِ مَررا ضَرررَبَ أَسْرردَاسٌ وَ   

 .-أَخْمَاسٌ

 811ص ، 1 جالسالم، مناقب يل أبی طالب عليهم                         

اتِبُ عَلِیٍّ ع عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِی رَافِعٍ وَ كَاتِربُ مُعَاوِیَرۀَ عُمَيْررَ بْرنَ عَبَّرادٍ      فَلَمَّا اجْتَمَعُوا كَانَ كَ

وِیَۀُ بْنُ الْکَلْبِیَّ فَکَتَبَ عُبَيْدُ اللَّهِ هَذَا مَا تَقَاضَى عَلَيْهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ مُعَا

لَ عَمْرٌو اكْتُبُوا اسْمَهُ وَ اسْمَ أَبِيهِ هُوَ أَمِيرُكُمْ فَأَمَّا أَمِيرُنَا فَلَا فَقَالَ الْرأَحْنَفُ لَرا   أَبِی سُفْيَانَ فَقَا

فَقَالَ عَلِیٌّ ع اللَّهُ أَكْبَرُ سُنَّۀٌ بِسُنَّۀٍ وَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ  -تَمْحُ اسْمَ إِمَارَةِ الْمُؤْمِنِينَ امْحُ تَرْحَهُ مِنَ اللَّهِ

 نِّی لَکَاتِبٌ یَوْمَ الْحُدَیْبِيَۀوَ إِ

 181-188ص ، 11 جبحار األنوار، 

 )به نقل از مناقب شهريشوب(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 های رهبر اسالمی ویژگی .242

 111-117ص نهج البالغۀ )للصبحی صالح(، 

عليه و سلم، و من هو جدیر بأن یکرون   و من خطبۀ له ع فی رسول اللّه، صلى اللّه 871

 للیالفۀ و فی هوان الدنيا

  رسول اهلل

  أَمِينُ وَحْيِهِ وَ خَاتَمُ رُسُلِهِ وَ بَشِيرُ رَحْمَتِهِ وَ نَذِیرُ نِقْمَتِهِ

 الجدیر بالیالفۀ

  لَمُهُمْأَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَ َّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْ

 111ص نهج البالغۀ )للصبحی صالح(،                         

نْعَقِدُ بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتُعْتِبَ فَإِنْ أَبَى قُوتِلَ وَ لَعَمْرِی لَئِنْ كَانَتِ الْإِمَامَۀُ لَا تَ

ذَلِكَ سَبِيلٌ وَ لَکِنْ أَهْلُهَا یَحْکُمُونَ عَلَى مَنْ غَابَ حَتَّى یَحْضُرَهَا عَامَّۀُ النَّاسِ ]مَا[ فَمَا إِلَى 

ادَّعَرى   عَنْهَا ثُمَّ لَيْ َ لِلشَّاهِدِ أَنْ یَرْجِعَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ یَیْتَارَ أَلَا وَ إِنِّی أُقَاتِلُ رَجُلَيْنِ رَجُلًا

عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهَا خَيْرُ مَا تَوَاصَى الْعِبَادُ  مَا لَيْ َ لَهُ وَ يخَرَ مَنَعَ الَّذِی عَلَيْهِ أُوصِيکُمْ

لَا یَحْمِلُ بِهِ وَ خَيْرُ عَوَاقِبِ الْأُمُورِ عِنْدَ اللَّهِ وَ قَدْ فُتِحَ بَابُ الْحَرْبِ بَيْنَکُمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ الْقِبْلَۀِ وَ 

[ بِمَوَاضِعِ الْحَ ِّ فَامْضُوا لِمَا تُؤْمَرُونَ بِرهِ وَ   وَ الصَّبْرِ وَ الْعِلْمِ ]بِمَوَاقِعِهَذَا الْعَلَمَ إِلَّا أَهْلُ الْبَصَرِ 

 ونَهُ غِيَراقِفُوا عِنْدَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ وَ لَا تَعْجَلُوا فِی أَمْرٍ حَتَّى تَتَبَيَّنُوا فَإِنَّ لَنَا مَعَ كُلِّ أَمْرٍ تُنْکِرُ

 111ص  ،11 جبحار األنوار، 

 )به نقل از نهج البالغه(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 جنگ نهروان و شکست خوارج در زمانی کوتاه .243

 821-822ص ،1 اليعقوبى،ج تاریخ

 [ ]وقعۀ خوارج 

و تنادى الناس: حکم و اهلل الحکمان بغير ما فی الکتاب، و الشرط عليهمرا غيرر هرذا. و    

رب القوم بالسياط، و أخذ قوم بشعور بعض، و افترق الناس و نادت الیروارج: كفرر   تضا

الحکمان، ال حکم إال هلل. و قيل: أول من نادى بذلك عروة برن أدیرۀ التميمری قبرل أن     

. قال ابن الکلبی: أخبرنی عبد 11یجتمع الحکمان، و كانت الحکومۀ فی شهر رمضان سنۀ 

 قال: الرحمن بن حصين بن سوید .....

 828ص ،1 اليعقوبى،ج تاریخ                        

إنی ألسایر أبا موسى األشعری على شاطئ الفرات، و هرو إذ ذاك عامرل لعمرر، فجعرل     

یحدثنی، فقال: إن بنی إسرائيل لم تزل الفتن ترفعهم و تیفضهم أرضا بعرد أرض، حترى   

ى أحد الحکمين، قال فقال لی: حکموا ضالين أضال من اتبعهما. قلت: فإن كنت یا أبا موس

إذا ال ترك اهلل لی فی السماء مصعدا، و ال فی األرض مهربا إن كنت أنا هو. فقال سروید:  

لربما كان البالء موكال بالمنط . و لقيته بعد التحکيم، فقلت: إن اهلل إذا قضى أمرا لم یغالب. 

و أثنى عليه، ثرم قرال: أیهرا    و انصرف علی إلى الکوفۀ، فلما قدمها قام خطيبا، فحمد اهلل 

الناس! إن أول وقوع الفتن هوى یتبع، و أحکام تبتدع، یعظم فيها رجال رجراال، ییرالف   

فيها حکم اهلل، و لو أن الح  أخلص فعمل به لم ییف على ذی حجى و لکن یؤخذ ضغث 

من ذا و ضغث من ذا، فيیلط فيعمل به، فعند ذلك یستولی الشيطان على أوليائه و ینجرو  

الذین سبقت لهم منا الحسنى. و صارت الیوارج إلى قریۀ یقال لها حروراء بينهرا و برين   

الکوفۀ نصف فرسخ، و بها سموا الحروریۀ، و رئيسهم عبد اهلل بن وهرب الراسربی، و ابرن    

الکواء، و شبث بن ربعی، فجعلوا یقولون: ال حکم إال هلل، فإذا بلغ عليا ذلك قرال: كلمرۀ   
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ثم خرجوا فی ثمانيۀ يالف، و قيل: فی اثنی عشر ألفا، فوجره إلريهم    ح  أرید بها باطل.

علی عبد اهلل بن عباس، فکلمهم، و احتجوا عليه، فیرج إليهم علی فقال: أ تشهدون علی 

بجهل؟ قالوا: ال! قال: فتنفذون أحکامی؟ قالوا: نعم! قرال: فرارجعوا إلرى كروفتکم حترى      

یقومون فيقولون: ال حکم إال هلل، فيقول علری:   نتناظر، فرجعوا من عند يخرهم، ثم جعلوا

حکم اهلل أنتظر فيکم. و خرجوا من الکوفۀ، فوثبوا على عبد اهلل ابرن خبراب برن األرت،    

فقتلوه و أصحابه، فیرج إليهم علی، فناشدهم اهلل، و وجه إليهم عبد اهلل بن عباس، فقرال:  

مؤمنين؟ أ لم یحکم فيکم بالح ، و یا ابن عباس قل لهؤالء الیوارج ما نقمتم على أمير ال

  یقيم فيکم العدل، و لم

 821ص ،1 اليعقوبى،ج تاریخ                        

یبیسکم شيئا من حقوقکم؟ فناداهم عبد اهلل بن عباس بذلك، فقالت طائفۀ منهم: و اهلل ال 

نرا علرى علری    نجيبه. و قالت األخرى: و اهلل لنجيبنه ثم لنیصمنه، نعم، یا ابن عباس، نقم

خصاال كلها موبقۀ لو لم نیصمه منها إال بیصلۀ خصرمناه، محرا اسرمه مرن أمرره أميرر       

ء إلى  المؤمنين یوم كتب إلى معاویۀ، و رجعنا عنه یوم صفين، فلم یضربنا بسيفه حتى نفی

اهلل، و حکم الحکمين، و زعم أنه وصى، فضيع الوصيۀ، و جئتنا یا ابن عبراس فری حلرۀ    

عونا إلى مثل ما یدعونا إليه؟ فقال ابرن عبراس: قرد سرمعت، یرا أميرر       حسنۀ جميلۀ تد

المؤمنين، مقالۀ القوم، و أنت أح  بالجواب. فقال: حججتهم و الرذی فلر  الحبرۀ و بررأ     

النسمۀ، قل لهم: أ لستم راضين بما فی كتاب اهلل، و بما فيه من أسروة رسرول اهلل؟ قرالوا:    

رسول اهلل یوم الحدیبيۀ، إذ كتب إلى سهيل ابن  بلى! قال: فعلی بذلك أرضی. كتب كاتب

عمرو و صیر بن حرب و من قبلهما من المشركين: من محمد رسول اهلل، فکتبوا إليه: لرو  

علمنا أنك رسول اهلل ما قاتلناك، فاكتب إلينا: من محمرد برن عبرد اهلل لنجيبرك، فمحرا      

بنبوتی و أمری، فکتب: مرن   رسول اهلل اسمه بيده، و قال: إن اسمی و اسم أبی ال یذهبان

محمد بن عبد اهلل، و كذلك كتب األنبياء كما كتب رسول اهلل إلى اآلباء، ففری رسرول اهلل   



 .............................................................................................|فراتر از قیام  __ 695

أسوة حسنۀ. و أما قولکم إنی لم أضربکم بسيفی یوم صفين حتى تفيئوا إلى أمر اهلل، فرإن  

و أنا و أهل بيتری  اهلل جل و عز یقول: و ال تلقوا بأیدیکم إلى التهلکۀ، و كنتم عددا جما، 

فی عدة یسيرة. و أما قولکم إنی حکمت الحکمين، فإن اهلل عز و جل حکرم فری أرنرب    

یباع بربع درهم، فقال: یحکم به ذوا عدل منکم، و لو حکم الحکمان بما فی كتاب اهلل لما 

وسعنی الیروج من حکمهما. و أما قولکم إنی كنت وصيا فضيعت الوصيۀ، فإن اهلل عرز و  

  : و هلل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال و من كفر فإن اهللجل یقول

 821ص ،1 اليعقوبى،ج تاریخ                        

غنی عن العالمين أ فرأیتم هذا البيت، لو لم یحجج إليه أحد كران البيرت یکفرر، إن هرذا     

یای ال أنا كفررت بتركری   البيت لو تركه من استطاع إليه سبيال كفر، و أنتم كفرتم بتركکم إ

لکم. فرجع یومئذ من الیوارج ألفان، و أقام أربعۀ يالف، و التحمت الحرب بينهم مع زوال 

الشم ، فأقامت مقدار ساعتين من النهار، فقتلوا من عند يخرهم، و قتل ذو الثدیۀ، و لرم  

و كانت یفلت من القوم إال أقل من عشرة، و لم یقتل من أصحاب علی إال أقل من عشرة، 

. و لما قدم علی الکوفۀ قام خطيبا فقال: بعد حمد اهلل و الثناء عليه 12وقعۀ النهروان سنۀ 

و التذكير لنعمه و الصالة على محمد و ذكره بما فضله اهلل به، أما بعرد أیهرا النراس! فأنرا     

فقأت عين الفتنۀ، و لم یکن ليجترئ عليها أحد غيری، و لرو لرم أكرن فريکم مرا قوترل       

ثون، و ال القاسطون، و ال المارقون، ثم قال: سلونی قبل أن تفقدونی، فإنی عن قليرل  الناك

مقتول، فما یحب  أشقاها أن ییضبها بدم أعالها، فو الذی فل  البحرر و بررأ النسرمۀ ال    

ء فيما بينکم و بين الساعۀ، و ال عن فتنۀ تضل مائۀ أو تهردی مائرۀ إال    تسألونی عن شی

ائدها و سائقها إلى یوم القيامۀ. إن القرين ال یعلم علمره إال مرن ذاق   أنبأتکم بناعقها و ق

طعمه، و علم بالعلم جهله، و أبصر عمله، و استمع صممه و أدرك به مأواه، و حی بره إن  

مات، فأدرك به الرضا من اهلل، فاطلبوا ذلك عند أهله، فإنهم فی بيرت الحيراة، و مسرتقر    

العلم الذین ییبركم عملهم عن علمهرم و ظراهرهم عرن    القرين، و منزل المالئکۀ، و أهل 
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باطنهم هم الذین ال ییالفون الح ، و ال ییتلفون فيه، قد مضى فيهم من اهلل حکم صادق، 

و فی ذلك ذكرى للذاكرین. و أما إنکم ستلقون بعدی ذال شرامال و سريفا قراتال و أثررة     

عيرونکم، و تردخل الفقرر    قبيحۀ یتیذها الظالمون عليکم سنۀ تفرق جموعکم، و تبکری  

 بيوتکم، و ستذكرون ما أقول لکم عن قليل، و ال یبعد اهلل إال من ظلم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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های  در برابر توطئه یاران امام حسن از برخیمقاومت  .248

 معاویه

 816-811ص ، 86 أبی الحدید، جشرح نهج البالغۀ، البن 

كان علی ع قد ولى زیادا قطعۀ من أعمال فارس و   ى أبو جعفر محمد بن حبيب قالو رو

اصطنعه لنفسه فلما قتل علی ع بقی زیاد فی عمله و خاف معاویۀ جانبه و علرم صرعوبۀ   

  ناحيته و أشف  من مماألته الحسن بن علی ع

ا بعد فإنك عبرد  فکتب إليه من أمير المؤمنين معاویۀ بن أبی سفيان إلى زیاد بن عبيد أم

قد كفرت النعمۀ و استدعيت النقمۀ و لقد كان الشکر أولى بك مرن الکفرر و إن الشرجرة    

لتضرب بعرقها و تتفرع من أصلها إنك ال أم لك بل ال أب لك قد هلکرت و أهلکرت و   

ظننت أنك تیرج من قبضتی و ال ینالك سلطانی هيهات ما كل ذی لب یصيب رأیه و ال 

مشورته أم  عبد و اليوم أمير خطۀ ما ارتقاها مثلك یا ابن سميۀ  كل ذی رأی ینصح فی

و إذا أتاك كتابی هذا فیذ الناس بالطاعۀ و البيعۀ و أسرع اإلجابۀ فإنك أن تفعل فدمك 

  حقنت و نفسك تداركت و إال اختطفتك

 811ص ، 86 أبی الحدید، جشرح نهج البالغۀ، البن                         

و نلتك بأهون سعی و أقسم قسما مبرورا إال أوتى بك إال فی زمارة « 8»  بأضعف ریش

تمشی حافيا من أرض فارس إلى الشام حتى أقيمك فی السوق و أبيعرك عبردا و   « 1»

 أردك إلى حيث كنت فيه و خرجت منه و السالم.

 فلما ورد الکتاب على زیاد غضب غضبا شدیدا و جمع الناس و صعد المنبر فحمد اهلل ثم

قال ابن يكلۀ األكباد و قاتلۀ أسد اهلل و مظهر الیالف و مسر النفاق و رئي  األحرزاب و  
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من أنف  ماله فی إطفاء نور اهلل كتب إلی یرعد و یبرق عن سحابۀ جفل ال ماء فيها و عما 

قليل تصيرها الریاح قزعا و الذی یدلنی على ضعفه تهدده قبل القدرة أ فمن إشفاق علری  

بين صرواع  تهامرۀ   « 1»  كال و لکن ذهب إلى غير مذهب و قعقع لمن ربیتنذر و تعذر 

كيف أرهبه و بينی و بينه ابن بنت رسول اهلل ص و ابرن ابرن عمره فری مائرۀ ألرف مرن        

المهاجرین و األنصار و اهلل لو أذن لی فيه أو ندبنی إليه ألریته الکواكب نهارا و ألسرعطته  

 مع غدا و المشورة بعد ذلك إن شاء اهلل ثم نزل.ماء الیردل دونه الکالم اليوم و الج

و كتب إلى معاویۀ أما بعد فقد وصل إلی كتابك یا معاویۀ و فهمرت مرا فيره فوجردتك     

كالغری  یغطيه الموج فيتشبث بالطحلب و یتعل  بأرجل الضفادع طمعا فری الحيراة إنمرا    

فسادا فأما سبك لی  یکفر النعم و یستدعی النقم من حاد اهلل و رسوله و سعى فی األرض

فلو ال حلم ینهانی عنك و خوفی أن أدعى سفيها ألثرت لك میازی ال یغسلها المراء و  

أما تعييرك لی بسميۀ فإن كنت ابن سميۀ فأنت ابن جماعۀ و أما زعمك أنك تیتطفنری  

 بأضعف ریش و تتناولنی بأهون سعی فهل رأیت بازیا یفزعه صغير

 811ص ، 86 أبی الحدید، جهج البالغۀ، البن شرح ن                        

القنابر أم هل سمعت بذئب أكله خروف فامض اآلن لطيتك و اجتهد جهدك فلست أنزل 

إال بحيث تکره و ال أجتهد إال فيما یسوؤك و ستعلم أینا الیاضع لصاحبه الطالع إليره و  

 السالم.

لمغيرة بن شعبۀ فیال به و قال فلما ورد كتاب زیاد على معاویۀ غمه و أحزنه و بعث إلى ا

یا مغيرة إنی أرید مشاورتك فی أمر أهمنی فانصحنی فيه و أشر علی بررأی المجتهرد و   

كن لی أكن لك فقد خصصتك بسری و يثرتك على ولدی قال المغيررة فمرا ذاك و اهلل   

لتجدنی فی طاعتك أمضى من الماء إلى الحدور و من ذی الرون  فی كف البطل الشجاع 

یا مغيرة إن زیادا قد أقام بفارس یکش لنا كشيش األفاعی و هو رجل ثاقب الررأی  قال 

ماضی العزیمۀ جوال الفکر مصيب إذا رمى و قد خفت منه اآلن مرا كنرت يمنره إذ كران     
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صاحبه حيا و أخشى مماألته حسنا فکيف السبيل إليه و ما الحيلۀ فی إصالح رأیه قرال  

ا رجل یحب الشرف و الذكر و صعود المنابر فلو الطفتره  المغيرة أنا له إن لم أمت إن زیاد

المسألۀ و ألنت له الکتاب لکان لك أميل و بك أوث  فاكتب إليه و أنرا الرسرول فکترب    

معاویۀ إليه من أمير المؤمنين معاویۀ بن أبی سفيان إلى زیاد بن أبی سفيان أما بعرد فرإن   

رء المضروب به المثل قاطع الررحم  المرء ربما طرحه الهوى فی مطارح العطب و إنك للم

و واصل العدو و حملك سوء ظنك بی و بغضك لی علرى أن عققرت قرابتری و قطعرت     

نسبی و حرمتی حتى كأنك لست أخی و لي  صیر بن حرب أباك « 8»  رحمی و بتت

و أنرت تقراتلنی و لکرن    « 1»  و أبی و شتان ما بينی و بينك أطلب بدم ابن أبی العراص 

  اوة من قبل النساء فکنتأدركك عرق الرخ

 817ص ، 86 أبی الحدید، جشرح نهج البالغۀ، البن                         

 كتاركۀ بيضها بالعراء
 

 و ملحفۀ بيض أخرى جناحا

و قد رأیت أن أعطف عليك و ال أؤاخذك بسوء سرعيك و أن أصرل رحمرك و أبتغری     

لبحر فی طاعۀ القوم فتضرب بالسريف  الثواب فی أمرك فاعلم أبا المغيرة إنك لو خضت ا

حتى انقطع متنه لما ازددت منهم إال بعدا فإن بنی عبد شم  أبغض إلى بنی هاشرم مرن   

الشفرة إلى الثور الصریع و قد أوث  للذبح فارجع رحمك اهلل إلى أصلك و اتصل بقومك 

 غيره فقد أصبحت ضال النسب و لعمری ما فعرل برك  « 8»  و ال تکن كالموصول بریش

ذلك إال اللجاج فدعه عنك فقد أصبحت على بينۀ من أمرك و وضوح من حجتك فإن 

أحببت جانبی و وثقت بی فأمره بأمره و إن كرهت جانبی و لم تث  بقولی ففعل جميل ال 

 علی و ال لی و السالم.

فرحل المغيرة بالکتاب حتى قدم فارس فلما ريه زیاد قربه و أدناه و لطف به فردفع إليره   

ب فجعل یتأمله و یضحك فلما فرغ من قراءته وضعه تحت قدمه ثم قال حسبك یا الکتا

مغيرة فإنی أطلع على ما فی ضميرك و قد قدمت من سفرة بعيدة فقم و أرح ركابك قال 
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أجل فدع عنك اللجاج یرحمك اهلل و ارجع إلى قومك و صل أخاك و انظر لنفسرك و  

و لی فی أمری رویۀ فال تعجل علی و ال ال تقطع رحمك قال زیاد إنی رجل صاحب أناة 

ء حتى أبدأك ثم جمع الناس بعد یومين أو ثالثۀ فصرعد المنبرر فحمرد اهلل و     تبدأنی بشی

أثنى عليه ثم قال أیها الناس ادفعوا البالء ما اندفع عنکم و ارغبوا إلى اهلل فی دوام العافيۀ 

م فوجدتهم كاألضراحی فری   لکم فقد نظرت فی أمور الناس منذ قتل عثمان و فکرت فيه

كل عيد یذبحون و لقد أفنى هذان اليومان یوم الجمل و صفين ما ینيف علرى مائرۀ ألرف    

كلهم یزعم أنه طالب ح  و تابع إمام و على بصيرة من أمره فإن كان األمر هکذا فالقاتل 

 و المقتول فی الجنۀ كال

 816ص ، 86 ید، جأبی الحدشرح نهج البالغۀ، البن                         

لي  كذلك و لکن أشکل األمر و التب  على القوم و إنی لیائف أن یرجع األمر كما بدأ 

فکيف المرئ بسالمۀ دینه و قد نظرت فی أمر الناس فوجدت أحرد العراقبتين العافيرۀ و    

سأعمل فی أموركم ما تحمدون عاقبته و مغبته فقد حمدت طاعتکم إن شاء اهلل ثم نزل و 

الکتاب أما بعد فقد وصل كتابك یا معاویۀ مع المغيرة بن شعبۀ و فهمرت مرا    كتب جواب

فيه فالحمد هلل الذی عرفك الح  و ردك إلى الصلۀ و لست ممن یجهل معروفا و ال یغفل 

حسبا و لو أردت أن أجيبك بما أوجبته الحجۀ و احتمله الجواب لطرال الکتراب و كثرر    

ا عن عقد صحيح و نيۀ حسنۀ و أردت بذلك الیطاب و لکنك إن كنت كتبت كتابك هذ

برا فستزرع فی قلبی مودة و قبوال و إن كنت إنما أردت مکيدة و مکرا و فساد نيۀ فرإن  

النف  تأبى ما فيه العطب و لقد قمت یوم قرأت كتابك مقاما یعبرأ بره الیطيرب المردره     

و أنرا علرى    فتركت من حضر ال أهل ورد و ال صدر كالمتحيرین بمهمۀ ضل بهم الردليل 

  أمثال ذلك قدیر و كتب فی أسفل الکتاب

  إذا معشری لم ینصفونی وجدتنی
 

 أدافع عنی الضيم ما دمت باقيا

  و كم معشر أعيت قناتی عليهم
 

 فالموا و ألفونی لدى العزم ماضيا
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  و هم به ضاقت صدور فرجته
 

 و كنت بطبی للرجال مداویا

 أدافع بالحلم الجهول مکيدة
 

 له تحت العضاه الدواهياو أخفى 

  فإن تدن منی أدن منك و إن تبن
 

 تجدنی إذا لم تدن منی نائيا

فأعطاه معاویۀ جميع ما سأله و كتب إليه بیط یده ما وث  به فدخل إليه الشرام فقربره و   

 أدناه و أقره على والیته ثم استعمله على العراق.

 71ص ، 11 جبحار األنوار، 

قي  بن سعد یدعوه و یمنيه فکتب إليه قي  ال و اهلل ال تلقرانی أبردا   و كتب معاویۀ إلى 

  إال بينی و بينك الرمح فکتب إليه معاویۀ لما یئ  منه أما بعد فإنك یهودی ابن یهرودی 

و تقتلها فيما لي  لك فإن ظهر أحب الفریقين إليك نبذك و عزلرك و إن    نفسك  تشقی

كان أبوك أوتر غير قوسه و رمى غير غرضه  ظهر أبغضهما إليك نکل بك و قتلك و قد

 فیذله قومه و أدركه یومه فمات بحوران طریدا غریبا و السالم.

فکتب إليه قي  بن سعد أما بعد فإنما أنت وثن ابن وثن دخلرت فری اإلسرالم كرهرا و     

أقمت فيه فرقا و خرجت منه طوعا و لم یجعل اهلل لك فيه نصيبا لم یقدم إسالمك و لرم  

اقك و لم تزل حربا هلل و لرسوله و حزبا من أحزاب المشركين و عدوا هلل و نبيه یحدث نف

و المؤمنين من عباده و ذكرت أبی فلعمری ما أوتر إال قوسه و ال رمى إال غرضه فشغب 

عليه من ال یش  غباره و ال یبلغ كعبه و زعمت أنی یهودی ابن یهرودی و قرد علمرت و    

ین الذی خرجت منه و أنصار الدین الذی دخلرت فيره و   علم الناس إنی و أبی أعداء الد

 صرت إليه و السالم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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  حسن

 (111و71 ی سند شماره)ر.ك: 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 

 ابیه تالش معاویه برای جذب زیادبن .251

 (111 ی سند شماره: نيز ر.ك)

 782-781ص ، 11 جبحار األنوار، 

أَنَّهُ لَمَّا كَانَ زَمَنُ عَلِیٍّ ع وَلَّى زِیَاداً فَارِسَ أَوْ بَعْرضَ أَعْمَرالِ فَرارِسَ      قَالَ وَ رَوَى الْمَدَائِنِیُ

وَ جَبَا خَرَاجَهَا وَ حَمَاهَا وَ عَرَفَ ذَلِكَ مُعَاوِیَۀُ فَکَتَبَ إِلَيْهِ أَمَّرا بَعْردُ    فَضَبَطَهَا ضَبْطاً صَالِحاً

ظَارِی بِركَ  فَإِنَّهُ غَرَّتْكَ قَلَّاعٌ تَأْوِی إِلَيْهَا لَيْلًا كَمَا یَأْوِی الطَّيْرُ إِلَى وَكْرِهَا وَ ایْمُ اللَّهِ لَوْ لَا انْتِ

فَلَنَرأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُرودٍ ال قِبَرلَ لَهُرمْ بِهرا وَ        هِ لَکَانَ لَكَ مِنِّی مَا قَالَهُ الْعَبْدُ الصَّالِحُمَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِ

  وَ كَتَبَ فِی أَسْفَلِ الْکِتَابِ شِعْراً مِنْ جُمْلَتِهِ  لَنُیْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّۀً وَ هُمْ صاغِرُونَ

 -نَعَامَتُهُ تَنْسَى أَبَاكَ وَ قَدْ شَالَتْ
 

 -إِذْ تَیْطُبُ النَّاسَ وَ الْوَالِی لَهُمْ عُمَرُ

 فَلَمَّا وَرَدَ الْکِتَابُ عَلَى زِیَادٍ قَامَ فَیَطَبَ النَّاسَ وَ قَالَ الْعَجَبُ مِنِ ابْنِ يكِلَۀِ الْأَكْبَرادِ وَ رَأْسِ 

رَسُولِ اللَّهِ ص وَ زَوْجُ سَيِّدَةِ نِسَراءِ الْعَرالَمِينَ وَ أَبُرو     النِّفَاقِ یَتَهَدَّدُنِی وَ بَيْنِی وَ بَيْنَهُ ابْنُ عَمِّ

 السِّبْطَيْنِ وَ صَاحِبُ الْوَلَاءِ وَ الْمَنْزِلَۀِ وَ الْإِخَاءِ فِی مِائَۀِ أَلْرفٍ مِرنَ الْمُهَراجِرِینَ وَ الْأَنْصَرارِ وَ    

  طَّىالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ تَیَ

 782ص ، 11 جبحار األنوار،                         

تَابِ هَؤُلَاءِ أَجْمَعِينَ إِلَیَّ لَوَجَدَنِی أَحْمَرَ مِیَشّاً ضَرَّاباً بِالسَّيْفِ ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَلِیٍّ ع وَ بَعَثَ بِکِ

إِنِّی قَدْ وَلَّيْتُكَ مَا وَلَّيْتُكَ وَ أَنَرا أَرَاكَ لِرذَلِكَ   مُعَاوِیَۀَ فِی كِتَابِهِ فَکَتَبَ إِلَيْهِ عَلِیٌّ ع أَمَّا بَعْدُ فَ
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 لَرمْ  أَهْلًا وَ إِنَّهُ قَدْ كَانَتْ مِنْ أَبِی سُفْيَانَ فَلْتَۀٌ فِی أَیَّامِ عُمَرَ مِنْ أَمَانِیِّ التِّيهِ وَ كَرذِبِ الرنَّفْ ِ  

سَباً وَ إِنَّ مُعَاوِیَۀَ كَالشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یَأْتِی الْمَرْءَ مِرنْ  تَسْتَوْجِبْ بِهَا مِيرَاثاً وَ لَمْ تَسْتَحِ َّ بِهَا نَ

 بَيْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ فَاحْذَرْهُ ثُمَّ احْذَرْهُ وَ السَّلَامُ.

قَالَ: كَانَ عَلِیٌّ ع قَدْ وَلَّى زِیَاداً قِطْعَۀً مِنْ  قَالَ وَ رَوَى أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ

هُ أَعْمَالِ فَارِسَ وَ اصْطَنَعَهُ لِنَفْسِهِ فَلَمَّا قُتِلَ عَلِیٌّ ع بَقِیَ زِیَادٌ فِی عَمَلِهِ وَ خَافَ مُعَاوِیَۀُ جَانِبَر 

يْهِ كِتَاباً یُهَدِّدُهُ وَ یُوعِدُهُ وَ یَدْعُوهُ إِلَى بَيْعَتِهِ وَ أَشْفَ َ مِنْ مُمَاالتِهِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع فَکَتَبَ إِلَ

بِرأَنْ  فَأَجَابَهُ زِیَادٌ بِکِتَابٍ أَغْلَظَ مِنْهُ فَشَاوَرَ مُعَاوِیَۀُ فِی ذَلِكَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَۀَ فَأَشَارَ عَلَيْرهِ  

هَبَ الْمُغِيرَةُ بِالْکِتَابِ إِلَيْهِ فَلَمَّا أَتَاهُ أَرْضَاهُ وَ أَخَرذَ مِنْرهُ   یَکْتُبَ إِلَيْهِ كِتَاباً یَسْتَعْطِفُهُ فِيهِ وَ یَذْ

ا وَثِ َ كِتَاباً یُظْهِرُ فِيهِ الطَّاعَۀَ بِشُرُوطٍ فَأَعْطَاهُ مُعَاوِیَۀُ جَمِيعَ مَا سَأَلَهُ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ بِیَطِّ یَدِهِ مَ

 رَّبَهُ وَ أَدْنَاهُ وَ أَقَرَّهُ عَلَى وَلَایَتِهِ ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْعِرَاقِ.بِهِ فَدَخَلَ إِلَيْهِ الشَّامَ وَ قَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 811-818ص ، 1 جالکافی، 
یِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْهُمْ ع قَالَ فِيمَا وَعَظَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِ -821

یَا عِيسَى أَنَا رَبُّكَ وَ رَبُّ يبَائِكَ اسْمِی وَاحِدٌ وَ أَنَا الْأَحَدُ الْمُتَفَرِّدُ بِیَلْر ِ كُرلِّ     بِهِ عِيسَى ع

 عُونَ...عِی وَ كُلٌّ إِلَیَّ رَاجِءٍ مِنْ صُنْ ءٍ وَ كُلُّ شَیْ شَیْ

 811ص ، 1 جالکافی،                         

یَا عِيسَى أَحْیِ ذِكْرِی بِلِسَانِكَ وَ لْيَکُنْ وُدِّی فِی قَلْبِكَ یَا عِيسَرى تَريَقَّظْ فِری سَراعَاتِ     ... 

 ...الْغَفْلَۀِ وَ احْکُمْ لِی لَطِيفَ الْحِکْمَۀ
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 111ص ، 17 تاریخ مدینۀ دمش ، ج

هبۀ اللّه بن أحمد بن عبد اللّه بن طاوس، أنبأنا أبو القاسم بن أبی العالء، أخبرنا أبو محمّد 

أنبأنا أبو بکر محمّد بن رزق اللّه بن عبد اللّه، حدّثنا أبو علی محمّد بن محمّرد برن عبرد    

الحميد بن يدم الفزاری، حدّثنا محمّد بن یزید، حدّثنا حامد بن یحيرى الصرلحی، حردّثنا    

، عن عبد اللّه «1»حدّثنا عبد اللّه بن بدیل العقيلی  -صری سکن مکۀب -عثمان بن اليمان

 بن عوسجۀ قال:

أوحى اللّه إلى عيسى بن مریم: أنزلنی من نفسرك كهمرك، و اجعلنری ذخررا لرك فری       

معادك، و تقرّب إلیّ بالنوافل أحبك، و ال تولّ غيری فأخرذلك، اصربر علرى الربالء، و     

ك، فإنّ مسرتی أن أطاع و ال أعصى، و كرن منّری   في« 1»ارض بالقضاء، و كن لمسرتی 

قریبا، و أحيی ذكری بلسانك، و لتکن مودتی فی صدرك، تيقظ مرن سراعات الغفلرۀ، و    

« 1»احکم لی لطف الفطنۀ، و كن لی راغبا راهبا، و أمت قلبك مرن الیشريۀ لری، و راع    

 ...الليل بح ّ مسرّتی، و اظم نهارك ليوم الرّیّ عندی،

 112ص ، 81 ج، بحار األنوار

 )به نقل از كافی(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 167-166ص ، 7 لسان العرب، ج
 یقظ:
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  ، و نسروة و رجرال   یَقْظرى   ، و التأْنيث یَقْظانُ  استَيْقَظَ، و النعت  اليَقَظۀُ: نَقِيضُ النوْم، و الفِعل

 ؛ قال أَبو حيّۀ النُّمَيْری: هو و اسْتيقظه  دة: قد استَيْقَظَ و أَیْقَظَهأَیْقاظٌ. ابن سي

 167ص ، 7 لسان العرب، ج                        

  شَمَّ بَطْناً، كأَنَّه  اسْتَيْقَظَتْه إِذا
 

  بمَعْبُوءةٍ وافى بها الهِنْدَ رادِعُ

من نومه   ، و هو االنْتباه من النوم. و أَیْقَظْتهو قد تکرر فی الحدیث ذكر اليَقَظۀ و االسْتِيقاظ

مُتَيَقِّظ حذِر، و   یَقِظ و یَقُظ: كالهما على النسب أَی  . و رجل فتَيَقَّظ، و هو یَقْظان  أَی نَبّهته

ء  أَیْقاظ، و أَمّا سيبویه فقال: ال یُکسّر یَقُظ لقلۀ فَعُلٍ فی الصّفات، و إِذا قلَّ بناء الشی  الجمع

یَقِظ ألَن فَعِلًا فی الصفات أَكثر من فَعُرلٍ،    تصرُّفه فی التکسير، و إِنما أَیْقاظ عنده جمع قلَّ

.  صرفۀَ المررأَة یَقراظى     یَقْظى  یِقاظ، و جمع  یَقْظان  یَقِظٍ أَیقاظ، و جمع  قال ابن بری: جمع

 اليَقَظَۀُ، قال عمر بن عبد العزیز:  غيره: و االسم

 يشُ شَقِيّاً،و مِن الناسِ مَن یَعِ
 

  اليَقَظَهْ  جِيفۀَ الليل غافِلَ

 فإِذا كان ذا حَياءٍ و دِینٍ،
 

  راقَب اللّهَ و اتَّقى الحَفَظهْ

 إِنَّما الناسُ سائرٌ و مُقِيمٌ،
 

  عِظَهْ  و الذی سارَ لِلْمُقِيم

یقُظٌ   باب فَعُلٍ و فَعِلٍ: رجلیَقُظاً، و لقد یَقُظَ یَقاظۀ و یَقَظاً بيِّناً. ابن السکيت فی   و ما كان

و یقِظ إِذا كان مُتَيَقِّظاً كثير التيَقُّظ فيه معرفۀ و فِطْنۀ، و مِثله عَجُلٌ و عَجِلٌ و طَمُعٌ و طَمِرعٌ  

یِقاظٌ. و تيقّظ فرالن لألَمرر     ، و الجمع یَقْظى  : كيقِظ، و األُنثى یَقْظانُ  و فَطُنٌ و فَطِنٌ. و رجل

. الليث: یقال للرذی   یَيْقَظ یَقَظاً و یَقَظۀً، فهو یقظان  . و یقال: یَقِظ فالن یقَّظْتُه إِذا تنبَّه، و قد

تَيْقِيظراً. و    یَقَّظْتره   الغُبار: أَثرته، و كرذلك   إِذا فرّقه. و أَیقظت  و أَیْقَظه  یُثير التراب قد یقَّظه

انقطع صوتُه مرن امْرتالء السّراق؛ قرال      اسْتَيْقظَ الیَلْیالُ و الحَلْیُ: صَوَّت كما یقال نامَ إِذا

 طُرَیْح:

 نامَتْ خَالخِلُها و جالَ وِشاحُها،
 

  و جَرى الوشاحُ على كَثِيبٍ أَهْيَلِ

  منه قَالئدُها التی  فاسْتَيْقَظَتْ
 

  عُقِدَتْ على جِيدِ الغَزالِ األَكْحَلِ
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ی حَیّ من قریش. و یقَظۀ: اسم رجرل و  : اسْمانِ. التهذیب: و یقَظۀ اسم أَب و یَقَظۀُ و یَقْظان

یقَظَۀ أَبری    یقَظۀ بن مُرَّة بن كَعْب بن لُؤیّ بن غالب بن فِهر؛ قال الشاعر فی  هو أَبو مَیْزُوم

 میزوم:

 جاءتْ قُرَیْش تَعُودُنی زُمَراً،
 

  و قد وَعَى أَجْرَها لها الحَفَظَهْ

 و لم یَعُدْنی سَهْمٌ و ال جُمَحٌ،
 

  یَقَظَهْ  رُّ من بَنیو عادَنی الغِ

 ال یَبْرَحُ العِزُّ فيهمُ أَبداً،
 

  حتى تَزُولَ الجِبالُ من قَرَظَهْ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 (66 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

های  در برابر توطئه از یاران امام حسن برخی مقاومت .255

  معاویه

 (111 ی سند شماره: نيز ر.ك)
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 12-12ص ،1 األشراف،ج أنساب

و هو بمسکن فری عشررة    -هقال المدائنی و كتب معاویۀ إلى قي  یدعوه إلى نفس -16

فأبى أن یجيبه، ثم كتب إليه: إنما أنت یهودی ابن یهودی، إن ظفر أحب الفریقين  -يالف

 إليك عزلك و استبدل بك، و إن ظفر

 (117ص ،1 زكار،ج )چاپ12ص ،1 األشراف،ج أنساب                        

ه و رمرى غيرر غرضره    أبغضهما إليك قتلك و نکّل بك، و قد كان أبوك أوتر غير قوسر 

[ و أخطأ المفصل، فیذله قومه و أدركه یومره، فهلرك بحروران طریردا، و     8فأكفر الحز ]

 السالم.

فکتب إليه قي  بن سعد بن عبادة: أما بعد یا معاویۀ فإنما أنت وثن ابن وثن مرن أوثران   

مکۀ!!! دخلت فی اإلسالم كرها و خرجت منه طوعا، لرم یقردم إیمانرك و لرم یحردث      

!!! و قد كان أبی أوتر قوسه و رمى غرضه فاعترض عليه من لم یبلرغ كعبره و لرم    نفاقك

تش  غباره، و كان أمرا مرغوبا عنه مزهودا فيه!!! و نحن أنصار الدین الذی خرجت منه، 

 و أعداء الدین الذی صرت إليه )ظ(.

 فقال له عمرو: أجبه. فقال: أخاف أن یجيبنی بما هو أشر من هذا.

 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 به معاویه امام حسن لشکر پیوستن فرماندهان .256

 (71 ی سند شماره)ر.ك: 

 11ص ، 11 جبحار األنوار، 

یج، الیرائج و الجرائح رُوِیَ عَنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَلِیٌّ ع جَاءَ النَّراسُ   -1

سَنِ وَ قَالُوا أَنْتَ خَلِيفَۀُ أَبِيكَ وَ وَصِيُّهُ وَ نَحْنُ السَّامِعُونَ الْمُطِيعُونَ لَكَ فَمُرْنَا بِأَمْرِكَ إِلَى الْحَ
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مْ وَ لَا فَقَالَ ع كَذَبْتُمْ وَ اللَّهِ مَا وَفَيْتُمْ لِمَنْ كَانَ خَيْراً مِنِّی فَکَيْفَ تَفُونَ لِی وَ كَيْفَ أَطْمَئِنُّ إِلَيْکُ

رَكِبَ ثِ ُ بِکُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَوْعِدُ مَا بَيْنِی وَ بَيْنَکُمْ مُعَسْکَرُ الْمَدَائِنِ فَوَافُوا إِلَیَّ هُنَاكَ فَأَ

رُّوهُ وَ رَكِبَ مَعَهُ مَنْ أَرَادَ الْیُرُوجَ وَ تَیَلَّفَ عَنْهُ كَثِيرٌ فَمَا وَفَوْا بِمَا قَالُوهُ وَ بِمَا وَعَردُوهُ وَ غَر  

 كَمَا غَرُّوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع مِنْ قَبْلِهِ فَقَامَ خَطِيباً وَ قَالَ غَرَرْتُمُونِی كَمَا غَرَرْتُمْ مَنْ كَرانَ مِرنْ  

هِ قَطُّ وَ لَا قَبْلِی مَعَ أَیِّ إِمَامٍ تُقَاتِلُونَ بَعْدِی مَعَ الْکَافِرِ الظَّالِمِ الَّذِی لَمْ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ لَا بِرَسُولِ

ا عَجُروزٌ  أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ هُوَ وَ بنی ]بَنُو[ أُمَيَّۀَ إِلَّا فَرَقاً مِنَ السَّيْفِ وَ لَوْ لَمْ یَبْ َ لِبَنِی أُمَيَّرۀَ إِلَّر  

داً فِی أَرْبَعَۀِ يلَافٍ دَرْدَاءُ لَبَغَتْ دِینَ اللَّهِ عِوَجاً وَ هَکَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ وَجَّهَ إِلَيْهِ قَائِ

تَوَجَّهَ إِلَى  وَ كَانَ مِنْ كِنْدَةَ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُعَسْکِرَ بِالْأَنْبَارِ وَ لَا یُحْدِثَ شَيْئاً حَتَّى یَأْتِيَهُ أَمْرُهُ فَلَمَّا

تَبَ إِلَيْهِ مَعَهُمْ أَنَّكَ إِنْ أَقْبَلْتَ إِلَیَّ الْأَنْبَارِ وَ نَزَلَ بِهَا وَ عَلِمَ مُعَاوِیَۀُ بِذَلِكَ بَعَثَ إِلَيْهِ رُسُلًا وَ كَ

 أُوَلِّكَ بَعْضَ كُوَرِ الشَّامِ وَ الْجَزِیرَةِ غَيْرَ مُنْفِ ٍ عَلَيْكَ وَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِیَمْسِمِائَۀِ أَلْرفِ دِرْهَرمٍ  

  فَقَبَضَ

 11ص ، 11 جبحار األنوار،                         

دُوُّ اللَّهِ الْمَالَ وَ قَلَبَ عَلَى الْحَسَنِ وَ صَارَ إِلَى مُعَاوِیَۀَ فِی مِائَتَیْ رَجُلٍ مِنْ خَاصَّتِهِ الْکِنْدِیُّ عَ

دَرَ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْحَسَنَ ع فَقَامَ خَطِيباً وَ قَالَ هَذَا الْکِنْدِیُّ تَوَجَّهَ إِلَى مُعَاوِیَۀَ وَ غَر 

ا وَ قَدْ أَخْبَرْتُکُمْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ أَنَّهُ لَا وَفَاءَ لَکُمْ أَنْتُمْ عَبِيدُ الدُّنْيَا وَ أَنَا مُوَجِّرهٌ رَجُلًر   بِی وَ بِکُمْ

فِيکُمْ  ايخَرَ مَکَانَهُ وَ إِنِّی أَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَفْعَلُ بِی وَ بِکُمْ مَا فَعَلَ صَاحِبُهُ وَ لَا یُرَاقِبُ اللَّهَ فِیَّ وَ لَ

يْرهِ وَ  فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلًا مِنْ مُرَادٍ فِی أَرْبَعَۀِ يلَافٍ وَ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ بِمَشْهَدٍ مِنَ النَّراسِ وَ تَوَكَّردَ عَلَ  

جِبَالُ أَنَّهُ لَرا یَفْعَرلُ   أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَيَغْدِرُ كَمَا غَدَرَ الْکِنْدِیُّ فَحَلَفَ لَهُ بِالْأَیْمَانِ الَّتِی لَا تَقُومُ لَهَا الْ

لَيْهِ بِمِثْلِ مَا فَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّهُ سَيَغْدِرُ فَلَمَّا تَوَجَّهَ إِلَى الْأَنْبَارِ أَرْسَلَ مُعَاوِیَۀُ إِلَيْهِ رُسُلًا وَ كَتَبَ إِ

یَّ وِلَایَۀٍ أَحَبَّ مِنْ كُوَرِ الشَّرامِ وَ  كَتَبَ إِلَى صَاحِبِهِ وَ بَعَثَ إِلَيْهِ بِیَمْسَۀِ يلَافِ دِرْهَمٍ وَ مَنَّاهُ أَ

ودِ وَ الْجَزِیرَةِ فَقَلَبَ عَلَى الْحَسَنِ وَ أَخَذَ طَرِیقَهُ إِلَى مُعَاوِیَۀَ وَ لَمْ یَحْفَظْ مَا أَخَذَ عَلَيْهِ مِنَ الْعُهُ
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رْتُکُمْ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى أَنَّکُمْ لَا تَفُونَ لِلَّهِ بَلَغَ الْحَسَنَ مَا فَعَلَ الْمُرَادِیُّ فَقَامَ خَطِيباً فَقَالَ قَدْ أَخْبَ

  ...بِعُهُودٍ وَ هَذَا صَاحِبُکُمُ الْمُرَادِیُّ غَدَرَ بِی وَ بِکُم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  شواهدی از اعتراضات به صلح امام حسن .257

 (11 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 تاریخ شهادت امام حسن .258

 61ص ،1 األشراف،ج نسابأ

 قالوا: و كانت وفاة الحسن فی سنۀ تسع و أربعين. -76

 و یقال: فی سنۀ خمسين لیم  خلون من شهر ربيع األول. -77

 161-168ص ، 8 جالکافی، 
 عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا بَابُ مَوْلِدِ الْحَسَنِ بْنِ

سَنَۀِ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ رُوِیَ أَنَّرهُ   -وُلِدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی سَنَۀِ بَدْرٍ

أَرْبَعِينَ وَ مَضَى وَ هُوَ وُلِدَ فِی سَنَۀِ ثَلَاثٍ وَ مَضَى ع فِی شَهْرِ صَفَرٍ فِی يخِرِهِ مِنْ سَنَۀِ تِسْعٍ وَ 

 ابْنُ سَبْعٍ وَ أَرْبَعِينَ سَنَۀً وَ أَشْهُرٍ وَ أُمُّهُ فَاطِمَۀُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص...

ارَ یَسَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِ -1

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِيرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ 

 ع قَالَ: قُبِضَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع وَ هُوَ ابْنُ سَبْعٍ وَ أَرْبَعِينَ سَنَۀً
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 161ص ، 8 جالکافی،                         

 عَامِ خَمْسِينَ عَاشَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص أَرْبَعِينَ سَنَۀً. فِی

 817-811ص ، 11 جبحار األنوار، 

 -وُلِدَ الْحَسَنُ ع بِالْمَدِینَۀِ لَيْلَۀَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَرانَ   قب، المناقب البن شهريشوب -1

سَنَۀَ اثْنَتَيْنِ وَ جَاءَتْ بِهِ فَاطِمَۀُ ع إِلَى النَّبِیِّ ص یَوْمَ  عَامَ أُحُدٍ سَنَۀَ ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ قِيلَ

هُ السَّابِعِ مِنْ مَوْلِدِهِ فِی خِرْقَۀٍ مِنْ حَرِیرِ الْجَنَّۀِ وَ كَانَ جَبْرَئِيلُ نَزَلَ بِهَا إِلَى النَّبِریِّ ص فَسَرمَّا  

  بْعَ سِنِينَ وَ أَشْهُراً وَ قِيلَ ثَمَانَ سِنِينَحَسَناً وَ عَ َّ عَنْهُ كَبْشاً فَعَاشَ مَعَ جَدِّهِ سَ

 817ص ، 11 جبحار األنوار،                         

وَ مَعَ أَبِيهِ ثَلَاثِينَ سَنَۀً وَ بَعْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ وَ قَالُوا عَشْرَ سِرنِينَ وَ كَرانَ ع رَبْرعَ الْقَامَرۀِ وَ لَرهُ      

عَ بَعْدَ أَبِيهِ یَوْمَ الْجُمُعَۀِ الْحَادِی وَ الْعِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی سَنَۀِ وَ بُویِ« 8»مَحَاسِنُ كَثَّۀٌ 

رُهُ لَمَّا أَرْبَعِينَ وَ كَانَ أَمِيرُ جَيْشِهِ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ ثُمَّ قَيْ َ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَ كَانَ عُمُ

اثِينَ سَنَۀً فَبَقِیَ فِی خِلَافَتِهِ أَرْبَعَۀَ أَشْهُرٍ وَ ثَلَاثَۀَ أَیَّامٍ وَ وَقَعَ الصُّلْحُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ بُویِعَ سَبْعاً وَ ثَلَ

هُ مُعَاوِیَۀَ فِی سَنَۀِ إِحْدَى وَ أَرْبَعِينَ وَ خَرَجَ الْحَسَنُ إِلَى الْمَدِینَۀِ فَأَقَامَ بِهَا عَشْرَ سِنِينَ وَ سَمَّا

 السِّبْطُ الْحَسَنَ وَ سَمَّاهُ فِی التَّوْرَاةِ شَبَّراً وَ كُنْيَتُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَ أَبُو الْقَاسِمِ وَ أَلْقَابُهُ السَّيِّدُ وَ اللَّهُ

أَوَّلُ وَ الزَّاهِدُ وَ الْحُجَّۀُ وَ الْبَرُّ وَ التَّقِیُّ وَ الْأَثِيرُ وَ الزَّكِیُّ وَ الْمُجْتَبَى وَ السِّبْطُ الْ« 1»  وَ الْأَمِينُ

وَ أُمُّهُ فَاطِمَۀُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ظَلَّ مَظْلُوماً وَ مَاتَ مَسْرمُوماً وَ قُربِضَ بِالْمَدِینَرۀِ بَعْردَ     

رْبَعِينَ مُضِیِّ عَشْرِ سِنِينَ مِنْ مُلْكِ مُعَاوِیَۀَ فَکَانَ فِی سِنِی إِمَامَتِهِ أَوَّلُ مُلْكِ مُعَاوِیَۀَ فَمَرِضَ أَ

 یَوْماً وَ مَضَى لَيْلَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ صَفَرٍ سَنَۀَ خَمْسِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ قِيلَ سَنَۀَ تِسْرعٍ وَ أَرْبَعِرينَ وَ  

مِرنَ   عُمُرُهُ سَبْعٌ وَ أَرْبَعُونَ سَنَۀً وَ أَشْهُرٌ وَ قِيلَ ثَمَانٌ وَ أَرْبَعُونَ وَ قِيلَ فِی سَنَۀِ تَمَامِ خَمْسِينَ

 الْهِجْرَة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 به صلح امام حسن پایبندی امام حسین .259

 (111 ی سند شماره)ر.ك:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 بن سعد با لشکر عمر رویارویی سپاه امام حسین .261

 111ص ،7 الطبری،ج تاریخ

 خرج فيمن معه من الناس. -و كان ذلك اليوم یوم عاشوراء ... 68سنه 

قال: و عبا الحسين اصحابه، و صلى بهم صاله الغداة، و كان معه اثنان و ثالثون فارسرا و  

اربعون راجال، فجعل زهير بن القين فی ميمنه اصحابه، و حبيب برن مظراهر فری ميسرره     

بن على أخاه، و جعلوا البيوت فی ظهورهم، و امر بحطب اصحابه، و اعطى رایته العباس 

و قصب كان من وراء البيوت یحرق بالنار میافه ان یرأتوهم مرن ورائهرم قرال: و كران      

الحسين ع اتى بقصب و حطب الى مکان من ورائهم منیفض كأنه سراقيه، فحفرروه فری    

، و قالوا: إذا عردوا  ساعه من الليل، فجعلوه كالیندق، ثم القوا فيه ذلك الحطب و القصب

علينا فقاتلونا ألقينا فيه النار كيال نؤتى من ورائنا، و قاتلنا القوم من وجه واحد ففعلروا، و  

 كان لهم نافعا.

