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  :أهدي كتاب سليم بن قيس إلى الذين أحبهم سليم وأحبوه
  

  .صلى اهللا عليه وعليهم.. إلى أهل بيت الرسول األطهار
  ..وأخص منهم السبط الذي سماه جده الرسول محسنا قبل أن يولد
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* *  
  

  ..استرخصوا من أجلهم كل شئالذين وجدوا فيهم كل شئ ف.. وإلى محبيهم
  ..وما زالوا يستمعونه ويتبعون أحسنه.. الذين استمعوا القول فاتبعوا أحسنه

  
  ..وإلى األحرار الذين يحبون أن يفهموا، وال يستعملون دواء ضد الفهم

  ..وأينما كان.. أيا كان.. الذين يحبون الحق للحق
  ..القرآن والمنطقأن تطابق العقل و.. ويقدسون موروثاتهم بشرط مشدد

  !هذا فراق ما بيننا.. قالوا لها وداعا.. وإال
  

  ..وأعصابهم أن تتحمله.. فهؤالء تستطيع أفكارهم أن تهضم هذا الكتاب
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  كتاب سليم بن قيس
  الوجه اآلخر لتاريخ اإلسالم

  

  ؟^ما الذي حدث بعد األنبياء 
  

  ؟×ما الذي حدث بعد وفاة أبينا آدم 
  

ــث  ــت األحادي ــصالح      : قال ــده ال ــى ول ــه عل ــل وذريت ــشرير قابي ــده ال ــب ول ــة اهللاغل   هب

  !!وذريته، وطردوهم إلى جزيرة من جزائر البحر

  

  ؟×وما الذي حدث بعد وفاة نوح 
ــاريخ  ــال الت ــؤمنين وجحــدوا اهللا     : ق ــه الم ــى أتباع ــرار عل ــب أوالده وأصــحابه األش   غل

 بـنفس أسـمائها   - ودا وسواعا ويغوث ويعـوق ونـسرا        -ورسوله وأعادوا عبادة األصنام     

  !ومراسمها قبل الطوفان

  
  ؟×ذا حدث بعد وفاة إبراهيم وما

إن األنبياء والصالحين من أوالده لـم يحكمـوا بعـده إال فتـرات قليلـة فقـد             : قال التاريخ 

  !تغلب األشرار من أبناء إسحاق واضطهدوا األنبياء والمؤمنين وشردوهم
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  ؟×وماذا حدث بعد وفاة موسى 
دما كـانوا فـي صـحراء     لم يطع اليهود وصيه يوشع بن نون إال قلـيال عنـ           : قال التاريخ 

التيه، ولما دخلوا فلـسطين انقلبـوا عليـه وسـاعدتهم زوجتـه الـصفوراء بنـت شـعيب                   
وغلب الفجار منهم على أوصياء موسى الـشرعيين وأسـسوا دولـة القـضاة، تتـداولها                

  !قبائل بني إسرائيل
  

  ؟×وبعد وفاة سليمان 
آصـف بـن برخيـا      انقلب أصحابه وشـرار أوالده علـى وصـيه الـشرعي            : قال التاريخ 

وشيعته فعزلوهم، واستدعوا رحبعام عدو سليمان المنفي إلى مصر ثم اختلفوا بيـنهم             
فتفككت الدولة وضاع أكثرها، وبقي للمختلفين إمارة القدس، فملكـوا علـيهم ابنـا              

  !لسليمان غير وصي وإمارة الخليل، وملكوا عليهم عدو سليمان الذي كان نفاه
  

  ؟×وما الذي حدث بعد عيسى 
ــاريخ ــال الت ــة    : ق ــصفا وبقي ــود لوصــيه شــمعون ال ــان واليه ــاردة الروم تواصــلت مط

الحواريين والمؤمنين واضطهدوهم، حتى جـاء بـولس بعـد ثالثـين سـنة وادعـى أن            
  ! ظهر له من السماء في حوران، فكثر أتباعه×عيسى 

  ثــم تبنــت الدولــة الرومانيــة مــسيحية بــولس وواصــلت اضــطهادها للحــواريين         
  ! حتى انقرضواوأتباعهم،

  
* * *  

  
  

  ؟|وما الذي حدث بعد وفاة محمد 
 لـم يـوص إلـى       |إن النبي   : اختلف أصحابه عند وفاته، فقالت أكثريتهم     : قال التاريخ 

ــايعوا      ــنهم فب ــداولونها بي ــريش يت ــل ق ــل هــي لقبائ ــه، ب ــست ألهــل بيت ــه لي   أحــد، وخالفت
  . أبا بكر بن أبي قحافة التيمي على أنه خليفة لنبيهم
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 الثنـي عـشر إمامـا مـن أهـل بيتـه،       |بل أوصى النبي :  وأتباعهم^أهل البيت وقال  
 ونقباء بني إسرائيل، أولهم علي بـن أبـي طالـب، ثـم              ×وقال إنهم بعدد حواري عيسى      

، خـاتمهم المهـدي الـذي يمـأل         ^الحسن، ثم الحـسين، ثـم تـسعة مـن ذريـة الحـسين               
  .األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا

  
  ر التـاريخ اإلسـالمي بأكثريـة حاكمـة وأقليـة معارضـة محكومـة، عرفـت مـن                  وهكذا سـا  

  ).|شيعة أهل بيت النبي (و ) ×شيعة علي ( األول باسم 
ــا طويلــة، كانــت الخالفــة فيهــا       وواصــل الــسنيون ســيطرتهم علــى األمــة اإلســالمية قرون

تـراك  لقبائل قريش، حتى انتقلت الخالفـة بفتـوى المـذهب الحنفـي إلـى جماعـة مـن األ                   
  جدهم يسمى عثمـان، عرفـوا باسـم الخلفـاء العثمـانيين، حتـى انهـارت الدولـة اإلسـالمية                 

  !! على أيديهم وتسلط الغربيون على بالد المسلمين
  
  

  !الشيعة معارضة لم تتعب رغم القمع القرشي والعثماني
  وأكثرهــا .. وأكثرهــا مأســاوية.. الــشيعة هــم أطــول معارضــة فــي تــاريخ مــا بعــد األنبيــاء  

  !حيوية ونشاطا
  هل قرأت سفر المكابيين من بعد موسى عليه السالم؟

ــان       ــيادهم الروم ــرفين وأس ــود المنح ــة، عارضــوا حكــام اليه ــة متدين ــة يهودي ــانوا فرق   ك
وقاتلوهم سنين طويلـة، وتـشردوا وعاشـت أجيـالهم فـي الجبـال والكهـوف والـصحاري                

  .ضواوكتبوا أفكارهم ومأساتهم وتأريخهم، ولكنهم انتهوا وانقر
  !!إن ملحمة المكابيين ومأساتهم، إنما هي جزء صغير من تاريخ الشيعة ومأساتهم
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  وأول ما يواجهك من قرارات الدولة القرشية والعثمانيـة بحـق الـشيعة أنـه يحـرم علـيهم أن يكتبـوا             

   وتفسيره للقرآن ويحرم على النـاس أن يقـرؤوا          |     وجهة نظرهم، حتى لو كانت أحاديث النبي      

  !!ة نظرهم من كتبهم، أو يسمعوها منهم، أو يفكروا فيها، مجرد تفكير لغرض المعرفةوجه

ومن يكتـب مـنهم أو يقـرأ لهـم، فهـو عـدو للـصحابة، وعـدو هللا ولرسـوله، وخـارج عـن                        
  !!اإلسالم، مهدور الدم، مباح للمسلمين عرضه وماله

  
  ..لمعتصم العباسيومن عجائب الدنيا أن الخالفة القرشية قد انتهت عمليا من بعد ا

فيومها سيطر الجند األتراك على مقدرات الدولـة، وصـار الخليفـة مؤظفـا عنـدهم براتـب                  
  !!شهري

  .ثم انتهت خالفة قريش حتى اسميا على يد األتراك العثمانيين
  .ثم انتهت الخالفة العثمانية على يد الغربيين

  !!وصارت جميع قراراتهم وسياساتهم تاريخا، مجرد تاريخ
  !! قراراتهم بشأن الشيعة بقيت في أذهان كثير من السنيين دينا يتدينون بهولكن

ــه اهللا      ــرون أن الخلفــاء القرشــيين والعثمــانيين ركــن مــن أركــان اإلســالم، أنزل ــؤالء ي   فه
  !!على رسوله، مع بقية أركانه أو قبلها

ــد صــار        ــاهللا ورســوله لق ــر ب ــالهم كف ــو بخي ــدهم، فه ــاء وينتق ــارض الخلف ــئ يع   وكــل ش
  فاء قريش وبني عثمان جزء من اإلسالم عنـدهم، بـل جـزءه األعـز علـى قلـوبهم حتـى         خل

أنك ال تجد عند متعصبيهم غيرة وحمية هللا تعالى ولرسـوله كمـا تجـدها لهـذا الخليفـة أو            
  !!ذاك

  
  إن األفكار والفتاوى التي مـا زالـت جـزء مـن المـذاهب الـسنية إلـى عـصرنا تـدلك علـى                      

  .ا الشيعة، وعانوا من وطأتها أعباء القرون التي تحمله
وتشير لك إلـى أن اضـطهاد الـشيعة زاد فـي كمـه وكيفـه عـن اضـطهاد أي معارضـة بعـد                  

  !األنبياء
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ومع كل هذا بقي الشيعة أحياء يرزقون وكان عددهم يزداد فـي التـاريخ حتـى بلغـوا فـي بعـض                  
  !!القرون نصف األمة اإلسالمية

  
   أنه ال بـد أن يبلـغ أمـره      |    ألن اهللا تعالى وعد على لسان نبيه        أما نحن فنعتقد أننا بقينا ولم ننقرض،        

في أهل بيت نبيه، حتى يبعث منهم المهـدي الموعـود الـذي يـصحح مـسيرة األمـة ويـضئ العـالم بنـور                         
  .اإلسالم

  
* * * *  

  
  شاب نجدي يكتب قصة الوجه اآلخر لتاريخنا

   اإلســالمي، وال يحبـون ســماع  أكثـر النـاس ال يحبــون النظـر إلــى الوجـه اآلخــر لتاريخنـا     
  .وجهة نظر المعارضة فيه وال القراءة عنها

ــدون     ــدينون يعتق ــة، أو ألنهــم مت ــون الفهــم والمعرف ــك ألنهــم يحب ــون ذل ــضهم يحب   وبع
   بأن اإلسالم هو الرسالة الخاتمة، فهو مشروع إلهـي للعـالم إلـى يـوم القيامـة، ويتـساءلون                   

  :في أنفسهم
  

  
عل خاتم األنبياء والرسل بال أوصياء وال وصـية، وال خطـة            هل يعقل أن اهللا تعالى ج     

  !!ربانية تمتد إلى يوم القيامة؟
وهل يعقل أن تكون الخطة أن يحكم بعد نبيه عدد من الخلفاء القرشيين، ثم عدد من                

  !!الخلفاء العثمانيين، ثم تضعف األمة وتنتهي الدولة وكان اهللا يحب المحسنين؟
  
  

ــش   ــسمعون أن الـ ــا يـ ــد مـ ــوة     وعنـ ــن نبـ ــر عـ ــصور آخـ ــر وتـ ــاد آخـ ــدهم اعتقـ   يعة عنـ
، وعن المشروع اإللهي المـستمر بعـد النبـي بعترتـه إلـى يـوم القيامـة،                  |خاتم األنبياء   

  .يحبون أن يسمعوا عن ذلك ويقرؤوا
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إن كتاب سليم بن قيس الهاللـي العـامري كتـب لهـذا النـوع مـن النـاس، الـذين عنـدهم                       
  .الف األفكار المألوفة، التي تربى عليها الناسأعصاب لتحمل سماع الحقائق التي تخ

ومن مقادير اهللا تعالى العجيبـة أن يكـون هـذا المؤلـف شـابا نجـديا مـن قبيلـة بنـي هـالل              
  .العوامر، الذين ما زال قسم من عشيرتهم إلى عصرنا في المنطقة

  
 أمالهـا   على أي، فهذا الشاب النجدي كان أول مؤلف في تاريخ اإلسالم بعد المؤلفات التـي              

  .×     على علي|    النبي 
  فقـد دخـل سـليم بـن قــيس إلـى المدينـة المنـورة فـي أوائــل خالفـة عمـر بـن الخطــاب،            
  وكــان عمــره ســبعة عــشر عامــا، وبــدأ يــسأل ويتتبــع لكــي يعــرف ويفهــم، وبــدأ يكتــب   
ويدون ، مع أن تدوين الحديث كـان جريمـة يعاقـب عليهـا صـاحبها بالـضرب والحـبس          

  !!عزل االجتماعيوالحرمان وال
ــة، وبــذلك اســتطاع أن يكتــب ويحــافظ علــى     ــتحفظ والتقي   ولكــن ســليما كــان يجيــد ال

  ... سنة من عمره المبارك٦٠كتابه، واستمر على ذلك في خالفة عثمان وبعده طيلة 
  إلـى أن ورثـه   ... وحمله معه في تـشريده مـن بلـد إلـى بلـد، وهروبـه مـن سـيف الحجـاج                   

  ! الهجرية٧٦في سنة لراويه أبان بن أبي عياش 
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١  
  ميزات كتاب سليم

  

  كتاب سليم، أول مؤلف في اإلسالم

ــد        ــي عنـ ــاء التـ ــث األنبيـ ــالى ومواريـ ــاب اهللا تعـ ــد كتـ ــسلمين بعـ ــد المـ ــد عنـ   ال يوجـ

  ١. كتاب أقدم من كتاب سليم بن قيس^أهل البيت 

  سه أول مـن فكـر   وهي ميزة عظيمة لهذا النص التـاريخي العقائـدي، فمؤلفـه قـدس اهللا نفـ      

في تدوين العقائد والتاريخ اإلسالميين، ثم قام بذلك وحده في ظروف خطيـرة، لـم يجـد     

  .فيها من يعينه في مهمته

ــية بــه            ــسخه وحفظــه، والوص ــه ثــم ن ــه وتأليف ــد خــاطر بحياتــه الــشريفة فــي جمع   وق

  .وإيصاله إلى من بعده

  لتاريخيــة، وقــد شــاء اهللا لقــد كــان ســليم يحــس بمــسؤولية شــرعية للقيــام بهــذه المهمــة ا

تعالى أن يتفرد عن جيله، وينهض بمسؤولية هذا األمـر الخطيـر، ويقـدم لألمـة اإلسـالمية                  

  .أقدم قصة للوجه اآلخر لتاريخها
  

                                                
وقد يذكر في عداد أول ما صنف في اإلسالم كتاب ألبي رافع في السنن، وكتاب لعبد اهللا بن أبي رافع في قضايا أمير المؤمنين  ١

 في الفتن، وكتابان لألصبغ بن نباتة في عهد أمير المؤمنين عليه عليه السالم، وكتاب لسلمان في حديث الجاثليق، وكتاب ألبي ذر
رجال (السالم إلى مالك األشتر، وكتاب في مقتل الحسين عليه السالم، وكتاب للحارث الهمداني، وكتاب لربيعة بن سميع 

  ).٢٧ص : البرقي
ل على تقدم كتبهم على كتاب سليم، ولكن جميع المذكورين من معاصري سليم، وليس فيهم أحد أقدم منه عصرا، فال دلي

  .ومجرد تقدم تاريخ وفاة بعضهم على وفاة سليم ال يكفي في ذلك
ثم إن الكتب المذكورة لم تكن بمستوى أهمية كتاب سليم ومن جهة أخرى فإنها لم تصل بأيدينا، وبذلك يتميز عليها كتاب 

  .سليم
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١٤

  يكفي كتاب سـليم أنـه تـراث علمـي ممتـاز مـن أقـدم مـا وصـلنا فـي الثقافـة اإلسـالمية،                          
  :ها في النقاط التاليةولكن مع ذلك له ميزات هامة ضاعفت من قيمته، نجمل

  
  أن موضوعه عقائد اإلسالم وتاريخه: الميزة األولى

  فقد اختار المؤلف مسائل في الدرجـة األولـى مـن األهميـة، مثلـت الحقيقـة المقابلـة لمـا                     
  فعلته وقالتـه ودونتـه دولـة الخالفـة القرشـية، التـي سـيطرت علـى تـاريخ اإلسـالم وعلـى                       

  !أفواه المسلمين
 وبعـد وفاتـه،   |ي كتابه عن الوقائع التي حـدثت فـي مـرض النبـي           لقد كشف سليم ف   

  بيـت  ^ وأهـل بيتـه      |وكيف وصل زعماء قريش إلى السلطة، وكيف اضـطهدوا النبـي            
  . وباسم اإلسالم|العصمة والطهارة، ثم تربعوا على كرسي الحكم باسم النبي 

  
  الفترة التي أرخ سليم أحداثها: الميزة الثانية

  .ت حساسية وتأثيرا على عقائد المسلمين على اإلطالقوهي أكثر الفترا
، بـسبب مـا   |ذلك أن جميع عقائد المسلمين ومذاهبهم قـد تكونـت بعـد وفـاة النبـي           

  !حدث عند وفاته وبعد وفاته من اختالف
  فجميع ما طرح من عقائـد وأحكـام خـالل أربعـة عـشر قرنـا إلـى يومنـا هـذا، يرجـع إلـى               

  !!تلك الفترة الحساسة
رخ سليم بن قيس لتلك الفتـرة، فكـان عملـه فريـدا مـن نوعـه، وبهـذا احتـل مكانـة                       وقد أ 

، الـذين قـاموا بكـشف حقـائق تلـك           ^الدرجة األولى بعد أحاديث األئمة المعصومين       
  .الفترة

إن األجيال المسلمة مدينة لهذا المؤلف الشجاع الذي سد فراغا لم يسده غيره، ودون الحقيقـة         

  .لألجيال
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  صراحته رغم ظروف تأليفه الخانقة: لثةالميزة الثا
   حتـى مـا يتعلـق    |فقد كتبه سليم في عصر المنع المطلق مـن تـدوين أحاديـث النبـي        

ــة حتــى مجــرد روايــة الحــديث     ــشرعية بــل لقــد منعــت الدول   منهــا بالــسنن واألحكــام ال
  !النبوي، حتى في المسجد، وحتى من كبار الصحابة

ليم بن قيس بتسجيل هذه الحقائق التاريخيـة والعقائديـة          في مثل تلك الظروف الخانقة، قام س      
وكان يجمع أحاديثه من األئمة األطهار عليهم الـسالم والـصحابة األبـرار ويكتبهـا     ، وتدوينها في كتاب 

ــا        ــا ســببا كافي ــو اطلعــت علــى ذلــك لكــان ذلــك برأيه ــة ل ــه علــى خــوف ووجــل، ألن الدول   فــي كتاب

  !!إلعدام المؤلف
ون سليم مخالفات حكام عصره الذين كان يعيش معهم، واستطاع ومن جهة أخرى فقد د

  .أن يخفي ذلك عن عيونهم
  وقد كـان لحرصـه علـى كتابـه، يحملـه معـه فـي أسـفاره وتنقالتـه العديـدة، خاصـة بعـد                         

  .×أن تسلط بنو أمية وأخذوا يطاردون شيعة علي 
 ×لـي   وفي آخر عمره المبـارك عنـدما كـان الحجـاج يتتبـع مـن بقـي مـن أصـحاب ع                     

  ليقـتلهم، اختفـى سـليم وتنقـل مــن بلـد إلـى بلـد مـا بــين نجـد ومكـة والمدينـة والكوفــة           
 ثم عبر إلى أرض فارس ووصل إلى نوبندجان، وهناك في بيت أحد أصـدقائه أبـان               .. والبصرة 

بن أبي عياش حط به المرض وجاءه األجل، وكان ال بد من البوح بالسر وإيـصال األمانـة                  
ــه حقيقــة أحــداث عاشــها وشــاهدها   فأخــذ علــى. إلــى أهلهــا ــان األيمــان، وكــشف ل    أب

  !وسجلها، وقرأ عليه الكتاب، وأودعه عنده، ليوصله إلى أهله
ــة، وحمــل الكتــاب بعــد وفــاة ســليم إلــى علمــاء البــصرة،      ــان علــى األمان   وقــد حــافظ أب
فنـسخه بعـض الــرواة والعلمـاء رغــم تلـك الظـروف الــصعبة وانتـشرت نــسخه مـنهم عبــر        

  .حتى وصل إلينا. .األجيال
  

  الدقة واإلتقان: الميزة الرابعة
إن كتاب سليم بعد التدقيق والمقايسة مع المـصادر األخـرى، يعتبـر مـن مـصادر الدرجـة                   

  .األولى في دقته، وهذه ميزة تزيد من قيمة كتابه المبارك
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لهذا كله، ال بد أن ننظر إلى كتاب سليم باعتباره أول نـص مـتقن فـي أهـم الموضـوعات                     
  وأن نـشكر مؤلفـه مـن صـميم         .. اإلسالمية، تم تدوينه فـي فتـرة حـساسة وظـروف صـعبة            

  .قلوبنا
وقد شكر اهللا سعيه حيث حفظ كتابه عبـر القـرون واألجيـال حتـى وصـل إلينـا، وتـم فـي                 

  .عصرنا طبعه بطبعات جديدة، والحمد هللا
  

  ١أحاديث رواها الرواة، ولم يذكرها مؤلف في كتابه قبل سليم
  

  حاديث أساسية في العقائدأ: أوال
  .حديث الغدير. ١
  .حديث الثقلين. ٢
  .حديث المنزلة. ٣
  .حديث السفينة. ٤
  .حديث باب حطة. ٥
  .حديث الحوض. ٦
  .حديث سد األبواب. ٧
  .حديث الكساء وآية التطهير. ٨
  .حديث المباهلة. ٩

  .حديث الكتف. ١٠
  
  
  

                                                
  .ع العقائدية والتاريخية التي لم يذكرها مؤلف في كتابه قبل سليمراجع التخريج الموضوعي آخر الكتاب، لتفاصيل المواضي ١



..................................................................................................... ١٧

  مسائل عقائدية مهمة: ثانيا
  .مان، وشروطهما، ودرجاتهمامعنى اإلسالم واإلي. ١
معنى إقامة النبي واإلمام الحجة هللا تعالى، ومن هم حجـج اهللا تعـالى علـى النـاس، وكيفيـة              . ٢

  .إقامتهم الحجة هللا تعالى
وقـد تـضمن كتابـه    . بيان عقيدة المسلمين في القـرآن، ومـن هـم المفـسرون الـشرعيون لـه         . ٣

  .اتفسير عدد من آيات القرآن الكريم وسبب نزوله
ــستحقيها،      . ٤ ــسمية م ــة، وضــرورتها وحــدودها، وت ــة واإلمام ــي الخالف ــسلمين ف ــدة الم   عقي

  .وبيان غاصبيها
  .بيان معنى فريضة الوالية ألولياء اهللا تعالى، والبراءة من أعدائه، وتعيينهم. ٥
  وذكـر ^ التي نص فيها على إمامـة األئمـة االثنـي عـشر مـن عترتـه            |بيان أحاديث النبي    . ٦

  .مأسمائه
 ^ فــي مناقــب أهــل البيــت |بيــان عــدد مــن األحاديــث التــي صــدرت عــن النبــي . ٧

  .وأفضيلتهم على جميع األمة
، وبيـان جهـل     | هم معدن علم النبـي       ^بيان العلم ومعدنه وأنواعه، وأن أهل البيت        . ٨

ــا        ــة م ــالم، وال أجوب ــد اإلس ــرفتهم عقائ ــدم مع ــافتهم، وع ــستوى ثق ــاض م ــالفيهم وانخف   مخ
  .من المسائل العاديةيرد عليهم 

  .^ وأهل بيته |بيان بعض ما ورد في الكتب السماوية في البشارة بالرسول األعظم . ٩
  .، وبغضهم لهم وحسدهم إياهم^بيان معاداة قريش والمنافقين وغيرهم ألهل البيت . ١٠

   مـن المنـافقين     |كما تضمن الكتاب إشارات إلـى مـا كـان يـصدر فـي حيـاة رسـول اهللا                    
  .غاصبي الخالفة خاصةعامة، و

، ^ التي أخبر فيها عمـا سـيقع مـن ظلـم قـريش وغيـرهم ألهـل البيـت                |أحاديث النبي   . ١١
  .واضطهادهم وغصب حقهم

بيـان الــضالل الـذي حــدث فــي األمـة، وكــشف أول مـن فــتح بابــه علـى األمــة وأدخــل      . ١٢
  .المسلمين فيه
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١٨

 في التبشير به |يث النبي ، وأحاد×بيان العقيدة اإلسالمية في اإلمام المهدي . ١٣
  .وعالمات ظهوره

  كما تضمن كتاب سليم بعض أحوال يوم القيامة وأحوال أهل الجنة والنار،. ١٤
  . لدخول الجنة أو النار من هذه األمة| والمستحقين بعد النبي 

  .بيان معنى الشفاعة، ومن يشفع ومن يشفع لهم يوم القيامة. ١٥
  

  مسائل تاريخية مهمة: ثالثا
 من بدر وأحد وخيبر والخندق وحنين | أحاديث مهمة عن حروب رسول اهللا .١

  .وتبوك وصلح الحديبية وفتح مكة وغيرها
  . وإيثاره إياه وفداؤه إياه بنفسه| لرسول اهللا ×بيان موارد مواساة علي . ٢
 التي نص فيها على خالفة أمير المؤمنين علي بن |بيان عدد من أحاديث النبي . ٣

  .، من أول بعثته إلى يوم الغدير× أبي طالب
 × أصحابه عند إقامة الحجة عليهم وعلى األمة بوالية علي |أحاديث إشهاد النبي . ٤

  .، وخاصة من غصب منهم الخالفة بعده|بعده 
  .|جانب من مؤامرات المنافقين لقتل النبي . ٥
   ضد خبر الصحيفة الملعونة التي كتبها المنافقون من قريش ومن تبعهم،. ٦

  .، وذكر أصحابها× وأهل بيته |رسول اهللا 
  |أخبار هامة عن األيام األخيرة والساعات األخيرة من وفاة رسول اهللا . ٧
أخبار دقيقة ومفصلة عن قضايا السقيفة، واستعجال أصحابها، واغتنامهم فرصة انشغال . ٨ 

 ÷بيت فاطمة ثم تدبيرهم الهجوم المكرر على . | وأهل البيت بجنازة النبي ×علي 
  . وأصحابه على البيعة×وإحراق بابه، ودخولهم البيت، وإجبارهم أمير المؤمنين 

  .× في هذه الهجمات، وإسقاطها جنينها المحسن ÷وما جرى على فاطمة 
، وخطط |، وما جرى بشأن الخالفة بعده |قصة ارتداد الناس بعد رسول اهللا . ٩

  .×الغاصبين ضد أمير المؤمنين 



..................................................................................................... ١٩

، وجانب من نفي أبي ذر إلى | بعد رسول اهللا ^ى على شيعة أهل البيت ما جر. ١٠
  .الربذة، وجانب من ظلم معاوية للشيعة واضطهادهم وتقتيلهم

  . عن اإلسالم وعن شيعتهم^نماذج من دفاع أهل البيت . ١١
 على ^ واحتجاجات أهل البيت |التأريخ لعدد من المجالس بعد رسول اهللا . ١٢

   لهم، | المجالس، ومناشداتهم الناس ليشهدوا بوصية النبي الصحابة في تلك
  !وإقرار الناس وشهادتهم لهم بذلك

  . وإقرارهم بشأنهم^قصص بعض أهل الكتاب مع أهل البيت . ١٣
  .قصص تتعلق بموت أبي بكر وقتل عمر وعثمان. ١٤
  .وثائق شعرية تعتبر من أقدم ما قيل من الشعر في القضايا اإلسالمية. ١٥
  .وثائق تاريخية في القضايا اإلسالمية يختص سليم بنقلها مثل رسالة معاوية إلى زياد. ١٦
  .قضايا حروب الجمل وصفين والنهروان. ١٧
  . ومعاوية×الرسائل المهمة المتبادلة بين أمير المؤمنين . ١٨
  .×أخبار شهادة أمير المؤمنين . ١٩
  . في زمن معاوية×نين أخبار هامة عما جرى من الفتن بعد أمير المؤم. ٢٠
  . مع معاوية وما وقع بينهما×أخبار عن صلح اإلمام الحسن . ٢١
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٢ 
  القيمة العلمية لكتاب سليم

  

  اشتهار الكتاب في العصور المختلفة

، )كتـاب سـليم بـن قـيس الهاللـي       (اشتهر هذا الكتاب منذ القرن األول إلى يومنا هـذا ب            

  .وربما يسمى بأصل سليم وكتاب السقيفة). كتاب سليم(يرا ما يعبر عنه اختصارا ب وكث

، وجرى ذكر الكتـاب بهـذا االسـم علـى           ١ ×وأول من سمى الكتاب به اإلمام الصادق        

لسان القدماء كالنعماني والـشيخ المفيـد والنجاشـي والـشيخ الطوسـي وابـن شهرآشـوب،             

هيد الثـاني والميـر الـداماد والقاضـي التـستري           وكذلك المتأخرين كالعالمـة الحلـي والـش       

ــد حــسين        ــر حام ــي والمي ــشيخ البحران ــسي وال ــة المجل ــاملي، والعالم ــر الع ــشيخ الح   وال

  كمـا كـان يعـرف بـنفس االسـم فـي ألـسنة علمـاء                . والمحدث النوري والعالمة الطهراني   

  .٢.السنة أيضا كالقاضي السبكي وابن أبي الحديد والفيض آبادي وغيرهم

   خــصائص كتــاب ســليم أنــه كتــاب مــشهور شــهد الموافــق والمخــالف بأنــه كتــاب ومــن

ــث ممــا يــدل علــى اشــتهار الكتــاب       معــروف معتبــر عنــد الــشيعة، وقــد رووا منــه أحادي

  .وتداول نسخه طيلة أربعة عشر قرنا

  :ونورد فيما يلي كلمات بعض من شهد بذلك، ونبدأ بغير الشيعة منهم

  

                                                
  . لكتاب سليم^  في الحديث الذي سيجئ ذكره في تأييد األئمة ١
تأسيس الشيعة . ١١٩ ص ٣ج : األعالم للزركلي. ٦١ص : الغيبة للنعماني. ٣٣٦ ص ٦، ج ١٥٢ ص ٢، ج ٦٣ ص ١ج : الذريعة ٢

  .١١٠، المراجعة ٣٠٧ص : مراجعاتال. ٣٥٧، ٢٨٢ص : لفنون اإلسالم
  .١٩٨ص : التنبيه واألشراف. ١٦ص : مؤلفو الشيعة في صدر اإلسالم
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  ١).وهو كتاب سليم بن قيس المشهور: (٣٨٥ قال ابن النديم المتوفى. ١
  وكتابــه المعــروف ... ســليم معــروف المــذهب: (٦٥٦قــال ابــن أبــي الحديــد المتــوفى  . ٢

  ٢).بينهم المسمى كتاب سليم
  إن أول كتــاب صــنف للــشيعة هــو : (٧٦٩قــال القاضــي بــدر الــدين الــسبكي المتــوفى . ٣

  ٣).كتاب سليم بن قيس الهاللي
  ة هو يعان اول کتاب صنف للش:(٧٩٦هللا الشبلی المدشقی المتوفی د بن عبداقال محم.٤

  ٤). الهاللی و هو کتاب مشهوريسبن قيم کتاب سل
كـأن صـحة هـذين الكتـابين أي كتـاب سـليم        : (قال المال حيـدر علـي الفـيض آبـادي         . ٥

  وأصــحية واحــد منهمــا علــى ســبيل منــع ) يريــد بــه تفــسير القمــي(وتفــسير أهــل البيــت 
  صــادر) عنــد الــشيعة(ي عنــد محققــي الــشيعة، وعليــه فمحتــوى الكتــابين  الخلــو إجمــاع

ــة           ــوم األئم ــع عل ــك ألن جمي ــوي، وذل ــوحي النب ــان ال ــسان ترجم ــن ل ــين ع ــم اليق    بعل
  ٥). الصادقين تنتهي إلى هذه البحار الذاخرة

  لــيس بــين جميــع الــشيعة ممــن حمــل العلــم ورواه عــن  : (٤٦٢قــال النعمــاني المتــوفى . ٦
   ٦).ف في أن كتاب سليم بن قيس الهاللي أصل من أكبر كتب األصول خال^األئمة 

  ٧).ينسب إليه هذا الكتاب المشهور: (٤١١قال ابن الغضائري المتوفى . ٧
عده الشيخ الحر العاملي في عـداد الكتـب التـي تـواترت عـن مؤلفيهـا وعلمـت صـحة             . ٨

  ٨. مصنفاتهمكوجودها بخط أكابر العلماء وتكرر ذكرها في... نسبتها إليهم

                                                
  .٢٧٥ص : الفهرست البن النديم ١
  .٢١٦ ص ١٢ج :  شرح نهج البالغة٢
  .١٥٣ص  ٢ج : نقلته من الذريعة. وهو مخطوط) محاسن الوسائل في معرفة األوائل( جاء هذا الكالم في كتابه ٣
  .٣٥٩ص : يل فی معرفة االوايل ن الوسامحاس ٤
  .٣٥٠ ص ٢ج : ، ونقله عنه المير حامد حسين في استقصاء اإلفحام٢٩ ص ٣ج :  منتهى الكالم٥
  .٦١ص :  الغيبة للنعماني٦
  .٨٣ص :  خالصة األقوال٧
  .٣٦ ص ٢٠ج :  وسائل الشيعة٨



..................................................................................................... ٢٣

وهـو كتـاب مـشهور معتمـد نقـل عنـه            : (١١٠٧قال السيد هاشم البحراني المتوفى سـنة        . ٩

  ١).المصنفون في كتبهم

كتاب سـليم بـن قـيس الهاللـي فـي غايـة             : (١١١١قال العالمة المجلسي المتوفى سنة      . ١٠

  ٢).كتاب معروف بين المحدثين: (وقال أيضا). االشتهار

ــنة قـــال المحـــدث النـــوري  . ١١ ــة  : (١٣٢٠المتـــوفى سـ ــول المعروفـ ــه مـــن األصـ   كتابـ

إنـه كتـاب مـشهور معـروف نقـل عنـه أجلـة        : (وقـال أيـضا  ). ولألصحاب إليه طرق كثيرة 

  ٣).المحدثين

  ٤).معروف بين المحدثين) كتاب: ((قال المحدث القمي. ١٢

   ٥).مةكتاب سليم هذا من األصول الشهيرة عند الخاصة والعا: (قال العالمة الطهراني. ١٣

  ٦).كتاب مشهور: (قال السيد األمين العاملي. ١٤

كتـاب سـليم مـن األصـول المـشهورة المتداولـة فـي العــصور        : (قـال العالمـة األمينـي   . ١٥

  ٧).القديمة

  ٨).كتاب معروف مطبوع منتشر في األقطار: (قال العالمة المرعشي النجفي. ١٦

  

  

                                                
  .٥٤، الباب ٥٤٩ص :  غاية المرام١
  .١٩٨طبع قديم ص  ٨، ج ٣٢ ص ١ج : بحار األنوار ٢
  .٥٦ص : نفس الرحمن. ٧٣ ص ٣ج :  مستدرك الوسائل٣
  .٢٤٣ ص ٣ج :  الكنى واأللقاب٤
  .١٥٣ ص ٢ج :  الذريعة٥
  .٢٩٣ ص ٣٥ج :  أعيان الشيعة٦
  . الهامش١٩٥ ص ١ج :  الغدير٧
  . الهامش٤٢١ ص ٢ج :  إحقاق الحق٨
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   بشأن سليم وكتابه^شهادات أئمة أهل البيت 
   فـأقروه ووثقــوا  ^ كتـاب سـليم بأنــه عـرض علـى سـتة مــن األئمـة المعـصومين        يتميـز 
  !صاحبه

  فقـد عــرض سـليم كتابــه علـى أميــر المــؤمنين واإلمـام الحــسن واإلمـام الحــسين واإلمــام      
  .^زين العابدين 

ثـم عرضـه    . ‘كما عرضه أبان بن أبي عياش على اإلمـام زيـن العابـدين واإلمـام البـاقر                  
  . أيضا× على اإلمام الصادق -ناقل الرابع للكتاب  ال-حماد بن عيسى 

   لكتاب سليم×توثيق أمير المؤمنين 
  ، عن محمد بن إسماعيل بن ١ح : روى الفضل بن شاذان في مختصر إثبات الرجعة*

  بزيع عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عـن أبـان بـن أبـي عيـاش عـن سـليم              

  .×   عن أمير المؤمنين 

  حـدثنا محمـد بـن الحـسين عـن      : ، قال٣ ح   ١٩٨ص  : الصفار في بصائر الدرجات   وروى  *

  .×   محمد بن أسلم عن ابن أذينة عن أبان عن سليم عن أمير المؤمنين 

  ، عن علي بن إبـراهيم بـن هاشـم عـن أبيـه، عـن                ٦٢ ص   ١ج  : وروى الكليني في الكافي   *

  بـي عيـاش عـن سـليم عـن      حماد بن عيـسى عـن إبـراهيم بـن عمـر اليمـاني عـن أبـان بـن أ                 

  .×    أمير المؤمنين

  ، عـن محمـد بـن عبـد اهللا بـن            ٣٦ص  : وروى ابن جرير الطبـري الـشيعي فـي المـسترشد          *

  مهــران عــن حمــاد بــن عيــسى عــن ابــن أذينــة عــن أبــان بــن أبــي عيــاش عــن ســليم عــن    

  .   ×أمير المؤمنين 

  حـدثنا  : ، قـال  ١٣١ ح   ٤البـاب   :  وفـي الخـصال    ٢٢ص  : وروى الصدوق فـي اإلعتقـادات     *

  حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن حماد بـن عيـسى عـن    : أبي رضي اهللا عنه، قال  

ــي عيــاش عــن ســليم عــن        ــن أب ــان ب ــة عــن أب ــن أذين ــن عمــر اليمــاني وعمــر ب ــراهيم ب   إب

  .   × أمير المؤمنين 



..................................................................................................... ٢٥

  حـدثنا المظفـر بـن جعفـر بـن          : ، قـال  ٢٨٤ص  : وروى الصدوق أيضا فـي إكمـال الـدين        *

  حـدثنا جعفـر بـن محمـد بـن مـسعود عـن              : المظفر العلوي السمرقندي رضي اهللا عنـه قـال        

  حـدثنا الحكـم بـن      : حدثنا محمد بن نصر عن الحسن بن موسـى الخـشاب، قـال            : أبيه، قال 

  بهلول األنصاري عن إسماعيل بن همام عن عمران بـن قـرة عـن أبـي محمـد المـدني عـن                   

  .×    حدثنا سليم عن أمير المؤمنين: ابن أذينة عن أبان بن أبي عياش، قال

   عـن محمـد بـن الحـسن،     ١٦٧ ح ٣٢١ ص  ١ج  : وروى الكشي في اختيار معرفة الرجـال      *

  حدثنا الحسن بن علي بن كيسان عن إسحاق بن إبراهيم عن ابـن أذينـة عـن أبـان بـن              : قال

  .   ×أبي عياش عن سليم عن أمير المؤمنين 

  أخبرني أبـو المرجـا محمـد بـن عبـد اهللا            : ، قال ١٠ص  : وروى الكراجكي في اإلستنصار   *

  أخبرنـي أبـو عبـد اهللا محمـد بـن إبـراهيم بـن جعفـر النعمـاني                   : بن أبي طالب البلدي، قـال     

  حـدثني  : حدثني أحمد بن عبيد اهللا بـن جعفـر بـن المعلـى الهمـداني، قـال                : رحمه اهللا، قال  

   اهللا بـن المبـارك عـن    حـدثني عبـد   : أبو الحسن عمرو بـن جـامع بـن حـرب الكنـدي، قـال              

  .   ×عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن سليم عن أمير المؤمنين 

  ، عن أحمد بن محمد بن سعيد بـن عقـدة ومحمـد بـن      ٤٩ص  : وروى النعماني في الغيبة   *

  همـام بــن سـهيل وعبــد العزيــز وعبـد الواحــد ابنــي عبـد اهللا بــن يــونس عـن رجــالهم عــن      

  راشــد عــن أبــان بــن أبــي عيــاش عــن ســليم عــن   عبــد الــرزاق بــن همــام عــن معمــر بــن  

  .   ×أمير المؤمنين 

  حـدثني أحمـد بـن    : ، عن هارون بـن محمـد قـال   ٤٩ص  : وروى النعماني أيضا في الغيبة    *

  حـدثني أبـو الحـسن عمـرو بـن جـامع بـن        : عبيد اهللا بن جعفـر بـن المعلـى الهمـداني، قـال         

  حـدثنا  :  شيخ لنـا كـوفي ثقـة، قـال    حدثنا عبد اهللا بن المبارك  : عمرو بن حرب الكندي قال    

ــن            ــليم ع ــن س ــاش ع ــي عي ــن أب ــان ب ــن أب ــر ع ــن معم ــيخا ع ــام ش ــن هم ــرزاق ب ــد ال   عب

  .   ×أمير المؤمنين 

  أخبرنـا أبـو عبـد اهللا    : ، قـال ٢٠٢ ح ١٤٨ ص  ١ج  : وروى الحسكاني فـي شـواهد التنزيـل       *

  حـدثني أحمـد بـن    : الشيرازي، أخبرنا أبو بكر الجرجرائي، أخبرنا أبو أحمد البصري، قـال       

  حـدثني بـشر بـن المفـضل النيـسابوري عـن عيـسى بـن                : محمد بـن عمـر بـن يـونس، قـال          

  :حـدثني أبـان بـن أبـي عيـاش، قـال           : يوسف الهمـداني عـن أبـي الحـسن بـن يحيـى، قـال              

  .   ×حدثني سليم عن أمير المؤمنين 
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ــل  * ــواهد التنزي ــي ش ــسكاني ف ــال٤١ ح ٣٥ ص ١ج : وروى الح ــن   : ، ق ــد ب   حــدثنا محم

  حـدثنا محمـد بــن نـصير، حـدثنا الحــسن بـن موسـى الخــشاب،       : مـسعود بـن محمـد، قــال   

  حــدثنا الحكــم بــن بهلــول األنــصاري عــن إســماعيل بــن همــام عــن عمــران بــن قــرة عــن  

  حــدثني ســليم عــن : أبـي محمــد المــديني عــن ابــن أذينــة عــن أبـان بــن أبــي عيــاش، قــال  

  .   ×أمير المؤمنين 

  ، ٢ ح ١٤ ص ١ج : ، والعياشـي فـي تفـسيره   ١٣١ص  : قـول  في تحـف الع    ١ورواه الحراني *

  : من كتاب سليم١٠، وجاء ذلك في الحديث ١٧٧ ح ٢٥٣و ص 

  

  

ــليم  ــال س ــي  : ق ــداد     : ×قلــت لعل ــن ســلمان والمق ــي ســمعت م ــؤمنين، إن ــر الم ــا أمي   ي
، ثم سمعت منك تـصديق مـا       |وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن ومن الرواية عن النبي           

  يت في أيدي الناس أشـياء كثيـرة مـن تفـسير القـرآن ومـن األحاديـث                  ورأ. سمعت منهم 
أفتـرى النـاس   .  تخالف الذي سمعته منكم، وأنتم تزعمون أن ذلك باطـل        |عن النبي   

   متعمدين ويفسرون القرآن برأيهم؟|يكذبون على رسول اهللا 
  س إن فـي أيـدي النـا      . يـا سـليم، قـد سـألت فـافهم الجـواب           : (فأقبـل علـي فقـال لـي       : قال

  حقــا وبــاطال، وصــدقا وكــذبا، وناســخا ومنــسوخا، وخاصــا وعامــا، ومحكمــا ومتــشابها،    
  ...).وحفظا ووهما

  
  تـــضمن هـــذا الحـــديث تأكيـــد صـــحة جميــع مـــا فـــي كتـــاب ســـليم بإمـــضاء  : أقــول 

  .، وإن خالف ذلك ما دونته مدرسة غاصبي الخالفة×أمير المؤمنين 
  

                                                
ج : الذريعة. ٥٤٤ و ٥٤٣ص  ١ج : إثبات الهداة. ١٧٠ص : ساداتفضائل ال. ١٢٧ ص ٢ج : رواه عن هؤالء في الصراط المستقيم ١
: البحار. ٢٠١ ص ١٢ج : روضة المتقين. ٢١ ح ١٤٢ص  :(للبهائي(األربعين . ١٣ص ): للميرلوحي(كفاية المهتدي . ١٥٢ ص ٢

واه عنه في كتاب التحفة في الكالم، ور. ٣ ح ٥٣٩ ص ٣ - ٢ج : عوالم العلوم .٢٧٣ ص ٣٦، ج ٩٩ ص ٩٢، ج ٢٢٨ ص ٢ج 
.  باألسناد إلى عيسى بن أيوب الهمداني عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهاللي١٠٠٧ح  ٢٠٠ ص ٢ج : إثبات الهداة

  .٣٤٥، ٢٩١ ص ٢ج : الموحدين للطبرسي كفاية
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   لكتاب سليم‘توثيق اإلمامين الحسن والحسين 
   بالمدينـة بعــد مــا  ‘ثــم لقيــت الحـسن والحــسين  ): ١٠بعـد تمــام الحـديث   (قـال ســليم  

صـدقت، قـد حـدثك      :  فحدثتهما بهذا الحديث عن أبيهمـا، فقـاال        ×قتل أمير المؤمنين    
 كمـا   | بهذا الحديث ونحن جلوس وقد حفظنا ذلـك عـن رسـول اهللا               ×أبونا علي   

  .احدثك أبونا سواء لم يزد فيه ولم ينقص منه شيئ
  

   لكتاب سليم×توثيق اإلمام زين العابدين 
   وعنـده ابنـه محمـد       ‘ثـم لقيـت علـي بـن الحـسين           ): ١٠بعد تمام الحـديث     (قال سليم   

فقـال علـي بـن    . ×، فحدثته بما سمعت من أبيه وعمه وما سمعت من علي           ‘بن علي   
  السالم وهو مريض وأنا| عن رسول اهللا    ×قد أقرأني أمير المؤمنين     : ×الحسين  
  .صبي

 وهـو   - | بعهـد مـن رسـول اهللا         ×وقد أقرأني جدي الحـسين      : ×ثم قال محمد    
  . السالم-مريض 
  صـدق  :  بهـذا الحـديث كلـه عـن سـليم، فقـال            ×فحدثت علـي بـن الحـسين        : قال أبان 
  .سليم

   لكتاب سليم بعد قرائته×توثيق اإلمام زين العابدين 
  

ــتح كتــاب ســليم، ورواه ا  * ــشهادة فــي مفت ــي  وردت هــذه ال ــشيخ حــسن بــن ســليمان ف   ل

  حــدثني  : ، قــال ٣٢١ ص ٢ج : ، ورواهــا الكــشي فــي رجالــه   ٤٠ص : مختــصر البــصائر 

  حــدثنا الحــسن بــن علــي بــن كيــسان عــن إســحاق بــن  : محمــد بــن الحــسن البراثــي، قــال

  ٢. عن ابن أذينة عن أبان بن أبي عياش١إبراهيم بن عمر اليماني 

                                                
  .)عن أبي إسحاق إبراهيم بن عمر اليماني: (استظهر بعضهم أن الصحيح ١
وفي وسائل . ٨٥٤ح  ٦٦٣ ص ١ج : وفي إثبات الهداة. ٦٦ ص ٥٣ و ج ١٢٤ ص ٢٣ و ج ٧٦ ص ١ج :  رواه عنه في البحار٢

  .١٢ ص ٢٠ و ج ٧٢ ص ١٨ج : الشيعة
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ــان ــال أب ــك  : ق ــامي ذل ــ(حججــت مــن ع ــام وف ــليمأي ع ــن  ) اة س ــي ب ــى عل ــدخلت عل   ف
  وكـان مـن خيـار   - |، وعنده أبو الطفيل عامر بـن واثلـة صـاحب رسـول اهللا               ×الحسين  

  .| ولقيت عنده عمر بن أبي سلمة ابن أم سلمة زوجة النبي - ×أصحاب علي 
   ذلـك أجمـع ثالثـة أيـام         ×فعرضته عليه وعلـى أبـي الطفيـل وعلـى علـي بـن الحـسين                 

  :١ لي×فقرآه عليه ثالثة أيام، فقال .  ويغدو عليه عمر وعامر- كل يوم إلى الليل -
  

  ).نعرفه ٢صدق سليم، رحمه اهللا، هذا حديثنا كله (
  

  :تضمنت هذه الكلمة النورانية خمسة أمور: أقول
  .تأييد سليم بصفته محدثا صادقا. ١
  .^الترحم عليه إعالما بأنه من المرضيين عند اهللا ورسوله واألئمة . ٢
  . الثابتة عندهم^رير ما أورده سليم في كتابه بأنها من أحاديث أهل البيت تق. ٣
  .تأكيد صحة جميع ما في كتاب سليم، وأنه ليس مثل الكتب التي يوجد فيها الغث والثمين. ٤
  .، وأنها تمثل مذهبهم^التصريح بأن أحاديثه معروفة عند أهل البيت . ٥

  
   لكتاب سليم×توثيق اإلمام الباقر 

):  الـذي مـر أنـه يؤكـد صـحة جميـع أحاديـث الكتـاب        ١٠بعـد تمـام الحـديث    ( أبان  قال
 فحدثتـه  × فلقيت أبا جعفر محمد بـن علـي      ×فحججت بعد موت علي بن الحسين       

  صـدق سـليم    : فاغرورقـت عينـاه ثـم قـال       . بهذا الحديث كله لـم أتـرك منـه حرفـا واحـدا            
بهـذا  ) فحدثه: خ ل (ي فحدثني    وأنا قاعد عند أب    ×قد أتاني بعد أن قتل جدي الحسين        

ــه  ــي . الحــديث بعين ــه أب ــال ل ــن     : فق ــه ع ــذا الحــديث بعين ــي به ــد حــدثك أب   صــدقت، ق
  .| ونحن شهود، ثم حدثاه بما هما سمعا من رسول اهللا ×أمير المؤمنين 

                                                
  .فقرأته عليهم فقالوا لي): ب( ١
  .كله أعرفه): د(وفي . كلنا: خ ل) ب. (كل): ب( ٢
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   لكتاب سليم‘توثيق اإلمامين السجاد والباقر 
  

  ن إبــراهيم عــن أبيــه ، عــن علــي بــ١ ح ٢٩٧ ص ١ج : روى الــشيخ الكلينــي فــي الكــافي*

  .عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني وعمر بن أذينة عن أبان عن سليم

  .٤٨٤ ج ١٣٩ ص ٤ج : وروى الشيخ الصدوق في من ال يحضره الفقيه*

ــة   * ــي الغيب ــي ف ــشيخ الطوس ــال١١٧ص : وروى ال ــن     : ، ق ــدون ع ــن عب ــد ب ــا أحم   أخبرن

  بـن فـضال عـن محمـد بـن عبـد اهللا بـن زرارة              ابن أبي الزبير القرشي عن علي بـن الحـسن           

  .   ×عمن رواه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر 

ــضا فــي التهــذيب *   ، عــن الحــسين بــن ســعيد عــن حمــاد  ١٧٦ ص ٩ج : وروى الــشيخ أي

  .   ×بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر 

 يوســف بــن حــاتم ، وروى جمــال الــدين٢٠٧ص : وروى الطبرســي فــي أعــالم الــورى*

  حــدث عبـد الــرحمن بــن حجــاج  : ١الـشامي فــي الــدر النظـيم فــي مناقــب األئمـة اللهــاميم   

 وعمن رواه عن عمرو بن شمر عن جابر بن عبد اهللا رضـي اهللا عنـه      ×    عن أبي عبد اهللا   

  : أنه قال٢    ×عن أبي جعفر 

  

 وهي نسخة كتـاب سـليم بـن قـيس              ×هذه وصية أمير المؤمنين     
وقرأتها علـي علـي بـن       : قال أبان .  دفعها إلى أبان وقرأها عليه     الهاللي

  ).صدق سليم، رحمه اهللا: ( فقال   ×الحسين 
  

   لكتاب سليم×توثيق اإلمام الصادق 
ــسى    ــن عي ــاد ب ــال حم ــام       (ق ــد تم ــان، بع ــن أب ــة ع ــن أذين ــن اب ــليم ع ــاب س ــل لكت   الناق

 ×الي أبي عبـد اهللا      قد ذكرت هذا الحديث عند مو     ):  التي مرت أسانيدها   ١٠الحديث  
  ×صدق سليم، فقد روى لي هذا الحديث أبي عن أبيه علي بن الحسين : فبكى وقال

                                                
إحياء التراث اإلسالمي  ه في مركز، ونسخة مصورة من١٥٥٣الكتاب مخطوط، وتوجد نسخة منه في مكتبة غرب همدان رقمها  ١

  .١٥ص : بقم، ونقلته عن مقدمة كتاب سليم للسيد بحر العلوم في الطبعة النجفية
  .١ ح ٣٢٢ص  ٤٣ ، ج١٢ ح ٢١٢ ص ٤٢ج : البحار. ١ ح ٥٤٣ ص ٢، ج ٤٤٥، ٤٤٤ ص ١ج :  رواه عن هؤالء في إثبات الهداة٢
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 حـين  ×سمعت هذا الحـديث مـن أميـر المـؤمنين     : ، قال ×عن أبيه الحسين بن علي      
  .سأله سليم بن قيس

  
   لكتاب سليم×توثيق اإلمام الصادق 

  
 عـن خـط    ٤٦٧ ص   ١ج  : لـة الرجـال   وروى العالمة الشيخ عبد النبـي الكـاظمي فـي تكم          *

   عـن مختـصر بـصائر الـدرجات لـسعد بـن       ١العالمة المجلـسي فـي هـوامش مـرآة العقـول          

  .عبد اهللا القمي بأسانيده

  نقله العالمـة الطهرانـي عنـه فـي الذريعـة المخطوطـة بيـده الموجـودة فـي مركـز إحيـاء                       *

  .التراث اإلسالمي بقم

  .٢١٠ ص ٢٠ج :  وسائل الشيعةورواه العالمة الشيخ الحر العاملي في*

  .٣٧٥ ص ١ج : ورواه العالمة الشيخ أحمد األردبيلي في جامع الرواة*

  ، ونــسخة الــشيخ الحــر ٦٠٩ويوجــد فــي نــسخة العالمــة المجلــسي التــي تاريخهــا ســنة   *

ــسخت فــي ســنة      ــاملي التــي استن ــسخة مكتبــة كليــة      ١٠٨٧الع ــى نــسخة عتيقــة، ون    عل

ــة٢٩الحقــوق رقــم  ــسخة مكتب ــسختين فــي    د، ون    ملــك، ونــسخة صــاحب الروضــات، ون

ــا   ــشهد رقمهمـ ــتان قـــدس بمـ ــة آسـ ــم  ٩٧١٩ و ٨١٣٠مكتبـ ــسيد أبـــو القاسـ ــسخة الـ   ، ونـ

  .الخوانساري في بمبئي ونسخة السيد الجاللي

  

  :×دققال االمام الصا
  الهاللیيس بن قيم نا کتاب سليتنا و محبيعده من شيكن عنمن لم 

  و هو ابجد ييا من اسبابنا شيعلم عنده من امرنا شی وال يس فل

  .×    عة و هو سر من اسرار آل محمديالش

  

                                                
  :كما رواه المحدث النوري في مستدرك الوسائل. ٥٤  ص٢ج : رواه العالمة المامقاني في تنقيح المقال١

   .١٥٢ ص ٢ج : وذكره العالمة الطهراني في الذريعة. ١٨٣ ص ٣ج 
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   حيــث ^أنظــر كيــف حــاز الرجــل نــصيبه األوفــر مــن تقريــر حديثــه مــن عنــد األئمــة : أقـول 

  .، وذلك بصورة يرجع إلى تصديق جميع كتابه وأحاديثه^صدقه ستة من أئمتنا 

  

  يـــد عنــايتهم بـــشأن كتـــاب   ومز^هــذه جملـــة مــا وصـــل إلينــا مـــن تقريـــر المعــصومين     

ويكفيه فخرا إذ كان معروفا عند األئمة عليهم السالم وأنهم ذكروه بخير وقرروا . سليم وأحاديثه

  وهـذا بمعنـى أن مـا فـي كتـاب سـليم حـق وصـدق ومحكـم ومحفـوظ            . ما نقله مـن األحاديـث     

  .وليس مثل ما في أيدي الناس الذي هو مخلوط من الغث والثمين
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  كلمات العلماء في توثيق كتاب سليم
  

  

  استمرار تأييد العلماء للكتاب طيلة أربعة عشر قرنا
   كلمـات دريـة بـشأن الكتـاب       - منـذ الـصدر األول إلـى اليـوم           -صدر مـن أعـاظم العلمـاء        

  .ومؤلفه الجليل

ــبهم      ــث ســليم فــي كت ــاره أنهــم نقلــوا أحادي   وممــا يــدل علــى عظمــة الكتــاب وغايــة اعتب

 منذ القرن األول إلى يومنـا هـذا فـي سلـسلة متالحقـة لـم تنقطـع فـي عـصر مـن            ومروياتهم

  .العصور بصورة تكشف عن اعتمادهم عليه في الغاية

ــل           ــف مث ــصر المؤل ــي ع ــليم ف ــاب س ــدين لكت ــاء المؤي ــن العلم ــسلة م ــذه السل ــدء ه   ويب

  .سلمان وأبي ذر والمقداد ونظرائهم

ــل و      ــي الطفي ــى أب ــاب عل ــده الكت ــان بع ــرض أب ــد ع ــسن    ولق ــلمة والح ــي س ــن أب ــر ب   عم

  .البصري وقرءوا جميع الكتاب وصدقوه بأجمعه

ــإن أكثــرهم مــن المــشايخ      ــه، ف   ويكفــي فــي ذلــك أن نالحــظ رواة كتــاب ســليم وأحاديث

  الثقات كعمر بـن أذينـة وحمـاد بـن عيـسى وعثمـان بـن عيـسى ومحمـد بـن إسـماعيل بـن                 

  ي جيـد ويعقـوب بـن يزيـد     بزيع والفضل بـن شـاذان ومحمـد بـن أبـي عميـر ومثـل ابـن أبـ            

وعبد اهللا بن جعفر الحميري ومحمد بـن همـام بـن سـهيل وهـارون بـن موسـى التلعكبـري                      

ومحمد بن الحسين بـن أبـي الخطـاب وأحمـد بـن محمـد بـن عيـسى والحـسين بـن سـعيد                 

والخزاز القمي وابن الوليد وابـن الغـضائري وغيـرهم مـن أجـالء الطائفـة المحقـة وأعـاظم                

  .المحدثين

ــى أ ــي        إل ــصفار والكلين ــراهيم وال ــن إب ــرات ب ــام وف ــابن الجح ــؤلفين ك ــصل دور الم   ن ي

ــي       ــشيخ الطوسـ ــي والـ ــضى والكراجكـ ــسيد المرتـ ــد والـ ــصدوق والمفيـ ــاني والـ   والنعمـ

  والطبرسيين وابن شهرآشوب، ومن بعدهم من المؤلفين كالعالمة والمحقق والشهيد
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ــاملي و      ــر الع ــشيخ الح ــائي وال ــشيخ البه ــستري وال ــرانيين،  والقاضــي الت ــسيين والبح   المجل

  .والمير حامد حسين إلى غيرهم من أعاظم مؤلفي الشيعة ومشايخهم

  فــإن هــؤالء اعتمــدوا علــى كتــاب ســليم بــن قــيس ورووا أحاديثــه فــي مؤلفــاتهم وليــسوا   

  ممن يستهان بهـم وبـآرائهم وبكتـبهم التـي صـارت اليـوم مـصادر للـشيعة ومرجعـا لمعـالم                      

  .الدين

  األصول األربعمائةكتاب سليم من كتب 
ــال النعمــاني  ــن األئمــة         : (ق ــشيعة ممــن حمــل العلــم ورواه ع ــين جميــع ال    ^لــيس ب

وهـو مـن   ... خالف في أن كتاب سـليم بـن قـيس الهاللـي أصـل مـن أكبـر كتـب األصـول            

  ١...).األصول التي ترجع إليها الشيعة

ــي  ــة الطهران ــال العالم ــا    : (وق ــى أنه ــي أشــرنا إل ــة الت ــل  وهــو مــن األصــول القليل    ألفــت قب

  ٢).×عصر الصادق 

  األصـل مـن كتـب الحـديث هـو مـا كـان المكتـوب فيـه مـسموعا                    : (قال العالمـة الطهرانـي    

ومـن الواضـح أن     ...  أو عمـن سـمع منـه ال منقـوال عـن مكتـوب              ×لمؤلفه من المعـصوم     

ــن          ــفاها ع ــسموع ش ــي األصــل الم ــا ف ــسيان وغيره ــسهو والن ــط وال ــأ والغل ــال الخط   احتم

  فوجـود الحـديث فـي األصـل المعتمـد عليـه بمجـرده         ...  سمعه منه أقل    أو عمن  ×اإلمام  

  ...كان من موجبات الحكم بالصحة عند القدماء

  تلــك . هــذه الميــزة ترشــحت إلــى األصــول مــن قبــل مزيــة شخــصية توجــد فــي مؤلفيهــا    

  هـي المثــابرة األكيــدة علــى كيفيـة تأليفهــا والــتحفظ علــى مـا ال يــتحفظ عليــه غيــرهم مــن    

  ولـذا نعـد قـول أئمـة الرجـال          ... ^وبذلك صـاروا ممـدوحين مـن عنـد األئمـة            المؤلفين  

  ...من ألفاظ المدح له) أن له أصال(في ترجمة أحدهم 

  إن المزايا التي توجد في األصول ومؤلفيها دعت أصحابنا إلى االهتمام التام بشأنها

                                                
  .٦١ص : الغيبة ١
 .١٥٢ ص ٢ج :  الذريعة٢
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٣٤

  رهــا مــن  قــراءة وروايــة وحفظــا وتــصحيحا، والعنايــة الزائــدة بهــا وتفــضيلها علــى غي        

  ويرشــدنا إلــى ذلــك تخصيـــصهم األصــول بتــصنيف فهــرس خــاص لهـــا        . المــصنفات 

  ١).وإفرادهم مؤلفيها عن سائر الرواة والمصنفين بتدوين تراجمهم مستقلة

  ولذلك فإن كتاب سليم بما أنـه أحـد األصـول األربعمائـة بـل أقـدمها ومـن أهمهـا، كانـت               

  .ور األولىتعتبر من أوثق المصادر لدى علمائنا منذ العص

  

  كلمة سليم عن كتابه
  نص المؤلف في مفتـتح كتابـه علـى الدقـة واإلتقـان اللـذين اسـتعملهما فـي تـدوين كتابـه                       

  :قائال

 سمعتها عن الثقات وكتبتها بيدي، فيها أحاديث ال أحب أن تظهر ٢إن عندي كتبا   

ه للناس، ألن الناس ينكرونها ويعظمونها، وهي حق أخذتها من أهـل الحـق والفقـ              

والصدق والبر، عن علي بن أبي طالب صلوات اهللا عليه وسلمان الفارسي وأبي ذر 

وليس منها حديث أسمعه من أحدهم إال سألت عنه . الغفاري والمقداد بن األسود

  ...اآلخر حتى اجتمعوا عليه جميعا، وأشياء بعد سمعتها من غيرهم من أهل الحق

  

  نصوص كلمات العلماء في توثيق الكتاب
ــاريخ    أور   د هنــا النــصوص الــصادرة عــن العلمــاء فــي صــحة كتــاب ســليم علــى ترتيــب ت

  :وفياتهم

  

   ×مــا فيــه حــديث إال وقــد ســمعته مــن علــي  : ( ق٨٣عمــر بــن أبــي ســلمة المتــوفى  . ١

  ٣).ومن سلمان وأبي ذر ومن المقداد
                                                

  .١٢٥ - ١٢٨ ص ٢ج : الذريعة ١
  . أي مكتوبات، ال بمعنى مؤلفات متعددة٢
  . راجع مفتتح كتاب سليم٣



..................................................................................................... ٣٥

   مـا فيـه حـديث إال وقـد سـمعته          : ( ق ١٠٠أبو الطفيـل عـامر بـن واثلـة الكنـاني المتـوفى              . ٢

  ١).من علي صلوات اهللا عليه ومن سلمان وأبي ذر ومن المقداد

ــؤرخ المـــسعودي المتـــوفى  . ٣ ــنهم،  : ( ق٣٤٦المـ ــا عـــشرية مـ ــة، االثنـ   والقطعيـــة باإلمامـ

  ٢).الذين أصلهم في حصر العدد ما ذكره سليم بن قيس الهاللي في كتابه

...  بـن قـيس الهاللـي        أول كتاب ظهر للـشيعة كتـاب سـليم        : ( ق ٣٨٠ابن النديم المتوفى    . ٤

  ٣).وهو كتاب سليم بن قيس المشهور

  يــدل كالمــه علــى شــهرة الكتــاب فــي تلــك العــصور كمــا يــدل علــى ذلــك كــالم   : أقــول

  ٤).وينسب إليه هذا الكتاب المشهور: (ابن الغضائري أيضا حيث يقول

   هــا أنــا أذكــر المتقــدمين فــي التــصنيف مــن ســلفنا : ( ق٤٥٠الــشيخ النجاشــي المتــوفى . ٥

  ســليم : (ثـم بــدء بالطبقــة األولــى وذكـر مــنهم ســليم، فقــال  ...). الـصالح وهــي أســماء قليلــة 

  ٥...).بن قيس الهاللي له كتاب، يكنى أبا صادق، أخبرني علي بن أحمد

ــوفى   . ٦ ــي المت ــشيخ الطوس ــه      : ( ق٤٦٥ال ــادق، ل ــا ص ــى أب ــي يكن ــيس الهالل ــن ق ــليم ب   س

  ٦...).كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد

  لـــيس بـــين جميـــع الـــشيعة ممـــن حمـــل العلـــم  : ( ق٤٦٢خ النعمـــاني المتـــوفى الـــشي. ٧

 خالف في أن كتاب سليم بن قـيس الهاللـي أصـل مـن أكبـر كتـب       ^ورواه عن األئمة    

   وأقـدمها ألن جميـع مـا    ^األصول التـي رواهـا أهـل العلـم وحملـة حـديث أهـل البيـت          

  منين صــلوات اهللا عليهمــا اشــتمل عليــه هــذا األصــل إنمــا هــو عــن رســول اهللا وأميــر المــؤ   

  والمقـــداد وســـلمان الفارســـي وأبـــي ذر ومـــن جـــرى مجـــراهم ممـــن شـــهد رســـول اهللا 

  وهو من األصول التي ترجع الشيعة. وأمير المؤمنين صلوات اهللا عليهما وسمع منهما

                                                
  .راجع مفتتح كتاب سليم ١
  .١٩٨ص :  التنبيه واألشراف٢
  .، الفن الخامس من المقالة السادسة٢٧٥ص :  الفهرست البن النديم٣
  .٨٣ص :  خالصة األقوال للعالمة٤
  .٦ص :  رجال النجاشي٥
  .٣٣٦ رقم ٨١ص :  الفهرست للطوسي٦
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٣٦

  ١).إليها وتعول عليها

ــوفى  . ٨ ــوب المتـ ــن شهرآشـ ــافظ ابـ ــاحب   : ( ق٥٨٨الحـ ــيس الهاللـــي صـ ــن قـ ــليم بـ   سـ

  ٢).ديث، له كتاباألحا

ــوفى    . ٩ ــاووس المت ــن موســى آل ط ــسيد أحمــد ب ــشهد   : ( ق٦٧٧ال ــا ي ــاب م ــضمن الكت   ت

  ٣).بشكره وصحة كتابه

  إن الــــشيخين األعظمــــين : ( ق١٠٧٠العالمــــة محمــــد تقــــي المجلــــسي المتــــوفى . ١٠

  كفـى  : (وقـال فيمـا حكـي عنـه       ). حكما بصحة كتابـه، مـع أن مـتن كتابـه دال علـى صـحته               

  وهـذا األصـل عنـدي ومتنـه        ...  عليـه  - الكلينـي والـصدوق ابـن بابويـه          -وقين  باعتماد الصد 

  ٤".دليل صحته 

ــب األربعــة   : (١٠٧١المــولى عبــد اهللا البــشروئي التــوني المتــوفى     . ١١   إن أحاديــث الكت

  مأخوذة من أصـول وكتـب معتمـدة معـول عليهـا، كـان مـدار العمـل عليهـا عنـد الـشيعة                 ... 

