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 كلمة الناشر
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
احلمــد هلل رب العــاوال والصــسة والســسم علــي ءــاد األلبيــاي نيمــد و لــ  الطيبــا 

 الطاهرين.
ـــــ ل  كـــــان  ـــــر ا ،لـــــ  ااراـــــاسل ا ،لـــــ  حا ـــــراس وا مســـــتقبسسل ل إن األمـــــم ال

اوشرق وااسـتنارة استعراض التاريخ يف اجيابياا  وسلبياا ل ونياولة ربط األمة مبا يها 
هبدي ااراها العريق.. مما يسـاعد األمـم علـي  طـي المنـري مـن الصـعوبات والعوا ـق 

 يف طريق الرقي واازدهار.
وامتنـــا امســـسمية ،لـــ  ااراـــاس  نيـــاس بـــالقيم الســـامية واألءـــسق ال ا ـــلةل و مـــن 

تهــا كتــ  مشــاهدة كلــ  مــن ءــسل الوقــا و واألحــداا والقصــ  التارايــة الــر اناقل
اارانا امسسمي فمالت اراثاس ها سس ون يريد ان يسرب  ور التاريخ ويرسم من ءسل  

 حا ره ومستقبل .
وهنـــا  يف كتــــ  التــــاريخ مــــن األحــــداا والقصــــ  مــــا  مــــ  داات  ءسقيــــة 
ــ  فيهــا مليلــاس ويقــف عنــدها معتــرباس لــري  ســلو   ودروســاس إ اليــة حــريل باوســلم  ن يتامل

فيتبعــ ل وســلو   هــ  الباطــ  فيلتنبــ  لــ ل  قــام بعــ  علما نــا األعـــسم  هــ  احلــق 
ة يف اارانـا امسـسمي يف  ـمن كتـ  مسـتقلة عـن   جبمو جمموعـة مـن القصـ  اوعـربل
كتــ  التــاريخ لتمــون يف انــاول القــراي والبــاحنا فتلنلــبهم بــ ل  عنــاي البحــ  عنهــا 
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 يف اووسوعات التاراية.
ـ  يهـا القـارا المـر  ـ هـو جمموعـة مـن القصـ   وهـ ا المتـاب الـ ي بـا يـدي 

التاراية مجعها اورجو الديين األعلي اممام السيد نيمد احلسيين الشريازي )دام ظل ( 
شــعوراس منــ  باايــة القصــ  يف جمتمعاانــا امســسمية وااثريهــا ال علــال يف طريــق ا دايــة 

 علي  والـ  وسـلم( واأل مـة علي  وي امسسم احلنيف واعاليم النيب األكرم )صلي اهلل
 اوعصوما )عليهم السسم(.

وقــد قــام مركــز الرســول األعظــم )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( بطبــو هــ ا المتــاب 
 اعميماس لل ا دة راجا من اووىل القبول والتوفيق ال  مسيو الدعاي .

 
 مركز الرسول األعظم )ص( للتحقيق والنشر

 بيروت ـ لبنان 
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 المقدمة

 اهلل الرمحن الرحيم بسم
 

 احلمد هلل رب العاوال والصسة والسسم علي نيمد و ل  الطيبا الطاهرين.
هــــ ه جمموعــــة مــــن القصــــ  مجعناهــــا لتمــــون عــــربة ألويل األبصــــارل لســــال اهلل 
ســـبحال  ان جيعلنـــا ممـــن يعتـــرب هبـــا ويقتـــدي مبـــن  مرلـــا اهلل بااقتـــداي هبـــم مـــن األلبيـــاي 

   مسيو جمي .واأل مة والصاحلال ال
      

 قم المقدسة  
 محمد الشيرازي 
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 بناء المساجد

 
وا هاجر الرسول األكرم )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( إىل اودينةل لزل  ي اس علي 
دار بــين مالــ  بــن النلــارل فــر   )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم(  حيــاي عديــدة وكــان 

ازل متعــــددة ويف  طرافهــــا يتلــــاوز عــــددها اســــعةل وكــــان كــــ  حــــي  تــــوي علــــي منــــ
البسااا واوزارعل وكان سماهنا مستقلا بعضهم عن اآلءرل كامنا هي قر  من صلة 

 بعضها من البع  اآلءر. 
فبـــس رســـول اهلل )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم( مســـاجد  تل ـــة  ـــمل ويف بعـــ  

لداس  ــري مســ 15التــواريخ الــ  )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( بــس يف اودينــة وحواليهــا 
 مسلد النيب األعظم )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(.
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 من حفر بئراً ألخيه

 
 يل من  ثق ب :  حكىقال السيد لعمة اهلل اجلزا ري )رمح  اهلل(: 

إن رجس يف إص هان كالت ل  زوجة.. فاا ق  لـ   ـرهبا بعصـي فمااـت مـن  ـري 
 يف  مره.   ن يتعمد قتلهال فخاف من  هلها وما اهتد  إىل احليلة

 فااي إىل رج  واستشاره يف كل  األمر. 
فقال ل :  عمد إىل رج  صبيح الوجـ ل و دءلـ  بيتـ  واقتلـ  واجعلـ  جبنـ  اوـر ة 

 اوقتولةل فإكا سال   قارهبا فق : ر يت ه ا الرج  معها فقتلتهما.
فاستحسن الرج  كسم .. فبينما هو جالس علي باب داره لظر إىل شاب مار  
ريـــق فطلبـــ  و حســـن صـــحبت ل ل كل ـــ  الـــدءول إىل داره فادءلـــ  و طعمـــ ل ل يف الط

 مح  علي  بالسيف فقتل  .. ووا  ءرب اه  زوجت  خبيالتهال قالوا: لعم ما فعلت.
ل إل  كان ل ل  الرج  ال ي  شار علي  ولد حسـن الوجـ ل فافتقـده كلـ  اليـوم  

 ا  علي ؟. ومل جيدهل فااي إىل صاحب  وقال: ه  فعلت ما  شر 
 قال: لعم.

 قال:  رين ال ي قتلت . 
 فادءل  داره فنظر إىل اوقتول فإكا هو ولدهل فحني الرتاب علي ر س . 

 1وظهر قول  )علي  السسم( : )من ح ر ألءي  اوؤمن بئرا  وقع  اهلل يف بئره(.

                                                           
 فص  مما ورد يف ككر الظلم . 117ل وشبه  يف  عسم الدين ص 1656ح  111 رر احلمم ودرر المسم ص - 1
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 من أخبار السفهاء

 
حـايف الـر  ل  رو   حد القراي قال: دءلت مسلد محـ  يومـال فوجـدت رجـس

 فسلمت علي  فلم يردل اجلواب. 
 ل الت ت إيلل وقال:  ظن  من احلمقي ال ين يااون من  ساف  الشام. 

 فسالت : ما قصتهم؟ ومن هم؟ 
ــــو بمــــر الصــــناديقيل وعمــــر القــــواريري وعنمــــان بــــن    ســــ يانل  قــــال: هــــم:  ب

 ومعاوية بن العاصل يتعادون فيما بينهمل ويتنازعون.
 هو معاوية؟  قلت ل : من

قـــال: هـــو مـــن بعنـــ  اهلل إىل قومـــ  حـــم يقـــول  ـــمل إن عصـــا موســـي كالـــت مـــن 
شلرة العوسجل وصادف يف الطريق نيمود النيبل وازوج بابنت ل ويف زمن احللاج بـن 

 اوهدي ولد احلسن واحلسا من ه ه البنت. 
 قلت ل : ل  اطسع علي  يف التاريخ!! فه  قر ت القر ن؟

 ر ن بالقريات السبو.قال:  قر  الق
 قلت:  مسعين من .

فبد  وقر : )بسم اهلل الرمحن الرحيم وكالوا إكا جايهم بشري ول ير استغشوا ثياهبم 
 استغشاشال وجايوا إىل لاقة اهلل وممروا ممرا كبارا باي  اي ربمما ام بان(.

 قلت ل : مل ا ا ه  إىل بغداد حم يعرفوا ل  قدر  وفضل ؟ 
 مان اجلهلة واحلمقيل ما يل وبغداد؟! قال: بغداد م

 قال: فرتكت  وءرجت من اوسلد؟ 
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ولظــري كلــ  مــا روي  ن رجــس مــن  هــ  العلــم قــال: ســالين  حــدهم فقــال: كــم 
 اطنبون يف فسن وفسن؟ 

 قلت ل : كال  اريد عليا )علي  السسم(.
 قال: بلي. 

 قلت: ما كالت قصت ؟
قتــ  مــو النــيب )صــلي اهلل عليــ  و لــ  قــال:  لــيس هــو  بــو فاطمــة  ءــت معاويــةل 

 وسلم( يف  زوة حنا !!.
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 صّير الحالل حراما 

 
وا  راد علي )علي  السسم(  ن ي ه  إىل اوسـلد ليصـليل ر   رجـس واق ـاس إىل 

 جال  اوسلدل فقال ل : احر  يل ه ا اوركوب. 
ركـوب مـن وبعد  ن كه  )علي  السسم(ل  قدم كلـ  الرجـ  علـي إءـراج جلـام او

 ر س  وسرق  وكه .. 
فخــرج اممــام )عليــ  الســسم( مــن اوســلد وبيــده دراــان  راد  ن يعطيهمــا لــ ل  

 الرج ل فلم جيد الرج  ور   ال  كه  و ء  مع  جلام اوركوب.. 
 فاعطي الدراا لغسم  ليشرتي ل  جلاما من السوق. 

يـو بـدراال فاشـرت  ف ه  الغسم ور   يف السوق كل  الللام اوسـروق وقـد ب
 الللام او كور بدراا وجاي ب  إىل اممام )علي  السسم(.

فقــال )عليــ  الســسم(: مــا  علــ  املســان ومــا  قــ  صــربهل ياايــ  احلــسل فيحرلمــ   
علـــي ل ســـ ل مـــو  ن العللـــة ا ازيـــد يف رزقـــ ل وقـــد  ردت  ن  عطيـــ  دراـــا حـــساس 

 فلعل  حراما. 
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 ص(الصالة خلف النبي )

 
روي عــــن اممــــام الصــــادق )عليــــ  الســــسم(: ان  ول صــــسة مجاعــــة كالــــت هبــــ ه 
المي ية : فمان النيب )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( يصليل وعلي )عليـ  السـسم( عـن 
 ين ل فلما مر  بو طال  مـن كلـ  اومـانل وكـان معـ  ابنـ  جع ـرل ر   النـيب )صـلي 

( قا مـــان يركعـــان ويســـلدانل قـــال ابنـــ  اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم( وعليـــا )عليـــ  الســـسم
جع ـر: صـ  جنـاح ابـن عمـ ل فقـام إىل جنـ  علـيل فـاحس هبمـا النـيب )صــلي اهلل 
علي  و ل  وسلم( فتقـدم عليهمـال حـم فر ـوا ممـا كـالوا فيـ ل ل  قبلـوا لـو    طالـ ل 

 فمان السرور يظهر علي وجه ل ل  لشد يقول:
 مان والمربإن عليا وجع ـــر ثقر عند ملم الز  
 واهلل ا  ء ل النيب وا ا ل  من بين كو حســ  
   جع ــر الطيــار: هــو ثالــ   واد    طالــ ل  ءــو علــي )عليــ  الســسم(ل لــ

فضـــا   عديـــدةل هـــاجر إىل احلبشـــة مـــو  ـــالا شخصـــال وكـــان ير ســـهمل وعهـــد إليـــ  
ســول اهلل التحــدا بــامسهمل ل هــاجر إىل اودينــة بعــد فــتح ءيــربل وكــان قــد ســرل بــ  ر 

)صــــلي اهلل عليــــ  و لــــ  وســــلم( ســــرورا شــــديدال استشــــهد يف معركــــة مؤاــــة ســــنة  ــــان 
( ســـنةل ورفعـــت اوس مـــة 11للهلـــرةل بعـــد  ن  بـــرز شـــلاعة فا قـــةل وعمـــره  لـــ ا  )

 جسده الطاهر وني  وقوع  اآلن يف األردن.
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6  
 ليلة القدر 

 
هر رمضـــان يطعـــم رو  ابـــن عـــرادة قـــال: كـــان علـــي )عليـــ  الســـسم( يف ليـــايل شـــ

 النا  حلمال وكان هو ا ياك  من  شيئاس. 
 فاكا فر وا ءطبهم ووعظهم. 

فافا وا ليلة يف الشعراي وهم علي عشـا همل فلمـا فر ـوا ءطـبهم )عليـ  السـسم( 
وقــــال يف ءطبتــــ : )اعلمــــوا  ن مــــس   مــــركم الــــدينل وعصــــمتمم التقــــو ل وزينــــتمم 

 .2األدبل وحصون  عرا مم احللم
 ة: فقالوا:  ءربلا عن ليلة القدرل  يل ليلة هي؟ ويف رواي

قــال )عليــ  الســسم(: مل اــف علــيل العلــم هبــال ولمــن  ء يــ  عــنممل وا اظهــرهل 
انل عدم المشف عن  هـو صـسح لمـمل  ـ ا سـرتها اهلل عـنممل فلـو كالـت معلومـة  

جــو  ن كنــتم اتعبــدون بتلــ  الليلــة فقــطل واغ لــون عــن العبــادة يف الليــايل األءــرل  ر 
 اتعبدوا يف ه ه الليايل وا اضيعوها.

                                                           
 .171ص 25شرح هنج البس ة ابن    احلديد: ج - 2
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5  
 ال مانع من البكاء 

 
رو  يزيـد بــن هــارون قـال: وــا اوفيــت رقيـة بنــت رســول اهلل )صـلي اهلل عليــ  و لــ  
وســـلم( صـــرءت النســـاي بصـــوت عـــالل فحمـــ  علـــيهن عمـــر بـــن ا طـــاب ليضـــرهبن 

 بسوط .
 ال: )مهسسل يا عمر(. فامس  رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( بيده وق

ل قـــال )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم( للنســـاي: )ابمـــال مهمـــا يمـــن مـــن القلـــ  
 3والعا فمن اهلل والرمحةل ومهما يمن من اليد واللسان فمن الشيطان(.

ووردت روايات كنرية يف بماي النيب )صلي اهلل علي  و ل  وسـلم( علـي اوـواي مـن 
  ل  )عليهم السسم(: 

نــد مــا مــات صــيب لرســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( فا ــت عينــا منهــا: ع
 النيب )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(ل فقال سعد بن عبادة: يا رسول اهلل! ما ه ا؟

ـا هـي رمحـة جعلهـا اهلل يف قلـوب عبـادهل   فقال )صلي اهلل علي  و ل  وسـلم(: )إمنل
  4وإمنا يرحم اهلل من عباده الرمحاي(.

:  ن النـــيب )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم( بمـــي وـــوت ولـــده إبـــراهيمل وجـــاي  يضـــاس 
 فقال ل  عبد الرمحن بن عوف ـ مستنمرا كل  ـ : و لت يا رسول اهلل !؟ 
 فقال النيب )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: )يا بن عوف! إهنا رمحة(. 

 راق  يـا ل قال: )إن العا ادمو والقل   زن وا لقول إا ما ير ي ربنا وإلا ل
                                                           

يـــ : )فقـــال: يـــا عمـــر دعهـــن فـــان العـــا دامعـــة والـــن س مصـــابةل ابمـــا وايـــاكن وبقيعـــة وف 251راجـــو بشـــارة اوصـــط ي ص  - 1
 الشيطانل فال  ما يمن من القل  والعا فمن اهلل وما يمن من اليد واللسان فمن الشيطان(ل احلدي  .

 الباب الرابو يف البماي . 156مسمن ال ؤاد ص  - 1
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 5إبراهيم حملزولون(.
إن فع  النـيب )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( سـنة حسـنةل يسـتح  للمسـلما  ن 
يقتـــدوا بـــ  ويعملـــوا بســـنت ل و مـــا مـــا ككـــره بعـــ  احملـــدثا: بـــان اويـــت يعـــ ب ببمـــاي 
احلـــيل  و لبمـــاي  هلـــ  عليـــ ل كـــ  كلـــ  مو ـــوع وا  صـــ  لـــ ل وكلـــ   مـــم العقـــ  

 والنق .

                                                           
 ي .الباب الرابو يف البما 152مسمن ال ؤاد ص  - 7
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1  
 هودي إسالم ي

 
كـــان ) رييـــق( مـــن يهـــود بـــين ثعلبـــةل وقـــال يف معركـــة  حـــد : يـــا معشـــر اليهـــود! 

 اعلمون جيدا  ن ح ظ نيمد )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( واج  عليمم. 
 فقالوا: اليوم سبتل ولن ا لعم   ي عم .

 قال:  مل يمن لمم سبت  ريه؟ إن دين اليهود قد لسخل وكهبت قوالين . 
ي   وعــزم علــي احلــربل وقــال: لــو قتلــت فســتمون ثــرو   ــت فاءــ   رييــق ســ

 اصرف نيمد )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(ل ي ع  هبا كي ما شاي.
 فلاي إىل رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( و سلم وقاا  حم قت .
 6وقال رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: )  فض  اليهود  رييق(.

يق سبعة بسااال كان رسول اهلل )صلي اهلل علي  و لـ  وسـلم( وكالت  مس   ري 
قد  ء هال واعطاها فاطمة )سسم اهلل عليها(ل وه ه البسـااا السـبعة كالـت يف يـد 
الزهــراي )ســسم اهلل عليهــا( بعــد وفــاة الرســول )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( ومل اؤءــ  

 منها.
ال قـــد اعطاهـــا رســـول اهلل وامنـــا اءـــ ت منهـــا فـــد  مـــو ان فـــد  كالـــت ملمـــاس  ـــ

 )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( بامر من رب العاوا. 

                                                           
ال صـــ  النــامن يف ككـــر ممـــر اوشــركا برســـول اهلل )صــلي اهلل عليـــ  و لـــ   61راجــو حـــول  رييــق كتـــاب ) عـــسم الــور ( ص  - 6

 وسلم(.
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1  
 الحجاب 

 
كالـــت هنـــد زوجـــة    ســـ يان قـــد  ســـلمت بعـــد فـــتح ممـــةل فســـا ا رســـول اهلل 

 )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: كيف ر يت دين امسسم؟
 قالت:  فض  دينل لوا ثسثة  شياي في . 

 و ل  وسلم(: وما هي:قال )صلي اهلل علي  
 قالت: 

  حدها التلبيةل  ي الركوع والسلود. 
 الناين: اوعلرل  ي احللاب. 

 النال ل صعود ه ا الغسم األسود سطح المعبةل  ي  كان بسل.
 فقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: 

  ما التلبية: فس اقب  الصسة بدوهنا. 
 و ما احللاب: فهو  فض  لبا  للمر ة. 

 ما الغسم األسودل فهو من  فض  ءلق اهلل.و 
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 15  
 من آثار الطيب

 
يقـــال: إلـــ  جلـــس اونصـــور العباســـي يومـــا يف إحـــد   ـــرف قصـــرهل فـــر   رجـــس 

 ملهوفا يدور يف الطرقات. 
فــا  بـــ  فـــاءربه:  لـــ  ءــرج يف الـــارة و فـــاد مـــاا كنــريال ووـــا رجـــو  عطـــاه زوجتـــ ل 

 ير  ثرا. ف كرت  ن اوال سرق من اونزل ومل 
 فقال ل  اونصور: من  كم ازوجتها؟ 

 قال: من  سنة. 
 قال: ازوجتها بمرا  م ثيبا؟ 

قال: ب  ثيبا لمنها شابةل فدعا اونصور بقارورة طي  وقال: اطي  هب ا ي ه  
ا ل فاء ها إىل  هل . وقال اونصور جلماعة من ثقاا : اقعـدوا علـي  بـواب اودينـة 

 ا الطبيـــ   اـــوين بـــ . ومضـــي الرجـــ  بالطيـــ  إىل  هلـــ ل فمـــن ممـــتم منـــ  را حـــة هـــ
فاعلـــ  اوـــر ة كلـــ  الطيـــ ل وبعنتـــ  إىل رجـــ  كالـــت  بـــ  وهـــو الـــ ي دفعـــت إليـــ  
اوالل فتطي  ب  ومر جمتازا ببع  األبواب ف احـت منـ  روا ـح الطيـ ل فاءـ وه إىل 

بعينـ ل اونصور فقال: مـن  يـن اسـت دت هـ ا الطيـ ؟ ل هـدده فـاقر باوـال و حضـره 
 فدعي صاح  اوال وحمي ل  القصةل و مر بطسق امر ا .
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11  
 جحد الوديعة

قدم رج  إىل بغداد ومعـ  عققـد قيمتـ   لـف دينـارل فلـاي بـ  إىل عطـار موصـوف 
 بالصسح فاودع  عنده ومضي إىل احلج. 

فلما قدم من احلج و راده من العطار جحدهل وصدق  النا ل فعرض احلاج حال  
 الدولة البويهي. علي عضد 

فقال ل  : اكه   دا واجلس علي دكـان العطـار ثسثـة  يـام حـم  مـرل عليـ  يف 
اليــوم الرابــو و قــف و ســلم عليــ  فــس اــزد علــي رد الســسمل فــإكا الصــرفت  عــد عليــ  

 ككر العقد. 
 فعم  كل . 

ووا كان اليوم الرابو  اي عضد الدولـة يف موكبـ  العظـيم وسـلم عليـ ل فلـم يتحـر  
 ولمن رد علي  السسم. 

فقـــــال عضـــــد الدولـــــة: يـــــا  ءـــــي اـــــا  العـــــراق وا اقـــــدم إلينـــــا وا اعـــــرض علينـــــا 
 حوا ل ؟ 

 فقال: مل يت ق كل ل ه ا والعسمر واقف.. 
 فال ه  العطار و يقن باووت. 

فلمــا الصــرف اولــ  الت ــت العطــار إىل احلــاج وقــال: يــا  ءــي مــم  ودعتــين هــ ا 
  وف؟ ككرين لعلي لاٍ . العقد ويف  ي شيي هو مل

 ف كر ل   وصاف  فح  ل  جرابا و ءرج  من  وقال: كنت لاسياس.
فمضي احلاج إىل عضد الدولة و ءربه فعلق  عضد الدولة يف عنق العطار وصلب  

 علي باب دكال ل ولودي علي  ه ا جزاي من استودع فلحد. 
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12  
 كيف لم يوص النبي )ص( 

 
هـــ( قــال: ر يــت رجــس يف ديــر هرقــ  225تــوس ســنة )رو   بــو ا ــ ي  العــسف او

 وقد  لصق ل س  باحلا طل فقال يل:  لت  بو ا  ي  العسف؟ 
 قلت: لعم.

 قال: ه  النوم ل ة؟
 قلت: لعم.

 قال: مم ير  املسان ل ة النوم؟
فقلت: يف ل سـيل إكا قلـت يف حـال النـوم فقـد  ءطـاتل ألن املسـان ا عقـ  

احلالل وإكا قلت: قب  النومل فقد  ءطات  يضال ألن النوم مل ل  وا شعور يف كل  
يــات حــم اعــرف ل اــ ل وإكا قلــت: بعــد النــومل فقــد  ءطــاتل أللــ  التهــيل فبقيــت 

 متحريا يف اجلواب. 
 فقلت: ق   لت حم  مسو و لق  عن . 

 فقال:  قول بشرط  ل  اقول   ه اور ة صاحبة الدير:  ن ا اضربين. 
 ر ة وطلبت منها كل ل ف علت. ف هبت إىل او

 فقال: ااسرتءاي والمس  مرض يعرتض البدنل فالنوم دواي ل . 
فاستحسنت جواب ل ووا  ردت ا روج من الديرل استوق ين وقال: يا  بـا ا ـ ي ! 

 امسو مين مطلبا كبرياس.
 قلت ل : ق .

   مـــا قـــال: مـــاكا اقـــول يف رســـول اهلل )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم(؟ وهـــ   لـــ 
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 وصادق عند  ه  السماي واألرض؟ 
 قلت: لعم.

 قال:  راد ااءتسف يف  مت   و ااا اق؟ 
ومـا أرســلنا  قلـت: كـان  ـ  الوفــاق وااا ـاقل ويف ااييـد جـوا ل قــر  اآليـة: 

 .7إال رحمة للعالمين
ل قال:  مل يوص يف مرض موا ل  مل يق : ه ا ءلي ـر؟  و عـا ءلي تـ  وصـرح 

 بامس ؟ 
 فلم  ج .

                                                           
 . 155سورة األلبياي :  - 5
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11  
 عقيل يبدي مخازيهم 

 
كـــان عقيـــ  بـــن    طالـــ   علـــم قـــريو باأللســـاب واألعمـــال واأليـــام وحـــوادا 
قريول وكالت قريو ـ بعضهم ـ امره  واعادي ل ألل  يتحدا بعيوهبـا وقبا حهـا  مـام 

 اوأل.
فمــــان يــــا  مســــلد الرســــول )صــــلي اهلل عليــــ  و لــــ  وســــلم( في ــــر  لــــ  بســــاط 

ليــ ل وكــان النــا  جيتمعــون حولــ ل ويســالول  عــن  لســاب العــرب  صــوص لــيللس ع
و يامهــال فمــان يظهــر  ــم عيــوهبمل ويمشــف ســو دمل  ــ ا فقــد عــادوهل ولســبوا إليــ  

 األباطي ل ولقلوا يف حقل   حادي  م تعلة وقص  ا  سا   ا من الصحة.
 ميةل ويـر   قول: كان عقي  ي ضح هؤاي اونافقا اوسترتين بالعباية امسس

كلــ  كلــ   لــ  واجــ  شــرعي عليــ ل حــم ا يتلــوا األبريــاي مبلالســتهم و ــالطتهمل 
 ومن ل يسري داؤهم إليهمل وكان يقول احلق وا اشي يف اهلل لومة ا م.



