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 كلمة الناشر 

 

 
 

كانت القصة وال زالت على مّر التاريخ هلا األثر الرتبوي العميـ  يف اتتمعـات اسنسـانية، 
فالقصـة سسـد اابـاوا واألف،ــار، و سـاهم يف بنـا  اتتمـه ويف ازوهــارق بصـورة  لقا يـة   فتن ــ  

إىل أعمـاق المـما ر اسنسـانية، و لـت للت اعـت والتـذثري الـ ي  دثـ  األف،ار عن طري  القصة 
 القصة يف الن وس مما  ؤمن حمورها يف األ هان وبُعدها عن وا رة النسيان 

ومما يدل على  لت: إن القرآن ال،رمي أكـد علـى وور القصـة يف  بليـر الرسـالة حـ  أطلـ  
اــ كورة يف طيــات الســورة، مــن م ــت: علــى بعــس الســور القرآنيــة اســم رمــز مــن رمــوز القصــة ا

وســـورة  )عليـــ  الســـ م وســـورة يون  )عليـــ  الســـ م وســـورة نو  )عليـــ  الســـ م ســـورة إبراهيم
 …وسورة ال،هف و )علي  الس م يوسف

واأل مــة ااعصــومل )علــيهم الصــ ة والســ م   وكــ لت نــرا روايــات الرســول األعظــم 
والتاريخ اسس مي مشحونة بالقصص ااعربة عن العم  اسمياين حلملة الرسالة من جهة، وعـن 

نــافقل وأعــدا  الــدين مــن جهــة أوــرا ، ممــا  ،ــون هــ ق القصــص وروس عــربة ل،ــت طالــ  اا
 للحقيقة وسا ر على وطى الدين اابل 

وقــد قــام العلمــا  بالتصــدي سرســاو النــاس باحل،مــة وااوعظــة احلســنة واستعر ــوا يف  لــت 
ي وحممـــد بـــن القصـــص الـــواروة يف التـــاريخ مـــن وـــ ل كتـــبهم، كـــاريزا ري والراونـــدي والبريجنـــد

والــــد الربقــــي واتلســــي والتن،ــــابه )قــــدس ســــرهم  وصــــريهم وقــــد  ــــه ك ــــريا  منهــــا )صــــاح  
 ال ريعة  يف موسوعت  القيمة  

ومن أولئت: اارجه الديه األعلى اسمام السيد حممد احلسيه الشـريازي )وام للـ   الـ ي 
جمـاالت ال قافـة اسسـ مية  محت مهوم اسس م واتتمه اسس مي على عا قـ  وكتـ  يف لتلـف

حـــ  ســـاوزت مؤل ا ـــ  ألـــف وما ـــة كتـــاب وكتيـــ ، مـــن موســـوعات فقهيـــة وأصـــولية وعقا ديـــة 
 وأو قية وسياسية وما إىل  لت 
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وهـ ا ال،تـاب الـ ي بـل يـديت ـ أيهـا القـارا ال،ـرمي ـ  تـوي علـى جمموعـة مـن القصـص 
 ،ــــون وروس عــــربة للمســــلمل،  ااتنــــاثرة يف طيــــات ال،تــــ  ومــــا أســــب ،  عهــــا  احتــــ  حــــ 

 يستنشقون من و هلا عطر ااباوا اسس مية ويستقبحون أفعال أعدا  الدين  
ــــرا  اا،تبــــة اسســــ مية بااصــــاور الصــــحيحة  ــــرب إســــهاما يف إث كمــــا ان هــــ ا ال،تــــاب يعت

 للقصص، وقد قمنا بطبع   عميما  لل ا دة، نرجو من اهلل التوفي  والقبول 
 

 للتحقيق والنشر هلل علي  وآل  )صلى اظعم  مركز الرسول األ
 21/  9592بيروت ـ لبنان ص ب  
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 المقدمة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 احلمد هلل رب العاال والص ة والس م على حممد وآل  الطاهرين  

 احلياة عرب وقصص  
لقد كان في قصصه  ظعبرة ألولي األلبابقال  عاىل: 

(2)  
  (1)العرب وأقت االعتبار : )ما أك ر  )علي  الس م وقال أمري ااؤمنل علي 

  (1) : )الزمان يريت العرب   )علي  الس موقال
متمي بسـرعة، قـال   فيلزم على اسنسان أن يعترب ب لت   الن احلياة كما بينها اسمام

، وأن ـــاس اسنســـان  ـــن إمـــا لل نـــان أو (2): )إن ال ـــرر متـــر مـــر الســـحاب  )عليـــ  الســـ م 
 للنريان: 

 أن اس عمرك أ ان ارينان ف 
 ا  يف احلشر  شتعت شري هبا هلب  

وكت ه ق العرب والقصص و يه ما يعملـ  اسنسـان ستنشـر يف يـوم القيامـة، لرياهـا بن سـ ، 
فــ ن رآهــا حســنة ســر، وإن رآهــا ســيئة حــزن، فــال زم علــى اسنســان أن  ــّد كــت اريــد، وي،ــّد 

جنـة ظعرهـها الاـماوات واألر وي،د  ل لت اليوم ال ي يقرر في  مصريق إمـا إىل 
 (9) ،

                                                           
  111سورة يوسف:   1)
احلـــــدي   122  وصـــــرر احل،ـــــم وورر ال،لـــــم: ر212هنـــــال الب صـــــة: ال،لمـــــات القصـــــار، احلـــــدي    2)

 ال صت األول يف االعتبار  11211
 تبار ال صت األول يف االع 11202احلدي   121صرر احل،م وورر ال،لم: ر  3)
ال صـــت ال ـــاين يف اصتنـــام ال ـــرر  وراجـــه هنـــال  11111احلـــدي   123صـــرر احل،ـــم وورر ال،لـــم: ر  1)

 ، وفي : )وال رصة متر مر السحاب، فانتهزوا فرر اخلري  21الب صة: ال،لمات القصار، احلدي  
     133سورة آل عمران :   5)
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هذا فـو  مقـتح  مع ـ وإما إىل نار يقال هلـم: 
   فـ    ـوت اسنسـان ال رصـة الـ  ال (0)

رب ارجعون ت،رر، فان قول 
 ، كما يف اآلية الشري ة  (0)كال اب بـ  (7)

 نسذل اهلل سبحان  و عاىل أن يوقظنا من الغ لة، ويوفقنا اا    وير ى، وهو ااستعان  
 ق  المقدسة                                 

 محمد الشيرازي                                 

                                                           
     51سورة ر :   0)
   11سورة )ااؤمنون  :   2)
     111رة )ااؤمنون  : سو   1)
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 الصالة في الماجد الحرام

 
روا ع يف ال،ندي قال:  هبت إىل م،ة اا،رمة زمن ارياهلية لشرا  اا بـ  والعطـور، 

 )صـلى اهللوكنت جالسا  مه العباس بن عبد ااطل  وكان رج    اجرا  قبت أن يظهر أمر النيب 
  علي  وآل  

 ف ا  ساب فنظر إىل السما  حل ار  عت الشم ، مث استقبت ال،عبة فقام يصلي  
 مث جا  ص م فقام عن ميين   

 مث جا ت امرأة فقامت ول هما  
 فركه الشاب   فركه الغ م واارأة، مث رفه الشاب فرفعا، مث س د الشاب فس دا 

  فقلت: يا عباس، أمر عظيم 
 فقال العباس: أمر عظيم 

 ي من ه ا الشاب؟ ه ا حممد بن عبد اهلل بن عبد ااطل  ابن أوي  أ در 
 أ دري من ه ا الغ م؟ ه ا علي بن أيب طال  ابن أوي  
  أ دري من ه ق اارأة؟ ه ق ود ة بنت وويلد زوجة حممد

إن ابـــن أوـــي هـــ ا حـــدثه: إن ربـــ  رب الســـماوات واألرل أمـــرق هبـــ ا الـــدين الـــ ي هـــو 
 على لهر األرل على ه ا الدين صري هؤال  ال  ثة علي ، وال واهلل ما 

   يقــال: إن ع يــف ال،نــدي وهــو أوــو األســع  بــن قــي ، ، يظهــر منــ  ا ــرا ، بــت
، كمــا يف بعــس   الســ م )عليــكــان يــوبخ أوــاق األســع  اشــاركت  بقتــت أمــري ااــؤمنل علــي 

 الروايات 
وصــنو أبيــ ، وكــان  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  وأمــا العبــاس بــن عبــد ااطلــ ، فهــو عــم الرسول

)صـلى اهلل سـنا ، بسـنتل أو ثـ ن سـنل، وآمـن بالنيب )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  مـن الرسـول أكرب 
قبــــت اهل ــــرة، أقــــام و،ــــة ااعظمــــة، وكــــان ي،تــــ  أوبــــار م،ــــة قبــــت فتحهــــا إىل  عليــــ  وآلــــ  

، وابتلــي بــالعمى أواوــر )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  ، وعّمــر بعــد النــيب )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  الرسول
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 هـ باادينة اانورة، ووفن بالبقيه  32عمرق، و ويف سنة 
، )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  وجـة الرسـول االكرموود ة بنت وويلد هي سيدة نسا  م،ـة، وز 

)صلى اهلل علي    سنة، و يه أوالو الرسول25وعمرق الشريف ) )صلى اهلل علي  وآل   زوجها 
، وقد وروت روايات  )صلى اهلل علي  وآل  منها عدا إبراهيم، وهي أول امرأة آمنت بالنيب وآل  

 ك رية يف فما لها ومناقبها  
   (5)من أفمت نسا  أهت ارينة  منها: أهنا 

  عامـا، ووفنـت 05الــ )  وفيت قبت اهل رة ب  ن سـنل يف سـهر رممـان عـن عمـر نـاهز
 يف )احل ون  و،ة اا،رمة 

                                                           
: وفيـــ : )قـــال  23و  22بـــاب إن افمـــت نســـا  أهـــت ارينـــة أربـــه، احلـــدي   210راجـــه اخلصـــال: ر  1)

أفمــت نســا  أهــت ارينــة أربــه: ود ــة بنــت وويلــد وفاطمــة بنــت  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  رســول اهلل 
 حممد ومرمي بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون   
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 أول من آمن 

 
صــّلى مــه رســول اهلل  هنــاك أوبــار ك ــرية وروت بــذن أمــري ااــؤمنل علــي بــن أيب طالــ 

 سبه سنل، والناس كلهم كانوا  الل  )صلى اهلل علي  وآل  
)صـلى اهلل أن  قال: )أنا عبد اهلل، وأوو رسول اهلل  )علي  الس م م ت: ما روي عن علي 

كــرب، ال يقوهلــا بعــدي إال كــ اب م ــرت، صــليت قبــت النــاس ســبه ، وأنــا الصــدي  األعليــ  وآلــ  
  (20)سنل 

يقول: )لقد صليت مه رسول اهلل  )علي  الس م وما رواق عباو بن يزيد قال:  عت عليا  
سبه ح ال، ما يصلي مع  صـريي إال ود ـة بنـت وويلـد، ولقـد رأيتـه  )صلى اهلل علي  وآل  

رســـول اهلل، وأنــــا أووـــت معـــ  الـــواوي، فـــ  رـــر ا ـــر وال ســـ ر إال قـــال: الســـ م عليـــت يـــا 
  (22)ا ع  

علــــي ابــــن أيب  اهلل عليــــ  وآلــــ  )صــــلى ومــــا رواق ابــــن عبــــاس: )أول مــــن صــــلى مــــه النــــيب 
  (21) )علي  الس م طال 

يوم االثنل،  )صلى اهلل علي  وآل  وما رواق جابر بن عبد اهلل األنصاري، قال: )بع  النيب

                                                           
أول من اسلم وأول مـن صـلى مـه  )علي  الس م لعاسر يف ان  ال صت ا 20احلدي   05العمدة: ر  11)

  )صلى اهلل علي  وآل  رسول اهلل 
أول بشــر ســب  إىل  )عليــ  الســ م فصــت مــن البيــان عــن أن أمــري ااؤمنل 222ر 1كنـــز ال وا ــد:     11)

  اسس م بعد ود ة 
 )عليـ  السـ م فصت فيما قيت من سـب  علي 112ر 1راجه سر  هنال الب صة البن ايب احلديد:    12)

     )علي  الس م بعد ود ة علي بن ايب طال  ى مه النيب اىل اسس م وفي : )أول من صل
أربـــه  )عليـــ  الســـ م عـــن ابـــن عبـــاس قـــال: كـــان لعلي)… وفيـــ :  33  211وراجـــه اخلصـــال: ر

   احلدي  )صلى اهلل علي  وآل  مناق  ، يسبق  إليها عريب، كان أول من صلى مه رسول اهلل
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  (21)يوم ال  ثا   )علي  الس م وصلى علي 
ــــــــن أيب طال  ــــــــم: )إن علــــــــي ب ــــــــن أرق  أول هــــــــ ق األمــــــــة  )عليــــــــ  الســــــــ م وعــــــــن زيــــــــد ب

  (22)إس ما  
إىل بيتـ  وكـان يومئــ  ابـن ســت  )عليـ  الســ م قـد أوــ  عليـا   )صـلى اهلل عليــ  وآلـ  ن وكـا

ســـنل، وهـــو الـــ ي ك لـــ  وربـــاق، و، يـــزل طا عـــا  لـــ  يف  يـــه مـــا يـــؤثرق ويـــراق، فانتقلـــت أو قـــ  
 وكماال   الروحية إلي   

إىل ســعاب م،ــة، فمــرة  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  خيــر  مــه رســول اهلل  )عليــ  الســ م وكــان 
ان إ ا صــلى صــاحب ، يصــلي معــ ، ومــرة أوــرا يرصــد لــ ، حــ  روي: أن كــت واحــد منهمــا كــ

  (29)حرس  ووقف يرصد ل 
يف وطبتــ  الــ   ســمى بالقاصــعة: )و ــعه يف ح ــرق وأنــا ولــد  )عليــ  الســ م وقــد قــال 

  (20) يممه إىل صدرق، وي،ن ه يف فراس ، وميسه جسدق 
يف وطبت  الرابعة ااروية يف )هنال الب صة : )ما س،،ت يف احل  مـ   )علي  الس م وقال 

  (27)رأيت  
أم ـال ابـن عبـاس وجـابر وابـن أرقـم وصـريهم وقـد كـانوا مـن الســابقل وهـ ق الروايـات رواهـا 

   )صلى اهلل علي  وآل  ومن ويار أصحاب رسول اهلل
  عبد اهلل بن عباس ويعر  بـ )حرب األمة  و لت لسعة علم  واط ع ، مـن حمـيب أمـري
)صـلى اهلل عليـ  و  م  ـ ، أمـ  لبابـة ال،ـربا، ولـد أيـام حصـار الرسول )عليـ  السـ م ااـؤمنل 

                                                           
جملـــ  يف  كـــر إســـ م أمـــري  15يف ااســـابقة بالصـــ ة: ورو ـــة الـــواعظل: ر 11ر 2ااناقـــ :    13)

   )علي  الس م ااؤمنل
 )عليـ  السـ م فصت فيما قيت من سـب  علي 111ر 1راجه سر  هنال الب صة البن أيب احلديد:    11)

)صـلى اهلل إىل اسس م، وفيـ : )قـال أبـو عمـر وقـال زيـد بـن أرقـم: أول مـن آمـن بـاهلل بعـد رسـول اهلل 
 علي بن أيب طال    علي  وآل  

 كان عن بصرية واستدالل   )علي  الس م فصت يف أن إس م  220ر 1كنز ال وا د:     15)
  110ااقطه  121هنال الب صة: اخلطبة   10)
وفيهـا يعـ   )عليـ  السـ م هنال الب صة: اخلطبة الرابعة، البند اخلام ، وه ق اخلطبـة مـن أفصـال ك م   12)

 الناس ويهديهم من   لتهم، ويقال: إن  وطبها بعد قتت طلحة وزبري  
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ان ل  مـن العمـر ث ثـة عشـر سـنة عنـد وفـاة رسـول وبه هاسم يف سع  أيب طال  ، وك وآل  
ـــ  مـــن العمـــر تســـة عشـــر عامـــا ،  ـــويف ابـــن عبـــاس )صـــلى اهلل عليـــ  وآلـــ  اهلل  ، وقيـــت: كـــان ل

 هـ   01بالطا ف سنة )
وجــابر بــن عبــد اهلل األنصــاري: هــو مــن قبيلــة اخلــزر ، وكــان مــن أكــابر أصــحاب الرســول 

، وأعــالمهم، وكانــت لــ  حمبــة فا قــة بذهــت بيــت العصــمة والطهــارة  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  
ـــاقر  أورك اسمـــام علـــي، واسمـــام احلســـن، واسمـــام احلســـل، واسمـــام زيـــن العابـــدين، واسمـــام الب

 هـ  22هـ  أو)21  عاما ، و ويف سنة )11)عليهم الص ة والس م ، عّمر )
وزيد بن أرقم: من قبيلة اخلزر ، ومـن السـابقل لالسـ م، سـارك يف أك ـر صـزوات الرسـول 

، وقا ــت معــ  يف )عليــ  الســ م ااــؤمنل علي ، وكــان مــن أصــحاب أمــري)صــلى اهلل عليــ  وآلــ  
هــــ  أيـــام اا تـــار  01معركـــة صـــ ل، ســـ،ن ال،وفـــة أواوـــر عمـــرق، وبـــ  هبـــا وارا ،  ـــويف ســـنة )

 ال ق ي 
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 ظِعمني

 
 قال اانصور الدوانيقي لعمرو بن عبيد يوما : عظه 

 فقال عمرو: أعظت بذمور  عتها، أم بذسيا  رأيتها ؟
 انصور: وا رأيت؟ اقال 
عمرو: رأيت عمر بن عبد العزيز، وقـد ولـف أحـد عشـر ولـدا ، وكانـت  ركتـ  سـبعة فقال 

عشر وينارا ، وقد ك ن خبمسة ونانري، وكانت كل ة قربق وينارين، و، يرن كت واحد من أوالوق 
 إال بذقت من الدينار 

ورأيت هشام بـن عبـد االـت، وقـد أعقـ  عشـرة مـن األوالو الـ كور، وقـد ورثـ  كـت واحـد 
 والوق بذلف ألف وينار، أي: مليون م قال  هبا   من أ

وبعــد مــدة رأيــت أحــد أوالو عمــر بــن عبــد العزيــز، وقــد أعطــى ما ــة حصــان يف يــوم واحــد 
للم اهـــدين يف ســـبيت اهلل، ورأيـــت أيمـــا  أحـــد أوالو هشـــام بـــن عبـــد االـــت، وقـــد يســـت دي 

 الناس  
  ي  ثــاين احل،ــام العباســيل، كــان أبــو جع ــر اانصــور بــن حممــد، ااعــرو  بـــ )الــدوانيق

والعلـويل السـ ون وولـف  )عليـ  السـ م وكان س اكا  لااا  جا را ، أووع أوالو اسمام احلسـن 
هـــ  يف طريــ  م،ــة، و،ــان يعــر  بـــ )بئــر ميمــون ، وكانــت 151قمــبان احلديــد، هلــت ســنة )

   سنة 03  سنة إال أياما ، وعمرق آن اك )32مدة ح،ومت  )
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 )علي  الس م شبيه ظعياى بن مري  

قولــــ  ألمــــري ااــــؤمنل  )صــــلى اهلل عليــــ  وآلــــ  روا علمــــا  احلــــدي  عــــن الرســــول األكــــرم 
، بغمـــ   )عليـــ  الســـ م : )يـــا علـــيي إن فيـــت مـــ    مـــن عيســـى بـــن مرمي )عليـــ  الســـ م علي

اليهــوو حــ  هبتــوا أمــ ، أي: جعلــوق ولــد زنيــة، وأحبــ  النصــارا حــ  أنزلــوق اانــزل الــ ي لــي  
  (20)ل  

جــّرهم إىل ، فقــد كــان لــ  مــن األعــدا  مــا  )عليــ  الســ م وه،ــ ا كــان أمــري ااــؤمنل علي
اّّتامــ  كمــا يف قصــة اخلــوار ، وكــان لــ  مــن اىلبــل مــا وفعهــم إىل ااغــاالة فيــ ، حــّ  اّوعــوا فيــ  

 الربوبية، وقد صرّ  )س م اهلل علي   هب ق احلقيقة يف قول : 
)سيهلت يّف صن ان: حمّ  م رط ي ه  بـ  احلـّ  إىل صـري احلـّ ، ومـبغس م ـرط يـ ه  

  (25)ووري الناس يّف حاال  النمط األوسط فالزموق  ب  البغس إىل صري احلّ ، 

                                                           
 )صـــلى اهلل عليـــ  وآلـــ  ال صـــت اخلـــام  والعشـــرون يف قولـــ   331  211راجـــه كتـــاب العمـــدة: ر  11)

وفيـــ : )قـــال لـــ  رســـول اهلل  )عليـــ  الســـ م إن فيـــت مـــ    مـــن عيســـى بـــن مـــرمي  )عليـــ  الســـ م لعلـــي 
فقال أحبت  النصارا حـ  اذـ وق إهلـا  ـ … : إن فيت م    من عيسى بن مرمي )صلى اهلل علي  وآل  

ح  أنزلوق اانزل ال ي لي  ل  ـ وأبغمـت  اليهـوو حـ  هبتـوا أمـ    )صلى اهلل علي  وآل  وهو مع  قول 
 احلدي  

   2و  0البند  122اخلطبة  10هنال الب صة: ر  11)
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  )صلى اهلل ظعليه وآله(كتّاب رسول اهلل 

 
ونقـت أوبـارهم  )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  اهتم الباح ون وااؤروون ب،تابة سرية كتـّاب الرسول

 وعما كتبوق، فقد ورو يف  قيقاّتم:
، وزيــد بــن ثابــت، وزيــد بــن أرقــم، كــانوا مــن كتــّاب )عليــ  الســ م إن أمــري ااــؤمنل عليــا  
ظلـــة بـــن الربيـــه التميمـــي، ومعاويـــة بـــن أيب ســـ يان، ي،تبـــان إىل االـــوك الـــوحي، فيمـــا كـــان حن

 ورؤسا  القبا ت، وك لت  نظيم الصدقات وكي ية  عها و قسيمها 
، ولــد يف ال،عبــة ااعظمــة بعــد أصــغر أوالو أيب طالــ  )عليــ  الســ م وكــان اسمــام علي
ب  ثـل عامـا ، وكانـت أمـ  ااؤمنـة الع ي ـة فاطمـة  )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  والوة الرسول األعظم 

 صـــلى اهلل عليـــ  وآلـــ  )بنـــت أســـد مـــن الســـابقات إىل اسســـ م وقـــد  ولـــت  ربيـــة نـــيب اسســـ م
،  (10): )كانــت أمــي بعــد أمــي )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  واعتنــت بــ  أك ــر مــن أوالوهــا، حــ  قال

   (12)مؤمنا  ومسلما ، وقد ول على  لت روايات ك رية كما كان أبوطال 
 )صلى اهلل عليـ  وآلـ   ت رعاية ابن عم  النيب األعظم  )علي  الس م وكان اسمام علي 
،  )عليـ  الســ م قــ  وصـ ا   منــ  كـان لــ  مـن العمــر سـت ســنل، وعليفربـاق وصــرس فيـ  أو 

   فقـد سـارك يف كـت صزوا ـ  صـري  )صلى اهلل علي  وآل  ي ارق  يوما  ما ح  آور عمر الرسول 
 )علي  الس م بالرفي  األعلى، أصبال  )صلى اهلل علي  وآل   بوك وبعد أن التح  النيب األكرم 

 جلي  البيت، وقد  كر يف وطب  ك ريا  من  ظلما   
لهـم إليـ  يهرعـون ويقولـون: أمرينـا علـي بـن هــ  جـا  النـاس ك30وبعد مقتت ع مـان سـنة )

، فدولوا علي  الدار، وقالوا: امدو يدك ح  نبايعت، وال نرا أحـدا )علي  الس م أيب طال  
 أح  هبا منت 

                                                           

    11احلدي   51اتل   311  راجه األمايل للشيخ الصدوق ر21)
 ، وانظر كتاب )أس  ااطال  يف جناة أيب طال   121 -111ر 35راجه اار االنوار    21)
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أن يتهـــــرب حــــ   ــــتم احل ــــة، ول،ــــن حماوال ـــــ   )عليــــ  الســــ م وقــــد حــــاول اسمــــام علي
كربيمـة اصطدمت ب  اع  يه ال ئـات الـ ين اهنـالوا عليـ  مـن كـت جانـ ، واجتمعـوا حولـ  )
  (11)الغنم  على حد وص   اوقف ااسلمل على اوت   فئاّتم وطبقاّتم من و فت 

صريعا  يف حمراب مس د ال،وفة يف ف ر اليوم التاسه عشر مـن سـهر  )علي  الس م وور 
هـ  لله رة بسيف ابن مل م ااراوي )لعنـ  اهلل    ن يـ ا  اـؤامرة ا  ـ  عليهـا: 11رممان سنة )

ـــن العـــار، وا اغـــرية بـــن ســـعبة، مـــه  اعـــة مـــن رؤســـا  اخلـــوار  وقـــاوة اريـــي  يف معاويـــة، واب
 ال،وفة، أصراهم معاوية باألموال 

أمـرق أن  )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  أما زيد بن ثابت: فقد أروت بعس ااصـاور أن رسـول اهلل
ــــ  كــــان يــــرتجم للنيب ــــت: إن ــــة، وأ ــــافوا إىل  ل ــــتعلم الســــريانية العرباني ــــ  ي ــــ  وآل  )صــــلى اهلل علي

كـان زيـد مـن أعـ م الصـحابة، ومـن كتـّاب الرســول بال ارسـية، والروميـة، والقبطيـة، واحلبشـية  و 
 هـ   55ـ  15،  ويف ما بل سنوات ))صلى اهلل علي  وآل  

وكــان معاويــة بــن أيب ســ يان وهنــد مــن ألــد أعــدا  اسســ م ونــيب اسســ م، أعلــن إســ م   
يوم فتال م،ة، وكان واليـا  لعمـر بـن اخلطـاب علـى الشـام، واـا انتقلـت اخل فـة إىل ع مـان أقـرق 

 م أيما   على والية الشا
، واسـتغت مصـرع قريبـ  ع مـان بـن ع ـان، ورا  يطالـ  )عليـ  السـ م حارب أمـري ااؤمنل