قال ابو مینف: حدثنى فضيل بن خردیج الکنردى، عرن محمرد برن بشرر، عرن عمررو         

مئذ عبرد اهلل  الحضرمى، قال: لما خرج عمر بن سعد بالناس كان على ربع اهل المدینۀ یو

بن زهير بن سليم األزدی، و على ربع مذحج و اسد عبد الرحمن بن ابى سبره الجعفى، و 

على ربع ربيعه و كنده قي  بن االشعث بن قي ، و على ربع تميم و همدان الحر بن یزید 

الریاحی، فشهد هؤالء كلهم مقتل الحسين اال الحر بن یزید فانه عدل الى الحسين، و قتل 

جعل عمر على ميمنته عمرو بن الحجاج الزبيدى، و علرى ميسررته شرمر برن ذی      معه و
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و علرى   -و هو الضباب برن كرالب   -الجوشن بن شرحبيل بن األعور بن عمر بن معاویه

الیيل عزره بن قي  األحمسی، و على الرجال شبث بن ربعی الریاحی، و اعطرى الرایرۀ   

 ذویدا مواله.

 26-27ص ، 1 العباد، ج اإلرشاد فی معرفۀ حجج اهلل على

 [ ]واقعۀ كربالء و بطولۀ اإلمام الحسين و أصحابه و استشهادهم و ما جرى عليهم بعده

: وَ مَرَّ بِنَا خَيْلٌ لِابْنِ سَعْدٍ یَحْرُسُنَا وَ إِنَّ حُسَيْناً لَيَقْرَأُ وَ ال یَحْسَبَنَّ  قَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

أَنَّما نُمْلِی لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِی لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ مرا   الَّذِینَ كَفَرُوا

فَسَرمِعَهَا مِرنْ   « 8»  ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى یَمِيزَ الْیَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ  كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى

وَ كَانَ مِضْرحَاكاً وَ كَرانَ شُرجَاعاً بَطَلًرا     « 1»یَيْلِ رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُمَيْرٍ تِلْكَ الْ

ضَيْرٍ یَا فَارِساً فَاتِکاً شَرِیفاً فَقَالَ نَحْنُ وَ رَبِّ الْکَعْبَۀِ الطَّيِّبُونَ مُيِّزْنَا مِنْکُمْ فَقَالَ لَهُ بُرَیْرُ بْنُ خُ

یَجْعَلُكَ اللَّهُ مِنَ الطَّيِّبِينَ فَقَالَ لَهُ مَنْ أَنْتَ وَیْلَكَ قَالَ أَنَا بُرَیْرُ بْنُ خُضَيْرٍ فَتَسَابَّا  فَاسِ ُ أَنْتَ

«1.» 

ساً فَارِ وَ أَصْبَحَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع فَعَبَّأَ أَصْحَابَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ كَانَ مَعَهُ اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ

وَ أَرْبَعُونَ رَاجِلًا فَجَعَلَ زُهَيْرَ بْنَ الْقَيْنِ فِی مَيْمَنَۀِ أَصْحَابِهِ وَ حَبِيبَ بْنَ مُظَراهِرٍ فِری مَيْسَررَةِ    

أَصْحَابِهِ وَ أَعْطَى رَایَتَهُ الْعَبَّاسَ أَخَاهُ وَ جَعَلُوا الْبُيُوتَ فِی ظُهُورِهِمْ وَ أَمَرَ بِحَطَربٍ وَ قَصَربٍ   

مِنْ وَرَاءِ الْبُيُوتِ أَنْ یُتْرَكَ فِی خَنْدَقٍ كَانَ قَدْ حُفِرَ هُنَاكَ وَ أَنْ یُحْرَقَ بِالنَّارِ مَیَافَۀَ أَنْ  كَانَ

 یَأْتُوهُمْ مِنْ وَرَائِهِمْ.

فَعَبَّأَ أَصْرحَابَهُ وَ  وَ أَصْبَحَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ فِی ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ هُوَ یَوْمُ الْجُمُعَۀِ وَ قِيلَ یَوْمُ السَّبْتِ 

خَرَجَ فِيمَنْ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ نَحْوَ الْحُسَيْنِ ع وَ كَانَ عَلَى مَيْمَنَتِهِ عَمْرُو بْنُ الْحَجَّراجِ وَ عَلَرى   

  نُ رِبْعِیٍمَيْسَرَتِهِ شِمْرُ بْنُ ذِی الْجَوْشَنِ وَ عَلَى الْیَيْلِ عُرْوَةُ بْنُ قَيْ ٍ وَ عَلَى الرَّجَّالَۀِ شَبَثُ بْ

 26ص ، 1 اإلرشاد فی معرفۀ حجج اهلل على العباد، ج                        
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 مَوْلَاهُ.« 8»وَ أَعْطَى الرَّایَۀَ دُرَیْداً 

 1ص ، 17 جبحار األنوار، 
فارسا و أربعون   و ثالثون  و أصبح الحسين فعبأ أصحابه بعد صالة الغداة و كان معه اثنان

د بن أبی طالب و فی روایۀ أخرى اثنان و ثمانون راجال و قرال السريد   راجال و قال محم

رُوِیَ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُمْ كَانُوا خَمْسَۀً وَ أَرْبَعِينَ فَارِساً وَ مِائَۀَ رَاجِلٍ و كذا قال ابن نما و قال 

و المفيد فجعل زهير بن القين فی ميمنۀ أصحابه و حبيب بن مظاهر فی ميسررة أصرحابه   

أعطى رایته العباس أخاه و جعلوا البيوت فی ظهورهم و أمر بحطب و قصب كان من وراء 

البيوت أن یترك فی خندق كان قد حفر هناك و أن یحرق بالنار میافۀ أن یرأتوهم مرن   

 ورائهم.

و أصبح عمر بن سعد فی ذلك اليوم و هو یوم الجمعۀ و قيل یوم السبت فعبأ أصرحابه و  

لناس نحو الحسين و كان على ميمنته عمررو برن الحجراج و علرى     خرج فيمن معه من ا

ميسرته شمر بن ذی الجوشن و على الیيل عروة بن قي  و على الرجالۀ شبث بن ربعی 

و أعطى الرایۀ دریدا مواله و قال محمد بن أبی طالب و كانوا نيفا على اثنرين و عشررین   

 ألفا و فی روایۀ عن الصادق ع ثالثين ألفا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 معاویهت یزید بن شخصیّ معرّفی .261

 117-116ص ،7 األشراف،ج أنساب

 أمر یزید بن معاویۀ:
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و أمّا یزید بن معاویۀ فکان یکنرى أبرا خالرد، حردثنی      -767(122ص ،7 زكار،ج )چاپ

ام ابن الکلبی عن ابيه و أبی العمری عن الهيثم بن عدیّ عن ابن عيّاش و عوانۀ و عن هش

 مینف و غيرهما قالوا:

كان یزید بن معاویۀ أوّل من أظهر شرب الشراب و االستهتار بالغنراء و الصريد و اتّیراذ    

القيان و الغلمان و التفکّه بما یضحك منه المترفرون مرن القررود و المعراقرة برالکالب و      

رّة و رمی البيت و إحراقره، و كران   الدیکۀ ثمّ جرى على یده قتل الحسين و قتل أهل الح

 ء إلّا ركبه. مع هذا صحيح العقدة فيما یرى، ماضی العزیمۀ ال یهمّ بشی

قالوا: و وقع بين غلمان یزید و غلمان عمرو بن سعيد األشدق شرّ فأغضبه ذلرك،   -766

يظۀ و أمر بإحضار أولئك الغلمان، فلما أتی بهم قال: خلّوا سبيلهم فإنّ القدرة تذهب الحف

«1.» 

المدائنی قال: دعا یزید بأمّ خالد لينال منها فأبطأت عليه، و عرضرت لره جاریرۀ     -767

 سوداء من جواریه فوقع عليها، فلما جاءت أمّ خالد أنشأ یقول:

 (122ص ،7 زكار،ج )چاپ117ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

 لقاعداسلمی أمّ خالد            ربّ ساع          

 (122ص ،7 زكار،ج )چاپ

 إنّ تلك التی تری            ن سبتنی بوارد         

 (182تدخل األیر كلّه            فی حر غير بارد )            

المدائنی و الهيثم و غيرهما قالوا: كان ليزید بن معاویۀ قررد یجعلره برين یدیره و      -761

سرائيل أصاب خطيئۀ فمسرخ، و كران یسرقيه    یکنيه أبا قي  و یقول: هذا شيخ من بنی إ

النبيذ و یضحك ممّا یصنع، و كان یحمله على أتان وحشيّۀ و یرسلها مع الیيل فيسربقها،  

 «:8»فحمله عليها یوما و جعل یقول 

  تمسّك أبا قي  بفضل عنانها            فلي  عليها إن هلکت ضمان         
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  ها            و خيل أمير المؤمنين أتانفقد سبقت خيل الجماعۀ كلّ            

و ذكر لی شيخ من أهل الشام أنّ سبب وفاة یزید أنّه حمل قردة على األتان و هو  -762

 ء. سکران ثم ركض خلفها فسقط فاندقّت عنقه او انقطع فی جوفه شی

و حدثنی محمد بن یزید الرفاعی حدثنی عمّی عن ابن عيّاش قرال: خررج یزیرد     -772

د بحوّارین و هو سکران، فركب و بين یدیه أتان وحشيّۀ قد حمل عليها قردا و جعل یتصيّ

 األتان و یقول:« 1»یركض 

  أبا خلف احتل لنفسك حيلۀ            فلي  عليها إن هلکت ضمان         

 فسقط فاندقّت عنقه.

 61-67ص ،1 الذهب،ج مروج

 فسوق یزید و عماله:

و كالب و قرود و فهود و منادمۀ علرى الشرراب، و    و كان یزید صاحب طرب و جوارح

جل  ذات یوم على شرابه، و عن یمينه ابن زیاد، و ذلك بعد قتل الحسين، فأقبل علرى  

 ساقيه فقال:

 اسْقِنی شَرْبَۀً ترَوِّی مُشاشی            ثم مِلْ فاس  مثلها ابن زیاد         

  و لتسدید مغنمی و جهادی       صاحب السرّ و األمانۀ عِندی                 

 ثم أمر المغنين فغنوا به.

و غلب على أصحاب یزید و عماله ما كان یفعله من الفسوق، و فی أیامه ظهر الغناء بمکۀ 

و المدینۀ، و استعملت المالهی، و أظهر الناس شرب الشراب، و كان له قرد یکنرى برأبی   

كان قرداً خبيثاً و كان یحمله على أتان قي  یحضره مجل  منادمته، و یطرح له متکأ، و 

وحشيۀ قد ریضت و ذللَتْ لذلك بسرج و لجام و یساب  بها الیيل یوم الحَلبۀ، فجاء فی 
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بعض األیام سابقاً، فتناول القصبۀ و دخل الحجرة قبل الیيل، و على أبی قي  قَبراء مرن   

 الحریر األحمر و األصفر مشمر،

 61ص ،1 لذهب،جا مروج                        

و على رأسه قلنسوة من الحریر ذات ألوان بشقائ ، و علرى األتران سررج مرن الحریرر      

 األحمر منقوش ملمع بأنواع من األلوان، فقال فی ذلك بعض شعراء الشام فی ذلك اليوم:

  تمسّك أبا قي  بِفَضْلِ عِنانها            فلي  عليها ان سقطت ضمان         

   من رأى القرد الذی سبقت به            جياد أمير المؤمنين أتانأال            

 ص و فی یزید و تملکه و تبجره و انقياد الناس الى ملکه یقول األحو

  ملك تدین له الملوك مُبَارك            كادت لهيبته الجبالُ تزُولُ         

  و له الفرات و ما سَقَى و النّيل تُجْبى له بَلْخُ و دِجْلۀُ كلها                       

 181-181ص ، 11 جبحار األنوار، 

أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَکَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِیَرۀَ وَ هُروَ عَامِلُرهُ عَلَرى       كش، رجال الکشی رُوِیَ -2

هْلِ الْعِرَاقِ وَ وُجُوهَ أَهْرلِ الْحِجَرازِ   الْمَدِینَۀِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ ذَكَرَ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَ

ی أَنَّهُ لَا یَیْتَلِفُونَ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ لَا یَأْمَنُ وُثُوبَهُ وَ قَدْ بَحَثْتُ عَنْ ذَلِكَ فَبَلَغَنِ

یْضاً لِمَا بَعْدَهُ فَاكْتُبْ إِلَیَّ بِرَأْیِركَ فِری   یُرِیدُ الْیِلَافَ یَوْمَهُ هَذَا وَ لَسْتُ يمَنُ أَنْ یَکُونَ هَذَا أَ

لْحُسَريْنِ  هَذَا وَ السَّلَامُ فَکَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِیَۀُ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِی وَ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ فِيهِ مِنْ أَمْرِ ا

ناً مَا تَرَكَكَ فَإِنَّا لَا نُرِیدُ أَنْ نَعْرِضَ لَهُ فِی ءٍ وَ اتْرُكْ حُسَيْ فَإِیَّاكَ أَنْ تَعْرِضَ لِلْحُسَيْنِ فِی شَیْ

ءٍ مَا وَفَى بَيْعَتَنَا وَ لَمْ یُنَازِعْنَا سُلْطَانَنَا فَاكْمُنْ عَنْهُ مَا لَمْ یُبْدِ لَركَ صَرفْحَتَهُ وَ السَّرلَامُ وَ     شَیْ

فَقَدِ انْتَهَتْ إِلَیَّ أُمُورٌ عَنْكَ إِنْ كَانَتْ حَقّاً فَقَردْ   كَتَبَ مُعَاوِیَۀُ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَمَّا بَعْدُ

وَفَاءِ فَإِنْ أَظُنُّكَ تَرَكْتَهَا رَغْبَۀً فَدَعْهَا وَ لَعَمْرُ اللَّهِ إِنَّ مَنْ أَعْطَى اللَّهَ عَهْدَهُ وَ مِيثَاقَهُ لَجَدِیرٌ بِالْ

تَ أَعْزَلُ النَّاسِ لِذَلِكَ وَ عِظْ نَفْسَكَ فَاذْكُرْ وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفِ كَانَ الَّذِی بَلَغَنِی بَاطِلًا فَإِنَّكَ أَنْ
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فَإِنَّكَ مَتَى مَا تُنْکِرْنِی أُنْکِرْكَ وَ مَتَى مَا تَکِدْنِی أَكِدْكَ فَاتَّ ِ شَر َّ عَصَرا هَرذِهِ الْأُمَّرۀِ وَ أَنْ     

قَدْ عَرَفْتَ النَّاسَ وَ بَلَوْتَهُمْ فَانْظُرْ لِنَفْسِكَ وَ لِدِینِكَ وَ لِأُمَّۀِ یَرُدَّهُمُ اللَّهُ عَلَى یَدَیْكَ فِی فِتْنَۀٍ فَ

السُّفَهَاءُ وَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ فَلَمَّرا وَصَرلَ الْکِتَرابُ إِلَرى الْحُسَريْنِ        وَ ال یَسْتَیِفَّنَّكَ -مُحَمَّدٍ

ا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِی كِتَابُكَ تَذْكُرُ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَكَ عَنِّی أُمُورٌ أَنْتَ لِی صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَمَّ

ا اللَّهُ وَ عَنْهَا رَاغِبٌ وَ أَنَا بِغَيْرِهَا عِنْدَكَ جَدِیرٌ فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ لَا یَهْدِی لَهَا وَ لَا یُسَدِّدُ إِلَيْهَا إِلَّ

هُ انْتَهَى إِلَيْكَ عَنِّی فَإِنَّهُ إِنَّمَا رَقَاهُ إِلَيْكَ الْمَلَّاقُونَ الْمَشَّراءُونَ بِرالنَّمِيمِ وَ مَرا    أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّ

هَ أُرِیدُ لَكَ حَرْباً وَ لَا عَلَيْكَ خِلَافاً وَ ایْمُ اللَّهِ إِنِّی لَیَائِفٌ لِلَّهِ فِی تَرْكِ ذَلِكَ وَ مَا أَظُنُّ اللَّر 

رْكِ ذَلِكَ وَ لَا عَاذِراً بِدُونِ الْإِعْذَارِ فِيهِ إِلَيْكَ وَ فِی أُولَئِكَ الْقَاسِرطِينَ الْمُلْحِردِینَ   رَاضِياً بِتَ

ذِینَ حِزْبُ الظَّلَمَۀِ وَ أَوْلِيَاءُ الشَّيَاطِينِ أَ لَسْتَ الْقَاتِلَ حُجْراً أَخَا كِنْدَةَ وَ الْمُصَلِّينَ الْعَابِدِینَ الَّر 

 -کِرُونَ الظُّلْمَكَانُوا یُنْ

 181ص ، 11 جبحار األنوار،                         

ثُمَّ قَتَلْتَهُمْ ظُلْماً وَ عُدْوَاناً مِنْ بَعْردِ مَرا     لَوْمَۀَ الئِمٍ  فِی اللَّهِ  وَ ال یَیافُونَ  وَ یَسْتَعْظِمُونَ الْبِدَعَ

الْمَوَاثِي َ الْمُؤَكَّدَةَ وَ لَا تَأْخُذُهُمْ بِحَدَثٍ كَانَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ وَ كُنْتَ أَعْطَيْتَهُمُ الْأَیْمَانَ الْمُغَلَّظَۀَ وَ 

لَا بِإِحْنَۀٍ تَجِدُهَا فِی نَفْسِكَ أَ وَ لَسْتَ قَاتِلَ عَمْرِو بْنِ الْحَمِ ِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْعَبْردِ  

لَ جِسْمُهُ وَ صَفَّرَتْ لَوْنَهُ بَعْدَ مَا أَمَّنْتَهُ وَ أَعْطَيْتَهُ مِنْ عُهُودِ اللَّهِ الصَّالِحِ الَّذِی أَبْلَتْهُ الْعِبَادَةُ فَنَحَ

 وَ وَ مَوَاثِيقِهِ مَا لَوْ أَعْطَيْتَهُ طَائِراً لَنَزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ ثُمَّ قَتَلْتَرهُ جُررْأَةً عَلَرى رَبِّركَ    

أَ وَ لَسْتَ الْمُدَّعِی زِیَادَ ابْنَ سُمَيَّۀَ الْمَوْلُودَ عَلَى فِررَاشِ عُبَيْردِ ثَقِيرفٍ     اسْتِیْفَافاً بِذَلِكَ الْعَهْدِ

نَّۀَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ ابْنُ أَبِيكَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ فَتَرَكْتَ سُ

تَبِعْتَ هَوَاكَ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ ثُمَّ سَلَّطْتَهُ عَلَى الْعِررَاقَيْنِ یَقْطَرعُ أَیْردِیَ    رَسُولِ اللَّهِ تَعَمُّداً وَ 

الْمُسْلِمِينَ وَ أَرْجُلَهُمْ وَ یَسْمُلُ أَعْيُنَهُمْ وَ یَصْلِبُهُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّیْلِ كَأَنَّكَ لَسْتَ مِرنْ هَرذِهِ   

أَ وَ لَسْتَ صَاحِبَ الْحَضْرَمِيِّينَ الَّذِینَ كَتَبَ فِيهِمُ ابْنُ سُرمَيَّۀَ أَنَّهُرمْ كَرانُوا     الْأُمَّۀِ وَ لَيْسُوا مِنْكَ

هُمْ وَ عَلَى دِینِ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَکَتَبْتَ إِلَيْهِ أَنِ اقْتُلْ كُلَّ مَنْ كَانَ عَلَى دِینِ عَلِیٍّ فَقَتَلَ
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وَ دِینُ عَلِیٍّ ع وَ اللَّهِ الَّذِی كَانَ یَضْرِبُ عَلَيْهِ أَبَاكَ وَ یَضْرِبُكَ وَ بِهِ جَلَسْتَ  مَثَّلَ بِهِمْ بِأَمْرِكَ

وَ قُلْرتَ  « 8»  مَجْلِسَكَ الَّذِی جَلَسْتَ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَکَانَ شَرَفُكَ وَ شَرَفُ أَبِيكَ الررِّحْلَتَيْنِ 

ینِكَ وَ لِأُمَّۀِ مُحَمَّدٍ وَ اتَّ ِ شَ َّ عَصَا هَذِهِ الْأُمَّۀِ وَ أَنْ تَرُدَّهُمْ إِلَى فِيمَا قُلْتَ انْظُرْ لِنَفْسِكَ وَ لِدِ

لِنَفْسِری وَ  فِتْنَۀٍ وَ إِنِّی لَا أَعْلَمُ فِتْنَۀً أَعْظَمَ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّۀِ مِنْ وَلَایَتِكَ عَلَيْهَا وَ لَا أَعْلَمُ نَظَرراً  

حَمَّدٍ ص عَلَيْنَا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ أُجَاهِدَكَ فَإِنْ فَعَلْتُ فَإِنَّهُ قُرْبَۀٌ إِلَى اللَّرهِ وَ إِنْ  لِدِینِی وَ لِأُمَّۀِ مُ

ی إِنْ تَرَكْتُهُ فَإِنِّی أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِذَنْبِی وَ أَسْأَلُهُ تَوْفِيقَهُ لِإِرْشَادِ أَمْررِی وَ قُلْرتَ فِيمَرا قُلْرتَ إِنِّر     

نْکِرْنِی وَ إِنْ أَكِدْكَ تَکِدْنِی فَکِدْنِی مَا بَدَا لَكَ فَإِنِّی أَرْجُو أَنْ لَا یَضُررَّنِی كَيْردُكَ   أَنْکَرْتُكَ تُ

  فِیَّ وَ أَنْ لَا یَکُونَ عَلَى أَحَدٍ أَضَرَّ مِنْهُ

 181ص ، 11 جبحار األنوار،                         

لَكَ وَ تَحَرَّصْتَ عَلَى نَقْضِ عَهْدِكَ وَ لَعَمْررِی مَرا وَفَيْرتَ    عَلَى نَفْسِكَ لِأَنَّكَ قَدْ رَكِبْتَ جَهْ

 الْعُهُودِ بِشَرْطٍ وَ لَقَدْ نَقَضْتَ عَهْدَكَ بِقَتْلِكَ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ الَّذِینَ قَتَلْتَهُمْ بَعْدَ الصُّلْحِ وَ الْأَیْمَانِ وَ

یَکُونُوا قَاتَلُوا وَ قَتَلُوا وَ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ بِهِمْ إِلَّا لِذِكْرِهِمْ فَضْلَنَا وَ الْمَوَاثِي ِ فَقَتَلْتَهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ 

مَاتُوا قَبْلَ أَنْ وَ تَعْظِيمِهِمْ حَقَّنَا فَقَتَلْتَهُمْ مَیَافَۀَ أَمْرٍ لَعَلَّكَ لَوْ لَمْ تَقْتُلْهُمْ مِتَّ قَبْلَ أَنْ یَفْعَلُوا أَوْ 

ال  -رْ یَا مُعَاوِیَۀُ بِالْقِصَاصِ وَ اسْتَيْقِنْ بِالْحِسَابِ وَ اعْلَرمْ أَنَّ لِلَّرهِ تَعَرالَى كِتَابراً    یُدْرَكُوا فَأَبْشِ

 عَلَى یُغادِرُ صَغِيرَةً وَ ال كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها وَ لَيْ َ اللَّهُ بِنَاسٍ لِأَخْذِكَ بِالظِّنَّۀِ وَ قَتْلِكَ أَوْلِيَاءَهُ

فْيِكَ أَوْلِيَاءَهُ مِنْ دُورِهِمْ إِلَى دَارِ الْغُرْبَۀِ وَ أَخْذِكَ النَّاسَ بِبَيْعَۀِ ابْنِكَ غُلَرامٍ حَردَثٍ   التُّهَمِ وَ نَ

یَشْرَبُ الْیَمْرَ وَ یَلْعَبُ بِالْکِلَابِ لَا أَعْلَمُكَ إِلَّا وَ قَردْ خَسَّررْتَ نَفْسَركَ وَ بَتَررْتَ دِینَركَ وَ      

خْزَیْتَ أَمَانَتَكَ وَ سَمِعْتَ مَقَالَۀَ السَّفِيهِ الْجَاهِلِ وَ أَخَفْتَ الْروَرِعَ التَّقِریَّ   غَشَشْتَ رَعِيَّتَكَ وَ أَ

  لِأَجْلِهِمْ وَ السَّلَام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 کاتب وحی ؛معاویه .262

 (72 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 منین؛ خال المؤمعاویه .263

 (71 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 معاویه به عنوان صحابی پیامبر معرّفی .264

 8186ص ،1 االستيعاب،ج

 ( معاویۀ بن أبى سفيان.1117) 

عبد شم  بن عبد مناف، و أمّه هنرد بنرت    و اسم أبى سفيان صیر بن حرب بن أميۀ بن

عتبۀ بن ربيعۀ بن عبد شم  بن عبد مناف، یکنى أبا عبد الرحمن، كان هو و أبوه و أخوه 

[، و لقيرت النبری   8من مسلمۀ الفتح. و قد روى عن معاویۀ أنه قال: أسلمت یوم القضيۀ ]

 صلى اهلل عليه و سلم مسلما.

ؤلفۀ قلوبهم، ذكره فی ذلك بعضهم، و هو أحرد الرذین   قال أبو عمر: معاویۀ و أبوه من الم

 كتبوا لرسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  ت حکومت امام حسنمدّ .265

 (811و11 ی سند شماره)ر.ك: 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  برای امام حسن ویه و فرستادن کاغذ سفید امضامعا .266

 (887 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  امام حسن ی نامه صلح مفادّ .267

 (811 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ی قرآن آیه .268

 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 صلح معترضانبه  واب امام حسنج .269

 (7 ی سند شماره: نيز ر.ك)

 117-117ص ،8الکبرى،خامسۀ الطبقات

بن عثمان. قال: حدثنا عبرد  « 1»قال: أخبرنا یزید بن هارون. قال: أخبرنا جریر  -117

یع الحسن بن علی معاویۀ قال لره عمررو برن    الرحمن بن أبی عوف الجرشی. قال: لما با

لو أمرت الحسن فصعد المنبرر  «: 7»بن سفيان « 1»العاص و أبو األعور السلمی و عمرو 

  عن المنط  فيزهد فيه« 6»فتکلم عيی 

 116ص ،8الکبرى،خامسۀ الطبقات                        
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 ص یمص لسانه و شرفته. و لرن   الناس. فقال معاویۀ: ال تفعلوا فو اهلل لقد رأیت رسول اهلل

یعی لسان مصه النبی ص أو شفتين. فأبوا على معاویۀ. فصرعد معاویرۀ المنبرر. ثرم أمرر      

الحسن فصعد. و أمره أن ییبر الناس أنی قد بایعت معاویۀ فصعد الحسن المنبر فحمد اهلل 

و إنری قرد    و أثنى عليه ثم قال: أیها الناس إن اهلل هداكم بأولنا و حقن دمراءكم بآخرنرا  

أخذت لکم على معاویۀ أن یعدل فيکم. و أن یوفر عليکم غنرائمکم. و أن یقسرم فيرئکم    

 فيکم. ثم أقبل على معاویۀ. فقال: كذاك. قال: نعم. ثم هبط من المنبر و هو یقول و یشير

 117ص ،8الکبرى،خامسۀ الطبقات                        

فاشتد ذلك علرى  « 8« »ۀ لکم و متاع إلى حينو إن أدری لعله فتن»بإصبعه إلى معاویۀ 

 معاویۀ. فقاال: لو دعوته فاستنطقته فقال: مهال فأبوا. فدعوه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 گفتاری اندر پوشیدن راز خویش .271

 بوستان سعدی
 كوش شیجنگ بد اند ريبه تدب

 بپوش تيو ن شینديب مصالح

 

 یراز با هر كس انير مد منه

 یبس دمیجاسوس هم كاسه د كه

 

 حرب داشت انيكه با شرق سکندر

 در غرب داشت ندیگو مهيخ در
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 بهمن به زاولستان خواست شد چو

 يوازه افکند و از راست شد چپ

 

 ستيجز تو داند كه عزم تو چ اگر

 ستیگر دیو دانش ببا یين را بر

 

 یيور نيكن، نه پرخاش و ك كرم

 یيور نينگ ریبه ز عالم كه

 

 یبه لطف و خوش دیبر ي یكار چو

 ؟یو گردن كش یحاجت به تند چه

 

 كه باشد دلت دردمند ینیواه

 درمندان بر يور ز بند دل

 

 بازو توانا نباشد سپاه به

 همت از ناتوانان بیواه برو

 

 دواريام فانيضع یدعا

 به كار دیبه ي یمرد یبازو ز

 

 برد شیين كاستعانت به درو هر

 برد شيزد از پ دونیبر فر اگر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 برای رساندن آب به عثمان دستور امیرالمؤمنین .271

 18ص ، 7 العقد الفرید، ج

 و حاصر الناس عثمان و منعوه الماء؛ فأشرف عليهم؛ فقال: أ فيکم علیّ؟ قالوا: ال.

. فسکت ثم قال: أال أحد یبلغ عليا فيسقينا ماء؟ فبلغ ذلك عليا، قال: فيکم سعد؟ قالوا: ال

فبعث إليه ثالث قرب مملوءة ماء، فما كادت تصل إليه، و جرح من سببها عدة من موالی 

بن هاشم و بنی أميۀ حتى وصل إليه الماء؛ فبلغ عليا أن عثمان یراد قتله، فقال: إنما أردنا 

و قال للحسن و الحسين: اذهبا بسيفيکما حتى تقوما على  منه مروان، فأما قتل عثمان فال.

باب عثمان، فال تدعا أحدا یصل إليه بمکروه. و بعث الزبير ولده، و بعث طلحۀ ولده على 

كره منه، و بعث عدة من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم أبناءهم ليمنعوا الناس 

. و رمى الناس عثمان بالسهام حتى خضب أن یدخلوا على عثمان، و سألوه إخراج مروان

الحسن بن علی بالدماء على بابه، و أصاب مروان سهم فی الردار، و خضرب محمرد برن     

طلحۀ، و شجّ قنبر مولى علیّ، و خشی محمد بن أبی بکر أن تغضرب بنرو هاشرم لحرال     

الحسن و الحسين فيثيرونها فأخذ بيدی رجلين فقال لهما: إذا جراءت بنرو هاشرم فررأوا     

الدماء على وجه الحسن و الحسين كشف الناس عن عثمان و بطل ما نرید، و لکن مرروا  

  عليه الدار فنقتله من غير أن یعلم أحد.« 8»بنا حتى نتسوّر 

 861-867ص ، دالئل اإلمامۀ

، قَالَ: قَالَ فَقِيررُ  قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ -88/ 12

 الْأَشْعَثِ، قَالَ:« 7[ » عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ]ابْنِ« 6»  بْنُ

 861ص ، دالئل اإلمامۀ

 كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ )عَلَيْهِمَا السَّلَامُ( حِينَ حُوصِرَ عُثْمَانُ فِری الردَّارِ، وَ أَرْسَرلَهُ أَبُروهُ    

 لَيْهِ الْمَاءَ،...لِيُدْخِلَ إِ
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 به امام حسن پیامبر ی ه ویژهتوجّ .272

 127ص ،8الکبرى،خامسۀ الطبقات

قال: أخبرنا علی بن محمد. عن أبی معشر. عن محمد الضمری. عن زید بن أرقم.  -172

 «.8»قال: خرج الحسن بن علی و عليه بردة 

 و رسول اهلل ص ییطب فعثر الحسن فسقط. فنزل رسول اهلل ص من المنبر

 126ص ،8الکبرى،خامسۀ الطبقات                        

 و ابتدره الناس فحملوه و تلقاه رسول اهلل ص فحمله و وضعه فی حجره.

 لقد نزلت إليه و ما أدری أین هو؟لفتنۀ و « 8»إن للولد ص و قال رسول اهلل 

 1ج  -محمد بن سليمان الکوفی  -اإلمام أمير المؤمنين )ع( مناقب 

 112ص  -

] حدثنا [ أبو أحمد قال : وأخبرنا عبد اهلل بن مسلم عن حفص عن إبرراهيم برن    - 787

طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبی الحویرث عن أبی غياث عن عبيد بن جرریح : عرن   

اهلل عليه ويله وسلم على المنبرر ییطرب   عبد اهلل بن عمر أنه قال : رأیت رسول اهلل صلى 

الناس فیرج الحسن بن علی وفی رقبته خرقۀ یجرها یعثر فيها فسقط على وجهه فنرزل  

رسول اهلل صلى اهلل عليه ويله وسلم عن المنبر یریده فلما ريه الناس أخذوا الصبی فرأتوه  

مت إذ نزلت عن المنبر حتى به فحمله فقال : قاتل اهلل الشيطان الولد للوالد فتنۀ واهلل ما عل

 أتيت به .
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 111ص ، 11 جبحار األنوار، 
الْیَرْكُوشِیُّ فِی اللَّوَامِعِ وَ فِی شَرَفِ النَّبِیِّ أَیْضاً وَ السَّمْعَانِیُّ فِری الْفَضَرائِلِ وَ التِّرْمِرذِیُّ فِری     

يطِ وَ أَحْمَدُ بْرنُ حَنْبَرلٍ فِری الْفَضَرائِلِ وَ     الْجَامِعِ وَ الثَّعْلَبِیُّ فِی الْکَشْفِ وَ الْوَاحِدِیُّ فِی الْوَسِ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَیْطُبُ عَلَى   رَوَى الْیَلْ ُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَیْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ

مْشِيَانِ وَ یَعْثُرَانِ فَنَرزَلَ رَسُرولُ   الْمِنْبَرِ فَجَاءَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ یَ

« 8»إِنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْالدُكُمْ فِتْنَۀٌ   اللَّهِ ص مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَ وَضَعَهُمَا بَيْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ قَالَ

 إِلَى يخِرِ كَلَامِهِ.

  إِلَّا أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع  لْقُلُوبِوَ قَدْ ذَكَرَهُ أَبُو طَالِبٍ الْحَارِثِیُّ فِی قُوتِ ا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 و امام حسین به امام حسن پیامبر ی ت ویژهمحبّ .273

 171ص  - 7ج  -اإلمام احمد بن حنبل  -مسند احمد 

ب حدثنی حسين بن واقد حدثنی عبد اهلل برن  حدثنا عبد اهلل حدثنی أبی ثنا زید بن حبا

بریدة قال سمعت أبی بریدة یقول كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ییطبنا فجاء الحسن 

والحسين عليهما قميصان أحمران یمشيان ویعثران فنزل رسول اهلل صلى اهلل عليره وسرلم   

إنما أمروالکم وأوالدكرم   من المنبر فحملهما فوضعهما بين یدیه ثم قال صدق اهلل ورسوله 

 فتنۀ نظرت إلى هذین الصبيين یمشيان ویعثران فلم أصبر حتى قطعت حدیثی ورفعتهما

 826ص ، 1 شرح األخبار فی فضائل األئمۀ األطهار عليهم السالم، ج

إذ أقبل  -على المنبر -، أنه قال: بينا رسول اللّه ییطب«1»[ و بآخر، عن بریدة 8218] 

و هما صغيران، عليهما قميصران أحمرران یشرتدان نحروه یعثرران، و      و الحسين،   الحسن
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 -على المنبر -یقومان، فنزل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و يله فأخذهما فوضعهما بين یدیه

 و قال: صدق اللّه عزّ و جلّ:

 ه.رأیت هذین، فلم أصبر. ثم مضى فی خطبت« 1« »إِنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْالدُكُمْ فِتْنَۀٌ»

 122ص ، 11 جبحار األنوار، 

كشف، كشف الغمۀ وَ رُوِیَ عَنِ التِّرْمِذِیِّ وَ النَّسَائِیِّ فِی صِحَاحِهِمْ كُرلٌّ مِرنْهُمْ بِسَرنَدِهِ     -61

یَرْفَعُهُ إِلَى بُرَیْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَیْطُبُ فَجَراءَ الْحَسَرنُ وَ الْحُسَريْنُ ع وَ عَلَيْهِمَرا     

یَمْشِيَانِ وَ یَعْثُرَانِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَ وَضَعَهُمَا بَيْنَ   أَحْمَرَانِ  مِيصَانِقَ

مْشِيَانِ وَ إِنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْالدُكُمْ فِتْنَۀٌ فَنَظَرْتُ إِلَى هَذَیْنِ الصَّبِيَّيْنِ یَ  یَدَیْهِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ

 یَعْثُرَانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِیثِی وَ رَفَعْتُهُمَا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 در فارس و کرمان استاندار امیرالمؤمنین ،ابیه زیادبن .274

 (821ص ،7 زكار،ج )چاپ811ص ،7 األشراف،ج أنساب

فاستعمل عبد اهلل بن العبّاس بن « 6»علی بن أبی طالب البصرة فأخذها « 7»ثمّ لمّا قدم 

عن أمثرل سريرة   « 7»عبد المطلّب، استکتب ابن عبّاس زیادا، ثمّ ولّاه فارس، فسأل زیاد 

الفرس، فقيل له سيرة أنوشروان كسرى بن قباذ، كان یضع عن أهل فارس من خراج كرلّ  

 لك حتّى عمرت فارس عمارة لم یعمر مثلها قطّ.عشر سنين خراج سنۀ، ففعل زیاد مثل ذ

 6ص ،1 الذهب،ج مروج

ان علياً كان واله فارس حين اخرج منها سهل بن حنيف، فضرب زیاد ببعضهم بعضاً حتى 

 غلب عليها، و ما زال یتنقل فی كوَرها حتى صلح امر فارس، ثم واله على اصطیر،
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 112ص ، 11 جبحار األنوار، 

البالغۀ وَ مِنْ كِتَابٍ لَهُ ع إِلَى زِیَادِ بْنِ أَبِيهِ وَ هُوَ خَلِيفَۀُ عَامِلِهِ عَبْردِ  نهج، نهج  -«1» 627

وَرِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَلَى الْبَصْرَةِ وَ عَبْدُ اللَّهِ یَوْمَئِذٍ عَامِلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَيْهَرا وَ عَلَرى كُر   

  انالْأَهْوَازِ وَ فَارِسَ وَ كِرْمَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ابیه در برابر تطمیع معاویه زیادبن ی هلیّمقاومت اوّ .275

 (111 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ابیه به معاویه ماجرای پیوستن زیادبن .276

 (822ص ،7 زكار،ج )چاپ821-812ص ،7 األشراف،ج أنساب

بسر بن أبی أرطاة إلى البصرة، و أمره بقتل من خالفه، و كان هواه مع « 2»و بعث معاویۀ 

علیّ، فلمّا قدم بسر البصرة أخذ بنی زیاد و هم عبيد اهلل و سلم و عبد الرحمن و المغيرة و 

اد، فشریص أبرو بکررة    ، و كانوا غلمانا، فقال: ألقتلنّکم أو ليأتينی زیر «82»)أبو( حرب 

( فکلّمه فی تیليۀ أوالد زیاد و قال: أحرداث  776( معاویۀ )122ص ،7 زكار،ج إلى)چاپ

، فکتب إلى بسر بتیليۀ سبيلهم، و كتب لزیاد أمانرا، و یقرال انّ أبرا    «88»و ال ذنب لهم 

إلى  بکرة طلب إلى بسر أن یؤجّله أیاما سمّاها ليأتی معاویۀ فيکلّمه فی بنی زیاد، فأجابه

ذلك، فلمّا كان يخر یوم من األجل و قد طلعت الشم  أخرج بنی زیاد ليقتلهم، فبينا هو 

ینتظرون قدومه، و هو « 81»ینظر غروب الشم  إذ أقبل أبو بکرة و أعين الناس طامحۀ 

  على دابّۀ له قد جهدها، حتّى أعطى
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 (122ص ،7 زكار،ج )چاپ822ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

بسرا الکتاب من معاویۀ بالکفّ عنهم، فکبّر الناس. و قال بعضهم: كان مقام بسر بالبصررة  

 ستّۀ أشهر.

مع المرأة فشهد عليه « 8»و كان المغيرة بن شعبۀ صدیقا لزیاد لکتابته له، و ألنّه لمّا وجد 

 -أو ال ییرزی  -الشهود كان زیاد رابعهم، فلمّا نظر إليه عمر قال: أرى رجال ال یفضح اهلل

به رجال من أصحاب محمّد، فأحجم عن قطع الشهادة حتّى درأ عمر الحدّ عرن المغيررة،   

 على معاویۀ فقال معاویۀ حين ريه.« 1»فدخل المغيرة 

  إنّما موضع سرّ المرء إن            باح بالسرّ أخوه المنتصح         

  أو ال تبح« 1»یستره فإذا بحت بسرّ فإلى            ناصح             

« 1»فقال له المغيرة: یا أمير المؤمنين إن تستودعنی سرّك تستودعه ناصحا شفيقا و وعاء 

العجز، أترضى أن یکون زیاد و هو داهيرۀ العررب و   « 7»وثيقا، فقال معاویۀ: شر الوطاء 

« 6»دها قریع ذوی الرأی و الحزم بمکانه؟ ما یؤمّننی أن یبایع لبعض أهل هذا البيت فيعي

جذعۀ، و اهلل لقد بتّ ليلتی ساهرا لذكری زیادا و اعتصرامه بقلعرۀ برأرض فرارس، قرال      

حتّى قدم على زیاد، فلمّا « 7»المغيرة: فأذن لی فی إتيانه يتك به، قال: نعم فمضى جوادا 

ريه قال: أفلح رائد، قال: إليك ینتهی الیبر یا أبا المغيرة، انّ الوجل منرك قرد اسرتیفّ    

( بعثنی إليك، و قد بایعره الحسرن و اجتمرع عليره     128ص ،7 زكار،ج حتّى)چاپ معاویۀ

، و ارم الغرض األقصى، قال المغيرة: انّ «1»الناس، قال: فأشر علیّ فإنّ المستشار مؤتمن 

  فی محض الرأی بشاعۀ و ال خير فی

 (128ص ،7 زكار،ج )چاپ828ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

ذی ، أرى أن تصل حبلك بحبله و تشیص إليه، قال: أرى و یقضری اهلل، و انصررف   التم

المغيرة، و مضى زیاد بعد یوم أو یومين من مضیّ المغيرة فسار حتّى صرار إلرى معاویرۀ،    

 فسأله معاویۀ عن المال فضمن له أن یحمل إليه الفی الف درهم، فرضی بذلك.
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لمعاویۀ، و معاویۀ بالکوفۀ: أترضى بأن یکرون   و قال الهيثم بن عدیّ: قال المغيرة -171

 زیاد و هو فی دهائه و رأیه و حزمه متحصّنا فی قلعۀ بفارس؟ قال: فما ترى؟ قال:

 أرى أن أشیص اليه فآتيك به، قال: افعل.

األلفی ألف إلى معاویۀ، فلقيه مصرقلۀ  « 8»قالوا: و شیص زیاد إلى العراق لحمل  -171

؟ قال: معاویۀ، قال: فلرك عشررة   «1»له: أین ترید یا أبا الفضيل  بن هبيرة الشيبانی فقال

 يالف درهم معجّلۀ و مثلها مؤجّلۀ إن ألقيت إليه ما أقول لك، إذا لقيته فقل له:

یا أمير المؤمنين كان زیاد عندك و قد أكل العراق برّه و بحره، فیدعك حتّى رضيت منه 

ابن أبی سفيان إلّا حقّرا،  « 1»من أن زیادا  الناس« 1»بألفی ألف درهم، ما أرى ما تقول 

فضمن له ذلك، فلمّا لقی معاویۀ ألقى إليه ما قال له زیاد، قال: أو قالوها؟ قال: نعم، فبعث 

معاویۀ الى زیاد فقدم عليه فادّعاه، و قال معاویۀ للمغيرة: یا أبا عبد اهلل سبقك زیاد إلیّ و 

(، خذ 777األریب شامه )« 7»انّ األریب إذا كتم قد خرجت قبله، فقال: یا أمير المؤمنين 

، إن زیادا قدم یرجو الزیادة و قردمت أتیروّف النقصران،    «6»حذرك و اطو عنّی شرّك 

 فکان سيرنا على حسب ذلك.

 (128ص ،7 زكار،ج )چاپ821ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

ترره الثانيررۀ صررعد المنبررر، و أمررر قررالوا: فلمّررا قرردم زیرراد علررى معاویررۀ فرری مرّ -171

( فصعد معه، فحمد معاویۀ اهلل و أثنى عليه ثرمّ قرال: أیّهرا    121ص ،7 زكار،ج زیادا)چاپ

الناس إنّی قد عرفت شبهنا أهل البيت فی زیاد، فمن كانت عنرده شرهادة فليقمهرا، فقرام     

و  -مریم السرلولی الناس فشهدوا أنّه ابن أبی سفيان، أقرّ به قبل موته ثمّ مات. و قام أبو 

فقال: أشهد أنّ أبا سفيان قدم علينا یا أمير المرؤمنين الطرائف،    -كان خمّارا فی الجاهليّۀ

فأتانی فاشتریت له لحما و أتيته بیمر و طعام، فلمّا أكل قال یا أبا مریم أصب لری بغيّرا،   

قد أمرنری  فیرجت فأتيته بسميّۀ و قلت لها: انّ أبا سفيان من قد عرفت شرفه و حاله، و 

ء عبيد زوجی من غنمه، فإذا تعشّى و وضع رأسره أتيتره،    أن أصيب له عرسا فقالت: یجی
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فلم تلبث أن جاءت تجرّ ذیلها فدخلت معه، فلم تزل معه حتّى أصبحت، فقلت له: كيرف  

 رأیتها؟

، فقال زیاد من فوق المنبر: مه یا أبا «8»قال: خير صاحبۀ لو ال ذفر إبطيها و نتن رفغيها 

«: 1»ریم، ال تشتم أمّهات الرجال فتشتم أمّك. ثمّ جل  أبو مرریم و قرام يخرر فقرال     م

أشهد أنّ عمر بن الیطّاب أخذ بيد زیاد فأخرجه یوم أخرجه إلى الناس، فقال رجل ممّن 

كان حاضرا: للّه أبوه من رجل لو كان له عنصر. فقال أبو سفيان و هو إلى جرانبی: أنرا و   

 ه سميّۀ و ما له أب غيری.اهلل وضعته فی رحم أمّ

 و قال هشام بن الکلبی: قال معاویۀ ألبی البيضاء النهدی، و زیاد حاضر: -177

ما عندك فی أمرر زیراد؟ قرال: شرهدت أبرا سرفيان واقعهرا فری الجاهلّيرۀ، و رجرع و           

( یقطر، و هو یقول: لعنهرا اهلل فمرا أنتنهرا! فقرال زیراد: أدّ      121ص ،7 زكار،ج ذكره)چاپ

 ال تفحش، فإنّما دعيت شاهدا و لم تدع شاتما. شهادتك و

 قالوا: فلمّا تکلّم معاویۀ على المنبر تکلّم زیاد فقال: أیّها الناس إنّ أمير -176

 (121ص ،7 زكار،ج )چاپ821ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

طله، و هرو و هرم   المؤمنين و الشهود قد قالوا ما سمعتم، و لست أدری ما ح ّ هذا من با

 ، ثمّ نزل.«8»أعلم، و إنّما عبيد أب مبرور و وال مشکور 

بن عبيد أخی صفيّۀ بنت عبيد، فأرضاه حتّى أقرّ و « 1»و قد كان معاویۀ بعث إلى سعيد 

رضی بما صنع معاویۀ، و أبی یون  ابنه أن یرضى، و طلب الردخول علرى معاویرۀ فلرم     

عاویۀ ییطب على المنبر، أقبل یون  بن سعيد حتّرى  یصل إليه، فلمّا كان یوم الجمعۀ و م

قام بين یدیه فقال: یا معاویۀ قضى رسول اهلل صلّى اهلل عليه و سلّم بأنّ الولرد للفرراش و   

اهلل فو اهلل « 1»للعاهر الحجر، و إنّك قضيت بالولد للعاهر و جعلت للفراش الحجر، فاتّ  

والی أعتقته عمّتی، فقال معاویۀ: و اهلل لرتکفّنّ  لئن كان زیاد ابن أبی سفيان إنّه لعبدی و م
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و یقال انّه قال له: و اهلل لتکفّنّ یا یرون  او ألطيررنّ برك     -یا یون  أو ألطيرنّ نعرتك

 فقال یون  بن سعيد: أو لي  المرجع بی و بك بعد إلى اهلل؟ -طيرة بطيئا وقوعها

 و قال الشاعر:

 «7»قضى ما عليه یون  بن سعيد            و قائل « 1»و قائلۀ إمّا هلکت          

  قضى ما عليه ثمّ ودّع ماجدا            و كلّ فتى سمح الیليقۀ مودی            

 1-6ص ،1 الذهب،ج مروج

 الحاق زیاد بأبی سفيان:

و ذلك فی سرنۀ أربرع و    -قال المسعودی: و لما هم معاویۀ بالحاق زیاد بأبی سفيان أبيه

ه زیاد ابن أسماء الحرمازی و مالك بن ربيعۀ السرلولی و المنرذر ابرن    شهد عند -أربعين

الزبير بن العوام أن أبا سفيان أخبر أنه ابنه، و أن أبا سفيان قال لعلی عليه السالم حين ذكر 

 زیاد عند عمر بن الیطاب:

  أما و اهلل لو ال خوف شیص            یرانی یا علیٌّ من األعادی         

 لبين امره صیرُ بن حرب            و لم یکن المجمجم عن زیاد            

  و لکنی اخاف صروف كف            لها نقم و نفیٌّ عن بالدی            

 فقد طالت محاولتی ثقيفاً            و تركی فيهمُ ثمر الفؤاد            

خبر الناس ببدء األمر و ذلك انه ثم زاده یقيناً الى ذلك شهادة أبی مریم السلولی، و كان ا

جمع بين أبی سفيان و سُمَيۀ أم زیاد فی الجاهليۀ علرى زنرا، و كانرت سرميۀ مرن ذوات      

الرایات بالطائف تؤدی الضریبۀ الى الحارث بن كلدة، كانت تنزل بالموضع الذی تنزل فيه 

 البغایا بالطائف خارجاً عن الحضر فی محلۀ یقال لها حارة البغایا.