 

 22 

 

11  
 األصنام الخشبية 

 
رو  الطــربي يف ااراــ :  ن عليــا )عليــ  الســسم( عنــد مــا هــاجر إىل )قبــا( يــومي 

سثايل حـ   ـي ا علـي  م كلنـوم بنـت هـدمل فـر   عنـد ظـسم الليـ  رجـسس ااثنا والن
 وقد طرق عليها الباب و عطاها شيئا وكه . 

 فسال اممام )علي  السسم(  م كلنوم عن ه ا اوو وع. 
فقالــت: هــ ا الرجــ  هــو ســه  بــن حنيــفل ومبــا  لــ  يعلــم مــن حــايل  ن ا معيــ  

يسل ويـــا  هبـــا إيلل أللت ـــو منهـــا و صـــريها يلل فيغـــري علـــي  صـــنام القـــوم ويمســـرها لـــ
 حطباس.

 ومن كل  كان اممام )علي  السسم(  رتم سهسس وجيل . 
فال  كان: بدريال من  صحاب الرسول )صلي اهلل علي  و لـ  وسـلم(ل ومـن ءلـ  
 صـحاب  مــري اوـؤمنا )عليــ  السـسم(ل وكــان واليـا لــ  علـي اودينــةل اـويف عنــد رجــوع 

ســسم( مــن صــ ا وقــد اشــتد احلــزن باممــام عنــدما وصــ  إليــ  لبــا وفــاة علــي )عليــ  ال
 سه .
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17  
 مَلك يحج عنك كل عام

 
ككــــر العسمــــة يف كتــــاب منهــــاج اليقــــا يف فضــــا   موالــــا  مــــري اوــــؤمنا )عليــــ  

 السسم( بإسناده إىل عبد اهلل بن اوبار  قال: 
كـ  عـام علـي حضـورهل ف ـي كنت ولعاس  ج بيت اهلل احلـرامل شـديد اوداومـة يف  

بع  السنا وا قرب التاه  للحج ااهبت  لا  يضال فقمت وشددت علي وسطي  
كيسا في  مخسـما ة دينـار وءرجـت إىل سـوق امبـ  ألشـرتي مجـاا للحـجل فلـم يقـو 
يف يدي ما يصـلح للطريـقل فرجعـت إىل اونـزل فر يـت يف الطريـق امـر ة جلسـت علـي 

كالـت علـي المناسـة وهـي انتـف ريشـها مـن حيـ    مزبلةل وقد  ءـ ت دجاجـة ميتـة
 ا يشعر هبا  حد. 

 فوق ت قريبا منها وقلت: ملَ ا علا هم ا يا  مة اهلل؟ 
 فقالت: ام  لشال  وااركين. 

 فقلت: سالت  باهلل إا  علمتين  ال . 
فقالـت: لعــم إك لاشـداين بــاهلل فــاعلم إلـين امــر ة علويــة ويل ثـسا بنــات علويــات 

مـــات قيلمنـــال ولنـــا ثـــسا ليـــال بايـــامهن علـــي الطـــوي مل لطعـــم شـــيئا ومل  صـــغار وقـــد
جندهل وقد ءرجت عنهن وهن يتضررن جوعا أللتمس  ن شيئا فلم يقو بيـدي  ـري 

 ه ه الدجاجة اويتةل فاردت إصسحها لناكلها فقد حلت لنا اويتة. 
فلمــا مسعــت مــا قالــت وقــف شــعري واقشــعر جلــديل وقلــت يف ل ســي: يــا ابــن 

 اوبار   ي حج اعظم من ه ا.. 
فقلــت  ــا:  يتهــا العلويــة إن هــ ه الدجاجــة قــد حرمــت عليــ ل فــافتحي حلــر  
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ــــدلالري يف حلرهــــا  حــــم  عطيــــ  شــــيئا مــــن الن قــــةل ل حللــــت المــــيس وصــــببت ال
 بامجعها. 

 فقامت مسرورة عللة ل دعت يل خبري. 
نـزيل واشـتغلت بعبـادة فرجعت إىل منـزيل ولـزع اهلل إرادة احلـج مـن قلـيبل فلزمـت م

 اهلل اعاىل. 
 وءرجت القافلة إىل احلج.. 

فلما قدم احلاج من ممة ءرجت للقاي احللاج وامءوانل فصافحتهم فمنت مل 
الق  حداس ممن يعرفين إا وهو يقول يل: يا بن اوبار   مل امن معنال  مل  شاهد  ك ا 

 يف موقف ك ا؟ 
 فتعلبت من كل ! 

لليلــة ر يــت يف منــامي رســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  فلمــا رجعــت وبــت الــ  ا
ـــال وفرجـــت كربتهـــا  ـــار   لـــت  عطيـــت الـــدلالري ابنتن ـــا بـــن اوب وســـلم( وهـــو يقـــول: ي
و صلحت شاهنا وشان  يتامهال فبع  اهلل اعاىل ملماس علي صورا  فهـو  ـج عنـ  

اهلل اعــاىل  يف كــ  عــامل وجيعــ  ثــواب احلــج لــ  إىل يــوم القيامــةل فالتبهــت و لــا  محــد
 علي ه ا التوفيق.

قــال الراولــدي: ولقــد مسعــت مــن كنــري مــن احملــدثا يــ كرون:  ن احللــاج يف كــ  
 عام يشاهدون ابن اوبار  مبمة  ج مو احللاج وال  وقيم بالعراق.
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16  
 علي)ع( بمنزلة هارون

 لـ  رو  الرب ي بن عازبل وزيد بن  رقمل قـاا: قـال رسـول اهلل )صـلي اهلل عليـ  و 
وسلم( لعلي )علي  السسم( يف  زوة ابو  : )ليس يل إا  ن يبقي  حدلا يف اودينة( 

 فخل   يف اودينة والطلق إىل ابو . 
فاشاع بع  اونافقا من  ه  اودينة ءربا م اده: إن النيب )صـلي اهلل عليـ  و لـ  

 . وسلم( ظهرت كراهت  لعلي )علي  السسم(ل ومل يمن را ياس من  من قب 
فلما مسو علي )علي  السسم( كل  ابو النيب )صلي اهلل علي  و ل  وسـلم( فلحـق 

 ب . 
 فلما ر ه )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( قال ل : ما ال ي  قدم ؟ 

قــال )عليــ  الســسم(: ا لشــيي وإمنــا مسعــت الــبع  يقــول: كــره النــيب )صــلي اهلل 
 علي  و ل  وسلم(  ء ه مع ل واستخل   يف اودينة. 

فتبسم النيب )صلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( وقـال:  فـس ار ـي  ن امـون مـين مبنزلـة 
 8هارون من موسيل إا  ل  لست بنيب.

وا ا ي ان حدي  اونزلة من الروايات اوتواارة عند ال ريقا ورد عن  )صلي اهلل 
 علي  و ل  وسلم( يف عدة موارد.

 النـيب )صـلي اهلل عليـ  و لـ   الرباي بن عـازب األلصـاري: صـحا ل حضـر مـو
وسلم(  ربعة عشر  زوة من  زواا ل وكان مو علي )عليـ  السـسم( يف معـركر اجلمـ  

هـ(ل سمن الموفة  ءرياسل واويف يف  يـام مصـع  21وص ال فتح الري صلحاس سنة )
 بن الزبري.

                                                           
 وفي : )  فس ار ي  ن امون مبنزلة هارون من موسي إا  ل  ا ليب بعدي( .  16ص 1راجو اوناق  ج - 1
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15  
 إمام جماعة

 
هلل عليــ  و لــ  اشــرف ســلمة اجلرمــي مــو ل ــر مــن قومــ  خبدمــة رســول اهلل )صــلي ا

وسلم( و علنـوا إسـسمهمل واعلمـوا القـر نل وعنـد عـوددم إىل  هلهـم قـالوا: يـا رسـول 
 اهلل! من يصلي بنا؟

 قال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(:  كنركم اعلماس للقر ن.
قــال ســلم : فلمــا رجعنــا إىل وطننــال ر وين  ين  كنــرهم اعلمــاس للقــر نل واح ظهــم 

 وصرت إماماس لصسة اجلماعةل وحم اليوم. ل ل فوقو اءتيارهم عليل 
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11  
 الرسول )ص( يكسر األصنام

 
رو  جــابر بــن عبــد اهلل األلصــاري:  ن رســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( 
دء  اوسلد احلـرام يـوم فـتح ممـة وكـان  مـ  بيـده عصـا قصـريةل فـر    صـناماس قـد 

  و لـــ  وســـلم(  ـــر بمـــ  صـــنم لصـــبت حـــول المعبـــة للعبـــادةل فمـــان )صـــلي اهلل عليـــ
 ويضرب  بعصاه علي صدره فيقو علي األرض.

كما  ل  )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( رفو عليـاس )عليـ  السـسم( علـي كت ـ  فمسـر 
 باقي األصنام. 

ـــــي الـــــ  األصـــــنام بالســـــهام وهشـــــموهال و ءرجوهـــــا مـــــن  وهلـــــم اوســـــلمون عل
وتمــك كلمــة ربــك اآليــة:  اوســلدل وكــان )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( يقــر  هــ ه

صدقا وعداًل ال مبدل لكلماته 
9 . 

وقـــل جـــاء الحـــق وزهـــق ويف روايـــة كـــان )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم( يقـــر : 
 .10الباطل إن الباطل كان زهوقاً 

                                                           
 . 117:  سورة األلعام - 1
 . 11سورة امسراي :  - 15
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11  
 هكذا كالب بلخ

 
يقال: إن إبراهيم بن ادهم قال لشقيق بن إبراهيم حـا قـدم عليـ  مـن ءراسـان:  

 راي من  صحاب ؟ كيف اركت ال ق
قـــال: اـــركتهم إن  عطـــوا شـــمروال وإكا منعـــوا صـــربوال وظـــن  لـــ  وـــا وصـــ هم بـــرت  

 السؤال فقد  ثس عليهم  اية النناي. 
 فقال إبراهيم: هم ا اركت كسب بلخ عندلا. 

 فقال شقيق: فميف ال قراي عند  يا  با إسحاق؟ 
 وا. فقال: ال قراي عندلا إن منعوا شمروال وإكا  عطوا  ثر 

 فقب  ر س  وقال: صدقت يا  ستاك.
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25  
 اإليثار

 
رو  ح ي ـــــة بـــــن عـــــدي:  ن يف  ـــــزوة ابـــــو  هلـــــ  بعـــــ  العســـــمر مـــــن  لبـــــة 
العطـــول وإين  ءـــ ت مـــاي فطلبـــت ابـــن عمـــي فوجداـــ  مل يبـــق لـــ  مـــن العطـــو إا 

 ل سل فعر ت علي  اواي. 
 فقال:  بلغ  إىل هشام واسق . 

 ال  إىل  ءر وقال: اسق . فدلوت من  وعر ت علي  اواي فاح
فلمــــا دلــــوت مــــن النالــــ  وجداــــ  قــــد فــــارق روحــــ  عطشــــال فرجعــــت إىل هشــــام 
ألســقي  فر يتــ  قــد مــات عطشــاسل فرجعــت علــي ابــن عمــي فوجداــ  مضــي مــن الــدليا 

 عطشا.
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21  
 جواب بهلول

 
إن البهلول  اي إىل اوسـلد يومـاس ومسـو  ن رجـسس عاوـاس يقـرر للنـا  علومـ ل فقـال 

 لة كسم : إن جع ر بن نيمد املم يف مسا   ما يعلبين كسم ل منها: يف مج
ال  يقول: إن اهلل سبحال  موجود لمنـ  ا يـر  ا يف الـدليا وا يف اآلءـرةل وهـ  

 يمون موجود ا ير ؟ ما ه ا إا اناق . 
الناليــة: الــ  قــال: إن الشــيطان يعــ لب يف النــارل مــو  ن الشــيطان ءلــق مــن النــار 

 لشيي يع ب مبا ءلق من ؟ فميف ا
النالنة: ال  يقول:  فعال العباد مستندة إليهمل مو  ن اآليات دالة علي ال  اعـاىل 

 فاع  ك  شيي. 
فلما مسع  البهلـول  ءـ  مـدرة و ـرب هبـا ر سـ  وشـل ل فصـار الـدم يسـي  علـي 

 وجه  وحليت . 
 فبادر إىل هارون يشمو من البهلول. 

السب ل قال  ارون: إن ه ا الرج   للـط جع ـر فلما احضر البهلول وسئ  عن 
 بن نيمد )علي  السسم( يف ثسا مسا  : 

: إن ه ا الرج  يزعم  ن األفعال كلها ا فاع   ا إا اهللل فهـ ه الشـلة األولى
 من اهلل سبحال  وما اقصريي  لا؟

 إل  يقول: ك  شيي موجـود ابـد و ن يـر ل فـإكا كـان الوجـو موجـوداس يف الثانية:
 ر س  فلماكا ا ير .

إل   لوق من الرتاب وه ه اودرة  يضـاس مـن الـرتاب وهـو يـزعم اجلـنس ا  الثالثة:
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 يتع ب جبنس  فميف اامل من ه ه اودرة؟ 
 فاعل  هارون كسم ! وءلص  من شلة الرج .
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22  
 أول طالق خلع في اإلسالم

 
بيبـة بنـت سـه  مـن بينما ثابت بن قيس يسري مو  صحاب ل إك  بصـرا  زوجتـ  ح

بعيــدل فر اــ   قــبحهم شــمسل و قصــرهم قامــةل فمرهــت كلــ  منــ ل وجــايت إىل النــيب 
)صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( وقالــت: يــا رســول اهلل! مــا  لــا وثابــتل واهلل ا جيمعــين 
وإياه فرا  واحـدل ا  عيبـ  يف ديـن وا ءلـقل وإمنـا  بصـرا  مـن بعيـدل  اشـي صـحبا 

 لولاسل و قصرهم قامةل فمرهت لن سي  ن  عاشره. ل ل فر يت   سودهم 
 فقال  ا النيب )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(:  اردلين علي  حديقت ؟  ي اوهر؟

 قالت:  رده و زيد.
 قال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(:  ما الزيادة فس.

فاســتدعي رســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( ثابتــاسل وفــرق بينهمــا وهــو  ول 
 طسق ءلو يف امسسم. 
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21  
 دينه الدراهم

 
روي  ن معاوية كان قد  عطـي مسـرة بـن جنـدب مـن بيـت اوـال ما ـة  لـف درهـم 

ومـن النـاس مـن علي  ن اط  مسرة يف  ه  الشام ويشهد ك باس بان قولـ  اعـاىل: 
 يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد اهلل على ما في قلبه وهو ألـد الخصـام 

ومن الناس من يشـري ا لزلت يف علي بن    طال  )علي  السسم( و ية :  هن 11
نفسه ابتغاء مرضات اهلل

  هنا لزلت يف ابن مللم. 12
فلم يقب  مسرة ه ا العرضل فب ل معاوية ل  ما ر  لف درهمل فرفضهال فب ل ل  

  ربعما ة  لف درهمل فقب ل وءط  هبا فيهم.
 مواـال وقـد قـال  ـم النـيب )صـلي اهلل عليـ   مسرة بن جندب: هو  ءر النسثة

 . 13و ل  وسلم(: ) ءركم مواا يف النار(
وهــو  حـــد العشـــرة الـــ ين قــال  ـــم النـــيب )صـــلي اهلل عليــ  و لـــ  وســـلم(:  حـــدكم 

 . 14 رس  يف النار من   حد
وهو ال ي عرض عليـ  النـيب )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( بـدل يتلتـ  الـر كالـت 

قيمتها فـا،ل ل يتلـة يف اجلنـة بـ  ا فـا،ل ل مـن النـواب مـا هـو  يف حا ط األلصاري
ك ا وك ا فا،ل فقـال لـ  )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم(: )إلـ  رجـ  مضـار وا  ـرر 

                                                           
 . 251سورة البقرة :  - 11
 .255سورة البقرة:  - 12
 115ص  1فصـ  يف ككـر اونحـرفا عـن علي)عليـ  السـسم(ل واوناقـ  ج 51ص  1شرح هنـج البس ـة ابـن    احلديـد ج - 11

 فص  يف معلزات  قوال  )علي  السسم(
 ال  )علي  السسم( .فص  يف معلزات  قو  115ص  1اوناق  ج - 11
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 . 15وا  رار(ل و مر بقطو يتلت  بس  ن
 وهو ال ي كان يبيو ا مر وقد حرم اهلل كل . 
قــر معاويــة مســرة بعــد زيــاد ســتة وهــو الــ ي  ســرف يف القتــ  بــامر معاويــةل وقــد  

 شهر ل عزل ل فقال مسرة: لعـن اهلل معاويـةل واهلل لـو  طعـت اهلل كمـا  طعـت معاويـةل 
 ما ع بين  بدا. ومات شر ميتة.

                                                           
ط مؤسســـة  ل  12212ح 12ب 121ص 27ط امســـسميةل والوســـا   ج 1ح 12ب 111ص 15وســـا   الشـــيعة: ج - 17

 البيت.
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21 
 الحاكم العادل

 
وا ُجع  سلمان ال ارسي واليا علي اوـدا نل ركـ  محـاره وعـزم علـي السـ ر إليهـا 

ودا نل هرعوا استقبال  ءارج اودينةل وبعد  ن طو  لوحده. ووا وص  ا رب أله  ا
اوســافة وهــو شــيخ كبــري وكــان  تطــي محــارا لــ ل  صــبح وجهــا لوجــ  مــو مســتقبلية مــن 

  ه  اودا ن.
 فسالوه:  يها الشيخ!  ين وجدت  مريلا؟ 

 قال: من هو  مريكم؟
 (. قالوا: سلمان ال ارسي من  صحاب رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم

قال:  لا سلمان ولست بـامري. فارالـ  النـا  إكرامـا وإجـساس لـ ل وقـدموا لـ  مـن 
 ا يول األصيلة لركوب .

 فقال: ركوب ه ا احلمار افض  عندي ومناس  لشاين. 
 ووا وص  اودينة  رادوا  ن ياء وه إىل دار اممارةل 

الـا يف السـوقل فقال  م:  لا لست بامري حم اكه  لـدار اممـارةل فاسـتاجر دك
 يدير  مور الدين والدليا من ل وكان ما  لم  من األثاا: وسادةل وإلاي مايل وعصا.
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27  
 حق العيال

 
عاد سلمان ال ارسي يف اودينة يوما  با الدرداي فعلم ان زوجت  علي  ري ما علي  

 النساي ... 
 فسا ا: مل ه ا ؟ 

  فقالت: إن  ءا  قد شغلت  اآلءرة عن الدليا.
فللــس ســلمان حــم جــاي  بــو الــدرداي فرحــ  بــ ل وجــاي لــ  بالطعــامل فقــال لــ  

 سلمان: ك   لت  وا. 
 فقال:  لا صا مل و قسم علي  إا ما  كلت. 

 فقال سلمان: ا  ك  إن مل ااك  معي.
 فبقي سلمان عند    الدرداي ال  الليلة. 
 فلما صار اللي  قام  بو الدرداي للعبادة.. 

مان وقال: إن هلل علي  حقال وإن لبدل  علي  حقال وإن ألهل  فاعرت   سل
 وعيال  علي  حقال فصم وك ل وص  ومن. 

فلما  صبح  بو الدرداي جاي إىل الرسول )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( ولق  ل  مـا 
 قال  سلمانل فصدق رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( كسم سلمان.

  ر بـــن زيـــد األلصـــاريل صـــحا  معـــروفل كـــان مـــن  بـــو الـــدرداي: امســـ  عـــو
علماي الصحابةل قي : اويف قب  مقتـ  عنمـان بسـنةل وقـال ابـن قتيبـة: كـان  بـو الـدر 

 داي حيا إىل حا ما جر  با علي )علي  السسم( ومعاوية.
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26  
 يلعب الشطرنج ويشرب الفقاع

 
م( ال  قال: وـا رو  ال ض  بن شاكان قال: مسعت من اممام الر ا )علي  السس

جيي بر   احلسا )علي  السسم( إىل الشامل  مر يزيد )علي  اللعنة(  ن يؤاي بس رة 
 الطعامل ويو و الر   اوطهر يف وسطها.

وكان هو و صحاب  ياكلون من الطعام ويشربون من مـاي الشـعريل وبعـد  ن فر ـوا 
بسـاط الشـطرلجل من الطعامل  مر  ن يو و الر   الشـريف يف طشـتل وجيعـ  فـوق 

  مام .
وكــان يزيــد يلعــ  بالشــطرلجل ويــ كر حســينا و بــاه وجــدهل مســتهزياس هبــمل وكلمــا 
 ل  مسابق  اناول كاسا من ماي الشعري ويشـرب ـ ثـسا جرعـات ـ ل ويـرت  البـاقي 

 يف الطشت ال ي في  ر   احلسا )علي  السسم(.
عــ  بالشــطرلجل وعنــد فعلــي كــ  مــن يــدعي حبنــا وشــيعتنا  ن جيتبــوا ال قــاع والل

 رؤية كل  يت كر احلسال ويلعن يزيد و اباع ل حم  حو اهلل هب ه الوسيلة كلوب .
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25  
 وعند االحتضار

 
كــان عبــد اولــ  بــن مــروان يف قصــره عنــد ااحتضــارل فاشــرف علــي هنــر بــرد ل 
ويف  ثناي كل  وقو بصره علي فقري وهو يغس  مسبس النا ل فقال عبد اول  عند 

 : ليتــين كنــت منــ  هــ ا ال قــري البـا س الــ ي يمســ  رزقــ  يومــا بيــومل ومل  اصــد كلـ
 للخسفةل وكان ينشد  شعار  مية بن الصلت:

 ك  حي وان اطاول دهــرا  ي  
  مره إىل  ن يــــــــزوا

 ليتين كنت قب  يومي هــ ا 
 يف رؤو  اجلبال  رعي الوعوا

ال: شـــمرا هللل عنـــد اوـــوت يتمنـــون فلمـــا بلـــح  بـــو حـــازم الزاهـــد هـــ ا المـــسمل قـــ
 مقامنا وما لن علي ل ولن مل لتمن حا م  بدا. 

  عبــد اولــ  بــن مــروان: مــن ءل ــاي بــين  ميــة اوتلــربينل كــان قبــ  ان يتــوىل
ا سفــةل يســمي بـــ )محامــة اوســلد( وــا كــان يتظــاهر مــن الصــسة دا مــا يف اوســلد 

 11هـ ل واويف يـوم السـبت 67ان من سنة وقراية القر نل بويو ل  يف  ول شهر رمض
 هـ . 16شوال سنة 
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21  
 موسى )ع( والشيطان

 
روي  ن موســي )عليــ  الســسم( كــان جالســا يومــال إك دءــ  عليــ  شــيطان وعلــي 
ر س  قناع فلما قرب من  و و القنـاع مـن ر سـ  احرتامـا لـ ل واقـدم إليـ  وسـلم عليـ . 

 فقال ل  موسي: من  لت؟ 
 ل جئت احرتام ل والسسم علي  اقربا إىل اهلل. قال:  لا إبليس

 فسال  موسي: ما ه ا ال ي علي ر س ؟ 
 قال: ألجل  قلوب بين  دم. 

 فقال موسي: من  ي األعمال الر يقوم هبا  واد  دم امون  لت  كنر جناحاس. 
قـــال: اكا كـــان مغـــرتا بن ســـ ل وعظـــم عملـــ ل ولســـي كلوبـــ . ل قـــال: يـــا موســـي! 

 ثة  شياي.  ءوف  من ثس
 ن ا  لـــــو بـــــامر ة  جنبيـــــةل أللـــــ  ا يمـــــون اوـــــر ة والرجـــــ  األجنبيـــــان الـــــو  :1

 بعضهما باآلءرل إا كنت معهمال حم  وقعهما يف ال تنة. 
 وإكا عاهدت اهلل عهداس ووثقت ميناقا فاوف بعهد  وميناق .  :2
ت  وإكا  ءرجت صدقة من مال  فعل  بصرفها علي مستحقهال وإا صرف :3
 عنها.
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 يحيى )ع( يطلب الموعظة

 
قال اممام الصادق )علي  السسم(: جاي رج  إىل عيسـي )عليـ  السـسم( وقـال: 

 يا روح اهلل!  لا زليتل فطهرين  د اهلل. 
فامر عيسي )عليـ  السـسم(  ن  ضـر النـا  ليطهـروهل فلمـا حضـر النـا  ح ـروا 

 ح رةل وو عوا الرج  اوقصر فيها. 
ســي )عليــ  الســسم(: كــ  مــن يف كمتــ  حــد إ ــي ا ينبغــي  ن  ــد هــ ا فقــال عي

 الشخ ل فرجعوا كلهم إا  ىي وعيسي )عليهما السسم(. 
فلــــاي  ــــىي )عليــــ  الســــسم( إىل الرجــــ  اوقصــــرل وقــــال: عظــــينل قــــال: ا اــــرت  

 ل س  لشهوادا فتمون من ا الما. 
 فقال ل : زدين.