لمين بأن شيعتهم يعملـون بهـا فـي األقطـار واألمـصار، وكـان          عا ^وكان عدة من األئمة     

   علـى   × بـل بعـد زمـان الـصادق          ÷مدار مقابلة الحديث وسماعه في زمن العـسكريين         

 على أحد من الـشيعة فـي ذلـك بـل قـد عـرض       ^هذه الكتب، ولم ينكر أحد من األئمة       

  ٥). الهالليعليهم عدة من الكتب ككتاب الحلبي وكتاب حريز وكتاب سليم بن قيس 

ــوفى    . ١٢ ــاملي المتـ ــر العـ ــشيخ الحـ ــب     : ( ق١١٠٤الـ ــر الكتـ ــي ذكـ ــة فـ ــدة الرابعـ   الفائـ

ــرهم         ــا وغي ــصحتها مؤلفوه ــهد ب ــاب وش ــذا الكت ــث ه ــا أحادي ــت منه ــي نقل ــدة الت   المعتم

  وقامت القرائن علـى ثبوتهـا وتـواترت عـن مؤلفيهـا أو علمـت صـحة نـسبتها إلـيهم بحيـث                  

ا بخـط أكـابر العلمـاء وتكـرر ذكرهـا فـي مـصنفاتهم            لم يبق فيها شك وال ريـب كوجودهـ        

  وشهادتهم بنسبتها وموافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة أو نقلها بخبر واحد
                                                

  .٦١ص : الغيبة ١
  .٣٩٠ رقم ٥٨ص :  معالم العلماء٢
  .٥٢ ص ٢ج : ونقله عنه في تنقيح المقال. ١٧٥ رقم ١٣٦ص :  التحرير الطاووسي٣
  .٥٣ ص ٢ج : تنقيح المقال. ٣٧٢ ص ١٤ج :  روضة المتقين٤
  .٢٧٧ص :  الوافية٥
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  وكتــاب ســليم بــن : (ثــم عــد تلــك الكتــب إلــى أن قــال...). محفــوف بالقرينــة وغيــر ذلــك

  ١).قيس الهاللي

  ث هــذا الكتــاب مــن أولــه إلــى  والــصدق مبــين فــي وجــه أحاديــ : (العالمــة التفريــشي. ١٣

  ٢).آخره

ــوفى    . ١٤ ــو : ( ق١١٠٧الـــسيد هاشـــم البحرانـــي المتـ   كتـــاب ) أي كتـــاب ســـليم (وهـ

  ٣).مشهور معتمد نقل عنه المصنفون في كتبهم

ــع كتــاب ســليم    ١١١١العالمــة محمــد بــاقر المجلــسي المتــوفى     . ١٥    ق، قــد أورد جمي

  كتـاب سـليم   : (ي مقدمـة البحـار وقـال   متفرقا في أجزاء بحار األنوار وعـده مـن مـصادره فـ      

وقـال مثـل ذلـك    ). والحـق أنـه مـن األصـول المعتبـرة     ... بن قيس الهاللي في غاية االشـتهار      

  ٤).عوالم العلوم(تلميذه العالمة الشيخ عبد اهللا البحراني في 

  كتـــاب معـــروف بـــين المحـــدثين اعتمـــد عليـــه الكلينـــي : (... وقـــال فـــي موضـــع آخـــر

 القدماء، وأكثر أخبـاره مطابقـة لمـا روي باألسـانيد الـصحيحة فـي                والصدوق وغيرهما من  

  ٥.وقال مثل ذلك الشيخ يوسف البحراني في الدرر النجفية). األصول المعتبرة

  وبـــذلك يعلـــم صـــحة كتـــاب ســـليم بـــن قـــيس : (المـــولى حيـــدر علـــي الـــشيرواني. ١٦

 ^ الهاللــي فإنــه ورد مــن طــرق عديــدة حــسنة وصــحيحة عــن ثقــات أصــحاب األئمــة  

  الروايــة كثيــرا فــي أمــور شــتى ومهمــات، فكيــف يتــصور ... وأجالئهــم كعمــر بــن أذينــة و

 أو إغضائهم عن ذلـك وتـرك النهـي عنـه وعـن اعتقـاد صـحته                  ^خفاء ذلك على األئمة     

  ٦).وروايته

  
                                                

  .٤٢ و ٣٦ ص ٢٠ج : وسائل الشيعة ١
  .٢٣٨٧ رقم ٣٥٥ ص ٢ج :  نقد الرجال٢
  .× من فصل فضائل أمير المؤمنين ٥٤، الباب ٥٤٦ص .  غاية المرام٣
  .مخطوطة في مكتبة آية اهللا المرعشي بقم) ١٧ ص ١ج (عوالم العلوم . ٣٢ ص ١ج :  بحار األنوار٤
  .٢٨١ص : الدرر النجفية. ١٩٨ ص ٨ج :  بحار األنوار، الطبعة القديمة٥
الشيخ علي حيدر بقم،   رسالة في استنباط األحكام في زمن الغيبة، مخطوط توجد نسخة منه في مكتبة حجة اإلسالم والمسلمين٦

  .قول يوجد في أواخر الكتابوالكالم المن
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٣٨

  كتــاب سـليم بـن قـيس الـذي يمكننـا أن نقــول      : (العالمـة الميـر حامـد حـسين الهنـدي     . ١٧

   من جميع كتب اإلمامية الحديثيـة كمـا اعتـرف المجلـسي بـذلك              في حقه أنه أقدم وأفضل    

ــد الفــتن مــن البحــار   ــال١). فــي مجل   أكثــر روايــات كتــاب ســليم معاضــدة بروايــات   : (وق

  ٢).صحيحة وأحاديث معتمدة

  أمــا كتابــه المــشار إليــه فهــو أول مــا صــنف  : ( ق١٣١٣العالمــة الخوانــساري المتــوفى . ١٨

  ٣).خبار كما في البالودون في اإلسالم وجمع فيه األ

ــوفى   . ١٩ ــوري المت ــدث الن ــحاب    : ( ق١٣٢٠المح ــة ولألص ــول المعروف ــن األص ــه م   كتاب

  ٥). إنه كتاب مشهور معروف نقل عنه أجلة المحدثين: (وقال٤). إليه طرق كثيرة

  كتــاب ســليم بــن قــيس الــذي  : ( ق١٣٥٢المــولى محمــد هاشــم الخراســاني المتــوفى  . ٢٠

  ٦).عياش معروفودعه إلى أبان بن أبي 

ــوفى   . ٢١ ــي المت ــدث القم ــين      : ( ق١٣٥٩المح ــروف ب ــشيعة مع ــر لل ــاب ظه ــو أول كت   ه

ــدماء رضــوان اهللا       ــن الق ــا م ــصدوق وغيرهم ــي وال ــشيخ الكلين ــه ال   المحــدثين، اعتمــد علي

  ٧).عليهم

ــة الكتــاب   . ٢٢ ــا يؤيــد جالل ــراد م ــال بعــد إي ــن  : (العالمــة المامقــاني، ق   إن كتــاب ســليم ب

  ٨). كتابه صحيح: (وقال في موضع آخر). عتبارقيس في غاية اال

  : ق١٢٨٣المحقق السيد حسين البروجردي المتوفى . ٢٣

  ثقة من أولياء اآلل) صه(               سليم بن قيس الهاللي

  ٩عنه روى أجلة الفحول    كتابه من األصول) ضف(، )طق(
                                                

  .٦١ ص ٢ج : عبقات األنوار ١
  .٥٧٩ ص ١ج :  استقصاء اإلفحام٢
  .٦٧ ص ٤ج :  روضات الجنات٣
  .، الفائدة السادسة٧٣٣ ص ٣ج :  مستدرك الوسائل٤
  .٥٦ص :  نفس الرحمن في فضائل سلمان٥
  .٢١٠ص :  منتخب التواريخ٦
  .٢٤٣ ص ٣ج :  الكنى واأللقاب٧
  .٥٤ و ٥٢ ص ٢ج : ال تنقيح المق٨
  .٥٠ص :  نخبة المقال٩



..................................................................................................... ٣٩

ــاني . ٢٤ ــة الخياب ــن األصــول األربعما  : (العالم ــو م ــروف وه ــه مع ــو  كتاب ــشهورة وه ــة الم   ئ
ــشيعة   ــي ال ــر ف ــاب ظه ــابر    ... أول كت ــن أك ــا م ــي وغيرهم ــصدوق والكلين ــه ال   واعتمــد علي

  ١).المحدثين اعتمادا تاما
  أصــل ســليم بــن قــيس الهاللــي وهــو مــن األصــول القليلــة التــي    : (العالمــة الطهرانــي. ٢٥

 هـذا مـن   كتاب سليم: (وقال في موضع آخر  ). ×أشرنا إلى أنها ألفت قبل عصر الصادق        
  ٢).األصول الشهيرة عند الخاصة والعامة

  كتـــاب جليـــل ) أي لـــسليم(لـــه : ( ق١٣٥٤العالمـــة الـــسيد حـــسن الـــصدر المتـــوفى . ٢٦
   وسـلمان الفارسـي وأبـي ذر الغفـاري والمقـداد وعمـار بـن        ×عظيم روى فيه عـن علـي     

  ٣).ياسر وجماعة من كبار الصحابة
إن كتابــه مــن أكبــر : ( ق١٣٥٩اري المتــوفى العالمــة الــسيد أحمــد الــصفائي الخوانــس . ٢٧

ــصحة والمعــروض علــى األئمــة    ــصحته ^األصــول القديمــة والمحكــوم بال    فحكمــوا ب
  ٤).وصحة أحاديثه

  كتــاب ســليم مــن األصــول المــشهورة المتداولــة فــي العــصور        : (العالمــة األمينــي . ٢٨
  الكتـاب كلمـات   وحـول  ... القديمة المعتمد عليهـا عنـد محـدثي الفـريقين وحملـة التـاريخ          

  درية أفردناها في رسالة، وإنمـا ذكرنـا هـذا األجمـال لـتعلم أن التعويـل علـى الكتـاب ممـا                
  ٥).تسالم عليه الفريقان وهو الذي حدانا إلى النقل عنه في كتابنا هذا

ــض        . ٢٩ ــات بع ــا أورد كلم ــد م ــال بع ــوم، ق ــر العل ــادق آل بح ــد ص ــسيد محم ــة ال   العالم
  قـق هـؤالء األعـاظم صـحة نـسبة الكتـاب إلـى سـليم وأنــه         قـد ح : (األعـاظم حـول الكتـاب   

فـإذا الكتـاب ال شـبهة فيـه وال ريـب           ... معتبر غايـة االعتبـار وأخبـاره صـحيحة موثـوق بهـا            
  ٦).يعتريه

  
                                                

  .٣٦٩ ص ٦ج : ريحانة األدب ١
  .١٥٣ و ١٥٢ ص ٢ج :  الذريعة٢
  .٦٨ص :  الشيعة وفنون اإلسالم٣
  .١٣٠ ص ٢ج :  كشف األستار عن وجه الكتب واألسفار٤
  .، الهامش١٩٥ ص ١ج :  الغدير٥
  .١٥ص :  كتاب سليم المطبوع في النجف٦
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٤٠

ــوفى   . ٣٠ ــي المت ــة المرعــشي النجف ــشيعة    : ( ق١٤١١العالم ــد ال ــب عن ــدم الكت ــو مــن أق   ه

  هـو كتـاب معـروف مطبـوع منتـشر          : (وقـال ). وأصحها بل حكم بعض العامة بـصحته أيـضا        

  ، ممــدوح مــن ســاداتنا )أي العامــة(فــي األقطــار معتمــد عليــه عنــد أصــحابنا وأكثــر القــوم  

  ١). ^األئمة المعصومين 

ــاب وصــحة         ــذا الكت ــار ه ــم اهللا باعتب ــين رحمه ــالم المحقق ــهادات األع ــن ش ــزر م ــذا ن   ه

إال فلكثيـر مـن األعـاظم    واقتصرنا هنا علـى إيـراد الـصريح مـن كالمهـم و            . نسبته إلى مؤلفه  

بحوث مفصلة في اعتبار الكتاب، ولكن لما لـم يكـن فـي كلمـاتهم كلمـة مـوجزة نوردهـا           

  .بنصه نشير في ختام هذا الفصل إلى أسماء المصادر التي جاء فيها ذكر كتاب سليم

  

  مصادر ذكرت كتاب سليم
  :أسماء عدة من األعاظم الذين لهم بحوث مفصلة في اعتبار الكتاب

  .٨١ص : الشيخ الطوسي في الفهرست. ١

  .٦ص : الشيخ النجاشي في الفهرست. ٢

  .٦١ص : الشيخ النعماني في الغيبة. ٣

  .١٩٨ص : المسعودي في التنبيه واألشراف. ٤

  .٤٠ص : الشيخ حسن بن سليمان الحلي في مختصر البصائر. ٥

  .٥٨ص : ابن شهرآشوب في معالم العلماء. ٦

  .٣٢١ ص ١ج :  معرفة الرجالالشيخ الكشي في اختيار. ٧

  .١٣٦ص : السيد أحمد بن طاووس في التحرير الطاووسي. ٨

  .٨٣ص : العالمة الحلي في خالصة األقوال. ٩

  .٢٩، الراشحة ٩٨ص : المحقق الداماد في الرواشح السماوية. ١٠

  .٣٧١ ص ١٤ج : العالمة المجلسي األول في روضة المتقين. ١١

                                                
  .، الهامش٤٢١ ص ٢، الهامش، و ج ٥٥ص  ١ج : إحقاق الحق ١



..................................................................................................... ٤١

   ٢٢، ج   ١٩٥ص  ) طبـع قـديم    (٨، ج   ٣٢ ص   ١ج  : ار األنـوار  العالمة المجلـسي فـي بحـ      . ١٢

  .١٥٠ص 

  ، ٦٠٤ إلــى ٥٩٣، ٥٦٧ إلــى ٤٥٧ ص ١ج : الــسيد حامــد حــسين فــي استقــصاء اإلفحــام. ١٣

  .٣٦٠ ص ٢، ج ٨٦١ إلى ٨٥٣، ٦٣٥ إلى ٦١٦

  .٧١ ص ٤، ج ٣٠ ص ٣ج : العالمة الخوانساري في روضات الجنات. ١٤

  .١٧١ص : يقة على منهج المقالالوحيد البهبهاني في التعل. ١٥

  .١٥٣ص : العالمة الحائري في منتهى المقال. ١٦

  .١٧١، ١٥ص : المحقق األسترآبادي في منهج المقال. ١٧

  .٥٠ص : السيد البروجردي في نخبة المقال. ١٨

  .٢٣٨٧ رقم ٣٥٥ ص ٢ج : الفاضل التفريشي في نقد الرجال. ١٩

  .٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٣ص : اليةالعالمة الخواجوئي في الفوائد الرج. ٢٠

  .٤٢، ٣٦ ص ٢٠ج : الشيخ الحر العاملي في وسائل الشيعة. ٢١

  .٤٦٧ ص ١ج : العالمة الكاظمي في تكملة الرجال. ٢٢

  .٢٩٣ ص ٣٥، ج ٥٠ ص ٥ج : السيد األمين العاملي في أعيان الشيعة. ٢٣

ــي فــي الذريعــة . ٢٤   ، ٢٢٧  ص١٢، ج ٣٣٦ ص ٦، ج ١٥٩، ١٥٢ ص ٢ج : العالمــة الطهران

  .٢٧٦ ص ١٧ج 

  : وتأسيس الشيعة لفنون اإلسالم٦٨ص : السيد الصدر في الشيعة وفنون اإلسالم. ٢٥

  .٢٧٢ص 

  .٤١ ص ٥ج : السيد الصدر في دائرة المعارف الشيعية. ٢٦

  .٤٤٥ص : السيد إعجاز حسين في كشف الحجب واألستار. ٢٧

  .٢٤٣ ص ٣ج : المحدث القمي في الكنى واأللقاب. ٢٨

  .١٦ص : لسيد شرف الدين في مؤلفو الشيعة في صدر اإلسالما. ٢٩

  .١٥٢ ص ٢ج : العالمة المامقاني في تنقيح المقال. ٣٠
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٤٢

  .٣٣١ ص ٢ و ج ١١ ص ١ج : العالمة الزنجاني في الجامع في الرجال. ٣١

  .٣٦٩ ص ٦ج : المحقق الخياباني في ريحانة األدب. ٣٢

  .١٩٥ ص ١ج : العالمة األميني في الغدير. ٣٣

  .٤٥٢ ص ٤ج : العالمة التستري في قاموس الرجال. ٣٤

  .١٢٣، ١٣٢ ص ٢ج : السيد الصفائي في كشف األستار. ٣٥

  .١٥٣ ص ٣ج : ثقة اإلسالم في مرآة الكتب. ٣٦

  .٧٣٣ ص ٣ج : المحدث النوري في مستدرك الوسائل. ٣٧

  .٣٦٠ص : الفاضل القائيني في معجم مؤلفي الشيعة. ٣٨

  .٢٢٥ ص ٨، ج ١٠٢ ص ١ج : في معجم رجال الحديثالسيد الخوئي . ٣٩

  .٢٥٥ ص ١٩ج : الشيخ األعلمي في مقتبس األثر ومجدد ما دثر. ٤٠

  .السيد صادق بحر العلوم في مقدمة كتاب سليم. ٤١

  ).مخطوط(السيد الروضاتي في الدرر والآللي . ٤٢

  .١٨٦ ص ١ج : السيد األبطحي في تهذيب المقال. ٤٣

  .٧٢٩ص : في فهرست كتابهاي چاپي عربيخانبابا مشار . ٤٤

  .٢٧٥ص : ابن النديم في الفهرست. ٤٥

  ).مخطوط(القاضي السبكي في محاسن الوسائل في معرفة األوائل . ٤٦

  .١١٩ ص ٣ج : الزركلي في األعالم. ٤٧

  .٣٣٥ ص ٣ج ): الترجمة العربية(البروكلمان في تاريخ األدب العربي . ٤٨
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   سليم وأحاديثهرواية العلماء لكتاب
  

ــي          ــشتهرين ف ــن الم ــليم م ــم يكــن س ــة، ول ــصورة مجموع ــت ب ــليم نقل ــاب س ــا أن كت   بم
  المجتمع بنقل الحديث واألخـذ عنـه حتـى ينقـل أحاديثـه بـصورة متفرقـة، يعلـم مـن ذلـك             

  .أن كل ما نقل عن سليم فهو منقول عن كتابه
   الطبقــات وتماثلهــا وبمالحظــة أســانيد الروايــات المنقولــة عــن ســليم واتحادهــا فــي أكثــر 

في كثير من الكتب، وبالنظر إلى وجود أكثر تلك األحاديث المنقولة في كتـبهم فـي نـسخ                  
كتاب سليم، بذلك كله يستكشف وجود نـسخ معتبـرة مـن كتـاب سـليم عنـدهم، اعتمـدوا                 

  .عليها ونقلوا عنها أحاديثها باألسانيد الموجودة في صدر نسخهم
ن روى عـن سـليم بـن قـيس كتابـه بأجمعـه أو أحاديـث           في هذا الفصل نذكر أسماء كل م      

كتابه متفرقا، وذلك بعد الفحص الكثيـر عـن مظانهـا فـي عـدد كبيـر مـن الكتـب الحديثيـة                       
  .والتاريخية

وإليك ما قالته األعاظم في ذلك مثل المجلسيين والوحيد البهبهـاني والمحقـق الخوانـساري           
  :وملخص كلماتهم ما يلي. وغيرهم

  
اب سليم الكليني والصدوق وغيرهما من أكابر المحـدثين القـدماء           اعتمد على كت  

 اعتمادا تاما، وما في الكافي والخصال من أسـانيد متعـددة صـحيحة ومعتبـرة، فالظـاهر              
والظـاهر مـن    ... منهما روايتهما عن سليم من كتابه وإسنادهما إليه إلى ما رواه فيـه            

ي حيثما يخرج أحاديث الرجـل      روايتهما صحة كتابه سيما من الكافي، فإن الكلين       
 يوردها في أول الباب، وهو قرينة أن كتابه عنده معتمـد واضـح الحـديث يتعـين عليـه                  

العمل، فإن من طريقة الكليني وضع األحاديث المخرجة الموضوعة على األبواب   
  ١). على الترتيب بحسب الصحة والوضوح

                                                
، ٦٨ ص ٤ج : روضات الجنات. ٥٤، ٥٣ ص ٢ج : تنقيح المقال. ١٧١ص : التعليقة على منهج المقال. ١٥٤ ص ٢ج : الذريعة ١

  .١٩٨ ص ٨ج : بحار األنوار، الطبعة القديمة. ٣٧٢ ص ١٤ج : روضة المتقين. ٧٠
  .١٣٠ ص ٢ج :  الكتب واألسفاركشف األستار عن وجه. ٣٦٩ ص ٦ج : ريحانة األدب
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٤٤

ــاب ســليم أن عــدة مــن أعــاظم     ــدل علــى اعتمــادهم علــى كت ــشهدوا وممــا ي    الفقهــاء است

  ، وال يخفــى الدقــة  ١بأحاديــث ســليم وأســندوا إليهــا فتــاواهم فــي األحكــام الــشرعية        

  وهـذا يـدل علـى اعتمـادهم عليـه          . واالحتياط الشديد التي يلتزم به فقهاؤنا في مقـام اإلفتـاء          

  .في تلك األمور الدقيقة

  ليم بأجمعـه أو نقلـوا   هذا ونـرى عـدة مـن العلمـاء والـرواة مـن غيـر الـشيعة رووا كتـاب سـ                 

  .بعض أحاديثه في كتبهم

  ومن أقـوى الـشواهد علـى اعتنـاء غيـر الـشيعة بـشأن الكتـاب أن الـرواة فـي أحـد األسـانيد                 

  الناقلــة لكتــاب ســليم كلهــم مــن أعــاظم المحــدثين عنــد العامــة وهــو الــسند الموجــود فــي 

  بـنفس األسـانيد    من نـسخ الكتـاب وتوجـد اليـوم عـدة نـسخ خطيـة منهـا                  ) ب(مفتتح النوع   

ــن الزيديــة الجاروديــة            ــابن عقــدة م ــروف ب ــعيد المع ــن س ــن محمــد ب ــرى أحمــد ب   ون

   يروي كتـاب سـليم بأجمعـه بأسـانيد متـصلة، وهنـاك جماعـة مـن المحـدثين           ٣٣٣المتوفى  

من غيـر الـشيعة رووا أحاديـث سـليم كـابن فـضال مـن الفطحيـة وابـن مردويـه فـي مناقبـه                          

  لتنزيــل والخطيــب الخــوارزمي فــي المقتــل والحمــوئي والحــاكم الحــسكاني فــي شــواهد ا

  .في فرائد السمطين وابن شهاب الهمداني والقندوزي في ينابيع المودة

ــاد          ــأنهم واالعتم ــو ش ــي عل ــرهم ف ــشيعة وغي ــد ال ــه عن ــق علي ــو متف ــن ه ــى م   باإلضــافة إل

 عليهم، فمنهم من روى كتاب سليم بأجمعه أو أكد علـى اعتبـار الكتـاب أو روى أحاديثـه                  

  وذلك مثل أبي الطفيـل عـامر بـن واثلـة الكنـاني وعمـر بـن أبـي سـلمة وإبـراهيم بـن عمـر                            

  اليمــاني ونــصر بــن مــزاحم والحــسين بــن الحكــم الحبــري وابــن أبــي عميــر وابــن النــديم   

  .وإبراهيم بن محمد الثقفي والشيخ المفيد والمؤرخ المسعودي وابن شاذان وغيرهم

  

  

  

                                                
  .من نماذج ذلك استداللهم في باب الخمس بحديث سليم في كثير من الكتب الفقهية ١
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  ووا كتاب سليم وأحاديثهفهرس الرواة والمصنفين الذين ر
  

  ، وهــو مــن أصــحاب ١٦٨شــيخ الــشيعة فــي البــصرة ووجههــم عمــر بــن أذينــة المتــوفى  . ١

  . وله كتاب‘اإلمامين الصادق والكاظم 

ــاقر         . ٢ ــامين الب ــن أصــحاب اإلم ــاني م ــر اليم ــن عم ــراهيم ب ــحاق إب ــو إس ــة أب ــشيخ الثق   ال

ــصادق  ــشه     ‘وال ــد األصــحاب ب ــوله معتم ــول وأص ــاحب األص ــو ص ــصدوق ، وه   ادة ال

  .والمفيد ووثقه الثقتان

  ، وهــو مــن العامــة ١٥٢الحــافظ أبــو عــروة معمــر بــن راشــد البــصري األزدي المتــوفى   . ٣

  .وقد وثقه العجلي والنسائي والسمعاني والذهبي

ــن مــزاحم المنقــري الكــوفي وهــو مــن أصــحاب     . ٤ ــضل نــصر ب ــو الف ــشهير أب   المــؤرخ ال

  . وله مصنفات×اإلمام الباقر 

  .^يخ الثقة أبو خالد الكابلي من أصحاب اإلمام السجاد والباقر والصادق الش. ٥

  العالم الجليـل أبـو المحجـل عبـد اهللا بـن شـريك العـامري مـن أصـحاب اإلمـام الـسجاد                     . ٦

  .، وكان عندهم وجيها مقدما^والباقر والصادق 

  .×أبو خيبة محمد بن خالد الضبي من أصحاب اإلمام الصادق . ٧

  . سعيد بن خيثم الهاللي الزيديأبو معمر. ٨

  .المحدث الثقة عبادة بن زياد األسدي الزيدي وله كتاب. ٩

   ^الشيخ الثقة عبـد اهللا بـن مـسكان مـن أصـحاب اإلمـام البـاقر والـصادق والكـاظم                      . ١٠

  .وهو صاحب تصانيف

ــام       . ١١ ــن أصــحاب اإلم ــي م ــرة البجل ــن المغي ــد اهللا ب ــد عب ــو محم ــت أب ــة الثب ــشيخ الثق   ال

  . كتابا٣٠ وهو مصنف ×ظم الكا

  .‘الثقة الجليل المفضل بن عمر الجعفي من أصحاب اإلمامين الصادق والكاظم . ١٢
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٤٦

  الثقــة العــين أبــو عبــد اهللا محمــد بــن إســماعيل الزعفرانــي مــن أصــحاب اإلمــام           . ١٣

  .×الصادق 

ــوفى    . ١٤ ــسى المت ــن عي ــاد ب ــة حم ــصدوق الثق ــشيخ ال ــام   ٢٠٩ال ــن أصــحاب اإلم ــو م    وه

  .، وهو صاحب مصنفات كثيرة^ والكاظم والرضا والجواد الصادق

، مـن أصـحاب     ٢١١المحدث الكبير عبد الرزاق بن همام بـن نـافع الـصنعاني المتـوفى               . ١٥

   وهو صاحب تصانيف كثيـرة، كمـا أن كتـب العامـة ملـئ مـن رواياتـه                   ×اإلمام الصادق   

  ).المصنف(وله الكتاب الكبير المسمى ب 

   مــن أصــحاب ٢١٧د بــن أبــي عميــر األزدي البغــدادي المتــوفى  الــشيخ الجليــل محمــ. ١٦

، وكـان وجهـا مـن وجـوه الـشيعة جليـل القـدر عظـيم                 ^اإلمام الكاظم والرضا والجـواد      

  وقــد أجمــع األصـحاب علــى تــصحيح مـا يــصح عنــه ويعــد   . المنزلـة عنــد الــشيعة وغيـرهم  

  . كتابا٩٤مراسيله مسانيد وقد صنف 

ــن إســم  . ١٧ ــشيخ الثقــة محمــد ب ــام الكــاظم والرضــا    ال ــع مــن أصــحاب اإلم ــن بزي   اعيل ب

  . وهو صاحب مصنفات^والجواد 

  المحــدث الثقــة الحــسين بــن ســعيد األهــوازي مــن أصــحاب اإلمــام الرضــا والجــواد    . ١٨

  . وقد ألف ثالثين كتابا^والهادي 

الشيخ الجليـل الثقـة علـي بـن مهزيـار األهـوازي مـن أصـحاب اإلمـام الرضـا والجـواد                 . ١٩

  . كتابا٣٣، وهو واسع الرواية وصنف ^دي والها

  .‘الشيخ الثقة العباس بن معروف من أصحاب اإلمامين الرضا والهادي . ٢٠

  .×شيخ القميين المحدث الجليل محمد بن عيسى من أصحاب اإلمام الرضا . ٢١

الشيخ الثقة المعتمد أبـو الفـضل عبـد الـرحمن بـن أبـي نجـران التميمـي الكـوفي، مـن               . ٢٢

  .، له كتب كثيرة×اإلمام الرضا أصحاب 

  الشيخ الثقـة الجليـل الزاهـد أبـو محمـد الحـسن بـن علـي بـن فـضال التيملـي الكـوفي                         . ٢٣

  .× من خواص اإلمام الرضا ٢٢٤المتوفى 



..................................................................................................... ٤٧

ــسلمي مــن أصــحاب اإلمــام الرضــا    . ٢٤   الثقــة الــصدوق أبــو يوســف يعقــوب بــن يزيــد ال
  . وهو صاحب كتب^والجواد والهادي 

ــشاي . ٢٥ ــيخ م ــن       ش ــسلماني م ــى ال ــن يحي ــي ب ــو الحــسن عل ــيهم أب ــدم ف ــشيعة والمتق   خ ال
  .×أصحاب اإلمام الرضا 

ــسى مــن      . ٢٦ ــن عي ــن محمــد ب ــل أحمــد ب ــيههم الثقــة الجلي ــين ووجههــم وفق   شــيخ القمي
  .، المتوفى في عصر الغيبة الصغرى^أصحاب اإلمام الرضا والجواد والهادي 

   فـي نقـل األحاديـث كـان يخـرج مـن             وهو صـاحب تـصانيف، ومـن شـدة احتياطـه وتثبتـه            
  .قم كل من كان يروي عن الضعفاء

لقـي اإلمـام    . المحدث الجليل إبراهيم بن هاشم القمي تلميذ يـونس بـن عبـد الـرحمن              . ٢٧
  . وهو أول من نشر حديث الكوفيين بقم وله كتب×الرضا 
ــسابوري    . ٢٨ ــاذان األزدي النيـ ــن شـ ــضل بـ ــو محمـــد الفـ ــه المحـــدث أبـ ــتكلم الفقيـ   المـ

ــنف ‘وهـــو مـــن أصـــحاب اإلمـــامين الهـــادي والعـــسكري  . ٢٦٠المتـــوفى     ١٨٠ وصـ
  .كتابا
ــادي        . ٢٩ ــامين الهـ ــحاب اإلمـ ــن أصـ ــضال مـ ــن فـ ــسن بـ ــن الحـ ــي بـ ــة علـ ــشيخ الثقـ   الـ

  . وقد صنف ثالثين كتابا‘والعسكري 
  ، وهـو   ×الشيخ الوجيه الحسن بن موسـى الخـشاب مـن أصـحاب اإلمـام العـسكري                 . ٣٠

  .العلم وله مصنفاتمن وجوه الشيعة كثير 
، مـن أصـحاب   ٢٦٢الشيخ الجليل الثقة محمد بن الحـسين بـن أبـي الخطـاب المتـوفى               . ٣١

ــسكري    ــادي والع ــام الجــواد واله ــى     . ^اإلم ــسكون إل ــدر م ــين عظــيم الق ــة ع ــو ثق   وه
  .روايته وله تصانيف

ــن خالــد البرقــي           . ٣٢ ــن محمــد ب ــد ب ــل أبــو جعفــر أحم ــشيخ المحــدث الثقــة الجلي   ال
، وهو من أصحاب اإلمام الرضا والجواد والهادي عليهم السالم وصنف حدود ٢٧٤المتوفى 

  .مائة كتاب
  .٢٨٣الشيخ المحدث المؤرخ إبراهيم بن محمد الثقفي المتوفى . ٣٣

  



 ليالهال قيس بنسليم  ........................................................................................

 

٤٨

  .٢٨٦الشيخ الثقة المحدث الحسين بن الحكم الحبري المتوفى . ٣٤
  ري الـذي كـان حيـا فـي         شيخ القميين ووجههم أبـو العبـاس عبـد اهللا بـن جعفـر الحميـ               . ٣٥

  . وله تصانيف كثيرة‘وهو من أصحاب اإلمامين الهادي والعسكري . ٣٥٠سنة 
  .الشيخ الثقة سليمان بن سماعة الضبي الكوفي. ٣٦
  شيخ الشيعة وفقيهها ووجههـا أبـو القاسـم سـعد بـن عبـد اهللا بـن أبـي خلـف األشـعري                      . ٣٧

ــوفى   ــي المت ــسكري  . ٣٥١ أو ٢٩٩القم ــام الع ــي اإلم ــدي   ×لق ــام المه ــاء اإلم ــاز بلق    وف
  .صنف كتبا كثيرة وكان من الحريصين على جمع الكتب. عجل اهللا فرجه أيضا

  فقيــه الــشيعة وأوحــد دهــره أبــو النــضر محمــد بــن مــسعود العياشــي الــسمرقندي مــن   . ٣٨
   كتابـا وكـان   ٢٠٠علماء أواخر القرن الثالث، وهـو الثقـة الـصدوق الـذي صـنف أكثـر مـن            

  . الشأن في نواحي خراسانلكتبه شأنا من
  .الحافظ أبو جعفر محمد بن سليمان الكوفي القاضي من علماء القرن الثالث. ٣٩
، ٣٠٠ أو ٢٩٥سيد المحدثين أبو جعفر محمد بـن الحـسن بـن فـروخ الـصفار المتـوفى         . ٤٠

   وكــان وجهـا فـي أصــحابنا القميـين ثقـة عظــيم     ×وهـو مـن أصــحاب اإلمـام العـسكري     
  .القدر وله كتب

ــوفى     . ٤١ ــرات الكــوفي المت ــن ف ــراهيم ب ــن إب ــرات ب ــل ف ــن  . ٣٠٧المحــدث الجلي   وهــو م
  .×مشايخ والد الصدوق وكان في عصر اإلمام الجواد 

  المحدث المعتمد الثبت أبو الحسن علي بن إبراهيم بـن هاشـم القمـي الـذي كـان حيـا         . ٤٢
  .، وهو من أجل رواة أصحابنا وصنف كتبا٣٠٧سنة 
لجليل أبو عبد اهللا محمد بن العبـاس بـن علـي بـن مـروان بـن الماهيـار                    المحدث الثقة ا  . ٤٣

  ، وهـو ثقـة عـين سـديد كثيـر الحـديث       ٣٢٨المعروف بـابن الجحـام الـذي كـان حيـا سـنة              
  ).^ما نزل من القرآن في أهل البيت (وله مصنفات منها تفسيره المعروف ب 

ــ   . ٤٤ ــيس المحــدثين ثقــة اإلســالم محمــد بــن يعقــوب الكلينــي ال   ، ٣٢٩رازي المتــوفى رئ
ــتهم،            ــديث وأثب ــي الح ــاس ف ــق الن ــان أوث ــصغرى وك ــة ال ــصر الغيب ــاء ع ــن علم ــو م   وه

  .ومجدد اإلمامية على رأس المائة الثالثة وانتهت إليه رئاسة فقهاء اإلمامية في عصره
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  شــيخ القميــين وفقــيههم ومتقــدمهم وثقــتهم أبــو الحــسن علــي بــن الحــسين بــن بابويــه . ٤٥
  .، وهو والد الشيخ الصدوق وله كتب كثيرة٣٢٩القمي المتوفى 

  شــيخ البــصريين الثقــة عبـــد العزيــز بــن يحيــى بـــن أحمــد بــن عيــسى الجلـــودي          . ٤٦
  .وهو صاحب تصانيف. ٣٣٠المتوفى 

ــشايخ      . ٤٧ ــسمرقندي وهــو مــن م ــوي ال ــن المظفــر العل ــن جعفــر ب ــشيخ الثقــة المظفــر ب   ال
  .اإلجازة

ــو علــي محمــد  . ٤٨ ــشيعة ومتقــدمهم أب    بــن همــام بــن ســهيل الكاتــب اإلســكافي   شــيخ ال
ــوفى  ــام     ٣٣٢المتـ ــدعاء اإلمـ ــد بـ ــة وولـ ــصنفيهم ثقـ ــدثين ومـ ــات المحـ ــن أثبـ ــو مـ   ، وهـ
  . وله منزلة عظيمة×العسكري 

  ، ٣٣٣الحافظ أبو العباس أحمـد بـن محمـد بـن سـعيد المعـروف بـابن عقـدة المتـوفى               . ٤٩
ــا   ــديا جارودي ــان زي ــشهو     . وك ــديث م ــي أصــحاب الح ــل ف ــل جلي ــو رج ــالحفظ، وه   ر ب

  روى جميــع كتــب أصــحابنا . ذكــره أصــحابنا الختالطــه بهــم وعظــم محلــه وثقتــه وأمانتــه 
  .وصنف لهم وذكر أصولهم وله كتب كثيرة

  المــتكلم الجليــل أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن رســتم الطبــري اآلملــي مــن علمــاء   . ٥٠
  .وهو غير محمد بن جرير صاحب التاريخ. القرن الرابع وهو من المصنفين

  الـشيخ المحـدث محمـد بـن علـي ماجيلويـه القمـي الـذي كـان مـن مـشايخ الـصدوق             . ٥١
ــالم         ــة ع ــين ثق ــيد أصــحابنا القمي ــو س ــه وه ــه وترضــى عن ــرحم علي ــرا وت ــه كثي   وروى عن

  .فقيه
  شيخ القميين وفقـيههم ومتقـدمهم ووجههـم محمـد بـن الحـسن بـن أحمـد بـن الوليـد              . ٥٢

  مــشايخ الـصدوق جليــل القــدر، بــصير بالفقــه  وهــو مــن . ٣٤٣القمـي الــذي كــان حيــا سـنة   
  .ثقة عارف بالرجال معروف بتحرزه عن الضعاف وله كتب

شيخ أصحابنا في زمانه أبو جعفر محمـد بـن يحيـى العطـار األشـعري القمـي وهـو مـن            . ٥٣
  .مشايخ الكليني والصدوق، ثقة عين له كتب
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٥٠

  ر الـصدوق مـن الروايـة       المحدث الثقة محمد بن موسى بن المتوكـل، وهـو ممـن أكثـ             . ٥٤
  .عنه مترحما عليه

، ولـه  ٣٤٦العالمة المؤرخ الـشهير أبـو الحـسن علـي بـن الحـسين المـسعودي المتـوفى                . ٥٥
  .تصانيف كثيرة

  ، وهــو مــن مــشايخ ٣٤٨الــشيخ علــي بــن محمــد بــن الزبيــر القرشــي الكــوفي المتــوفى . ٥٦
  .اإلجازة

  .٣٥٢ه األصفهاني المتوفى الحافظ المحدث المفسر أحمد بن موسى بن مردوي. ٥٧
  .٣٦٣القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي المتوفى . ٥٨
  .٣٧٨الحافظ أبو بكر المفيد محمد بن أحمد الجرجرائي المتوفى . ٥٩
  شــيخ المحــدثين وعلــم اإلماميــة أبــو جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحــسين بــن بابويــه    . ٦٠

ــوفى    ــصدوق المت ــشتهر بال ــام المهــدي عجــل اهللا    . ٣٨١القمــي الم ــدعاء اإلم ــد ب ــد ول   ولق
ــه فقيــه خيــر مبــارك : (فرجــه وصــدر فيــه مــن الناحيــة المقدســة    وهــو صــاحب كتــب ). إن

  .شتى في فنون اإلسالم
  الشيخ المحدث الجليـل أبـو محمـد الحـسن بـن علـي بـن الحـسين بـن شـعبة الحرانـي                    . ٦١

  .من أعالم القرن الرابع وهو من معاصري الصدوق
  الفقيه الوجيـه الثقـة أبـو القاسـم علـي بـن محمـد بـن علـي الخـزاز القمـي الـرازي مـن                    . ٦٢

  .علماء القرن الرابع، وهو فاضل متكلم جليل محدث معروف
، وكـان  ٣٨٥المحدث الجليل الثقة أبو محمـد هـارون بـن موسـى التلعكبـري المتـوفى         . ٦٣

ــع ا   ــدا عليــــه عــــديم النظيــــر، وروى جميــ ــا فــــي الــــشيعة ثقــــة معتمــ   ألصــــول وجهــ
  .والمصنفات

الشيخ الفقيه والمحدث الهمام أبو الحسن محمـد بـن أحمـد بـن علـي بـن الحـسن بـن                      . ٦٤
  .شاذان القمي الكوفي من أعالم القرنين الرابع والخامس

  .٤٠١الشيخ حسين بن بسطام بن سابور الزيات النيسابوري المتوفى . ٦٥
  .زيات النيسابوريالشيخ أبو عتاب عبد اهللا بن بسطام بن سابور ال. ٦٦
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  ، ٤١١المحدث الجليـل الـشيخ أبـو عبـد اهللا الحـسين بـن عبيـد اهللا الغـضائري المتـوفى                   . ٦٧
وهـو مــن أجلــة الثقـات والعــارفين بالرجــال وهـو مــن مــشايخ اإلجـازة، كثيــر الــسماع ولــه     

  .تصانيف
   لــسان اإلماميــة ومــتكلم الــشيعة والمحــامي عــن حــوزتهم الــشيخ المفيــد أبــو عبــد اهللا  . ٦٨

  وكــان عميــد الطائفــة  . ٤١٣محمــد بــن محمــد بــن النعمــان العكبــري البغــدادي المتــوفى   
  . كتابا٢٥٠وله تصانيف كثيرة وهي أكثر من 

  المـتكلم الجليـل أبــو القاسـم علـي بــن الحـسين بـن موســى الملقـب بالـسيد المرتــضى         . ٦٩
  .، وهو صاحب المصنفات المشهورة٤٣٦المتوفى 

  سين علـي بـن أحمـد بـن محمـد القمـي األشـعري المعـروف                 الشيخ المحدث أبـو الحـ     . ٧٠
  .بابن أبي جيد من أعالم القرن الخامس، وهو من مشايخ اإلجازة

  .الشيخ أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون من مشايخ اإلجازة. ٧١
الثقة العين جعفر بن محمد بـن أحمـد الدوريـستي مـن تالمـذة الـشيخ المفيـد والـسيد                      . ٧٢

  .المرتضى
  العالمــة الجليــل الفقيــه المحــدث أبــو الفــتح محمــد بــن علــي بــن عثمــان الكراجكــي   . ٧٣

  .، من تالمذة السيد المرتضى والشيخ الطوسي٤٤٩المتوفى 
ــاس النجاشــي     . ٧٤ ــاس أحمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن العب ــو العب   الــشيخ الثقــة الجليــل أب

ــوفى  ــان الجــرح     ٤٥٠المت ــن أعظــم أرك ــات وم ــشايخ الثق ــو أحــد الم ــه   وه ــديل ول   والتع
  .مصنفات

الشيخ المحدث أبو المفـضل محمـد بـن عبـد اهللا بـن عبـد المطلـب الـشيباني صـاحب                      . ٧٥
  .التصانيف

ــف العلــوم أبــو جعفــر محمــد بــن الحــسن الطوســي    . ٧٦   شــيخ الطائفــة وأعلمهــا فــي مختل
   وهـــو المؤســـس للحـــوزة العلميـــة النجفيـــة، وصـــاحب المكتبـــة العظمـــى ٤٦٠المتــوفى  

  .والمؤلف لكتب كثيرةبكرخ بغداد 
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٥٢

المحدث المتبحر والعالمـة البحاثـة الـشيخ أبـو عبـد اهللا محمـد بـن إبـراهيم بـن جعفـر                . ٧٧
ــوفى    ــابن أبــي زينــب المت   وهــو شــيخ اإلجــازة ومــن  . ٤٦٢الكاتــب النعمــاني المعــروف ب

ــشيعة     ــصنفي ال ــاظم م ــدمين وأع ــراء أصــحابنا المتق ــاعده   . كب ــي وس ــذا للكلين ــان تلمي   وك
  تاب الكافي وكتبـه لـه بخطـه طيلـة عـشرين سـنة وقـد تعهـد بـصحة مـا أورده                       في تأليف ك  

  .في كتاب الغيبة
  .الشيخ حسين بن عبد الوهاب المعاصر للسيدين الرضي والمرتضى. ٧٨
العالم المحقق الشيخ تقـي الـدين أبـي الـصالح بـن نجـم الـدين الحلبـي تلميـذ الـشيخ                      . ٧٩

  .الطوسي والشريف المرتضى
  .٤٨١حقق القاضي ابن البراج الطرابلسي المتوفى العالم الم. ٨٠
  الفاضل المحدث القاضي أبـو القاسـم عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن أحمـد بـن محمـد بـن               . ٨١

  .٤٨٣أحمد النيسابوري المعروف بالحاكم الحسكاني المتوفى 
  .٤٨٣الشيخ شمس الدين السرخسي المتوفى . ٨٢
ــشيخ    . ٨٣ ــة ال ــه الثق ــل والفقي ــن الحــسن     المحــدث الجلي ــد ب ــن محم ــي الحــسن ب ــو عل   أب

  وهـــو ابــن الـــشيخ الطوســي الـــذي   . ٥١٥الطوســي المعـــروف بالمفيــد الثـــاني المتــوفى    
ــه        ــار رواة الحــديث، ول ــم وكب ــشاهير رجــال العل ــن م ــم والعمــل وكــان م ــي العل ــه ف   خلف

  .كتب
نـة  الشيخ الفقيه الصالح السعيد أبو عبد اهللا محمـد بـن أحمـد بـن شـهريار الخـازن لخزا         . ٨٤

  .٥١٦الحرم الغروي الشريف وكان حيا سنة 
الشريف الجليل الفاضل العالم نظـام الـشرف أبـو الحـسن العريـضي مـن أعـالم القـرن                     . ٨٥

  .السادس
الشيخ الفقيه الجليـل الـصالح أبـو عبـد اهللا محمـد بـن هـارون المعـروف بـابن الكمـال                       . ٨٦

  .، وهو صاحب مصنفات٥٩٧المتوفى 
   أبـو عبـد اهللا الحـسين بـن أحمـد بـن طحـال المقـدادي المجــاور         الـشيخ األمـين العـالم   . ٨٧

  .بالحائر الحسيني على مشرفه السالم وكان عالما جليال وفقيها صالحا
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  الفاضـــل المحـــدث الـــشيخ شهرآشـــوب الـــسروي المازنـــدراني مـــن أعـــالم القـــرن . ٨٨
  .السادس

  طبرســـي الـــشيخ الثقـــة الفاضـــل أمـــين اإلســـالم أبـــي علـــي الفـــضل بـــن الحـــسن ال  . ٨٩
  .، وكان من أجالء الطائفة وله تصانيف٥٤٨المتوفى 

ــي         . ٩٠ ــد المكــي الحنف ــن أحم ــق ب ــد موف ــو المؤي ــافظ أب ــوارزم الح ــاء خ ــب خطب   أخط
  .، وهو من العامة٥٦٨المعروف بالخطيب الخوارزمي المتوفى 

  ، ٥٧١الحافظ أبو القاسـم علـي بـن الحـسن الـشافعي المعـروف بـابن عـساكر المتـوفى               . ٩١
  .ن العامةوهو م
  الــشيخ المحــدث الحــسين بــن أبــي طــاهر أحمــد بــن محمــد بــن الحــسين الجــاواني     . ٩٢

  .من أعالم القرن السادس
الشيخ الفقيه جمال الـدين الحـسن بـن هبـة اهللا بـن رطبـة الـسوراوي مـن أعـالم القـرن                   . ٩٣

  .السادس، وكان فاضال عابدا وله كتب
ما بـن علـي بـن حمـدون الحلـي مـن أعـالم القـرن         الفقيه العفيف أبو البقاء هبة اهللا بن ن       . ٩٤

  .السادس، وكان عالما فاضال من رؤساء اإلمامية جليل القدر
المحدث الجليل زين اإلسـالم أبـو منـصور أحمـد بـن علـي بـن أبـي طالـب الطبرسـي                       . ٩٥

  .، وهو الفاضل الثقة من مشايخ ابن شهرآشوب٦٢٠المتوفى 
قيه أبو عبـد اهللا رشـيد الـدين محمـد بـن علـي بـن                 الحافظ الثقة عالمة عصره الشيخ الف     . ٩٦

  . وهو العارف بالرجال واألخبار وله كتب٥٨٨شهرآشوب المازندراني المتوفى 
  الشيخ األجل الثقـة الفقيـه أبـو الفـضل سـديد الـدين شـاذان بـن جبرئيـل القمـي نزيـل                        . ٩٧

  . وله كتب٦٦٠المدينة المنورة والمتوفى 
  يــب رضــي الــدين أبــو القاســم علــي بــن موســى آل طــاووس الــسيد العــالم الزاهــد النق. ٩٨

ــر   ٦٦٤الحــسني الحــسيني المتــوفى     ، وهــو مــن أجــالء الطائفــة وثقاتهــا، جليــل القــدر كثي
  .الحفظ وهو صاحب مصنفات كثيرة

  .العالم الجليل محمد بن الحسين الرازي من علماء القرن السابع. ٩٩
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٥٤

  .فخار بن معد الموسوي الحائريالعالم الفاضل المحدث السيد شمس الدين . ١٠٠
الشيخ المدقق العالمة نجم الدين أبو القاسـم جعفـر بـن الحـسن بـن يحيـى بـن سـعيد          . ١٠١

  . وهو صاحب مصنفات كثيرة٦٧٦المعروف بالمحقق الحلي المتوفى 
ــوز بــن مهنــد     . ١٠٢ ــدين يوســف بــن حــاتم بــن ف ــشيخ جمــال ال   الفاضــل الفقيــه العابــد ال

  .٦٧٦فى الدمشقي العاملي المتو
ــسنويه      . ١٠٣ ــابن حـ ــشهير بـ ــي الـ ــلي الحنفـ ــد الموصـ ــن أحمـ ــد بـ ــدين محمـ ــال الـ   جمـ

  .٦٨٠المتوفى 
المحدث الثقة والمؤرخ العالمة أبو الحـسن علـي بـن عيـسى بـن أبـي الفـتح األربلـي                  . ١٠٤

  . وهو صاحب مصنفات٦٩٢المتوفى 
لحلـي الـذي    الشيخ الفاضل العالم رضي الدين علي بن يوسف بن علـي بـن المطهـر ا               . ١٠٥

  .، وهو أخو العالمة الحلي٧٠٣كان حيا سنة 
الشيخ أبو إسـحاق إبـراهيم بـن سـعد الـدين محمـد بـن محمـد بـن حمويـه الجـويني                  . ١٠٦

  .، وهو من أعظم محدثي العامة وحفاظهم٧٢٢المعروف بالحموئي المتوفى 
   الشيخ المحقـق العالمـة جمـال الـدين أبـو منـصور الحـسن بـن يوسـف بـن علـي بـن                      . ١٠٧

  .٧٢٦مطهر الشهير بالعالمة الحلي المتوفى 
  العــالم الوجيــه والمحــدث النبيــه أبــو محمــد الحــسن بــن أبــي الحــسن الــديلمي، مــن . ١٠٨

  .أعالم القرن الثامن الهجري
  .، وهو من العامة٧٨٦المحدث علي بن شهاب الدين بن محمد الهمداني المتوفى . ١٠٩
  ب بــن محمــد بــن رجــب البرســي الحلــي  الحــافظ الفقيــه الــشيخ رضــي الــدين رجــ . ١١٠

  .٧٧٣المتوفى 
الشيخ الفقيه العالمة عز الدين أبو محمد الحسن بن سليمان بـن محمـد الحلـي الـذي                  . ١١١

  . وهو من تالمذة الشهيد األول٨٠٣كان حيا سنة 
  .٨٢٤العالمة الشيخ مقداد السيوري الحلي المتوفى . ١١٢
  .٨٤١ محمد بن فهد الحلي المتوفى العالمة الشيخ جمال الدين أحمد بن. ١١٣
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العالمة الخبير المتكلم المدقق الشيخ نور الدين علـي بـن محمـد بـن يـونس النبـاطي                   . ١١٤
  .، وهو صاحب مصنفات٨٧٧البياضي العاملي المتوفى 

  الـشيخ الفاضـل العــالم الفقيـه المحــدث أبـو إســماعيل إبـراهيم بــن سـليمان القطيفــي       . ١١٥
  .٩٢٧الم القرن العاشر وكان حيا سنة الخطي البحراني من أع

  .٩٧٥الشيخ عالء الدين علي البرهان بوري المتقي الهندي المتوفى . ١١٦
  .٩٩٣العالم المحقق المقدس الشيخ أحمد بن محمد األردبيلي المتوفى . ١١٧
الشيخ الجليل علم بن سيف بن منصور النجفي الحلي من أعالم القـرن العاشـر وكـان                 . ١١٨

  .٩٣٧حيا سنة 
ــترآبادي      . ١١٩ ــي الحــسيني األس ــن عل ــدين ب ــصالح شــرف ال ــل المحــدث ال ــسيد الجلي   ال

  .٩٤٠النجفي المتوفى 
  العــالم المحقــق فاضــل الــدين محمــد بــن محمــد بــن إســحاق الحمــوئي الخراســاني  . ١٢٠

  .٩٥٠المتوفى حدود 
   الشيخ الجليل الفاضل المحقـق الـشيخ جمـال الـدين أبـو منـصور الحـسن بـن الـشيخ                    . ١٢١

  ، وكــان أعــرف أهــل زمانــه بالفقــه والحــديث  ١٠١١زيــن الــدين الــشهيد الثــاني المتــوفى  
  .والرجال

المتكلم المتبحر بحاثة آل الرسـول وسـيف الـشيعة القاضـي الـسيد نـور اهللا الحـسيني                   . ١٢٢
  .١٠١٩المرعشي التستري الشهيد سنة 

لحـسين بـن عبـد الـصمد     العالم الرباني وجامع الفنون الـشيخ بهـاء الـدين محمـد بـن ا       . ١٢٣
  .١٠٣٠الجبعي العاملي المتوفى 

الشيخ األجـل األكمـل جـامع الفنـون النقليـة والعقليـة محمـد تقـي بـن مقـصود علـي                  . ١٢٤
  .١٠٧٠الملقب بالمجلسي األول المتوفى 

  ، ١٠١٥العالمة المحقق السيد مصطفى الحـسيني التفريـشي الـذي كـان حيـا فـي سـنة             . ١٢٥
  .وهو الرجالي الماهر

  .١٠٧١العالم الجليل المولى عبد اهللا البشروئي التوني المتوفى . ١٢٦
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العالم الجليل السيد محمـد بـن محمـد الحـسيني الميرلـوحي الـسبزواري األصـفهاني                 . ١٢٧
  .١٠٨٣المتوفى بعد 

  .١٠٩٠العالمة المحقق محمد باقر السبزواري المتوفى . ١٢٨
  .١٠٩٤األسترآبادي المتوفى المحقق النحرير الشيخ محمد علي بن أحمد . ١٢٩
ــن علــي المــشغري     . ١٣٠ ــن الحــسن ب ــشيخ محمــد ب ــه المتبحــر ال   المحــدث األكبــر والفقي

  .١١٠٤المشتهر بالحر العاملي المتوفى 
ــي       . ١٣١ ــوبلي البحران ــليمان الحــسيني الت ــن س ــم ب ــسيد هاش ــة ال ــل العالم   المحــدث الجلي

  .١١٠٧المتوفى 
ــيس    . ١٣٢ ــذهب رئ ــروج الم ــشيعة وم ــي ال ــاقر    محي ــد ب ــشيخ محم ــة ال ــدثين العالم   المح

  .١١١١المجلسي المتوفى 
العالمة الخبير والمحـدث النحريـر الـشيخ عبـد علـي بـن جمعـة العروسـي الحـويزي                    . ١٣٣

  .١١١٢المتوفى 
  ، صـــاحب ١١١٢العالمـــة المحـــدث الجليـــل الـــسيد نعمـــة اهللا الجزائـــري المتـــوفى . ١٣٤

  .التأليفات الكثيرة
  .١٢٣٢ميرزا محمد بن عبد النبي النيشابوري المتوفى العالم المحقق ال. ١٣٥
العالم المدقق الخبير المولى بهـاء الـدين محمـد بـن تـاج الـدين المعـروف بالفاضـل                    . ١٣٦

  .١١٣٥الهندي المتوفى 
  العالمــة المحقــق والمحــدث المتبحــر الــسيد ميــر محمــد أشــرف بــن عبــد الحــسيب  . ١٣٧

  .لداماد وهو سبط المحقق ا١١٤٥العاملي المتوفى 
  .١١٨٦المحدث المتبحر الشيخ يوسف البحراني المتوفى . ١٣٨
العالم المتتبع الخبير المحدث الشيخ عبد اهللا بـن نـور الـدين البحرانـي تلميـذ العالمـة                   . ١٣٩

  .المجلسي
  ، ١٢١٦المحقــق الرجــالي الخبيــر أبــو علــي محمــد بــن إســماعيل الحــائري المتــوفى  . ١٤٠

  .وهو تلميذ الوحيد البهبهاني
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  .١٢٣١العالمة المحقق الميرزا أبو القاسم الجيالني القمي المتوفى . ١٤١
  .١٢٤٤المولى المحقق أحمد بن محمد مهدي النراقي الكاشاني المتوفى . ١٤٢
  .١٢٨١العالمة المحقق الحاج الشيخ مرتضى األنصاري المتوفى . ١٤٣
  . النوري الطبرسيالعالم المتتبع السيد إسماعيل بن أحمد العلوي العقيلي. ١٤٤
  .١٢٩٤الحافظ سليمان بن إبراهيم القندوزي البلخي الحنفي المتوفى . ١٤٥
  .١٣٠٠العالمة الخبير السيد مهدي القزويني النجفي الحلي المتوفى . ١٤٦
  ســيف الــشيعة القــاطع وركنــه الــدافع العالمــة الــسيد حامــد حــسين بــن محمــد قلــي   . ١٤٧

  .١٣٠٦الموسوي الهندي المتوفى 
  المحــدث المــتكلم الحــافظ الــسيد إعجــاز حــسين بــن محمــد قلــي الكنتــوري أخــو   . ١٤٨

  .المير حامد حسين صاحب العبقات
  .١٣١٣العالم المتتبع الخبير السيد محمد باقر الخوانساري المتوفى . ١٤٩
ــي      . ١٥٠ ــوري الطبرسـ ــي النـ ــد تقـ ــن محمـ ــسين بـ ــشيخ حـ ــة الـ ــدث الثقـ ــة المحـ   العالمـ

  .١٣٢٠المتوفى 
  .١٣٢٢ المحقق الشيخ آقا رضا الهمداني المتوفى العالمة. ١٥١
  .١٣٥٣العالمة المحقق المتتبع الشيخ عبد اهللا المامقاني المتوفى . ١٥٢
ــواهر        . ١٥٣ ــاحب الجـ ــي صـ ــسن النجفـ ــد حـ ــشيخ محمـ ــع الـ ــق المتتبـ ــة المحقـ   العالمـ

  .١٣٦٦المتوفى 
  .١٣٩٠العالمة المحقق السيد محسن الحكيم المتوفى . ١٥٤
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  ثار الشبهات ضد كتاب سليملماذا ت
  

  إذ قــد عرفــت عظمــة كتــاب ســليم مــن أول أمــره إلــى يومنــا هــذا ومــدى اعتنــاء العلمــاء    

  بــشأنه تأييــدا ونقــال، فــال ريــب أن النقــاش فــي أصــل مثلــه وســوء المواجهــة بالنــسبة إليــه   

  . قرنا١٤نشأت من عدم مالحظته كأصل أصيل اهتم بها العلماء طيلة 

  تهــي فـــي األكثــر إلـــى الـــدافع العقائــدي فـــي عــدة مـــن أعـــداء     إن جــذور المـــسألة تن 

 المظهـرين للـبغض والعنـاد مـع كـل مـا يوجـب إحيـاء أمـر آل رسـول اهللا                       ^أهل البيت   

  .صلوات اهللا عليهم

ــى           ــيهم أو إل ــة إل ــداء المتوجه ــر األع ــاء ش ــو اتق ــات ه ــك االتجاه ــض تل ــي بع ــة ف   والعل

   أن عـدة مـن هـؤالء بعـد إظهـارهم          ويـشهد لـذلك   . الكتاب أو إلى المتحفظين علـى نـسخه       

ــسائل          ــي الم ــبهم ف ــي كت ــه ف ــى أحاديث ــتندوا إل ــاب اس ــشات حــول الكت ــن المناق ــيئا م   ش

  .االعتقادية واألحكام الشرعية

  :وتعرض العلماء ألبطال الدعاوي الموهونة وقالوا بعد ذلك ما ملخصه

  

اب مـن عنـد   إن مطالعة متن كتاب سليم كاف في الحكم بصحته واعتبـاره، وتلقـي الكتـ             

  كبـــار العلمـــاء بالـــصحة واالعتبـــار وروايـــتهم للكتـــاب بأجمعـــه وألحاديثـــه بأســـانيد  

  صحيحة عالية طيلـة أربعـة عـشر قرنـا دليـل واضـح علـى جاللتـه ونزاهتـه وإال لـم يكـن                         

ــى هــذا الحــد  ــرا عنــدهم إل ــدين لكتــاب ســليم   . معتب ــاقلين والمؤي   وذلــك أن العلمــاء الن

ث هـذا الـدين القـويم وإرائـة مـصادره أمـام الـرأي العـام         لم يكونـوا إال بـصدد نقـل تـرا     

ــالمي ــث    . الع ــه األحادي ــون عن ــراهم ينقل ــر؟ أو ت ــر معتب ــا غي ــون كتاب   فهــل تجــدهم يعرف

  ١الكثيرة ويستشهدون بها في بحوثهم العلمية مع المناقشة في اعتباره؟ 

                                                
رسالة في كيفية . ٢١٠ ص ٢٠ج : وسائل الشيعة. ١٧١ص : منهج المقال. ١٥٩ص : نقد الرجال. ٣٧٢ ص ١٤ج : روضة المتقين ١

  .والعبارة في آخر الرسالة) طمخطو(استنباط األحكام من اآلثار في زمن الغيبة 
  .١٨٦ ص ١ج : تهذيب المقال. ٢٢٥ ص ٨ج : معجم رجال الحديث
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  أسماء من تعرض لتفنيد الشبهات

  :، فهم١ابه تعرض لرد الشبهات عن كتابه إن كثيرا ممن أورد ترجمة سليم وتاريخ كت

  .٣٧١ ص ١٤ج : ي األول في روضة المتقين“العالمة المجل. ١

  .١٧١ و ١٥ص : الميرزا األسترآبادي في منهج المقال. ٢

  .٢٣٨٧ رقم ٣٥٥ ص ٢ج : الفاضل التفريشي في نقد الرجال. ٣

  .٢١٠ ص ٢٠ج : الشيخ الحر العاملي في وسائل الشيعة. ٤

  .١٥٠ ص ٢٢، ج ١٩٥ص ) طبع قديم (٨ج : مة المجلسي الثاني في البحارالعال. ٥

  .١٧١ص : الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال. ٦

  .١٥٣ص : الشيخ أبو علي الحائري في منتهى المقال. ٧

  .٨٥٥، ٥٨١، ٥٥٤، ٥١٤، ٤٦٦، ٤٦٤ ص ١ج : المير حامد حسين في استقصاء اإلفحام. ٨

  .٤٤٥ص :  حسين الكنتوري في كشف الحجب واألستارالسيد إعجاز. ٩

  .٧١ ص ٤، ج ٣٠ ص ٣ج : السيد الخوانساري في روضات الجنات. ١٠

  .٥٢ ص ٢ج : العالمة المامقاني في تنقيح المقال. ١١

  .٢٩٣ ص ٣٥، ج ٥٠ ص ٥ج : السيد محسن األمين في أعيان الشيعة. ١٢

  .٢٢٥  ص٨ج : السيد الخوئي في معجم رجال الحديث. ١٣

  .٤٥٢ ص ٤ج : الشيخ محمد تقي التستري في قاموس الرجال. ١٤

  .١٨٦ ص ١ج : السيد الموحد األبطحي في تهذيب المقال. ١٥

  

ــث           ــا بحي ــول وأمتنه ــب األص ــن كت ــن أتق ــليم م ــاب س ــصل أن كت ــذا الف ــام ه ــي تم ــين ف ــد تب   ق

  .ال يدانيه الشك وال يعتريه الريب، وأنه معتمد على ركن وثيق

  

  

                                                
  .٢٠٠ - ١٥٥ص  ١ج : قد أوردنا تفاصيل الرد على المناقشات الموجهة إلى الكتاب في طبعة الكتاب في ثالث مجلدات ١
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٣  
  طرق رواية كتاب سليم وأسانيده

  
  

  

  وجود أحاديث سليم في كتب القدماء
ــم أن         ــا يعل ــدد منه ــي ع ــرواة ف ــض ال ــماء بع ــي تكــرار أس ــل ف ــانيد والتأم   بمالحظــة األس

بعضها أسانيد منتهية إلى كتاب سليم وأنه كان عند بعضهم نسخة كتاب سـليم وذلـك مثـل                  

  مـي ومحمـد بـن يحيـى العطـار القمـي وإبـراهيم بـن هاشـم              سعد بـن عبـد اهللا األشـعري الق        

  .وعلي بن إبراهيم والحسين بن سعيد والكليني والنعماني والصدوق وغيرهم

وال بد من أن نشير إلـى نكتـة أخـرى، وهـي أنـا فحـصنا عـن مواضـع يوجـد فيهـا محتـوى                           

  أحاديــث ســليم بطــرق أخــرى ينتهــي إلــى غيــر ســليم وحــصلنا مجموعــة جيــدة ألحقناهــا   

ــآخر الكتــاب، وذلــك لمزيــد االطمئنــان بروايــات ســليم ولــيعلم أن أحاديثــه ليــست ممــا      ب

  يتفــرد بهــا، بــل أكثرهــا منقولــة بطــرق عديــدة وفيهــا المــستفيض والمتــواتر وال يخلــو ممــا 

  .يوجد في مصدر معتبر بأسانيد صحيحة

  

  شجرة الطرق المنتهية إلى سليم

أوردناهـا بعـين مـا وجـدناها فـي الكتـب الحديثيـة        إليك مشجرة األسانيد المنتهية إلى سليم    

ــة    ــي الـــصفحة التاليـ ــا فـ ــن جميـــع       . تراهـ ــة مـ ــة النهائيـ ــدول يمثـــل النتيجـ   فهـــذا الجـ

  األبحاث المتدخلة في أسانيد الكتاب، ويرسـم لنـا المـسيرة التـي سـلكها الكتـاب ويعـرف                   

  .قرناإلينا األيدي األمينة التي احتفظت بهذا التراث القويم طيلة أربعة عشر 
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  المناولة والقراءة في نقل كتاب سليم
إن من طرق تحمل الحديث ونقله هـو المناولـة وهـي أن يعطـي المؤلـف أو الـراوي                   

ويزداد قيمة السند إذا أضـيفت القـراءة إلـى          . الكتاب إلى من يريد تحمله عنه يدا بيد       
متناول فيستمع إليه ذلك، وهي أن يقرأ المؤلف أو الراوي كتابه لمن يناوله، أو يقرأ ال        

  .المؤلف أو الراوي فيصدقه
وقد تكررت المناولة والقراءة في تحمل كتاب سليم ونقله، عثرنا منها علـى المـوارد               

  :التالية
نـص علـى    . ٧٦المناولة بين سليم وأبان وقراءة سليم جميع الكتاب ألبان فـي سـنة              . ١

  .ذلك في مفتتح الكتاب
 × سلمة جميع الكتاب على اإلمام زين العابـدين         قراءة أبو الطفيل وعمر بن أبي     . ٢

  .نص على ذلك في مفتتح الكتاب. ٧٧طيلة ثالثة أيام في سنة 
نص على ذلك في مفتـتح      . ١٣٨المناولة بين أبان وابن أذينة وقراءة أبان له في سنة           . ٣

  .الكتاب
ــنة  . ٤ ــي س ــراءة ف ــاب هكــذا   ٥٢٠الق ــتح الكت ــي مفت ــك ف ــى ذل   حــدثني: (، نــص عل

د اهللا المقدادي قراءة عليه بمشهد موالنا أمير المـؤمنين صـلوات اهللا عليـه سـنة        أبو عب 
  ).عشرين وخمسمائة

أخبرني الحسن بـن  : (، نص على ذلك في مفتتح الكتاب هكذا٥٦٠القراءة في سنة   . ٥
هبة اهللا بن رطبة عن المفيد أبي علي عن والده فيما سمعته يقـرء عليـه بمـشهد موالنـا         

بي عبد اهللا الحسين بن علي صلوات اهللا عليهما في المحرم سنة سـتين              السبط الشهيد أ  
  ).وخمسمائة

ــة فــي ســنة  . ٦ ــراءة والمناول ــاب هكــذا   ٥٦٥الق ــتح الكت ــك فــي مفت   :، نــص علــى ذل
أخبرني هبة اهللا بن نما قراءة عليه بـداره بحلـة الجـامعيين فـي جمـادى األولـى سـنة          (

  ).خمس وستين وخمسمائة
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أخبرنـي الـشيخ   : (، نص على ذلـك فـي مفتـتح الكتـاب هكـذا          ٥٦٧ القراءة في سنة  . ٧
الفقيه أبو عبد اهللا محمد بن علي بن شهرآشوب قراءة عليه بحلة الجامعيين في شهور               

  ).سنة سبع وستين وخمسمائة
  وال يخفــى. ثــم إنــه وقــع كثيــر مــن المنــاوالت والقــراءات قطعــا ممــا لــم يخبــر بهــا  

ى وجـود نـسخة الكتـاب عنـد المنـاولين والمقـرئين،          أن المناولة والقراءة تدال ن علـ      
  .وبذلك فقد اطلعنا على وجود عدة من مخطوطات الكتاب أيضا وإن لم يصل إلينا

  
  األسانيد التي وصل بها كتاب سليم إلينا

إن ابن أذينة رحمه اهللا أول من نشر كتاب سليم، فقـد وردت أسـماء سـبعة أشـخاص        
حماد بن عيـسى، وعثمـان بـن عيـسى، ومعمـر بـن              ابن أبي عمير، و   :  وهم ١نسخوه منه 

راشد البصري، وإبراهيم بن عمر اليماني، وهمام بن نافع الصنعاني، وعبد الـرزاق بـن                
  .همام الصنعاني

وتصل األسانيد التي نقلت إلينا كتاب سليم إلى سـبع طـرق، ثـالث منهـا تنتهـي إلـى                    
 ابن عقدة وواحدة إلى الشيخ الطوسي وواحدة منها إلى محمد بن صبيح وواحدة إلى  

  .الكشي وواحدة إلى الحسن بن أبي يعقوب الدينوري
ابـن أبـي عميـر    : وهذه األسانيد تنتهي إلى ثالثة من كبار رجال العلم والحديث وهـم       

 وحماد بن عيسى وعبد الرزاق بن همام، وكانت نسخة كتاب سـليم موجـودة عنـد هـؤالء                 
  .الثالثة، ثم انتشر في األقطار على أيديهم

وفيما يلي أستعرض سلسلة األسانيد الناقلة للكتـاب وهـو يكـشف عـن كيفيـة انتـشار          
  :نسخه في األوساط العلمية واالجتماعية طيلة القرون، فأقول

  

                                                
  .راجع مشجرة األسانيد المنتهية إلى سليم ١
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  :نسخة عبد الرزاق، وقد وصلت إلينا بأربعة طرق: األول
  .٣٣٣طريق ابن عقدة المتوفى . ١
  .٣٣٢طريق محمد بن همام بن سهيل المتوفى . ٢
  .ريق الحسن بن أبي يعقوب الدينوريط. ٣
  .٣٣٤طريق أبو طالب محمد بن صبيح بن رجاء بدمشق في سنة . ٤
  

وأصبح الكتاب متداوال حيث كانت عدة نسخ خطية منها موجودة عند كبار علمائنـا               
  .كما توجد اليوم مخطوطات منها في مكتبات إيران والعراق والهند

ت إلينا عـن طريـق الـشيخ الطوسـي والـشيخ            نسخة حماد بن عيسى، وقد وصل     : الثاني
  .بأسانيد متصلة) صاحب كتاب الرجال(النجاشي 
نسخة ابن أبي عمير، وقـد وصـلت إلينـا عـن طريـق الـشيخ الطوسـي بأسـانيد                : الثالث

متصلة كما وصلت إلى العالمة الشيخ الحر العاملي والعالمة المجلسي وهي المتداولة        
  .اليوم مطبوعا

  
  ية إلى سليماألسانيد المنته

 سندا موثوقا بهـا وذلـك أن األسـانيد الموجـودة فـي مفتـتح نـسخ         ٢٢إن لكتاب سليم    
 طريقـا ورواتهـا فـي جميـع الطبقـات مـن أعـاظم العلمـاء،             ١٨الكتاب بنفسها تتضمن    

  :باإلضافة إلى طرق أخرى سنبينها، وإليك تفاصيلها
ة الـشيخ الحـر      وهي السند المذكور فـي عـدد مـن نـسخ الكتـاب كنـسخ               - ١٦ إلى   ١

  :ونسخة العالمة المجلسي، وهذا بيانه
  

  :يتصل األسانيد إلى الشيخ الطوسي بأربعة طرق هكذا
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  .هبة اهللا عن المقدادي عن ابن الشيخ عن الشيخ الطوسي. ١

  .الحسن بن هبة اهللا عن ابن الشيخ عن الشيخ الطوسي. ٢

  .الطوسيابن الكال عن العريضي عن ابن شهريار الخازن عن الشيخ . ٣
  .ابن شهرآشوب عن جده عن الشيخ الطوسي. ٤

  
  :ويتصل األسانيد من الشيخ الطوسي إلى سليم بأربعة طرق

  
  .الشيخ عن ابن أبي جيد عن ابن الوليد، وماجيلويه عن الصيرفي عن أبان عن سليم. ١

الغضائري عن التلعكبري عن أبي علي بن همام عن الحميـري عـن يعقـوب بـن يزيـد                 . ٢
  . أبي عمير عن ابن أذينة عن أبان عن سليمعن ابن

الغضائري عن التلعكبري عن أبي علي بن همام عن الحميري عن أحمد بن محمد بن               . ٣