سبب ادعاء معاویۀ له فيما ذكر ابو عبيدة مَعْمَر بن المثنى ان علياً كان واله فرارس   و كان

حين اخرج منها سهل بن حنيف، فضرب زیاد ببعضهم بعضاً حتى غلب عليهرا، و مرا زال   
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یتنقل فی كوَرها حتى صلح امر فارس، ثم واله على اصطیر، و كان معاویۀ یتهردده، ثرم   

اهلل و سالماً ولدیه و كتب اليه یقسرم ليقتلنهمرا إن لرم یراجرع و     أخذ بُسْر بن أرطاة عبيد 

یدخل فی طاعۀ معاویۀ، و كتب معاویۀ الى بُسْر أال یعرض البنی زیاد، و كتب الى زیراد  

  ان یدخل فی طاعته

 7ص ،1 الذهب،ج مروج                        

و حلی، و دعاه معاویۀ الى ان و یردَّه الى عمله، فقدم زیاد على معاویۀ فصالحه على مال 

یستحلفه، فأبى زیاد ذلك، و كان المغيرة بن شعبۀ قال لزیاد قبل قدومه على معاویۀ: ارمِ 

بالغرض األقصى، و دع عنك الفضول، فإن هذا األمر ال یمد اليه أحد یداً اال الحسرن برن   

قرال: أرى ان   علی و قد بایع لمعاویۀ، فیذ لنفسك قبل التوطين، فقال زیاد: فأشر علری 

تنقل اصلك الى اصله، و تصِلَ حبلك بحبله، و أن تعير الناس منك اذنراً صرماء، فقرال    

زیاد: یا ابن شعبۀ، أ أغرس عوداً فی غير منبته و ال مَدَرَة فتحييه و ال عرق فيسقيه؟ ثم ان 

زیاداً عزم على قبول الدعوى و أخذ برأی ابن شعبۀ، و أرسلت اليره جویریرۀ بنرت أبری     

يان عن أمر أخيها معاویۀ، فأتاها فأذنت له و كشفت عن شعرها برين یدیره، و قالرت:    سف

أنت اخی اخبرنی بذلك أبو مریم، ثم اخرجه معاویۀ الى المسجد، و جمع الناس، فقام أبو 

مریم السلولی فقال: أشهد أن أبا سفيان قدم علينا بالطائف و أنا خمَّار فی الجاهليۀ فقال: 

تيته و قلت له: لم أجد اال جاریۀ الحارث بن كلدة سميۀ، فقرال: ائتنری بهرا    ابغنی بغياً، فأ

على ذفرها و قذرها، فقال له زیاد: مهلًا یا أبا مریم، إنما بعثت شاهداً و لم تبعث شراتماً،  

فقال أبو مریم: لو كنتم أعفيتمونی لکان أحب إلی، و إنما شهدت بما عاینرت و رأیرت، و   

ا و أغلقت الباب عليهما و قعدت دهشانا، فلم ألبث أن خرج علری  اهلل لقد أخذ بکم درعه

 یمسح جبينه، فقلت: مه یا أبا سفيان، فقال:

ما أصبت مثلها یا أبا مریم، لو ال استرخاء من ثدیها و ذفر من فيها، فقام زیاد فقال: ایهرا  

ان عبيد الناس، هذا الشاهد قد ذكر ما سمعتم، و لست أدری ح  ذلك من باطله، و إنما ك
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ربيباً مبروراً أو ولياً مشکوراً، و الشهود أعلم بما قالوا فقام یون  بن عبيد أخو صفيۀ بنت 

 عبيد بن أسد بن عالج الثقفی و كانت صفيۀ موالة

 1ص ،1 الذهب،ج مروج                        

و للعراهر   فقال: یا معاویۀ، قضى رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم أن الولد للفراش -سميۀ

الحجر و قضيت أنت أن الولد للعاهر و أن الحجر للفراش، میالفرۀ لکتراب اهلل تعرالى، و    

انصرافاً عن سنۀ رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم، بشهادة أبی مریم على زنا أبی سرفيان،  

فقال معاویۀ: و اهلل یا یون  لتنتهين أو ألطيرن بك طيرة بطيئاً وقوعها، فقال یون : هرل  

 الى اهلل ثم أقع؟ قال: نعم و أستغفر اهلل، فقال عبد الرحمن بن أم الحکرم فری ذلرك و    إال

 یقال: إنه ليزید بن مفرغ الحميری:

  إن زیاداً و نافعاً و أبا            بَکْرَةَ عندی من أعجبِ         

  أال أبلغ معاویۀ بن حرب            مغلغَلۀً عن الرجل اليمانی            

 أتغضب أن یقال: أبوك عفٌّ            و ترضى أن یقال: أبوك زانی؟            

  فاشهد أن رحِمكَ من زیاد            كَرَحْم الفيل من ولد األتان            

 و فی زیاد إخوته یقول خالد النجاری:

  جبِإن زیاداً و نافعاً و أبا            بَکْرَةَ عندی من أعجبِ الع         

  ان رجاال ثالثۀ خلقوا            من رِحْمِ أنثى میالفی النسب            

  ذا قرشی فيما یقول، و ذا            مَوْلًى، و هذا بِزَعمِهِ عربی            

 712-782ص ، 11 جبحار األنوار، 
قَالَ: كَانَ عَلِیٌّ ع قَدْ وَلَّى زِیَاداً قِطْعَۀً مِنْ قَالَ وَ رَوَى أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ 

هُ أَعْمَالِ فَارِسَ وَ اصْطَنَعَهُ لِنَفْسِهِ فَلَمَّا قُتِلَ عَلِیٌّ ع بَقِیَ زِیَادٌ فِی عَمَلِهِ وَ خَافَ مُعَاوِیَۀُ جَانِبَر 

هِ كِتَاباً یُهَدِّدُهُ وَ یُوعِدُهُ وَ یَدْعُوهُ إِلَى بَيْعَتِهِ وَ أَشْفَ َ مِنْ مُمَاالتِهِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع فَکَتَبَ إِلَيْ
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بِرأَنْ  فَأَجَابَهُ زِیَادٌ بِکِتَابٍ أَغْلَظَ مِنْهُ فَشَاوَرَ مُعَاوِیَۀُ فِی ذَلِكَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَۀَ فَأَشَارَ عَلَيْرهِ  

بَ الْمُغِيرَةُ بِالْکِتَابِ إِلَيْهِ فَلَمَّا أَتَاهُ أَرْضَاهُ وَ أَخَرذَ مِنْرهُ   یَکْتُبَ إِلَيْهِ كِتَاباً یَسْتَعْطِفُهُ فِيهِ وَ یَذْهَ

ا وَثِ َ كِتَاباً یُظْهِرُ فِيهِ الطَّاعَۀَ بِشُرُوطٍ فَأَعْطَاهُ مُعَاوِیَۀُ جَمِيعَ مَا سَأَلَهُ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ بِیَطِّ یَدِهِ مَ

 بَهُ وَ أَدْنَاهُ وَ أَقَرَّهُ عَلَى وَلَایَتِهِ ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْعِرَاقِ.بِهِ فَدَخَلَ إِلَيْهِ الشَّامَ وَ قَرَّ

لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِیَۀُ اسْتِلْحَاقَ زِیَادٍ وَ قَدْ قَدِمَ عَلَيْهِ الشَّامَ جَمَعَ النَّراسَ وَ صَرعِدَ     وَ قَالَ الْمَدَائِنِیُ

هُ عَلَى مِرْقَاةٍ تَحْتَ مِرْقَاتِهِ وَ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُرمَّ قَرالَ أَیُّهَرا    الْمِنْبَرَ وَ أَصْعَدَ زِیَاداً مَعَ

مَ نَاسٌ النَّاسُ إِنِّی قَدْ عَرَفْتُ شَبَهَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِی زِیَادٍ فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فَلْيَقُمْ بِهَا فَقَا

أَبِی سُفْيَانَ وَ أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ أَقَرَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَامَ أَبُو مَرْیَمَ السَّرلُولِیُّ وَ كَرانَ    فَشَهِدُوا أَنَّهُ ابْنُ

فَأَتَرانِی   خَمَّاراً فِی الْجَاهِلِيَّۀِ فَقَالَ أَشْهَدُ یَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ قَدِمَ عَلَيْنَا بِالطَّرائِفِ 

تُ تَرَیْتُ لَهُ لَحْماً وَ خَمْراً وَ طَعَاماً فَلَمَّا أَكَلَ قَالَ یَا أَبَا مَرْیَمَ أَصِبْ لِی بَغِيّاً فَیَرَجْتُ فَأَتَيْفَاشْ

  بِسُمَيَّۀَ فَقُلْتُ لَهَا إِنَ

 712ص ، 11 جبحار األنوار،                         

وَ جُودَهُ وَ قَدْ أَمَرَنِی أَنْ أُصِريبَ لَرهُ بَغِيّراً فَهَرلْ لَركِ فقرال       أَبَا سُفْيَانَ مَنْ قَدْ عَرَفْتِ شَرَفَهُ 

ءُ الْآنَ عُبَيْدٌ بِغَنَمِهِ وَ كَانَ رَاعِياً فَإِذَا تَعَشَّى وَ وَضَعَ رَأْسَهُ أَتَيْتُرهُ فَرَجَعْرتُ    [ نَعَمْ یَجِی ]فَقَالَتْ

أَنْ جَاءَتْ تَجُرُّ ذَیْلَهَا فَدَخَلَتْ مَعَهُ فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ حَتَّرى   إِلَى أَبِی سُفْيَانَ فَأَعْلَمْتُهُ فَلَمْ یَلْبَثْ

هَا أَصْبَحَتْ فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا انْصَرَفَتْ كَيْفَ رَأَیْتَ صَاحِبَتَكَ فَقَالَ خَيْرَ صَاحِبَۀٍ لَوْ لَا دَفَرٌ فِی إِبْطَيْ

بَا مَرْیَمَ لَا تَشْتِمْ أُمَّهَاتِ الرِّجَالِ فَتُشْتَمَ أُمُّكَ فَلَمَّا انْقَضَى كَلَامُ فَقَالَ زِیَادٌ مِنْ فَوْقِ الْمِنْبَرِ یَا أَ

ۀَ وَ الشُّهُودَ مُعَاوِیَۀَ وَ مُنَاشَدَتُهُ قَامَ زِیَادٌ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ مُعَاوِیَ

عْتُمْ وَ لَسْتُ أَدْرِی حَ َّ هَذَا مِنْ بَاطِلِهِ وَ هُوَ وَ الشُّهُودُ أَعْلَمُ بِمَا قَالُوا وَ إِنَّمَرا  قَدْ قَالُوا مَا سَمِ

 عُبَيْدٌ أَبٌ مَبْرُورٌ وَ وَالٍ مَشْکُورٌ ثُمَّ نَزَلَ انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ أَبِی الْحَدِیدِ.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
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 انفاق امام حسن .277

 116ص ،1 اليعقوبى،ج تاریخ

و خرج من ماله مررتين، و قاسرم اهلل عرز و جرل     ... و كان الحسن بن علی جوادا كریما 

 ثالث مرات، حتى كان یعطی نعال و یمسك نعال، و یعطی خفا و یمسك أخرى.

 81ص ، 1 جالسالم، مناقب يل أبی طالب عليهم 

نَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع حَجَّ خَمْساً وَ عِشْرِینَ حِجَّۀً مَاشِياً وَ قَاسَمَ اللَّهَ تَعَالَى إِ  قَالَ الصَّادِقُ ع

  مَالَهِ مَرَّتَيْنِ وَ فِی خَبَرٍ قَاسَمَ رَبَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ حَجَّ عِشْرِینَ حِجَّۀً عَلَى قَدَمَيْه

 112ص ، 11 جبحار األنوار، 
 

 ابن شهريشوب( )به نقل از مناقب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  انفاق امام حسن .278

 (177 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  انفاق امام حسن .279

 (177 ی سند شماره)ر.ك: 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
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  انفاق امام حسن .281

 (177 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ط والیان عثمان توسّ از تمدید فرمانداری برخی .281

 امیرالمؤمنین

 872ص ،1 اليعقوبى،ج تاریخ

 مه فيه األشتر، فأقره، و عزل على عمال عثمان عن البلدان خال أبی موسى األشعری، كل

 872ص ،1 األشراف،ج أنساب

و كتب إلى األشعث بن قي  الکندی و هو بآذربيجان و كان عثمان ولّراه إیّاهرا،   « 877»

 فأقره )عليه السّالم( عليها یسيرا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 (111 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ابیه به معاویهماجرای پیوستن زیادبن .283

 (176 ی سند شماره)ر.ك:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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  «هال یوم کیومک یا أباعبداللّ»روایت  .284

 (817 ی سند شماره: )ر.ك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  امام حسنبه حجر از اعتراض  ناراحتی امام حسین .285

 87ص ، 86 أبی الحدید، جشرح نهج البالغۀ، البن 
و دخل عبيدة بن عمرو الکندی على الحسن ع و كان ضررب علرى وجهره      قال المدائنی

قي  بن سعد بن عبادة فقال ما الذی أرى بوجهك قال أصابنی مع قي  ضربۀ و هو مع 

فالتفت حجر بن عدی إلى الحسن فقال لوددت أنك كنت مت قبل هذا اليوم و لم یکن ما 

كان إنا رجعنا راغمين بما كرهنا و رجعوا مسرورین بما أحبوا فتغير وجه الحسن و غمرز  

ي  كل الناس یحب ما تحب و ال رأیه الحسين ع حجرا فسکت فقال الحسن ع یا حجر ل

  كرأیك و ما فعلت إال إبقاء عليك و اهلل كل یوم فی شأن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 معنای مآل .286

 نيمع یفرهنگ فارس

 مآل

 )مَ( ] ع . [ )اِ.( عاقبت ، سرانجام . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 منین؛ خال المؤمعاویه .287

 (71 ی سند شماره)ر.ك:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 معاویه ل و کراماتفضای .288

 826-17ص ، 72 تاریخ مدینۀ دمش ، ج

واهرده،   اللّهمّ اجعل معاویۀ هادیا مهدیا،»سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم یقول: 

 [.81177« ]واهد به

برن محمّرد   « 1»بن محمّد بن علی، أنا محمّرد برن علری    « 8»و أخبرنا أبو بکر ]محمد[ 

ء، أنا أبو الحسين أحمد بن عبد اللّه بن الیضر، أنا أبو جعفر أحمد بن أبی طالرب،   المقرى

یعقروب  حدّثنی أبی، حدّثنی أبو عمرو محمّد بن مروان القرشی، نا إسحاق بن وهب أبرو  

الوليد التيمی، عرن عمررو برن    « 1»العلّاف، نا الوليد بن الفضل العمری، نا القاسم بن أبی 

 ، عن عمير بن سعد األنصاری قال:«1»واقد القرشی، عن یون  بن حلب  الجبالنی 

اللّهمّ اجعله هادیا مهدیا، واهده، »سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم یقول لمعاویۀ: 

 [.81176« ]واهد به

 و كال إسنادی الوليد بن الفضل خطأ.

 و روی عن یون  من وجه يخر مرسال.

 أخبرناه أبو الحسن الفرضی، نا نصر بن إبراهيم، و عبد اللّه بن عبد الرزّاق.

 ح و أخبرناه أبو الحسن بن زید، أنا نصر بن إبراهيم.
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بکر بن خرریم، نرا هشرام برن      قاال: أنا أبو الحسن بن عوف، أنا أبو علی بن منير، أنا أبو

عمّار، نا أبو سعد مدرك بن أبی سعد الفزاری قال: سمعت یون  بن ميسرة برن حلرب    

 یقول:

اللّهرمّ علّمره الکتراب، و    »دعا النبی صلّى اللّه عليه و سلّم لمعاویۀ بن أبی سفيان فقرال:  

 [.81177« ]الحساب، وقه العذاب

 فيه انقطاع.و روی عن عمر بن الیطّاب مسندا من وجه 

أخبرناه أبو الحسن علی بن المسلّم، أنا نصر و ابن فضيل، قاال: أنا ابن عوف، أنا ابن منير، 

 -و هو عبد العزیز بن الوليد بن سليمان -، نا ابن أبی السائب«7»أنا ابن خریم، نا هشام 

 16ص ، 72 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        

أنّ عمر بن الیطّاب ولّى معاویۀ برن أبری سرفيان، فقرالوا: واله     قال: و سمعت أبی فذكر 

اللّهمّ »حدث السن، فقال: تلومونی؟ و أنا سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم یقول: 

 [.81171« ]اجعله هادیا مهدیا، واهده، واهد به

 الوليد بن سليمان لم یدرك عمر.« 8»]قال ابن عساكر:[  

نا طاهر بن العبّاس بن منصور،  -إجازة -بن سهل، أنا علی بن الحسينأخبرنا أبو محمّد 

نا عبيد اللّه بن محمّد بن أحمد، نا إسحاق بن محمّد بن إسحاق، نا أبو بکرر محمّرد ابرن    

القاسم بن سليمان، نا أحمد بن إسحاق بن حبيب العطشی، نا عمر بن الیطّاب، نا نعيم ابن 

شابور، عن مروان بن جناح، عن یون  بن ميسرة برن   ، نا محمّد بن شعيب بن«1»حمّاد 

 قال:« 1»حلب ، عن عبد اللّه بن بسر 

استشار رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم أبا بکر و عمرر فری أمرر أراده، فقرالوا: اللّره و      

، فلما وقف عليه «ادعوا لی معاویۀ»رسوله أعلم، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: 

 [.81172« ]أحضروه أمركم، حمّلوه أمركم، أشهدوه أمركم، فإنه قوی»قال: 
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و حدّثنی أبو مسعود عبد الرحيم بن علی عنه، أنا أبو  -فی كتابه -أخبرنا أبو علی الحدّاد

نعيم الحافظ، نا أبو القاسم سليمان بن أحمد، نا یحيى بن عثمان بن صرالح، نرا نعريم برن     

ور، نا مروان بن جناح، عن یون  بن ميسرة بن حلب  حمّاد، نا محمّد بن شعيب بن شاب

 «.1»عن عبد اللّه بن بسر 

، «أشيرا علریّ »أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم استأذن أبا بکر و عمر فی أمر فقال: 

، فقال أبو بکر و عمر: أما كان فی رسرول  «ادعوا معاویۀ»فقاال: اللّه و رسوله أعلم، فقال: 

ه عليه و سلّم و رجلين من رجال قریش ما یتقنون أمرهم حتى یبعث رسول اللّه صلّى اللّ

 اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم إلى غالم من غلمان قریش، فقال:

أحضروه »، فلما وقف بين یدیه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «ادعوا لی معاویۀ» 

 [.81112« ]أمركم، و أشهدوه أمركم، فإنه قوی أمين

 «.و حمّلوه أمركم[ »81118و قال غيره عن نعيم: ]

 17ص ، 72 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        

أخبرنا أبو بکر محمّد بن محمّد، أنا أبو بکر محمّد بن علی، أنا أبو الحسين أحمد بن عبد 

بن روح، نا  اللّه، أنا أحمد بن أبی طالب، حدّثنی أبی، حدّثنی أبو عمرو السعيدی، نا علی

نا إسماعيل بن عيّاش، عن  -و هو األنطاكی -محمّد بن عبيد العامری، نا جعفر بن محمّد

 تمّام بن نجيح األسدی، عن عطاء، عن ابن عمر قال:

لو كان عندنا معاویرۀ  »كنت مع النبی صلّى اللّه عليه و سلّم و رجالن من أصحابه، فقال: 

إنره أوحری إلریّ أن    »ء، فقرال:   ما من ذلك شری ، فکأنما دخله«لشاورناه فی بعض أمرنا

 [.81111« ]أشاور ابن أبی سفيان فی بعض أمری

قال: و حدّثنی السعيدی، نا أحمد بن المبارك اإلسماعيلی، نا یعقوب بن القاسم الطلحری،  

 حدّثنی عبد الرّحمن بن مهدی قال: سمعت إسحاق بن یحيى بن طلحۀ یقول:

 سمعت عمی موسى بن طلحۀ قال:
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عثنی أبی أدعو له معاویۀ، فوجدته مشغوال بالنساء، فقال: قل له: افرغ ثم يتيك، فرجعت ب

إلى أبی فأخبرته، فقال: ارجع فقل له: عجّل، فرجعت فإذا هو قد أقبل، فرجعت إلى أبری  

فقلت: هوذا، قد جاء مقبال، فلمّا ريه قال: أما إنّی سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم 

 [.81111« ]إنه لموف  األمر أو رشيد األمر»یقول: 

نا طراهر برن    -إجازة -«8»أخبرنا أبو محمّد بن اإلسفراینی، أنا أبو الحسن بن صصرى 

العبّاس المروزی، نا أبو القاسم السقطی، نا إسحاق بن محمّد، نا أبو بکر بن مهران، نا أبرو  

ی، نا شيخ یقال له عبد الرحيم ابن بن عبد الیال ، نا إبراهيم بن نصير، نا سليمان الرق« 1»

 عن عروة، عن رویم قال:« 1»غنم 

جاء أعرابی إلى النبی صلّى اللّه عليه و سلّم فقال: یا رسرول اللّره صرارعنی، فقرام إليره      

لرن یغلرب   »معاویۀ فقال: یا أعرابی، أنا أصارعك، فقال النبی صلّى اللّره عليره و سرلّم:    

: فلمّا كان یوم صفّين قال علی: لو ذكرت هذا الحردیث  فصرع األعرابی، قال« معاویۀ أبدا

 [.81111ما قاتلت معاویۀ ]

أخبرنا أبو بکر وجيه بن طاهر، أنا أحمد بن الحسن بن محمّد، أنا الحسن بن أحمرد ابرن   

  محمّد، أنا جدی أبو أحمد محمّد بن أحمد بن محمّد بن نصر بن زیاد، أنا العباس بن

 11ص ، 72 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        

، عرن  «8»محمّد الدوری، نا أبو زیاد درخت، نا أبو بشر، عن صدقۀ برن خالرد القرشری    

 وحشی ابن حرب بن وحشی عن أبيه عن جده.

أن معاویۀ كان ردیف النبی صلّى اللّه عليه و سلّم، فقال له النبی صلّى اللّه عليره و سرلّم:   

 قال:« ماذا یلينی منك یا معاویۀ؟»

 [.81117« ]اللّهم امأله حلما و علما»بطنی، قال: 

 أبو زیاد اسمه عبد الرّحمن بن نافع، و لقبه درخت، و أبو بشر:« 1»]قال ابن عساكر:[  

 هو المغيرة بن سقالب، مولى محمّد بن مروان بن الحکم، قاضی حرّان.
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نا طراهر برن    -جازةإ -أخبرنا أبو محمّد طاهر بن أبی الفرج، أنا أبو الحسن بن صصرى

العباس بن منصور، نا عبد اللّه بن محمّد بن أحمد، نا إسحاق بن محمّرد، نرا محمّرد برن     

نا يدم بن أبی إیاس، عن شرعبۀ، عرن    -بهمذان -الحسن، نا إبراهيم بن الحسين الکسائی

 ، عن أبی هریرة قال:«1»سهيل ابن أبی صالح، عن أبی صالح 

قرال:  « یا معاویۀ، ما یلينری منرك؟  »سلّم معاویۀ فقال له: أردف النبی صلّى اللّه عليه و 

یرا معاویرۀ مرا    »، ثم قرال:  «وقاه اللّه النار»وجهی، فقال له النبی صلّى اللّه عليه و سلّم: 

یا معاویۀ، »، ثم قال: «حشاه اللّه علما و إیمانا و نورا»قال: صدری، قال: « یلينی منك؟

، ثم قال: یا معاویرۀ،  «مه اللّه بما عصم به األولياءعص»قال: بطنی، قال: « ما یلينی منك؟

غفر اللّه لك، و وقاك الحساب، و علّمك الکتراب، و  »قال: كلّی، قال: « ما یلينی منك؟

 [.81116« ]جعلك هادیا مهدیا، و هداك و هدى بك

قرأت على أبی القاسم بن السمرقندی، عن أبی القاسم اإلسماعيلی، أنا حمزة بن یوسرف،  

بو أحمد بن عدی، نا إسحاق بن إبراهيم الغزی، نا دحيم، نا یعقوب بن الفرج، نا ابرن  أنا أ

المبارك، عن خالد الحذّاء، عن أبی قالبۀ، عن شداد بن أوس قال: قال رسول اللّه صرلّى  

 [.81117« ]معاویۀ أحلم أمّتی و أجودها»اللّه عليه و سلّم: 

نا طاهر برن العبّراس، نرا     -إجازة -«1»تغلبی أخبرنا أبو محمّد الصایغ، أنا أبو الحسن ال

ء، نا محمّد بن مسلم الواسطی،  عبيد اللّه بن محمّد، نا إسحاق، نا إبراهيم بن عيسى المقرى

 نا یزید بن هارون، عن حميد الطویل، عن أن  بن مالك قال:

 12ص ، 72 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        

ى اللّه عليه و سلّم و أبو بکر و عمر و عثمان و علی و معاویۀ دخلت على رسول اللّه صلّ

جلوس عنده، و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم یأكل الرّطب، و هم یأكلون معه، و النبی 

نعم، هکذا »صلّى اللّه عليه و سلّم یلقّمهم، قال معاویۀ: یا رسول اللّه، نأكل و تلقمنا؟ قال: 

 [.81111« ]م بعضنا بعضانأكل فی الجنّۀ و یلقّ
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أنبأنا أبو علی الحدّاد، أنا محمّد بن عبد اللّه بن أحمد بن ریذة، أنرا سرليمان برن أحمرد     

 «.8»الطبرانی، نا محمّد بن یحيى بن مندة، نا بشر بن بشار 

ح و أخبرنا أبو البركات األنماطی، أنا محمّد بن المظفّر الشامی، أنا أبو الحسن العتيقی، أنا 

، نا بشر برن بشرار   «1»، حدّثنی عبيد الملقب «1»بن أحمد، أنا أبو جعفر العقيلی یوسف 

ء من ولد أبی موسى األشعری، عن أبيره، عرن    السمسار، نا عبد اللّه بن بکار المقرى« 1»

 أبی موسى األشعری قال:« 7»جده 

، «6»يره  دخل النبی صلّى اللّه عليه و سلّم على أم حبيبۀ، و رأس معاویۀ فی حجرها تفلّ

قالت: و ما لی ال أحب أخی؟ فقال النبی صلّى اللّره عليره و سرلّم:    « أتحبينه؟»فقال لها: 

 [.81112« ]فإنّ اللّه و رسوله یحبانه»

 رواه محمّد بن إسحاق السراج عن بشر بن بشّار.

نا أبرو منصرور    -إجازة -أخبرنا أبو محمّد طاهر بن سهل، أنا علی بن الحسين بن أحمد

، نا أبو القاسم السقطی، نا إسحاق برن محّمرد السوسری، نرا أبرو بکرر القرشری        المروزی

العبّادانی، نا یحيى بن میتار النيسابوری، نا القاسم بن الحسن، نا العالء بن عمر، نا شيبان 

 ابن فرّوخ، عن ابن المبارك، عن الحسن، عن أبی الدرداء قال:

بۀ و عندها معاویۀ نائم على السریر، فقرال:  دخل النبی صلّى اللّه عليه و سلّم على أم حبي

قالت: یرا  « و تحبينه یا أم حبيبۀ؟»قالت: هذا أخی معاویۀ، قال: « من هذا یا أم حبيبۀ؟»

فحبيه، فإنّی أحب معاویۀ، و أحرب مرن یحبره، جبریرل و     »رسول اللّه، إنّی ألحبه، قال: 

عاویۀ من جبریل و ميکائيل یرا  ميکائيل یحبان معاویۀ، و اللّه تبارك و تعالى أشدّ حبا لم

 [.81122« ]أم حبيبۀ

 22ص ، 72 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        

 كذا قال ابن المبارك، و إنما هو المبارك بن فضالۀ.« 8»]قال ابن عساكر:[  
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أخبرناه أبو الحسن زید بن الحسن بن زید بن حمزة العلوی الموسوی، و أبو علی محمّرد  

الواحد بن الفضل القاینی الفقيه، و أبو عبد اللّه محمّد بن سرليمان برن عبرد اللّره     بن عبد 

قالوا: أنا أبو سعد علی برن عبرد    -بطوس -الزاهد، و أبو المناقب سعد بن عبيد بن صیر

أنا أبو عبد اللّه محمّد بن عبد اللّه بن باكویۀ، أنرا   -بنيسابور -اللّه ابن أبی صادق الحيری

د بن إبراهيم األستراباذی، نا أبو العباس محمّد بن أحمد الضرّاب، نا علری  أبو زرعۀ محمّ

بن جميل الرقّی، نا عبد اللّه بن واقد، نا مبارك بن فضالۀ، عن الحسن، عن أبری الردرداء   

 قال:

دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم على أم حبيبۀ و معاویۀ عندها نائم على السرریر،  

قالرت:  « فتحبينه؟»فقالت: أخی معاویۀ یا رسول اللّه، قال: « ا أم حبيبۀ؟من هذا ی»فقال: 

یا أم حبيبۀ، فإنّی أحب معاویۀ، و أحبّ من یحبّ معاویۀ، و »أی و اللّه إنّی ألحبه، فقال: 

« جبریل و ميکائيل یحّبان معاویۀ، و الّلره أشرّد حّبرا لمعاویرۀ مرن جبریرل و ميکائيرل       

[81128.] 

نا أبو منصور، نا أبو  -إجازة -طاهر بن سهل، أنا أبو الحسن بن صصرى أخبرنا أبو محمّد

القاسم، نا إسحاق، نا ابن صدی ، نا أبو القاسم المعروف بابن البراقالنی، نرا أبرو العبراس     

نا عمر بن سرعد   -بنصيبين -أحمد بن محمّد بن بکر النابلسی، نا محمّد بن موسى الحذاء

 ی، نا أبی عن أبيه، عن عطاء، عن ابن عباس قال:الطائی، نا عمر بن سنان الرهاو

عليها: ال إله « 1»جاء جبریل إلى النبی صلّى اللّه عليه و سلّم بورقۀ يس أخضر مکتوب 

 «.1»منی على عبادی « 1»إلّا اللّه، حبّ معاویۀ بن أبی سفيان فرض 

يسرى برن نصرر    قال: و نا إسحاق، نا أبو عبد اللّه فرج بن أحمد السامری الرورّاق، نرا ع  

الدیرعاقولی، نا أبرو الربيرع   « 7»القصری، نا عبد اللّه بن أحمد بن عبيد اللّه بن السمسار 

 الزهرانی، عن حمّاد بن زید، عن أیوب، عن عکرمۀ، عن ابن عبّاس قال:
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الشاكّ فی فضلك یا معاویۀ تنش ّ األرض عنره  »قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: 

فی عنقه طوق من نار له ثالثمائۀ شعبۀ، على كلّ شعبۀ شيطان یکلرح فری   یوم القيامۀ، و 

 [.81121« ]وجهه مقدار عمر الدنيا

 28ص ، 72 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        

أنبأنا أبو الحسن الفرضی، أنا أبو القاسم بن أبی العالء، أنا أبو بکر عبد اللّه بن أحمد ابرن  

نا محمّد بن أحمد بن محمّد بن یعقوب العطّار،  -بها -مان العکبریعثمان بن خلف بن سل

نا محمّد بن الحسن بن عبد اللّه الحارثی، نا عبد الرّحمن األمروی، نرا عمرر برن یرون       

اليمامی، عن إسماعيل بن حمّاد، عن مقاتل بن حيّان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن 

 جده قال:

الشاك فی فضلك یا معاویۀ یبعث یوم القيامۀ، و »ه و سلّم: قال رسول اللّه صلّى اللّه علي

فی عنقه طوق من نار، و فيه ثالثمائۀ شعبۀ من نار، على كلّ شعبۀ منها شيطان یکلح فری  

 [.81121« ]وجهه مقدار عمر الدنيا

، «8»أخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندی، أنا أبو القاسم بن مسعدة، أنا حمزة، أنا ابن عردی  

بد اللّه بن محمّد بن یاسين، نا الحسن بن شبيب، نا مروان بن معاویۀ الفزاری، نا عبد نا ع

 بن عبد اللّه بن دینار، عن أبيه، عن ابن عمر قال:« 1»الرّحمن 

ليلينّ بعض مدائن الشام رجل عزیز منيع »كنا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم فقال: 

ل: من هو یا رسول اللّه؟ قال: فقال رسول اللّه صلّى اللّره  ، فقال له رج«هو منی و أنا منه

 [.81121« ]هو هذا»عليه و سلّم بقضيب كان بيده فی قفا معاویۀ: 

 قال ابن عدی: و هذا الحدیث منکر بهذا اإلسناد.

أنبأنا أبو القاسم صدقۀ بن محمّد بن الحسين الکاتب، أنا محمّد بن علی بن الحسن بن أبی 

لقاضی أبو الحسين محمّد بن أحمد بن المحاملی، نا أبو بکر محمّد بن الحسن عثمان، أنا ا
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ء المعروف بالنقّاش، نا الحسين بن إدری  الهروی، نا هشرام برن عمّرار، نرا ابرن       المقرى

 [ عوف الجرشی قال: عيّاش، نا صفوان بن عمرو، عن عبد الرّحمن بن ]أبی

ال رجل من القوم: كيف لنا بالشام یا رسول اللّره  ذكر النبی صلّى اللّه عليه و سلّم الشام، ق

ألقواما أنتم أحقرر فری أعيرنهم مرن     « 1»أجل إنّ فيها »و فيها الروم ذات القرون؟ فقال: 

لعرل أن یکفيناهرا غرالم مرن     »، قال: ثم ذكر الشام أیضا، فقرال:  «القردان فی أستاه اإلبل

م عصرا، فرأهوى بهرا إلرى منکرب      و بيد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّ« غلمان قریش

 معاویۀ.

 هذا مرسل.

 21ص ، 72 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        

 -األصربهانی « 1»أبو العباس أحمد بن أبی الفتح عبد اللّه بن محمّد الیرفی « 8»أخبرنا 

برو  أنا أ -بدمش  -«1»و حدّثنا عنه أبو العبّاس أحمد بن عبد اللّه الدّستجردی  -إجازة

منصور عبد الرزّاق بن أحمد بن عبد الرّحمن بن أحمد بن جعفر الیطيرب، أنرا أبرو بکرر     

ء، نا أبرو عروبرۀ الحسرين برن      محمّد بن إبراهيم ابن علی بن عاصم بن زادان بن المقرى

، عرن  «7»بحرّان، نا ابن المصفّى، نا بقيرۀ  « 1»محمّد بن مودود بن حمّاد مولى ابن سالم 

 ن جبير بن نفير:بحير، عن خالد، ع

و معه ركب من أصرحابه فرذكروا الشرام،    « 6»أن النبی صلّى اللّه عليه و سلّم كان یسير 

فقال رجل من أصحابه: كيف نستطيع الشام یا رسول اللّه و فيها الروم؟ و معاویۀ فی القوم 

و هو شاب، و فی ید النبی صلّى اللّه عليه و سلّم عصا، فضرب بها كترف معاویرۀ فقرال:    

 [.81127« ]لعل هذا إذا كافيناها»

 «.7»هذا مرسل 

أخبرنا أبو بکر محمّد بن محمّد، أنا أبو بکر محمّد بن علی، أنا أبو الحسين أحمد بن عبد 

اللّه، نا أحمد بن أبی طالب، حدّثنی أبی، حدّثنی محمّد بن مروان بن عمر، نرا علری برن    



 .............................................................................................|فراتر از قیام  __ 244

عرامری، نرا جعفرر برن محمّرد المعرروف       روح بن عبد اللّه، نا محمّد بن عبيد بن ثعلبۀ ال

 باألنطاكی، نا الربيع بن بدر، عن سوار بن شبيب، عن ابن عمر قال:

كان النبی صلّى اللّه عليه و سلّم مع زوجته أم حبيبۀ فی قبّۀ من أدم، فأقبل معاویۀ فقرال  

ث یروم  یا أم حبيبۀ، هذا أخوك قد أقبل، أمرا إنره یبعر   »لها النبی صلّى اللّه عليه و سلّم: 

 [.81126« ]القيامۀ عليه رداء من نور اإلیمان

قال: و حدّثنی محمّد بن مروان، نا علی بن روح، نا محمّد بن عبيد العامری، نا جعفر ابن 

محمّد األنطاكی، نا زهير بن معاویۀ، عن ابن أبی خالد، عن طارق بن شهاب، عن حذیفرۀ  

 قال:

 21ص ، 72 ج تاریخ مدینۀ دمش ،                        

یبعث معاویۀ یوم القيامۀ عليه رداء مرن  »سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم یقول: 

 [.81127« ]نور اإلیمان

أخبرناه أبو غالب بن البنّا، أنا أبو محمّد الجوهری، أنا أبو علی محمّد بن أحمد بن یحيرى  

نا محمّد بن عبيد برن ثعلبرۀ، نرا     ،«8»بن عبد اللّه الفقيه، نا أحمد بن محمّد التوارنى؟؟؟ 

فذكر بإسناده مثله، و قال: كان رسول اللّه صرلّى اللّره    -یعنی األنطاكی -جعفر بن محمّد

 عليه و سلّم، و قال:

 و عليه رداء، و لم یقل: فی قبّۀ من أدم.

أنا أبو منصور المرروزی،   -إجازة -أخبرنا أبو محمّد طاهر بن سهل، أنا علی بن الحسين

و القاسم السقطی، نا إسحاق بن محمّد، نا محمّد بن الحسن، نا محمّد برن أحمرد برن    نا أب

یون  الزهری، نا جعفر بن محمّد األنطاكی، نا زهير بن معاویۀ، عن أبی خالد الوائلی، عن 

 أبی طارق، عن حذیفۀ قال:

يه رداء من یبعث یوم القيامۀ معاویۀ و عل»سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم یقول: 

 [.81121« ]نور اإلیمان



 785 __کتاب مستندات  |........................................................................................

 ]قال ابن عساكر:[ كذا قال، و إنّما هو عن طارق. 

قال: و نا محمّد بن الحسن، نا إبراهيم بن الهيثم البلدی، نا عفّان، نا همّام، عن قتادة، عرن  

 سعيد بن المسيّب، عن سعد بن أبی وقّاص یقول لحذیفۀ:

یحشرر یروم القيامرۀ    »ه عليه و سلّم لمعاویرۀ:  یوم قال النبی صلّى اللّ« 1»أ لست شاهد 

معاویۀ بن أبی سفيان و عليه حلّۀ من نور ظاهرها من الرحمۀ و باطنها من الرضا یفتیرر  

بها فی الجمع لکتابۀ الوحی بين یدی رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم؟ قال حذیفۀ: نعرم  

«1[ »81122.] 

ی، نا أبو بکر محمّد برن القاسرم برن سرليمان     قال: و نا إسحاق، نا محمّد بن علی السقط

المؤدّب، نا محمّد بن أحمد بن الضحّاك، نا أحمد بن الهيثم، نا قتيبۀ بن سعيد، نا ابن لهيعۀ 

 «:1»عن دراج أبی السمح عن أبی الهيثم عن أبی سعيد الیدری قال 

 21ص ، 72 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        

ییرج معاویۀ من قبره و عليه رداء من السرندس  »صلّى اللّه عليه و سلّم: قال رسول اللّه 

و االستبرق مرصّع بالدّرّ و الياقوت، عليه مکتوب: ال إله إلّا اللّه محمّد رسرول اللّره، أبرو    

 [.81122« ]بکر الصّدّی ، عمر بن الیطّاب، عثمان بن عفّان، علی بن أبی طالب

أنا أبو القاسم بن أبی العالء، أنا أبرو   -فی كتابه -م الفقيهأخبرنا أبو الحسن علی بن المسلّ

بکر عبد اللّه بن أحمد بن عثمان العکبری، نا أبو الحسن محمّرد برن یحيرى برن معردان      

نا أحمد بن زفر، نا سليمان بن داود، عن الزهری، عن عرروة، عرن    -بالبصرة -الکاغدی

 عائشۀ و أسماء ابنتی أبی بکر عن أبی بکر قال:

أیت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم بين الركن و المقام رافعا یدیه إلى السرماء حترى   ر

اللّهمّ حرّم بدن معاویۀ على النار، اللّهمّ حرم النرار علرى   »رأیت بياض إبطيه و هو یقول: 

 [.81128« ]معاویۀ
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الرّحمن بن محمّد  أخبرنا أبو غالب بن البنّا، أنا أبو محمّد الجوهری، أنا عبيد اللّه بن عبد

، نا إسحاق بن أحمد العلّاف الواسرطی، نرا   «8»الزهری، نا عبد اللّه بن إسحاق المدائنی 

، عن أن  أن النبی «1»مؤمّل بن إسماعيل، نا غالب بن عبيد اللّه، عن عطاء بن أبی رباح 

« الجنرۀ  ائتنی بره فری  »صلّى اللّه عليه و سلّم أخذ سهما من كنانته فناوله معاویۀ و قال: 

«1[ »81121.] 

قال المدائنی: هکذا فی كتابی عن عطاء عن أن  و إنما هو عن عطاء عرن أبری هریررة،    

 حدّثنا بذلك عمر بن شبّۀ.

نا وضاح بن حسان، أنا الوزیر، عن غالب بن عبيد اللّه العقيلی، عن عطاء بن أبری ربراح،   

 عن أبی هریرة، عن النبی صلّى اللّه عليه و سلّم بنحوه.

خبرنا أبو القاسم هبۀ اللّه بن أحمد بن عمر، أنا أبو إسحاق البرمکی، أنرا أبرو عمرر برن     أ

حيویۀ، نا عبد اللّه بن إسحاق، نا إسحاق بن محمّد العلّاف، نا موسى بن إسرماعيل، عرن   

غالب، عن عطاء بن أبی رباح، عن أن  أن النبی صلّى اللّه عليه و سلّم أخذ سرهما مرن   

 [.81121« ]ائتنی به فی الجنّۀ»اویۀ و قال: كنانته، فناوله مع

 قال عبد اللّه: هکذا حدّثناه، فقال: عن عطاء، عن أن .

 27ص ، 72 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        

، «8»نا عبد اللّه بن إسحاق، نا عمر بن شبۀ، نا وضاح، نا الوزیر، عن غالب بن عبيد اللّه 

خرذ  »النبی صلّى اللّه عليه و سلّم ناول معاویۀ سهما فقرال:   عن عطاء، عن أبی هریرة أن

 [.81121« ]هذا السهم حتى تلقانی به فی الجنّۀ

أخبرنا أبو الحسن الفرضی، نا عبد العزیز بن أحمد، أنا أبو محمّد بن أبی نصر، أنا أبو علی 

حسّران  بن شعيب، نا عبد اللّه بن وهيب، نا محمّد بن إسحاق النصريبی، نرا وضراح برن     

األنباری، نا وزیر بن عبد اللّه الجندی، عن غالب بن عبيد اللّه، عن عطاء بن أبری ربراح،   
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یا معاویۀ، »عن أبی هریرة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم ناول معاویۀ سهما، فقال: 

 [.81127« ]خذ هذا حتى تلقانی به فی الجنّۀ

 الیطيب.أخبرناه أبو منصور بن خيرون، أنا أبو بکر 

ح و أخبرنا أبو بکر اللفتوانی، و أبو عبد اللّه محمّد بن أبی الفرتح برن محمّرد برن علری      

، قرالوا: أنرا أبرو    «1« »1»عبد الصّمد بن عبد الرّحمن الحيری « 1»القطّان، و أبو صالح 

 محمّد التميمی.

ليل المیرمی، أنا أحمد بن محمّد بن أحمد، نا حمزة بن القاسم، نا محمّد بن الی«: 7»قاال 

، عن غالب بن عبيد اللّه «6»ابن حسان، نا وزیر بن عبد اللّه الجزری  -یعنی -نا وضاح

 العقيلی، عن عطاء، عن أبی هریرة.« 7»

خذ هرذا السرهم حترى    »أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم أعطى معاویۀ سهما، فقال: 

 [.81126« ]تلقانی به فی الجنّۀ

ه بن طاهر، أنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك، أنرا أبرو الحسرن برن     أخبرنا أبو بکر وجي

 السقا، نا محمّد بن یعقوب، نا عبّاس، نا وضّاح بن حسان األنباری العابد.

 «.1»و أخبرناه أبو منصور بن خيرون، أنا أبو بکر الیطيب 

 26ص ، 72 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        

عبد الغفّار بن محمّد، و حدّثنی أبو المحاسن عبد الرزّاق بن محمّد ابن  ح و أنبأناه أبو بکر

 أبی نصر عنه.

نا الوضّاح ابرن   -إمالء -قاال: أنا أبو بکر الحيری، نا األصم، نا العباس بن محمّد الدوری

 حسان األنباری، نا وزیر بن عبد اللّه، عن غالب بن عبيد اللّه، عن عطاء، عن أبی هریرة.

هاك هرذا یرا معاویرۀ حترى     »بی صلّى اللّه عليه و سلّم أعطى معاویۀ سهما، فقال: أن الن

 [.81127« ]توافينی به فی الجنّۀ
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أخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندی، أنا أبو بکر بن الطبری، أنا أبو الحسين بن الفضرل، أنرا   

ه وضراح برن   و قد روى شيخ كهل مغفّل، أنباری، یقرال لر  «: 8»عبد اللّه، نا یعقوب قال 

، عن غالب بن عبيد اللّه الجزری، عرن عطراء برن أبری     «1»حسان، نا وزیر بن عبد اللّه 

 رباح، عن أبی هریرة.

هاك هذا یرا معاویرۀ حترى    »أن النبی صلّى اللّه عليه و سلّم أعطى معاویۀ سهما، و قال: 

 «.توافی به فی الجنّۀ

ن مسعدة، أنا حمزة بن یوسف، أنا أبو أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد، أنا إسماعيل ب

، نا ابن حمّاد، نا عبّاس، عن یحيى قال وزیر الذی یحردّث بحردیث   «1»أحمد بن عدی 

 ء. معاویۀ: أن النبی صلّى اللّه عليه و سلّم أعطاه سهما لي  بشی

 و روی هذا الحدیث عن ابن عمر.

بن محمّد الیيّراط، أنرا أبرو     أخبرناه أبو بکر محمّد بن محمّد بن علی، أنا محمّد بن علی

الحسين أحمد بن عبد اللّه بن الیضر، أنا أحمد بن علی بن محمّد بن أحمرد برن الجهرم،    

حدّثنی أبی، حدّثنی محمّد بن مروان بن عمر، نا محمّد بن سليمان القطّان السلمی، نا عبد 

بن عبرد اللّره    بن زیاد، عن عبد الرّحمن« 1»الرّحمن بن یون  السرّاج الرقّی، نا درست 

 بن دینار، عن أبيه، عن ابن عمر قال:

 «.خذ هذا تلقنی به فی الجنّۀ»ناول النبی صلّى اللّه عليه و سلّم معاویۀ سهما و قال: 

 27ص ، 72 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        

 و روی من وجه يخر عن جابر.

ثنی أبی، حدّثنی محمّد بن مروان، نا أحمد أخبرناه أبو بکر أیضا، أنا محمّد، أنا أحمد، حدّ

نرا   -من أهل مررو  -بن سهل أبو غسّان، نا الجرّاح بن میلد، نا محمّد بن میلد المالکی

عن أبری الزبيرر، عرن     -قاضی الجزیرة -محمّد بن الحسن اللؤلؤی، عن القاسم بن مهران

 جابر.
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امسرکه  »غزوة بنی جليد فقال: أن النبی صلّى اللّه عليه و سلّم دفع إلى معاویۀ سهما فی 

 [.81121« ]معك حتى توافينی به فی الجنّۀ

 ال أعرف غزوة بنی جليد فی الغزوات.« 8»]قال ابن عساكر:[  

أنبأنا أبو الحسن الفرضی، نا أبو القاسم بن أبی العالء، أنا أبو بکر عبد اللّه بن أحمرد ابرن   

عصمۀ، نا أحمد بن علی، نرا علری    عثمان بن خلف، نا أبو زرعۀ محمّد بن أحمد بن أبی

 ابن محمّد الفقيه، نا محرز بن عون، نا شبابۀ، عن محمّد بن راشد، عن مکحول قال:

سرهم  « 1»هرذه السرهمين   »دفع النبی صلّى اللّه عليه و سلّم إلى معاویۀ سرهمين فقرال:   

لما حلر    ، فلما مات معاویۀ جعال معه فی قبره، و«اإلسالم، خذها فتلقنی بهما فی الجنّۀ

النبی صلّى اللّه عليه و سلّم رأسه بمنى دفع إلى معاویۀ من شعره فصانه، فلمّا مات معاویۀ 

 [.81122جعل شعر النبی صلّى اللّه عليه و سلّم على عينيه ]

ء على سعيد بن محمّد بن أحمد البحيری، أنرا   أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر قال: قرى

الجرجانی، حدّثنی أبو عمرو محمّرد برن العبراس برن مسرعود       أبو نصر النعمان بن محمّد

األستراباذی، نا العباس بن عمران، نا أبو بکر أحمد بن الجمهور القرقسانی، نا یعيش برن  

 هشام قال:

كنت عند مالك بن أن ، فجاءه رسول أمير المؤمنين، فقال له: أمير المؤمنين یقول لرك:  

  ن أن : إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْکِتابِال تحدّث بهذا الحدیث، فقال مالك ب

 اآلیۀ، ألحدثنّ به الساعۀ، ثم ال أحدّث به أبدا، حدّثنی نافع عن ابن عمر.« 1» 

إن النبی صلّى اللّه عليه و سلّم أهدی له سفرجل فأعطى أصحابه سرفرجلۀ سرفرجلۀ، و   

 [.81182« ]لقنی بهنّ فی الجنّۀا»أعطى معاویۀ ثالث سفرجالت، قال: 

 21ص ، 72 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        

قال أبو بکر: سمعت یحيى بن معين یقول: اكتبوا هذا الحدیث عن یعيش برن هشرام فری:    

 ، و لو رواه غيره ما احتمل، ألن أصحاب مالك لم یرووه عنه، و كان یقال:«السفرجل»
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 إنه من األبدال.

نرا طراهر برن     -إجازة -ا أبو محمّد طاهر بن سهل، أنا علی بن الحسين بن أحمدأخبرن

العباس، نا عبيد اللّه بن محمّد، نا إسحاق السوسی، نا محمّد بن الحسرن، نرا أحمرد برن     

عيسى المصری، نا عمرو بن أبی سلمۀ، عن غالب بن عبيد اللّه، عن عطاء، عن أبی هریرة 

 قال:

ء من السفرجل، فأهداه إلرى رسرول    بعض أسفاره و معه شی قدم جعفر بن أبی طالب من

اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم، و النبی صلّى اللّه عليه و سرلّم یومئرذ فری منرزل أبری بکرر       

أنّرى  »الصّدّی ، إذ دخل معاویۀ بن أبی سفيان، فقال النبی صلّى اللّه عليه و سلّم لجعفرر:  

الهيئۀ فی بعض أسفاری، فأحببت أن أهدیه  فقال: أهداه إلیّ رجل شاب حسن« لك هذا؟

إليك یا رسول اللّه، فأكل منه النبی صلّى اللّه عليه و سلّم، و أخذ منه واحدة، و أعطاهرا  

مرن مثلرك، أخرذت    »، و قال: یا معاویۀ: «هاك توافقنی فی الجنّۀ مثلها»معاویۀ و قال: 

جعفر، هل تدری من المهدی إليك اليوم من هدایا ثالثۀ كلّهم فی الجنّۀ و أنت رابعهم، یا 

ذاك جبریل، و هو سيّد المالئکۀ، و أنا سيّد األنبياء، و جعفرر  »قال: ال، قال: « السفرجل؟

 «.سيد الشهداء، و أنت یا معاویۀ سيد األمناء

قال أبو هریرة: فو اللّه ال زلت أحبّه بعد ذلك مما سمعت من فضله من رسول اللّه صرلّى  

 اللّه عليه و سلّم.

أخبرنا أبو منصور عبد الرّحمن بن محمّد بن عبد الواحد، أنا أبو بکرر الیطيرب، أنرا أبرو     

بن عبد اللّه مولى أمير المؤمنين المطيع للّه، أنا « 8»الحسن بن رزقویه، أنا أبو الیير فاتن 

نا أبرو محمّرد    -ببيت المقدس -أبو مروان عبد الملك بن محمّد بن عبد الملك بن سالم

حمّد البردعی، نا محمّد بن عبيد الهاشمی، عن عبد العزیز بن بحر، نا إسماعيل جعفر بن م

بن عيّاش، عن عبد الرّحمن بن عبد اللّه بن دینار، عن أبيه، عن عبد اللّه بن عمر قال: قال 

 رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم:
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ا كان من الغرد قرال   فطلع معاویۀ، فلمّ« یطلع عليکم من هذا الباب رجل من أهل الجنّۀ» 

مثل ذلك، فطلع معاویۀ، فلمّا كان بعد الغد قال مثل ذلك، فطلع معاویۀ، قال رجرل: هرو   

یا معاویۀ أنت منی »، ثم قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «نعم، هو هذا»هذا؟ قال: 

 «.و أنا منك لتزاحمنی على باب الجنّۀ كهاتين

 22ص ، 72 مدینۀ دمش ، جتاریخ                         

 ضعيف، و من دونه مجهولون.« 8»قال الیطيب: عبد العزیز بن بحر 

و قد رواه أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم البسری عن سليمان بن سلمۀ الیبائری عرن  

 ابن عبّاس بإسناده نحوه.