 قال: ا الم من  كل  كلبا؟ 
  وا ا ــي  ن إجــراي حــد الزلــا لــ  اكنــر مــن  ربعــا شــرطا ككرلاهــا يف ال قــ ل

وحي  يتع ر حصول ه ه الشرا ط إا النادر جدا فقد يمون  وي ا  قرب من كول  
 .16اطبيقا 

                                                           
 كتاب احلدود والتعزيرات.  11 – 15وا صي  المسم يف ال ق ل راجو موسوعة ال ق  ج - 16
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 من وصايا لقمان

 
قال لقمان احلميم ابن : يا بـين كـ ب مـن يقـول : الشـر يقطـو بالشـرل  ا اـر  

  ئ بالنار ولمن باوايل وك ل  الشر ا يط ئ إا با ري.  ن النار ا يط
يـــا بـــين: إلـــ  مـــن حـــا ســـقطت مـــن بطـــن  مـــ  اســـتدبرت الـــدليا واســـتقبلت 
اآلءرةل و لت يف ك  يوم إىل ما استقبلت  قرب من  إىل مـا اسـتدبرتل فتـزود لـدار 
ـــا فااب ـــ   ربـــح التلـــاراتل وإكا  حـــدثت كلب ـــالتقو  فإل عـــ   لـــت مســـتقبلهال وعليـــ  ب

بااستقالة والندم والعزم علي ار  العود ونل ل واجع  اوـوت لصـ  عينيـ  والوقـوف 
بــا يــدي ءالقــ ل و،نــ  شــهادة جوارحــ  عليــ  بعملــ  واوس مــة اوــوكلا بــ ل 

 لتستحي منهم ومن رب  ال ي هو مشاهد  . 
وعلي  باووعظةل فاعم  هبال فاهنـا عنـد العاقـ   حلـي مـن العسـ  الشـهدل وهـي 

 ي الس ي   شق من صعود الدرجة علي الشيخ المبري. عل
وا اسمو اوسهي فإهنا انسي  اآلءرةل ولمـن  حضـر اجلنـا ز وزر القبـور واـ كر 

 اووت وما بعده من األهوال فتاء  ح ر .
يــا بــين: مــن ا  لــ  لســال  ينــدمل ومــن يمنــر اوــراي يشــتمل ومــن يــداء  الســوي 

 ومن جيالس العلماي يغنم.  يتهمل ومن يصاح  السوي ا يسلمل
 يا بين: ا اؤءر التوبة فإن اووت يـا  بغتة.

يا بين: ا اشمت باوصا  ل وا اعري اوبتليل وا ،نو اوعـروف فإلـ  كءـرية لـ  
 يف الدليا واآلءرة. 

يا بين: الظلم ظلمات ويـوم القيامـة حسـراتل وإكا دعتـ  القـدرة علـي ظلـم مـن 
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  علي . هو دول  فاككر قدرة اهلل
 قال الشاعر: 

 كن  ريبا واجع  الـــ   
 دليا سبيس للعبــــور 

 واعدد الن س طو  الـ  
 دهر من  ه  القبـور

 وارف  الدليـــــا  
 وا اركن إىل دار الغــرور

 وقال اآلءر: 
  ر  طال  الدليا وإن طال عمره 
 ولال من الدليا سرورا والعمـــا 
 فا،ــــ  كبان بنـــــي بنيالـــــ   
 فلما استو  ما قد بناه ددمــــا 
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11  
 أبو ذر وهدية الخليفة

 رســ  عنمــان  يــام ءسفتــ  مــو  سمــ  مــا ر دينــار إىل  بــوكرل وقــال لــ  قــ  لــ : 
 عنمان يبلغ  السسم ويقول: استعن هبا علي حاجت .

 فقال  بوكر: فه   عطي ا لي ة سا ر اوسلما منلي: ما ر دينار؟ 
 ا. فقال:

 فقال:  لا  حد اوسلما يصيبين ما  صاهبم.  
فقـــال الغـــسم: يقـــول لـــ  عنمـــان: إن هـــ ه الـــدلالري مـــن مـــايل ا ـــاصل واهلل مل 

 االطها حرام.
 فقال  بوكر: ا حاجة يل هبال و لا مستغن عما يف  يدي النا .

 فقال ل : عافا  اهلل! ا لر  يف منزل  شيئاس؟
مـن ا بـزل يم يـاين بعـ  األيـامل فمـاكا  فعـ  هبـ ه  قال: يف ه ا الطبـق قرصـان 

 الدلالري. 
واهللل ا  قبلهــا  بــدال حــم يشــهد اهلل  ين ا  ملــ  شــيئاسل و ين ألحــوج النــا  يف 
واية علي بن    طال  )عليـ  السـسم( وعرتاـ  الطـاهرينل مسعـت رسـول اهلل )صـلي 

ارجعـوا هبـا  17 ن يمون كاكباس( اهلل علي  و ل  وسلم( يقول: )يقبح من الشيخ المبري 
إىل عنمـانل و بلغــوه: بالـ  ا حاجــة يل عنـدهل وا  طلــ  منـ  شــيئاسل حـم  اقــي ر  

 ويقضي بيين وبا عنمان. 
 قال: إكا  ء ا  ف ي  عتقي. 
 قال  بوكر: لمن في  رقي. 

                                                           
 . 11ص  2جموعة ورام ج - 15
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12  
 حلم اإلمام الحسن)ع(

 
ام منزلــ ل فمــر علــيهم كــان اممــام احلســن )عليــ  الســسم( جالســا مــو مجاعــة  مــ

 س يان بن ليليل وقال: السسم علي  يا م ل اوؤمنا. 
 فقال )علي  السسم(: علي  السسم يا س يان!
 فنزل عن مركب  وارج ل وربط بعريهل وجلس. 

 فقال: ل  اممام )علي  السسم(: ما ال ي قلت يا س يان؟.
 قال: قلت: السسم علي  يا م ل اوؤمنا. 

 السسم(: ما ه ا المسم ال ي جر  علي لسال  ؟!  قال )علي 
قال: فدا     و ميل واهلل لقد  صبحنا  كاي يوم صاحلت ه ا الظاملل وجعلـت 
 مور النـا  بيـد ابـن هنـد  كلـة األكبـادل مـو الـ  لـ  ما ـة  لـف مـن الرجـال شـاهرين 

 سيوفهمل وما يقتلون إا قب   ن اقت ل وجيمو اهلل ل   مر النا .
)عليــ  الســسم(: يــا ســ يان! لــن  هــ  بيــت مــم ابــا لنــا احلــق لعمــ  بــ ل  فقــال

مسعــت مــن    علــي )عليــ  الســسم( يقــول: مسعــت رســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  
وســلم(ل يقـــول: ا انقضــي األيـــام والليــايل حـــم يمــون  مـــر هــ ه األمـــة يف يــد رجـــ  

 إليــ  لظــر رمحــةل وا  ــوت عظــيم الــبطن واســو البلعــوم ياكــ  وا يشــبول ا ينظــر اهلل
حم ا ير ي بـ   حـد مـن  هـ  السـمايل وا يريـده  هـ  األرضل وهـ ا هـو معاويـةل 

 .18و لا  علم  ن اهلل اعاىل عم  بإرادا  

                                                           
لـي ا مـداينل وفيـ : )قـال رسـول اهلل )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( لـن اـ ه  فص  سـ يان بـن لي 12راجو ااءتصاص ص  - 11

 اايام والليايل حم يلي علي  مر رج  واسو البلعوم رح  الصدر ياك  وايشبو وهو معاوية(ل احلدي  .
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11  
 صالحك كما صالح جدي

 
رو  صاح  كتاب )عل  الشرا و( عن    سـعيد قـال: قلـت للحسـن بـن علـي 

! مل ســـمتل عـــن معاويـــة وصـــاحلت ل مـــو الـــ  )عليهمـــا الســـسم(: يـــا بـــن رســـول اهلل
 ا لي ة احلقل وهو  ال مض  وظامل؟

 فقال )علي  السسم(: يا  با سعيد!  مل  كن حلة اهللل وإمام النا  بعد   ؟ 
 قلت: بليل  لت ك ل .

قال )علي  السسم(:  مل  كن ممن قال رسول اهلل )صلي اهلل علي  و لـ  وسـلم( يفل 
 19سا إماما حق قاما  و قعدا.ويف  ءي: احلسن واحل

 قلت: بلي.
 فقال )علي  السسم(: فالا إمام قمت  و قعدت. 

يا  بـا سـعيد! علـة مصـاحلر معاويـة هـي ل ـس العلـة يف اصـا  رسـول اهلل )صـلي 
اهلل عليــ  و لــ  وســلم( مــو بــين  ــمرةل وبــين  شــلول و هــ  ممــة يف احلديبيــةل فهــؤاي  

 ل  اهللل وهؤاي ك ار بتاويل . كالوا ك ارا بنزول القر ن من جا
يا  با سعيدل مبا  ين إمامل فس ينبغي  ن يس   ر ييل سـواي مـا يرجـو إىل الصـلحل 

  و ما يرجو إىل احلرب وإن كنت ا ادري ما احلممة من كل . 
 مل اـــر  ن ا ضـــر قـــد ثقـــ  الســـ ينة وقتـــ  الغـــسمل وهـــدم احلـــا طل فتـــامل موســـي 

مـا احلممـة مـن كلـ ل ووـا بـا لـ  ا ضـر احلممـة مـن واعرتض عليـ ل أللـ  ا يـدري 
 كل ل ر ي موسي من . 

                                                           
 ( .فص  ككر إجياب الصسة علي نيمد وعلي  ل نيمد )صلي اهلل علي  و ل  وسلم 15ص  1دعا م امسسم ج - 11
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و لتم الومولين ومل ار وا مبا هو عنديل ألل  مل ادر ما احلممة من كلـ ل فـإكا 
  20مل  صا  معاويةل مل يبق  حد منمم ـ من الشيعة ـ حياس علي وج  األرض.

سم إمامـان( بعـ  علـة  قول: قـد ككرلـا يف كتـاب )احلسـن واحلسـا عليهمـا السـ
ه ه اوصاحلة اوباركة الر مهدت السبي  لقيام احلسـا )عليـ  السـسم( وقطـو جـ ور 

  منال معاوية إىل األبد.

                                                           
فص  العلة الر من  جلها صا  احلسن )عليـ  السـسم( معاويـة وفيـ : )كمـا رواه عنـ   بـو سـعيد..  161راجو الطرا ف ص  - 25

قــال: قلــت للحســن بــن علــي ابـــن    طالــ  )عليــ  الســسم (: يــا بــن رســـول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( مل داهنـــت 
وان معاويــة  ــال بــالل فقــال: يــا  بــا ســعيد  لســت حلــة اهلل علــي ءلقــ  معاويــة وصــاحلت  وقــد علمــت  ن احلــق لــ  دولــ  

وإمامـــاس علـــيهم بعـــد    )عليـــ  الســـسم(ل قلـــت: بلـــيل قـــال: الســـت الـــ ي قـــال رســـول اهلل )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم( يل 
تل يـا  بـا سـعيد علـة وألءي )ه ان ولدي إمامان قاما  و قعدا( قلت: بليل قال: فالا إكن إمام لو قمت و لـا إمـام لـو قعـد

مصاحلر معاوية علة مصاحلة رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( لبين  مرة وبـين  شـلو وألهـ  ممـة حـا الصـرف مـن 
احلديبيةل اولئ  ك ار بالتنزي ل ومعاويـة واصـحاب  ك ـار بالتاويـ ل يـا  بـا سـعيد إكا كنـت إمامـاس مـن قبـ  اهلل اعـاىل ومل جيـز  ن 

 ايــت مــن مهادلــة  و نياربــة وإن كــان وجــ  احلممــة فيمــا  ايتــ  ملتبســاسل اا اــر  ا ضــر )عليــ  الســسم( وــا  يســ   ر يــي فيمــا
ءـرق السـ ينة وقتــ  الغـسم و قـام اجلــدار سـخط موســي )عليـ  السـسم( فعلــ  اشـتباه وجــ  احلممـة عليـ  حــم  ءـربه فر ــيل 

ا اـــر  مـــن شـــيعتنا علـــي وجـــ  األرض  حـــد إا قتـــ ( ل همـــ ا  لـــا ســـخطتم علـــيل جبهلمـــم بوجـــ  احلممـــة ولـــوا مـــا  ايـــت وـــ
 احلدي . 
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 معاوية في قصره الخضراء

 
وا وص  ا رب إىل معاوية بقبول اممام احلسن )علي  السـسم( الصـلحل كـربل فمـربل 

بتمبري ا ضرايل فخرجت فاءتة بنت قرظة زوجة  ه  ا ضرايل ل كرب  ه  اوسلد 
معاويـــة مـــن ءوءـــة  ـــال فقالـــت: ســـر  اهلل يـــا  مـــري اوـــؤمنال مـــا هـــ ا الـــ ي بلغـــ ل 

 فسررت ب ؟
قال: مبشر جاي يبشرين بان احلسن بن علي قد قب  الصـلحل وسـللم يل ا سفـةل 

يد  ه  اجلنـةل فت كرت قول رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: )إن إبين ه ا س
 21وسيصلح اهلل ب  با فئتا عظيمتا من اوؤمنا(.

  قــول: هــ ا احلــدي  قــد يمــون مو ــوعال و ــع  معاويــة ولســب  إىل الرســول 
 22األكرم )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( ليبعـد عـن ل سـ  و اباعـ  حـدي  ال ئـة البا يـة

وســـلم( كلمـــة  الــ ي وصـــم بـــ ل فحـــرف عـــن لســـان رســول اهلل )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ 
 فئتا عظيمتا من اوؤمنال ليلع  ل س  من اوؤمنا.!

                                                           
فص  العلة الر من  جلها صا  احلسن )علي  السسم( معاوية وفي : )إن ابين ه ا سيد ولع  اهلل  ن يصـلح بـ  بـا فئتـا  111راجو الطرا ف ص  - 21

 عظيمتا من اوسلما(ل احلدي .
 هلل علي  و ل  وسلم( اىل عمار بن ياسر: )ستقتل  ال ئة البا ية( .اشارة اىل ما قال  رسول اهلل )صلي ا - 22
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 من أجود الناس؟

 
عن ا ينم بن عدي قال: انازع ثسثة يف  جود النا ل فقال رج : اسخي النا  

 يف عصرلا هو عبد اهلل بن جع ر. 
 وقال اآلءر: عرابة األوسي. 

 وقال النال : قيس بن سعد بن عبادة.
م رج : ليم  ك  واحد منمم إىل صاحب  يسال ل ل يرجو حم لنظـر فقال   

 ما يعطي ل ولمم ب ل . 
فقام صاح  عبد اهلل بن جع ر فر ه وا عاس رجل  يف الركاب يريد  يعة ل  فقال 

 صاحب : يا بن عم النيب ابن سبي  منقطو. 
يف  قال: فاءرج رجل  من الركابل وقـال  ـو رجلـ  واسـتو علـي الناقـة وءـ  مـا

 احلقيبةل وكان فيها مطارف ءز و ربعة  اف دينار. 
 ومضي صاح  قيس فوجده لا مال فقالت ل  جاريت : ما حاجت ؟ 

 فقال: ابن سبي  منقطو. 
فقالت ل  اجلارية: حاجت   هون من إيقاظ  ه ا كيس فيـ  سـبعما ة دينـارل ومـا 

ىل مــن فيهــال فخــ  يف دار قــيس اليــوم  ــريهل وامــ  إىل معــاطن امبــ  بعسمــة كــ ا إ
 راحلة من رواحل  وما يصلحهال وعبدا وام  لشال . 

ومضي صاح  عرابة فوجده ك ي بصره وقـد ءـرج مـن منزلـ  يريـد الصـسة ومعـ  
 عبدان يقودال . 

 فقال: يا عرابة ابن سبي  منقطو. 
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فص ق بيده اليمس علي اليسر ل وقال:  ه  ه. فقـال: واهلل مـا اركـت يل احلقـوق 
 ن ء  ه ين العبدين. ماا ولم

فقال الرج : واهلل ما كنت ال ي  ق  جناحي ل فقال: إن  ء دما وإا فهمـا 
حــــرانل فــــإن شــــئت فخــــ  وإن شــــئت فــــاعتق لل ويل اــــبط احلــــا طل فاءــــ  الرجــــ  

 العبدين ومضي. 
 فلما رجعوا وككروا القصة حمموا ابن جع ر ألل   عطي  كنر من كلهم. 



 

 75 

 

16  

  )ص(من وصايا رسول اهلل
قال رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسـلم(: سـتة  شـياي حسـن ولمنهـا مـن سـتة 
 حســـن: العـــدل حســـن وهـــو مـــن األمـــراي  حســـنل والصـــرب حســـن وهـــو مـــن ال قـــراي 
 حســنل والــورع حســن وهــو مــن العلمــاي  حســنل والســخاي حســن وهــو مــن األ نيــاي 

و مـــن النســـاي  حســـنل والتوبـــة حســـنة وهـــي مـــن الشـــاب  حســـنل واحليـــاي حســـن وهـــ
 حسنل و مري ا عدل ل  كغمام ا  ي  ل ل وفقري ا صرب ل  كمصباح ا  وي ل ل 
وعامل ا ورع ل  كشـلرة ا  ـرة  ـال و ـين ا سـخاي لـ  كممـان ا لبـت لـ ل وشـاب 

  23ا اوبة ل  كنهر ا ماي ل ل وامر ة ا حياي  ا كطعام ا ملح ل  .
لــ  قــال: ءلــق اهلل اعــاىل ملمــا  ــت العــر  وعنــ  )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( إ

يســبح  جبميــو اللغــات اوختل ــة فــإكا كــان ليلــة اجلمعــة  مــره  ن ينــزل مــن الســماي إىل 
الــدليا ويطلــو إىل  هــ  األرض ويقــول: يــا  بنــاي العشــرين ا اغــرلمم الــدليال ويــا  بنــاي 

ي ا مسـا ا عـ ر النسثا اسعوا وعوال ويا  بنـاي األربعـا جـدوا واجتهـدوال ويـا  بنـا
لممل ويـا  بنـاي السـتا مـاكا قـدمتم يف دليـاكم آلءـرامم؟ ويـا  بنـاي السـبعا زرع قـد 
دلـــا حصـــادهل ويـــا  بنـــاي النمـــالا  طيعـــوا اهلل يف  ر ـــ ل ويـــا  بنـــاي التســـعا  ن لمـــم 
الرحيـــ  فتـــزودوال ويـــا  بنـــاي اوا ـــة  اـــتمم الســـاعة و لـــتم ا اشـــعرونل ل يقـــول: لـــوا 

و وفتيان ءشلو وصبيان ر لو لص ل عليمم الع اب صباس مشايخ ركل 
24. 

                                                           
 الباب الناين وا مسون يف  حادي  منتخبة .  111إرشاد القلوب ص  - 21
 الباب الناين وا مسون يف  حادي  لتخبة . 111إرشاد القلوب ص  - 21
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 فرقوا بينهما
 مر معاوية بإحضار عبادة بن الصامتل فلما دء  عبادة علي  جلس بينـ  وبـا 
عمرو بن العاصل فحمد معاوية اهلل و ثس علي ل وككر بع  فضا   عبادة وعنمانل 

 إلي .و ء  ير   عبادة يف الطل  بدم عنمانل ويدعوه 
 فقال عبادة: مسعت كسم ل وه  علمت مل جلست بين  وبا عمرو؟

 فقال معاوية: لعمل وا ل  من ال ض  والشرف والسابقة.
قال عبادة: ا واهللل ليس   ال ولمن عندما كهبت إىل  ـزوة ابـو ل قـال رسـول 
اهلل )صــــلي اهلل عليــــ  و لــــ  وســــلم( لنــــا يومــــال وقــــد ر   وعمــــرو ،شــــيان علــــي مهــــ  

اتحدثانل فالت ت )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( إلينال وقال: إكا ر يتموها قد اجتمعا و 
 و لا قد هنيت عن اجتماعمما. 25ف رقوا بينهمال فإهنما ا جيتمعان علي ءري  بدا 

   عبادة بن الصامت: صحا   لصاريل حضر العقبـة األوىل والناليـةل وشـار
 لــ  وســلم(ل  رســل  عمــر مــو معــاك بــن جبــ  يف مجيــو  ــزوات النــيب )صــلي اهلل عليــ  و 
 هـ. 17هـل وقي   11و بو الدرداي لتعليم  ه  الشامل اويف سنة 

                                                           
م وفيــ : )إكا ر يــتم معاويــة وعمــرو بــن العــاص اجلــزي الرابــو مــن كتــاب صــ ا لنصــر بــن مــزاح 211راجــو وقعــة الصــ ا ص  - 27

 جمتمعا ف رقوا بينهما فاهنما لن جيتمعا علي ءري(ل احلدي .
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 بايو رٍجلي
وا دء  احللاج بن يوسف ممة ليقضي علي عبد اهلل بن الزبريل جايه عبد اهلل 
بن عمر ليسل وقال:  عطـين يـد  ألبـايو لعبـد اولـ ل ألين مسعـت رسـول اهلل )صـلي 
 26اهلل علي  و لـ  وسـلم( يقـول: )مـن مـات ومل يعـرف إمـام زمالـ  مـات ميتـة جاهليـة(

 فمد احللاج رجل  إلي ل وقال ل : بايول آلن يدي مشغولة عن  اآلن. 
فقال عبد اهلل  استهزا  ؟! فاجاب  احللاج: يا  محق بين عدي!  مل يمن علـي 

اليــوم  ــدي  )مــن مــات ومل بــن    طالــ  إمــام زمالــ ؟ وــاكا مل ابايعــ ل وقــد جئــت 
واهللل مـــا جئتـــين  ـــ ا احلـــدي ل وإمنـــا جـــاي بـــ  ا شـــبة الـــر …( يعـــرف إمـــام زمالـــ 

 فوقها عبد اهلل بن الزبري.
 قول: يقال: ال  لدم عبد اهلل بن عمر علي التخلف عن قتال معاوية و صحاب ل 

لـدليا إا وروي:  ل  قال حا حضرا  الوفاة: ما  جـدين  سـي علـي شـيي فـااين مـن ا
  ين مل  قاا  مو علي بن    طال  ال ئة البا يةل كما  مرين اهلل.

                                                           
 ه ا احلدي  مشهور با مجيو ال رق ااسسميةل شيعة وسنة. راجو )الغدير( للعسمة ااميينل والصحاح أله  السنة. - 26
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  بو  يوب األلصاري
رو  إبراهيم بن علقمة واألسود قـاا: جئنـا  بـا  يـوب األلصـاري وقلنـا لـ : يـا  بـا 
 يوب قد  كرمـ  اهلل بصـحبة لبيـ  )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( وبنزولـ  عليـ ل فمـا 

د ءرجت مو علي بن    طال  )علي  السسم(ل واسـتقب  النـا  اقـاالهم لنا لرا  ق
 هؤاي مرة وهؤاي  ءر ؟ 

فقــال: واهللل إين ل ــي هــ ا اونــزلل الــ ي جلــس فيــ  رســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  
و ل  وسلم( وعلي )عليـ  السـسم( عـن  ينـ ل و لـا علـي يسـارهل وكـان  لـس بـن مالـ  

ي  و لـ  وسـلم( فسـمعنا صـوت حلقـة البـابل فقـال الرسـول واق اس  مام  )صلي اهلل عل
 )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( أللس: من علي الباب؟ 

ف ه   لس و ءرب النيب )صلي اهلل علي  و ل  وسـلم( بـان الطـارق هـو عمـار بـن 
 ياسر. 

 فقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( أللس: افتح الباب لعمار ليدء . 
سل قال ل  رسول اهلل )صلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم(: فلما دء  عمار وسلم وجل

سيمون بعدي اءتسف  مر: يتضاربون بينهم بالسيفل ويتقاالونل فعنـد كلـ   لـزم 
جال  ه ا اجلالس عن  يين ـ يعين علي ابن    طالـ  )عليـ  السـسم( ـ فـإكا سـل  

ا ارجـ  عـن النا  واديال وسل  ه ا وادياسل فالزم وادي عليل يـا عمـارل إن عليـا 
 27هدايةل وا يدءل  يف  سلةل يا عمار: طاعة علي طاعرل وطاعر طاعة اهلل.

   بو  يوب األلصاري: امس  ءالد بن يزيدل دءـ  رسـول اهلل )صـلي اهلل عليـ 

                                                           
فصــ  يف ســورة األل ــال ومــا  111لســسم( . وااويــ  اآليــات ص فصــ  يف طاعتــ  وعصــيال  )عليــ  ا 251ص  1اوناقــ  ج - 25

 فيها من اآليات يف األ مة ا داة .



 

 71 

و ل  وسـلم( منزلـ  يـوم ا لـرةل شـار  يف  ـزوات النـيب )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم(ل 
لي  السسم( بعد وفاة الرسول األكرم )صـلي اهلل عليـ  ودافو عن حق  مري اوؤمنا )ع

هــ كـان يف العسـمر  71و ل  وسلم(ل وحضر حروب علي )علي  السـسم(ل ويف سـنة 
الـــ ي عـــزم علـــي  ـــزو القســـطنطينية وشـــار  فيـــ ل واـــويف  ثنـــاي الســـ رل ودفـــن جنـــ  

 حصار القسطنطينية.
 حــــق عمــــار: )إكا ويف احلــــدي  ان النــــيب )صــــلي اهلل عليــــ  و لــــ  وســــلم( قــــال يف

اءتلف النا  كان ابن مسية مو احلق(ل وهم ا عرف ب  الصحا  المبري ح ي ة بن 
اليمانل حي  سئ  عن ال نت والشقاق األمة فرقاسل فقال: الظـروا ال ئـة الـر فيهـا ابـن 

فقـد … مسية ـ عمار ـ فاابعوهل فإل  يدور مو كتاب اهلل حي  دارل إهنا معلزة النبوة
 عليــ  و لــ  وســلم(  ن عمــارا ســيمون قطبــا مــن األقطــاب الــر يــدور علــم )صــلي اهلل

عليهــا اءــتسف النــا ل فســوف يمــون لــ   عــداي  اربولــ  بــاكنر مــن ســسحل منهــا: 
 هنم سيتهمول  يف عقيدا ل ويزعمون  ل  قد ااثر بشياطا املس فا وا ل ومالـت بـ  

 وسيقاالول  فيقتلول . … مةعن الرشادل وسيص ول  بإثارة ال رقة وال تنة يف ه ه األ
فرد النيب )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( علي األول بإبسل  صـحاب :  ن عمـارا قـد 
 جــاره اهلل مــن الشــيطان!! فمــن ادــم عمــارا بشــيي مــن كلــ  فمــ بوهل واعلمــوا الــ  

 م رت.. 
ورد علــي النــاين فقــال: )إكا اءتلــف النــا ل كــان ابــن مسيــة مــو احلــقل يــدور مــو  

 حي  دار( فإكا ر يتم فئة  الف عمارال فاعلموا  نل ال  هـي فئـة الباطـ  كتاب اهلل
والضــــسل! وإكا دعــــاهم عمــــار إىل شــــيي فــــردوه وكــــ بوه فإمنــــا يــــدعوهم إىل احلــــقل 

 ويدعون هم إىل الباط . 
واعلـــ  النـــيب )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم( مـــن  مـــر النـــا  مـــو عمـــارل فقـــال: 
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 . 28نةل ويدعول  إىل النارما م ولعمار؟! يدعوهم إىل اجل
 29ورد علــي النالـــ ل فقــال )صـــلي اهلل عليـــ  و لــ  وســـلم(: )اقتلــ  ال ئـــة البا يـــة(

وقــال )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( )مــن يعــاد عمــارا يعــاده اهللل ومــن يــبغ  عمــارا 
 .30يبغض  اهلل(

                                                           
اوطل  الرابـو يف مطـاعن معاويـة. وفيـ : )ويـح عمـار اقتلـ  ال ئـة البا يـة بصـ ا يـدعوهم اىل اجلنـة  156راجو هنج احلق ص - 21

 حدي  حريق المعبة.فص   121ويدعول  اىل النار( احلدي ل وشبه  ورد يف العمدة ص
 اوصدر السابق . - 21
ال ص  السابول وفيـ : )مـن  قـر عمـاراس  قـره اهلل ومـن يسـ  عمـاراس يسـب  اهلل ومـن  21ح 111ص 1راجو  وايل اللئايل ج - 15

 يبغ  عماراس يبغض  اهلل (.
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15  

  لا علي احلق
ه ا اليوم هـو رو  حبة العرين قال: كنت عند عمار حا استشهدل فصاح: إن 

  ءر  يامي من الدليا. 
 فليي إلي  بشراب من لنب.. 