بدمــ  وبال ــذر لــ ، يف حــل انــ  قــد و لــ  يف أحــر  ســاعات اىلنــة وهــو يســتغي  بــ  ويستنصــرق 
 على ال ا رين من واوت اادينة ووارجها  

)عليــ  ؤمنل عليوبعــد أن  ،شــ ت نوايــا ـ ابــن هنــد ـ للمــ  علــى واقعــ ، ا ــطر أمــري ااــ
 إىل قتال  يف اا،ان ااعرو  بص ل  الس م 

،  ـوىل اخل فـة )علي  الس م وصلال اسمام احلسن )علي  الس م وبعد سهاوة اسمام علي 
بـــالقهر والغلبـــة، وأوـــ  يت عـــ  بـــذموال األمـــة ومقـــدرات الدولـــة، واســـتهرت بـــالقيم وااقدســـات 

لهم أقصــى حــدووها، وواصــة بعــد أن امتــدت يــدق إىل أعيــان الصــحابة وصــلحا  األمــة، فقــت
   عاما  11هـ  يف الشام بعد أن ملت )01للما ، ح  مات يف منتصف سهر رج  سنة )

                                                           
 راجه هنال الب صة اخلطبة الشقشقية وصريها   22)
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 مع كتاب الوحي 

 
، وع مـــان بـــن ع ـــان كانـــا ي،تبـــان )عليـــ  الســـ م قيـــت: إن اسمـــام علـــي بـــن أيب طالـــ  

   وعنــد صياهبمــا ينــوب عنهمــا كــت مــن: أيب بــن كعــ ، وزيــد بــن  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  للنيب
وــرون عنــد  عــ ر حمــور هــ ين األوــريين، فمــ   : ثابــت، يف كتابــة الــوحي، فيمــا ي،تــ  اآل

، وأحيانـا  ينـوب كـت مـن:  والد بن سعيد بن العار، ومعاوية، ي،تبان فيما  تاج  النيب
 ااغرية بن سعبة، واحلصل بن رري، عن والد ومعاوية 

وأما ح ي ة بن اليمان: ف،ان ي،ت  فواكـ  وأ ـار احل ـاز ذمينـا، فيمـا كـان عبـد اهلل بـن 
، وبالنسـبة اعيقـ  )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  األرقم، وزيد بن ثابت، ي،تبان للملوك بذمر من النيب

، وه،ـ ا حنظلـة بـن الربيـه فقـد  )صلى اهلل عليـ  وآلـ  بن فاطمة فقد كان ي،ت  الغنا م للنيب
 كان يقوم بالنيابة عن ال،ت أثنا  صياهبم  

)صـلى وأما أيب بن كع  ف،ان من كتاب الوحي، وهو من االثه عشر ال ين بايعوا النيب 
قبــة، وكــان مــن أنصــار أهــت البيــت )علــيهم الســ م  وحمبــيهم، كمــا كــان يــوم الع اهلل عليــ  وآلــ  

من االثه عشر صحابيا  ال ين أن،روا على أيب ب،ر جلوس  على كرسـي اخل فـة  واوتلـف يف 
 سنة وفا   
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 ه ذا القائد اإلسالمي

 
 ل  )صلى اهلل علي  وآجا  يف احلدي  عن فاطمة الزهرا  )عليها الس م  أهنا أعدت للنيب

 بز، وأهد   إلي   رصي ل من اخل
 : ما ه ا؟ )صلى اهلل علي  وآل  فقال هلا النيب 

 قالت)س م اهلل عليها : وبز اوتبز  ، و، أستطه أكل  وونت 
منهــا، وأكــت منــ  حــ  ســبه، مث قــال هلــا: ، يــدوت  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  فذوــ ق النــيب 

 جو  أبيت طعام قبت ه ا من  ث ثة أياميي 
جـة أمـري أفمت نسا  العاال وزو  )صلى اهلل علي  وآل  ه ق فاطمة الزهرا  بنت رسول اهلل 

، ولــدت )ســ م اهلل عليهــا  يف العشــرين مــن ااــؤمنل علــي اار مــى، وأم احلســن واحلســل 
   اوا اآلورة، من السنة اخلامسة للبع ة، وأمها ااعظمة ود ة ال،ربا

يف الســنة ال انيــة لله ــرة النبويــة الشــري ة، وووعــت  )عليــ  الســ م  زوجــت مــن اسمــام علي
ال الـــ  مـــن  ـــاوا اآلوـــرة، وقيـــت: يف ال الـــ  عشـــر مـــن الـــدنيا ال انيـــة مظلومـــة ســـهيدة، يف 

 هـ  11 اوا األوىل سنة 
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 )علي  الس م دفاظعاً ظعن ظعلي 

 
ووت أبو أمامة الباهلي يوما  على معاوية، فاحتمن ، وأمر ب حمار الطعام، وكـان يطعمـ  
بيدق، وبعد االنتها  مـن  نـاول الطعـام، أوـ  معاويـة يـرر العطـر علـى رأس أيب امامـة ووجهـ ، 
مث و ه كيسا  مـن الـ ه  أمامـ ، وبعـد  لـت كلـ   وجـ  إليـ  بـالقول التـايل: أقسـم عليـت، أنـا 

 أفمت وأحسن أم علي بن أيب طال ؟
فذجابــ  أبــو اُمامــة: ال أكــ ب عليــت، ولــو ،  ل ــه، ، أقــت إال الصــدق، فــواهلل إن عليــا  

، )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  أفمــت منــت وأكــرم، فلــ  الســابقة يف اسســ م، والقــر  مــن رســول اهلل
 وكان سديدا  على ااشركل، وودما   ل مة اسس مية  زيد عليت 

 يا معاويةي أ عر  من هو علي؟ 
، وزو  سـيدة النسـا ، ووالـد احلسـن واحلسـل )صلى اهلل علي  وآل  هو ابن عم رسول اهلل 

ســيدي ســباب أهــت ارينــة، وابــن أوــي محــزة ســيد الشــهدا ، وأوــو جع ــر  ي ارينــاحل يطــري 
  قي  ن ست هب ق الش صية العظيمة؟ي  هبما يف ارينة، والع   منت أن

سطعامــت إيــاي   فــذور  مــن عنــدك وال  أي معاويــةي أ ظــن أين أقــدمت علــى علــي 
 إميان يل، بعد أن جئتت مؤمنا؟ي 

 مث اســــــــــــتذ ن معاويـــــــــــــة للـــــــــــــ هاب، فذرســـــــــــــت إليـــــــــــــ  معاويـــــــــــــة كيســـــــــــــا  مـــــــــــــن الـــــــــــــ ه ، 
 فلم يقبل ، وأقسم على أن  ال يقبت من  وينارا  واحدا  

حـاول معاويـة أن ين ـر قلـوب النـاس عـن  )علي  الس م شهاو أمري ااؤمنل علي وبعد است
 و تلف السبت والوسا ت،  رصيبا  و رهيبا    )علي  الس م اسمام علي 

فمــنهم مــن أصــراق بااــال، ومــنهم مــن كــان يتصــنه بــاحرتامهم، فيمــا كــان نصــي  مــن بقــي 
 على وال   لعلي وآل علي: القتت، واا حقة، والتشريد  

وهــدو علــى  )عليــ  الســ م مــن التحــدن ب مــا ت أمــري ااــؤمنل علــي وقــد حــ ر معاويــة 
الـــدنيا،  )عليـــ  الســـ م  لـــت، إال أن نـــور احلقيقـــة ،   بـــ  ســـي ، فقـــد مـــ ت فمـــا ت علي
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 و دن هبا الشرق والغرب، واهلل متم نورق ولو كرق ال،افرون 
 صـلى اهلل عليـ  وآلـ  واسم أيب امامة: )الصدا بن ع ـ ن  مـن أصـحاب الرسول( ،

)عليـ  م علي  حارسـا ، لـئ  يصـت إىل أمـري ااـؤمنل عليكان يس،ن الشام، وكان معاوية قد أقا
 هـ  10،  ويف يف الشام سنة الس م 
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 غيروا خطبة الصالة 

 
قال أبو سعيد اخلدري: ورجت مه مروان وهو أمري اادينة يف أ حى أو فطر، فلما أ ينا 
تـــ  ااصـــلى إ ا منـــرب بنـــاق ك ـــري بـــن الصـــلت، فـــ  ا مـــروان يريـــد أن ير قيـــ  قبـــت أن يصـــلي، ف  ب

 ب وب ، ف  به، فار  ه، ف ط  قبت الص ة 
 فقلت ل : صريمت واهلل 

 فقال: يا أبا سعيدي  ه  ما  علم 
 فقلت: ما أعلم واهلل وري مما ال أعلم 

 فقال: إن الناس ، ي،ونوا  لسون لنا بعد الص ة، ف علتها قبت الص ة  
ك  ـاع اخلطبـة، اـا فيهـا مـن والسـر يف  لـت انـ  كـان النـاس يف زمـن بـه أميـة يتعمـدون  ـر 

، واسفـراط يف مـد  ع مـان )عليـ  السـ م س  من ال يستح  الس  وهو أمري ااـؤمنل علـي 
 وبه أمية 
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 )علي  الس م ظعيادة ظعلي 

 
 قال:  م )علي  السروا سدير الصرييف، عن اسمام حممد بن علي الباقر 

ااــرل، فعــاوق أبــوب،ر وعمــر، وبعــد أن فرصــا مــن  )عليــ  الســ م اســتد بــذمري ااــؤمنل علي
 ، فسذهلم: من أين جئتما؟ )صلى اهلل علي  وآل  إىل رسول اهلل  عياو  ، جا ا

 قاال: كنا قد عدنا عليا   
 : كيف ول تماق؟ )صلى اهلل علي  وآل  فقال 

 قاال: رأيناق على أسو  حال، وخنا  من اارل ال ي أ، ب   
: ك ، ال ميو ن هب ا ااـرل، بـت يبقـى حيـا، ويلحقـ  مـن الظلـم )صلى اهلل علي  وآل  قال 

 ا ويســــمعون  فعنــــدها يعتــــربون بــــ  واحليــــت حــــ  ي،ــــون عــــربة هلــــ ا األمــــة، فــــريا ااظلومــــون هــــ
  (11)ويتسلون 

                                                           
   110ر 1سبه  يف سر  هنال الب صة البن ايب احلديد:    23)
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 ليس ظعنده ثمن ثوب 

 
وقد جا  بسي   إىل السوق،  )علي  الس م روا أبو الرجا  قال: رأيت أمري ااؤمنل عليا  

 وهو يقول من يشرتي مه ه ا السيف؟ واهلل، لو كان عندي  ن ثوب ما بعت ي 
 قت ورو  عطا ت  فقلت ل : أنا أبيعت ثوبا ، وآو  منت قيمت  إىل و 

  (12)فذو  ال وب و ه ، واا حان أول الشهر وأو  عطا ق، أعطى  ن ال وب

                                                           
   125ر 1غمة:  راجه كشف ال  21)
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 قتل ظعمار بن ياسر 

 
قال سـب  بـن ربعـي اعاويـة: أقسـم عليـت، لـو و ـه عمـار بـن ياسـر بـل يـديت، أ ،ـون 

 را يا  بقتل ؟
مـا ال عو ـا  عـن فقال: و، ال أر ى ب لت، فواهلل لو و ـه علـي وعمـار بـل يـدي لقتلته

  ع مان، بت أقتلهما عن نا ت ص م ع مانيي 
   كـان ســب  بــن ربعــي مـن اانــافقل الــ ين ينعقــون مــه كـت نــاع ، و، ي،ــن علــى و ــرية

واحـــدة، كـــان يف مطلـــه حيا ـــ  مؤ نـــا  لســـ ا ، مث أســـلم، وســـارك يف قتـــت ع مـــان، وكـــان يف 
معاويـة يــدعوق إىل  ، وكـان قـد أرســل  مـه عـدي بـن حـامت إىل)عليـ  السـ م عسـ،ر اسمـام علي

 الطاعة، مث التح  باخلوار  
يــدعوق، ويف كــرب   انمــم إىل عســ،ر  )عليــ  الســ م وكــان قــد كتــ  إىل اسمــام احلســل 

 عمر بن سعد  
، وكان ر ـي  سـرطة ال،وفـة، )علي  الس م ويف زمان اا تار كان من ااطالبل بدم اسمام

 وكان من بل قتلة اا تار 



 21 

 
21  
  )علي  الس م من أظعداء ظعلي 

 
جــد عبــد االــت بــن قريــ  األصــمعي ااعــرو ، قــد ســرق بســ وان  كــان علــي بــن أصــمه

)وهـــو كصـــ وان: اســـم مو ـــه بـــل البصـــرة والبحـــرين  فـــذ وا بـــ  إىل أمـــري ااـــؤمنل علـــي بـــن أيب 
    )علي  الس م طال  

 : جيئوين ون يشهد أن  أورجها من الرجت فقال 
 فشهد ب لت عندق سهوو عدول  

 بقطه يدق من أساجع   )علي  الس م فذمر 
 مري ااؤمنل، أال قطعت  من زندق؟فقيت ل : يا أ

 : يا سبحان اهللي كيف يتوكذ ؟ كيف يصلي؟ كيف يذكت؟  )علي  الس م فقال 
فلما قـدم احل ـا  بـن يوسـف البصـرة أ ـاق علـي بـن أصـمه، فقـال: أيهـا األمـريي إن أبـواي 

 عقاين، فسمياين عليا ، فسمه أنتي  
ت يف كــت يــوم وانيقــل فقــال: مــا أحســن مــا  وســلت بــ ، قــد وليتــت البارجــاق، وأجريــت لــ

 فلوسا ، واهلل لئن  عديتهما ألقطعن ما أبقاق علي من يدك 
، فقـد كـان ح يـدق عبـد االـت بـن قريـ  )علي  الس م وقد ورن بيت  عداوة أمري ااؤمنل 

  )علي  الس م األصمعي من اانحرفل عن أمري ااؤمنل علي
رمحن اريرمـي قال أبو العينا : كنا يف جنازة األصمعي، فحدثه أبو ق بة جي  بن عبد ال

 الشاعر، فذنشدين لن س : 
 لعــــــــــــــــــــــن اهلل أظعممـــــــــــــــــــــــا حمولهـــــــــــــــــــــــــا  

 
 نحـــــــــــــو دار البلـــــــــــــى ظعلـــــــــــــى خشـــــــــــــبات 
ــــــــــــــــي وأهــــــــــــــــل  ــــــــــــــــب   النب  أظعممــــــــــــــــا  

 
ـــــــــــــــــــــات  ــــــــــــــــــــين والطيبـ ــــــــــــــــــــت والطيب  البي
   احل ا  بن يوسف ال ق ي هو أحد الس اكل، كان يتل   ب راقة الدما ، كانـت مـدة

لهم، فقــد قــال الــبعس بــذن عــدو مــن قــتلهم ما ــة إمار ــ  عشــرين عامــا ، ال  صــى عــدو مــن قــت
 وعشرين ألف س ص عدا من قتت يف احلرب  
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 واا هلت وجد يف حبس  تسون ألف رجت  
 وث ثون ألف امراة، منهم: ستة عشر ألف عراة  

وكان  ب  الرجال والنسا  يف م،ان واحد، وكـان طعـامهم وقيـ  الشـعري اا لـوط بـاالال 
 والرتاب  

   عاما  51هـ ودينة واسط عن عمر قارب الـ ) 15سنة لقي حت   
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 صوفي يعبد اللحية 

 
كـان يف بغــداو يف إحـدا الت،ايــا ـ اخلانقـاق ـ سـيخ مــن الصــوفية لـ  حليــة طويلـة وكــان لــ  
ع قة هبا، وكان يقمي معظم وقت  خبدمتها، فيقوم بتدهينها ومتشيطها، ويف الليت وأثنـا  النـوم 

 ح   بقى حمافظة على حالتها ورونقها  يدولها يف كي  
ويف إحـــدا الليـــايل وبينمـــا كـــان الشـــيخ نا مـــا  طرقـــ  أحـــد ااريـــدين، وه ـــم علـــى اللحيـــة 

 وحلقها من األ ن إىل األ ن   
 فلما أصبال الشيخ ورأا أن حليت  قد حلقت،  قدم بش،واق إىل ر ي  اخلانقاق  

 ل   ف مه الر ي  الصوفية، و وج  بالسؤال إىل احلا
فذجاب ااريد ال اعت ل لت: أنا قمت هب ا العمت، ألين لننـت أن الشـيخ يعبـد صـري اهلل، 
ل ا من باب النهي عن اان،ر أقمـت علـى  لـت وقمـت الـ  حليتـ ، حـ  ي،ـون الشـيخ عبـدا  

 هلل ال عبدا  للحيةي  
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 بنات كارى 

 
 خلراسان    وليدا قا دا   )علي  الس م بعد معركة اريمت أرست أمري ااؤمنل علي 

وما أن وصت وليـد إىل نيشـابور، حـ  أوـرب بـذن بعـس أهـت وراسـان قـد ار ـدوا، وولعـوا 
 الطاعة للح،ومة اسس مية، وجي  بقا د كسرا إليهم لي،ون حاكما  عليهم  

فحـارب وليــد أهــت نيشــابور فانتصــر علــيهم فبعـ  بذســرا احلــرب ووــرب ال ــتال إىل اسمــام 
ا أسريات، طلنب من  األمان، وقمن بتسليم أن سهن ، واا أراو أو  بنات كسر )علي  الس م 

   )علي  الس م إلي ، فبع  هبن وليد إىل اسمام
حــــ  بــــاورهن بالســــؤال: هــــت ل،ــــن الرصبــــة يف  )عليــــ  الســــ م ومــــا أن وصــــلن إىل اسمــــام 

 الزوا  ؟ 
 فذجنب: ال، إال إ ا زوجتنا من أوالوك، ألنا نرا أن صريهم ، ي،ن لنا ك وا  

 : أننت وما  رون  )علي  الس م فقال
وا   )نرسـا  فقـال: يـا أمـري ااـؤمنلي هـت سيـزين أن أ ـوىل أمـرهن، ألن بيـه  فقام س ص
 وبينهن صلة قر ؟
علـــى طلبـــ ، فذوـــ هن نرســـا إىل منزلـــ ، وقـــدم هلـــن الطعـــام  )عليـــ  الســـ م فوافـــ  اسمـــام 

 واللباس  وأو  يداريهن ح   زوجن 
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 ؟)علي  الس م كيف خلفت ظعليا 

 
يـام و فتـ  فبـاورين بالسـؤال فقـال: عن عبد اهلل بن عباس قال: كنـت جالسـا  عنـد عمـر أ

 من أين جئت؟ 
 قلت: من ااس د  

 فقال: كيف ول ت ابن عمت عليا ؟
 قلت: مينال بالدلو، ويقرأ القرآن  

 جعت ل ؟  )صلى اهلل علي  وآل  قال: أبقي يف ن س  سي  من اخل فة يزعم أن رسول اهلل
، فقـال: صـدق علـي )عليـ  السـ م قلـت: نعـم، وقـد سـذلت أيب العبـاس عمـا اوعـاق علي 
  الس م  )علي 
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 لمن الخالفة اإلسالمية؟ 

 
 إرا هي ألهت بدر، ماوام أحدهم موجووا    (19)قال عمر: اخل فة

 ولو ، ي،ن منهم أحد، ف هت أحد ماوام منهم باقيا   
 وأما الطلقا  وأبنا  الطلقا  ـ ال ين أسلموا بعد فتال م،ة ـ فلي  هلم أن يست ل وا 

 د فــتال م،ــة كــانوا علــى ك ــرهم، و،  طلــ  كلمــة )طليــ   علــى أهــت م،ــة، فــ هنم عنــ
   (10)وأطلـ  سـراحهم، وقـال هلـم: )ا هبـوا أنـتم الطلقـا   )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  يذسرهم النيب 

 وكان أبو س يان ومعاوية من الطلقا    
وقد صص  األمويون اخل فة وقياوة األمة مه وجوو أهت بدر وأهت أحد، وراحوا يعملـون 

سرق األرل وصرهبا، و ركوا ورا هـم صـورا مـن باسم اسس م سعاوة ارياهلية ب،ت أس،اهلا يف 
ح،مهم باسم اسس م لعلها من أقبال مـا عرفتـ  البشـرية يف  ـاريخ احلـاكمل، ولـو أهنـم أعطـوا 
العـــا، ولـــو صـــورا حمـــدووة عـــن اسســـ م و عاليمـــ  و احتـــ ، ل،ـــان اسســـ م انتشـــر يف الغـــرب 

 والشرق وا ال ي،ون ل  م يت 

                                                           
، و لـــت ال خي ـــى أن اخل فـــة ألمـــري ااـــؤمنل علـــي بـــن أيب طالـــ  ومـــن بعـــدق ألوالوق ااعصـــومل   25)

 وبذمر من اهلل عزوجت  بتعيل رسول اهلل 
   111، وإع م الورا ر فصت يف صزوا    211ر 1ااناق     20)
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 اً مت بر  )علي  الس م ل  ي ن ظعلي 

 
كـان جالسـا  يف ااسـ د مـه عمـر بـن اخلطـاب،   )علي  السـ م روي أن أمري ااؤمنل عليا  

 فلما هم بال هاب، وقه في  أحد احلا رين ونسب  إىل الع   والت،ربي 
أن ي ت ــر، فــو اهلل لــوال ســي   اــا قــام لالســ م  فالت ــت إليــ  عمــر، قــا   :  ــ  لعلــي 

 وسرفها  عمد، وهو بعد  لت أقمى األمة و و سابقتها 
 فقال ل  الرجت: فما منعت من است  ف ؟  

  (17)فقال عمر: صغر سن ، وحب  ألوالو عبد ااطل يي 

                                                           
قـد ولّـف عليـا   )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  سولوال خي ى ما يف هـ ا ال،ـ م مـن المـعف الوا ـال، فـان الر   22)

ومــا كـان لمــالمن ون مالمنــة ا ا مـن بعـدق و لــت بـذمر مـن اهلل ســبحان  و عـاىل، وقــد قـال عزوجـت: 
قضى اهلل ورسوله أمراً ان ي ون له  الخيرة من أمره  ومن يعـص اهلل ورسـوله فقـد هـل هـالنً 

  30سورة األحزاب :  مبيناً 
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 العدالة في القضاء  

 
إىل عمــــر بــــن اخلطــــاب، وكــــان اسمــــام  )عليــــ  الســــ م ســــ،ى رجــــت أمــــري ااــــؤمنل عليــــا   
 حا را  يف ااس د   )علي  الس م علي

 فناواق عمر: يا أبا احلسني قم فاجل  مه وصمت 
 مه وصم  ووافه عن ن س    )علي  الس م  ل  اسمام ف

إىل م،انــ  األول وعليــ  آثــار  )عليــ  الســ م وبعــد انتهــا  اىلاكمــة عــاو أمــري ااــؤمنل علي
 عدم الراحة والر ى 

 فقال ل  عمر: يا أبا احلسني ما يل أراك متذاا؟ 
 أ، ي،ن قما ي عاوال؟ 

علــي  : ألنــت  يّـت وصــمي وكنيتــه، و، ذــاطبه بـا ي و قــول: يــا)عليــ  الســ م فقـال 
 قم 

فو ه عمر يدق علـى عا قـ ، وقبـت وجهـ ، وقـال: بـذيب وأمـي، ب،ـم اهتـدينا، وورجنـا مـن 
 الظ م إىل النور 
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 معز الدولة في ب داد

 
هــ وبـذمر مـن معـز الدولـة، كتبـت بعـس العبـارات علـى جـدران ااسـاجد يف  351يف سنة 

 بغداو وكانت مت  بعس احلّ،ام يف صدر اسس م  
ت الليت قام بعس الناس وحو  لت العبارات ال  كتبت، فـذمر معـز الدولـة ب عـاوة  فلما أقب

كتابتها  فاقرت  علي  الوزير ااهليب بذن  ،ت  العبارة التالية م،ـان العبـارة األوىل، وهـي: )لعـن 
 اهلل الظاال آلل الرسول    فواف  معز الدولة على ه ا االقرتا  وصوب   

 هـــ،  313بــن بويــ ، مــن ســ طل آل بويــ  الديااــة ، ولــد ســنة  معــز الدولــة هــو أمحــد
هـ، وكانت بيدق زمام أمور الدولة، ايـ  ، ي،ـن بيـد اخللي ـة العباسـي ـ 320وورو بغداو سنة 

هـــ، ووفــن يف مقــابر 350/ ربيــه اآلوــر/ ســنة  13ااســت، ي بــاهلل ـ ســوا االســم،  ــويف يف 
 قري  

/ حمــرم /  20د حســن بــن حممــد، ااولــوو يف البصــرة يف وأمــا الــوزير ااهلــيب: فهــو أبــو حممــ
هـ أوقه معز الدولة صلحا وصـ ا ا  351هـ، ويف سنة 331هـ، واستوزر اعز الدولة سنة  211

هـ كان يف اريي  ال ي  هـ  ل ـتال 352بين  وبل حاجب ، وأووع ابن  خبتيار عندق، ويف سنة 
نة ااــــ كورة، ونقلــــت جناز ــــ  إىل ســـعبان مــــن الســــ 21عمـــان، ومــــرل عنــــد  لــــت، و ــــويف يف 

 بغداو، ليدفن يف مقابر قري   
 وقيت: ان  كان صاح  أو ق فا لة، وأوب جم 
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 ظعزاء واحتفال في ب داد 

 
هـــ، أمــر معــز الدولــة بغلــ  األســواق واىلــ ت 352وناســبة حلــول يــوم عاســورا  مــن ســنة 

 الت ارية، وإع ن التعزية 
هلن وعلـــيهن آثـــار احلـــزن وهـــن ير ـــدين اا بـــ  الســـووا ، ف رجـــت حـــ  النســـا  مـــن منـــاز 

، وقـام النـاس بـ لت وكمـا أمـروا ويسّوون وجوهن ويولولن ويصرون على احلسـل بـن علـي 
 ب   

و، ي،ن ب م،ان أعدا  أهت البيـت أن يصـدوهم عـن  لـت ومينعـوهنم، ل، ـرة عـدو الشـيعة 
 أوال، ولوقو  الدولة معهم 

 ي احل ــة مــن ن ــ  الســنة أمــر معــز الدولــة ب قامــة احت ــال ويف ال ــامن عشــر مــن ســهر 
 وناسبة عيد الغدير وإلهار ال ر  والسرور في   