مد بن محمّد و أخبرناه عاليا أبو بکر محمّد بن علی بن عمر الکابلی، و أبو القاسم عبد الصّ

بن عبد اللّه بن مندویۀ، و أبو المطهّر شاكر بن نصر بن طاهر، و أبرو غالرب الحسرن برن     

محمّد بن عالی بن علوكۀ، قالوا: أنا أبو سهل أحمد بن أحمد بن عمر الصيرفی، أنا أبو بکر 

أحمد بن یوسف بن أحمد الیشّاب، نا محمّد بن سهل بن الصباح، نا سلمۀ بن شبيب، نرا  

د بن إبراهيم الدورقی، نا عبد العزیز بن بحر، نا إسماعيل بن عيّاش، عن عبد الرّحمن أحم

 ابن عبد اللّه بن دینار، عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم:

فاطّلع معاویۀ بن أبی سفيان، ثم قال من الغرد مثرل ذلرك،    « یطلع رجل من أهل الجنّۀ» 

یۀ، ثم قال بعد الغد مثل ذلك، فاطّلع معاویۀ، فقال رجل: أهو هذا یرا رسرول   فاطّلع معاو

 اللّه؟

یا معاویۀ، أنت منی و أنا منك، و إنّرك لتزاحمنری علرى    »، ثم قال: «نعم، هو هذا»قال: 

 [.81188و أشار بأصبعيه السبّابۀ و التی تليها ]« باب الجنۀ كهاتين

ی، أنا أبو سعد الجنزرودی، أنرا أبرو نصرر أحمرد برن      و أخبرناه عاليا أبو عبد اللّه الفراو

نا أبو عبد اللّه محمّد بن المسريّب برن    -قراءة عليه -الحسين بن أحمد بن عبيد المروانی

إسحاق األرغيانی، حدّثنی الوليد البغدادی، نا عبد العزیز بن بحر، نا إسماعيل بن عيّاش، 
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ه، عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه نا عبد الرّحمن بن عبد اللّه بن دینار، عن أبي

 عليه و سلّم:

فاطّلع معاویۀ، فلمّا كان من الغد قرال  « یطلع عليکم من هذا الباب رجل من أهل الجنّۀ» 

 مثل ذلك، فاطّلع معاویۀ، فلمّا كان من بعد الغد قال مثل ذلك، فاطّلع معاویۀ، فقال رجل:

، ثم قال رسول اللّه صلّى اللّره عليره و سرلّم:    «هو هذا نعم،»هو هذا یا رسول اللّه؟ قال: 

 [.81181و أشار بأصبعيه ]« أنت منی و أنا منك، لتزاحمنی على باب الجنّۀ كهاتين»

 رواه محمّد بن قدامۀ الجوهری عن ابن بحر، فسمّاه عبد اللّه.

 یوسف، أنا أخبرناه أبو القاسم بن السّمرقندی، أنا أبو القاسم بن مسعدة، أنا حمزة بن

 822ص ، 72 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        

، نا أحمد بن الحسين الصوفی، نا محمّد بن قدامۀ الجروهری، نرا   «8»أبو أحمد بن عدی 

عبد اللّه بن بحر المؤدّب، عن إسماعيل بن عيّاش، عن عبد الرّحمن بن عبد اللّه بن دینار، 

 عن أبيه عن ابن عمر قال:

، فطلرع  «اآلن یطلع عليکم رجل من أهل الجنّرۀ »سول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: قال ر

 [.81181معاویۀ ]

 قال ابن عدی: و هذا أیضا منکر.

 و قد رواه غير ابن بحر عن ابن عيّاش.« 1»]قال ابن عساكر:[  

ا نا أبو منصور، نر  -إجازة -أخبرناه أبو محمّد طاهر بن سهل، أنا أبو الحسن بن صصرى

 -أبو القاسم، نا إسحاق، نا أبو القاسم عمران بن موسى برن فضرالۀ الشرعيری الموصرلی    

نا عيسى بن عبد اللّه بن سليمان، نا أبی، عن إسماعيل بن عيّاش، عرن عبرد    -بالموصل

الرّحمن بن عبد اللّه بن دینار، عن أبيه، عن عبد اللّه بن عمر قال: قال رسول اللّره صرلّى   

 م:اللّه عليه و سلّ
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، فطلع معاویۀ، فلمّا كان من الغد قرال  «یطلع عليکم من هذا الباب رجل من أهل الجنّۀ» 

، ثم قرال  «نعم، هو هذا»مثل ذلك، فطلع معاویۀ، فقال رجل: هو هذا یا رسول اللّه؟ قال: 

یا معاویۀ، أنت منی و أنا منك، لتزاحمنی على براب  »رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: 

 [.81181« ]و أشار بأصبعيه السبابۀ و الوسطى -«هاتينالجنّۀ ك

 و قد روی عن غير إسماعيل عن ابن دینار.

أخبرناه أبو بکر محمّد بن محمّد، أنا أبو بکر محمّد بن علی، أنا أحمد بن عبرد اللّره، أنرا    

أحمد بن أبی طالب، حدّثنی محمّد بن مروان بن عمر، نا الحسن برن إسرحاق برن یزیرد     

نا نوح بن یزید المعلم، نا عبد الرّحمن بن عبد اللّه بن دینار، عن أبيره، عرن ابرن    العطّار، 

 عمر قال:

، فطلرع  «یطلع عليکم رجل من أهل الجنّرۀ »كنت عند النبی صلّى اللّه عليه و سلّم فقال: 

معاویۀ، ثم قال الغد مثل ذلك، فطلع معاویۀ، فقمت إليه، فأقبلت بوجهه إلى رسرول اللّره   

نعم، یا معاویۀ أنت منی و أنرا  »ه عليه و سلّم فقلت: یا رسول اللّه، هو هذا؟ قال: صلّى اللّ

و قال بأصربعيه السربابۀ و الوسرطى یحركهمرا     « منك، لتزاحمنی على باب الجنّۀ كهاتين

[81187.] 

 828ص ، 72 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        

نا أبو منصور، نا أبو  -إجازة -لحسن بن صصرىأخبرنا أبو محمّد طاهر بن سهل، أنا أبو ا

الحسن بن خزیمرۀ، نرا إبرراهيم برن محمّرد برن       « 8»القاسم، نا إسحاق، نا عبيد اللّه بن 

 الشافعی، نا عمرو بن یحيى السعدی، عن جده یروی:

إن النبی صلّى اللّه عليه و سلّم، محمّد المصطفى، نبی الرحمۀ، كان ذات یوم جالسرا برين   

یدخل عليکم من باب المسجد فی هذا اليروم رجرل مرن أهرل الجنّرۀ      »ذ قال: أصحابه إ

فقال أبو هریرة: فتطاولت لها، فإذا نحن بمعاویۀ بن أبی سفيان قد دخل، « یفرحنی اللّه به

نعم یا أبرا هریررة، هرو    »فقلت: یا رسول اللّه هذا هو؟ فقال النبی صلّى اللّه عليه و سلّم: 
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یا أبا هریرة، إنّ فی جهرنم كالبرا   »ل النبی صلّى اللّه عليه و سلّم: یقولها ثالثا، ثم قا« هو

زرق األعين على أعرافها شعر كأمثال أذناب الیيل، لو أذن اللّه تبرارك و تعرالى لکلرب    

منها أن یبلغ السموات السبع فی لقمۀ واحدة لهان ذلك عليه، یسلّط یوم القيامۀ على مرن  

 [.81186« ]لعن معاویۀ بن أبی سفيان

 هذا منقطع.

قال: و نا إسحاق، نا ابن صدی ، نا علی بن جعفر الفرغانی، نا علی بن جعفر الميدانی، نرا  

أبو عبد اللّه أحمد بن عبد اللّه، أنا أبو الربيع الزهرانی، عن حمّاد بن زید، عن أیوب، عرن  

 عطاء بن أبی رباح، عن ابن عبّاس قال:

اللّه عليه و سلّم و معاویۀ، فيوقفان بين یردی اللّره،   إذا كان یوم القيامۀ دعی بالنبی صلّى 

فيطوق النبی صلّى اللّه عليه و سلّم بطوق یاقوت أحمر و یسوّر بثالثۀ أسورة مرن لؤلرؤ،   

فيأخذ النبی صلّى اللّه عليه و سلّم الطوق فيطوّقه معاویۀ، ثم یسوّره بثالثۀ أسورة، فيقول 

، و أنا الذی ال أبیل، فيقول النبی صلّى اللّه عليه و اللّه: یا محمّد تسیى علیّ و أنا السیی

سلّم: إلهی و سيدی، كنت ضمنت لمعاویۀ فی دار الدنيا ضمانا فأوفيته ما ضمنت له برين  

 یدیك یا رب، فيبتسم إليهما ثم یقول: خذ بيد صاحبك، انطلقا إلى الجنّۀ جميعا.

، «1»د اللّه، أنا أبو بکر الیطيرب  و أبو النجم بدر بن عب -أخبرنا أبو الحسن بن قبي ، نا

 نا. -قراءة -أنا أبو سعد المالينی

ح و أخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندی، أنا أبو القاسم اإلسرماعيلی، أنرا أبرو عمررو عبرد      

 الرّحمن بن محمّد الفارسی، أنا.
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زاد  -عبد اللّه بن حفص الوكيل، نا سریج بن یون ، نا هشيم، نا «8»أبو أحمد بن عدی 

عن أن  قال: قال رسول  -زاد المالينی: البنانی -«1»عن ثابت  -«1»المالينی: ابن بشير 

 اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم:
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زاد المالينی: فإنّی ال أراه ثمانين  -ال افتقد أحدا من أصحابی غير معاویۀ بن أبی سفيان» 

یقبل علیّ على ناقرۀ   -أو سبعين عاما -فإذا كان بعد ثمانين عاما -أو سبعين عاما -عاما

من المسك األذفر، حشوها من رحمۀ اللّه، قوائمها من الزبرجد فأقول: معاویرۀ؟ فيقرول:   

لبيك یا محمّد، فأقول: أین كنت من ثمانين عاما، فيقول فی روضرۀ تحرت عررش ربری     

 -و قرال الفارسری: لمرا    -أحييه، و یقول: هذا عوض مما یناجينی و أناجيه، و یحيينی و

 «.كنت تشتم فی دار الدنيا

قال ابن عدی: و هذا حدیث موضوع، وضعه عبد اللّه بن حفص، هذا شيخ ضریر، كتبرت  

 عنه بسرّ من رأى.

قال الیطيب: هذا حدیث باطل إسنادا و متنا، و نراه مما وضعه الوكيل، فإن اإلسناد رجال 

 سواه.كلهم ثقات 

 و قد روی من وجه يخر عن أن .« 1»]قال ابن عساكر:[  

منصرور  « 6»، نرا أبرو   «7»أخبرناه أبو محمّد بن اإلسفراینی، أنرا أبرو الحسرن التغلبری     

نا یزید بن هارون، نا حميرد،   -إمالء -المروزی، نا عبد اللّه بن محمّد، نا الحسن بن یزید

فی الجنّۀ إلّا معاویۀ، فيأتی ينفرا بعرد وقرت،    ال افتقد »عن أن  قال: سمعت النبی یقول: 

 فأقول:

و یقول لی هرذا  « 7»من أین یا معاویۀ؟ فيقول: من عند رب العزة یحيينی و یغلفنی بيده 

 [.81187« ]بما نيل من عرضك فی دار الدنيا
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الکاتب، أنا محمّد بن أحمد بن المحاملی، نرا أبرو بکرر    أنبأنا أبو القاسم صدقۀ بن محمّد 

نا محمّد بن مالك برن   -بأنطاكيۀ -ء، نا الفضل بن محمّد العطّار محمّد بن الحسن المقرى

إسماعيل، نا عبد الرّحمن بن عفّان، نا یوسف بن السفر، عن األوزاعی، عن یحيى بن أبری  

 كثير، عن یعيش بن الوليد، عن أم حبيبۀ قالت:
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خل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و أخی معاویۀ راقدا على فراشه، قالرت: فرذهبت   د

 ألنحّيه، قال:

 [.81181« ]ء على أریکته دعيه، كأنّی أنظر إليه فی الجنّۀ یتکى» 

أخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندی، أنا أبو القاسم بن مسعدة، أنا حمزة بن یوسف، أنرا أبرو   

، نا «1»نا عبد الوهّاب بن أبی عصمۀ، نا علی بن عيسى الکراكشی ، «8»أحمد بن عدی 

 شبابۀ، نا خارجۀ بن مصعب، عن محمّد بن السائب.

، أنا أبو سعد أحمد برن محمّرد   «1»ح و أخبرنا أبو عبد اللّه الفراوی، أنا أبو بکر البيهقی 

د برن منصرور   المالينی، أنا أبو أحمد بن عدی، نا محمّد بن خلف بن المرزبران، نرا أحمر   

 الرمادی.

قال: و أنا أبو زید عبد الرّحمن بن محمّد القاضی، نا أبو حامد أحمد بن محمّد بن بالویۀ، 

نا جعفر بن محمّد بن سوار، أنا علی بن عيسى بن یزید، قاال: نا شبابۀ، حدّثنی خارجۀ بن 

 مصعب عن الکلبی.

أَنْ یَجْعَرلَ بَيْرنَکُمْ وَ بَريْنَ الَّرذِینَ      عن أبی صالح، عن ابن عباس فی هذه اآلیۀ: عَسَى اللَّهُ

 عادَیْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً

، قالت: كانت المودّة التی جعل اللّه تعالى بينهم تزویج النبی صلّى اللّه عليه و سرلّم  «1» 

 أم حبيبۀ بنت أبی سفيان، فصارت أم المؤمنين، و صار معاویۀ خال المؤمنين.

یۀ الکلبی، و ذهب علماؤنا إلى أن هرذا حکرم ال یتعردى أزواج    قال البيهقی: كذا فی روا

النبی صلّى اللّه عليه و سلّم فهن یصرن أمّهات المؤمنين فی التحرریم، و ال یتعردّى هرذا    

 التحریم إلى إخوتهن، و ال أخواتهن، و ال إلى بناتهن، و اللّه أعلم.

 قّور، أنا عيسى بن علی، أناأخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندی، أنا أبو الحسين بن النّ

 821ص ، 72 تاریخ مدینۀ دمش ، ج                        
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عبد اللّه بن محمّد، حدّثنی محمّد بن عبد الملك الواسطی، نا محمّد بن القاسم األسدی، نا 

عبيدة الحذّاء، عن عبد الملك بن عبد الرّحمن، عن عياض األنصاری، و كانت له صحبۀ، 

 ول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم:قال: قال رس

احفظونی فی أصحابی و أصهاری، فمن حفظنی فيهم حفظه اللّه فی الدنيا و اآلخررة، و  » 

 «.من لم یحفظنی فيهم تیلّى اللّه منه و من تیلّى اللّه منه أوشك أن یأخذه

 و كذا رواه ابن بطۀ عن البغوی.

د بن القاسم، عن عبيردة، عرن عبرد    و رواه مطين الحضرمی عن عبيد بن یعيش، عن محمّ

 الملك بن عمير، عن عبد الرّحمن، عن عياض األنصاری، و هو أشبه بالصواب.

أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر، أنا أبو نصر عبد الرّحمن بن علی برن محمّرد، أنرا أبرو     

 «زكریا یحيى بن إسماعيل بن یحيى بن زكریا، نا عبد اللّه بن محمّد بن الحسن، نا

عرن رجرل مرن    « 1»عبد اللّه ابن هاشم بن حيّان العبدی، نا وكيع، نا فضيل بن مرزوق  

دعوا لی أصحابی و »األنصار، عن أن  ابن مالك قال: قال النبی صلّى اللّه عليه و سلّم: 

 [.81182« ]أصهاری

نا أبو منصور العماری، نا  -إجازة -أخبرنا أبو محمّد بن سهل، أنا أبو الحسن بن صصرى

 -بو القاسم السقطی، أنا إسحاق بن محمّد، نا ابن صدی ، نا الحسن بن شاذما العسرکری أ

نا أبو زرعۀ، نا سليمان بن حرب، نا حمّاد بن زید، نرا عبرد العزیرز ابرن      -بعسکر مکرم

 صهيب، نا أن  بن مالك قال:

یرا  »فقال: دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم بعد أن صلّى العصر إلى بيت أم حبيبۀ، 

یا أن  واحدة للحسن، »و أعطانی أربع موزات، فقال لی:  -«أن ، صر إلى منزل فاطمۀ

، ففعلت، و صرت إلى رسول اللّره صرلّى   «و واحدة للحسين، و اثنتين لفاطمۀ، و صر إلیّ

مرن قرریش و   « 1»اللّه عليه و سلّم، فقالت أم حبيبۀ: یا رسول اللّه، تفاضرل أصرحابك   

ال یفتیررنّ  »بما بایعوك تحت الشجرة، فقال صلّى اللّه عليه و سلّم:  یفتیرون على أخی
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، و خرج مع رسول اللّه صلّى اللّره عليره و سرلّم و    «أحد على أحد، فلقد بایع كما بایعوا

خرجت معه، فقعد على باب المسجد، فطلع أبو بکر، و عمر، و عثمران و علری، و سرائر    

، قرال: لبّيرك یرا    «یا أبا بکرر »يه و سلّم ألبی بکر: الناس، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عل

  تحفظ من أول من»رسول اللّه، قال: 
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قال أبو بکر: أنا یا رسول اللّه، و عمرر، و علری برن أبری     « بایعنی و نحن تحت الشجرة؟

یا أبا بکر، إذا غبت أنا »اللّه عليه و سلّم:  طالب، فرفع عثمان رأسه فقال رسول اللّه صلّى

، فضحك أبو بکر و قال عثمان: یا رسول اللّه، و علری و  «فعثمان، و إذا غاب عثمان فأنا

طلحۀ، و الزبير، و سعد، و سعيد، و عبد الرّحمن بن عوف، و أبو عبيدة بن الجررّاح، قرال   

و أین »ؤالء الذین كانوا، و كنا، قال: قال: ه« ثم من؟»رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: 

 قال: لم یکن معنا بالحضرة، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم:« معاویۀ؟

، قال أبو بکرر: مرا   «و الذی بعثنی بالح  نبيا، لقد بایع معاویۀ بن أبی سفيان كما بایعتم» 

قبضۀ من الذر، قرال فری   إنه فی وقت ما قبض اللّه [ »81112علمنا یا رسول اللّه، قال: ]

الجنّۀ و ال أبالی، كنت أنت یا أبا بکر، و عمر، و عثمان، و علی، و طلحۀ، و الزبير، و سعد، 

و سعيد، و عبد الرّحمن بن عوف، و أبو عبيدة بن الجرّاح، و معاویۀ بن أبری سرفيان فری    

ا غفرر لکرم، و   تلك القبضۀ، و لقد بایع كما بایعتم، و نصح كما نصحتم، و غفر اللّه له كمر 

 [.81118« ]أباحه الجنّۀ كما أباحکم

قال: و نا إسحاق، نا محمّد بن علی بن إبراهيم الکوفی، نا خضر الزمن بالکوفرۀ، نرا أبرو    

 معاویۀ، عن األعمش، عن أبی صالح، عن أبی هریرة قال:

، فقلت: أمضی إلى منزل أبری بکرر، فقلرت: عثمران     «8»خرجت من بيتی هاربا بجوعی 

مۀ، فأنا مارّ إلى منزل عثمان إذ رأیت النبی صلّى اللّه عليره و سرلّم علرى براب     أطيب لق

الزبير بن العوّام یأكل طعاما، فقلت: أشهد ألعارضنّ بوجهی وجه رسول اللّره صرلّى اللّره    
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أقبل یرا أبرا   »عليه و سلّم، فعارضت بوجهی وجه النبی صلّى اللّه عليه و سلّم، فقال لی: 

، «من ضعف أسبابك ما أعرف و بين یردی طعرام طيّرب، ادن، فکرل    هریرة، إنّی ألعرف 

فدنوت فإذا هو یأكل البطيخ بالرطب، فو اللّه لقد أكلت بيدی و أكل النبی صلّى اللّه عليه 

و سلّم بيده، و أكل الزبير بن العوّام بيده، و معاویۀ ال یمد یده و ال یهوی إلى الطعام، إلّا أن 

يه و سلّم إذا رأى رطبۀ طيبۀ أخذها و وضع عليها قطعۀ بطريخ و  رسول اللّه صلّى اللّه عل

، فطالت علریّ ليلتری حترى    «كل على رغم أنف الراغمين»وضعها فی فی معاویۀ، و قال: 

أصبحت، فجئت إلى الزبير، فقلت: أ رأیت ما فعل النبی صلّى اللّه عليه و سرلّم بمعاویرۀ؟   

 :قال: هو أوصاه بذلك؟ فقلت له: كيف كان؟ قال

جئت إلى النبی صلّى اللّه عليه و سلّم فقلت: یا رسول اللّره عنردی طعرام طيّرب، و قرد      

هوذا نصير إلى منزل الزبير برن العروّام   »أحببت أن تأكل منه، فأخذ بيد معاویۀ و قال له: 

 [.81111« ]فيضع بين أیدینا طعاما طيبا، فبحقی عليك ال تأكل حتى أطعمك بيدی
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 كتب إلیّ أبو نصر بن القشيری، أنا أبو بکر البيهقی، أنا أبو عبد اللّه الحافظ قال:

سمعت أبا العباس األصم یقول: سمعت أبی یقول: سمعت إسحاق برن إبرراهيم الحنظلری    

ء، و  ن شری یقول: ال یصح عن النبی صلّى اللّه عليه و سلّم فی فضل معاویۀ بن أبی سرفيا 

أصح ما روی فی فضل معاویۀ حدیث أبی حمزة عن ابن عباس أنه كاتب النبی صلّى اللّه 

اللّهمّ علّمره  »و بعده حدیث العرباض: «. 8»عليه و سلّم. فقد أخرجه مسلم فی صحيحه 

 ، و بعده حدیث ابن أبی عميرة:«الکتاب

 «.1« »1« »اللّهمّ اجعله هادیا مهدیا» 

نرا أبرو منصرور، نرا أبرو       -إجازة -بن اإلسفراینی، أنا علی بن الحسينأخبرنا أبو محمّد 

، «1»القاسم، نا إسحاق، نا أبو عمران، نا عيسى بن عبد اللّه بن سليمان، نا نعيم بن حمّاد 
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نا محمّد بن حرب، عن أبی بکر بن أبی مریم، نا محمّد بن زیاد، عرن عروف برن مالرك     

 األشجعی قال:

إذ انتبهت من نومی، فإذا  -و هی یومئذ مسجد یصلّى فيها، -ۀ یوحنابينا أنا راقد فی كنيس

أنا بأسد یمشی بين یدی، فوثبت إلى سالحی، فقال األسد: مه، إنّما أرسلت إليك برسالۀ 

لتبلّغها، قلت: و من أرسلك؟ قال: اللّه أرسلنی إليك لتبلغ معاویۀ السالم، و تعلمه أنه من 

 اویۀ؟ قال: معاویۀ بن أبی سفيان.أهل الجنّۀ، فقلت له: و من مع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 76ص ، 1 أبی الحدید، جشرح نهج البالغۀ، البن 

 [ ]فصل فيما روی من سب معاویۀ و حزبه لعلی

بی و البراءة منی فنقول إن معاویۀ أمر الناس بالعراق المسألۀ الثانيۀ فی قوله ع یأمركم بس

 و الشام و غيرهما بسب علی ع و البراءة منه.

و خطب بذلك على منابر اإلسالم و صار ذلك سنۀ فی أیام بنی أميۀ إلى أن قام عمر بن 

  عبد العزیز رضی اهلل تعالى عنه فأزاله

 181ص ، 11 جبحار األنوار، 

إِنَّ مُعَاوِیَۀَ أَمَرَ النَّاسَ بِالْعِرَاقِ وَ الشَّامِ وَ غَيْرِهِمَا بِسَربِّ عَلِریٍّ   « 8»يخَرَ  وَ قَالَ فِی مَوْضِعٍ

 صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْهُ وَ خَطَبَ بِذَلِكَ عَلَى مَنَابِرِ الْإِسْلَامِ وَ صَارَ ذَلِكَ سُرنَّۀً فِری  

 ى أَنْ قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ فَأَزَالَهُ.أَیَّامِ بَنِی أُمَيَّۀَ إِلَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 نسب عثمان بن عفّان .291

 12ص ،1 الکبرى،ج الطبقات

 عثمان بن عفان. -81

رحمه اهلل. ابن أبی العاص بن أميۀ بن عبد شم  ابن عبد مناف بن قصری. و أمره أروى   

ت كریز بن ربيعۀ بن حبيب بن عبد شم  بن عبد مناف بن قصی. و أمهرا أم حکرم. و   بن

هی البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی. و كان عثمان فی الجاهليۀ 

 یکنى أبا عمرو.

 118ص ،1 الذهب،ج مروج

أبی هو عثمان بن عفان بن أبی العاص بن أميۀ بن عبد شم  بن عبد منراف، و یکنرى بر   

عبد اهلل و أبی عمرو، و األغلب منهما أبو عبد اهلل، و أمه أروى بنت كریرز برن جرابر برن     

حبيب بن عبد شم ، و كان له من الولد: عبد اهلل األكبر، و عبد اهلل األصغر، أمهمرا رقيرۀ   

 بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم،

 121ص ، 18 جبحار األنوار، 

عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بْنِ أَبِی الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّرۀَ بْرنِ   «: 1»  الْبَرِّ فِی الْإِسْتِيعَابِ أَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبْدِ

، «1»عَبْدِ شَمْ ِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَیٍّ الْقُرَشِیُّ الْأُمَوِیُّ، یُکَنَّى: أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَ أَبَا عَمْررٍو  

ادِسَۀِ بَعْدَ الْفِيلِ، أُمُّهُ أَرْوَى بِنْتُ كَرِیزِ بْنِ رَبِيعَرۀَ بْرنِ حَبِيربِ بْرنِ عَبْردِ      وَ وُلِدَ فِی السَّنَۀِ السَّ

لَّهِ شَمْ ِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَیٍّ، وَ أُمُّهَا الْبَيْضَاءُ أُمُّ حَکِيمٍ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّۀُ رَسُولِ ال

 ،«7[ » يلِهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ]وَ 

 «.6»  [ ابْنَتَيْهِ رُقَيَّۀَ ثُمَّ أُمَّ كُلْثُومٍ وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى زَوَّجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ]وَ يلِهِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 (12 ی سند شماره)ر.ك: 
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 111-112ص وقعۀصفين،

 ]رجل مستبصر بعمار[ 

 نصر عن یحيى بن یعلى عن صباح المزنی عن الحارث بن حصيرة

 118ص وقعۀصفين،                        

بی رجاء عن أسماء بن الحکم الفزاری قال: كنا بصفين مع علی بن أبی طالب عن زبد بن أ

تحت رایۀ عمار بن یاسر ارتفاع الضحى استظللنا ببرد أحمر إذ أقبل رجل یستقری الصف 

حتى انتهى إلينا فقال: أیکم عمار بن یاسر؟ فقال عمار برن یاسرر هرذا عمرار قرال: أبرو       

إليك فأنط  بها عالنيۀ أو سرا قال: اختر لنفسك أی  اليقظان؟ قال: نعم قال: إن لی حاجۀ

ذلك شئت قال: ال بل عالنيۀ قال: فأنط  قال: إنی خرجت من أهلی مستبصرا فی الحر   

الذی نحن عليه ال أشك فی ضاللۀ هؤالء القوم و أنهم على الباطل فلم أزل علرى ذلرك   

شهد أن ال إله إال اهلل و أن مستبصرا حتى كان ليلتی هذه صباح یومنا هذا فتقدم منادینا ف

محمدا رسول اهلل و نادى بالصالة فنادى منادیهم بمثل ذلك ثرم أقيمرت الصرالة فصرلينا     

صالة واحدة و دعونا دعوة واحدة و تلونا كتابا واحدا و رسولنا واحد فأدركنی الشك فی 

كرت ذلك له ليلتی هذه فبت بليلۀ ال یعلمها إال اهلل حتى أصبحت فأتيت أمير المؤمنين فذ

« فالقره فرانظر مرا یقرول لرك فاتبعره      »قلت: ال قال: « هل لقيت عمار بن یاسر؟»فقال: 

فجئتك لذلك قال له عمار: هل تعرف صاحب الرایۀ السوداء المقابلتی؟ فإنها رایۀ عمرو 
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بن العاص قاتلتها مع رسول اهلل ص ثالث مرات و هذه الرابعۀ ما هی بیيرهن و ال أبرهن 

و أفجرهن أ شهدت بدرا و أحدا و حنينا أو شهدها لك أب فيیبرك عنها؟ بل هی شرهن 

قال: ال قال: فإن مراكزنا على مراكز رایات رسول اهلل ص یوم بردر و یروم أحرد و یروم     

حنين و إن هؤالء على مراكز رایات المشركين من األحزاب هل ترى هذا العسکر و مرن  

اویۀ ممن یرید قتالنا مفارقا للذی نحن عليره  فيه؟ فو اهلل لوددت أن جميع من أقبل مع مع

 كانوا

 111ص وقعۀصفين،                        

خلقا واحدا فقطعته و ذبحته و اهلل لدماؤهم جميعا أحل من دم عصفور. أ فترى دم عصفور 

حراما؟ قال: ال بل حالل قال: فإنهم كذلك حالل دماؤهم أ ترانی بينت لرك؟ قرال: قرد    

فاختر أی ذلك أحببت قال: فانصرف الرجل ثم دعاه عمار بن یاسر فقرال:  بينت لی قال: 

أما إنهم سيضربوننا بأسيافهم حتى یرتاب المبطلون منکم فيقولون: لو لم یکونوا على ح  

ما ظهروا علينا و اهلل ما هم من الح  على ما یقذی عين ذباب و اهلل لو ضربونا بأسريافهم  

أنا على ح  و هم على باطل و ایم اهلل ال یکون سرلما  حتى یبلغونا سعفات هجر لعرفت 

سالما أبدا حتى یبوء أحد الفریقين على أنفسهم بأنهم كانوا كافرین و حتى یشهدوا علرى  

الفری  اآلخر بأنهم على الح  و إن قتالهم فی الجنۀ و موتاهم و ال ینصررم أیرام الردنيا    

وتى أعدائهم و قتالهم فی النار و كان حتى یشهدوا بأن موتاهم و قتالهم فی الجنۀ و إن م

 أحياؤهم على الباطل

 878ص ،8 األشراف،ج أنساب

حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى، ثنا أبو داود الطيالسى، أنبأ شعبۀ، أنبأنى عمررو   -182

 ( مرة، قال: سمعت عبد اهلل بن سلمۀ یقول:827ص ،8 زكار،ج بن)چاپ
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ده الحربۀ، و إنها لترعرد. فنظرر إلرى عمررو برن      رأیت عمارا یوم صفين شيیا يدم، فی ی

العاص و معه الرایۀ، فقال: إنّ هذه رایۀ قد قاتلتها مع رسول اهلل صرلى اهلل عليره و سرلم    

[ بنا سعفات هجر، لعرفرت أنّ  8ثالث مرات، و هذه الرابعۀ. و اهلل لو ضربونا حتى یبلغوا ]

 [ على الح ّ و أنهم على الضالل.1مصلحتنا ]

[، ثنا الفضل بن دكين، ثنا موسى بن قي  الحضرمى، عن 1ثنا محمد بن سعد ]حد -188

 سلمۀ ابن كهيل قال:

الجنۀ تحت البارقۀ. الظمآن قد یرد الماء. الماء مورود. اليوم ألقرى  »قال عمار یوم صفين: 

[ سعفات هجر، لعلمت أنرا علرى   1األحبۀ: محمدا و حزبه. و اهلل لو ضربونا حتى یبلغونا ]

أنهم على باطل. و اهلل لقد قاتلت هذه الرایۀ ثالث مرات مرع رسرول اهلل صرلى اهلل    ح  و 

  [«.7عليه و سلم، و ما هذه المرة بأبرهنّ و ال أنقاهن ]

 121-128ص ، 11 جبحار األنوار، 

 )به نقل از وقعۀ صفين( 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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  (881 ی سند شماره)ر.ك: 
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 (811 ی سند شمارهر.ك: نيز )
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 816-817ص ، 11 جبحار األنوار، 
عَنِ الشَّعْبِیِّ عَنْ زِیَادِ بْنِ النَّصْررِ الْحَرارِثِیِّ قَرالَ:     وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُجَالِدٍ

ا كُنْتُ عِنْدَ زِیَادٍ إِذْ أُتِیَ بِرُشَيْدٍ الْهَجَرِیِّ قَالَ لَهُ زِیَادٌ مَا قَالَ لَكَ صَاحِبُكَ یَعْنِی عَلِيّراً ع إِنَّر  

صْلِبُونَنِی فَقَالَ زِیَادٌ أَمَ وَ اللَّرهِ لَأُكَرذِّبَنَّ حَدِیثَرهُ    فَاعِلُونَ بِكَ قَالَ تَقْطَعُونَ یَدَیَّ وَ رِجْلَیَّ وَ تَ

  خَلُّوا سَبِيلَهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَیْرُجَ قَالَ زِیَادٌ وَ اللَّهِ

 816ص ، 11 جبحار األنوار،                         

طَعُوا یَدَیْهِ وَ رِجْلَيْرهِ وَ اصْرلِبُوهُ فَقَرالَ رُشَريْدٌ     شَيْئاً شَرّاً مِمَّا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ اقْ« 8»مَا نَجِدُ 

فَقَالَ زِیَادٌ اقْطَعُوا لِسَانَهُ فَقَالَ  -ءٌ أَخْبَرَنِی بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع هَيْهَاتَ قَدْ بَقِیَ لِی عِنْدَكُمْ شَیْ

وَ هَذَا الْیَبَرُ أَیْضاً قَدْ نَقَلَرهُ الْمُؤَالِرفُ وَ    -مِنِينَ عرُشَيْدٌ الْآنَ وَ اللَّهِ جَاءَ التَّصْدِی ُ لِأَمِيرِ الْمُؤْ

ا تَقَدَّمَ الْمُیَالِفُ عَنْ ثِقَاتِهِمْ عَمَّنْ سَمَّيْنَاهُ وَ اشْتَهَرَ أَمْرُهُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْجَمِيعِ وَ هُوَ مِنْ جُمْلَۀِ مَ

 لْغُيُوبِ.ذِكْرُهُ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ ا

 812ص ، 11 جبحار األنوار، 
ختص، اإلختصاص جَعْفَرٌ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِی الْیَطَّابِ عَرنِ ابْرنِ    -11

دِ اللَّهِ رُشَيْدَ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ یَرْفَعُهُ إِلَى رُشَيْدٍ الْهَجَرِیِّ قَالَ: لَمَّا طَلَبَ زِیَادٌ أَبُو عُبَيْ

الْهَجَرِیِّ اخْتَفَى رُشَيْدٌ فَجَاءَ ذَاتَ یَوْمٍ إِلَى أَبِی أَرَاكَۀَ وَ هُوَ جَالِ ٌ عَلَى بَابِهِ فِی جَمَاعَۀٍ مِنْ 

رِهِ فَقَرالَ  أَصْحَابِهِ فَدَخَلَ مَنْزِلَ أَبِی أَرَاكَۀَ فَفَزِعَ لِذَلِكَ أَبُو أَرَاكَۀَ وَ خَافَ فَقَامَ فَدَخَلَ فِی أَثَر 

وَیْحَكَ قَتَلْتَنِی وَ أَیْتَمْتَ وُلْدِی وَ أَهْلَکْتَهُمْ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ أَنْتَ مَطْلُوبٌ وَ جِئْرتَ حَتَّرى   

دَخَلْتَ دَارِی وَ قَدْ رَيكَ مَنْ كَانَ عِنْدِی فَقَالَ مَا رَينِی أَحَدٌ مِنْهُمْ قَالَ وَ تَسْریَرُ بِری أَیْضراً    

نَّرهُ  هُ وَ شَدَّهُ كِتَافاً ثُمَّ أَدْخَلَهُ بَيْتاً وَ أَغْلَ َ عَلَيْهِ بَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُرمْ إِ فَأَخَذَ

 خُيِّلَ إِلَیَّ أَنَّ رَجُلًا شَيْیاً قَدْ دَخَلَ دَارِی ينِفاً قَالُوا مَا رَأَیْنَا أَحَداً فَکَرَّرَ ذَلِركَ عَلَريْهِمْ كُرلَّ   

 ذَلِكَ یَقُولُونَ مَا رَأَیْنَا أَحَداً فَسَکَتَ عَنْهُمْ ثُمَّ إِنَّهُ تَیَوَّفَ أَنْ یَکُونَ قَردْ رَيهُ غَيْررُهُمْ فَرذَهَبَ   
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 هُإِلَى مَجْلِ ِ زِیَادٍ لِيَتَجَسَّ َ هَلْ یَذْكُرُونَهُ فَإِنْ هُمْ أَحَسُّوا بِذَلِكَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ عِنْردَهُ وَ دَفَعَر  

أَقْبَرلَ   إِلَيْهِمْ فَسَلَّمَ عَلَى زِیَادٍ وَ قَعَدَ عِنْدَهُ وَ كَانَ الَّذِی بَيْنَهُمَا لَطِيفٌ قَالَ فَبَيْنَا هُوَ كَرذَلِكَ إِذْ 

غَيَّررَ وَجْهُرهُ وَ   الرُّشَيْدُ عَلَى بَغْلَۀِ أَبِی أَرَاكَۀَ مُقْبِلًا نَحْوَ مَجْلِ ِ زِیَادٍ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ أَبُو أَرَاكَۀَ تَ

فَقَامَ إِلَيْهِ أُسْقِطَ فِی یَدِهِ وَ أَیْقَنَ بِالْهَلَاكِ فَنَزَلَ رُشَيْدٌ عَنِ الْبَغْلَۀِ وَ أَقْبَلَ إِلَى زِیَادٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ 

فْتَ وَ كَيْفَ كُنْتَ فِی مَسِيرِكَ زِیَادٌ فَاعْتَنَقَهُ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ أَخَذَ یُسَائِلُهُ كَيْفَ قَدِمْتَ وَ كَيْفَ مَنْ خَلَّ

رَ مَنْ هَرذَا  وَ أَخَذَ لِحْيَتَهُ ثُمَّ مَکَثَ هُنَيْهَۀً ثُمَّ قَامَ فَذَهَبَ فَقَالَ أَبُو أَرَاكَۀَ لِزِیَادٍ أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِي

نَا زَائِراً فَانْصَرَفَ أَبُو أَرَاكَۀَ إِلَى مَنْزِلِهِ الشَّيْخُ قَالَ هَذَا أَخٌ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَدِمَ عَلَيْ

أَرَى  فَإِذَا رُشَيْدٌ بِالْبَيْتِ كَمَا تَرَكَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو أَرَاكَۀَ أَمَّا إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مِرنَ الْعِلْرمِ كُرلُّ مَرا    

 فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ وَ ادْخُلْ عَلَيْنَا كَيْفَ شِئْتَ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 (811ی )ر.ك: سند شماره
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 (176 ی سند شماره)ر.ك:  

 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
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 در حکمرانیابیه  زیادبن ی سیره .297

 122ص األوائل، 

و زیاد أول من شدد أمر السلطان، و وكد أمر الملك و أخذ بالظنۀ، و عاقب على الشبهۀ، 

ء یسقط من الرجل او المرأة  و خاف الناس من سلطانه حتى أمن بعضهم بعضا، فکان الشى

 حبه فيأخذه،فال یعرض له أحد حتى یأتى صا

 82-81ص ،1 األمم،ج تجارب

[ أمر السلطان، و أكّد الملك لمعاویۀ، بعد أن كرادت البصررة   8و كان زیاد أوّل من سدّد ]

 خاصّۀ تیرج عن حدّ الضبط، و تیرج بیروجها الملك كلّه. فتقدّم زیاد

 82ص ،1 األمم،ج تجارب                        

خذ بالظنّۀ، و عاقب على الشربهۀ، و خافره النراس خوفرا     فى العقوبۀ، و جرّد السيف، و أ

ء یسقط من الرجل أو المرأة، فرال   شدیدا، حتّى أمن الناس بعضهم بعضا، و حتّى كان الشی

 یعرض له أحد، حتّى یأتيه صاحبه فيأخذه،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 (2 ی سند شماره)ر.ك: 
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 ماجرای مالقات عاثمه، سوده و بنت حارث با معاویه  .299

 817-817ص المحاسن و األضداد، 

قال و بلغ عاثمۀ بنت عاثم ثلب معاویۀ و عمرو بن العاص لبنی هاشم، فقالت ألهل مکرۀ  

لناس، إن بنی هاشم سادت فجرادت، و ملکرت و ملّکرت، و فضرلت و فضّرلت، و      أیها ا

اصطفت و اصطفيت، لي  فيها كدر عيرب و ال أفرك ریرب، و ال خسرروا طراغين و ال      

خازین، و ال نادمين، و ال هم من المغضوب عليهم و ال الضرالين، إن بنری هاشرم أطرول     

ا، و أكثر الناس علما و عطراء، منرا   الناس باعا، و أمجد الناس أصال، و أعظم الناس حلم

 عبد مناف المؤثر، و فيه یقول الشاعر:

  كانت قریش بيضۀ فتفلّقت             فالمحّ خالصها لعبد مناف         

 و ولده هاشم الذی هشم الثرید لقومه، و فيه یقول الشاعر: 

  نتون عجافعمر العال هشم الثّرید لقومه             و رجال مکّۀ مس         

 و منا عبد المطلب الذی سقينا به الغيث، و فيه یقول أبو طالب: 

 و نحن سنی المحل قام شفيعنا             بمکّۀ یدعو و المياه تغور         

 و ابنه أبو طالب عظيم قریش، و فيه یقول الشاعر: 

 ذمومايتيته ملکا فقام بحاجتی             و ترى العليّج خائبا م         

و منا العباس بن عبد المطلب، أردفه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و أعطراه مالره، و    

  فيه

 816ص المحاسن و األضداد،                         

 یقول الشاعر:

  ردیف رسول اللّه لم نر مثله             و ال مثله الماجد البرّ الوصول         
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احين، أحسن الناس حاال، و أكملهم كماال، لي  بغردار و ال جبران،   و منا جعفر ذو الجن 

 أبدله اللّه بکلتا یدیه جناحين یطير بهما فی الجنۀ، و فيه یقول الشاعر:

  هاتوا كجعفرنا و مثل عليّنا             كانا أعزّ النّاس عند الیال          

، أفرس بنی هاشرم، و أكررم مرن    و منا أبو الحسن علی بن أبی طالب، صلوات اللّه عليه 

 احتبى و انتعل، و فيه یقول الشاعر:

 علیّ ألّف الفرقان صحفا             و والى المصطفی طفال صبيّا         

و منا الحسن بن علی عليه السالم، سبط رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم، و سيد شباب  

 أهل الجنۀ، و فيه یقول الشاعر:

  أجلّ األنام یابن الوصیّ             أنت سبط النبیّ و ابن علیّیا          

و منا الحسين بن علی حمله جبریل عليه السالم على عاتقه، و كفاه بذلك فیرا، و فيره   

 یقول الشاعر:

  حبّ الحسين ذخيرة لمحبّه             یا ربّ فاحشرنی غدا فی حزبه         

ء  ویۀ كأمير المؤمنين علی، و ال هو كما یزعم هو و اللّه شانىیا معشر قریش و اللّه ما معا 

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم، و إنی يتيۀ معاویۀ و قائلۀ له ما یعررق منره جبينره، و    

، فکتب عامل معاویۀ إليه بذلك، فلما بلغه إنها قربت منره، أمرر   «یکثر منه عویله و أنينه

فرش، فلما قربت من المدینۀ، استقبلها یزید فی حشمه و بدار ضيافۀ فنظفت، و ألقى فيها 

إن أبا عبرد  »مماليکه، فلما دخلت المدینۀ، أتت دار أخيها عمرو بن عائم، فقال لها یزید: 

مرن أنرت كرألك    »، و كانت ال تعرفه، فقالت: «الرحمن یأمرك أن تنتقلی إلى دار ضيافته

 ؟ قال:«اللّه

، فتغير لون یزید، و « رعاك اللّه یا ناقص لست بزائدفال»، قالت: «إنی یزید بن معاویۀ» 

  هی أسن قریش و أعظمهم»أتى أباه فأخبره فقال: 

 817ص المحاسن و األضداد،                         
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كانت تعد على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و »؟ قال: «كم تعد لها»، قال یزید: «حلما

، فلما كان من الغد أتاها معاویرۀ فسرلم عليهرا    «قيۀ الکرامسلّم أربعمائۀ عام، و هی من ب

أفيکم عمرو »، ثم قالت: «على المؤمنين السالم، و على الکافرین الهوان و المالم»فقالت: 

أنت تسب قریشا و بنی هاشم، و أنرت أهرل   »، قالت: «ها أناذا»قال عمرو: «! بن العاص

إنی و اللّه عارفۀ برك و بعيوبرك، و    السب، و فيك السب، و إليك یعود السب؛ یا عمرو

عيوب أمك، و إنی أذكر ذلك: ولدت من أمۀ سوداء، مجنونۀ حمقاء، تبول من قيامهرا، و  

تعلوها اللئام، و إذا المسها الفحل فکان نطفتها أنفذ من نطفته، ركبها فی یوم واحد أربعون 

و اللّه لقد رأیت فحل  رجال، و أما أنت فقد رأیتك غاویا غير مرشد، و مفسدا غير مصلح،

زوجتك على فراشك، فما غرت و ال أنکرت، و أما أنت یا معاویۀ فما كنت فی خيرر، و  

ال ربيت فی نعمۀ، فما لك و لبنی هاشم؟ نساؤك كنسائهم؟ أم أعطى أميۀ فی الجاهليۀ و 

افّ أیتها الکبيرة أنا كر »، فقال معاویۀ: «اإلسالم ما أعطى هاشم؟ و كفى فیرا برسول اللّه

فإنی أكتب عليك كتابا فقد كان رسول اللّه صرلّى اللّره عليره و    »، قالت: «عن بنی هاشم

؟ فیاف «سلّم دعا ربه إن یستجيب لی خم  دعوات، أفأجعل تلك الدعوات كلها فيك

 معاویۀ فحلف ال یسب بنی هاشم أبدا، فهذا ما كان بين معاویۀ و بين هاشم من المفاخرة.

 871-871ص ، 8 ج ، ألئمۀكشف الغمۀ فی معرفۀ ا

نِّبُهَرا  وَ مِنْ هَذَا أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ عُمَارَةَ الْهَمْدَانِيَّۀَ دَخَلَتْ عَلَى مُعَاوِیَۀَ بَعْدَ مَوْتِ عَلِیٍّ فَجَعَلَ یُؤَ

تْ إِنَّ اللَّهَ مُسَائِلُكَ عَلَى تَحْرِیضِهَا عَلَيْهِ أَیَّامَ صِفِّينَ وَ يلَ أَمْرُهُ إِلَى أَنْ قَالَ مَا حَاجَتُكِ قَالَ

كَ عَنْ أَمْرِنَا وَ مَا افْتَرَضَ عَلَيْكَ مِنْ حَقِّنَا وَ لَا یَزَالُ یَقْدَمُ عَلَيْنَا مِنْ قِبَلِكَ مَنْ یَسْمُو بِمَکَانِ

 وَ یَبْطِشُ بِقُوَّةِ سُلْطَانِكَ فَيَحْصِدُنَا حَصِيدَ السُّنْبُلِ وَ

 871ص ، 8 ج ، الغمۀ فی معرفۀ األئمۀكشف                         
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لَ یَدُوسُنَا دَوْسَ الْحَرْمَلِ یَسُومُنَا الْیَسْفَ وَ یُذِیقُنَا الْحَتْفَ هَذَا بُسْرُ بْنُ أَرْطَاةَ قَدِمَ عَلَيْنَا فَقَتَ

إِنْ عَزَلْتَهُ عَنَّا شَرکَرْنَاكَ وَ إِلَّرا   رِجَالَنَا وَ أَخَذَ أَمْوَالَنَا وَ لَوْ لَا الطَّاعَۀُ لَکَانَ فِينَا عِزٌّ وَ مَنَعَۀٌ فَ

كَفَرْنَاكَ فَقَالَ مُعَاوِیَۀُ إِیَّایَ تُهَدِّدِینَ بِقَوْمِكِ یَا سَوْدَةُ لَقَدْ هَمَمْرتُ أَنْ أَحْمِلَركِ عَلَرى قَتَربٍ     

  ۀً ثُمَّ قَالَتْفَأَرُدَّكِ إِلَيْهِ فَيُنْفِذَ فِيكِ حُکْمَهُ فَأَطْرَقَتْ سَوْدَةُ سَاعَ« 8»  أَشْوَسَ

 صَلَّى الْإِلَهُ عَلَى رُوحٍ تَضَمَّنَهَا
 

 قَبْرٌ فَأَصْبَحَ فِيهِ الْعَدْلُ مَدْفُوناً

 قَدْ حَالَفَ الْحَ َّ لَا یَبْغِی بِهِ بَدَلًا
 

 فَصَارَ بِالْحَ ِّ وَ الْإِیمَانِ مَقْرُوناً

: وَ اللَّهِ -وَ اللَّهِ هُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ مُعَاوِیَۀُ مَنْ هَذَا یَا سَوْدَةُ قَالَتْ

انْفَتَلَ  لَقَدْ جِئْتُهُ فِی رَجُلٍ كَانَ قَدْ وَلَّاهُ صَدَقَاتِنَا فَجَارَ عَلَيْنَا فَصَادَفْتُهُ قَائِماً یُصَلِّی فَلَمَّا رَينِی

یَّ بِرَحْمَۀٍ وَ رِفْ ٍ وَ رَأْفَۀٍ وَ تَعَطُّفٍ وَ قَالَ أَ لَكِ حَاجَۀٌ قُلْتُ نَعَمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَ« 1»  مِنْ صَلَاتِهِ

لْمِ خَلْقِكَ فَأَخْبَرْتُهُ الْیَبَرَ فَبَکَى ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الشَّاهِدُ عَلَیَّ وَ عَلَيْهِمْ وَ أَنِّی لَمْ يمُرْهُمْ بِظُ

قَردْ جراءَتْکُمْ     أَخْرَجَ قِطْعَۀَ جِلْدٍ فَکَتَبَ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ لَا بِتَرْكِ حَقِّكَ ثُمَّ

وَ ال تَبْیَسُروا النَّراسَ أَشْرياءَهُمْ وَ ال تُفْسِردُوا فِری        بَيِّنَۀٌ مِنْ رَبِّکُمْ فَأَوْفُوا الْکَيْلَ وَ الْمِيزانَ

فَإِذَا قَرَأْتَ كِتَابِی هَذَا فَراحْتَفِظْ بِمَرا     يْرٌ لَکُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَالْأَرْضِ بَعْدَ إِصاْلحِها ذلِکُمْ خَ

اللَّرهِ   فِی یَدِكَ مِنْ عَمَلِنَا حَتَّى یَقْدَمَ عَلَيْكَ مَنْ یَقْبِضُهُ مِنْكَ وَ السَّلَامُ ثُمَّ دَفَعَ الرُّقْعَۀَ إِلَیَّ فَوَ

فَجِئْتُ بِالرُّقْعَۀِ إِلَى صَاحِبِهِ فَانْصَررَفَ عَنَّرا مَعْزُولًرا فَقَرالَ     « 1»مَهَا مَا خَتَمَهَا بِطِينٍ وَ لَا خَذَ

 مُعَاوِیَۀُ اكْتُبُوا لَهَا كَمَا تُرِیدُ وَ اصْرِفُوهَا إِلَى بَلَدِهَا غَيْرَ شَاكِيَۀٍ.