ـــا ســـع ات  ـــو  ـــربولا حـــم بلغن ـــوم  لقـــي األحبـــة نيمـــدا وحزبـــ ل واهلل ل فقـــال: الي
)هلر( لعلمنا  لنا علي احلقل وهـم ـ معاويـة و اباعـ  ـ علـي الباطـ ل ل استشـهد عـن 

 عاما. 11عمر لاهز الـ 
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  لت  بو اراب 
بـن ياسـر: يف  ـزوة )كو العشـرية( كنـت مصـاحبا لعلـي بـن    طالـ   قال عمار

 )علي  السسم( ورفيقا ل . 
فقـال يل: الطلــق معــي إىل بـين مــدف فــإهنم   ــرون عينـا  ــم يف البســتانل ولننظــر 

 إليهمل ف هبت مع  لننظر إليهم. 
فمـا  وكان قد  ل  علينا النـوم عنـد ح ـر العـا يف البسـتانل فنمنـا علـي الـرتابل

 استيقظنال إا وقد حركنا رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( برجل . 
ويف هــ ا اليــوم قــال رســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم(: لعلــي: )ابــو اــراب( 
أللــــ  ،ــــرلل بــــالرتابل ل قال)صــــلي اهلل عليــــ  و لــــ  وســــلم( :  ا  ءــــربكم عــــن  شــــقي 

اهلل علي  و لـ  وسـلم(:  شـقي النـا  رجـ   النا ؟ قلنا: بلي يا رسول اهللل قال)صلي
 مخر اللون من قوم  ود يقت  الناقةل ورج  يضرب ه ال و شار بيـده علـي ر   علـي 

 31)علي  السسم(ل حم  ض  ه هل وو و يده علي حلية علي )علي  السسم( .

                                                           
مـر شـقيق عـاقر لاقـة  ـود ل يضـرب   ـربة علـي فرقـ   ضـ  كتـاب فضـا   شـهر رمضـان وفيـ : )ينبعـ  اشـقي    151ح 115راجو فضا   األشـهر النسثـة ص  - 11

 منها حلين (. احلدي . 
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 قزمان من  ه  النار 
 )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  رو  اممـــام البـــاقر )عليـــ  الســـسم( قـــال: قيـــ  لرســـول اهلل

وســلم( يف معركــة  حــد: إن رجــس مــن األصــحابل يــدعي )قزمــان( يعــاون إءوالــ  يف 
 الدين ويساعدهم. 

 فقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: إل  من  ه  النار. 
وبعد مدة جايوا إىل الرسول )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( وقالوا ل : إن قزمان قد 

 علي  و ل  وسلم( : ي ع  اهلل ما يشاي.  استشهدل فقال )صلي اهلل
وبعد ساعة جـايوا إىل الرسـول )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( وقـالوا لـ : إن قزمـان 

 قد قت  ل س . 
 . 32فقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( :  شهد  ين رسول اهلل

  واـــتخل  القصـــة مبـــا يلـــي: إن قزمـــان قااـــ  بشـــهامةل وقتـــ  ســـتا  و ســـبعال
ات عديـــدةل فاءـــ  إىل منـــزل بـــين ظ ـــرل فقـــال اوســـلمون: بشـــرا  يـــا و صـــي  جبراحـــ

قزمان! لقد جئت اليوم عمس عظيما! فقال  م: مبـاكا ابشـروين؟ واهللل مـا قاالـت إا 
علي األحساب واأللسابل ولوا كل  وا قاالتل ووا كان يتامل من جراحااـ   ءـرج 

 منها سهما وقت  ب  ل س .

                                                           
 فص   زوة بدر المرب . 17اعسم الور  ص  - 12
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 قت  مروان احلمار 
روي  لـ  وــا ءــرج السـ اح يف الموفــةل وبايعــ  النــا ل جهـز عســمراس وقاالــة مــروان 

 احلمار ـ  ءر ءل اي بين  مية ـ . 
ف ــر مــروان إىل قريــة )   صــربة( فــدء  كنســية و ء ــي ل ســ  فيهــال ل إلــ  مل ،ــر 
  يام علي اءت ا   حم علم ان  سم  قد دل علي  و ءرب  عدايه مبمان اءت ا  . 

ر بقطـــو ر   الغـــسم وقلـــو لســـال ل وجـــيي باللســـان فو ـــو  مامـــ ل ويف هـــ ه فـــام
 األثناي جايت هرة فاكلت لسان الغسم.

وبعــد كلــ  جــاي عســمر الســ اح يقــودهم عــامر بــن إمساعيــ  فحاصــر المنيســةل 
 فخرج مروان من المنيسة وبيده سي   وقاا  حم قت . 

مامــ ل فلــايت ا ــرة الــر فــامر عــامر بقطــو ر ســ  وقلــو لســال ل وو ــو اللســان  
  كلت لسان الغسم لتاك  لسان مروان.

فقــال عــامر: لــو مل يمــن يف الــدليا شــيي عليــ  إا هــ ا لم ــي: لســان مــروان 
 ا لي ة األموي يف فم هرة!! 

ل دء  عامر المنيسةل وجلس علي فر  مروان علي اوا ـدةل ألن مـروان ـ  ثنـاي 
غوا بتناول طعـام العشـايل فلمـا مسـو صـوت هلوم عامرـ كان علي ما دة الطعام مش

ـــة مـــروان  ـــاول عـــامر طعـــام العشـــاي ل  حضـــر ابن العـــدو ءـــرج إليـــ  وقتـــ ل وبعـــد  ن ان
 ونادمتها ليس. 

فقالــت ابنــة مــروان: يــا عــامر! إن الــدهر الــ ي  طــاح مبــروان وجــاي بــ  ممالــ ل 
  .فاكلت من طعام ل والت عت بنورهل ليعظ  موعظة كاملةل ويوقظ  من لوم

 فخل  عامر من كسمهال وءلي سبيلها. 
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  هــ وحيـ  مسـو  بـو مسـلم ا راسـاين مـن امتنـاع عـامر  111قت  مروان سنة
عن مباشرة ابنة مروان زجره باعتبار  هنا  مة وهي مباحة ون ظ ر هبـال فـامر عـامرا  ن 

 يصوم  ياماس ك ارة لرتك  ابنة مروان.
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 من قضي ألءي  حاجة 
 : كنت مو احلسن بن علي )علي  السسم( يف اوسـلد احلـرام وهـو قال ابن عبا

معتمف وهـو يطـوف حـول المعبـةل فعـرض لـ  رجـ  مـن شـيعت  وقـال: يـا بـن رسـول 
 اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: إن عليل دينا ل سنل فإن ر يت  ن اقضي  عين. 

 فقال )علي  السسم(: ورب ه ا البيت ما  صبح عندي شيي. 
 : إن ر يت  ن استمهل  عينل فقد هددين باحلبس. فقال

 فقال ابن عبا : فقطو اممام الطواف وسعي مع . 
 فقلت: يا بن رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( :  لست إل  معتمف؟. 
فقـــال: بلـــيل ولمـــن مسعـــت    يقـــول: مسعـــت رســـول اهلل )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  

حاجة كان كمن عبد اهلل اعـاىل اسـعة  اف  وسلم( يقول: )من قضي ألءي  اوؤمن
 33سنة صا ماس هناره وقا ما ليل (.

                                                           
فص  باب ثواب فضاي حوا ج امءوان : )ومـن قضـي ألءيـ  اوـؤمن حاجـة قضـي اهلل لـ  يـوم  72ويف مصادقة امءوان ص  - 11

 القيامة ما ة  لف حاجة(ل احلدي . 
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 علي)ع( وعلم احلساب 
دء  يهودي علي علي )علي  السسم( :فقال:  ءربين عن عدد يمون ل  لصف 

 وثل  وربو ومخس وسد  وسبو و ن واسو وُعشر ومل يمن في  كسر؟ 
   اسلم؟.فقال ل  علي )علي  السسم(: ان  ءربا

 قال: لعم.
 فقال)علي  السسم( :ا رب  يام  سبوع  يف  يام سنت . 

فمــان كمــا قــالل فلمــا  قــق اليهــودي مــن اوســالة وصــحتها ومل يمــن فيــ  كســر 
  سلم. 

 واحلاص  من الضرب:  ل ان ومخسما ة وعشرون. 



 

 61 

 

16  

 التعام  مو الظلمة 
ســــن األول )عليــــ  عــــن صــــ وان بــــن مهــــران اجلمــــال قــــال: دءلــــت علــــي    احل

 السسم(: فقال يل يا ص وان: ك  شيي من  حسن مجي  ماءس شيئاس واحداس. 
 قلت:  ي شيي جعلت فدا ؟ 

 قال )علي  السسم(: اكراؤ  مجال  من ه ا الرج  ـ يعين هارون العباسي ـ .
قلـــت: واهلل مـــا  كريتـــ   شـــراس وا بطـــراس وا للصـــيد وا للهـــول ولمـــن  كريتـــ   ـــ ا 

 ق ـ يعين طريق ممة ـ وا  اواه بن سي ولمن  بع  مع   لماين. الطري
 فقال يل: يا ص وانل  يقو كراؤ  عليهم؟ 

 قلت: لعم جعلت فدا . 
 فقال يل:     بقا هم حم ارج كراي ؟ 

 قلت: لعم. 
 قال: فمن  ح  بقا هم فهو منهمل ومن كان منهم ورد النار. 

رهـال فبلـح كلـ  إىل هـارون فـدعاينل قال صـ وان: فـ هبت وبعـت مجـايل عـن  ء
 وقال يل: يا ص وانل بلغين  ل  بعت مجال . 

 قلت: لعم. 
 فقال: ومل؟ 

 قلت:  لا شيخ كبري وإن الغلمان ا ي ون باألعمال. 
 فقال: هيهات هيهاتل إين ألعلم من  شار علي  هب ال موسي بن جع ر. 

 قلت: مايل وووسي بن جع ر. 
 هلل لوا حسن صحبت  لقتلت .فقال: دع ه ا عن ل فوا
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 احل  علي العم 
عن    عبد اهلل )علي  السسم( قال: إن نيمـد بـن اونمـدر كـان يقـول: مـا كنـت 
 ظـــن  ن علـــي بـــن احلســـا يـــدع ءلقـــا  فضـــ  منـــ ل حـــم ر يـــت ابنـــ  نيمـــد بـــن علـــي 

 فاردت  ن  عظ  فوعظينل فقال ل   صحاب  باي شيي وعظ ؟ 
لواحي اودينة يف سـاعة حـارةل فلقـاين  بـو جع ـر نيمـد فقال: ءرجت إىل بع  

بــن علــي )عليــ  الســسم( وكــان رجــسس بادلــاس ثقــيسس وهــو متمــئ علــي  سمــا  ســودينل 
فقلــت يف ل ســي: ســبحان اهلل! شــيخ مــن  شــيا  قــريو يف هــ ه الســاعة علــي منــ  

د علـي ه ه احلالة يف طل  الدليا؟  مـا  ين ألعظنـ ل فـدلوت منـ ل فسـلمت عليـ ل فـر 
وهــو يتصــاب عرقــال فقلــت: اصــلح  اهلل! شــيخ مــن  شــيا  قــريو يف هــ ه الســاعة 
 علي ه ا احلال يف طل  الدليا!  رايت لو جاي  جل  و لت علي ه ا احلال؟!. 

فقــال: لــو جــايين اوــوت و لــا علــي هــ ا احلــال جــايين و لــا يف طاعــة مــن طاعــات 
وإمنــا كنــت  ءــاف لــو  ن  اهلل عزوجــ ل  كــف هبــا ل ســي وعيــايل عنــ  وعــن النــا ل

 جايين اووت و لا علي معصية من معاصي اهلل. 
 فقلت: صدقت يرمح  اهلل  ردت  ن  عظ  فوعظتين.
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 الزرقاي ومعاوية
كــان معاويــة جالســا يف إحـــد  الليــايل مــو عمــرو بـــن العــاصل وســعيدل وعتبـــةل 

 ص ا. فت اكروا الزرقاي بنت عدي بن  ال  مو قومهال وحضورهم يف معركة 
 فقال معاوية: من يت كر منمم كسمها؟

 فقال بعضهم:  لا  ا كر كل .
 فقال ل  معاوية: ق  يل: ما ال ي  فعل  معها؟ 

 قال:  قتلها.
قال معاوية: بئس ما  شرت ب  عليل اريد مين  ن  قتلهـال حـم يقـول النـا ل إن 

 معاوية بعد التصاره قد قت  امر ة؟!
الموفـة: ابعـ  يل بالزرقـاي بصـحبة نيارمهـال واعـرف فمت  معاوية إىل عاملـ  يف 

  ا قدرها وممالتها.
فلما وصلت الزرقاي إىل الشامل دءلـت علـي معاويـةل فرحـ  هبـال و كـرم جميئهـال 

 وعظم مقامهال واء  يسا ال فقال: كيف كان س ر .؟ 
 قالت الزرقايل: خبريل من  بيرل وكالين ط   يف اوهد. 

  ي  مرت هب ا. فقال معاوية:  لا ال
 ل قال  ا:  ادرين مل  حضرا ؟ 
 قالت: ومن  ين يل العلم ب ؟ 

فقــال معاويــة:  مل امــوين يف صــ ا راكبــة اجلمــ  كو الشــعر األمحــرل وقــد وق ــت 
 با الص ال و ركا النا  عليل و ل   شعلت لار احلرب؟

 واكا فعلت كل ؟
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وكهـ  طـاهراس مطهـرال ومل يرجـو فقالت الزرقاي: مات قا دلا علي )علي  السـسم( 
  بدال والدهر دا ما يف اغيري وابدي . 

 فقال معاوية:  ات كرين ما قلتي  يف ص ا؟ 
 قالت: ال واهلل لقد لسيت .

فقــال معاويــة: ولمــين  اــ كر مــا قلتيــ ل وهــو :  يهــا النــا  ! راعــوا احلــق واابعــوهل 
فتنـــة عميـــاي صـــماي  ألن ال تنـــة قـــد  حيطـــت بمـــمل لتخـــرجمم عـــن الطريـــق الســـويل

ءرســايل اــدعوكم إليهــا واصــم مســامعممل ومل اطــو قا ــدهال فــس  ــياي لل ــالو  يف 
مقابــ  الشــمسل وا لــور للنلــوم مــو وجــود القمــرل وا ياءــ  احلديــد  ــري احلديــدل 

 وك  من يريد الدلي  فسوف لدل ل وك  من يسالنا شيئاس جنيب .
حقمم الضا ول يا معشـر اوهـاجرين  يها النا ! ه ا هو اليوم ال ي اطلبون في  

واأللصـــار ! اصـــربوا علـــي الغصـــ ل حـــم ابـــدل ال رقـــة بااجتمـــاعل ويلتـــئم المـــسم 
العــدلل ويزهـــق احلــق الباطـــ ل واعلمــوا  ن ءضـــاب النســاي احلنـــاي وءضــاب الرجـــال 

 الدمل اليوم ل   د وعاقبة الصرب  فض  من ك  شيي.
ت شــريمة علــي )عليــ  الســسم( يف هــدر ل قــال  ــا معاويــة: واهللل يــا زرقــاي !  لــ

 ه ه الدماي الر  راقها.
فقالت الزرقاي: سلم  اهلل علـي مـا بشـراين بـ ل ومـن منلـ  يمـون يبشـر بـا ريل 

 وي رح جليس .
 فقال معاوية:  يمون سرور  وفرح  بان اموين شريمة مو علي بإراقة الدماي!!

 قالت: واهللل ما سرين من  ه ا ا رب.
ة: إن وفــاي  لعلـــي بعــد وفااــ  ألعلــ  مـــن وفا ــ  إيــاه يف حيااـــ ل فقــال معاويــ
 اككري حاجت .

قالــت: إين  قســمت علــي ل ســي  ن ا  ءــ  شــيئا مــن  حــدل كنــت قــد حر ــت 
 علي ل ولمن من هو يف من  مقام ل ينبغي ل  امعطاي دون السؤال.
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  قــول:  منــال هــ ه األعمــال مــن معاويــة كالــت ألجــ  إمالــة القلــوب إىل ل ســ ل
 لمن  مل يتممن كما هو م كور يف التواريخ.
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 اآلن صرت  مري اوؤمنا ! 
دءلت عمرشة بنت األطر  بن رواحة علي معاويةل وكالت قد بلح المرب منهـا 

 وبيدها العصال فسلمت علي  بإمرة اوؤمنا. 
 فقال  ا معاوية: اآلن صرت  مري اوؤمنا عند  يا عمرشة؟! 

 ا )علي  السسم( مل يمن علي قيد احلياة. قالت: لعم ألن علي
 فقال معاوية:  لست احلاملة السيف يوم ص ال والواقعة با الص ال واقولا:

  يها النا !. 
الظروا  ل سمم ل فإن كنـتم علـي هـد  فلـن يضـركم إ ـسل اآلءـرينل فـإهنم لـن 

نــة هبــ ه ارجــوكم مــن اجلنــةل الــر ا مــوت فيهــا وا شــيخوءةل فــس اقــا  لعمــة اجل
الــدليال فاشــرتوا اجلنــة الــر ا هــم منهــا وا لصــ ل فمولــوا علــي بصــرية مــن ديــنممل 
واصـــربوا حـــم انــــالوا حقمـــمل وثبتــــوا  قـــدامممل واعــــاولوا فيمـــا بيــــنمم حـــم يــــاايمم 

 النصر. 
إن معاوية قد مجو لمم هؤاي األعرابل  لف القلوبل مـن اجلهـالل ا يـدركون 

 العلم واحلممةل فدعاهم إىل الدليا بالباط ل فمربوا ل . ام انل ومل يطلعوا علي 
عبــاد اهلل! ءــافوا اهللل ودافعــوا عــن ديــنممل إن معاويــة و شــياع  يريــدون  عضــعة 

 الدينل وإط اي لور احلقل ه ه بدر الصغر ل وعقبة األءر . 
يـــا معشـــر اوهـــاجرين واأللصـــار! كولـــوا علـــي بصـــرية مـــن  مـــركمل وصـــمموا علـــي 

لتقون منو  هـ  الشـام  ـدال وهـم اـافون سـيوفممل كـاهنم محـار يصـيح عزمممل فست
 من دبرهل وكبعري يطرح بعروره.

ســـتقولون: لـــرا  هبـــ ه العصـــال و لـــت يف وســـط عســـمرينل وهـــ ه عمرشـــة بنـــت 
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األطر  بن رواحةل اريد هس  عسمر  ه  الشامل فلو مل امن مشيئة اهللل فما ه ا 
 العم  من ؟ 

يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم : قالت: يقول اهلل اعاىل
تسؤ كم 

34. 
 فقال معاوية: صدقتل ما حاجت ؟ 

قالت: إن الصدقات الر كالت اؤء  منال كالت اعطي حملتاجينال  ما اآلن فقـد 
اغــري األمــر عمــا كــان عليــ  قبــ ل فالصــدقات ا اــوزع علــي نيتاجينــال فــإن كــان هــ ا 

ة منـ ل فسبـد مـن  حـد  ن ينبهـ  علـي هـ ه الغ لـةل و ن اتـوب العلم بامر  وبإشار 
منهــال ولــو مل يمــن هــ ا العمــ  علــي علــم مــن عنــد ل ويقــوم بــ   حــد دون إكلــ ل 
 فسبد من انبيه  علي كل  حم ا يتوىل ه ا األمر من العمال ا ا نا والظلمة.

ممان لتغل  فقال معاوية: قد  دا لنا من ا ل  يف  مور الرعيةل ولن حد ام
 علي ه ه احلاات وجنرب ما حدا.

فقالـــــت: ســـــبحان اهلل! إن اهلل مل يقـــــرر لنـــــا حقـــــا يضـــــر بـــــاآلءرينل وهـــــو عـــــسم 
 الغيوب.

فقـــال معاويـــة: هيهـــاتل يـــا  هـــ  العـــراق! إن عليـــاس قـــد علممـــم هـــ ال إلمـــم ا 
 اتحملون الضيمل ل  مر بان اصرف الصدقات فيهم.

  مـري اوـؤمنا )عليـ  السـسم( قـال: قـال رسـول ه ا كل  من  ثار العلمل فعن 
اهلل )صــــلي اهلل عليــــ  و لــــ  وســــلم(: )اعلمــــوا العلــــمل فــــإن اعلمــــ  حســــنةل ومدارســــت  
اســبيحل والبحــ  عنــ  جهــادل واعليمــ  وــن ا يعلمــ  صــدقةل وب لــ  ألهلــ  قربــةل أللــ  

اح  معامل احلـسل واحلـرامل وسـال  بطالبـ  سـبي  اجلنـةل وهـو  لـيس يف الوحشـة وصـ
يف الوحدةل دلي  علي السـراي والضـرايل وسـسح علـي األعـدايل وزيـن لألءـسيل يرفـو 
اهلل اعــــاىل بــــ   قوامــــا جيعلهــــم يف ا ــــري   مــــة يقتــــد  هبــــمل ارمــــق  عمــــا مل واقتــــبس 
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 ثــارهمل وار ــ  اوس مــة يف ءلــتهمل و ســحوهنم يف صــسدم بــاجنحتهمل ويســتغ ر 
هــال وســباع الــرب و لعامهــال ألن العلــم حيــاة  ــم كــ  شــيي حــم حيتــان البحــور وهوام

القلوب ولور األبصار من العميل وقـوة األبـدان مـن الضـعفل ينـزل اهلل اعـاىل حاملـ  
منـــازل األءيـــارل و نحـــ  جمـــالس األبـــرار يف الـــدليا واآلءـــرةل وبـــالعلم يطـــاع اهلل اعـــاىل 

احلــــسل  ويعبــــدل وبــــالعلم يعــــرف اهلل ويؤءــــ ل وبــــالعلم اوصــــ  األرحــــامل وبــــ  يعــــرف
 35واحلرامل والعلم إمام العم ل والعم  اابع ل يلهم  اهلل السعدايل و رم  األشقياي(.

  قــول: احلــسل ين ــو الــدليا واحلــرام يضــر الــدليال وكساــا قبــ  اآلءــرةل فلــيس 
 األمر كما يتوهم بع  النا  من  ن كين  من شؤون اآلءرة فقط.

                                                           
 اجمللس التسعون . 1ح 617فص  يف العلم اسو وعشرون ءصلة. واألمايل للصدوق ص 12ح 721ا صال ص - 17
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 (معاوية بعد مقت   مري اوؤمنا )ع
عـــن  ـــرار بـــن  ـــمرة قـــال دءلـــت علـــي معاويـــة بعـــد قتـــ   مـــري اوـــؤمنا )عليـــ  

 السسم( فقال يل صف يل عليا. 
 فقلت: اع ين. 

 فقال: ابد  ن اص  . 
فقلــت:  مــا إك ابــد: فإلــ  كــان واهلل بعيــد اوــد ل شــديد القــو ل يقــول فصـــسل 

ل يسـتوحو مــن و مـم عــدال يت لـر العلــم مـن جوالبــ ل وانطـق احلممــة مـن لواحيــ 
الدليا وزهردال ويالس باللي  ووحشت ل  زير العربةل طوي  ال مرةل يعلب  مـن اللبـا  
ما ءشنل ومن الطعام مـا جشـ ل وكـان فينـا كاحـدلال جييبنـا إكا سـالناهل ويااينـا إكا 
دعولـــاهل ولـــن واهلل مـــو اقريبـــ  لنـــا وقربـــ  منـــا ا لمـــاد لملمـــ  هيبـــة لـــ ل يعظلـــم  هـــ  

اوسـاكال ا يطمـو القـوي يف باطلـ ل وا ييـا  الضـعيف مـن عدلـ ل  الدينل ويقرلب
واشهد اهلل لقد ر يتـ  يف بعـ  مواق ـ  وقـد  رءـي الليـ  سـدول  و ـارت جنومـ  قابضـا 
علــي حليتــ  يتملمــ  ،لمــ  الســليم ويبمــي بمــاي احلــزين ويقــول: )يــا دليــا  ــري  ــريي 

ثـــا ا رجعـــة فيهـــال    اعر ـــت  م إيلل اشـــوقت؟ هيهـــات هيهـــات: قـــد طلقتـــ  ثس
فعمر  قصري وءطر  يسري وعيش  حقريل  ه  ه مـن قلـة الـزاد وبُعـد السـ ر ووحشـة 

 الطريق(. 
فبمـــي معاويـــة وقـــال: رحــــم اهلل  بـــا احلســـن كــــان واهلل كـــ ل ل ل قـــال: فميــــف 

 حزل  علي  يا  رار؟. 
 فقلت: حزن من كبح ولدها يف حلرهال فس ارقي عربدا وا يسمن حزهنا. 