  .عيسى عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبان عن سليم
الغضائري عن التلعكبري عن أبي علي بن همام عن الحميري عـن ابـن أبـي الخطـاب                  . ٤

  . ابن أذينة عن أبان عن سليمعن ابن أبي عمير عن

  
وعلى هذا فإذا ضربت عدد األسانيد األربعة المنتهيـة إلـى الـشيخ فـي عـدد األسـانيد                   

  . طريقا كلها صحيحة معتبرة١٦األربعة المنتهية من الشيخ إلى سليم تحصل على 
 الــسند المــذكور فــي مفتــتح عــدد آخــر مــن نــسخ الكتــاب كنــسخة صــاحب   - ١٧

وري وهي أسانيد صحيحة ورجالها مقبول بين الفريقين وهذا الروضات والمحدث الن
محمد بن صبيح بن رجاء عن عصمة بن أبي عـصمة البخـاري عـن أحمـد بـن                 : (نصه

المنذر الصنعاني عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشـد البـصري عـن             
  .وقد ثبت توسط ابن أذينة بين معمر وأبان في محله). أبان عن سليم

  
الحـسن بـن    : ( السند المذكور في مفتتح عدد آخر من نسخ الكتاب وهـذا نـصه             - ١٨

أبي يعقوب الدينوري عن إبراهيم بن عمر اليماني عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني              
  ).عن أبيه عن أبان عن سليم
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إبراهيم بن عمر اليماني عن عبد الرزاق عن معمـر        : ( السند المذكور في الذريعة    - ١٩
  ).عن سليمعن أبان 

  : السند المذكور في فهرستي الشيخ والنجاشي، وهو يتضمن طريقين- ٢١ و ٢٠
  

ــاد         . ١ ــن حم ــصيرفي ع ــن ال ــه ع ــن ماجيلوي ــد ع ــن الولي ــن اب ــد ع ــي جي ــن أب   اب
  .وعثمان ابني عيسى عن أبان عن سليم

ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن ماجيلويه عن الصيرفي عن حمـاد عـن إبـراهيم                . ٢
  .ليمبن عمر عن س

  
  
محمد بن الحسن عن الحسن بـن علـي عـن           : ( السند المذكور في رجال الكشي     - ٢٢

  ).إسحاق بن إبراهيم بن عمر عن ابن أذينة عن أبان عن سليم
  
  

  تعريف بمفردات رجال أسانيد الكتاب
قمنا بترجمة مفردات رجال أسانيد الكتـاب علـى ترتيـب طبقـات الـرواة فـي الفـصل          

فصلة التي جاء في طبعة الكتاب في ثالث مجلدات وهو بحث           الثامن من المقدمة الم   
ونكتفـي هنـا بترجمـة سـليم المؤلـف للكتـاب وأبـان              . رجالي يراجعها الطالب هنـاك    

  .الراوي الوحيد عن مؤلفه
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  حياة سليم بن قيس الهاللي
  

  . بن قيس الهاللي العامري الكوفي-١ بالضم مصغرا -أبو صادق سليم 
  مــــؤمنين واإلمــــام الحــــسن واإلمــــام الحــــسين واإلمــــام  مــــن خــــواص أميــــر ال

ذكـر ذلـك البرقـي والطوسـي      .  أيضا ×، وقد أدرك اإلمام الباقر      ^زين العابدين   

  ٢.وابن النديم

وقد أورده في أصـحابهم كـل مـن تعـرض لترجمتـه مـن الرجـاليين، مـضافا إلـى أن                       

  ٣.ة المذكورينمحتوى كتابه وأحاديثه أقوى شاهد على أنه من أصحاب األئمة الخمس

أصله من بني هالل بن عامر بطن من عامر بن صعـصعة، مـن هـوازن مـن قـيس بـن                      *

عيالن، من العدنانية الذين كانوا يقطنون الحجـاز، ومـا زال قـسم مـن عـشيرتهم إلـى                   

  ٤. عصرنا في المنطقة

  . اثنتي عشرة سنة|، وكان عمره عند وفاة رسول اهللا ٥ولد سليم قبل الهجرة بسنتين*

   وال زمن أبي بكر، وإنما دخلها شـابا فـي أوائـل إمـارة             |يأت المدينة زمن رسول اهللا      ولم  

  
                                                

، والكشي ٩١ص :  ورجاله٣٣٦ رقم ٨١ص : ، والطوسي في فهرسته٦ص :  والنجاشي في رجاله،٤ص : ضبطه البرقي في رجاله ١
  .٨٦ و ٨٢ص : ، والعالمة في خالصة األقوال٣٢١ ص ١ج : في اختيار معرفة الرجال

خالصة . ٢٧٥ص : الفهرست البن النديم. ١٢٤ و ٩١ و ٧٤ و ٦٨ و ٤٣ص : رجال الشيخ. ٩ و ٨ و ٧ و ٤ص : رجال البرقي ٢
  .٢٠١ ص ٣ج : مناقب ابن شهرآشوب. ٢ص : اإلختصاص. ٨٣ص : األقوال

  .٨٥٩ ص ١ج : استقصاء اإلفحام
، ومفتتح الكتاب، باإلضافة إلى أن سليما روى ٧٦، ٧٤، ٦٩، ٦٧، ٣٨، ٣٧، ٢٦، ٢٤، ١٠، ٧األحاديث : يراجع في هذا الكتاب ٣

 .المعن أمير المؤمنين عليه الس)  حديثا٥٠(أكثر من نصف أحاديثه 
  .٣٩٦ ص ٣ج : اللباب البن األثير. ١٢٢١ ص ٣ج : معجم قبائل العرب ٤
وسمعت : قال أبان: ( من كتاب سليم إذ يسأل أبان سليما عن سنه في أواخر وقعة صفين وهذا نصه٣٤يدل على ذلك الحديث  ٥

كم كان أتى عليك من : قلت.  نعم:هل شهدت يوم الهرير؟ قال: قلت. نعم: هل شهدت صفين؟ قال: وسألته: سليم بن قيس يقول
) ٤٧٣ص : كتاب صفين لنصر بن مزاحم (٣٨فإذا علمنا أن وقعة الهرير كانت في العاشر من صفر سنة ). أربعون سنة: السن؟ قال

 وهو آخر أيام صفين وعلمنا أيضا أن عمر سليم كان في تلك الوقعة أربعين سنة يكون النتيجة أن سليما ولد قبل الهجرة بسنتين
  .٤٠ من ٣٨وذلك بعد كسر 
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  . الهجرية١٦عمر قبل السنة 
ــل نــشأة ســليم حتــى الرابعــة عــشرة مــن عمــره، إال أن مــا رواه فــي    *   ال خبــر عنــدنا عــن أوائ

  ة  من كتابه عن أبي سعيد الخـدري يـدل علـى أنـه لـم يكـن فـي المدينـة فـي فتـر           ٣٩الحديث  
 أو  |، كمـا أنـه لـم يـرو أي حـديث يـدل علـى رؤيتـه لرسـول اهللا                      |حياة رسـول اهللا     

  .حضوره في المدينة في عصره
  .١٣ إلى ١٠كذلك لم يكن سليم في المدينة في فترة خالفة أبي بكر من سنة *

  ،× عـن أميـر المـؤمنين     |فقد روى أحـداث الـسقيفة ومـا جـرى بعـد وفـاة رسـول اهللا                  
  ذر والمقــداد وابــن عبــاس، والبــراء بــن عــازب، كمــا ال يوجــد مــا يــدل   وعــن ســلمان وأبــي 

  .على التقائه بأبي بكر أو وجوده في المدينة إلى آخر عهده
  كــان ســليم حاضــرا فــي المدينــة أو كــان يختلــف إليهــا شــابا بعــد انقــضاء عهــد أبــي بكــر   *

  . هجرية١٤وفي أول إمارة عمر حدود سنة 
   وتـوفي بهـا ولــم يرجـع إلــى    ١ ١٦ائن واليـا عليهـا ســنة   يـدل علـى ذلــك أن سـلمان قـدم المــد    

  المدينـــة، بينمـــا يـــروي عنـــه ســـليم فـــي مجـــالس حـــضرها أشـــخاص غيـــر ســـلمان ممـــن 
ــوا فــي المــدائن  ــم نجــد شــيئا تــدل علــى رحلــة ســليم إلــى المــدائن فــي عــصر    . لــم يكون   ول

  .سلمان
  قــد صــرح   فــي المدينــة، و ١٦فمــن ذلــك نــستنتج أن لقاءاتــه بــسلمان كانــت قبــل ســنة        

  .٥٢، ١٩، ١٤، ١٣بذلك في بعضها كما ترى في األحاديث 
ــرة    * ــذه الفت ــي ه ــليم ف ــان س ــنة  -ك ــن س ــنة  ١٤ أي م ــى س ــة ١٦ إل ــرا  - هجري ــي كثي    يلتق

  . وسلمان وأبي ذر والمقداد×بأمير المؤمنين 
ــث       ــي األحادي ــا ف ــس واحــد، كم ــي مجل ــا ف ــنهم جميع ــا رواه ع ــك م ــى ذل ــدل عل   ، ١٩، ٥: ي

، كمـا أنـه روى   ٧١، ٤٤، ٣٨: ، كمـا فـي األحاديـث      ×ر الثالثة غير علـي      ، أو بحضو  ٢٤،  ٢١
  ،٧٧، ٦٢، ٥٨، ٥٢، ٤٩، ٤٧، ٥، ٤، ١: أحاديـــث كثيـــرة عـــن ســـلمان فقـــط مثـــل األحاديـــث

 ٩١.  
                                                

  .٣٠٦ ص ٢ج : مروج الذهب ١
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 إلـى أوائـل إمـارة    ١٦ال ندري أين كان سليم بعد رحلـة سـلمان إلـى المـدائن فـي سـنة                   *
 حيـث  ٤٢ذلك، إال ما صرح به فـي الحـديث   عثمان، إذ ال نجد في أحاديثه شيئا يدل على    

  ).وسمعت ابن جعفر يحدث بهذا الحديث في زمان عمر بن الخطاب(يقول 
   يكـــشف عـــن اتـــصاله ١نعـــم بعـــض أحاديثـــه عـــن أبـــي ذر والمقـــداد معـــا أو منفـــردا 

  . وأبي ذر والمقداد في تلك الفترة×بأمير المؤمنين 
  عثمـان أو تـردده بـين الحجـاز والعـراق           ويقوى احتمال بقائه في المدينـة إلـى آخـر عهـد             

  .في تلك الفترة
  حج سـليم فـي أواسـط أيـام عثمـان عنـدما قـدم أبـو ذر حاجـا وحـضر الموسـم ورجـع                          *

  .٧٥يدل على ذلك الحديث . معه إلى المدينة
  .٣٥ إلى آخر عهد عثمان أي سنة ٢٧عاش سليم في المدينة من حدود سنة *

رأيـت عليـا عليـه الـسالم فـي خالفـة عثمـان وعـدة            : (١١يدل على ذلك قوله في الحديث       
ثـم يعـد مـنهم أبـي بـن كعـب        ...). وفي الحلقة أكثـر مـن مـائتي رجـل         ... جماعة يتحدثون 
، وهذا يـدل علـى حـضوره      ٣١ وعبد الرحمن بن عوف الذي مات سنة         ٣٠الذي مات سنة    

  .في المدينة في تلك السنين
  يهــا أبــو ذر، كمــا يــدل عليــه      التــي تــوفي ف ٣٤ســافر ســليم إلــى الربــذة فــي ســنة      *

  .٢٠الحديث 
   كــان ســليم مــن خلــص أصــحابه     - ٣٥ ســنة - ×فــي أول عهــد أميــر المــؤمنين    *

  .والفدائيين في سبيله، وهذا أمر يلوح من جميع ما أورده سليم في كتابه
ــؤمنين   * ــر الم ــع أمي ــليم م ــي ســنة   ×شــهد س ــة الجمــل ف ــن  ٣٥ وقع ــرا م ــب كثي   ، وكت

  .٦٧، ٥٩، ٥٦، ٥٣، ٢٩، ٢٨وقعة وبعدها، كما في األحاديث جزئيات ما وقع في تلك ال
ــنة     * ــي س ــفين ف ــة ص ــليم وقع ــهد س ــرطة     ٣٦ش ــن ش ــان م ــا، وك ــى آخره ــا إل ــن أوله    م

  ، ٣٨وكـان حاضـرا ليلـة الهريــر العاشـر مـن صـفر ســنة       . الخمـيس المتقـدمين فـي الحــرب   
  ي إلى الكوفة، بعد ما حضر ف×وقد رجع سليم مع علي . وهي آخر وقعات صفين

                                                
  .٧٥، ٧٢، ٧١، ٥٢، ٤٦، ٤٤، ٣٨، ٣٦، ٢٤، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ٦: راجع األحاديث ١
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، مـضافا إلـى مـا مـر فـي           ٣٤،  ٢٥،  ١٦،  ١٥: قصة الحكمين كما يدل على ذلـك األحاديـث        
  .، وما مر من أنه كان من شرطة الخميس٥٩ و ٥٣الحديثين 

ــي         * ــرة الت ــي الفت ــك ف ــروان وذل ــل النه ــة صــفين وقب ــد وقع ــة بع ــي الكوف ــليم ف ــان س   ك
  .٧٨و  ٣٧، كما في الحديثين ٣٨استشهد فيها محمد بن أبي بكر بمصر سنة 

  .٥٩ و ٥٦، كما في األحاديث ٣٩شهد سليم وقعة النهروان في سنة *
   فــي شــهر *كــان ســليم فــي الكوفــة بعــد وقعــة النهــروان إلــى شــهادة أميــر المــؤمنين    *

  .٧٩، ٦٩، ١٧، ١٢: ، كما في األحاديث٤٠رمضان سنة 
ع ، وعنـد مـا دخلهـا معاويـة ووقـ     ×كان سليم في الكوفـة بعـد شـهادة أميـر المـؤمنين             *

  .٧٦، كما في الحديث ×معاهدة الصلح بينه وبين اإلمام الحسن 
ــليم إليهــا والتقــى بهمــا،       ‘بعــد انتقــال اإلمــامين الحــسنين    * ــافر س    إلــى المدينــة س

 بعـد شـهادة اإلمـام       ٥٠وال ندري هل بقـي فيهـا أم ال، إال أنـه كـان حاضـرا بالمدينـة سـنة                     
  .٢٦ و ١٠كما في الحديث ، وفي السنة التي قدم فيها معاوية حاجا ×الحسن 

  ، عنـدما كـان زيـاد بـن         ٥٣ وسـنة    ٤٩كان سليم في الكوفة في بعـض الفتـرات بـين سـنة              *
  .٢٣أبيه واليا عليها، فأخذ من كاتب زياد رسالة معاوية إلى زياد كما في الحديث 

  حــج ســليم قبــل مــوت معاويــة بــسنة أو ســنتين، وحــضر فــي منــى فــي مجلــس اإلمــام    *
  .٢٦، كما في الحديث ×سين أبي عبد اهللا الح

 الهجريـة، إال مـا ذكـره عـن     ٧٥ إلـى  ٦٠ال علم لنا بالظروف التي عاشها سـليم مـن سـنة            *
يـدل علـى   . ، وكـذلك ابـن عبـاس فـي تلـك الفتـرة      ‘التقائه باإلمام السجاد واإلمام الباقر    

  .٦٦ و ١٠ذلك ما في الحديثين 
  لحجــاج واليــا عليهــا، فطلبــه   عنــدما قــدم ا٧٥كــان ســليم فــي الكوفــة ظــاهرا فــي ســنة   *

وآوى فـي  ) نوبنـدجان (ليقتله، فهرب منه إلى البصرة ثم إلـى فـارس، ووصـل إلـى مدينـة                 
ولم يلبث كثيرا في نوبنـدجان حتـى مـرض، ثـم تـوفي        . تلك البلدة إلى أبان بن أبي عياش      

  .إلى رحمة اهللا تعالى
  )سليم(كان : (قييدل على ذلك ما في مفتتح الكتاب، وما قال ابن النديم والعقي
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  ١). هاربا من الحجاج، ألنه طلبه ليقتله فلجأ إلى أبان بن أبي عياش فآواه
 سـنة مـن   ٦٠ سنة بعد أن صرف أكثر مـن        ٧٨ من الهجرة عن     ٧٦كان وفاة سليم في سنة      *

  .^عمره الشريف في سبيل إحياء أمر أهل البيت 
أبـان فـي مفتـتح الكتـاب        يدل على ذلك أن سليما كان من أول من طلبه الحجـاج، وذكـر               

 أنه بعد وفاة سليم التقى بالحسن البـصري فـي أوائـل عمـره وفـي أول إمـارة        ٥٨والحديث  
) ٧٥وهـي الـسنة    (، فيحاسـب الـسنة األولـى التـي طلبـه فيهـا الحجـاج                ٧٥الحجاج أي سنة    

  لـم ألبـث   (وظـاهر كـالم أبـان فـي قولـه         . وهروبه وبقائه مدة في نوبندجان ثم وفاتـه هنـاك         
  .أنه لم يكن بعد قدوم سليم بأكثر من سنة) ضرته الوفاةأن ح

  
  عدالة سليم

  
يــدل علــى وثاقــة ســليم وعدالتــه جميــع مــا مــر فــي اعتبــار كتابــه وروايــة الــراوين الثقــات 

  .ألحاديثه وتصديقهم له
  :ونورد بعض النصوص في ذلك

  
ء  مــن هــذا الكتــاب علــى أنــه مــن األصــفيا٣٨ فــي الحــديث ×نــص أميــر المــؤمنين . ١

  وقــد مــر تــصديق . األوليــاء ذوي الخبــرة فــي الــدين، وأنــه عبــد امــتحن اهللا قلبــه باإليمــان 
    الــذي صــدقه فــي جميــع كتابــه وتــرحم × لــه، وخاصــة اإلمــام الــسجاد ^خمــسة مــن األئمــة 

  .عليه
  لـم أر رجـال كـان أشـد إجـالال لنفـسه             : (قال أبـان بـن أبـي عيـاش فـي مفتـتح الكتـاب              . ٢

  ).أطول حزنا وال أشد خموال لنفسه وال أشـد بغـضا لـشهرة نفـسه منـه                وال أشد اجتهادا وال     
  
  

                                                
  .٨٣ص : خالصة األقوال. ٢٧٥ص : الفهرست البن النديم ١
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  شــيخا متعبــدا لــه ) ســليم(كــان : (قــال أبــان أيــضا فيمــا نقلــه عنــه ابــن النــديم والعقيقــي . ٣
  ١). نور يعلوه

  ، ونقلــه عنــه ×ذكــره البرقــي فــي رجالــه مــن األوليــاء مــن أصــحاب أميــر المــؤمنين  . ٤
  ٢. العالمة في الخالصة

  ت الرواية التي رواهـا الـشيخ المفيـد فـي كتـاب اإلختـصاص الدالـة علـى أن سـليما                      مر. ٥
  .، وبذلك يعلم جاللة سليم٣كان من شرطة الخميس 

   ، ٤ لـــسليم ^أورد الكـــشي فـــي رجالـــه روايتـــين تـــدالن علـــى تـــصديق األئمـــة   . ٦
  .١٠وقد رواهما سليم بنفس النص في مفتتح كتابه في الحديث 

 العبـاس النجاشـي فـي رجالـه فـي عـداد المتقـدمين فـي التـصنيف مـن                   ذكره الشيخ أبو  . ٧
  ٥). سلفنا الصالح

  قــال ابــن قتيبــة الــدينوري فــي المعــارف عنــد ذكــر فــرق المــسلمين والمــشهورين مــن  . ٨
ــة  ــل فرق ــشيعة: (ك ــة،      : ال ــن نبات ــبغ ب ــوحان، واألص ــن ص ــصعة ب ــور، وصع ــارث األع   الح

  ٦...). ق السبيعي، وأبو صادقوعطية العوفي، وطاووس، واألعمش، وأبو إسحا
  .والظاهر أنه يريد بأبي صادق سليم بن قيس

  ...روى الكشي أحاديث تشهد بشكره: (قال العالمة الحلي في الخالصة. ٩
  ٧.×ثم أورده في أولياء أمير المؤمنين ). والوجه عندي الحكم بتعديل المشار إليه

  صــاحب : (قتــه علــى أصــول الكــافيقــال العالمــة الــسيد محمــد بــاقر الــداماد فــي تعلي. ١٠
  وهـو مـن األوليـاء المتنـسكين، والحـق عنـدي           ...  ومن خواص أصحابه   ×أمير المؤمنين   

  

                                                
  .٨٣ص : خالصة األقوال. ٢٧٥ص : الفهرست البن النديم ١
  .، باب الكنى١٩٢ص : خالصة األقوال. ٤ص :  رجال البرقي٢
  .٢ص :  اإلختصاص٣
  .١٦٧ ح ٣٢١ ص ١ج :  اختيار معرفة الرجال٤
  .٦ص :  الفهرست للنجاشي٥
  .٣٤١ص :  المعارف٦
  .١٩٢، ٨٣ص :  خالصة األقوال٧
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  ١).فيه وفاقا للعالمة وغيره من وجوه األصحاب تعديله
  ٢. ذكره العالمة المجلسي في البحار في عداد الثقات العظام والعلماء األعالم. ١١
  :رضا البروجردي في نخبة المقالقال السيد حسين بن محمد . ١٣

  ٣ثقة من أولياء اآلل) صة(  سليم بن قيس الهاللي
ــه تحفــة األمــين   . ١٤   ســليم بــن (كــان : (قــال العالمــة الميــرزا محمــد األخبــاري فــي كتاب

ــيس ــد      ) ق ــن الحــسين ومحم ــي ب ــؤمنين والحــسن والحــسين وعل ــر الم ــن أصــحاب أمي   م
  ٤...). قداد وهو من تالمذة سلمان وأبي ذر والم^الباقر 
  قــد كـان مــن قـدماء علمــاء   : (قـال العالمــة الـسيد الخوانــساري فـي روضــات الجنـات    . ١٥

ويظهـر لـك مـن التـضاعيف أضـعاف مـا يكـون فيـه                ...  وكبراء أصـحابهم   ^أهل البيت   
 بمنزلـة   ^كيـف ال ومـن الظـاهر أن الرجـل كـان عنـد األئمـة                 . الكفاية ألجـل التعـديل    

  .حضراتهم في الغايةاألركان األربعة ومحبوبا لدى 
ــه     ــة جاللت ــدهم وغاي ــه عن ــة مكانت ــى رفع ــة عل ــى اآلن   ... وحــسب الدالل ــل إل ــم ينق ــه ل   أن

رواية في مذمته، كما روي في مدحه وجاللتـه، وال وجـد بيننـا نـاص علـى جهالتـه فـضال                      
  ويعلم منـازل الرجـال مـن روايـاتهم ويعلـم منهـا أنـه كـان مـن خاصـة                     . عن خالف عدالته  
ــع إلـــى أعـــداء   ... ×أميـــر المـــؤمنين    وأوليائـــه وكـــان متـــصلبا فـــي دينـــه ولـــم يرجـ

  ٥).  حتى أن الحجاج طلبه ليقتله×أمير المؤمنين 
  )...أي سليم(إن المترجم : (قال السيد محسن األمين العاملي في أعيان الشيعة. ١٦

، وكونـه صـاحب كتـاب مـشهور،     ×يكفي فيه عد البرقي إياه من أولياء أميـر المـؤمنين        
  أنه كان شيخا متعبدا له نور يعلوه،: لسبب في هداية أبان بن أبي عياش، وقول أبانوأنه ا

  
                                                

  :ونقل المحدث القمي هذا الكالم في سفينة البحار. ١٤٥ص : تعليقة السيد الداماد على أصول الكافي ١
  .٦٥٢ ص ١ج 
  .١٢٢ ح ٥٣ج : ر األنوار بحا٢
  .للعالمة الحلي) خالصة األقوال(يريد أنه مذكور في ) صه(وقوله . ٥٠ص :  نخبة المقال٣
  .١٢٩ ص ٧ج :  روضات الجنات٤
  .٧٣، ٦٥ ص ٤ج :  روضات الجنات٥
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  ١). إلى غير ذلك
ــيح المقــال  . ١٧ ــي تنق ــاني ف ــة المامق ــال العالم ــسكين والعلمــاء   : (ق ــاء المتن هــو مــن األولي

المشهورين بين العامة والخاصة، وظـاهر أهـل الرجـال أنـه ثقـة معتمـد عليـه، وقـد يطمـئن           
 × إيـاه صـاحب أميـر المـؤمنين          ×الرجل من عد الشيخ في باب أصحاب السجاد         بوثاقة  

  ٢). وجعله إياه من أوليائه وغير ذلك مما ال يخفى على أهل الفن
  تأســـيس الـــشيعة لعلـــوم (قـــال المحقـــق الخبيـــر الـــسيد حـــسن الـــصدر فـــي كتابـــه . ١٨

 والمـالزم لـه   × ابـن قـيس الهاللـي التـابعي صـاحب علـي             - بالتصغير   -سليم  ): اإلسالم
  ،|أول مـن كتـب الحـوادث الكائنـة بعـد وفـاة رسـول اهللا                 .  المنقطع إليهم  ‘وللحسنين  

  ٣). ثقة صدوق متكلم فقيه كثير السماع
  :قال المتتبع الخبير الحاج مولى هاشم الخراساني في كتابه منتخب التواريخ. ١٩

  ٤).ي الغايةسليم بن قيس الهاللي العامري الكوفي، كان من عظماء الرجال ف(
  :قال الشيخ جواد الخراساني في منظومته الرجالية. ٢٠

  ٥سليم بن قيس وكذا الفراء ثقة   علي بن عيسى وأبانا صدقه
هـو مـن أكـابر أصـحاب أميـر المـؤمنين            : (قال المحقـق الخيابـاني فـي ريحانـة األدب         . ٢١

ن بمنزلـة   كـان محبوبـا لـدى حـضراتهم فـي الغايـة، وكـا             . ^والحسنين والسجاد والباقر    
  ٦). ^األركان األربعة، وورد أخبار كثيرة في مدحه، وهو من أولياء أهل بيت العصمة 

  ، )هـو ممـن يحـتج بـه وبكتابـه عنـد الفـريقين         : (قال العالمة األمينـي فـي كتابـه الغـدير         . ٢٢
  ٧). التابعي الكبير الصدوق الثبت(وعبر عنه ب 

  :ي مقدمته على كتاب سليمقال العالمة السيد محمد صادق بحر العلوم ف. ٢٣

                                                
  .٢٩٣ ص ٣٥ج : أعيان الشيعة ١
  .٥٤ ص ٢ج :  تنقيح المقال٢
  .٣٥٧، ٢٨٢ص :  تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم٣
  .٢١٠ص :  منتخب التواريخ٤
  .٥١ص :  منظومة في الرجال٥
  .٣٦٩ ص ٦ج :  ريحانة األدب٦
  .٣٤ ص ٢ و ج ١٦٣ و ٦٦ ص ١ج :  الغدير٧
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وكـان موثقـا عنـدهم مقتبـسا مـن          ...  واتـصل بهـم    ^قد أدرك سليم خمسة مـن األئمـة         (
علومهم الفياضة، وكان متصلبا في دينـه مناوئـا ألعـداء آل البيـت النبـوي مجـاهرا بالعـداء                    

  ١). لهم حتى أن الحجاج طلبه ليقتله فاختفى عنه أيام إمارته الغاشمة خو فاعلي نفسه
  ثقــة جليــل القــدر عظــيم  : (قــال العالمــة الــسيد الخــوئي فــي معجــم رجــال الحــديث  . ٢٤

   ٢).×الشأن، ويكفي في ذلك شهادة البرقي بأنه من األولياء من أصحاب أمير المؤمنين 
  
  

  حياة أبان بن أبي عياش
  

ــاش       ــان بــن أبــي عي ــو إســماعيل أب ــراء أب ــد طــاووس الق ــه الزاهــد العاب ــشيخ الثقــة الفقي   ال
  .ي البصريالعبد

   ســنة، ٧٦ عـن عمــر بلــغ  ١٣٨ وتــوفي فــي أول رجـب مــن ســنة  ٦٢ولـد أبــان حــدود سـنة   
  ٣. سنة١٤وكان له عند قدوم سليم نحو 

وال شك أن سليم بـن قـيس رحمـه اهللا كـان يعـرف والـد أبـان أو أحـد أقاربـه أو معارفـه،                   
 المدينـة   حيث كان فارا من الحجاج مختفيا عنه، وقـد دخـل إلـى بلـدتهم نوبنـدجان تلـك                  

ــشيخ      ــضافوا هــذا ال ــسبيا عــن حكــم الحجــاج ووجــد المــأوى فيهــا، وقــد است   الخارجــة ن
المشرد المطارد الـذي يبلـغ الثمـانين مـن عمـره، وتحملـوا الخطـر علـى أنفـسهم، وحمـوا                      

  .سليما من سيف الحجاج
ــالعلم         ــع ب ــه ول ــسن، ل ــان يوجــد شــاب صــغير ال ــاص المحمــي ك ــك الجــو الخ ــي ذل وف

  وهـو  .. ط الـشباب المتـدينين المتحفـزين للمعرفـة فـي ذلـك الزمـان       واألحاديـث، علـى نمـ   
فاختـاره سـليم أو اختـاره لـه الـذين آووه، لكـي يـسلمه تلـك األمانـة                    .. أبان بن أبي عياش   

  العلمية المهمة والخطيرة، والتي هي كتاب سليم
                                                

  .راجع مقدمة الطبعة األولى من كتاب سليم في القطع الرقعي من الطبعات النجفية ١
  .٢٢٠ ص ٨ج :  معجم رجال الحديث٢
  .١٤ ص ١ج : ميزان االعتدال. ٤٨ ص ٥ج : أعيان الشيعة.  مفتتح كتاب سليم٣
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٧٨

  أبان وكتاب سليم في البصرة
  لعـه، وأنـه رحـل لطلـب العلـم مـن            ذكر أبان أنه كان بعد وفاة سـليم ينظـر فـي كتابـه ويطا              

  بالده إلى أقـرب الحواضـر اإلسـالمية إلـى شـيراز، وهـي البـصرة وذلـك فـي حـدود سـنة                        
  . هجرية، وكان معه كتاب سليم٧٧

ــة        ــوالي قبيل ــه مــن م ــى آخــر عمــره وكــان هــو وأهل ــصرة إل ــي الب ــان ف ــد اســتوطن أب   وق
  إلـى عبـد القـيس، وهـي        عبد القيس، فقد ذكر له مترجمـوه نـسبة العبـدي التـي هـي نـسبة                  

قبيلة بصرية معروفة كان يرأسها فـي عهـده المنـذر بـن الجـارود، وقـد شـاركت فـي فـتح                
 وترجـع سـابقة تـشيع    ١٩منطقة فارس التي كان منها أبان، وقد كـان فـتح فـارس فـي سـنة            

  ١. وصاروا شيعة بالتدريج٣٠بني عبد القيس إلى قبل سنة 
  ه، حتـى أن قبيلـة عبـد القـيس كانـت تفتخـر بـأن          وقد درس أبان في البصرة ونبغ فـي الفقـ         

  ٣). طاووس القراء(، وكان يلقب ب ٢بين مواليها أبان بن أبي عياش الفقيه 
  ٤.كما كان أبان من األتقياء العباد الذين يسهرون الليل بالقيام ويطوون النهار بالصيام

ــو إ         ــد أب ــه العاب ــالم الفقي ــابعي الع ــشيخ الت ــه ال ــوه بأن ــفه مترجم ــد وص ــماعيل أبــان  وق   س
  ٥. بن أبي عياش فيروز العبدي البصري الزاهد من موالي عبد القيس
  ، وتـوفي قبـل وفـاة      ٦ ^وقد كـان أبـان مـن أصـحاب اإلمـام الـسجاد والبـاقر والـصادق                  

  . بعشر سنين×اإلمام الصادق 
ــسن          ــه الح ــصرة، فطالع ــي الب ــليم ف ــاب س ــى كت ــصري عل ــع الحــسن الب ــا أطل ــم إن أبان   ث

  ٧). ما في حديثه شئ إال حق سمعته من الثقات: ( ثم قالالبصري بأجمعه
  

                                                
  .٣٨٠ - ٣٧٨ص : فتوح البالذري ١
  .٢٣٩ص :  المعارف البن قتيبة٢
  .٣٨ ص ١ج :  الضعفاء الكبير٣
  .١٢ ص ١ج :  ميزان االعتدال٤
  .٤٨ ص ٥ج : أعيان الشيعة. ١٨ ص ١ج :  معجم رجال الحديث٥
 .١٥٦، ١٠٦، ٨٣ص : رجال الشيخ. ٩ص :  رجال البرقي٦
  .فتتح كتاب سليم م٧
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  أبان وكتاب سليم في مكة والمدينة
  قـــدم أبـــان مـــن البـــصرة إلـــى مكـــة حاجـــا، والتقـــى بكثيـــر مـــن العلمـــاء، وزار اإلمـــام 

 وعرض عليه كتاب سليم، وكان ذلك بحضور الصحابيين أبـي الطفيـل             ×زين العابدين   
  .بن أبي سلمةعامر بن واثلة الكناني، وعمر 

 يـستمع إلـى     ×وعلى مدى ثالثة أيام كان يغدو عليه كل يوم ويقرؤون الكتاب واإلمام             
  .قرائتهم

  :×ولما فرغوا قال اإلمام 
  ).صدق سليم، رحمه اهللا، هذا حديثنا كله نعرفه(

  مـا فيـه حـديث إال       : (ثم إن أبا الطفيل وابن أبـي سـلمة أيـضا شـهدا بـصحة الكتـاب فقـاال                  
  ١).  من علي صلوات اهللا عليه ومن سلمان ومن أبي ذر ومن المقدادوقد سمعناه

  
  أبان يوصي بكتاب سليم إلى عمر بن أذينة

ــصرة،         ــي الب ــذه وأصــدقائه ف ــى تالمي ــاب إل ــسخة الكت ــى ن ــان أعط ــد أن يكــون أب   ال يبع
  .فقد صار فقيها كبيرا، ودرس عنده واستفاد منه كثيرون

   وأبــي الطفيــل  ×إلمــام زيــن العابــدين   ولكــن الروايــات تقتــصر علــى أنــه أطلــع ا     
  وابن أبي سـلمة والحـسن البـصري علـى الكتـاب، وتـذكر أنـه عنـدما جـاوز الـسبعين مـن                        
 عمره سلم نسخة كتاب سليم إلى شيخ الشيعة في البصرة ووجههم عمـر بـن أذينـة، الـذي هـو          

  .×، ثم من أعاظم أصحاب اإلمام الكاظم ×من أصحاب اإلمام الصادق 
أبان بقصة الكتاب كلهـا وقـرأه عليـه وناولـه إيـاه كمـا فعـل سـليم، وبهـذا أدى          فقد أخبره  

  .أمانة سليم إلى من كان يثق به
 ١٣٨ولم يلبث أبان بعد ذلك إال قلـيال حتـى فـاز بلقـاء ربـه، وكـان ذلـك فـي رجـب سـنة              

  .الهجرية
  

                                                
  .مفتتح كتاب سليم ١
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٨٠

  عدالة أبان بن أبي عياش
  

ــ    ــراء أب ــد طــاووس الق ــه الزاهــد العاب ــشيخ الثقــة الفقي ــاش   ال ــان بــن أبــي عي   و إســماعيل أب
  .العبدي البصري من أعاظم فقهاء زمانه كما أقر بذلك المخالف والمؤالف

وال ينتظر اإلنسان من أجهزة الخالفة أن تمـدح أبـان بـن أبـي عيـاش، بـل ينتظـر أن يـرث                      
  ولكـن أبانـا لـم يكـن معروفـا          .. أبان أستاذه سليما في غـضب الـسلطة عليـه ومطاردتهـا لـه             

ثـم إن األمـور اختلفـت بعـد       . لطة بـوالء أهـل البيـت النبـوي الطـاهرين مثـل سـليم              عند الس 
وكـان فقيهـا يعـيش فـي البـصرة ويـدرس        . هالك الحجاج، فنجا أبان مـن مطـاردة الـسلطة         

تالميــذه الفقــه والحــديث، ويــستعمل التقيــة الــشرعية حتــى ال يعطــي علــى نفــسه ممــسكا   
  !ويسفك دمه

  مــن بطــش الــسلطة، ولكنــه لــم يــستطع أن ينجــو مــن   لقــد اســتطاع أبــان بــذلك أن ينجــو  
  !بطش علماء السلطة

ــن         ــضعيفه والتحــذير م ــة بت ــة مليئ ــاء الخالف ــصادر علم ــي م ــان ف ــة أب ــذا تجــد ترجم   وله
  !رواياته، مع أنه أستاذ عدد من كبار أئمتهم

  ثم إن المتعرضين لترجمة أبـان مـن الخاصـة أيـضا لـم ينقحـوا أحوالـه وغفـل كثيـر مـنهم                     
ــراء      عــن مالح ــه المخــالفون مــن االفت ــه ب ــا واجه ــي عاشــها وم   ظــة الظــروف الخاصــة الت

ونحــن نركـز البحـث حــول وثاقتـه بنقــل    . نعـم تفطــن بهـذا عـدة مــن المتـأخرين    . والتهمـة 
كلمات العلماء فيه، وما نستخرجه من تـاريخ األوضـاع التـي كانـت تـسود علـى المجتمـع                    

  .الذي عاش فيه
  

   بن أبي عياشكلمات العلماء السنيين عن أبان
اعلم أن أكثر ما صـدر عـن المخـالفين عنـد ذكـر أبـان إنمـا نـشأ مـن العنـاد الخـاص معـه                            

  باإلضافة إلى مواجهتهم العامة مع رواة الشيعة، ويالحظ في كلماتهم اإلقرار بوثاقته
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وتشيعه بجانب ما ذكـروه مـن الوقيعـة فيـه إظهـارا للمعانـدة، ومـا فـي كلمـاتهم مـن جهـة                  
  :ن نماذج ذلكفم. المدح فيه

  ١ومن يصبر عن ذا الحديث : لم سمعت منه؟ قال: قيل لشعبة. ١
ــوي . ٢ ــال ســلم العل ــان  : ق ــي، عليــك بأب ــا بن ــال  . ي ــسختياني فق ــوب ال ــك ألي ــذكرت ذل   : ف

  ٢.ما زال نعرفه بالخير مذ كان
  ٣.أرجو أنه ال يتعمد الكذب وعامة ما أتى به من جهة الرواة عنه: إن ابن عدي قال. ٣
  ٤هو رجل صالح: الفالسقال . ٤
  ٥. كان رجال صالحا: إن أبا حاتم قال. ٥
  ٦. إنه كان طاووس القراء: قال العقيلي. ٦
ــة فــي المعــارف  . ٧ ــال ابــن قتيب ــان بــن    : ق ــين مواليهــا أب ــأن ب   كانــت تفخــر عبــد القــيس ب

  ٧.أبي عياش الفقيه
ــذهبي . ٨ ــال ال ــو     : ق ــام ويط ــل بالقي ــسهرون اللي ــذين ي ــاد ال ــن العب ــان م ــان أب ــار ك   ون النه

  ٨. بالصيام
  

  من كلمات العلماء في الدفاع عن أبان
  لقـد تفطـن المتــأخرون إلـى وثاقـة أبــان بـن أبـي عيــاش وغايـة االعتمـاد عليــه ولـم يكــن          

  .ذلك إال حصيلة الدراسة في حياة أبان والقرائن الكثيرة التي تحتف بها
  

                                                
  .١٠ ص ١ج : ميزان االعتدال ١
  .١٠ ص ١ج :  ميزان االعتدال٢
  .٩٧ ص ١ج :  وتهذيب التهذيب١١ ص ١ج :  ميزان االعتدال٣
  .١٠ ص ١ج :  ميزان االعتدال٤
  .٩٧ ص ١ج :  تهذيب التهذيب٥
  .٣٨ ص ١ج :  الضعفاء الكبير٦
  .٢٣٩ص :  المعارف٧
  .١٢ ص ١ج : عتدال ميزان اال٨
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٨٢

   مــن المخــالفين مــن إنــي رأيــت أصــل تــضعيفه: (قــال األســترآبادي فــي مــنهج المقــال. ١
  ١). حيث التشيع

  إن أبــان بــن أبــي عيــاش يعــد عنــد  : (قــال الميــر حامــد حــسين فــي استقــصاء اإلفحــام . ٢
  العامة أيضا من أعـاظم علمـائهم ويعدونـه مـن خيـار التـابعين وثقـاتهم، وكـان أبـو حنيفـة                    

كمـا يـرى ذلـك مـن كتـب أكـابر فـن               ٢ممن أخذ عنه وارتضاه ألخـذ األحكـام الـشرعية           
  ٣).التنقيد

  يــدل علــى تــشيعه قــول أحمــد بــن حنبــل كمــا : (قــال الــسيد األمــين فــي أعيــان الــشيعة. ٣
، وأمـا شـعبة   ...أي مـن أهـل األهـواء والمـراد بـه التـشيع         ) قيـل أنـه كـان لـه هـوى         (سمعت  

  فتحامله عليه ظاهر وليس ذلـك إال لتـشيعه كمـا هـو العـادة مـع أنـه صـرح بـأن قدحـه فيـه                           
ــالظن وإن الظــن ال    يغنــي مــن الحــق شــيئا وال يــسوغ كــل هــذا التحامــل بمجــرد الظــن    ب

  ٤. وقد سمعت تصريح غير واحد بصالحه وعبادته وكثرة روايته وأنه ال يتعمد الكذب
وجعلهم له منكر الحـديث لروايتـه مـا لـيس معروفـا عنـدهم أو مخالفـا لمـا يروونـه أو مـا                          

   فــي تــضعيف الرجــال فغريــب وأمــا االعتمــاد علــى المنامــات. يــرون فيــه شــيئا مــن الغلــو
  ٥). طريف، مع أن بعض المنامات السابقة دل على حسن حاله

  أمــا تــضعيف العامــة ألبــان    : (قــال الــسيد الموحــد األبطحــي فــي تهــذيب المقــال      . ٤
وكـان أكثـر تـضعيفات العامـة ألبـان عـوال علـى شـعبة، فقـد أسـس           ... فال يوجب وهنا فيه 

  :ص ما قالوا عن شعبة وغيره في تضعيفه أموروملخ... الوقيعة في أبان وتبعه غيره
وثانيها رواية أبان عـن أنـس بـن مالـك، وثالثهـا روايـة المنـاكير                 ... أحدها منامات ذكروها  

  يظهر ممن ضعفه من العامة... وعد منها روايات في فضل أهل البيت عليهم السالم؟
                                                

  .١٥ص : منهج المقال ١
  .٤٠ ب ٣٨٩ ص ٢ج :  جامع المسانيد للخوارزمي٢
  .٥٦٦، ٥٦٤، ٥٦٣ ص ١ج :  استقصاء اإلفحام٣
  .إن كذبه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إنما كان على رأي شعبة وأمثاله ورأيهم ال يكون حجة لغيرهم: بيان ذلك أوال ٤

ة كانوا يرون نقل ما يدل على مذهب أهل البيت عليهم السالم وما يكشف عن فضائلهم كذبا على رسول اهللا إن أمثال شعب: وثانيا
  .عليهم السالم ولم يكن ابتالء أبان بكلماتهم إال بنقله أمثال ذلك كما أشار إليه السيد األمين

  .٥٠ ص ٥ج :  أعيان الشيعة٥
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  ١). مذهبأن أبان بن أبي عياش كان من العباد فلعل التضعيف كان من جهة ال
  أبــان بــن أبــي عيــاش كــان يتظــاهر بنقــل كتــاب : (قــال المــولى حيــدر علــي الــشيرواني. ٥

ــصادق       ــاقر وال ــدين والب ــيد العاب ــن س ــي زم ــليم ف ــات    ^س ــحابهم الثق ــن أص ــو م  وه
  ٢).المذكورين، واألجالء ينقلون عنه مسلمين موقنين

ــتار    . ٦ ــشف األس ــي ك ــساري ف ــصفائي الخوان ــسيد ال ــال ال ــده  : ق ــي ع ــضعيف أ(ينبغ ي ت
  ٣. من مدائحه) المخالفين ألبان

ــي    . ٨ ــشيخ موســى الزنجــاني ف ــة ال ــال العالم ــي الرجــال (ق ــدي  ): (الجــامع ف ــرب عن   األق
  قبــول رواياتــه تبعــا لجماعــة مــن متــأخري أصــحابنا اعتمــادا بثقــات المحــدثين كالــصفار   

 الرجــل وابـن بابويـه وابــن الوليـد وغيــرهم والـرواة الـذين يــروون عنـه، والســتقامة أخبـار       
  ٤).وجودة المتن فيها

  كـل مـا ذكرنـاه مـن وجـوه اعتمـاد العلمـاء علـى كتـاب سـليم واعتبـاره عنـدهم                     : أقول. ٨
  فتلك كلها تدل علـى اعتمـادهم علـى أبـان بـن أبـي عيـاش الـراوي الوحيـد للكتـاب عـن                         

  .مؤلفه كما سوف نحقق في ترجمة سليم أنه لم يرو عنه أحد غير أبان بن أبي عياش
ــف علــى   فاعتمــاد  األعــالم المتقــدمين والمتــأخرين علــى كتــاب ســليم ونقلهــم عنــه يتوق

ومن المعلوم أن هذا الجـم الغفيـر مـن األعـاظم ال يعتمـدون               . اعتمادهم على أبان الناقل له    
إال على كتاب مـروي بـسند قـوى، وقـد أشـار إلـى ذلـك الـسيد الخوانـساري فـي كـشف                   

  إلـى أبـان فهـذا اإلجمـاع يكـشف عـن وثاقتـه              وإذا انتهـت أسـانيد الكتـاب        : (األستار فقال 
  ٥". جدا 

  
  

                                                
  .١٨٣ و ١٨٢ ص ١ج : تهذيب المقال ١
  .مخطوطة وهي) رسالة في كيفية استنباط األحكام من اآلثار في زمن الغيبة( آخر رسالته المسماة  قال ذلك في٢
  .٣٠ ص ٢ج :  كشف األستار٣
  .١١ ص ١ج :  الجامع في الرجال٤
  .١٣٢ ص ٢:  كشف األستار٥
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ــث ســليم فــي المــصادر   ) أبــان(ويؤيــد ذلــك وجــود   ــع األســانيد الناقلــة ألحادي فــي جمي
  .الحديثية

  أضــف إلــى ذلــك أن ابــن أبــي عميــر الــذي يعتمــد علــى مــسانيده ومراســيله نقــل كتــاب   
  .ى اعتماده عليهسليم وأحاديثه باألسناد إلى أبان بن أبي عياش، وهذا يدل عل
  :وفي نهاية المطاف ألخص الكالم في كلمة واحدة وأقول

  
إن أبــان بــن أبــي عيــاش كــان مــن كبــار علمــاء الــشيعة، وكــان متــصال باألئمــة   

   وأصحابهم، وأنه كـان ممـن أصـابه سـهام التهمـة واالفتـراء مـن األعـداء            ^المعصومين  
 حث عن ذلك فيه، ولـه ، وهو أوثق من أن يب   ^ في سبيل إحياء مذهب أهل البيت       

 علينا حق عظيم لسعيه الوافر في استبقاء هذا التراث القيم في تلك الظروف المملـوءة              
  . خير الجزاء^جزاه اهللا عن أهل بيت نبيه . بالغشم واإلرهاب واالتهام

  
ــرة الطــرق         ــا كث ــن خالله ــر م ــد ظه ــليم، وق ــاب س ــانيد كت ــن أس ــة ع ــي الدراس ــا ننه   وهن

 ^قة في نقله وأن جميع رواته مـن أعـاظم أصـحاب األئمـة               الصحيحة إلى الكتاب والد   
وأكابر رواة الشيعة والذين كانت لهم منزلة كبيرة فـي عـالم الحـديث والتـراث اإلسـالمي            

  .الخالد، شكر اهللا مساعيهم الجميلة
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  ٤  
  مخطوطات الكتاب

  ونسخه المطبوعة والمترجمة والملخصة
  
  

  االهتمام بحفظ نسخ الكتاب
  األيـدي األمينـة نـسخ كتـاب سـليم طيلـة أربعـة عـشر قرنـا، وقـام العلمـاء بحفـظ             تـداولت  

هذا األثر القيم من التراث الشيعي الخالد منذ القرن األول وهلم جـرا إلـى زماننـا هـذا قرنـا                     
  وتمثــل ذلــك فــي روايــتهم . بعــد قــرن وجــيال بعــد جيــل فــي سلــسلة متالحقــة لــم تنقطــع 

   واستنـــساخه وروايـــة أحاديثـــه والـــتحفظ بنـــسخه للكتـــاب وقرائتـــه ومناولتـــه وإجازتـــه
  .وتكثير مخطوطاته، وأخيرا إخراجه إلى عالم النور ونشره العالمي

  
  القرائن على وجود النسخ الكثيرة من الكتاب عند القدماء والمتأخرين

  لقــد عرفــت عنــد ذكــر أســماء الــراوين عــن كتــاب ســليم مــا يعطــي وجــود نــسخة مــن     
  :يتهم لنسخة منه، وكان ملخص تلك القرائن ما يليالكتاب عند أكثرهم أو رؤ

  
  
  .على لسان عدة منهم) كتاب سليم( تداول كلمة -
  . تصريح عدة منهم بالرواية عن كتابه-
  . وجود ما نقلوه عن سليم بعينه في نسخ كتابه الذي بأيدينا-
  . ذكر عدة منهم طريقهم إلى كتاب سليم-
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  .م تكرر األسانيد المتشابهة في كتبه-
  . توافق األسانيد في أحاديثهم مع أسانيد نسخ كتاب سليم الذي بأيدينا غالبا-
  . ذكر عدة منهم مفتتح كتاب سليم في كتبهم-
ــصورة تــدل علــى     - ــواه ب ــه والبحــث عــن محت ــراز اآلراء عن    تكلمهــم حــول الكتــاب وإب

  .رؤيتهم للنسخة
  

  ب فـي كــل عــصر مثــل مــا  ويؤيـد وجــود النــسخ الكثيــرة شـهادات العلمــاء باشــتهار الكتــا  
ــوفى   ــديم المت ــن الن ــوفى ٣٨٥عــن اب ــوفى  ٤٦٢ والنعمــاني المت ــضائري المت    ٤١١ وابــن الغ
  ١. ٦٥٦وابن أبي الحديد المتوفى 

  
ــسي والمحــدث       ــة المجل ــي والعالم ــسيد هاشــم البحران ــاملي وال ــشيخ الحــر الع   وذكــره ال

ملي والعالمــة األمينــي النــوري والمحــدث القمــي والعالمــة الطهرانــي والــسيد األمــين العــا
والعالمـة المرعــشي فـي عــداد الكتـب التــي تـواترت عــن مؤلفيهـا وعلمــت صـحة نــسبتها       

كوجودها بخط أكابر العلماء وتكـرر ذكرهـا فـي مـصنفاتهم وأنـه كتـاب مـشهور         ... إليهم
  معتمد متداولـة مـن العـصور القديمـة، نقـل عنـه المـصنفون فـي كتـبهم ولألصـحاب إليـه                       

  ٢). من األصول الشهيرة عند الخاصة والعامةطرق كثيرة وأنه 
  

  وهناك شـهادات مـن عـدة مـن األعـاظم تـدل علـى أن كـل واحـد مـنهم رآى عـدة نـسخ              
  خطيــة مــن الكتــاب، وهــو يــدل علــى تــداول نــسخ الكتــاب عنــد المتقــدمين والمتــأخرين  

  لفاضلوأورد هنا أسمائهم، فهم الشيخ الحر وا. وأنهم كانوا بصدد مقابلتها والتحفظ بها

                                                
  :ةشرح نهج البالغ. ٨٣ص : خالصة األقوال. ٦١ص : الغيبة للنعماني. ٢٧٥ص : الفهرست البن النديم ١

  .٢١٦ ص ١٢ج 
 ٨ج ): الطبعة القديمة(بحار األنوار . ٣٢ ص ١ج : بحار األنوار. ٥٤، الباب ٥٤٩ص : غاية المرام. ٣٦ ص ٢٠ج : وسائل الشيعة ٢

أعيان . ١٥٣ ص ٢ج : الذريعة. ٢٤٣ ص ٣ج : الكنى واأللقاب. ٥٦ص : نفس الرحمن. ٧٣ ص ٣ج : مستدرك الوسائل. ١٩٨ص 
  .، الهامش٤٢١ ص ٢ج : إحقاق الحق. ، الهامش١٩٥ ص ١ج : لغديرا. ٢٩٣ ص ٣٥ج : الشيعة
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  التفريـــشي والميـــرزا األســـترآبادي والعالمـــة المجلـــسي والـــشيخ أبـــو علـــي الحـــائري   
  ١. والعالمة الطهراني والشيخ شير محمد الهمداني

  
  أسماء الذين تداولوا نسخ الكتاب في القرون

  نــذكر هنــا أســماء الــذين نــصوا علــى وجــود نــسخة الكتــاب عنــدهم أو شــهدوا بــرؤيتهم  
وهـي تـدل    . ح ذلك من كلماتهم ومـن كيفيـة نقلهـم ألحاديـث سـليم             لها عينا، والذين يلو   

على أن الكتاب كان في جميع العصور محل اهتمـام العلمـاء، وأنهـم كـانوا يرجعـون إليـه                  
  .كمصدر في الفقه واألصول والرجال والحديث والتاريخ والتفسير وغيرها

  :٢ونورد أسمائهم على ترتيب القرون وبمالحظة تاريخ وفياتهم
  
  .انتقلت النسخة من يد سليم إلى أبان بن أبي عياش: قرن األولال

تداولتها أيـدي ثالثـة أشـخاص مـن أعـاظم رواة هـذا القـرن وهـم عمـر بـن                  : القرن الثاني 
  .أذينة ومعمر بن راشد البصري وإبراهيم بن عمر اليماني

حمـاد بـن عيـسى،      :  علـى أيـدي هـؤالء      ^تكثرت نسخه بحـضور أئمتنـا       : القرن الثالث 
  خوه عثمان بن عيسى، عبد الرزاق بـن همـام، ابـن أبـي عميـر، يعقـوب بـن يزيـد، أحمـد                       أ

بن محمد بن عيسى، إبراهيم بن هاشم، محمد بن الحسين بـن أبـي الخطـاب، عبـد اهللا بـن                     
  .جعفر الحميري، سعد بن عبد اهللا األشعري

  ، الكلينـي،   علـي بـن إبـراهيم     : قـام العلمـاء بنـشره أحـسن قيـام فكـان مـنهم             : القرن الرابـع  
والد الصدوق، محمد بـن همـام بـن سـهيل، ابـن عقـدة، ماجيلويـه، أحمـد بـن محمـد بـن                     
ــري،         ــارون التعلكبـ ــصدوق، هـ ــسعودي، الـ ــار، المـ ــى العطـ ــن يحيـ ــد بـ ــد، محمـ   الوليـ
ابن النديم، أبو عمرو عصمة بن أبـي عـصمة البخـاري، أبـو طالـب محمـد بـن صـبيح بـن                         

  خير هو الذي استنسخ على نسخته نسخارجاء المصفى الدمشقي الثقفي، وهذا األ
                                                

: الذريعة. ١٥٣ص : منتهى المقال. ١٧١ص : منهج المقال. ٢٣٨٧ رقم ٣٥٥ ص ٢ج : نقد الرجال. ٢١٠ ص ٢٠ج : وسائل الشيعة ١
  .١٩كتاب سليم المطبوع في النجف، المقدمة ص . ١٥٦ ص ٢ج 
  .صل الثاني مر اإلشارة إلى تاريخ وفاتهم في الف٢
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٨٨

  .كثيرة وتداولت إلى اليوم
صار الكتاب مشهورا غاية االشتهار، رواها مثل النعمـاني وابـن الغـضائري             : القرن الخامس 

ــتهارها      وابـــــن أبـــــي جيـــــد والنجاشـــــي والـــــشيخ الطوســـــي، وقـــــد صـــــرح باشـــ
  .الشيخ المفيد

 فمـنهم أبـو علـي ابـن الـشيخ           اسـتمر العلمـاء فـي الـتحفظ علـى نـسخه،           : القرن الـسادس  
  الطوســـي، ابـــن شـــهريار الخـــازن، شهرآشـــوب جـــد صـــاحب المناقـــب، أبـــو الحـــسن  
ــضي، محمــد بــن هــارون بــن الكــال، أبــو عبــد اهللا المقــدادي، الحــسن بــن هبــة اهللا     العري

ــة اهللا بــن نمــا، محمــد بــن علــي بــن شهرآشــوب    ــه استنــسخ علــى  . الــسوراوي، هب ــم إن   ث
ــداولت    ــرة وت ــسخا كثي ــسخهم ن ــرن       ن ــك الق ــي ذل ــتهارها ف ــهد باش ــد ش ــوم، وق ــى الي    إل

  .ابن أبي الحديد
كانت نسخ الكتاب منتشرة محفوظا بها، فممـن أشـار إليهـا مـن رجـال هـذا                 : القرن السابع 

أبو منـصور الطبرسـي صـاحب اإلحتجـاج، الـسيد أحمـد بـن طـاووس، شـاذان بـن                     : القرن
ــرازي صــاحب ن    ــضائل، محمــد بــن الحــسين ال   وكــان . زهــة الكــرامجبرئيــل صــاحب الف

ــسي وكــان        ــة المجل ــد العالم ــى ي ــسخة قيمــة وصــلت إل ــسابعة ن ــة ال ــد بقيــت مــن المائ   ق
  .، وتكثرت النسخ المنتسخة عليها بعد ذلك٦٠٩تاريخها 

كانـت نـسخ مـن الكتـاب عنـد العالمـة الحلـي والـديلمي صـاحب إرشـاد                 : القرن الثـامن  
  .القلوب، والحافظ رجب البرسي

نسخ من الكتـاب عنـد العالمـة البياضـي صـاحب الـصراط المـستقيم                كانت  : القرن التاسع 
  .والحسن بن سليمان الحلي صاحب مختصر البصائر

كانـت نـسخ مـن الكتـاب عنـد الـشهيد الثـاني والعالمـة القطيفـي صـاحب                     : القرن العاشر 
  ).منهاج الفاضلين(، والحموئي الخراساني صاحب )الفرقة الناجية(

خ مـن الكتـاب عنـد العالمـة المجلـسي األول والفاضـل              كانـت نـس   : القرن الحادي عـشر   
  .التفريشي والميرزا األسترآبادي

  



..................................................................................................... ٨٩

ــاني عــشر ــرن الث   كانــت نــسخ منــه عنــد الــشيخ الحــر والــسيد البحرانــي والعالمــة   : الق
  .المجلسي الثاني والمير محمد أشرف والوحيد البهبهاني والفاضل الهندي

 أبـي علـي الحـائري والـشيخ عبـد اهللا            كانـت نـسخ منـه عنـد الـشيخ         : القرن الثالث عـشر   
  ).الصوارم الماضية(البحراني والسيد مهدي القزويني صاحب 

ــع عــشر كانــت نــسخ منــه عنــد الميــر حامــد حــسين والــسيد الخوانــساري  : القــرن الراب
والمحــدث النــوري والمحــدث القمــي والعالمــة المامقــاني والعالمــة الطهرانــي والعالمــة   

وقـد طبـع الكتـاب فـي        . لهمـداني والـسيد صـادق بحـر العلـوم         األميني والشيخ شير محمد ا    
  أوائــل النــصف الثــاني مــن هــذا القــرن وانتــشر نــسخه فــي الــبالد، كمــا نقــل إلــى األرديــة  

  .ونشرت الترجمة مطبوعا
  توجـد عـد ة نـسخ مخطوطـة منـه فـي المكتبـات العامـة والخاصـة                    : القرن الخامس عشر  

   فـي هـذا القـرن مـرارا وفـي نمـاذج مختلفـة               وقـد طبـع الكتـاب     . على ما سـأورد تفاصـيلها     
  .وانتشر في األقطار، كما نقل إلى الفارسية واألردية ونشرت الترجمتان مطبوعا

  
  األسانيد الموجودة في أول النسخ

  
مما يعجب كـل محقـق وجـود األسـانيد المتسلـسلة إلـى المؤلـف سـليم فـي مفتـتح نـسخ                        

ــغ  الكتــاب وأن المــذكور فــي أول النــسخ لــيس ســندا و     ١٨احــدا بــل أســانيد متعــددة تبل
  : وهي هكذا٢، وأكثر رجالها من المشايخ العظام ١طريقا 

  
أسانيد شيخ الطائفة إلى كتاب سليم، وهي مذكورة في مفتتح عـدد مـن النـسخ كنـسخة              *

  :٣الشيخ الحر والعالمة المجلسي وغيرهم وهي هكذا
  

                                                
  .قد مر بيانها عند ذكر أسانيد الكتاب ١
  .٢٥٣ - ٢٠٩ ص ١ج ): المطبوع في ثالث مجلدات(كتاب سليم :  يراجع عن تراجمهم المفصلة٢
  .٣١٦ ص ١ج ): المطبوع في ثالث مجلدات( يراجع كتاب سليم ٣
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  أربعة أسانيد إلى الشيخ الطوسي
  أبو البقـاء هبـة اهللا بـن نمـا بـن علـي بـن حمـدون رضـي اهللا                  أخبرني الرئيس العفيف    

عنــه، قــراءة عليــه بــداره بحلــة الجــامعيين فــي جمــادى األولــى ســنة خمــس وســتين 
  حـدثني الـشيخ األمـين العـالم أبـو عبـد اهللا الحـسين بـن أحمـد بـن               : وخمسمائة، قال 

وات اهللا عليـه    طحال المقدادي المجاور، قراءة عليه بمشهد موالنا أمير المـؤمنين صـل           
  حـدثنا الــشيخ المفيــد أبــو علـي الحــسن بــن محمــد   : سـنة عــشرين وخمــسمائة، قــال 

  .الطوسي رضي اهللا عنه، في رجب سنة تسعين وأربعمائة
  وأخبرني الشيخ الفقيه أبو عبد اهللا الحسن بـن هبـة اهللا بـن رطبـة، عـن الـشيخ المفيـد                      

نا الـسبط الـشهيد أبـي عبـد اهللا          أبي علي عن والده، فيما سمعته يقرأ عليه بمشهد موال         
  .الحسين بن علي صلوات اهللا عليه، في المحرم من سنة ستين وخمسمائة

وأخبرني الشيخ المقرئ أبو عبـد اهللا محمـد بـن الكـال، عـن الـشريف الجليـل نظـام                     
الـشرف أبــي الحــسن العريـضي، عــن ابــن شـهريار الخــازن، عــن الـشيخ أبــي جعفــر     

  .الطوسي
  ه أبــو عبــد اهللا محمــد بـن علــي بــن شهرآشــوب، قــراءة عليــه  وأخبرنـي الــشيخ الفقيــ 

بحلة الجامعيين في شهور سنة سبع وستين وخمسمائة، عـن جـده شهرآشـوب، عـن                
  .الشيخ السعيد أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي رضي اهللا عنه

  
  أربعة أسانيد من الشيخ الطوسي إلى سليم

  أحمـد بـن الوليـد ومحمـد بـن        حدثنا ابن أبي جيد عـن محمـد بـن الحـسن بـن               : قال
أبي القاسم الملقب بماجيلويه عن محمد بن علي الصيرفي عن حماد بن عيـسى عـن                

  .أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهاللي
  وأخبرنـا أبـو عبـد اهللا الحـسين بـن عبيـد اهللا الغـضائري،                : قال الـشيخ أبـو جعفـر      : قال
أخبرنـا  : التلعكبري رحمه اهللا، قـال    أخبرنا أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد         : قال

أخبرنا عبد اهللا بن جعفر الحميري، عن يعقوب بـن          : أبو علي ابن همام بن سهيل، قال      
يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب وأحمد بن محمد بـن عيـسى، عـن محمـد          

  .بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهاللي
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 إلى عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني، وهي مذكورة فـي مفتـتح عـدد مـن               األسانيد*
ــاحب العبقــات والمحــدث النــوري والــشيخ          ــاحب الروضــات وص   النــسخ كنــسخة ص

  :١كاشف الغطاء هكذا
  

  أخبرنـي  : ، قـال ٣٣٤حدثني أبو طالب محمد بن صبيح بـن رجـاء بدمـشق سـنة              
حدثنا أبو بكر أحمـد بـن المنـذر بـن           : ، قال أبو عمرو عصمة بن أبي عصمة البخاري      

  : قال- شيخ صالح مأمون، جار إسحاق بن إبراهيم الدبري -أحمد الصنعاني بصنعاء 
حدثنا أبو عروة   : حدثنا أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني الحميري، قال           

إنـي  : (قـال دعاني أبان بن أبي عياش قبل موتـه بـشهر ف          : معمر بن راشد البصري، قال    
  :وساق القول بعين قول ابن أذينة في السند السابق، ثم قال في آخره...) رأيت الليلة

  ).ثم دفع إلي أبان كتاب سليم بن قيس: قال عمر بن أذينة(
  
  

األسانيد إلى إبراهيم بن عمر اليماني، وهي مذكورة في مفتتح عـدد مـن النـسخ كنـسخة      *
  :٢مجتهد الموسوي هكذاالحموئي الخراساني وأبي عبد اهللا ال

  
ــاني عــن عمــه          ــن عمــر اليم ــراهيم ب ــدينوري عــن إب ــي يعقــوب ال ــن أب   الحــسن ب

عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن أبيه هالل بن نافع عن أبان بن أبي عياش عن سليم      
  .بن قيس الهاللي

  
  
  

                                                
  .٣١٨ ص ١ج ): المطبوع في ثالث مجلدات(يراجع كتاب سليم  ١
  .٣٢٤ ص ١ج ): المطبوع في ثالث مجلدات(م  يراجع كتاب سلي٢
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  مخطوطات الكتاب
  

  أو هــي موجــودة نقــصد بالنــسخ المخطوطــة مــا ورد الــنص عليهــا فــي كتــب المــؤلفين،    
  .في المكتبات العامة أو الخاصة، أو ورد ذكرها في مخطوطات الكتاب

ــت   ــد بلغ ــدان     ٦٨وق ــي مختلــف البل ــي موجــودة ف ــة والمدينــة و   :  نــسخة، وه ــي مك   ف
صنعاء والنجف األشرف وكـربالء والحلـة وبغـداد والبـصرة والكوفـة ودمـشق مـن الـبالد                   

  .راز ويزد وزنجان من البالد اإليرانيةوفي إصفهان وطهران ومشهد وقم وشي. العربية
  .وفي لكنهو وفيض آباد وبمبئي من البالد الهندية

   ٢٦وفيمـــا يلـــي نـــورد فهرســـا بنـــسخه، ونـــضع الموجـــودة منهـــا بحـــرف مميـــز، وهـــي 
  :١نسخة

  
  ق، في مكتبة السيد الحكـيم بـالنجف فـي   ١٠٨٧نسخة الشيخ الحر العاملي األولى، تاريخها  . ١

  .٣١٦مجموعة رقمها 
نسخة عتيقة انتسخ عليها نـسخة الـشيخ الحـر، كتبـت بـأمر الـسيد حيـدرا، مـذكورة فـي                . ٢

  .١النسخة 
ــر          . ٣ ــي آخ ــضا ف ــذكورة أي ــي م ــر، وه ــشيخ الح ــسخة ال ــا ن ــل عليه ــقيمة قوب ــسخة س   ن

  .١النسخة 
ــين       . ٤ ــي روضــة المتق ــا ف ــسي، ذكره ــي المجل ــد تق ــشيخ محم ــة ال ــسخة العالم    ١٢ج : ن

  .٣٧١ ص ١٤، ج ٢٠١ص 
  .٧٦، ١٥ ص ١ج : سخة العالمة المجلسي األولى، ذكرها في أول بحار األنوارن. ٥
ــا    . ٦ ــى، تاريخه ــداني األول ــير محمــد الهم ــشيخ ش ــسخة ال ــام  ١٣٥٣ن ــة اإلم ــي مكتب    ق، ف

  .٣٢٣٠ بالنجف رقمها ×أمير المؤمنين 
  

                                                
  .على الطالب أن يراجع تفاصيل كل نسخة في طبعة الكتاب في ثالث مجلدات ١
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 ٢ج : ، والذريعـة ١٥٣ص : نسخة الشيخ أبي علـي الحـائري، ذكرهـا فـي منتهـى المقـال         . ٧
  .١٥٧ص 
  نـــسخة الميـــر حامـــد حـــسين صـــاحب العبقـــات فـــي لكنهـــو، رقمهـــا فـــي فهرســـت . ٨

  ، ٣٦١، ٣٣٢ ص ٢، ج ٨٦٠ ص ١ج : ، وذكرهـــا فـــي استقـــصاء اإلفحـــام٧٧٢٨: المكتبـــة
  .١٥٧ ص ٢ج : وفي الذريعة

  .٣٦٣ ص ١ج : نسخة الخواجة الكابلي، ذكرها في استقصاء اإلفحام. ٩
  .١٢ ص ٣ج : رها في منتهى الكالمنسخة حيدر علي الفيض آبادي، ذك. ١٠
، والظـاهر أنهـا     ٦٧ ص   ٤ج  : نسخة صاحب الروضات، ذكرهـا فـي روضـات الجنـات          . ١١

  .انتقلت إلى النجف
   ٢ج : نــسخة مكتبــة الــشيخ هــادي آل كاشــف الغطــاء بــالنجف، ذكرهــا فــي الذريعــة . ١٢

  .١٥٦ص 
ــا  . ١٣ ــوري، تاريخه ــسخة المحــدث الن ــرحمن ١٢٧٠ن ــا فــي نفــس ال ، ٦٥ص :  ق، ذكره

  .١٤٧ ص ١ج :  وجاء ذكرها في فهرست مكتبته١٥٧ ص ٢ج : والذريعة
نسخة الشيخ عبد الحميد الكرهرودي، التي انتخـب عنهـا عـدة أحاديـث وطبعهـا قبـل                . ١٤

  .طبع أصل كتاب سليم
  .١٢٨٨نسخة مكتبة السيد الروضاتي الخاصة بإصفهان، تاريخها . ١٥
  .١٠٥٩، تاريخها ٢٩٦ة بقم، في مجموعة رقمها نسخة مكتبة الشيخ علي حيدر الخاص. ١٦
، ذكرها في   ١٠٨٢، تاريخها   ٤٥٦نسخة مكتبة كلية اإللهيات بمشهد، في مجموعة رقمها         . ١٧

  .٣٦٢ ص ١ج : فهرست المكتبة
 ٥ج : ، ذكرها في فهرست المكتبة القديم ٢٠٣٥نسخة مكتبة آستان قدس بمشهد، رقمها       . ١٨

  .١٥٠ص 
 ق، ذكرها فـي     ١٣٤٦، تاريخها   ٨١٣٠دس بمشهد، في مجموعة رقمها      نسخة مكتبة آستان ق   . ١٩

  .٣١٢ص : الفهرست األلفبائي للمكتبة
  .١٩، مذكورة في النسخة ٨١٣٠نسخة قديمة انتسخ عليها نسخة آستان قدس رقم . ٢٠
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٩٤

، ذكرهـا فـي     ١١٦٠، تاريخهـا    ٥٧٥نسخة المشكاة في مكتبة جامعة طهران، في مجموعة رقمهـا           . ٢١
  .١٤٨٥ ص ٥ج : كتبةفهرست الم