 وه، ا يف سا ر األعياو، ح   ظت  كرا عيد الغدير باقية على مر األيام والدهور 
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 شعار التشيع في مصر 

 
صــر يــوم اريمعــة ال ــامن مــن كــان )جــوهر  أمــريا  لعســ،ر )ااعــز لــدين اهلل العلــوي ، ورو م

هــــ، وحـــط رحلـــ  يف القـــاهرة، وأ ـــا  هـــ ق العبـــارة إىل وطبـــة صـــ ة 351 ي احل ـــة ســـنة 
 اريمعة: 

اللهـــم صـــت علـــى حممـــد ااصـــط ى، وعلـــى علـــي اار مـــى، وعلـــى فاطمـــة البتـــول، وعلـــى 
 احلسن واحلسل سبطي الرسول ال ين أ ه  اهلل عنهم الرج  وطهرهم  طهريا  

  ان ـ كما كانت علي  الشيعة ـ : )حي على وري العمت  وأ ا  يف األ
  جوهر: هو أبو احلسن بن عبد اهلل الرومي ـ صـ م وأمـري عسـ،ر ااعـز ال ـاطمي ـ فـتال

هــــ، ويف ن ـــ  الســـنة قـــام ببنـــا  القـــاهرة، وفـــر  مـــن بنـــا  اريـــامه األزهـــر ســـنة 351مصـــر ســـنة 
 هـ 311هـ، و ويف سنة 301
  :ــــت، رابــــه اخلل ــــا  ال ــــاطميل وأمــــا ااعــــز لــــدين اهلل ــــن إ اعي ــــو متــــيم معــــد ب فهــــو أب

هــ يف ااهديـة،  ـوىل اخل فـة 311/ سـهر رممـان / سـنة  11اس اعيليل، ااولوو يوم االثنـل 
/ سـوال /  22هـ، هاجر من ااغرب إىل مصـر يف يـوم االثنـل  311بعد وفاة أبي  و لت سنة 

اريديدة، و، يغاورها حـ   ـويف هبـا و لـت يف يـوم  هـ، وحط رحل  يف مدينة القاهرة 301سنة 
   عاما  15هـ، عن عمر ناهز الـ ) 305/ ربيه اآلور / سنة  11اريمعة 
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 القتل الجماظعي 

 
بعد أن فتال اانصور الـدوانيقي الشـام وقتـت مـروان احلمـار، قـال ألهـت وراسـان وكـانوا مـن 

 لقتت آل مروان  عس،رق: ّتيئوا يف اليوم ال  ين أل دبر في  
ويف اليـوم ااعـل وعـا فيـ  بـه مـروان ـ وكـانوا  ـانل رجـ  ـ للحمـور ألوـ  العطايـا  فلمـا 
حمروا اتل  نـاوا رسـول اانصورــ وبصـوت عـال ـ : هلـم يـا محـزة ابـن عبـد ااطلـ ي لتذوـ  

 عطا ك، فتيقن بنو مروان هب كهم 
 وصا  ثانية وقال: أين احلسل بن علي؟ هلم  

 ا  يف اارة ال ال ة قا   : أين زيد بن علي؟ وص
 وجا  يف اارة الرابعة وناوا: أين  ىي بن زيد؟ 

مث  ــال هلــم بــدوول جملــ  اانصــور، وكــان مــن بيــنهم صمــر بــن يزيــد وكــان صــديقا  قــدميا  
للمنصور، فذجلس  مع  على البساط، وأ ن للبقية باريلوس، وقد أحاط هبم أهت وراسان من  

 وبذيديهم األعمدة  كت جان  
 فقال اانصور: أين الشاعر العبدي؟  

 فذيت ب  وأو  ينشد سعرا يف مد  به العباس و م به أمية  
 فقال ل  صمر بن يزيد: يابن الزانيةي 

فســ،ت العبــدي، وأســار عبــد اهلل برأســ  إىل األرل، وبعــد حلظــات طلــ  منــ  االســتمرار 
أهـداق عبـد اهلل صـرة فيهـا ث  ا ـة وينـار  مث الت ـت إىل  يف اسنشاو، واا فر  من إلقا  قصـيد  

 أهت وراسان، وقال: أعطوا  
فحطمــوا رؤوســـهم باألعمــدة الـــ  كــانوا  ملوهنـــا معهــم و نـــاثرت لــاوهم  مث الت ـــت إىل 

 صمر بن يزيد قا   : ما ال ا دة من بقا ت يف احلياة بعد هؤال ؟ 
 قال: هو ك لت  

  فقاموا بقتل  هو اآلور 
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وأمر بو ه سي  على ارينا ز، وافرتر س رة الطعام، وأوـ وا يتنـاولون الطعـام بـالرصم مـن 
 صراخ بعمهم  

)عليـ  وبعد االنتها  من  نـاول الطعـام قـال: ، أهنـذ بطعـام م ـت اليـوم منـ  عرفـت احلسـل 
 ، مث أمر بسحبهم من أرجلهم إىل وار األمارة وجلدهم  الس م 

سباك الغرفة ااطلة على احلديقة ليدوت إليها ريـال وبعد يوم واحد من احلاون، أمر ب تال 
 ارينا ز، ح  وصلت ر هم إىل من كان يف اتل   

 فقيت ل : أ،  ذمر بغل  الشباك  
 فقال: إن ه ا الريال عندي أفمت من ااست، وأسر للقل  

  إن فا ال الشام وقا ـت بـه أميـة هـو عبـد اهلل بـن علـي الـ ي  ـويل احلـرب مـه بـه أميـة
 ن قبت اانصور، وكان واليا  على الشام، والظاهر أن ه ق احلاوثة متت على يدق م

  وأما مروان بن حممد، ااعرو  وروان اريعدي، ومروان احلمـار، فهـو آوـر ول ـا  بـه
هـ، وبقتل  انقر ـت وولـة بـه أميـة 133أمية، ال ي ور  علي  أبو مسلم اخلراساين وقتل  سنة 

 انل عاما ، ويف القصة عربة ان للم قال الشاعر:ال  ح،مت أك ر من  
 وما من يد إال يد اهلل فوقها

 وما لا، إال سيبلى بظا،  
 

 كما إن يف قصة )خبت النصر  عربة ان اعترب 
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 ن   الوا دمي

 
هـ وعندما أريد قتت ح ر بـن عـدي يف مـر  عـ را  بـذمر مـن معاويـة ،الت ـت  51يف سنة 
 ن حمروا قتل  قا   : إىل أقارب  ال ي

ال   ،ـــوا قيـــووي، وال  غســـلوا الـــدم مـــن بـــدين وم بســـي، ألين يف طريـــ  اآلوـــرة ســـذلتقي 
 وعاوية  

 وفن بقيووق حس  وصيت   وقد ورو إن اسمام موسى بن جع ر 
 صـلى اهلل ح ر بن عدي ال،ندي: ااعرو  بـ)ح ر اخلري  من أصحاب رسـول اهلل(
، وكـان )عليـ  السـ م األوفيـا  ألمـري ااـؤمنل ، وكان مـن األبـدال، ومـن األصـحاب علي  وآل  

 يس،ن ال،وفة 
هــ، كـان زيـاو بـن أبيـ  واليـا  علـى ال،وفـة مـن قبـت معاويـة، وكـان زيـاو ـ طبقـا   51ويف سـنة 

ويقـه فيـ ، وكـان ح ـر وأصـحاب  يقابلونـ   )عليـ  السـ م لسنة معاوية ـ ينال من أمـري ااـؤمنل 
 باا ت  

ن أصـحاب  م،بلــل باحلديـد، مــه فمـا كــان مـن زيــاو إال أن يذوـ  ح ــرا مـه أحــد عشـر مــ
ســهاوة  زويريــة وأرســلهم إىل معاويــة يف الشــام، وهنــاك لقــوا حــت هم علــى يــد معاويــة يف )مــر  

 ع را  ، ر وان اهلل عليهم 
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 المرأة الصابرة

 
كانــت امــرأة صــاحلة  ســمى بـــ : )أم عقيــت   عــي  يف الصــحرا ، وقــد ووــت عليهــا بعــس 

هــا أحــد الرعــاة وقــال هلــا: إن ابنــت عقيــت كــان مــه الســباحل، المــيو ، ويف أثنــا   لــت جا 
 واا ازوحم السباحون على البئر أوقعوق يف البئر وفارق احلياة 
 فقالت اارأة للراعي: هلم معي لنؤوي ح  الميافة  

ف ــا ت ب،ــب  ف اــ  الراعــي، وقامــت بتهيئــة الطعــام وقدمتــ  لمــيوفها، فتنــاول المــيو  
 صرب ه ق اارأة وقوة قلبها الطعام، و ع بوا من 

وبعد االنتها  مـن  نـاول الطعـام،  قـدمت أم عقيـت إىل المـيو ، وقالـت: هـت فـي،م مـن 
 يقرأ القرآن؟ 

 قال أحدهم: نعم  
 قالت: اقرأ يل آيات أل سلى هبا  

الذين إ ا أصابته  مصيبة قـالوا إنـا هلل وإنـا إليـه  وبّشر الصابرين فقرأ ه ق اآليـة:
راجعون

 (10)  
فالت تــت ااــرأة إىل المــيو  وقالــت: أســتووع،م اهلل، مث اسهــت إىل القبلــة وصــلت عــدوا 

 من الركعات  وقالت: إهليي قد عملت وا أمرت ب ، فاعمت وا وعدت ب  

                                                           
   150 -155سورة البقرة :   21)
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 امرأة شجاظعة 

 
اا  ه  معاوية إىل اادينة، أراوت ب،ارة اهل لية أن  دوت علي ، وكانـت امـرأة سـ اعة، 

 وحمبي ، وقد  عف بصرها ل،رب سنها   )علي  الس م ر أمري ااؤمنل علي ومن أنصا
 واا أ ن هلا معاوية وولت علي  وسلمت وجلست  

 وبعد أن رو معاوية عليها الس م، سذهلا: كيف حالت يا والة؟ 
 قالت: خبري 

 قال معاوية: أنزلت الدهر 
، وكـت ميــت قالـت: ه،ـ ا   عــت األيـام، كـت ســي  يتغـري، وكــت حـي يصـت إىل الشــي ووة

 ي ه  ب  إىل القرب 
قــال عمــر بــن العــار: يــا أمــري ااــؤمنلي هــ ق ااــرأة كانــت  ــرل النــاس علينــا يف صــ ل، 

 و قول: 
 يـــــا زيـــــدت دونـــــن فاســـــتثر مـــــن دارنـــــا

 
 ســـــــــيفاً حاـــــــــاما فـــــــــي التـــــــــراب دفينـــــــــا 
ــــــــــــــرزه الزمـــــــــــــــان مصـــــــــــــــونا  قد كنت أ خـره ليـوم كريهـة   فــــــــــــــاليوم أب
 القا لة:وقال مروان: واهلل، هي  

 أ ـــــــرى ابـــــــن هنـــــــد للخالفـــــــة مال ــــــــاً 
 

ــــــــــــــــــــــــــد   هيهــــــــــــــــــــــــــات  ا  وإن أراد بعيـ
 منتـــــن نفاـــــن فـــــي الخـــــالء هـــــاللة 

 
 أغــــــــــــرا  ظعمــــــــــــرو للشــــــــــــقاء وسعيـــــــــــــد 
 وقال سعيد بن العار: واهلل، إهنا كانت  قول:  

 قــــــدكنت أ مــــــع أن أمـــــــوت ون أرى
 

 فــــــــــوق المنابـــــــــــر مــــــــــن أميـــــــــــة خا بــــــــــــا 
 فـــــــــــاهلل أخــــــــــــر مـــــــــــد ى فتطاولــــــــــــت 

 
 
 

ـــــــــا  ـــــــــت مـــــــــن الزمـــــــــان ظعجائب ـــــــــى رأي  حت
 فــــــــي كــــــــل يــــــــوم للزمــــــــان خطيــــــــبه  

 
ـــــــــــا  ــــــــــــع  ل احمــــــــــــد ظعائب ـــــــــــين الجميـ  ب
 فلما س،توا، قالت: واهلل، لقد قلت  لت، وأك ر من ه ا قد و ي علي،م  

 فتماحت معاوية وقال: ه ا ال مينه من إحساين و يلي لت، فاطليب ما  ريدين 
 و هبت  قالت ب،ارة: ال أريد سيئا  منت وقامت
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 ينتقد صلح الحديبية  

 
ــــت  ــــة، وقــــال: يــــا رســــول اهللي أ، ن ــــى صــــلال احلديبي ــــاريخ إن عمــــر اعــــرتل عل ورو يف الت

 مسلمل؟ 
 : بلى   وآل  )صلى اهلل عليقال 

 قال: أ، ي،ونوا ك ارا؟ 
 : بلى )صلى اهلل علي  وآل  قال 

 قال: فلما ا نعطي الدنية يف ويننا؟ 
 : أنا اعمت وا اُمرت ب  )صلى اهلل علي  وآل  قال 

)صـلى قـال أليب ب،ـر: أ، يعـدنا النـيب ، )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  فلما ور  من عند الرسول 
بذننا سو  ندوت م،ة، يف حل أننا اآلن نرجه أ ال  وـا بل، ولـو كانـت لنـا  اهلل علي  وآل  

 العزة اا قبلنا ال لة 
 فقال ل  أبو ب،ر: و تي الزم ركاب ، واهلل إن  لرسول اهلل، واهلل ال يمل  

: بذننـا سـو  نـدوت م،ـة )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  مث أ ا  أبو ب،ر: فهـت قـال لـت النـيب 
 العام؟ه ا 
 قال: ال   

 قال أبو ب،ر: فسو   دوت م،ة حتما  
م،ـــة، أوـــ  بيـــدق م ـــا يال ال،عبـــة، وقـــال  )صـــلى اهلل عليـــ  وآلـــ  وعنـــدما فـــتال رســـول اهلل 
 لعمر: ه ا ما وعدت ب   

   ،كان صلال احلديبية يف سهر  ي القعدة، من السنة الساوسة لله رة النبوية الشري ة
يف م،ة قبل ، وبعد حماوثات طويلة  وصلوا إىل  واا علم ك ار م،ة ونزل احلديبية، اذ وا منزال

،  قمـي أن ال ،ـون حماربـة بـل النـيب )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  معاهدة صلال بينهم وبـل الرسـول 
وأهــت م،ــة مــدة عشــر ســنوات، ويســافر الطرفــان كــت منهمــا إىل بــ و  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  
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اآلوـــر بـــدون ممانعـــة، وكـــت مـــن أســـلم مـــن ال، ـــار فعلـــى قـــري  أن ال ؤ يـــ ، وكـــت مـــن يلت ـــ  
 اسلمل أن ال يعرت وا طريق  لقري ، فعلى ا

وااسلمون مع  فريمة العمرة، و،  )صلى اهلل علي  وآل  ويف السنة القاومة أوا رسول اهلل 
 يب  يف م،ة أك ر من ث ثة أيام 

ل ــتال م،ــة عاصــمة ال، ــر يــوم  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  وهبــ ق احل،مــة الرا عــة مّهــد الرســول 
  (15) اك، بدون حرب أو إراقة وم

                                                           
 ب )وألول مرة يف  اريخ العا،  لالمام ااؤلف وام لل  راجه كتا  21)
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 ال ـش واألفاظعي

 
 ن حمموو، قال:روي عن عبد احلميد ب

كنـــت جالســـا  عنـــد ابـــن عبـــاس، ف ـــا ق رجـــت وقـــال: جئنـــا نريـــد احلـــال، وقـــد فـــارق أحـــد 
أصحابنا الـدنيا يف م،ـان يعـر  بــ )الصـ ا  ، فح رنـا لـ  قـربا لندفنـ ، فرأينـا أفـاعي سـووا  قـد 

 ـــا، مـــ ت اللحـــد، فح رنـــا قـــربا  ثانيـــا ، فرأينـــا القـــرب قـــد امـــت  باحليـــات أيمـــا ، فح رنـــا قـــربا  ثال
فوجــدناق كــ لت وقــد وولتــ  األفــاعي، فرتكنــا جناز ــ  بــدون وفــن، وجئنــاك لت ــد لنــا ّحــ   يف 

  لت 
فقـــال ابـــن عبـــاس: إن هـــ ق األفـــاعي هـــي عمـــت الرجـــت، ا هبـــوا إىل اايـــت، و ـــعوق علـــى 

 طر  قرب، فلو ح رمت األرل كلها فسي،ون فيها أفاعي  
   فرجه الرجت وو عوا جنازة صاحبهم يف أحد القبور

وبعــد أن عــاووا مــن ســ رهم  هبــوا إىل زوجتــ ، وأعلموهــا بوفا ــ ، وســذلوها عــن عملــ  مــا ا  
 كان؟ 
 فقالت: كان يبيه الطحل، ويذو  والص ، ويقوم خبلط الباقي مه التنب ويبيع  للناس  
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 جواب األبله 

 
ؤمنل كــان إبــراهيم بــن ااهــدي أوــو هــارون العبــاس، منحرفــا أســد اال ــرا  عــن أمــري ااــ

، فقـــال للمـــذمون يومـــا: رأيـــت يف اانـــام علـــي بـــن أيب طالـــ ، ورافقتـــ  يف )عليـــ  الســـ م علـــي 
الطري ، ح  وصـلنا جسـرا ، فـذراو أن يسـبقه فذو  ـ  وقلـت: أنـت  ـدعي اخل فـة ألنـت زو  

يف حــل أن اخل فــة  ليــ  بنــا أك ــر؟ و، أحصــت منــ  علــى جــواب كامــت   (10)لبنــت النــيب 
 وبليريي 

 وا ا أجابت؟ فسذل  ااذمون: 
 فقال: أجابه ب،لمة: )س ما  س ما    

 فقال ااذمون: واهلل، لقد أجابت جوابا  كام   وبليغا  
 قال إبراهيم: وكيف  لت؟ 

وإ ا خـــــا به  قـــــال ااـــــذمون :اـــــا علـــــم أنـــــت جاهـــــت ،  بـــــت ،إن اهلل  عـــــاىل يقـــــول: 
الجاهلون قالوا سالماً 

(12)  
 هو أوو هارون، وكان أسوو اللون، وكـان قبيحـا ، وكـان إبراهيم بن ااهدي العباسي :

ســاعرا  ومغنيــا ، وكـــان يمــرب علــى العـــوو، وكــان أبـــو فــراس احلمــداين يســـمي  )ســيخ ااغنـــل ، 
هـــــ،  213هـــــ بعــــد قتــــت األمــــل، وولــــه يف  ي احل ــــة ســــنة  212وبويــــه لــــ  يف بغــــداو ســــنة 

وهــو ير ــدي م بــ  النســا ،  واوت ــى بعــد ولعــ  مــدة ســبه ســنوات، حــ  ألقــي عليــ  القــبس
 وجي  ب  إىل ااذمون، وبعد االلتماس وإلهارق الندم ع ي عن  

 وإلي  يشري الشاعر:
                                                           

ـــارك و عـــاىل يف يـــوم الغـــدير  قـــد نصـــب  الرســـول  ال خي ـــى أن أمـــري ااـــؤمنل   31) بـــذمر مـــن اهلل  ب
)صــلى اهلل علــى األمــة لنصــ   ولي ــة مــن بعــدق علــى ااســلمل، ف،ــان إمامــا  مــن بعــد رســول اهلل 

 ال ل،ون  زو  ابنت   علي  وآل  
   03سورة ال رقان :   31)
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 منن ظعليه أمر مـنه  صـاحب  
 

وشــــــيخ الم نــــــين إبــــــراهي  أمــــــر   
 كلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 أبو موسى األشعري 

 
 روا سويد بن ص لة قال: 

 )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  ول اهلل كنــا نانــ  ال ــرات، فســمعنا أبــو موســى يقــول:  عــت رســ
 يقول: 

أبتلي بنو إسرا يت فت رقوا واوتل وا، انت بوا س صل للح،ومة، فذ ت احل،مـان، وأ ـلوا 
 الناس، وسو   بتلي أم  أيما   ،م اثنل فيم ن، ويمت الناس بسببهم 

 يقول سويد: فقلت أليب موسى: ال جعلت اهلل أحد احل،مل 
  مــن بدنــ ، وقــال: أنــا أوشــى احل،ومــة، فلمــا  ــه أبــو موســى هــ ا ال،ــ م، أوــر  قميصــ

 و، أف،ر هبا أبدا ، ف،ما ولعت ه ا القميص من بدين، أورجها ـ أي احل،ومة ـ من ف،ري   
  ول،ـن ، يـرق، أعطـى )صلى اهلل علي  وآلـ  أسلم سويد بن ص لة على عهد الرسول ،

)صلى إلي ، ورو اادينة يوم وفن الرسول األكرم  علي  وآل   )صلى اهللصدقت  ان بع   الرسول 
 فة ، وس،ن بعدها ال،و اهلل علي  وآل  

يف معركـة صـ ل، مث ودعـ  عمـرو ابـن  )عليـ  السـ م وكان إىل جان  أمري ااؤمنل علي 
 هـ، بعد أن عّمر ما ة و انية وعشرين عاما   11العار يف قصة التح،يم، و ويف سنة 

حاكمـا   )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  واسم أبو موسـى: عبـد اهلل بـن قـي ، عينـ  الرسـول األكـرم 
 لزبيد، وعدن، وسواحت اليمن  
 فة أيام اخللي تل ال اين وال ال   كما ح،م البصرة وال،و 

كـان واليـا  لل،وفـة، وقـد لهـر   )عليـ  السـ م ويف و فة أمري ااـؤمنل علـي بـن أيب طالـ  
، اوتري للح،ومة مـن قبـت أصـحاب )علي  الس م من  اري ا  وعدم الوفا  ألمري ااؤمنل علي 

 )عليـ  السـ م ، وكانت عاقبت  أن أصراق عمرو بـن العـار، ف لـه اسمـام )علي  الس م اسمام 
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  (11)يف قصة مشهورة

                                                           
 فصت يف احل،مل واخلوار   115ر 3راجه ااناق     32)
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 ابن ظعمر يطمع في الخالفة 

 
عندما حمر ااوت عمر بن اخلطاب، جا  إلي  ابن  )عبـد اهلل  لنـا  منـ  أن أبـاق سـيطرح  

، فلـو حمـر )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  ولي ة للناس وقال: يا أمري ااـؤمنلي اسـت لف ألمـة حممـد 
، عندك راعيا  لالبت وجا ت أصنامت إليـت بـدون راع، أ،  وخبـ  و قـول لـ : ،  ـيعت األمانـة

أن  بقـى بـدون مسـؤول،  )صلى اهلل علي  وآل  و ركتها بدون مستح  ؟ ف  مي،ن ألمة حممد 
 فانت   هلم ولي ة يتوىل أمورهم  

فقال عمر: إ ا عينت هلم ولي ة ، أكن قد عملت سيئا  جديدا ، ألن أبا ب،ر عمت ه ا 
)صــلى اهلل عليــ  العمــت، وإ ا  ــركتهم وســذهنم فلــم أعمــت ســيئا  جديــدا  أيمــا ، ألن رســول اهلل 

  يعل ولي ة ل يي  فعت  لت، و، وآل  
 وما أن  ه عبد اهلل ه ا ال، م من أبي ، ح  يذس من اخل فة  

 صــلى اهلل أقـول: مـا أسـار بـ  عبـد اهلل مــن لـزوم االسـت    هـو الصـحيال، والرسول(
أحرر من صريق علـى أمتـ   )صلى اهلل علي  وآل  ، يرتك األمة بدون ولي ة، وكان  علي  وآل  

)صـلى اهلل مـه هـ ا أن نتصـور أن فهـت مي،ـن … وكان يعلم بلزوم بقا  اسس م حم ولا  مصانا  
)صـلى التح  بالرفي  األعلى وون أن يبـل للمسـلمل ولي تـ  مـن بعـدق، وقـد صر  علي  وآل  

يف مـــواطن متعـــدوة وـــن ســـي ل  ، ونّصـــت علـــى  لـــت الروايـــات ااعتـــربة بـــل  اهلل عليـــ  وآلـــ  
ال ــــريقل، م ــــت حــــدي  يــــوم اسنــــ ار، وحــــدي  الغــــدير، وحــــدي  اانزلــــة، وأحاويــــ  أوــــرا  

  (11)ك رية

                                                           
 للت صيت راجه كتاب )الغدير  للع مة االميه )قدس سرق     33)
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 من حيل معاوية 

 
اا أصـبال معاويـة طاعنـا  يف السـن، ، ي،ـن ينـام لـي  ، وعنـدما  ـاول النـوم قريـ  الصـبال، 
يزع ــ  صــوت النــاقوس، فالت ــت يومــا  إىل أصــحاب  وقــال: يــا معشــر العــربي هــت فــي،م أحــد 

 يذو  بقويل؟ وسذوفه ل  ث ن ويات مع  ، وويتل بعد الرجوع 
 األمر   فقام ساب من قبيلة صسان، وقال: أنا هل ا

 فقال معاوية:  ذو  رسال  إىل قيصر، وعند الوصول إلي   ؤ ن بصوت عال  
 قال الشاب: وما ا بعد  لت؟ 

 فقال معاوية: ه ا فقط 
 فقال الشاب: يا ل  من عمت بسيط، وم،افذة كبرية 

فذو  الرسالة، واستعد لل هاب، وما أن وصت بـاب قيصـر حـ  أوـ  يـؤ ن بصـوت عـال 
 س، فحمت علي  القساوسة، بالسيو  وأراووا قتل   يسمع  كت النا

أن  فلما وقه بصـر قيصـر عليـ  طـر  ن سـ  عليـ ، وأقسـم علـى القساوسـة اـ  عيسـى 
 يرفعوا أيديهم عن  ـ أي الشاب ـ   

فلمــا ســ،توا عنــ ، اوــ  قيصــر الشــاب معــ  وأجلســ  علــى الت ــت أمــام وجهــ ، مث الت ــت 
 القيصر إىل القساوسة قا   : 

عشـــر القساوســـة، إن معاويـــة قـــد كـــرب، و، يـــر النـــوم، وأن أصـــوات النـــواقي   زع ـــ ، يـــا م
فذرســت هــ ا الشــاب ليــؤ ن هنــا حــ  نقتلــ ، ومــن مث يت ــ  معاويــة مــن قتلــ   ريعــة فيقــوم بقتــت 
 يــه ااســيحيل يف الشــام، ألجــت أصــوات النــواقي ، ول،ــن علــى ع،ــ  مــا يت يلــ  معاويــة 