 171-171ص ، 11 جبحار األنوار، 
هُ اللَّهُ رَوَى الْجُمْهُورُ أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كَشْفُ الْحَ ِّ، لِلْعَلَّامَۀِ رَحِمَ -«8» 716

 الْمُطَّلِبِ دَخَلَتْ عَلَى مُعَاوِیَۀَ فِی خِلَافَتِهِ بِالشَّامِ وَ هِیَ یَوْمَئِذٍ عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ فَلَمَّا رَيهَرا قَرالَ  

نَ أُخْتِی لَقَدْ كَفَرْتَ النِّعْمَۀَ وَ أَسَرأْتَ لِرابْنِ عَمِّركَ    مَرْحَباً بِكِ یَا خَالَۀُ قَالَتْ كَيْفَ أَنْتَ یَا ابْ

الصُّحْبَۀَ وَ تَسَمَّيْتَ بِغَيْرِ اسْمِكَ وَ أَخَذْتَ غَيْرَ حَقِّكَ بِلَا بَلَاءٍ كَانَ مِنْكَ وَ لَا مِنْ أَبِيكَ بَعْردَ  
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مِنْکُمُ الْجُدُودَ حَتَّى رَدَّ اللَّهُ الْحَ َّ إِلَى أَهْلِرهِ وَ  أَنْ كَفَرْتُمْ بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ص فَأَتْعَ َ اللَّهُ 

فَکُنَّرا    وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ  كَلِمَۀُ اللَّهِ هِیَ الْعُلْيا وَ نَبِيُّنَا هُوَ الْمَنْصُورُ عَلَى كُلِّ مَنْ نَاوَاهُ  كَانَتْ

ینِ بَلَاءً وَ عَنْ أَهْلِهِ غَنَاءً وَ قَدْراً حَتَّى قَبَضَ اللَّرهُ نَبِيَّرهُ   أَهْلَ الْبَيْتِ أَعْظَمَ النَّاسِ فِی هَذَا الدِّ

  مَغْفُوراً ذَنْبُهُ مَرْفُوعَۀً مَنْزِلَتُهُ شَرِیفاً عَنِ اللَّهِ مَرْضِيّاً فَوَثَبَ عَلَيْنَا بَعْدَهُ تَيْمٌ

 171ص ، 11 جبحار األنوار،                         

 وَ بَنُو أُمَيَّۀَ فَأَنْتَ تَهْتَدِی بِهُدَاهُمْ وَ تَقْصِدُ لِقَصْدِهِمْ فَصِرْنَا بِحَمْدِ اللَّهِ فِيکُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ عَدِیٌّ

مْ کُبِمَنْزِلَۀِ قَوْمِ مُوسَى فِی يلِ فِرْعَوْنَ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَ یَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ وَ صَارَ سَيِّدُنَا مِنْ

بَعْدَ نَبِيِّنَا بِمَنْزِلَۀِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى حَيْثُ یَقُولُ یَا ابْرنَ أُمَّ إِنَّ الْقَروْمَ اسْتَضْرعَفُونِی وَ كرادُوا     

وَ  فَلَمْ یُجْمَعْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص ]لَنَا[ شَمْلٌ وَ لَمْ یُسَهَّلْ ]لَنَا[ وَعْثٌ وَ غَایَتُنَا الْجَنَّۀُ  یَقْتُلُونَنِی

نْ غَایَتُکُمُ النَّارُ فَقَالَ لَهَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَیَّتُهَا الْعَجُوزُ الضَّالَّۀُ اقْصِرِی مِنْ قَوْلِكِ وَ غُضِّی مِ

 طَرْفِكِ قَالَتْ وَ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَتْ یَا ابْنَ النَّابِغَۀِ ارْبَعْ عَلَرى ظَلْعِركَ وَ  

[ لِسَانَ نَفْسِكَ مَا أَنْتَ مِنْ قُرَیْشٍ فِی لُبَابِ حَسَبِهَا وَ لَا صَرحِيحِ نَسَربِهَا وَ لَقَردِ     أغض ]أَهِنْ

ادَّعَاكَ خَمْسَۀٌ مِنْ قُرَیْشٍ كُلُّهُمْ یَزْعُمُ أَنَّكَ ابْنُهُ وَ لَطَالَ مَا رَأَیْتُ أُمَّركَ أَیَّرامَ مِنًرى بِمَکَّرۀَ     

ئَۀَ وَ تَتَّزِنُ الدَّرَاهِمَ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ عَاهِرٍ هَائِجٍ وَ تَسَافَحُ عَبِيدَنَا فَأَنْتَ بِهِمْ أَلْيَ ُ وَ تَکْسِبُ الْیَطِي

 هُمْ بِكَ أَشْبَهُ مِنْكَ تُقْرَعُ بَيْنَهُمْ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 هبن حاتم به شماتت معاوی جواب عدیّ .311

 (826 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 معاویه ی ط ضرار و گریهتوسّ توصیف امیرالمؤمنین .311

ص ، 1 شرح األخبار فی فضائل األئمۀ األطهار عليهم السالم، ج

128-121 

 ]ضرار و معاویۀ[

ى، باسناده، عن محمّد بن غسان الکندی، [ إسماعيل بن عبد اللّه، عن محمّد بن یحي711]

 «:8»  قال: قال معاویۀ بن أبی سفيان لضرار النهشلی

 یا ضرار، صف لی علی بن أبی طالب؟

 قال: أوال تعفينی عن ذلك؟

 قال: أقسمت عليك لتفعلن.

 قال ]ضرار[: أما إذا أبيت، فنعم.

وانبه، و تنط  الحکمۀ علرى  ، یتفجر العلم من ج«1»  كان و اللّه شدید القوى، بعيد المدى

لسانه، یستوحش من الدنيا و زهدتها، و یأن  بالليل و وحشته، كان و اللّه غزیر الدمعرۀ  

 «.1»  طویل الفکرة یقلّب كفيه و ییاطب نفسه

كان و اللّه فينا كأحدنا یجيبنا إذا دعوناه و یقربنا إذا أتيناه، و نحرن مرع قربره ال نبتدیره     

  يبته. فإن ابتسم فعن مثللعظمته، و ال نکلمه له

 121ص ، 1 شرح األخبار فی فضائل األئمۀ األطهار عليهم السالم، ج                        

اللؤلؤ المنظوم، یقدّم أهل الدین و یفضل المساكين، ال یطمع القوی فی باطله، و ال یيرأس  

 الضعيف من عدله.

ى الليل سدوله، و غارب نجومه، و قرد  و أقسم باللّه لقد رأیته فی بعض أحواله، و قد أرخ

مثل فی محرابه قابضا على لحيته یتملل تململ السليم، و یبکى بکراء الوالره الحرزین، و    

 یقول فی بکائه:
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یا دنيا أبی تعرضت أم إلیّ تشوقت، هيهات هيهات ال حان حينرك قرد بتترك ثالثرا ال     

من بعد السفر، و قلرۀ  رجعۀ فيك، عيشتك حقير، و عمرك قصير، و خطرك یسير، يه يه 

 الزاد، و وحشۀ الطری .

 قال: فانهملت دموع معاویۀ على خده حتى كفکفها بکمه.

 بالبکاء. -ممن حضر -و اختن  القوم جميعا

 فقال معاویۀ: رحم اللّه أبا الحسن فلقد كان كذلك، فکيف كان جزعك عليه، باضرار؟

 ها و ال ترقأ دمعتها.فی حجرها فما تسکن حرارت« 8»قال: جزع من ذبح ولدها 

 ء. قال معاویۀ: لکن أصحابی لو یسألوا عنی بعد موتی ما أخبروا عنی من هذا بشی

 8821-8827ص ،1 االستيعاب،ج

 حدثنا عبد اهلل بن محمد بن یوسف، قال: حدثنا یحيى بن مالك بن عابد، قال:

[ 1و بکرر ] حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن سلمۀ البغدادی بمصر، قرال: حردثنا أبر   

[[ رجرل مرن   1محمد بن الحسن بن درید، قال: أخبرنا العکلی، عرن الحرمرازی، ]عرن ]   

 [: یا ضرار، صف لی عليا.7همدان، قال: قال معاویۀ لضرار الصّدائى ]

قال: أعفنی یا أمير المؤمنين. قال: لتصفنّه. قال: أما إذ ال بدّ من وصرفه فکران و اهلل بعيرد    

  [، و یحکم عدال، یتفجّر العلم من6فصال ] المدى، شدید القوى، یقول

 8821ص ،1 االستيعاب،ج                        

[ من الردنيا و زهرتهرا، و یسرتأن     8جوانبه، و تنط  الحکمۀ من نواحيه. و یستوحش ]

بالليل و وحشته، و كان غزیر العبرة، طویل الفکرة، یعجبه من اللبراس مرا قصرر، و مرن     

 -ان فينا كأحدنا، یجيبنا إذا سألناه، و ینبئنا إذا استنبأناه. و نحن و اهللالطعام ما خشن. و ك

ال نکاد نکلمه هيبا له. یعظّم أهل الدّین، و یقرّب المساكين، ال  -مع تقریبه إیانا و قربه منا

[[ لقد رأیته فی بعض 1یطمع القویّ فی باطله، و ال یيئ  الضعيف من عدله. و أشهد ]أنه ]
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[، و غارت نجومه، قابضا على لحيته، یتململ تملمرل  1د أرخى الليل سدوله ]مواقفه، و ق

السليم، و یبکى بکاء الحزین، و یقول: یا دنيا غرّی غيری، أ لی تعرّضت أم إلى تشروّفت!  

هيهات هيهات! قد باینتك ثالثا ال رجعۀ فيها، فعمرك قصير، و خطرك قليل. يه من قلّرۀ  

 الطری . فبکى.الزاد، و بعد السفر، و وحشۀ 

[ و اهلل كذلك، فکيف حزنك عليه یرا ضررار؟   1معاویۀ و قال: رحم اهلل أبا الحسن، كان ]

 [ و هو فی حجرها. 7قال: حزن من ذبح ولدها ]

 812ص ، 18 جبحار األنوار، 
هُ صِفْ لِی عَلِيّاً فَقَالَ إِرْشَادُ الْقُلُوبِ، دَخَلَ ضِرَارُ بْنُ ضَمْرَةَ اللَّيْثِیُّ عَلَى مُعَاوِیَۀَ فَقَالَ لَ -11

مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا أُعْفِيكَ فَقَالَ كَانَ وَ اللَّهِ بَعِيدَ الْمُدَى شَدِیدَ الْقُوَى یَقُرولُ  « 1»  أَ وَ تُعْفِينِی

يرهِ یَسْرتَوْحِشُ مِرنَ    فَصْلًا وَ یَحْکُمُ عَدْلًا یَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ تَنْطِ ُ الْحِکْمَۀُ مِنْ نَوَاحِ

یُقَلِّربُ  الدُّنْيَا وَ زَهْرَتِهَا وَ یَسْتَأْنِ ُ بِاللَّيْلِ وَ وَحْشَتِهِ كَانَ وَ اللَّهِ غَزِیرَ الْعَبْرَةِ طَوِیرلَ الْفِکْررَةِ   

نَ الطَّعَامِ مَا جَشِبَ وَ یُیَاطِبُ نَفْسَهُ وَ یُنَاجِی رَبَّهُ یُعْجِبُهُ مِنَ اللِّبَاسِ مَا خَشِنَ وَ مِ« 7»  كَفَّيْهِ

مَعَ دُنُوِّهِ مِنَّا وَ قُرْبِنَا « 6»  كَانَ وَ اللَّهِ فِينَا كَأَحَدِنَا یُدْنِينَا إِذَا أَتَيْنَاهُ وَ یُجِيبُنَا إِذَا سَأَلْنَاهُ وَ كَانَ

  مِنْهُ لَا نُکَلِّمُهُ

 818ص ، 18 جبحار األنوار،                         

أَهْرلَ  « 1»  فَإِنْ تَبَسَّمَ فَمِنْ مِثْلِ اللُّؤْلُرؤِ الْمَنْظُرومِ یُعَظِّرمُ   « 8»  هِ وَ لَا نَرْفَعُ عَيْنَنَا لِعَظَمَتِهِلِهَيْبَتِ

مِنْ عَدْلِهِ فَأَشْرهَدُ  « 1»الدِّینِ وَ یُحِبُّ الْمَسَاكِينَ لَا یَطْمَعُ الْقَوِیُّ فِی بَاطِلِهِ وَ لَا یَيْأَسُ الْفَقِيرُ 

للَّهِ لَقَدْ رَأَیْتُهُ فِی بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَ قَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَ غَارَتْ نُجُومُهُ وَ هُوَ قَرائِمٌ فِری   بِا

وَ عُهُ مِحْرَابِهِ قَابِضٌ عَلَى لِحْيَتِهِ یَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ وَ یَبْکِی بُکَاءَ الْحَزِینِ فَکَأَنِّی الْآنَ أَسْمَ

أَ بِی تَعَرَّضْتِ أَمْ إِلَیَّ تَشَوَّقْتِ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ غُررِّی غَيْررِی لَرا    « 1»هُوَ یَقُولُ یَا دُنْيَا دَنِيَّۀٍ 

فَعُمُررُكِ قَصِريرٌ وَ خَطَررُكِ یَسِريرٌ وَ     « 7»حَاجَۀَ لِی فِيكِ قَدْ بَتَتُّكِ ثَلَاثاً لَا رَجْعَۀَ لِی فِيهَا 
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« 6»  يهِ مِنْ قِلَّۀِ الزَّادِ وَ بُعْدِ السَّفَرِ وَ وَحْشَۀِ الطَّرِی ِ وَ عِظَمِ الْمَوْرِدِ فَوَكَفَرتْ  أَمَلُكِ حَقِيرٌ يهِ

وَ اخْتَنَ َ الْقَوْمُ بِالْبُکَاءِ ثُمَّ قَالَ كَانَ وَ اللَّرهِ أَبُرو   « 7»  دُمُوعُ مُعَاوِیَۀَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَنَشَفَهَا بِکُمِّهِ

عَلَرى صَردْرِهَا   « 1»ذَلِكَ فَکَيْفَ صَبْرُكَ عَنْهُ یَا ضِرَارُ قَالَ صَبْرُ مَنْ ذُبِحَ وَاحِدُهَا الْحَسَنِ كَ

ثُمَّ قَامَ وَ خَرَجَ وَ هُوَ بَاكٍ فَقَالَ مُعَاوِیَۀُ أَمَرا  « 2»فَهِیَ لَا تَرْقَى عَبْرَتُهَا وَ لَا تَسْکُنُ حَسْرَتُهَا 

« 82»مَا كَانَ فِيکُمْ مَنْ یَثْنِی عَلَیَّ هَذَا الثَّنَاءَ فَقَرالَ بَعْرضُ مَرنْ حَضَررَ     إِنَّکُمْ لَوْ فَقَدْتُمُونِی لَ

 «.88»  الصَّاحِبُ عَلَى قَدْرِ صَاحِبِهِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 شامات بر ه بن علیعبداللّاستانداری  .312

 866ص ،1 اإلمامۀوالسياسۀ،ج

[: الشام، و 1و ذكروا أن أبا العباس ولى عمه عبد اهلل بن علیّ، الّذی یقال له السفاح ]قال: 

 أمره أن یسکن فلسطين،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 بیت پیامبر جهل مردم شام نسبت به اهل .313

 872ص ،1 األشراف،ج أنساب

أبيه قال: دخل على أبی العباس مشيیۀ مرن أهرل   و حدثنی عباس بن هشام الکلبی عن 

الشام فقالوا: و اهلل ما علمنا أنّ لرسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قرابۀ یرثونه الّا بنی أميرۀ  

 حتى وليتم.
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 11ص ،1 الذهب،ج مروج

و قد كان عبد اهلل بن علی حين خرج فی طلب مروان الى الشام و كان من قصۀ مروان و 

ر، و نزل عبد اهلل بن علی الشام، و وجه الى أبی العباس السفاح أشياخاً من مقتله ما قد ذك

أهل الشام من أرباب النعم و الریاسۀ من سائر أجناد الشام فحلفوا ألبی العبراس السرفاح   

أنهم ما علموا لرسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قرابۀ و ال أهل بيت یرثونه غير بنی أميرۀ  

 حتى وليتم الیالفۀ،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ه بر شاماتامیّ ت حکومت بنیمعاویه و مدّ معرّفی .314

 (11 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 هامیّ بر روی منابر بنی ن امیرالمؤمنینلع .315

 (112و82 ی سند شماره: نيز ر.ك)

 117ص ، 1 ربيع األبرار و نصوص األخيار، ج

عامر بن عبد اللّه بن الزبير: أال إن الدنيا لم تبن شريئا إلّرا هدمتره اآلخررة، و إن      -811

اآلخرة لم تبن شيئا فهدمته الدنيا، و إن بنی أميۀ لعنوا عليا على منابرهم سبعين سنۀ فمرا  

 زاده اللّه إال رفعۀ و نبال.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 م اسالممکرّ در بیان نبیّ جایگاه امیرالمؤمنین .316

ص ، 1 شرح األخبار فی فضائل األئمۀ األطهار عليهم السالم، ج

172-162 

، باسناده، عن علی عليه السّالم، قال: خطب أبو بکر فاطمۀ «1»  [ اسماعيل بن أبان787] 

سول اللّه صلّى اللّه عليه و يله، فأعرض عنه، و خطبها عمر، فرأعرض  عليها السّالم الى ر

 عنه.

 فقال لی عمر: أنت لها یا علی.

 فقلت: و اللّه ما عندی إال درعی و سيفی و حملی.

 قال: فسألنی رسول اللّه صلّى اللّه عليه و يله بعد ذلك، ما عندك.

 فقلت: ذلك، فزوجنی فاطمۀ عليها الساّلم.

 162ص ، 1 شرح األخبار فی فضائل األئمۀ األطهار عليهم السالم، ج                        

 و قال: لقد زوّجتك أولهم إسالما، و أكثرهم علما، و أفضلهم حلما.

 8222-8221ص ،1 االستيعاب،ج

[[، ثم يخرى  1قال أبو عمر: يخى رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم بين المهاجرین ]بمکۀ ]

 [[، و قال فی كل واحدة منهما1و األنصار ]بالمدینۀ ]بين المهاجرین 

 8222ص ،1 االستيعاب،ج                        

لعلى: أنت أخى فی الدنيا و اآلخرة، و يخى بينه و بين نفسه، فلذلك كان هذا القول ]و ما 

ء [[، و كان معه على حراء حين تحرّك، فقال له: اثبت حرا8أشبه من على رضى اهلل عنه ]

فما عليك إال نبیّ أو صدی  أو شهيد. و كان عليه یومئذ العشرة المشهود لهرم بالجنرۀ، و   

زوّجه رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فی سنۀ اثنتين من الهجرة ابنته فاطمۀ سيدة نسراء  
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[ سيد فی الردنيا و اآلخررة، و   1أهل الجنۀ ما خال مریم بنت عمران. و قال لها: زوجك ]

 بى إسالما، و أكثرهم علما، و أعظمهم حلما.إنه أول أصحا

 82ص ، 11 جبحار األنوار، 

: لَمَّا بَلَغَ وَ قَرِیبٌ مِنْهُ مَا نَقَلَهُ مِنْ كِتَابِ الذُّرِّیَّۀِ الطَّاهِرَةِ لِلدُّولَابِیِّ بِیَطِّ الشَّيْخِ ابْنِ وَضَّاحٍ قَالَ

عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا لَكِ یَا فَاطِمَۀُ تَبْکِينَ فَروَ  فَاطِمَۀَ تَزْوِیجُهَا بِعَلِیٍّ بَکَتْ فَدَخَلَ 

 اللَّهِ لَقَدْ أَنْکَحْتُكِ أَكْثَرَهُمْ عِلْماً وَ أَفْضَلَهُمْ حِلْماً وَ أَوَّلَهُمْ سِلْماً.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 بن عبدالعزیز عمر معرّفی .317

 121-128ص ،1 اليعقوبى،ج اریخت

 أیام عمر بن عبد العزیز

ثم ولى عمر بن عبد العزیز بن مروان، و أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر ابرن الیطراب،   

، و كانت الشم  یومئذ فی السنبلۀ ثمانيا و عشرین درجۀ، 22لعشر خلون من صفر سنۀ 

المشرتری فری الحروت     و زحل فی الميزان خمسا و عشرین درجۀ و أربعرين دقيقرۀ، و  

درجتين راجعا، و المریخ فی السرطان ثالثا و عشرین درجۀ و ثالثين دقيقرۀ، و عطرارد   

فی الميزان اثنتين و عشرین درجۀ، و الرأس فی الجوزاء ثالثا و عشرین درجۀ و سرتا و  

عشرین دقيقۀ، و بویع بداب ، و كان الکتاب الذی كتبه سليمان: هذا كتراب مرن عبرد اهلل    

ان أمير المؤمنين لعمر ابن عبد العزیز أنی وليتك الیالفۀ بعدی، فاسمعوا، و أطيعروا،  سليم

و اتقوا اهلل، و ال تیتلفوا. فلما قرئ الکتاب بایع جميع من حضر من بنی أميۀ خرال عبرد   

العزیز ابن الوليد بن عبد الملك، فإنه كان غائبا، فدعا إلى نفسه، فبایعه قروم، فلمرا بلغره    

قدم، فقال له عمر: بلغنی أنك كنت دعوت إلى نفسك، و أردت دخول دمش ، والیۀ عمر 
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فقال: قد كان ذلك ألنی خفت الفتنۀ، و بلغنی أن الیليفۀ لم یعهد إلى أحد. فقال عمر: لو 

قمت باألمر ما نازعتك ذلك فقال عبد العزیز: ما كنت أحب أن یکون ولری هرذا األمرر    

یۀ عمر و ورد عليه كتابه شریص مرن خراسران، و    غيرك. و لما بلغ یزید بن المهلب وال

استیلف بها میلدا ابنه، و حمل كل ما كان له، میافۀ من أهل خراسان، معه، فأشار عليه 

قوم أال یبرح، فلم یفعل، و صار إلى البصرة، فلقيه بها عدی ابن أرطأة عامل عمر، فأوصل 

قا منه، فقال له عمر: إنی وجدت إليه كتاب عمر، فقال: سمعا و طاعۀ، ثم حمله إليه مستوث

لك كتابا إلى سليمان تذكر فيه أنك اجتمع قبلك عشرون ألف ألف، فأین هی؟ فأنکرها، 

 ثم قال:
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دعنی أجمعها! قال: أین؟ قال: أسعى إلى الناس. قال: تأخذها منهم مررة أخررى؟ ال و ال   

ولی الجراح بن عبد اهلل الحکمی خراسان، و أمره أن یأخذ میلد بن یزید، نعمی عين. ثم 

فيستوث  منه استيثاقا ال یمنعه من الصالة، فحبسه الجراح مکرما، ثرم حملره إلرى عمرر،     

فدخل فی ثياب مشمرة، و قلنسوة بيضاء، فقال له عمر: هذا خالف ما بلغنی عنك. فقال: 

إذا شمرتم شمرنا. و حسنت سيرة الجراح و قدمت عليره  أنتم األئمۀ إذا أسبلتم أسبلنا، و 

وفود التبت یسألونه أن یبعث إليهم من یعرض عليهم اإلسالم، فوجه إليهم السليط بن عبد 

اهلل الحنفی، و وجه عبد اهلل بن معمر اليشکری إلى ما وراء النهر، فلقی جمعا للترك فهزم و 

یکرهها من أنه یأخذ الجزیۀ من قروم قرد   انصرف ابن معمر. و بلغ عمر عن الجراح أمور 

أسلموا، و أنه یغزى موالی بال عطاء، و أنه یظهر العصبيۀ، فکتب إليه: أن أقدم، و استیلف 

عبد الرحمن بن نعيم الغامدی، ففعل ذلك، ثم كتب عمر إلى عبرد الررحمن بعهرده علرى     

مررو، فعررض ذلرك    خراسان، و یأمره بأقفال من وراء النهر من المسلمين بذراریهم إلى 

عليهم، فأبوا عليه، فکتب إلى عمر انهم قد رضوا بالمقام، فحمد عمر ربه على ذلك. و بلغ 

عمر ما فيه من فی بالد الروم مع مسلمۀ من الضرر و الفاقۀ، فوجه عمر برن قري  علرى    
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الصائفۀ، و وجه معه الکساء و الطعام و األعطيه لمن كان مع مسلمۀ من المسلمين، فوجره  

عبد العزیر بن حاتم بن النعمان الباهلی، فأوقع بالترك، فلم یفلت منهم إال الشرید، و عمر 

قدم على عمر منهم بیمسين أسيرا، فقال رجل من المسلمين لعمر فری أسرير مرنهم: لرو     

 رأیت هذا، یا أمير المؤمنين، یقتل المسلمين، لرأیت قتاال ذریعا فقال: قم فاضرب عنقه.
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  وفاة علی بن الحسين

، و لره  822، و قال قوم سنۀ 22و توفی علی بن الحسين بن علی بن أبی طالب فی سنۀ 

ثمان و خمسون سنۀ، و كان أفضل الناس، و أشدهم عبادة، و كان یسمى زین العابدین، و 

ود، و كان یصلی فی اليروم و  كان یسمى أیضا ذا الثفنات، لما كان فی وجهه من أثر السج

الليلۀ ألف ركعۀ، و لما غسل وجد على كتفيه جلب كجلب البعير، فقيل ألهلره: مرا هرذه    

اآلثار؟ قالوا: من حمله للطعام فی الليل یدور به علرى منرازل الفقرراء. قرال سرعيد برن       

یته المسيب: ما رأیت قط أفضل من علی بن الحسين. و ما رأیته قط إال مقت نفسی، ما رأ

ضاحکا یوما قط. و كانت أمه حرار بنت یزدجرد كسرى، و ذلك أن عمر بن الیطاب لما 

أتی بابنتی یزدجرد وهب إحداهما للحسين بن علی، فسماها غزالۀ، و كران یقرول بعرض    

األشراف إذا ذكر علی ابن الحسين یود الناس كلهم أن أمهاتهم إماء. و قيل إن أمه كانرت  

الد الکابلی: سمعت علی بن الحسين یقول: من عف عن محرارم  من سبی كابل. قال أبو خ

اهلل كان عابدا، و من رضی بقسم اهلل كان غنيا، و من أحسرن مجراورة مرن جراوره كران      

مسلما، و من صاحب الناس بما یحب أن یصاحبوه به كان عدال. و قال علی بن الحسين: 

ناس من الناس، فيقال لهم: انطلقروا  إذا كان یوم القيامۀ نادى مناد ليقم أهل الفضل، فيقوم 

إلى الجنۀ بغير حساب، فتتلقاهم المالئکۀ، فيقولون: ما فضلکم؟ فيقولرون: كنرا إذا جهرل    

ء علينا عفونا. فيقولون: ادخلروا الجنرۀ، فرنعم     علينا حلمنا، و إذا ظلمنا صبرنا، و إذا أسی

 الناس، فيقال لهم:أجر العاملين. ثم ینادی مناد: ليقم أهل الصبر، فيقوم ناس من 



 .............................................................................................|فراتر از قیام  __ 225

 121ص ،1 اليعقوبى،ج تاریخ                        

انطلقوا إلى الجنۀ بغير حساب، فتتلقاهم المالئکۀ، فيقولون: مرا كران صربركم؟ فيقولرون:     

صبرنا أنفسنا على طاعۀ اهلل، و صبرنا عن معاصی اهلل، فيقولون لهم: ادخلوا الجنرۀ، فرنعم   

ول: ليقم جيران اهلل! فيقوم ناس من الناس، و هم األقل، فيقرال  أجر العاملين. ثم ینادی فيق

لهم: بم جاورتم اهلل فی داره؟ فيقولون: كنا نتجال  فی اهلل، و نتذاكر فی اهلل، و نتزاور فری  

اهلل، فيقولون: ادخلوا الجنۀ، فنعم أجر العاملين. و قال: بئ  القوم قوم ختلوا الدنيا بالدین، 

وا بأعمال یطلبون بها الدنيا. و قال: إن المعرفۀ بکمال المررء تركره   و بئ  القوم قوم عمل

الکالم فيما ال یعنيه، و قلۀ مرائه، و صبره، و حسن خلقه. و كتب ملك الرروم إلرى عبرد    

الملك یتوعده، فضاق عليه الجواب و كتب إلى الحجاج، و هو إذ ذاك على الحجراز: أن  

و أغلظ له، ثم انظر ما ذا یجيبك، فاكترب بره    ابعث إلى علی بن الحسين فتوعده و تهدده

إلی ففعل الحجاج ذلك فقال له علی بن الحسين: إن هلل فی كرل یروم ثالثمائرۀ و سرتين     

لحظۀ، و أرجو أن یکفينك فی أول لحظۀ من لحظاته. و كتب برذلك إلرى عبرد الملرك،     

من كالم عتررة   فکتب به إلى صاحب الروم كتابا، فلما قرأه قال: لي  هذا من كالمه، هذا

نبوته. و مرض ثالث مرضات فی كل ذلك یوصی بوصيۀ، فإذا بررئ و أفراق أنفرذها، و    

قال: كلکم سيصير حدیثا، فمن استطاع أن یکون حدیثا حسنا، فليفعل. و كان یقول: ابرن  

يدم لن تزال بیير ما كان لك واعظ من نفسك، و ما كانت المحاسبۀ مرن همترك، و مرا    

، و الحزن دثارا. و كان عبد الملك قد كتب إلرى الحجراج، و هرو    كان لك الیوف شعارا

على الحجاز: جنبنی دماء يل بنی أبی طالب فإنی رأیت يل حرب لمرا تهجمروا بهرا لرم     

  ینصروا، فکتب
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ل لی: إن عبد الملك إليه علی بن الحسين: أنی رأیت رسول اهلل ليلۀ كذا فی شهر كذا یقو

قد كتب إلى الحجاج فی هذه الليلۀ بکذا و كذا، و أعلمه أن اهلل قد شکر له ذلرك، و زاده  

 برهۀ فی ملکه.

 [ ]أوالده ع

و كان له من الولد: أبو جعفر محمد، و الحسين، و عبد اهلل، و أمهم أم عبد اهلل بنت الحسن 

ليمان، توفی صغيرا، و زیرد. و ذكرره   بن علی، و علی، و الحسن، و الحسين األصغر، و س

یوما عمر بن عبد العزیز، فقال: ذهب سراج الدنيا، و جمال اإلسالم و زین العابدین، فقيل 

له: إن ابنه أبا جعفر محمد بن علی فيه بقيۀ، فکتب عمر ییتبره، فکتب إليه محمرد كتابرا   

ه، فوجرده یقرظره، و   یعظه و ییوفه، فقال عمر: أخرجوا كتابه إلى سليمان، فأخرج كتابر 

یمدحه، فأنفذ إلى عامل المدینۀ، و قال له: أحضر محمدا، و قرل لره: هرذا كتابرك إلرى      

سليمان تقرظه، و هذا كتابك إلی معما أظهرت من العردل و اإلحسران. فأحضرره عامرل     

المدینۀ، و عرفه ما كتب به عمر، فقال: إن سليمان كان جبارا كتبت إليه بمرا یکترب إلرى    

و إن صاحبك أظهر أمرا فکتبت إليه بما شاكله و كتب عامل عمر إليه برذلك،   الجبارین،

 فقال عمر: إن أهل هذا البيت ال ییليهم اهلل من فضل.

 [ ]رد الفدك

و نکث عمر أعمال أهل بيته و سماها مظالم، و كتب إلى عماله جميعا: أما بعد، فإن الناس 

سنن سيئۀ سنتها عليهم عمال السوء، قلما  قد أصابهم بالء و شدة و جور فی أحکام اهلل، و

قصدوا قصد الح  و الرف  و اإلحسان، و من أراد الحج، فعجلوا عليه عطاءه، حتى یتجهز 

منه، و ال تحدثوا حدثا فی قطع و صلب حتى تؤامرونی، و ترك لعن علی بن أبی طالرب  

 على المنبر، و كتب بذلك إلى اآلفاق فقال كثير:

  تشتم عليا و لم تیف            بریا و لم تتبع مقالۀ مجرم وليت فلم          

 و أعطى بنی هاشم الیم ، و رد فدكا، و كان معاویۀ أقطعها مروان،
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فوهبها البنه عبد العزیز، فورثها عمر منه، فردها على ولد فاطمۀ فلم تزل فی أیدیهم حتى 

 زید بن عبد الملك، فقبضها.ولی ی

و رد عمر هدایا النيروز و المهرجان، و رد السیر، و رد العطاء على قدر ما استح  الرجل 

من السنۀ، و ورث العياالت على ما جرت به السنۀ، غير أنه أقر القطائع التی أقطعها أهرل  

أعطيراتهم عشررة    بيته، و العطاء فی الشرف لم ینقصه، و لم یزد فيه، و زاد أهل الشام فی

دنانير، و لم یفعل ذلك فی أهل العراق، و كان یقول: ما بقی المسلم على جفوة السلطان و 

نزغۀ الشيطان لم أر شيئا أعون له على دینه من إعطائه حقه. فکان یجل  للنظر فی أمور 

ك المسلمين نهاره كله، فقال له رجاء بن حيوة: یا أمير المؤمنين! نهارك كله مشغول، ذلر 

جزء من الليل، و أنت تسمر معنا فقال: یا رجاء إن مالقاة الرجال تلقرح ألوليائهرا، و إن   

المشورة و المناظرة باب رحمۀ و مفتاح بركۀ، ال یضل معهما رأى و ال یقعد معهما حرزم.  

ء معدن، و معدن التقوى قلوب العاقلين، ألنهم عقلوا عن اهلل، فاتقوه  و كان یقول: لکل شی

و نهيه. و كتب إلى عامله باليمن: أما بعد، فدع ما أنکرت من الباطل، و خرذ مرا   فی أمره 

عرفت من الح  بالغا بك ما بلغ، فإن بلغ مهج أنفسنا، فإن اهلل یعلم أنك إن لم تحمل إلی 

إال حفنۀ من كتم فإنی بذلك مسرور، إذا كان موافقا. قال الزهری: دخلت إلى عمر یومرا  

ه كتاب من عامل له ییبره إن مدینتهم قد احتاجت إلى مرمۀ، فقلرت  فبينا أنا عنده إذ أتا

له: إن بعض عمال علی بن أبی طالب كتب بمثل هذا، و كتب إليه: أما بعد فحصنها بالعدل، 

و ن  طرقها من الجور، فکتب بذلك عمر إلى عامله. و وجه عمر إلى مسجد دمش  مرن  

و قال: إن الناس یشتغلون بالنظر إليه عرن   ینزع ما فيه من الرخام و الفسيفساء و الذهب،

صالتهم، فقيل له: إن فيه مکيدة للعدو، فتركه، و ارتحل إلى خناصرة، فنزلها، و هی بریرۀ  

ء  من أطراف جند قنسرین، و كره أن ینزل فی منازل أهل بيته التی بنوها بمرال اهلل و فری  

 المسلمين،
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ثم كلم فی ذلك، و قيل له: إن فی نزولك البریۀ إضرارا بالمسلمين، فیرج إلرى دمشر ،   

فنزل دار أبيه التی كانت إلى جانب المسجد، و أقام عشرین یومرا، و كثرر عليره النراس،     

فارتحل حتى صار إلى مدینۀ حلب، و كثر عليه الناس، فارتحل إلى مدینۀ حمص راجعا 

صار إلى أوائل حمص اعتل، فمال إلى موضع یعرف بردیر سرمعان،    یرید أن ینزلها، فلما

فنزله، و یقال: بل ارتحل إليه قاصدا یرید نزوله بسبب قطعۀ أرض كان ورثها عن أمه فيه، 

فلما صار إلى دیر سمعان أتاه الیبر بیروج شوذب الحروری، فأمر بتوجيه جيش إليه، و 

قاال له: إنك أظهرت أفعاال حسنۀ، و أعماال وجه إليه شوذب برجلين من قبله یناظرانه، ف

جميلۀ، و مما ننکر عليك ترك لعن أهل بيتك، و البراءة مرنهم. فقرال: و كيرف یلزمنری     

لعنهم؟ قاال ألنهم من أهل المعاصی و الذنوب، و ال یسعك غير ذلك. قال: مترى عهردكم   

، و هرو مرن أهرل    بلعن فرعون؟ قالوا: ما نذكر متى لعناه. قال: فکيف یسعکم تررك لعنره  

الذنوب و المعاصی؟ أنتم قوم أردتم شيئا فأخطأتموه، و لقرد أصربحتم بنعمره، و وعردكم     

كثير، و شوكتکم ضعيفۀ. فأقام أحدهما عنده، و انصرف اآلخر. و أتاه أبو الطفيل عامر بن 

واثلۀ و كان من أصحاب علی، فقال له: یا أمير المؤمنين! لم منعتنری عطرائی؟ فقرال لره:     

ی أنك صقلت سيفك، و شحذت سنانك، و نصلت سهمك، و غلفت قوسك، تنتظرر  بلغن

اإلمام القائم حتى ییرج، فإذا خرج وفراك عطائرك. فقرال: إن اهلل سرائلك عرن هرذا،       

فاستحيا عمر من هذا، و أعطاه. و كانت ریطۀ بنت عبيد اهلل بن عبد اهلل برن عبرد المردان    

روان، فهلك عنها، فیلف عليهرا الحجراج برن    الحارثی عند عبد اهلل ابن عبد الملك بن م

عبد الملك، فطلقها قبل أن یدخل عليها، فقدم محمد بن علی، و هو یرید الصائفۀ، فکلرم  

عمر فيها، و قال: ابنۀ خالی كانت متزوجۀ فيکم، فإن تأذن أتزوجهرا. قرال عمرر: و مرن     

 یحول بينك و بينها، و هی أملك بنفسها؟ فتزوجها و بنى بها
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بحاضر قنسرین فی دار طلحۀ بن مالك الطائی و اشتملت هناك على أبی العباس. و لمرا  

بعث محمد بن علی بن عبد اهلل بن عباس ميسرة أبا رباح إلى العراق، و  822دخلت سنۀ 

و عليهرا یومئرذ    محمد بن خني ، و أبا عکرمۀ السراج، و حيان العطار، إلرى خراسران،  

الجراح بن عبد اهلل الحکمی، عامل عمر بن عبد العزیز، فلقوا من لقوا بها، و انصرفوا و قد 

غرسوا غرسا. و كانت والیۀ عمر ثالثين شهرا، و كان الغالب عليه رجاء بن حيوة الکندی، 

و صاحب شرطته روح بن یزید السکسکی، مواله، و توفی لست بقين مرن رجرب سرنۀ    

هو ابن تسع و ثالثين سنۀ، و كان أسمر، رقي  الوجه، حسن اللحيۀ، غائر العينين، ، و 828

بجبهته أثر، و عهد إلى یزید بن عبد الملك، و قيل إن سليمان كان جعل له العهد من بعده، 

و إن عمر قال عند وفاته: لو كان األمر إلی لوليت ميمون بن مهران، و القاسم بن محمد، و 

بن عبد الملك، و دفن بدیر سمعان، و قيل: إن أهل بيته سرموه خوفرا   صلى عليه مسلمۀ 

من أن ییرج األمر منهم. و هرب یزید بن المهلب، قبل وفاة عمر بليلتين، و لح  بالبصرة، 

و عليها عدی بن أرطأة الفزاری، و قد قبض على أهل بيته فحبسهم، فوجه عمر فری أثرر   

  یزید رسال ففاتهم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 (112 ی سند شماره: نيز ر.ك)

 127ص ،7 الکبرى،ج طبقاتال

أخبرنا علی بن محمد عن لوط بن یحيى الغامدی قال: كان الوالة من بنی أميۀ قبل عمرر  

ما ولی عمر أمسك عن ذلك فقال كثيرر عرزة   بن عبد العزیز یشتمون عليا. رحمه اهلل. فل

 الیزاعی:
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  وليت فلم تشتم عليا و لم تیف            بریا و لم تتبع مقالۀ مجرم         

  تکلمت بالح  المبين و إنما            تبين يیات الهدى بالتکلم            

  راضيا كل مسلمفصدقت معروف الذی قلت بالذی            فعلت فأضحى             

 818ص اثبات الوصيۀ، 

و فی ست سنين و شهور من إمامۀ أبی جعفر عليه السّالم توفی سليمان و بویع لعمر برن  

 عن أمير المؤمنين عليه الساّلم.  اللعن  عبد العزیز بن مروان بن الحکم، فرفع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 182ص ،7 الکبرى،ج الطبقات

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنی عمرو بن عثمان قال: مات عمر بن عبرد العزیرز   

لعشر ليال بقين من رجب سنۀ إحدى و مائۀ و هو ابن تسرع و ثالثرين سرنۀ و أشرهر. و     

 كانت خالفته سنتين و خمسۀ أشهر. و مات بدیر سمعان.

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنی عمی الهيثم بن واقرد قرال: ولردت سرنۀ سربع و      

تسعين و استیلف عمر بن عبد العزیز بداب  یوم الجمعۀ لعشر بقين من صفر سنۀ تسرع و  

 تسعين. فأصابنی من قسمه ثالثۀ دنانير. و توفی. رحمه اهلل.

حردى و مائرۀ. و كران شرکوه     بیناصرة یوم األربعاء لیم  ليال بقين من رجب سرنۀ إ 

عشرین یوما. و كانت خالفته سنتين و خمسۀ أشهر و أربعۀ أیام. و مات و هو ابن تسع و 

 ثالثين سنۀ و أشهر. و دفن بدیر سمعان.



 .............................................................................................|فراتر از قیام  __ 222

 176ص واإلشراف،متن، التنبيه

  ذكر خالفۀ عمر بن عبد العزیز رحمه اهلل

أبا حفص و أمه أم عاصرم ابنرۀ   و بویع عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم، و یکنى 

عاصم بن عمر بن الیطاب فی اليوم الّذی توفى فيه سليمان، فوجه الى مسلمۀ فأقفله عن 

حصار القسطنطينيۀ، و قد ذكرنا مدة ما أقام عليها محاصرا لها فيما سلف من هذا الکتاب 

تروفى  فی أخبار ملوك الروم بعد ظهور اإلسالم فی ملك تيدوس المعرروف براألرمنی و   

عمر بدیر سمعان من أعمال حمص مما یلی قنسرین مسموما فيما قيل من قبل أهله یروم  

و له تسع و ثالثون سنۀ و كانت خالفته سرنتين و   828الجمعۀ لعشر بقين من رجب سنۀ 

خمسۀ أشهر و خمسۀ أیام، و كان أسمر، حسن الوجه، نحيف الجسم، حسن اللحيۀ، غائر 

 دابۀ رمحته فی صباه قد وخطه الشيب، و مات و لم ییضب. العينين، بوجهه أثر من نفح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 186-821ص ،7 األشراف،ج أنساب

  أمر عبد الملك بن مروان

شم  بن عبرد  [ و أمّا عبد الملك بن مروان بن الحکم بن أبی العاص بن أميۀ بن عبد 8]

مناف، فأمه عائشۀ بنت معاویۀ بن المغيرة بن أبی العاص بن أميۀ، و هو الذی جدع أنرف  

حمزة بن عبد المطلب یوم أحد، فقتل على أحد بعد انصراف قریش بثالث، قتله علی برن  

أبی طالب بأمر النبی صلى اهلل عليه و سلّم. و أمها فاطمۀ بنت عامر بن حرزیم مرن بنری    

 سکينۀ بنت أبی معيط. جمح، و أمها
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بویع له فی شهر ربيع من سنۀ خم  و ستين بدمش ، و لعبد العزیز أخيه، و استیلف فی 

شهر رمضان سنۀ خم  و ستين و كانت والیته بعد مقتل عبد اهلل بن الزبير ثالث عشررة  

سنۀ سنۀ و ثمانيۀ أشهر، و قتل ابن الزبير فی سنۀ ثالث و سربعين، و كانرت فتنتره تسرع     

ن، و مات عبد الملك و له اثنتان و ستون سنۀ، و صلى عليه الوليد بن عبد الملك، و سني

 دفن بمقبرة الباب الصغير و ذلك فی سنۀ ست و ثمانين، و كنيته عبد الملك أبو الوليد.

 821ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

« رشح الحجر»الملك یلقب  و قال الواقدی: مات و له ثالث و خمسون سنۀ، و كان عبد

لنتن فمه و فساد عمور أسنانه، و اجتماع الذبّان عليها و على شفتيه، « أبا الذبّان»لبیله، و 

و لم یزل یتنسك قبل الیالفۀ، و قد روى الحدیث عن عثمان و أبی هریرة و أبی سرعيد  

لما ولى عثمان الیدری، و كان معاویۀ واله دیوان المدینۀ بعد زید بن ثابت األنصاری، و 

 مروان البحرین، واله هجر فقال فيه الشاعر:

 [ من قریش أمير            عبشمی نفاعه ضرّار8و بدارین ]         

 و یقال إنه ولد لسبعۀ أشهر، و قال فيه ابن قي  الرقيات:

 [ نسائها1أنت ابن عائشۀ التی            فضلت أروم ]         

 داتها            و مضت علی غلوائهالم تلتفت لل            

 [ و قال أبو اليقظان: العرب تسمی األبیر أبا الذبان، فلذلك قيل لعبد الملك أبو الذّبان:1] 

 و قال المدائنی: كان عبد الملك يدم جميال أقنى كأنه من رجال یهوذ فی تمامه.

 و قال فيه ابن قي  الرقيات:

  علی جبين كأنه ذهب         یعتدل التاج فوق مفرقه            

 [1] 

 827ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

 فسمعه رجل فقال: یعلم و اهلل أنه قد ريه.
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 فولد عبد الملك: الوليد، و سليمان، و مروان األكبر، و داود، درجا.

ن برن  و عائشۀ تزوجها خالد بن یزید بن معاویۀ، و أمهم والدة بنت العباس برن جرزء بر   

الحارث بن زهير بن جذیمۀ بن رواحۀ بن ربيعۀ بن مازن بن الحارث بن قطيعۀ بن عب ، 

 و لها یقول العجاج:

  من بين مروان قریع اإلن             و ابنۀ عباس قریع عب          

 [ و قال بعض الشعراء:8] 

  لقد أنجبت له إمامی بالده            فإنهما مستیلف و مؤمل         

 و یزید و مروان األصغر و معاویۀ أمهم عاتکۀ بنت یزید بن معاویۀ.

و هشاما أمه أم هشام و اسمها عائشۀ بنت هشام بن إسماعيل بن هشرام برن الوليرد برن     

 المغيرة بن عبد اهلل بن عمر بن میزوم.

 و أبا بکر أمه عائشۀ بنت موسى بن طلحۀ بن عبيد اهلل.

 و بن عثمان بن عفان.و الحکم و أمه أم أیوب بنت عمر

و عبد اهلل، و مسلمۀ، و المنذر، و عنبسۀ، و محمدا، و سعيد الیير، و كان حين استنزل بنهر 

سعيد )حفر النهر و عمر غيضته فلقب به( و كان یزید یقول: إن سرعيد الیيرر ألهرل ألن    

 أستیلفه.

 و الحجاج و قبيصۀ ألمهات أوالد شتى.

مغيرة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة تزوجها عمر و فاطمۀ أمها أم المغيرة بنت ال

 بن عبد العزیز.

 826ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

و قال أبو اليقظان: سمى عبد الملك المنذر باسم رجل من أهل الشام كان ناسرکا، و قرد   

عقبرا، قرال و سرمى    شهد المنذر هذا قتال حبيش بن دلجۀ الحنتف بالربذة، و ال أعلم له 

قبيصۀ باسم قبيصۀ بن ذؤیب الیزاعی، و كان قبيصۀ على خاتم عبد الملك و بيت ماله، و 
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ولد له الوليد بن قبيصۀ، فدرج و ال عقب له، قال: و سمى الحجراج باسرم الحجراج برن     

 یوسف، و قال عبد الملك:

  اجسميته الحجّاج بالحجّاج            بالناصح المعاون الدم         

  نصحا لعمری غير ذی مزاج            

 

فوهب الحجّاج بن یوسف للحجاج بن عبد الملك دارا بدمش  تعرف بدار الحجاج، و كان 

أبو بکر ضعيفا، فکان یسمی بکارا، حج من المدینۀ حين وردها ماشيا على اللبود، و قتله 

بسۀ ال عقب لره. و وجره   بعد عبد اهلل بن علی، و ولد لعنبسه بن عبد الملك الفيض بن عن

عبد الملك عبد اهلل بن عبد الملك إلى الحجاج أیام ابن األشرعث، و إلرى أهرل العرراق،     

فعرض عليهم عزل الحجاج فلم یقبلوا، فأمر الحجاج بقتالهم، و واله أخوه الوليد بن عبرد  

 الملك حمص، و غزا الصائفۀ و واله مصر فمرض، فکتب إليه الوليد أن أكتب لی أموالك

 فقال: اكتبوها له فليتنی لم أعرف الوليد و ال أباه، و مات فقال الوليد:

رحم اهلل عبد اهلل خاف التبعۀ فی اآلخرة و تحرج مما أصاب و قد جعلته من ذلرك فری   

 حل، فبکاه الشاعر و قال:

  فهال على قبر الوليد أخی الندى            و قبر سليمان الذی عند داب          

  و قبر أبی عمرو أخی و أخيهم            بکيت لحزن فی الجوانح ال ح             

 

 827ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

 و فيه یقول الشاعر:

  فإن بمصر عبد اهلل یأسو            و یجبر عظم ذی الکسر المهيض         

ى یزید بن عبد الملك بقترل یزیرد   و أوفد مسلمۀ بن عبد الملك مروان بن عبد الملك إل

بن المهلب، و أوصى عبد الملك الوليد و سليمان أن یستیلفا أحد ابنی عاتکرۀ یزیرد أو   

 مروان و هو األصغر فمات مروان و كان ضعيفا و له یقول كثير:
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 أبا خالد فارقت مروان عن رضا            و كان یزین األرض أن تنزال معا         

روان هذا: معاویۀ بن مروان، فولد معاویۀ الوليرد برن معاویرۀ، و كران مرن      [ و ولد لم8] 

 رجالهم ولی دمش  و له عقب.

 [:1و للحکم بن عبد الملك بن مروان یقول رؤبۀ ]

  یا حکم الوارث عن عبد الملك            ميراث أحساب وجود منسلك         

  لمنکبين و الجران مبتركإليك أشکو عض دهر منتهك            با            

  و قد علمنا ذاك علما غير شك            أنك بعد اهلل إن لم تدّرك            

  مفتاح حاجات أنیناهن بك            فالذكر فيها عندنا و األجر لك            

  ما بعدها من طلب و ال درك            

 

 821ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

 و قال عبد الملك فی بنيه:

 یزید زیادة الرحمن فينا            و صاحب عزوة األمر الشدید         

 و مروان الصفی صفی نفسی            شبيه النف  منی و الجدود            

 و عبد اهلل صاحب كل حرب            و غزو تحت أبدان الحدید            

 لقت حبّهم جميعا            على أنّ الیالفۀ للوليدفقد ع            

 سليمان الشعار شعار قلبی            أحبّ إلى من ذوب الشهود            

 و رأیی فی هشام أنّ فيه            حياة للجنود و للوفود            

ان الواصف و قالوا: تزوج عبد الملك شقراء بنت مسلمۀ بن حنظلۀ الطائی، وصفت له، و ك

لها ابن معرض الطائیّ، فقال: و اهلل لوددت أن اهلل جعل حظ طيّئ كلها من نار جهرنّم فری   

حر شقراء ليلتها هذه و كانت عظيمۀ الركب، و یقال بل خرج عبد الملك متنزهرا، فررأى   

خباء حریدا فوقف عليه، فیرج إليه أبو شقراء فقال له عبد الملك: مرا أنزلرك متنحّيرا؟    
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لی ابنۀ لها بهاء قرشيۀ، و حسن غطفانيۀ، و فم طائيۀ، و جسم عامریۀ، فتزوجهرا  فقال إن 

 فماتت عنده فصالحهم من ميراثها على ألف ألف درهم.

و كتب عبد الملك إلى هشام بن إسماعيل و هو بالمدینۀ اخطب علیّ امرأة من قریش من 

لصفۀ إال فی بنات المغيررة  كمالها و من طولها و من بياضها فکتب إليه: إنی ال أعلم هذه ا

بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، و كان المغيرة جميال، و كنّ بناتره ذوات جمرال و   

 كمال، و للمغيرة یقول الشاعر:

  أال یا أیها األعراب سيروا            فما بعد المغيرة من مقام         

 

 822ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

ائنی عن إبراهيم بن سعد أنّ عبد الملك رأى فی منامه كأن امرأته المیزوميّۀ قلعرت  المد

[، فبعث إلى سعيد بن المسيب من سأله عرن الرؤیرا،   8رأسه، ثم لطعت منه عشرین لطعۀ ]

فقال: تلد منه ولدا یملك عشرین سنۀ، فولدت هشاما فملك عشرین سرنۀ، و یقرال إنره    

وتاد، فقصت رؤیاه على سعيد، فقال: ییرج مرن صرلبه   رأى أیضا كأنه وتدت فی ظهره أ

 أوالد یلون الیالفۀ.

و تزوج عبد الملك ابنۀ لعلیّ بن أبی طالب، و تزوّج أمّ أبيهرا بنرت عبرد اهلل برن جعفرر      

 فطلقها، و قد ذكرنا قصتها فيما تقدّم من أخبار يل أبی طالب.

هی أخت قبيصۀ بن ذؤیب  و تزوج أم الحکم بنت ذؤیب بن حلحلۀ بن عمرو الیزاعی، و

 صاحبه.

و أما مسلمۀ بن عبد الملك فسنذكره بعد هذا الموضع إن شاء اهلل، و كان صاحب رأیهرم،  

[ سرنۀ إحردى و   1و فتح الطوانۀ و غزا الصوائف غير مرة و مات بالحانوترۀ مرن مضرر ]   

 عشرین و مائۀ و كان مولده عام أخرج ابن الزبير بنی أميۀ من المدینۀ.

 128ص ،7 األشراف،ج أنساب                        
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 ما قيل فی عبد الملك و أخباره بعد مقتل ابن الزبير

 المدائنی عن مسلمۀ قال: رأى معاویۀ عبد الملك فقال: هذا أبو الملوك.

 ص المدائنی عن عبد اهلل بن بکر السهمی قال: قال عمرو بن العا

أتبعه بصره، ثمّ قال للّه درّ هرذا الفترى مرا     كنت عند معاویۀ و عنده عبد الملك، فلمّا قام

 أعظم مروءته.

المدائنی عن المنهال بن عبد الملك قال نظر رجل إلى عبد الملك، و كانرت فری رأسره    

 [.8شامۀ مدورة، فقال: أما ليملکنّ فقال: ليت لنا من عرفج خوصۀ ]

أمير المؤمنين إنّ لك المدائنی و غيره قالوا دخل عبد الملك على یزید بن معاویۀ فقال یا 

 أرضا بوادی القرى ليست لها غلۀ فإن رأیت أن تأمر لی بها

 121ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

فقال یزید: إنا ال نیدع عن صغير و ال نبیّل بکبير، قال: فإن فيها كذا و كرذا، قرال: هری    

بعدنا، فإن كران ذلرك براطال فقرد     لك، قال: فلمّا ولى قال یزید: هذا الذی یقال إنه یلی 

 وصلناه، و إن كان حقا فقد صانعناه.

المدائنی قال: قال عبد اهلل بن صفوان رأى عثمان عبد الملك فضمه إليه و قرال: رأیتنری   

أخذت برنسی فوضعته على رأسه، و قد ولده أبو العاص مرتين، و لئن خرجت منی إليره  

 ما ذاك بکبير.