 ت معاوية إىل  صحاب ل وقال: لـو فـارقتموين مـن كـان مـنمم ينـين علـيل كمـا فالت
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  ثس ه ا الرج  علي صاحب ؟ 
 فقال: بعضهم: الصاح  علي قدر صاحب .

  وبالت مر يتبا احلق من الباط  والرشد من الغيل ف ـي احلـدي  عـن األ مـة
  36)عليهم السسم(: )ا مر ساعة ءري من عبادة سنة(.

 37ءر: )ا مر ساعة ءري من عبادة سبعا سنة(.ويف حدي   

                                                           
 . 12611ح  7باب  111ص  11مستدر  الوسا   ج - 16
 . 21ح 15باب  211ص  66 ار األلوار ج  - 15
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 كيف ر يت علياس 
وا حج معاوية سال عن امر ة كالت اسمن احللون وكالت سوداي اللون مسينةل 
اـــــدعي )دارميـــــة احللوليـــــة(ل فـــــاءربوه باهنـــــا ا اـــــزال حيـــــة علـــــي قيـــــد احليـــــاةل فـــــامر 

كيــف حالــ  يــا بنــت   بإحضــارهال فلمــا جــيي هبــا إليــ ل ســا ا عــن حا ــال فقــال  ــا:
 حام؟ 

 فقالت: مل يمن لسيب من حامل ب   لا امر ة من كنالة. 
 فقال  ا:  مل اعلمي مل  حضرا ؟ 

 قالت: ا يعلم الغي  إا اهلل. 
 فقال  ا معاوية:  حضرا  ألر  العلة يف حب  لعليل وإظهار العداوة يل. 

 فقالت ل :  ر   ن اع يين عن ه ا السؤال. 
   ع ي  عن .فقال  ا: ا

فقالت الدارمية:  حببت عليا )عليـ  السـسم( أللـ  كـان يعـدل يف الرعيـةل ويقسـم 
بيــت اوــال بالســويةل وعاديتــ  أللــ  حاربــت مــن هــو  وىل منــ  با سفــةل وطالبــت 

  ق ليس ل . 
واليت عليا )علي  السسم( ألن رسول اهلل )صلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( قـد واهل 

ايل وجي   ه  الدينل وما عاديت  إا ألل   رقت الدماي بغري حقل وكان    ال قر 
 وجرت يف قضا  ل وحممت با و  والعاط ة.

 فقال معاوية:   ا الت خت بطن ل وكربت ثديي ل وارا عت فخ ي . 
 فقالت: يا معاوية! ما قلت يف ه ه هي ألم  مشهورة ومضرب اون  ا يل. 

 مل  قصـــد بـــ  ســـويال فلـــو كـــربت بطـــن اوـــر ة فقـــال معاويـــة: ا يؤوـــ  هـــ ال فـــإين
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ســيمون ولــدها قويــا وكــامسل ولــو كــربت ثــديها فســتدر حليبــاس يشــبو منــ  ط لهــال ولــو  
 كان فخ يها مملويا باللحمل فسيمون جللوسها وقاراس وحشمة.

 ل قال  ا معاوية: ه  ر يت علياس؟ 
 قالت: لعم. 

 قال: كيف ر يتي ؟ 
سلطنة الر اسعي إليها  لتل إن النعمـة الـر  شـغلت  قالت: ي ر من الر اسة وال

 مل اشغ  عليا. 
 قال معاوية: فه  مسعت كسم ؟ 

 قالت: لعم. 
ـــ ال ويمت ـــي لن ســـ  مـــا بقـــي مـــن زيـــت  ـــ  الســـسم( يطعـــم النـــا  ل ي وكـــان )علي

 الزيتون اوخلوط بزجنار الطشت. 
 فقال  ا: صدقتل لو كالت ل  حاجة عندي اككريها. 

 ع  إكا طلبت كل ؟ فقالت: ا 
 قال: لعم.

 فقالت الدارمية:  ريد ما ة بعري كوات الشعر األمحر. 
 فقال  ا: واكا ما ة بعريل ون اريديها؟ 

 قالت: سبحان اهلل! لعل  اريد  ق ل من كل . 
 فقال معاوية: لو كان علي حياس وا  عطا  شيئاس من ه ا. 

 يعطنيها.فقالت: ال وحم شعرة من مال اوسلما مل 
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  رو  بنت عبد اوطل  
دءلــــت  رو  بنــــت عبــــد اوطلــــ ل وكالــــت امــــر ة طاعنــــة يف الســــنل يومــــا علــــي 

 معاويةل فلما ر ها معاوية قال: مرحبا ب  يا عمة! كيف حال  بعدلا؟
قالــت: يــابن  ءــي! ك ــرت بالنعمــةل وجاريــت ابــن عمــ ل ومسيــت بغــري امســ  ـ 

دون  ن يمــون لــ  وآلبا ــ  عمــس يــ كرل ومل  مــري اوــؤمنا ـ و ءــ ت  ــري حقــ ل 
يمن لمم سابقة يف امسسمل وبعد ه ا فقد ك رت برسول اهلل )صلي اهلل علي  و لـ  
وسـلم( فاهـدر اهلل دمـايكمل وكلــ  وجـوهممل فـارجو احلــق إىل  هلـ ل وإن كـان كلــ  
ـــا )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم( هـــو ـــال ولبين  ا ير ـــي اوشـــركال فملمتنـــا هـــي العلي

 الغال . 
اـــتمرت علينـــا بعـــد لبيـــ  )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم(ل واحتلـــت علـــي النـــا  
بقرابتــ  مــن رســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم(ل مــو  لــال  قــرب إىل رســول اهلل 
)صلي اهلل علي  و ل  وسلم(ل و مس ب  رمحاس واأللس   سفة اوسلمال ولن بينمم  

لـــي بـــن    طالـــ  )عليـــ  الســـسم( بعـــد رســـول اهلل كبـــين إســـرا ي  عنـــد ال راعنـــةل وع
)صلي اهلل علي  و ل  وسلم( مبنزلة هارون من موسـيل و ءـر مقامنـا هـو اجلنـةل و ءـر 

 منزل انزلول  هو النار.
فقال عمرو بن العاص: اسمر  يتها العلوز الضالة! إل  ا عقـ  لـ ل ومل لقبـ  

 شهادا .
عــة؟ و مــ  اوشــهورة بالزلــا يعرفهــا  هــ  فقالــت لــ :  لــت الــ ي اــتملم يــا بــن الناب

ممــةل وكالـــت اتقا ـــي  جــرا كبـــريال  اصـــم فيــ  مخســـة وكـــ  مــنهم يـــدعي  بواـــ ل 
فقالت  م : زلوا   مخستهمل وساحلق  مبن هو  كنر ب  شبهاسل ووا  شبهت العاص 
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 بن وا    حلقت   م  ب . 
 فقال مروان: اسمر  يتها العلوز! واككري حاجت ؟

 يا بن الغمازة!  لت ال ي املمين؟. فقالت ل : 
ل الت تت إىل معاوية وقالت:  لـت الـ ي جـر دم بـالمسمل إن  مـ  هنـد كالـت 

 اقول عند قت  محزة: 
 لن جزيناكم بيوم بـــــدر 

 واحلرب بعد احلرب كات سعر
 ما كان يل من عتبة من صرب 
 وشمر وحشي علي دهــــري 
 فقالت ابنة عمي يف جواهبا: 

 ت يف بدر و ري بدر ءزي 
 يا بنت جبار عظيم الم ر

 فقال معاوية: لقد ع ا اهلل علما سلفل اككري حاجت  يا عمة!. 
 قالت: ا حاجة يل عند .
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 سؤال قيصر 
 كت  قيصر الروم إىل معاوية كتابال يطل  في : 

 ن اــربه عــن شــيي ا قبلــة لــ ل ومــن ا  ب لــ ل ومــن ا قــوم وعشــرية لــ ل ومــن 
ويتحــر  يف جملســ ل وعــن ثسثــة  شــياي مل  لــق مــن رحــم األمل وعــن الشــييل  يســري

 ولصف الشييل وعن السشيل وابع  يل مو ه ه الزجاجة  ص  ك  شيي. 
 فبع  معاوية بالمتاب والزجاجة إىل عبد اهلل بن عبا . 
 فقال ابن عبا : الشيي ال ي ا قبلة ل  فهي المعبة. 

   السسم(. وال ي ا  ب ل  هو عيسي )علي
 وال ي ا قوم ل  وا عشرية هو  دم )علي  السسم(. 

 وال ي يسري يف جملس  ويتحر  هو يولس )علي  السسم(. 
و ما األشياي النسثـة الـر مل  لقهـن رحـم  مل فهـي: كـبو إبـراهيمل ولاقـة صـا ل 

 وعصا موسي.
 والشيي: هو الرج  ال ي يعق  ويدر ل ويعم  بعقل  وإدراك . 

ف الشـــيي: هـــو الرجـــ  الـــ ي ا عقـــ  لـــ  ومل يـــدر ل ولمنـــ  يعمـــ  بعقـــ  ولصـــ
 اآلءرين ومشوردم. 

ـــ  وا إدار ل ومل يعمـــ  بعقـــ  اآلءـــرين  والسشـــيي: هـــو الرجـــ  الـــ ي ا عقـــ  ل
 وإداركهم. 

 ومأل الزجاجة من اوايل وقال: ه ا  ص  ك  شيي. 
اويـــة بـــدوره إىل فبعـــ  ابـــن عبـــا  بـــاومتوب والزجاجـــة إىل معاويـــةل و رســـلها مع

 قيصر الروم. 
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 فلما قر  قيصر الرسالةل واطلو علي األجوبةل قال ه ا من بيت النبوة.
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 كرهت  ن  قتل  وهو يصلي  
كان علي عهد رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( رج  يعلـ  األصـحاب 

  فلـم اعبده واجتهـادهل وقـد ككـر كلـ  لرسـول اهلل )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( بامسـ
يعرف  ـ  ي حس  الظاهر ـ فوص وه بص ت ل فلم يعرف ل فبينما هـم ي كرولـ ل إك طلـو 

 الرج  لفقالوا: هو ه ا.
قال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: إلمم لتخربوين عن رج  يف وجه  لسـ عة مـن 

 الشيطان. 
 فاقب  حم وقف عليهم ومل يسلم. 

م(:  لشـــد  اهلل هـــ  قلـــت حـــا فقـــال لـــ  رســـول اهلل )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـل
 وق ت علي اجمللس: ما يف القوم  حد  فض  مين  و ءري مين. 

 قال: اللهم! لعمل ل دء  يصلي. 
 فقال رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: من يقت  الرج ؟ 

فقــال  بــوبمر:  لــال فــدء  عليــ  فوجــده يصــليل فقــال: ســبحال  اهللل  قتــ  رجــس 
 يصليل فخرج. 

 رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: ما فعلت؟  فقال
 قال: كرهت  ن  قتل  وهو يصلي. 

 قال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: من يقت  الرج ؟ 
قال عمر:  لا ل فدء  فوجده وا عاس جبهت ل فقال عمر: وجدا  وا عا جبهت ل 

 و بوبمر  فض  مينل فخرج. 
 م(: ماكا؟ فقال ل  النيب )صلي اهلل علي  و ل  وسل
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 قال: وجدا  وا عا جبهت  هللل فمرهت  ن  قتل . 
 فقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: من يقت  الرج ؟

 فقال علي )علي  السسم(:  لا.  
 فقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(:  لت إن  دركت . 

ــــ   ــــ  و ل ــــ ل فوجــــده قــــد ءــــرجل فرجــــو إىل رســــول اهلل )صــــلي اهلل علي فــــدء  علي
 وسلم(. 
 ال)صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: ماكا؟ فق

 قال )علي  السسم(: وجدا  قد ءرج. 
فقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: لو قت  ما اءتلف مـن  مـر رجـسنل إن هـ ا 
و صــحاب  يقــرؤون القــر ن ا جيــاوز اــراقيهمل  رقــون مــن الــدين كمــا  ــرق الســهم مــن 

هت ل فاقتلوهمل هـم شـر الربيـةل إن هـ ا الرميةل ل يعودون في  حم يعود السهم يف فو 
ألول قرن يطلو يف  مرل إن بين إسرا ي  افرتقت اثنا وسبعا فرقـةل وإن هـ ه األمـة 

 38ست رق ثسثا وسبعا فرقة ل كلها يف النار إا فرقة.
وروي يف التاريخ:  ن ه ا الرجـ  كـان يقـال لـ : كو ا ويصـرةل وهـو الـ ي  وجـد 

 علي )علي  السسم(ل و ءريا قت  بيد علي )علي  السسم(.  فرقة ا وارج يف ءسفة
  قول: )مـا اءتلـف( يف قولـ  )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم(  ي بالنسـبةل فـإن 

 المسم ـ إا ما ءرج ـ لسيب كما ا ا ي علي البلغاي.

                                                           
 إســرا ي  ا رقـت علــي اثنتــا وســبعا ملــة وســت رتق امــر وفيــ : ) ان بــين 15ح  1بــاب  15ص  21راجـو  ــار األلــوار ج  - 11

علي ثسا وسبعا ملة كلها يف النار اا ملة واحدة (ل احلدي . وا ا ي ان روايـات اءـتسف اامـة مـن بعـده )صـلي اهلل 
 علي  وال  وسلم( علي اكنر من سبعا فرقة مروية عن طريق ال ريقا.
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 من كلمات الرسول )ص(
 قال النيب )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: 

ىل اهلل اعــاىل يــوم القيامــة مــن طــال جوعــ  وعطشــ  وحزلــ  يف )إن  قــرب النــا  إ
الـــدليال فهـــم األاقيـــاي األلقيـــاي األء يــــايل الـــ ين إكا شـــهدوا مل يعرفـــوا وإكا  ــــابوا مل 
ي قــــدوال اعــــرفهم بقــــاع األرضل و ــــف هبــــم مس مــــة الســــمايل اــــنعلم النــــا  بالــــدليا 

بــاه والركــ ل وســعوا النــا  وانعمــوا بــ كر اهللل افــرت  النــا  ال ــر  وافرتشــوا هــم اجل
بــاءسقهمل ابمــي األرض علــيهم ل قــدهمل ويســخط اهلل اعــاىل علــي بلــد لــيس فيهــا 
منهم  حدل مل يتمالبوا علي الدليا امالـ  المـسب علـي اجليـفل شـعنا  ـربال يـراهم 
النا  فيظنون  ن هبم دايل  و قد ءولطوا  و كهبت عقـو مل ومـا كهبـتل بـ  لظـروا 

فــزال حــ  الــدليا عــن قلــوهبمل عقلــوا حيــ  كهبــت عقــول النــا   إىل  هــوال اآلءــرة
 39فمولوا  منا م(.

  قول: فالسزم  ن جنعلهم  منلة لسقتدايل ا  ن جنع   ه  اوـال واجلـاه امنلـة 
 يقتد  هبم . 

                                                           
 ين واألربعون يف حسن ا لق وثواب .الباب النا 127إرشاد القلوب ص  - 11
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 ديون علي )ع( 
رو  الشيخ الصدوق عن ابراهيم بن مهران قال: كان بالموفة رجـ  اـاجر يمـس 

رل وكــان حســن اوعاملــة يف اهلل اعــاىلل ومــن  اــاه مــن العلــويا  عطــاه شــيئا بــا  جع ــ
 ويقول لغسم :  كت  ه ا ما  ء  علي بن    طال  )علي  السسم(. 

 ل  لب  ال قر.… فبقي علي ه ا  ياما
فنظـــر يومـــا يف حســـاب  فلعـــ  كلمـــا مـــر عليـــ  اســـم حـــي مـــن  رما ـــة بعـــ  إليـــ  

ل فبينمــا هــو جــالس علــي بــاب داره إك مــر بــ  فطالبــ ل ومــن مــات  ــرب علــي امســ 
 رج  فقال ـ استهزايا ـ : ما فع   ر   علي ابن    طال  )علي  السسم(؟ 

فا تم ل ل   ماس شديداس ودءـ  داره فلمـا جـن عليـ  الليـ  ر   النـيب )صـلي اهلل 
عليــ  و لــ  وســلم( وكــان احلســن واحلســا )عليهمــا الســسم(  شــيان  مامــ  فقــال  مــا 

 لنيب )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( ما فع   بوكما؟. ا
فاجابــ  علــي )عليــ  الســسم( مــن ورا ــ : مــاكا يــا رســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  

 وسلم(؟. 
 فقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: مل ا ادفو إىل ه ا الرج  حق .

 فقال: بلي يا رسول اهلل قد جئت  ب . 
 و ل  وسلم(: ادفع  إلي .  فقال ل  النيب )صلي اهلل علي 

فاعطاه كيسا من صوف  بي  وقال ل : ه ا حق  فخ هل وا ،نـو مـن جـاي  
 من ولدي شيئا فإل  ا فقر علي  بعد ه ا. 

فقـــال الرجـــ : فالتبهـــت والمـــيس يف يـــدي! فناديـــت زوجـــر وقلـــت  ـــال هـــا  ل 
 فناولتها الميس وإكا في   لف دينار. 



 

 11 

 وا  مل  ال قر علي  ء  مـا ا اسـتحق  ل فـإن  فقالت: يا ه ا الرج  ااق اهلل
 كنت ءدعت بع  التلار يف مال  فاردده إلي . 

فحــــدثها فقالــــت: إن كنــــت صــــادقا فــــارين حســــاب علــــي بــــن  ، طالــــ  )عليــــ  
الســسم( فحضــر الدســتور فلــم يــر فيــ  شــيئا بقــدرة اهلل اعــاىلل وقــد نييــت كــ  ديولــ  

 فرته.علي علي )علي  السسم( اومتوبة يف د
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 ابو العيناي واجلارية 
رو   بــو العينـــاي قــال: ر يـــت جاريـــة اتحــدا واقســـم علــي كسمهـــال واقـــول: ا 

  عود إىل منزل مواي  بداس. 
 فسالتها: عن سب  ه ا املمار؟ 

فقالك: إنه يواقعني من قيام، ويصلي قاعدا، ويشتمني بإعراب، ويلحن فـي 
، ويفطــر فــي رمضــان، ويصــلي الظهــر، القــرآن، ويصــوم فــي الخمــين واالثنــين

 ويتر  الصبح.
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 اممام احلسا)ع( وءروج  إىل العراق
قيــ  لعبـــد اهلل بـــن عمـــر: إن احلســا بـــن علـــي )عليهمـــا الســسم( قـــد ءـــرج يريـــد 
العـــراقل فمشـــي إليـــ  حـــم التقـــي بـــ  يف ممـــان يبعـــد عـــن اودينـــة مســـرية ثسثـــة  يـــامل 

 فسال : إىل  ين اريد؟ 
  الســـــسم(: كتـــــ   هـــــ  العـــــراق يـــــدعولين إلـــــيهمل ل  ءـــــرج كتـــــبهم فقـــــال )عليـــــ

 وطوامريهم و راها عبد اهللل وقال: وه ه كتبهم يل وقد  ظهروا بيعتهم. 
فاقســـم عليـــ  عبـــد اهلل  ن يرجـــول وا يـــامن  هـــ  الموفـــةل وقـــال: هبـــا قتـــ   بـــو  

 و صي   ءو  . 
  بــــامر مــــن اهلل إا  ن اممــــام )عليــــ  الســــسم( كــــان مصــــمما علــــي اوضــــي وكلــــ

 سبحال .
 فقال عبد اهلل: إكا كان األمر ك ل ل فدعين  حدث  حدينا: 

ـــ  وســـلم( فخـــريه بـــا الـــدليا  ـــ  و ل لـــزل جربا يـــ  علـــي رســـول اهلل )صـــلي اهلل علي
واآلءرةل فاءتار )صلي اهلل علي  و لـ  وسـلم( اآلءـرةل و لـت بضـعة مـن النـيب )صـلي 

بيت  لن انالوا الر اسةل و ن اهلل ما جعـ  كلـ   اهلل علي  و ل  وسلم( واهلل  لت و ه 
 لمم إا وهو ءري و فض  لممل فاعدل عن س ر  وارجو.

 فلم يقب  من  احلسا )علي  السسم( ما  شار ب  عبد اهلل. 
فبمــي عبــد اهلل وعــالق احلســا )عليــ  الســسم( وقــال:  ودعــ  اهللل ومــا  را  إا 

 قتيسس. 
 مام )علي  السسم(ل حينما قال ل : إل   و  حد مل يدر  عبد اهلل هدف ام

مــن  هـــ  بيتـــ  مل ينـــ  احلمومـــةل ظنـــا منـــ   ن اممـــام )عليـــ  الســـسم(  ـــ  الســـلطة 
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والر اسةل كما مل يدر   كنر النا  هدف هـ ا اممـام العظـيم )عليـ  السـسم( فمـالوا 
 ينصحول  للعدول عن ر ي .

نريةل  اها: إحيـاي الـدينل وإلقـاك لقد كالت  سباب النهضة احلسينية و هدافها ك
اوسلمال ولقد كـافح الظلـم وااسـتبدادل والم ـر وامحلـادل والشـر وال سـادل ليمـر  
مماســ  البشــرية الرا عــة مــن هنضــت  اوباركــة ا الــدةل استشــهد لــريوي لبتــة اٍمســسم 
ا ال تيــة الــر كــادت اــ ب  و،ــوتل ويرويهــا بدمــ  الزاكــي ودمــاي  هلــ  وصــحب  الطيبــ

الطاهرينل و حي مـن  جـ  إقامـة احلـق وإدحـاض الباطـ ل ومـن  جـ  إحيـاي العـدل 
والصسحل وإمااة الظلم وال سادل حي  يقول )علي  السـسم( يف وصـيت  الـر سـلمها 
ألءيــ  نيمــد بــن احلن يــة عنــد ءروجــ  مــن اودينــة اونــورةل معلنــا هنضــت   ــد احلمومــة 

  سس: اوستبدةل وشارحاس  هداف  الساميةل قا
إين مل  ءــــرج بطــــرا وا  شــــرا وا م ســــدا وا ظاوــــال وإمنــــا ءرجــــت لطلــــ  … 

امصــسح يف  مــة جــدي نيمــد )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم(  ريــد  ن  مــر بــاوعروفل 
و هنـي عـن اونمـرل و ســري بسـرية جـدي )صـلي اهلل عليــ  و لـ  وسـلم( وسـرية    علــي 

 40…بن    طال  )علي  السسم(
)عليــ  الســسم( يــر  ســعادة البشــرية وحيادــا األبديــة يف مواــ  يف  فمــان احلســا

سبي  دين احلقل وإحياي ااسسم وإلقاكه من براثن الشـر ل وكـ ل  هـدف  صـحاب  
 و ل  ال ين استشهدوا قبل  وبا يدي .

                                                           
 فص  يف مقتل  )علي  السسم(. 11ص  1اوناق  ج  - 15
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  اروين قاالتمم علي الصسة؟ 
ول  الموفـة وصـلح رو  اودا ين قال: ءرج علي معاوية قوم من ا وارجل بعد دء

اممـــام احلســـن )عليـــ  الســـسم(ل فارســـ  إىل اممـــام احلســـن)علي  الســـسم( يســـال   ن 
 ارج فيقاا  ا وارج. 

فقـال اممـام احلسـن )عليـ  السـسم(: سـبحان اهلل ! اركـت قتالـ  وهـو يل حـسل 
 لصسح األمة و ل تهمل  فرتاين  قاا  مع ؟ 
  الموفـة!  اـروين قـاالتمم علـي الصـسة فخط  معاوية  ه  الموفة قا س: يـا  هـ

والزكــاة واحلــجل وقــد علمــت  لمــم اصــلون وازكــون و لــونل ولمــين قــاالتمم ألاــتمر 
علـــيمم و اـــوىل رقـــابممل وقـــد  اـــاين اهلل كلـــ  و لـــتم كـــارهونل  ا إن كـــ  مـــال  و دم 
 صبت يف ه ه ال تنة مطلولل  ا إن ك  شيي  عطيت احلسن بن علي  ت قدمي 

  يف ب ل وا يصلح النا  إا ثسا: إءراج العطاي عند نيل ل وإق ال اجلنود هااا ا
 لوقتهال و زو العدو يف دارهل فإن مل اغزوهم  زوكمل ل لزل.
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 ايها اول  
روي  ن ســـعد بـــن    وقـــاص دءـــ  علـــي معاويـــة فقـــال: الســـسم عليـــ  ل  يهـــا 

 اول !.
 إسحاق لو قلت: يا  مري اوؤمنا!. فضح  معاوية وقال: ما كان علي  يا  با  

 فقال:  اقو ا ج ان  احماس؟ واهللل ما  ح   ين وليتها مبا وليتها ب .
   وعن عبد الـرمحن بـن    بمـرة قـال: وفـدت مـو    إىل معاويـةل  وفـدلا إليـ

 زيادل فدءلنا علي معاويةل فقال: حدثنا يا  با بمرة؟. 
 علي  و ل  وسلم( يقـول: ا سفـة ثسثـونل فقال: إين مسعت رسول اهلل )صلي اهلل

  41ل يمون اول .
  وعن عمار بن ياسر قال: إكا ر يتم الشام اجتمو  مرها علي ابن    س يان

 فاحلقوا مبمة.
وبلــح اوغــرية بــن شــعبة:  ن معــا بــن عبــد اهلل يريــد ا ــروجل فارســ  إليــ  وعنـــده 

ربه بامرهل فمتـ  إليـ : إن شـهد  ين مجاعة فاء  وحبسل وبع  اوغرية إىل معاوية ا
 ءلي ة فخ  سبيل . 