 ، ف هزق للرجوع إىل الشام فينبغي أن يعوو الشاب سااا  
 فلما رأي معاوية أن الشاب قد عاو حيا  وسااا ، سذل : عدت سااا ؟ 

 قال: نعم، ول،ن لي  من جانبت، وقصى هلم القصة 
  أقول: لعت قيصر علم باا،يدة من بعس جواسيس  يف الشام 
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 إرم  ات العماد 

 
ــــة ومشــــ  عمــــارة هي،ــــت ومعبــــد، ي ــــ  قيــــت: كــــان يف مدين ســــمى )جــــريون  نســــبة إىل باني

 ومؤسس  وهو جريون بن سعد العاوي، وقد جل  لبنا   أح ار اارمر من لتلف األم،نة  
الــ   كرهــا القــرآن ال،ــرمي إســارة إىل هي،ــت   (12)إرم  ات العمــادوقــال بعــس بــذن: 

 جريون  
 وقال كع  األحبار: إن  صري  لت 

 وكت  صاح  كتاب )قمقام  قا   : 
مـن سـاحة  وأصـحاب ، واألسـرا مـن أهـت البيـت )علي  الس م جي  برأس احلسل اا 

 جريون ليدولوا الشام، كان يزيد جالسا  يف الغرفة ااطلة وكان على  لت يظهر الشما ة  
 فلما وقه نظرق على األسرا والرؤوس أنشد ه ق األبيات: 

 
 اا بدت  لت احلمول وأسرقت

  لت الشموس على ر  جريون  
 

 فقلت صال أو ال  صال نع  الغراب
 فلقد قميت من الرسول ويوين  
 

                                                           
  2سورة ال  ر:   31)
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 أراد إحراق بني هاش  

 
روا ااســعووي قــا  : إن عبــد اهلل بــن الــزبري  ــه بــه هاســم يف ســ ن عــارم و،ــة، ومــ  
ــــذهنم إن امتنعــــوا عــــن بيعتــــ ، فســــيقوم ب ســــعال احلطــــ   فوهــــة الســــ ن باحلطــــ ، وهــــدوهم ب

 ليحرقهم  
 ق ـــــي بـــــاألمر، بعـــــ  أبـــــو عبـــــد اهلل اريـــــديل يف أربعـــــة آال  راكـــــ  واـــــا علـــــم اا تـــــار ال

 سنقا هم  
فذوـ  عـروة بـن الـزبري ـ أوـو عبـد اهلل ـ ب عـ ار أويـ  يف  عـ  لبـه هاسـم وّتيئـة احلطـ ، 

 وإيداعهم الس ن، وقال: 
أراو هبــ ا العمــت عــدم اوــت   ال،لمــة، وأن ال يت ــرق ااســلمون، وعــدم ووــوهلم البيعــة،  

عمــــر مــــه بــــه هاســــم عنــــدما ذل ــــوا عــــن البيعــــة، ف مــــه احلطــــ  ليحــــرق علــــيهم  كمــــا فعــــت
  (19)الدار

  عبد اهلل بن الزبري: كنيت  أبو وبي ، أم  أ ا   ات النطـاقل بنـت أيب ب،ـر، ولـد يف
السنة األوىل من اهل رة، كان مه والتـ  عا شـة يف معركـة اريمـت وكـان مـن قـاوة عسـ،رها، فـر 

بــة والت ــذ إليهــا عنــدما أريــد منــ  أوــ  البيعــة ليزيــد، وبعــد وفــاة يزيــد بويــه مــن اادينــة إىل ال،ع
هــ بـذمر مـن عبـد االـت بـن مـروان، و لـت  23باخل فة، قتت يف منتصـف  ـاوا اآلوـرة سـنة 

بعد أن أرست احل ا  بـن يوسـف ال ق ـي ىلاصـرة م،ـة، وكـان عبـد اهلل بـن الـزبري منحرفـا أسـد 
 وكان عدوا  ومبغما  هلم  واهت بيت   )علي  الس م علي اال را  عن أمري ااؤمنل 

يف الصــ ة  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ   كــر اليعقــويب: إن عبــد اهلل  ــرك الصــلوات علــى حممــد 
 ؟ )صلى اهلل علي  وآل  أربعل يوما ، واا سئت: عن سب   رك  الص ة على حممد 
 قال : إن ل  أهيت سو يي، إ ا  كر   مش وا بذنوفهم 

                                                           
   راجه كتاب )االمامة والسياسة  البن قتيبة يف   صيت قصة  ه احلط  على بيت فاطمة   35)
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 ر  مـه والتـ  يف حـرب اريمـت، وأما عروة بن الزبري: فهـو أوـو عبـد اهلل، وكـان قـد وـ
ل،ن رووق لصغرق، إ  كان عمرق ث ن عشرة سنة  وكان من اانحـرفل عـن أمـري ااـؤمنل علـي 

 أسد اال را ، وكان قريبا  من به أمية مقربا لديهم   علي  الس م )
  وأمـــا اا تـــار بـــن أيب عبيـــد ال ق ـــي، فذمــــ  وومـــة بنـــت وهـــ ، ولـــد يف الســــنة األوىل

، قتلــ  مصــع  ابــن )عليــ  الســ م هـــ، وقتــت قتلــة اسمــام احلســل  00لله ــرة، لهــر يف ســنة 
 سنة على قول  02هـ، كانت إمار   سنة ونصف وعمرق  02الزبري سنة 
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 أبو هريرة 

 
إن أبـــا هريـــرة كـــان  ـــ  أكـــت اامـــرية، وكـــان إ ا حـــان وقـــت الطعـــام يـــ ه  إىل ما ـــدة 

)عليـ    عنـد أمـري ااـؤمنل علـي معاوية ليتناول منها اامرية، وإ ا حان وقـت الصـ ة  ـراق  ـي
ليقتدي ب ، واا اعرتل علي   لت؟ أجاب: بذن ممرية معاوية ألـ  وأوسـم، والصـ ة  الس م 

 أفمت وأمت   )علي  الس م ولف علي 
 وكان إ ا وقعت احلرب يقف على جبت هناك يت ر  ويقول: والوقو  عليها آمن وأسلم  

ومعاوية  )علي  الس م ويظهر أن  لت كان يف وقعة ص ل حي  كان أمري ااؤمنل علي 
 قريبان كت من اآلور يف جبه  احلرب 

والـــراوي هلـــ ق القصـــة هـــو الزلشـــري وهـــو مـــن مشـــاهري علمـــا  أهـــت الســـنة، لـــ  مؤل ـــات  
  (10)عديدة، منها: )  سري ال،شا  ، وكتاب )ربيه األبرار  وقد خلصت ه ا ال،تاب

  م،ـة  هــ، يف زلشـر، واوتـار السـ،ن يف 102/ رج  / سنة  22ولد الزلشري يف
 هـ  531اا،رمة، وبقي هبا مدة طويلة، وعاو أوريا  إىل مسقط رأس ، إىل أن مات يف سنة )

                                                           
ربيـه األبـرار  اوتـار اسمـام الشـريازي منـ  مـا يطـاب  أصـولنا  اسم ال،تـاب ) ـ كرة األوبـار يف  ل ـيص  30)

 وأحاوي نا وما ورو في  من فمت أهت البيت )عليهم الس م  
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 والزبير )علي  الس م ظعلي

 
ووــت اسمــام احلســن بــن علــي )عليهمــا الســ م  جملــ  معاويــة، وكــان فيــ : عبــد اهلل بــن 

 الزبري، وأبو سعيد بن عقيت  
 أكرب أم الزبري؟ ، وقال: علي )علي  الس م فالت ت معاوية إىل اسمام احلسن 

أكرب من الزبري، رحـم اهلل   : سنهما متقارب، وعلي)علي  الس م فقال اسمام احلسن 
   عليا 

 فقال ابن الزبري: رحم اهلل زبريا   
 و، يقت سيئا   )علي  الس م فتبسم اسمام احلسن 

وعـا  )عليـ  السـ م والـزبري، فعلـي  )عليـ  السـ م فقال أبو سعيد: ا ركوا ال، م عن علي 
ب  وار موق إماما، وأما الزبري فقد كان يـدعو المـرأة  ـرتأس الناس إلي  وكان قا دا هلم فتمس،وا 

عليهم و قووهم، فلما التقـى العسـ،ران فـر الـزبري مـن ااعركـة و، ي بـت حـ  يتبـل لـ  احلـ  مـن 
الباطـت، قتلـ  رجـت صـري معـرو  بعـد أن صـاوف  ـ يعـه بـ  ابـن جرمـوز ـ وجـا  برأسـ  إىل علـي 

واصــت  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ   ابــن عمــ  رســول اهلل )عليــ  الســ م ول،ــن علّيــا   )عليــ  الســ م 
 جهاوق و، ي ر، فرحم اهلل عليا  وال رحم الزبري 
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 اهلل ظعليه وآله()صلى اس  محمد 

 
صـري  )صـلى اهلل عليـ  وآلـ   كر بعس أن  ، يسم هب ا االسم ااقدس قبت الرسول األكـرم 

ث ثة ن ر، وهم: حممد بن س يان اتاسعي جد جـد ال ـرزوق ، وحممـد بـن احيحـة بـن جـ   
  أوو عبد ااطل  ألم ، وحممد بن محران بن ربيعة

 وما  وا هب ا االسم إال لطمه آبا هم بوصول أبنا هم إىل مقام النبوة 
و لت حي  كان آبا  هؤال  ال  ثة قد حلوا  ـيوفا علـى أحـد االـوك، وكـان مطلعـا  علـى 

 وبع ت   )صلى اهلل علي  وآل  ال،ت  األوىل، و دن هلم عن اسم الرسول 
م أنــ  لــو ولــد لــ  واــا ســافر اآلبــا  ال  ثــة كانــت نســاؤهم حــام ت، ونــ ر كــت واحــد مــنه

 مولوو  كر يسمي  باسم )حممد   
 وقد وفوا بن رهم وّ ى كت واحد منهم ولدق باسم )حممد   

 ل،ن اهلل سبحان  يعلم حي   عت رسالت   
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 اظعرف قدر 

 
 كان وا ت بن ح ر بن ربيعة من كبار حمر موت، وكان آباؤق ملوكا هلا  

)صـلى اهلل عليـ  ادينـة، فقـام يف ا )صـلى اهلل عليـ  وآلـ   شر  وا ت بلقا  الرسول األكرم 
ب كرامـــ  واحرتامـــ  ك ـــريا ، فقـــد افـــرتر عبا  ـــ  لـــ ، واهـــداق قطعـــة أرل وأمـــر معاويـــة بـــذن  وآلـــ  

يصــحب  إىل  لــت األرل ، وكــان  لــت اليــوم حــارا جــدا، وكــان معاويــة حــايف القــدمل ويســري 
ولــف  ــت وا ــت، فــذثر احلــر برجلــي معاويــة وطلــ  مــن وا ــت أن يركــ  معــ  اريمــت، فقــال لــ  

 نت صري ال   للمساواة بال،بار وا ت: بذ
 فقال معاوية: إ ا كان ك لت فاعطه نعليت ألقي هبما رجلي من احلر  

فقال وا ت: يـا بـن أيب سـ ياني لـي  مـن الب ـت أن ال أعطيـت نعلـي، ول،ـن ال أحـ  أن 
يســمه أهــت الــيمن بذنــت لبســت نعلــي، ول،ــه أ ــال لــت بــذن متشــي علــى لــت  لــي، وهــ ا 

 ي، يت  ااقدار من الشر 
وبقي وا ت حيا ح  زمـان ح،ومـة معاويـة، وقـد ورو يومـا جملـ  معاويـة، فعرفـ  و كـرق وـا 
جرا ل  يف ااا ي، فتظاهر معاوية باحرتام وا ت، وطل  مـن وا ـت أن يقبـت عطايـاق وصـ   ، 

 فرفس وا ت  لت  
 مث اقرت  معاوية علي  بذن يقبت من  را با سهريا  

 ال: إين صري حمتا  هل ا، ولت أن  عطي  لغريي ممن يستحق  فقابل  بالرفس أيما ، وق
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 أبو سفيان يعلن با نه 

 
قال الشـعيب: اـا بويـه ع مـان ووـت منزلـ ، فـالتف حولـ  بنـو أميـة، وجـا  أبـو سـ يان وهـو 

 أعمى يوم اك يقووق ص م ، ح  ووت عليهم، وقال: هت يف جملسنا أحد نتقي ؟ 
 ا أبا س ياني فقيت ل : انطل  حلاجتت ي

فقـــال:  لق وهـــا يـــا بـــه أميـــةي فـــو الـــ ي  لـــف بـــ  أبـــو ســـ يان، ال جنـــة وال نـــار، مازلـــت 
أرجوها ل،م، ولتصرين إىل صبيان،م، اللهـم اجعـت األمـر أمـر جاهليـة، واالـت ملـت صاصـبية، 

 واجعت أو او األرل لبه أمية 
 هليـة، وبعـد لهـور أبو س يان: ا   )ص ر بن حرب  كان مـن زعمـا  قـري  يف اريا

، ويف معـرك  أحـد واخلنـدق   )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  اسس م كان مـن اسـد أعدا ـ  وأعـدا  نبيـ  
، ألهـر إســ م  يف فـتال م،ــة )صــلى اهلل عليـ  وآلــ  كـان يقــوو قـري  وبــه كنانـة  ــد الرسـول 

يف حــرب حنــل والطــا ف، و ــوىل  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  ســنة  ــان لله ــرة، وكــان مــه الرســول 
 حل وفا     )صلى اهلل علي  وآل  جنران بذمر من النيب 

 هـ  31قبت اهل رة، ومات سنة  52ولد أبو س يان سنة 
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 )علي  الس م ظعقيل يدافع ظعن ظعلي 

 
يــذيت معاويـــة، في،رمـــ  ويرفــه م،انـــ ، ويقمـــي  )عليـــ  الســـ م كــان عقيـــت بـــن أيب طالــ  

)عليـ  حوا   ، ويـؤوي ويونـ  و لـت يف بعـس ااهـام الـ ي كـان يرسـل  فيـ  أمـري ااـؤمنل علـي 
   الس م 

 صلة القرابة، و، يصلت  فقال ل  معاوية يوما: واهلل، إن عليا لن يرع لت حرمة، فقطه 
كـــان  ســـن إيل ك ـــريا، وكـــان يرعـــى القرابـــة وصـــلة   )عليـــ  الســـ م فقـــال عقيـــت: إن عليـــا 
حســن الظــن بــاهلل، وأنــت ســي  الظــن بــاهلل، ح ــ   )عليــ  الســ م الــرحم، واهلل لقــد كــان علــي 

األمانــــة وأصــــلال الرعيــــة، وأنــــت قــــد ونــــت األمانــــة، وأفســــدت الرعيــــة،  )عليــــ  الســــ م علــــي 
    م )علي  الس عن علي  وأجريت عليهم للما وجورا ،فارفه لسانت

 ومرة ثانية قال معاوية لعقيت اا ووت علي  : كيف رأيت عليا وأصحاب ؟
 وأصحاب    )صلى اهلل علي  وآل  قال: كذن  رسول اهلل 

 قال: فذنا؟
 قال: ف،ذنت أبا س يان وأصحاب  

 فقال ل : أنت  رير 
 قال: هو أوىل أن ال أراك  

 قال: أنتم  صابون يف أبصاركم 
 قال: وأنتم  صابون يف بصا ركم 

  عقيــت ثــاين أوالو أيب طالــ  عليــ  الســ م ، واألخ األكــرب ألمــري ااــؤمنل علــي( ،
وكان س صا  حا ـر اريـواب، عااـا  بذنسـاب قـري  وأيـام العـرب، هـاجر إىل اادينـة سـنة  ـان 

 لله رة 
: )أحبت حبل: حبـا  لقـراب  منـت، وحبـا  اـا كـان )صلى اهلل علي  وآل  قال ل  رسول اهلل 
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  (17)عمي أبو طال   بت 
مان معاويـة، واوتلـف يف زمـان جميئـ  إىل معاويـة، فهـت كـان يف زمـان علـي  ويف عقيت يف ز 

 ، أو بعد سهاو  ؟  )علي  الس م 
   )علي  الس م يقول البعس: إن  لت كان بعد سهاوة أمري ااؤمنل 

 بن ســـ  إىل معاويـــة لـــيعلم  )عليـــ  الســـ م ويقـــول الـــبعس: كـــان يرســـل  أمـــري ااـــؤمنل علـــي 
 ـ حس  الظاهر ـ ما ي،يد ل  من اا،ا د 

                                                           
، وفيــــ  : )قــــال 3، اتلــــ  الســــابه والعشــــرون احلــــدي 121راجــــه االمــــايل للشــــيخ الصــــدوق: ر   32)

يا رسول اهلل إنت لتحـ  عقـي  ؟ قـال: إي واهلل  )صلى اهلل علي  وآل  لرسول اهلل  )علي  الس م علي
 1احلـدي  122إين ألحب  حبل : حبا  ل  وحبا  حل  أيب طالـ  لـ     وسـبه  يف علـت الشـرايه: ر

 لعقيت بن أيب طال  حبل    علي  وآل  )صلى اهللباب علة حمبة النيب 
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 ومزد   أنوشيروان

 
لهـــر مـــزوك يف زمـــان قبـــاو بـــن فـــريوز، وكـــان ي ســـر كتـــاب )اوســـتا  ويؤّولـــ ، وكـــان يوافـــ  
زراوســت يف بعــس األمــور، وخيال ــ  يف أوــرا، وأ ــا  بعــس األح،ــام لــ لت ال،تــاب مــن 
عنــدق، وحــ   منــ  أســيا ، وكــان يــرا ااســاواة يف األمــوال واألمــ ك والغلمــة واريــواري، حــ  

  عمل  ه ا رونقا، ف، ر أ باع  ومريدوق، األمر ال ي أوا بقباو أن يتبعـ  إباحة النسا  ، فذو
 على  لت وكان حس  ااصطلال يف ه ا اليوم سيوعيا 

فقــال يومــا لقبــاو: اليــوم يــومي، فينبغــي، عليــت أن  مــه امرأ ــت ـ وهــي أم انــو ســريوان ـ 
     صريف  

 فا طر قباو لقبول  لت  
ك، ووله نعل  من رجل ، وقبـّت قدمـ ، وقـال: لـت سـلطة فوقه أنو سريوان على قدمي مزو

التصــر  يف  يــه األمــوال واألمــ ك، ول،ــن ال  تعــرل بــذمي، وبعــد إحلــا  ســديد قبــت مــزوك 
  لت 

واــا وصــت أنــو ســريوان إىل الســلطة، أ ن لعمــوم النــاس أن يــدولوا عليــ ، وكــان مــزوك مــن 
  الســـما  وكــان واليـــا للح،ومـــة اسيرانيـــة الــ ين ورو جملســـ ، مث ورو جملســـ  أيمـــا  اانــ ر بـــن مـــا

 ومم   هلا على احلرية، وكان أول من عزل  قباو  
 قال أنو سريوان: كنت أمت  سيئل من اهلل، وقد أعطاين 

 فقال مزوك: أيها االت، وما ه ان الشيئان؟ 
أن أقتـت قـال: أحـدمها أن يعـوو هـ ا الرجـت العظـيم ـ اانـ ر ـ إىل عملـ  السـاب  ، وال ـاين : 

 هؤال  ال ين ال وين هلم 
 فقال مزوك: فهت  قدر على قتت الناس  يعا ؟

وكـــان أنـــو ســـريوان يتغافـــت و، يصـــر  بـــت يلـــو ، حـــ  أو  ـــ  حـــال اريـــد، فقـــال: نســـاؤك 



 01 

الزانيات موجووات هنا؟ي واهلل، من اليوم ال ي قبلت رجلـت، ،  ـ ه  الرا حـة ال،ريهـة الـ  
 أمرق بمرب مزوك وجلدق وقتل   يف رجلت من أن ي، مث أصدر 

 ويف نصف يوم واحد قتت ألف س ص من اازوكية، وقسم أمواهلم بل الناس 
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 الربيع بن خثي  

 
إىل حرب ص ل، جا ق عـدة مـن أصـحاب  )علي  الس م عندما ور  أمري ااؤمنل علي 
 عبد اهلل بن مسعوو، وقالوا ل : 

، لنـرا مـا ا   علـون أنـتم وأهـت  ن نصـحبت إىل صـ ل و ـط ويامنـا قريبـا مـن عسـ،رك
 الشام؟

 ف  ا رأينا و فا وفتنة من أحد الطرفل، أو يظلم أحد اآلور، فنقوم  دق ونقا ل  
: أحسنتم، ه ا هو م هوم الدين، والعلم بالسـنة، ف،ـت مـن )علي  الس م فذجاب اسمام 

 ال ير ى هب ا القول فهو وا ن ومت،رب 
بيــه بــن و ــيم، وكــان عــدوهم يقــارب مث جــا  عــدة مــن أصــحاب ابــن مســعوو، وفــيهم: الر 

 األربعما ة رج ، فقالوا: 
يـــا أمـــري ااـــؤمنلي إننـــا قـــد ســـ،،نا يف هـــ ق احلـــرب، مـــه أننـــا ال نن،ـــر فمـــلت ومقامـــت، 
وااســلمون ااجــة إىل اريمــه حلمايــة حــدوو الدولــة اسســ مية مــن مها ــة األعــدا ، أال  ذمرنــا 

 حدوو الدولة اسس مية؟  وحاربة أعدا  اسس م و بع  بنا إىل إحدا
إىل بعـس ال غـور ووىل علـيهم الربيـه بـن و ـيم،  )علي  الس م فذرسلهم أمري ااؤمنل علي 

 يف ال،وفة  )علي  الس م وكانت راية الربيه أول راية و عها أمري ااؤمنل علي 
  الربيــه بــن و ــيم: ااعــرو  بـــ )اخلواجــة ربيــه  ااــدفون علــى بعــد فرســ ل مــن ااشــهد

 زهاو ال مانية وعباوهم  الر وي ااقدس، من ال
، ولــ  كلما ـ  احل،ميــة وكماال ـ  الن ســية، )عليــ  السـ م كـان مــن أصـحاب أمــري ااـؤمنل 

ــــد رو اارحــــوم ااامقــــاين علــــى أك ــــر  ــــ ، وق ــــ ، وأك ــــر العلمــــا  علــــى مدحــــ  وسليل ــــف في واوتل
 الشبهات ال  حي،ت حول   

 هـ 03هـ، وقيت: سنة 01 ويف سنة 
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 لو كففت ظعن هذا الرجل 

 
أن قوما  من به أمية قالوا اعاوية: يا أمريي إنت قد بلغت ما أملت، فلو ك  ت عن  روي

 ومطاروة أصحاب   )علي  الس م ه ا الرجت؟ يقصدون ال،ف عن س  أمري ااؤمنل علي 
 قال: ال واهلل، ح  يربو علي  الصغري، ويهرم علي  ال،بري، وال ي كر ل   اكر فم    

  ســ  عليــا فقــد ســبه، ومــن : )مــن )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  هــ ا وقــد قــال رســول اهلل
: )مـــــن أهـــــان يل وليـــــا  فقـــــد بـــــارزين )صـــــلى اهلل عليـــــ  وآلـــــ  ، وقال(10)ســـــبه فقـــــد ســـــ  اهلل 

  (20)سيد األوليا  )علي  الس م وأمري ااؤمنل علي  (15)باىلاربة 
 قال الشاعر:

 
 يا ناطال اريبت العايل لي،لم 

 أس   على الرأس ال  ش   على اريبت  
 
 

                                                           
فصــــت يف  221ر 3اتلــــ  احلــــاوي والعشــــرون، وااناقــــ    212االمــــايل للشــــيخ الصــــدوق: ر   31)

   )علي  الس م سب  
 اخللقة واوت   احواهلم  باب علة ول   2  12علت الشرايه: ر   31)
  12ر 1، وصوايل اللئايل:  320ر 3ورو ه ا التعبري يف ااناق :    11)
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 والدهاقين )ظعليه الاالم(ظعلي 

 
الــــ هاب إىل صــــ ل ووصــــت إىل مدينــــة  )عليــــ  الســــ م علــــي  حينمــــا عــــزم أمــــري ااــــؤمنل

األنبــار، اســتقبل  بنــو وشنوســت، وكــانوا وهــاقل لتلــت اادينــة، فــارسلوا بعــد أن كــانوا راكبــل، 
)عليـ  وأو وا يركمون ويطوفون حول ، و ركوا عدوا من البغال يف رأس الطري ، فسذهلم اسمام 

 : ان ه ق الت وت، وه ا العمت ال ي أقدمتم علي ؟  الس م 
لوا: ه ا مراسيم نقوم هبا لتعظيم كربا نا، وجئنـا بالبغـال لنقـدمها هديـة لـت، ورأينـا ّتيئـة قا

 الطعام لل نوو، والعلف خليوهلم 
: إن ه ا العمت ال ي  قومون ب  من  وقري ال،بار و عظـيمهم  )علي  الس م فقال اسمام 

ا بغــال،م ـ إن  ال يــن عهم  لــت، إرــا هــو يزيــد يف أ عــاب،م ال صــري، وال   علــوا هــ ا بعــدق، وأمــ
كنـتم را ـل بـ لت ـ خنرجهـا مـن عطـا ،م، وأمـا الطعـام والعلـف الـ ي هيـذمتوق ، نقبلـ  مـا ، 

 ندفه  ن  ي
 قالوا: وسنذو  قيمت  منت فيما بعد 

 : ال أر ى ب لت و ن نقنه بطعام بسيط، وأقت من طعام،م  )علي  الس م قال
 فووعهم، و رك الطعام والعلف، و ه   

 اسمام  وه، ا أراو أن يبل  ح،م اسسـ م والطريقـة الـ   ـ  أن يتبعهـا احلـاكم
 االس مي ف  يظلم الناس ويصاور أمواهلم، وال زم اقتدا  احل،ام ب  إن اوعوا اسس م وإال :

 
 إن من يدعي ال ي لي  في 

 ك بت  سواهد االمتحان  
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 فضل العل  

 
ر يف معركـة بـدر، وكـان سـبعل حماربـا  مـن ال، ـا صلى اهلل علي  وآل  )أسر الرسول األكرم 

 عدو من أهت م،ة يعرفون القرا ة وال،تابة، بع،  أهت اادينة حي  كانوا أميل 
وكان من األسرا  من ل  القدرة ااالية ول،ن  كان جـاه  ال يعـر  القـرا ة وال،تابـة، فـدفه 