لعتبی قاال: قال سعيد بن العاص، و بعضرهم یقرول عمررو برن     المدائنی و الحرمازی عن ا

للّه درّ عبد الملك مازلت أعرفه يخذا بأربع تاركا لثالث، يخذا بقلوب الرجال إذا ص العا

حدث، و بحسن االستماع إذا حدث، و بترك الجدال إذا خولف، و بإظهار البشر إذا لقی، 

وفا لشذّاته، و للدخول فيما ال یعنيه هذا مع تاركا لیلۀ الظنين فی دینه، و مالحاة الغل  خ

 حلم و علم.
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المدائنی قال: وصف رجل عبد الملك، فقال: إنه ليتررك میالفرۀ الجلري  توقّيرا لسروء      

 المجالسۀ، و یدع مماراة اللجوج كراهۀ لعداوته.

المدائنی عن أبی هاشم الحرانی، كاتب بشر بن مروان قال: قال عبد الملك للشعبی، حين 

عليه و حدثه: لقد حدثتنی بأحادیث قد مرت بمسامعی، و لکنی أنصت حترى تظرن    وفد

 أنی لم أسمعها، و إنّ ذلك لطرفا من األدب.

حدثنی الحسين بن األسود عن یحيى بن يدم، عن وكيع قال: حدثنا األعمش عن ذكروان  

 .قال: كان فقهاء المدینۀ یعدون أربعۀ، منهم عبد الملك بن مروان
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حدثنی روح بن عبد المؤمن قال: حدثنا وهب بن جریر عن أبيه عن نافع قال: لقد رأیت 

المدینۀ و ما بها شاب أشدّ تشميرا، و ال أملك لنفسه، و ال أظهر مروءة من عبد الملك بن 

 مروان.

 ادته.قال: و كان یقال لعبد الملك بالمدینۀ حمامۀ المسجد لعب

قال: و شکی بعض العمّال إلى ابن عمر، و عبد الملك یصلی إلى ساریۀ، فقال ابن عمرر:  

 لو وليهم عبد الملك هذا ما رضوا به، یضرب به المثل فی الفضل و الصالح.

المدائنی و غيره إن عبد الملك قال حين وجّه یزید بن معاویۀ الجيش إلى ابن الزبير: ليت 

، إعظاما لذلك، ثم إنه ابتلی بعد ذلك بأن وجّه الحجاج فقتله السماء وقعت على األرض

 بمکۀ و رمى البيت.

 و حدثنی العمری عن الهيثم بن عدی عن مجالد عن الشعبی قال:

دخلت على عبد الملك فقلت: أنا الشعبی یا أمير المؤمنين فقال: لو لم نعرفك لرم نرأذن   

 نه ینجّدهم و یمجدهم.لك، فلم أدر ما أقول، فقال: علم بنیّ الشعر، فإ
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و حدثنی هشام بن عمار عن أبيه قال: مرّ ابن زمل العذریّ بسرعيد برن المسريب فردعاه     

فجاءه، و هو فی المسجد، فقال: بلغنی إنك مدحت عبد الملك فأنشردنی مرا قلرت فيره     

 فأنشده:

  فما عابتك فی خل  قریش            بيثرب حين أنت بها غالم         

 ذا كان و هو عندنا.فقال: صدقت ك
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و قال المدائنیّ عن األشياخ: بایع مروان بن الحکم ألبنيه: عبد الملك، و عبد العزیز حين 

[، أو بدمش  و ولى عبد الملك فلسطين، فلما مات مروان أتاه 8رجع من مصر بالصّنّبرة ]

سلم عليه بالیالفۀ. و قال المدائنی: لما قتل عبد الملك عمرو عبد الرحمن بن أم الحکم، ف

 بن سعيد قال ابن الزبير:

[ 1إن أبا الذبّان قتل لطيم الشيطان و كذلك نولی بعض الظالمين بعضا بما كانوا یکسبون ]

[ یرفع له یروم القيامرۀ   1و بلغ ذلك ابن الحنفيّۀ فقال: فمن نکث فإنما ینکث على نفسه ]

 ه، و یلعنه اهلل و المالئکۀ.لواء بغدرت

و قال الواقدی: كان عبد الملك یکنى أبا الوليد عابدا ناسکا قبرل الیالفرۀ، و سرمع مرن     

عثمان، و أبی سعيد الیدری، و أبی هریرة، و مات بالشام سنۀ ست و ثمانين، و قربض و  

 له ثمان و خمسون سنۀ.

يه و سلّم إلرى المدینرۀ و لره    و روى مروان عن عمر و عثمان و هاجر النبی صلى اهلل عل

 ثمان سنين، و مات سنۀ خم  و ستين و له ثالث و سبعون سنۀ.

من عبد اهلل »و قالوا: كتب عبد اهلل بن عمر حين قتل ابن الزبير إلى عبد الملك بن مروان: 

بن عمر، سالم عليك، فإنی مقرّ لك بالسمع و الطاعۀ عن سنۀ اهلل عزّ و جلّ و سنّۀ رسوله 

 «.طعتما است
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المدائنی عن محمد بن صالح عن إسماعيل بن أبی خالد عن الشعبی قال: كتب ابن عمرر  

إلى عبد الملك بالبيعۀ، فقيل لعبد الملك: أترضى بأن یکتب إليك بمثل هذا؟ فقال: هرذا  

 من أبی عبد الرحمن كثير.
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ه، و قد كتبنا خبره و خبر عبد الملك و الحجّاج فيمرا تقردّم مرن    و كتب ابن الحنفيۀ ببيعت

 خبر ابن الحنفيۀ.

قالوا: و وفد الحجّاج إلى عبد الملك بعد قتل ابن الزبير، و أوفد معه ابن الحنفيۀ، و عبرد  

اهلل بن عمرو بن عثمان، و عمر بن عبد الرحمن بن عوف، و عيسى بن طلحۀ، و محمد بن 

رجال يخرین، قالوا: فدخل عيسى بن طلحۀ على عبد الملك فی  سعد بن أبی وقاص فی

هذه الوفادة، و یقال فی غيرها، فسأله أن ییليه، فقال: إنه لي  دون الحجّاج سرّ، فقال: و 

اهلل لئن لم تیلنی ال قبلت صلتك و ألرجعنّ ساخطا، قد قطعت رحمی فأخاله، فقال: یرا  

ثقيف، ال یعرف لقومك حقا، فقرال: إنکرم مرا     أمير المؤمنين سلطت علينا هذا الغالم من

تعرفون منه شيئا إال و أنا عارف به، و أنا عازله عنکم عزال جميال، فال یسمعن هذا منك 

أحد فإنی أخبره أنك أثنيت عليه، و خرج فأخبر عبد الملك الحجّراج أنّ عيسرى أثنرى    

هم: انّ المتکلم بهذا عليه، فأتى الحجاج عيسى فوقف عيسى على بابه و وصله. و قال بعض

 الکالم و الذی أخاله عبد الملك عمر بن عبد الرحمن بن عوف.

حدثنی حفص بن عمر العمری عن الهيثم بن عدی عن یون  بن یزید األیلی عن الزهری 

قال: سمع عبد الملك بعض أهل الشام ممن توجّه إلى ابن الزبير أیام یزیرد برن معاویرۀ    

بالحجارة و النار إن أقام الملحد ابن الزبير على مرا هرو عليره،    یقول: و اهلل لنرمينّ البيت 

على رغم أنف من رغم، فقال عبد الملك: فإنی أشهد اهلل أنّ أنفی إن كان ذلك، و أعروذ  

 باللّه، أول راغم، قال:

 فلم یلبث أن رماه الحجّاج و هو عامله و صاحبه بأمره.
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و حدثنی أبو مسعود الکوفی عن عوانۀ عن أبيه قال: كان عبد الملك أول خليفۀ بیّل، و 

كان یقول: إعطاء الشعراء من السرف، و لکنهم قوم یتأتى لهم من الذم الباقی السائر ما ال 

 یتأتى لغيرهم فأنا أتقيهم ببعض النوال و ال أتجاوز القصد.

ب قال: لما مات مروان صلى عليه عبد الملرك و  و حدثنی المدائنی عن مسلمۀ بن محار

دفنه، ثمّ صعد المنبر فقال: إنی و اهلل ما أنا بالیليفۀ المصانع، و ال الیليفۀ المستضعف، و ال 

[، إنکم تأمرونا بتقوى اهلل و تنسون ذلك مرن أنفسرکم، و اهلل ال   8الیليفۀ المطعون عليه ]

 جلّ إال ضربت عنقه ثمّ نزل. یأمرنی أحد بعد یومی هذا بتقوى اهلل عزّ و

 المدائنی عن عوانۀ قال: قال عبد الملك: زینۀ الکهل العلم، و جنّته الحلم.

المدائنیّ قال: تزوج عبد الملك والدة بنت العباس العبسی فولدت لره الوليرد و سرليمان،    

 فقال عثمان بن مسعود العبسی یوما للحضين بن المنذر:

ل، فقال: ال و لکنی كبيرها و سريدها، و أنرت مرن قروم     یا حضين أنت عجوز بکر بن وائ

سادهم فی الجاهليۀ عبد یعنی عنترة و تقدمهم فی اإلسالم بحر إن ندى ندیتم، و إن جف 

 جففتم.

حدثنی الحسين بن علی بن األسود عن أبی بکر بن عياش عن حصين قال: قال الشرعبی:  

یسمعه إال سبقنی إليه، و ربما وفدت على عبد الملك، فما أخذت فی حدیث أرى انه لم 

 ء و قد علمه فيتغافل عنّی تکرّما. غلطت فی الشی

 127ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

المدائنی قال: أتى رجل عبد الملك فقال له: إنّ لك عندی یا أمير المؤمنين نصريحۀ فری   

و إن كنت كاذبا عاقبناك،  فالن، فقال له: نسمعها منك على أنك إن كنت صادقا مقتناك،

 و إن أحببت أن نقيلك أقلناك؟ قال:

 فأقلنی، قال: قد فعلت.
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الحرمازیّ عن جهم السليطی قال: دخل أعرابی على عبد الملك فسأله فقال: إنّ علينا فی 

مالنا حقوقا هی أوجب من حقك، فقال: و اهلل لو كنت مثلرك مرا منعرت راغبرا، فقرال:      

و خرج، فقيل له: لم امتنعت من قبول صلته؟ فقال: إن ید البیيل  أعطوه، فأبى قبول عطيته

 ثقيلۀ.

 [ ]وصيۀ عبد الملك إلى مؤدب ولده

و حدثنی عباس بن هشام عن أبيه عن عوانۀ قال: دعا عبد الملك بمؤدب ولده فقال: إنی 

قد اخترتك لتأدیب ولدی و جعلتك عينی عليهم و أمينی، فاجتهد فی تأدیبهم و نصيحتی 

ما استنصحتك فيه من أمرهم، علمهم كتاب اهلل عزّ و جلّ حتى یحفظوه وقفهم على مرا  في

بيّن اهلل فيه من حالل و حرام حتى یعقلوه، و خذهم من األخالق بأحسنها، و مرن اآلداب  

بأجمعها، و روهم من الشعر أعفه، و من الحردیث أصردقه، و جنربهم محادثرۀ النسراء، و      

السفهاء، و خوفهم بی، و أدبهم دونی، و ال تیرجهم من علرم  مجالسۀ األظناء، و میالطۀ 

إلى علم حتى یفهموه، فإن ازدحام الکالم فی السمع مضلۀ للفهم، و أنا أسأل اهلل توفيقرك  

 و تسدیدك، ثم أسمى له الرزق، و بدأه بصلۀ حسنۀ.

 ]وصيۀ معاویۀ إلى بنی أميۀ[

بد الملك مؤدب ولده فقرال لره: رو   حدثنی أبو أیوب الرقیّ المؤدب عن أبيه قال: دعا ع

 ولدی ما فی هذا القرطاس، و إذا فيه وصيۀ معاویۀ فکانت:
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بسم اهلل الرحمن الرحيم یا بنی أميۀ إنّه لمّا قرب منی ما كان بعيردا، و خفرت أن یسرب     »

ظۀ، ألبلغ عذرا، و إن لم أردّ قدرا، إن الذی الموت إلیّ، و یسبقکم بی سبقته إليکم بالموع

أخلفه لکم من دنيای أمر تشاركون فيه، أو تقبلون عليه، و إن الذی أخلف لکم من رأیری  

مقصور عليکم نفعه إن فعلتموه، میوف عليکم ضرره إن ضيعتموه فاجعلوا مکافأتی قبول 

الکم، فقدمکم ما تقدمتم نصيحتی، و إن قریشا شاركتکم فی أنسابکم و تفردتم دونها بأفع



 .............................................................................................|فراتر از قیام  __ 233

فيه إذ أخر غيركم ما تأخروا له، و لقد جهر لی فعلمت، و نعم لی ففهمت حتى كأنی أنظر 

إلى أوالدكم بعدكم كنظری إلى يبائهم قبلهم، إنّ دولتکم ستطول و كلّ طویرل مملرول، و   

لفين كل مملول میذول، فإذا انقضت مدتکم كان أول ذلك اختالفکم بينکم، و اتفاق المیت

عليکم، فيدبر األمر بضد ما أقبل به، فلست أذكر عظيما ینال منکم و ال حرمۀ تنتهك لکم 

إال و ما أكف عن ذكره أعظم منه، فال معول عليه عند ذلك أفضل من الصبر و احتسراب  

األجر، فيا لها دولۀ أنست أهلها الدول فی الدنيا، و العقوبۀ فری اآلخررة، فيمرادكم القروم     

العنانين فی عن  الجواد، فإذا بلغ اهلل باألمر مداه، و جاء الوقت الرذی حرده    دولتکم تماد

رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلّم، ضعفت الحيلۀ، و عرزب الررأی و صرارت األمرور إلرى      

 «.مصائرها فأوصيکم عندها بتقوى اهلل عزّ و جلّ الذی یجعل لکم العاقبۀ إن كنتم متقين

د عن روح بن جناح عن الزهری أن عبد الملك رأى عند حدثنی هشام بن عمار عن الولي

 بعض ولده حدیث المغازی، فأمر به فأحرق، و قال:

 عليك بکتاب اهلل فاقرأه، و السنۀ فاعرفها و اعمل بها.
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 [ ]ما قيل فی عبد الملك و أخباره

ل الیلفاء ثالثۀ: معاویۀ و كفاه زیراد، و عبرد الملرك و    و كان المنصور أمير المؤمنين یقو

 كفاه الحجّاج، و أنا و ال كافی لی.

و قال المنصور أیضا و ذكر ملوك بنی أميۀ: كان عبد الملك أشدهم شرکيمۀ، و أمضراهم   

 عزیمۀ، و كان هشام رجلهم.

ة بنت حدثنی الحرمازی عن أبی عبيدة قال: كانت عب  تستطيل بتزویج عبد الملك والد

العباس العبسی، فقال الوليد بن القعقاع العبسی ليزید بن عمر بن هبيرة: یابن الفرار، فقرال  

 یابن الضراط، قال الوليد: یابن اللیناء، قال:

 بل أنت نزوة خوّار على أمۀ            ال یدرك الحلبات اللؤم و الیور         
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 جاز النساء و قدمنی صدور الیيل و القنا.[ لقد قدمتك أع8قال ابن هبيرة: یابن الفجواء ]

و حدثنی هشام بن عمّار قال: حدثنی الوليد بن مسلم قال: سمعت شيیا من أهل دمشر   

مسنّا یحدّث عن أبی الزعيزعۀ قال: قال عبد الملك للهذیل بن زفر، و حاتم بن النعمران  

فإنی اعلم بنفسی الباهلی: إنی أرید اختصاصکما و مجالستکما، فال تمدحانی فی وجهی، 

منکما، و ال تطریا عندی ظنينا فأستغشرکما، و ال تکرذبانی فلري  لمکرذوب رأی، و ال     

 تغتابا عندی أحدا، و قوال ما شئتما.

و حدثنی عمر بن بکير عن الهيثم بن عدی عن ابن عيّاش الهمذانی قال: دعا عبد الملك 

  الهذیل بن زفر بن الحارث الکالبی، و حاتم بن النعمان
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الباهلی، فقال: إنی قد عزمت على ان تجالسانی و تسامرانی، فال تمردحانی فری وجهری    

فإنی أعلم بنفسی منکما، و ال تطریا عندی فاسقا فأمقتکما، و ال ظنينا فأستغشرکما، و ال  

 و قوال بعد ذلك ما شئتما.تکذبانی فإنه ال رأی لمکذوب، و ال تغتابا عندی أحدا، 

قال: فکان الهذیل یتبع هواه فيما له و عليه مما یشينه و یزینه، و كان حراتم برن النعمران    

ییالفه فيما خاف عليه عاقبته و ضرره، فقال له الهذیل: یا أمير المرؤمنين إنمرا ییالفرك    

فبينرا   حاتم ليری الناس جرأته عليك، فوقع ذلك فی نف  عبد الملك فجفاه و حجبره، 

عبد الملك یسير فی مسير له: إذ بصر بحاتم فی الموكب فدعا به، و قال له: مالی ال أراك 

فی مسيری إذا سرت، و نزولی إذا نزلت؟ فقال: ما أبرح من عسکر أمير المؤمنين أصلحه 

 اهلل، و ال أخرج عنه، و قال:

  ى إذا لم أقرّبإن مسيری فی المسير و منزلی            لبالمنزل األقص         

  و لست و إن أدنيت یوما بقائل            مقالۀ ذی غش لکم لتحبب            

  و قد عدها قوم كثير تجارة            و یمنعنی من ذاك دینی و منصبی            

  و إنی أرى ح  اإلمام و نصحه            و طاعته فرضا كما هی لألب            
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 ه و سمع منه.فدعاه و أدنا

 ]وصيۀ عبد الملك إلى أخيه عبد العزیز[

حدثنی محمد بن مصفى الحمصی عن الوليد عن بعض ولد عمر بن عبد العزیز قال: قردم  

عبد العزیز بن مروان علی أخيه عبرد الملرك مرن مصرر فری بعرض األمرور، فلمرا أراد         

شرك، و ألن كنفك، الشیوص إليها قال له: انظر ما أوصيك به فاجعله لك إماما: ابسط ب

و يثر الرف  فی األمور فهو ابلغ بك، و انظر حاجبك فليکن من خير أهلك، فإنه وجهك 

 و لسانك، و ال یقفنّ أحد

 188ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

ببابك إال أعلمك مکانه لتکون أنت الذی تأذن له أو ترده، و إذا خرجت إلى مجلسرك  

لکالم یأنسوا بك، و تثبت فی قلوبهم محبتك، و إذا انتهرى إليرك أمرر    فابدأ جلساءك با

مشکل فاستظهر عليه بالمشاورة فإنها تفتح مغالي  األمور المبهمۀ، و اعلم أن لك نصرف  

الرأی، و ألخيك نصفه، و لن یهلك امرؤ عن مشورة، و إذا سریطت علرى أحرد فرأخر     

 منك على ردها بعد إمضائها.عقوبته فإنك على العقوبۀ بعد التوقف عنها أقدر 

 [ ]ما قيل فی عبد الملك و أخباره

حدثنی عبّاس بن هشام عن أبيه عن عوانۀ قال: كان عبد الملك جالسا و عنده قوم مرن  

 األشراف، فقال لعبيد اهلل بن زیاد بن ظبيان البکری:

مراء بالمراء، و   یا عبيد اهلل بلغنی أنك ال تشبه أباك؟ فقال: بلى و اهلل إنی ألشبه به مرن ال 

القتۀ بالقتۀ، و التمرة، بالتمرة، و الغراب بالغراب، و لکن إن شئت أخبرتك بمن لم تنضجه 

 األرحام، و لم یولد لتمام، و لم یشبه األخوال و األعمام.

قال: و من هو؟ قال: سوید بن منجوف فلمّا خرج عبيد اهلل و سوید، قال سوید: و اهلل مرا  

لرنعم، قرال عبيرد اهلل: و مرا یسررنی و اهلل باحتمالرك إیرای و        یسرنی بمقالتك له حمر ا

 سکوتك عنی سودها، و إنما عرض بعبد الملك، و كان ولد لسبعۀ أشهر.
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 قالوا: و دخل أبو العبّاس الکنانی األعمى على عبد الملك فقال له:

 أخبرنی عن مصعب فأنشده قوله فيه:

 كریما و رام أمرا عظيمایرحم اهلل مصعبا إنه مات                     

 طلب الملك ثمّ مات حفاظا            لم یعش باخال و ال مذموما            

 [            موتوا قبله و عاش سليما8ليت من عاش بعده من قریش ]            

 181ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

 نياب قریش، و صندیدا من صنادیدها.فقال عبد الملك: صدقت كان مصعب نابا من أ

حدثنی أبو هشام الرفاعی عن عمّه كثير بن محمد عن ابن عياش المنتوف قال: قال عبرد  

الملك: شممت الطيب حتى ما أبالی رائحۀ ما وجدت، و أتيت النساء حتى ما أبالی رأیت 

إال فی محادثرۀ   امرأة أم حائطا، و أكلت الطعام حتى ما أبالی ما أكلت، و ما بقيت لی لذة

 رجل ألقی التحفظ بينی و بينه.

 و حدثنی أبو أیوب الرقی عن الحجاج بن أبی منيع الرصافی قال:

أوصى عبد الملك ولده، و أهل بيته، فقال: یا بنی مروان ابذلوا معروفکم، و كفوا أذاكم، و 

ضيّ  ضيّ  عليه، و اعفوا إذا قدرتم و ال تبیلوا إذا سئلتم، و ال تلحفوا إذا سألتم، فإنه من 

 من وسع وسع عليه.

المدائنی قال: قيل لعبد الملك: قد شبت یا أمير المؤمنين؟ فقال: و كيرف ال أشريب و أنرا    

 .-یعنی الیطبۀ -أعرض عقلی على الناس فی كل جمعۀ

 ]خطبۀ عبد الملك فی أهل الحجاز[

يل بن محمد حدثنی أبو صالح األنطاكی عن الحجّاج بن محمد عن ابن جریج عن إسماع

قال: قدم علينا عبد الملك حاجا فی سنۀ خم  و سبعين، فصعد المنبر، فحمد اهلل و أثنى 

و ال  -یعنری عثمران   -عليه ثم قال: أما بعد ذلکم أیها النّاس فلست بالیليفۀ المستضعف

أال و إن من قبلری   -یعنی یزید -و ال بالیليفۀ المأفون -یعنی معاویۀ -بالیليفۀ المداهن
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لوالة كانوا یأكلون و یؤكلون، و إنی و اهلل ال أداویکرم إال بالسريف، فمرن أحربّ أن     من ا

یبدی صفحته فليفعل، فال تکلفونا أعمال المهاجرین، و لستم تعملون أعمالهم، فرو اهلل مرا   

زلتم تزدادون استجراحا و نزداد لکم عقوبۀ، حتى التقينا نحن و أنتم عنرد السريوف، هرذا    

 برأسه كذا، فقلنا بسيفنا كذا، أال فليبلغعمرو بن سعيد قال 

 181ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

الشاهد الغائب إنه ليست من لعبۀ إال و نحن نحتملها، ما لم تبلغ أن تکون صعود منبرر أو  

نصب رایۀ، أال و إن جامعۀ عمرو بن سعيد التی جعلناها فی عنقه عندنا، و إنی أعطی اهلل 

أن ال أجعلها فی عن  أحد فأخرجها منه إال صعدا، أقول قولی هذا و استغفر اهلل لی  عهدا

 و لکم.

المدائنی عن مسلمۀ قال: قال عبد الملك: إن الیلفاء قبلری كرانوا یرداوونکم برأدوائکم،     

فيأكلون و یؤكلون، و إنی و اهلل ال أداویکم، إال بالسيف، إن اهلل عزّ و جلّ فرض فرائض و 

دا، فما زلتم تزدادون فی الذنوب و نزداد فی العقوبۀ حتى اجتمعنا نحرن و أنرتم   حدّ حدو

 عند السيف، فليب  امرؤ على نفسه.

المدائنی عن ابن جعدبۀ قال: هدم ابن الزبير الدور التی كانت حول الکعبرۀ، و قرال: أنرتم    

لموا إلى عبد حللتم على الکعبۀ و لم تحلّ عليکم، و لم یعطهم أثمان دورهم، فلما قتل تظ

الملك فقال: إن كان أخذ حقا فلي  لکم عليه سبيل، و إن كان ظلمکم، فرإنی ال أحرب   

 إخراجه من الظلم.

قالوا: دخل حميد بن ثور الهاللی على عبد الملك فقال له: ما الذی أقردمك یرا حميرد؟    

 فقال:

  أتاك بنا اهلل الذی فوق من ترى         

 

 :قال عبد الملك: و ما ذا؟ قال
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  و فضل و معروف عليك دليل         

 

 قال: و ما ذا؟ قال:

  و مطویۀ األقراب أما نهارها            فسير و أمّا ليلها فذميل         

 فوصله و أعطاه.

 181ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

ال: إنی ألعلم أنی المدائنی قال: خطب عبد الملك أهل المدینۀ. و قد قدمها یرید الحجّ فق

ال أحبکم ما ذكرت قتل عثمان، و أنّکم ال تحبونی ما ذكرتم الحرّة و حبيش بن دلجۀ، فأنا 

 و أنتم كما قال الشاعر:

  أبى لی قبر ال یزال مواجهی            و ضربۀ فأس فوق رأسی فاقره         

 

 [ ]عبد الملك یتهدد أقاربه

يته بمثل ما صنع بعمرو بن سعيد، فکتب إليه عبرد اهلل  قال: و كان عبد الملك یتهدد أهل ب

إنك قد عرفت بالء عثمان عنردك، و عنرد أهرل بيترك، و رفعره      »بن عمرو بن عثمان: 

أقداركم، و ما أوصاك به مروان من قضاء دین عمرو بن عثمان، و تأخيرك ذلرك، فرإن   

 «.السالم تؤثر ما أوصاك به أبوك فأهله نحن، و إال تفعل فسيغنی اهلل عنك و

و كان مروان أوصى عبد الملك بقضاء دین عمرو، فکتب إليره عبرد الملرك: قرد أترانی      

كتابك، و عمرو بن سعيد كان أقرب منك رحما، و أوجب علیّ حقا، فأخطأ موضع قدمه، 

 ففرّقت بين رأسه و جسده، و قد هممت بأن الحقك به.

مّا هممت، فإن تفعل فرإنی رجرل   فکتب إليه عبد اهلل بن عمرو: أتانی كتابك بما ذكرت م

معرق لی فی الشهادة، أنا ابن أمير المؤمنين عثمان، و ابن أمير المؤمنين عمر، و كانت أمّه 

 حفصۀ بنت عبد اهلل بن عمر.
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المدائنی عن علی بن حمّاد قال: قال عبد الملك السياسرۀ هيبرۀ الیصاصرۀ، مرع صردق      

و احتمرال هفروات الصرنائع، فرإن شرکرها      مودتها، و إفساد قلوب العامّۀ باإلنصاف لها، 

 ألقرب األیادی إليها.

حدثنی عبّاس بن هشام الکلبی عن أبيه عن أبی مینف و غيره أنّ عبد الملك كان فاسد 

 الفم، فوقعت فيه اإلكلۀ، فکان ینادی یا أهل العافيۀ

 187ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

لك من عدّة منازل، فلمّا اشتدت به العلّۀ دعا بنيه فقال لهرم  ال تستقلوها، فيسمع صوته بذ

حين حضروا: یا بنی أوصيکم بتقوى اهلل فإنها عصمۀ باقيۀ و جنۀ واقيۀ، وقروا كبيرركم و  

ارحموا صغيركم، و ابذلوا للنّاس معروفکم، و جنبوهم أذاكم، و أكرموا مسرلمۀ برن عبرد    

م الذی عنه تفترون، و سيفکم الذی به تصولون، الملك فإنه سنکم الذی به تتزینون، و نابک

فاقبلوا قوله، و اصدروا عن رأیه، و أسندوا جسيم أمرركم إليره، و أكرمروا الحجّراج برن      

یوسف، فإنه وطأ لکم المنابر و دوخ لکم البالد، قد عرفتم بالءه فی الملحد ابن الزبيرر، و  

علينا و لم یلبث أن مات، فصرلى  فی طغاة أهل العراق، و اجتهاده فی طاعتنا، و محاماته 

 عليه الوليد.

 [ ]وصيۀ عبد الملك إلى ولده قبيل وفاته

المدائنی عن عامر بن حفص قال: مرض صدی  لعبد الملك بن مروان من جرح كان بره،  

فقال لروح بن زنباع الجذامی: أتيت فالنا؟ قال: نعم، قال: فأین جرحه؟ قال فری عجانره،   

ن عقال: اذهب فانظر أین جرحه، فمضى ثمّ أتاه فقال: جرحه برين  قال: مه، ثمّ قال لشبۀ ب

 الثنۀ و الصفنۀ، و هی جلدة الیصيتين، فقال عبد الملك لروح: قل كذا.

المدائنی عن خالد بن یزید بن بشر عن أبيه: إنّ عبد الملك أتی برجل من قي  فقال له: 

حبك قلبی أبدا، قرال: یرا أميرر    زبيری عميری یعنی عمير بن الحباب، فقال له: و اهلل ال ی

 المؤمنين إنما یبکی على الحب المرأة، و لکنّ عدال و إنصافا.
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حدثنی حفص بن عمر عن الهيثم بن عدی عن عوانۀ و ابن عيّاش قاال: دخل الهيرثم برن   

األسود النیعی على عبد الملك، و قد أتی بیارجی من النیرع، و عبرد الملرك یحلرف     

  ا رجل منليقتلنه فقال للهيثم: هذ

 186ص ،7 األشراف،ج أنساب                        

قومك، قال: یا أمير المؤمنين فهب جانی قوم لوافدهم، قال: هرو لرك، فیررج الهيرثم و     

الیارجی معه و هو یقول: تألّى على اهلل فکذّبه، و غالرب اهلل عرزّ و جرلّ فغلبره. و قروم      

 إیاه لعبد الملك أثبت.یزعمون أن الهيثم قال هذا لمعاویۀ، و قوله 

 ]رأی المنصور فی بعض خلفاء بنی أميۀ[

أمّا عبرد   -و ذكر بنی أميۀ -المدائنی عن شبيب بن شبّۀ قال: قال أمير المؤمنين المنصور

الملك فکان جبارا ال یبالی ما أقدم عليه، و أمّا الوليد فکان مجنونا، و أمّا سليمان فکران  

العزیز فکان أعور بين عميان، و أمّا یزید برن عبرد الملرك    همّه بطّنه، و أمّا عمر بن عبد 

 فکان ركيکا ماجنا، و رجل القوم هشام.

المدائنی عن مسلمۀ قال: وفد الحجّاج بن یوسف على عبد الملك، فدخل عليره و عنرده   

خالد بن یزید بن معاویۀ فقال له خالد: إلى كم هذا البسط، إلرى كرم هرذا القترل؟ فقرال      

 بالعراق رجل یزعم أنّ أباك كان یشرب الیمر، فأسکته. الحجّاج: مادام

حدثنی أبو مسعود الکوفی عن ابن الکلبی عن عوانۀ قال: دخل ولد مسلم بن عقبۀ المری 

على عبد الملك، فقال لهم: إنّ أباكم كان جلدا لئيما، فمضى بجلده و خلف فيکم لؤمه فال 

 حاجۀ لنا بکم.

لك بن بحدل الکلبی، و منظور برن زبّران برن سريّار     المدائنی عن عوانۀ إن حسان بن ما

 مرضا، فعادهما عبد الملك، و هو خليفۀ فبدأ بحسّان، ثم بمنظور، ثم خرج و هو یقول:

  فما لی فی دمش  و ال قراها            مبيت إن عرضت و ال مقيل         

  خليل و ما لی بعد حسّان سمير            و ما لی بعد منظور            
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 172ص ،7 الکبرى،ج الطبقات

قال و توفی عبد الملك بن مروان. فلزمت الوليد بن عبد الملك حتى توفی. ثم سرليمان  

فاستقضرى یزیرد برن عبرد      عبد العزیز. و یزید بن عبد الملكبن عبد الملك. و عمر بن 

 الملك على قضائه الزهری. و سليمان بن حبيب المحاربی جميعا.

قال: ثم لزمت هشام بن عبد الملك. قال: و حج هشام سرنۀ سرت و مائرۀ و حرج معره      

الزهری. فصيره هشام مع ولده یعلمهم و یفقههم و یحدثهم و یحج معهم فلم یفارقهم حتى 

 مات بالمدینۀ.

 111ص ،1 الذهب،ج مروج

و عبد الملك بن مروان احدى و عشرین سنۀ و شهراً و عشرین یوماً، و الوليد برن عبرد   

الملك تسع سنين و ثمانيۀ أشهر و یومين، و سليمان بن عبد الملك سنين و ستۀ أشهر و 

خمسۀ عشر یوماً، و عمر بن عبد العزیز رضی اهلل عنه سنتين و خمسرۀ أشرهر و خمسرۀ    

لملك أربع سنين و ثالثۀ عشر یوماً، و هشام ابن عبد الملك تسرع  أیام، و یزید بن عبد ا

عشرة سنۀ و تسعۀ أشهر و تسعۀ أیام، و الوليد بن یزید بن عبد الملك سنۀ و ثالثۀ أشهر، 

 بن عبد الملك شهرین و عشرة أیام،و یزید بن الوليد 

 711ص ، 18 جبحار األنوار، 
د بن معاویۀ، ثم معاویۀ بن یزید، ثم مروان بن كان أوّل ملوكهم عثمان، ثم معاویۀ، ثم یزی

الحکم، ثم عبد الملك بن مروان، ثم الوليد بن عبد الملك، ثم سليمان بن عبد الملك، ثم 
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عمر بن عبد العزیز، ثم یزید بن عبد الملك، ثم هشام بن عبد الملك، ثم الوليد بن یزیرد  

بن الوليد بن عبد الملك، ثم مروان  بن عبد الملك، ثم یزید بن الوليد الناقص، ثم إبراهيم

 بن محمد.
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 یامبرمعامله با پ بن جندب و ردّ سمرۀ .313

 121-121ص ، 7 جالکافی، 

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْرنِ بُکَيْررٍ عَرنْ     -1

لِرَجُلٍ مِرنَ  فِی حَائِطٍ « 1»  زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ

 فَکَلَّمَرهُ  الْأَنْصَارِ وَ كَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِیِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ وَ كَانَ یَمُرُّ بِهِ إِلَى نَیْلَتِهِ وَ لَا یَسْتَأْذِنُ

إِلَى رَسُرولِ اللَّرهِ ص   الْأَنْصَارِیُّ أَنْ یَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَى سَمُرَةُ فَلَمَّا تَأَبَّى جَاءَ الْأَنْصَارِیُّ 

کَا وَ فَشَکَا إِلَيْهِ وَ خَبَّرَهُ الْیَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِیِّ وَ مَا شَر 

الثَّمَنِ مَا شَراءَ اللَّرهُ    قَالَ إِنْ أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأَبَى فَلَمَّا أَبَى سَاوَمَهُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ مِنَ

فَأَبَى أَنْ یَبِيعَ فَقَالَ لَكَ بِهَا عَذْقٌ یُمَدُّ لَكَ فِی الْجَنَّۀِ فَأَبَى أَنْ یَقْبَلَ فَقَرالَ رَسُرولُ اللَّرهِ ص    

  لِلْأَنْصَارِیِ

 121ص ، 7 جالکافی،                         
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 «.8»فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ  اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَيْهِ

 176ص ، 1 جبحار األنوار، 

 )به نقل از كافی(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ی قرآن آیه .314

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 ی قرآن آیه .315

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 سمرۀ بن جندب در جنگ احد سنّ .316

 127ص المعارف،متن،

  سمرة بن جندب رضى اهلل عنه

 ، و هو صغير.«أحدا»و شهد ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 ت امیرالمؤمنینتالش معاویه برای جعل روایت در مذمّ .317

 71ص ، 1 البن أبی الحدید، ج ،غۀشرح نهج البال

أن معاویۀ بذل لسمرة بن جندب مائۀ ألف درهم حتى یروی أن   قال أبو جعفر و قد روی

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِی الْحَيراةِ الردُّنْيا وَ     هذه اآلیۀ نزلت فی علی بن أبی طالب

فِی الْرأَرْضِ لِيُفْسِردَ فِيهرا وَ      وَ أَلَدُّ الْیِصامِ وَ إِذا تَوَلَّى سَعىما فِی قَلْبِهِ وَ هُ  یُشْهِدُ اللَّهَ عَلى

و أن اآلیۀ الثانيۀ نزلت فی ابن ملجم و « 8»یُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ ال یُحِبُّ الْفَسادَ 

فلم یقبل فبرذل لره   « 1»  اللَّهِ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ  هی قوله تعالى

مائتی ألف درهم فلم یقبل فبذل له ثالثمائۀ ألف فلم یقبل فبذل له أربعمائۀ ألف فقبرل و  

 روى ذلك.

فرحۀ الغری فی تعيين قبر أمير المؤمنين علی بن أبی طالب عليه 

 82ص السالم فی النجف، 

ئۀ ألف درهم حتى یروی أن قال أبو جعفر اإلسکافی إن معاویۀ بذل لسمرة بن جندب ما

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِی الْحَياةِ الردُّنْيا وَ یُشْرهِدُ اللَّرهَ      هذه اآلیۀ نزلت فی علی ع

  عَلى

ص فرحۀ الغری فی تعيين قبر أمير المؤمنين علی بن أبی طالب عليه السالم فی النجرف،  

12 

فِی الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَ یُهْلِكَ الْحَررْثَ وَ    یِصامِ. وَ إِذا تَوَلَّى سَعىما فِی قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْ

وَ مِنَ النَّراسِ   -النَّسْلَ وَ اللَّهُ ال یُحِبُّ الْفَسادَ و أن اآلیۀ الثانيۀ نزلت فی ابن ملجم لعنه اهلل

ل له مرائتی ألرف فلرم یقبرل فبرذل لره       فلم یقبل فبذ  مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ

 ثالثمائۀ ألف فلم یقبل فبذَل له أربعَمائۀ ألف فقبل.
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 187ص ، 11 جبحار األنوار، 

 )به نقل از شرح نهج البالغه ابن أبی الحدید( 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

جنگ در  و امام حسین حفاظت از جان امام حسن .318

 صفّین

 171ص ، 8 شرح األخبار فی فضائل األئمۀ األطهار عليهم السالم، ج

فی قتال « 1»  فمالت الى المصاحف قلوب من بقى من أصحابی بعد فناء خيارهم بجدّهم

الرى  « 1»أعدائهم على بصائرهم، و ظنوا بابن يكلۀ األكباد الوفاء بما دعى إليه، و أصرغوا  

سألون إجابته، فأعلمتهم أن ذلرك منره مکرر و مرن ابرن      دعوته، و أقبلوا إلیّ بأجمعهم ی

العاص، و هما الى النکث أقرب منهما إلى الوفاء، فلم یقبلوا قولی، و لم یطيعروا أمرری، و   

أبوا إال اإلجابۀ، و أخذ بعضهم یقول لبعض: إن لم یفعل فالحقوه بابن عفان أو فادفعوه الى 

 معاویۀ.

علم غایۀ فی نفسی و أردت أن ییلونی و رأیری،  و لم أدع  -یعلم اللّه جهدی -فجهدت

من أهرل  « 7»فلم یفعلوا، و دعوتهم إليه فلم یجيبوا لی ما خال هذا الشيخ وحده و عصبۀ 

فو اللّه ما منعنی من أن أمضی على بصيرتی  -و أومأ الى مالك االشتر النیعی -بيته قليلۀ

فينقطع  -و الحسين عليهما السّالمو أومأ بيده الى الحسن  -إال میافۀ أن یقتل هذا و هذا

و أومأ بيده  -، و أن یقتل هذا و هذا«6»  نسل رسول اللّه صلوات اللّه عليه و يله و ذریته

 فانه لو ال مکانی لکان ذلك. -الى محمد بن الحنفيۀ و عبد اللّه بن جعفر ره
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 17ص ، 88 البن أبی الحدید، ج ،شرح نهج البالغۀ

  عض أیام صفين و قد رأى الحسن ابنه ع یتسرع إلى الحربو من كالم له ع فی ب 122

وْتِ امْلِکُوا عَنِّی هَذَا الْغُلَامَ لَا یَهُدَّنِی فَإِنَّنِی أَنْفَ ُ بِهَذَیْنِ یَعْنِی الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ع عَلَى الْمَ

  بِهِمَا نَسْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص  لِئَلَّا یَنْقَطِعَ

 187ص ، 11 جبحار األنوار، 
ل، الیصال فِيمَا أَجَابَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْيَهُرودِیَّ السَّرائِلَ عَمَّرا فِيرهِ مِرنْ       -«1» 766

 ... خِصَالِ الْأَوْصِيَاءِ قَالَ ع

 182ص ، 11 جبحار األنوار،                         

  تِی إِلَّا مَیَافَۀُ أَنْ یُقْتَلَ هَذَانِفَوَ اللَّهِ مَا مَنَعَنِی أَنْ أَمْضِیَ عَلَى بَصِيرَ...

 112ص ، 11 جبحار األنوار،                         

یَافَرۀُ  وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ فَيَنْقَطِعَ نَسْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ذُرِّیَّتِهِ مِنْ أُمَّتِهِ وَ مَ

ا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّۀِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ یُقْتَلَ هَذَا وَ هَذَ

فَإِنِّی أَعْلَمُ لَوْ لَا مَکَانِی لَمْ یَقِفَا ذَلِكَ الْمَوْقِفَ فَلِذَلِكَ صَبَرْتُ عَلَى مَا أَرَادَ الْقَوْمُ مَعَ مَا « 8»

  مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل سَبَ َ فِيهِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 عثمان ی از خانهدر دفاع  امام حسن حضور فعّال .319

 (72 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 در جنگ جمل امام حسن حضور فعّال .321

 (822 ی سند شمارهر.ك: )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 جنگ صفّیندر  امام حسن حضور فعّال .321

 (812 ی سند شماره)ر.ك:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  صلح معترضانبه  واب امام حسنج .322

 (162و11و 7 ی سند شمارهر.ك: )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  های امیرالمؤمنین گویی شواهدی از حق .323

 78-62ص نهج البالغۀ )للصبحی صالح(، 

و من خطبۀ له ع و قد قالها یستنهض بها الناس حين ورد خبر غزو األنبرار بجريش    17

یستنهض الناس، و یذكر علمه بالحرب، و معاویۀ فلم ینهضوا. و فيها یذكر فضل الجهاد، و 

  یلقی عليهم التبعۀ لعدم طاعته

 فضل الجهاد

تَّقْروَى وَ  أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّۀِ فَتَحَهُ اللَّهُ لِیَاصَّۀِ أَوْلِيَائِهِ وَ هُوَ لِبَراسُ ال 

لْوَثِيقَۀُ فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَۀً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ وَ شَمِلَهُ الْبَلَراءُ  دِرْعُ اللَّهِ الْحَصِينَۀُ وَ جُنَّتُهُ ا
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ادِ وَ وَ دُیِّثَ بِالصَّغَارِ وَ الْقَمَاءَةِ وَ ضُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ بِالْإِسْهَابِ وَ أُدِیلَ الْحَ ُّ مِنْهُ بِتَضْيِيعِ الْجِهَ

  نِعَ النَّصَفَسِيمَ الْیَسْفَ وَ مُ

  استنهاض الناس

مُ اغْزُوهُمْ أَلَا وَ إِنِّی قَدْ دَعَوْتُکُمْ إِلَى قِتَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَيْلًا وَ نَهَاراً وَ سِرّاً وَ إِعْلَاناً وَ قُلْتُ لَکُ

ا ذَلُّوا فَتَوَاكَلْتُمْ وَ تَیَراذَلْتُمْ حَتَّرى   قَبْلَ أَنْ یَغْزُوكُمْ فَوَاللَّهِ مَا غُزِیَ قَوْمٌ قَطُّ فِی عُقْرِ دَارِهِمْ إِلَّ

]فَهَذَا[ وَ هَذَا أَخُرو غَامِردٍ ]وَ[ قَردْ وَرَدَتْ     -شُنَّتْ عَلَيْکُمُ الْغَارَاتُ وَ مُلِکَتْ عَلَيْکُمُ الْأَوْطَانُ

يْلَکُمْ عَنْ مَسَالِحِهَا وَ لَقَدْ بَلَغَنِری  خَيْلُهُ الْأَنْبَارَ وَ قَدْ قَتَلَ حَسَّانَ بْنَ حَسَّانَ الْبَکْرِیَّ وَ أَزَالَ خَ

  قُلُبَهَاأَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ یَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَۀِ وَ الْأُخْرَى الْمُعَاهِدَةِ فَيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَ

 72ص نهج البالغۀ )للصبحی صالح(،                         

وَ رُعُثَهَا مَا تَمْتَنِعُ مِنْهُ إِلَّا بِاالسْتِرْجَاعِ وَ الِاسْتِرْحَامِ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَافِرِینَ مَرا نَرالَ    وَ قَلَائِدَهَا

هِ رَجُلًا مِنْهُمْ كَلْمٌ وَ لَا أُرِی َ لَهُمْ دَمٌ فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِماً مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَرفاً مَرا كَرانَ بِر    

بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِی جَدِیراً فَيَا عَجَباً عَجَباً وَ اللَّهِ یُمِيتُ الْقَلْبَ وَ یَجْلِبُ الْهَمَّ مِنَ اجْتِمَاعِ مَلُوماً 

مَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَ تَفَرُّقِکُمْ عَنْ حَقِّکُمْ فَقُبْحاً لَکُمْ وَ تَرَحاً حِينَ صِرْتُمْ غَرَضاً یُرْ

عَلَيْکُمْ وَ لَا تُغِيرُونَ وَ تُغْزَوْنَ وَ لَا تَغْزُونَ وَ یُعْصَى اللَّهُ وَ تَرْضَروْنَ فَرإِذَا أَمَررْتُکُمْ     77 یُغَارُ

کُمْ ذَا أَمَررْتُ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِی أَیَّامِ الْحَرِّ قُلْتُمْ هَذِهِ حَمَارَّةُ الْقَيْظِ أَمْهِلْنَا یُسَربَّخْ عَنَّرا الْحَررُّ وَ إِ   

فِرَاراً مِنَ الْحَرِّ  بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِی الشِّتَاءِ قُلْتُمْ هَذِهِ صَبَارَّةُ الْقُرِّ أَمْهِلْنَا یَنْسَلِخْ عَنَّا الْبَرْدُ كُلُّ هَذَا

 أَفَرُّ وَ الْقُرِّ فَإِذَا كُنْتُمْ مِنَ الْحَرِّ وَ الْقُرِّ تَفِرُّونَ فَأَنْتُمْ وَ اللَّهِ مِنَ السَّيْفِ

  البرم بالناس

 لَمْ یَا أَشْبَاهَ الرِّجَالِ وَ لَا رِجَالَ حُلُومُ الْأَطْفَالِ وَ عُقُولُ رَبَّاتِ الْحِجَالِ لَوَدِدْتُ أَنِّی لَمْ أَرَكُمْ وَ

لَرأْتُمْ قَلْبِری قَيْحراً وَ    أَعْرِفْکُمْ مَعْرِفَۀً وَ اللَّهِ جَرَّتْ نَدَماً وَ أَعْقَبَتْ سَدَماً قَاتَلَکُمُ اللَّرهُ لَقَردْ مَ  

 شَحَنْتُمْ صَدْرِی غَيْظاً وَ جَرَّعْتُمُونِی نُغَبَ التَّهْمَامِ أَنْفَاساً وَ أَفْسَدْتُمْ عَلَیَّ رَأْیِری بِالْعِصْريَانِ وَ  

  الْیِذْلَانِ حَتَّى لَقَدْ قَالَتْ قُرَیْشٌ إِنَّ ابْنَ أَبِی
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 78ص للصبحی صالح(، نهج البالغۀ )                        

وَ  طَالِبٍ رَجُلٌ شُجَاعٌ وَ لَکِنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِالْحَرْبِ لِلَّهِ أَبُوهُمْ وَ هَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَشَدُّ لَهَا مِرَاسراً 

رَّفْتُ عَلَى السِّتِّينَ أَقْدَمُ فِيهَا مَقَاماً مِنِّی لَقَدْ نَهَضْتُ فِيهَا وَ مَا بَلَغْتُ الْعِشْرِینَ وَ هَا أَنَا ذَا قَدْ ذَ

  وَ لَکِنْ لَا رَأْیَ لِمَنْ لَا یُطَاع

 21-28ص نهج البالغۀ )للصبحی صالح(، 

تُ هَذَا رَاعِيهَا وَ خُلِعَتْ مَثَانِيهَا حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُمْ قَاتِلِیَّ أَوْ بَعْضُهُمْ قَاتِلُ بَعْضٍ لَدَیَّ وَ قَدْ قَلَّبْ

ظَهْرَهُ حَتَّى مَنَعَنِی النَّوْمَ فَمَا وَجَدْتُنِی یَسَعُنِی إِلَّا قِتَالُهُمْ أَوِ الْجُحُودُ بِمَا جَاءَ بِهِ  الْأَمْرَ بَطْنَهُ وَ

لَیَّ مُحَمَّدٌ ص فَکَانَتْ مُعَالَجَۀُ الْقِتَالِ أَهْوَنَ عَلَیَّ مِنْ مُعَالَجَۀِ الْعِقَابِ وَ مَوْتَاتُ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَ

 تَاتِ الْآخِرَةِمِنْ مَوْ

  و من كالم له ع و قد استبطأ أصحابه إذنه لهم فی القتال بصفين 77

تُ إِلَیَّ أَمَّا قَوْلُکُمْ أَ كُلَّ ذَلِكَ كَرَاهِيَۀَ الْمَوْتِ فَوَاللَّهِ مَا أُبَالِی دَخَلْتُ إِلَى الْمَوْتِ أَوْ خَرَجَ الْمَوْ

الشَّامِ فَوَاللَّهِ مَا دَفَعْتُ الْحَرْبَ یَوْماً إِلَّا وَ أَنَا أَطْمَعُ أَنْ تَلْحَ َ بِری  وَ أَمَّا قَوْلُکُمْ شَکّاً فِی أَهْلِ 

 طَائِفَۀٌ فَتَهْتَدِیَ بِی وَ تَعْشُوَ إِلَى ضَوْئِی وَ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَقْتُلَهَا عَلَرى ضَرلَالِهَا وَ إِنْ  

 كَانَتْ تَبُوءُ بِآثَامِهَا

  كالم له ع یصف أصحاب رسول اهلل و ذلك یوم صفين حين أمر الناس بالصلح و من 76

كَ إِلَّرا  وَ لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص نَقْتُلُ يبَاءَنَا وَ أَبْنَاءَنَا وَ إِخْوَانَنَا وَ أَعْمَامَنَا مَا یَزِیدُنَا ذَلِر 

  إِیمَاناً وَ تَسْلِيماً وَ مُضِيّاً عَلَى

 21ص نهج البالغۀ )للصبحی صالح(،                         

 اللَّقَمِ وَ صَبْراً عَلَى مَضَضِ الْأَلَمِ وَ جِدّاً فِی جِهَادِ الْعَدُوِّ وَ لَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا وَ الْرآخَرُ مِرنْ  

هُمَا یَسْقِی صَاحِبَهُ كَأْسَ الْمَنُونِ فَمَرَّةً عَدُوِّنَا یَتَصَاوَلَانِ تَصَاوُلَ الْفَحْلَيْنِ یَتَیَالَسَانِ أَنْفُسَهُمَا أَیُّ

زَلَ عَلَيْنَا النَّصْرَ لَنَا مِنْ عَدُوِّنَا وَ مَرَّةً لِعَدُوِّنَا مِنَّا فَلَمَّا رَأَى اللَّهُ صِدْقَنَا أَنْزَلَ بِعَدُوِّنَا الْکَبْتَ وَ أَنْ
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مُتَبَوِّئاً أَوْطَانَهُ وَ لَعَمْرِی لَوْ كُنَّا نَأْتِی مَا أَتَيْتُمْ مَا قَامَ لِلدِّینِ  حَتَّى اسْتَقَرَّ الْإِسْلَامُ مُلْقِياً جِرَانَهُ وَ

 عَمُودٌ وَ لَا اخْضَرَّ لِلْإِیمَانِ عُودٌ وَ ایْمُ اللَّهِ لَتَحْتَلِبُنَّهَا دَماً وَ لَتُتْبِعُنَّهَا نَدَما

 161-162ص نهج البالغۀ )للصبحی صالح(، 

سْبُهُمْ بِیُرُوجِهِمْ مِنَ الْهُدَى وَ ارْتِکَاسِهِمْ فِی الضَّلَالِ وَ الْعَمَى وَ صَدِّهِمْ عَنِ الْحَ ِّ وَ عَنْهُمْ فَحَ