   ٥ج : ، ذكـر فـي فهرسـت المكتبـة    ٦٦٩نسخة أخرى للمشكاة في مكتبة جامعة طهـران، رقمهـا       . ٢٢
  .١٤٨٦ص 
  .، ذكر فيها٦٦٩نسخة انتسخ عليها نسخة المشكاة رقم . ٢٣
  : ج، ذكرها في فهرست مكتبة الحقوق١٧٨نسخة كلية الحقوق في مكتبة جامعة طهران، رقمها . ٢٤

  .٤٢٠ص 
 ٩ج :  ق، ذكرهـا فـي فهرسـت المكتبـة    ١٢٥٢، تاريخها   ٢٢٠٠ نسخة مكتبة جامعة طهران، رقمها       .٢٥

  .٨٨٣ص 
  : ق، ذكرها في فهرست المكتبة١٢٨٢، تاريخها ٦٨٠٨نسخة مكتبة جامعة طهران، رقمها . ٢٦
  .٣٦٥ ص ١٦ج 
ــا     . ٢٧ ــة، تاريخه ــداني الثاني ــد الهم ــير محم ــشيخ ش ــسخة ال ــام   ١٣٤٦ن ــة اإلم ــي مكتب    ق، ف
  .٣٢١٩ بالنجف رقمها ×مير المؤمنين أ

 ق،  ١١١٢، تاريخهـا    ٢٥٦ بـشيراز، فـي مجموعـة رقمهـا          ×نسخة مكتبة مدرسة إمام العـصر       . ٢٨
  .١٠٩ ص ١ج : ذكرها في فهرست المكتبة

، ذكرهـا  ١٣٠٦، تاريخهـا  ٦٥٢نسخة مكتبة مجلس الشورى الجديد بطهران في مجموعـة رقمهـا          . ٢٩
 وهي نسخة مكتبة السيد محمـد مهـدي راجـه بفـيض آبـاد الهنـد                 .٥ ص   ٢ج  : في فهرست المكتبة  

  .١٥٩ ص ٢ج : انتقلت إلى طهران، وقد ذكرها في الذريعة
 ق، ذكرهـا    ١٣٣٧، تاريخهـا    ٨٧نسخة مكتبة مدرسة السيد الخوئي بمشهد، في مجموعـة رقمهـا            . ٣٠

  .٥٦ص : في فهرست المكتبة
   مـن علمـاء القـرن الـسابع، ذكرهـا           )نزهـة الكـرام   (نسخة الشيخ الرازي صاحب كتاب      . ٣١

  .٥٥٨، ٥٥٧ص : في كتابه
الـدر النظـيم فـي    ( ق، ذكرها فـي كتابـه    ٦٧٦نسخة الشيخ ابن حاتم الدمشقي المتوفى       . ٣٢

  .وروى فيه من أحاديثها) مخطوط) (مناقب األئمة اللهاميم
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، ٢٩ ص ١ج : نسخة الشيخ الحر العاملي الثانيـة، ذكرهـا فـي أول كتابـه إثبـات الهـداة                . ٣٣
  .٥٠٩ ص ٢، ج ٦٦١ ص ١وأورد من أحاديثها في ج 

ــا   . ٣٤ ــة، تاريخه ــسي الثاني ــة المجل ــسخة العالم ــة الرجــال  ٦٠٩ن ــي تكمل ــا ف    ١ج : ، ذكره
  .٤٦٧ص 
 ق، ذكرهـا  ١٠٤٨نسخة خزانة الحاج علي محمـد النجـف آبـادي بـالنجف، تاريخهـا             . ٣٥

  .١٥٧ ص ٢ج : في الذريعة
   ١٧ج  : خوانـساري فـي بمبئـي بالهنـد، ذكرهـا فـي الذريعـة             نسخة السيد أبـو القاسـم ال      . ٣٦

  .٢٧٦ص 
 مـن كتابـه،     ٥١٠نسخة المير محمد أشرف صاحب فضائل السادات، ذكرهـا فـي ص             . ٣٧

  .٢٩١وروى من أحاديثها في ص 
، ذكرهـا فـي فهرسـت    ١١٠٧ د، تاريخهـا  ٢٩نسخة كلية الحقوق في مكتبة جامعة طهران، رقمها        . ٣٨

  .٤٢٠ص : المكتبة
القـسم  :  ق، ذكرها فـي فهرسـت المكتبـة        ١٢٨٢، تاريخها   ٧٢٩نسخة مكتبة ملك بطهران، رقمها      . ٣٩

  .٥٨٧ ص ١ج : العربي
  .١٥نسخة ذكرها أخو صاحب الروضات، جاء ذكرها في النسخة . ٤٠
  .٤٢ ص ٥ج :  ق، ذكرها في دائرة المعارف الشيعية١٣٨٥نسخة السيد الجاللي، تاريخها . ٤١
  ، وفــي فهــرس تــراث   ٤٠صر اهللا المــستنبط، ذكرهــا فــي النــسخة    نــسخة الــسيد نــ  . ٤٢

  .١٣٥ص : ^أهل البيت 
 ×، في مكتبـة اإلمـام أميـر المـؤمنين           ١٣٦٢نسخة الشيخ شير محمد الهمداني الثالثة، تاريخها        . ٤٣

  .٣٢٢٢بالنجف في مجموعة رقمها 
رس  ق، ذكرهــا فـي فهــ ١٠٧٨نـسخة محمــد جعفـر الخــرم آبـادي بإصــفهان تاريخهـا     . ٤٤

  .١٣٦ص : ^تراث أهل البيت 
 ١٦ج : ، ذكرهـا فـي فهرسـت المكتبـة     ٥٣٦٦نسخة مكتبة مجلس الشورى القديم بطهران، رقمها        . ٤٥

  .٢٧٤ص 
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  .١٠٨٠، تاريخها ٩٧١٩نسخة مكتبة آستان قدس بمشهد، رقمها . ٤٦
  .٩٧١٩نسخة صحيحة انتسخ عليها نسخة آستان قدس بمشهد رقم . ٤٧
ـ     . ٤٨  ق، ذكرهـا فـي   ١٣١٠، تاريخهـا  ٧٦٩٩شورى القـديم بطهـران، رقمهـا    نسخة مكتبة مجلـس ال

  .١٩٢ ص ٢٦ج : فهرست المكتبة
  .ة بطهرانيري الخاصالنصين نسخة مکتبة مجدالد. ٤٩
  .٤٧نسخة أبي عبد اهللا المجتهد الموسوي، ذكرها في النسخة . ٥٠
، ) الفاضـلين  منهـاج (نسخة الحموئي الخراساني، من القرن العاشـر، ذكرهـا فـي كتابـه              . ٥١

  .٢٥٩، ٢٤٢، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٦، ٢٣٣، ٢٢٨وروى من أحاديثها في ص 
  .٢٦، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٥: نسخة ذكرت في النسخ. ٥٢
  .١٥٧ ص ٢ج : نسخة برواية إبراهيم بن عمر اليماني، ذكرها في الذريعة. ٥٣
  .١٥٧ ص ٢ج : الذريعةنسخة برواية عبد الرزاق عن معمر بن راشد، ذكرها في . ٥٤
  .٨١ص : نسخة الشيخ الطوسي، ذكرها في الفهرست. ٥٥
  .٦ص : نسخة الشيخ النجاشي، ذكرها في رجاله. ٥٦
  .٣٢١ ص ١ج : نسخة الشيخ الكشي، ذكرها في رجاله. ٥٧
  .٤ ص ١ج :  ق، ذكرها في الصراط المستقيم٨٧٧نسخة العالمة البياضي المتوفى . ٥٨
  .٦٩ ص ٤ج : ، ذكرها في روضات الجنات)٩٦٥سنة (ني نسخة الشهيد الثا. ٥٩
  .١٥٩ص : نسخة الفاضل التفريشي، ذكرها في نقد الرجال. ٦٠
  .١٥ص : نسخة الميرزا األسترآبادي، ذكرها في منهج المقال. ٦١
  : واللوامع النورانية٥٤٩ص : نسخة المحدث البحراني، ذكرها في غاية المرام. ٦٢

  .٢٣٧ص 
ــسيد إ . ٦٣ ــسخة ال ــشف الحجــب     ن ــي ك ــا ف ــوري، ذكره ــاز حــسين الكنت ، ٤٤٥ص : عج

  .٦٨ ص ١٧ج : والذريعة
ــا     . ٦٤ ــة، تاريخه ــداني الرابع ــد الهم ــير محم ــشيخ ش ــسخة ال ــام  ١٣٦١ن ــة اإلم ــي مكتب    ق، ف

    .٣٢١٥ بالنجف في مجموعة رقمها ×أمير المؤمنين 
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ــي، التــي كتبهــا بيــده، جــاء ذكرهــا فــي مقدمــة    . ٦٥    ١ج ): يرالغــد(نــسخة العالمــة األمين
  .٦٦ ص ١ج :  وفي متن الكتاب٧٩ص 
  . من تلك الطبعة١٧٩نسخة قوبل عليها الطبعة األولى من الكتاب، ذكرها في ص . ٦٦

   ق، التــي انتخــب منهــا ١٣٣٤نــسخة الــسيد محمــد علــي الــشاه عبــد العظيمــي المتــوفى . ٦٧

  .٤١١ ص ٢٢ج : ذكرها في الذريعة. عدة أحاديث قبل طبع الكتاب

  ، ذكرهـا   ٢٨٨ مكتبة السيد محمد باقر الطباطبـائي بكـربالء فـي مجموعـة رقمهـا                نسخة. ٦٨

  .١٧٠ص : في فهرست المكتبة

   قرنـا، وهـي مكتوبــة   ١٢نـسخة الـشيخ يعقـوب المنـصوري، التـي ترجـع تاريخهـا إلـى         . ٦٩

   ق فـــي الحـــرب العراقيـــة اإليرانيـــة فـــي ١٤٠٠علـــى جلـــد الغـــزال، وفقـــدت فـــي ســـنة 

  .خرمشهر
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  طبعات الكتاب
  

طبع الكتاب ألول مرة قبل أكثر من ستين عاما، كما طبع منتخبـه قبـل إخـراج أصـله،          
وطبعت ترجمته باألردية ألول مرة قبل ثالثين عاما، وطبعت ترجمته بالفارسـية ألول             

  .مرة قبل عشرين عاما، وطبعت ترجمته باالنكليزية قبل سنة
  :وهذا مجمل طبعاته

  
كتبة الحيدرية، علـى نـسخة الـشيخ الحـر والمقابلـة علـى نـسخة                طبعة النجف، الم  . ١

  ق، فـي القطـع     ١٣٦١أخرى وبمقدمة موجزة للسيد محمد صادق آل بحر العلوم فـي سـنة              
  صفحة، ومرة أخرى بمقدمة مفصلة للسيد بحر العلـوم باإلضـافة إلـى مـا          ١٩٢الرقعي في   

حة، ومرة أخرى في  صف٢١٢ ق في   ١٣٦٦حققها الشيخ شير محمد الهمداني في سنة        
وجدد هـذه  .  صفحة في القطعين الرقعي والوزيري٢٧٠ صفحة، ومرة أخرى في   ٢٣٦

 كما وجدد هذه الطبعة بقم عدة مرات وقام بهـا دار الكتـب            . الطبعة في النجف عدة مرات    
وجدد هذه الطبعة في بيروت عدة مرات وقام بها دار          .  ق ١٣٩٥اإلسالمية حدود سنة    
  . ق١٤١٢ ق، ومؤسسة األعلمي في سنة ١٤٠٠مان في سنة الفنون ومكتبة اإلي

طبعة بيروت، مؤسسة البعثة، بمقدمة السيد عـالء الـدين الموسـوي، وإبقـاء المـتن                . ٢
  . صفحة٢١٥ ق، في القطع الوزيري، في ١٤٠٧كما كان في الطبعة النجفية، في سنة 

  .الفهارس صفحة بإضافة ٣٢٨ ق، في ١٤٠٨وجدد المؤسسة طبعه بطهران في سنة 
   ق،  ١٤١٥طبعة قـم، مؤسـسة نـشر الهـادي، بتحقيـق محمـد بـاقر األنـصاري، سـنة                    . ٣

 وهــو المقدمــة، ٥٥٢المجلــد األول إلــى ص : ثــالث مجلــدات فــي القطــع الــوزيري 
 وهـو   ١٤٧٢ وهو متن الكتاب، والمجلد الثالث إلـى ص          ٩٥٧والمجلد الثاني إلى ص     

 ق مـع إضـافة ملحـق        ١٤١٦ي سنة   وجددت المؤسسة طبعه ف   . التخريجات والفهارس 
  .يحوي بعض المعلومات الجديدة
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   صـفحة، سـنة     ٦٤٠هذه الطبعة، وهـي طبعـة قـم، مؤسـسة نـشر الهـادي، فـي                 . ٤
وهو تلخيص لمقدمة الطبعة الـسابقة،  .  ق، مجلد واحد في القطع الوزيري      ١٤٢٠

 سابقةوإبقاء المتن كما كان مع حذف كثير مـن الهـوامش، وتلخـيص فـي التخريجـات الـ                  
  .وإضافة التخريج الموضوعي وحذف كثير من الفهارس

  
  :يراجع للمعلومات عن طبعات الكتاب المصادر التالية

  .٤٢١ ص ٢ج : إحقاق الحق. ١
  .٨٠ ص ١ج : إمامية مصنفين كي مطبوعة تصانيف أور تراجم، للسيد النقوي. ٢
  .٣١٤ص : تذكره علماى امامية پاكستان. ٣
  .٤٢ ص ٥ج : عيةدائرة المعارف الشي. ٤
  .٣٩ص : دراسة حول األصول األربعمائة، للسيد الجاللي. ٥
  .٢٢٧ ص ١٢، ج ١٥٩ ص ٢ج : الذريعة. ٦
  .٢٠١ص : شيعة كتب حديث كي تاريخ تدوين. ٧
  .٧٢ رقم ١٦٤ ص ٥١العدد ): وزارة اإلرشاد(كتابنامه . ٨
  .١٣٦ص : ، للسيد الجاللي^فهرس تراث أهل البيت . ٩
  .٧٢٩ص : بهاى چاپي عربي، لخانبابا مشارفهرست كتا. ١٠
  .٤٨٨ص ): ١٩٧٢ - ١٨٥٦لسنة (فهرست المطبوعات العراقية . ١١
  .٣٦٠ ص ٣ج : مؤلفين كتب چاپى، لخانبابا مشار. ١٢
  .٨٣٠ رقم ٢١٤ص : معجم المطبوعات النجفية، للشيخ محمد هادي األميني. ١٣
  ، ٢٢٩ ص ٤العــدد : لتــراث ألحيــاء ا^مجلــة تراثنــا، نــشرة مؤســسة آل البيــت . ١٤

  .٤٦٥ ص ٣٩، العدد ١٤٧ ص ٢٢، العدد ٢٢٩ ص ١٤العدد 
Synopses of the Open School Monographs Chicago كميـل رضـوي  ١٥،:  

  .٨٩رقم  
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١٠٠

  منتخب كتاب سليم
  

  :في موردين) منتخب كتاب سليم بن قيس(عثرنا على كتاب 
  .للشيخ عبد الحميد بن عبد اهللا الكرهرودي. ١
  .للسيد محمد علي الشاه عبد العظيمي. ٢

، وفي فهرسـت كتـب   ٤١١ ص ٢٢، ج ١٥٨ ص ٢ج  : وقد نص علي ذلك في الذريعة     
وفهرسـت مكتبـة آسـتان      . ٣٦٠ ص   ٣ج  : ، وفي مؤلفين كتب چـاپي     ٧٣٠ص  : چاپي عربي 
  .٩٤٤ رقم ٣٣٥ص : قدس القديم

   مكتبـة  فقـد توجـد نـسخ مـن مطبوعـه فـي           ) للشيخ عبـد الحميـد    (أما المنتخب األول    
  ق،١٣٦٠آستان قدس بمشهد ومكتبة آية اهللا المرعشي بقم، وال شك أنه طبع قبـل سـنة      

وأمـا المنتخـب الثـاني فلـم يطبـع       . حيث جاء ذكرها في الذريعة المطبوع قبل كتاب سـليم         
  .ولم نعثر عليه

  
  ترجمة كتاب سليم إلى الفارسية

  
   المعظـم المحـدث الخبيـر       قام بترجمـة الكتـاب إلـى اللغـة الفارسـية سـيدي الوالـد              *

  ).^أسرار آل محمد (الحاج إسماعيل األنصاري أدام اهللا عزه وسماه 
  ثــم جــدد طبعهــا مــرات عديــدة فــي .  ق١٤٠٠وقــد نــشرت الترجمــة ألول مــرة ســنة 

  .طهران وقم ومشهد وغيرها، في القطعين الوزيري والجيبي
  . صفحة٢٧٠وهي منطبقة على النسخة المطبوعة في النجف في 

  .وقد لخص فيه مقدمة الطبعة النجفية، وألحق به المستدركات التي جاءت فيها
ــشرتها مؤســسة العالمــة ومؤســسة المعــارف     ــدة، وقــد ن ــة جدي ــه بحل ــم أعــاد طبعت   ث

ثم أعادوا طبعها   .  صفحة ٦٢١ ق، في القطع الوزيري في       ١٤١٣اإلسالمي بقم في سنة     
  .١٤١٥ و ١٤١٤في سنة 

  المعظم بترجمة جديدة للكتاب طبقا للطبعة الجديدة، قام الوالد ١٤١٦وفي سنة 
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 ق، بـالقطع  ١٤١٦ونشرت الترجمة مؤسسة الهادي بقـم فـي سـنة      . في ثالث مجلدات  
  .١٤٢٠ و ١٤١٩ و ١٤١٨ و ١٤١٧ صفحة، وأعيد طبعها في سنة ٧٧٦الوزيري في 

  .وسوف ينشر الترجمة الفارسية في القطع الجيبي طبقا لهذه الطبعة التي بين يديك
  
  قام بترجمـة كتـاب سـليم بالفارسـية ملفقـا بمتنـه العربـي، المرحـوم العالمـة الـشيخ            *

   فــي ^ونــشرتها مؤســسة أهــل البيــت .  ق١٤١٤محمــد بــاقر الكمــره اي المتــوفى 
  . صفحة في القطع الرقعي٥٥٦ ق، في ١٤١٢سنة 

  
 تـاريخ (قام باالقتباس عن كتاب سليم وترجمتـه بالفارسـية وتدوينـه تحـت عنـوان               *

  حـديثا مـن أحاديـث      ٦٦فاختـار   . الدكتور محمود رضا إفتخـار زاده     ) سياسي صدر إسالم  
الكتاب مما يتصل بموضوعه وقسم الكتـاب موضـوعيا علـى سـبعة فـصول وقـدم لـه                   

 ق ١٤١٩وقام بنشرها منشورات رسالت قلـم بطهـران فـي سـنة         .  صفحة ٧٢مقدمة في   
  . صفحة٤٨٠في القطع الوزيري في 

  
   باألرديةترجمة كتاب سليم

  
  قــام بترجمــة الكتــاب إلــى اللغــة األرديــة المرحــوم الــشيخ ملــك محمــد شــريف بــن  

   ق، وقــد تــوفي رحمــه اهللا فــي ١٣٧٥شــير محمــد الــشاه رســولوي الملتــاني فــي ســنة 
  ١.  ق١٤٠٧سنة 

ــي   ــه ف ــام بطبع ــي     ٢٣٧وق ــك ف ــستان، وذل ــي باك ــان ف ــي الملت ــساجد ف ــة ال    ص مكتب
   ق، كما وأعيد طبعها في القطع١٤٠٠ص في سنة  ٢٨٨وجدد طبعه في .  ق١٣٩١سنة 

                                                
مطبوعة تصانيف أور  امامية مصنفين كي. ٣١٤ص : ، وباللغة الفارسية٣٤٣ص : تذكره علماي إمامية پاكستان باللغة األردية ١

  .٨٠ ص ١ج : تراجم
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 ق، وقـام بطبعهـا مكتبـة إبـالغ العمـران فـي الهـور                ١٤١٥الرقعي وبصورة جديدة في سنة      
  .في باكستان

جاء في أولها تلخيص مقدمة الطبعة النجفية، ثم ترجمة المـتن طبقـا للطبعـة النجفيـة                  
  .ولم يورد مستدركات أحاديث سليم

  
  

  اإلنكليزيةترجمة كتاب سليم ب
  
قام السيد علي يوسف بترجمـة كتـاب سـليم مـع مقدمـة مختـصرة إلـى اإلنكليزيـة              *

  :تحت عنوان
  

hilali - The Book of Sulaim bin Qays Al  
  

   في١٤١٩بشيكاغو في أمريكا في سنة ) أپن اسكول(وقام بطبعها مؤسسة 
  . صفحة في القطع الرحلي١٦٠ 
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  ورةالنماذج المص
  
  
  
  

   صورة تتعلق بالنسخ٢٦نقدم في هذا الفصل 
  المخطوطة ونماذج عن طبعات الكتاب ومنتخبه
  .وترجمته بالفارسية واألردوية واإلنكليزية
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  منهج التحقيق
  

  تحقيق الكتاب ونشره
  

ك حصيلة عمل متواضع استمر أكثر من اثنتـي عـشرة سـنة            هذا الكتاب الذي بين يدي    
  .وفقني اهللا تعالى فيها لمواصلة العمل في تحقيقه

  وبعــد مــا نــشرت طبعتــه فــي ثــالث مجلــدات، أشــير علــي بنــشرها فــي مجلــد واحــد 
  :لتيسير االستفادة منه، وقد تم إعداد هذه الطبعة كما يلي

  
  النسخ المعتمد عليها

خة، تم إخراج هذه النسخة المطبوعة من بينهـا وقـد مـر ذكرهـا       انتخبنا أربع عشرة نس   
  :ونشير إليها هنا إجماال

نسخة الشيخ الحر التي نسخ عنها الشيخ شير محمد الهمداني وقابلها على عدة نـسخ أخـرى وهـي                    . ١
  .متمثلة في النسخة المطبوعة في النجف

  .١١٠في مجلداته ال ) ر األنواربحا(نسخة العالمة المجلسي المنتزعة عن موسوعته القيمة . ٢
  .نسخة مكتبة السيد الروضاتي بإصفهان المنتسخة عن نسخة صاحب الروضات. ٣
  .نسخة السيد الجاللي المنتسخة عن نسخة السيد المستنبط. ٤
  .نسخة مكتبة الشيخ علي حيدر بقم. ٥
  .٩٧١٩نسخة مكتبة آستان قدس رقم . ٦
  .تي كتبت في بالد اليمن ال٢٠٣٥نسخة مكتبة آستان قدس رقم . ٧
  . التي قوبلت على عدة نسخ٨١٣٠نسخة مكتبة آستان قدس رقم . ٨
  .نسخة مكتبة كلية اإللهيات بمشهد. ٩
  . ج، المنتسخة عن نسخة المحدث النوري١٧٨نسخة مكتبة كلية الحقوق بطهران رقم . ١٠
   المجلـسي عـن نـسخة     د المنتـسخة بـأمر العالمـة   ٢٩نسخة مكتبة كلية الحقوق بطهران رقـم   . ١١

  .٦٠٩سنة 
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  .٥٣٦٦نسخة مكتبة مجلس الشورى بطهران رقم . ١٢
  .٧٦٩٩نسخة مكتبة مجلس الشورى بطهران رقم . ١٣
  .٧٢٩نسخة مكتبة ملك بطهران رقم . ١٤
  

  .هذا وقد أكملنا المقابلة على سائر المخطوطات الموجودة أيضا بمرور عاجل
  

  تخريج األحاديث
 المــصادر الحديثيــة والتاريخيــة، فمعنــى تخــريج أحاديثــه  بمــا أن كتــاب ســليم أول

 استخراجها عن المصادر المتأخرة الناقلـة عنـه، وأوردت هـذه التخريجـات آخـر الكتـاب                
  :في أربعة أقسام

  .تخريج ما نقل عن كتاب سليم باألسناد إلى الكتاب. ١
  .تخريج أحاديث سليم بأسانيد متصلة إلى سليم. ٢
  .اب باألسناد إلى غير سليم من معاصريهتخريج أحاديث الكت. ٣
  .التخريج الموضوعي ألحاديث الكتاب بذكر المؤيدات لمضامينها وفقراتها. ٤
  

  عنوان األحاديث
  واعتبــرت فــي تــرقيم األحاديــث. وضــعت العنــاوين لكــل شــطر مــن روايــة واحــدة 

 ،٤٨  إلـى ١ الترتيب الذي في نسخة الشيخ الحر، وكـان كـذلك فـي الطبعـة النجفيـة مـن        
  .٩٨إلى رقم ) المستدركات(، وفي ٧٠ إلى ٤٩من ) تتمة المتن(فواصلت الترقيم في 

  .وأوردت التخريجات في آخر الكتاب
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  الكلمة األخيرة
في الختام أتوجـه بخـالص شـكري وتقـديري إلـى كـل األسـاتذة واألخـوة األعـزاء                    

 ى عملهـم وعملـي فـي      الذين ساعدوني في هذا العمل الجليل، راجيـا أن يكتـب اهللا تعـال             
، ونـشر تراثنـا الحـديثي       ^الخدمات المبرورة في إحياء ذخائر تـراث أهـل البيـت            

  .والتاريخي، وتخليد ذكرى مؤلفه العظيم
  

كمـا أرجـو أن أكـون قـدمت لألمـة اإلسـالمية أثـرا نفيـسا يرجـع إليـه البـاحثون فـي             
  .الحديث والمهتمون في التاريخ

  
ي القاصـر هـذا مقبـوال لـدى مـوالي المعـصومين            وأغلى األماني عندي أن يكون عمل     
  .صلوات اهللا وسالمه عليهم أجمعين

  
  

  محمد باقر األنصاري الزنجاني الخوئيني     
   ق١٤٢٠قم المشرفة، عيد الغدير المبارك                
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..................................................................................................... ١٢١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  متن كتاب سليم
  

  

  

  

  

  

  

  العناوين واألرقام من المحقق                                          
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  وصلى اهللا على محمد وآله الطيبين المنتخبين
  
١  

  ١أسانيد الكتاب 
  
  

  أربعة أسانيد إلى الشيخ الطوسي
  اهللا  الرئيس العفيف أبو البقاء هبة اهللا بن نمـا بـن علـي بـن حمـدون رضـي                   أخبرني*

عنه، قراءة عليه بداره بحلة الجامعيين في جمـادى األولـى سـنة خمـس وسـتين                 
 حدثني الشيخ األمين العـالم أبـو عبـد اهللا الحـسين بـن أحمـد بـن طحـال                   : وخمسمائة، قال 

المقدادي المجاور، قراءة عليه بمشهد موالنا أمير المؤمنين صلوات اهللا عليه سنة 
 يخ المفيد أبـو علـي الحـسن بـن محمـد الطوسـي             حدثنا الش : عشرين وخمسمائة، قال  

    .رضي اهللا عنه، في رجب سنة تسعين وأربعمائة
 الشيخ الفقيه أبو عبد اهللا الحسن بن هبة اهللا بن رطبـة، عـن الـشيخ المفيـد            وأخبرني*

 أبي علي عن والده، فيما سمعته يقرأ عليه بمشهد موالنا السبط الشهيد أبـي عبـد اهللا        
  .ت اهللا عليه، في المحرم من سنة ستين وخمسمائةالحسين بن علي صلوا

  الشيخ المقرئ أبو عبد اهللا محمد بن الكـال، عـن الـشريف الجليـل نظـام                 وأخبرني*
  .الشرف أبي الحسن العريضي، عن ابن شـهريار الخـازن، عـن الـشيخ أبـي جعفـر الطوسـي        

  
                                                

  .يد الكتاب ومفردات رجالها في المقدمةسبق الكالم عن أسان ١
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عليه بحلـة    الشيخ الفقيه أبو عبد اهللا محمد بن علي بن شهرآشوب، قراءة             وأخبرني*
الجامعيين في شهور سنة سبع وستين وخمسمائة، عن جده شهرآشـوب، عـن الـشيخ               

  .السعيد أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي رضي اهللا عنه
  

  أربعة أسانيد من الشيخ الطوسي إلى سليم
حدثنا ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليـد ومحمـد بـن                 : قال

يلويه عن محمد بن علي الصيرفي عن حماد بـن عيـسى عـن     أبي القاسم الملقب بماج   
  ١.أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهاللي

  
  وأخبرنـا أبـو عبـد اهللا الحـسين بـن عبيـد اهللا الغـضائري،                : قـال الـشيخ أبـو جعفـر       : قال

أخبرنـا  : أخبرنا أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري رحمـه اهللا، قـال             : قال

أخبرنا عبد اهللا بن جعفر الحميري، عن يعقـوب بـن      : همام بن سهيل، قال   أبو علي ابن    

يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب وأحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن        

  ٢.أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهاللي

  
                                                

ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن القاسم الملقب ماجيلويه عن : في فهرست الشيخ الطوسي هكذا ١
محمد بن علي الصيرفي عن حماد بن عيسى وعثمان بن عيسى عن أبان بن أبي عياش عنه، ورواه حماد بن عيسى عن إبراهيم بن 

  .اليماني عنهعمر 
  .الظاهر توسط عمر بن أذينة بين أبان وحماد كما مر في المقدمة: أقول

حدثني : قال: (هكذا) ب(، وهناك سند آخر في مفتتح نسخة )ألف(األسانيد المذكورة إلى هنا هي التي توجد في مفتتح نسخة  ٢
  :لأبو طالب محمد بن صبيح بن رجاء بدمشق سنة أربع وثالثين وثالثمائة، قا

 شيخ صالح مأمون، -حدثنا أبو بكر أحمد بن المنذر الصنعاني بصنعاء : أخبرني أبو عمرو عصمة بن أبي عصمة البخاري، قال
حدثنا أبو عروة معمر بن راشد : حدثنا أبو بكر أحمد بن المنذر الصنعاني الحميري، قال:  قال-جار إسحاق بن إبراهيم الدبري 

  ...).بي عياش قبل موتهدعاني أبان بن أ: البصري، قال
  .والظاهر توسط ابن أذينة بين معمر وأبان
حدثنا إبراهيم بن عمر اليماني، : حدثنا الحسن بن أبي يعقوب الدينوري قال: هكذا) د(وهناك أيضا سند آخر في مفتتح نسخة 

  .حول األسناد في المقدمةومر الكالم . حدثني عمي عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن أبيه عن أبان بن أبي عياش: قال
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  ٢  
  مسيرة الكتاب التاريخية

  

  

  

  أبان؟كيف تعرف ابن أذينة على 
رأيـت  : دعاني أبان بن أبي عياش قبـل موتـه بنحـو شـهر فقـال لـي        : قال عمر بن أذينة   

  .إني رأيتك الغداة ففرحت بك. البارحة رؤيا، أني خليق أن أموت سريعا

فـاتق  . يا أبان، إنك ميت في أيامك هذه      (: إني رأيت الليلة سليم بن قيس الهاللي فقال لي        

 وال تضعها إال عند رجل من شيعة علي بـن         . لي بما ضمنت من كتمانها    اهللا في وديعتي وال تضيعها، وف       

  ).أبي طالب صلوات اهللا عليه له دين وحسب

  .فلما بصرت بك الغداة فرحت برؤيتك وذكرت رؤياي سليم بن قيس

  

  كيف تعرف أبان على سليم؟
  ٢ن سأل عن سليم بن قيس، فهرب منه فوقع إلينا بالنوبنـدجا           ١لما قدم الحجاج العراق     

  فلم أر رجال كـان أشـد إجـالال لنفـسه وال أشـد اجتهـادا       . متواريا، فنزل معنا في الدار    

وأنا يومئـذ  . وال أطول حزنا منه، وال أشد خموال لنفسه وال أشد بغضا لشهرة نفسه منه            

  .ابن أربع عشرة سنة، وقد قرأت القرآن، وكنت أسأله فيحدثني عن أهل بدر

                                                
  . الهجرية٧٥قدم الحجاج العراق حاكما عليها من قبل عبد الملك بن مروان في سنة  ١
. كانت مدينة كبيرة من أرض فارس من كورة سابور، قريبة من شعب بوان الموصوف بالحسن والنزاهة، وقد تدعى نوبنجان ٢

  .٣٠٤ و ٩٠ص :  وآثار العجم١٢٨المقالة الثالثة، ص : ، ونزهة القلوب٣٠٢ ص ٥ج : ذكرها في معجم البلدان
  ).نوبندكان(وقد بقيت اليوم منها قرية صغيرة في جنوبي إيران بين مدينتي شيراز وفسا تدعى 
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، | ابن أم سلمة زوجة النبـي  ١مر بن أبي سلمة فسمعت منه أحاديث كثيرة عن ع     
  وأبي ذر والمقـداد    ×وعن معاذ بن جبل وعن سلمان الفارسي وعن علي بن أبي طالب             

  .ثم استكتمنيها ولم يأخذ علي فيها يمينا. وعمار والبراء بن عازب
  

  قراءة سليم كتابه على أبان وتسليمه إياه
يا أبان، إني قد جاورتـك فلـم أر    : بي وقال فلم ألبث أن حضرته الوفاة، فدعاني وخال        

  وإن عندي كتبا سمعتها عن الثقات وكتبتهـا بيـدي، فيهـا أحاديـث              . منك إال ما أحب   
وهي حق أخذتها من أهـل   . ال أحب أن تظهر للناس، ألن الناس ينكرونها ويعظمونها        

فارسـي وأبـي ذر   عن علي بن أبي طالب صلوات اهللا عليه وسـلمان ال الحق والفقه والصدق والبـر،   

  .الغفاري والمقداد بن األسود رضي اهللا عنهم
  وليس منها حـديث أسـمعه مـن أحـدهم إال سـألت عنـه اآلخـر حتـى اجتمعـوا عليـه                       

  وإني هممت. جميعا، فتبعتهم عليه، وأشياء بعد سمعتها من غيرهم من أهل الحق
  هللا فـإن جعلـت لـي عهـد ا       ٢. حين مرضت أن أحرقها، فتأثمـت مـن ذلـك وقطعـت بـه             

 عز وجل وميثاقه أن ال تخبر بها أحدا ما دمت حيا، وال تحدث بـشئ منهـا بعـد مـوتي إال         
من تثق به كثقتك بنفسك، وإن حدث بك حدث أن تدفعها إلى من تثق به مـن شـيعة           

  .علي بن أبي طالب صلوات اهللا عليه ممن له دين وحسب
  .م أن هلك، رحمه اهللافلم يلبث سلي. فضمنت ذلك له، فدفعها إلي وقرأها كلها علي

  
  إقرار الحسن البصري بمحتوى كتاب سليم

، ألن فيهـا هـالك جميـع أمـة         ٤ وأعظمتها واستـصعبتها     ٣فنظرت فيها بعده فقطعت بها      
   من المهاجرين واألنصار والتابعين، غير علي بن أبي طالب وأهل بيته|محمد 

                                                
  . كما سيجيئ×   عمر بن أبي سلمة هذا هو الذي قرء كتاب سليم على اإلمام السجاد١
  .ولم يره صواباتأثم أي امتنع من اإلثم، وقطع به أي امتنع منه  ٢
  .ففظعت بها): د(في .  أي جزمت بما فيها٣
  . أي وجدتها صعبا٤
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  .صلوات اهللا عليهم وشيعته

  بـصرة الحـسن بـن أبـي الحـسن البـصري، وهـو        فكـان أول مـن لقيـت بعـد قـدومي ال     

 والحسن يومئذ من شيعة علي بن أبـي طالـب صـلوات اهللا عليـه    . يومئذ متوار من الحجاج  

  . والقتال معه يوم الجمل×، نادم متلهف على ما فاته من نصرة علي ١ومن مفرطيهم 

 عليه، ، فعرضتها٢فخلوت به في شرقي دار أبي خليفة الحجاج بن أبي عتاب الديلمي          

ما في أحاديثه شئ إال حق، قد سمعته من الثقات من شـيعة علـي بـن أبـي طالـب                     (: فبكى ثم قال  

  ".صلوات اهللا عليه وغيرهم 

  

  تقرير اإلمام زين العابدين عليه السالم للكتاب
  ، وعنـده   ×فحججت مـن عـامي ذلـك فـدخلت علـى علـي بـن الحـسين                  : قال أبان 

 - × وكان من خيار أصـحاب علـي         - |ل اهللا   أبو الطفيل عامر بن واثلة صاحب رسو      

  ٣.|ولقيت عنده عمر بن أبي سلمة ابن أم سلمة زوجة النبي 

   ذلـك أجمـع ثالثـة أيـام       ×فعرضته عليه وعلى أبي الطفيل وعلى علي بن الحـسين           

  :٤ لي×فقرآه عليه ثالثة أيام، فقال .  ويغدو عليه عمر وعامر- كل يوم إلى الليل -

  ما: (وقال أبو الطفيل وعمر بن أبي سلمة).  نعرفه٥اهللا، هذا حديثنا كله صدق سليم، رحمه (

                                                
، أي كان في تلك األيام يظهر اإلفراط في )يومئذ: (إن الحسن البصري من المذبذبين المنافقين، وإن أبان يشير إلى نفاقه بقوله ١

  .١٤١ ص ٤٢، و ج ٦٤ ص ٢ج : بحار األنوار: راجع عن أحوال الحسن البصري. التشيع
الحجاج بن عتاب العبدي (وقد يذكر بعنوان . ٥٨هو الذي توارى عنده الحسن البصري كما يصرح بذلك أبان في الحديث  ٢

  ).الديلمي(مكان ) الدئلي): (د(وفي ). البصري
كان له منزلة .  حياة النبيأبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني األسقع ولد عام أحد وأدرك النبي صلى اهللا عليه وآله ثماني سنين من ٣

وهو من جملة من أراد الحجاج قتلهم لكنه . عند أمير المؤمنين عليه السالم وشهد صفين وكان يسكن الكوفة ثم انتقل إلى مكة
  . وهو آخر من بقي من الصحابة١٠٠مات سنة . نجا ألنه كانت له يد عند عبد الملك

كان واليا على البحرين من قبل علي عليه .  اهللا عليه وآله وكان من أصحابهوأبو حفص عمر بن أبي سلمة ربيب رسول اهللا صلى
  .٨٣توفي بالمدينة في سنة . السالم وشهد معه صفين

  .فقرأته عليهم، فقالوا لي): ب( ٤
  .كله أعرفه): د(وفي . كلنا: خ ل) ب. (كل): ب( ٥
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  ).فيه حديث إال وقد سمعناه من علي صلوات اهللا عليه، ومن سلمان ومن أبي ذر ومن المقداد

  جعلـت فـداك، إنـه ليـضيق صـدري بـبعض مـا        : ×فقلت ألبي الحسن علـي بـن الحـسين        
   المهـاجرين واألنـصار والتـابعين، غيـركم      رأسـا مـن  |فيه، ألن فيـه هـالك أمـة محمـد       

  .أهل البيت وشيعتكم
إن مثـل أهـل بيتـي فـي     : ( قـال |يا أخا عبد القيس، أما بلغك أن رسـول اهللا           : ×فقال  

  وكمثـل بـاب   . أمتي كمثل سفينة نوح في قومـه، مـن ركبهـا نجـا ومـن تخلـف عنهـا غـرق                  
   قـد سـمعته مـن أكثـر مـن          :مـن حـدثك؟ فقلـت     : قـال . نعم: فقلت١؟  )حطة في بني إسرائيل   

  سمعته مـن حـنش بـن المعتمـر، وذكـر أنـه سـمعه مـن                 : ممن؟ فقلت : فقال. مائة من الفقهاء  
  :فقـال  ٢.|أبي ذر وهو آخذ بحلقة باب الكعبة ينادي بـه نـداء ويرويـه عـن رسـول اهللا                    

  ومن الحسن بن أبي الحـسن البـصري أنـه سـمعه مـن أبـي ذر ومـن المقـداد                : وممن؟ فقلت 
  : فقلـت  ٣وممـن؟   : فقـال . د الكنـدي ومـن علـي بـن أبـي طالـب صـلوات اهللا عليـه                 بن األسو 

  ومن سعيد بن المـسيب وعلقمـة بـن قـيس، ومـن أبـي ظبيـان الجنبـي، ومـن عبـد الـرحمن                         
  . أخبروا أنهم سمعوا من أبي ذر- كل هؤالء حاجين - ٤بن أبي ليلى 

                                                
لهية ولذلك كان الوجب عليهم أن يدخلوا منها في حالة في بني إسرائيل كان عالمة الخضوع أمام األوامر اإل" باب حطة "  ١

فتشبيه أهل البيت عليهم السالم بباب حطة ألن الخلق بالتواضع والخضوع أمامهم يخضعون تجاه . السجود ليعرف خضوعهم
أهل بيتي فيكم مثل مثل :  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله قال٦٥٧ ح ٦١٨ ص ١ج : األوامر اإللهية، فقد ورد في إثبات الهداة

أدخلوا الباب سجدا : باب حطة في بني إسرائيل الذي من دخله غفرت ذنوبه واستحق الزيادة من خالقه كما قال اهللا عز وجل
  .١٨٠ - ١٨٥ ص ١٣ج : البحار: راجع عن باب حطة. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين

  .٧٥الحديث : تأوردنا هذا الحديث عن سليم في المستدركا ٢
من سعيد بن المسيب وعلقمة بن قيس وأبي ظبيان الجنبي وأبي : وممن نقلت؟ قلت: قال: هكذا) د(من هنا إلى آخر العبارة في  ٣

  .وائل أنهم سمعوه من أبي ذر، ومن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعاصم بن ضمرة وهبيرة بن مريم عن علي عليه السالم
. وعاصم بن ضمرة السلولي من أصحاب علي عليه السالم.  سلمة مات في إمارة عمر بن عبد العزيزثم إن أبا وائل هو شقيق بن

  .وهبيرة بن مريم الحميري الكوفي من أصحاب علي عليه السالم
، رباه أمير المؤمنين عليه السالم وقد عد في الخمس الذين ٩٤أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي المتوفى سنة  ٤

  .وا حواري علي بن الحسين عليه السالمكان
وعلقمة بن قيس كان فقيها في دينه قارئا لكتاب اهللا عالما بالفرائض وهو من كبار التابعين ورؤسائهم وزهادهم، وكان من ثقات 

  .شهد صفين وأصيبت إحدى رجليه فعرج منها. أمير المؤمنين عليه السالم
مات . ي من أصحاب أمير المؤمنين عليه السالم من اليمن، تابعي مشهور الحديثوأبو ظبيان حصين بن جندب بن الحارث الجنب

  .٩٠سنة 
  .وعبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري، عربي كوفي من خواص أمير المؤمنين عليه السالم ومن أصحابه من اليمن

  .٨٢قتل سنة . شهد مع علي عليه السالم مشاهده وهو الذي ضربه الحجاج حتى اسود كتفاه



..................................................................................................... ١٢٩

  بــي ذر، وســمعناه مــن ونحــن واهللا ســمعنا مــن أ: (وقــال أبــو الطفيــل وعمــر بــن أبــي ســلمة 

  واهللا، : ثـم أقبـل عمـر بـن أبـي سـلمة فقـال             ).  والمقـداد وسـلمان    ×علي بـن أبـي طالـب        

  ، سـمعته أذنـاي     |لقد سمعته ممن هـو خيـر مـن هـؤالء كلهـم، سـمعته مـن رسـول اهللا                     

  .ووعاه قلبي

 ظعكأوليس هذا الحديث وحده ينتظم جميع ما أف : فأقبل علي علي بن الحسين عليه السالم فقال       

وعظم في صدرك من تلك األحاديث؟ اتق اهللا يا أخا عبد القيس، فإن وضح لك أمر فاقبلـه         

  قــال .وإال فاســكت تــسلم ورد علمــه إلــى اهللا، فإنــك فــي أوســع ممــا بــين الــسماء واألرض 

  .فعند ذلك سألته عما يسعني جهله وعما ال يسعني جهله، فأجابني بما أجابني: أبان

  

  أبان وأبو الطفيل
  ثم لقيت أبـا الطفيـل بعـد ذلـك فـي منزلـه، فحـدثني فـي الرجعـة عـن أنـاس مـن                          : أبانقال  

  فعرضـت  : وقـال أبـو الطفيـل   ١. أهل بدر وعـن سـلمان وأبـي ذر والمقـداد وأبـي بـن كعـب                

هـذا علـم خـاص    : ( بالكوفة، فقال لـي ×ذلك الذي سمعته منهم على علي بن أبي طالب     

  ثـم صـدقني بكـل مـا حـدثوني فيهـا وقـرأ علـي         ). يسع األمة جهله ورد علمه إلى اهللا تعـالى       

بذلك قرآنا كثيرا وفسره تفـسيرا شـافيا، حتـى صـرت مـا أنـا بيـوم القيامـة بأشـد يقينـا منـي                          

  ٢. بالرجعة

  

  

  

  

                                                
شهد العقبة مع السبعين وكان يكتب . أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس بن عبيد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ١

  .شهد بدرا والعقبة وهو من االثني عشر الذين أنكروا على أبي بكر. الوحي
  .٢٩ ب ٣٩ ص ٥٣ج : البحار): الرجعة( راجع عن ٢
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، أفي الدنيا هو    |يا أمير المؤمنين، أخبرني عن حوض رسول اهللا         : وكان مما قلت  

أنا بيدي هذه، فليردنه : ائد عنه؟ قالفمن الذ : قلت١. بل في الدنيا  : أم في اآلخرة؟ فقال   

  .أوليائي وليصرفن عنه أعدائي

وإذا وقع القول عليهم أخرجنـا لهـم دابـة مـن            : (يا أمير المؤمنين، قول اهللا تعالى     : قلت

  .  عن هذا٣يا أبا الطفيل، اله : ، ما الدابة؟ قال٢اآلية ...) األرض تكلمهم، أن الناس

  هــي دابــة تأكــل الطعــام : قــال. بــه جعلــت فــداكيــا أميــر المــؤمنين، أخبرنــي :فقلــت

  .وتمشي في األسواق وتنكح النساء

.  الـذي إليـه تـسكن األرض       ٤هـو زر األرض     : يا أمير المؤمنين، من هـو؟ قـال       :  فقلت

ــت ــال   : قل ــو؟ ق ــن ه ــؤمنين، م ــر الم ــا أمي ــسها   : ي ــا ورئي ــة وفاروقه ــذه األم   صــديق ه

  .وذو قرنها

 ،  ٥)ويتلـوه شـاهد منـه     :(الذي قال اهللا عـز وجـل      : ليا أمير المؤمنين، من هو؟ قا     :  قلت

  أنا، والناس كلهم) صدق به(، والذي ٧) والذي جاء بالصدق(، ٦) عنده علم الكتاب(والذي 

  
                                                

 عليه السالم يريد بذلك أن أصل الحوض في الدنيا وهو محبة محمد وآله عليهم السالم  أنه-) بل( بقرينة كلمة -الظاهر  ١
  .٢٠ الباب ١٦ ص ٨ج : يراجع البحار. وواليتهم وبغض أعدائهم كما يستفاد ذلك من أحاديث كثيرة

 عن أبي عبد ٣١ ح ٢٤٣ ص ٣٩ج : روى في البحار). أن الناس كانوا بآياتنا ال يوقنون: (وبقية اآلية هكذا. ٨٢اآلية : سورة النمل ٢
انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السالم وهو نائم في المسجد قد جمع رمال ووضع : اهللا عليه السالم قال

  :فحركه برجله ثم قال. رأسه عليه
  :قم يا دابة اهللا فقال رجل من أصحابه

ال واهللا، ما هو إال له خاصة وهو دابة األرض الذي ذكر اهللا : السم؟ فقال صلى اهللا عليه وآلهيا رسول اهللا، أيسمى بعضنا بعضا بهذا ا
  ).وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من األرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا ال يوقنون: (في كتابه
  ....تسم به أعداءكيا علي، إذا كان آخر الزمان أخرجك اهللا في أحسن صورة ومعك ميسم : ثم قال

  .إليك): ب( ٣
  . زر األرض كناية عما به قوامها٤
  ).أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه: (، وما قبل اآلية هكذا١٧اآلية : سورة هود ٥
 عنده علم ويقول الذين كفروا لست مرسال قل كفى باهللا شهيدا بيني وبينكم ومن: (، وما قبل اآلية هكذا٤٣اآلية : سورة الرعد ٦

  ).الكتاب
  ).والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون: (وتمام اآلية هكذا. ٣٣اآلية : سورة الزمر ٧
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   ١.كلهم كافرون غيري وغيره

  .قد سميته لك: قال. يا أمير المؤمنين، فسمه لي: قلت

 أقاتل، الذين أقـروا بطـاعتي     يا أبا الطفيل، واهللا لو دخلت على عامة شيعتي الذين بهم          

واستحلوا جهاد من خالفني، فحدثتهم شهرا ببعض ما أعلـم          ) أمير المؤمنين (وسموني  

 وببعض مـا سـمعت مـن    |من الحق في الكتاب الذي نزل به جبرئيل على محمد     

  . لتفرقوا عني حتى أبقى في عصابة حق قليلة، أنت وأشباهك من شيعتي|رسول اهللا 

  ال، : مير المؤمنين، أنا وأشـباهي نتفـرق عنـك أو نثبـت معـك؟ قـال              يا أ : ففزعت وقلت 

  .بل تثبتون

ملـك  : إن أمرنـا صـعب مستـصعب ال يعرفـه وال يقـر بـه إال ثالثـة                 : ثم أقبل علي فقال   

يـا أبـا الطفيـل، إن    . مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن نجيب امتحن اهللا قلبـه لإليمـان   

  .، إال من عصمه اهللا بنا أهل البيت٢هاال  قبض فارتد الناس ضالال وج|رسول اهللا 

  

  قراءة أبان كتاب سليم على ابن أذينة وتسليمه إياه
، ولـم يلبـث   )كتاب سليم بن قيس الهاللي العامري     (ثم دفع إلي أبان     : قال عمر بن أذينة   

 فهذه نسخة كتاب سـليم بـن قـيس العـامري الهاللـي،           .  حتى مات  ٣أبان بعد ذلك إال شهرا      

 ×وذكر أبان أنه قـرأه علـى علـي بـن الحـسين      . ان بن أبي عياش وقرأه علي     دفعه إلي أب  

  ٤).صدق سليم، هذا حديثنا نعرفه: (فقال

                                                
. أي أنا الذي صدقت الصدق الذي جاء به، والناس كلهم كانوا كافرين به ومكذبين له غيري وغير رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ١

أيام كان الناس كلهم كافرين مكذبين ) أنا(ول اهللا صلى اهللا عليه وآله، والذي صدق به والذي جاء بالصدق رس: هكذا) د(وفي 
  .غيري وغيره

  .فارتد الناس بعده كفارا): د(في  ٢
  .شهرين): ب( ٣
  .، والظاهر أنه نقل بالمعنى)هذه أحاديثنا صحيحة: (في مختصر البصائر ٤



 ليالهال قيس بنسليم  ........................................................................................

 

١٣٢

١      
   في اللحظة األخيرة من عمره المبارك|كالم النبي 

  

 فـي   |كنت جالسا بين يدي رسـول اهللا        : سمعت سلمان الفارسي يقول   : قال سليم 

  مـن الـضعف  |فلمـا رأت مـا برسـول اهللا    ، ÷فدخلت فاطمـة  . مرضه الذي قبض فيه   

  .خنقتها العبرة حتى جرت دموعها على خديها

 أخشى على نفسي وولـدي      يا رسول اهللا،  : يا بنية، ما يبكيك؟ قالت    : |فقال رسول اهللا    

  .الضيعة من بعدك

  

   خيرة اهللا في أرضه^آل محمد 

 علمـت إنـا أهـل بيـت    يا فاطمة، أوما : - واغرورقت عيناه بالدموع - |فقال رسول اهللا  

 اختار اهللا لنا اآلخرة على الدنيا، وإنه حتم الفنـاء علـى جميـع خلقـه وإن اهللا تبـارك وتعـالى          

فاختار ثم اطلع إلى األرض ثانية . اطلع إلى األرض اطالعة فاختارني منهم فجعلني نبيا   

   بعلـك وأمرنـي أن أزوجـك إيــاه، وأن أتخـذه أخـا ووزيـرا ووصــيا وأن أجعلـه خليفتـي فــي        

  .أمتي

ــن       ــت أول م ــوزراء، وأن ــر األوصــياء وال ــك خي ــله، وبعل ــاء اهللا ورس ــر أنبي ــأبوك خي   ف

ثم اطلع إلى األرض إطالعة ثالثة فاختارك وأحد عـشر رجـال مـن              . يلحقني من أهلي  

  .ولدك وولد أخي بعلك منك

  

  ^بشارة النبي باألئمة االثني عشر 
  يدا شباب أهل الجنة، وأنافأنت سيدة نساء أهل الجنة وابناك الحسن والحسين س
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  .وأخي واألحد عشر إماما أوصيائي إلى يوم القيامة، كلهم هادون مهديون
أول األوصياء بعد أخي، الحسن ثم الحسين، ثم تسعة من ولد الحسين في منـزل واحـد فـي     

  .وليس منزل أقرب إلى اهللا من منزلي ثم منزل إبراهيم وآل إبراهيم. الجنة
  

  ÷إكرام اهللا لفاطمة 
 أن من كرامة اهللا إياك أن زوجك خير أمتـي وخيـر أهـل بيتـي،      - يا بنية    -أما تعلمين   

 أقدمهم سلما وأعظمهم حلما وأكثرهم علمـا وأكـرمهم نفـسا وأصـدقهم لـسانا وأشـجعهم       
  بمـا قـال    ÷فاستبشرت فاطمة   . قلبا وأجودهم كفا وأزهدهم في الدنيا وأشدهم اجتهادا       

  . وفرحت|لها رسول اهللا 
  

  ×ت أمير المؤمنين ميزا
، ومناقب  ثمانية أضراس ثواقب نوافذ   إن لعلي بن أبي طالب      : |ثم قال لها رسول اهللا      
  :ليست ألحد من الناس

إيمانه باهللا وبرسوله قبل كل أحد ولم يسبقه إلى ذلك أحد من أمتي، وعلمـه بكتـاب                 
ي علمـا ال  اهللا وسنتي وليس أحد من أمتي يعلم جميع علمي غير بعلـك، ألن اهللا علمنـ   

يعلمه غيري وغيره، ولم يعلم مالئكته ورسله وإنما علمه إياي وأمرنـي اهللا أن أعلمـه                
  .فليس أحد من أمتي يعلم جميع علمي وفهمي وفقهي كله غيره. عليا ففعلت ذلك

وأمـره  .  زوجته، وإن ابنيه سبطاي الحسن والحسين وهما سبطا أمتـي          - يا بنية    -وإنك  
  .كر، وإن اهللا جل ثناؤه علمه الحكمة وفصل الخطاببالمعروف ونهيه عن المن

  
   الخاصة^ميزات أهل البيت 

  
يا بنية، إنا أهل بيت أعطانا اهللا سبع خصال لم يعطها أحدا مـن األولـين وال أحـدا مـن               

ــا ــر الوصــيين،    : اآلخــرين غيرن ــرهم، ووصــيي خي ــاء والمرســلين وخي ــا ســيد األنبي   أن
  .خير الشهداء أعني حمزة عميووزيري بعدي خير الوزراء، وشهيدنا 
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ال، بـل سـيد الـشهداء مـن         : يا رسول اهللا، سيد الشهداء الذين قتلـوا معـك؟ قـال           : قالت
  ١. األولين واآلخرين ما خال األنبياء واألوصياء

ــع      ــر بهمــا م ــضرجين يطي ــاحين الم ــي طالــب ذو الهجــرتين وذو الجن ــن أب   وجعفــر ب
ومنا . سبطا أمتي وسيدا شباب أهل الجنة      وابناك الحسن والحسين  ٢. المالئكة في الجنة  

 الذي يمأل اهللا به األرض قسطا وعـدال كمـا ملئـت ظلمـا     مهدي هذه األمـة  - والذي نفسي بيده  -
  .وجورا

ــضل؟ فقـــال  : ÷قالـــت فاطمـــة  ــؤالء الـــذين ســـميت أفـ ــأي هـ   يـــا رســـول اهللا، فـ
أخي علي أفضل أمتي، وحمزة وجعفر هذان أفضل أمتي بعد علـي            : |رسول اهللا   

 وأشار  -وبعدك وبعد ابني وسبطي الحسن والحسين وبعد األوصياء من ولد ابني هذا             
 والذي قبله أفضل منـه، األول خيـر      .  منهم المهدي  - × بيده إلى الحسين     |رسول اهللا   

  .إنا أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخرة على الدنيا. من اآلخر ألنه إمامه واآلخر وصي األول
  

   من بعده×األمة على علي  بتظاهر |إخبار النبي 
 يا سلمان، أشـهد اهللا أنـي  :  إلى فاطمة وإلى بعلها وإلى ابنيها فقال|ثم نظر رسول اهللا     

  .أما إنهم معي في الجنة. حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم
  

يا علي، إنك ستلقي بعدي من قريش شدة،  :  فقال × على علي    |ثم أقبل النبي    
 فـإن وجـدت أعوانـا علـيهم فجاهـدهم وقاتـل مـن               .من تظاهرهم عليك وظلمهم لك    

  خالفك بمن وافقك، فإن لم تجد أعوانا فاصبر وكـف يـدك وال تلـق بيـدك إلـى التهلكـة،                   
  

                                                
نبياء واألوصياء ال يقاسوا بغيرهم وخاصة المعصومين األربعة عشر صلوات اهللا وبيان ذلك أن األ. ما خال النبيين والوصيين): ب( ١

  .عليهم وقد تواترت الروايات بأن أبا عبد اهللا الحسين بن علي عليه السالم هو سيد الشهداء من األولين واآلخرين
ترى بيانه بعد ذلك  ير الشهداء كما ذكر حمزة وجعفر قبل أصحاب الكساء إنما هو للتقدم الزماني أو أن الكالم في بيان خ٢

  .بأسطر
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  :١إنه قال ألخيه موسى. فإنك مني بمنزلة هارون من موسى، ولك بهارون أسوة حسنة
  ).إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم : (، وتمام اآلية هكذا١٥٠اآلية : سورة األعراف ١

مت بي األعداء أمر ربكم وألقى األلواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال يا بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فال تش
  ).وال تجعلني مع القوم الظالمين
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٢  
  

  | بعد رسول اهللا ×ر األمة على علي تظاه
  

 فـي  |كنـت أمـشي مـع رسـول اهللا         :  قـال  ×وحدثني علي بن أبي طالـب       : قال سليم 

  يــا رســول اهللا، مــا أحــسنها مــن حديقــة : فأتينــا علــى حديقــة فقلــت. بعــض طــرق المدينــة

  .ما أحسنها ولك في الجنة أحسن منها: قال

ــت     ــرى، فقل ــة أخ ــى حديق ــا عل ــم أتين ــول اهللا : ث ــا رس ــال   ي ــة ق ــن حديق ــا أحــسنها م   :، م

  : حتـــى أتينـــا علـــى ســـبع حـــدائق، أقـــول. مــا أحـــسنها ولـــك فـــي الجنـــة أحـــسن منهــا  

  .لك في الجنة أحسن منها: يا رسول اهللا، ما أحسنها ويقول

  

   الشهيد الوحيد الفريد×علي 
ــا فقــال    ــش باكي ــم أجه ــي، ث ــق اعتنقن ــه الطري ــشهيد فقلــت : فلمــا خــال ل ــد ال ــأبي الوحي   :ب

ضـغائن فـي صـدور أقـوام ال يبـدونها لـك إال مـن بعـدي،              :  اهللا، ما يبكيك؟ فقـال     يا رسول 

  .أحقاد بدر وترات أحد

  .في سالمة من دينك: في سالمة من ديني؟ قال: قلت

  

  | لعلي ×برنامج النبي 
ــإن حياتــك وموتــك معــي، وأنــت أخــي وأنــت وصــيي وأنــت صــفيي      ــا علــي، ف   فأبــشر ي

   تقـضي دينـي وتنجـز عـداتي عنـي، وأنـت تبـرء               ووزيري ووارثي والمـؤدي عنـي، وأنـت       

  ذمتي وتؤدي أمانتي وتقاتل على سنتي الناكثين من أمتي والقاسطين والمارقين، وأنت
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  منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى، ولــك بهــارون أســوة حــسنة إذ استــضعفه قومــه وكــادوا  
  .يقتلونه

ــة هــارون مــن موســ     ــك، فإنــك بمنزل ــريش إيــاك وتظــاهرهم علي ــم ق   ى ومــن فاصــبر لظل
  إن : وإن موســى أمــر هــارون حــين اســتخلفه علــيهم. تبعــه وهــم بمنزلــة العجــل ومــن تبعــه

  ضلوا فوجد أعوانـا أن يجاهـدهم بهـم، وإن لـم يجـد أعوانـا أن يكـف يـده ويحقـن دمـه                         
  .وال يفرق بينهم

  
  اختالف األمة امتحان إلهي

  كرهـا، فـسلط اهللا   يا علـي، مـا بعـث اهللا رسـوال إال وأسـلم معـه قـوم طوعـا وقـوم آخـرون                 
  .الذين أسلموا كرها على الذين أسلموا طوعا فقتلوهم ليكون أعظم ألجورهم

  يا علـي، وإنـه مـا اختلفـت أمـة بعـد نبيهـا إال ظهـر أهـل باطلهـا علـى أهـل حقهـا، وإن اهللا                 
، ولو شاء لجمعهم على الهدى حتى ال يختلف اثنـان     قضى الفرقة واالختالف على هذه األمة     

ولـو شـاء    .  يتنازع في شئ مـن أمـره، وال يجحـد المفـضول ذا الفـضل فـضله                 من خلقه وال  
   حتـى يكـذب الظـالم ويعلـم الحـق أيـن مـصيره، ولكـن            ١عجل النقمـة فكـان منـه التغييـر          

ليجزي الذين أساؤوا بمـا عملـوا ويجـزي      (جعل الدنيا دار األعمال وجعل اآلخرة دار القرار،         

  ٢). الذين أحسنوا بالحسنى
  . هللا شكرا على نعمائه وصبرا على بالئه وتسليما ورضى بقضائهالحمد: فقلت

  
  
  
  

                                                
  .أي لو شاء اهللا أن ينصر أوليائه لعجل النقمة على الظالمين وغير النعمة عليهم ١
  .٣١اآلية :  سورة النجم٢
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٣  
  

  قضايا السقيفة على لسان البراء بن عازب
  

  :سمعت البراء بن عازب يقول: وعن سليم، قال
  . وبعد وفاته|كنت أحب بني هاشم حبا شديدا في حياة رسول اهللا 

  
  |كيفية تغسيل رسول اهللا 

   أن ال يلي غـسله غيـره، وأنـه ال ينبغـي ألحـد          ×ليا   أوصى ع  |فلما قبض رسول اهللا     
  . إال ذهب بصره|أن يرى عورته غيره، وأنه ليس أحد يرى عورة رسول اهللا 

جبرائيـل فـي جنـود مـن       : يـا رسـول اهللا، فمـن يعيننـي علـى غـسلك؟ قـال              : ×فقال علي   
  .المالئكة

  لمالئكــة  يغــسله، والفــضل بــن العبــاس مربــوط العينــين يــصب المــاء وا  ×فكــان علــي 
  :، فصاح به صائح| أن ينزع قميص رسول اهللا ×ولقد أراد علي . يقلبونه له كيف شاء

  فأدخل يده تحـت القمـيص فغـسله ثـم حنطـه وكفنـه، ثـم              ). ال تنزع قميص نبيك، يا علي     (
  .نزع القميص عند تكفينه وتحنيطه

  
   بعمل أصحاب السقيفة^مفاجأة أهل البيت 

ــن عــازب  ــراء ب ــال الب ــ: ق ــريش علــى  |بض رســول اهللا فلمــا ق    تخوفــت أن تتظــاهر ق
  .إخراج هذا األمر من بني هاشم

  فلما صنع الناس ما صنعوا مـن بيعـة أبـي بكـر أخـذني مـا يأخـذ الوالـه الثكـول مـع مـا بـي                        
  .|من الحزن لوفاة رسول اهللا 
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ــد خــال الهاشــميون برســول اهللا      ــاس، وق ــق وجــوه الن ــردد وأرم ــسله |فجعلــت أت    لغ
   بلغني الذي كان من قـول سـعد بـن عبـادة ومـن اتبعـه مـن جهلـة أصـحابه،                        وقد. وتحنيطه

  .فلم أحفل بهم وعلمت أنه ال يؤول إلى شئ
ــريش    ــين المــسجد وأتفقــد وجــوه ق ــنهم وب ــردد بي ــإني لكــذلك إذ فقــدت  . فجعلــت أت   ف

  وأبي عبيدة قد أقبلوا في أهل الـسقيفة بأبي بكر وعمرثم لم ألبث حتى إذا أنا      . أبا بكر وعمر  
وهــم محتجــزون بــاألزر الــصنعانية ال يمــر بهــم أحــد إال خبطــوه، فــإذا عرفــوه مــدوا يــده  

  ١فمسحوها على يد أبي بكر، شاء ذلك أم أبى
  فخرجــت مــسرعا . |فـأنكرت عنــد ذلــك عقلــي جزعــا منــه، مــع المــصيبة برســول اهللا  

  فـضربت البـاب ضـربا      . حتى أتيت المـسجد، ثـم أتيـت بنـي هاشـم، والبـاب مغلـق دونهـم                 
ــاس، فقلــت   : عنيفــا وقلــت ــاس  : يــا أهــل البيــت فخــرج إلــي الفــضل بــن العب ــايع الن   قــد ب

أمـا إنـي قـد أمــرتكم    . قــد تربـت أيـديكم منهـا إلـى آخــر الـدهر     : (أبـا بكـر فقـال العبـاس    
  ).فعصيتموني

  
  ما جرى بين صالحي الصحابة ليلة السقيفة

  مــا صـرت فيــه  فلمـا كــان الليـل خرجـت إلــى المـسجد، فل    . فكمثـت أكابـد مــا فـي نفــسي   
فانبعثـت مـن مكـاني فخرجـت     .  بالقرآن|تذكرت أني كنت أسمع همهمة رسول اهللا    

فلمـا دنــوت مـنهم ســكتوا،   . ، فوجــدت نفـرا يتنــاجون - فـضاء بنــي بياضـة   -نحـو الفــضاء  
فانــصرفت عــنهم، فعرفــوني ومــا عــرفتهم، فــدعوني إلــيهم فــأتيتهم فــإذا المقــداد وأبــو ذر 

  ة بن الصامت وحذيفة بن اليمان والزبير بن العوام،وسلمان وعمار بن ياسر وعباد
  

                                                
وا كان جماعة من األعراب قد دخلوا المدينة ليتمار:  عن أبي مخنف بأسناده قال٥٩ص ): الجمل(روى الشيخ المفيد في كتاب  ١

  .منها، فشغل الناس عنهم بموت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فشهدوا البيعة وحضروا األمر
خذوا بالحظ من المعونة على بيعة خليفة رسول اهللا واخرجوا إلى الناس واحشروهم : (فأنفذ إليهم عمر واستدعاهم وقال لهم

رأيت األعراب تحزموا واتشحوا باألزر الصنعانية وأخذوا بأيديهم واهللا، لقد : قال). ليبايعوا، فمن امتنع فاضربوا رأسه وجبينه
  .الخشب وخرجوا حتى خبطوا الناس خبطا وجاءوا بهم مكرهين للبيعة
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  .فواهللا ما كذبت وال كذبت. واهللا ليفعلن ما أخبرتكم به: وحذيفة يقول
  :فقــال حذيفــة. وإذا القــوم يريــدون أن يعيــدوا األمــر شــورى بــين المهــاجرين واألنــصار  

  .انطلقوا بنا إلى أبي بن كعب فقد علم مثل ما علمت
  :ن كعـب فـضربنا عليـه بابـه، فـأتى حتـى صـار خلـف البـاب، ثـم قـال                      فانطلقنا إلى أبـي بـ     

إفتح بابـك، فـإن األمـر الـذي جئنـا فيـه          : ما جاء بكم؟ فقال   : فقال. من أنتم؟ فكلمه المقداد   
ومـا أنـا    . ما أنا بفاتح بابي، وقد علمـت مـا جئـتم لـه            : فقال. أعظم من أن يجري وراء الباب     

  .ا العقدبفاتح بابي، كأنكم أردتم النظر في هذ
ــا ــال. نعــم: فقلن ــا : فق ــة؟ فقلن ــيكم حذيف ــم: أف ــال. نع ــا    : ق ــا أن ــة، فأم ــال حذيف ــا ق ــول م   الق

فال أفتح بابي حتى يجري على ما هو جار عليه، ولما يكون بعدها شر منها، وإلـى اهللا جـل                    
  .ثنائه المشتكى

  .ثم دخل أبي بن كعب بيته. فرجعوا: قال
  

  ي الخالفةمحاولة أصحاب السقيفة تطميع العباس ف
وبلغ أبا بكـر وعمـر الخبـر، فأرسـال إلـى أبـي عبيـدة بـن الجـراح والمغيـرة بـن شـعبة                     : قال

ــرأي  ــسأالهما ال ــعبة   . ف ــن ش ــرة ب ــال المغي ــب     : فق ــد المطل ــن عب ــاس ب ــوا العب   أرى أن تلق
فتطمعوه في أن يكون له في هذا األمر نصيب يكـون لـه ولعقبـه مـن بعـده فتقطعـوا عـنكم                 

  بـي طالـب، فـإن العبـاس بـن عبـد المطلـب لـو صـار معكـم كانـت            بذلك ناحية علـي بـن أ      
  .الحجة على الناس وهان عليكم أمر علي بن أبي طالب وحده

  
  فــانطلق أبــو بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة بــن الجــراح والمغيــرة بــن شــعبة حتــى دخلــوا   : قــال

  .|على العباس بن عبد المطلب في الليلة الثانية من وفاة رسول اهللا 
  إن اهللا بعـث لكـم محمـدا     : بو بكـر فحمـد اهللا جـل وعـز وأثنـى عليـه ثـم قـال                 فتكلم أ : قال

نبيا وللمؤمنين وليا، فمن اهللا عليهم بكونه بـين ظهـرانيهم، حتـى اختـار لـه مـا عنـده وتـرك                       
ــين    ــين ال مختلف ــصلحتهم، متفق ــسهم م ــاروا ألنف ــرهم ليخت ــاس أم ــيهم . للن ــاروني عل   فاخت
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ومـا أخـاف بعـون اهللا وهنـا وال حيـرة وال جبنـا، ومـا                 . واليا وألمورهم راعيا، فتوليت ذلـك     
  .توفيقي إال باهللا

ــأ            ــذكم لج ــة، فيتخ ــول العام ــالف ق ــول بخ ــي فيق ــاعن يبلغن ــن ط ــك م ــي ال أنف ــر أن   غي
فتكونــون حــصنه المنيــع وخطبــه البــديع، فإمــا دخلــتم مــع النــاس فيمــا اجتمعــوا عليــه أو    

  نجعـل لـك فـي هـذا األمـر نـصيبا         فقـد جئنـاك ونحـن نريـد أن          . صرفتموهم عما مالوا إليـه    
 ، وإن كـان النـاس أيـضا قـد رأوا    |يكون لك ولعقبك من بعدك، إذ كنت عـم رسـول اهللا         

  .مكانك ومكان صاحبك فعدلوا بهذا األمر عنكما
 منــا |، فــإن رســول اهللا ٢أي واهللا، وأخــرى يــا بنــي هاشــم علــى رســلكم : ١فقــال عمــر