 فاحضره اوغرية فقال:  اشهد  ن معاوية ءلي ةل و ل   مري اوؤمنا.
فقال:  شهد  ن اهلل عزوج  حقل و ن الساعة  اية ا ري  فيهال و ن اهلل يبعـ  

 من يف القبورل فامر ب  فقت .
                                                           

 )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم(:عــن ال ــريقا هــو قولــ   )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( وا ا ــي ان احلــدي  الصــحيح اوــروي عــن رســول اهلل - 11
فصـــ  ا ل ـــاي  26ح 152. وا صــال ص  11111رقـــم )يمــون بعـــدي اثنــا عشـــر ءلي ـــة( راجــو مســـند امحــدل احلـــدي  

واأل مة بعد النيب )صلي اهلل علي  وال  وسلم( اثين عشر وقد صرح رسول اهلل بان او م علي بن ا  طالـ  و ءـرهم اوهـد  
 )عج( .
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 مل يسلموا بعد 
ن رجــس قــال لعمــار بــن ياســر يف حــرب صــ ا: يــا ابــا رو  حبيــ  بــن ثابــت:  

اليقظان!  مل يق  رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: قاالوا النا  حم يسـلموال 
 فإكا  سلموا ح ظت  م دمايهم و موا م.

قــال عمــار: لعــمل همــ ا قــال رســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( ولمــن مل 
ااستســسمل وا يــزال الم ــر متممنــا يف قلــوهبمل وإمنــا يســلم هــؤايل بــ  اجــربوا علــي 

  ظهروا كل  ـ إسسمهم ـ طلباس للعون.



 

 15 

 

62  

 لعنهم رسول اهلل )ص( 
قال علي بـن األقمـر: جئـت عبـد اهلل بـن عمـر فقلـت لـ : يـا صـاح  رسـول اهلل 

 )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(  ءربين عما ر يت ومسعت؟ 
ة ءطابا يقول في : إيا  و ن  دا  دي  رسول فقال عبد اهلل: بع  يل معاوي

 اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( وإا  ربت عنق . 
وواهلل إن ءطاب  ا  نعين من كل ل لقد مسعت رسـول اهلل )صـلي اهلل عليـ  و لـ  
وســلم( يقــول يف معاويــةل ور يــت بعيــينل هــااا :  ن رســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  

إىل معاويـة رسـوا لياايـ  فيليـ  علـي الرسـا   الـر كالـت اـرد  وسلم( كـان قـد بعـ 
إلي  ـ حي  كان معاوية مـن كتـالب الرسـول )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( ـ فلمـا رجـو 
رسول النـيب )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم(  ءـربه بـان معاويـة ياكـ ل فقـال )صـلي اهلل 

 42علي  و ل  وسلم(: )ا  شبو اهلل بطن (.
س يان يوماس راكباس دابة ومعـ  ولديـ  معاويـة ويزيـد  حـداا يقـود واآلءـر ور يت  با 

يســوق الدابــةل فلمــا  بصــرهم رســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( قــال: )اللهــم 
 43العن القا د والسا ق والراك (.

 فقلت ل :  لت مسعت ه ا من رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(؟ 
  صمتا وعميتا.قال عبد اهلل: بليل وإا

                                                           
 225الصـ ا ص فص  يف قول النـيب )صـلي اهلل عليـ  والـ  وسـلم( يف معاويـة ا  شـبو اهلل بطنـ . ووقعـة  711الطرا ف ص  - 12

 اجلزي الرابو من كتاب ص ا لنصر بن مزاحم . 
فصـ   211اجلزي الرابو من كتاب ص ا لنصر بن مـزاحم وشـرح هنـج البس ـة ابـن    احلديـد ص  225وقعة الص ا ص  - 11

 م اءرة با احلسن بن علي ورجاات من قريو .
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 عبد اهلل بن بدي  ا زاعي 
قـــال الشـــعيب: كـــان عبـــد اهلل بـــن بـــدي  ا زاعـــي وهـــو مـــن  صـــحاب علـــي )عليـــ  
الســسم( يف معركــة صــ ال متقلــدا ســي ا ودرعــال ف ــرق اهــ  الشــام بســي   ومحــ  

 عليهم حم وص  قريبا من ءيمة معاوية. 
  م  بمام  جنده علي عبد اهلل.فابلح معاوية حبي  بن مسلمة ال هري بان 

فتشــابمت ميســرة  هــ  الشــام بقيــادة حبيــ  بــن مســلمة مــو ميمنــة  هــ  العــراقل 
فحمـــ  عبـــد اهلل محلـــة علـــي ءيمـــة معاويـــة حـــم اقـــرتب منهـــال ممـــا ا ـــطر معاويـــة  ن 
ـــارات عنمـــان(! فظـــن  ـــا لن يتحـــر  مـــن ممالـــ  إىل ا لـــفل وصـــاح بـــاعلي صـــوا ل )ي

عنمان بن ع انل يف حا  ن كان يقصد  ءاه عنمـان الـ ي معاوية و اباع   ل  يريد 
 استشهد.

وكان عبد اهلل بن بدي  قد صمم علـي قتـ  معاويـةل فصـاح معاويـة باهـ  الشـام: 
و مم ارموه باحللارةل فاء   ه  الشام يرمول  بالسهام وباحللارة مـن كـ  جالـ ل 

 لي  ثرها. حم  صي  جبراحات بالغة يف جسم ل ومل يستطو الوقوف فسقط ع
فلاي معاوية مو عبد اهلل بن عامر وكـان ابـن عـامر صـديقاس ابـن بـدي  مـن قبـ ل 
فوق ــا علــي لعــو ابــن بــدي ل فنــزع ابــن عــامر عمامتــ  مــن ر ســ  وو ــعها علــي جنــازة 

 ابن بدي ل وارحم علي .
 فقال معاوية: اكشف يل عن وجه . 

 يل روح يف بدين.  فقال ابن عامرل واهللل ا  ارك  لتلعل  منلةل ما دامت
فلما كشـف ابـن عـامر عـن وجـ  ابـن بـدي ل قـال معاويـة: واهللل إن هـ ا لصـنديد 

 وكبو قوم .
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  عبــد اهلل بــن بــدي  بــن ورقــاي ا زاعــي: مــن  صــحاب رســول اهلل )صــلي اهلل
عليــ  و لــ  وســلم( ور ــيس قبيلــة ءزاعــةل  ســلم قبــ  فــتح ممــةل وشــار  يف  ــزوة فــتح 

كـان مـن فضـسي  صـحاب علـي )عليـ  السـسم( واستشـهد ممة وحنا والطـا فل ل  
 و ءوه عبد الرمحن يف معركة ص ا.
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 علي)ع( يراق   واده 
كـان علـي )عليـ  السـسم( مـو  واده يف معركـة صـ ا يق ـون علـي اويسـرةل فلمـا 
ر   األمحر ـ وهو  ـسم  بـو سـ يان  و عنمـان ـ عليـاس )عليـ  السـسم(ل قـال يف ل سـ : 

 ل إن ه ا لعلي قتلين اهلل إن مل  قتل ل ل مح  علي علي )علي  السسم(. واهلل
فتقــدم إليــ  كيســان ـ  ــسم علــي )عليــ  الســسم( وبعــد  ن ابــادا  ــربتا ســقط  
كيسان شهيداسل ومرة ثالية مح  األمحر علي اممام )علي  السسم( فمـد اممـام )عليـ  

 وطرح   ر ا.  السسم( يده إلي  و ء  بتسبيب  وج ب  إلي 
فحمــ  عليــ  احلســا )عليــ  الســسم( ونيمــد ـ ابنــا علــي )عليــ  السسم(ـــ فضــرباه 
بالسيفل وكان علي )علي  السسم( واق اس يراق   واده وينظر إليهمل وبعـد  ن فر ـوا 
من قت  األمحـرل قـال اممـام )عليـ  السـسم( لولـده احلسـن )عليـ  السـسم( الـ ي كـان 

 ي بـين! وـاكا ا اشـار   ءويـ ؟ فقـال )عليـ  السـسم(: إهنمـا  واق ا إىل جنـ   بيـ :
 44قد ك ياين.

                                                           
 . 111ص  7نا( . وشرح هنج البس ة ابن    احلديد جوفي : )ك ياين يا  مري اوؤم 211راجو وقعة الص ا ص - 11
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 اوصاحبة اونهية 
 قي  مبراهيم بن  دهم مل ا اصاح  النا ؟ 

فقــال يف اجلــواب: ان صــحبت مــن هــو دوين  كاين جبهلــ ل وإن صــحبت مــن هــو 
 صحبت  فوقي امرب عليل وإن صحبت من هو منلي حسدينل فاشتغلت وا ليس يف

 مسيلل وا يف وصلت  القطاعل وا يف األلس ب  وحشة.
  قـول: اوصـاحبة اونهيـة هــي مـا هنـي عنهـا اوعصــومون )علـيهم السـسم( فقــد 

 ورد عن اممام الباقر )علي  السسم( قال  وصاين    فقال: 
 يا بين ا اصاحنب مخسة وا  ادثهم وا ارافقهم يف طريق. 

 فدا  يا  ب  من هؤاي ا مسة؟فقال: قلت: جعلت 
 قال: ا اصحنب فاسقاس فإل  يبيع  باكلة فما دوهنا. 

 قال: قلت: يا  ب  فمن الناين؟ 
 قال: البخي  فإل  يقطو ب  يف مال   حوج ما كنت إلي . 

 قال: فقلت: ومن النال ؟ 
ـــ  مبنزلـــة الســـراب يبعلـــد منـــ  القريـــ  ويقـــرلب منـــ   قـــال: ا اصـــحنب كـــ ابا فإل

 يد. البع
 قلت: ومن الرابو؟ 

 قال: ا اصحنب  محقاس فإل  يريد  ن ين ع  فيضر . 
 قلت: يا  ب  ومن ا امس؟ 

قــال: ا اصــحنب قــاطو رحــم فــإين وجداــ  ملعولــاس يف كتــاب اهلل عزوجــ  يف ثسثــة 
 موا و. 
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 وعلي ه ا فالصحبة نيمودة إا يف اووارد اوستننيات ا مطلقاس.
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 بين  دمبا اوس مة و  
ورد عـــن اممـــام الصـــادق )عليـــ  الســـسم( حينمـــا ســـال  عبـــد اهلل بـــن ســـنانل  ن 

 اوس مة  فض   م بين  دم؟ قال: قال  مري اوؤمنا )علي  السسم(:
إن اهلل اعـــاىل ركـــ  يف اوس مـــة عقـــس بـــس شـــهوةل وركـــ  يف البهـــا م شـــهوة بـــس 

هوا  فهـــو ءـــري مــــن عقـــ ل وركـــ  يف بـــين  دم كليهمــــال فمـــن  لـــ  عقلـــ  علــــي شـــ
  45اوس مةل ومن  ل  شهوا  علي عقل  فهو  شر من البها م.

 .قول: علي ه ا فاملسان برز  با العق  والشهوة  
وا ا ي ان مـا قالـ  )عليـ  السـسم( إمنـا هـو علـي سـبي  الغالـ  وااصـ   و مـا  

 ن بالشهوة.اشب  وإا فاحليوان  يضا ل  شيي من العق  كما  ن اوس مة قد يزودو 

                                                           
 الباب الساد  باب العلة الر من  جلها صار يف النا  من هو  فض  من اوس مة. 1ح 1عل  الشرا و ص  - 17
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 كسممم لور
قال النيب )صلي اهلل علي  و ل  سلم(: )من اعتدل يوماه فهو مغبونل ومـن كـان  

 ــده شــرا مــن يومــ  فهــو ملعــونل ومــن مل يت قــد النقصــان يف عملــ  كــان النقصــان يف 
  46عقل ل ومن كان يف لقصان فاووت ءري ل (.

ي عمــر   شــح منــ  علــي وقــال )صــلي اهلل عليــ  و لــ  ســلم( أل  كر: )كــن علــ
  47درا  ودينار (.

وقــال  مــري اوــؤمنا )عليــ  الســسم(: )فتــدار  مــا بقــي مــن عمــر ل وا اقــ   ــداس 
وبعد  دل فإمنا هلـ  مـن كـان قبلـ  بإقـامتهم علـي األمـاين والتسـويفل حـم  اـاهم 

 48 مر اهلل بغتة وهم  افلونل فنقلوا علي  عوادهم إىل قبورهم اوظلمة الضيقة(.

                                                           
 . 21ص 2جمموعة ورام ج - 16
   كر الغ اري .ال ص  ا امس يف وصية رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( أل 165ممارم األءسق ص  - 15
 ال ص  السابو يف كم الدليا . 265. ومشماة األلوار ص  117ص  2جمموعة ورام ج - 11
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 لقد  لص  !
كان علي )علي  السسم( يف  حـد  يـام صـ ا واق ـا بـا الصـ ال فصـاح مبعاويـة 

 : يا معاوية! يا معاوية.
 فقال معاوية: س ل ما كا اريد؟ 

 فقال )علي  السسم(: هلم إيلل حم  كلم .
 فخرج معاوية يصحب  عمرو بن العاصل ووق ا قريبا من اممام )علي  السسم(.  

عليــ  الســسم( لــ : الويــ  لــ ! وــاكا يتقااــ  النــا  ألجلنــال هلــم إىل اويــدان فقال)
 لنتبارزل فم  من قت  صاحب  امون ا سفة من لصيب .

 فالت ت معاوية إىل عمرو بن العاص قا س: ما ار   لت؟. 
قــــال عمــــرو: لقــــد  لصــــ   علــــيل وإن فــــررت مــــن هــــ ا الــــر يل فســــتمون الــــت 

 و واد  يف  يق دا ما. 
جابــ  معاويـــة : ومنلــ  يعلـــم منلـــيل واهلل مــا بـــارز  حـــد ابــن    طالـــ ل حـــم فا

 اتخض  األرض من دم ل ل عاد معاوية إىل  ءر الص وف. 
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 ح  مشملة األسر   
يف يوم من  يام صـ ا محـ  عسـمر الشـام علـي عسـمر  هـ  العـراقل وحاصـرهم 

 لي )علي  السسم(. فاء  منهم ما يقرب من الف ل رل وقطو ااصا م بعسمر ع
فصــاح علــي )عليــ  الســسم(:  ا مــن  حــد يعــري مجلمتــ  هلل لويــؤثر دليــاه علــي 

  ءرا ؟ 
فلــايه عبــد العزيــز بــن احلــارا مــن قبيلــة )جعــف( راكبــا فرســ  وحــامس ســسح ل 

 وقال: ما ال ي اامرين ب .. فواهلل إين ألفع  كل .
ركنـ ل امحـ  علـي  هــ   فقـال لـ  علـي )عليــ  السـسم(: ثبـت اهلل قـدم  و حمــم

الشام حم ابلح احملاصرينل وق   م: إن  مري اوؤمنا يـبلغمم السـسمل ويقـول لمـم: 
قولوا باعلي  صواامم: اهلل  كـربل وا إلـ  إا اهللل مـن كلـ  اجلالـ ل ولـن مـن هنـال 

 وامحلوا علي  ه  الشام من جالبممل ولن لم  عليهم من ه ا اجلال .
ومح  علي عسمر الشامل ومل ،  ساعة واحـدة حـم بلـح  فضرب اجلع ي فرس 

 احملاصرينل ووا ر وه فرحوا ب ل وسالوه: كيف حال  مري اوؤمنا؟ 
قال: خبريل وهو يبلغمم السـسمل و بلغهـم ءطـاب اممـام )عليـ  السـسم( فحمـ  
احملاصرون مـن ممـان احلصـرل واممـام )عليـ  السـسم( مـن ا ـارجل علـي عسـمر  هـ  

مل فمسـرت حلقـة احملاصـرة وجنـوا مـن احملاصـرةل ومل يقتـ   ـري واحـد مـنهمل فيمــا الشـا
قتـ  سـبعما ة مـن عسـمر  هــ  الشـامل ل قـال علـي )عليــ  السـسم(: مـن قـدم ءدمــة  

 كبرية يف ه ه العمليات؟ قالوا:  لت يا  مري اوؤمنا. 
 قال )علي  السسم(: ا ل ب  عبد العزيز اجلع ي.
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 احلرب الشهامة يف 
قال صعصعة بن صوحان: وا التقي عسمر علي )علي  السسم( مو عسمر  ه  
الشامل ءرج كري  بن الصباح ـ ومل يمن يف عسمر  ه  الشام من هو اشـلو منـ  ـ 
إىل اويدانل وطل  من يبـارزهل فخـرج إليـ  مرا ـو بـن الو ـاح مـن  هـ  العـراق فبـارزه 

 ل ل ءـرج إليـ  مبـارز ثالـ  مـن عسـمر حم استشهدل ل ءرج إلي   ءر فقتل  كري
علي )علي  السسم( فقتلـ  كريـ  هـو اآلءـرل فو ـو جنـا زهم الواحـدة فـوق األءـر  

 وصعد عليهال وطل  مبارزا يبارزه. 
فـــ ه  علـــي )عليـــ  الســـسم( بن ســـ  إىل اويـــدانل وقـــال: الويـــ  لـــ  يـــا كريـــ ! 

 ل  وسلم(ل الوي  ل  يـا   ءوف  بغض  اهلل و دعو  إىل سنة لبي  )صلي اهلل علي  و 
 كري ! ه ا ابن هند يريد  ن يورد  النار.

فقال كري : مسعت المنري من ه ا المـسمل ولسـت  اجـة إليـ ل فـإن كنـت ممـن 
    اوبارزةل فتقدم.

فقال )علي  السسم(: )ا حول وا قوة إا باهلل العلي العظـيم(ل فتقـدم إليـ  علـي 
علـــي األرضل ل طلـــ  مبـــارزا فخـــرج إليـــ  مهـــ ل فضـــرب   ـــربة ســـقط كريـــ  منهـــا 

احلارا بن وداعة فقتل ل ل طلـ  مـن يـربز إليـ ل فـربز إليـ  اوطـاع بـن اوطلـ ل فقتلـ  
)علي  السسم( ل طل  من يبارزهل فلم ارج إلي   حد ل فصاح علـي )عليـ  السـسم( 

الشـهر الحـرام بالشـهر الحـرام والحرمـات قصـاص فمـن اعتـد  باعلي صـوا : 
م فاعتـــــدوا بمثـــــل مـــــا اعتـــــد  علـــــيكم واتقـــــوا اهلل واعلمـــــوا أن اهلل مـــــع علـــــيك
المتقين

49. 
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ل لاد  )علي  السسم( معاوية وقال: الوي  ل  يـا معاويـة! عـسم يتقااـ  النـا ل 
  ءرج إيلل لنتقاا ل فاينا قت   راح صاحب .

فقال عمرو بن العاص: ا تنم ه ه ال رصةل فقد قت  ثسثة مـن شـلعان العـربل 
 لعل  ستنتصر علي : و 

فقـــال معاويـــة: الويـــ  لـــ  يـــا عمـــرو! اريـــد قتلـــيل حـــم اتـــوىل ا سفـــة؟ بـــئس مـــا 
  شرت ب  علي وما  لص تين حا اامرين بامر امره  لن س .
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 يف شلاعة علي )ع(
روي  ن اوــأل اجتمعــوا يف صـــ ا وعاويــةل وككـــروا شــلاعة علـــي )عليــ  الســـسم( 

 س يان: ا لظري لعلي.  واألشرتل فقال عتبة بن   
قال معاوية: قت  علي  با  يا وليد بن    معيط يوم بـدرل و ءـا  يـا  بـا األعـور 
يـــوم  حـــدل و بـــا  يـــا  بـــا طلحـــة يـــوم اجلمـــ  لفـــإكا اجتمعـــتم  دركـــتم ثـــاركمل وشـــ يتم 

  ل سممل فضح  الوليدل وقال:
 يقول لمم معاوية بن حرب  ما فيمم لو  اركم طلوب

 علــي بامسر ا دللن  المعـــوب شد علي    حسن
 كان القوم وا عاينـــــــــوه ءسل النقو ليس  ا قلوب
 وقد لاد  معاوية بن حرب فامسع  ولمن ا جييـــــ 

قـــال الوليـــد: إن مل اصـــدقوين فاســـالوا عمـــروا اـــربكم عـــن شـــلاعت ل وقـــد ردهـــا 
 بمشف سويا .
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 واكا االتقال؟ 
ال ـــزاري قـــال: كنـــت مـــو علـــي )عليـــ  الســـسم( يف معركـــة رو   مســـاي بـــن احلمـــم 

ص ال و ت رايـة عمـار بـن ياسـرل فر يـت رجـس اـرتق الصـ وف حـم وصـ  إلينـال 
 فقال : من منمم عمار بن ياسر؟ 

 فقال عمار: ها  لا كا. 
 قال:  لت  بو اليقظان؟. 

 قال: بلي. 
 . فقال الرج : يل إلي  سؤالل    سال  ب  عسلية  م سراس؟

 فقال عملار:  لت وما اريد. 
فقال الرج :  ر  من األفضـ  امعـسن بـ ل ءرجـت مـن عنـد  هلـي علـي بصـرية 
مـن  مــري وشــاركت يف هــ ا احلــربل و لــا علــي يقــا مــن  ن  هــ  الشــام علــي  ــسلة 
وباطــ ل وإلــا علــي ا ــد  واحلــقل حــم حالــت الليلــة اوا ــيةل فصــاح مؤكلنــا وقــال: 

هللل و شهد  ن نيمـداس رسـول اهللل فقـال مـؤكهنم مبنـ  كلـ ل ومـا  شهد  ن ا إل  إا ا
 ن صلينا حم صلوا مبن  صسانال ووا دعولا دعوا من  ما دعولـال وحـا قر لـا القـر ن 
قريوا كقرايانال فلمـا ر يـت هـ ه احلـال اسـتوىل شـ  علـي قلـيبل ومل يغمـ  يل ج ـن 

ت إىل  مــري اوــؤمنا )عليــ  الــ  الليلــة و ءــ ت اــزامحين األفمــارل فلمــا  صــبحت جئــ
 السسم( وشموت ل  كل .

 فقال )علي  السسم( يل: ه  لقيت عماراس ؟. 
 قلت: ا. 

 قال )علي  السسم(: اكه  إلي  وء  بقول ل و  ا جئت . 
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فقــال عمــار:  مل اعــرف  ن هــ ه الرايــة الســوداي الــر اقــابلين هــي رايــة عمــرو بــن 
ثـسا مـرات علـي عهـد رسـول اهلل )صـلي  العاصل وقد حاربـت صـاح  هـ ه الرايـة

اهلل عليــ  و لــ  وســلم( وهــ ه هــي اوــرة الرابعــةل ومل امــن باحســن مــن ســابقتهال فهــي 
 ســـوي و ظلـــم. هـــ  شـــاركت يف حـــروب بـــدر و حـــد وحنـــا؟  و شـــار  فيهـــا  بـــاؤ  

 وحدثو  مبا جر  فيها؟. 
 فقال: ا.

صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  فقـــال عمـــار: مواقـــو راياانـــا هـــي مواقـــو رايـــات رســـول اهلل )
وســلم( يف معــار  بــدر و حــد واألحــزابل ومواقــو رايــادم هــي مواقــو رايــات الم ــارل 
فراياانــا اليــوم هــي بيــد مــن كالــت رايــة رســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( بيــدهل 

 ورايات هؤاي بيد رايات  ه  الشر .
واهلل لقـد  حببـت وه ا العسمر المبـري الـ ي اـراه  ـيط مبعاويـة مـن كـ  جالـ ل 

 ن يمون كل  ـ  ي العسمر ـ رجسس واحداسل ويقو يف يديل ألقطو ر س  قطعة قطعـةل 
 واهلل إن دمايهم  ح  من دم الطريل فه   ن دم الطري حرام؟ 

 فقال الرج : ال إل  حسلل 
 فقال عمار: فإن دم هؤاي من  ه ال فه   بصرا ؟. 

 قال: بلي.
قــــال لــــ  عمــــار: إن هــــؤاي يضــــربولنا بالســــيوف  فلمــــا  راد الرجــــ   ن ينصــــرفل

ويقولون عنا:  لنا علي باط ل ولو كنا علي حق وا  لبولال واهلل ما عندهم مـن احلـق 
قيــد الــرمو الــ ي يــدء  العــا فيؤكيهــال ولــو  ــربولا حــم يبلغــوا بنــا ســع ات هلــر 

 لعلمنا إللا علي احلق وهم علي الباط . 
 هـ ا الرجـ : قولـ  اعـاىل:   قول: ومـن ااجوبـة علـي اشـمال وإن طائفتـان

من المؤمنين اقتتلوا 
50. 