)صـلى اهلل ال دية وأطل  سراح  وأما من كان ملما بـالقرا ة وال،تابـة، ف،ـان يـذيت إليـ  الرسـول 
بعشـــرة مـــن صـــبيان اادينـــة، يعلمهـــم القـــرا ة وال،تابـــة، وبعـــد  علـــم هـــؤال  القـــرا ة  عليـــ  وآلـــ  

 بتحريرق وإط ق سراح   )صلى اهلل علي  وآل  وال،تابة يقوم الرسول 
  إن العلم كنز  ل ال ينال  من الناس إال ال ين أحسنوا وآمنوا وا قوا، وهـ ا ال،نـز هـو

ولـي  لـ  ن ـاو، وإرـا هـو ينمـو ويـزواو  من أ ن ال،نوز، ول،ن  ميتـاز عنهـا بذنـ  ال سـف ينابيعـ 
: )ااــال ين ــد والعلــم يزكــو  )عليــ  الســ م ويزوهــر بقــدر مــا ين ــ  منــ ، قــال أمــري ااــؤمنل علــي 

   (22)على اسن اق 
كمــا أن أصــحاب هــ ا العلــم وأهلــ  والــدون خبلــووق لــي  يعر ــهم فنــا ، ألن هلــم حيــاة 

إىل  لــت العـــا، بــالرو  األبديـــة، ثانيــة يســـتذن وهنا بعــد أن ينعتقـــوا مــن ســـ ن البــدن وينطلقـــوا 
فيحيون ويرزقون وريا مما كانوا  يون ويرزقون أوال، وي،ون هلـم  كـر علـى األلسـنة والقلـوب ال 
ميحــوق الــدهر، وال يقــوا عليــ  الزمــان، كمــا ورو يف احلــدي  الشــريف: )العلمــا  بــاقون مــا بقــي 

  (21)الدهر 
 

                                                           
فصــت النــاس ث ثــة، وفيــ : )وااــال  نقصــ  الن قــة والعلــم يزكــو علــى  252  110راجــه اخلصــال: ر  11)

   211اسن اق  احلدي   ويف كمال الدين: ر 
  211وكمال الدين ر باب الناس ث ثة، 225  110اخلصال: ر  12)
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 من أفعال الم يرة 

مـــن هـــ ق الـــدنيا ال انيـــة،  )صـــلى اهلل عليـــ  وآلـــ  ت الرســـول األكـــرم قيـــت: إنـــ  بعـــد مـــا ار ـــ
)صـلى اهلل والتح  بالرفي  األعلى، جا  أبو ب،ر وعمر ح  جلسا عند بـاب بيـت رسـول اهلل 

 ، فلما رآمها ااغرية بن سعبة ،قال هلما: ، جلوس،ما هنا؟علي  وآل  
 ـ ح  خير  لنبايع    )علي  الس م قاال: ننتظر ه ا الرجت ـ يعنيان أمري ااؤمنل عليا   

نتظران صغري ه ا البيت؟ إن اخل فة والرياسـة يف قـري ، فاسـعيا يف  عميمهـا فقال هلما:  
 و وسعتها  
   ااغرية بن سعبة، أسلم يوم اخلندق، وكان حا را يف صلال احلديبيـة، قيـت عنـ :  ـزو

ب   ا ة امـرأةيي، وكـان واليـا علـى البصـرة يف و فـة عمـر، مث عـزل منهـا، فـوالق ال،وفـة، وعزلـ  
أســار ااغــرية  )عليــ  الســ م ا افتتــا  و فتــ ، ويف أوا ــت و فــة أمــري ااــؤمنل علــي ع مــان منهــ
بعدم عزل معاوية عن والية الشام، وأن يقرق عليها، ف وب  بالرفس  الس م )علي  على اسمام 

   )علي  الس م من قبت اسمام 
واــا اســتوىل معاويــة علــى اخل فــة بــالقهر  ـــرك واليــة ال،وفــة وأعماهلــا للمغــرية ابــن ســـعبة، 

الغنيمة ال  جا  هبـا ااغـرية  )صلى اهلل علي  وآل  ه ق البيعة وقد رو النيب ل،ون  صارس س رة 
، وهو البـا ل جهـدق إر ـا  اعاويـة يف (21) و، خيمسها، قال: )ه ا صدر، والغدر ال وري في  

 ولعن ، وهو ااوصي عمال  ومست ل ي  ب لت   )علي  الس م س  اسمام علي 
 إىل صري  لت مما هو م كور يف كت  السري والتاريخ 

يف جمل  معاوية للمغرية: أنت ال ي  ربت بطـن بنـت  )علي  الس م حلسن قال اسمام ا
  (22)وأوميتها، ح  أسقطت جنينها )صلى اهلل علي  وآل  رسول اهلل 

                                                           
   فصت ااغرية بن سعبة 11ر 21سر  هنال الب صة البن أيب احلديد:    13)
، وبشــارة ااصــط ى: 215وأســقطوا جنينهــا: إرســاو القلــوب: ر راجــه حــول إهنــم كســروا  ــلعها   11)

 …  و2احلدي   21اتل   112، واألمايل للشيخ الصدوق: ر1، وال ما ت: ر112ر
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 الضلع الم اور

 
 يف احلدي  الشريف عن ابن عباس، قال: 

 )عليـ  السـ م كان جالسـا   ات يـوم إ  أقبـت احلسـن   )صلى اهلل علي  وآل  إن رسول اهلل 
ي  ح  أجلس  علـى ، مث قال: إيّل إيّل يا بّه، فما زال يدن )صلى اهلل علي  وآل  فلما رآق ب،ى
 ف  ق األمين 

ب،ــى، مث قـال: إيّل إيّل يــا  )صـلى اهلل عليــ  وآلـ  فلمــا رآق  )عليــ  السـ م مث أقبـت احلسـل 
 بّه، فما زال يدني  ح  أجلس  على ف  ق اليسرا  

مث قـــال: إيل إيل يـــا بنيـــة،  )صـــلى اهلل عليـــ  وآلـــ  ، فلمـــا رآهـــا ب،ـــى مث أقبلـــت فاطمـــة 
 فذجلسها بل يدي  

إيل إيّل  ، مث قـال:)صلى اهلل علي  وآل  فلما رآق ب،ى  )علي  الس م مث أقبت أمري ااؤمنل 
 يا أوي، فما زال يدني  ح  أجلس  إىل جنب  األمين 

 فقال ل  أصحاب : يا رسول اهلل ما  را واحدا  من هؤال  إال ب،يت، أو ما  سّر برؤيت ؟
: وال ي بع ه بالنبوة، واصط اين على  يه الربية، إين وإياهم ل  )صلى اهلل علي  وآفقال 

 أح  إيّل منهم  ألكرم اخلل  على اهلل عزوجت، وما على وج  األرل نسمة
: فانــ  أوــي وســقيقي، وصــاح  األمــر بعــدي،  )عليـ  الســ م أمــا ظعلــي بــن أبــي  الــ  

وصاح  لوا ي يف الدنيا واآلورة، وصاح  حو ـي وسـ اع ، وهـو مـوىل كـت مسـلم، وإمـام  
كــت مــؤمن، وقا ــد كــت  قــي، وهــو وصــيي وولي ــ  علــى أهلــي وأمــ ، يف حيــايت وبعــد مــويت، 

تــ  صــارت أمــ  مرحومــة، وبعداو ــ  صــارت اا ال ــة منهــا حمبــ  حمــيب ومبغمــ  مبغمــي، وبوالي
ــزال عــن مقعــدي وقــد  ملعونــة، وإين ب،يــت حــل أقبــت ألين  كــرت صــدر األمــة بــ  حــ  انــ  لُي

 جعل  اهلل ل  بعدي، مث اليزال األمر ب  ح  ُيمرب على قرن   ربة ذم  منها حليت  
لــل واآلوــرين، وهــي بمــعة مــه، ف هنــا ســيدة نســا  العــاال مــن األو وأمــا ابنتــي فا مــة: 

وهــي نــور عيــه، وهــي  ــرة فــؤاوي، وهــي روحــي الــ  بــل جنــيّب، وهــي احلــورا  اسنســية، مــ  
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قامــــت يف حمراهبــــا بــــل يــــدي رهبــــا جــــت ج لــــ  لهــــر نورهــــا ا  ،ــــة الســــما  كمــــا يظهــــر نــــور 
يت انظــروا ال،واكــ  ألهــت األرل، ويقــول اهلل عزوجــت ا  ،تــ : يــا م  ،ــ  ويــا ســ،ان  ــاوا

إىل أمــ  فاطمــة ســيدة نســا  إمــا ي، قا مــة بــل يــدي  ر عــد فرا صــها مــن وي ــ ، وقــد أقبلــت 
 بقلبها على عباويت، اسهدكم أين قد آمنت سيعتها من النار 

وإين اــا رأيتهــا  كــرت مــا يصــنه هبــا بعــدي، كــذين هبــا وقــد ووــت الــ ل بيتهــا، وانته،ــت 
ر جنبهـــا، وأســـقطت جنينهـــا وهـــي  نـــاوي يـــا حرمتهـــا، وصصـــ  حقهـــا، ومنعـــت ارثهـــا، وكســـ

حممـــداق، فـــ  ســـاب، و ســـتغي  فـــ   غـــان، فـــ   ـــزال بعـــدي حمزونـــة م،روبـــة باكيـــة،  تـــ كر 
انقطــاع الــوحي عــن بيتهــا مــرة، و تــ كر فراقــي أوــرا، و ســتوح  إ ا جنهــا الليــت ل قــد صــويت 

ن كانــت يف أيـــام الــ ي كانــت  ســتمه إليـــ  إ ا ّت ــدت بــالقرآن، مث  ــرا ن ســـها  ليلــة بعــد أ
فت،ــون أول مــن يلحقــه مــن أهــت بيــ ، فتقــدم علــّي حمزونــة م،روبــة مغمومــة … أبيهــا عزيــزة

مغصــوبة مقتولــة، فــذقول عنــد  لــت: اللهــم العــن مــن للمهــا، وعاقــ  مــن صصــبها، و لــت مــن 
أ هلا، وولد يف نارك من  رب جنبها ح  ألقت ولـدها، فتقـول اا  ،ـة عنـد  لـت: آمـل   

  (29)احلدي 

                                                           

  2احلدي   21اتل   112يخ الصدوق: ر  األمايل للش15)
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 نجا من العذاب 

 
 على قرب، فرأا صاحب  يتع ب   )علي  الس م مر عيسى 

 وبعد عام مر على  لت القرب، فوجد صاحب  قد جنا من الع اب  
فقال: إهليي رأيت العام ال ا ت أن صاح  ه ا القرب كان يُع ب، واآلن أراق قد جنا مـن 

 الع اب  
ا ، اـــا بلـــر احللـــم أصـــلال طريقـــا، وآوا فـــذوحى اهلل إليـــ : يـــا رو  اهللي إن هلـــ ا ولـــدا صـــاحل

 يتيما، وأنا قد رفعت ع ايب عن  ألجت عمت ابن  
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 أ ان بالل  

 
ب ال أن يؤ ن لصـ ة الظهـر عنـد فـتال م،ـة، فصـعد  )صلى اهلل علي  وآل  أمر رسول اهلل 

بـــ ل ال،عبـــة وأوـــ  يـــؤ ن مـــن فوقهـــا، فلمـــا  ـــه أهـــت م،ـــة أ ان بـــ ل، قـــال ع،رمـــة بـــن أيب 
 أبا ربا  من على ال،عبة يصيال كاحلمار  جهت: ال أح  أن أ ه 

 وقال والد بن أسيد: احلمد هلل ال ي أمات أيب ح  ال يرا  لت  
 وقال أبو س يان: أما أنا فلم أقت سيئا ،ف ن ه ق احليطان ذرب حممدا   

 ب حمارهم، وأبلغهم وا قالوا   )صلى اهلل علي  وآل  فذمر الرسول 
ان وقـت صـ ة ووـت م،ـة، واـا حـ )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  ويف رواية أورا: إن رسول اهلل 

الظهــر، أمــر بــ ال  أن يعتلــي ال،عبــة ليــؤ ن، واــا ار  ــه صــوت )اهلل أكــرب  وــر أهــت م،ــة علــى 
وجوههم، وعندما  ه كبار قري  صوت ب ل قال احلرن بن هشام: أ،  ـد حممـد صـري هـ ا 

 الغراب األسوو، و دن سهيت وأبو س يان ب،لمات جارحة 
،  )صـــــلى اهلل عليـــــ  وآلـــــ  األكـــــرم  ، ك مهـــــم إىل الرســـــول)عليـــــ  الســـــ م فنقـــــت جرب يـــــت 

 فذحمرهم )صلوات اهلل علي  وآل   وأبلغهم وا قالوق  
ــاك  شــعوباً وقبائــل فــذقّروا بــ ، فنزلــت يف  لــت:  ــا خلقنــاك  مــن  كــر وأنثــى وجعلن إن

لتعارفوا إن أكرم   ظعند اهلل أ قاك  
(20)  

                                                           
  13سورة احل رات:   10)
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 من أوند األكاسرة 

 
أولــدت لــ  ولــدا ا ــ  )لــد  ، كــان يزوجــر آوــر ملــوك إيــران قــد  ــزّو  يف مــرو بــامرأة، و 

 وبعد أن بلر )لد   مبلر الرجال  زو  خبراسان، وأعق  أوالوا  
وعند ما فتال قتيبة بن مسـلم البـاهلي )صـغد  وسـا ر ااـدن، قـام بذسـر ابنـ  لـد  وبعـ  

 هبما إىل احل ا  بن يوسف ال ق ي ال ي قام بدورق ب رساهلما إىل الوليد بن عبد االت 
 يد باحدامها، ف ا ت بيزيد بن الوليد، ااشهور بـ )الناقص  فتزو  الول
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 اهلل موننا 

 
)صـلى اهلل روي أن  : اا قتت ال، ـري مـن ااسـلمل يف معركـة أحـد، والت ـذ الرسـول األكـرم 

إىل أعلى اريبت، جا  أبو س يان ووقف قريبا من ااسـلمل، وصـا : يـا حممـدي يـوم  علي  وآل  
 لت ويوم عليت  

ـــ  فقـــال   جوابـــ : ال ســـوا  ، قت نـــا يف ارينـــة، وقـــت كم يف : قولـــوا يف)صـــلى اهلل عليـــ  وآل
 النار 

 فقال أبو س يان:  ن لنا العزا وال عزا ل،م  
 : قولوا يف جواب : اهلل موالنا وال موىل ل،م )صلى اهلل علي  وآل  فقال 

 قال أبو س يان: أعت هبت   أعت هبت 
 : قولوا يف جواب : اهلل أعلى وأجت )صلى اهلل علي  وآل  فقال 
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 )علي  الس م أبو  ال  

 
نعشـ ، ووقـف  )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  ، حمر رسـول اهلل )علي  الس م   اا  ويف أبو طال

علـــى رأســـ ، وأوـــ  ميســـال يـــدق ال،رميـــة علـــى جبهتـــ ، ويقـــول: يـــا عـــم، ربيـــت صـــغريا ، وك لـــت 
 يتيما ، ونصرت كبريا ، ف زاك اهلل عه وريا  

  وحاميــ  وك يلــ ، وا ــ : )عبــد منــا  ،  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  أبــو طالــ : عــم النــيب
 من س عان قري  ورؤسا هم ووطبا هم وعق  هم  

: )كـان واهلل أبـو طالـ   )عليـ  السـ م ست يف إميان ، فقـد قـال اسمـام أمـري ااـؤمنل وال 
عبـــد منـــا  بـــن عبـــد ااطلـــ  مؤمنـــا  مســـلما  ي،ـــتم إميانـــ  لافـــة علـــى بـــه هاســـم أن  نابـــ ها 

   (27)قري  
كان يشتغت بالت ارة كسا ر قري ، وأم  فاطمة بنت عمـرو بـن عا ـ  اا زوميـة،  ـويف يف 

 نة العاسرة من البع ة النبوية الشري ة منتصف سهر سوال يف الس
)صــلى قـال: )اــا أعلمـت رســول اهلل  )عليـ  الســ م نقـت أبــو رافـه عــن أمـري ااــؤمنل علــي 

  (20)ووت أيب طال ، ب،ى وقال: ا ه  فتوىل صسل  و ، ين  ووفن   اهلل علي  وآل  
 )صــــلى اهلل عليــــ  وآلــــ  و كــــر أهــــت الســــري: أن أبــــا طالــــ   ــــه أهلــــ  وأوصــــاهم وحمــــد 

م: عاقبتـ  ارينـان، واألمـان مـن النـريان، وقـال: ونصر  ، وأوـربهم بتمل،ـ ، وأنـ  جـا  بـذمر عظـي
 لو كان يف أجلي فسحة ل، تي  ال،وايف، ووفعت عن  الدواهي   

                                                           
   3  21باب  231ر  10وسا ت الشيعة:    12)
وفيــ :  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  ال صــت ال ــاين يف  كــر أعمامــ  وعمامتــ   111راجــه إعــ م الــورا: ر   11)

فنبــت بــ  م،ــة و، يســتقر لــ  هبــا وعــوة جــا ق جرب يــت فقــال إن  )عليــ  الســ م )حــ   ــويف أبــو طالــ  
لســ م ويقــول لــت: اوــر  مــن م،ــة فقــد مــات ناصــرك واــا قــبس أبــو طالــ  أ ــى علــي اهلل يقــرؤك ا

  فذعلمــ  وو ــ ، فقــال لــ : امــس يــاعلي فتــول صســل  و ، ينــ   )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  رســول اهلل
 و نيط  ، احلدي  
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 بذبيــــــ ، واعــــــرتا  معاويــــــة لــــــ   )عليــــــ  الســــــ م وقــــــد نقلــــــوا افت ــــــار أمــــــري ااــــــؤمنل علــــــي 
 ب لت  

)صـلى : مـا  رجـو أليب طالـ ؟ قـال   وآلـ  )صـلى اهلل عليـوقد أورجوا قول العبـاس للنـيب 
  (25): رمحة ريباهلل علي  وآل  

فـذوربت أبـا طالـ   )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  نت أسد حمرت مولد النيب وروي ان فاطمة ب
وــا رأت مــن حمــور اا  ،ــة وصــريق مــن الع ا ــ  ،فقــال: أنتظــرك  ــذ ل و لــ ، فولــدت عليــا 

 بعد ث ثل سنة   )علي  الس م 
 : )صلى اهلل علي  وآل  يف النيب  )علي  الس م ومن أسعار أيب طال  

ـــي محمــــدا  لقــــد أكــــرم اهلل النب
 

 فأكرم خلق اهلل في الناس أحمد 
 ومنه:  

ــــــــــــــن آمنــــــــــــــة ا  لنبــــــــــــــي محمـــــــــــــــدإن اب
 

 ظعنــــــــــــــــــدي بمنزلــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن األوند 
 ومنه:  

ـــــــــي مّحمـــــــــد ـــــــــة النب ـــــــــن آمن  صـــــــــدق اب
 

 فتميـــــــــــــزت غيمـــــــــــــا بـــــــــــــه و قطعـــــــــــــوا 
 إن ابــــــــــــــن آمنـــــــــــــــة النبــــــــــــــي مّحمـــــــــــــــد 

 
ــــــــــي ويصــــــــــد   ــــــــــالحق الجل  ســــــــــيقوم ب
 مليــــــــــن النــــــــــاس لــــــــــيس لــــــــــه شــــــــــرين 

 
 هــــــــــــو الجبــــــــــــار والمبــــــــــــدي المعيــــــــــــد 
ـــــــــــه بحـــــــــــق  ـــــــــــوق الاـــــــــــماء ل  ومـــــــــــن ف

 
ــــــــــد  ـــــــــه ظعبي  ومـــــــــن  حـــــــــت الامــــــــــاء ل
  ومنه:     

 ن  يئاـــــــــــن لـــــــــــرو  اهلل مــــــــــــن فــــــــــــر 
 

 يــــــأ ي بــــــه اهلل فــــــي الروحــــــات والــــــدل  
 فمــــــــا  جــــــــر  كــــــــأس الصــــــــبر معتصــــــــ  

 
ـــــــــــــــــــاه اهلل بـــــــــــــــــــالفر   ــــــــــــــــــــه إن أ   بالل
 : )علي  الس م ويف كتاب )البشا ر  مسندا  إىل اسمام الصاوق  

: إين قـد حرمـت النــار علـى لهـر و ــعت،  )صـلى اهلل عليــ  وآلـ  إن اهلل أوحـى إىل النـيب 
  (90)وثدي أر عتوبطن محلت، وح ر ك لت، 

                                                           
  331ر 1الصراط ااستقيم:    11)
   331ر  1الصراط ااستقيم:    51)



 21 

 
91 

 ودا  م ة 

 
إىل اادينــة، وقــف يف ســوق )حــزورة   )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  عنــدما هــاجر الرســول األكــرم 
 وألقى ببصرق صوب م،ة ،وقال: 
 أما واهلل إنت خلري أرل اهلل   

 وأح  ب و اهلل إيّل   
   (92)ولوال أن أهلت أورجوين ما ورجت

لراد  إلى معادإن الذي فر  ظعلين القرآن فذ اق جرب يت وقر  علي : 
(91)  

                                                           
  10ر 11راجه سر  هنال الب صة:    51)
   15القصص :  سورة  52)
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 دار الش وى

 
 وار للش،وا،  سمى بـ )بيت القصص   )علي  الس م كان ألمري ااؤمنل 

 وكان الناس يمعون رقاعهم ورسا لهم وس،اواهم فيها  
 يذو ها بيدق ويطالعها و ي  عليها   )علي  الس م وكان 

 ويقال: إن  اقتدا ب  ااهدي العباسي من به العباس  
كان  ل  للمظا، بن س  وال ي   إىل صـريق، وكـان يقعـد ايـ  وقيت: إن بعس األكاسرة  

يسـمه الصـوت، فلمــا كـرب وأصـي  بصــمم يف  عـ  ، أمـر مناويــ  أن ينـاوي: إن االـت يقــول: 
أيهـــا الرعيـــة إين أصـــبت بصـــمم يف  عـــي و، أصـــ  يف بصـــري، كـــت  ي ل مـــة فليلـــب  ثوبـــا  

 أمحر، مث كان  ل  يف مستشر  ل  
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 اهلل  حمزة أسد

 
علـــى جنـــازة محـــزة، قـــال: ، أر مصـــيبة كهـــ ق  )صـــلى اهلل عليـــ  وآلـــ  اـــا وقـــف رســـول اهلل 

 ااصيبة، و، أقف موقف احلزن والغم واهلم كموق ي ه ا  
: أوــربين جرب يــت: بذنــ  م،تــوب يف الســما : محــزة بــن عبــد )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  مث قــال 

  (91)ااطل  أسد اهلل وأسد رسول 
  ااـؤمنل علـي وأمـري  )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  محزة بن عبد ااطل : عـم الرسـول األكـرم

   لي  الس م )ع
من الر اعة، ر ـعتهما )ثوبيـة  جاريـة أيب هلـ    )صلى اهلل علي  وآل  وكان أوا للرسول 
 بسنتل أو أربه سنل   )صلى اهلل علي  وآل  وهو أسن من الرسول 

وااســلمل، وبعــد وفــاة أيب طالــ   وكــان إســ م  قــد أ ــا  عــزة وقــوة لنــيب اسســ م 
   هلـ ا اسـتح  مـن اهلل لقـ  أسـد)صـلى اهلل عليـ  وآلـ  كان الظهر الوحيد واحلامي للنيب ، 

 اهلل وأسد رسول   
 يف معركة أحد، قتل  وحشي بذمر من هند زوجة أيب س يان   استشهد 

اــا رأا محــزة قتــي   ب،ــى، فلمــا رأا مــا  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ   كــر أهــت الســري: إن النــيب 
   (92)م ت ب  سه 

، عليـ  وآلـ   )صـلى اهللوروي أن ص ية اا جا ت، حالت األنصار بينها وبـل رسـول اهلل 
ب،ـــت يب،ـــي رســـول اهلل : وعوهـــا، ف لســـت عنـــدق، ف علـــت إ ا )صـــلى اهلل عليـــ  وآلـــ  فقال

                                                           
، وفيــ : )وعلـى قا مــة العــرر م،تــوب محـزة أســد اهلل وأســد رســول 121راجـه بصــا ر الــدرجات: ر   53)

 اهلل   
حـ  وقـف عليـ  فلمـا رأا مـا فعـت  : )ف ا  رسول اهلل  وفي  122ر 1راجه   سري القمي:    51)

 ب  ب،ى ، احلدي  
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   (99))صلى اهلل علي  وآل  ، وإ ا نش ت ينشال رسول اهلل )صلى اهلل علي  وآل  
   )صلى اهلل علي  وآل   ب،ي على محزة، فلما ب،ت ب،ى رسول اهلل  وجعلت فاطمة 
بدار من وور األنصار من به عبد األسـهت، فسـمه  )صلى اهلل علي  وآل  ومّر رسول اهلل 

فب،ــى، مث قــال:  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  الب،ــا  والنــوا ال علــى قــت هم، فــ رفت عينــا رســول اهلل 
   (90)  )ل،ن محزة ال بواكي ل

فلما رجه سعد بن معا ، واسـيد بـن حمـري، إىل وار بـه عبـد األسـهت، أمـرا نسـا هم أن 
   )صلى اهلل علي  وآل  يتحزمن مث ي هنب فيب،ل على عم رسول اهلل 

ب،ــا هن علــى محــزة، وــر  علــيهن وهــن علــى  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  فلمــا  ــه رســول اهلل 
: ارجعـن، رمح،ـن )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  ، فقـال )علي  الس م باب مس دق يب،ل على محزة 

  (97)ناهلل، فلقد آسينت بذن س،

                                                           
   12ر  15سر  هنال الب صة البن أيب احلديد:    55)
   11ر  15سر  هنال الب صة:    50)
   111  وسبه  يف مس،ن ال ؤاو: ر  15إع م الورا: ر   52)
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 قارئ القرآن مقدم 

 
علـى الشـهدا ، وقـال: أنـا أسـهد  )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  بعد معركة أحد، وقف رسـول اهلل 

 ل،م، كت من جر  يف سبيت اهلل يبع  يوم القيامة لون  لون الدم، ور   ريال ااست  
يف قــربق، ألن عــدوا مــن  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  وكــت مــن  علــم القــرآن كــان يقّدمــ  الرســول 