لكن كرهنا أن يكـون الطعـن فيمـا اجتمـع عليـه             ومنكم، وإنا لم نأتكم لحاجة منا إليكم، و       
  .ثم سكت. فانظروا ألنفسكم وللعامة. المسلمون، فيتفاقم الخطب بكم وبهم

  
  مواجهة العباس لمؤامرة أصحاب السقيفة

 نبيــا - كمــا وصــفت - |إن اهللا تبــارك وتعــالى ابتعــث محمــدا : فــتكلم العبــاس فقــال
ت هـذا األمـر فحقنـا أخـذت، وإن كنـت             طلبـ  |وللمؤمنين وليا، فإن كنت برسول اهللا       

ــا        ــشاورنا وال تآمرن ــرك وال ت ــي أم ــدمنا ف ــا تق ــؤمنين، م ــن الم ــنحن م ــت ف ــالمؤمنين طلب   ب
  .وال نحب لك ذلك، إذ كنا من المؤمنين وكنا لك من الكارهين

، فـإن كـان هـذا األمـر لـك خاصـة فأمـسك              )أن تجعل لي في هذا األمر نـصيبا       (وأما قولك   
   إليــك وإن كــان حــق المــؤمنين فلــيس لــك أن تحكــم فــي حقهــم عليــك فلــسنا محتــاجين

  ٣. دونهم، وإن كان حقنا فإنا ال نرضى منك ببعضه دون بعض
  

                                                
فاعترض كالمه عمر وخرج إلى مذهبه في الخشونة والوعيد وإتيان األمر من أصعب : (وفي شرح النهج. فتكلم عمر فقال): ب( ١

  ...).جهاته فقال
أي يعظم األمر وال ) يتفاقم الخطب(وقوله . الرفق): الرسل(أي على هينتك، و ) على رسلك(و . أي تمهل ولم يعجل) ترسل( ٢

  .يجري على استواء
  ).وما أقول هذا أروم صرفك عما دخلت فيه، ولكن للحجة نصيبها من البيان: (زاد في شرح النهج ٣
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، فإن رسـول اهللا شـجرة نحـن أغـصانها     ) منا ومنكم|إن رسول اهللا (وأما قولك يا عمر    
  .وأنتم جيرانها، فنحن أولى به منكم

، فهـذا الـذي فعلتمـوه أوائـل ذلـك، واهللا            )إنا نخاف تفـاقم الخطـب بكـم وبنـا         (وأما قولك   
  .المستعان

  
  :فخرجوا من عنده وأنشأ العباس يقول

  
  

  عن هاشم ثم منهم عن أبي حسن  ما كنت أحسب هذا األمر منحرفا
  وأعلم الناس باآلثار والسنن  أليس أول من صلى لقبلتكم

  جبريل عون له في الغسل والكفن  وأقرب الناس عهدا بالنبي ومن
  وليس في الناس ما فيه من الحسن  ما في جميع الناس كلهممن فيه 

  ها إن بيعتكم من أول الفتن  من ذا الذي ردكم عنه فنعرفه
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٤  
  

  قضايا السقيفة على لسان سلمان الفارسي
  
١  

  احتجاج األنصار على أهل السقيفة
  
  

  :سمعت سلمان الفارسي قال: وعن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس قال
  

 وصنع الناس مـا صـنعوا جـاءهم أبـو بكـر وعمـر وأبـو عبيـدة بـن             |لما أن قبض النبي     
ــي    ــصار فخــصموهم بحجــة عل ــصار،  :  فقــالوا×الجــراح فخاصــموا األن ــا معاشــر األن   ي

 من قريش، والمهاجرون خير مـنكم ألن اهللا         |قريش أحق باألمر منكم ألن رسول اهللا        
  ).األئمة من قريش: (| بدأ بهم في كتابه وفضلهم وقد قال رسول اهللا

  
   والصالة عليه|كيفية تغسيل النبي 

 |وقـد كـان رسـول اهللا    . | وهـو يغـسل رسـول اهللا       ×فأتيـت عليـا     : قال سـلمان  
  يــا رســول اهللا، فمــن يعيننــي علــى ذلــك؟: فقــال. أن ال يلــي غــسله غيــره×أوصــى عليــا 

  . ال يريد عضوا إال قلب له×فكان علي ). جبرائيل: (فقال
  له وحنطـــه وكفنـــه أدخلنـــي وأدخـــل أبـــا ذر والمقـــداد وفاطمـــة والحـــسن   فلمـــا غـــس
 وصففنا خلفه وصلى عليه، وعائـشة فـي الحجـرة ال تعلـم             ×فتقدم علي   . ^والحسين  

  .قد أخذ اهللا ببصرها
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ــدعون و      ــدخلون وي ــصار، فكــانوا ي ــاجرين وعــشرة مــن األن ــم أدخــل عــشرة مــن المه   ث
  ١.  واألنصار إال صلى عليهيخرجون، حتى لم يبق أحد شهد من المهاجرين

  
  أفراد قالئل بايعوا أبا بكر

 بمـا صـنع القـوم،    - | وهو يغسل رسول اهللا     - ×فأخبرت عليا   : قال سلمان الفارسي  
 وإنهـم  ٢ ما يرضون يبايعونه بيد واحـدة  ،|إن أبا بكر الساعة لعلى منبر رسول اهللا       : وقلت

  !ليبايعونه بيديه جميعا بيمينه وشماله
  ؟|يا سلمان، وهل تدري من أول من بايعه على منبر رسول اهللا : ×فقال علي 

ال، إال أني رأيته في ظلة بني ساعدة حـين خـصمت األنـصار، وكـان أول مـن بايعـه                     : قلت
 بن سعيد ثم أبو عبيدة الجراح ثـم عمـر بـن الخطـاب ثـم سـالم                   ٣المغيرة بن شعبة ثم بشير      

  .مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل
  ســألك عــن هــؤالء، ولكــن هــل تــدري مــن أول مــن بايعــه حــين صــعد لــست أ: ×قــال 

ال، ولكني رأيت شيخا كبيرا يتوكأ علـى عـصاه، بـين عينيـه سـجادة شـديدة                  : المنبر؟ قلت 
الحمـد هللا الـذي لـم يمتنـي         : (التشمير، صعد المنبر أول من صعد وخر وهـو يبكـي ويقـول            

ثـم  ) يـوم كيـوم آدم    : (ه، ثم قال  فبسط يده فبايع  ). حتى رأيتك في هذا المكان، ابسط يدك      
  ٤. نزل فخرج من المسجد

  
                                                

لما غسله أمير المؤمنين عليه السالم : ة على النبي صلى اهللا عليه وآله؟ قالكيف كانت الصال: عن أبي جعفر عليه السالم، قيل له ١
إن اهللا ومالئكته يصلون على : (وكفنه وسجاه، أدخل عليه عشرة فداروا حوله ثم وقف أمير المؤمنين عليه السالم في وسطهم فقال

أورد ذلك . يقول حتى صلى عليه أهل المدينة وأهل العواليفيقول القوم كما ). النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
  :وسائل الشيعة. ٨٤ص : ، إعالم الورى٤٥٠ ص ١ج : في الكافي

  .٧٧٩ ص ٢ج 
  .واهللا ما يرضى أن يبايعوه بيد واحدة: وروضة الكافي) د(في  ٢
  ).سعد(يوجد ضبطه بكال العنوانين، كما أن اسم أبيه قد يذكر بعنوان . بشر): ب( ٣
أن إبليس هو الذي أشار على قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله في دار :  عنه عليه السالم١٣ ح ١٥٥ ص ٣٠ج : روي في البحار ٤

  .الندوة وأضل الناس بالمعاصي وجاء بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إلى أبي بكر فبايعه
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  ال، لقـد سـاءتني مقالتـه كأنـه شـامت      : يـا سـلمان، أتـدري مـن هـو؟ قلـت        : ×فقال علي   
  .|بموت رسول اهللا 

  .فإن ذلك إبليس لعنه اهللا: ×قال علي 
  

  إبليس ينتقم بالسقيفة من يوم الغدير
 إيـاي   |ه شهدوا نصب رسول اهللا      إن إبليس ورؤساء أصحاب   : |أخبرني رسول اهللا    

يوم غدير خم بـأمر اهللا، وأخبـرهم بـأني أولـى بهـم مـن أنفـسهم وأمـرهم أن يبلـغ الـشاهد                 
إن هــذه األمـة أمـة مرحومــة   : (فأقبـل إلــى إبلـيس أبالـسته ومــردة أصـحابه فقـالوا     . الغائـب 

ــيهم     ــيهم ســبيل، وقــد أعلمــوا مفــزعهم وإمــامهم بعــد نب ــا عل   ).معــصومة، فمــا لــك وال لن
  .فانطلق إبليس كئيبا حزينا

يبايع الناس أبـا بكـر فـي       :  بعد ذلك وقال   |أخبرني رسول اهللا    : ×قال أمير المؤمنين    
ثـم يـأتون المـسجد فيكـون أول مـن يبايعـه             . ظلة بني ساعدة بعد تخاصمهم بحقنا وحجتنا      

ثم يخرج فيجمـع أصـحابه   . على منبري إبليس في صورة شيخ كبير مشمر يقول كذا وكذا    
  يـا سـيدنا، يـا كبيرنـا، أنـت الـذي أخرجـت              : (ياطينه وأبالسته فيخـرون سـجدا فيقولـون       وش

، زعمـتم أن لـيس لـي علـيهم     ١أي أمـة لـن تـضل بعـد نبيهـا؟ كـال          : فيقول). آدم من الجنة  
سلطان وال سبيل؟ فكيف رأيتموني صنعت بهم حـين تركـوا مـا أمـرهم اهللا بـه مـن طاعتـه                      

 ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إال فريقـا مـن  : (تعالىوأمرهم به رسول اهللا وذلك قوله       
  ٢). المؤمنين

  
  

                                                
ويجث بمعنى يقلع من مكانه، ويكسع أي يضرب دبره ). ثم يقولفيجث ويكسع : (إلى هنا هكذا) فيقولون(مكان قوله ) ب( ١

  .بيده فرحا
  .٢٠اآلية :  سورة سبأ٢
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٢  
   يقيم الحجة على األجيال×أمير المؤمنين 

  
 علـى حمـار وأخـذ بيـدي ابنيـه      ÷ فاطمـة  ×فلما أن كان الليل حمل علي   : قال سلمان 

، فلم يدع أحدا من أهـل بـدر مـن المهـاجرين وال مـن األنـصار إال                   ^الحسن والحسين   
أتاه في منزله فذكرهم حقه ودعاهم إلى نصرته، فما استجاب له مـنهم إال أربعـة وأربعـون      

ــال ــى       . رج ــايعوا عل ــالحهم ليب ــم س ــهم معه ــين رؤوس ــصبحوا بكــرة محلق ــأمرهم أن ي   ف
  . الموت

ــة    ــنهم أحــد إال أربع ــواف م ــم ي ــسلمان . فأصــبحوا فل ــت ل ــال : فقل ــة؟ فق ــن األربع ــا : م   أن
  .العواموأبو ذر والمقداد والزبير بن 

  فمــا مــنهم ) نــصبحك بكــرة: ( مــن الليلــة المقبلــة فناشــدهم، فقــالوا ×ثــم أتــاهم علــي 
  .ثم أتاهم الليلة الثالثة فما أتاه غيرنا. أحد أتاه غيرنا

  
   يجمع القرآن ويعرضه على الناس×علي 

فلما رآى غدرهم وقلة وفائهم له لزم بيته وأقبل على القـرآن يؤلفـه ويجمعـه، فلـم يخـرج              
  ١. يته حتى جمعه وكان في الصحف والشظاظ واألسيار والرقاعمن ب

  فلمــا جمعــه كلــه وكتبــه بيــده علــى تنزيلــه وتأويلــه والناســخ منــه والمنــسوخ، بعــث إليــه    
  إنـي لمـشغول وقـد آليـت نفـسي يمينـا        : (×فبعـث إليـه علـي       . أبو بكـر أن اخـرج فبـايع       

  ).أن ال أرتدي رداء إال للصالة حتى أؤلف القرآن وأجمعه
ــى النــاس وهــم             ــد وختمــه، ثــم خــرج إل ــسكتوا عنــه أيامــا فجمعــه فــي ثــوب واح   ف

  : بأعلى صوته×فنادى علي . مجتمعون مع أبي بكر في مسجد رسول اهللا

                                                
  .األشظاظ بمعنى العيدان المتفرقة، واألسيار جمع السير وهو قدة من الجلد مستطيلة ١
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 مشغوال بغسله ثم بالقرآن حتى جمعته كله فـي      |يا أيها الناس، إني لم أزل منذ قبض رسول اهللا           (

 آية إال وقد جمعتها، وليست منه آيـة إال          | رسول اهللا    فلم ينزل اهللا تعالى على    . هذا الثوب الواحد  

  ). وعلمني تأويلها|وقد جمعتها وليست منه آية إال وقد أقرأنيها رسول اهللا 

  ١). إنا كنا عن هذا غافلين: (لئال تقولوا غدا: ×ثم قال لهم علي 

ركم حقـي،   لئال تقولوا يوم القيامة إني لم أدعكم إلى نصرتي ولم أذكـ           : ×ثم قال لهم علي     

  .ولم أدعكم إلى كتاب اهللا من فاتحته إلى خاتمته

  .بيته× ثم دخل علي ٢ما أغنانا ما معنا من القرآن عما تدعونا إليه : فقال عمر

  

  إقامة الحجة على أبي بكر في ما ادعاه من ألقاب
ــا لــسنا فــي شــئ حتــى يبــايع، ولــو    : وقــال عمــر ألبــي بكــر    أرســل إلــى علــي فليبــايع، فإن

  .أمناهقد بايع 

  

  
                                                

  ).هذا غافلينأن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن : (١٧٢لعله إشارة إلى قوله تعالى في سورة األعراف اآلية  ١
  .فدخل بيته وأغلق بابه: هكذا) د(ال حاجة لنا به، عندنا مثله وبعده في : فقالوا: في اإلحتجاج ٢

أنه لما توفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله جمع علي عليه السالم القرآن وجاء إلى :  عن أبي ذر٢ ح ٤٢ ص ٩٢ج : في البحار
فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة . أوصاه بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلهالمهاجرين واألنصار وعرضه عليهم كما قد 

ثم أحضروا زيد بن ثابت . يا علي، أردده فال حاجة لنا فيه فأخذه علي عليه السالم وانصرف: فوثب عمر وقال. فتحها فضائح القوم
ن وفيه فضائح المهاجرين واألنصار، وقد رأينا أن نؤلف القرآن إن عليا عليه السالم جاءنا بالقرآ: وكان قارئا للقرآن، فقال له عمر

فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم : فأجابه زيد إلى ذلك، ثم قال. ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين واألنصار
ما الحيلة : فقال عمر. أنتم أعلم بالحيلة: زيد: فما الحيلة؟ قال: وأظهر علي القرآن الذي ألفه، أليس قد بطل ما قد علمتم؟ قال عمر

  ....فدبر في قتله على يد خالد بن الوليد، فلم يقدر على ذلك. دون أن نقتله ونستريح منه
يا أبا الحسن، إن جئت بالقرآن الذي : فلما استخلف عمر سأل عليا عليه السالم أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم، فقال

هيهات، ليس إلى ذلك سبيل، إنما جئت به إلى أبي بكر :  أبي بكر حتى نجتمع عليه فقال علي عليه السالمكنت جئت به إلى
  ).ما جئتنا به: (، أو تقولوا)إنا كنا عن هذا غافلين: (لتقوم الحجة عليكم وال تقولوا يوم القيامة

: فهل وقت إلظهاره معلوم؟ قال علي عليه السالم: فقال عمر. إن القرآن الذي عندي ال يمسه إال المطهرون واألوصياء من ولدي
  .نعم، إذا قام القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه، فتجري السنة عليه
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  فقــال لــه . فأتــاه الرســول فقــال لــه ذلــك) أجــب خليفــة رســول اهللا: (فأرســل إليــه أبــو بكــر

سبحان اهللا ما أسرع ما كذبتم على رسول اهللا، إنه ليعلم ويعلم الـذين حولـه أن     : (×علي  

  .وذهب الرسول فأخبره بما قال له). اهللا ورسوله لم يستخلفا غيري

  فقــال لــه . فأتــاه فــأخبره بمــا قــال) المــؤمنين أبــا بكــرأجــب أميــر : (اذهــب فقــل لــه: قــال

 فواهللا إنـه لـيعلم أن هـذا االسـم ال يـصلح إال لـي،      . سبحان اهللا ما واهللا طال العهد فينسى  : ×علي  

ــؤمنين      ــإمرة الم ــي ب ــسلموا عل ــبعة ف ــابع س ــو س ــره رســول اهللا وه ــد أم ــو  . ولق ــتفهم ه   فاس

  : |ورسـوله؟ فقـال لهمـا رسـول اهللا          أحـق مـن اهللا      : وصاحبه عمر من بين الـسبعة فقـاال       

نعم، حقـا حقـا مـن اهللا ورسـوله إنـه أميـر المـؤمنين وسـيد المـسلمين وصـاحب لـواء الغـر                     

المحجلين، يقعده اهللا عز وجل يوم القيامة على الـصراط، فيـدخل أوليائـه الجنـة وأعـداءه                  

  .فسكتوا عنه يومهم ذلك: قال. فانطلق الرسول فأخبره بما قال. النار

  

  ام الحجة على األنصار ومطالبتهم بالوفاء ببيعتهمإتم
ــه الحــسن   ÷ فاطمــة ×فلمــا كــان الليــل حمــل علــي       علــى حمــار وأخــذ بيــدي ابني

  إال أتاه في منزلـه، فناشـدهم اهللا   |، فلم يدع أحدا من أصحاب رسول اهللا         ‘والحسين  

 رؤوسـنا وبـذلنا     فما استجاب منهم رجل غيرنا األربعة، فإنا حلقنا       . حقه ودعاهم إلى نصرته   

  .له نصرتنا، وكان الزبير أشدنا بصيرة في نصرته

  

٣  
  ÷شهادة فاطمة الزهراء 

  
  هجوم قبائل قريش على بيت الوحي وإحراقه

   خذالن الناس إياه وتركهم نصرته واجتماع كلمتهم مع أبي بكر×فلما رآى علي 
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  .وطاعتهم له وتعظيمهم إياه لزم بيته

  ك أن تبعـث إليـه فيبـايع، فإنـه لـم يبـق أحـد إال وقـد بـايع                     مـا يمنعـ   : فقال عمـر ألبـي بكـر      

  وكـان أبـو بكـر أرق الـرجلين وأرفقهمـا وأدهاهمـا وأبعـدهما          . غيره وغيـر هـؤالء األربعـة      

  .غورا، واآلخر أفظهما وأغلظهما وأجفاهما

نرسل إليه قنفذا، وهو رجل فظ غلـيظ جـاف مـن    : من نرسل إليه؟ فقال عمر : فقال أبو بكر  

  .أحد بني عدي بن كعبالطلقاء 

  

  .، فأبى أن يأذن لهم×فأرسله إليه وأرسل معه أعوانا وانطلق فاستأذن على علي 

 - وهما جالـسان فـي المـسجد والنـاس حولهمـا      -فرجع أصحاب قنفذ إلى أبي بكر وعمر    

  !اذهبوا، فإن أذن لكم وإال فادخلوا عليه بغير إذن: فقال عمر. لم يؤذن لنا: فقالوا

  

ــتأذنوا، فقالـــت فاطمـــة  فـــانطلقوا  ــيكم : (÷فاسـ    أن تـــدخلوا علـــى بيتـــي  ١أحـــرج علـ

   ٢إن فاطمـة قالـت كـذا وكـذا فتحرجنـا       : فقـالوا . فرجعـوا وثبـت قنفـذ الملعـون       ). بغير إذن 

  !ما لنا وللنساء: فغضب عمر وقال. أن ندخل بيتها بغير إذن

  

  
                                                

  .حرج عليه أي شدد عليه ١
إن فاطمة حرجت علينا، فتحرجنا أن : فقالوا: هكذا) د(في ) بعد صفحات...) (ثم انطلق بعلي عليه السالم: (من هنا إلى قوله ٢
ما لنا وللنساء ثم أمر أناسا حوله فحملوا حزم الحطب وحمل عمر معهم فجعلوه : فغضب عمر وقال. دخل عليها بيتها بغير إذنهان

يا علي، واهللا لتخرجن فلتبايعن خليفة رسول اهللا عليك أو ألضرمنها عليك : ثم نادى عمر. حول منزله وفيه علي وفاطمة وابناهما
  .نارا فلم يجبه
ثم قال . لنار بالباب وهو متخوف أن يخرج علي عليه السالم بسيفه لما عرف من بأسه وشدته حتى احترق البابفوضع عمر ا

اقتحم عليه فأخرجه فاقتحم هو وأصحابه وثار علي عليه السالم إلى سيفه فسبقوا إليه وكاثروه فضبطوه وألقوا في عنقه : لقنفذ
  .حبال

يا أبتاه يا رسول اهللا وألقت : وبينه، فضربها قنفذ بسوطه وأضغطت بين الباب فصاحتوجاءت فاطمة عليها السالم لتحول بينهم 
  .جنينا ميتا وأثر سوط قنفذ في عضدها مثل الدملوج
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 ، فجعلوه حول منزلثم أمر أناسا حوله أن يحملوا الحطب فحملوا الحطب وحمل معهم عمر
  واهللا لتخـرجن  : (‘ثم نادى عمـر حتـى أسـمع عليـا وفاطمـة        . ^علي وفاطمة وابناهما    

  )!يا علي ولتبايعن خليفة رسول اهللا وإال أضرمت عليك بيتك النار
  .افتحي الباب وإال أحرقنا عليكم بيتكم: يا عمر، ما لنا ولك؟ فقال: ÷فقالت فاطمة 

  .؟ فأبى أن ينصرف)اهللا تدخل على بيتييا عمر، أما تتقي : (فقالت
  

  : وصــاحت÷ودعـا عمــر بالنـار فأضــرمها فـي البــاب ثــم دفعـه فــدخل فاسـتقبلته فاطمــة      
  :فرفــع عمــر الــسيف وهــو فــي غمــده فوجــأ بــه جنبهــا فــصرخت ) يــا أبتــاه يــا رســول اهللا(
بكـر  يا رسـول اهللا، لبـئس مـا خلفـك أبـو        : (فرفع السوط فضرب به ذراعها فنادت     ) يا أبتاه (

  ).وعمر
  

   عن سليلة النبوة×دفاع علي 
  

 فصرعه ووجأ أنفه ورقبته وهـم بقتلـه، فـذكر قـول      ١ فأخذ بتالبيبه ثم نتره      ×فوثب علي   
 لـوال  - يـا بـن صـهاك       -والذي كرم محمدا بـالنبوة      : ( وما أوصاه به، فقال    |رسول اهللا   

  ).بيتي لعلمت إنك ال تدخل |كتاب من اهللا سبق وعهد عهده إلي رسول اهللا 
  

  أبو بكر يصدر أمره بإحراق البيت مرة أخرى
ــي       ــار عل ــدار وث ــوا ال ــى دخل ــاس حت ــل الن ــستغيث، فأقب ــى ســيفه ×فأرســل عمــر ي   . إل

 إليه بـسيفه، لمـا قـد عـرف مـن      ×فرجع قنفذ إلى أبي بكر وهو يتخوف أن يخرج علي        
  .بأسه وشدته

  
  ، فـإن امتنـع فاضـرم علـيهم     إرجع، فـإن خـرج وإال فـاقتحم عليـه بيتـه        : (فقال أبو بكر لقنفذ   

   إلى×فانطلق قنفذ الملعون فاقتحم هو وأصحابه بغير إذن، وثار علي ). بيتهم النار
  

                                                
  .أي جذبه بشدة ١
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   ١سيفه فـسبقوه إليـه وكـاثروه وهـم كثيـرون، فتنـاول بعـضهم سـيوفهم فكـاثروه وضـبطوه                 
  !فألقوا في عنقه حبال

ــة    ــه فاطم ــنهم وبين ــت بي ــذ المل   ÷وحال ــضربها قنف ــت، ف ــاب البي ــد ب ــسوط   عن ــون بال    ٢ع
  .فماتت حين ماتت وإن في عضدها كمثل الدملج من ضربته، لعنه اهللا ولعن من بعث به

  
٤  
   بالجبر واإلكراه×بيعة أمير المؤمنين 

  
 حتى انتهي بـه إلـى أبـي بكـر، وعمـر قـائم بالـسيف علـى             ٣ يعتل عتال    ×ثم انطلق بعلي    

مولى أبـي حذيفـة ومعـاذ بـن جبـل           ، وخالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح وسالم          ٤رأسه
ــوس حــول       ــاس جل ــن ســعيد وســائر الن ــشير ب ــن حــضير وب ــن شــعبة وأســيد ب ــرة ب   والمغي

  ! ٥أبي بكر عليهم السالح
  

   بغير إذن÷الدخول إلى بيت فاطمة 
  إي واهللا، وما عليها من:  قال٦ بغير إذن؟ ÷أدخلوا على فاطمة : قلت لسلمان: قال

                                                
  !فضبطوه وألقوا في عنقه حبال أسود: في اإلحتجاج ١
. ها من ذلك مثل الدملوج من ضرب قنفذ إياهابالسوط على عضدها فبقي أثره في عضد: وفي اإلحتجاج. بسوط كان معه): ب( ٢

فألجأها إلى عضادة باب بيتها، فدفعها فكسر ضلعا من جنبها وألقت جنينا من بطنها فلم تزل ) اضربها: (فأرسل أبو بكر إلى قنفذ
  .صاحبة فراش حتى ماتت من ذلك شهيدة

  .الم ملببا بحبل حتى انتهوا به إلى أبي بكرثم انطلقوا بعلي عليه الس: وفي اإلحتجاج.  أي يجذب ويجر جرا عنيفا٣
 .على رأس أبي بكر بالسيف): ب( ٤
  .قد سلوا السيوف): د(في  ٥
 ق، هذا الموضع من حديث سليم في أرجوزته   ه١٣٣٥  قد نظم العالمة الفقيه السيد محمد بن السيد مهدي القزويني المتوفى  ٦

  : حيث يقول
               عليهم ويهجم الخؤونيا عجبا يستأذن األمين           

  قلت يا سلمان                       هل هجموا ولم يك استيذان: قال سليم
  اي وعزة الجبار                         وما على الزهراء من خمار: فقال

  لكنها الذت وراء الباب                        رعاية للستر والحجاب
                   كادت بنفسي أن تموت حسرةفمذ رأوها عصروها عصرة

  تصيح يا فضة سنديني                         فقد وربى قتلوا جنيني
  فأسقطت بنت الهدى وا حزنا                 جنينها ذاك المسمى محسنا
  ولم يرعها كلما قد فعلوا                       لكنها قد خرجت تولول

  اس                     خلوه أو ألكشفن راسيفانبعثت تصيح بين الن
  .٣ص : رياض المدح والرثاء للشيخ حسين علي آل الشيخ سليمان البالدي البحراني. ٤٩ص : راجع وفاة الصديقة الطاهرة للمقرم
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  ل اهللا يا أبتاه فلبـئس مـا خلفـك أبـو بكـر وعمـر عينـاك        وا أبتاه، وارسو: (خمار فنادت 

فلقد رأيت أبا بكـر ومـن حولـه يبكـون           . - تنادي بأعلى صوتها     -) لم تتفقأ في قبرك   

إنـا  : وينتحبون ما فيهم إال باك غير عمر وخالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة وعمر يقـول    

  .لسنا من النساء ورأيهن في شئ

  

  الحجة على قريش يقيم ×أمير المؤمنين 
أما واهللا لو وقع سيفي في يدي لعلمتم    :  إلى أبي بكر وهو يقول     ×فانتهوا بعلي   : قال

أما واهللا ما ألوم نفسي في جهادكم، ولو كنت اسـتمكنت مـن          . أنكم لن تصلوا إلى هذا أبدا     

  .األربعين رجال لفرقت جماعتكم، ولكن لعن اهللا أقواما بايعوني ثم خذلوني

  

  يـا أبـا بكـر، مـا أسـرع          : ×فقـال علـي     ) خلوا سـبيله  : (به أبو بكر صاح   ولما أن بصر    

ما توثبتم على رسول اهللا بأي حق وبأي منزلة دعوت الناس إلى بيعتك؟ ألـم تبـايعني                 

  باألمس بأمر اهللا وأمر رسول اهللا؟
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 حـين حالـت بينـه وبـين زوجهـا      - بالـسوط   ÷وقد كان قنفذ لعنه اهللا ضرب فاطمـة         
 فألجأها قنفذ لعنـه اهللا إلـى        -) إن حالت بينك وبينه فاطمة فاضربها     : (يه عمر وأرسل إل 

  فلـم تـزل صـاحبة فـراش        .  فألقـت جنينـا مـن بطنهـا        ١عضادة باب بيتها ودفعها فكسر ضـلعها مـن جنبهـا            
  . ماتت صلى اهللا عليها من ذلك شهيدةحتى

  
ع ودع عنـك هـذه      بـاي :  إلى أبي بكـر انتهـره عمـر وقـال لـه            ×ولما انتهى بعلي    : قال

  نقتلـك ذال وصـغارا   : فـإن لـم أفعـل فمـا أنـتم صـانعون؟ قـالوا       :  لـه  ×األباطيل فقال   
  أمـا عبـد اهللا فـنعم، وأمـا         : فقـال أبـو بكـر     . إذا تقتلون عبد اهللا وأخا رسـوله      : ×فقال  

  : آخى بيني وبينه؟ قال|أتجحدون أن رسول اهللا : أخو رسول اهللا فما نقر بهذا قال
  .ك عليهم ثالث مراتفأعاد ذل. نعم

  
ــي    ــيهم عل ــل عل ــم أقب ــال×ث ــصار،    :  فق ــاجرين واألن ــسلمين والمه ــشر الم ــا مع   ي

  يقول يوم غدير خم كذا وكذا وفـي غـزوة تبـوك كـذا              |أنشدكم اهللا، أسمعتم رسول اهللا      
  . عالنية للعامة إال ذكرهم إياه| شيئا قاله فيه رسول اهللا ×وكذا؟ فلم يدع 

  .اللهم نعم: قالوا
  

  بكر يختلق حديثا لغصب الخالفةأبو 
كل مـا قلـت حـق    : ٢فلما تخوف أبو بكر أن ينصره الناس وأن يمنعوه بادرهم فقال له   

 يقـول بعـد   |قد سمعناه بآذاننا وعرفناه ووعته قلوبنا، ولكن قد سمعت رسول اهللا    
م يكن  إنا أهل بيت اصطفانا اهللا وأكرمنا واختار لنا اآلخرة على الدنيا، وإن اهللا ل             : (هذا

  ).ليجمع لنا أهل البيت النبوة والخالفة

                                                
  .ألجأها إلى عضادة بابها فأضغطها فتكسر ضلعا من أضالعها): د( ١
  .نعم، كل ما قلت حق: فقال مبادرا): د( ٢
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  : شهد هذا معك؟ فقال عمر|هل أحد من أصحاب رسول اهللا : ×فقال علي 
 أبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفـة      وقـال . صدق خليفة رسول اهللا، قد سمعته منه كما قال        

  .|صدق، قد سمعنا ذلك من رسول اهللا : ومعاذ بن جبل
  

  الصحيفة الملعونة يفضح ×أمير المؤمنين 
إن قتـل  : " ١لقد وفيتم بصحيفتكم الملعونة التي تعاقدتم عليها في الكعبـة  : ×فقال لهم علي    

  ". هذا األمر عنا أهل البيت ٢اهللا محمدا أو مات لتزون 
  أنت يا زبير وأنت: × فقال ٣فما علمك بذلك؟ ما أطلعناك عليها : فقال أبو بكر

  
                                                

عليها في  اهللا أكبر، ما أشد ما وفيتم بصحيفتكم المعلومة التي تعاهدتم وتعاقدتم: فضحك أمير المؤمنين عليه السالم وقال ١
  .الكعبة

  .منعه إياه:  زوى عنه حقه٢
نقال ، تفصيل المعاقدة ضد الخالفة وكتابة الصحيفة الملعونة ومحتوى الصحيفة، كل ذلك ٩٦ - ١١١ ص ٢٨ج : روي في البحار ٣

  .عن حذيفة بن اليمان الذي كان ممن عايش القضايا وفحص عن جزئياتها
وملخص ذلك أن أول من تعاقد على غصب الخالفة هو أبو بكر وعمر، وكان األساس الذي تعاقدوا عليه وارتكز عليه سائر 

  ).فة ما بقيناإن مات محمد أو قتل نزوي هذا األمر عن أهل بيته فال يصل أحد منهم الخال: (معاهداتهم هو
ثم اتصل بهما أبو عبيدة الجراح ومعاذ بن جبل وأخيرا التحق بهم سالم مولى أبي حذيفة وصاروا خمسة، فاجتمعوا ودخلوا 

وكانت عائشة وحفصة عينين ألبويهما في منزل رسول اهللا صلى اهللا عليه ...) إن مات محمد أو قتل: (الكعبة فكتبوا بينهم كتابا
  .ضاياوآله في جميع الق

ثم إن أبا بكر وعمر اجتمعا وأرسال إلى جماعة الطلقاء والمنافقين ودار الكالم فيما بينهم وأعادوا الخطاب وأجالوا الرأي فاتفقوا 
على أن ينفروا بالنبي صلى اهللا عليه وآله ناقته على عقبة هرشى عند منصرفه من حجة الوداع وهي في طريق مكة قريبة من 

  .دين لنفر الناقة أربعة عشر رجال وقد كانوا عملوا مثل ذلك في غزوة تبوكوكان المتص. الجحفة
ولما دنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله من عقبة هرشى تقدم . فتقدم األمر من اهللا في غدير خم بنصب أمير المؤمنين عليه السالم

  .ك األربعة عشرالقوم فتواروا في ثنية العقبة، إال أن اهللا صرف الشر عن نبيه وفضح أولئ
وكان أول ما في . فلما دخلوا المدينة اجتمعوا جميعا في دار أبي بكر وكتبوا صحيفة بينهم على ما تعاهدوا عليه في الكعبة

الصحيفة النكث لوالية علي بن أبي طالب عليه السالم، وأن األمر إلى أبي بكر وعمر وأبي عبيدة وسالم معهم، ليس بخارج منهم 
هؤالء أصحاب العقبة وعشرون رجال آخر منهم أبو سفيان، عكرمة بن أبي جهل، صفوان بن : عة وثالثون رجالوشهد بذلك أرب

أمية بن خلف، سعيد بن العاص، خالد بن الوليد، عياش بن أبي ربيعة، بشير بن سعيد، سهيل بن عمرو، حكيم بن حزام، صهيب 
  .بن سنان، أبو األعور األسلمي، مطيع بن األسود المدري

  .وهؤالء كانوا رؤساء القبائل وأشرافها، وما من رجل من هؤالء إال ومعه من الناس خلق عظيم يسمعون له ويطيعون
ثم دفعت الصحيفة . وكان الكاتب سعيد بن العاص األموي، فكتب هو الصحيفة باتفاق منهم في المحرم سنة عشرة من الهجرة

 تزل الصحيفة في الكعبة مدفونة إلى أوان عمر بن الخطاب فاستخرجها من إلى أبي عبيدة بن الجراح فوجه بها إلى مكة فلم
  .موضعها
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   يــا مقــداد، أســألكم بــاهللا وباإلســالم، أمــا ســمعتم  يــا ســلمان وأنــت يــا أبــا ذر وأنــت
 قـد كتبـوا   - حتى عد هؤالء الخمسة -إن فالنا وفالنا  (: يقول ذلك وأنتم تـسمعون    |رسول اهللا   

  اللهــم نعــم، : فقــالوا ١؟)بيــنهم كتابــا وتعاهــدوا فيــه وتعاقــدوا أيمانــا علــى مــا صــنعوا إن قتلــت أو مــت 
إنهم قد تعاهدوا وتعاقدوا على ما صنعوا،       (:  يقول ذلك لك   |قد سمعنا رسول اهللا     

  ).وكتبوا بينهم كتابا إن قتلت أو مت أن يتظاهروا عليك وأن يزووا عنك هذا يا علي
إن : بأبي أنت وأمي يا رسول اهللا، فما تأمرني إذا كان ذلك أن أفعـل؟ فقـال لـك    : قلت

  . واحقن دمكوجدت عليهم أعوانا فجاهدهم ونابذهم، وإن أنت لم تجد أعوانا فبايع
،  لو أن أولئك األربعين رجـال الـذين بـايعوني وفـوا لـي لجاهـدتكم فـي اهللا       أما واهللا، : ×فقال علي   

  ٢. ولكن أما واهللا ال ينالها أحد من عقبكما إلى يوم القيامة
  

  الرد على الحديث المختلق بكتاب اهللا تعالى
   الناس على ما آتاهمأم يحسدون: ( قوله تعالى|وفيما يكذب قولكم على رسول اهللا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .إن هلك محمد أن يتظاهروا على أهل بيتي حتى يزيلوا هذا األمر عنهم: وكتبوا بينهم كتابا): د( ١
التفت إلى قبر رسول ثم . أما واهللا لقد أزلتموها عن أهل بيت نبيكم وال ينالها أحد من عقبكم إلى يوم القيامة): د( ٢

  .فالمعذرة إلى اهللا ثم إليك. يا بن عم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني: اهللا صلى اهللا عليه وآله فنادى
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  ، فالكتاب النبـوة،    ١)اهللا من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما           
  .والحكمة السنة، والملك الخالفة، ونحن آل إبراهيم

  
  ×دفاع المقداد وسلمان وأبي ذر عن علي 

نـي ألضـربن بـسيفي وإن أمرتنــي    يـا علـي، بمــا تـأمرني؟ واهللا إن أمرت   : فقـام المقـداد فقـال   
  .كف يا مقداد، واذكر عهد رسول اهللا وما أوصاك به: ×فقال علي . كففت

  
ــت ــت٢فقم ــا         :  وقل ــز هللا دين ــع ضــيما وأع ــي أدف ــم أن ــي أعل ــو أن ــده، ل ــسي بي ــذي نف   وال

أتثبـون علـى أخـي رسـول اهللا ووصـيه         . لوضعت سيفي على عنقي ثم ضربت به قدما قـدما         
  . ولده؟ فأبشروا بالبالء واقنطوا من الرخاءوخليفته في أمته وأبي

  
ــو ذر فقــال  ــة بعــصيانها، إن اهللا يقــول   : وقــام أب ــرة بعــد نبيهــا المخذول   :أيتهــا األمــة المتحي

 إن اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعـض واهللا سـميع       (
م مـن إبـراهيم والـصفوة والـساللة مـن          وآل محمد األخالف من نـوح وآل إبـراهي        . ٣)عليم

  إســماعيل وعتــرة النبــي محمــد، أهــل بيــت النبــوة وموضــع الرســالة ومختلــف المالئكــة،   
وهم كالسماء المرفوعـة والجبـال المنـصوبة والكعبـة المـستورة والعـين الـصافية والنجـوم                  

  د ولـد   محمـد خـاتم األنبيـاء وسـي       . الهادية والشجرة المباركة، أضـاء نورهـا وبـورك زيتهـا          
آدم، وعلي وصي األوصياء وإمـام المتقـين وقائـد الغـر المحجلـين، وهـو الـصديق األكبـر                  
والفاروق األعظم ووصي محمد ووارث علمه وأولى النـاس بـالمؤمنين مـن أنفـسهم كمـا                 

  النبي أولى بالمؤمنين من أنفـسهم وأزواجـه أمهـاتهم وأولـوا األرحـام بعـضهم أولـى بـبعض         : (قال اهللا 
  

                                                
  .٥٤اآلية : سورة النساء ١
  . القائل هو سلمان٢
  .٣٤ و ٣٣اآليتان :  سورة آل عمران٣
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فقدموا من قدم اهللا وأخـروا مـن أخـر اهللا واجعلـوا الواليـة والوراثـة لمـن                   . ١)في كتاب اهللا  
  .جعل اهللا

  
  عمر يهدد عليا بالقتل

  مـا يجلـسك فـوق المنبـر وهـذا      : - وهـو جـالس فـوق المنبـر      -فقام عمـر فقـال ألبـي بكـر          
 - والحـسن والحـسين قائمـان        -جالس محارب ال يقوم فيبايعك؟ أو تأمر به فنضرب عنقه           

ال تبكيا، فواهللا ما يقـدران علـى        :  إلى صدره فقال   ×لما سمعا مقالة عمر بكيا، فضمهما       ف
  .قتل أبيكما

  
  ×دفاع أم أيمن وبريدة عن علي 

يا أبا بكر، ما أسرع ما أبـديتم حـسدكم          : ( فقالت |وأقبلت أم أيمن حاضنة رسول اهللا       
  .اءما لنا وللنس: فأمر بها عمر فأخرجت من المسجد وقال) ونفاقكم

  
   علـى أخـي رسـول اهللا وأبـي ولـده وأنـت       - يـا عمـر   -أتثـب  : وقام بريـدة األسـلمي وقـال     

انطلقـا إلـى علـي    : (|الذي نعرفك في قريش بما نعرفك؟ ألستما قال لكمـا رسـول اهللا         
  .نعم: أعن أمر اهللا وأمر رسوله؟ قال: ؟ فقلتما)وسلما عليه بإمرة المؤمنين

  
  ال يجتمــع ألهــل بيتــي : ( رســول اهللا قــال بعــد ذلــكقــد كــان ذلــك ولكــن: فقــال أبــو بكــر
  .واهللا ما قال هذا رسول اهللا، واهللا ال سكنت في بلدة أنـت فيهـا أميـر              : فقال). النبوة والخالفة 

  !فأمر به عمر فضرب وطرد
  

  ×كيفية بيعة أمير المؤمنين 
   عنقكإذا واهللا نضرب: فإن لم أفعل؟ قال: فقال. قم يا بن أبي طالب فبايع: ثم قال

                                                
  .٦اآلية : سورة األحزاب ١
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فاحتج عليهم ثالث مرات، ثـم مـد يـده مـن غيـر أن يفـتح كفـه، فـضرب عليهـا أبـو بكـر                           
  .ورضي بذلك منه

 يا بن أم إن القوم استـضعفوني وكـادوا        : (- والحبل في عنقه     - قبل أن يبايع     ×فنادى علي   
  ١). يقتلونني

  
  بيعة الزبير وسلمان وأبي ذر والمقداد

ــأبى، فوثــب إل: وقيــل للزبيــر ــايع، ف   يــه عمــر وخالــد بــن الوليــد والمغيــرة بــن شــعبة فــي   ب
  فقــال . أنــاس معهــم، فــانتزعوا ســيفه مــن يــده فــضربوا بــه األرض حتــى كــسروه ثــم لببــوه

  ).يا بن صهاك، أما واهللا لو أن سيفي في يدي لحدت عني: - وعمر على صدره -الزبير 
  .ثم بايع

  
، ثـم أخـذوا يـدي وفتلوهـا         ثم أخذوني فوجئوا عنقي حتـى تركوهـا كالـسلعة         : قال سلمان 

  .فبايعت مكرها
ــايع أحــد مــن األمــة مكرهــا غيــر علــي      ــايع أبــو ذر والمقــداد مكــرهين، ومــا ب   ×ثــم ب

يـا بـن صـهاك، أمـا واهللا         : ولم يكن منا أحد أشد قوال من الزبير، فإنه لما بايع قال           .  وأربعتنا
 أعـرف مـن جبنـك       لوال هؤالء الطغاة الذين أعانوك لما كنت تقدم علي ومعي سـيفي لمـا             

  .ولؤمك، ولكن وجدت طغاة تقوي بهم وتصول
  

ــال  ــر وق ــضب عم ــال : فغ ــذكر صــهاك؟ فق ــا؟   : أت ــن ذكره ــي م ــا يمنعن ــن صــهاك وم   وم
وقد كانت صهاك زانية، أو تنكر ذلك؟ أوليس كانـت أمـة حبـشية لجـدي عبـد المطلـب،                

   زنـى    بعـد مـا    -فزنى بها جدك نفيل، فولدت أباك الخطاب فوهبهـا عبـد المطلـب لجـدك                
  ٢ فولدته، وإنه لعبد لجدي ولد زنا؟ -بها 

                                                
  .١٥٠اآلية : سورة األعراف ١
إن صهاك كانت أمة حبشية لعبد المطلب وكانت ترعى له اإلبل فوقع عليها نفيل : ٢٩٥ص ) طبع قديم (٨ج : وي في البحارر ٢

ثم إن الخطاب لما بلغ الحلم رغب في صهاك فوقع عليها فجاءت بابنة، فلفقها في خرقة من صوف ورمتها . فجاءت بالخطاب
فلما بلغت رآها خطاب يوما فرغب فيها . مغيرة مرمية فأخذها ورباها وسماها حنتمةفرآها هاشم بن ال. خوفا من موالها في الطريق

  .فكان الخطاب أبا وجدا وخاال لعمر، وكانت حنتمة أما وأختا وعمة له. وخطبها من هاشم فأنكحها إياه فجاءت بعمر بن الخطاب
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  .فأصلح بينهما أبو بكر وكف كل واحد منهما عن صاحبه
  

٥  
   يقيمون الحجة على الغاصبين×أصحاب أمير المؤمنين 

  
  كلمة سلمان بعد البيعة
   ولــم تقــل شــيئا؟- يــا ســلمان -أفبايعــت أبــا بكــر : فقلــت لــسلمان: قــال ســليم بــن قــيس

  تبـا لكـم سـائر الـدهر أو تـدرون مـا صـنعتم بأنفـسكم؟             : -بعـد مـا بايعـت        -قد قلـت    : قال
  أصــبتم وأخطــأتم أصــبتم ســنة مــن كــان قــبلكم مــن الفرقــة واالخــتالف، وأخطــأتم ســنة  

  ١. نبيكم حتى أخرجتموها من معدنها وأهلها
  يــا ســلمان، أمــا إذ بــايع صــاحبك وبايعــت فقــل مــا شــئت وافعــل مــا بــدا لــك  : فقــال عمــر
  .ك ما بدا لهوليقل صاحب

  
إن عليك وعلى صـاحبك الـذي بايعتـه         : ( يقول |سمعت رسول اهللا    : فقلت: قال سلمان 

  قـل مـا شـئت، ألـيس     : فقـال ). مثل ذنوب جميع أمته إلى يوم القيامة ومثـل عـذابهم جميعـا     
  قد بايعت ولم يقر اهللا عينيك بأن يليها صاحبك؟

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
: وما الذي أصبنا وأخطأنا؟ قلت: قالوا. ا صنعتم بأنفسكمتبا لكم، أصبتم وأخطأتم، لو تدرون م: بلى، قد قلت: قال: هكذا) د(في  ١

  .أصبتم سنة من كان قبلكم من الفرقة والضاللة واالختالف، وأخطأتم سنة نبيكم حين أخرجتموها من معدنها وأهلها
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 - باسمك ونـسبك وصـفتك   -إنك : (المنزلةأشهد أني قد قرأت في بعض كتب اهللا         : فقلت
قل ما شـئت، ألـيس قـد أزالهـا اهللا عـن أهـل هـذا البيـت                   : فقالوا لي ) باب من أبواب جهنم   

  الذين اتخذتموهم أربابا من دون اهللا؟
  فيومئــذ : ( يقــول، وســألته عــن هــذه اآليــة|أشــهد أنــي ســمعت رســول اهللا : فقلــت لــه

  .، فأخبرني بأنك أنت هو١) دال يعذب عذابه أحد وال يوثق وثاقه أح
  

  !أسكت، أسكت اهللا نامتك، أيها العبد، يا بن اللخناء: فقال عمر
  .أقسمت عليك يا سلمان لما سكت: ×فقال علي 

   بالـسكوت لخبرتـه بكـل شـئ نـزل فيـه، وكـل               ×واهللا لو لم يـأمرني علـي        : فقال سلمان 
إنـك  : د سكت قـال لـي     فلما رآني عمر ق   .  فيه وفي صاحبه   |شئ سمعته من رسول اهللا      

  .له لمطيع مسلم
  

  كلمة أبي ذر بعد البيعة
يـا سـلمان، أال تكـف كمـا كـف      : فلما أن بايع أبو ذر والمقداد ولم يقـوال شـيئا قـال عمـر           

صاحباك؟ واهللا ما أنت بأشد حبا ألهل هـذا البيـت منهمـا وال أشـد تعظيمـا لحقهـم منهمـا،               
  .وقد كفا كما ترى وبايعا

 مـن  - وقـد فعـل   -ر، أفتعيرنـا بحـب آل محمـد وتعظـيمهم؟ لعـن اهللا       يـا عمـ   : فقال أبـو ذر   
ــة      ــابهم ورد هــذه األم ــاس علــى رق   أبغــضهم وافتــرى علــيهم وظلمهــم حقهــم وحمــل الن

  .القهقرى على أدبارها
  آمـين لعـن اهللا مـن ظلمهـم حقهـم ال واهللا مـا لهـم فيهـا مـن حـق ومـا هـم فيهـا                      : فقال عمر 

  فلم خاصمتم األنصار بحقهم وحجتهم؟: رقال أبو ذ. وعرض الناس إال سواء

                                                
فيومئذ ال (له عن الباقر عليه السالم في قو: ٣٣٦ص ) مخطوط(روى ابن شهرآشوب في المثالب . ٢٦ و ٢٥اآليتان : سورة الفجر ١

  .٧٩٥ ص ٢ج : راجع تأويل اآليات. زفر، فال يعذب عذابه يوم القيامة أحد من خلقه: قال) يعذب عذابه أحد
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   بعد البيعة×كلمة أمير المؤمنين 
  يا بن صـهاك، فلـيس لنـا فيهـا حـق وهـي لـك والبـن آكلـة الـذبان؟          :  لعمر×فقال علي   
  كف اآلن يـا أبـا الحـسن إذ بايعـت، فـإن العامـة رضـوا بـصاحبي ولـم يرضـوا،                     : فقال عمر 

  بك فما ذنبي؟
  ل ورسـوله لـم يرضـيا إال بـي، فأبـشر أنـت وصـاحبك                ولكـن اهللا عـز وجـ      : ×فقال علي   

  ويلـك يـا بـن الخطـاب، لـو تـرى            . ومن اتبعكما ووازركما بسخط مـن اهللا وعذابـه وخزيـه          
  مــاذا جنيــت علــى نفــسك لــو تــدري مــا منــه خرجــت وفيمــا دخلــت ومــا ذا جنيــت علــى   

  نفسك وعلى صاحبك؟
  .ه وغائلته فدعه يقول ما شاءيا عمر، أما إذ قد بايعنا وآمنا شره وفتك: فقال أبو بكر

  
  أصحاب الصحيفة الملعونة في تابوت جهنم

 يعنينـي وأبـا ذر   -أذكـركم بـاهللا أيهـا األربعـة       . لست بقائل غير شئ واحد    : ×فقال علي   
إن تابوتا من نـار فيـه اثنـا عـشر رجـال،             :  يقول |سمعت رسول اهللا    : -والزبير والمقداد   

  ، علـى  ١ي جـب فـي قعـر جهـنم فـي تـابوت مقفـل              ستة من األولين وستة من اآلخـرين، فـ        
 فإذا أراد اهللا أن يسعر جهنم كشف تلك الصخرة عن ذلك الجب فاستعرت. ذلك الجب صخرة

  .جهنم من وهج ذلك الجب ومن حره
أمـا  :  عـن األولـين، فقـال      - وأنتم شهود به     - عنهم   |فسألت رسول اهللا    : ×قال علي   

عــون الفراعنــة، والــذي حــاج إبــراهيم فــي ربــه، األولــون فــابن آدم الــذي قتــل أخــاه، وفر
  ورجالن من بني إسرائيل بـدال كتـابهم وغيـرا سـنتهم، أمـا أحـدهما فهـود اليهـود واآلخـر                   

  وفي اآلخرين الدجال وهؤالء الخمسة أصحاب. ، وإبليس سادسهم٢نصر النصارى 

                                                
  .في جب في قعر جهنم، ذلك التابوت في تابوت آخر من نار مقفل عليه): د( ١
خ ) ب( وإبليس غير مذكور في النسخ إال في ،)واآلخر نصر النصارى، وعاقر الناقة، وقاتل يحيى بن زكريا: (... في النسخ هكذا ٢
ونحن صححناه على ما في كتاب اإلحتجاج حيث أورد الحديث بعينه نقال عن سليم وذكر إبليس ولم يذكر عاقر الناقة وقاتل . ل

  .يحيى
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   الــصحيفة والكتــاب وجبــتهم وطــاغوتهم الــذي تعاهــدوا عليــه وتعاقــدوا علــى عــداوتك   
  .يا أخي، وتظاهرون عليك بعدي، هذا وهذا حتى سماهم وعدهم لنا

  .|صدقت، نشهد أنا سمعنا ذلك من رسول اهللا : فقلنا: قال سلمان
  

   في عثمان والزبير|كلمة رسول اهللا 
ــال عثمــان  ــال      : فق ــي؟ فق ــؤالء حــديث ف ــد أصــحابك ه ــدك وعن ــا عن ــا الحــسن، أم ــا أب   ي

  . ثم لم يستغفر اهللا لك بعد ما لعنك١رتين بلى، سمعت رسول اهللا يلعنك م: ×علي 
  .مــا لــي ومــا لــك وال تــدعني علــى حــال، عهــد النبــي وال بعــده : فغــضب عثمــان ثــم قــال

ــال علـــي  ــأرغم اهللا أنفـــك : ×فقـ ــال عثمـــان. نعـــم، فـ ــواهللا لقـــد ســـمعت مـــن  : فقـ   فـ
  )!إن الزبير يقتل مرتدا عن اإلسالم: ( يقول|رسول اهللا 
صدق عثمان، وذلـك أنـه يبـايعني بعـد          : - فيما بيني وبينه     - لي   ×فقال علي   : قال سلمان 

  .قتل عثمان وينكث بيعتي فيقتل مرتدا
  

   إال أربعة|ارتد الناس بعد الرسول 
  ). غيـر أربعـة  |إن الناس كلهـم ارتـدوا بعـد رسـول اهللا     : (٢×فقال علي  : قال سلمان 

  . العجـل ومـن تبعـه    بمنزلة هارون ومـن تبعـه ومنزلـة    |إن الناس صاروا بعد رسول اهللا       
  .فعلي في شبه هارون وعتيق في شبه العجل وعمر في شبه السامري

  
                                                

 عليه وآله امرأتيهما أنه لما توفي أبو سلمة وعبد اهللا بن حذافة، وتزوج النبي صلى اهللا: ٣١٢ طبع قديم ص ٨ج : روي في البحار ١
  أينكح محمد نسائنا إذا متنا وال ننكح نساءه إذا مات؟: أم سلمة وحفصة، قال طلحة وعثمان

ما كان لكم أن : (فأنزل اهللا تعالى. واهللا لو قد مات لقد أجلنا على نساءه بالسهام وكان طلحة يريد عائشة وعثمان يريد أم سلمة
واجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند اهللا عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن اهللا كان بكل شئ تؤذوا رسول اهللا وال أن تنكحوا أز

  ).إن الذين يؤذون اهللا ورسوله لعنهم اهللا في الدنيا واآلخرة وأعد لهم عذابا مهينا: (وأنزل) عليما
بآل  هللا صلى اهللا عليه وآله إال من عصمه اهللاإن القوم ارتدوا بعد رسول ا: ثم أقبل علي سلمان فقال: قال سليم:  في اإلحتجاج٢

  .محمد عليهم السالم
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  ليجيــئن قــوم مــن أصــحابي مــن أهــل العليــة والمكانــة  :  يقــول|وســمعت رســول اهللا 
  .فــإذا رأيــتهم ورأونــي وعــرفتهم وعرفــوني اختلجــوا دونــي  . منــي ليمــروا علــى الــصراط 

ــ: أي رب، أصــحابي أصــحابي فيقــال: فــأقول   دري مــا أحــدثوا بعــدك، إنهــم ارتــدوا  مــا ت
  .بعدا وسحقا: فأقول. على أدبارهم حيث فارقتهم

  
  لتــركبن أمتــي ســنة بنــي إســرائيل حــذو النعــل بالنعــل   :  يقــول|وســمعت رســول اهللا 

  وحذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بـذراع وباعـا ببـاع، حتـى لـو دخلـوا جحـرا لـدخلوا             
 كتبه ملك واحد في رق واحد بقلـم واحـد، وجـرت األمثـال               إن التوراة والقرآن  . فيه معهم 

  .والسنن سواء
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٥  
  
  

  إبليس ومؤسس السقيفة يوم القيامة
  

  ســمعت ســلمان الفارســي : عــن أبــان بــن أبــي عيــاش عــن ســليم بــن قــيس الهاللــي، قــال  

  : ١يقول

  

ــؤتى   ــإبليس مزمومـــــا بزمـــــام مـــــن نـــــار، ويـــ ــؤتى بـــ   إذا كـــــان يـــــوم القيامـــــة يـــ

  

  

  

  

  
                                                

 عن اإلختصاص للشيخ المفيد بأسناده عن أبي ٩٥ ح ٣١٥ قديم ص ٨ج : ينبغي أن أورد بذيل هذا الحديث ما رواه في البحار ١
: ن يدي قنبر، فإذا إبليس قد أقبل، فقلتخرجت ذات يوم إلى ظهر الكوفة وبي: عبد اهللا عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السالم قال

  ولم تقول هذا يا أمير المؤمنين؟: بئس الشيخ أنت فقال
يا إلهي وسيدي، ما : إنه لما هبطت بخطيئتي إلى السماء الرابعة ناديت. فواهللا ألحدثنك بحديث عني عن اهللا عز وجل ما بيننا ثالث

فانطلقت . بلى، قد خلقت من هو أشقى منك، فانطلق إلى مالك يريكه: ليفأوحى اهللا تعالى إ. أحسبك خلقت خلقا هو أشقى مني
فانطلق بي مالك إلى النار، فرفع الطبق األعلى . أرني من هو أشقى مني: السالم يقرء عليك السالم ويقول: إلى مالك فقلت

  .اهدئي فهدأت: فقال لها. فخرجت نار سوداء ظننت أنها قد أكلتني وأكلت مالكا
  .اخمدي: فقال لها. بي إلى الطبق الثاني فخرجت نار هي أشد من تلك سوادا وأشد حمىثم انطلق 

فخرجت نار ظننت أنها قد أكلتني وأكلت . فخمدت، إلى أن انطلق بي إلى السابع، وكل نار تخرج من طبق هي أشد من األولى
إنك لن تخمد إلى : فقال.  تخمد وإال خمدتمرها يا مالك: فوضعت يدي على عيني وقلت. مالكا وجميع ما خلقه اهللا عز وجل

فرأيت رجلين في أعناقهما سالسل النيران معلقين بهما إلى فوق، وعلى رؤوسهما قوم معهم . فأمرها فخمدت. الوقت المعلوم
ن يخلق  وكنت قبل قرأته، قبل أ-أو ما قرأت على ساق العرش : يا مالك، من هذان؟ فقال: فقلت. مقامع النيران يقمعونهما بها

  .هذان عدوا أولئك وظالماهم: فقال). ال إله إال اهللا، محمد رسول اهللا، أيدته ونصرته بعلي (-الدنيا بألفي عام 
  ).وأصحابه قعرا يشرف عليه إبليس فيلعنه) أي عمر(ألصلبنه : (قال اهللا تعالى: ٢٩٨ قديم ص ٨ج : وروي في البحار
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  ! مزموما بزمامين من نار١بزفر 

  

ثكلتك أمك، مـن أنـت؟ أنـا الـذي فتنـت األولـين              : فينطلق إليه إبليس فيصرخ ويقول    

  !واآلخرين وأنا مزموم بزمام واحد وأنت مزموم بزمامين

  

  .أنا الذي أمرت فأطعت، وأمر اهللا فعصي: فيقول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

عمر وصاحبه، فاألول لموافقة الوزن والثاني لمشابهته لحبتر ) حبتر(و ) زفر: (٢٢٣ ص ٢٢ج : قال العالمة المجلسي في البحار ١
  .وهو الثعلب في الحيلة والمكر

  .١١٩ ص ٣٧ و ج ٢٢٣ ص ٢٢ج : راجع البحار. كناية عن عمر في كثير من الروايات) زفر(أستعمل كلمة : أقول
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١٦٦

٦  
  

  ×مفاخر أمير المؤمنين 
  

  :، قالوا× أبو ذر وسلمان والمقداد، ثم سمعته من علي وحدثني: وقال سليم

 أي أخي، فاخر: × لعلي   |، فقال رسول اهللا     ×إن رجال فاخر علي بن أبي طالب        

  وأكرمهم أبا وأكرمهم أخا وأكرمهم نفسا وأكـرمهم نـسبا          ١العرب، فأنت أكرمهم ابن عم      

  ومالـك، وأتمهـم   وأكرمهم زوجة وأكرمهم ولدا وأكرمهم عمـا، وأعظمهـم عنـاء بنفـسك            

  .حلما وأقدمهم سلما وأكثرهم علما

 وأشـجعهم قلبـا فـي لقـاء يـوم الهـيج،             ٢وأنت أقرأهم لكتاب اهللا وأعلمهـم بـسنن اهللا          

وأجودهم كفا وأزهدهم في الدنيا وأشدهم اجتهادا وأحسنهم خلقا وأصـدقهم لـسانا            

  .وأحبهم إلى اهللا وإلي

  

  ×  بظلم األمة ألمير المؤمنين|إخبار النبي 
 تعبد اهللا وتصبر على ظلم قريش، ثم تجاهدهم في سـبيل اهللا   وستبقى بعدي ثالثين سنة   

تقاتل على تأويل القرآن كمـا قاتلـت معـي علـى تنزيلـه            . عز وجل إذا وجدت أعوانا    

  .الناكثين والقاسطين والمارقين من هذه األمة

  ي الـبغض   قاتلـك يعـدل عـاقر الناقـة فـ         . ثم تقتل شهيدا تخضب لحيتك من دم رأسك       

  ٣. إلى اهللا والبعد من اهللا ومني، ويعدل قاتل يحيى بن زكريا وفرعون ذا األوتاد

                                                
  ....وأكرمهم زواجا ب، فأنت أكرمهم وابن عم رسول اهللايا علي فاخر أهل الشرق والغرب والعجم والعر: في الفضائل ١
  .بسر اهللا): ب( ٢
يا علي، إنك من بعدي في كل أمر غالب مغلوب مغصوب، تصبر على األذى في اهللا وفي رسوله محتسبا : (زاد في الفضائل ٣

  ).أجرك غير ضائع عند اهللا، فجزاك اهللا بعدي عن اإلسالم خيرا
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  ×كالم الحسن البصري عن فضائل أمير المؤمنين 
صـدق سـليم   : وحدثت بهذا الحـديث الحـسن البـصري عـن أبـي ذر، فقـال        : قال أبان 

 والفقـه، وفـي     لعلي بن أبي طالب السابقة في الدين والعلـم والحكمـة          . وصدق أبو ذر  
 فـي  ١الرأي والصحبة وفي الفضل وفي البسطة وفي العشيرة وفي الصهر، وفي النجدة      

الحرب، وفي الجود وفي الماعون وفـي العلـم بالقـضاء وفـي القرابـة للرسـول والعلـم         
 إن عليا في كل أمـر أمـره علـي، فـرحم اهللا      . بالقضاء والفصل وفي حسن البالء في اإلسالم      

  .ثم بكى حتى بل لحيته. عليا وصلى عليه
  

  إذا ذكرتـه؟  ) صـلى اهللا عليـه    (يا أبـا سـعيد، أتقـول ألحـد غيـر النبـي              : فقلت له  ٢: قال
وإن عليا خيـر  . ترحم على المسلمين إذا ذكرتهم وصل على محمد وآل محمد  : فقال

  .آل محمد
  يا أبا سعيد، خير من حمزة ومن جعفر ومن فاطمة ومن الحسن والحسين؟: فقلت
  إنـه  : بمـا ذا؟ قـال  :  واهللا، إنه لخير منهم، ومن يشك أنه خير منهم؟ فقلـت لـه        إي: فقال

 وعلي خيـر مـنهم بالـسبق      . لم يجر عليه اسم شرك وال كفر وال عبادة صنم وال شرب خمر            
 زوجتـك : (÷ قال لفاطمـة  |وإن رسول اهللا . إلى اإلسالم والعلم بكتاب اهللا وسنة نبيه 

،  آخى بـين أصـحابه  |وإن رسول اهللا . را منه الستثناه ، فلو كان في األمة خي     )خير أمتي 
ونصبه يوم غـدير خـم     . وآخى بين علي ونفسه، فرسول اهللا خيرهم نفسا وخيرهم أخا         
من كنت مـواله فعلـي      : (وأوجب له من الوالية على الناس مثل ما أوجب لنفسه فقال          

  حـد مـن    ، ولـم يقـل ذلـك أل       )أنت منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى          : (وقال له ). مواله
  .وله سوابق كثيرة ومناقب ليس ألحد من الناس مثلها. أهل بيته وال ألحد من أمته غيره

  
  ثم من؟: قلت. زوجته وابناه: ؟ قال×من خير هذه األمة بعد علي : فقلت له: قال
  إن خير الناس أصحاب الكساء الذين نزلت فيهم آية التطهير،. ثم جعفر وحمزة: قال

                                                
  .أي الشجاعة والغلبة ١
  . القائل أبان يخاطب الحسن البصري٢
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١٦٨

هؤالء ثقتـي   : نفسه وعليا وفاطمة والحسن والحسين، ثم قال       |ضم فيه رسول اهللا     
 أدخلنـي : فقالـت أم سـلمة    . وعترتي في أهل بيتي، فأذهب اهللا عنهم الرجس وطهـرهم تطهيـرا           

يا أم سلمة، أنت بخير وإلى خير، وإنما نزلت هـذه           : فقال لها . معك ومعهم في الكساء   
  .اآلية في وفي هؤالء خاصة

  
  برير نفاقهمحاولة الحسن البصري ت

   وما سمعتك تقول فيه؟×اهللا يا أبا سعيد ما ترويه في علي : فقلت
يـا أخـي، لـوال    . يا أخي، أحقن بذلك دمي من هؤالء الجبـابرة الظلمـة لعـنهم اهللا             : قال

وإنمـا  . ذلك لقد شالت بي الخشب ولكني أقول ما سمعت فيبلغهم ذلك فيكفون عني        
  :قال اهللا عـز وجـل  .  فيحسبون أني لهم ولي ،×أعني ببغض علي غير علي بن أبي طالب         

  .يعني التقية١) ادفع بالتي هي أحسن السيئة(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٩٦اآلية : سورة المؤمنون ١
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٧  
  

  اختالف األمة وفرقها
  

  افتراق األمة إلى ثالث وسبعين فرقة
  : يقول×سمعت علي بن أبي طالب : قال سليم: قال أبان

  ة فـي النــار وفرقـة فــي   إن األمـة سـتفترق علــى ثـالث وســبعين فرقـة، اثنتــان وسـبعون فرقــ     
  وثالث عشرة فرقة مـن الـثالث والـسبعين تنتحـل محبتنـا أهـل البيـت، واحـدة منهـا                     . الجنة

  !في الجنة واثنتا عشرة في النار
  

  تعيين الفرقة الناجية
  وأمـــا الفرقـــة الناجيـــة المهديـــة المؤملـــة المؤمنـــة المـــسلمة الموافقـــة المرشـــدة فهـــي   

  يعــة لــي المتبرئــة مــن عــدوي المحبــة لــي والمبغــضة  المؤتمنــة بــي المــسلمة ألمــري المط
ــه،        ــاب اهللا وســنة نبي ــاعتي مــن كت ــرض ط ــامتي وف ــد عرفــت حقــي وإم ــي ق ــدوي، الت   لع
فلم ترتد ولم تشك لما قد نور اهللا في قلبها من معرفـة حقنـا وعرفهـا مـن فـضلها، وألهمهـا                       

  ينـا ال يخالطــه  وأخـذها بنواصـيها فأدخلهــا فـي شــيعتنا حتـى اطمأنــت قلوبهـا واســتيقنت يق     
  .شك

  
  أئمة الفرقة الناجية

  إني أنا وأوصـيائي بعـدي إلـى يـوم القيامـة هـداة مهتـدون، الـذين قـرنهم اهللا بنفـسه ونبيـه                          
في آي من الكتاب كثيرة، وطهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء علـى خلقـه وحجتـه فـي أرضـه               

  رآن معنــا وخزانــه علــى علمــه ومعــادن حكمــه وتراجمــة وحيــه وجعلنــا مــع القــرآن والقــ  
  . حوضه كما قال|ال نفارقه وال يفارقنا حتى نرد على رسول اهللا 
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١٧٠

  الفرق الثالث والسبعون يوم القيامة
وتلك الفرقة الواحدة من الثالث والسبعين فرقـة هـي الناجيـة مـن النـار ومـن جميـع الفـتن                  

ر والضالالت والشبهات، وهم من أهل الجنة حقـا، وهـم سـبعون ألفـا يـدخلون الجنـة بغيـ                   
  .حساب

ــدين         ــر الحــق، الناصــرون ل ــدينون بغي ــم المت ــسبعين ه ــين وال ــرق االثنت ــك الف ــع تل   وجمي
الــشيطان اآلخــذون عــن إبلــيس وأوليائــه، هــم أعــداء اهللا تعــالى وأعــداء رســوله وأعــداء   

ــار بغيــر حــساب  ــسوا اهللا ورســوله   . المــؤمنين، يــدخلون الن ــراء مــن اهللا ومــن رســوله، ن   ١ب
ه وعبــدوا غيــر اهللا مــن حيــث ال يعلمــون، وهــم يحــسبون أنهــم  وأشــركوا بــاهللا وكفــروا بــ

يحلفــون لــه كمــا (، ٢) واهللا ربنــا مــا كنــا مــشركين: (يحــسنون صــنعا، يقولــون يــوم القيامــة
  .٣)يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شئ أال إنهم هم الكاذبون

  
  المستضعفون دينيا

ــال ــأتم    : فقلــت: ق ــم ي ــف فل ــد وق ــت مــن ق ــؤمنين، أرأي ــر الم ــا أمي ــادكم  ي ــم يع    بكــم ول
وهـو  ) ال أدري: (ولم ينصب لكم ولم يتعصب ولم يتولكم ولـم يتبـرء مـن عـدوكم وقـال      

  صادق؟
ــال ــى رســول اهللا      : ق ــا عن ــة، إنم ــسبعين فرق ــثالث وال ــن ال ــك م ــيس أولئ ــالثالث |ل    ب

  .والسبعين فرقة الباغين الناصبين الذين قد شهروا أنفسهم ودعوا إلى دينهم
ن بدين الرحمن، واثنتان وسبعون تدين بدين الشيطان وتتولى على قبولهـا            ففرقة واحدة منها تدي   

  .وتتبرأ ممن خالفها
   ولــم يعــرف واليتنــا وال ضــاللة عــدونا     |فأمــا مــن وحــد اهللا وآمــن برســول اهللا     

  ولم ينصب شيئا ولم يحل ولم يحرم، وأخذ بجميع ما ليس بين المختلفين من األمة
                                                

  ....براء من اهللا ومن رسوله واهللا ورسوله براء منهم، سبوا اهللا ورسوله وأشركوا: هكذا) د(في  ١
 .٢٣اآلية :  سورة األنعام٢
 .١٨اآلية :  سورة المجادلة٣
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  ر به، وكـف عمـا بـين المختلفـين مـن األمـة خـالف فـي         فيه خالف في أن اهللا عز وجل أم  