                                                           
 . 1سورة احللرات :  - 75
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 اوصاحف علي  سنة الرماح  
رو  ،يم بن حـ   قـال: ر يـت يف صـبح  حـد  يـام صـ ا ويف مقدمـة الصـ وف 
لعســمر الشــام شــيئا كالــ   عــسمل ووــا صــحا اجلــول وإكا  لــا مبصــاحف مرفوعــة علــي 

اوسلد األعظم يف الشام علـي ثسثـة رمـاح  ملـ  عشـرة  سنة الرماحل وقد شد قر ن 
 شـخاصل مـو ما ـة مصـحف  مـام العسـمر ينـادي حاملوهـا ـ وهـم مـن  هـ  الشـام ـ 
بــاعلي  صــوادم: يــا معشــر العــرب! راقبــوا اهلل يف  مــركمل وفمــروا يف النســاي والبنــاتل 

 بيننا وبينمم. ومن للروم والرت  بعدكمل واككروا اهلل يف دينممل وه ا كتاب اهلل 
فقـال علــي )عليــ  الســسم(: إ ــي!  لـت اعلــم  ن هــؤاي ا يريــدون القــر ن فــاق  

 بيننا. 
فوقـــو ااءـــتسف بـــا  صـــحاب علـــي )عليـــ  الســـسم(ل فقـــال بعضـــهم: ا لـــرت  
قتــا مل وقــال  ءــرون: علينــا  ن لســتلي  وــا دعولــا إليــ  مــن  مــيم كتــاب اهللل و ن 

 تا م. لر ي ب  حممال وا يستح  ق
 فنلح معاوية يف حيلت .
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 إبليس ،ن   ربو مرات 
رو  جابر بن عبد اهلل األلصاري قال: إن إبليس اللعا ،ن  باربو صور يف  ربو 

 مرات.
ف ــي معركـــة بـــدر: ،نـــ  بصـــورة ســـراقة بـــن جعشـــمل وقـــال لقـــريو: ا  الـــ   :1

   علي عقبي .لمم اليوم من النا  وإين جار لممل فلما ارايت ال ئتان لم
ويف قصـــة بيعـــة العقبـــةل وقـــد بـــايو فيهـــا ســـبعون رجـــسس مـــن  هـــ  اودينـــة النـــيب  :2

)صلي اهلل علي  و ل  وسلم(ل فتمن  إبليس بصورة منب  بن احللاجل وصر  قا سس: يـا 
معشر قريو! إن نيمداس )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( والصباة ـ ال ين اركوا الدين ـ يف 

 م. العقبةل فاءرجوه
 فقال رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: ا يوامم ه ا.

: وعنـــدما اجتمعـــت قـــريو يف )دار النـــدوة( واـــامروا علـــي مقاومـــة رســـول اهلل 3
)صــلي اهلل عليـــ  و لــ  وســـلم(ل ،نــ  إبلـــيس بصــورة شـــيخ كبــري مـــن جنــدل وطـــرح  ـــم  

وإذ اعاىل ه ه اآلية: كي ية قت  رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(ل فالزل اهلل 
 . 51يمكر بك الذين كفروا ليثبتو  أو يقتلو  أو يخرجو 

ووـــا ار ـــ  رســـول اهلل )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم( مـــن هـــ ه الـــدليال ،نـــ   :4
الشـــيطان بصـــورة اوغـــرية بـــن شـــعبةل فقـــال للمنـــافقا: ا العلـــوا ا سفـــة كســـروية  و 

روا النســاي احلوامــ  بــان يلــدن لمــم ككــرا قيصــرية بــان ابقــي يف بــين هاشــمل و ن انتظــ
 ابايعول ل وه ا يشق عليممل فالتخبوا من اريدول ل ليمون ءلي ة لمم.

   قــول: ا ا ــي  ن الشــيطان ،نــ  بصــور عديــدة يف األديــان الســابقة ايضــاسل 
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وإمنا ككر الراوي ه ه األربعة الر علم هبا زمن رسول اهلل )صلي  52كما يف الروايات
   و ل  وسلم( وبعد وفاا  مباشرة.اهلل علي
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  لا ابنة حاد الطا ي  
وــا جــئ باســر  قبيلــة طــي إىل رســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم(ل اقــدمت 
إليـــ  بنـــت مجيلـــةل ووق ـــت  مامـــ ل و ءـــ ت اـــتململ فتعلـــ  النـــا  مـــن فصـــاحتها 

قــوميل كــان    وبس تهــال وممــا قالتــ : يــا نيمــد  عتقــين مــن األســرل  لــا ابنــة شــريف 
مللــا احليــار ل ي ــ  العــاينل ويشــبو اجلــا ول ويمســي العريــانل ويرعــي حــق اجلــارل 

  لا ابنة حاد الطا ي.… ويمرم الضيفل وا يااي  طال  حاجة إا ورجو مسروراس 
فقال  ا رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: يا جارية إن مـا قلتيـ  هـي صـ ة 

لما لرتمحنــا عليــ ل ل قــال )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم(: اوــؤمنل ولــو كــان  بــو  مســ
 فموا  سرهال ألن  باها كان    ممارم األءسق. 

فطلبــت مــن الرســول )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم(  ن اــدعو لــ ل فاســتمو )صــلي 
اهلل علي  و ل  وسلم( إىل دعا هال قـا س:  صـاب اهلل بـرب  مواقعـ ل وا جعـ  لـ  إىل 

ســل  لعمــة عــن كــر  إا جعلــ  ســبباس يف ردهــا عليــ ل ل إن النــيب  لئــيم حاجــةل وا
 )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(  رسلها مو بع  النقاتل إىل عشريدا.
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 عبا  بن ربيعة يف ص ا 
رو   بو األ ر التميمـي قـال: ر يـت عبـا  بـن ربيعـة يف حـرب صـ ال وقـد مـأل 

ه سـيف  ـاينل وقـد ركـ  فرسـا  صـيلة ل س  بالسسحل فعلي ر س  قناعل وكان يف يـد
 سودايل عيناها كعيين األفعي اضيي.

 فصاح ب  رج  من  ه  الشام يدعي )عرار( فقال: هلم إيل يا عبا  لنتبارز. 
فقال لـ  عبـا : فلننـزل عـن فرسـينال فشـد عبـا  شـيئا مـن ثوبـ  علـي ظهـره شـدا 

 نيمماسل و عطي فرس  لغسم .
سـيفل ومل يسـتطو كـ  منهمـا  ن يوقـو إصــابة فحمـ  كساـا كـ  علـي اآلءـر بال

بـاآلءرل حـم ر   العبـا   ن  زرار ـ الدكمـة ـ الرجـ  الشـامي مشـقوق قلـيسل فمـد 
يـــده إليـــ  وج بـــ  حـــم مزلقـــ  اىل الصـــدرل ل رجـــو فضـــرب  علـــي صـــدره  ـــربة هشـــم 
   سع ل فسقط الشامي إىل األرضل فهزت  صوات التمبري من العسمرين األرض.

قــاتلوهم يعــذبهم اهلل بأيــديكم أل ــر: فســمعت ورا ــي صــواا يقــول: قــال  بــو ا
ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين

53. 
فالت ت إليـ  فـإكا  لـا بـامري اوـؤمنا )عليـ  السـسم( يقـول: يـا  بـا األ ـر! مـن هـ ا 

 ال ي يقاا  عدولا؟. 
 قلت: عبا  بن ربيعة. 

ربيعــة وقــال لــ :  مل  قــ  لــ  وللحســن فاحضــر اممــام )عليــ  الســسم( عبــا  بــن 
 واحلسا وعبد اهلل بن جع ر:  ن ا ارتكوا ممالممل وا اباشروا القتال. 

 فقال عبا : يا  مري اوؤمنا  يطلبوين للمبارزة وا  جيبهم؟. 
                                                           

 . 11سورة التوبة :  - 71
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قال )علي  السسم(: لعم إطاعة اممام  فض ل يريـد معاويـة  ن ا يبقـي  حـد مـن 
 يط ئ لور اهلل و رق قلوهبم. بين هاشم حيال و    ن 

فلمــا علــم معاويــة مــا جــر ل قــال: هــ  مــن رجــ  ياءــ  بــدم عــرار؟ فتهيــا رجــسن 
 من قبيلة  م. 

فقال  ما معاوية: ك  من قت  عباسا فل  عندي جا زة كبريةل فلاي الرجسن إىل 
 اويدان وطلبا عباسا للمبارزة. 

  فقال  ما عبا : ينبغي علي  ن  ستاكن إمامي.
 فلما جاي إىل اممام )علي  السسم( و علم  بال ي حص . 

 قال ل  اممام )علي  السسم(:  عرين وسا   حرب . 
فلمــا لــبس اممــام )عليــ  الســسم( لبــا  عبــا ل ركــ  فرســ ل وكهــ  بن ســ  إىل 

 اويدانل فظن الرجسن الشاميان  ل  عبا . 
 فقاا ل : ه  مسح ل  إمام ؟. 

أذن للــذين يقــاتلون بــأنهم ولمـــوا وإن اهلل ( هــ ه اآليــة: فقــر  )عليــ  الســسم
  .54على نصرهم لقدير 

فحمـــ   حـــداا علـــي اممـــام )عليـــ  الســـسم( فلـــم  هـــ ل فحمـــ  اآلءـــرل فاحلقـــ  
اممـــام )عليـــ  الســـسم( برفيقـــ ل ل رجـــو )عليـــ  الســـسم( يف اويـــدانل وهـــو يتلـــو قولـــ  

 .55مات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحر اعاىل: 

                                                           
 .   11سورة احلج :  - 71
 . 111سورة البقرة :  - 77
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55  

 ااق اهلل يا معاوية  
كــان األحنــف بــن قــيس جالســا مــو معاويــةل فــدء  عليــ  رجــ  مــن  هــ  الشــامل 

 وقر  ءطبةل ووقو يف علي )علي  السسم(ل فلع  النا  رؤوسهم إىل األرض. 
فالت ت األحنف إىل معاوية وقال: ااق اهلل يا معاويةل وارفو يد  عن علي )علي  

 ا كره بسويل فقد لقي رب ل واهلل لقد كان علي)علي  السسم( كا سـابقة السسم(ل وا
عظيمةل لقي ال طرةل كنـري الربكـةل  مـ  المنـري يف سـبي  اهللل اعلـم العلمـايل و حلـم 

 احللمايل و فض  ال ضسيل ووصي ءاد األلبياي.
ينبغـي فقـال معاويـة: واهللل لقـد مـألت العيـون باألشـوا ل فقلـت  شـياي مل ارهـال ف

 ل   ن اصعد اونرب والعن عليا. 
فقال األحنف:  ر  من األفض   ن اع يـين مـن كلـ ل ولـو  جرباـين عليـ  فـو اهلل 

 ا  سرتجو لساين.
 فاصر علي  معاوية  ن يعلن عليا من علي اونرب. 

فقـــال األحنـــف: عنـــد كلـــ   قـــول االصـــاف فيمـــا كـــان بينـــ  وبـــا علـــي )عليـــ  
د اهلل و ثــس عليــ  وصــلي علــي نيمــد اوصــط ي )صــلي اهلل الســسم(ل فصــعد اونــرب ومحــ
 علي  و ل  وسلم(ل ل قال: 

 يهـا النـا  إن معاويــة قـد  مـرين  ن  لعــن عليـال فـاعلموا  ن عليــا ومعاويـة اقــااسل 
وك  منهما قد ادعي ان اآلءر اعتد  علي ل فاملنوا علـي دعـا ي فـاقول: اللهـم العـن 

  لوقاا   حد ه ين ممن اعتد  وظلم اآلءر.  لت ومس مت  و لبيا   ومجيو 
 فقال معاوية: واهللل ما قصدت  ريي.

  األحنــف بــن قــيس: امســ  صــخر  و الضــحا ل كــان عاوــا حميمــال موصــوفا
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برجاحــة العقــ  لشــلاعاسل حليمــاسل كا ر ي متــال  ســلم يف عهــد الرســول )صــلي اهلل 
هــ  65السـسم(ل اـويف سـنة  علي  و ل  وسلم( ومل يرهل وكان من  صحاب علي )عليـ 

 يف  يام عبد اهلل بن الزبري.
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51  

 ا رهبالية يف امسسم  
جايت امر ة عبد اهلل إىل رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(ل فسا ا الرسول 

 )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( عن حا ا؟. 
 فقالت: ه ه حايل كما ار ل إن عبد اهلل قد ار  الدليا.

 سول )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: وكيف؟.فقال الر 
فقالــت: قــد حــرم النــوم علــي ل ســ ل ويصــوم األيــام كلهــال وا ياكــ  اللحــمل ومل 

 يعط حق الزوجة. 
 فقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: و ين هو اآلن؟.

 قالت: ءرج من البيت وسيعود قريبا.
 فقال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: إكا جاي فاءربيين. 

ما رجو عبد اهلل إىل بيت ل و ءرب بـ  النـيب )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم(ل كهـ  فل
 إىل منزل ل وقال ل : ما ه ه ااءبار الر اصلين عن ؟. ملَ مل انم اللي ؟. 

 قال: آلمَن ال زع األكرب. 
 قال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( واكا ا ااك  اللحم؟. 

 قال: حم  كَ  من حلم اجلنة. 
 )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: ملَ مل اعط حق امر ا ؟ قال 

 قال: طمعا يف لساي اجلنة فإهنن  فض . 
فقـــال )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم(: يـــا عبـــد اهلل إن رســـول اهلل ياكـــ  ويصـــوم 
وياكـــ  اللحـــم ويعطـــي حـــق اوـــر ةل يـــا عبـــد اهلل إن هلل يف كمتـــ  حقـــال و ن لبـــدل  

 علي  حقال و ن لزوجت  علي  حقا.
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 فقال: يا رسول اهلل  ا اامرين  ن  صوم مخسا و فطر يوما؟ 
 قال: ا. 

 قال: فاربعة  يام  صومهال و فطر يوما؟ 
 قال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: ا. 
 قال: فنسثة  يام  صومهال و فطر يوماس؟ 
 قال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: ا. 
 قال: فيوما  صومهمال و فطر يوماس؟. 

 )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: ا. قال 
 قال: فيوم  صوم ويوم  فطر في ؟ 

 قال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: ه ا صوم  ءي داود )علي  السسم(.
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51  

 ما منع  من لصر ا لي ة؟  
كــان  بــو الط يــ  عــامر بــن وا لــة رجــس فا ــس عــاقسل مــن شــيعة علــي ابــن    

ي معاويــةل فســال  معاويــة: كيــف حزلــ  عــ  طالــ  )عليــ  الســسم(ل دءــ  يومــا علــ
 فراق صاحب  وموا     احلسن؟ 

 قال: كحزن  م موسي علي موسيل وع ري إىل اهلل فيما قصرت ب  عن .
 فقال معاوية:  لست ممن حاصر عنمان؟ و عان علي ؟

 قال: ال ولمين ممن حضره ومل  لصره.
 قال معاوية: وما منع  من لصره؟ 

 هاجرون واأللصار.قال: مل ينصره او
 فقال معاوية:  ما لقد كان حق  واجبا عليهم  ن ينصروه!.
 قال  بو الط ي  فما منع  من لصرهل ومع   ه  الشام؟.

 فقال معاوية:  ما طليب بدم  لصرة ل . 
 فضح   بو الط ي ل ل قال:  لت وعنمان كما قال الشاعر: 

 ا  ل ين  بعد اووت اندبين 
 وداين زاداس ويف حيا  مـــا ز  
  بـــو الط يـــ  عـــامر بـــن وا لـــة اللينـــي: ولـــد يف ســـنة معركـــة  حـــدل و در   ـــان 

سنا من حياة الرسول األكرم )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(ل وبعد  ن بلح احللـم  قـام 
يف الموفة واءتارها مسمنال وكان من ءل   صحاب علي )علي  السسم(ل وشـار  

هــل وكـان  ءـر الصـحابة  115و حروبـ ل اـويف سـنة مو اممام )علي  السسم( يف مجيـ
 مواا.
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 ويف قبال معاوية
وقعت نيـاورة جلاريـة بـن قدامـة مـو معاويـةل كمـا  ءرجهـا ابـن عسـاكر يف )اـاريخ 
الشــام( عــن ال ضــ  بــن ســويدل قــال: وفــد جاريــة بــن قدامــة علــي معاويــةل فقــال لــ  

النــار يف شــيعت  الــو  قــر  معاويــة: إن الســاعي مــو علــي بــن    طالــ ل واووقــد 
 عربية اس   دمايهم.

قــــال جاريــــة: يــــا معاويــــة! دع عنــــ  عليــــال فمــــا  بغضــــنا عليــــا منــــ   حببنــــاهل وا 
  ششناه من  لصحناه.

 قال: و  ل يا جارية! ما كان اهول  علي  هل  إك مسو  جارية! 
 قال:  لت يا معاوية!  هون علي  هل  إك مسو  معاوية.

ـــة: ا  م لـــ !. قـــال جاريـــة:  مل مـــا ولـــداينل إن قـــوا م الســـيوف الـــر  قـــال معاوي
 لقينا  هبا بص ا يف  يدينا. قال: لتهددين؟

قال: إل  مل ،لمنا قسرةل ومل ا تحنا عنوةل ولمـن  عطيتنـا عهـودا ومواثيـقل فـان 
وفيــت لنــا وفينــال وإن ار ــ  إىل  ــري كلــ ل فقــد اركنــا ورايلــا رجــااس مــداداسل و درعــاس 

 السنة حداداسل فان بسطت إلينا فرتا من  درل دل نا إلي  بباع من ءرت؟.شداداسل و 
 قال معاوية: ا كنر اهلل يف النا   منال .
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 الغلو يف األ مة )ع(
 رو   حد  صحاب اممام الصادق )علي  السسم(. 

قـــال: جايلـــا اممـــام )عليـــ  الســـسم( يومـــا مغتمـــا وقـــد ظهـــرت عليـــ  عس ـــم عـــدم 
 الر ا. 
ل )علي  السسم(: كنـت يف طلـ  حاجـة  مـسل فقـابلين  حـد حـرا  اودينـةل فقا

ولــاداين : لبيــ  يــا جع ــر بــن نيمــد! فاوحشــين وءــوفين قولــ ل وعنــد مــا رجعــت إىل 
 منزيل سلدت هللل وع رت وجهي بالرتابل و بديت كلرل وارب ت من قول .
 يســـمول فلـــو  ن عيســـي بـــن مـــر  اعـــد  مـــا قالـــ  اهلل يف حقـــ ل ألصـــبح صـــما ا

و عمــي ا يــر ل  ءــر  ا يــتململ ل قــال )عليــ  الســسم(: اللهــم العــن  بــا ا طــاب 
و كق  حر احلديد. وكان  بو ا طاب ير  م ه  الغلو يف األ مـة )علـيهم السـسم(ل 
واءرتع لسبة األلوهية إليهمل وكان قد  لقاها با احلرا ل وكان احلار  يقول بعقيدة 

 )علي  السسم( منها.لبي ل حم ااك  اممام 
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 قرب معاوية
جــاي عبــد اهلل بــن عبــا  يف يــوم بــارد شــديد الــربودة وجلــس عنــد عبــد اولــ  بــن 

 مروانل فر   عبد اول  جالسا علي فر  لاعمةل وقد  طي ل س  هبا. 
 قال عبد اول : يا بن عبا   ظن  ن ا واي في  لوع من الربودة. 

نــد ـ معاويــة ـ كــان واليــا مــدة عشــرين عامــال فقــال ابــن عبــا : بلــيل إن ابــن ه
واستق  عشرين عاما بمول  ءلي ةل وكان يستعم  ه ه ال ر  والوسا دل واآلن يرقد 

  ت الرتاب ويعلو قربه علف الشو .
ويقـــال: إن عبـــد اولـــ   راد  ن يتــــاكد مـــد  صـــحة كـــسم ابـــن عبـــا ل فارســـ  

 و يط جبوالب ل لعم:  شخصا إىل قرب معاويةل فر   علف الشو  فوق القرب
   بااوا علي قل  اجلبال  رسهــم 
 56 ل  الرجال فلم ان عهم القل  

إن اســـتحسل  كلهـــم األمـــوال  وصـــلهم إىل عقوبـــة مســـتح  مـــا حـــرم اهللل قـــال 
ومــن يغلــل يــأت بمــا لــل يــوم القيامــة ســبحال : 

فــإكا كــان  حــد اوســلما  57
                                                           

 الباب الرابو يف ار  الدليا. وفي : 21راجو إرشاد القلوب ص  - 76
  ين اولو  و بناي اولو  ومن قاد اجليو   ا يا بئس ما عملوا 
 بااوا علي قل  األجبال  رسهـم  ل  الرجال فلم ان عهم القلــ  
 م واسمنوا ح رة يا بئس ما لزلـــوافالزلوا بعد عز عن معاقلهــــ 
 لاداهم صار  من بعد ما دفنــوا  ين األسرة والتيلان والملـــــ  
  ين الوجوه الر كالت منعمـــة من دوهنا اضرب األستار واحلل  
 فافصح القرب عنهم حا سا لهم ال  الوجوه عليها الدود انتقـــ  
 وا بعد طي  األك  قد  كلواقد طال ما  كلوا دهراس وما شربوا فاصبح 
 سالت عيوهنم فوق ا دود ولـو ر يتهم ما هنا  العيو يا رجـــــ  

 .   161سورة  ل عمران :  - 75
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وإكا امتنـو النـيب )صـلي اهلل عليـ  و لـ  اسـتحق النـار بسـب  عبـاية  لهـا مـن الغنيمـةل 
وســـلم( مـــن الصـــسة علـــي  حـــد اجملاهـــدين معـــ ل ألءـــ ه ءـــرزا مـــن ءـــرز اليهـــود ا 
يساوي دراال واكا كالت الشملة الر  لها من اوغنم  حـد عبيـده )صـلي اهلل عليـ  
و لـــ  وســـلم( التهـــ  عليـــ  لـــارال واكا قال)صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  وســـلم(: للـــ ي  ءـــ  

ا  و شراكا من ءيرب شرا   و شراكان من لارل ب   اـي رسـول اهلل )صـلي اهلل شراك
علي  و ل  وسلم( ل س  بنطو من الغنيمة ليستظ  ب  من الشمسل فقـال:   بـون  ن 

 يستظ  لبيمم بظ  من لار يوم القيامةل واكا.. واكا..
 مبـال فلما بال  بعقوبة من استاثر ب ه  اوغـنم وفضـت  واصـط اه لن سـ ؟!  ـري

 وا متهيل .
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 كتمان فضا    مري اوؤمنا 
بعـــد استشـــهاد اممـــام  مـــري اوـــؤمنا علـــي )عليـــ  الســـسم( واغلـــ  معاويـــة علـــي 
ا سفــة امســسميةل عــزم معاويــة علــي الســ ر إىل ممــة اومرمــة لزيــارة بيــت اهلل احلــرامل 

ال ل ولمــــن مل يــــر وبعــــد  داي مراســــم احلــــج كهــــ  إىل اودينــــةل فخــــرج  هلهــــا اســــتقب
 معاوية من با اوستقبلا  حدا من قريو وا من األلصار.

فلمـــا دءـــ  اونـــزل ســـال عـــن األلصـــارل وقـــال: القـــاين النـــا  كلهـــم  ـــري معشـــر 
 األلصار فما منعهم؟ 

 قي  ل : مل امن عندهم دواب؟ 
 قال معاوية :فاين النوا ح؟ يعرض معاوية باأللصار  هنم  كادونل  قريا  م. 

ـــوم بـــدر و حـــد  فقـــال قـــيس بـــن ســـعد ر ـــيس األلصـــار وكـــان حا ـــرا: عقرلاهـــا ي
وا نــــدق عنــــدما  ردت  لــــت و بــــو  إط ــــاي لــــور امســــسمل فعقــــرت األلصــــار دواهبــــا 

 لينصروا هبا امسسم.
 فسمت معاوية ومل يق  شيئا. 
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 شلاعة ابن عبا  
و لـــ  وســـلم(  ويف  حـــد األيـــام دءـــ  معاويـــة مســـلد رســـول اهلل )صـــلي اهلل عليـــ 

فللس مو عدد من اجلالسا فقاموا ل  احرتامال إا ما كان من عبـد اهلل بـن عبـا ل 
 فلم يقم ل  وا يهو ألجل .

فقال معاوية: يـا بـن عبـا ل  لـا  عـرف سـب  عـدم قيامـ  يل والرتحيـ    كمـا 
فع  اآلءرون وكل  وا كان بيننا يوم ص ال وينبغي ل   ن ا اؤاءـ ين بـ ل ل إن 

 ن عمي عنمان قد قت  بغري حق ول ا حاربت يف ص ا. اب
فقال ابـن عبـا : إن عمـر بـن ا طـاب قـد قتـ   يضـا بغـري حـقل فلـم مل اطالـ  

 بدم ؟.
 فقال معاوية: كان قاا  عمر كافرا.

 فقال ابن عبا : فماكا كان قاا  عنمان؟
 فقال معاوية: قتل  اوسلمون.

ويـدل علـي  لـ  علـي  ـري حـق ألن فقال ابن عبا : وه ا دلي  يبطـ  ادعـاي  
 اجتماع اوسلما علي قت   حد يدل علي عدم حرمت .

فقــال معاويــة: كتبنــا إىل اآلفــاق  ن ا جييــزوا ألحــد مــن ككــر فضــا   علــي و هــ  
 بيت ل و ح ر لسال  يا بن عبا ل وإيا  اتحدا ب ضا   علي.

 فقال ابن عبا : فه  ،نعنا من اسوة القر ن؟
 .قال معاوية: ا

 فقال ابن عبا : فه  ،نعنا من ا سري القر ن وااويل ؟ 
 فقال معاوية: لعم.
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فقـال ابــن عبــا : لتلــو القــر نل ومل لتــدبر  يااــ  فهــ  ان اــسوة القــر ن  وجــ  مــن 
 العم  ب ؟

 قال معاوية: العم  باوامر القر ن  وج .
 . فقال ابن عبا : إكا مل لدر ما يريده اهللل فميف لعم  باوامر القر ن

فقال معاوية: فسلر القر ن كما ي سره اآلءرونل ا كما ا سره  لت وي سره  هـ  
 بيت .

فقـــال ابـــن عبـــا : لـــزل القـــر ن يف بيتنـــا ا يف بيـــت    ســـ يانل فهـــ  انهالـــا يـــا 
معاوية  ن لعللم عباد اهلل العمـ  بـاوامر القـر نل وحسلـ  وحرامـ ؟ فـإكا مل اسـال األمـة 

 مل فيمن مصريها الضياع وا س .عن معاين القر ن ومل اتعل
فقــال معاويــة: اقــر  القــر نل وعللــم النــا  الت ســريل والقلــ  إلــيهمل ولمــن ا انقــ  

 إليهم ما  لزل اهلل فيمم بين هاشم. 
يريدون ليطفئوا نور اهلل بـأفواههم واهلل مـتم فقال ابن عبا : قال اهلل اعاىل: 

نوره ولو كره الكافرون 
58. 