 واحد  الشهدا  كانوا يدفنون يف قرب 
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 خيانة في بيت المال 

 
مــن حــرب ويــرب  هــ  إىل )واوي القــرا   )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  عنــدما فــر  رســول اهلل 

 اهلل عليـ  وآلـ  )صـلى وحاصرها، وأثنا  اىلاصرة قتت )مدعم  وهو الغ م ال ي حـررق الرسـول 
 فقال ااسلمون هنيئا لت ارينة  

: ال، وال ي ن   حممـد بيـدق، إن العبـا ة الـ  أوـ ها )صلى اهلل علي  وآل  فقال الرسول 
 لتشتعت علي  نارا  يف ويرب 

 مث جا  رجت آور وقال: يا رسول اهللي أو ت سسعي احل ا  من الغنيمة  
 : قد صنعت من النار )صلى اهلل علي  وآل  فقال 

فمــن يعمــل مثقــال  رة أقــول: ه،ــ ا  ــ  االحتيــاط يف أمــوال ااســلمل، قــال  عــاىل: 
ومن يعمل مثقال  رة شراً يره خيراً يره 

(90)  

                                                           
   1و2سورة الزلزلة :   51)



 11 

 
 
 

90  
 مالن األشتر 

 
كـــان قــد أرســـت األســرت عـــام  علــى مصـــر، ف ــر  إليهـــا،   )عليـــ  الســ م مــام علــي إن اس

 وأرست معاوية عيون  علي ، وكان قد طمه يف مصر  
فبعــ  معاويــة إىل ااقــدم علــى أهــت اخلــرا  بــالقلزم وقــال لــ : إن األســرت قــد ويل مصــر فــ ن  

 ك يتني ، ، آو  منت وراجا ما بقيت وبقيت 
قبل   لـت الرجـت، فعـرل عليـ  النـزول فنـزل عنـدق، فذ ـاق فلما انتهى األسرت إىل القلـزم اسـت

 بشربة من عست قد جعت في   ا، وكان األسرت صا ما فسقاق إياق، فلما سرهبا مات  
وأقبــت معاويــة يقــول ألهــت الشــام: إن عليــا  قــد وجــ  األســرت إىل مصــر، فــاوعوا اهلل عليــ ، 

، فقـام وطيبـا مث قـال: أمـا بعـد، ف نـ   وأقبت ال ي سـقاق السـم إىل معاويـة فـذوربق وـوت األسـرت
كانت لعلي ميينان، قطعت إحدامها بص ل يعه عمار بن ياسر، وقطعت األورا اليوم يعـه 

 األسرت 
وأمـــر أهـــت الشـــام بالـــدعا  علـــى األســـرت  غريـــرا هلـــم، ليظنـــوا إنـــ  إرـــا مـــات باســـت ابة اهلل 

 وعا هم 
بعــد استشــهاو  )عليــ  الســ م علــي  ونقــت عــدة مــن كبــار خنــه: وولنــا علــى أمــري ااــؤمنل

األســرت، وكـــان متذاـــا  ك ـــريا ، وعليــ  آثـــار احلـــزن، ويقـــول: )جــزا اهلل مالـــت وـــريا ، كـــان عظيمـــا 
مهابا، أكرب من اريبت، وأسد من الصـ ر، واهلل لقـد  زلزلـت وو ـ  عـا، وأمـة، وفـر  وو ـ  عـا، 

 وأمة، فلم ت مالت فلتبت البواكي  
حــد بــذن اهلل  عــاىل ، خيلــ  يف العــرب والع ــم س صــا ويقــول ابــن أيب احلديــد: لــو اقســم أ
 ، يذمث  )علي  الس م أس ه من مالت إال أمري ااؤمنل علي 

وجزا اهلل وريا  لت الش ص ال ي سئت عن مالـت فقـال يف حقـ : مـا  ا أقـول يف حـ  
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 رجت هزمت حيا   أهت الشام، ووو   وسرق أهت العراق  
د كــان يل كمــا كنــت لرســول يف حــ  مالــت: )فلقــ )عليــ  الســ م كمــا قــال أمــري ااــؤمنل 

    (95)اهلل

                                                           
 فصت يف نس  االسرت و كر بعس فما ل   11ر  15سر  هنال الب صة البن أيب احلديد:    51)
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 أفادا أمر هذه األمة  

 
 نقت عن احلسن البصري قول : إن رجلل كانا قد أفسدا أمر ه ق األمة: 

أحــدمها: عمــرو بــن العــار، الــ ي أســار علــى معاويــة يف صــ ل برفــه ااصــاحف، وهبــ ا 
القيامـة، وقـد عاسـت ح،ومـة بـه العمت نشذت فرقة اخلوار  واىل،مة، وسيبقى أثرهـا إىل يـوم 

 أمية بعد أن ، ي،ن هلا أثر، و، ي،ن من ااتوقه أن  ،ون و فة ااسلمل بذيديهم  
وال ــاين: هــو ااغــرية بــن ســعبة الــ ي كــان واليــا علــى ال،وفــة مــن قبــت معاويــة، فلمــا وعــاق 

عاويــة: مـا الــ ي معاويـة إىل الشـام ليعزلــ ، أبطـذ عليــ  بعـس األيــام، فلمـا حمـر الشــام، سـذل  م
 أبطذك؟

 قال: كنت مشغوال وقدمات عمت 
 قال معاوية: أي عمت ه ا؟

 قال: أو  البيعة لويل عهدك يزيد  
 فتع   معاوية من ه ا القول، وقال: عملت ه ا؟ 

 قال: نعم  
 قال: عد إىل عملت  

لبيعـة قال احلسن البصري: ومن أثر ه ا التذسي  ااشؤوم، كان ول ا  به أمية يذو ون ا
 ألوالوهم، ولو ، ي،ن للمغرية ه ا العمت، ل،انت اخل فة سورا بل الناس إىل يوم القيامة 

   احلســـن البصـــري: هـــو أبـــو ســـعيد حســـن بـــن يســـار، كـــان والـــدق مـــن أســـرا صـــحرا
هــــ، يف اادينـــة، وأصـــبال كا بـــا للربيـــه بـــن زيـــاو وايل  21ميســـان )عمـــارة ، ولـــد احلســـن ســـنة 

وسـيعتهم، وطعـن بـ  اسمامـان  البصرة، وكـان جمروحـا عنـد األ مـة وراسان، وكان قد س،ن
وقــــال يف حقـــ : )ل،ـــت قــــوم  )عليـــ  الســـ م ، ووعــــا عليـــ  أمـــري ااــــؤمنل الســـ او والبـــاقر 
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  (00)سامري، وه ا سامري ه ق األمة، إال إن  ال يقول: ال مساس، بت يقول: ال قتال 
، )عليـــ  الســـ م  ووـــر  احلســـن البصـــري مـــه ابـــن األســـع ، وذلـــف عـــن اسمـــام احلســـل

 وور  يف جند احل ا  إىل وراسان 
هــ يف  111وكان البصري    الرياسـة، ويـت،لم ب،ـ م يع ـ  بعـس النـاس،  ـويف سـنة 

 البصرة 
 

                                                           
بصــرة بذيــام وفيــ : )أمــا بعــد ووولــ  ال فصــت احت ــا  أمــري ااــؤمنل  121راجــه االحت ــا : ر   01)

 إن ل،ت قوم سامري وه ا سامري ه ق األمة أما أن  اليقول ال مساس ول،ن يقول ال قتال  
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 الشجرة المعبودة

 
قيت: إن رج  مـر بشـ رة  عبـد مـن وون اهلل  عـاىل، فذوـ  فاسـ  وركـ  محـارق و وجـ   ـو 

 لى صورة إنسان فقال ل : إىل أين؟ الش رة ليقطعها، فلقي  إبلي  يف الطري  ع
فقال الرجت يف جواب : هناك س رة  عبد مـن وون اهلل  عـاىل فعاهـدت اهلل علـى أن أركـ  

 محاري وآو  ب ذسي وأ وج   وها ألقطعها  
 فقال ل  إبلي : ما لت وهلا، وعها  

 فلم يرجه  
 فراست و ذو ها  فقال ل  إبلي : ارجه وأنا معطيت كت يوم أربعة وراهم فرتفه طر  

 فقال ل : أو   عت  لت؟ 
 قال: نعم  منت لت  لت كت يوم  

فرجه إىل منزل  فوجد  لت ااال  ـت فراسـ  يـومل أو ث ثـة، فلمـا أصـبال بعـد  لـت رفـه 
 طر  فراس  فلم ير سيئا  

مث جــا  يــوم آوــر فلــم يــر ســيئا، فذوــ  ال ــذس وركــ  احلمــار و وجــ   ــو الشــ رة، فلقيــ  
 صورة إنسان فقال ل : أين  ريد؟ إبلي  على 

 قال: س رة  عبد من وون اهلل  عاىل أريد أن أقطعها  
قــال لــ  إبلــي : ال  طيــ   لــت، أمــا أول مــرة ف،ــان وروجــت مــن صمــبت هلل  عــاىل فلــو 
اجتمـــه أهـــت الســـما  واألرل مـــا رووك عنهـــا، وأمــــا اآلن ف رـــا وروجـــت مـــن حيـــ  ، ســــد 

  الدراهم، ف ن قدمت ألوقن عنقت 
ويف روايــة أوــرا: إن العابــد والشــيطان يف ااــرة األوىل   زمــا فصــرع الشــيطان، وهــو صــرع 

 العابد يف اارة ال انية، فرجه إىل بيت  وا با و رك الش رة  
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 فانمر بمن  قتدي؟

 
 إن نو  بن مروان، قا ي مرو، اا أراو أ ن يزو  ابنت ، استشار جارا  ل  جموسيا   

 ي الناس يست تونت وأنت  ست تيه؟  فقال: سبحان اهلل
 قال: البد أن  شري علّي  

فقـــال: إن ر ـــي  ال ـــرس )كســـرا  كـــان خيتـــار ااـــال، ور ـــي  الـــروم )قيصـــر  كـــان خيتـــار 
كـان خيتـار   )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  اريمال، ور ـي  العـرب كـان خيتـار النسـ ، ور يسـ،م حممـد 

 الدين، فانظر لن ست ون  قتدي 
ــــ  أقــــول: قــــال رســــول اهلل  ــــ  : )إ ا جــــا)صــــلى اهلل عليــــ  وآل  كم مــــن  ر ــــون ولقــــ  ووين

  (02)فزوجوق 

                                                           
 الباب اخلام    113باب الن،ا ، وفتال االبواب: ر 32  221ر 2صوايل اللئايل:    01)
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 قيمة الملن

 
 قال هارون العباسي البن  اك: عظه، وكان بيدق سربة من ما  

 فقال يا أمري: لو حبست عنت ه ق الشربة أ كنت  شرهبا ول،ت؟ 
 قال: نعم 

 قال: أرأيت لو حب  عنت وروجها أ كنت   ديها ول،ت؟ 
 قال: نعم  

 ملت ال يسوا سربة وال بولة قال: ف  وري يف 
   ل،ن هارون ، يعترب ب لت، وإرا كان يتظاهر بذم ال  لت ريل  العوام إىل ن س 
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 )ظعليه الاالم(كانوا يابون ظعليا 

 
روا ابـــن ســــيف قــــال: عنــــدما كـــان مــــروان خيطــــ ، كــــان ينـــال يف وطبتــــ  أمــــري ااــــؤمنل 

 ويسب    )علي  الس م عليا  
ي  نــال منــ  و طعــن فيــ ، أهــو : إن هــ ا الرجــت الــ )عليــ  الســ م فقــال لــ  اسمــام احلســن 

  (01)رجت سو ؟ 
 فقال مروان: ال، بت من أفمت الناس  

وكان رجت من أوالو ع مان قد جا  إىل هشام بن عبد االت يف يوم عرفـة وقـال: إن هـ ا 
 اليوم هو يوم لعن اخلل ا  أليب  راب، ويعدون  من ااستحبات؟ي
علــى  )عليــ  الســ م ل مــن علــي وروا األســع  بــن ســوار: أن عــدي بــن أرطــاة كــان ينــا

اانـــرب، فب،ـــى احلســـن البصـــري وقـــال: إن الشـــ ص الـــ ي  طعنـــون فيـــ ، هـــو أوـــو رســـول اهلل 
 يف الدنيا واآلورة   )صلى اهلل علي  وآل  

وا مـا ، وكـان يف وطبـة صـ ة  )عليـ  السـ م وكان والد بن عبد اهلل القسري يس  عليـا  
عــــدم  كــــان يعلــــم مــــن علــــي   )صــــلى اهلل عليــــ  وآلــــ  اريمعــــة يقــــول : واهلل، إن رســــول اهلل 

 مت ما، ول،ن ما ا يعمت، إن  زو  ابنت ييص ح  و وليت  على ع
وكان سعيد بن ااسي  من بل احلا رين وقد نع ، ف تال عيني  وقال: الويت ل،ـمي هـ ا 

)صــلى اهلل عليــ  وقــد فــتال، ورأيتــ   اخلبيــ  مــا ا قــال علــى اانــرب، رأيــت يف اانــام قــرب النــيب 
 قد قال: أي عدو اهللي لقد قلت ك با وهبتانا  وآل  

ا عند أح ـار الزيـت يف اادينـة، وإ ا أنـا برجـت وهـو راكـ  وروا السدي قال: كنت واق 
، واجتمـه النـاس حولـ  ينظـرون إليـ ، فلمـا )عليـ  السـ م   ، قد جا  ووقف ونال من علي 

                                                           
يـا مـروان ويلـت  وفيـ : )فقـال احلسـن  221ر  13راجه سر  هنال الب صة البن أيب احلديد    02)

 اه ا ال ي  شتم سر الناس قال ال ول،ن وري الناس  
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جــا  ســعد بــن أيب وقــار قــال: إهلــيي إن هــ ا الشــ ص طعــن يف عبــدك الصــا  ـ يعــه عليــا 
، وطرحـ  أر ـا  ـ فابتليـ  يف الـدنيا، فلـم ميـس سـيئا  مـن الوقـت، حـ  بـرك  لـ  )عليـ  السـ م 
 وكسرت عنق  
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 )صلى اهلل ظعليه وآله(من رسول اهلل  )ظعليه الاالم(ظعلي 

 
 اعـــة مـــن  )صـــلى اهلل عليـــ  وآلـــ  روا أبـــو رافـــه: إن يف صـــزوة أحـــد، اـــا رأا رســـول اهلل 

 : )امحت عليهم ، فحمت عليهم وفرق  عهم  )علي  الس م ال، ار يقصدون ، قال لعلي
 اعة أورا، وقال لـ : )امحـت علـيهم  فحمـت علـيهم وفـرق  )صلى اهلل علي  وآل  مث أراق 

 م  عهم، وقتت عدة منه
 هلو ااواساة  )علي  الس م : يا رسول اهللي إن فعت علي  )علي  الس م فقال جربا يت 

 : إن  مه وأنا من  )صلى اهلل علي  وآل  فقال 
 فقال جرب يت: وأنا من،ما  

  (01)وإ ا بصوت يقول: )ال سيف إال  و ال قار، وال ف  إال علي 
  صـلى )، أهـداق لرسـول اهلل )صلى اهلل علي  وآل  أبو رافه: هو ص م العباس عم النيب

فذعتقــ   )صــلى اهلل عليـ  وآلـ  لعبـاس خبـربق إىل النـيب ، واـا أســلم أبـو رافـه جــا  ااهلل عليـ  وآلـ  
، وعنــد وفــاة )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  ولــت أبــو رافــه م زمــا خلدمــة النــيب  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  

 ااـؤمنل أمـري الزم مث عليـ ، أصمـي حـ  رافـه بـذيب والغـم احلـزن اسـتد )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  النيب 
 وكان صاح  بيت ااال، وكـان مـه أمـري ااـؤمنل )صلى اهلل علي  وآل   الرسول وفاة بعد ،
  ، يف معارك : اريمت، وص ل، والنهروان م )علي  الس علي 

)عليـــ  رجـــه إىل اادينـــة، وكـــان اسمـــام احلســـن  )عليـــ  الســـ م وبعــد ســـهاوة أمـــري ااـــؤمنل 
 قد أعطاق أر ا بينبه  الس م 

 

                                                           
    3  12باب  51ر  21، واار األنوار:  11  111ر  1راجه ال،ايف:    03)
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 ظعمل الاامري وظعبدة العجل

 
ُسئت الطرطوسي: عن عدة من الناس  تمعون يف حم ت، ويقرؤون سيئا من القرآن، ويقوم 

اي، فهـت أن احلمـور بعدها أحدهم ينشد األسعار، وهم يرقصون وي رحون ويمربون على النـ
 يف م ت ه ا اتل  ح ل أم ال؟

فذجـاهبم: إنــ  بطالـة وجهــت وإ ـ ل، فــدين اسسـ م: عبــارة عـن كتــاب اهلل وسـنة رســول   
  وأما الرقص وإلهار العش  وال ر ، فان أول من أحدث  وابتدع  السامري وأصحاب ، 

ت عبـاو الع ـت، وجملـ  فعندما صنه السامري الع ت، او وا يرقصون حول ، إن ه ا عم
 كان موقرا ويغل  علي  اهلدو ، كذرا على رؤوسهم الطري   رسول اهلل 
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 أقا  ظعليه بالرح 

 
كــان طلحــة بــن ع مــان ااعــرو  بـــ )كــب  ال،تيبــة   مــت رايــة ال، ــار يف معركــة أحــد، 

م، إمـــا أن فصـــا : يـــا حممـــدي أ،  ـــزعم أن قت نـــا يف النـــار، وقـــت كم يف ارينـــة؟ فليـــذ ه أحـــدك
 يبع ه إىل النار، أو أوول  إىل ارينة؟
ومحـت عليـ ، فقطـه رجلـ  بمـربة واحـدة بالسـيف، فلمـا  فقام إلي  علي بن أيب طالـ  
 سقط على األرل كش ت عور    

 : أقسم عليت اهلل والرحم أن ال  قتله فقال لعلي
 يدق عن  وانصر    فرفه

 ال  قتل ؟ : ، ، وسذلوا عليا ف،رب رسول اهلل 
 : ألن  أقسم علي باهلل والرحم فقال
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 إظعالن الدظعوة

 
 بشــ،ت اسهليــة األح،ــام بتبليــر مشــغوال ســنل بــ  ن البع ــة بعــد  األكــرم الرســول كــان
 ل ي  
  م ت: واألقارب، األهت من عدوا اادة  لت يف ب  آمن من وكان
 اس ما   القوم اول وهو ، طال  أيب بن علي اسمام
   طال  أيب بن وجع ر
 …و   ر كذيب الصحابة وبعس
  المر بما فاصد  آية: نزلت سنل ث ن وبعد

(02)   
 وعو     اهلل رسول فذعلن

                                                           
  11سورة احل ر:   01)
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 )ظعليه الاالم(من آثار شهادة الحاين 

 
 كـــاا حف احليطــان علـــى والشــم  أيـــام ســبعة الــدنيا م، ـــت  احلســل اسمـــام قتــت اــا

  لــت الشــم  وكســ ت عاســورا ، يــوم قتلــ  وكــان ، ابعمــ بعمــها يمــرب وال،واكــ  ااعصــ رة،
  را  ،ن و،  لت، بعد  را احلمرة الزالت مث قتل ، بعد أسهر ستة السما  آفاق وامحرت اليوم،
  قبل   فيها

  قا   : ااعري، الع  أبو أنشد ااناسبة وهب ق
 وظعلــى األفــق مــن دمــاء الشهيـــ

 
ــــــي ونجلــــــه شــــــاهدان   ـــــــدين ظعل

 لليـــل فجـــرافهمـــا فـــي أواخـــر ا 
 

ــــــــــــي أوليا ــــــــــــه شفقـــــــــــــــان   ن وف
 ثبتــــــا فــــــي ســــــبيله ليجيئـــــــا الـــــــ 

 
ــــى الرحمــــان   حشــــر ماــــتعديا إل

  اىلرقة : )الصواع  كتاب  يف اهليتمى ح ر ابن يقول 
 اسـوواوا   اسـووت السـما  ان ايمـا: اآليات من   احلسل االمام )قتت قتل  يوم لهر ومما
 عبيط   وم  ت  وجد اال ح ر يرفه و، هنارا ، الن وم رؤيت ح  عظيما  

 كذهنـا احليطـان على  را أيام سبعة قتل  بعد م، ت السما  ان سيبة: أيب بن ع مان وأور 
  ببعس  بعمها ال،واك  و رب محرّتا، سدة من معص رة م حف
 السما   يف احلمرة لهرت مث أيام ث ثة اللمت الدنيا ان سريين: ابن عن اريوزي ابن ونقت
 بقـي ومـا   السـما  مطـرت ولقـد عبـيط، وم و تـ  إال الدنيا من ح ر رفه ما سعيد: ابو وقال

   قطعت  ح  مدة ال ياب يف أثرق
 وما  مطروا أهنم من مر ما نعيم وأبو ال عليب وأور 
  وما   مملو ة وجرارنا وجبابنا فذصبحنا نعيم: أبو وزاو
 جــي  اــا وأنــ  وال،وفــة، والشــام راســانخب واريــدار البيــوت علــى كالــدم أمطــر انــ  روايــة، ويف
 وما   حيطاهنا سالت زياو وار اىل  احلسل برأس

 محرّتا  وب،اؤها ب،ت السما  ان ال عليب: وأور 
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   لت  بعد  را احلمرة زالت ال مث قتل ، بعد أسهر ستة السما  آفاق امحرت صريق: وقال
    احلسل قتت قبت  ،ن ، الش   مه ال  احلمرة ان اوربنا قال: سريين ابن وان
  قتل   قبت السما  يف  ر ، احلمرة ه ق إن سعد: ابن و كر
  ذثري فذلهر اريسمية، عن  نزق واحل  الوج ، محرة يؤثر صمبنا ان وح،مت  اريوزي: ابن قال
 اريناية  لعظم إلهارا   األف  امرة  احلسل قتت من على صمب 

  (09)رقةاىل الصواع  يف ح ر ابن ك م انتهى

                                                           

  111 – 111  راجه كتاب )فما ت آل الرسول  من الصواع  اىلرقة ر05)
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 )ظعليه الاالم(اإلخبار بشهادة الحاين 

 
 ومت ،را، مغتما اهلل رسول ـ نا ما وكنت ـ النهار منتصف يف رأيت قال: عباس ابن روا
  بالدم  مملو ة زجاجية قناين وبيدق

  الدم؟ ه ا ما اهللي رسول يا وأمي أيب فداك فقلت:
 اليوم   عتها وأصحاب  احلسل وم ه ا إن : فقال
 اليوم   لت ن   يف استشهدوا قد وأصحاب   احلسل أن فرأوا األيام عدوا لت  فبعد
  ب،اؤك؟ مم فسذلتها:  ب،ي، فرأيتها سلمة أم إىل  هبت الراوي: وقال
 مـا اهللي رسـول يـا فقلت: الرتاب، ووجه  رأس  وعلى اانام، يف  اهلل رسول رأيت قالت:

 إلي   ونظرت زيزالع احلسل سهاوة حمرت : فقال جرا؟، ال ي
 جــا   احلســل اسمــام  ربــة مــن ك ــا ســلمة أم أعطــى قــد كــان  اهلل رســول أن وروي:

 قـد احلسـل ولـدي أن فـاعلمي وم، إىل و ول الرتاب ه ا  غري لو هلا: وقال ، جرب يت إلي  هبا
 عاســورا  يــوم يف فــرأت زجاجــة، يف وو ــعت  الــرتاب، بــ لت احت ظــت قــد ســلمة أم وكانــت قتــت،
ـــــرتاب نأ  النـــــاس وأوـــــربت استشـــــهد، قـــــد  احلســـــل اسمـــــام أن فعلمـــــت ومـــــا ، صـــــار قـــــد ال

  (00)ب لت

                                                           
يتمــي الشــافعي يف الصــواع  اىلرقــة  و كــرق االمــام وقــد  كــر هــ ا اخلــرب )وــرب القــارورة  ابــن ح ــر اهل  00)

  وســــبه  ورو يف إعــــ م الــــورا: 131الشــــريازي يف  ل يصــــ  لل،تــــاب، )فمــــا ت آل الرســــول : ر 
    221ر
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 نو  الجن

 
روا ال علـــيب يف )أماليـــ   عـــن ابـــن وبّـــاب ال،لـــيب قـــال: أ يـــت كـــرب  ، فقلـــت لرجـــت مـــن 

 أسار  العرب: أوربين وا بلغه أن،م  سمعون نو  ارين؟ 
 ن   ه  لت فقال: ما  لقى أحدا  إال أوربك: أ
 قلت: فذوربين وا  عت أنت؟ 

 قال:  عتهم يقولون: 
 ماـــــــــــــــــــــــــح الرســـــــــــــــــــــــــول جبينــــــــــــــــــــــــــه

 
 فلــــــــــــــــه بريــــــــــــــــق فــــــــــــــــي الخـــــــــــــــــدود 
 أبــــــــــــــــــواه مـــــــــــــــــــن ظعليـــــــــــــــــــا قريــــــــــــــــــــش 

 
ـــــــــــــــــــــــر الجـــــــــــــــــــــــدود   وجـــــــــــــــــــــــده خي
ويف الصواع  اىلرقة البن ح ر الشافعي: اور  اا  عن أم سلمة: إهنا  عت نـو  اريـن  

   (07) )علي  الس م على احلسل 
مال الــ ي عليــ  الـــرأس الشــريف اابــارك إىل جانــ  صــومعة الراهــ ،  عـــوا واــا نصــبوا الــر 

 صوت ها ف ينشد ويقول:
 واهلل، مــــــا جئــــــت   حتــــــى بصــــــرت بــــــه

 
ــــــــر الخــــــــدين منحــــــــوراً   ــــــــالطف منعف  ب

ــــــــــــدمى نحــــــــــــوره   ـــــــــــــة   ــــــــــــه فتي  وحول
 

ـــورا  ـــدجى ن ـــل المصـــابيح ي شـــون ال  مث
ــــــه   كـــــان الحاـــــين ســـــراجاً ياتضـــــاء ب

 
ــــــــــــل زور   ــــــــــــ  أق ــــــــــــي ل ــــــــــــ  ان  ااهلل يعل

 مــــات الحاــــين غريــــ  الــــدهر منفــــردا 
 

  امي الحشاشة صادي القل  مقهورا 
 : من أنت يرمحت اهلل؟ )علي  الس م فقالت أم كل وم بنت أمري ااؤمنل 