أن اهللا أمر به أو نهى عنه، فلم ينـصب شـيئا ولـم يحلـل ولـم يحـرم وال يعلـم ورد علـم مـا                     

  .أشكل عليه إلى اهللا فهذا ناج

  

  أهل الجنة وأهل النار وأصحاب األعراف
  وهـــذه الطبقـــة بـــين المـــؤمنين وبـــين المـــشركين، هـــم أعظـــم النـــاس وجلهـــم، وهـــم   

  أصـــحاب الحـــساب والمـــوازين واألعـــراف، والجهنميـــون الـــذين يـــشفع لهـــم األنبيـــاء 

  ١). الجهنميين(والمالئكة والمؤمنون، ويخرجون من النار فيسمون 

  فأمــا المؤمنــون فينجــون ويــدخلون الجنــة بغيــر حــساب، أمــا المــشركون فيــدخلون النــار   

ــر حــساب  ــؤم     . بغي ــين الم ــصفات ب ــذه ال ــل ه ــى أه ــا الحــساب عل ــشركين، وإنم   نين والم

ــضعفين      ــذين خلطــوا عمــال صــالحا وآخــر ســيئا والمست ــة وال ــوبهم والمقترف   والمؤلفــة قل

  الذين ال يستطيعون حيلة الكفر والشرك وال يحسنون أن ينصبوا وال يهتدون سبيال إلى

  

                                                
ثم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله لعلي عليه السالم: السالم قال عن أبي عبد اهللا عليه ٨ ح ٣٥٥ ص ٨ج : روي في البحار ١

 وتأخذ ذريتك بحجزتك وتأخذ شيعتك بحجزة ذريتك، فأين يذهب بكم إال - وهي الحق -تأخذ بحجزتي وآخذ بحجزة اهللا 
  :إلى الجنة؟ فإذا دخلتم الجنة فتبوأتم مع أزواجكم ونزلتم منازلكم أوحى اهللا إلى مالك

فإذا وجد أهل جهنم روح . فيفتح أبواب جهنم فتطلون عليهم. تح باب جهنم لينظر أوليائي إلى ما فضلتهم على عدوهمأن اف
  .يا مالك، أتطمع لنا في تخفيف العذاب عنا؟ إنا لنجد روحا: رائحة الجنة قالوا
يا فالن، ألم تك : فعون رؤوسهم، فيقول هذافير. إن اهللا أوحى إلي أن أفتح أبواب جهنم لينظر أهل الجنة إليكم: فيقول لهم مالك

يا فالن، ألم تك : يا فالن، ألم تك تخاف فآويتك؟ ويقول هذا: ألم تك تعري فأكسوك؟ ويقول هذا: تجوع فأشبعك؟ ويقول هذا
  :فيقولون. بلى: تحدث فأكتم عليك؟ فيقولون

سألتم ربكم : فيقولون). الجهنميين(فيها ملومين ويسمون فيدعون لهم فيخرجون من النار إلى الجنة فيكونون . استوهبونا من ربكم
فيدعون فيوحي اهللا إلى ريح فتهب على أفواه أهل . فأنقذنا من عذابه فادعوه يذهب عنا هذا االسم ويجعل لنا في الجنة مأوى

  .الجنة فينسيهم ذلك االسم ويجعل لهم في الجنة مأوى
كان أبو : ، فقال)الجهنميين(سألت أبا عبد اهللا عليه السالم عن : مسلم قال عن محمد بن ٢٩ ح ٣٦٠ ص ٨ج : وروي في البحار

فينضح عليهم من مائها، فينبتون ) عين الحيوان(يخرجون منها فينتهى بهم إلى عين عند باب الجنة تسمى : جعفر عليه السالم يقول
  .كما تنبت الزرع، تنبت لحومهم وجلودهم وشعورهم
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  إن اهللا . أن يكونــوا مــؤمنين عــارفين، فهــم أصــحاب األعــراف، وهــؤالء هللا فــيهم المــشيئة  

  .يدخل أحدا منهم النار فبذنبه وإن تجاوز عنه فبرحمتهعز وجل إن 

  

  المؤمن والكافر والمستضعف
  .ال: ×أصلحك اهللا، أيدخل النار المؤمن العارف الداعي؟ قال : فقلت

  .ال، إال أن يشاء اهللا: ×أفيدخل الجنة من ال يعرف إمامه؟ قال : قلت

  .ال كافر، إال أن يشاء اهللاال يدخل النار إ: أيدخل الجنة كافر أو مشرك؟ قال: قلت

  أصــلحك اهللا، فمــن لقــي اهللا مؤمنــا عارفــا بإمامــه مطيعــا لــه، أمــن أهــل الجنــة هــو؟ : قلــت

الــذين آمنــوا وعملــوا : (نعــم إذا لقــي اهللا وهــو مــؤمن مــن الــذين قــال اهللا عــز وجــل : قــال

ــصالحات ــون   (، ١) ال ــانوا يتق ــوا وك ــذين آمن ــانهم     (، ٢) ال ــسوا إيم ــم يلب ــوا ول ــذين آمن   ال

  ٣). بظلم

ــت ــال   : قل ــائر؟ ق ــى الكب ــنهم عل ــي اهللا م ــه وإن    : فمــن لق ــه فبذنب ــشيته، إن عذب ــي م ــو ف   ه

  .تجاوز عنه فبرحمته

  نعــم بذنبــه، ألنــه لــيس مــن المــؤمنين الــذين عنــى : فيدخلــه النــار وهــو مــؤمن؟ قــال: قلــت

 وال هـم  أنـه ال خـوف علـيهم   (و ) أنه لهم ولي(، ألن الذين عنى اهللا  )أنه ولي المؤمنين  (اهللا  

ــوا الـــصالحات والـــذين   (٤، هـــم المؤمنـــون )يحزنـــون   الـــذين يتقـــون اهللا والـــذين عملـ

  ٥). لم يلبسوا إيمانهم بظلم
                                                

  ).والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون: ( وتمام اآلية هكذا،٨٢اآلية : سورة البقرة ١
  .٦٣اآلية :  سورة يونس٢
  ).أولئك لهم األمن وهم مهتدون: (... ، وتمام اآلية هكذا٨٢اآلية : سورة األنعام ٣
وهي إشارة إلى قوله تعالى في . م في هذه اآلياتأي إن المؤمنين الذين عنى اهللا في تلك اآلية هم المؤمنون الذين جاء وصفه ٤

وإلى قوله تعالى ) إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا واهللا ولي المؤمنين: (٦٨اآلية : سورة آل عمران
  ).أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم يحزنون: (٦٢اآلية : في سورة يونس

  .إلى مواضع اآليات في المصحف قد مر اإلشارة ٥
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  الفرق بين اإليمان واإلسالم
أمـا اإليمــان فـاإلقرار بالمعرفــة،   : يـا أميــر المـؤمنين، مــا اإليمـان ومــا اإلسـالم؟ قــال    : قلـت 

  .همواإلسالم فما أقررت به والتسليم والطاعة ل
  مــن عرفــه اهللا نفــسه ونبيــه وإمامــه ثــم أقــر  : اإليمــان اإلقــرار بعــد المعرفــة بــه؟ قــال : قلــت

  .بطاعته فهو مؤمن
ــال  : قلــت ــد؟ ق ــرار مــن العب ــة مــن اهللا واإلق ــة   : المعرف ــاء وحجــة ومن ــة مــن اهللا دع   المعرف

فـي  ونعمة، واإلقرار من اهللا قبـول العبـد، يمـن علـى مـن يـشاء، والمعرفـة صـنع اهللا تعـالى                         
  .القلب، واإلقرار فعال القلب من اهللا وعصمته ورحمته

  
  تكليف الجاهل بالحق

ــم،           ــا ال يعل ــف ويكــف عم ــه أن يق ــه، وعلي ــة علي ــال حج ــا ف ــه اهللا عارف ــم يجعل ــن ل   فم
  .فإنما يحمده علـى عملـه بالطاعـة ويعذبـه علـى عملـه بالمعـصية               . فال يعذبه اهللا على جهله    

ــصي،    ــستطيع أن يع ــع وي ــستطيع أن يطي ــل؟  وي ــستطيع أن يجه ــرف وي ــستطيع أن يع   وال ي
  !هذا محال

  ال يكــون شــئ مــن ذلــك إال بقــضاء مــن اهللا وقــدره وعلمــه وكتابــه بغيــر جبــر ألنهــم لــو    
  .كانوا مجبورين كانوا معذورين وغير محمودين

ومن جهل وسعه أن يـرد إلينـا مـا أشـكل عليـه ومـن حمـد اهللا علـى النعمـة واسـتغفره مـن               
ــ   ــصية وأحــب المطيع ــه      المع ــم فإن ــين وذمه ــض العاص ــة، وأبغ ــى الطاع ــدهم عل   ين وحم

  .يكتفي بذلك إذا رد علمه إلينا
  

  :وهي تنطبق على أواسطه هكذا) ج(لهذا الحديث زيادة في 

  
  أصحاب الحساب والشفاعة

  يحاســبون، مــنهم مــن يغفــر لــه ويدخلــه الجنــة بــاإلقرار والتوحيــد، ومــنهم مــن يعــذب  ... 
  كة واألنبياء والمؤمنون، فيخرجون من النار ويدخلون الجنةفي النار ثم يشفع له المالئ
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  )!الجهنميين(فيسمون فيها 
ــاء اهللا      ــيهم، ألن أولي ــوازين والحــساب إال عل ــست الم ــرار، ولي ــنهم أصــحاب اإلق م
العارفين هللا ولرسوله والحجة في أرضه وشهدائه على خلقـه المقـرين لهـم المطيعـين                

عانـدين لهـم المنـذرين المكـابرين المناصـبين          لهم يدخلون الجنة بغير حـساب، والم      
 وأما ما بـين هـذين، فهـم جـل النـاس وهـم أصـحاب          . أعداء اهللا يدخلون النار بغير حساب     

  .الموازين والحساب والشفاعة
  

   لسليم بالوالية×دعاء أمير المؤمنين 
فادع اهللا أن يجعلنـي لـك وليـا    فرجت عني وأوضحت لي وشفيت صدري،  : قلت: ١قال

  .اللهم اجعله منهم: قال. نيا واآلخرةفي الد
، علمـه سـلمان     |أال أعلمك شيئا سـمعته مـن رسـول اهللا           : ثم أقبل علي فقال   : قال

  .بلى، يا أمير المؤمنين: وأبا ذر والمقداد؟ قلت
اللهم ابعثني على اإليمان بك والتـصديق بمحمـد رسـولك    (: قل كلما أصبحت وأمـسيت    : قال

  ،)وااليتمام باألئمة مـن آل محمـد، فـإني قـد رضـيت بـذلك يـا رب                 والوالية لعلي بن أبي طالب      
  . عشر مرات

  يا أمير المؤمنين، قد حـدثني بـذلك سـلمان وأبـو ذر والمقـداد، فلـم أدع ذلـك          : قلت
  .ال تدعه ما بقيت: قال. منذ سمعته منهم

  
  
  
  
  

                                                
  .القائل هو سليم ١
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٨  
  

١  
  معنى اإلسالم واإليمان

  

  :وعن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس قال

 يـا أميـر المـؤمنين،     :  فقـال  - وسـأله رجـل عـن اإليمـان          - ×ت علي بن أبي طالب      سمع

  .أخبرني عن اإليمان، ال أسأل عنه أحدا غيرك وال بعدك

  

  وسأله عـن مثـل مـا سـألتني عنـه، فقـال لـه مثـل               ×جاء رجل إلى النبي     : ×فقال علي   

  .آمنت: فقال له. اقعد: ثم قال له. مقالتك، فأخذ يحدثه

 فـي  |أما علمت أن جبرئيل أتى رسـول اهللا  :  على الرجل فقال× ثم أقبل علي  

 شـهادة أن ال إلـه إال اهللا وأن محمـدا رسـول اهللا      : (ما اإلسالم؟ فقال  : صورة آدمي فقال له   

  :فقـال ). وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شـهر رمـضان والغـسل مـن الجنابـة                

ه وكتبه ورسله وبالحياة بعد الموت وبالقدر كلـه    تؤمن باهللا ومالئكت  : (؟ قال وما اإليمان 

  ).خيره وشره وحلوه ومره

  

فكـان  ). هذا جبرئيل، جاءكم ليعلمكم ديـنكم : (|فلما قام الرجل قال رسول اهللا      

مـا  : فمتـى الـساعة؟ قـال     : قـال ). صـدقت : ( شـيئا قـال لـه      |كلما قال له رسول اهللا      

  .صدقت: قال. المسؤول عنها بأعلم من السائل
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٢  
  عائم اإليماند

  
 أال إن اإليمـان بنـي علـى   : -) صـدقت ( بعد ما فـرغ مـن قـول جبرئيـل          - ×ثم قال علي    
  .على اليقين والصبر والعدل والجهاد: أربع دعائم

  
  .على الشوق والشفق والزهد والترقب: فاليقين منه على أربع شعب
محرمـات،   عن الـشهوات، ومـن أشـفق مـن النـار اتقـى ال          ١فمن اشتاق إلى الجنة سال      

  .ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات
  

  .على تبصرة الفطنة وتأول الحكمة ومعرفة العبرة وسـنة األولـين       : والصبر على أربع شعب   
فمن تبصر الفطنة تبين في الحكمة، ومن تبين في الحكمة عرف العبرة، ومـن عـرف                

 ول الحكمة أبصر العبرة، ومن أبصر العبرة فكأنمـا كـان فـي            العبرة تأول الحكمة، ومن تأ    
  .األولين

  
  .على غوامض الفهم وغمر العلم وزهرة الحكم وروضة الحلم: والعدل منه على أربع شعب

  فمن فهم فسر جمل العلم، ومن علـم عرضـه شـرائع الحكمـة، ومـن حلـم لـم يفـرط                      
  .في أمره وعاش به في الناس حميدا

على األمر بالمعروف والنهي عن المنكـر والـصدق فـي المـواطن             : شعبوالجهاد على أربع    

  .والغضب هللا وشنآن الفاسقين
  

                                                
  .أي طابت نفسه عنه وذهل عن ذكره وهجره ١
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فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن ومن نهى عن المنكر أرغم أنـف الفاسـق، ومـن                 
  .صدق في المواطن قضى الذي عليه، ومن شنأ الفاسقين وغضب هللا غضب اهللا له

  .وذلك اإليمان ودعائمه وشعبه
  
  دنى درجات اإليمان والكفر والضاللةأ

  يا أمير المؤمنين، ما أدنـى مـا يكـون بـه الرجـل مؤمنـا، وأدنـى مـا يكـون بـه                        : فقال له 
  كافرا، وأدنى ما يكون به ضاال؟

أدنى مـا يكـون بـه مؤمنـا أن يعرفـه اهللا نفـسه فيقـر لـه          : قد سألت فاسمع الجواب   : قال
وأن يعرفـه حجتـه فـي       . ر لـه بـالنبوة وبالبالغـة      بالربوبية والوحدانية وأن يعرفه نبيه فيق     

  .أرضه وشاهده على خلقه فيقر له بالطاعة
  

نعـم، إذا أمـر     : يا أمير المؤمنين، وإن جهل جميع األشـياء غيـر مـا وصـفت؟ قـال               : قال
  .أطاع وإذا نهي انتهى

ثـم   - مما نهى اهللا عنه -وأدنى ما يكون به كافرا أن يتدين بشئ فيزعم أن اهللا أمره به             
  .ينصبه دينا فيتبرأ ويتولى ويزعم أنه يعبد اهللا الذي أمره به

 وأدنى ما يكون به ضاال أن ال يعرف حجة اهللا في أرضه وشاهده على خلقه الـذي أمـر اهللا             
  .بطاعته وفرض واليته

  
  ^ على األئمة االثني عشر |نص الرسول 

  أطيعـوا  : (فـسه ونبيـه فقـال     الـذين قـرنهم اهللا بن     : قال. يا أمير المؤمنين، سمهم لي    : فقال
  ١). اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم

  
  في آخر خطبـة خطبهـا ثـم قـبض مـن            |الذين قال رسول اهللا     : قال. أوضحهم لي : قال
  كتاب اهللا وأهـل بيتـي، فـإن       : إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما         : (يومه

  
                                                

  .٥٩اآلية : سورة النساء ١
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 وأشـار   -رقا حتى يردا علي الحوض كهاتين       اللطيف الخبير قد عهد إلي أنهما لن يفت       
 ألن إحـديهما  - وأشار بالمسبحة والوسطى - وال أقول كهاتين -بإصبعيه المسبحتين  

فتمـسكوا بهمـا ال تـضلوا، وال تقـدموهم فتهلكـوا، وال تخلفـوا عـنهم                 . قدام األخـرى  
  ).فتفرقوا، وال تعلموهم فإنهم أعلم منكم

  
   بغــدير خــم، |الــذي نــصبه رســول اهللا :  قــال.يــا أميــر المــؤمنين، ســمه لــي: قــال

  .ثم أمرهم أن يعلم الشاهد الغائب منهم). أنه أولى بهم من أنفسهم(فأخبرهم 
  أنت هو، يا أمير المؤمنين؟: فقلت
ثـم  . أنا أولهم وأفضلهم، ثم ابني الحسن من بعدي أولى بـالمؤمنين مـن أنفـسهم              : قال

 حتـى  |ثم أوصياء رسـول اهللا  . نفسهمابني الحسين من بعده أولى بالمؤمنين من أ    
  .يردوا عليه حوضه واحدا بعد واحد

  
أوضحت لي وفرجـت عنـي وأذهبـت    :  فقبل رأسه، ثم قال×فقام الرجل إلى علي    

  ١. كل شئ في قلبي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٣٦٥ ص ٦٨ج : راجع: في البحار بيان مفصل في توضيح عبارات الحديث وغوامضه ١
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٩  
  

  خصائص اإلسالم وآثاره
  

ن  فسأله عـ × إلى أمير المؤمنين ١جاء رجل   : عن أبان بن أبي عياش عن سليم، قال       
  :×فقال . اإلسالم

  
إن اهللا تبارك وتعالى شرع اإلسالم وسهل شرائعه لمن ورده وأعز أركانه لمن حاربـه،      
وجعله عزا لمن تواله، وسلما لمن دخله، وإماما لمن ائتم به، وزينة لمن تحاله، وعدة     
لمن انتحله، وعروة لمن اعتصم به، وحبال لمن تمسك به، وبرهانا لمـن تعلمـه، ونـورا       

 لمـن حـاكم بـه وعلمـا لمـن وعـاه،             ٢استضاء به، وشاهدا لمن خاصم بـه، وفلجـا        لمن  
وحديثا لمن رواه، وحكما لمن قضى به وحلما لمن جـرب، وشـفاء ولبـا لمـن تـدبر،                   
وفهما لمن تفطن، ويقينا لمن عقل، وبصيرة لمن عزم، وآية لمن توسم، وعبـرة لمـن                

اقتـرب وثقـة لمـن توكـل،        اتعظ، ونجاة لمن صدق، ومودة لمن أصلح، وزلفى لمـن           
 لمن فوض، وسابقة لمن أحسن، وخيرا لمن سارع، وجنة لمن صـبر، ولباسـا               ٣ورجاء  

لمن اتقى، وظهيرا لمن رشد، وكهفا لمن آمن، وأمنة لمن أسلم، وروحـا للـصادقين،               
  .وموعظة للمتقين ونجاة للفائزين

  
  
  

                                                
  .٤٩ ص ١ج : الرجل هو ابن الكواء، كما صرح به في الكافي ١
  . أي فوزا وظفرا٢
  .راحة: وفي أمالي المفيد وأمالي الطوسي وتحف العقول. رخاء: خ ل) ب( ٣
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منهـاج، مـشرق   ذلك الحق، سبيله الهدى وصفته الحسنى ومأثرته المجد، أبلج ال         
 ،٢، متنـافس الـسبقة      ١المنار، ذاكي المصباح، رفيع الغاية، يـسير المـضمار، جـامع الحلبـة              

  .أليم النقمة، قديم النعمة، قديم العدة، كريم الفرسان
  

فاإليمان منهاجه، والصالحات مناره، والفقه مـصابيحه، والمـوت غايتـه، والـدنيا             
 ، والنار نقمتـه، والتقـوى عدتـه، والمحـسنون    ، والجنة سبقته٣مضماره، والقيامة حلبته    

  .فرسانه
  

فباإليمان يـستدل علـى الـصالحات، وبالـصالحات يعمـر الفقـه، وبالفقـه يرهـب                
الموت، وبالموت يختم الدنيا، وبالدنيا تجوز القيامة، وبالقيامة تزلـف الجنـة، والجنـة        

  .حسرة أهل النار، والنار موعظة المتقين، والتقوى سنخ اإليمان
  
  

  !فذلك اإلسالم
  
  
  
  
  
  

                                                
  .خيل تجمع للسباق من كل ناحية: الحلبة ١
  .ما يتراهن عليه المتسابقون:  السبقة٢
  .معناه أن القيامة محل اجتماع الحلبة إما للسباق أو لحيازة السبقة:  قال المجلسي٣
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١٠  
  

١  
  علة الفرق بين أحاديث الشيعة وأحاديث مخالفيهم

  
يـا أميـر المـؤمنين، إنـي سـمعت مـن سـلمان              : ١×قلـت لعلـي     : أبان عن سليم، قـال    

 ، ثـم سـمعت منـك      |والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن ومن الرواية عـن النبـي              

ياء كثيرة من تفسير القرآن ومـن       ورأيت في أيدي الناس أش    . تصديق ما سمعت منهم   

 أفتـرى . ، وأنتم تزعمـون أن ذلـك باطـل   تخالف الذي سمعته منكم   |األحاديث عن النبي    

   متعمدين ويفسرون القرآن برأيهم؟|الناس يكذبون على رسول اهللا 

  إن فـي أيـدي النـاس       . يا سـليم، قـد سـألت فـافهم الجـواب          : فأقبل علي فقال لي   : قال

وكذبا، وناسـخا ومنـسوخا، وخاصـا وعامـا، ومحكمـا ومتـشابها،             حقا وباطال، وصدقا    

  : على عهده حتـى قـام فـيهم خطيبـا فقـال         |وقد كذب على رسول اهللا      . وحفظا ووهما 

 ثـم كـذب  ). فمن كذب علي متعمـدا فليتبـوأ مقعـده مـن النـار      ٢.أيها الناس، قد كثرت علي الكذابة     (

  .ة وصلى اهللا عليه وآلهعليه من بعده حين توفي، رحمة اهللا على نبي الرحم

  

  

  
                                                

مام الصادق عليه السالم أن أمير المؤمنين عليه السالم كان في خطبة له فسأله سليم هذا يظهر مما رواه مسعدة بن صدقة عن اإل ١
  .٣٩٢ ص ١ج : ، واالحتجاج٢٣٠ ص ٢ج : راجع البحار.  من كتاب سليم١٨السؤال أثناء الخطبة، وأصل الخطبة هي الحديث 

مصدر كذب يكذب، ) الكذابة: ( سليم ما ملخصه في شرح حديث١٤٦ص : قال المحقق السيد الداماد في التعليقة على الكافي ٢
وأما الكذابة بمعنى البليغ . ، أي كثرت األحاديث المفتراة المختلقة علي)المكذوب(، أو بمعنى )كثرت علي كذابة الكاذبين(أي 

  ).كثرت الجماعة الكذابة علي(، أو )كثرت علي أكاذيب الكذابة(في الكذب أي 
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  المحدثون أربعة
  :وإنما يأتيك بالحديث أربعة نفر ليس لهم خامس

  
رجل منافق مظهـر لإليمـان متـصنع باإلسـالم، ال يتـأثم وال يتحـرج أن يكـذب علـى                     

، فلو علم المسلمون أنه منافق كذاب لم يقبلوا منـه ولـم يـصدقوه          .  متعمدا |رسول اهللا   
 ، رآه وسمع منـه وهـو ال يكـذب وال يـستحل    |ب رسول اهللا هذا صاح : (ولكنهم قالوا 

وقد أخبر اهللا عن المنـافقين بمـا أخبـر ووصـفهم بمـا             ). |الكذب على رسول اهللا     
ــسمع   : (وصــفهم فقــال اهللا عــز وجــل  ــوا ت ــتهم تعجبــك أجــسامهم وإن يقول وإذا رأي

  .١)لقولهم
زور والكـذب والنفـاق   ثم بقوا بعده وتقربوا إلى أئمـة الـضالل والـدعاة إلـى النـار بـال       

وإنمـا  . والبهتان، فولوهم األعمال وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم مـن الـدنيا            
  .فهذا أول األربعة. الناس مع الملوك في الدنيا إال من عصم اهللا

  
 شيئا فلم يحفظه على وجهه ووهـم فيـه ولـم يتعمـد       |ورجل سمع من رسول اهللا      

فلـو علـم   ). أنـا سـمعته مـن رسـول اهللا    : (يقـول كذبا وهو في يـده يرويـه ويعمـل بـه و       
  .المسلمون أنه وهم لم يقبلوا، ولو علم هو أنه وهم فيه لرفضه

  
 شيئا أمر به ثم نهى عنه وهو ال يعلم، أو سمعه            |ورجل ثالث سمع من رسول اهللا       

فلـو علـم أنـه    . نهى عن شئ ثم أمر به وهو ال يعلم، حفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ      
  .ه، ولو علم المسلمون أنه منسوخ إذ سمعوه لرفضوهمنسوخ لرفض

  
  ورجــل رابــع لــم يكــذب علــى اهللا وال علــى رســوله بغــضا للكــذب وتخوفــا مــن اهللا  

   ولم يوهم، بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمعه|وتعظيما لرسوله 
                                                

  .٤اآلية : سورة المنافقون ١



..................................................................................................... ١٨٣

  .ولم يزد فيه ولم ينقص، وحفظ الناسخ من المنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ
 ونهيه مثل القرآن، ناسخ ومنسوخ، وعام وخـاص، ومحكـم   |إن أمر رسول اهللا    و

 كالم خاص وكـالم عـام،  :  الكالم له وجهان  |وقد كان يكون من رسول اهللا       . ومتشابه
  .|مثل القرآن، يسمعه من ال يعرف ما عنى اهللا به ومن عنى به رسول اهللا 

   مــنهم مـن يــسأله   كــان يـسأله فــيفهم، وكـان  |ولـيس كـل أصــحاب رسـول اهللا    
 |وال يستفهم حتى أن كانوا ليحبـون أن يجيـئ الطـارئ واألعرابـي فيـسأل رسـول اهللا            

  .حتى يسمعوا منه
  

 كل يوم دخلة وفي كل ليلة دخلة، فيخليني فيهـا     |وكنت أدخل على رسول اهللا      
  أنه لم يكن يصنع ذلك بأحـد مـن    |وقد علم أصحاب رسول اهللا      . أدور معه حيث دار   

، فإذا دخلت عليه في |وربما كان ذلك في منزلي يأتيني رسول اهللا . ريالناس غي
 وإذا أتاني للخلوة في بيتي لـم تقـم        . بعض منازله خال بي وأقام نساءه فلم يبق غيري وغيره         

  .من عندنا فاطمة وال أحد من ابني
وكنت إذا سألته أجابني وإذا سكت أو نفدت مسائلي ابتدأني، فما نزلت عليه آية من   

  .ودعا اهللا أن يفهمني إياها ويحفظني. القرآن إال أقرأنيها وأمالها علي، فكتبتها بخطي
فما نسيت آيـة مـن كتـاب اهللا منـذ حفظتهـا وعلمنـي تأويلهـا، فحفظتـه وأمـاله علـي            

 وما ترك شيئا علمه اهللا من حالل وحرام أو أمر ونهـي أو طاعـة ومعـصية كـان أو              . فكتبته
 ثـم وضـع يـده     .  وقد علمنيه وحفظته ولم أنس منـه حرفـا واحـدا           يكون إلى يوم القيامة إال    

  على صدري ودعا اهللا أن يمأل قلبي علمـا وفهمـا وفقهـا وحكمـا ونـورا، وأن يعلمنـي             
  .فال أجهل، وأن يحفظني فال أنسى

يا نبي اهللا، إنك منذ يوم دعوت اهللا لي بمـا دعـوت لـم أنـس شـيئا      : فقلت له ذات يوم  
يـا أخـي،    :  علي وتأمرني بكتابته؟ أتتخوف علي النسيان؟ فقال       مما علمتني، فلم تمليه   

 لست أتخوف عليك النسيان وال الجهل، وقد أخبرني اهللا أنـه قـد اسـتجاب لـي فيـك وفـي                    
  .شركائك الذين يكونون من بعدك
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  × شركاء أمير المؤمنين ^األئمة األحد عشر 
  سه وبـي معـه، الـذين قـال      الـذين قـرنهم اهللا بنفـ      : يا نبي اهللا، ومن شركائي؟ قـال      : قلت

 فـإن  ١)يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمـر مـنكم           : (في حقهم 
  .خفتم التنازع في شئ فارجعوه إلى اهللا وإلى الرسول وإلى أولي األمر منكم(

األوصياء إلى أن يردوا علي حوضي كلهم هاد مهتـد          : يا نبي اهللا، ومن هم؟ قال     : قلت
  هـم مـع القـرآن والقـرآن معهـم،          . هم كيد من كادهم وال خذالن من خذلهم       ال يضر 

بهم ينصر اهللا أمتي وبهم يمطرون، ويدفع عـنهم بمـستجاب           . ال يفارقونه وال يفارقهم   
  .دعوتهم

  
ــت ــي   : ٢فقل ــمهم ل ــول اهللا، س ــا رس ــال. ي ــذا  : فق ــي ه ــى رأس   -ابن ــده عل    ووضــع ي
  ووضـع - ثم ابن ابني هذا - ×لحسين  ووضع يده على رأس ا   - ثم ابني هذا     - ×الحسن  

 بـاقر علمـي وخـازن     ) محمـد ( ثم ابن له على اسمي، اسـمه         - ×يده على رأس الحسين     
ثـم أقبـل علـى    . فـي حياتـك يـا أخـي، فـاقرأه منـي الـسالم       ) علـي (وحي اهللا، وسيولد  

ثـم  . فـي حياتـك فـاقرأه منـي الـسالم      ) محمد بن علي  (سيولد لك   :  فقال ×الحسين  
  . عشر إماما من ولدك يا أخيتكملة االثني

 - واهللا يا أخا بني هـالل  -منهم . فسماهم لي رجال رجال . يا نبي اهللا، سمهم لي    : فقلت
واهللا إنـي   . مهدي هذه األمة الذي يمأل األرض قسطا وعدال كما ملئـت ظلمـا وجـورا              
  .ألعرف جميع من يبايعه بين الركن والمقام وأعرف أسماء الجميع وقبائلهم

  
                                                

باهللا واليوم اآلخر ذلك  فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون: (وتمام اآلية هكذا. ٥٩اآلية : سورة النساء ١
 .(خير وأحسن تأويال

 ووضع يده -أنت يا علي أولهم، ثم ابني هذا : سمهم لي يا رسول اهللا، قال: قلت: (هذه الفقرة في مختصر إثبات الرجعة هكذا ٢
 ثم سميك علي ابنه زين العابدين، - ووضع يده على رأس الحسين عليه السالم - ثم ابني هذا -لى رأس الحسن عليه السالم ع

ثم ابنه جعفر الصادق، ثم . ثم ابنه محمد الباقر، باقر علمي وخازن وحي اهللا تعالى. وسيولد في زمانك يا أخي فاقرأه مني السالم
لي الرضا، ثم ابنه محمد التقي، ثم ابنه علي النقي، ثم ابنه الحسن الزكي، ثم ابنه الحجة القائم، خاتم ابنه موسى الكاظم، ثم ابنه ع

  :ثم قال أمير المؤمنين عليه السالم. أوصيائي وخلفائي والمنتقم من أعدائي الذي يمأل األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا
  .المقام، وأعرف أسماء أنصاره وأعرف قبائلهمواهللا إني ألعرف جميع من يبايعه بين الركن و
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٢  
   لسليم في نقل هذا الحديث^ األئمة تقرير

  

   بعـد مـا قتـل    ١ثـم لقيـت الحـسن والحـسين صـلوات اهللا عليهمـا بالمدينـة           : قال سـليم  

صـدقت،  : فقـاال . أمير المؤمنين صلوات اهللا عليه، فحدثتهما بهذا الحديث عن أبيهمـا           

 | بهذا الحديث ونحن جلوس، وقـد حفظنـا ذلـك عـن رسـول اهللا                 ×حدثك أبونا علي    

  . حدثك أبونا سواء لم يزد فيه ولم ينقص منه شيئاكما

  

  فحدثتـه بمـا    - × وعنـده ابنـه محمـد بـن علـي            - ×ثم لقيت علي بن الحسين      : قال سليم 

 قـد أقرأنـي  : ×فقـال علـي بـن الحـسين      . ×سمعته من أبيه وعمه وما سمعته من علـي          

  .، السالم وهو مريض وأنا صبي| عن رسول اهللا ×أمير المؤمنين 

  وهـو  - | بعهـد مـن رسـول اهللا         ×وقد أقرأني جـدي الحـسين       : ×ل محمد   ثم قا 

  . السالم-مريض 

 صـدق سـليم،   :  بهذا الحديث كله عن سليم، فقال      ×فحدثت علي بن الحسين     : قال أبان 

 فقبلـه   ٢وقد جاء جابر بن عبد اهللا األنصاري إلى ابني وهو غالم يختلف إلى، الكتاب               

  ٣.  السالم|واقرأه من رسول اهللا 

                                                
  .بالمدينة بعد ما ملك معاوية: وفي إعتقادات الصدوق) د(في  ١
  . الكتاب بمعنى موضع التعليم٢
كنت عند أبي علي بن الحسين عليه السالم إذ دخل عليه :  بأسناده عن زيد بن علي قال٢٣٠ ح ٣٦٠ ص ٣٦ج : روي في البحار ٣

فأشخص . من بعض الحجر) يعني اإلمام الباقر عليه السالم(فبينما هو يحدثه إذ خرج أخي محمد .  األنصاريجابر بن عبد اهللا
شمائل كشمائل رسول اهللا ما اسمك يا غالم؟ : فقال. أدبر، فأدبر: ثم قال. يا غالم، أقبل، فأقبل: جابر ببصره نحوه ثم قام إليه فقال

فانكب : قال. أنت إذا الباقر: قال. بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبابن علي : ابن من؟ قال: قال. محمد: قال
على رسول اهللا أفضل السالم وعليك يا جابر بما أبلغت : قال. يا محمد، إن رسول اهللا يقرؤك السالم: عليه وقبل رأسه ويديه ثم قال

يا جابر، إذا أدركت ولدي : هللا صلى اهللا عليه وآله قال لي يوماإن رسول ا: فأقبل يحدث أبي ويقول. ثم عاد إلى مصاله. السالم
  ....الباقر فاقرأه مني السالم، فإنه سميي وأشبه الناس بي
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 ×، فلقيت أبا جعفر محمد بن علـي  ×فحججت بعد موت علي بن الحسين  : قال أبان 

صـدق  : فاغرورقت عيناه ثم قـال . فحدثته بهذا الحديث كله لم أترك منه حرفا واحدا   

  وأنا قاعد عند أبي فحدثني بهـذا الحـديث    ×سليم، قد أتاني بعد أن قتل جدي الحسين         

 ×أبـي بهـذا الحـديث بعينـه عـن أميـر المـؤمنين            صدقت، قد حدثك    : فقال له أبي  . بعينه

  .|ثم حدثاه بما هما سمعا من رسول اهللا . ونحن شهود

  

  : فبكى وقال×قد ذكرت هذا الحديث عند موالي أبي عبد اهللا : قال حماد بن عيسى

صدق سليم، فقد روى لي هذا الحديث أبي عن أبيه علي بن الحـسين عـن أبيـه الحـسين                    

  ١.  حين سأله سليم×هذا الحديث من أمير المؤمنين سمعت :  قال^بن علي 

  

  

  

٣  
  ^غدر األمة بأهل بيت نبيها 

  

مـا لقينـا أهـل البيـت مـن ظلـم قـريش              : ×ثـم قـال لـي أبـو جعفـر البـاقر             : قال أبان 

  !!وتظاهرهم علينا وقتلهم إيانا، وما لقيت شيعتنا ومحبونا من الناس

تنــا وفــرض واليتنــا ومودتنــا،  قــبض وقــد قــام بحقنــا وأمــر بطاع|إن رســول اهللا 

  .وأخبرهم بأنا أولى الناس بهم من أنفسهم وأمرهم أن يبلغ الشاهد منهم الغائب

  
                                                

جاء هذه الفقرة في آخر حديث سليم في مختصر إثبات الرجعة، رواها الفضل بن شاذان عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن  ١
البن شاذان، مخطوطة في مكتبة آستان قدس ) مختصر إثبات الرجعة(راجع . ه السالمحماد بن عيسى عن اإلمام الصادق علي

  .ثم إن حماد بن عيسى من رواة كتاب سليم بأجمعه. ١٥العدد ) تراثنا( و طبع بأجمعه في مجلة ٧٤٤٢رقمها 
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  السقيفة ألبي بكر وعمر
  . فيـه ومـا سـمعته العامـة        |، فاحتج عليهم بما قـال رسـول اهللا          ×فتظاهروا على علي    

  أهل بيـت أكرمنـا     إنا: ( ولكن قد نسخه فقال    |صدقت، قد قال ذلك رسول اهللا       : فقالوا

) اهللا عز وجل واصطفانا ولم يـرض لنـا بالـدنيا، وإن اهللا ال يجمـع لنـا النبـوة والخالفـة                   

، فشبهوا علـى    عمر وأبو عبيدة ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة         : فشهد بذلك أربعة نفر   

  .العامة وصدقوهم وردوهم على أدبارهم وأخرجوها من معدنها من حيث جعلها اهللا

ثم ردها أبـو بكـر إلـى عمـر          . ا على األنصار بحقنا وحجتنا فعقدوها ألبي بكر       واحتجو

  .يكافيه بها

  

  الشورى لعثمان
ثـم جعلهـا ابـن عـوف لعثمـان          . ثم جعلها عمر شورى بين ستة، فقلدوها عبد الرحمن        

 فـي   ١على أن يردها عليه، فغدر به عثمان وأظهر ابن عوف كفره وجهله وطعن عليـه                

  .أن عثمان سمه فماتحياته وزعم ولده 

  

  حروب الجمل وصفين والنهروان
ثم نكثـا وغـدرا، ثـم ذهبـا         .  طائعين غير مكرهين   ×ثم قام طلحة والزبير فبايعا عليا       

 طغاة أهل الشام إلى الطلب      ثم دعا معاوية  . بعائشة معهما إلى البصرة مطالبة بدم عثمان      

   يحكم بكتاب اهللا وسنة نبيه، على أنثم خالفه أهل حروراء. بدم عثمان ونصب لنا الحرب

                                                
. هذا كله فعلك:  بن عوفأنه لما أحدث عثمان ما أحدث، قيل لعبد الرحمن: ٨٦ ص ٩ج : روى العالمة األميني في الغدير ١

ودخل عليه عثمان عائدا في . ومات عبد الرحمن وهو مهاجر لعثمان. ما كنت أظن هذا به، لكن هللا علي أن ال أكلمه أبدا: فقال
  .٣٢مات عبد الرحمن سنة . مرضه فتحول إلى الحائط ولم يكلمه
كثر الكالم بين عبد الرحمن وبين عثمان :  تاريخه قال عن الثقفي في٣١٩ طبع قديم ص ٨ج : وروى العالمة المجلسي في البحار

  .أما واهللا لئن بقيت لك ألخرجنك من هذا األمر كما أدخلتك فيه، وما غررتني إال باهللا: حتى قال عبد الرحمن



 ليالهال قيس بنسليم  ........................................................................................

 

١٨٨

  أمير المؤمنين في كتاب اهللا وعلى      ١ ×فلو كانا حكما بما اشترط عليهما لحكما أن عليا          

  ٢. لسان نبيه وفي سنته، فخالفه أهل النهروان وقاتلوه

  

  ‘النكث والغدر باإلمامين الحسن والحسين 
أسلموه ووثبـوا عليـه    بعد أبيه وعاهدوه، ثم غدروا به و       ×ثم بايعوا الحسن بن علي      

  .حتى طعنوه بخنجر في فخذه وانتهبوا عسكره وعالجوا خالخيل أمهات أوالده

فصالح معاوية وحقن دمه ودم أهل بيته وشيعته، وهم قليل حـق قليـل، حـين ال يجـد                   

  .أعوانا

ثم غدروا به، ثـم خرجـوا إليـه         .  من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفا      ×ثم بايع الحسين    

  .لفقاتلوه حتى قت

  

  مظلومية الشيعة في عصر زياد وابن زياد والحجاج
  نـذل ونقـصي ونحـرم ونقتـل ونطـرد       - | منذ قبض رسول اهللا      -ثم لم نزل أهل البيت      

ووجد الكاذبون لكذبهم موضعا يتقربون بـه إلـى         . ونخاف على دمائنا وكل من يحبنا     

ماضـين  أوليائهم وقضاتهم وعمـالهم فـي كـل بلـدة، يحـدثون عـدونا عـن والتهـم ال                  

باألحاديث الكاذبة الباطلة، ويروون عنا ما لم نقل تهجينا منهم لنا وكـذبا مـنهم علينـا             

  .وتقربا إلى والتهم وقضاتهم بالزور والكذب

، فقتلت الشيعة في كل بلدة ×    وكان عظم ذلك وكثرته في زمن معاوية بعد موت الحـسن    

  .٣ر حبنا واالنقطاع إليناقطعت أيديهم وأرجلهم وصلبوا على التهمة والظنة من ذك

                                                
  ).الحكمين(راجع إلى ) كانا حكما(الضمير في  ١
ولتها قريش واحدا بعد واحد حتى رجعت إلينا، فنكثت بيعتنا ثم تدا: في شرح نهج البالغة البن أبي الحديد هيهنا زيادة هكذا ٢

  .ونصب الحرب لنا ولم يزل صاحب األمر في صعود كئود
  .وكان من يذكر بحبنا واالنقطاع إلينا سجن أو نهب ماله أو هدمت داره:  في شرح نهج البالغة هكذا٣
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 ثـم جـاء الحجـاج   . ×ثم لم يزل البالء يشتد ويزداد إلى زمان ابن زياد بعد قتل الحسين              

أو ) زنــديق(فقـتلهم بكـل قتلـة وبكــل ظنـة وبكـل تهمـة، حتــى أن الرجـل ليقـال لـه          

شـيعة الحـسين صـلوات اهللا       (كان ذلك أحب إليه من أن يشار إليه أنه مـن            ) مجوسي(

  )!!عليه

  

٤  
  تاريخ الجعل والتحريف في األحاديث

  

 يحــدث - ولعلــه يكــون ورعــا صــدوقا -وربمــا رأيــت الرجــل الــذي يــذكر بــالخير 

بأحاديث عظيمة عجيبة من تفضيل بعض من قد مضى من الوالة، لـم يخلـق اهللا منهـا               

 شيئا قط، وهو يحسب أنها حق لكثرة من قد سـمعها منـه ممـن ال يعـرف بكـذب وال بقلـة                 

   مـا يعلـم اهللا أنهـم     ‘ أشياء قبيحة، وعـن الحـسن والحـسين          × عن علي    ويروون. ورع

  . قد رووا في ذلك الباطل والكذب والزور

  

  نماذج من األحاديث المختلقة
أن سـيدي كهـول أهـل       (رووا  : قال١. أصلحك اهللا، سم لي من ذلك شيئا      : قلت له : قال

أن السكينة تنطـق  (، و )أن الملك يلقنه(، و )أن عمر محدث (، و   )الجنة أبو بكر وعمر   

  أن لي وزيرا من أهل السماء(، و )أن عثمان، المالئكة تستحي منه(، و )على لسانه

                                                
 الموضوعات بشأن أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية مشفوعا بذكر بإيراد سلسلة من) الغدير(لقد قام العالمة األميني في موسوعته  ١

 - ٣٧٨ ص ٥وذلك في ج . المصادر الناقلة لها من كتب القوم، وأثبت باألدلة القاطعة أنها مما وضعته أيدي الكذابين الوضاعين
 هذا وقد أورد .٧٥ - ١٠١ ص ١١، ج ٧٠ - ١٣٨ ص ١٠، ج ٢٧٣ - ٣٩٦ ص ٩، ج ٣٣ - ٩٦ ص ٨، ج ٨٧ - ٩٦ ص ٦، ج ٢٩٧

 احتجاج اإلمام علي بن موسى الرضا عليه السالم مع العلماء بحضور المأمون في نفس ١٨٩ - ٢٠٨ ص ٤٩ج : في البحار
  .الموضوع
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 أثبت حراء، فمـا عليـك  " ، و "أن اقتدروا بالذين من بعدي " ، و  ١" ووزيرا من أهل األرض     

  أكثر من مائة رواية يحـسبون أنهـا        × حتى عدد أبو جعفر      - ٢)إال نبي وصديق وشهيد   

  .هي واهللا كلها كذب وزور: × فقال -حق 

  

منهـا موضـوع ومنهـا محـرف، فأمـا          : ×أصلحك اهللا لم يكن منها شـئ؟ قـال          : قلت

  ٣. ، فقبلها×يعني عليا ) إن عليك نبي اهللا وصديقا وشهيدا(المحرف فإنما عنى 

وعامهـا  . ×يعني عليا   ) كيف ال يبارك لك وقد عالك نبي وصديق وشهيد         (٤ومثله  

  .اطلكذب وزور وب

  ما اختلف فيـه أمـة محمـد مـن          ×، وقول علي    |اللهم اجعل قولي قول رسول اهللا       

  .×بعده إلى أن يبعث اهللا المهدي 

  

  

  

  

  

  
                                                

  من هؤالء الوزراء يا رسول اهللا؟: قلنا. إن اهللا أيدني بأربعة وزراء: ( هكذا٣١٨ ص ٥ج : أورده في الغدير ١
من هؤالء : قلنا. جبرئيل وميكائيل: من هؤالء االثنين من أهل السماء؟ قال: قلنا. نين من أهل األرضاثنين من أهل السماء واث: قال

  !!أبو بكر وعمر: ؟ قال- أو من أهل الدنيا -االثنين من أهل األرض 
ى جبل حراء، إذ كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله عل:  عن أمير المؤمنين عليه السالم قال٢٨٨ ص ١٧ج : روي في البحار ٢

  .فقر الجبل مجيبا ألمره ومنتهيا إلى طاعته). قر، فليس عليك إال نبي وصديق شهيد: (فقال له. تحرك الجبل
فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته إلى . إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله كان بحراء: ( هكذا٣٣٢ ص ٩ج : وأورده في الغدير

بعثمان، وفي بعض ) الشهيد(وفسرت العامة ).  فما عليك إال نبي أو صديق أو شهيداسكن،: فركضه برجله فقال. الحضيض
  .٧٣ ص ١٠ج : رواياتهم بأبي بكر وعمر كما في الغدير

  .فقبل حراء كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسكن:  معناه على الظاهر٣
  .ومثله في التحريف تحريفهم لمعنى الحديث:  لعل المعنى٤
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١١  
  

١  
   يقيم الحجة على المسلمين في عصر عثمان×أمير المؤمنين 

  

 فـي خالفـة عثمـان       | فـي مـسجد رسـول اهللا         ×رأيت عليا   : أبان عن سليم قال   

  .اكرون الفقه والعلموجماعة يتحدثون ويتذ

 فيهم من الفـضل،  |فذكروا قريشا وفضلها وسوابقها وهجرتها وما قال رسول اهللا          

، )قـريش أئمـة العـرب     (و  ) الناس تبـع لقـريش    : (، وقوله )األئمة من قريش  : (مثل قوله 

  :، وقوله)إن للقرشي قوة رجلين من غيرهم: (، وقوله)ال تسبوا قريشا: (وقوله

  ).من أراد هوان قريش أهانه اهللا: (، وقوله)قريشاأبغض اهللا من أبغض (

وذكروا األنصار وفضلها وسوابقها ونصرتها ومـا أثنـى اهللا علـيهم فـي كتابـه ومـا قـال             

  وحنظلـة بـن  ١وذكروا ما قال في سعد بن معـاذ فـي جنازتـه    .  فيهم من الفضل  |رسول اهللا   

   شيئا من فضلهم، فقال، حتى لم يدعوا٣ والذي حمته الدبر ٢الراهب غسيل المالئكة 

  
                                                

 -، وقوله صلى اهللا عليه وآله )إن العرش اهتز لموته(وذكروا ما قال في سعد بن معاذ في جنازته، و : جاج زيادة هكذافي اإلحت ١
  ).لمناديل سعد في الجنة أحسن منها: ( فقال-لما جيئ إليه بمناديل من اليمن فأعجب الناس 

كانت بال حذاء وال رداء، فتأسيت بها وكانت يدي في يد إن المالئكة : ومن كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله في جنازة سعد
  .٢٣٦ ص ٢٠ و ج ٤٣ ص ١٠ج : راجع البحار. جبرئيل آخذ حيث ما أخذ من سريره

فلما رجع رسول اهللا صلى . رأيت المالئكة يغسلون ابن أبي عامر: هو الذي استشهد يوم أحد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ٢
لما كان حنظلة راغبا في الجهاد توجه إلى الحرب بدون أن يغتسل للجنابة :  المدينة سأل زوجته عن حاله، قالتاهللا عليه وآله إلى

  .٥٨ و ٤٧ ص ٢٠ج : راجع البحار). غسيل المالئكة: (فلذا يقال له
أصيب يوم . بحمى الدبرفسر أهل الغريب بهما في قصة عاصم بن ثابت األنصاري المعروف . الدبر بالفتح جماعة النحل والزنابير ٣

أن المشركين أحاطوا بعاصم بن ثابت فقتلوه، وأرادوا رأس : ١٥٢ ص ٢٠ج : روي في البحار. أحد فمنعت النحل الكفار منه
امهلوه : فحمته الدبر، فقالوا. عاصم ليبيعوه من سالفة بنت سعد، وكانت نذرت أن تشرب في قحفه الخمر ألنه قتل ابنيها يوم أحد

  .تذهب عنهحتى يمسي ف
  ).حمى الدبر(فاحتمله، فسمي ) أي السيل(فبعث اهللا الوادي 
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١٩٢

  ).منا فالن وفالن: (كل حي

 ومنـا حمـزة بـن عبـد المطلـب ومنـا جعفـر ومنـا                 |منا رسول اهللا    : (وقالت قريش 

 وأبو بكر وعمر وعثمان وسعد وأبو عبيدة وسالم         ١عبيدة بن الحارث وزيد بن حارثة       

  .فلم يدعوا أحدا من الحيين من أهل السابقة إال سموه). وابن عوف

  

فكـان  . الحلقة أكثر من مأتي رجل، منهم مسانيد إلـى القبلـة ومـنهم فـي الحلقـة       وفي  

علي بن أبي طالب صلوات اهللا عليه وسـعد بـن أبـي وقـاص               : ممن حفظت من قريش   

 ٢وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وعمار والمقـداد وأبـو ذر وهاشـم بـن عتبـة         

 مد بـن أبـي بكـر وعبـد اهللا بـن      وابن عباس ومح‘وعبد اهللا بن عمر والحسن والحسين  

  أبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو أيوب: ٣جعفر وعبيد اهللا بن العباس، ومن األنصار

  

                                                
شهد بدرا . أبو الحارث عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، صحابي كان أسن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله بعشر سنين ١

  . سنة٦٣وتوفي عائدا منها عن 
آله وجعله أميرا على سرية مؤتة من أرض الشام فقتل هناك في سنة ثمان وزيد بن حارثة هو الذي تبناه رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  .من الهجرة
كان من األبطال، . هاشم بن عتبة المرقال الزهري كان من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وكان من الفضالء األخيار ٢

  .ء حسنا وقتل في صفينشهد مع علي عليه السالم الجمل وصفين وأبلى بال. فقعت عينه يوم اليرموك
كان عثمانيا ولم يشهد مع علي عليه السالم شيئا . ٥١زيد بن ثابت بن ضحاك األشعري الخزرجي األنصاري صحابي مات سنة  ٣

  .من حروبه
شهد بدرا واحدا والعقبة . وأبو أيوب خالد بن زيد بن كليب األنصاري من أصحاب رسول اهللا وأمير المؤمنين عليهما السالم

ر المشاهد وكان من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السالم، وكان ممن أنكر على أبي بكر وشهد مع علي عليه وسائ
  .السالم مشاهده كلها وكان على مقدمته يوم النهروان

و من االثني عشر الذين وأبو الهيثم مالك بن تيهان األوسي األنصاري، شهد المشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وه
  .أنكروا على أبي بكر غصب الخالفة ولزم أمير المؤمنين عليه السالم إلى أن استشهد بين يديه بصفين

  .٤٦ومحمد بن مسلمة هو الذي اعتزل عن القتال مع أمير المؤمنين عليه السالم ولم يشهد شيئا من حروبه ومات بالمدينة سنة 
  .مير المؤمنين عليه السالموأبو مريم األنصاري من أصحاب أ

وأبو معاوية عبد اهللا بن أبي أوفى صحابي شهد الحديبية وبايع بيعة الرضوان وشهد خيبر وما بعدها من المشاهد، وتحول إلى 
  .٨٦الكوفة بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وتوفي سنة 

  .جمة عبد الرحمن في مفتتح الكتابوقد مر تر. أبو ليلى والد عبد الرحمن، يقال إنه استشهد بصفين
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 األنصاري وأبو الهيثم بن التيهان ومحمد بن مسلمة وقيس بن سعد بـن عبـادة وجـابر بـن                  

  ومعـه  عبد اهللا وأبو مريم وأنس بن مالك وزيد بن أرقم وعبد اهللا بن أبي أوفى وأبو ليلـى                 

  .ابنه عبد الرحمن قاعد بجنبه، غالم أمرد صبيح الوجه

  .وجاء أبو الحسن البصري ومعه ابنه الحسن غالم أمرد صبيح الوجه معتدل القامة

 فجعلت أنظر إليه وإلى عبد الرحمن بن أبي ليلى، فـال أدري أيهمـا أجمـل، غيـر أن                  : قال

  .الحسن أعظمهما وأطولهما

   وعثمـان فـي داره ال يعلـم بـشئ ممـا             - إلى حين الزوال     فأكثر القوم، وذلك من بكرة    

  . وعلي بن أبي طالب عليه السالم ساكت ال ينطق هو وال أحد من أهل بيته-هم فيه 

  

  

٢  
  ×احتجاجات أمير المؤمنين 

  

  

مـا مـن الحيـين      : ×يا أبا الحسن، ما يمنعك أن تتكلم؟ قال         : فأقبل القوم عليه فقالوا   

  . قال حقاأحد إال وقد ذكر فضال و

يا معاشر قريش، يا معاشر األنصار، بمن أعطاكم اهللا هـذا الفـضل؟ أبأنفـسكم              : ثم قال 

  |بل أعطانـا اهللا ومـن علينـا برسـول اهللا            : وعشائركم وأهل بيوتاتكم، أم بغيركم؟ قالوا     
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١٩٤

  ال بأنفـسنا |فكل فضل أدركناه في ديـن أو دنيـا فبرسـول اهللا         . وبه أدركنا ذلك كله ونلناه    
  .بعشائرنا وال بأهل بيوتاتناوال 
  أتقــرون أن الــذي نلــتم بــه خيــر الــدنيا      . صــدقتم، يــا معاشــر قــريش واألنــصار    : قــال

  : يقول| دونكم جميعا، وأنكم سمعتم رسول اهللا - أهل البيت -واآلخرة منا خاصة 
قال أهل بـدر وأهـل أحـد وأهـل      ١؟  )إني وأخي علي بن أبي طالب بطينة واحدة إلى آدم         (

  .|نعم، سمعنا ذلك من رسول اهللا : والقدمةالسابقة 
  

، إني وأهل بيتي كنا نورا يسعى بين يدي اهللا        (:  قال |أتقرون أن ابن عمي رسول اهللا       : قال
فلمـا خلـق آدم وضـع ذلـك النـور فـي صـلبه               . قبل أن يخلق اهللا آدم بأربعة عشر ألف سـنة         

  بـه فـي النـار فـي     وأهبطه إلى األرض، ثـم حملـه فـي الـسفينة فـي صـلب نـوح، ثـم قـذف           
ثم لم يـزل اهللا ينقلنـا مـن األصـالب الكريمـة إلـى األرحـام الطـاهرة ومـن                     . صلب إبراهيم 

األرحام الطاهرة إلى األصالب الكريمة بـين اآلبـاء واألمهـات لـم يلتـق واحـد مـنهم علـى            
نعـم، قـد سـمعنا ذلـك مـن          : ؟ فقال أهل السابقة والقدمة وأهل بدر وأهـل أحـد          )سفاح قط 
  .| رسول اهللا

  
 آخى بين كل رجلين مـن أصـحابه وآخـى    |فأنشدكم اهللا، أتقرون أن رسول اهللا   : قال

  .اللهم نعم: ؟ فقالوا)أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا واآلخرة: (بيني وبين نفسه وقال
  

   اشــترى موضــع مــسجده فابتنــاه ثــم بنــى عــشرة منــازل، |أتقــرون أن رســول اهللا : قــال
  .وسطها وسد كل باب شارع إلى المسجد غير بابيتسعة له وجعل لي عاشرها في 

ما أنا سددت أبوابكم وفتحت بابـه، ولكـن اهللا أمرنـي بـسد           (: |فتكلم في ذلك من تكلم، فقال       

  ولقد نهـى النـاس جميعـا أن ينـاموا فـي المـسجد غيـري، وكنـت أجنـب           . )أبوابكم وفتح بابـه   
  |يولـد لرسـول اهللا    واحد فـي المـسجد،   |في المسجد، ومنزلي ومنزل رسول اهللا    

  
                                                

  .٢٥ج : البحار: راجع عن بدء خلق أهل البيت عليهم السالم ١



..................................................................................................... ١٩٥

  .اللهم نعم: ولي فيه أوالد؟ قالوا
  

  أفتقرون أن عمر حـرص علـى كـوة قـدر عينـه يـدعها مـن منزلـه إلـى المـسجد فـأبى                  : قال
ــه  ــال  ١علي ــم ق ــره      : (|، ث ــسكنه غي ــاهرا ال ي ــسجدا ط ــي م ــى أن يبن ــر موس   إن اهللا أم

ــس     ــاهرا ال ي ــسجدا ط ــي م ــي أن أبن ــه، وإن اهللا أمرن ــارون وابني ــر ه ــري وأخــي  وغي   كنه غي
  .اللهم نعم: ؟ قالوا)وابنيه

  
ليبلـغ  :  دعاني يوم غدير خم فنادى لي بالواليـة، ثـم قـال        |أفتقرون أن رسول اهللا     : قال

  .اللهم نعم: قالوا. الشاهد منكم الغائب
  

أنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن          : ( قـال فـي غـزوة تبـوك        |أفتقـرون أن رسـول اهللا       : قال
  .اللهم نعم: ؟ قالوا)عديموسى، وأنت ولي كل مؤمن ب

  
   إنـه لـم يـأت إال بـي          - حين دعا أهل نجران إلى المباهلـة         - |أفتقرون أن رسول اهللا     : قال

  .اللهم نعم: و بصاحبتي وابني؟ قالوا
  

ألدفعـن الرايـة غـدا إلـى رجـل يحبـه اهللا       : (أتعلمون أنه دفـع إلـي لـواء خيبـر ثـم قـال            : قال
  اللهـم  : ؟ قـالوا )ن وال فـرار يفتحهـا اهللا علـى يديـه    ورسوله ويحب اهللا ورسـوله، لـيس بجبـا        

  .نعم
  

                                                
إني أحب : أنه لما أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله بسد األبواب جاء عمر بن الخطاب فقال: ٢٣ ص ٣٩ج : روي في البحار ١

  :فقال.  مصالك، فائذن لي في خوخة أنظر إليك منهاالنظر إليك يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إذا مررت إلى
قد أبى اهللا ذلك، : فقال. فمقدار ما أضع عليه عيني: قال. قد أبى اهللا ذلك: قال. فمقدار ما أضع عليه وجهي: فقال. قد أبى اهللا ذلك

  .... أدخلهم وأخرجكموالذي نفسي بيده ما أنا أخرجتكم وال أدخلتهم ولكن اهللا. لم آذن لك) قدر طرف إبرة(ولو قلت 
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 - بعـد أن كـان بعثـه    - بعثنـي بـسورة بـراءة ورد غيـري     |أفتقـرون أن رسـول اهللا       : قال

  :؟ قـالوا  )إنـه ال يبلـغ عنـك إال رجـل منـك           : إن العلـي األعلـى يقـول      : (بوحي من اهللا وقـال    

  ١. اللهم بلى

  

  ل بـه شـديدة قـط إال قـدمني لهـا ثقـة بـي، وأنـه          لـم تنـز  |أفتقرون أن رسـول اهللا    : قال

  .اللهم نعم: ؟ قالوا)ادعوا لي أخي(و ) يا أخي: (لم يدعني باسمي قط إال أن يقول

  

  : قــضى بينـي وبــين جعفــر وزيـد فــي ابنـة حمــزة فقــال   |أفتقــرون أن رسـول اهللا  : قـال 

  ٢. م نعمالله: ؟ قالوا)يا علي، أما أنت مني وأنا منك، وأنت ولي كل مؤمن بعدي(

  

   فـي كـل يـوم وليلـة دخلـة وخلـوة، إذا          |أفتقرون أنه كانـت لـي مـن رسـول اهللا            : قال

  

                                                
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله بعث أبا بكر مع براءة :  عن اإلمام الصادق عليه السالم أنه قال٢٩٥ ص ٣٥ج : روي في البحار ١

سالم فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله عليا عليه ال). ال يبلغ عنك إال علي: (فنزل جبرئيل فقال. إلى الموسم ليقرأها على الناس
ال، : أسخطة؟ فقال: فقال أبو بكر. فأمره أن يركب ناقته العضباء وأمره أن يلحق أبا بكر فيأخذ منه براءة ويقرأه على الناس بمكة

 - وكان يوم النحر بعد الظهر وهو يوم الحج األكبر -فلما قدم علي عليه السالم مكة . إال أنه أنزل عليه أنه ال يبلغ إال رجل منك
براءة من اهللا ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في : (إني رسول رسول اهللا إليكم، فقرأها عليهم: قام ثم قال

ال يطوف بالبيت : (وقال. ، عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع األول وعشرا من ربيع اآلخر)األرض أربعة أشهر
 ب ٢٨٤ ص ٣٥ج : راجع البحار).  عند رسول اهللا فمدته إلى هذه األربعة أشهرأال من كان له عهد. عريان وال عريانة وال مشرك

  ٣٤١ ص ٦ج : ، والغدير٩
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله لما خرج من مكة بعد عمرة : ١٦٨ ص ٣ج :  وصحيح البخاري٣٧٢ ص ٢٠ج : في البحار ٢

فاختصم فيها . دونك بنت عمك، فحملتها: قال لفاطمة عليها السالمفتناولها علي و. يا عم، يا عم: القضاء تبعته ابنة حمزة تنادي
: وقال زيد. بنت عمي وخالتها تحتي: وقال جعفر. أنا أحق بها وهي بنت عمي: قال علي عليه السالم. علي وزيد بن حارثة وجعفر

). أنت مني وأنا منك: (ل لعلي عليه السالم، وقا)الخالة بمنزلة األم: (فقضى بها النبي صلى اهللا عليه وآله لخالتها وقال. بنت أخي
  :وقال لزيد) أشبهت خلقي وخلقي: (وقال لجعفر

  ).أنت أخونا وموالنا(



..................................................................................................... ١٩٧

  .اللهم نعم: سألته أعطاني وإذا سكت ابتدأني؟ قالوا

إنـي  : (÷ فـضلني علـى جعفـر وحمـزة، فقـال لفاطمـة            |أفتقرون أن رسـول اهللا      : قال

: ؟ قـالوا )ثـرهم علمـا  زوجتك خير أهلي وخير أمتـي وأقـدمهم سـلما وأعظمهـم حلمـا وأك           

  .اللهم نعم

  

ــال|أفتقــرون أن رســول اهللا : قــال ــا ســيد ولــد آدم وأخــي علــي ســيد العــرب   : ( ق   أن

  : وفاطمة سيدة نساء أهل الجنـة وابنـاي الحـسن والحـسين سـيدا شـباب أهـل الجنـة؟ قـالوا               

  .اللهم نعم

  

نــي علــى  أمرنــي أن أغــسله، وأخبرنــي أن جبرئيــل يعين|أفتقــرون أن رســول اهللا : قــال

  .اللهم نعم: غسله؟ قالوا

  

  أيهــا : ( قــال فــي آخــر خطبــة خطــبكم|أنــشدكم بــاهللا، أفتقــرون أن رســول اهللا : قــال

؟ )كتـاب اهللا وأهـل بيتـي   : الناس، إني قد تركت فيكم أمرين لن تـضلوا مـا تمـسكتم بهمـا             

  .اللهم نعم: قالوا

  

فـي كتابـه الـسابق علـى     أنشدكم اهللا، أتعلمون أن اهللا عـز وجـل فـضل    : × علي ١ثم قال   

  أحـد مـن هـذه األمـة؟    |وإني لم يسبقني إلـى اهللا عـز وجـل وإلـى رسـوله         المسبوق في غير آية،     

  .اللهم نعم: قالوا

  والسابقون األولون من المهاجرين(فأنشدكم اهللا، أتعلمون حيث نزلت : قال

                                                
  أنشدكم باهللا، أتعلمون أني أول األمة إيمانا باهللا وبرسوله؟: ثم قال: هنا هذه الفقرة) اإلحتجاج(زاد في  ١

  .اللهم نعم: قالوا
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ــصار ــون (، ١) واألن ــك المقرب ــسابقون أولئ ــسابقون ال ــا رســول اهللا ٢) وال ــئل عنه   ، | ، س
  أنزلها اهللا تعالى ذكره فـي األنبيـاء وأوصـيائهم، فأنـا أفـضل أنبيـاء اهللا ورسـله وعلـي                     : فقال

  .اللهم نعم: بن أبي طالب وصيي أفضل األوصياء؟ قالوا
  

  ×يوم غدير خم على لسان أمير المؤمنين 
  يــا أيهــا الــذين آمنــوا أطيعــوا اهللا وأطيعــوا       (فأنــشدكم، أتعلمــون حيــث نزلــت     : قــال 

  إنمــا ولــيكم اهللا ورســوله والــذين آمنــوا (، وحيــث نزلــت ٣) رســول وأولــي األمــر مــنكمال
  أم حــسبتم أن (، وحيــث نزلــت ٤) الــذين يقيمــون الــصالة ويؤتــون الزكــاة وهــم راكعــون 

  تتركــوا ولمــا يعلــم اهللا الــذين جاهــدوا مــنكم ولــم يتخــذوا مــن دون اهللا وال رســوله          
ا رســول اهللا، خاصــة فــي بعــض المــؤمنين أم عامــة يــ: ، قــال النــاس٥) وال المــؤمنين وليجــة

  لجميعهم؟
فأمر اهللا عـز وجـل أن يعلمهـم والة أمـرهم وأن يفـسر لهـم مـن الواليـة مـا فـسر لهـم مـن                            

  :فنصبني للناس بغدير خم، ثم خطب وقال. صالتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم
ــاس ت       ( ــت أن الن ــدري وظنن ــا ص ــالة ضــاق به ــلني برس ــاس، إن اهللا أرس ــا الن   كــذبني أيه

  ).فأوعدني ألبلغها أو ليعذبني
  أيهـــا النـــاس، أتعلمـــون أن اهللا : (ثـــم أمـــر فنـــودي بالـــصالة جامعـــة، ثـــم خطـــب فقـــال

ــسهم        ــن أنف ــم م ــى به ــا أول ــؤمنين وأن ــولى الم ــا م ــوالي وأن ــز وجــل م ــالوا)ع ــى، : ؟ ق   بل
هم وال  من كنت مواله فعلي هذا مواله، الل      : (فقمت، فقال ). قم، يا علي  : (قال. يا رسول اهللا  

  ).من وااله وعاد من عاداه
                                                

والذين اتبعوهم بإحسان رضي اهللا عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها : (آلية هكذا، وتمام ا١٠٠اآلية : سورة التوبة ١
  ).األنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم

  .١٠اآلية :  سورة الواقعة٢
  .٥٩اآلية :  سورة النساء٣
  .٥٥اآلية :  سورة المائدة٤
  .١٦اآلية :  سورة التوبة٥
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والء كواليتي، من كنت أولى بـه مـن   : (يا رسول اهللا، والء كما ذا؟ فقال: فقام سلمان فقال  
اليوم أكملت لكم ديـنكم وأتممـت       : (فأنزل اهللا تعالى ذكره   ). نفسه فعلي أولى به من نفسه     

   أكبـر، تمـام   اهللا: ( وقـال |فكبـر النبـي   ١). علـيكم نعمتـي ورضـيت لكـم اإلسـالم دينـا      
  ).نبوتي وتمام دين اهللا والية علي بعدي

  بلـى، فيـه   : يـا رسـول اهللا، هـذه اآليـات خاصـة فـي علـي؟ قـال        : فقام أبو بكـر وعمـر فقـاال     
علـي أخـي ووزيـري      : قـال . يـا رسـول اهللا، بيـنهم لنـا        : قـاال . وفي أوصيائي إلى يوم القيامـة     

ي، ثـم ابنـي الحـسن، ثـم ابنـي           ووارثي ووصيي وخليفتي في أمتي وولـي كـل مـؤمن بعـد            
  الحــسين، ثــم تــسعة مــن ولــد ابنــي الحــسين واحــد بعــد واحــد، القــرآن معهــم وهــم مــع    

  .القرآن، ال يفارقونه وال يفارقهم حتى يردوا علي حوضي
  

ــالوا كلهــم ــا قلــت ســواء    : فق ــد ســمعنا ذلــك وشــهدنا كم ــم، ق ــضهم . اللهــم نع ــال بع   : وق
  .ؤالء الذين حفظوا أخيارنا وأفاضلناقد حفظنا جل ما قلت ولم نحفظه كله، وه

  صدقتم، ليس كل الناس يستوون فـي الحفـظ، أنـشد اهللا مـن حفـظ ذلـك                  : ×فقال علي   
  . لما قام فأخبر به|من رسول اهللا 

  
  نـــشهد : فقـــام زيـــد بـــن أرقـــم والبـــراء بـــن عـــازب وأبـــو ذر والمقـــداد وعمـــار فقـــالوا 

يـا أيهـا   : ( وهو يقـول -نت إلى جنبه  وهو قائم على المنبر وأ   - |لقد حفظنا قول النبي     
  النــاس، إن اهللا أمرنــي أن أنــصب لكــم إمــامكم والقــائم فــيكم بعــدي ووصــيي وخليفتــي   
والـذي فـرض اهللا علـى المــؤمنين فـي كتابـه طاعتـه فقرنــه بطاعتـه وطـاعتي، وأمـركم فيــه          

وإنــي راجعــت ربــي خــشية طعــن أهــل النفــاق وتكــذيبهم، فأوعــدني لتبلغنهــا أو  . بواليتــه
  .يعذبنيل

  أيها الناس، إن اهللا أمركم في كتابه بالصالة فقد بينتها لكم، وبالزكاة والصوم والحج
  