  جِمَاحِهِمْ فِی التِّيهِ

ينَ عَلِیٌّ وَ مِنْ خُطْبَۀٍ لَهُ ع: رُوِیَ عَنْ نَوْفٍ الْبَکَالِیِّ قَالَ خَطَبَنَا بِهَذِهِ الْیُطْبَۀِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِ 811

مِنْ  ع بِالْکُوفَۀِ وَ هُوَ قَائِمٌ عَلَى حِجَارَةٍ نَصَبَهَا لَهُ جَعْدَةُ بْنُ هُبَيْرَةَ الْمَیْزُومِیُّ وَ عَلَيْهِ مِدْرَعَۀٌ

 -قَالَ عصُوفٍ وَ حَمَائِلُ سَيْفِهِ لِيفٌ وَ فِی رِجْلَيْهِ نَعْلَانِ مِنْ لِيفٍ وَ كَأَنَّ جَبِينَهُ ثَفِنَۀُ بَعِيرٍ فَ

  حمد اللّه و استعانته

بُرْهَانِهِ  الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی إِلَيْهِ مَصَائِرُ الْیَلْ ِ وَ عَوَاقِبُ الْأَمْرِ نَحْمَدُهُ عَلَى عَظِيمِ إِحْسَانِهِ وَ نَيِّرِ

دَاءً وَ إِلَى ثَوَابِهِ مُقَرِّباً وَ لِحُسْنِ وَ نَوَامِی فَضْلِهِ وَ امْتِنَانِهِ حَمْداً یَکُونُ لِحَقِّهِ قَضَاءً وَ لِشُکْرِهِ أَ

بِرالطَّوْلِ  مَزِیدِهِ مُوجِباً وَ نَسْتَعِينُ بِهِ اسْتِعَانَۀَ رَاجٍ لِفَضْلِهِ مُؤَمِّلٍ لِنَفْعِهِ وَاثِ ٍ بِدَفْعِهِ مُعْتَرِفٍ لَرهُ  

رَجَاهُ مُوقِناً وَ أَنَابَ إِلَيْهِ مُؤْمِنراً وَ خَنَرعَ لَرهُ    مُذْعِنٍ لَهُ بِالْعَمَلِ وَ الْقَوْلِ وَ نُؤْمِنُ بِهِ إِیمَانَ مَنْ 

 مُذْعِناً وَ أَخْلَصَ لَهُ مُوَحِّداً وَ عَظَّمَهُ مُمَجِّداً وَ لَاذَ بِهِ رَاغِباً مُجْتَهِداً

 اللّه الواحد

 مَوْرُوثاًلَمْ یُولَدْ سُبْحَانَهُ فَيَکُونَ فِی الْعِزِّ مُشَارَكاً وَ لَمْ یَلِدْ فَيَکُونَ 

 168ص نهج البالغۀ )للصبحی صالح(،                         

بِمَا أَرَانَا  هَالِکاً وَ لَمْ یَتَقَدَّمْهُ وَقْتٌ وَ لَا زَمَانٌ وَ لَمْ یَتَعَاوَرْهُ زِیَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ بَلْ ظَهَرَ لِلْعُقُولِ

قَضَاءِ الْمُبْرَمِ فَمِنْ شَوَاهِدِ خَلْقِهِ خَلْ ُ السَّمَاوَاتِ مُوَطَّدَاتٍ بِلَا مِنْ عَلَامَاتِ التَّدْبِيرِ الْمُتْقَنِ وَ الْ

لَرا  عَمَدٍ قَائِمَاتٍ بِلَا سَنَدٍ دَعَاهُنَّ فَأَجَبْنَ طَائِعَاتٍ مُذْعِنَاتٍ غَيْرَ مُتَلَکِّئَاتٍ وَ لَا مُبْطِئَاتٍ وَ لَوْ 

وَ لَرا مَسْرکَناً    11إِذْعَانُهُنَّ بِالطَّوَاعِيَۀِ لَمَا جَعَلَهُرنَّ مَوْضِرعاً لِعَرْشِرهِ    إِقْرَارُهُنَّ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّۀِ وَ 
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تَدِلُّ لِمَلَائِکَتِهِ وَ لَا مَصْعَداً لِلْکَلِمِ الطَّيِّبِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مِنْ خَلْقِهِ جَعَلَ نُجُومَهَا أَعْلَامراً یَسْر  

فِ فِجَاجِ الْأَقْطَارِ لَمْ یَمْنَعْ ضَوْءَ نُورِهَا ادْلِهْمَامُ سُجُفِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ وَ لَا بِهَا الْحَيْرَانُ فِی مُیْتَلِ

اسْتَطَاعَتْ جَلَابِيبُ سَوَادِ الْحَنَادِسِ أَنْ تَرُدَّ مَا شَاعَ فِی السَّرمَاوَاتِ مِرنْ تَلَرأْلُؤِ نُرورِ الْقَمَررِ      

َغَسرٍ  دَاٍج َو َلرا َلْيرٍل َسراٍج ِفری بَِقراِع اْلأََرِضريَن         16هِ سَروَادُ  فَسُبْحَانَ مَنْ لَا یَیْفَى عَلَيْ

مَرا   الْمُتَطَأْطِئَاتِ وَ لَا فِی یَفَاعِ السُّفْعِ الْمُتَجَاوِرَاتِ وَ مَا یَتَجَلْجَلُ بِهِ الرَّعْدُ فِی أُفُ ِ السَّمَاءِ وَ

نْ وَرَقَۀٍ تُزِیلُهَا عَنْ مَسْقَطِهَا عَوَاصِفُ الْأَنْوَاءِ وَ انْهِطَالُ تَلَاشَتْ عَنْهُ بُرُوقُ الْغَمَامِ وَ مَا تَسْقُطُ مِ

نْ السَّمَاءِ وَ یَعْلَمُ مَسْقَطَ الْقَطْرَةِ وَ مَقَرَّهَا وَ مَسْحَبَ الذَّرَّةِ وَ مَجَرَّهَا وَ مَا یَکْفِی الْبَعُوضَرۀَ مِر  

 نِهَا[ الْأُنْثَى فِی بَطْ قُوتِهَا وَ مَا تَحْمِلُ ]مِنَ

 161ص نهج البالغۀ )للصبحی صالح(،                         

 عود إلى الحمد

ا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْکَائِنِ قَبْلَ أَنْ یَکُونَ كُرْسِیٌّ أَوْ عَرْشٌ أَوْ سَمَاءٌ أَوْ أَرْضٌ أَوْ جَانٌّ أَوْ إِنْر ٌ لَر  

یَشْغَلُهُ سَائِلٌ وَ لَا یَنْقُصُهُ نَائِلٌ وَ لَا یَنْظُرُ بِعَريْنٍ وَ لَرا یُحَردُّ    یُدْرَكُ بِوَهْمٍ وَ لَا یُقَدَّرُ بِفَهْمٍ وَ لَا 

ذِی بِأَیْنٍ وَ لَا یُوصَفُ بِالْأَزْوَاجِ وَ لَا یَیْلُ ُ بِعِلَاجٍ وَ لَا یُدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ وَ لَا یُقَاسُ بِالنَّاسِ الَّ

يیَاتِهِ عَظِيماً بِلَا جَوَارِحَ وَ لَا أَدَوَاتٍ وَ لَا نُطْ ٍ وَ لَا لَهَوَاتٍ بَلْ  تَکْلِيماً وَ أَرَاهُ مِنْ  مُوسى  كَلَّمَ

جِبْرِیلَ وَ مِيکَائِيلَ وَ جُنُودَ الْمَلَائِکَۀِ  12إِنْ كُنْتَ صَادِقاً أَیُّهَا الْمُتَکَلِّفُ لِوَصْفِ رَبِّكَ فَصِفْ 

حِنِّينَ مُتَوَلِّهَۀً عُقُولُهُمْ أَنْ یَحُدُّوا أَحْسَنَ الْیَرالِقِينَ فَإِنَّمَرا   الْمُقَرَّبِينَ فِی حُجُرَاتِ الْقُدُسِ مُرْجَ

هَ إِلَّرا  یُدْرَكُ بِالصِّفَاتِ ذَوُو الْهَيْئَاتِ وَ الْأَدَوَاتِ وَ مَنْ یَنْقَضِی إِذَا بَلَغَ أَمَدَ حَدِّهِ بِالْفَنَاءِ فَلَا إِلَر 

 وَ أَظْلَمَ بِظُلْمَتِهِ كُلَّ نُورٍ هُوَ أَضَاءَ بِنُورِهِ كُلَّ ظَلَامٍ

  الوصيۀ بالتقوى

حَرداً  أُوصِيکُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِی أَلْبَسَکُمُ الرِّیَاشَ وَ أَسْبَغَ عَلَيْکُمُ الْمَعَاشَ فَلَروْ أَنَّ أَ 

انَ ذَلِكَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ ع الَّذِی سُریِّرَ لَرهُ   یَجِدُ إِلَى الْبَقَاءِ سُلَّماً أَوْ لِدَفْعِ الْمَوْتِ سَبِيلًا لَکَ
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رَمَتْرهُ   مُلْكُ الْجِنِّ وَ الْإِنْ ِ مَعَ النُّبُوَّةِ وَ عَظِيمِ الزُّلْفَۀِ فَلَمَّا اسْتَوْفَى طُعْمَتَهُ وَ اسْتَکْمَلَ مُدَّتَرهُ 

  رُ مِنْهُقِسِیُّ الْفَنَاءِ بِنِبَالِ الْمَوْتِ وَ أَصْبَحَتِ الدِّیَا

 161ص نهج البالغۀ )للصبحی صالح(،                         

نَ خَالِيَۀً وَ الْمَسَاكِنُ مُعَطَّلَۀً وَ وَرِثَهَا قَوْمٌ يخَرُونَ وَ إِنَّ لَکُمْ فِری الْقُررُونِ السَّرالِفَۀِ لَعِبْررَةً أَیْر     

نَۀُ وَ أَبْنَاءُ الْفَرَاعِنَۀِ أَیْنَ أَصْحَابُ مَدَائِنِ الرَّسِّ الَّذِینَ قَتَلُوا الْعَمَالِقَۀُ وَ أَبْنَاءُ الْعَمَالِقَۀِ أَیْنَ الْفَرَاعِ

 النَّبِيِّينَ وَ أَطْفَئُوا سُنَنَ الْمُرْسَلِينَ وَ أَحْيَوْا سُنَنَ الْجَبَّارِینَ أَیْرنَ الَّرذِینَ سَرارُوا بِرالْجُيُوشِ وَ    

سْکَرُوا الْعَسَاكِرَ وَ مَدَّنُوا الْمَدَائِنَ وَ مِنْهَا قَدْ لَبِ َ لِلْحِکْمَۀِ جُنَّتَهَا [ بِالْأُلُوفِ وَ عَ هَزَمُوا ]الْأُلُوفَ

هِ ضَرالَّتُهُ  وَ أَخَذَهَا بِجَمِيعِ أَدَبِهَا مِنَ الْإِقْبَالِ عَلَيْهَا وَ الْمَعْرِفَۀِ بِهَا وَ التَّفَرُّغِ لَهَا فَهِیَ عِنْدَ نَفْسِر 

حَاجَتُهُ الَّتِی یَسْأَلُ عَنْهَا فَهُوَ مُغْتَرِبٌ إِذَا اغْتَرَبَ الْإِسْلَامُ وَ ضَرَبَ بِعَسِيبِ ذَنَبِهِ  الَّتِی یَطْلُبُهَا وَ

  وَ أَلْصَ َ الْأَرْضَ بِجِرَانِهِ بَقِيَّۀٌ مِنْ بَقَایَا حُجَّتِهِ خَلِيفَۀٌ مِنْ خَلَائِفِ أَنْبِيَائِهِ

  ثم قال عليه السالم

 سُ إِنِّی قَدْ بَثَثْتُ لَکُمُ الْمَوَاعِظَ الَّتِی وَعَظَ ]بِهَا الْأَنْبِيَاءُ[ الْأَنْبِيَاءُ بِهَا أُمَمَهُرمْ وَ أَدَّیْرتُ  أَیُّهَا النَّا

إِلَيْکُمْ مَا أَدَّتِ الْأَوْصِيَاءُ إِلَى مَنْ بَعْردَهُمْ وَ أَدَّبْرتُکُمْ بِسَروْطِی فَلَرمْ تَسْرتَقِيمُوا وَ حَردَوْتُکُمْ       

سَّبِيلَ وَاجِرِ فَلَمْ تَسْتَوْسِقُوا لِلَّهِ أَنْتُمْ أَ تَتَوَقَّعُونَ إِمَاماً غَيْرِی یَطَأُ بِکُمُ الطَّرِی َ وَ یُرْشِدُكُمُ البِالزَّ

 -أَلَا إِنَّهُ قَدْ أَدْبَرَ مِنَ الدُّنْيَا مَا كَانَ مُقْبِلًا وَ أَقْبَلَ مِنْهَا مَا كَانَ مُدْبِراً

 161ص نهج البالغۀ )للصبحی صالح(،                         

ةِ لَا یَفْنَى وَ أَزْمَعَ التَّرْحَالَ عِبَادُ اللَّهِ الْأَخْيَارُ وَ بَاعُوا قَلِيلًا مِنَ الدُّنْيَا لَا یَبْقَى بِکَثِيرٍ مِنَ الْآخِرَ

لَّا یَکُونُوا الْيَوْمَ أَحْيَاءً یُسِيغُونَ الْغُصَصَ مَا ضَرَّ إِخْوَانَنَا الَّذِینَ سُفِکَتْ دِمَاؤُهُمْ وَ هُمْ بِصِفِّينَ أَ

هِمْ أَیْرنَ  وَ یَشْرَبُونَ الرَّنْ َ قَدْ وَ اللَّهِ لَقُوا اللَّهَ فَوَفَّاهُمْ أُجُورَهُمْ وَ أَحَلَّهُمْ دَارَ الْأَمْنِ بَعْدَ خَروْفِ 

حَ ِّ أَیْنَ عَمَّارٌ وَ أَیْرنَ ابْرنُ التَّيِّهَرانِ وَ أَیْرنَ ذُو     إِخْوَانِیَ الَّذِینَ رَكِبُوا الطَّرِی َ وَ مَضَوْا عَلَى الْ

 إِلَرى  الشَّهَادَتَيْنِ وَ أَیْنَ نُظَرَاؤُهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِمُ الَّذِینَ تَعَاقَدُوا عَلَى الْمَنِيَّرۀِ وَ أُبْررِدَ بِرُءُوسِرهِمْ   

 -حْيَتِهِ الشَّرِیفَۀِ الْکَرِیمَۀِ فَأَطَالَ الْبُکَراءَ ثُرمَّ قَرالَ ع   [ عَلَى لِ الْفَجَرَةِ قَالَ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ ]إِلَى



 .............................................................................................|فراتر از قیام  __ 253

أَحْيَوُا  822 -[ أَوِّهِ عَلَى إِخْوَانِیَ الَّذِینَ تَلَوُا الْقُرْينَ فَأَحْکَمُوهُ وَ تَدَبَّرُوا الْفَرْضَ فَأَقَامُوهُ ]أَوْهِ

  فَأَجَابُوا وَ وَثِقُوا بِالْقَائِدِ فَاتَّبَعُوهُ السُّنَّۀَ وَ أَمَاتُوا الْبِدْعَۀَ دُعُوا لِلْجِهَادِ

 -ثُمَّ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ

  يَیْرُجْالْجِهَادَ الْجِهَادَ عِبَادَ اللَّهِ أَلَا وَ إِنِّی مُعَسْکِرٌ فِی یَومِی هَذَا فَمَنْ أَرَادَ الرَّوَاحَ إِلَى اللَّهِ فَلْ

نِ ع فِی عَشَرَةِ يلَافٍ وَ لِقَيْ ِ بْنِ سَعْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِی عَشَرَةِ يلَافٍ وَ قَالَ نَوْفٌ وَ عَقَدَ لِلْحُسَيْ

 لِأَبِی أَیُّوبَ الْأَنْصَارِیِّ فِی عَشَرَةِ يلَافٍ وَ لِغَيْرِهِمْ عَلَى أَعْدَادٍ أُخَرَ وَ هُوَ یُرِیدُ الرَّجْعَرۀَ إِلَرى  

ضَرَبَهُ الْمَلْعُونُ ابْنُ مُلْجَمٍ لَعَنَهُ اللَّهُ فَتَرَاجَعَتِ الْعَسَراكِرُ فَکُنَّرا    صِفِّينَ فَمَا دَارَتِ الْجُمُعَۀُ حَتَّى

  كَأَغْنَامٍ فَقَدَتْ رَاعِيهَا تَیْتَطِفُهَا الذِّئَابُ مِنْ كُلِّ مَکَان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 حیلهاز مکر و  امیرالمؤمنین اجتناب .324

 (811 ی سند شماره)ر.ك:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 در روز عاشورا رجز امام حسین .325

 112ص ، 8 نثر الدر فی المحاضرات، ج

 و قال الحسين عليه السالم: ...

 118ص ، 8 نثر الدر فی المحاضرات، يبى، ج                        

 یوم قتل عليه السالم و یقول: ]رجز[ و كان یرتجز

 الموت خير من ركوب العار
 

 و العار خير من ركوب النار

 و اللّه من هذا و هذا جاری
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 882ص ، 1 جالسالم، مناقب يل أبی طالب عليهم 

حِرينَ  « 8»سراً  ُثمَّ َبرََز ع فََقاَل َیا أَْهرَل اْلکُوَفرِۀ ُقْبحرًا َلُکرْم َو َترَحرًا َو بُْؤسرًا َلُکرْم َو تَعْ       

كَرانَ فِری أَیْمَانِنَرا وَ    « 1»اسْتَصْرَخْتُمُونَا وَلِهِينَ فَأَتَيْنَاكُمْ مُوجِفِينَ فَشَرحَذْتُمْ عَلَيْنَرا سَريْفاً    

 مِنْ غَيْرِ عَدْلٍ أَفْشَوْهُ فِيکُمْ وَ لَا ذَنْبٍ كَرانَ مِنَّرا إِلَريْکُمْ فَهَلَّرا لَکُرمُ     « 1»  حَشَشْتُمْ لِأَعْدَائِکُمْ

وَ الرَّأْیُ لَمَّا یُسْتَحْصَدْ « 1»  الْوَیْلَاتُ إِذْ كَرِهْتُمُونَا تَرَكْتُمُونَا وَ السَّيْفُ مَشِيمٌ وَ الْجَأْشُ طَامُنٌ

تُمُوهَا ثُرمَّ نَقَضْر  « 7»  لَکِنَّکُمْ أَسْرَعْتُمْ إِلَى بَيْعَتِنَا كَسَرَعِ الدَّبَا وَ تَهَافَتُّمْ إِلَيْهَا كَتَهَافُتِ الْفَرَاشِ

ذَلُونَ عَنَّا وَ سَفَهاً وَ ضَلَّۀً وَ فَتْکاً لِطَوَاغِيتِ الْأُمَّۀِ وَ بَقِيَّۀِ الْأَحْزَابِ وَ نَبَذَةِ الْکِتَابِ ثُمَّ أَنْتُمْ تَتَیَا

 قَالَ ثُمَّ أَنْشَأَ  تَقْتُلُونَنَا أَال لَعْنَۀُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

 اً رَغِبُواكَفَرَ الْقَوْمُ وَ قِدْم

  الْأَبْيَاتَ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَ قَالَ

  أَنَا ابْنُ عَلِیِّ الْیَيْرِ مِنْ يلِ هَاشِمٍ

  الْأَبْيَاتَ ثُمَّ حَمَلَ عَلَى الْمَيْمَنَۀِ وَ قَالَ

 الْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الْعَارِ
 

 وَ الْعَارُ أَوْلَى مِنْ دُخُولِ النَّارِ

  ثُمَّ حَمَلَ عَلَى الْمَيْسَرَةِ وَ قَالَ

  أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِیٍ
 

  أَحْمِی عِيَاالتِ أَبِی

  يلَيْتُ أَنْ لَا أَنْثَنِی
 

  أَمْضِی عَلَى دِینِ النَّبِی

 

 821ص ، 11 جبحار األنوار، 

 )به نقل از مناقب شهريشوب(

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 تاریخ تولد امام حسن .326

 116ص ،8الکبرى،خامسۀ الطبقات

قال محمد بن عمر: ولد الحسن بن علی بن أبی طالب فی النصف من شهر رمضران سرنۀ   

 «.1»ثالث من الهجرة 

 7ص ، 1 اإلرشاد فی معرفۀ حجج اهلل على العباد، ج

 [... ]باب تاریخ اإلمام الحسن و فضله

 -شهر رمضان سنۀ ثالث من الهجرة محمد ولد بالمدینۀ ليلۀ النصف من كنيته أبو

 811ص ، 11 جبحار األنوار، 

 -وُلِدَ الْحَسَنُ ع بِالْمَدِینَۀِ لَيْلَۀَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَرانَ   قب، المناقب البن شهريشوب -1

 عَامَ أُحُدٍ سَنَۀَ ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ 

 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 هدر مکّ پیامبر ی سیزده ساله حضور .327

 881ص ،8 األشراف،ج أنساب

[، ثنا جریر بن حازم، عن الزبير بن الحریث، عن 8حدثنى شيبان بن فروخ األبلى ] -112

 عکرمۀ عن ابن عباس قال:

ثم هاجر إلى المدینۀ فأقرام   ۀ،أقام رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم بمکۀ ثالث عشرة سن

 بها عشر سنين.
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 112ص ، 8 جالکافی، 

ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِینَۀِ وَ مَکَثَ بِهَا  وُلِدَ النَّبِیُّ ص ... وَ بَقِیَ بِمَکَّۀَ بَعْدَ مَبْعَثِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَۀ

 عَشْرَ سِنِينَ 

 721ص ، 11 جبحار األنوار، 

عَنْ أَبِی جَعْفَررٍ الْبَراقِرِ ع   « 7»  مِنْ تَارِیخِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ الْیَشَّابِكشف، كشف الغمۀ  -8

قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَ سِتِّينَ سَنَۀً فِی سَنَۀِ عَشْرٍ مِرنَ الْهِجْررَةِ فَکَرانَ    

لَيْهِ الْوَحْیُ فِی تَمَامِ الْأَرْبَعِينَ وَ كَانَ بِمَکَّۀَ ثَلَراثَ عَشْررَةَ   مُقَامُهُ بِمَکَّۀَ أَرْبَعِينَ سَنَۀً ثُمَّ نَزَلَ عَ

 سَنَۀ ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِینَۀِ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَ خَمْسِينَ سَنَۀً فَأَقَامَ بِالْمَدِینَۀِ عَشْرَ سِنِينَ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  در مدینه پیامبر ی حضور ده ساله .328

 (116 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  ت حکومت امام حسنمدّ .329

 (811و11 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  نسب عثمان بن عفّان .331

 (122 ی سند شماره )ر.ك:
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 پیشنهاد ابوسفیان برای بقای حاکمیّت در بین امویان  .331

 (12 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 همسلمان شدن ابوسفیان در فتح مکّ .332

 (11 ی هسند شمار)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  از اعتراض حجر به امام حسن ناراحتی امام حسین .333

 ( 117 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 اسالعبّ انقراض حکومت بنی .334

 118-112ص الفیرى،

خرج إليه  -و هو یزید على ثالثين ألف فارس -ر السلطانیّ إلى دجيلفلمّا وصل العسک

عسکر الیليفۀ صحبۀ مقدّم الجيوش مجاهد الدین أیبك الدّویدار و كان عسکره فی غایۀ 

القلّۀ، فالتقوا بالجانب الغربیّ من بغداد قریبا من البلد، فکانت الغلبۀ فی أوّل األمر لعسرکر  

عسکر السلطانیّ فأبادوهم قتال و أسرا، و أعانهم على ذلك نهرر  الیليفۀ، ثم كانت الکرّة لل

فتحوه فی طول الليل، فکثرت الوحول فی طری  المنهزمين فلم ینج مرنهم إال مرن رمرى    
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نفسه فی الماء أو من دخل البریّۀ و مضى على وجه الشأم و نجا الدّویدار فی جمعيّۀ مرن  

البلرد مرن جانبره الغربریّ، و وقرف       عسکره و وصل إلى بغداد، و ساق باجو حتّى دخل

 بعساكره محاذی التّاج، و جاست عساكره خالل الدّیار و أقام محاذی التاج أیّاما.

و أمّا حال معسکر السلطانی فإنّه فی یوم الیمي  رابع محرم من سنۀ ستّ و خمسرين و  

ج الناس ستّمائۀ ثارت غبرة عظيمۀ شرقیّ بغداد على درب یعقوبا بحيث عمّت البلد فانزع

[ یتشروّفون، فانکشرفت الغبررة عرن     8من ذلك و صعدوا إلى أعالی السّطوح و المنرایر ] 

عساكر السلطان و خيوله و لفيفه و كراعه و قد طب  وجره األرض و أحراط ببغرداد مرن     

جميع جهاتها، ثم أسرعوا فی استعمال أسباب الحصرار، و شررع العسرکر الیليفری فری      

وم التاسع عشر من محرم، فلم یشعر الناس إال و رایات المغول المدافعۀ و المقاومۀ إلى الي

ظاهرة على سور بغداد من برج یسمى برج العجمی من ناحيۀ باب من أبواب بغداد یقرال  

 له باب كلواذى.

و كان هذا البرج أقصر أبراج السور، و تقحم العسکر السلطانی هجوما و دخروال، فجررى   

  و التمثيل البليغ ما یعظم سماعهمن القتل الذریع و النهب العظيم 

 118ص الفیرى،                        

 جملۀ فما الظن بتفاصيله:

 و كان ما كان مما لست أذكره            فظنّ ظنا و ال تسأل عن الیبر         

و أمر السلطان بیروج الیليفۀ و ولده و نسائه إليه فیرجوا، فحضرر الیليفرۀ برين یردی     

قال إنه عوتب و وبّخ بما معناه نسبۀ العجز و التفریط و الغفول إليه، ثم أوصرل  الدركاه، في

إلى الياسا و ولده األكبر و األوسط أما بناته فأسرن، ثم استشهد المستعصم فی رابع صرفر  

 سنۀ ست و خمسين و ستمائۀ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 حلمشهرت معاویه به  .335

 116ص الرسائل السياسيۀ، 

 مفاخر أميۀ بالدهاء و الحروب و العلم و الشعر[ -87] 

فأهل الحجاز یضربون المثل فی الحلم بمعاویۀ كما یضررب أهرل العرراق المثرل فيره      ... 

 باألحنف. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  افراد تطمیع درمعاویه  سیاست .336

 (172 ی سند شمارهك: .ريز )ن

 872-877ص األخبارالطوال،

فجمع معاویه اليه اشراف اهل بيته، فاستشارهم فی امره، فقال اخوه عتبۀ بن ابى سرفيان:  

استعن على امرك بعمرو بن العاص و كان مقيما فی ضيعه له من حيز فلسطين، قد اعتزل 

ر على فی طلحه و الزبير و عائشۀ أم المرؤمنين  الفتنۀ. فکتب اليه معاویه انه قد كان من ام

ما بلغك، و قد قدم علينا جریر بن عبد اهلل فی أخذنا ببيعه على، فحبست نفسی عليرك،  

 فاقبل، اناظرك فی ذلك، و السالم.

فسار و معه ابناه عبد اهلل و محمد حتى قدم على معاویه، و قد عرف حاجه معاویره اليره،   

اهلل، طرقتنا فی هذه األیام ثالثۀ امور، لي  فيها ورد و ال صردر،   فقال له معاویه: أبا عبد

قال: و ما هن؟ قال: اما أولهن، فان محمد بن ابى حذیفۀ كسر السجن و هرب نحو مصرر  

فيمن كان معه من اصحابه، و هو من اعدى الناس لنا، و اما الثانيه فان قيصرر الرروم قرد    
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لشام، و اما الثالثه فان جریرا قدم رسوال لعلى بن جمع الجنود ليیرج إلينا فيحاربنا على ا

 ابى طالب یدعونا الى البيعه له او إیذان بحرب.

 871ص األخبارالطوال،                        

قال عمرو: اما ابن ابى حذیفۀ فما یغمك من خروجه من سجنه فی اصحابه، فأرسل فری  

عليه لم یضرك، و اما قيصرر، فاكترب   طلبه الیيل، فان قدرت عليه قدرت، و ان لم تقدر 

اليه تعلمه، انك ترد عليه جميع من فی یدیك من أسرارى الرروم، و تسرأله الموادعرۀ و     

المصالحه تجده سریعا الى ذلك، راضيا بالعفو منك، و امرا علرى برن ابرى طالرب فران       

 المسلمين ال یساوون بينك و بينه.

 الفتنۀ، و فرق الجماعه.قال معاویه: انه ماال على قتل عثمان، و اظهر 

قال عمرو: انه و ان كان كذلك، فليست لك مثرل سرابقته و قرابتره، و لکرن مرا لری ان       

 شایعتك على امرك حتى تنال ما ترید؟.

 قال: حکمك.

 قال عمرو: اجعل لی مصر طعمه ما دامت لك والیه.

 فتلکا معاویه، و قال: یا عبد اهلل، لو شئت ان اخدعك خدعتك.

 ا مثلی ییدع.قال عمرو: م

 قال له معاویه: ادن منى اسارك.

فدنا عمرو منه، فقال: هذه خدعه، هل ترى فی البيت غيرى و غيرك ثم قال: یا عبرد اهلل،  

 اما تعلم ان مصر مثل العراق؟.

 قال عمرو: غير انها انما تکون لی إذا كانت لك الدنيا، و انما تکون لك إذا غلبت عليا.

رو الى رحله، فقال عتبۀ لمعاویۀ: اما ترضرى ان تشرترى عمررا    فتلکا عليه، و انصرف عم

 [ ال تغلب على الشام.8بمصر ان صفت لك قليتك ]
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و قال معاویه: بت عندنا ليلتك هذه، فبات عتبۀ عنده، فلما أخذ معاویره مضرجعه أنشرأ    

 عتبۀ:

 872ص األخبارالطوال،                        

 هز            انما ملت على خز و قزایها المانع سيفا لم ی         

 انما أنت خروف ناعم            بين ضرعين و صوف لم یجز            

 نالك الیير، فیذ من درة            شیبه االول، و اترك ما عزز            

 و اترك الحرص عليها ضنۀ            و اشبب النار لمقرور یکز            

 مصرا لعلى او لنا            یغلب اليوم عليها من عجز ان            

و سمع معاویه ذلك، فلما اصبح بعث الى عمرو، فاعطاه ما سال، و كتبا بينهما فری ذلرك   

 كتابا،

 111-111ص ،7 الطبری،ج تاریخ

ثم وفد األحنف بن قي  و جاریه بن قدامه، من بنى ربيعه بن كعب ابن سعد و الجون بن 

و الحتات بن یزید ابو منازل، احد بنى حوى بن سفيان برن مجاشرع الرى     قتادة العبشمى

معاویه بن ابى سفيان، فاعطى كل رجل منهم مائه الف، و اعطى الحتات سبعين ألفا، فلمرا  

كانوا فی الطری  سال بعضهم بعضا، فاخبروه بجوائزهم، فکان الحتات أخذ سربعين ألفرا،   

 ا منازل؟ قال: فضحتنی فی بنى تميم،فرجع الى معاویه، فقال: ما ردك یا أب

 111ص ،7 الطبری،ج تاریخ                        

اما حسبی بصحيح! ا و لست ذا سن! ا و لست مطاعا فی عشيرتی! فقال معاویه:  72سنه 

بلى، قال: فما بالك خسست بی دون القوم! فقال: انى اشتریت من القوم دینهم و وكلترك  

فقال: و انا فاشرتر منرى دینری،     -و كان عثمانيا -مان بن عفانالى دینك و رأیك فی عث

 فامر له بتمام جائزه القوم.
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 و طعن فی جائزته، فحبسها معاویه،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 جاحظ معرّفی .337

 - 666ص  - 8ج  -اليان سركي   -معجم المطبوعات العربيۀ 

662 

أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب برن فرزارة الکنرانی البصرری المعرروف      ) االمام (  

بالبصرة  862رئي  الفرقۀ المعروفۀ بالجاحظيۀ من المعتزلۀ . ولد حوالی سنۀ  -بالجاحظ 

( ونشأ بها وأدرك األصمعی وأبی عبيدة وأبی زید وغيرهم وأخذ عنهم وخالط كثيرا  8) 

ان . وأقام أكثر عمره بالبصررة یعريش معيشرۀ    مشهوری الکتاب ومترجمی الفرس والسری

األدباء والعلماء . وكان كثير االنتجاع لبغداد ثم انقطع إلى محمرد برن الزیرات فری عهرد      

وزارته وكان یقيم بهذه المدة كثيرا بسر من رأى ثم قام بالبصرة إلى أن مات مفلوجا سنۀ 

اال انه إذا كتب وشتى حلل ذكر الوطواط ان الجاحظ كان ذميم الصورة قبيح المنظر  177

الطروس بأقالمه وإذا تکلم لفظ الدر من نثور كالمه . قال المسعودی فی مروج الذهب ال 

یعلم ممن سلف وخلف أفصح من الجاحظ وفی معجم األدباء . حدث أبو هفان قال لم أر 

قرأته اال استوفی  كتحبقط وال سمعت من أحب العلوم أكثر من الجاحظ . فإنه لم یقع بيده 

كائنا ما كان حتى أنه كان یکترى دكاكين الوراقين ویبيت فيها للنظر . اه قال ابن خلدون . 

. سمعنا من شيوخنا فی مجال  التعليم أن أصول فن األدب وأركانه أربعۀ دواوین وهری  

أدب الکاتب البن قتيبۀ وكتاب الکامل للمبرد وكتاب البيران والتبيرين للجراحظ وكتراب     

 - 8وما سوى هذه األربعۀ فتبع لها وفروع عنهرا  ‹  667صفحه › ی علی القالی النوادر ألب

أورد فيه أخبار البیالء وأقوالهم  -كتاب البیالء  - 1(  8غير مطبوع )  -كتاب األصنام 
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ومحاوراتهم وما احتجوا به للبیل واالمساك طبع على النسیۀ األصرليۀ الموجرودة فری    

 - 1 117ص  8111وبمط الجمهرور   8222ليدن  -فلوتن اآلستانۀ باعتناء األستاذ فان 

جمع فيه المؤلف من صنوف البيان وغررر األحادیرث وعيرون الیطرب      -البيان والتبيين 

والفقر المستحسنۀ مع ذكر مذهب الشعوبيۀ وطعنهم على خطباء العرب وادحاض حججهم 

 -الغمرراوی   وغير ذلك . طبع مع شرح غریب ألفاظه لحسن الفاكهانی والشريخ الزهرری  

بمرط الجماليرۀ    1وجرزء   - 8181/  1والجزء الثرانی   8188الجزء األول بالمط العلميۀ 

 -وقف على طبعه محب الدین الیطيب المحرر بجریدة المؤید وعمل له فهرارس   8111

وفری   12ص  8111وطبع منتیبات من البيان والتبيين باعتناء مکتبرۀ الرغائرب بمصرر    

طبع فی دار الکتب المصرریۀ بتحقير     -فی أخالق الملوك  التاج - 1 81مجموعۀ رقم 

 - 7 712العالمۀ احمد زكی باشا ) أنظر جامع التصرانيف الحدیثرۀ ( الجرزء األول رقرم     

وهو من أحسن تصانيفه جمع فيه كل غریبۀ وأهرداه إلرى الروزیر     -الحنين إلى األوطان 

الجزائرری بمرط المنرار     طبع بتصحيح الشريخ طراهر   -محمد بن عبد الملك ابن الزیات 

طبع على نفقۀ محمد الساسری المغربری    -كتاب الحيوان ‹  661صفحه ›  11ص  8111

بمط التقردم   7إلى  1والجزء  8111بمط الحميدیۀ المصریۀ  1و  8الجزء  -بسبعۀ أجزاء 

(  1( فی الحاسرد والمحسرود )    8مجموعۀ رسائله )  -رسائل الجاحظ  - 7 8111/  7

( فری   1( فی فیر السرودان علرى البيضران )     1ك وعامۀ جند الیالفۀ ) فی مناقب التر

( فری مردح التجرار وذم عمرل      6( فی تفضيل النط  علی الصمت )  7التربيع والتدویر ) 

( فری   82( فی اسرتنجاز الوعرد )    2( فی الوكالء )  1( فی العش  والنسا )  7السلطان ) 

طبعت على نفقۀ محمد الساسری مصرر    -نين ( فی طبقات المغ 88بيان مذاهب الشيعۀ ) 

ثرالث رسرائل للجراحظ     8221وطبع فی ليدن بعنایۀ فان فلوتن سرنۀ   828ص  8111

األولى كتبها للفتح بن خاقان فی مناقب الترك وعامۀ جند الیالفرۀ الثانيرۀ كتراب فیرر     

الربيرع  سرلوة الحریرف بمنراظرة     - 1السودان على البيضان الثالثۀ كتاب التربيع والتدویر 
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 8121أسرتانۀ   -والیریف ومعه كتاب الشهاب فی الشيب والشباب للمرتضى أبی القاسم 

وطبعت رسالۀ سلوة الحریف مع كتاب مسامرة الضيف للشيخ أبی بکر بن محمد  811ص 

الفصول المیتارة من كتب أبی عثمان الخ طبعت هذه الفصول بهرامش   - 2عارف خوقير 

رسالۀ كتب  -فضائل األتراك  - 82 8111بمط التقدم سنۀ كتاب الکامل للمبرد المطبوع 

فی عنوانها هذا ما كتبه الکاتب المتفنن الوحيد أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ إلى الفتح 

بن خاقان وزیر المتوكل فی فضائل األتراك وما اختصوا به مرن الشرجاعۀ وعلرو الهمرۀ     

م  8121ل بالمط العموميرۀ سرنۀ   طبعت بالشکل الکام -وحسن البالء فی خدمۀ االسالم 

المحاسرن   - 88رسرائل الجراحظ    7أنظر رقم  -وطبعت ضمن رسائل الجاحظ  11ص 

صفحه › واألضداد والعجائب والغرائب وله مقدمۀ باللغۀ الفرنسيۀ باعتناء فان فلوتن . ليدن 

 ( 1)  821س  8111وطبع بالمط العمودیۀ  8111( مط السعادة  8م )  8121‹  662

 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ابوالفرج اصفهانی معرّفی .338

 171ص ،1 األعالم،ج

م( علی بن الحسين بن محمد بن أحمد  267 -127ه  176 -111أبُو الفَرَج األصْبَهَانی )

فری  بن الهيثم المروانی األموی القرشی، أبو الفرج األصبهانی: مرن أئمرۀ األدب، األعرالم    

معرفۀ التاریخ و األنساب و السير و اآلثار و اللغۀ و المغازی. ولد فی أصبهان، و نشرأ و  

و كان یبعث بتصرانيفه سررا إلرى    «. و العجب أنه أموی شيعی»توفی ببغداد. قال الذهبی: 

 صاحب األندل  األموی فيأتيه إنعامه.

ثله، جمعه فی خمسين واحد و عشرون جزءا، لم یعمل فی بابه م« ط -األغانی»من كتبه 

« اإلماء الشواعر»و « القيان»و « نسب بنی عبد شم »و « ط -مقاتل الطالبيين»سنۀ، و 
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فی مآثر العرب و مثالبها، و « التعدیل و اإلنصاف»یوم، و  8722ذكر فيه « أیام العرب»و 

الیمرارون و  »و « الحانرات »و « مجررد األغرانی  »و « الردیارات »و « جمهرة النسرب »

و « ط -صاحب األغانی»و لمحمد أحمد خلف اهلل، كتاب «. يداب الغرباء»و « تالیمارا

 [.8« ]ط -أبو الفرج األصبهانی»و « ط -دراسۀ األغانی»لشفي  جبری بدمش  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 قتملّ ی ماجرای شکستن پیشانی چاپلوس معاویه و ادامه .339

 818ص اخالق الملوك،  یالتاج ف

 معاویۀ والرهاوی بين

یحکى عن أبی شجرة، یزید بن شجرة الرهاوی، أنه بينا هو یسایر معاویۀ بن أبری   وهکذا

سفيان، ومعاویۀ یحدثه عن یوم خزاعۀ وبنی میزوم وقریش، وكان هذا قبل الهجرة، وكان 

ع ببعيره على رابيۀ، ثرم  یوماً أشرف فيه الفریقان على الهلکۀ حتى جاءهم أبو سفيان فارتف

 فانصرفوا. فریقين،أومأ بکميه إلى ال

: فبينا معاویۀ یحدث یزید بن شجرة بهذا الحدیث، إذ صك وجه یزیرد حجرر عرائر    قال

 فأدماه، وجعلت الدماء تسيل من وجهه على ثوبه، وهو ما یمسح وجهه.

ر المؤمنين؟ قال: هرذا  له معاویۀ: هلل أنت! ما ترى ما نزل بك؟ قال: وما ذاك، یا أمي فقال

دم وجهك یسيل على ثوبك! قال: أعت  ما أملك، إن لم یکرن حردیث أميرر المرؤمنين     

 ألهانی حتى غمر فکری، وغطى على قلبی، فما شعرت بشیء حتى نبهنی أمير المؤمنين

له معاویۀ: لقد ظلمك من جعلك فری ألرف مرن العطراء، و أخرجرك مرن عطراء         فقال

فی عطائه ألرف    صفين. فأمر له بیمسمائۀ ألف درهم و زاده أهلأبناءالمهاجرین، و حماة 

  درهم، و جعله بين جلده و ثوبه



 311 __کتاب مستندات  |........................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ه قسریخالد بن عبداللّ معرّفی .341

 127ص ،1 األعالم،ج

بن أسرد القسرری،    م( خالد بن عبد اهلل بن یزید 711 -616ه  816 -66خالد القَسْرِی )

 من بجيلۀ، أبو الهيثم: أمير العراقين، و أحد خطباء العرب و أجوادهم.

ه للوليد بن عبد الملك، ثم واله هشرام   12یمانیّ األصل، من أهل دمش . ولی مکۀ سنۀ 

ه، فأقام بالکوفۀ. و طالت مدته إلى أن عزله هشرام   827العراقين )الکوفۀ و البصرة( سنۀ 

ى مکانه یوسف بن عمر الثقفی و أمره أن یحاسبه، فسجنه یوسف و عذبه ه و ول 812سنۀ 

بالحيرة، ثم قتله فی أیام الوليد بن یزید. و كان خالد یرمى بالزندقۀ، و للفرزدق هجاء فيه 

[1.] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ه و عراقبر مکّ اللّهحکومت خالد بن عبد .341

 122ص ،7 الکبرى،ج طبقاتال

قال محمد بن عمر و غيره: لم یکن یزید بن أسد ممن اختط بالکوفۀ فی خالفۀ عمر برن  

الیطاب و ال نزلها و نزل الشام من ولده خالد بن عبد اهلل بن یزید القسری و ولری مکرۀ   

تنى للوليد بن عبد الملك و ولی العراق لهشام بن عبد الملك و اشترى بالکوفۀ خططا و اب

 بها دارا و له بها عقب و عدد كثير.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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  تنبوّبر  خالفتبرتری در  اللّهسخن خالد بن عبد .342

 112ص ،6 الطبری،ج تاریخ

 ... 12سنه 

 خبر والیه خالد القسرى على مکۀ

يما زعم الواقدى، و ذكر ان عمر بن و فی هذه السنه ولى خالد بن عبد اهلل القسرى مکۀ ف

صالح حدثه عن نافع مولى بنى میزوم، قال: سمعت خالد بن عبد اهلل یقول على منبر مکۀ 

 و هو ییطب:

 ایها الناس، أیهما اعظم؟ ا خليفه الرجل على اهله، أم رسوله اليهم؟

قاه ملحا أجاجا، و اهلل لو لم تعلموا فضل الیليفۀ، اال ان ابراهيم خليل الرحمن استسقى فس

ثنيرۀ   -و استسقاه الیليفۀ فسقاه عذبا فراتا، بئرا حفرها الوليد بن عبرد الملرك برالثنيتين   

فکان ینقل ماؤها فيوضع فی حروض مرن ادم الرى جنرب زمرزم       -طوى و ثنيۀ الحجون

 ليعرف فضله على زمزم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 وسف بن عمر ثقفیی معرّفی .343

 111ص ،1 األعالم،ج

م( یوسف بن عمر بن محمد بن الحکرم أبرو یعقروب،     717 -222ه  817 -222الثَّقَفی )

الثقفی: أمير، من جبابرة الوالة فی العهد األموی. كانت منازل أهلره فری البلقراء )بشررقی     

ى والیۀ العرراق  ه( ثم نقله هشام إل 826األردن( و ولی اليمن لهشام بن عبد الملك )سنۀ 

علرى الريمن، و دخرل    « الصلت»( و أضاف إليه إمرة خراسان، فاستیلف ابنه 818)سنۀ 
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خالد بن عبرد اهلل  »فأقام بها. ثم قتل سلفه فی اإلمارة « الکوفۀ»العراق، و عاصمته یومئذ 

 تحت العذاب.« القسری

عليه، و حبسه فی  ( و قبض816و استمر إلى أیام یزید بن الوليد، فعزله یزید )فی أواخر 

دمش ، إلى أن أرسل إليه یزید بن خالد القسری من قتله فی السجن، بثأر أبيره. و عمرره   

نيف و ستون سنۀ. و كان صغير الحجم، قصير القامۀ عظيم اللحيۀ، فصريحا، جروادا )كران    

 سماطه كل یوم خمسمائۀ مائدة( یسلك سبيل الحجاج فی األخذ بالشدة و العنف.

المثل فی التيه و الحم ، یقال: أتيه من أحم  ثقيف، قال الرذهبی: كران    و كان یضرب به

 [.1فی الحيرة، منسوب إليه ]« سوق یوسف»مهيبا جبارا ظلوما. و فی میتصر البلدان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 عراقیوسف بن عمر بر  حاکمیّت ی دوره .344

 (111)ر.ك: سند شماره 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 اطتوسط خیّ ثقفییوسف بن عمر  تحمیق .345

 116-117ص ،7 الکامل،ج

و كان فی یوسف أشياء متباینۀ متناقضۀ، كان طویل الصالة مالزما للمسجد ضابطا لحشمه 

التضرّع و الدعاء، فکران   [، كثير8و أهله عن الناس، ليّن الکالم، متواضعا، حسن الملکۀ ]

یصلّی الصبح و ال یکلّم أحدا حتّى یصلّی الضحى، یقرأ القرين و یتضررّع، و كران بصريرا    

بالشعر و األدب، و كان شدید العقوبۀ مسرفا فی ضرب األبشار، فکان یأخذ الثوب الجدید 

، أتری  فيمرّ ظفره عليه، فإن تعلّ  به طاقۀ ضرب صاحبه و ربّما قطع یده. و كران أحمر   
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یوما بثوب فقال لکاتبه: ما تقول فی هذا الثوب؟ فقال: كان ینبغی أن تکون بيوتره أصرغر   

 ممّا هی. فقال للحائك: صدق یا بن اللیناء! فقال الحائك: نحن أعلم بهذا.

فقال لکاتبه: صدق یا بن اللیناء. فقال الکاتب: هذا یعمل فی السنۀ ثوبا أو ثروبين، و أنرا   

 كل سنۀ مائۀ ثوب مثل هذا. فقال للحائك:یمرّ على یدیّ فی 

صدق یا بن اللیناء! فلم یزل یکذّب هذا مرّة و هذا مرّة حتّى عدّ أبيات الثوب فوجردها  

 تنقص بيتا من أحد جانبی الثوب، فضرب الحائك مائۀ سوط.

 و قيل: إنّ یوسف أراد السفر فدعا جواریه فقال إلحداهنّ: تیرجين معی؟

 خبيثۀ كلّ هذا من حبّ النکاح، یا خادم اضرب رأسها.قالت: نعم. قال: یا 

و قال ألخرى: ما تقولين؟ فقالت: أقيم على ولدی. فقال: یا خبيثۀ أ كلّ هذا زهرادة فری؟   

اضرب رأسها. و قال لثالثۀ: ما تقولين؟ قالت: ما أدری ما أقول: إن قلت ما قالت إحداهما 

 تحتجّين؟ اضرب رأسها. فضرب الجميع. لم يمن عقوبتك. فقال: یا لیناء أ و تناقضين و

 و كان قصيرا عظيم اللحيۀ، و كان یحضر الثوب الطویل ليفصله ليلبسه،

 116ص ،7 الکامل،ج                        

[ منه ضربه، فإن قال له الیيّاط: ال یکفينا إلّا بعرد التصررّف   8فإن قال الیيّاط إنّه یفضل ]

ون له ثيابا طواال و یأخذون ما ینبغی من الثوب یوهمونره  فی التفصيل، سرّه، فکانوا یفصل

أنّ الثوب لم یکفه فيرضى بذلك. و له فی هذا الباب أشياء نروادر، منهرا أنّره قرال یومرا      

 [ يخر.1لکاتب له: ما حبسك؟ قال: اشتکيت ضرسی، فدعا بحجّام یقلعه و معه ضرس ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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یوسف بن عمر به دست  بن حسین شهادت زید بن علیّ .346

  ثقفی

 111ص األخبارالطوال،

فلم یزل خالد مقيما بالکوفه حتى خرج زید بن على، بن الحسين، بن على بن ابى طالب 

 ع بالکوفه.

 و كان خروجه فی صفر سنه ثمانی عشره و مائه.

 فانهزم اصحاب زید، و خذلوه. [1فسار اليه یوسف بن عمر، فالتقوا بالکناسۀ ]

 فأخذه یوسف بن عمر، فضرب عنقه.

 و بعث برأسه الى هشام، و صلب جسده بالکناسۀ.

 111ص إختيار معرفۀ الرجال، رجال الکشی، 
 یُوسُفُ بْنُ عُمَرَ هُوَ الَّرذِی قَتَرلَ    حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ 111

ائِلَۀً زَیْداً، وَ كَانَ عَلَى الْعِرَاقِ، وَ قَطَعَ یَدَ أُمِّ خَالِدٍ وَ هِیَ امْرَأَةٌ صَالِحَۀٌ عَلَى التَّشَيُّعِ وَ كَانَتْ مَ

 إِلَى زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ )ع(.

 871-871ص ، 16 جبحار األنوار، 

 

يهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَرنْ حَمْرزَةَ بْرنِ    لی، األمالی للصدوق الْهَمْدَانِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِ -11

حُمْرَانَ قَالَ: دَخَلْتُ إِلَى الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ لِی یَا حَمْزَةُ مِنْ أَیْنَ أَقْبَلْتَ قُلْرتُ  

یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا لَكَ أَكْثَرْتَ مِنَ الْکُوفَۀِ قَالَ فَبَکَى ع حَتَّى بَلَّتْ دُمُوعُهُ لِحْيَتَهُ فَقُلْتُ لَهُ 

لَ الْبُکَاءَ فَقَالَ ذَكَرْتُ عَمِّی زَیْداً ع وَ مَا صُنِعَ بِهِ فَبَکَيْتُ فَقُلْتُ لَهُ وَ مَا الَّذِی ذَكَرْتَ مِنْهُ فَقَرا 

نْکَبَّ عَلَيْهِ وَ قَالَ لَهُ أَبْشِرْ یَا أَبَتَاهْ ذَكَرْتُ مَقْتَلَهُ وَ قَدْ أَصَابَ جَبِينَهُ سَهْمٌ فَجَاءَهُ ابْنُهُ یَحْيَى فَا
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 فَإِنَّكَ تَرِدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَۀَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَريْهِمْ قَرالَ  

ءَ بِهِ إِلَرى سَراقِيَۀٍ    فَکَانَتْ نَفْسُهُ مَعَهُ فَجِیأَجَلْ یَا بُنَیَّ ثُمَّ دَعَا بِحَدَّادٍ فَنَزَعَ السَّهْمَ مِنْ جَبِينِهِ 

دِیٌّ تَجْرِی عِنْدَ بُسْتَانٍ زَائِدَةٍ فَحُفِرَ لَهُ فِيهَا وَ دُفِنَ وَ أُجْرِیَ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَ كَانَ مَعَهُمْ غُلَامٌ سِنْ

رَهُ بِدَفْنِهِمْ إِیَّاهُ فَأَخْرَجَهُ یُوسُفُ بْنُ عُمَررَ  لِبَعْضِهِمْ فَذَهَبَ إِلَى یُوسُفَ بْنِ عُمَرَ مِنَ الْغَدِ فَأَخْبَ

 قَاتِلَهُ وَ فَصَلَبَهُ فِی الْکُنَاسَۀِ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ وَ ذُرِیَ فِی الرِّیَاحِ فَلَعَنَ اللَّهُ

  زَلَ بِنَا أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ بِهِ نَسْتَعِينُخَاذِلَهُ وَ إِلَى اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ أَشْکُو مَا نَ

 871ص ، 16 جبحار األنوار،                         

 «.8»  عَلَى عَدُوِّنَا وَ هُوَ خَيْرُ مُسْتَعَانٍ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  و وقایع بعد از آن اسه بن عبّخیانت عبیداللّ .347

 (111و71 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 خیانت عبیداللّه بن عبّاس و وقایع بعد از آن .348

 (111و71ی  )ر.ك: سند شماره 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 عسگری تاریخ شهادت امام حسن .349

 (11 ی سند شماره)ر.ك:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 در دعا برای همسایه فاطمهعملی حضرت  ی سیره .351

 871-878ص ، دالئل اإلمامۀ
 يبُ، قَالَ:وَ أَخْبَرَنِی الشَّرِیفُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُحَمَّدِیُّ النَّقِ -67/ 67

  أَخْبَرَنِی أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

 871ص ، دالئل اإلمامۀ                        

 ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِیُّ، قَالَ:الْحَسَنِ الْقَزْوِینِیِّ، الْمَعْرُوفِ بِابْنِ مَقْبُرَةَ، قَالَ: حَدَّ

، عَرنْ  «8»  حَدَّثَنَا جَنْدَلُ بْنُ وَالِ ٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْمَازِنِیُّ، عَنْ عَبَّرادٍ الْکَلْبِریِ  

نْ فَاطِمَۀَ الصُّغْرَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِیٍّ، جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَ

 عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ )عَلَيْهِمُ السَّلَامُ(، قَالَ:

اكِعَرۀً سَراجِدَةً   رَأَیْتُ أُمِّی فَاطِمَۀَ )عَلَيْهَا السَّلَامُ( قَائِمَۀً فِی مِحْرَابِهَا لَيْلَۀَ الْجُمُعَۀِ، فَلَمْ تَرزَلْ رَ 

عَمُودُ الصُّبْحِ، وَ سَمِعْتُهَا تَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ، وَ تُسَمِّيهِمْ، وَ تُکْثِررُ  « 1»حَتَّى انْفَجَرَ 

كَمَرا تَردْعِينَ    ءٍ، فَقُلْتُ: یَا أُمَّاهْ، لِمَ لَرا تَردْعِينَ لِنَفْسِركِ    الدُّعَاءَ لَهُمْ، وَ لَا تَدْعُو لِنَفْسِهَا بِشَیْ

 لِغَيْرِكِ؟

 «1»فَقَالَتْ: یَا بُنَیَّ، الْجَارَ ثُمَّ الدَّارَ. 