تـــنم حيااـــ ل وإيـــا   ن  ـــدا ب ضـــا    هـــ  بيتـــ ل ل دءـــ  فقـــال معاويـــة: ا 
معاويـــة اونـــزلل ل  مـــر اونـــادين  ن ينـــادوا  ن بر ـــت ال مـــة ممـــن رو  شـــيئاس يف فضـــا   

 علي و ه  بيت .

                                                           
 . 1سورة الصف :  - 71
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  لا  يف من هو افض  من   
وــا حــج احللــاج بــن يوســف وقــف علــي عــا مــايل و مــر بالطعــام وقــال حلاجبــ : 

 يل و سال  عن بع  األعمال. فتو عن  حد لياك  مع
فراح احلاج  جيوب يف األطراف حم عنر علي رج  من العرب لا مـا يف ثـوبا 

 من الشعرل فركل  برجل  وقال:  ج  األمري.
 فلما حضر عند احللاج قال ل : ا س  يدي  حم ااك  معي. 

 فقال األعرا : دعاين من هو  فض  من ل وقبلت من . 
  ي دعا ؟. فسال  احللاج: من ال

 قال: دعاين اهلل اعاىل إىل الصيام فصمت.
 قال احللاج:  يف من  ه ا اليوم احلار؟ 
 قال: صمت ليوم  حر من ه ا اليوم.

 فقال ل  احللاج: افطر اليوم وصم  دا.
 قال: فه  اضمن بقا ي إىل  د؟
 فقال احللاج: ه ا ليس يف يدي.

مـو  لـ   ـري قـادر علـي كلـ ؟. قال: فميف اريد مين  ن  بدل النقد بالنسـيئةل 
 فقال احللاج: إن ه ه الطعام ل ي  اشتهي  الن س. 

 قال: العافية ل كا  ا  لت وا من استحضره وطبخ .
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 اكرموا كر  قوم  
جاي  عرا  إىل علي )علي  السسم( وقال: يا  مري اوـؤمنا يل حاجـة إليـ ل واهلل 

محــدت اهلل و ثنيــت عليــ  وشــمرا  عليــ ل مــا عر ــتها ألحــد قبلــ ل فــإن قضــيتها يل 
 وإن مل ا ع  محدت اهلل وع را .

فقــال لــ  )عليــ  الســسم(: اكتــ  حاجتــ  علــي األرضل ألين وجــدت فيــ   ثــر 
 ال قر والغم.

 فمت  األعرا :  لا فقري نيتاج.
 فقال )علي  السسم( لغسم  قنرب:  لبس  حلر.
 )علي  السسم( و لشد قا س: فلما  ء  األعرا  احللةل وقف  مام اممام

 كسواين حلــة ابلـــي نياسنهـــــا  
 فسوف  كسو  من حسن النناي حلس 
 اي   با حسن قد للــــت ممرمــــة 
 ولست ابغي مبا  وليتـــ  بــــــدا 

 فقال اممام )علي  السسم( لغسم  قنرب: يا قنرب  عط  ما ة دينار.
 فتلما قنرب عن إعطا  .

عليــ  الســسم(: مــ ل فــإين مسعــت رســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( فقــال )
 59يقول: )اشمروا من  ثس عليممل فإكا  ااكم كر  قوم فاكرموه(.

                                                           
فصــ  يف مجــ  مــن  حوالــ  و ءسقــ  )صــلي اهلل عليــ   21بــاب إكــرام الرؤســايل وممــارم ااءــسق ص  161اجلع ريــات ص  - 71
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 شلاعة امر ة 
روت ص ية بنت عبد اوطلـ  قالـت: وـا كالـت  ـزوة ا نـدق كهـ  الرجـال إىل 

فـارلل ومل يمـن بيننـا مـن الرجــال  جبهـة القتـالل وبقينـا لـن النسـاي واألط ـال يف قلعـة
  ري حسان بن ثابت.

ويف  حد األيام ر يت رجس يهودياس يضرب علي الطبـ  يف  طـراف القلعـةل فقلـت 
حلســان:  مل اــر هــ ا اليهــودي يضــرب علــي الطبــ  لعلــ  يمــون عينــا مــن عيــون اليهــود 

 جاي ليستعلم حالنا وما لن في  ليخرب ب  اليهودل فاكه  إلي  واقتل .
فقــال  ــا حســان: عافــا  اهلل يــا بنــت عبــد اوطلــ ل  مل اعلمــي  لــين لســت مــن 

  ه  الشلاعة؟.
ــا يئســت منــ ل شــددت معصــمي و ءــ ت عمــودا وكهبــت إىل  قالــت صــ ية: فلمل
اليهــودي فقتلتــ ل فلمــا رجعــت إىل القلعــة قلــت حلســان: الــزل واءلــو ثيابــ  أللــ  رجــ  

 وإين امر ةل فلم  لزع ثياب .
 بنت عبد اوطل  ا حاجة يل بنياب .قال حسان: يا 

  ص ية بنت عبد اوطل : عمة رسـول اهلل )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم(ل و م
 هـ(ل ودفنت يف البقيو.25الزبري بن العوامل عمرت طويسل واوفيت سنة )

   حســان بــن ثابــت األلصــاري: كــان شــاعر رســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ
هـ  يام  مـارة  72اجلاهليةل ومنلها يف امسسمل اويف سنة  وسلم( عملر ستا عاماس يف

 معاوية.
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 الدفاع عن مواه  
ـــ  و لـــ   كـــان الوليـــد بـــن جـــابر الطـــا ي مـــن  صـــحاب رســـول اهلل )صـــلي اهلل علي
وسلم(ل وبعد ار ال الرسول )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم(ل مـن هـ ه الـدليال اءـت  

 حاب  ورجال  اوعروفا يف معركة ص ا. بعلي )علي  السسم(ل وكان من  ص
وبعــد  ن استشــهد  مــري اوــؤمنا )عليــ  الســسم( دءــ  علــي معاويــة يف مجــو مــن 
النـــا ل فســـال معاويـــة  حـــوا م واحـــدا واحـــدال فلمـــا وصـــلت النوبـــة إىل الوليـــد ســـال  

 معاويةل إا  ن الوليد مل ي صح عن حال . 
 رير وكنت ارالز باعلي صوا  فتقول: فقال ل  معاوية:  مل امن صاح  ليلة ا 

 شدوا فداي لمم  مــــــي و ب فإمنا األمر  داس ون  لــــ 
 ه ا ابن عم اوصط ي واونتخ  انمي  للعلياي سادات العرب
 ليس مبوصوم إكا ل  النســ   ول من صلي وصام واقرتب

 فقال الوليد: لعمل  لا كنتل وقلت ه ا.
 ا؟فقال ل  معاوية: مل قلت ه 

قــــال: أللنــــا كنــــا عنــــد رجــــ  قــــد اجتمعــــت فيــــ  ءصــــال ا سفــــة وكــــ  ال ضــــا   
العظيمة: فهو  ول من  سلمل و كنـر النـا  علمـاسل و عظمهـم حلمـاسل و طيـبهم ككـراسل 
مل يدالي   حدل  لار سبي  ا دايةل فلم ينط ئ لورهل وكان را داس للعدالةل فلـن انـدر  

ت ا سفـة لغـريهل واآلن دءلنـا يف مجاعـة اوسـلمال  ثارهل فابتسلا اهلل ب راق ل واسـتقر 
فـــس شـــققنا عصـــي الطاعـــةل ومل ل ـــرق مجاعـــة فظـــاهر مـــا هـــو مـــن األعمـــال بيـــدكمل 
واءتيار القلوب إمنا هو بيد اهلل فالس ما ظهر منال واعف عما  صاب  منال حم ا 

 اشتع  لار ال تنة. 
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 ه  الن اقل ومعدن الشقاق؟فقال معاوية: يا ءاطئ!   وفين باوبا  العراقل  
فقال الوليد: هم هؤاي ال ين  رادوا  ن يقضوا علي  عطشاسل وجسو  عن اوايل 
ومنعــو  مــن منتصــف الطريــقل حــم التلــات إىل اوصــاحف اــدعوهم إىل ااحتمــام 
إىل كتاب اهللل فصدقو ل يف حا  ل  امـ هبمل وكـالوا مـؤمنا بنزولـ ل وكنـت كـافرا 

 .ب  ومنمرا لتاويل 
ــة وقــوة احمللــةل فهــددهل ـ   فلمــا مســو معاويــة هــ ه مــن الوليــدل  صــي  ب لــج احللل
كما هو عم  العـاجزين علـي الـرد اونطقـي ـ بقولـ : إيـ ل  يهـا اوسـما إن هـ ا  ءـر  
كسم ل ل ويف ه ه األثنـاي دءـ  عقـري بـن كي يـزن اجمللـسل وبتـدبري حمـيم ءلـ  

 الوليد.
 صـ ال اسـتمر احلـرب فيهـا مـن العصـر  ليلة ا ريـر: هـي إحـد  ليـايل حـرب

وحم صباح  ـدل ومل يسـمو فيهـا إا زجمـرة السـسحل وصـياح الرجـالل وزفـري ا يـولل 
و لا اجملروحال و بـد   صـحاب علـي )عليـ  السـسم( يف الـ  الليلـة مقاومـة باسـلة 
 وشــلاعة فا قــة لقتــ  معاويــةل ولمــن كــان  مــر اهلل قــدراس مقــدراس يريــد ابــتسيهم. قــال

  .60أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون اعاىل: 
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 من عظمة القر ن
يقـــال: الـــ  كـــان جنـــدي قـــد حـــارب يف النهـــارل وعنـــد الليـــ  وـــا دءـــ  ءيمتـــ .. 
والتع  واارهاق قد اثقل  ،دد لينام ل فر   القر ن معلقا علي عمود ا يمة ل فقـال 

 ا كنت  ،دلد هم ا ب  كنت  حرتم ل فللس. يف ل س : لو كان ه ا ملما و
ل لظر إىل القر ن وقال: لو كان ه ا ملماس وـا كنـت  جلـس  مامـ ل فقـام احرتامـاس 

 للقر ن. 
ــر يف ل ســ  وقــال لــو كــان هـــ ا ملمــاس احرتمتــ   كنــر و ــممت يـــدي إىل  ل فمل

د كل    ـي صدري احرتاما واجسا ل  فبقي علي ه ه احلالة واق ا اىل الصباحـ وعن
   وة فر   يف منام  قا س يقول ل : جعلنا  وكريت  ملوكا ال  احرتمت القر ن. 

  يقال: إن )العنمـاليا( الـ ين حممـوا الـبسد سـتما ة سـنة كـالوا مـن  عقـاب
كل  اجلندي. وه ا ا ينايف ظلمهم واستبدادهم فان اهلل جيازي ااحسـان حـم مـن 

 61 اوسيي.

                                                           
للت صي  عن حمومة العنماليا وما فعلوا باسم امسـسم مـن المبـا ر واحملرمـاتل راجـو )مـوجز عـن الدولـة العنماليـة( ل مـام  - 61

 اوؤلف. )دام ظل (. 
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 القر ن حصن
إلل  كان شخ  حافظا للقر ن وكان يوما مـا  شـي يف  62والدي )رمح  اهلل( لق 

 الصحراي فر ه صياد فظنل  حيوالاسل فاراد  ن يرمي  ببندقيت ل لمن الرصاص مل ينطلق. 
ــــ  فوهـــــة البندقيــــة إىل اليمـــــا والشــــمال و.. و ـــــغط علــــي الزلـــــاد  فتعلــــ  ووجل

د اوزعــوم مــرة اءــر  فلــم انطلــق فالطلقــت الرصاصــة منهــال ل وجــ  فوهتهــا إىل الصــي
 الرصاصة.. 

! فق  ل  القصةل فقال: إين حافظ    ووا اقرتب الصياد إىل الصيد وإكا ب  إلسان 
 للقر ن وكنت يف كل  احلا  قر  القر ن!!

  قول: وإين  حتم   ن صاح  القصة كان هو الوالـد )قـد  سـره( لمنـ  مل 
 ي كر ل س  اادباس.

                                                           
  ية اهلل العظمي السيد اوريزا مهدي الشريازي )قد  سره( .- 62
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 رقة من القر نبشر احلايف وو 
ــاسرا وكــان ا يتــورع عــن فعــ  اونمــرات واحملرمــات  ــاراس مخلــاراس زمل كــان بشــر احلــايف قمل
المبرية.. فر   كات مرة يف شارع مـن شـوارع بغـداد ورقـةس مـن قـر ن فاءـ ها واشـرت  

 بدراا كمية من العطر فعطلره وو عها يف ثقبة حا ط. 
 رتما عند النا  احرتام  القر ن. فر   يف اونام قا س يقول ل : سنلعل  ني

فاا ق بعد كل   ن ر   اامام موسي بن جع ر )علي  السسم( يف قصة م كورة 
 . 63يف الروايات

واــاب علــي يــده اوباركــة وصــار علمــاس مــن الزهــادل وقــربه ـ إىل اآلن ـ مــزار يــزوره 
 النا .

                                                           
 الطبعة اوعربة. وفي : 211ص 2راجو منتهي اآلمال للشيخ عبا  القمي ج- 61

قال العسمة احللي يف منهاج المرامة: وعلي يده علي  السسم اـاب بشـر احلـايفل أللـ  عليـ  السـسم اجتـاز علـي داره ببغـدادل 
فسمو اوسهي و صوات الغناي والقص   رج مـن الـ  الـدارل فخرجـت جاريـة وبيـدها قمامـة النقـ ل فرمـت هبـا يف الـدربل 

جاريةل صاح  ه ا الدار حر  م عبد؟ فقالت: ب  حرل فقال: صدقتل لو كان عبداس ءاف مـن مـواهل فلمـا فقال  ا: يا 
دءلــت قــال مواهــا وهــو علــي ما ــدة الســمر: مــا  بطــا  علينــا؟ فقالــت: حــدثين رجــ  بمــ ا وكــ ال فخــرج حافيــاس حــم لقــي 

 وج  الرابو. من ال 12موالا الماظم علي  السسم فتاب علي يده. منهاج المرامة ص
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 با القر ن وديوان يزيد
القـر ن  بـداسل فلمـا قيـ  لـ  يف كلـ ل قـال: إنل  كان  حـد الطـسب مل يوفـق لقـراية

 اهلل سلبين التوفيق وكلما  حاول  ن  قر  القر ن كانل حا سس  ول بيين وبا قرايا . 
ل قــال: وســبب   للــ  كــان يل قــر ن  طــوط  قــر ه كــ  يــوم يف اوســلد احلــرام مبمــة 

وكـان فيهـا ديـوان  اومرلمةل ويف يوم من األيام ر يت هنا  شخصاس يبيو بعـ  المتـ 
يزيد فلل  لظري ولمن مل يمن يل مـالل فقلـت لصـاح  المتـ : بمـم ابيـو هـ ا 

 المتاب؟ 
 قال:  بيع  يف قبال القر ن ال ي بيد . 

فقبلـت كلـ  و عطيتـ  القـر ن و ءـ ت منـ  الـديوانل وقـد سـل  عـين اوفيـق قرا ـة 
 القر ن من كل  اليوم.
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 من  ءسق الرسول )ص(
يات: ان رسول اهلل )صلي اهلل علي  و ل  وسلم( جايه  عرا  ءشـن جاي يف الروا

وهو جالس يف مسلده وحول  مجاعة من اصحاب ل فطل  من النيب )صلي اهلل علي  
 و ل  وسلم( حاجت . 

فلــــم يــــتممن النيب)صــــلي اهلل عليــــ  و لــــ  وســــلم( مــــن قضــــا ها يف كلــــ  الوقــــتل 
 فارجاه إىل وقت  ءر. 

األدبل فتملم مبا ا يليق  ن يقال عند النيب )صلي اهلل لمن األعرا  كان سيئ 
عليـــ  و لـــ  وســـلم( فنـــارت محيلـــة األصـــحابل و رادوا ااديبـــ ل اال  ن النـــيب )صـــلي اهلل 
علي  و ل  وسلم(  مرهم بـالمف عنـ ل ل اوجـ  اىل األعـرا  وقـال لـ : اعـال معـي إىل 

 الدار. 
؟. فاصطحب  إىل الدار و عطاه ما ير ي  وقال ل :  ه  ر يت عسل

 قال األعرا : لعمل ر ي اهلل عن  يا رسول اهللل ومدح .
فقال لـ  النـيبل )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم(: اكهـ  وقـ  ألصـحا  إين ار ـيت  

 وإلل  راض عينل. 
 فلاي اليهم يف اوسلد و ظهر ر اه عن  )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(. 
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 من سياسة الرسول )ص( 
ءون:  نل رسول اهلل )صلي اهلل علي  و لـ  وسـلم( وـال فـتح مملـة اومرمـةل ككر اوؤرل 

جع  عليها حاكماس شاباس يسـميل بــ)عتلاب( وقـرلر لـ  راابـاس متوا ـعاس ـ يف كـ ل يـوم  ربعـة 
 دراهمل  ي منقالا من ال ضلة اقريباس ـ .

 هم. وقال ل  )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(:  حسن إىل نيسنهم والاوز عن مسيئ
وكالــت هـــ ه السياســـة مـــن األركـــان الـــر ســـببلت  ن اتحـــولل الـــ  الـــبسد ـ الـــر 
حاربـت رســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم( عشــرين ســنة ـ وفيهــا الطغــاة واوــردة 
والم لار والقتلـة واجملرمـونل إىل بـسد ءا ـعة رسـول اهلل )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( 

 عنهمل واكا  حسنوا  حسن اليهم.  ألهنلم علموا إكا  سايوا الاوز
ـــة اومرمـــة  ـــدل رســـول اهلل )صـــلي اهلل  وب ضـــ  هـــ ه السياســـة اوباركـــة مل اقـــم ممل
علي  و ل  وسلم(  بداسل مو الـل  )صـلي اهلل عليـ  و لـ  وسـلم( مل جيعـ  فيهـا جيشـاس وا 

 رجال  من وا إرهاباس وامنا سيطر علي القلوب بعط   ونيبلت  وإحسال . 
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 اقسيم بيت اوال
وـــا  مـــر عنمـــان بن ـــي    كر )ر ـــوان اهلل عليـــ ( إىل الربـــ ةل دءـــ  عليـــ   بـــوكر 
)ر وان اهلل علي ( وكان عليسس متوكا علي عصاه وبـا يـدي عنمـان ما ـة  لـف درهـم 
قد محلت الي  من بع  النواحي و صحاب حول  ينظرون الي  ويطمعون  ن يقسمها 

 فيهم. 
 هلل علي ( لعنمان: ما ه ا اوال؟فقال  بوكر)ر وان ا

فقــال عنمــان: ما ــة  لــف درهــم محلــت ايلل مــن بعــ  النــواحيل  ريــد   ــمل اليهــا 
 منلهال لل  ر  فيها ر يي. 

فقــال  بوكر)ر ــوان اهلل عليــ (: يــا عنمــان  يلهمــا  كنــر ما ــة  لــف درهــم  و  ربعــة 
 دلالري؟.

 فقال عنمان: ب  ما ة  لف درهم.
 كر  لـــا والـــت دءلنـــا علـــي رســـول اهلل )صـــلي اهلل عليـــ  و لـــ  فقـــال  بـــوكر:  مـــا اـــ

وسلم( عشايل فر يناه كئيباس حزيناسل فسللمنا علي ل فلم يرد علينا السسم ـ  ي رداس ببشر 
 ـ .

فلمــال اصــبحنا  اينــاه فر ينــاه  ــاحماس مستبشــراسل فقلنــا لــ : بتبا نــا و مهاانــال دءلنــا 
 وعدلا الي  اليوم فر ينا   احماس مستبشراس؟.  علي  البارحة فر ينا  كئيباس حزيناسل

قال )صلي اهلل علي  و ل  وسلم(: لعم كان عندي من يفي اوسلما  ربعة دلـالري 
ــــــمتها اليــــــوم  ــــــمتها وء ــــــت  ن يــــــدركين اوــــــوت وهــــــي عنــــــدي وقـــــــد قسل مل  كــــــن قسل

 فاسرتحت.
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 يف سوق القصلابا علي  
 

 لار عليها. روي  نل قصلاباس باع اللحم جلارية ف
 فبمت اجلارية وءرجتل فر ت عليلا )علي  السسم( فشمت الي .

فمشــي )عليــ  الســسم( معهــا لــو القصلــاب ودعــاه إىل االصــاف يف حقلهــا وكــان 
 يعظ  ويقول: ينبغي  ن يمون الضعيف عن  مبنزلة القوي فس اظلم النا .
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 ينصح اونصور اامام الباقر  
 ( عن ابن محدون قال: روي يف )كشف الغملة

كتـــ  اونصـــور اىل جع ـــر بـــن نيمـــد )عليـــ  الســـسم(: مل ا اغشـــالا كمـــا يغشـــالا 
 سا ر النا ؟ 

فاجاب  )علي  السسم(: ليس لنا ما يتافـ  مـن  جلـ ل وا عنـد  مـن  مـر اآلءـرة 
 ما لرجو ل وا  لت يف لعمة فننهي ل وا اراها لقمة فنعزي  هبال فما لصنو ب ؟.

  : اصحبنا لتنصحنا.فمت  الي
فاجابـــــــ  )عليـــــــ  الســـــــسم(: مـــــــن  راد الـــــــدليا ا ينصـــــــح ل ومـــــــن  راد اآلءـــــــرة 

 ايصحب .
ـــدليا مملـــن يريـــد  ـــازل النـــا ل مـــن يريـــد ال فقـــال اونصـــور: واهلل لقـــد ميلـــز عنـــدي من

 اآلءرةل والل  )علي  السسم( مملن يريد اآلءرة ا الدليا.
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 حلم اممام السللاد 
سس س ل اممام السلاد )علي  السسم(ل فا ضي اممام )علي  السسم( ورد انل رج

 عن  حم يشعره بالل  مل يسمو. 
 فسبل  مرلة ثالية. 

 واممام )علي  السسم( ساكتل مغ  عن . 
 لل سبل  مرلة ثالنة. 

 واممام )علي  السسم( ساكت. 
)عليـ  السـسم(:  فلـم يتحملـ  الرجـ  سـموت اممـام )عليـ  السـسم( فقـال ل مـام

 إيلا   عين.
 فاجاب  اممام )علي  السسم(: وعن    ضي.
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 من هو اكرم النا 
سال معاوية جلسايه يومال فقال: من اكـرم النـا   بـا و مـال وجـدا وجـدةل وعمـا 

 وعمةل وءاا وءالة؟ 
 فقالوا:  لت  علم.

رم النا ل  بوه فاء  معاوية بيد احلسن بن علي )عليهما السسم( وقال: ه ا  ك
علي بن    طال ل و م  بنت نيمد )صلي اهلل علي  و لـ  وسـلم(ل وجـده رسـول اهلل 
)صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم(ل وجداــ  ءدجيــةل وعمــ  جع ــر بــن    طالــ ل وعمتــ  
هالــة بنــت    طالــ ل وءالــ  القاســم بــن رســول اهلل )صــلي اهلل عليــ  و لــ  وســلم(ل 

 اهلل علي  و ل  وسلم(.وءالت  زين  بنت النيب )صلي 
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 مقت  حلر بن عدي
هـل وبامر من معاوية قُت  حلر بن عدي والنسثة عشر من  صـحاب  71يف سنة 

 . 64صربا مبرج ع راي
قال حلر: ااركوين  او ا و صليل فإين مـا او ـات وا صـليتل ولـوا  ن اظنـوا 

 يفل جزعا من اووت استمنرت منها.
 وفا من اووت. قالوا: لقد طالت صسا  ء

 قال: مل  ص  صسة ء ي ة من  ه ه. 
ووا حضر اجلسد ليقتل  ورفو السيفل وجيي بـالم نل وح ـر القـربل قيـ  حللـر: 

 قدم عنق . 
 فقال: ا  ساعدكم علي إراقة دمي.

: شــري  وقــد قتــ  معاويــة حلــراس و صــحاب ل وهــم مــن ءــرية  صــحاب علــي 
اينل وقبيصـة بـن صـنبيعة العبسـيل ونيـرز بن شداد احلضرميل وص ي بن فسي  الشيب

بــن شــهاب الســعدي التميمــيل وكــدام بــن حيــان العنــزيل وعبــد الــرمحن بــن حســان 
 … و…العنزيل و

يقول : )يا  هـ  العـراق! سـيقت  مـنمم سـبعة  وقد مسو علي بن    طال  
 فقت  حلر و صحاب . 65ل ر بع رايل منلهم كمن   صحاب األءدود(

 ي الصـــحابةل وكـــان علـــي كنـــدة يـــوم صـــ ال وعلـــي وكـــان حلـــر مـــن فضـــس
اويســرة يـــوم النهـــروانل ووــا وىل معاويـــة زيـــادا العــراق ومـــا ورايهـــال و ظهــر مـــن الغلظـــة 

                                                           
 ابعد عن مدينة دمشق عشرون كيلومرتاس اقريباس .  - 61
 .   11فص  يف  ءباره )علي  السسم( باونايا والبسيال وشبه  يف  عسم الور  ص 252ص 2اوناق  ج - 67
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وسوي السرية ما  ظهـرل ءلعـ  حلـرل وكتـ  فيـ  زيـاد إىل معاويـةل فـامر  ن يبعـ  بـ  
يدل فقتلهم إلي ل فبعن  مو وا   بن حلر احلضرمي يف اثين عشر رجس كلهم يف احلد

 معاوية.
 ووا حضرت معاوية الوفاةل جع  يقول: يومي من  يا حلر طوي .
 وقيل: إن معاوية أول من قتل مسلماً صبراً: حجراً وأصحابه.

         
 وه ا  ءر ما  ردلا ايراده يف ه ا المتابل واهلل اوستعان.

 رب ســــبحان ربــــ  رب العــــزة عمــــا يصــــ ون وســــسم علــــي اورســــلا واحلمــــد هلل
 العاوال وصلي اهلل علي نيمد و ل  الطاهرين.
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