                                                
  .٣اآلية : سورة المائدة ١
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 ووضـع يـده علـى    -فبينتها لكم وفسرتها، وأمركم بالوالية وإني أشهدكم أنها لهذا خاصة        
 ثم البنيه بعده ثم لألوصياء من بعدهم مـن ولـدهم، ال يفـارقون         - ×علي بن أبي طالب     

  . يفارقهم القرآن حتى يردوا علي حوضيالقرآن وال
  أيهــا النــاس، قــد بينــت لكــم مفــزعكم بعــدي وإمــامكم بعــدي وولــيكم وهــاديكم، وهــو  

فقلـدوه ديـنكم وأطيعـوه فـي جميـع        . أخي علي بن أبي طالب وهـو فـيكم بمنزلتـي فـيكم            
أمـوركم، فـإن عنــده جميـع مـا علمنــي اهللا مـن علمــه وحكمتـه فـسلوه وتعلمــوا منـه ومــن         

  ئه بعــده وال تعلمــوهم وال تتقــدموهم وال تخلفــوا عــنهم، فــإنهم مــع الحــق والحــق  أوصــيا
  ١. ثم جلسوا). معهم ال يزايلونه وال يزايلهم

  
إنمـا يريـد اهللا   : (أيها النـاس، أتعلمـون أن اهللا أنـزل فـي كتابـه     : ×ثم قال علي    : قال سليم 

 وابنـي حـسنا     فجمعنـي وفاطمـة   ٢). ليذهب عـنكم الـرجس أهـل البيـت ويطهـركم تطهيـرا            
هــؤالء أهــل بيتــي ولحمتــي، يــؤلمهم مــا يــؤلمني : (وحــسينا، ثــم ألقــى علينــا كــساء وقــال

ــا يحــرجهم       ــي م ــؤذيني مــا يــؤذيهم ويحرجن ــرهم    ٣وي ــنهم الــرجس وطه   ، فأذهــب ع
  أنـت إلـى خيـر، إنمـا نزلـت فـي وفـي              : (وأنا يا رسول اهللا؟ فقـال     : فقالت أم سلمة  ). تطهيرا

بني وفي تسعة من ولـد ابنـي الحـسين خاصـة لـيس معنـا فيهـا        أخي وفي ابنتي فاطمة وفي ا  
  ؟)أحد غيرهم

  
ــذلك، فــسألنا رســول اهللا   : فقــالوا كلهــم    فحــدثنا كمــا |نــشهد أن أم ســلمة حــدثتنا ب

  .حدثتنا به أم سلمة
  

  يــا أيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا اهللا (أنــشدكم اهللا، أتعلمــون أن اهللا أنــزل : ×ثــم قــال علــي 
  

                                                
  .أي ثم جلس زيد بن أرقم والبراء وأبو ذر والمقداد وعمار بعد شهادتهم ١
  .٣٣اآلية :  سورة األحزاب٢
  .٣٣اآلية :  سورة األحزاب٣
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أمـا  (: |يا رسول اهللا، عامـة هـذا أم خاصـة؟ قـال             : فقال سلمان ١). وكونوا مع الصادقين  

  المأمورون فعامة المؤمنين أمـروا بـذلك، وأمـا الـصادقون فخاصـة ألخـي علـي وأوصـيائي مـن بعـده إلـى                         

  .اللهم نعم: ؟ قالوا)يوم القيامة
  

  لــم خلفتنــي؟ :  فــي غــزوة تبــوك|أنــشدكم اهللا، أتعلمــون أنــي قلــت لرســول اهللا : قـال 
  إن المدينة ال تـصلح إال بـي أو بـك، وأنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إال أنـه                   : (لقا

  .اللهم نعم: ؟ قالوا)ال نبي بعدي
  

يـا أيهـا الـذين آمنـوا اركعـوا      : (أنـشدكم اهللا، أتعلمـون أن اهللا أنـزل فـي سـورة الحـج          : قال
 جهـاده هـو   واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكـم تفلحـون وجاهـدوا فـي اهللا حـق          

اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين مـن                
ــأقيموا       ــاس، ف ــى الن ــوا شــهداء عل ــيكم وتكون   قبــل وفــي هــذا ليكــون الرســول شــهيدا عل

  فقــام٢). الــصالة وآتــوا الزكــاة واعتــصموا بــاهللا هــو مــوالكم فــنعم المــولى ونعــم النــصير  
اهللا، من هؤالء الذين أنت علـيهم شـهيد وهـم شـهداء علـى النـاس،           يا رسول   :  سلمان فقال 

عنـى  : الذين اجتباهم اهللا ولم يجعل عليهم في الدين مـن حـرج، ملـة أبـيهم إبـراهيم؟ قـال                
  بيــنهم لنــا يــا رســول اهللا؟ : قــال ســلمان. بــذلك ثالثــة عــشر رجــال خاصــة دون هــذه األمــة

  .لهم نعمال: قالوا). أنا وأخي وأحد عشر من ولدي: (فقال
  

   قــام خطيبــا ثــم لــم يخطــب بعــد ذلــك |أنــشدكم اهللا، أتعلمــون أن رســول اهللا : فقــال
  فتمـسكوا  . يا أيها الناس، إنـي تـارك فـيكم الثقلـين، كتـاب اهللا وعترتـي أهـل بيتـي                   : (فقال

بهما لن تضلوا، فإن اللطيف الخبير أخبرني وعهـد إلـي أنهمـا لـن يفترقـا حتـى يـردا علـي                       
  يــا رســول اهللا، أكــل:  فقــال- وهــو شــبه المغــضب -ر بــن الخطــاب فقــام عمــ). الحــوض

  

                                                
  .١١٩اآلية : سورة التوبة ١
  .٧٨: اآلية:  سورة الحج٢
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ــال   ــك؟ ق ــل بيت ــنهم  : (أه ــيائي م ــي    . ال، ولكــن أوص ــري ووارث ــي ووزي ــي عل ــم أخ   أوله
  هــو أولهــم، ثــم ابنــي الحــسن، ثــم ابنــي   . وخليفتــي فــي أمتــي وولــي كــل مــؤمن بعــدي  

  شـهداء  . الحسين، ثم تسعة من ولد الحسين واحـد بعـد واحـد حتـى يـردوا علـي الحـوض                   
  مـن أطـاعهم أطـاع اهللا       . اهللا في أرضه وحججه على خلقـه وخـزان علمـه ومعـادن حكمتـه              

  ؟)ومن عصاهم عصى اهللا
  . قال ذلك|نشهد أن رسول اهللا : فقالوا كلهم

  
  وصف مجلس المناشدة

   السؤال، فمـا تـرك شـيئا إال ناشـدهم اهللا فيـه وسـألهم عنـه حتـى أتـى          ×ثم تمادى بعلي   
  . كثيرا، كل ذلك يصدقونه ويشهدون أنه حـق        | وما قال له رسول اهللا       على آخر مناقبه  

  فلم يدع شـيئا ممـا أنـزل اهللا فيـه خاصـة أو فيـه وفـي أهـل بيتـه فـي القـرآن وال علـى                             : قال
ومنـه مـا يـسكت      ) نعـم : (فمنه ما يقولون جميعـا    .  إال ناشدهم اهللا فيه    |لسان رسول اهللا    

أنـتم عنـدنا ثقـات،      : ل الذين سكتوا للـذين أقـروا      ويقو) اللهم نعم : (بعضهم ويقول بعضهم  
  .|وقد حدثنا غيركم ممن نثق به أنهم سمعوه من رسول اهللا 

ــرغ  ــم قــال حــين ف ــالوا. اللهــم اشــهد علــيهم : ث ــا   : ق ــا لــم نقــل إال حقــا وم   اللهــم اشــهد أن
  .|، وقد حدثنا من نثق به أنهم سـمعوه مـن رسـول اهللا               |قد سمعناه من رسول اهللا      

  
  مـن زعـم أنـه يحبنـي ويـبغض عليـا فقـد كـذب            : ( قـال  |رون بـأن رسـول اهللا       أتق: قال

  :وكيف ذاك يا رسول اهللا؟ قال:  فقال له قائل- ووضع يده على رأسي -) وليس يحبني
  ألنــه منــي وأنــا منــه، ومــن أحبــه فقــد أحبنــي ومــن أحبنــي فقــد أحــب اهللا، ومــن أبغــضه  (

نحـو مـن عـشرين رجـال مـن أفاضـل            ؟ فقـال    )فقد أبغضني ومـن أبغـضني فقـد أبغـض اهللا          
  .، وسكت بقيتهم)اللهم نعم: (الحيين

  
  ههــؤالء الــذين شــهدوا عنــدنا ثقــا: مــا لكــم ســكوت؟ فقــالوا:  للــسكوت×فقــال علــي 
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  اللهـم إنـا    : فقـالوا  .اللهـم اشـهد علـيهم     : ×فقـال علـي     . في صدقهم وفـضلهم وسـابقتهم     
دثنا بـه مـن نثـق بـه مـن هـؤالء          ومـا حـ    |لم نشهد ولم نقل إال ما سمعنا من رسول اهللا           

  .|وغيرهم أنهم سمعوه من رسول اهللا 
  
  
  

٣  
   وطلحة×كلمات بين أمير المؤمنين 

  
  سبعة أجوبة عن حديث أبي بكر المختلق في الخالفة

فكيف نصنع بما ادعى أبـو بكـر    : -) داهية قريش ( وكان يقال له     -فقال طلحة بن عبيد اهللا      
  ا علــى مقالتــه يــوم أتــوا بــك تعتــل وفــي عنقــك  وعمــر وأصــحابه الــذين صــدقوه وشــهدو

، فاحتججـت بمـا احتججـت بـه مـن الفـضل والـسابقة، فـصدقوك           )بـايع : (حبل، فقالوا لك  
إن اهللا أبى أن يجمع لنـا أهـل البيـت النبـوة     : ( يقول|ثم ادعى أنه سمع نبي اهللا      . جميعا

  ، فصدقه عمر وأبو عبيدة بن الجراح وسالم ومعاذ بن جبل؟)والخالفة
  

  كــل الــذي ذكــرت وادعيـت حــق ومــا احتججــت بــه مــن الــسابقة  : ثـم أقبــل طلحــة فقــال 
  !والفضل نحن نقر به ونعرفه، وأما الخالفة فقد شهد أولئك الخمسة بما سمعت

  
  فضح تعاهدهم على الصحيفة الملعونة: الجواب األول

  
  سر فأخرج شيئا قـد كـان يكتمـه وفـ       - وغضب من مقالة طلحة      - ×فقام عند ذلك علي     
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   والنـاس  -، وأقبـل علـى طلحـة    ١شيئا قد كان قالـه يـوم مـات عمـر لـم يـدروا مـا عنـى بـه           
 يا طلحة، أما واهللا ما من صحيفة ألقـى اهللا بهـا يـوم القيامـة أحـب إلـي مـن صـحيفة                       :  فقال -يسمعون  

إن قتـل اهللا    : (هؤالء الخمسة الذين تعاهدوا على الوفـاء بهـا فـي الكعبـة فـي حجـة الـوداع                  
  )!و مات أن يتوازروا ويتظاهروا علي فال أصل إلى الخالفةمحمدا أ

  
  حديث الغدير: الجواب الثاني

   يــوم | علــى باطــل مــا شــهدوا عليــه قــول نبــي اهللا - يــا طلحــة -والــدليل : ×وقــال 
، فكيـف أكـون أولـى بهـم     )من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه          : (غدير خم 

  م؟من أنفسهم وهم أمراء علي وحكا
  

  حديث المنزلة: الجواب الثالث
ــول رســول اهللا   ــوة    : (|وق ــر النب ــن موســى غي ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــت من ــستم )أن   ، أفل

  .|تعلمون أن الخالفة غير النبوة؟ ولو كان مع النبوة غيرها الستثناه رسول اهللا 
  

  حديث الثقلين: الجواب الرابع
  همـا كتـاب اهللا وعترتـي       إني تركت فـيكم أمـرين لـن تـضلوا مـا تمـسكتم ب              : (|وقوله  

، فينبغــي أن ال يكــون )ال تتقــدموهم وال تتخلفــوا عــنهم وال تعلمــوهم فــإنهم أعلــم مــنكم 
أفمـن يهـدي إلـى الحـق        : (الخليفة على األمة إال أعلمهم بكتاب اهللا وسنة نبيه وقد قال اهللا           

  سطةوزاده ب: (، وقال٢) أحق أن يتبع أمن ال يهدي إال أن يهدى فما لكم كيف تحكمون

                                                
الم لما نظر إلى الثاني وهو مسجى سألت أبا عبد اهللا عليه السالم عن معنى قول أمير المؤمنين عليه الس: عن المفضل بن عمر قال ١

راجع . عنى بها صحيفته التي في الكعبة: فقال عليه السالم). ما من أحد أحب إلي أن ألقى اهللا بصحيفته من هذا المسجى: (بثوبه
  : عن حذيفة بن اليمان أنه قال٢٢وروي في ص . ٢٧ طبع قديم ص ٨ج : البحار

ما أحب إلي أن ألقى اهللا : (ه السالم لما توفي عمر فوقف به وهو مسجى بثوبه قالوهي الصحيفة التي تمنى أمير المؤمنين علي
  )!بصحيفة هذا المسجى

  .٣٥اآلية :  سورة يونس٢
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  : | وقـال رسـول اهللا       ٢" أو أثارة من علـم إن كنـتم صـادقين           : " ، وقال ١" في العلم والجسم    
  مــا ولــت أمــة قــط أمرهــا رجــال وفــيهم أعلــم إال لــم يــزل أمــرهم يــذهب ســفاال حتــى    (

  ، فما الوالية غير اإلمارة على األمة؟)يرجعوا إلى ما تركوا
  

  ة المؤمنين بإمر×حديث التسليم عن علي : الجواب الخامس
ــأمر          ــؤمنين ب ــإمرة الم ــي ب ــلموا عل ــم س ــورهم أنه ــاطلهم وفج ــذبهم وب ــى ك ــدليل عل   وال

 - يعني الزبير    -، وهي الحجة عليهم وعليك خاصة وعلى هذا الذي معك           |رسول اهللا   
   وعلـى خليفـتكم هـذا       - وأشـار إلـى سـعد وابـن عـوف            -وعلى األمة رأسا وعلـى هـذين        

  .- يعني عثمان -الظالم 
  

  الشورى التي أمر بها عمر:  السادسالجواب
  وإنا معشر الشورى الستة أحيـاء كلنـا، فلـم جعلنـي عمـر فـي الـشورى إن كـان قـد صـدق                    

؟ أجعلنا في الـشورى فـي الخالفـة أم فـي غيرهـا؟ فـإن       |هو وأصحابه على رسول اهللا    
  اور زعمتم أنه جعلها شورى في غير اإلمارة فليس لعثمـان إمـارة علينـا وال بـد مـن أن نتـش                     
  في غيرها ألنه أمرنا أن نتشاور في غيرها؟ وإن كانت الشورى فيها فلم أدخلني فيكم؟

 أخرج أهل بيته من الخالفة فـأخبر أنـه لـيس            |إن رسول اهللا    : (فهال أخرجني وقد قال   
  ؟)لهم فيها نصيب

  
  ما قال عمر عند موته: الجواب السابع

   أنـشدك بـاهللا، مـا    - ٣ وهـا هـو ذا   - اهللا  البنـه عبـد  - حين دعانا رجال رجال -ولم قال عمر    
ــد اهللا    ــال عب ــا؟ فق ــك حــين خرجن ــال ل ــال  : ق ــه ق ــدتني فإن ــا إذ ناش ــلع : (أم ــايعوا أص   إن ب

  
                                                

  .٢٤٧اآلية : سورة البقرة ١
  .٤اآلية :  سورة األحقاف٢
  .اب إليه كان عبد اهللا بن عمر حاضر المجلس كما مر في صدر الحديث فأشار عليه السالم إليه وصير الخط٣
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  )!بني هاشم حملهم على المحجة البيضاء، وأقامهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم
  

   -بـه    يـا أ   -فمـا يمنعـك     : قلـت لـه   : يا بن عمر، فما قلت أنت عند ذلـك؟ قـال          : ×ثم قال   
 |فإن رسـول اهللا     : ×رد علي شيئا أكتمه قال      : فما رد عليك؟ قال   : أن تستخلفه؟ قال  

  أخبرنـي فـي حياتـه      : ×ومتـى أخبـرك؟ قـال       : قـال . قد أخبرني بكل ما قال لك وقلت له       
 فـي المنـام فقـد رآه فـي          |ثم أخبرني به ليلة مات أبوك في منامي، ومن رآى رسـول اهللا              

  .اليقظة
  

ــه ابــن عمــ  ــال ل ــال  : رق ــه   : ×فمــا أخبــرك؟ ق ــئن حــدثتك ب ــا بــن عمــر، ل ــشدك اهللا ي   أن
ــصدقني ــال. لت ــال : ق ــكت ق ــك    : أو أس ــال ل ــد ق ــه ق ــه  -فإن ــت ل ــك  : ( حــين قل ــا يمنع   فم

الصحيفة التي كتبناها بيننا والعهد الذي تعاهدنا عليه فـي الكعبـة فـي              :  قال -) أن تستخلفه؟ 
  ! لما أمسكت عني|هللا أسألك بحق رسول ا: حجة الوداع فسكت ابن عمر فقال

  فلقـد رأيـت ابـن عمـر فـي ذلـك المجلـس وقـد خنقتـه العبـرة وعينـاه تـسيالن                        : قال سـليم  
  .دموعا

  
  شورى عمر غير الشرعية

  واهللا إن كــان أولئــك :  علــى طلحــة والزبيــر وابــن عــوف وســعد قــال ×ثــم أقبــل علــي 
 - قوا ما حل لكـم     فما يحل لكم واليتهم، وإن كانوا صد       |الخمسة كذبوا على رسول اهللا      

   أن تـدخلوني معكـم فـي الـشورى ألن إدخـالكم إيـاي فيـه خـالف علـى                     -أيها الخمـسة    
  . ورغبة عنه|رسول اهللا 

  
  ^الخالفة واإلمامة فقط لألئمة االثني عشر 

أخبروني عـن منزلتـي فـيكم ومـا تعرفـوني بـه،             : ثم أقبل علي عليه السالم على الناس فقال       
  بل صديق صدوق، ال واهللا ما علمناك كذبت في: فقالواأصدوق أنا عندكم أم كذاب؟ 
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فـواهللا الـذي أكرمنـا أهـل البيـت بـالنبوة فجعـل منـا محمـدا                  : ×قـال   . جاهلية وال إسالم  
 غيرنـا وال تـصلح اإلمامـة    | عنـه  ١وأكرمنا من بعده بأن جعلنا أئمة المـؤمنين، ال يبلـغ           
  .حد من الناس فيها نصيبا وال حقاوالخالفة إال فينا، ولم يجعل اهللا معنا أهل البيت أل

  
  |أما رسول اهللا، فخاتم النبيـين لـيس بعـده رسـول وال نبـي، خـتم األنبيـاء برسـول اهللا                       

 إلى يوم القيامة، وختم بالقرآن الكتب إلى يوم القيامة، وجعلنا من بعد محمـد خلفـاء فـي                  
 الطاعـة فـي غيـر    أرضه وشهداء على خلقه وفرض طاعتنا في كتابه وقرننا بنفـسه ونبيـه فـي         

  واهللا جعل محمـدا نبيـا وجعلنـا خلفـاء مـن بعـده فـي خلقـه وشـهداء علـى                    . آية من القرآن  
  خلقــه وفــرض طاعتنــا فــي كتابــه المنــزل، ثــم أمــر اهللا جــل وعــز نبيــه أن يبلــغ ذلــك أمتــه، 

  .فبلغهم كما أمره اهللا عز وجل
  

  ؟|من هو األحق بمجلس رسول اهللا 
 حـين بعثنـي     | وبمكانه، وقد سمعتم رسـول اهللا        | فأيهما أحق بمجلس رسول اهللا    

  ؟ فأنـشدكم اهللا، أسـمعتم   )إنـه ال يـصلح أن يبلـغ عنـي إال أنـا أو رجـل منـي                 : (ببراءة فقـال  
  حـين |اللهم نعم، نشهد أنا سـمعنا ذلـك مـن رسـول اهللا             : ؟ قالوا |ذلك من رسول اهللا     

  .بعثك ببراءة
  

در أربـع أصـابع ولـم يـصلح أن يكـون            فلم يصلح لصاحبكم أن يبلـغ عنـه صـحيفة قـ           : قال
  المبلغ لها غيري فأيهما أحق بمجلـسه ومكانـه؟ الـذي سـماه خاصـة أنـه مـن رسـول اهللا أو                

  ٢من خص من بين هذه األمة أنه ليس من رسول اهللا؟ 
  

                                                
  .جواب للقسم...) ال يبلغ(قوله  ١
المراد أنا أحق بمقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أو أبو بكر الذي علم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أمته في تبليغ سورة البراءة  ٢

  .أنه خاصة ليس من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
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  ليبلغ الشاهد الغائب؟: |ألم يقل النبي 
ــف ال يــصلح  |قــد ســمعنا ذلــك مــن رســول اهللا  : فقــال طلحــة ــا كي   ألحــد ، ففــسر لن

، وقـال   )ليبلغ الشاهد منكم الغائب   : ( وقد قال لنا ولسائر الناس     |أن يبلغ عن رسول اهللا      
رحم اهللا امرء سـمع مقـالتي فوعاهـا ثـم أبلغهـا عنـي، فـرب           : (بعرفة حين حج حجة الوداع    

   علـيهن قلـب   ١حامل فقه وال فقه له ورب حامل فقه إلى مـن هـو أفقـه منـه، ثالثـة ال يغـل               
ــسلم  ــرء م ــزوم       إ: ام ــر، ول ــوالة األم ــحة ل ــة والمناص ــسمع والطاع ــل هللا، وال ــالص العم   خ

ليبلـغ الـشاهد    : (، وقـام فـي غيـر مـوطن فقـال          )جماعتهم فإن دعوتهم محيطـة مـن ورائهـم        
  ؟)الغائب

  
  يـوم غـدير خـم ويـوم عرفـة فـي      |إن الذي قال رسول اهللا : ×فقال علي بن أبي طالب      
إنـي قـد تركـت فـيكم     : (ة خطبها حـين قـال  فانظر في آخر خطب  . ٢حجة الوداع ويوم قبض   

فـإن اللطيـف الخبيـر قـد عهـد          . أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب اهللا وأهل بيتي          
 وأشــار بمــسبحته -إلــي أنهمــا لــن يفترقــا حتــى يــردا علــي الحــوض كهــاتين األصــبعين   

ــطى  ــوا،      -والوسـ ــضلوا وال تزلـ ــا ال تـ ــسكوا بهمـ ــرى فتمـ ــدام األخـ ــديهما قـ ــإن إحـ    فـ
  ). تقدموهم وال تخلفوا عنهم وال تعلموهم فإنهم أعلم منكموال

 وإيجـاب  ^وإنما أمر العامة أن يبلغوا من لقوا من العامة بإيجاب طاعة األئمة مـن آل محمـد                 

   وإنما أمر العامـة أن يبلغـوا العامـة بحجـة مـن         . حقهم، ولم يقل ذلك في شئ من األشياء غير ذلك         
  .ا بعثه اهللا به غيرهم جميع م|ال يبلغ عن رسول اهللا 

  
                                                

  :خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله في مسجد الخيف: ق عليه السالم قال عن الصاد٣٣ ح ١٣٨ ص ٢١ج : روي في البحار ١
فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل . يا أيها الناس ليبلغ الشاهد الغائب. نضر اهللا عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم يبلغه

 والنصيحة ألئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم، إخالص العمل هللا: ثالث ال يغل عليهن قلب امرئ مسلم. فقه إلى من هو أفقه منه
والمراد من . المؤمنون إخوة، تتكافئ دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم. فإن دعوتهم محيطة من ورائهم

  ).ليبلغ الشاهد الغائب(ذكر هذه الفقرة إيراد موارد قوله 
 .ن في هذه المواضع الثالثةكا) ليبلغ الشاهد الغائب(أن قوله :  معنى الجملة٢
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يـا أخـي، إنـه ال يقـضي     : - وأنتم تسمعون - قال لي |أال ترى يا طلحة، إن رسول اهللا  
  ).أنت تبرئ ذمتي وتؤدي أمانتي وتقاتل على سنتي. عني ديني وال يبرئ ذمتي غيرك

 دينـه وعداتـه؟ فـأثبتهم جميعـا فقـضيت      |فلما ولى أبو بكر هل قضى عـن رسـول اهللا    
  ولــم يكــن مــا أعطــاهم . وأخبــرهم أنــه ال يقــضي عنــه دينــه وعداتــه غيــري. هدينــه وعداتــ

أبو بكر بقضاء لدينه وعداته، وإنما كان قضاي دينه وعداتـه هـو الـذي أبـرء ذمتـه وقـضى                   
  .أمانته

  
   هم مبلغوا أوامر اهللا إلى الناس^األئمة 

 فـرض اهللا   جميع مـا جـاء عـن اهللا عـز وجـل األئمـة الـذين        |وإنما يبلغ عن رسول اهللا      
  .طاعتهم في كتابه وأمر بواليتهم، الذين من أطاعهم أطاع اهللا ومن عصاهم عصى اهللا

   بـذلك حتـى فـسرته    |فرجـت عنـي، مـا كنـت أدري مـا عنـى رسـول اهللا         : فقال طلحة 
  .فجزاك اهللا يا أبا الحسن خيرا عن جميع األمة. لي
  
  

٤  
  كلمة عن جمع القرآن

  
   للقرآن×جمع أمير المؤمنين 

  : رأيتــك خرجــت بثــوب مختــوم عليــه فقلــت :  أبــا الحــسن، شــئ أريــد أن أســألك عنــه يــا
ثـم شـغلت   . ، بغـسله وتكفينـه ودفنـه   |يا أيها الناس، إني لم أزل مـشغوال برسـول اهللا            (

، فلـم أر ذلـك      )بكتاب اهللا حتى جمعتـه، فهـذا كتـاب اهللا مجموعـا لـم يـسقط منـه حـرف                   
  .الكتاب الذي كتبت وألفت
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   للقرآنجمع عمر وعثمان

فـدعا  .  أن ابعـث بـه إلـي، فأبيـت أن تفعـل     - حين اسـتخلف     -ولقد رأيت عمر بعث إليك      

  عمر الناس، فإذا شهد اثنان على آيـة قـرآن كتبهـا ومـا لـم يـشهد عليهـا غيـر رجـل واحـد                

إنـه قـد قتـل يـوم اليمامـة رجـال كـانوا              : (- وأنـا أسـمع      -رماها ولم يكتبه وقـد قـال عمـر          

 وكتـاب عمـر   -، وقـد جـاءت شـاة إلـى صـحيفة      )أه غيـرهم فـذهب    يقرؤون قرآنـا ال يقـر     

  ١ فأكلتها وذهب ما فيها، والكاتب يومئذ عثمان فما تقولون؟ -يكتبون 

  إن األحــزاب : (وســمعت عمــر يقــول وأصــحابه الــذين ألفــوا مــا كتبــوا علــى عهــد عثمــان 

  ا هـذا؟ فمـ ) كانت تعدل سورة البقرة، والنـور سـتون ومائـة آيـة، والحجـرات تـسعون آيـة                

   أن تخرج إليهم ما قد ألفت للناس؟- يرحمك اهللا -وما يمنعك 

  

  وقــد شــهدت عثمــان حــين أخــذ مــا ألــف عمــر فجمــع لــه الكتــاب وحمــل النــاس علــى   

  فما هذا؟٢. قراءة واحدة ومزق مصحف أبي بن كعب وابن مسعود وأحرقهما بالنار

  

  
                                                

 ٢ج : منتخب كنز العمال: ال يخفى أن هذا كله كالم طلحة في كيفية جمع القرآن كما يوجد مثله في كتب العامة أيضا، أنظر ١
  .٣٧٨ ص ٦ج : الدر المنثور. ٢٥ ص ٢ج : اإلتقان. ٥٦٩ ص ٢ج : كنز العمال. ١١٧ ص ٥ج : مسند أحمد. ٤٥ و ٤٢ص 

أن أبا بكر وعمر جمعا القرآن من أوله إلى آخره من أفواه :  عن العامة١١٢ص ): اإليضاح(ان في كتاب وروى الفضل بن شاذ
الرجال بشهادة شاهدين وكان الرجل الواحد منهم إذا أتى بآية سمعها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله لم يقبال منه، وإذا جاء 

وعبد الرحمن بن عوف كانا وضعا صحيفة فيها القرآن ليكتباها فجاءت شاة فأكلت وأن عثمان بن عفان . اثنان بآية قبالها وكتباها
لقد قتل باليمامة قوم يقرؤون قرآنا ال : وأن عمر قال. الصحيفة التي فيها القرآن، فذهب من القرآن جميع ما كان في تلك الصحيفة

  .يقرؤه غيرهم، فذهب من القرآن ما كان عند هؤالء النفر
  .ر المؤمنين عليه السالم في تأييد القرآن الموجود فسيجئ بعد أسطروأما كالم أمي

أن عثمان جمع الناس على قراءة زيد بن ثابت خاصة وأحرق المصاحف وكتب : ٣٠٨ص ) طبع قديم (٨ج : روي في البحار ٢
كل من الشام ومكة واليمن المصاحف السبعة على المشهور بين القراء، فبعث بواحد منها إلى الكوفة وبواحد إلى البصرة وإلى 

  ).اإلمام(والبحرين بواحد وأمسك في المدينة مصحفا كانوا يقولون له 
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  × للقرآن على أمير المؤمنين |إمالء رسول اهللا 
 |يا طلحـة، إن كـل آيـة أنزلهـا اهللا فـي كتابـه علـى محمـد                    : ×ر المؤمنين   فقال أمي 

 | وخطي بيدي، وتأويل كل آية أنزلها اهللا على محمـد    |عندي بإمالء رسول اهللا     
وكل حالل أو حرام أو حد أو حكم أو أي شئ تحتاج إليه األمة إلـى يـوم القيامـة عنـدي                

  .دشمكتوب بإمالء رسول اهللا وخط يدي حتى أرش الخ
كل شئ من صغير أو كبير أو خاص أو عـام، كـان أو يكـون إلـى يـوم القيامـة                     : قال طلحة 

  فهو مكتوب عندك؟
   أسـر إلـي فـي مرضـه مفتـاح ألـف بـاب مـن                 |نعم، وسـوى ذلـك أن رسـول اهللا          : قال

 ولو أن األمة منذ قبض اهللا نبيه اتبعوني وأطـاعوني ألكلـوا مـن فـوقهم    . العلم يفتح كل باب ألف باب 
  .ن تحت أرجلهم رغدا إلى يوم القيامةوم
  

  |ما كتب في الكتف بإمالء رسول اهللا 
 حـين دعـا بـالكتف ليكتـب فيهـا مـا ال تـضل        |يا طلحة، ألست قد شهدت رسول اهللا       

 ثـم   |فغـضب رسـول اهللا      ) إن نبي اهللا يهجـر    : (األمة وال تختلف، فقال صاحبك ما قال      
  .بلى، قد شهدت ذاك: تركها؟ قال

   وبالــذي أراد أن يكتــب فيهــا | لمــا خــرجتم أخبرنــي بــذلك رســول اهللا  فــإنكم: قــال
أن اهللا عـز وجـل قـد علـم مـن األمـة االخـتالف               : (فأخبره جبرائيل . وأن يشهد عليها العامة   

  ، ثم دعا بصحيفة فأملى علـي مـا أراد أن يكتـب فـي الكتـف وأشـهد علـى ذلـك                       )والفرقة
   ن يكـون مـن أئمـة الهـدى الـذين أمـر اهللا بطـاعتهم       سلمان وأبـا ذر والمقـداد، وسـمى مـ     : ثالثة رهط 

 ثـم الحـسين ثـم       - وأدنى بيـده إلـى الحـسن         -فسماني أولهم ثم ابني هذا      . إلى يوم القيامة  
  كذلك كان يا أبا ذر وأنت يا مقداد؟. - يعني الحسين -تسعة من ولد ابني هذا 

  .|نشهد بذلك على رسول اهللا : فقاموا وقالوا
  مـا أظلـت الخـضراء      : ( يقـول ألبـي ذر     |لقد سـمعت مـن رسـول اهللا         واهللا  : فقال طلحة 

  ، وأنا أشهد أنهما)وال أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر وال أبر عند اهللا
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  .لم يشهدا إال على حق، وألنت أصدق وآثر عندي منهما
  إتـق اهللا يـا طلحـة وأنـت يـا زبيـر وأنـت يـا سـعد وأنـت                     :  علـى طلحـة فقـال      ×ثم أقبل   

  .يا بن عوف، اتقوا اهللا وآثروا رضاه واختاروا ما عنده وال تخافوا في اهللا لومة الئم
  

  سند القرآن الموجود في زماننا
 أجبتني عمـا سـألتك عنـه مـن أمـر القـرآن أال تظهـره        - يا أبا الحسن    -ما أراك   : قال طلحة 

  .يا طلحة، عمدا كففت عن جوابك: ×للناس؟ قال 
  بـل  : ×عمر وعثمان، أقرآن كلـه أم فيـه مـا لـيس بقـرآن؟ قـال                 فأخبرني عما كتب    : قال

هو قرآن كله، إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة، فإن فيه حجتنا وبيان أمرنـا          
  .حسبي، أما إذا كان قرآنا فحسبي: فقال طلحة. وحقنا وفرض طاعتنا

  الحــالل والحــرام، فــأخبرني عمــا فــي يــديك مــن القــرآن وتأويلــه وعلــم  : ثــم قــال طلحــة
  . أن أدفعه إليـه    |إلى الذي أمرني رسول اهللا      : ×إلى من تدفعه ومن صاحبه بعدك؟ قال        

  وصــيي وأولــى النــاس بالنــاس بعــدي، ابنــي هــذا الحــسن، ثــم يدفعــه : مــن هــو؟ قــال: قــال
ابني الحسن عند موته إلى ابنـي هـذا الحـسين، ثـم يـصير إلـى واحـد بعـد واحـد مـن ولـد                      

وهم مع القرآن والقـرآن معهـم،       .  حوضه |د آخرهم على رسول اهللا      الحسين، حتى ير  
  .ال يفارقونه وال يفارقهم

  
  اثنا عشر إمام ضاللة من قبائل قريش

  أمــا إن معاويـــة وابنـــه ســـيليان بعـــد عثمـــان، ثـــم يليهمـــا ســـبعة مـــن ولـــد الحكـــم بـــن  
ــذين رآهــم        ــام ضــاللة، وهــم ال ــي عــشر إم ــة اثن ــاص، واحــدا بعــد واحــد تكمل ــي الع   أب

 على منبره يردون أمته على أدبارهم القهقرى، عشرة مـنهم مـن بنـي أميـة               |رسول اهللا   
  .ورجالن أسسا ذلك لهم، وعليهما مثل أوزار هذه األمة

  يرحمــك اهللا يــا أبــا الحــسن وغفــر لــك وجــزاك اهللا أفــضل الجــزاء عنــا بنــصحك    : فقــالوا
  .وحسن قولك
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١٢  
  

   عمره المبارك في السنة األخيرة من×خطبة أمير المؤمنين 
  

   وعنـده جماعـة مـن أصـحابه،     ×كنـا جلوسـا حـول أميـر المـؤمنين           : أبان عن سليم قـال    

  .يا أمير المؤمنين، لو استنفرت الناس: فقال له قائل

  

  أال إنـــي قـــد اســـتنفرتكم فلـــم تنفـــروا ونـــصحتكم فلـــم تقبلـــوا، : فقـــام وخطـــب فقـــال

ت وصـم ذوو أسـماع، أتلـو     فـأنتم شـهود كغيـاب وأحيـاء كـأموا         . ودعوتكم فلـم تـسمعوا    

  عليكم الحكمة وأعظكم بالموعظة الـشافية الكافيـة وأحـثكم علـى الجهـاد ألهـل الجـور،          

فما آتي على آخر كالمي حتى أراكم متفرقين حلقا شـتى، تتناشـدون األشـعار وتـضربون          

  !األمثال وتسألون عن سعر التمر واللبن

  

ــا، و     ــتعداد له ــئمتم الحــرب واالس ــد س ــديكم، لق ــت أي ــن   تب ــة م ــوبكم فارغ   أصــبحت قل

ويحكـم، أغـزوهم قبـل أن يغـزوكم،         . ذكرها، شغلتموها باألباطيـل واألضـاليل واألعاليـل       

وأيم اهللا ما أظن أن تفعلوا حتـى يفعلـوا ثـم           . فواهللا ما غزي قوم قط في عقر دارهم إال ذلوا         

وددت أني قد رأيتهم فلقيـت اهللا علـى بـصيرتي ويقينـي واسـترحت مـن مقاسـاتكم ومـن                     

فما أنتم إال كإبل جمة ضـل راعيهـا، فكلمـا ضـمت مـن جانـب انتـشرت مـن                     . ممارستكم

كأني بكم واهللا فيما أرى، لو قد حمس الـوغى واسـتحر المـوت قـد انفـرجتم عـن                   . جانب

  .علي بن أبي طالب انفراج الرأس وانفراج المرأة عن ولدها ال تمنع يد المس
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٢١٤

  مان من السكوت؟ ما فعل عث×لماذا لم يفعل أمير المؤمنين 
  فهال فعلت كما فعل ابن عفان؟: قال األشعث بن قيس الكندي

  ، أو كما فعـل ابـن عفـان رأيتمـوني فعلـت؟ أنـا عائـذ بـاهللا                  ١يا عرف النار    : ×فقال علي   
من شر ما تقول، يا بن قيس، واهللا إن الذي فعل ابن عفان لمخزاة لمن ال دين له وال الحـق                     

  ا على بينة من ربي وحجته في يدي والحق معي؟في يده، فكيف أفعل ذلك وأن
ــه        ــشم عظم ــده ويه ــري جل ــه ويف ــى يجــز لحم ــسه حت ــدوه مــن نف ــرء مكــن ع   واهللا إن ام
  ويــسفك دمــه وهــو يقــدر علــى أن يمنعــه لعظــيم وزره وضــعيف مــا ضــمت عليــه جــوانح  

 أن أعطــي بيــدي ضــرب - واهللا -فكــن أنــت ذلــك يــا بــن قــيس فأمــا أنــا فــدون  . صــدره
  .طير له فراش الهام وتطيح منه الكف والمعصم ويفعل اهللا بعد ما يشاءبالمشرفي ت

  ويلك يـا بـن قـيس، المـؤمن يمـوت بكـل موتـة غيـر أنـه ال يقتـل نفـسه، فمـن قـدر علـى                              
  .حقن دمه ثم خال بينه وبين قاتله فهو قاتل نفسه

  ويلك يـا بـن قـيس، إن هـذه األمـة تفتـرق علـى ثـالث وسـبعين فرقـة، فرقـة واحـدة منهـا                     
وشـرها وأبغـضها إلـى اهللا وأبعـدها منـه الـسامرة الـذين             . في الجنة واثنتان وسبعون في النار     

قد أمر اهللا عز وجل بقتال هؤالء البـاغين فـي كتابـه وسـنة نبيـه                 . ، وكذبوا )ال قتال : (يقولون
  .وكذلك المارقة

  
   بالسيف في قضايا السقيفة×لماذا لم يقم أمير المؤمنين 

  فمـا يمنعـك يـا بـن أبـي طالـب حـين بويـع             : - وغضب مـن قولـه       - فقال األشعث بن قيس   
أخو تيم بن مرة وأخو بني عدي بـن كعـب وأخـو بنـي أميـة بعـدهما، أن تقاتـل وتـضرب                   

   إال وقد قلت فيها قبل- منذ كنت قدمت العراق -بسيفك؟ وأنت لم تخطبنا خطبة 

                                                
فسئل ) عنق النار( أن أمير المؤمنين عليه السالم كان يسمي أشعثا ٣٠٦ ص ٤١ج : روي في البحار. خطاب إلى األشعث بن قيس ١

 النار ممدود من السماء فتحرقه وقت وفاته، فال يدفن إال وهو إن األشعث إذا حضرته الوفاة دخل عليه عنق من: عن ذلك فقال
فلما توفي نظر سائر من حضر إلى النار وقد دخلت عليه كالعنق الممدود حتى أحرقته وهو يصيح ويدعو بالويل . فحمة سوداء

  .والثبور
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  ).|لومـا منـذ قـبض اهللا محمـدا     واهللا إني ألولى الناس بالناس ومـا زلـت مظ   : (أن تنزل عن منبرك   
  فما منعك أن تضرب بسيفك دون مظلمتك؟

  
  لــم يمنعنــي مــن ذلــك الجــبن : يــا بــن قــيس، قلــت فاســمع الجــواب : ×فقــال لــه علــي 

وال كراهية للقاء ربي، وأن ال أكون أعلم أن ما عنـد اهللا خيـر لـي مـن الـدنيا والبقـاء فيهـا،                      
  . إلي وعهده|ولكن منعني من ذلك أمر رسول اهللا 

  
 - حـين عاينتـه      - بما األمة صانعة بـي بعـده، فلـم أك بمـا صـنعوا                |أخبرني رسول اهللا    

 أشد يقينا منـي بمـا   |بأعلم مني وال أشد يقينا مني به قبل ذلك، بل أنا بقول رسول اهللا             
  إن وجـدت   : يـا رسـول اهللا، فمـا تعهـد إلـي إذا كـان ذلـك؟ قـال                 : فقلـت . عاينت وشهدت 

 وجاهدهم، وإن لم تجد أعوانا فاكفف يـدك واحقـن دمـك حتـى تجـد                 أعوانا فانبذ إليهم  
  .على إقامة الدين وكتاب اهللا وسنتي أعوانا

  
  . أن األمة ستخذلني وتبايع غيري وتتبع غيري|وأخبرني 

ــة سيــصيرون مــن بعــده     |وأخبرنــي  ــة هــارون مــن موســى، وأن األم ــه بمنزل ــي من    أن
يـا هـارون، مـا منعـك إذ        : (ذ قـال لـه موسـى      بمنزلة هارون ومن تبعه والعجـل ومـن تبعـه، إ          

ــضعفوني وكــادوا     ــا بــن أم إن القــوم است رأيــتهم ضــلوا أال تتــبعن أفعــصيت أمــري قــال ي
يا بن أم ال تأخذ بلحيتي وال برأسي، إنـي خـشيت أن تقـول فرقـت بـين                   : (، وقال )يقتلونني

  تخلفه  حــين اســ-إن موســى أمــر هــارون : وإنمــا يعنــي١). بنــي إســرائيل ولــم ترقــب قــولي
 إن ضلوا فوجد أعوانا أن يجاهدهم، وإن لم يجـد أعوانـا أن يكـف يـده ويحقـن                 -عليهم  

لم فرقت بين   : (|وإني خشيت أن يقول لي ذلك أخي رسول اهللا          . دمه وال يفرق بينهم   
األمة ولم ترقب قولي وقد عهدت إليك إن لم تجد أعوانا أن تكـف يـدك وتحقـن دمـك ودم أهـل بيتـك                  

  ؟)وشيعتك
  

                                                
  .١٥٠اآلية : سورة األعراف ١
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   لمحاربة أبي بكر وعمر×م أمير المؤمنين إقدا
 | مال الناس إلى أبي بكر فبايعوه وأنا مـشغول برسـول اهللا           |فلما قبض رسول اهللا     

ــالقرآن، فآليــت علــى نفــسي أن ال أرتــدي إال للــصالة حتــى    . بغــسله ودفنــه ــم شــغلت ب   ث
  .أجمعه في كتاب، ففعلت

   أدع أحــدا مــن أهــل بــدر ثــم حملــت فاطمــة وأخــذت بيــد ابنــي الحــسن والحــسين، فلــم
  .وأهل السابقة من المهاجرين واألنصار إال ناشدتهم اهللا في حقي ودعوتهم إلى نصرتي

  ســلمان وأبــو ذر والمقــداد والزبيــر، : فلــم يــستجب لــي مــن جميــع النــاس إال أربعــة رهــط
ولم يكن معي أحد من أهل بيتي أصول به وال أقوى به، أما حمـزة فقتـل يـوم أحـد، وأمـا                    

  العبــاس :  فقتــل يــوم مؤتــة، وبقيــت بــين جلفــين جــافيين ذليلــين حقيــرين عــاجزين جعفــر
  .وعقيل، وكانا قريبي العهد بكفر

يـا بـن أم، إن القـوم استــضعفوني    : (فـأكرهوني وقهرونـي، فقلـت كمـا قـال هـارون ألخيـه       
  . حجة قوية|فلي بهارون أسوة حسنة ولي بعهد رسول اهللا ). وكادوا يقتلونني

  
  كــذلك صــنع عثمــان، اســتغاث بالنــاس ودعــاهم إلــى نــصرته   :  األشــعثفقــال: ×قــال 

  .فلم يجد أعوانا فكف يده حتى قتل مظلوما
  

   - حـين قهرونـي واستـضعفوني وكـادوا يقتلـونني            -ويلك يا بن قيس، إن القوم       : ×قال  
  المتنعـت مـن قـتلهم إيـاي ولـو لـم أجـد غيـر نفـسي وحـدي،                    ) نقتلـك البتـة   : (لو قالوا لـي   
  ).إن بايعت كففنا عنك وأكرمناك وقربناك وفضلناك وإن لم تفعل قتلناك: (واولكن قال

  .فلما لم أجد أحدا بايعتهم، وبيعتي إياهم ال يحق لهم باطال وال يوجب لهم حقا
ــاس -فلــو كــان عثمــان     خلعهــا لــم يقتلــوه، -) اخلعهــا ونكــف عنــك: ( حــين قــال لــه الن

  ولعمــري . ، فكــف يــده عــنهم حتــى قتلــوه)لوكفإنــا قــات: (قــالوا). ال أخلعهــا: (ولكنــه قــال
لخلعه إياها كان خيرا له، ألنه أخذها بغير حق ولم يكن له فيها نصيب وادعى مـا لـيس لـه                     

  .وتناول حق غيره
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  عثمان أعان على قتل نفسه
  إمـا أن يكـون دعـا النـاس         : ويلك يا بن قيس، إن عثمـان ال يعـدو أن يكـون أحـد رجلـين                

 وإما أن يكون القوم دعوه إلـى أن ينـصروه فنهـاهم عـن نـصرته،                 إلى نصرته فلم ينصروه،   
فلم يكن يحل له أن ينهى المسلمين عن أن ينصروا إماما هاديـا مهتـديا لـم يحـدث حـدثا                     

ــؤو محــدثا  ــم ي ــا     . ول ــا صــنعوا حــين أطــاعوه وإم ــئس م ــا صــنع حــين نهــاهم وب ــئس م   وب
جـوره وحكمـه بخـالف    أن يكون جوره وسوء سريرته قضى أنهم لم يروه أهـال لنـصرته ل         

  .الكتاب والسنة
   أكثـر مـن أربعـة آالف رجـل،     - مـن أهـل بيتـه ومواليـه وأصـحابه        -وقد كان مـع عثمـان       

 فلم نهاهم عن نصرته؟ ولو كنت وجدت يوم بويع أخو تيم تتمـة            . ولو شاء أن يمتنع بهم لفعل     
د كنت بايعـت  أربعين رجال مطيعين لي لجاهدتهم، وأما يوم بويع عمر وعثمان فال، ألني ق    

  .ومثلي ال ينكث بيعته
  
  

   في الحروب×مواقف أمير المؤمنين 
ــا؟ هــل     ــف رأيتنــي صــنعت حــين قتــل عثمــان إذ وجــدت أعوان   ويلــك يــا بــن قــيس، كي

  .رأيت مني فشال أو تأخرا أو جبنا أو تقصيرا في وقعتي يوم البصرة وهم حول جملهم
   رجـع بعـده ال تائبـا وال مـستغفرا،           الملعون من معه، الملعون مـن قتـل حولـه، الملعـون مـن             

ــي       ــوا عل ــاملي وبغ ــوا بع ــي ومثل ــوا بيعت ــصاري ونكث ــوا أن ــإنهم قتل ــي   . ف ــيهم ف ــرت إل   وس
  اثني عشر ألفـا وهـم نيـف علـى عـشرين ومائـة ألـف، فنـصرني اهللا علـيهم وقـتلهم بأيـدينا             

  .وشفى صدور قوم مؤمنين
  

نهم بأيـدينا خمـسين ألفـا فـي          وقعتنـا بـصفين ومـا قتـل اهللا مـ           - يا بن قيس     -وكيف رأيت   
  .صعيد واحد إلى النار
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  وكيــف رأيتنــا يــوم النهــروان، إذ لقيــت المــارقين وهــم مستمــسكون يومئــذ بــدين الــذين  
  ضــل ســعيهم فــي الحيــاة الــدنيا وهــم يحــسبون أنهــم يحــسنون صــنعا؟ فقــتلهم اهللا بأيــدينا  

  .نين عشرةفي صعيد واحد إلى النار لم يبق منهم عشرة ولم يقتلوا من المؤم
  

ويلك يا بن قيس، هـل رأيـت لـي لـواء رد أو رايـة ردت؟ إيـاي تعيـر يـا بـن قـيس؟ وأنـا                             
   في جميـع مواطنـه ومـشاهده والمتقـدم إلـى الـشدائد بـين يديـه،                |صاحب رسول اهللا    

  ال أفـــر وال أزول وال أعيـــى وال أنحـــاز وال أمـــنح العـــدو دبـــري، ألنـــه ال ينبغـــي للنبـــي 
  .ه وقصد لعدوه أن يرجع أو ينثني حتى يقتل أو يفتح اهللا لهوال للوصي إذا لبس المت

  
  !!لو وجدت أربعين رجال مثل األربعة

  يا بن قيس، هل سمعت لي بفرار قط أو نبوة؟
  يـا بـن قـيس، أمـا والـذي فلـق الحبـة وبــرأ النـسمة، إنـي لـو وجـدت يـوم بويـع أخـو تــيم               

  ى مثـل بـصيرة األربعـة الـذين          أربعين رجال كلهـم علـ      - الذي عيرتني بدخولي في بيعته       -
  .قد وجدت لما كففت يدي ولناهضت القوم، ولكن لم أجد خامسا فأمسكت

  
  فمن األربعة، يا أمير المؤمنين؟: قال األشعث

 أمـا : سلمان وأبو ذر والمقداد والزبير بن صفية قبل نكثه بيعتي، فإنه بـايعني مـرتين        : ×قال  
ع أبـو بكـر أتـاني أربعـون رجـال مـن المهـاجرين               بيعته األولى التي وفـى بهـا فإنـه لمـا بويـ            

ــين رؤوســهم       ــابي محلق ــد ب ــصبحوا عن ــأمرتهم أن ي ــر، ف ــيهم الزبي ــايعوني وف ــصار فب   واألن
سـلمان وأبـو ذر والمقـداد    : عليهم السالح، فما وفى لي وال صدقني منهم أحـد غيـر أربعـة     

  .والزبير
  مــا قتــل عثمــان فبايعــاني وأمــا بيعتــه األخــرى إيــاي، فإنــه أتــاني هــو وصــاحبه طلحــة بعــد 

  طــائعين غيــر مكــرهين، ثــم رجعــا عــن دينهمــا مرتــدين نــاكثين مكــابرين معانــدين          
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 فثبتـوا علـى ديـن    - سلمان وأبو ذر والمقـداد  -وأما الثالثة . خاسرين، فقتلهما اهللا إلى النار   
  . وعلى ملة إبراهيم حتى لحقوا باهللا يرحمهم اهللا×محمد 

  
  بـة وبـرء النـسمة، لـو أن أولئـك األربعـين الـذين بـايعوا وفـوا          يا بن قـيس، والـذي فلـق الح      

لي وأصبحوا على بابي محلقـين رؤوسـهم قبـل أن تجـب لعتيـق فـي عنقـي بيعتـه لناهـضته                  
  ولـو وجـدت قبـل بيعـة عثمـان أعوانـا لناهـضتهم وحـاكمتهم         . وحاكمته إلى اهللا عز وجـل     

  بينـه وبينـه أن يردهـا عليـه عنـد      إلى اهللا، فإن ابن عوف جعلهـا لعثمـان واشـترط عليـه فيمـا                
  .موته، وأما بعد بيعتي إياهم فليس إلى مجاهدتهم سبيل

  
  الشيعة، النواصب، المستضعفون

 غيـرك وغيـر   |واهللا لئن كان األمر كما تقـول لقـد هلكـت أمـة محمـد       : فقال األشعث 
  .شيعتك

مـة إال   ومـا هلـك مـن األ      . فإن الحق واهللا معـي يـا بـن قـيس كمـا أقـول              : ×فقال له علي    
الناصــبون والنــاكثون والمكــابرون والجاحــدون والمعانــدون، فأمــا مــن تمــسك بالتوحيــد   

 واإلسالم ولم يخرج من الملة ولم يظاهر علينا الظلمة ولـم ينـصب             |واإلقرار بمحمد   
  لنا العداوة وشك في الخالفة ولم يعرف أهلها ووالتها ولـم يعـرف لنـا واليـة ولـم ينـصب         

  .مسلم مستضعف يرجى له رحمة اهللا ويتخوف عليه ذنوبهلنا عداوة، فإن ذلك 
  

 أحـد إال تهلـل وجهـه        ×فلـم يبـق يومئـذ مـن شـيعة علـي             : قال سليم بن قيس   : قال أبان 
  . األمـر وبـاح بـه وكـشف الغطـاء وتـرك التقيـة        ×وفرح بمقالته، إذ شرح أمير المـؤمنين        

دع البـراءة مـنهم   ولم يبق أحد من القراء ممن كان يـشك فـي الماضـين ويكـف عـنهم ويـ              
  ولـم يبـق    . ورعا وتأثما إال استيقن واستبـصر وحـسن رأيـه وتـرك الـشك يومئـذ والوقـوف                 

  حوله ممن أبى بيعته إال على وجه ما بويع عليه عثمان والماضون قبله إال رئي ذلك في
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  ١. ثم إنه استبصر عامتهم وذهب شكهم. وجهه وضاق به أمره وكره مقالته
  ا شهدت يومـا قـط علـى رؤوس العامـة كـان أقـر ألعيننـا مـن ذلـك                     فم: قال أبان عن سليم   

 للناس من الغطاء وأظهر فيه من الحق وشرح فيـه مـن             ×اليوم، لما كشف أمير المؤمنين      
األمر والعاقبة وألقى فيه مـن التقيـة، وكثـرت الـشيعة بعـد ذلـك المجلـس مـن ذلـك اليـوم                        

  اتلون معـه علـى غيـر علـم بمكانـه           وتكلموا، وقد كانوا أقل أهل عسكره وسـائر النـاس يقـ           
  .من اهللا ورسوله، وصارت الشيعة بعد ذلك المجلس أجل الناس وأعظمهم

  
  ×شهادة أمير المؤمنين 

  ثــم لــم يلبــث . وذلــك بعــد وقعــة أهــل النهــروان وهــو يــأمر بالتهيئــة والمــسير إلــى معاويــة 
   كـان سـيفه مـسموما    أن قتل صلوات اهللا عليـه، قتلـه ابـن ملجـم لعنـه اهللا غيلـة وفتكـا، وقـد          

  .وصلى اهللا على سيدنا أمير المؤمنين وسلم تسليما. قد سمه قبل ذلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
وهؤالء . يه السالم إال على وجه ما بويع أبو بكر وعمر وعثمانالمراد أن عددا من الناس أبوا بيعة أمير المؤمنين عل ١

ولم : هكذا) ج(وفي . لما سمعوا هذه الخطبة واالحتجاج منه عليه السالم كرهوا مقالته ورئي أثر الكراهة في وجوههم
  .بيعته على وجه األرض ممن بايع عثمان، بلغه ذلك إال ضاق صدره وكره مقالته يبق أحد ممن أبى
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١٣  
  

  بيت المال في عصر عمر
  

  

  إلـى عمــر بـن الخطـاب هــذه   ١كتـب أبـو المختـار بــن أبـي الـصعق      : عـن أبـان، قـال ســليم   

  : األبيات

  

  

  أنت أمين اهللا في المال واألمرف                         أال أبلغ أمير المؤمنين رسالة

  أمينا لرب الناس يسلم له صدري            وأنت أمين اهللا فينا ومن يكن

  يخونون مال اهللا في األدم الحمر            فال تدعن أهل الرساتيق والقرى

  وأرسل إلى حزم وأرسل إلى بشر            وأرسل إلى النعمان وابن معقل

  وذاك الذي في السوق مولى بني بدر            حسابهوأرسل إلى الحجاج واعلم 

  وصهر بني غزوان في القوم ذا وفر                          وال تنسين التابعين كليهما

  وال ابن غالب من رماة بني نصر                          وما عاصم فيها بصفر عيابه

  ٢نه في الرساتيق ذا وقر وقد كان م             واستل ذاك المال دون ابن محرز

  أحاديث هذا المال من كان ذا فكر             فأرسل إليهم يصدقوك ويخبروا

  سيرضون إن قاسمتهم منك بالشطر                          وقاسمهم أهلي فداؤك إنهم

  
                                                

  . المختار هو يزيد بن قيس بن يزيدأبو ١
: جاء في فتوح البالذري) ابن محرز(وقوله . بصفر عيابه، الصفر بمعنى الخالي والعياب جمع العيبة بمعنى الزنبيل من األدم: قوله ٢

  .ابن محرش
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  أغيب ولكني أرى عجب الدهر                           وال تدعوني للشهادة إنني

   في عدة النمل والقطر٢وخطية           ١كالجدران والبيض كالدمىأرى الخيل 

  ومن طي أبراد مضاعفة صفر               مطوية في قرابها٣ومن ريطة 

  من المسك راحت في مفارقهم تجري                           إذ التاجر الداري جاء بفأرة

  ماال وليس لنا وفرفإن لهم               ننوب إذا نابوا ونغزو إذا غزوا

  

  : ٤فقال ابن غالب المصري

  

  

  ولم أك ذا قربى لديه وال صهر                          أال أبلغ أبا المختار إني أتيته

  وال صدقات من سبي وال غدر             وما كان عندي من تراث ورثته

   السمروصبري إذا ما الموت كان ورا             ولكن دراك الركض في كل غارة

  أكفكفها عني بأبيض ذي وفر                         ٥بسابغة يغشى اللبان فصولها

  

  حكم عمر بمصادرة نصف أموال عماله
  

  فــأغرم عمــر بــن الخطــاب تلــك الــسنة جميــع عمالــه أنــصاف أمــوالهم لــشعر  : قــال ســليم

  
                                                

 .الدمى جمع الدمية وهي الصور المزينة فيها حمرة ١
  .رفأ بالبحرين جمع الخطي وهو الرمح المنسوب إلى الخط وهو م٢
  .كل ثوب يشبه الملحفة:  الريطة٣
  . ابن غالب هو خالد بن الحرث من بني دهمان كان على بيت المال بإصبهان٤
  . السابغة كناية عن الدرع الواسعة، واللبان هو الصدر٥
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 ه ما أخذ منه وهو     ورد علي  - وقد كان من عماله      - ولم يغرم قنفذ العدوي شيئا       ١أبي المختار   

  !عشرون ألف درهم ولم يأخذ منه عشره وال نصف عشره

   فأحـصى مالـه فبلـغ    - وكـان علـى البحـرين     -وكان من عمالـه الـذين أغرمـوا أبـو هريـرة             

  .أربعة وعشرون ألفا، فأغرمه اثني عشر ألفا

  

  علة العفو عن قنفذ من مصادرة أمواله
  هـل تـدري لـم كـف     : عمـا صـنع عمـر، فقـال     فـسألته  ×فلقيت عليا : قال سليم : قال أبان 

 بالسوط حين جـاءت    ÷ ألنه هو الذي ضرب فاطمة       :قال. ال: عن قنفذ ولم يغرمه شيئا؟ قلت     

  .، فماتت صلوات اهللا عليها وإن أثر السوط لفي عضدها مثل الدملجلتحول بيني وبينهم

  

  

  

  

  

  

                                                
  :ذكر البالذري أسماء عدد من عمال عمر بن الخطاب، شاطرهم أموالهم حتى أخذ نعال وترك نعال وهم ١

أبو بكرة نفيع بن الحرث بن كلدة الثقفي، نافع بن الحرث بن كلدة الثقفي، الحجاج بن عتيك الثقفي وكان على الفرات، جزء بن 
معاوية عم األحنف كان على سرق، بشر بن المحتفز كان على جندي سابور، ابن غالب خالد بن الحرث كان على بيت المال 

ي كان على مناذر، سمرة بن جندب كان على سوق األهواز، النعمان بن عدي بن نضلة بإصبهان، عاصم بن قيس بن الصلت السلم
الكعبي كان على كور دجلة، مجاشع بن مسعود السلمي صهر بني غزوان كان على أرض البصرة وصدقاتها، شبل بن معبد البجلي 

  .ثم األحمسي كان على قبض المغانم، أبو مريم بن محرش الحنفي كان على رامهرمز
وكان أيضا من عماله الذين . وهؤالء ذكرهم أبو المختار في شعره الذي ورد في المتن مع اختالف في ضبط بعض األسماء

شاطرهم سعد بن أبي وقاص وكان على الكوفة، وأبو موسى األشعري وكان على البصرة ، وعمرو بن العاص وكان على مصر، 
. ٢٧١ - ٢٧٧ ص ٦ج : راجع الغدير. ة وكان على البحرين، وخالد بن الوليدوعتبة بن أبي سفيان وكان على الطائف، وأبو هرير

  .٢١٨ ح ٣٦٩ ص ٢ج : إثبات الهداة
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١٤  
  

  بدع واعتراضات أبي بكر وعمر في الدين
  

، لـيس فيهـا إال   |انتهيـت إلـى حلقـة فـي مـسجد رسـول اهللا       : قـال قال أبان عن سـليم،    

ــر ســلمان وأبــي ذر والمقــداد ومحمــد بــن أبــي بكــر وعمــر بــن أبــي ســلمة         هاشــمي غي

  .وقيس بن سعد بن عبادة

  

  

١  
  بدع أبي بكر وعمر

  

  تغريم عمر لعماله
  ؟ما ترى عمـر منعـه مـن أن يغـرم قنفـذا كمـا أغـرم جميـع عمالـه                   : ×فقال العباس لعلي    

شـكر لـه ضـربة ضـربها     :  إلى من حوله ثم اغرورقت عيناه بالدموع، ثم قال   ×فنظر علي   

  . بالسوط، فماتت وفي عضدها أثره كأنه الدملج÷فاطمة 

  

  العجب مما أشـربت قلـوب هـذه األمـة مـن حـب هـذا الرجـل وصـاحبه مـن                : ×ثم قال   

 المـال فـي أيـديهم    قبله، والتسليم له في كل شئ أحدثه لئن كان عمالـه خونـة وكـان هـذا          

خيانة ما كان حل له تركه، وكان له أن يأخذه كله فإنه فيئ المسلمين، فما له يأخـذ نـصفه            

  ويترك نصفه؟ ولئن كانوا غير خونـة فمـا حـل لـه أن يأخـذ أمـوالهم وال شـيئا مـنهم قلـيال                        
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   ولو كانـت فـي أيـديهم خيانـة ثـم لـم يقـروا بهـا ولـم تقـم                    . وال كثيرا، وإنما أخذ أنصافها    
عليهم البينة ما حل له أن يأخذ منهم قليال وال كثيرا وأعجب من ذلـك إعادتـه إيـاهم إلـى                     
أعمالهم لئن كانوا خونـة مـا حـل لـه أن يـستعملهم، ولـئن كـانوا غيـر خونـة مـا حلـت لـه                            

  .أموالهم
  

   يتعجب من ميل الناس إلى البدع×أمير المؤمنين 
  ون سـنة نبـيهم تتبـدل وتتغيـر شـيئا           العجـب لقـوم يـر     :  علـى القـوم فقـال      ×ثم أقبل علي    

 شيئا وبابا بابا ثم يرضون وال ينكرون، بل يغضبون له ويعتبون على من عاب عليه وأنكره ثـم        
  يجيئ قوم بعدنا، فيتبعون بدعتـه وجـوره وأحداثـه ويتخـذون أحداثـه سـنة ودينـا يتقربـون              

  :بها إلى اهللا في مثل
  

   إلى موضعه في الجاهلية×نقل مقام إبراهيم 
 إلـى الموضـع     | مـن الموضـع الـذي وضـعه فيـه رسـول اهللا               ×تحويله مقام إبراهيم    

  ١. |الذي كان فيه في الجاهلية الذي حوله منه رسول اهللا 
  

   ومده|تغيير صاع رسول اهللا 
فمـا كـان زيادتـه إال سـوء     .  ومده، وفيهما فريـضة وسـنة     |وفي تغييره صاع رسول اهللا      

  وقـد قـال   .  بهما يعطـون مـا يجـب مـن الـزرع           -ن والظهار    في كفارة اليمي   -ألن المساكين   
  

                                                
كان موضع المقام الذي وضعه إبراهيم :  عن أبي عبد اهللا الحسين عليه السالم أنه قال٢٨٧ص ) طبع قديم (٨ج : روي في البحار ١

فلما فتح النبي صلى اهللا عليه . تى حوله أهل الجاهلية إلى المكان الذي هو فيه اليومعليه السالم عند جدار البيت، فلم يزل هناك ح
من منكم : فلم يزل هناك إلى أن ولي عمر بن الخطاب فسأل الناس. وآله مكة رده إلى الموضع الذي وضعه إبراهيم عليه السالم

فأتاه به، فقاسه ثم . تأتيني به: ره بنسع فهو عندي فقالأنا قد كنت أخذت مقدا: يعرف المكان الذي كان فيه المقام؟ فقال رجل
  !!رده إلى ذلك المكان

  .١٧ أن ذلك كان في سنة ١٤٩ ص ٢ج : وذكر اليعقوبي في تاريخه
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، لكـنهم  ١ال يحولـون بينـه وبـين ذلـك       ). اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا     : (|رسول اهللا   
  .رضوا وقبلوا ما صنع

  
  غصب فدك

   مقبوضــة قــد أكلــت غلتهــا علــى عهــد  ÷وقبــضه وصــاحبه فــدك وهــي فــي يــد فاطمــة  
وهو يعلم يقينـا  . دها ولم يصدقها وال صدق أم أيمن فسألها البينة على ما في ي     . |النبي  

  ولــم يكــن يحــل لــه أن يــسألها البينــة علــى مــا فــي يــدها   .  أنهــا فــي يــدها- كمــا نعلــم -
إنمـا حملـه علـى ذلـك الـورع      : (ثم استحسن النـاس ذلـك وحمـدوه وقـالوا      . وال أن يتهمها  

  )!!والفضل
  

  طمـة لـن تقـول إال حقـا وإن عليـا            نظـن إن فا   : (ثم حسن قبح فعلهمـا أن عـدال عنهـا فقـاال           
فحظيـا بـذلك عنـد    ). لم يشهد إال بحق، ولو كانت مع أم أيمن امرأة أخـرى أمـضيناها لهـا               

وما هما ومن أمر هما أن يكونـا حـاكمين فيعطيـان أو يمنعـان؟ ولكـن األمـة ابتلـوا بهمـا فـأدخال                         الجهال  

 حـين أراد انتزاعهـا   - لهمـا  ÷طمـة   وقـد قالـت فا    . أنفسهما فيما ال حق لهما فيه وال علم لهما بـه          
  ؟) حي|أليست في يدي وفيها وكيلي وقد أكلت غلتها ورسول : (-وهي في يدها 

  ألنهـا فيـئ المـسلمين، فـإن        : ؟ قـاال  )فلم تسألني البينـة علـى مـا فـي يـدي           : (قالت. بلى: قاال
  !قامت بينة وإال لم نمضها

  
 |ن تـردا مـا صـنع رسـول اهللا           أفتريـدان أ  : (- والنـاس حولهمـا يـسمعون        -قالت لهمـا    

  .وتحكما فينا خاصة بما لم تحكما فـي سـائر المـسلمين؟ أيهـا النـاس، اسـمعوا مـا ركباهـا                     
  ؟)أرأيتما إن ادعيت ما في أيدي المسلمين من أموالهم، أتسألونني البينة أم تسألونهم

  .بل نسألك: قاال

                                                
  .أي ال يحول الناس بين عمر وفعله ذلك، بل رضوا به وقبلوه ١
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ــإن ادعــى جميــع المــسلمين مــا فــي يــدي تــسألونهم البينــة         : (قالــت   ؟)أم تــسألوننيف
  إن هذا فيئ للمسلمين وأرضهم، وهـي فـي يـدي فاطمـة تأكـل غلتهـا،                 : فغضب عمر وقال  

 وهـي فيـئهم     -فإن أقامت بينة على ما ادعت أن رسـول اهللا وهبهـا لهـا مـن بـين المـسلمين                     
  ! نظرنا في ذلك-وحقهم 

  
   ابنتـي   إن: ( يقـول  |حسبي أنـشدكم بـاهللا أيهـا النـاس، أمـا سـمعتم رسـول اهللا                 : فقالت

أفـسيدة  : قالـت . |اللهم نعم، قد سـمعناه مـن رسـول اهللا      : ؟ قالوا )سيدة نساء أهل الجنة   
 نساء أهل الجنة تدعي الباطل وتأخذ ما ليس لها؟ أرأيتم لو أن أربعة شهدوا علي بفاحشة أو                

نعـم، ونوقـع    : رجالن بسرقة أكنتم مصدقين علي؟ فأما أبو بكـر فـسكت، وأمـا عمـر فقـال                
  !!عليك الحد

  
إن الذي يجيـز علـى   . |كذبت ولؤمت، إال أن تقر أنك لست على دين محمد    : فقالت

 ، ألن|سيدة نساء أهل الجنة شهادة أو يقيم عليها حدا لملعون كافر بما أنزل اهللا على محمد 
  ال تجـــوز علـــيهم شـــهادة ألنهـــم ) أذهـــب اهللا عـــنهم الـــرجس وطهـــرهم تطهيـــرا (مـــن 

 من أهل هـذه اآليـة،       - يا عمر    -حدثني  . ل فاحشة معصومون من كل سوء مطهرون من ك      
لو أن قوما شـهدوا علـيهم أو علـى أحـد مـنهم بـشرك أو كفـر أو فاحـشة كـان المـسلمون                

  !!نعم، وما هم وسائر الناس في ذلك إال سواء: يتبرؤون منهم ويحدونهم؟ قال
  

  كــذبت وكفــرت، مــا هــم وســائر النــاس فــي ذلــك ســواء ألن اهللا عــصمهم ونــزل   : قالــت
ــرجس    ــنهم ال ــب ع ــرهم وأذه ــصمتهم وتطهي ــا يكــذب اهللا    . ع ــيهم فإنم ــن صــدق عل   فم

  !! لما سكت- يا عمر -أقسمت عليك : فقال أبو بكر. ورسوله
  

  ×مؤامرة قتل أمير المؤمنين 
ــد فقــاال     ــن الولي ــد ب ــى خال ــا أن كــان الليــل أرســال إل ــرا  : فلم ــسر إليــك أم ــد أن ن ــا نري   إن

  



 ليالهال قيس بنسليم  ........................................................................................