 181ص ، 16 جبحار األنوار، 

مِصْبَاحُ الْأَنْوَارِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَرنْ فَاطِمَرۀَ    -82

نِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَالَ: رَأَیْتُ أُمِّی فَاطِمَۀَ الصُّغْرَى عَنِ الْحُسَيْ

هَا قَامَتْ فِی مِحْرَابِهَا لَيْلَۀَ الْجُمُعَۀِ فَلَمْ تَزَلْ رَاكِعَۀً سَاجِدَةً حَتَّى انْفَجَرَ عَمُودُ الصُّبْحِ وَ سَرمِعْتُ 

ءٍ لِنَفْسِهَا فَقُلْتُ یَا أُمَّاهْ لِرمَ لَرا    تُسَمِّيهِمْ وَ تُکْثِرُ الدُّعَاءَ لَهُمْ وَ لَا تَدْعُو بِشَیْ تَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَ

 تَدْعِينَ لِنَفْسِكِ كَمَا تَدْعِينَ لِغَيْرِكِ فَقَالَتْ یَا بُنَیَّ الْجَارَ ثُمَّ الدَّارَ.
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 ت عید فطر در بیان امام حسنیّاهمّ .351

 116-117ص تحف العقول، 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*

و روی عن اإلمام السبط التقی أبی محمد الحسن بن علی صلوات اهلل عليهما و رحمته و 

  ...بركاته فی طوال هذه المعانی

 116ص تحف العقول،                         

وَ مَرَّ ع فِی یَوْمِ فِطْرٍ بِقَوْمٍ یَلْعَبُونَ وَ یَضْحَکُونَ فَوَقَفَ عَلَى رُءُوسِهِمْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ جَعَرلَ  ... 

فَيَسْتَبِقُونَ فِيهِ بِطَاعَتِهِ إِلَى مَرْضَاتِهِ فَسَبَ َ قَروْمٌ فَفَرازُوا وَ   « 7»  شَهْرَ رَمَضَانَ مِضْمَاراً لِیَلْقِهِ

رَ يخَرُونَ فَیَابُوا فَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِنْ ضَاحِكٍ لَاعِبٍ فِی الْيَروْمِ الَّرذِی یُثَرابُ فِيرهِ     قَصَّ

 الْمُحْسِنُونَ وَ یَیْسَرُ فِيهِ الْمُبْطِلُونَ وَ ایْمُ اللَّهِ لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ لَعَلِمُروا أَنَّ الْمُحْسِرنَ مَشْرغُولٌ   

 ءَ مَشْغُولٌ بِإِسَاءَتِهِ ثُمَّ مَضَى. سِیبِإِحْسَانِهِ وَ الْمُ

 882ص ، 77 جبحار األنوار، 

 )به نقل از تحف العقول(
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 11مثنوی معنوی، مولوی، دفتر ششم، بیش: 
 گفت يری ليك كو دور یزید

 دست این غم چه دیر اینجا رسيدكی ب

 

 چشم كوران ين خسارت را بدید

 گوش كران ين حکایت را شنيد

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar6/sh24/
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 خفته بودستيد تا اكنون شما

 كه كنون جامه دریدیت از عزا

 

 پ  عزا بر خود كنيد ای خفتگان

 زانك بد مرگيست این خواب گران

 

 روح سلطانی ز زندانی بجست

 جامه چه درانيم و چون خایيم دست

 

 اند نك ایشان خسرو دین بودهچو

 وقت شادی شد چو بشکستند بند

 

 سوی شادروان دولت تاختند

 كنده و زنجير را انداختند

 

 روز ملکست و گش و شاهنشهی

 گر تو یك ذره ازیشان يگهی

 

 ای يگه برو بر خود گری ور نه

 زانك در انکار نقل و محشری
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 بر دل و دین خرابت نوحه كن

 خاك كهنبيند جز این  كه نمی

 

 بيند چرا نبود دلير ور همی

 سير پشتدار و جانسپار و چشم

 

 در رخت كو از می دین فرخی

 گر بدیدی بحر كو كف سیی

 

 ينك جو دید يب را نکند دریغ

 خاصه ين كو دید ين دریا و ميغ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 شهادت امام حسین ینحوه .357

 171-112ص ،7 الطبری،ج ختاری

قال هشام: حدثنى عمرو بن شمر، عن جابر الجعفى، قال: عطش الحسين حتى اشتد عليه 

العطش، فدنا ليشرب من الماء، فرماه حصين بن تميم بسهم، فوقع فی فمه، فجعرل یتلقرى   

هرم  الدم من فمه، و یرمى به الى السماء، ثم حمد اهلل و اثنى عليه، ثم جمع یدیه فقرال: الل 

 احصهم عددا، و اقتلهم بددا، و ال تذر على االرض منهم أحدا.

قال هشام، عن ابيه محمد بن السائب، عن القاسم بن األصبغ بن نباته، قال: حردثنى مرن   

شهد الحسين فی عسکره ان حسينا حين غلب على عسکره ركب المسناه یریرد الفررات،   
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ا بينه و بين الماء ال تتام اليره شريعته،   قال: فقال رجل من بنى ابان بن دارم: ویلکم! حولو

  قال: و ضرب

 172ص ،7 الطبری،ج تاریخ                        

فرسه، و اتبعه الناس حتى حالوا بينه و بين الفرات، فقال الحسين: اللهرم اظمره،    68سنه 

 قال: و ینتزع األبانی بسهم، فاثبته فی حنك الحسين، قال:

بسط كفيه فامتألت دما، ثم قال الحسين: اللهم انى اشکو إليك  فانتزع الحسين السهم، ثم

ما یفعل بابن بنت نبيك، قال: فو اهلل ان مکث الرجل اال یسيرا حتى صب اهلل عليه الظمرا،  

 فجعل ال یروى.

قال القاسم بن األصبغ: لقد رأیتنی فيمن یروح عنه و الماء یبرد له فيه السرکر و عسراس   

ها الماء، و انه ليقول: ویلکم! اسقونى قتلنی الظمرا، فيعطرى القلره او    فيها اللبن، و قالل في

الع  كان مرویا اهل البيت فيشربه، فإذا نزعه من فيه اضطجع الهنيهۀ ثم یقرول: ویلکرم!   

 اسقونى قتلنی الظما، قال: فو اهلل ما لبث اال یسيرا حتى انقد بطنه انقداد بطن البعير.

شمر بن ذی الجوشن اقبل فی نفر نحو مرن عشرره مرن     قال ابو مینف فی حدیثه: ثم ان

رجاله اهل الکوفه قبل منزل الحسين الذى فيه ثقله و عياله، فمشى نحوه، فحرالوا بينره و   

بين رحله، فقال الحسين: ویلکم! ان لم یکن لکم دین، و كنرتم ال تیرافون یروم المعراد،     

اهلى من طغامکم و جهالکم،  فکونوا فی امر دنياكم أحرارا ذوى احساب، امنعوا رحلی و

 فقال ابن ذی الجوشن:

و اسرمه عبرد    -ذلك لك یا بن فاطمه، قال: و اقدم عليه بالرجالره، مرنهم ابرو الجنروب    

و القشعم بن عمرو بن یزید الجعفى، و صالح بن وهب اليزنی، و سرنان   -الرحمن الجعفى

وشن یحرضهم، فمر بن ان  النیعى، و خولى بن یزید األصبحی، فجعل شمر ابن ذی الج

 بابى الجنوب و هو شاك فی السالح فقال له:
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اقدم عليه، قال: و ما یمنعك ان تقدم عليه أنت! فقال له شمر: الى تقول ذا! قال: و أنت لی 

 و كان شجاعا: -تقول ذا! فاستبا، فقال له ابو الجنوب

 و اهلل لهممت ان اخضیض السنان فی عينك، قال: فانصرف عنه شمر و قال:

و اهلل لئن قدرت على ان اضرك الضرنك قال: ثم ان شمر برن ذی الجوشرن اقبرل فری     

 الرجاله نحو الحسين، فاخذ الحسين یشد عليهم فينکشفون عنه.

  ثم انهم أحاطوا به احاطه، و اقبل الى الحسين غالم من اهله، فأخذته اخته

 178ص ،7 الطبری،ج تاریخ                        

ابنه على لتحبسه، فقال لها الحسين: احبسيه، فأبى الغالم، و جاء یشتد الى زینب  68سنه 

من بنى تريم اهلل برن    -الحسين، فقام الى جنبه، قال: و قد اهوى بحر بن كعب بن عبيد اهلل

 الى الحسين بالسيف، فقال الغالم: -ثعلبه بن عکابه

يده فأطنها اال الجلده، فإذا یرده  یا بن الیبيثۀ، ا تقتل عمى! فضربه بالسيف، فاتقاه الغالم ب

معلقۀ، فنادى الغالم: یا أمتاه! فأخذه الحسين فضمه الى صدره، و قال: یا بن أخی، اصربر  

على ما نزل بك، و احتسب فی ذلك الیير، فان اهلل یلحقك بآبائك الصرالحين، برسرول   

 هم اجمعين.اهلل ص و على بن ابى طالب و حمزه و جعفر و الحسن بن على، صلى اهلل علي

 قال ابو مینف: حدثنى سليمان بن ابى راشد، عن حميد بن مسلم، قال:

سمعت الحسين یومئذ و هو یقول: اللهم امسرك عرنهم قطرر السرماء، و امرنعهم بركرات       

االرض، اللهم فان متعتهم الى حين ففرقهم فرقا، و اجعلهم طرائ  قددا، و ال ترض عرنهم  

نا، فعدوا علينا فقتلونا قال: و ضارب الرجاله حتى انکشفوا الواله ابدا، فإنهم دعونا لينصرو

عنه، قال: و لما بقی الحسين فی ثالثۀ رهط او اربعه، دعرا بسرراویل محققره یلمرع فيهرا      

 البصر، یمانی محق ، ففزره و نکثه لکيال یسلبه، فقال له بعض اصحابه:

لبسه، قال: فلما قترل اقبرل   لو لبست تحته تبانا! قال: ذلك ثوب مذله، و ال ینبغى لی ان ا

 بحر بن كعب فسلبه ایاه فتركه مجردا.
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ان یدی بحر برن   1قال ابو مینف: فحدثنی عمرو بن شعيب، عن محمد بن عبد الرحمن 

 كعب كانتا فی الشتاء تنضحان الماء، و فی الصيف تيبسان كأنهما عود.

 بارقى،قال ابو مینف: عن الحجاج، عن عبد اهلل بن عمار بن عبد یغوث ال

 171ص ،7 الطبری،ج تاریخ                        

و عتب على عبد اهلل بن عمار بعد ذلك مشهده قتل الحسين، فقرال عبرد اهلل برن     68سنه 

 عمار: ان لی عند بنى هاشم ليدا، قلنا له: و ما یدك عندهم؟ قال:

رفت عنه غير بعيد، حملت على حسين بالرمح فانتهيت اليه، فو اهلل لو شئت لطعنته، ثم انص

و قلت: ما اصنع بان اتولى قتله! یقتله غيرى قال: فشد عليه رجالره ممرن عرن یمينره و     

شماله، فحمل على من عن یمينه حتى ابذعروا، و على من عن شرماله حترى ابرذعروا، و    

عليه قميص له من خز و هو معتم، قال: فو اهلل ما رایت مکسورا قط قد قتل ولده و اهرل  

صحابه اربط جأشا، و ال امضى جنانا و ال اجرا مقدما منه، و اهلل ما رایت قبله و ال بيته و ا

بعده مثله، ان كانت الرجاله لتنکشف من عن یمينه و شماله انکشاف المعزى إذا شد فيهرا  

الذئب، قال: فو اهلل انه لکذلك إذ خرجت زینب ابنه فاطمه اخته، و كأنی انظر الى قرطهرا  

و عاتقها و هی تقول: ليت السماء تطابقت على االرض! و قد دنا عمر بن  یجول بين أذنيها

سعد من حسين، فقالت: یا عمر بن سعد، ا یقتل ابو عبد اهلل و أنت تنظر اليه! قال: فکرأنی  

 انظر الى دموع عمر و هی تسيل على خدیه و لحيته، قال: و صرف بوجهه عنها.

حميد بن مسلم، قال: كانت عليه جبه مرن   قال ابو مینف: حدثنى الصقعب بن زهير، عن

خز، و كان معتما، و كان میضوبا بالوسمه، قال: و سمعته یقول قبل ان یقتل، و هو یقاترل  

على رجليه قتال الفارس الشجاع یتقى الرميه، و یفترض العورة، و یشد على الیيل، و هو 

 یقول:

عباد اهلل اهلل اسریط علريکم لقتلره    اعلى قتلى تحاثون! اما و اهلل ال تقتلون بعدی عبدا من 

منى، و ایم اهلل انى ألرجو ان یکرمنی اهلل بهروانکم، ثرم ینرتقم لری مرنکم مرن حيرث ال        
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تشعرون، اما و اهلل ان لو قد قتلتمونی لقد القى اهلل بأسکم بينکم، و سفك دمراءكم، ثرم ال   

نهار و لو شراء  یرضى لکم حتى یضاعف لکم العذاب األليم قال: و لقد مکث طویال من ال

الناس ان یقتلوه لفعلوا، و لکنهم كان یتقى بعضهم ببعض، و یحب هؤالء ان یکفيهم هؤالء، 

 قال:

 171ص ،7 الطبری،ج تاریخ                        

فنادى شمر فی الناس: ویحکم، ما ذا تنظرون بالرجل! اقتلوه ثکلرتکم أمهراتکم!    68سنه 

بت كفه اليسرى ضربه، ضرربها زرعره برن شرریك     قال: فحمل عليه من كل جانب، فضر

التميمى، و ضرب على عاتقه، ثم انصرفوا و هو ینوء و یکبو، قال: و حمل عليه فی تلك 

الحال سنان بن ان  بن عمرو النیعى فطعنه بالرمح فوقرع، ثرم قرال لیرولی برن یزیرد       

: فرت اهلل  األصبحی: احتز راسه، فاراد ان یفعل، فضعف فارعد، فقال لره سرنان برن انر     

عضدیك، و ابان یدیك! فنزل اليه فذبحه و احتز راسه، ثم دفع الى خولى بن یزید، و قد 

 ضرب قبل ذلك بالسيوف.

قال ابو مینف، عن جعفر بن محمد بن على، قال: وجد بالحسين ع حرين قترل ثرالث و    

 ثالثون طعنه و اربع و ثالثون ضربه، قال:

حسين اال شد عليه میافه ان یغلب على راسره،  و جعل سنان بن ان  ال یدنو احد من ال

حتى أخذ راس الحسين فدفعه الى خولى، قال: و سلب الحسرين مرا كران عليره، فاخرذ      

و كانت من خز، و كران یسرمى    -سراویله بحر بن كعب، و أخذ قي  بن االشعث قطيفته

ل مرن  و أخذ نعليه رجل من بنى أود یقال له األسود، و أخذ سيفه رجر  -بعد قي  قطيفه

بنى نهشل بن دارم، فوقع بعد ذلك الى اهل حبيب بن بدیل، قرال: و مرال النراس علرى     

الورس و الحلل و اإلبل و انتهبوها، قال: و مال الناس على نساء الحسين و ثقله و متاعه، 

 فان كانت المرأة لتنازع ثوبها عن ظهرها حتى تغلب عليه فيذهب به منها.
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عبد الرحمن الیثعمى، ان سوید بن عمرو بن ابى المطاع  قال ابو مینف: حدثنى زهير بن

كان صرع فاثین، فوقع بين القتلى مثینا، فسمعهم یقولون: قتل الحسين، فوجد افاقه، فإذا 

معه سکين و قد أخذ سيفه، فقاتلهم بسکينه ساعه، ثم انه قتل، قتله عروه بن بطار التغلبى، 

 و زید بن رقاد الجنبی، و كان يخر قتيل.

 881-821ص ، 1 إلرشاد فی معرفۀ حجج اهلل على العباد، جا

 فِی ثُمَّ جَلَ َ الْحُسَيْنُ ع أَمَامَ الْفُسْطَاطِ فَأُتِیَ بِابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ هُوَ طِفْلٌ فَأَجْلَسَهُ

ى الْحُسَيْنُ ع دَمَهُ فَلَمَّا مَلَأَ كَفَّهُ صَبَّهُ فِری  حَجْرِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِی أَسَدٍ بِسَهْمٍ فَذَبَحَهُ فَتَلَقَّ

ثُمَّ قَالَ: رَبِّ إِنْ تَکُنْ حَبَسْتَ عَنَّا النَّصْرَ مِنَ السَّمَاءِ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لِمَرا هُروَ خَيْررٌ وَ     الْأَرْضِ

 ى وَضَعَهُ مَعَ قَتْلَى أَهْلِهِ.ثُمَّ حَمَلَهُ حَتَّ -انْتَقِمْ لَنَا مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

 822ص ، 1 اإلرشاد فی معرفۀ حجج اهلل على العباد، ج                        

 وَ رَمَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُقْبَۀَ الْغَنَوِیُّ أَبَا بَکْرِ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَتَلَهُ.

مِنْ أُمِّهِ وَ « 8»  سُ بْنُ عَلِیٍّ رَحْمَۀُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَثْرَةَ الْقَتْلَى فِی أَهْلِهِ قَالَ لِإِخْوَتِهِفَلَمَّا رَأَى الْعَبَّا

لِهِ فَإِنَّهُ هُمْ عَبْدُ اللَّهِ وَ جَعْفَرٌ وَ عُثْمَانُ یَا بَنِی أُمِّی تَقَدَّمُوا حَتَّى أَرَاكُمْ قَدْ نَصَحْتُمْ لِلَّهِ وَ لِرَسُو

 ا وُلْدَ لَکُمْ فَتَقَدَّمَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَاتَلَ قِتَالًا شَدِیداً فَاخْتَلَفَ هُوَ وَ هَرانِئُ بْرنُ ثُبَيْرتٍ الْحَضْررَمِیُّ    لَ

هَرانِئٌ وَ   ضراً ضَرْبَتَيْنِ فَقَتَلَهُ هَانِئٌ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ تَقَدَّمَ بَعْدَهُ جَعْفَرُ بْنُ عَلِیٍّ رَحِمَهُ اللَّهِ فَقَتَلَرهُ أَیْ 

فَرَمَراهُ   تَعَمَّدَ خَوَلِیُّ بْنُ یَزِیدَ الْأَصْبَحِیُّ عُثْمَانَ بْنَ عَلِیٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ قَدْ قَامَ مَقَامَ إِخْوَتِهِ

 بِسَهْمٍ فَصَرَعَهُ وَ شَدَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِی دَارِمٍ فَاحْتَزَّ رَأْسَهُ.

ۀُ عَلَى الْحُسَيْنِ ع فَغَلَبُوهُ عَلَى عَسْکَرِهِ وَ اشْتَدَّ بِهِ الْعَطَشُ فَرَكِبَ الْمُسَرنَّاةَ  وَ حَمَلَتِ الْجَمَاعَ

یُرِیدُ الْفُرَاتَ وَ بَيْنَ یَدَیْهِ الْعَبَّاسُ أَخُوهُ فَاعْتَرَضَتْهُ خَيْلُ ابْنِ سَعْدٍ وَ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ بَنِی « 1»

لَکُمْ حُولُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْفُرَاتِ وَ لَا تُمَکِّنُوهُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ الْحُسَيْنُ ع اللَّهُمَّ دَارِمٍ فَقَالَ لَهُمْ وَیْ

یَدَهُ  أَظْمِئْهُ فَغَضِبَ الدَّارِمِیُّ وَ رَمَاهُ بِسَهْمٍ فَأَثْبَتَهُ فِی حَنَکِهِ فَانْتَزَعَ الْحُسَيْنُ ع السَّهْمَ وَ بَسَطَ
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کِهِ فَامْتَلَأَتْ رَاحَتَاهُ بِالدَّمِ فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّی أَشْکُو إِلَيْكَ مَا یُفْعَرلُ بِرابْنِ   تَحْتَ حَنَ

 هُ عَنْرهُ بِنْتِ نَبِيِّكَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَکَانِهِ وَ قَدِ اشْتَدَّ بِهِ الْعَطَشُ وَ أَحَاطَ الْقَوْمُ بِالْعَبَّاسِ فَاقْتَطَعُو

  فَجَعَلَ یُقَاتِلُهُمْ وَحْدَهُ حَتَّى قُتِلَ
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یَّ لسِّنْبِسِر رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ كَانَ الْمُتَوَلِّی لِقَتْلِهِ زَیْدَ بْنَ وَرْقَاءَ الْحَنَفِیَّ وَ حَکِيمَ بْنَ الطُّفَيْلِ ا

 بَعْدَ أَنْ أُثْیِنَ بِالْجِرَاحِ فَلَمْ یَسْتَطِعْ حَرَاكاً.

ۀٍ وَ لَمَّا رَجَعَ الْحُسَيْنُ ع مِنَ الْمُسَنَّاةِ إِلَى فُسْطَاطِهِ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ شِمْرُ بْنُ ذِی الْجَوْشَنِ فِی جَمَاعَ

قَالُ لَهُ مَالِكُ بْنُ النَّسْرِ الْکِنْدِیُّ فَشَتَمَ الْحُسَيْنَ وَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَحَاطَ بِهِ فَأَسْرَعَ مِنْهُمْ رَجُلٌ یُ

ضَرَبَهُ عَلَى رَأْسِهِ بِالسَّيْفِ وَ كَانَ عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ فَقَطَعَهَرا حَتَّرى وَصَرلَ إِلَرى رَأْسِرهِ فَأَدْمَراهُ       

أَكَلْتَ بِيَمِينِكَ وَ لَا شَرِبْتَ بِهَا وَ حَشَرَكَ اللَّهُ مَرعَ  فَامْتَلَأَتِ الْقَلَنْسُوَةُ دَماً فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ لَا 

بِسَهَا وَ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَلْقَى الْقَلَنْسُوَةَ وَ دَعَا بِیِرْقَۀٍ فَشَدَّ بِهَا رَأْسَهُ وَ اسْتَدْعَى قَلَنْسُوَةً أُخْرَى فَلَ

الْجَوْشَنِ وَ مَنْ كَانَ مَعَهُ إِلَى مَوَاضِعِهِمْ فَمَکَثَ هُنَيْهَۀً ثُمَّ  اعْتَمَّ عَلَيْهَا وَ رَجَعَ عَنْهُ شِمْرُ بْنُ ذِی

 عَادَ وَ عَادُوا إِلَيْهِ وَ أَحَاطُوا بِهِ.

دُّ فَیَرَجَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع وَ هُوَ غُلَامٌ لَمْ یُرَاهِ ْ مِنْ عِنْردِ النِّسَراءِ یَشْرتَ   

 تَّى وَقَفَ إِلَى جَنْبِ الْحُسَيْنِ فَلَحِقَتْهُ زَیْنَبُ بِنْتُ عَلِیٍّ ع لِتَحْبِسَهُ فَقَالَ لَهَا الْحُسَيْنُ احْبِسِيهِحَ

بْرنُ  یَا أُخْتِی فَأَبَى وَ امْتَنَعَ عَلَيْهَا امْتِنَاعاً شَدِیداً وَ قَالَ وَ اللَّهِ لَا أُفَارِقُ عَمِّی وَ أَهْوَى أَبْجَررُ  

أَبْجَرُ كَعْبٍ إِلَى الْحُسَيْنِ ع بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ وَیْلَكَ یَا ابْنَ الْیَبِيثَۀِ أَ تَقْتُلُ عَمِّی فَضَرَبَهُ 

یَا أُمَّتَاهْ فَأَخَذَهُ  بِالسَّيْفِ فَاتَّقَاهَا الْغُلَامُ بِيَدِهِ فَأَطَنَّهَا إِلَى الْجِلْدَةِ فَإِذَا یَدُهُ مُعَلَّقَۀٌ وَ نَادَى الْغُلَامُ

الْحُسَيْنُ ع فَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَ قَالَ یَا ابْنَ أَخِی اصْبِرْ عَلَى مَا نَزَلَ بِكَ وَ احْتَسِبْ فِی ذَلِكَ الْیَيْرَ 

 فَإِنَّ اللَّهَ یُلْحِقُكَ بِآبَائِكَ الصَّالِحِينَ.

  إِنْ مَتَّعْتَهُمْ إِلَى ثُمَّ رَفَعَ الْحُسَيْنُ ع یَدَهُ وَ قَالَ: اللَّهُمَّ

 888ص ، 1 اإلرشاد فی معرفۀ حجج اهلل على العباد، ج                        
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لِيَنْصُرُونَّا حِينٍ فَفَرِّقْهُمْ فِرَقاً وَ اجْعَلْهُمْ طَرَائِ َ قِدَداً وَ لَا تُرْضِ الْوُلَاةَ عَنْهُمْ أَبَداً فَإِنَّهُمْ دَعَوْنَا 

 عَلَيْنَا فَقَتَلُونَا.ثُمَّ عَدَوْا 

هُ إِلَّا وَ حَمَلَتِ الرَّجَّالَۀُ یَمِيناً وَ شِمَالًا عَلَى مَنْ كَانَ بَقِیَ مَعَ الْحُسَيْنِ فَقَتَلُوهُمْ حَتَّى لَمْ یَبْ َ مَعَ

یَلْمَعُ فِيهَا الْبَصَررُ فَفَزَرَهَرا    ثَلَاثَۀُ نَفَرٍ أَوْ أَرْبَعَۀٌ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْحُسَيْنُ دَعَا بِسَرَاوِیلَ یَمَانِيَّۀٍ

 ثُمَّ لَبِسَهَا وَ إِنَّمَا فَزَرَهَا لِکَيْلَا یُسْلَبَهَا بَعْدَ قَتْلِهِ.« 8»

بٍ بْنِ كَعْ فَلَمَّا قُتِلَ عَمَدَ أَبْجَرُ بْنُ كَعْبٍ إِلَيْهِ فَسَلَبَهُ السَّرَاوِیلَ وَ تَرَكَهُ مُجَرَّداً فَکَانَتْ یَدَا أَبْجَرِ

بَعْدَ ذَلِكَ تَيْبِسَانِ فِی الصَّيْفِ حَتَّى كَأَنَّهُمَا عُودَانِ وَ تَتَرَطَّبَانِ فِی الشِّرتَاءِ فَتَنْضَرحَانِ دَمراً وَ    

 قَيْحاً إِلَى أَنْ أَهْلَکَهُ اللَّهُ.

بَلَ عَلَى الْقَوْمِ یَدْفَعُهُمْ عَنْ نَفْسِرهِ  فَلَمَّا لَمْ یَبْ َ مَعَ الْحُسَيْنِ ع أَحَدٌ إِلَّا ثَلَاثَۀُ رَهْطٍ مِنْ أَهْلِهِ أَقْ

هِ فَجَعَلَ وَ الثَّلَاثَۀُ یَحْمُونَهُ حَتَّى قُتِلَ الثَّلَاثَۀُ وَ بَقِیَ وَحْدَهُ وَ قَدْ أُثْیِنَ بِالْجِرَاحِ فِی رَأْسِهِ وَ بَدَنِ

 الًا.یُضَارِبُهُمْ بِسَيْفِهِ وَ هُمْ یَتَفَرَّقُونَ عَنْهُ یَمِيناً وَ شِمَ

قَطُّ قَدْ قُتِلَ وُلْدُهُ وَ أَهْلُ بَيْتِهِ وَ أَصْحَابُهُ « 1»فَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَوَ اللَّهِ مَا رَأَیْتُ مَکْثُوراً 

بِسَريْفِهِ  أَرْبَطَ جَأْشاً وَ لَا أَمْضَى جَنَاناً مِنْهُ ع إِنْ كَانَتِ الرَّجَّالَرۀُ لَتَشُردُّ عَلَيْرهِ فَيَشُردُّ عَلَيْهَرا      

 فَتَنْکَشِفُ عَنْ یَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ انْکِشَافَ الْمِعْزَى إِذَا شَدَّ فِيهَا الذِّئْبُ.

فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ شِمْرُ بْنُ ذِی الْجَوْشَنِ اسْتَدْعَى الْفُرْسَانَ فَصَارُوا فِی ظُهُورِ الرَّجَّالَرۀِ وَ أَمَررَ   

 قُوهُ بِالسِّهَامِ حَتَّى صَارَالرُّمَاةَ أَنْ یَرْمُوهُ فَرَشَ
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رَ كَالْقُنْفُذِ فَأَحْجَمَ عَنْهُمْ فَوَقَفُوا بِإِزَائِهِ وَ خَرَجَتْ أُخْتُهُ زَیْنَبُ إِلَى بَابِ الْفُسْطَاطِ فَنَادَتْ عُمَر 

وَقَّاصٍ وَیْحَكَ یَا عُمَرُ أَ یُقْتَلُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنْتَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمْ یُجِبْهَا عُمَرُ  بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِی

ءٍ وَ نَادَى شِمْرُ بْنُ ذِی الْجَوْشَنِ  ءٍ فَنَادَتْ وَیْحَکُمْ أَ مَا فِيکُمْ مُسْلِمٌ فَلَمْ یُجِبْهَا أَحَدٌ بِشَیْ بِشَیْ

فَقَالَ وَیْحَکُمْ مَا تَنْتَظِرُونَ بِالرَّجُلِ ثَکِلَتْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ فَحُمِلَ عَلَيْهِ مِنْ « 8»الرَّجَّالَۀَ  الْفُرْسَانَ وَ

الْيُسْرَى فَقَطَعَهَا وَ ضَرَبَهُ يخَرُ مِنْهُمْ عَلَى « 1»  كُلِّ جَانِبٍ فَضَرَبَهُ زُرْعَۀُ بْنُ شَرِیكٍ عَلَى كَفِّهِ
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بَا مِنْهَا لِوَجْهِهِ وَ طَعَنَهُ سِنَانُ بْنُ أَنَ ٍ بِالرُّمْحِ فَصَرَعَهُ وَ بَدَرَ إِلَيْهِ خَوَلِیُّ بْرنُ یَزِیردَ   عَاتِقِهِ فَکَ

رَأْسَهُ فَأُرْعِدَ فَقَالَ لَهُ شِمْرٌ فَتَّ اللَّهُ فِی عَضُدِكَ مَا لَكَ « 1»الْأَصْبَحِیُّ لَعَنَهُ اللَّهُ فَنَزَلَ لِيَحْتَزَّ 

 عَدُ.تُرْ

مَررَ بْرنِ   وَ نَزَلَ شِمْرٌ إِلَيْهِ فَذَبَحَهُ ثُمَّ دَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى خَوَلِیِّ بْنِ یَزِیدَ فَقَالَ احْمِلْهُ إِلَى الْأَمِيرِ عُ

خَرذَ  سَعْدٍ ثُمَّ أَقْبَلُوا عَلَى سَلْبِ الْحُسَيْنِ ع فَأَخَذَ قَمِيصَهُ إِسْحَاقُ بْنُ حَيْروَةَ الْحَضْررَمِیُّ وَ أَ  

وَ أَخَذَ سَيْفَهُ رَجُلٌ مِرنْ بَنِری   « 1»سَرَاوِیلَهُ أَبْجَرُ بْنُ كَعْبٍ وَ أَخَذَ عِمَامَتَهُ أَخْنَ ُ بْنُ مَرْثَدٍ 

 دَارِمٍ وَ انْتَهَبُوا رَحْلَهُ وَ إِبِلَهُ وَ أَثْقَالَهُ وَ سَلَبُوا نِسَاءَهُ.

 71ص ، 17 جبحار األنوار، 

فَعَدَلَ الْحُسَيْنُ إِلَى كَرْبَلَاءَ وَ هُوَ فِری مِقْردَارِ     یُّ فِی كِتَابِ مُرُوجِ الذَّهَبِوَ قَالَ الْمَسْعُودِ -1

أَلْفِ فَارِسٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ نَحْوِ مِائَۀِ رَاجِلٍ فَلَمْ یَزَلْ یُقَاتِلُ حَتَّى قُتِرلَ صَرلَوَاتُ   

وَلَّى قَتْلَهُ رَجُلًا مِنْ مَذْحِجٍ وَ قُتِلَ وَ هُوَ ابْنُ خَمْ ٍ وَ خَمْسِينَ سَنَۀً وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ كَانَ الَّذِی تَ

قِيلَ ابْنُ تِسْعٍ وَ خَمْسِينَ سَنَۀً وَ قِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَ وُجِدَ بِهِ ع یَوْمَ قُتِلَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ طَعْنَۀً 

رَبَ زُرْعَۀُ بْنُ شَرِیكٍ التَّمِيمِیُّ لَعَنَهُ اللَّهُ كَفَّهُ الْيُسْررَى وَ طَعَنَرهُ   وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ضَرْبَۀً وَ ضَ

ۀِ خَاصَّرۀً  سِنَانُ بْنُ أَنَ ٍ النَّیَعِیُّ لَعَنَهُ اللَّهُ ثُمَّ نَزَلَ وَ اجْتَزَّ رَأْسَهُ وَ تَوَلَّى قَتْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَ

كَانَ جَمِيعُ مَنْ قُتِلَ مَعَهُ سَبْعاً وَ ثَمَانِينَ وَ كَرانَ عِردَّةُ مَرنْ قُتِرلَ مِرنْ       لَمْ یَحْضُرْهُمْ شَامِیٌّ وَ

 أَصْحَابِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ فِی حَرْبِ الْحُسَيْنِ ع ثَمَانِيَۀً وَ ثَمَانِينَ رَجُلًا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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  صلح معترضانبه امام حسنجواب  .361

 (162و 7 ی سند شماره)ر.ك: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 د جوانان اهل بهشتسیّحسین امام حسن و امام .361

 1ص  - 1ج  -اإلمام احمد بن حنبل  -مسند احمد 

حدثنا عبد اهلل حدثنی أبی ثنا محمد بن عبد اهلل الزبيری ثنا یزید بن مردانيۀ قرال حردثنا   

ابن أبی نعم عن أبی سعيد الیدری قال قال رسرول اهلل صرلى اهلل عليره وسرلم الحسرن      

 والحسين سيدا شباب أهل الجنۀ

 872ص ، 1 من ال یحضره الفقيه، ج
وَ رَوَى الْمُعَلَّى بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْرنِ الْحَکَرمِ    -7121

صِيِّی وَ خَلِيفَتِی وَ إِنَّ عَلِيّاً وَ  عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص

وَلَدَایَ زَوْجَتَهُ فَاطِمَۀَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ابْنَتِی وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّۀِ 

وَ مَرنْ  « 8»  وَأَنِیمَنْ وَاالهُمْ فَقَدْ وَاالنِی وَ مَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عَادَانِی وَ مَنْ نَراوَأَهُمْ فَقَردْ نَرا   

وَ جَفَاهُمْ فَقَدْ جَفَانِی وَ مَنْ بَرَّهُمْ فَقَدْ بَرَّنِی وَصَلَ اللَّهُ مَنْ وَصَلَهُمْ وَ قَطَعَ اللَّرهُ مَرنْ قَطَعَهُرمْ    

ائِكَ وَ رُسُلِكَ ثَقَرلٌ  اللَّهُمَّ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ أَنْبِيَ -نَصَرَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَهُمْ وَ خَذَلَ اللَّهُ مَنْ خَذَلَهُمْ
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 وَ أَهْلُ بَيْتٍ فَعَلِیٌّ وَ فَاطِمَۀُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ أَهْلُ بَيْتِی وَ ثَقَلِی فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْ َ وَ

 ..طَهِّرْهُمْ تَطْهِيراً.

 182ص ، 16 جبحار األنوار، 
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْیُزَاعِیِّ عَنْ أَبِی الْحُسَيْنِ  نص، كفایۀ األثر أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ -878

أَرْقَمَ الْأَسَدِیِّ عَنِ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی نُعَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ 

نْتَ الْإِمَامُ وَ الْیَلِيفَۀُ بَعْدِی وَ ابْنَاكَ هَذَانِ إِمَامَانِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ لِعَلِیٍّ ع أَ

 ...الْجَنَّۀ  أَهْلِ  وَ سَيِّدَا شَبَابِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  خیانت عبیداللّه بن عبّاس به امام حسن .362

 (111و71ی  )ر.ك: سند شماره
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 کتابنامه
 ق.ه 1831 األشرف، النجف -النشر و للطباعة النعمان دار الطبرسی، الشيخ اإلحتجاج، .1

 .م 1991 -

 .ق. ه 1891 الطليعة، دار بيروت، مجهول، العبّاسية، الدولة أخبار .2

 الطبعة ق،. ه 1911 القاهرة، - العربی الکتب إحياء دار الدينوری، الطوال، األخبار .8

 .األولی

 ش،.ه 1834 - ق.ه 1411 ، قم ، الرضی الشريف بکار، بن زبير  الموفقيات، األخبار .4

  .اول چاپ

 .الثانية الطبعة م،1998 -  ق.ه 1414 بيروت، - المفيد دار المفيد، الشيخ اإلختصاص، .5

 .ق. ه 1414 قم، - التراث إلحياءالبيت آل مؤسسة الطوسی، الشيخ الرجال، معرفه اختيار .1

 .الثانية الطبعة م، 1998  - ق.ه 1414 بيروت، - المفيد دار المفيد، الشيخ اإلرشاد، .3

 .األولى الطبعة م، 1992 - ق.ه 1412 بيروت، - الجيل دار البر، عبد ابن اإلستيعاب، .3

 قم - التراث إلحياءالبيت آل مؤسسة الطبرسی، الشيخ الهدى، بأعالم الورى إعالم .9

 .األولی الطبعة ق،.ه 1413 المشرفة،

 .تا بی لبنان، - بيروت - للمطبوعات التعارف دار األمين، محسن السيد الشيعه، أعيان .11

 الطبعة ق،.ه 1415 بيروت، - العربی التراث احياء دار اصفهانى، الفرج ابو األغانی، .11

 .األولی

 ق.ه 1825 نجفی،ال المرعشی العظمى اهلل آية مکتبة منشورات المرتضى، السيد األمالی، .12

 .الثانية الطبعة م، 1913 -

 .األولى الطبعة ق،.ه 1414 قم، - الثقافة دار الطوسی، الشيخ األمالی، .18

 بيروت، - داراألضواء شيری، علی تحقيق دينوری، قتيبة ابن والسياسة، اإلمامة .14

 .األولی الطبعة م،1991 - ق.ه1411
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 الطبعة م، 1999 - ش.ه 1421 بيروت، - العلمية الکتب دار مقريزی،  األسماع، إمتاع .15

 .األولی

 .   األولی الطبعة ق،. ه 1428 دمشق، - الدين سعد دار هاشمی، رفاعی بن زيد األمثال، .11

 .األولی الطبعة م، 1991 - ق.ه 1413 بيروت، - الفکر دار البالذرى، األشراف، أنساب .13

 آباد، حيدر - العثمانية المعارف دائرة مجلس  اليمانی،: تحقيق السمعانى، األنساب، .13

 .األولی الطبعة م، 1912 - ق. ه 1832

 .    األولی الطبعة ق،. ه 1413 البشير، دار - طنطا ، عسکرى هالل ابو األوائل، .19

 تهران، دانشگاه چاپ و انتشارات مؤسسة األزدی، شاذان بن الفضل اإليضاح، .21

 .األولی الطبعة ش،. ه 1851

 بيروت، -  العربی التراث إحياء دار مجلسی، تقی محمد بن باقر محمد األنوار، بحار .21

 .الثانية الطبعة ق،.ه 1418

 .     تا بى الدينية، الثقافة مکتبة مقدسی، طاهر بن مطهر التاريخ، و البدء .22

 .تا بى المقدسة، قم - بصيرتی مکتبة طيفور، ابن النساء، بالغات .28

 عليهم البيت آل مؤسسة طاووس، ابن العثمانية، الرسالة نقض فی الفاطمية المقالة اءبن .24

 .األولی الطبعة ق،.ه 1411 قم، -  التراث إلحياء السالم

 .تا بی بيروت، - الطباع عمر تحقيق االرقم، دار الجاحظ، الملوک، أخالق فی التاج .25

 تبريز، حقيقت ناشر پاينده، ابوالقاسم ترجمه حتی،. ک فيليپ العرب، تاريخ .21

 .ش.ه 1844

 .تا بی صادر، دار بيروت، ، يعقوبی، اليعقوبی، تاريخ .23

 - والتوزيع والنشر للطباعة الفکر دار العصفری، خياط بن خليفة خياط، بن خليفه تاريخ .23

 .تا بى لبنان، - بيروت
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 - ق.ه 1833 بيروت، - التراث دار ، الطبری جرير بن محمد جعفر أبو الطبری، تاريخ .29

 .الثانية الطبعة م، 1913

 .ش.ه 1813 - ق.ه 1411 ايران، - قم - الفکر دار النميری، شبة ابن المدينة، تاريخ .81

 لبنان، - بيروت - والتوزيع والنشر للطباعة الفکر دار عساکر، ابن دمشق، مدينة تاريخ .81

 .ق.ه1415

 الطبعة ش،.ه1839 سروش، تهران، - سروش نشر الرازى، مسکويه األمم، تجارب .82

 .الثانية

 لجماعة التابعة اإلسالمی النشر مؤسسة العقول، تحف الحرانی، شعبة ابن العقول، تحف .88

 .الثانية الطبعة ش،.ه 1818 - ق.ه 1414 المشرفة، قمب المدرسين

 اهلل عجل) األمر صاحب مؤسسة طاووس، ابن بالفتن، التعريف فی بالمنن التشريف .84

 .األولی الطبعة ق،.ه 1411 قم، -( الشريف فرجه تعالى

 .تا بی بيروت، - صعب دار المسعودی، واإلشراف، التنبيه .85

 م، 1939 - ق.ه 1419 لبنان، - بيروت - األضواء ارد المرتضی، الشريف األنبياء،تنزيه .81

 .الثانية الطبعة

 - والتوزيع والنشر للطباعة الفکر دار جرير، بن محمد الطبری، جرير إبن البيان،جامع .83

 .م 1995 - ق.ه1415  لبنان، - بيروت

 م، 1952 - ق.ه1831 بيروت، - العربی راثالت إحياء دار الرازی، التعديل، و الجرح .83

 .    األولی الطبعة

 .تا بی ايران، - قم -الداوری مکتبة المفيد، الشيخ الجمل، .89

 صنعاء، - بدر مکتبة ، محلى احمد بن حميد  الزيدية، األئمة مناقب فی الوردية الحدائق .41

 .األولی الطبعة ق،.ه 1428
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 الطبعة بيروت، دارالبالغة، القرشی، شريف باقر الشيخ الساّلم، عليه الحسن االمام حياة .41

 . م1998 - ق.ه 1418 األولى،

 .الثانية الطبعة ق،.ه 1424 بيروت، - العلمية الکتب دار جاحظ، الحيوان، .42

 1419 المقدسة، قم ،دیالمه اإلمام مؤسسة الراوندی، الدين قطب والجرائح، الخرائج .48

 .األولی الطبعة ق،.ه

 قم فی العلمية الحوزة فی المدرسين جماعة منشورات الصدوق، الشيخ الخصال، .44

 .االولی طبع ش،.ه 1812-ق.ه 1418 المقدسة،

 بقم المدرسين لجماعة التابعة اإلسالمی النشر مؤسسة العاملی، حاتم إبن النظيم، الدر .45

 .تا بی المشرفة،

 1918  ق.ه 1838 طبع القاهرة،  المعارف دار المغربی، النعمان القاضی الم،اإلس دعائم .41

 .م

 مؤسسة فی والنشر الطباعة مرکز ،(الشيعی)  الطبری جرير بن محمد االمامة، دالئل .43

 .األولی الطبعة م، 1418 قم، - البعثة

 1412 بيروت، - األعلمی مؤسسة الزمخشری، اهلل جار األخيار، نصوص و األبرار ربيع .43

 .األولى الطبعة ، ق.ه

 بقم المدرسين لجماعة التابعة اإلسالمی النشر مؤسسة النجاشی، النجاشی، رجال .49

 .الخامسة الطبعة ق،.ه 1411 المشرفة،

 .األولی الطبعة م، 1991 - ق.ه 1411 بيروت، -  االسالمى الغرب دار واقدی، الردة، .51

 .الثانية الطبعة ق،.ه 1428 بيروت، - هالل مکتبة و دار جاحظ، اسية،السي الرسائل .51

 نيشابوری، فتال احمد بن محمد ،(القديمة -ط) المتعظين بصيرة و الواعظين روضة .52

 .األولی الطبعة ش،.ه 1835 قم، - رضی انتشارات
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 بقم المدرسين لجماعة التابعة اإلسالمی النشر مؤسسة الحلی، إدريس ابن السرائر، .58

 .الثانية الطبعة ق،.ه 1411 - المشرفة

 ق.ه 1418 لبنان، - بيروت - والنشر للطباعة الکتبی شرکة الجوهری، فدک، و السقيفة .54

 .الثانية الطبعة م، 1998 -

 .تا بی دارالفکر، البيهقی، الکبری، السنن .55

 م، 1991 - ق.ه 1411 لبنان، - بيروت - ميةالعل الکتب دار النسائی، الکبری، السنن .51

 .األولی الطبعة

 .تا بى بيروت، - المعرفة دار هشام، ابن النبوية، السيرة .53

 لجماعة التابعة اإلسالمی النشر مؤسسة المغربی، النعمان القاضی األخبار، شرح .53

 .الثانية طبعةال ق،.ه 1414 المشرفة، بقم المدرسين

  ق.ه 1833 القاهرة، - العربية الکتب إحياء دار الحديد، أبی ابن البالغة، نهج شرح .59

 .األولی الطبعة م، 1959

 . م 1931 - ق.ه 1411 التوزيع، و النشر و للطباعة الفکر دار البخاری، البخاری، صحيح .11

 الطبعة م، 1991 - ق.ه 1411 بيروت، - العلمية الکتب دار سعد، ابن الکبرى،  الطبقات .11

 .األولی

 قم، - الخيام مطبعة طاووس، ابن السيد الطوائف، مذاهب معرفة فی الطرائف .12

 .األولی الطبعة ق،.ه 1899

 - ق.ه 1831 بيروت، العربی، الکتب دار العقاد، محمود عبّاس علی، االمام عبقرية .18

 .م 1913

 الطبعة ق،.ه 1414 بيروت، - العلمية الکتب دار اندلسی، ربه دعب ابن الفريد، العقد .14

 .األولی
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 قم، - داوری فروشی کتاب ،(صدوق شيخ) بابويه بن علی بن محمد الشرائع، علل .15

 .األولی الطبعة ، م1911 - ش.ه1835

 - ق.ه 1831 األشرف، النجف - الحيدرية المطبعة منشورات عنبة، ابن الطالب، عمدة .11

 .الثانية الطبعة م، 1911

 تهران، - جهان نشر ،(صدوق شيخ) بابويه بن علی بن محمد الرضا، أخبار عيون .13

 .األولی الطبعة ق،.ه 1833

 األرموی الحسينی الدين جالل السيد: تحقيق الثقفی، محمد بن إبراهيم الغارات، .13

 .تا بی بهمن، مطابع فی أوفست طريقة على طبع المحدث،

 چاپ ، ق 1411 ، قم ، اإلسالمی الکتاب دار آمدى، تميمى ، الکلم درر و الحکم غرر .19

 . دوم

 ق،.ه 1411 قم، - ايران - اإلسالمية المعارف دار الطوسی، الحسن بن محمد الغيبة، .31

 .األولی الطبعة

 ةالطبع ق،.ه 1891 بيروت، - النفائس دار الضبی، عمر بن سيف الجمل، وقعة و الفتنة .31

 .     األولی

 .تا بی عشرة، الثالثة الطبعة قاهرة، - دارالمعارف نشر حسين، طه الکبری، الفتنة .32

 .األولی الطبعة م، 1991 - ق.ه1411 بيروت، - داراألضواء اعثم، ابن الفتوح، .38

 .األولی الطبعة م، 1993 - ق.ه 1413 بيروت، - العربى القلم دار الطقطقی، بنا الفخری، .34

 تهران، - اَدِنا انتشارات جلدی، دو فرهنگ معين، محمد معين، فارسی فرهنگ .35

 .چهارم چاپ ش،.ه 1831

 فيض حسين محمد الرزاق عبد تجميع الکوفی، عقدة ابن ،(ع) المؤمنين أمير فضائل .31

 .تا بى ن،الدي
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 -  اسالمى هاى پژوهش مرکز راوندی، اهلل هبة بن سعيد الدين قطب األنبياء  قصص .33

 .األولی الطبعة ق،.ه 1419 مشهد،

 األشرف، نجف - المرتضوية دار قولويه، بن محمد بن جعفر الزيارات، کامل .33

 .األولی الطبعة ش،.ه 1851

 والنشر، للطباعة بيروت دار - والنشر للطباعة رصاد دار األثير، ابن التاريخ، فی الکامل .39

 .م 1911 - ق.ه 1831

 حرز: تنظيم و تصحيح الکوفی، عقدة بن سعيد بن محمد بن احمد الوالية، کتاب .31

 .تا بى ايران، - قم - ما دليل نشر محمد، الرزاق عبد الدين

 لجماعة التابعة اإلسالمی شرالن مؤسسة الصدوق، الشيخ النعمه، تمام و الدين کمال .31

 .ش.ه 1818 - ق.ه 1415 الحرام محرم - المشرفة بقم المدرسين

 .الخامسة الطبعة ش،. ه 1812 طهران، - اإلسالمية الکتب دار الکلينی، الشيخ الکافی، .32

 -  ىهاشم بنى نشر اإلربلی، الفتح ابی بن عيسی بن علی األئمة، معرفة فی الغمة کشف .38

 .األولی الطبعة ق،.ه 1831 تبريز،

 الطبعة ش،.ه 1843 تهران، - جهان نشر طاووس، ابن الطفوف، قتلى علی اللهوف .34

 .األولی

 .1چاپ ،19 اسفند طلوع، انتشارات نيکلسون، چاپ روی از معنوی، مثنوی .35

 هد،مش -  رضوى قدس آستان فرهنگى معاونت  نيشابوری، ميدانی األمثال، مجمع .31

 .ق.ه 1413

 1415 لبنان، - بيروت - للمطبوعات األعلمی مؤسسة الطبرسی، الشيخ البيان، مجمع .33

 .األولی الطبعة م، 1995 - ق.ه

 .ق.ه 1428 بيروت، - هالل مکتبة و دار جاحظ، األضداد، و المحاسن .33
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 ق.ه 1831 طهران، - اإلسالمية الکتب دار البرقی، خالد بن محمد بن أحمد المحاسن، .39

 .ش 1881 -

 . الثانية الطبعة ق،.ه1419 قم، - الهجرة دار مسعودی، الجوهر، معادن و الذهب مروج .91
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