 قال: أنا من ارين 
  أقـــول: لقـــد اوتلـــف النـــاس ـ قـــدميا  وحـــدي ا  ـ يف وجـــوو اريـــن وعدمـــ ، فااـــاويون

فقـد اعتقـدوا بوجـووق  ان، وأ بـاع األنبيـا  )الوجوويون  أن،روا وجـووق، وأمـا أصـحاب األويـ

                                                           
 لالمام ااؤلف   113راجه )فما ت آل الرسول من الصواع  اىلرقة  ر  02)
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، وكـــ لت أك ـــر أصـــحاب الروحانيـــات وال  ســـ ة اوعـــوا (00)ويف القـــرآن ســـورة باســـم )اريـــن 
  لت، قال ابن سينا يف )رسالت  : ارين حيوان هوا ي متش،ت بذس،ال لتل ة 

م وه،ــ ا جــا ت األوبــار مست يمــة متــوا رة، حــ  نقلهــا ســعرا  العــرب والع ــم مــن نظــ
 بديه، ويف زماننا رووا ورب ارين متوا را  يف قصص لتل ة 

                                                           
    21وعدو آياّتا  22سورة ارين م،ية رقمها   01)
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 من جنايات يزيد

 
روا نوفت بن فرات قال: كنت جالسا  عند عمـر بـن عبـد العزيـز، فـ كر سـ ص يزيـد بـن 

 معاوية، و اق بـ )أمري ااؤمنل  
 فقال عمر بن عبد العزيز: أ هل ا  قول أمري ااؤمنل؟ي

 ت الش ص عشرين جلدة مث أمر بذن  لد  ل
وقال عبد اهلل بن عمر يف ح  يزيد: ما ا ي،ون جوابنا أمام اهلل لو بايعنا رج   يلع  مـه 

 ال، ب والقروة، ويشرب اخلمر، وير ،  ال س  وال  ور علنا؟ي  
وروا الواقدي عن عبد اهلل بن حنظلـة صسـيت اا  ،ـة قولـ : واهلل، مـا ورجنـا علـى يزيـد، 

رمـي ا ــارة مـن الســما ، فيزيــد يـن،ال األمهــات والبنـات واألوــوات، ويشــرب حـ  و نــا أن ن
 اخلمر، و، يصت، ولو ، ي،ن يل من األعوان إال ولدي حلاربت  

  عبد اهلل بن حنظلة صسيت اا  ،ة، أم   يلة، انعقدت نط ت  ليلة معركة أحد وعند
رجـ  زاهـدا  كـان لـ  مـن العمـر سـبه سـنل  وكـان  )صلى اهلل علي  وآل  ار ال الرسول األكرم 

عابـدا، و، ي،ـن عنــدق فـرار للنـوم، كــان يصـلي الليـت وعنــد مـا  ـ  بالتعــ  يرمـي بن ســ  إىل 
 األرل، ويتوسد يدق بعد أن يمعها  ت رأس  

هــ  عنــدما أصـار عسـ،ر يزيــد علـى اادينـة وأوــ  ينهـ  ويقتـت النــاس، 03استشـهد سـنة )
  علي  فقاومهم عبد اهلل بش اعة، ح  قتت ر وان اهلل  عاىل
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 دين بال صالة 

 
مــن صــزوة  بــوك جــا ق كبــار الطــا ف مــن قبيلــة  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  اــا رجــه رســول اهلل 

: أن ال خيـرب معبـد الـ ت، وأن )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  ثقيف، وألهروا إسـ مهم، وأراووا منـ  
 يعبد ث ن سنل  
 طلبهم   )صلى اهلل علي  وآل  فرفس الرسول 

 ح  طلبوا إلي  أن يعبد سهرا واحدا  
   )صلى اهلل علي  وآل  سول ف وب  طلبهم بالرو من قبت الر 

 أن يع يهم من الص ة؟ )صلى اهلل علي  وآل  كما طلبوا من  
  (05): )ال وري يف وين ال ص ة في  ل  )صلى اهلل علي  وآفقال 

معهــم: ااغــرية بــن  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  وبعــد أن قبلــوا اسســ م كــام  ، بعــ  رســول اهلل 
سعبة، وأبا س يان بن حرب، لت ري  معبد ال ت، فلما سرعا بت ريبـ  ورجـت نسـا  ثقيـف  

 يي كاس ات عن وجوههن، يب،ل على  لت

                                                           
: )إنــ  ال وـــري يف ويــن ال ركـــوع وفيـــ : فقــال  3  21بــاب 153ر 21ر األنـــوار:  راجــه اــا  01)

  02  11باب 31ر 11في  ولس وو ، احلدي   والبحار:  
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 من موبقات معاوية

 
 قال احلسن البصري: 

 أربه وصال يف معاوية لو ،  ،ن في  إال واحدة منها ل،انت موبقة: 
انتـــزاؤق علـــى هـــ ق األمـــة بالســـيف، حـــ  أوـــ  األمـــر مـــن صـــري مشـــورة، وفـــيهم: بقايـــا  :2

 الصحابة و وو ال ميلة  
 احلرير، ويمرب بالطنابري  واست  ف  ابن  يزيد من بعدق، س،ريا تريا، يلب  :1
: )الولـــد لل ـــرار وللعـــاهر )صـــلى اهلل عليـــ  وآلـــ  واوعـــاؤق زيـــاوا، وقـــد قـــال رســـول اهلل  :1
  (70)احل ر 
ــــــــــ  مــــــــــن ح ــــــــــر، وأصــــــــــحاب  :2 ــــــــــا ويــــــــــ   ل ــــــــــ  ح ــــــــــرا  وأصــــــــــحاب ح ــــــــــر، وي  وقتل
 ح ر 

                                                           
علـى معاويــة  وبي ـا  لـ  علــى قتـت مـن قتلــ   )عليــ  السـ م فصـت يف احت اجـ   212االحت ـا : ر   21)

 و رمح  عليهم  )علي  الس م من سيعة أمري ااؤمنل 
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 )صلى اهلل ظعليه وآله(أبناء رسول اهلل 

 
: ، جــــوزمت  )عليــــ  الســــ م إن هــــارون قــــال يومــــا  لالمــــام أيب احلســــن موســــى بــــن جع ــــر 

، ويقولـون ل،ـم: يـا بـه رسـول )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  عامة أن ينسبوكم إىل الرسـول لل اصة وال
 وإرا ينس  اار  إىل أبي ، والنيب جدكم من قبت أم،م؟   )علي  الس م اهلل، وأنتم بنو علي 

وطـ  إليـت كرميتـت هـت كنـت  )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  : لو أن النيب  )علي  الس م فقال 
 سيب ؟
 قال: نعم وافت ر ب  على العرب والع م   

 زوج ، ألن  وّلدين و، يلدك  فقال: أما أنا ف  خيط  إيّل وال أ
 قال: أحسنت يا موسى  

  أقـــول: )الولـــد  ينســـ  إىل األب  واألم واريـــد األيب واريـــد األمـــي، وقـــد قـــال القـــرآن
أبناءنا وأبناءك احل،يم 

(72)  

                                                           
يف قصــة ااباهلـة بيـد احلسـن واحلســل  يـة ااباهلــة، وقـد أوـ  رسـول اهلل   آ01سـورة آل عمـران :  21)

 فعرب القرآن عنهما بذبنا  رسول اهلل  
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 )ظعليه الاالم(من ظعل  أمير المالمنين  

 
فقـال: أين رأيـت  : إن أعرابيا  سذل أمري ااؤمنل عليـا  روا سي نا هبا  االة والدين

: اعتـــربق يف  )عليـــ  الســـ م كلبـــا  وطـــذ ســـاة فذولـــدها ولـــدا  فمـــا ح،ـــم  لـــت يف احلـــت؟ فقـــال 
 األكت، ف ن أكت حلما  فهو كل ، وإن رأيت  يذكت عل ا  فهو ساة 

 فقال األعرايب: رأيت  يذكت ه ا  ارة ويذكت ه ا  ارة  
 : اعتربق يف الشرب، ف ن كرع فهو ساة وإن ولر فهو كل   )علي  الس م فقال 
 ال األعرايب: وجد   يلر مرة وي،رع أورا  فق

: اعتــربق يف ااشــي مــه اااســية، فــ ن  ــذور فهــو كلــ ، وإن  قــدم أو  )عليــ  الســ م فقــال 
  وسط فهو ساة 

 فقال: وجد   مرة ه، ا ومرة ه، ا 
 : اعتربق يف اريلوس، ف ن برك فهو ساة وإن أقعى فهو كل   )علي  الس م فقال 

 فقال: ان  ي عت ه ا مرة و اك أورا 
ا اــ  فــ ن وجــدت لــ  كرســا فهــو ســاة وإن وجــدت لــ  أمعــا  فهــو   : )عليــ  الســ م فقــال 

   )علي  الس م كل    فبهت األعرايب عند  لت من علم أمري ااؤمنل 
ألـف  )صلى اهلل عليـ  وآلـ  قال: )علمه رسول اهلل  )علي  الس م ويف احلدي  عن علي 

  (71) باب من العلم، فان تال يل من كت باب ألف باب 

                                                           
ــــــالعلم،  30ر 2  وراجــــــه أيمــــــا  ااناقــــــ :  132ر 1كشــــــف الغمــــــة:     22) فصــــــت يف ااســــــابقة ب

 … و 101ر 1والصراط ااستقيم:  



 113 

 
70  

 الجلوس في م ان هارون

 
هــارون العباســي فــرأا ااســند واات،ــذ الــ ي هــو م،ــان هــارون  أ ـى البهلــول يومــا  إىل قصــر

واليا ، وما رأا هارون، ف لـ  يف م،انـ  حلظـة، فرأ ـ  اخلدمـة اخلاصـة، فمـربوق وسـحبوق عـن 
 م،ان اخللي ة  

 فلما ور  هارون من واوت قصرق رأا البهلول جالسا  يب،ي، فسذل اخلدم   
 فقالوا: جل  يف م،انت فمربناق وسحبناق  

 فزجرهم وهنرهم  
 مث قال لبهلول: ال  بت  

فقـــال: يـــا هـــارون ال أب،ـــي علـــى حـــايل ول،ـــه أب،ـــي علـــى حالـــت، أنـــا جلســـت يف هـــ ا 
اا،ـــان حلظـــة واحـــدة فحصـــت يل هـــ ا المـــرب الشـــديد، وأنـــت جـــال  يف هـــ ا اا،ـــان طـــول 

 عمرك ف،يف ي،ون حالت؟
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 والمواساة  )ظعليه الاالم(يوسف 

 
يف مصــر وكانــت اخلــزا ن   عنــدما كــان مل،ــا  انــ   )عليــ  الســ م ورو يف  ــاريخ النــيب يوســف 

 ي ـا   لسـ م )عليـ  ا ت  صرّف  وهو ال ي أنق  سـع  مصـر مـن قحـط سـبه سـنوات، كـان 
 و عي ا  جّدا   

 ف ا  األطبا  عندق وسذلوق عن سب   لت؟ 
 : عندي أ، و ي  )علي  الس م فقال 

 قالوا: أوربنا عن  لعّلنا نستطيه ع ج  
 عها وأنا أبقيها جا عة  وا ما  : إّن ن سي  ذمرين كّت يوم أن أسب )علي  الس م قال 

 قالوا: ف،م سنة أنت  ذكت وون الشبه؟ 
 : سبه سنوات  )علي  الس م قال 

 قالوا: اا ا ال  ذكت ح  الشبه؟ 
: إين أوا  يوم القيامة أن يقول يل اهلل  عاىل، يا يوسـف: اـا ا رـت  )علي  الس م قال 

 وأنت سبعان ورعاياك من الناس ينامون جياعا ؟ 
 فما ا ي،ون جوايب؟ 
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 ورائحة المان )ظعليه الاالم(رأس الحاين  

 
 كت  الشرباوي يف كتاب )اس ا  ا  األسرا  : 

 إىل الشام،  ه  ب  إىل يزيد   )علي  الس م اا جي  برأس أيب عبد اهلل احلسل 
فــذمر يزيــد أن يرفــه الغطــا  الــ ي عليــ ، فلمــا وقــه بصــرق علــى الــرأس الشــريف وجــد ن ســ   

 من ثوب    كذن  يشم ر ا طيبا، فغطى فم  وأن   بشي 
 وقال: احلمد هلل ال ي ك انا ااؤن بغري مؤنة، كلما أوقدوا نارا  للحرب أط ذها اهلليي 

قالت وبا، وكانـت مر ـعة ليزيـد: ونـوت مـن الـرأس ااطهـر، فرأيـت الـريال مـن ريـا  ارينـة،  
 كااست اخلالص، بت أطهر وأصلى 

    كان ارياهليون يسدون أنوفهم، واللة على كراهتهم للشي 
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 ظعبد المطل  وأمية

 
يقال: ان   ساب  عبد ااطل  وأميـة مسـابقة ويـت، واسـرتطا يف ااسـابقة أن كـت مـن ي ـوز 
هبــا، يذوــ  مــن صــاحب : ما ــة بعــري، وعشــرة مــن الغلمــان وم لهــا مــن اريــواري، وي،ــون الطــر  

صــ م  فــربال اخلاسـر يف ااســابقة ص مــا  للــرابال مــدة ســنة، ويسـت دم ، و لــ  رأســ  ع مــة أنــ  
عبد ااطل  ااسابقة، وأو  اريا زة وقسمها بل قري ، واا أراو أن  ل  رأس أمية ليعـر  بـ  
أنــ  صــ م عبــد ااطلــ ، اقــرت  عليــ  أميــة بــذن ال  لــ  رأســ  مقابــت عشــر ســنوات ي،ــون فيهــا 

 ص ما  لعبد ااطل   
طلــ  وعمالــ  مــدة فقبــت عبــد ااطلــ  هــ ا العــرل، وهبــ ا كــان أميــة مــن صلمــان عبــد اا

 إحدا عشرة سنة، وكان يعمت لشبه بطن  
  ولـد يف اادينـة، وا ـ  ) )صلى اهلل علي  وآل  عبد ااطل : هو جد الرسول األكرم ،

سيبة احلمد ، كان جلي   يف قوم ، سري ا  مطاعا ، ر يسا  عليهم، وكان االـوك  ّلونـ  و رتمونـ  
 )صـــلى اهلل عليـــ  وآلـــ  بشـــ،ت وـــار   ـــويف عبـــد ااطلـــ  عـــن عمـــر طويـــت، وكـــان للرســـول 

وعهـد بـ   )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  يوم اك من العمـر  ـان سـنوات، وهـو الـ ي  ـوىّل ك الـة النـيب 
   )علي  الس م إىل أيب طال  

  أميــــة بــــن عبــــد مشــــ ، قيــــت: إنــــ  مــــن أهــــت م،ــــة، وكــــان حيــــا  عنــــد والوة الرســــول
، ويعتقــد ك ــري مـــن ااــؤرول: إن أميــة لـــي  ابــن عبــد مشـــ ، و، )صــلى اهلل عليــ  وآلـــ  األكرم

 عبد مش  ـ طبقا  ل عرا  ارياهلية ـ ولدا  ل  ي،ن من قري ، وإرا كان ص ما روميا، وقبل  
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 معاوية ياأل ظعن أمية

 
 سذل معاوية يوما وص ت النسابة فقال ل : هت رأيت عبد ااطل ؟ 

 قال: نعم  
 قال: كيف رأيت ؟ 

 قال: كان رج  عظيما وسيما، علي  سيما  النبوة وكان قمرا منريا  
  ؟ قال معاوية: وهت رأيت أمية بن عبد مش

 قال: نعم  
 قال: وكيف وجد  ؟ 

 قال: كان رج   عي ا وامت ال كر، وكان أعمى يقووق ص م   كوان 
 فقال معاوية: كان  لت ابن  عمرو، ولي  ص م  

 فقال وص ت: أنت  قول ه ا  
  وص ت بن حنظلة الشـيباين: كـان مـن نسـاب العـرب، وكـان يمـرب بـ  اا ـت يف معرفـة

 هـ  05عاوية أيام إمار   وأو  يسذل ، وصرق يف ااا  سنة )األنساب، ووت على م
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 مقارنة بين نالين

 
كـان لبـه   )علي  السـ م جا  يف كتاب )سياوة األسرا  : إن يوم سهاوة اسمام احلسل 

صــري  أميــة اثنــا عشــر ألــف ط ــت يف مهــوو مــن الــ ه  وال مــة، و، ي،ــن للحســل بــن علــي
  )علي  الس م زين العابدين 

)عليـ  ن ح  يف أوىن مدينة وقرية، ال، ري من أوالو اسمـام احلسـل واآلن نرا يف كت م،ا
 و، يب  من به أمية أحدا، أقول هلم وال باعهم: ولقد صدق من قال يف ه ا ااع    الس م 

 ظعبـــــــــد شـــــــــمس قـــــــــد أهـــــــــرمت لبنـــــــــي
 

ـــــد  ـــــاراً يشـــــي  منهـــــا الولي  هاشـــــ  ن
 فــــــابن حــــــرب للمصـــــــطفى وابــــــن هنـــــــد 

 
 لعلــــــــــــــــــي وللحاــــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــزيد 
وار ـد مـن ار ـد مـن العـرب، قـام  )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  عنـد وفـاة النـيب  واا مـا  أهـت م،ـة 

ســهيت ابــن عمــرو وطيبــا ، فقــال: واهلل، إين ألعلــم أن هــ ا الــدين ســيمتد امتــداو الشــم  يف 
طلوعها إىل صروهبا، ف  يغرن،م ه ا من أن س،م ـ يعه أبا س يان ـ ف ن  لـيعلم مـن هـ ا األمـر 

   ما أعلم، ول،ن  قد وتم على قلب  حسد به هاسم
ويتمال مـن مراجعـة التـاريخ أن أعمـال أيب سـ يان ومعاويـة ويزيـد ومـن أسـب  كانـت ناسـئة 

 عن  غا ن جاهلية، وأحقاو أموية، وأو او سركية 
حي  قال يف صـ ل : واهلل يـوو معاويـة أنـ   )علي  الس م ولقد صدق أمري ااؤمنل علي 

ويأبى اهلل إن أن يـت  ما بقي من به هاسم نافخ  رمة إال طعن يف بطن  إط ا  لنور اهلل   
نوره ولو كره ال افرون

(71)  
وكما ورن معاوية عداوة به هاسم عن أبي ، فقد ورن أيما عن أم  ـ هند بنت عتبة بن 

    )صلى اهلل علي  وآل  ربيعة ـ فقد كانت سديدة العداوة للنيب 
ف ن  اا سهز مشركو قري  لغزوة أحد، ورجـت هنـد معهـم  ـرل ااشـركل علـى القتـال، 

                                                           
   32سورة التوبة :   23)
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آمنــة بنــت وهــ ، أســارت علــى    وآلــ  )صــلى اهلل عليــبــاألبوا  حيــ  قــرب أم النــيب واــا مــروا 
فــ ن أســر مــن،م  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  ااشــركل بنــب  قربهــا، وقالــت: لــو ا ــتم قــرب أم حممــد 

 أحد فديتم كت إنسان بذرب من آراهبا، أي جز  من أجزا ها  
 فقال بعس قري : ال ي تال ه ا الباب أبدا  

معهـــا، وأوـــ ن الـــدفو  يمـــربن هبـــا  واـــا التقـــى النـــاس بذحـــد قامـــت هنـــد والنســـوة الـــ يت
 ولف الرجال ويقلن:

 ويهـــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــي ظعبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــدار
 

ــــــــــــــــــــــــــار   ويهــــــــــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــــــــــاة األدي
 هربـا ب ــل بتــار 

،  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  واــا انتهــت الواقعــة يف أحــد، بقــرت هنــد بطــن محــزة عــم الرســول 
 وأورجت كبدق، ف كتها فلم  ستطه أن  سيغها   فل ظتها 
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 م توب ظعلى باب الجنة 

 
 عن ابن عباس قال:  روا جماهد

: )ليلـة أسـري يب، رأيـت م،توبـا علـى بـاب ارينـة: ال )صلى اهلل علي  وآل  قال رسول اهلل 
ال  إال اهلل، حممد رسـول اهلل، علـي حبيـ  اهلل، احلسـن واحلسـل صـ وة اهلل، فاطمـة وـرية اهلل، 

 على باصميهم لعنة اهلل   
  يقــول : )فلــو أن  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  فهــت ين ــه اابغمــل هلــم ســي ، ورســول اهلل
 ن بـــل الـــركن وااقـــام، فصـــلى وصـــام، مث لقـــي اهلل مبغمـــا  ألهـــت بيـــت حممـــد ووـــت رجـــ  صـــ
   (72)النار 

قــال: )والـ ي ن سـي بيـدق، ال يبغمـنا أهـت البيــت  )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  وصـال أيمـا أنـ  
   (79)أحد إال أوول  اهلل النار 

: )حرمت ارينة على من للـم )صلى اهلل علي  وآل  وورو أيما  ـ يف حدي  صحيال ـ قول  
 (70)أهت بي  وآ اين يف عرتيت  

وعرت ــ   )عليــ  الســ م إىل صــري  لــت مــن األحاويــ  ال، ــرية، فــبغس أمــري ااــؤمنل علــي 
 وعداوّتم من موجبات الم ل وحمبطات األعمال  

يف )هنــال الب صــة : )لــو  ــربت ويشــوم ااــؤمن بســي ي  )عليــ  الســ م قــال أمــري ااــؤمنل 
                                                           

إيـــاق و ريمـــ  علـــى  )صـــلى اهلل عليـــ  وآلـــ  فصـــت يف حمبـــة الرســـول  15ر 1 راجـــه كشـــف الغمـــة:   21)
حمبتـ  ومواال ــ  وهنيــ  عــن بغمــ ، وفيـ : )ولــو أن رجــ   صــ ن بــل الـركن وااقــام فصــلى وصــام مث مــات 

ـــــزيت:    551ر 1وهــــو مــــبغس أهــــت بيــــت حممــــد ووــــت النــــار  احلــــدي   وســــبه  يف ســــواهد التن
 510   

ـــ : )والـــ ي ن ســـي بيـــدق ات 3  212راجـــه أمـــايل الشـــيخ اا يـــد: ر  25) لـــ  اخلـــام  والعشـــرون، وفي
 اليبغمنا أهت البيت أحد إال أكب  اهلل على وجه  يف نار جهنم ، احلدي  

   13باب  235ر 23اار األنوار:    20)
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مــا  هــ ا علــى أن يبغمــه مــا أصمــبه، ولــو صــببت الــدنيا نملتهــا علــى اانــاف  علــى أن  بــه
: أن  اليبغمت )صلى اهلل علي  وآل  أحبه، و لت أن  قمي فانقمى على لسان النيب األمي 

  (77)مؤمن وال  بت مناف  
نعـم، إن معاويــة وعمــروا وزيــاوا ومـروان وأم ــاهلم مــن الســابل ال عنـل ألمــري ااــؤمنل علــي 

أفمـت أهـت زمانـ ،  )عليـ  السـ م علـى اانـابر، كـانوا يعلمـون ويعرفـون أن عليـا  )علي  الس م 
أحقهــم بــاألمر واخل فــة، ول،ــنهم وــال وا  لــت حرصــا علــى الر اســة، ورفعــا  وأحــبهم إىل اهلل، و 

يف مطـــــاوي ك مهـــــم،  )عليـــــ  الســـــ م لرايـــــة البغـــــي وال ســـــاو يف األرل، وقـــــد اقـــــروا ب مـــــل  
واحت ــا  بعمــهم علــى بعــس، أال  ــرا أن عمــروا كيــف أنشــذ  لــت األبيــات يف فمــت اسمــام 

 يف حمرة معاوية، ليذو  عليها بدرة من ااال  )علي  الس م علي 

                                                           
ال صــت األول يف  كــر نبــ  مــن وصا صــ  الــ  ال يشــارك  فيهــا صــريق  و  ســري  111أعــ م الــورا: ر  22)

 ة ط   سور  355  201ال رات: ر
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 )صلى اهلل ظعليه وآله(ماابقة الرسول 

 
 )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  بعري، ا   )العمبا  ، وكان  )صلى اهلل علي  وآل  كان لرسول اهلل 

 ي وز على كت من سابق   
 )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  ويقــال: إنــ  يف أحــد األيــام جــا  رجــت مــن العــرب ليســاب  الرســول 

 فغلب ، فغم ل لت ااسلمون و ذاوا ك ريا 
  (70): )ح  على اهلل أن ال يرفه سيئا من الدنيا إال و ع  )صلى اهلل علي  وآل  فقال 
 أن كـت ار  ـاع يف الـدنيا البـد وأن  عليـ  وآلـ   )صلى اهلل: إن صال احلدي  أراو أقول

 ينتهي إىل االخن ال 

                                                           
ـــــن أيب  133ر 1ســـــبه  ورو يف جمموعـــــة ورام:    21) ـــــدنيا  وراجـــــه ســـــر  هنـــــال الب صـــــة الب بـــــاب  م ال

فصــت نبــ  مــن األقــوال احل،يمــة يف وصــف حــال الــدنيا وصــروفها، وفيـــ :  112ر  11احلديــد:  
 : ح  على اهلل أالّ يرفه يف الدنيا سيئا  إالّ و ع  ، احلدي   )فقال رسول اهلل 
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 بالل و ر  األ ان

 
 ــرك بــ ل األ ان و لــت ألســباب مــ كورة يف  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  بعــد وفــاة رســول اهلل 

   (75)حملها
 فطل  الناس، أن يؤ ن ب ل   

 وأصروا على  لت   
أ ان بـ ل امـورق، ورأا  )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  فلما أ ن ب ل، ب،ى كت من رأا النـيب 

)صــلى اهلل عليــ  ب،ــا  ســديدا، وابتلــت وجــوههم مــن الــدموع الــ   رفوهــا، فــ كروا رســول اهلل 
بــل لهــرانيهم يســرون برؤيتــ ،  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  أيــام حيا ــ  الشــري ة، وكيــف كــان  وآلــ  

 ويتعلمون في  أح،ام وينهم، وم،ارم األو ق  
 اقتدا  باألصحاب  )صلى اهلل علي  وآل  كما ب،ى ال ين ، يشاهدوا النيب 

 استاقت إىل أ ان ب ل   ا  وروي إن فاطمة الزهر 
 فذ ن ب ل امت اال هلا   

صشــي علـى فاطمــة الزهـرا  )عليهــا الصــ ة و  )صـلى اهلل عليــ  وآلـ  فلمـا  كــر اسـم رســول اهلل 
  (00)الس م  من ك رة الب،ا  

                                                           

  ر ان   رك األ ان ح  ال يعطي سرعية ان أو  بزمام احل،م بعد رسول اهلل   والظاه21)
امتنـه بـ ل مـن  وفي : )روي أن  اـا قـبس النـيب  2باب  2  152ر 13راجه اار االنوار:    11)

قالــت  م )عليـ  السـ وأن فاطمــة  )صـلى اهلل عليـ  وآلـ  األ ان، قـال: ال أؤ ن ألحـد بعـد رســول اهلل 
بــاأل ان فبلــر  لــت بــ ال،  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ    ات يــوم: إين أســتهي أن أ ــه صــوت مــؤ ن أيب

فذوـ  يف األ ان، فلمــا قـال اهلل أكــرب، اهلل أكــرب،  كـرت أباهــا وأيامـ ، فلــم  تمالــت مـن الب،ــا ، فلمــا 
ــــ : أســــهد أن حممــــدا  رســــول اهلل، ســــهقت فاطمــــة وســــقطت لوجههــــا وصشــــي عليهــــا ،  ــــر إىل قول بل

 احلدي   
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 ملن أم خليفة؟

 
 سذل عمر بن اخلطاب سلمان ال ارسي: هت أنا ملت أم ولي ة؟ 

قــت  ــريبة علــى أرل ااســلمل، وصــرفت  يف قــال ســلمان: لــو أوــ ت ورمهــا أو أك ــر أو أ
 صري ح ، فست،ون مل،ا  

 فب،ى عمر ب،ا   سديدا  
 مـــن مشـــاهري أصـــحاب الرســـول األكـــرم  (02)ســـلمان ال ارســـي أو ســـلمان اىلمـــدي :

الزهاو، أصل  إيـراين،  مـت ال، ـري مـن ااشـقات يف سـبيت طلـ  الـدين،  )صلى اهلل علي  وآل  
وحســـن إســـ م ،  )صـــلى اهلل عليـــ  وآلـــ  اسســـ م  ووصـــت أوـــريا  إىل اادينـــة اانـــورة وآمـــن بنـــيب

، وكــان مــن ولــص )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  ســارك يف معركــة اخلنــدق وبعــدها مــن معــارك الرســول 
هــ، يف ااـدا ن مـن  وابــه  35هــ أو  31، و ـويف سـنة )عليـ  السـ م أنصـار أمـري ااـؤمنل علـي 

 بغداو، وقربق مزار مشهور هناك 

                                                           
: مــ  ال  قولــوا ســلمان ال ارســي  وفيــ : )فقــال أبــو جع ــر  20  12راجــه رجــال ال،شــي: ر  11)

 ول،ن قولوا سلمان اىلمدي و لت رجت منا أهت البيت  
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 )علي  الس م من سماحة اإلمام 

 
الشـام إىل ميـدان احلـرب وطلـ   يف اليوم ال امن من معركـة صـ ل، جـا  رجـت مـن عسـ،ر

 اابارزة 
فــربز إليـــ  رجـــت مـــن عســ،ر العـــراق، فلمـــا اســـتدت مبارزّتمــا و ـــه العراقـــي يـــدق يف عنـــ  
الشــامي وج بــ  إليــ  حــ  ســقطا عــن فرســيهما، وفــر ال رســان، ويف آوــر األمــر طــر  العراقــي 

 وصم  الشامي أر ا وجل  على صدرق  
الشــامي، فظهــر وجهــ ، فعرفــ  العراقــي بذنــ  أوــوق  ويف هــ ا األثنــا  ســقط الغطــا  مــن رأس

 ألم  وأبي  
 : ع ت ب  وأرح    ي  الس م )علفصا  أصحاب أمري ااؤمنل 

 فقال: إن  أوي  
 فقالوا: أطل  سراح   

   )علي  الس م فقال: ال واهلل، ح  يذمرين أمري ااؤمنل 
 ناواق: أن أطل  سراح   )علي  الس م فلما وصت اخلرب إىل أمري ااؤمنل 

فيمـا رجـه الشـامي  )عليـ  السـ م ورجه العراقي إىل عس،ر اسمـام  فقام عن صدر أوي ،
 إىل عس،ر معاوية 
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 )ظعليه الاالم( ا  من الحاين 

 
 قال السيد اريزا ري: حدثه  اعة من ال قاة: 

يف   )عليـ  الســ م إن الشـاق إ اعيـت اــا ملـت بغــداو،  هـ  لزيـارة مشــهد اسمـام احلســل 
يزيــد الريــاحي )ر ــوان  كــرب   ااقدســة، وكــان قــد  ــه مــن بعــس النــاس الطعــن علــى احلــر بــن

 اهلل  عاىل علي   ، فذ ى قربق، وأمر بنبش   
فنبشــوق فــرأوق نا مــا كهيئتــ  اــا قتــت يــوم عاســورا    ورأوا علــى رأســ  عصــابة مشــدووا هبــا 

 رأس   
 )علي  السـ م فذراو الشاق أو   لت العصابة  ربكا ، حي  نقت أهنـا كانـت لالمـام احلسـل

 عاسورا    وقد وفن احلر على  لت اهليئة  شد هبا رأس احلر عند ما أصي  يف يوم ف
فلما حلوا  لت العصابة جرا الدم من رأس ، فلما سدوا علي   لت العصابة انقطه الـدم، 
 واا حلوها ثانيا جرا الدم، وكلما أراووا أن يعاريوا قطه الدم بغري  لت العصابة ، مي،نهم  

قــربق بنــا ، وعــل لــ  واومــا خيــدم فتبــل هلــم حســن حالــ ، فــذمر الشــاق إ اعيــت فبــه علــى 
 قربق 
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 البنت األسيرة

 
و كر السيد اريزا ري )رمح  اهلل  أيما : إن  يف واقعة )أسـرتآباو  وإصـارة الـرتك عليهـا، أوـ  

 أك ر أهاليها أسارا، و لت يف عشر ال مانل بعد األلف  
السـابه بعـد ااا ـة واا رجعت من زيارة ااشهد الر وا علـى مشـرف  أفمـت التحيـات عـام 

 واأللف ا    طريقي على  لت الب و، فح،ى يل رجت من أفا ت ساواّتا وصلحا ها: 
إن مـن  لـة مـن وقـه عليـ  االسـر كانــت بنـت ، ي،ـن ألمهـا سـواها، وبقيـت أمهـا  ب،ــي 

 ـمن  )علي  السـ م على فراقها لي   وهنارا، فوقـه يف ن سـها أن األمـام علـي بـن موسـى الر ـا
 ال يممن إرجاع ابن  إيّل   ارينة لزا ري  ف،يف

وبقيــت يف مشـهدق،  توسـت إىل اهلل عزوجـت ناهــ   )عليـ  السـ م فـ هبت األم إىل زيار ـ  
   

وأما ابنتها ف هنا اا أسرها الرتك وقه عليها البيه فصارت إىل خبارا، وكان في  رجـت مـؤمن 
إ ا بصـــبية مـــن الت ـــار، فـــرأا يف اانـــام كذنـــ  صـــرق يف اـــر عظـــيم فبينمـــا هـــو يف ااـــا  صريـــ  و 
 أو ت بيدق وأورجت  من  لت البحر، فش،ر هلا صنعتها إلي ، و ذملها يف اانام  

فلما استيق  بقي يوم  ي ،ر يف اانام، فممى إىل وـان الت ـار ليشـرتي سـيئا مـن ااتـاع، 
فقــال لــ  رجــت مــن الت ــار: عنــدي جاريــة إن أحببــت ســرا ها، فلمــا رآهــا وإ ا هــي البنــت الــ  

 ت البحر فاسرتاها  أورجت  من  ل
 فلما أ ى هبا إىل منزل ، سذهلا عن حاهلا، فقالت: أنا من أسارا )اسرت آباو   

فــّرق هلــا وعــر  أهنــا مؤمنــة، فقــال هلــا: هــؤال  أوالوي األربعــة فاوتــاري مــنهم مــن أروت، 
  )علي  الس م فاوتارت من سرط هلا أن  ملها إىل زيارة ااشهد الر وي

ا بلـر بمـه الطريـ  مر ـت فـدوت هبـا إىل ااشـهد، واـا فذو ها إىل ااشهد الشريف، فلم
 ، يعر  متريمها أ ى إىل الرو ة ووعا اهلل سبحان  بذن  صت ل  من مير ها  

فرأا امرأة ع وزة يف ااس د، فقال هلا: يا أماق عندي امرأة مريمة، وأنـا صريـ  والـتم  
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 منت أن متر يها  
وجهها صروت وألقـت ن سـها، وقالـت:  فممت مع  إىل منزل ، فلما كش ت ال وب عن

ابن  واهلل، ف تحت اريارية عينها و عارفا، وحصت االجتماع بينهما بربكة موالنا وسيدنا اسمام 
    )علي  الس م الر ا 
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 )ظعليه الاالم(ظعمر نو  

 
 ان  قال: )علي  الس م يف ال،ايف الشريف عن اسمام الصاوق  روا الشيخ ال،ليه 

ة سنة ، منها:  ارا ة وتسل سنة قبت أن قد عمر يف الدنيا أل ل وث  ا  كان نو  
يبعـــ  رســـوال   وألـــف عـــام إال تســـل عامـــا بعـــد البع ـــة بـــل قومـــ  مشـــغوال بالـــدعوة والتبليـــر  

 وتسما ة سنة بعد أن ور  من الس ينة وجف ااا ، فب  اادن وأس،ن أوالوق فيها 
د جــا ق يف الشــم  وا ا ولــت ااــوت قــ )عليــ  الســ م ويف أحــد األيــام جلــ  النــيب نــو  

 وقال: الس م عليت  
 علي  بالس م، وقال: ألي سي  جئت يا ملت ااوت؟  )علي  الس م فرو نو  

 قال: جئت لقبس روحت  
  (01)فقال: أمهله انتقت من عند الشم  إىل الظت  فذمهل  

: يـا ملـت ااـوتي افعـت وـا أمـرت بـ ، ف،ـت  )علي  السـ م واا انتقت إىل الظت، قال نو  
  (01)تقال من الشم  إىل الظتعمري ال ي قميت  كان م ت االن

                                                           

  و لت ألن  كان مذمورا  بقبس روح  يف الظت ال يف الشم ، او الن  كان جمازا  مـن قبـت اهلل يف هـ ا 12)
 اسمهال 

و يف الشــم ، وفيــ : )مث ان ملــت ااــوت جــا ق وهــ 1بــاب  2  215ر 11راجــه اــار األنــوار:    13)
وقــال لــ : مــا حاجتــت يــا ملــت ااــوت، فقــال:  )عليــ  الســ م فقــال: الســ م عليــت، فــرّو عليــ  نــو  

جئــت لقــبس روحــت، فقــال: لــ   ــدعه أووــت مــن الشــم  إىل الظــت، فقــال لــ : نعــم، فتحــول نــو  
مث قـال: يـا ملـت ااـوت ف،ـان مـا مـّر يب يف الـدنيا م ـت  ـويل مـن الشـم  إىل الظـت،  )علي  السـ م 

 ، احلدي   )علي  الس م ، قال: فقبس روح  فامس اا أمرت ب 
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 معاوية يتماهر بالحل  

 
يف العـام الــ ي بويــه النــاس فيــ  اعاويــة، جــرا اعاويــة حــدي  مــه )مقطــه العــامري  وكــان 

،وسارك مع  يف حرب ص ل، وكـان مقطـه يف  )علي  الس م من أصحاب أمري ااؤمنل علي 
لــو ،  ،ــن هبــ ق احلــال لــن  لــت الوقــت قــد كــرب ســن ، فلمــا وقــه بصــر معاويــة عليــ  قــال: آق، 

  ن و من يدي  
فقال مقطه: أقسمت عليت إال ما قتلته، ح  أسرتيال من هم الدنيا وصمها، وألقـي اهلل 

  عاىل  
 قال معاوية: ال أقتلت ، وأين إليت ىلتا  

 قال مقطه: وما حاجتت؟ 
 قال معاوية: أريدك أوا  يل  

صري اام،ن أن جنتمه ونتحد، ح  يقمـي اهلل  قال مقطه:  ن وأنتم افرتقنا يف اهلل، ومن
 بيننا  

 فقال معاوية: زوجه ابنتت  
 قال مقطه: كان يل سي  أسهت من ه ا، و، أفعل   

 فقال معاوية: أقبت هدي  
 قال مقطه: ال حاجة يل وا عندك، ف ر  من عندق، و، يقبت من  سيئا  
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 اننحراف ظعن أولياء اهلل 

 
 : نقت يل أحد األس ار فقال:  كر اادا ه

كنت يف الشام، و، أ ه أحدا يناوي بذ ا : علي، وحسن، وحسل، بت كانت األ ـا  
: معاويــة، ويزيــد، ووليــد، وهشــام، حــ  وقــه بصــري يومــا علــى رجــت طلبــت منــ  مــا ، فنــاوا 

 أوالوق: علي، حسن، حسل 
  ك هبا؟ فقلت ل : ، يسم الناس هب ق األ ا ، ف،يف  يت أبنا

ـــــدما يتمـــــ رون مـــــنهم يلعنـــــوهنم  فقـــــال: النـــــاس يســـــمون أوالوهـــــم بذ ـــــا  اخلل ـــــا ، وعن
وي حشـوهنم، وهــ ا اعتــدا  و مــعيف لل ل ـا ، وأمــا أنــا فقــد  يـت أوالوي هبــ ق األ ــا  فــ  ا 

 فحشتهم، كنت كمن فح  أعدا  اهلل )والعيا  باهلل  
 و، يبــ  لــ  اال اللعــن، أمــا أهــت البيــت  واآلن ال  ــرا مــن يزيــد أثــرا  إال الســمعة الســيئة
  :فيزواوون يوما  بعد يوم علوا  وسرفا ، قال  عاىلوالعاقبة للمتقين

(02)  

                                                           

    121  سورة األعرا : 11)
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 )صلى اهلل ظعليه وآله(انه هو النبي 

 
 :)صلى اهلل علي  وآل  روت ص ية زو  الرسول  

اادينــة، واوتــار اسقامــة فيهــا،  هــ  إليــ  أيب:  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  اــا ووــت رســول اهلل 
الصــبال، وبقيــا عنــدق النهــار كلــ ، وبعــد  لــت  حيــي ابــن أوطــ ، وعمــي أبــو ياســر قبــت طلــوع

 عاوا بعد الغروب 
 فسذل عمي أيب: إن  هو النيب ال ي كنا ننتظرق  

 قال أيب: واهلل، إن  ك لت  
 قال: أ عرف  كام ؟

 قال: نعم  
 فسذل : ما عندك؟ 

 قال: واهلل، أعاوي  ماومت حيا ي 
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 قائد الخوار 

 
 قال أبو سعيد اخلدري: 

يقسم الغنـا م، إ  جـا  حرقـوس بـن زهـري ـ ابـن  ي  اهلل علي  وآل  )صلى سول اهلل بينما ر 
 اخلويصرة ـ فقال: يا رسول اهلل ي أعدل؟

 وقال: إن ، أعدل، فمن يعدل؟ )صلى اهلل علي  وآل  فالت ت إلي  رسول اهلل 
 فقال عمر بن اخلطاب: وعه، يا رسول اهللي أ رب عن  ه ا ااناف  

،م بصــ ة : مــ ، وان لــ  أ باعــا، ال  قيســون صــ  ،م وصــيام)صــلى اهلل عليــ  وآلــ  فقــال 
 وصيام هؤال ، ل،نهم خيرجون من الدين كما خير  السهم من الرمية 
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 دكتا ورية ن مثيل لها

 
 )عليـــ  الســـ م كـــان بنـــو أميـــة مينعـــون النـــاس مـــن التحـــدن ب مـــا ت أمـــري ااـــؤمنل علـــي 

 وإلهارها، وكت من ي كر ابهم أو باالنقطاع إليهم س ن، أو هن  مال ، وهدمت وارق  
، بـت حـ  مـا يـر بط بشـرا ه )عليـ  السـ م را على التحدن ب ما ل  و، ي،ن  لت مقصو 

، ف،ـان يسـمي  بغـري )عليـ  السـ م الدين وااسا ت الشرعية، فلم يسـتطه الـراوي أن ينقـت عنـ  
 ا  ، فيقول ـ م   ـ قال أبو زين ، أو قال الشيخ، أو قال رجت، أو قال العا،، او ما أسب  

يومــا،  )عليــ  الســ م ام علــي يقــول عبــد اهلل بــن ســداو: وووت أن أ ــدن ب مــا ت اسمــ
 ولو  ربت عنقي بالسيف 

   إن أحببنـاق قُتلنـا،  )عليـ  السـ م قال أحد الرواة : ما لقينا من علي بن أيب طال :
 وإن أبغمناق هل،نا  

مرسـلة ووفـا مـن  )عليـ  السـ م وكان بعمهم يـروي أحاوي ـ  الـ  عـن أمـري ااـؤمنل علـي 
 به أمية  

أميــة إ ا  عــوا بط ــت  ــي و كــر ااؤروــون وأصــحاب الســري، أنــ  كــان يف بعــس أيــام بــه 
 بـ)علي  قتلوق،ف،ان الناس يبدلون أ ا  أوالوهم  
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 إن رّبن لبالمرصاد

 
عن ااهليب الوزير قال: ركبت يف س ينة من البصرة قبت الوزارة مه  اعة إىل بغـداو، وكـان 

 يف الس ينة رجت مزا  لريف، وأهت الس ينة ميازحون    
وا يف رجل  حديدا ساعة، مث اا فرصوا من مزاحهم أراووا فـت ومن  لة مزاحهم إهنم و ع

  لت احلديد من رجل  فماع اا تا ، وكلما عاريوا ف،  ، يقدروا علي   
فبقي يف رجل  إىل بغداو، فذ وا اداو  ت احلديد، فلما رآق لن  سارقا  وقـال: حـ   مـر 

 العس   
ت مــه  اعــة فنظــر إليــ  بعمــهم وقــال: فممــوا إىل العســ  وأوــربوق، فــذ ى إىل  لــت الرجــ

 أنت ف ن، قتلت أوي بالبصرة واهنزمت وأنا يف طلبت  
فذور  ورقة فيها مهور أعيان البصرة، واحمـر عـاولل علـى مـا اوعـاق، فسـلموق إليـ  فقتلـ  

 قصاصا  
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 إيمان المجوسي

 
، فقـــال:  ذكـــت بشـــرط أن  )عليــ  الســـ م ورو يف احلــدي : إن جموســـيا استمـــاف  إبـــراهيم 

   (09) سلم
 فممى اتوسي يف طريق  بدون أن يذكت  

: أنـا أطعمـ  منـ  تسـل سـنة علـى ك ـرق، فلـو ناولتـ  لقمـة )عليـ  السـ م فذوحى اهلل إلي  
 من صري أن  طالب  بتغيري وين ي  

 على أثرق واعت ر من    )علي  الس م فممى إبراهيم 
 فسذل  اتوسي عن سب   لت  

 ف كر ل  أن اهلل أوحى إلي  وا أوحى   
 توسي فآمن ا

                                                           

   أي  ؤمن باهلل رب العاال 15)
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 في زمن هارون )علي  الس م ظهور قبر ظعلي

 
ح،ــى الشــيخ اا يــد )قــدس ســرق : قــال وــر  هــارون يومــا مــن ال،وفــة للصــيد، فصــار إىل 

، فرآا هنالت لبـا  ، فـذمر ب رسـال الصـقور وال،ـ ب ااعلمـة عليهـا  (00)ناحية الغريل وال وية
ـــا  إىل أكمـــة، فرتاجعـــت الصـــقور و  ال،ـــ ب عنهـــا  فتع ـــ  ف اولتهـــا ســـاعة، مث ريـــذت الظب

 هارون من  لت  
مث إن الظبــــا  هبطــــت مــــن األكمــــة فعقبهــــا الطيــــور وال،ــــ ب ثانيــــا ، فرجعــــت الظبــــا  إىل 
األكمة، فرتاجعت الصقور وال، ب عنها مرة ثانية، مث فعلت  لـت مـرة أوـرا  فقـال هـارون 

 لغلمان : اركموا إىل ال،وفة فذ وا بذكربها سنا  
 د فذويت بشيخ من به أس

 فقال هارون ل : أوربين ما ه ق األكمة؟ 
 فقال: وهت أنا آمن إ ا أجبت السؤال  

 فقال هارون: عاهدت اهلل على أن ال أؤ يت  
فقـال: حــدثه أيب عــن آبا ــ  أهنـم كــانوا يقولــون: إن هــ ق األكمـة قــرب علــي بــن أيب طالــ  

 جعل  اهلل حرما آمنا يذمن من ريذ إلي    )علي  الس م 
را مــن الروايــات وصريهــا علــى أن هنــاك قــرب اسمــام )عليــ  الصــ ة أقــول: وهنــاك أولــة أوــ

 والس م  وهو يف الن ف األسر ، حي  مو ع  اآلن  

                                                           

   مما يسمى اآلن بالن ف األسر  10)
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 من حل  مالن األشتر

 
روي أن مالــت االســرت )رمحــ  اهلل  كــان  تــاز يومــا  يف ســوق ال،وفــة، فشــتم  رجــت وألهــر 

 علي  الس اهة واسهانة  
  يتعرل علي  وجاوزق  فلم يقت يف جواب  سيئا و،

 )عليــ  الســـ م فقــال رجــت للشــامت: أمـــا عرفتــ  ؟ هــ ا مالـــت، أمــري عســ،ر أمـــري ااــؤمنل 
 و كر ل  نب ا من أوصاف   

فلمــا عــر  الرجــت أنــ  مالــت وولــ  الرعــ  الشــديد ولــن أنــ  ينــتقم منــ ، فــ ه  إىل أثــرق 
 ليعت ر من  ليسلم من عقوبت    

 ي ر  من ص      فوجدق يف ااس د يصلي، ف ل  يف زاوية ح 
 فلما فر  من ص    نظر فرآق أن  يطل  من اهلل ااغ رة للرجت ااستهزا  

 ف ا ق وأعت ر من   
 فقال مالت : واهلل ، أووت ااس د إال ألصلي وأستغ ر لتي 
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 لن أصدق ظعلين ساظعياً 

 
 ان  قال:  يف كتاب )إع م الورا  للطربسي )رمح  اهلل  ان  روي عن عبد اهلل بن سنان

محت هارون يف بعـس األيـام إىل علـي بـن يقطـل ثيابـا أكرمـ  هبـا، وكـان مـن  لتهـا وراعـة 
 وز سووا  من لباس االوك م قلة بال ه   

)عليــ  و قــدم علــي بــن يقطــل امــت  لــت ال يــاب إىل اسمــام أيب احلســن موســى بــن جع ر
 وأ ا  إليها ماال  ك ريا  كان أعدق من ت  مال    الس م 

قبـت ااــال وال يــاب، ورّو الدراعــة علــى يــد  )عليــ  الســ م  لــت إىل أيب احلســن فلمـا وصــت 
صري الرسول إىل علي بن يقطل وكت  إلي : احت   هبا وال ذرجها من يدك فسي،ون لـت هبـا 

 سذن  تا  إليها  
 فتع   علي بن يقطل من روها علي ، و، يدر ما سب   لت، فاحت   بالدراعة  

 يقطل على ص م ل  كان خيتص ب ، فصرف  عن ودمت   فلما كان بعد أيام  غري ابن 
 )عليـــ  الســـ م فســـعى الغـــ م بـــ  إىل هـــارون فقـــال: إنـــ  يقـــول ب مامـــة موســـى بـــن جع ـــر 

 و مت إلي  ت  مال  يف كت سنة، وقد محت إلي  الدراعة ال  أكرمت  هبا يف وقت ك ا وك ا  
 ي ابن يقطل  فاستشاط هارون صيظا وقال: ألكش ن عن ه ا احلال، وأمر ب حمار عل

 فلما م ت بل يدي  قال: ما فعلت بتلت الدراعة ال  كسوّتا لت؟ 
قـال: يـا أمــري هـي عنـدي يف ســ ط لتـوم فيـ  طيــ ، وقـد احت ظـت هبــا، وكلمـا أصــبحت 
فتحت الس ط ونظرت إلي   ربكا هبا وأقبلها وأروها إىل مو ـعها، وكلمـا أمسـيت صـنعت م ـت 

  لت  
 ة  فقال هارون: أحمرها الساع

 فقال: نعم  
 فذن   بعس ودم  وقال: أمس إىل البيت ال  ين وافتال الصندوق ال  ين   

ف ــي  بالســ ط لتومــا    وو ــع  بــل يــدي هــارون ف ــت وتمــ  فنظــر هــارون إىل الدراعــة 
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 مطوية مدفونة يف الطي   
فســـ،ن هـــارون وقـــال: ارووهـــا إىل م،اهنـــا وانصـــر  راســـدا، فلـــن أصـــدق بعـــدها عليـــت 

، وأمر ل  نا زة سنية، وأمر بمرب الغ م ألف سوط، فمـرب  ـو تسـما ة فمـات يف ساعيا
  لت 
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 وأسرى الحرب )صلى اهلل ظعليه وآله(رسول اهلل 

 
بذســرا يف إحــدا احلــروب ، فتبســم  )صــلى اهلل عليــ  وآلــ  روي أنّــ  جــي  إىل رســول اهلل 

 يف وجههم   )صلى اهلل علي  وآل  
    فقال أحدهم ـ مت رّ ا  ـ : يا حمّمد  ذسرنا و بتسم؟

 مممون : ما )صلى اهلل علي  وآل  فقال ل  رسول اهلل 
إّرــا  بّســمت ألنــه أريــد هــدايت،م إىل الســعاوة وارينــة، وأنــتم  ريــدون اهلــروب اىل الشــقا  

 والنار 
 

   
 

 وه ا آور ما أرونا ايراوق يف ه ا ال،تاب، واهلل ااستعان  
ســــبحان ربــــن رب العــــزة ظعمــــا يصــــفون وســــالم ظعلــــى المرســــلين والحمــــد هلل رب 

 وآله الطاهرين.العالمين، وصلى اهلل ظعلى محمد 
 قم ااقدسة                             

 محمد الشيرازي                             
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