 

٢٢٨

  إنـه  : (فقـاال لـه  . ي علـى مـا شـئتما، فـإني طـوع أيـديكما           احمالنـ : فقال. ونحملكه لثقتنا بك  
  ال ينفعنا ما نحـن فيـه مـن الملـك والـسلطان مـا دام علـي حيـا أمـا سـمعت مـا قـال لنـا ومـا                   
  اسـتقبلنا بــه؟ ونحــن ال نأمنــه أن يـدعو فــي الــسر فيــستجيب لـه قــوم فيناهــضنا فإنــه أشــجع    

  ن عمـه وال حـق لنـا فيـه، وانتزعنـا      العرب، وقد ارتكبنا منه ما رأيـت وغلبنـاه علـى ملـك ابـ         
فإذا صليت بالناس صالة الغداة فقم إلى جنبـه ولـيكن سـيفك معـك، فـإذا        . فدك من امرأته  

  )!صليت وسلمت فاضرب عنقه
  

فقـام أبـو بكـر فـي الـصالة         . فصلى خالد بـن الوليـد بجنبـي متقلـدا الـسيف           : ×قال علي   
   قبـل  -شمس أن تطلـع ثـم قـال         حتـى كـادت الـ      ١وجعل يؤامر نفسه وندم وأسقط في يده        

  كـان قـد أمرنـي    : ومـا ذاك؟ قـال   : ثـم سـلم فقلـت لخالـد       ) ال تفعل ما أمرتـك    : (-أن يسلم   
  !إي وربي إذا لفعلت: أو كنت فاعال؟ قال:  أن أضرب عنقك قلت- إذا سلم -
  

  حبس الخمس
أال تعجبـون مـن حبـسه       :  على العبـاس وعلـى مـن حولـه، ثـم قـال             ×ثم أقبل   : قال سليم 

بس صاحبه عنا سهم ذي القربى الـذي فرضـه اهللا لنـا فـي القـرآن؟ وقـد علـم اهللا أنهـم                        وح
  إن كنـتم آمنـتم بـاهللا ومـا أنزلنـا علـى عبـدنا يـوم الفرقـان             : (سيظلموناه وينتزعونه منا، فقال   

  ٢). يوم التقى الجمعان
  
  
  
  

                                                
  .أسقط في يده أي تحير ١
قد ظهر لكم رأى  أوليس: وأقبل عليه السالم على من كان حوله فقال: لقلوب هكذاوالعبارة في إرشاد ا. ٤١اآلية :  سورة األنفال٢

  ...حقوقنا؟ أليس العجب بحبسه وصاحبه عنا وحملهم علينا أهل البيت من كل جانب ووجه ال يألون به إبعاد ا وتقاصيا وأخذ
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  إلحاق بيت جعفر بالمسجد
  ولـم يعـط بنيـه مـن ثمنـه قلـيال       والعجب لهدمه منـزل أخـي جعفـر وإلحاقـه فـي المـسجد،              

  ثــم لــم يعــب ذلــك عليــه النــاس ولــم يغيــروه، فكأنمــا أخــذ منــزل رجــل مــن    . وال كثيــرا
  ١. الديلم

  
  البدعة في غسل الجنابة

أن الجنـب إذا لـم يجـد المـاء     : (والعجب لجهله وجهل األمة أنـه كتـب إلـى جميـع عمالـه        
 المـاء وإن لـم يجـده حتـى يلقـى      فليس له أن يصلي وليس له أن يتيمم بالصعيد حتى يجد   

 قـد أمـر     |ثم قبل الناس ذلك ورضـوا بـه، وقـد علـم وعلـم النـاس أن رسـول اهللا                     ) اهللا
   فلـم يقبـل     ٢عمارا وأمر أبا ذر أن يتيممـا مـن الجنابـة ويـصليا، وشـهدا بـه عنـده وغيرهمـا                      

  .ذلك ولم يرفع به رأسا
  

  البدعة في إرث الجد
 الجد بغير علم تعسفا وجهـال وادعائهمـا مـا لـم يعلمـا              والعجب لما خلطا قضايا مختلفة في     

  .جرأة على اهللا وقلة ورع

  

  

  
                                                

أنه لما :  عن طبقات ابن سعد٢٦٢ ص ٦ج : روي في الغدير. ولم يعيروه فكأنما أخذ دار رجل من ترك أو كابل): د(و ) ب( ١
كثر المسلمون في عهد عمر ضاق بهم المسجد فاشترى عمر ما حول المسجد من الدور إال دور العباس بن عبد المطلب 

  .وحجرات أمهات المؤمنين
ال : جد ماء؟ فقال عمرإني أجنبت فلم أ: أن رجال أتى عمر فقال:  عن صحيح مسلم٨٣ ص ٦ج : روى العالمة األميني في الغدير ٢

أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في : فقال عمار. تصل
إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك األرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك : فقال النبي صلى اهللا عليه وآله. التراب وصليت
  .إن شئت لم أحدث به: إتق اهللا يا عمار قال: ل عمروكفيك؟ فقا
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 مـا  ٢ ولـم يـدع أحـد يعلـم     ١ مات ولم يقض في الجـد شـيئا منـه       |ادعيا أن رسول اهللا     
  .للجد من الميراث ثم تابعوهما على ذلك وصدقوهما

  
  عتق أمهات األوالد

  .|ركوا أمر رسول اهللا  فأخذ الناس بقوله وت٣وعتقه أمهات األوالد 
  

  القضاء الباطل في ثالثة أشخاص
  ٤. وما صنع بنصر بن الحجاج وبجعدة من سليم وبابن وبرة

                                                
  .أي من الميراث ١
وقال : حفظت عن عمر مائة قضية في الجد قال:  عن سنن البيهقي عن عبيدة قال١١٧ ص ٦ج : روى العالمة األميني في الغدير ٢
هللا إلى الصيف ألقضين فيها بقضية إني قد قضيت في الجد قضايا مختلفة كلها آلو فيه عن الحق، ولئن عشت إن شاء ا): عمر(

، ولذلك جاء )١٢٠ ص ٧ج : راجع الغدير(تقضي به المرأة وهي على ذيلها ثم إن أبا بكر أيضا حكم في الجد بقضايا مختلفة 
  .بضمير التثنية في هذا المورد

  .ت حملهاإشارة إلى بدعة عمر حيث حكم بأن كل أمة حبلى تعتق إذا وضع" عثقه أمهات األوالد "  قوله ٣
بينا عمر : ٢٨٦ طبع قديم ص ٨ج : روي في البحار. إشارة إلى تغريب نصر بن الحجاج أبي ذويب من المدينة من غير ذنب ٤

  :يطوف في بعض سكك المدينة إذ سمع امرأة تهتف من خدرها
  

  أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج  هل من سبيل إلى خمر فأشربها
  

فأتي به وإذا هو أحسن الناس . علي بنصر بن الحجاج. عي رجال تهتف به العواتق في خدورهنال أرى م: فقال. إلى آخر األبيات
ال واهللا، : عمر: فأمر بشعره فجز، فخرجت له وجنتان كأنهما قمر، فأمره أن يعتم، فاعتم ففتن النساء بعينيه فقال. وجها وعينا وشعرا

هذا وقد فعل مثل ذلك لك بابن عم . هو ما أقول لك فسيره إلى البصرة:  قالولم يا أمير المؤمنين؟: ال تساكنني بأرض أنا بها فقال
  .٣٨٥ ص ٣ج : راجع طبقات ابن سعد. لنصر بن الحجاج

أن بريدا : ٢٨٥ ص ٣ج : روى ابن سعد في طبقاته. ، والصحيح ما أوردناه)بجعدة بن سليم(، في النسخ )بجعدة من سليم(وقوله 
  :ت صحيفة فأخذها فقرأها فإذا فيهاقدم على عمر فنثر كنانته فبدر

  
  فدى لك من أخي ثقة إزاري          أال أبلغ أبا حفص رسوال

  شغلنا عنكم زمن الحصار                 إنا- هداك اهللا -قالئصنا 
  قفا سلع بمختلف البحار   فما قلص وجدن معقالت

  وأسلم أو جهينة أو غفار  قالئص من بني سعد بن بكر
  

  معيدا يبتغي سقط العذار   سليميعقلهن جعدة من
، )بابن وبرة(وأما قوله . فدعوا به، فجلد مائة معقوال، ونهاه أن يدخل على امرأة مغيبة: قال. ادعوا لي جعدة من سليم): عمر(فقال 

  .فلم أظفر على مصدر يذكر قصته
د حسن الوجه في نصر بن الحجاج ال ثم إن األشكال في فعل عمر في الموردين من جهة أنه حكم بما لم يثبت مقتضيه، فمجر

يقتضي نفيه عن البلد ومجرد تلك األبيات الدالة على أن الرجل كانت تفتن النساء إليه بفعاله مع عدم ثبوته بالبينة ال يوجب حد 
  .الرجل وال تعزيره
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  البدعة في الطالق
ــف العبــدي أتــاه فقــال   ــا كن ــب  : (وأعجــب مــن ذلــك أن أب ــا غائ   إنــي طلقــت امرأتــي وأن

  كتـاب إليهـا   ثم راجعتها وهـي فـي عـدتها وكتبـت إليهـا فلـم يـصل ال       . فوصل إليها الطالق  
إن كان هذا الذي تزوجها قد دخل بها فهـي امرأتـه، وإن كـان            : (فكتب له ). حتى تزوجت 

  )!!لم يدخل بها فهي امرأتك
ــا شــاهد، فلــم يــشاورني ولــم يــسألني، يــرى اســتغناءه بعلمــه عنــي،        وكتــب لــه ذلــك وأن

استحـسنوه  ثـم لـم يعبـه النـاس بـل           ). مـا أبـالي أن يفـضحه اهللا       : (فأردت أن أنهاه، ثم قلـت     
  واتخذوه سنة وقبلوه منه ورأوه صوابا وذلـك قـضاء لـو قـضى بـه مجنـون نحيـف سـخيف               

  .لما زاد
  

  إسقاط أجزاء األذان
  

  ١. ، فاتخذوه سنة وتابعوه على ذلك)حي على خير العمل(ثم تركه من األذان 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ول اهللا أنا محرمهن ومعاقب ثالث كن على عهد رس:  عن الطبري عن عمر أنه قال٢١٣ ص ٦ج : روى العالمة األميني في الغدير ١

  .متعة الحج ومتعة النساء وحي على خير العمل في األذان: عليهن
خففت أن يتكل الناس عليها ويدع : وقال" حي على خير العمل " أن عمر ترك : ٢٣٢ ح ٣٧١ ص ٢ج : وروي في إثبات الهداة

  .وقد روت العامة أن النبي صلى اهللا عليه وآله قد أمر بها. غيرها
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  البدعة في حكم المفقود زوجها
  نين، ثــم تتـزوج، فــإن جـاء زوجهــا خيــر   أجــل امرأتـه أربــع سـ  (وقـضيته فــي المفقـود وأن   

فاستحسنه النـاس واتخـذوه سـنة وقبلـوه منـه جهـال وقلـة علـم                 ١). بين امرأته وبين الصداق   
  .بكتاب اهللا عز وجل وسنة نبيه

  
  بدعه في األعاجم

  ٢. وإخراجه من المدينة كل أعجمي
ــه      ــبار وقول ــسة أش ــه خم ــل طول ــصرة بحب ــه بالب ــى عمال ــاله إل ــ : (وإرس ــن أخــذتموه م   نم

  )! األعاجم فبلغ طول هذا الحبل فاضربوا عنقه
  !!ورده سبايا تستر وهن حبالى

  مـــن بلـــغ طـــول هـــذا الحبـــل  : (وإرســـاله بحبـــل فـــي صـــبيان ســـرقوا بالبـــصرة وقولـــه 
  ٣)!فاقطعوه

ــك       ــال فزعمــوا أن المل ــا الجه ــا وقبله ــة فقبله ــك أن كــذابا رجــم بكذاب   وأعجــب مــن ذل
  ٤!ينطق على لسانه ويلقنه

  ٥. يا أهل اليمنوإعتاقه سبا
                                                

أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر : ( ما رواه مالك أن عمر قال٢٠٠ ص ٨ج : أورد العالمة األميني في الغدير ١
وأنه إن جاء زوجها وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها، فإن اختار ). ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا ثم تحل. أربع سنين

، وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل، ثم ترجع إلى زوجها األول وكان لها من زوجها اآلخر الصداق كان على زوجها اآلخر
  !مهرها بما استحل من فرجها

  .أن عمر كان ال يترك أحدا من العجم يدخل المدينة: ٣٢٠ ص ٢ج : ذكر المسعودي في مروج الذهب ٢
أن : سرق، فكتب أن عمر كتب في غالم من أهل العراق:  عن ابن أبي مليكة١٧١ ص ٦ج :  أورد العالمة األميني في الغدير٣

  !فشبر فوجد ستة أشبار تنقص أنملة فترك. اشبروه، فإن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه
  ).أن الملك ينطق على لسان عمر(أي ألقى كالما كاذبا رجما بالغيب وهو ادعائه ) رجم بكذابة(قوله  ٤

  . من هذا الكتاب١٠، وراجع الحديث ٣٣١ ص ٦ج : ديرالغ: راجع عن هذه المنقبة المختلقة لعمر
أن عمر أعتق سبايا اليمن وهن حبالى من المسلمين وفرق بينهن وبين من : ٤٦٣ص ) اإليضاح(روى الفضل بن شاذان في  ٥

  .اشتراهن
 استخلف الثاني فلما. أن أبا بكر أرق سبي اليمن وبيعوا، فوطئت الفروج: ١٠٨ص ) مخطوط(وروى ابن شهرآشوب في المثالب 

فمضين إلى بالدهن ومعهن . ال أملك على عربي فأعتقهن وهن حبالى، وفرق بينهن وبين من اشتراهن: أعتق ذلك السبي وقال
  !!أوالد أيضا منهن وذلك أن أبا موسى ادعى أنه أعطاهن عهدا وحلف على ذلك فردهم عمر إلى أرضهم حبالى

من : أتوب إلى اهللا من ثالث: أن عمر قال عند موته: تقريب المعارف والخصال عن ١٩٦ طبع قديم ص ٨ج : وروي في البحار
  ....سبايا اليمن و) عتقي(ردي 
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٢  
  
  ١!! واعتراضاتهما عليه|معصية أبي بكر وعمر للرسول 
  

  
  ٢. وتخلفه وصاحبه عن جيش أسامة بن زيد مع تسليمهما عليه باألمرة

  
 عـن  |ثم أعجب من ذلـك أنـه قـد علـم اهللا وعلمـه النـاس أنـه الـذي صـد رسـول اهللا              

  ٣ .ثم لم يضره ذلك عندهم ولم ينقصه. الكتف الذي دعاه به
  

  ٤.  حتـى قـال مـا قـال    |فغـضب رسـول اهللا   . وإنه صاحب صفية حـين قـال لهـا مـا قـال       
  
  
  
  

                                                
  . موارد كثيرة من اعتراضات عمر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله٣٢٥ ص ٢ج : قد أورد في إثبات الهداة ١
 صلى اهللا عليه وآله أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم ألربع ليال أن رسول اهللا:  بطرق كثيرة٢٤٥ طبع قديم ص ٨ج : روي في البحار ٢

فدعا أسامة بن زيد وواله الجيش وأعطاه الراية ولعن المتخلف عن جيش أسامة وكان ممن . بقين من صفر سنة إحدى عشرة
 وتهيئوا لغصب الخالفة وما في .فرجعا ودخال المدينة ليلة وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله. نص على أسمائهم أبو بكر وعمر

  ).دخل المدينة الليلة شر عظيم: (وقال صلى اهللا عليه وآله في تلك الليلة. سقيفة بني ساعدة
  .٤٩ و ١١الحديث :  راجع عن قصة الكتف٣
مطلب إن صفية بنت عبد ال:  عن أبي جعفر عليه السالم٣ ح ١٩ ب ٢٠٠ طبع قديم ص ٨ج : روى العالمة المجلسي في البحار ٤

هل رأيت : غطي قرطك فإن قرابتك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ال تنفعك شيئا فقالت له: مات ابن لها فأقبلت فقال لها عمر
  .لي قرطا يا بن اللخناء؟ ثم دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فأخبرته بذلك فبكت

وجاء ... ما بال أقوام يزعمون أن قرابتي ال تنفع: فاجتمع الناس، فقال. عةالصالة جام: فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فنادى
  .٢١٦ ص ٨ج : مثله في مجمع الزوائد
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 بقتلـه، ثـم أمرنـي       |وإنه وصاحبه اللذان كفا عن قتل الرجل الذي أمرهمـا رسـول اهللا              
  ١.  في ذلك ما قال|بعدهما وقال النبي 

  
  شرك بـه شـيئا     إنـه مـن لقـي اهللا موحـدا ال يـ           : ( أبا بكـر ينـادي فـي النـاس         |وأمر النبي   
 فلـم تنفـذ أمـره، فقـال     | وعصى رسـول اهللا  ٢، فرده عمر وأطاعه أبو بكر )دخل الجنة 
  . في ذلك ما قال|رسول اهللا 

فمساويه ومساوي صاحبه أكثر من أن تحصى أو تعد، ثم لم ينقصهم ذلك عند الجهال والعامة، وهمـا       

  ٣. ال يبغضون لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله       أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم، ويبغضون لهما ما          

  

  

  

  

  

  

  
                                                

يا : أن أبا بكر جاء إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فقال:  عن أبي سعيد الخدري٢١٦ ص ٧ج : أورد العالمة األميني في الغدير ١
إذهب إليه : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله. ا فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصليرسول اهللا إني مررت بوادي كذا وكذ

: فقال النبي صلى اهللا عليه وآله لعمر. فذهب إليه أبو بكر، فلما رآه على تلك الحالة كره أن يقتله، فجاء إلى رسول اهللا: قال. فاقتله
يا رسول اهللا، إني رأيته : فرجع فقال. الة التي رآه أبو بكر، فكره أن يقتلهفذهب عمر فرآه على تلك الح: قال. إذهب إليه فاقتله

فقال . يا رسول اهللا، إني لم أره: فرجع فقال. فذهب علي عليه السالم فلم يره. يا علي، إذهب فاقتله: فقال. متخشعا فكرهت أن أقتله
وز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن ال يجا: (النبي صلى اهللا عليه وآله

  .٢٧٠ و ٢٢٩ طبع قديم ص ٨ج : وروي مثله في البحار). ال يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه، فاقتلوهم، هم شر البرية
 أن ١٠٨ ص ٣ج :  شرح النهجروى ابن أبي الحديد في. أي رد عمر قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وأطاع أبو بكر قول عمر ٢

إذهب فمن لقيته وراء هذا الحائط يشهد أن ال إله إال اهللا مستيقنا بها قلبه : قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: أبا هريرة قال
إرجع إلى : فضرب عمر في صدري فخررت ألستي وقال... ما هذا؟: فخرجت فكان أول من لقيت عمر، فقال. فبشره بالجنة

ما بالك؟ فأخبرته، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فإذا : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله.  اهللا فأجهشت بالبكاء راجعارسول
  ما حملك يا عمر على فعلت؟: عمر، فقال

  .ويتورعون ذكرهما بسوء ما ال يتورعون عن ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله:  زاد في إرشاد القلوب٣
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  |إهانة عمر لرسول اهللا 
  مـا مثـل محمـد إال كمثـل نخلـة           : ( يومـا فقـال لـي      ١ثم مـررت بالـصهاكي      : ×قال علي   

 وخـرج   |فغـضب النبـي     .  فـذكرت لـه ذلـك      |فأتيت رسول اهللا    ) نبتت في كناسة  
   الـسالح لمـا رأت مـن غـضب          مغضبا فـأتى المنبـر، وفزعـت األنـصار فجـاءت شـاكة فـي              

  مـا بــال أقـوام يعيروننــي بقرابتـي؟ وقــد سـمعوا منــي مـا قلــت فــي      :  فقــال|رسـول اهللا  
  فــضلهم وتفــضيل اهللا إيــاهم ومــا اختــصهم اهللا بــه مــن إذهــاب الــرجس عــنهم وتطهيــر اهللا 
  إيـاهم، وقــد ســمعتم مــا قلــت فــي أفــضل أهــل بيتــي وخيــرهم ممــا خــصه اهللا بــه وأكرمــه  

بقه في اإلسالم وبالؤه فيه وقرابتـه منـي وأنـه بمنزلـة هـارون مـن موسـى، ثـم                 وفضله من س  
  تزعمون أن مثلي في أهل بيتي كمثل نخلة نبتت في كناسة؟

  
ــريقين     ــر الف ــي خي ــي ف ــرقتين، فجعلن ــرقهم ف ــه فف ــق خلق ــة  . أال إن اهللا خل ــرق الفرق ــم ف   ث

  ثــم جعلهــم . يلــةثـالث فــرق، شــعوبا وقبائــل وبيوتــا وجعلنــي فـي خيرهــا شــعبا وخيرهــا قب  
  إنمـا يريـد اهللا ليـذهب عـنكم الـرجس أهـل       : (بيوتا فجعلنـي فـي خيرهـا بيتـا، فـذلك قولـه          

   فــي أهــل بيتــي وعترتــي وأنــا وأخــي علــي بــن   ٣، فحــصلت ٢) البيــت ويطهــركم تطهيــرا
  .أبي طالب

  
أال وإن اهللا نظر إلى أهل األرض نظرة فاختـارني مـنهم، ثـم نظـر نظـرة فاختـار أخـي عليـا                        

ــؤمن بعــدي   ووزيــ ــا  . ري ووصــيي وخليفتــي فــي أمتــي وولــي كــل م   فبعثنــي رســوال ونبي
  .ودليال، فأوحى إلي أن أتخذ عليا أخا ووليا ووصيا وخليفة في أمتي بعدي

ــه      ــؤمن بعــدي، مــن وااله وااله اهللا ومــن عــاداه عــاداه اهللا ومــن أحب ــه ولــي كــل م   أال وإن
ــضه اهللا  ــضه أبغ ــه اهللا ومــن أبغ ــؤ. أحب ــه إال م ــضه إال كــافرال يحب   رب األرض. من وال يبغ

  
                                                

  . من هذا الكتاب٤راجع الحديث . راد بالصهاكي عمر بن الخطاب باعتبار أمه الصهاك الحبشيةالم ١
  .٣٣اآلية :  سورة األحزاب٢
  . أي فحصلت هذه اآلية في هذه األشخاص٣
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  .بعدي وسكنها وهو كلمة اهللا التقوى وعروة اهللا الوثقى
ــو كــره المــشركون    ــوره ول ــأفواهكم؟ واهللا مــتم ن ــور اهللا ب ــؤوا ن ــد . أتريــدون أن تطف   ويري

  .أعداء اهللا أن يطفؤوا نور أخي، ويأبى اهللا إال أن يتم نوره
  .اللهم اشهد عليهم. ائبكميا أيها الناس، ليبلغ مقالتي شاهدكم غ

  
  يا أيها الناس، إن اهللا نظر نظرة ثالثـة فاختـار مـنهم بعـدي اثنـي عـشر وصـيا مـن أهـل بيتـي             
وهم خيار أمتي منهم أحد عشر إماما بعد أخـي واحـدا بعـد واحـد كلمـا هلـك واحـد قـام                  

ة مثلهم كمثل النجوم في السماء كلما غاب نجـم طلـع نجـم ألنهـم أئمـة هـدا                  . واحد منهم 
مهتدون، ال يضرهم كيد من كادهم وال خذالن من خذلهم بل يضر اهللا بذلك من كـادهم                 

  .وخذلهم
  

  مــن أطــاعهم أطــاع اهللا ومــن عــصاهم  . فهــم حجــة اهللا فــي أرضــه وشــهداءه علــى خلقــه  
هــم مــع القــرآن والقــرآن معهــم، ال يفارقونــه وال يفــارقهم حتــى يــردوا علــى   . عــصى اهللا
  .حوضي

  
   خيرهم، ثم ابني الحسن ثم ابني الحسين ثم تـسعة مـن ولـد الحـسين، وأمهـم               أول األئمة أخي علي   

   جعفـر بـن أبـي طالـب ابـن عمـي وأخـو               ١ثـم مـن بعـدهم       . صلوات اهللا علـيهم    ابنتي فاطمة، 
  .أخي، وعمي حمزة بن عبد المطلب

  
  أنـا خيـر المرسـلين والنبيـين، وفاطمـة ابنتـي سـيدة نـساء أهـل                  . أال إني محمد بـن عبـد اهللا       

ــين      ا ــات النبي ــر أهــل بيوت ــر الوصــيين، وأهــل بيتــي خي ــوه األوصــياء خي ــة، وعلــي وبن   لجن
  .وابناي سيدا شباب أهل الجنة

  
                                                

  .أي ثم من بعدهم في الفضل ١
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  أيها الناس، إن شفاعتي ليرجوهـا رجـاءكم، أفيعجـز عنهـا أهـل بيتـي؟ مـا مـن أحـد ولـده                       
جدي عبد المطلب يلقى اهللا موحدا ال يشرك بـه شـيئا إال أدخلـه الجنـة ولـو كـان فيـه مـن          

  .الذنوب عدد الحصى وزبد البحر
  

ــه       ــضلوهم، فإن ــاتي ومــن بعــدي وأكرمــوهم وف ــاس، عظمــوا أهــل بيتــي فــي حي ــا الن   أيه
إني لو أخـذت بحلقـة بـاب الجنـة          . ال يحل ألحد أن يقوم من مجلسه ألحد إال ألهل بيتي          

ثم تجلى لي ربي تبارك وتعـالى فـسجدت وأذن لـي بالـشفاعة، لـم أوثـر علـى أهـل بيتـي                        
  .أحدا

  
  نعـوذ بـاهللا مـن غـضب     : أيها الناس، انـسبوني مـن أنـا؟ فقـام إليـه رجـل مـن األنـصار فقـال           

 مـن الـذي آذاك فـي أهـل بيتـك حتـى       - يـا رسـول اهللا       -اهللا ومن غـضب رسـوله، أخبرنـا         
  انـسبوني، أنـا محمـد بـن عبـد اهللا بـن عبـد المطلـب بـن                   : فقـال . نضرب عنقـه وليبـر عترتـه      

، ثـم  ١مضى في نسبه إلى إسـماعيل بـن إبـراهيم خليـل اهللا     هاشم حتى انتسب إلى نزار، ثم      
إني وأهل بيتي بطينة طيبة من تحت العـرش إلـى آدم نكـاح غيـر سـفاح لـم يخالطنـا                      : قال

  .نكاح الجاهلية
  

   لهم في أنسابهم وآخرتهم|تحدي الرسول 
  .فسلوني، فواهللا ال يسألني رجل عن أبيه وعن أمه وعن نسبه إال أخبرته به

  فحمــد اهللا. أبــوك فـالن الــذي تـدعى إليــه  : |مـن أبــي؟ فقـال   : يــه رجـل فقــال فقـام إل 
  

                                                
محمد بن عبد اهللا بن عبد : كذا نسب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إلى آدم عليه السالم ه١٠٧ ص ١٥ج : روي في البحار ١

المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن خزيمة بن 
مدركة بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد بن اليسع بن الهميسع بن سالمان بن نبت حمل بن 

 إسماعيل بن إبراهيم بن تارخ بن ناخور بن سروغ بن هود بن أرفخشذ بن متوشلخ بن سام بن نوح بن لمك بن إدريس قيذار بن
  .بن مهالئيل بن زبارز بن قينان بن أنوش بن شيث وهو هبة اهللا بن آدم
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  :ثم قام إليه رجل آخر فقال له. لو نسبتني إلى غيره لرضيت وسلمت: وأثنى عليه وقال
ثـم قـام إليـه    .  فارتـد عـن اإلسـالم   - لغير أبيه الذي يدعى إليه  -أبوك فالن   : من أبي؟ فقال  

ثـم قـام رجـل    . من أهـل الجنـة  : نا أم من أهل النار؟ فقالأمن أهل الجنة أ   : رجل آخر فقال  
  .من أهل النار: أمن أهل الجنة أنا أم من أهل النار؟ فقال: آخر فقال

  
   القدسية|اعتراض عمر بإهانته لساحة رسول اهللا 

مـا يمنـع الـذي عيـر أفـضل أهـل بيتـي وأخـي         : - وهـو مغـضب   - |ثم قال رسول اهللا     
  تي فـي أمتـي وولـي كـل مـؤمن بعـدي أن يقـوم فيـسألني               ووزيري ووارثي ووصيي وخليف   

  من أبوه وأين هو، أفي الجنة أم في النار؟
  أعـوذ بـاهللا مـن سـخط اهللا وسـخط رسـوله، أعـف عنـا         : ١فقام إليه عمر بـن الخطـاب فقـال       

  .يا رسول اهللا عفا اهللا عنك، أقلنا أقالك اهللا، اسـترنا سـترك اهللا، اصـفح عنـا صـلى اهللا عليـك                   
  . فكف|سول اهللا فاستحى ر

  
   في زكاة أموال العباس|اعتراض عمر على رسول اهللا 

إن :  سـاعيا فرجـع وقـال    |وهو صاحب العبـاس الـذي بعثـه رسـول اهللا            : ×قال علي   
ــع صــدقة مالــه  ــا  : ( وقــال|فغــضب رســول اهللا . العبــاس قــد من   الحمــد هللا الــذي عافان

  دقة مالـه ولكنـك عجلـت عليـه       إن العبـاس لـم يمنـع صـ        . أهل البيت من شر ما يلطخونا بـه       
 شـافعا   |ثم أتاني بعد ذلك يطلب أن أمشي معه إلى رسول اهللا            . وقد عجل زكاة سنين   
  .ليرضى عنه، ففعلت

  
   في الصالة على جنازة المنافق|اعتراض عمر على رسول اهللا 

   ليصلي عليه فأخذ|وهو صاحب عبد اهللا بن أبي سلول حين تقدم رسول اهللا 

                                                
  :ين الناس، فقام وقالفعند ذلك خشي الثاني على نفسه أن يذكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ويفضحه ب: في الفضائل ١

  ...نعوذ باهللا
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  قـد نهـاك اهللا أن تـصلي عليـه وال يحـل لـك        : ( فمـده إليـه مـن خلفـه وقـال          بثوبه من ورائـه   

  ويلـك، قـد آذيتنـي إنمـا صـليت عليـه كرامـة        : |فقـال لـه رسـول اهللا      ) أن تصلي عليـه   

  ومـا يـدريك مـا      . البنه، وإني ألرجـو أن يـسلم بـه سـبعون رجـال مـن بنـي أبيـه وأهـل بيتـه                      

  ١. قلت، إنما دعوت اهللا عليه

  

  في صلح الحديبية |ى رسول اهللا اعتراض عمر عل

  أنعطـي :  إذ قـال لـه     - حـين كتـب القـضية        - ٢ يوم الحديبية    |وهو صاحب رسول اهللا     

  

  

  
                                                

وكان ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله لما رجع إلى المدينة مرض عبد اهللا بن أبي ٢٠٠ طبع قديم ص ٨ج : روي في البحار ١
  :فجاء إلى النبي صلى اهللا عليه وآله وأبوه يجود بنفسه فقال. وكان ابنه عبد اهللا بن عبد اهللا مؤمنا) من المنافقين

فدخل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله والمنافقون . يا رسول اهللا بأبي أنت وأمي، إنك لم تأت أبي عائدا كان ذلك عارا علينا
  :فقال عمر. فاستغفر له. يا رسول اهللا، استغفر اهللا له: عنده، فقال ابنه عبد اهللا بن عبد اهللا

: أو تستغفر لهم؟ فأعرض عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله، وأعاد عليه، فقال له أن تصلي عليهم - يا رسول اهللا -ألم ينهك اهللا 
  ".استغفر لهم أو ال تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر اهللا لهم : " إن اهللا يقول. ويلك، إني خيرت فاخترت

بي أنت وأمي يا رسول اهللا، إن رأيت أن تحضر جنازته؟ بأ: فلما مات عبد اهللا جاء ابنه إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فقال
يا رسول اهللا، ألم ينهك اهللا أن تصلي على أحد منهم مات أبدا : فحضره رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وقام على قبره؟ فقال له عمر

  :لتويلك وهل تدري ما قلت؟ إنما ق: وأن تقوم على قبره؟ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
  .فبدا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ما لم يكن يحب". اللهم احش قبره نارا وجوفه نارا وأصله النار " 
 عند ذكر كتاب الصلح الذي تصالح عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسهيل بن عمرو من ٣٣٤ ص ٢ج : روي في البحار ٢

 إال رددته إلينا، ومن جاءنا ممن معك لم نرده - وإن كان على دينك - منا رجل على أن ال يأتيك: (جملة ما كتبوه أن سهيال قال
من جاءهم : (سبحان اهللا، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: فقال المسلمون). عليك

  )... قلبه جعل له مخرجامنا فأبعده اهللا ومن جاءنا منهم رددناه إليهم، فلو علم اهللا اإلسالم من
فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر 

معاشر المسلمين، أرد إلى : قال أبو جندل بن سهيل... يا محمد، هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده: فقال سهيل. المسلمين
  .وكان قد عذب عذابا شديدا. ما؟ أال ترون ما قد لقيتالمشركين وقد جئت مسل

إنا . يا أبا جندل، اصبر واحتسب فإن اهللا جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
  .قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد اهللا وإنا ال نغدر بهم
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 يـشككهم ويحضـضهم    |الدنية فـي ديننـا؟ ثـم جعـل يطـوف فـي عـسكر رسـول اهللا                   
أفرجوا عني، أتريدون أن أغـدر      : (|؟ فقال رسول اهللا     )أنعطي الدنية في ديننا   : (ويقول

فأخـذه فـشده وثاقـا فـي     ). ألفي لهم بما كتبت لهم، خذ يا سهيل بيد أبـي جنـدل        بذمتي؟ و 
 إلــى الخيــر والرشــد والهــدى والعــزة  |ثــم جعــل اهللا عاقبــة أمــر رســول اهللا  . الحديــد
  .والفضل

  
  اعتراض عمر يوم غدير خم

ــو وصــاحبه      ــال ه ــوم غــدير خــم إذ ق ــصبني رســول اهللا  -وهــو صــاحب ي   | حــين ن
ــواليتي  ــسته  مــا: ( فقــال- ل ــع خسي ــال اآلخــر )  يــألو أن يرف ــا يــألو رفعــا بــضبع    : (وق   م

فقطـب صـاحبه فـي      ). إن هـذه لهـي الكرامـة      : (- وأنـا منـصوب      -وقال لـصاحبه    ) ابن عمه 
  ال واهللا ال أسمع لـه وال أطيـع أبـدا ثـم اتكـأ عليـه ثـم تمطـى وانـصرفا، فـأنزل                 : وجهه وقال 

ب إلـى أهلـه يتمطـى، أولـى لـك      فال صدق وال صلى ولكن كذب وتولى ثـم ذهـ  : (اهللا فيه 
  .، وعيدا من اهللا له وانتهارا١) فأولى، ثم أولى لك فأولى

  
   واستهزاءه|اعتراض عمر في مرض علي 

 يعـودني فـي رهـط مـن أصـحابه، حـين غمـزه          |وهو الذي دخل علي مـع رسـول اهللا          
ه لمـا  يا رسول اهللا، إنك قد كنت عهدت إلينا في علـي عهـدا وإنـي ألرا             : صاحبه فقام وقال  

  إجلــس، فأعادهــا ثــالث مــرات، فأقبــل : |بــه فــإن هلــك فــإلى مــن؟ فقــال رســول اهللا 
واهللا ال يمـوت حتـى   . إيه، واهللا إنه ال يموت في مرضـه هـذا   :  فقال |عليهما رسول اهللا    

وال يمـوت حتـى يلقـى منكمـا         . تملياه غيظا وتوسعاه غدرا وظلما، ثم تجـداه صـابرا قوامـا           
  . شهيدا مقتوالهنات وهنات، وال يموت إال

                                                
  .٣٥ - ٣١اآليات : ة القيامةسور ١
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٣  
  ×إتمام الحجة على أبي بكر وعمر وعثمان في خالفة علي 

  
ــه أن رســول اهللا    ــانين رجــال، أربعــين مــن العــرب   |وأعظــم مــن ذلــك كل ــع ثم    جم

  إنـي أشـهدكم    : (ثـم قـال   .  فسلموا علي بـإمرة المـؤمنين      - وهما فيهم    -وأربعين من العجم    
 ووصـيي فـي أهلـي وولـي كـل مـؤمن       أن عليا أخي ووزيري ووارثي وخليفتـي فـي أمتـي        

  ، وفــيهم أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وطلحــة والزبيــر وســعد   )بعــدي، فاســمعوا لــه وأطيعــوا 
  :ثـم قـال  . وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسالم ومعاذ بـن جبـل ورهـط مـن األنـصار                 

  ).إني أشهد اهللا عليكم(
  

  االنتخاب أو االنتصاب أو الشورى
سبحان اهللا، مما أشربت قلوب هـذه األمـة مـن بليتهمـا             : ال على القوم فق   ×ثم أقبل علي    

  لم يستخلف أحـدا وأنـه  |إنهم أقروا وادعوا أن رسول اهللا   . وفتنتهما، من عجلها وسامريها   
إن : ( لم يستخلف أحدا وإن نبـي اهللا قـال         |إن رسول اهللا    : (أمر بالشورى وقال من قال    

: ، وقـد قـال ألولئـك الثمـانين رجـال     )الخالفـة اهللا لم يكن ليجمع لنا أهل البيت بين النبـوة و   
  .وأشهدهم على ما أشهدهم عليه)  بإمرة المؤمنين×سلموا على علي (

 لــم يــستخلف أحــدا وأنهــم أمــروا  |والعجــب أنهــم أقــروا ثــم ادعــوا أن رســول اهللا  
 وأي ذنب أعظـم مـن   . بالشورى، ثم أقروا أنهم لم يشاوروا في أبي بكر وأن بيعته كانت فلتة            

  .تةالفل
   فيـدعهم بغيـر اسـتخالف فقيـل لـه           |ثم استخلف أبو بكر عمر ولـم يقتـد برسـول اهللا             

  ؟)أدع أمـة محمـد كالنعـل الخلـق، أدعهـم بغيـر أحـد أسـتخلف علـيهم                : (في ذلك، فقـال   
  !! ورغبة عن رأيه|طعنا منه على رسول اهللا 
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  لف  لــم يــستخ|لــم يــدعهم علــى مــا ادعــى أن رســول اهللا . ثــم صــنع عمــر شــيئا ثالثــا
  وال اسـتخلف كمـا اسـتخلف أبــو بكـر، وجـاء بــشئ ثالـث وجعلهـا شــورى بـين سـتة نفــر          

  ثم حظـى بـذلك عنـد العامـة، فجعلهـم مـع مـا أشـربت قلـوبهم           . وأخرج منها جميع العرب   
  !من الفتنة والضاللة أقراني

ــايع ابــن عــوف عثمــان فبــايعوه، وقــد ســمعوا مــن رســول اهللا        فــي عثمــان مــا |ثــم ب
  ١. لعنه إياه في غير موطنقد سمعوا من 

  
  أبو بكر وعمر أسوء حاال من عثمان

  .فعثمان على ما كان عليه خير منهما
بينمـا أنـا قاعـد عنـده فـي بيتـه إذ أتتـه               . ولقد قال منذ أيام قوال رققت له وأعجبتنـي مقالتـه          

  :  وأموالــه التــي بيــده، فقــال|عائــشة وحفــصة تطلبــان ميراثهمــا مــن ضــياع رســول اهللا 
فإنكمـا  . هللا وال كرامة لكمـا وال نعمـت عنـه ولكـن أجيـز شـهادتكما علـى أنفـسكما          ال وا (

النبي ال يـورث، مـا تـرك        : ( يقول |شهدتما عند أبويكما أنكما سمعتما من رسول اهللا         
مالـك بـن أوس بـن    (ثم لقنتما أعرابيـا جلفـا يبـول علـى عقبيـه ويتطهـر ببولـه              ). فهو صدقة 
 مـن المهـاجرين وال مـن    | أصـحاب رسـول اهللا     فشهد معكما، ولم يكن في    ) الحدثان

  أمـا واهللا، مـا أشـك أنـه قـد كـذب علـى        . األنصار أحد شهد بـذلك غيركمـا وغيـر أعرابـي       
ولكني أجيز شهادتكما على أنفسكما فاذهبا فـال حـق          .  وكذبتما عليه معه   |رسول اهللا   

  .لكما
ــشتمانه    ــه وت ــده تلعنان ــن عن ــصرفتا م ــال .فان ــهدت  : فق ــد ش ــيس ق ــا، أل ــد  ارجع ــذلك عن   ما ب

فـإن شـهدتما بحـق فـال حـق لكمـا، وإن كنتمـا شـهدتما بباطـل           : قـال . نعـم : أبي بكر؟ قالتا  
فعليكمــا وعلــى مــن أجــاز شــهادتكما علــى أهــل هــذا البيــت لعنــة اهللا والمالئكــة والنــاس 

  .أجمعين
  نعم، واهللا: يا أبا الحسن، أشفيتك منهما؟ قلت: ثم نظر إلي فتبسم ثم قال: ×قال 

                                                
  . من هذا الكتاب٤الحديث : راجع عن لعن عثمان ١
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  .وقلت حقا، فال يرغم اهللا إال آنافهماوأبلغت 

فرققت لعثمان وعلمت أنه إنما أراد بـذلك رضـاي وأنـه أقـرب منهمـا رحمـا وأكـف عنـا                      

  .منهما، ح وإن كان ال عذر له وال حجة بتأميره علينا وادعائه حقنا
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١٥  
  
  

   حول أبي بكر وعمر وعثمان×من احتجاجات أمير المؤمنين 
  

  رجال الحربوصف 
  : يقول قبل وقعة صفين×سمعت علي بن أبي طالب : أبان عن سليم، قال

ــوا       ــى يرم ــنهم حت ــا وبي ــى كلمــة ســواء بينن ــى الحــق وال إل ــوا إل ــن ينيب ــؤالء القــوم ل   إن ه
بالعساكر تتبعها العساكر، وحتـى يردفـوا بالكتائـب تتبعهـا الكتائـب، وحتـى يجـر بـبالدهم                 

ــ   ــق، وحتــى   الخمــيس تتبعهــا الخمــيس، وحتــى ت ــيهم مــن كــل فــج عمي   شن الغــارات عل
يلقاهم قوم صدق صبر ال يزيدهم هالك من هلك مـن قـتالهم وموتـاهم فـي سـبيل اهللا إال                     

  .جدا في طاعة اهللا
  

  |الصحبة الصادقون مع رسول اهللا 
   نقتل آبائنـا وأبنائنـا وأخوالنـا وأعمامنـا وأهـل بيوتاتنـا،              |واهللا لقد رأيتنا مع رسول اهللا       

وإن .  يزيدنا ذلك إال إيمانا وتسليما وجـدا فـي طاعـة اهللا واسـتقالال بمبـارزة األقـران                  ثم ال 
  كــان الرجــل منــا والرجــل مــن عــدونا ليتــصاوالن تــصاول الفحلــين، يتخالــسان أنفــسهما    

  فلمـا رآنـا اهللا     . فمـرة لنـا مـن عـدونا ومـره لعـدونا منـا             . أيهما يسقي صاحبه كـأس المـوت      
  .حسن الثناء علينا والرضا عنا وأنزل علينا النصرصدقا وصبرا أنزل الكتاب ب

  
  فرار أبي بكر وعمر في الحروب وسوء أدبهما عند الصلح

 كــذلك، ولكــن أعظمهــم وجلهــم |إن كــل مــن كــان مــع رســول اهللا : ولــست أقــول
  قـد بـدت   : (قال اهللا عز وجـل    . ولقد كانت معنا بطانة ال تألونا خباال      . وعامتهم كانوا كذلك  
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  .١"أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر البغضاء من 

   فـارين، فـال رمـى    - يـا ابـن قـيس       -ولقد كـان مـنهم بعـض مـن تفـضله أنـت وأصـحابك                

  إذا كـان المـوت والنـزال الذ وتـوارى واعتـل،            . ٢بسهم وال ضرب بـسيف وال طعـن بـرمح         

   والذ كما تلوذ النعجة العوراء ال تدفع يـد المـس، وإذا لقـي العـدو فـر ومـنح العـدو دبـره                       

  سـلقوكم بألـسنة حـداد   : " ، وإذا كان عند الرخاء والغنيمة تكلم، كمـا قـال اهللا          ٣جبنا ولؤما   

  
                                                

  .أي ال تقصرون في فساد األمور" ال تألونا خباال " وقوله . ١١٨اآلية : سورة آل عمران ١
  : خطبة أمير المؤمنين عليه السالم الذي قال فيه٥٦٤ ص ٢٩ج : روي في البحار ٢

واألنصار أين كانت سبقة تيم وعدي إلى سقيفة بني سـاعدة خـوف الفتنـة؟               يا معشر المجاهدين المهاجرين     
إال كانت يوم األبواء إذ تكاثفـت الـصفوف، وتكـاثرت الحتـوف، وتقارعـت الـسيوف؟ أم هـال خـشيا فتنـة                       
اإلسالم يوم ابن عبد ود وقد نفح بسيفه، وشمخ بأنفه، وطمح بطرفه؟ ولم لم يـشفقا علـى الـدين وأهلـه يـوم                        

سود لون األفق، وأعوج عظم العنق، وانحل سيل الغرق؟ ولم لم يشفقا يوم رضوى إذ السهام تطيـر،    بواط إذ ا  
والمنايا تسير، واألسد تزأر؟ وهال بادرا يوم العـشيرة إذ األسـنان تـصطك، واألذان تـستك، والـدروع تهتـك؟                     

يد ترتـدي، واألرض مـن      وهال كانت مبادرتهما يوم بدر، إذ األرواح في الـصعداء ترتقـي، والجيـاد بالـصناد               
دماء األبطال ترتوي؟ ولـم لـم يـشفقا علـى الـدين يـوم بـدر الثانيـة، والرعابيـب ترعـب، واألوداج تـشخب،                         
والصدور تخضب؟ أم هال بادرا يوم ذات الليوث، وقد أبيح المتولب، واصطلم الـشقب، وادلهـم الكوكـب؟       

  .، والمنية تلمع، والصفائح تنزعولم ال كانت شفقتهما على اإلسالم يوم الكدر، والعيون تدمع
ثم عدد وقائع النبي صلى اهللا عليه وآله كلها على هذا النسق، وقرعهما بأنهما في هذه المواقف كلها كانا من                   
النظارة والخوالف والقاعدين، فكيف بادرا الفتنة بزعمهما يـوم الـسقيفة وقـد توطـأ اإلسـالم بـسيفه، واسـتقر             

  .قراره، وزال حذاره
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أمر عمر بن الخطـاب فـي يـوم الخنـدق                  : ٢٢٨ ص   ٢٠ج  :  البحار روي في  ٣

ويلك يـا بـن صـهاك، أرمـي         : فقال ضرار . أن يبارز ضرار بن الخطاب، فلما برز إليه ضرار انتزع له عمر سهما            
  في مبارزة؟

ر نحوه ضرار وضرب بالقناة علـى رأسـه،      فانهزم عنه عمر وم   . واهللا لئن رميتني ال تركت عدويا بمكة إال قتلته        
فكان عمر يحفظ له ذلك بعـد مـا ولـي،        . احفظها يا عمر، فإني آليت أن ال أقتل قرشيا ما قدرت عليه           : ثم قال 
  !!وواله

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه بعـث         :  عن أبي جعفر عليه السالم قال      ٧ ح   ١١ ص   ٢١ج  : وروي في البحار  
ثم بعث عمر بن الخطـاب برايـة المهـاجرين فـأتي بـسعد              . نصار إلى خيبر فرجع منهزما    سعد بن معاذ براية األ    

  .جريحا، وجاء عمر يجبن أصحابه ويجبنونه
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  ١). أشحة على الخير

ــول اهللا     ــتأذن رس ــد اس ــزال ق ــال ي ــد      |ف ــيس يري ــذي ل ــل ال ــق الرج ــي ضــرب عن    ف

   يومـا وعليـه الـسالح تـام،    |ولقـد نظـر رسـول اهللا      ٢.  قتله، فـأبى عليـه     |رسول اهللا   

  
                                                

  .١٩اآلية : سورة األحزاب ١
لما كان يوم بدر وأسرت األسارى قال رسول اهللا :  عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال٢٧١ ص ١٩ج : روي في البحار ٢

يا رسول اهللا، هم الذين كذبوك وأخرجوك : ما ترون في هؤالء القوم؟ فقال عمر بن الخطاب: لهصلى اهللا عليه وآ
  !!فاقتلهم

 ٤ج : ، والكشاف للزمخشري٥٤ ص ٨، و ج ٩ ص ٥ج : ، وصحيح البخاري١٢١ و ٩٤ ص ٢١ج : وروي في البحار
  :٥٨ ص ٢ج : ، وتاريخ اليعقوبي٥١١ص 

يتجهز لفتح مكة، فأتى حاطب بن أبي بلتعة إلى سارة موالة أبي عمرو بن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله كان 
من حاطب بن أبي بلتعة إلى : (وكتب في الكتاب... صيفي بن هشام وهي تريد مكة، فكتب معها كتابا إلى أهل مكة

  .فخرجت سارة). إن رسول اهللا يريدكم فخذوا حذركم: أهل مكة
فرجعوا ... فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله عليا عليه السالم. يه وآله بما فعلونزل جبرئيل فأخبر النبي صلى اهللا عل

فما : قال. نعم: هل تعرف الكتاب؟ قال: بالكتاب إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فأرسل إلى حاطب فأتاه فقال له
منذ صحبتك وال أجبتهم منذ يا رسول اهللا، واهللا ما كفرت منذ أسلمت وال غششتك : حملك على ما صنعت؟ فقال

 وكان - أي غريبا - فارقتهم، ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إال وله بمكة من يمنع عشيرته وكنت عزيزا فيهم 
وقد علمت أن اهللا ينزل بهم بأسه وأن كتابي ال . أهلي بين ظهرانيهم، فخشيت على أهلي فأردت أ ن أتخذ عندهم يدا

  .اهللا صلى اهللا عليه وآله وعذرهفصدقه رسول . يغني عنهم شيئا
وما : ( أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله- يا رسول اهللا - دعني : فقام عمر بن الخطاب وقال

  ).اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: يدريك يا عمر، لعل اهللا اطلع على أهل بدر فغفر لهم، فقال لهم
عند ذكر فتح مكة أنه لما أجار العباس أبا سفيان وأتى به إلى رسول اهللا صلى اهللا  ١٠٣ ص ٢١ج : وروي في البحار

  !يا رسول اهللا، هذا أبو سفيان عدو اهللا قد أمكن اهللا منه بغير عهد وال عقد، فدعني أضرب عنقه: عليه وآله دخل عمر فقال
: ١٤٠ ص ٣ج : الئل النبوة للبيهقي، ود١٧٣ و ١٥٨ ص ٢١، ج ٢٨١ و ٢٧٧ و ٢٧١ و ٢٤١ ص ١٩ج : وروي في البحار

فمر به عمر بن الخطاب، فلما رآه . أن ابن األكوع كان عينا على النبي صلى اهللا عليه وآله أيام الفتح وأسر يوم حنين
فضرب األنصاري عنقه، وبلغ . هذا عدو اهللا الذي كان علينا عينا، ها هو أسير فاقتله: أقبل على رجل من األنصار وقال

ألم آمركم أن ال تقتلوا أسيرا؟ وقتل بعده جميل بن معمر بن زهير : بي صلى اهللا عليه وآله فكره ذلك وقالذلك الن
ما حملكم على قتله وقد جاءكم : وهو أسير، فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إلى األنصار وهو مغضب فقال

عرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله حتى كلمه عمير بن فأ. إنما قتلناه بقول عمر: الرسول أن ال تقتلوا أسيرا؟ فقالوا
  .وهب في الصفح عن ذلك
بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يقسم جاء عبد اهللا التميمي من ذي : ٥٢ ص ٨ج : وروي في صحيح البخاري

  :قال عمر بن الخطاب. ويلك من يعدل إذا لم أعدل: اعدل يا رسول اهللا فقال: الخويصرة فقال
  .دعه: ي أضرب عنقه فقال صلى اهللا عليه وآلهدعن
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  )!!أبا فالن، اليوم يومك: (- يكنيه - ثم قال | فضحك رسول اهللا

ــعث ــال األشـ ــشيطان    : فقـ ــه الـ ــر منـ ــا أعلمنـــي بمـــن تعنـــي إن ذلـــك يفـ ــال ١مـ   : × قـ

  !يا بن قيس، ال آمن اهللا روعة الشيطان إذ قال

  

   عن عاقبة أمر أصحابه×إخبار أمير المؤمنين 
 فعلنـا  - واألذى والبـأس   وتـصيبنا الـشدائد  | حين كنا مع رسول اهللا       -ولو كنا   : ثم قال 

وأيــم اهللا لتحتلبنهــا دمــا ونــدما . كمــا تفعلــون اليــوم لمــا قــام هللا ديــن وال أعــز اهللا اإلســالم 

فليـسلطن علـيكم شـراركم واألدعيـاء مـنكم          . وحسرة، فـاحفظوا مـا أقـول لكـم واذكـروه          

ع الـبالء  والطلقاء والطرداء والمنافقون، فليقتلنكم ثم لتدعن اهللا فال يـستجيب لكـم وال يرفـ         

ــتهم        ــن فتنـ ــستنقذكم اهللا مـ ــوا يـ ــوا وترجعـ ــإن تتوبـ ــوا فـ ــوا وترجعـ ــى تتوبـ ــنكم حتـ   عـ

  .وضاللتهم كما استنقذكم من شركم وجهالتكم

  

  !!التعجب من استخالف أبي بكر وعمر وعثمان على األمة
  أال إن العجــب كــل العجــب مــن جهــال هــذه األمــة وضــاللها وقادتهــا وســاقتها إلــى النــار 

ما ولت أمة رجـال قـط أمرهـا وفـيهم          : ( يقول عودا وبدءا   |ا رسول اهللا    ألنهم قد سمعو  

، فولـوا أمـرهم قبلـي    )أعلم منه إال لم يزل أمرهم يذهب سفاال حتى يرجعوا إلى ما تركـوا            

  .ثالثة رهط ما منهم رجـل جمـع القـرآن وال يـدعي أن لـه علمـا بكتـاب اهللا وال سـنة نبيـه                         

ــاب اهللا    ــي أعلمهــم بكت ــا أن ــوا يقين ــد علم ــاب اهللا،  وق ــرأهم لكت ــه وأفقههــم وأق ــنة نبي    وس

  
                                                

 ٦٤ ص ٨ و ج ٣١١ ص ٥ج : راجع الغدير). إن الشيطان يفر منه: (يريد بذلك عمر، وقد اختلقوا له حديثا ١
  . من هذا الكتاب١٠وراجع الحديث . ٩٤و 
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  .وأقضاهم بحكم اهللا
 وال عناء معه في جميـع مـشاهده، فـال رمـى     |وأنه ليس رجل من الثالثة له سابقة مع رسول اهللا  

  .بسهم وال طعن برمح وال ضرب بسيف جبنا ولؤما ورغبة في البقاء

ــد علمــوا أن رســول اهللا   ــف   |وق ــن خل ــي ب ــل أب ــسه فقت ــل بنف ــن   قات ــسجع ب ــل م    وقت
  ٢. وكان من أشجع الناس وأشدهم لقاء وأحقهم بذلك١. عوف

ــتح      ــارز األبطــال وال يف ــيهم أحــد يقــوم مقــامي، وال يب ــه لــم يكــن ف ــا أن   وقــد علمــوا يقين
ــول اهللا     ــت برس ــري، وال نزل ــصون غي ــر وال ضــيق     |الح ــة أم ــط وال كرب ــديدة ق  ش

  ، أيـن رمحـي، أيـن المفـرج       أيـن أخـي علـي، أيـن سـيفي         : (ومستصعب من األمـر إال قـال      
  ، فيقــدمني، فأتقــدم فأفديــه بنفــسي ويكــشف اهللا بيــدي الكــرب عــن  )غمــي عــن وجهــي

  .وهللا عز وجل ولرسوله بذلك المن والطول حيث خصني بذلك ووفقني له. وجهه
  

  لم يكن ألبي بكر وعمر أي سابقة في الدين
   وال فـتح وال نـصر غيـر         وإن بعض من سميت مـا كـان ذا بـالء وال سـابقة وال مبـارزة قـرن                  

  ٣!مرة واحـدة، ثـم فـر ومـنح عـدوه دبـره ورجـع يجـبن أصـحابه ويجبنونـه وقـد فـر مـرارا               
  

                                                
 -إني أعلف العوراء : آله بمكةأن أبي بن خلف قال للنبي صلى اهللا عليه و: ٩٥ و ٧٤ و ٦٩ و ٦٨ ص ١٨ج : روي في البحار ١

فلقي يوم أحد، فلما دنا تناول رسول اهللا صلى . لكن أنا إن شاء اهللا: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله.  أقتلك عليه -يعني فرسا له 
  :فرجع إلى قريش وهو يقول. اهللا عليه وآله الحربة من الحارث بن الصمة، فمشى إليه فطعن وانصرف

وقصة مسجع لم أعثر . فمات بشرف. ولو بصق علي لقتلني) إني أقتلك: (إنه قال لي بمكة: ما بك بأس قال:  قالوا.قتلني محمد
  .عليه

، سمي بذلك لحرصه على الجهاد )سيفه على عاتقه(، )القتال(ومن أسمائه صلى اهللا عليه وآله : ١١٧ ص ١٦ج : في البحار ٢
كنا إذا احمر البأس اتقيناه برسول اهللا : (ولذلك قال علي عليه السالم. عدم إحجامهومسارعته إلى القراع ودؤوبه في ذات اهللا و

وذلك مشهور من فعله يوم أحد إذ ذهب القوم في سمع األرض ). صلى اهللا عليه وآله ولم يكن أحد أقرب إلى العدو منه
  .وبصرها، ويوم حنين إذ ولوا مدبرين

ما انهزم الناس يوم أحد عن النبي صلى اهللا عليه وآله انصرف إليهم بوجهه وهو أنه ل: ٢٤ ح ١٠٧ ص ٢٠ج : روي في البحار ٣
 انهزامهما في ٧٠ ص ٢١ج : اآلن يسخر بنا أيضا وقد هزمنا وأورد في البحار: فالتفت إليه أبو بكر وعمر فقاال...). أنا محمد: (يقول

  .غزوة ذات السالسل
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  .فإذا كان عند الرخاء والغنيمة تكلم وتغير وأمر ونهى
 حتـى تبـسم   ١ باسـمه، فحـاد عنـه والذ بأصـحابه     - يـوم الخنـدق     -ولقد نادى ابن عبـد ود       

  ).أين حبيبي علي؟ تقدم يا حبيبـي يـا علـي   (: |قـال   مما رآى به من الرعب و|رسول اهللا  
  

  !!عبادتهما األصنام بعد اإلسالم
ــة     ــدق ألصــحابه األربع ــوم الخن ــل ي ــو القائ ــرأي   -وه ــاب وال   واهللا إن : (- أصــحاب الكت

  كمـا قـال    ) ندفع محمدا إليهم برمته نسلم من ذلك، حين جاء العدو مـن فوقنـا ومـن تحتنـا                 
وقـال المنـافقون والـذين فـي     (، )وظنـوا بـاهللا الظنونـا   (،  )ال شـديدا  وزلزلـوا زلـزا   : (اهللا تعالى 

  ال، ولكــن نتخــذ : (فقــال لــه صــاحبه٢). قلــوبهم مــرض مــا وعــدنا اهللا ورســوله إال غــرورا 
صنما عظيما نعبده ألنا ال نأمن أن يظفر ابن أبـي كبـشة فيكـون هالكنـا ولكـن يكـون هـذا         

   وأعلمنـاهم أنـا لـن نفـارق     ٣هـذا الـصنم   الصنم لنا ذخرا فإن ظفرت قـريش أظهرنـا عبـادة            
  ).ديننا، وإن رجعت دولة ابن أبي كبشة كنا مقيمين على عباد ة هذا الصنم سرا

  
   بعــد قتلــي | بــذلك، ثــم خبــر بــه رســول اهللا  | فــأخبر النبــي ×فنــزل جبرئيــل 

  يـا محمـد، ال تعيرنـا       : ؟ فقـاال  )كم صنم عبـدتما فـي الجاهليـة       : (فدعاهما فقال . ابن عبد ود  
والـذي  : ؟ فقـاال )فكم صنم تعبدان يومكمـا هـذا  : ( لهما|فقال . بما مضى في الجاهلية   

  .بعثك بالحق نبيا ما نعبد إال اهللا منذ أظهرنا من دينك ما أظهرنا

                                                
 إن عمرو بن عبد ود رآى بيد عمر بن الخطاب :٣٣٦ص ) مخطوط(روى ابن شهرآشوب في المثالب  ١
يا بن صهاك، والالت لئن نقل عن يدك سهم ألقطعنها فتناثر النبل من يده ورجع : قوسا فقال) يوم الخندق(

  .القهقرى
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم : (، وفي المصحف هكذا١٢ و ١١ و ١٠اآليات : سورة األحزاب ٢

 القلوب الحناجر وتظنون باهللا الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزاال وإذ زاغت األبصار وبلغت
  ).وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا اهللا ورسوله إال غرورا. شديدا

  . عن كتاب المحتضر٢٢٩ص ): مجمع النورين( قد أورد قصة عبادتهما للصنم المرندي في ٣
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يا علي، خذ هـذا الـسيف، فـانطلق إلـى موضـع كـذا وكـذا فاسـتخرج الـصنم الـذي                      : فقال
  . عنقهفإن حال بينك وبينه أحد فاضرب. يعبدانه فاهشمه

  اضــمنا هللا  : (فقلــت أنــا لهمــا  . اســترنا ســترك اهللا  :  فقــاال|فانكبــا علــى رســول اهللا   
  . على ذلك|فعاهدا رسول اهللا ). ولرسوله أن ال تعبدا إال اهللا وال تشركا به شيئا

  
وانطلقت حتى استخرجت الصنم من موضعه وكسرت وجهه ويديه وجـذمت رجليـه، ثـم               

  ! لقد عرفت ذلك في وجههما علي حتى ماتافواهللا. |انصرفت إلى رسول اهللا 
  

  ×مخاصمة أبي بكر وعمر لألنصار بحجة علي 
فـإن  .  فخاصـموا األنـصار بحقـي      - | حـين قـبض رسـول اهللا         -ثم انطلق هو وأصحابه     

 |أنهم أولى من األنصار ألنهـم مـن قـريش ورسـول اهللا              (كانوا صدقوا واحتجوا بحق     
 كان أولى باألمر، وإنما ظلموني حقـي، وإن  | ، فمن كان أولى برسول اهللا    )من قريش 

كانوا احتجوا بباطل فقد ظلمـوا األنـصار حقهـم، واهللا يحكـم بيننـا وبـين مـن ظلمنـا حقنـا                       
  .وحمل الناس على رقابنا

  
  ابتالء األمة بحب مضليها وقصورها عن لعنهم

  والعجــب لمــا قــد أشــربت قلــوب هــذه األمــة مــن حــبهم وحــب مــن صــدهم عــن ســبيل   
  !ردهم عن دينهمربهم و

واهللا، لو أن هذه األمة قامت على أرجلها على التراب ووضعت الرماد على رؤوسـها وتـضرعت                 
 إلى اهللا ودعت إلى يوم القيامة على من أضلهم وصدهم عن سبيل اهللا ودعاهم إلى النـار وعرضـهم    

  . لكانوا مقصرين في ذلك- بما أجرموا إليهم -لسخط ربهم وأوجب عليهم عذابه 
  
   عن إعالن الحقائق× منع أمير المؤمنين ما

ــدعهم        ــن ب ــيئا م ــر ش ــوف إن غي ــوله يتخ ــاهللا ورس ــالم ب ــصادق والع ــك أن المحــق ال   وذل
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  وســننهم وأحــداثهم، وعادتــه العامــة، ومتــى فعــل شــاقوه وخــالفوه وتبــرؤا منــه وخــذلوه    
  .هوتفرقوا عن حقه، وإن أخذ ببدعهم وأقر بها وزينها ودان بها أحبته وشرفته وفضلت

  
واهللا لو ناديت في عسكري هـذا بـالحق الـذي أنـزل اهللا علـى نبيـه وأظهرتـه ودعـوت إليـه                

  ما بقي فيه إال أقلـه وأذلـه وأرذلـه   - فيه | على ما سمعت من نبي اهللا       -وشرحته وفسرته   
  .والستوحشوا منه ولتفرقوا عني

  
ــد رســول اهللا    ــا عاه ــوال م ــت، ول    |ول ــه لفعل ــي في ــدم إل ــه وتق ــمعته من ــي وس   كــن  إل

، )يا أخي، كل ما اضطر إليه العبد فقد أحلـه اهللا لـه وأباحـه إيـاه                : ( قد قال  |رسول اهللا   
  : علـي فقـال  ×ثـم أقبـل   ). إن التقية من دين اهللا، وال دين لمن ال تقية له       : (وسمعته يقول 

  
  ثلثان من حي وثلث مني         أدفعهم بالراح دفعا عني

                                       
  فإن عوضني ربي فأعذرني                                             

  
   بأخابث الناس×ابتالء أمير المؤمنين 

  أحكمــا بكتــاب اهللا وســنة نبيــه وإن كــان  : (- حــين بعثهمــا - للحكمــين ×وقــال علــي 
  ).فيهما حز حلقي، فإنه من قادها إلى هؤالء فإن نيتهم أخبثت

  مـا هـذا االنتـشار الـذي بلغنـي عنـك؟ مـا كـان أحـد مـن األمـة            : رفقال له رجل من األنـصا   
أنـا  : ×أضبط لألمـر منـك، فمـا هـذا االخـتالف واالنتـشار؟ فقـال علـي بـن أبـي طالـب              

ــث مــن خلــق اهللا، أريــدهم علــى األمــر       صــاحبك الــذي تعــرف، إال أنــي قــد بليــت بأخاب
  !فيأبون، فإن تابعتهم على ما يريدون تفرقوا عني
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١٦  
  

   واألئمة المضلين^ عن الرسول واألئمة × نبي اهللا عيسى نبوءات
  

  ، فنـزل العـسكر قريبـا مـن        ×أقبلنـا مـن صـفين مـع أميـر المـؤمنين             : قـال : أبان عن سـليم   
فخرج إلينا من الدير شيخ كبيـر جميـل حـسن الوجـه حـسن الهيئـة والـسمت         . دير نصراني 

: ×فقال له علـي  . بالخالفة فسلم عليه ×ومعه كتاب في يده، حتى أتى أمير المؤمنين   
  مرحبا يا أخي شمعون بن حمون، كيف حالك رحمك اهللا؟

  إنــي مــن . بخيــر يــا أميــر المــؤمنين وســيد المــسلمين ووصــي رســول رب العــالمين : فقــال
  ، وأنـا مـن نـسل شـمعون بـن يوحنـا         ×نسل رجل من حـواري أخيـك عيـسى بـن مـريم              

   االثنــي عــشر × مــريم وكــان مــن أفــضل حــواري عيــسى بــن. وصــي عيــسى بــن مــريم
 وإليـه دفـع كتبـه وعلمـه       ×وأحبهم إليه وآثـرهم عنـده وإليـه أوصـى عيـسى بـن مـريم                 

ــدلوا         ــم يب ــروا ول ــم يكف ــه فل ــسكين بملت ــه متم ــى دين ــه عل ــل بيت ــزل أه ــم ي ــه، فل   وحكمت
  .ولم يغيروا

  
  × في كتب عيسى ^النبي واألئمة االثني عشر 

  بينــا بيــده، وفيهــا كــل شــئ يفعــل  وتلــك الكتــب عنــدي إمــالء عيــسى بــن مــريم وخــط أ 
  الناس من بعده ملك ملك، وكم يملك وما يكون في زمـان كـل ملـك مـنهم، حتـى يبعـث                    
  اهللا رجــال مــن العــرب مــن ولــد إســماعيل بــن إبــراهيم خليــل الــرحمن مــن أرض تــدعى   

ــة( ــا    ) تهام ــال له ــة يق ــن قري ــه  )مكــة(م ــال ل ــد(، يق ــرون   )أحم ــين، المق ــل العين   ، األنج
  . له اثنا عشر اسما- يعني العمامة -حب الناقة والحمار والقضيب والتاج الحاجبين، صا
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  ثم ذكر مبعثـه ومولـده وهجرتـه ومـن يقاتلـه ومـن ينـصره ومـن يعاديـه وكـم يعـيش ومـا                    
  .تلقى أمته من بعده من الفرقة واالختالف

  .وفيه تسمية كل إمام هـدى وإمـام ضـاللة إلـى أن ينـزل اهللا عيـسى بـن مـريم مـن الـسماء                         
  

   مـن ولـد إسـماعيل بـن إبـراهيم خليـل اهللا، هـم خيـر         ١فذكر في الكتاب ثالثة عشر رجـال    
مـن  . وإن اهللا ولي من واالهم وعـدو مـن عـاداهم   . من خلق اهللا وأحب من خلق اهللا إلى اهللا      

  .طاعتهم هللا طاعة ومعصيتهم هللا معصية. أطاعهم اهتدى ومن عصاهم ضل
ــته    ــسابهم ونع ــمائهم وأن ــه أس ــة في ــد     مكتوب ــنهم واحــدا بع ــل رجــل م ــيش ك ــم يع   م وك

واحد، وكم رجل مـنهم يستـسر بدينـه ويكتمـه مـن قومـه، ومـن يظهـر مـنهم ومـن يملـك                 
فيـصلي عيـسى خلفـه      .  علـى آخـرهم    ×وينقاد له الناس حتى ينزل اهللا عيسى بـن مـريم            

  ، فيتقـدم فيـصلي بالنـاس وعيـسى خلفـه           )إنكم أئمة ال ينبغي ألحـد أن يتقـدمكم        : (ويقول
ــه مثــل أجــورهم وأجــور مــن أطــاعهم    . الــصف األولفــي  ــضلهم، وآخــرهم ل   أولهــم أف

  .واهتدى بهداهم
  

  ×نص ما في كتب عيسى 
ــاتح      ــرحيم، أحمــد رســول اهللا واســمه محمــد وياســين وطــه ون والف ــرحمن ال ــسم اهللا ال   ب
ــفيه         ــب اهللا وص ــل اهللا وحبي ــي اهللا وخلي ــو نب ــاحي، وه ــب والم ــر والعاق ــاتم والحاش   والخ

 ويكلمـه برحمتـه   - يعنـي فـي أصـالب النبيـين        -يرى تقلبه في الـساجدين      . خيرتهوأمينه و 
 ملكـا  -وهو أكرم خلق اهللا على اهللا وأحبهم إلـى اهللا، لـم يخلـق اهللا خلقـا                 . فيذكر إذا ذكر  

 خيرا عند اهللا وال أحـب إلـى اهللا منـه، يقعـده اهللا             -مقربا وال نبيا مرسال، من آدم فمن سواه         
وباسـمه جـرى القلـم فـي اللـوح      . عرشـه ويـشفعه فـي كـل مـن شـفع فيـه          يوم القيامة علـى     

  .المحفوظ في أم الكتاب وبذكره، محمد رسول اهللا
  ثم أخوه صاحب اللواء يوم القيامة يوم الحشر األكبر، وأخوه ووصيه ووزيره،

                                                
  .ني عشر عليهم السالمهم النبي واألئمة االث ١
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  .وخليفته في أمته، وأحب خلق اهللا إلى اهللا بعده علي بن أبي طالب ولي كل مؤمن بعده
   عشر إماما من ولد أول االثني عـشر، اثنـان سـميا ابنـي هـارون شـبر وشـبير وتـسعة           ثم أحد 

  مــن ولــد أصــغرهما وهــو الحــسين، واحــدا بعــد واحــد، آخــرهم الــذي يــصلي عيــسى بــن 
  ١). مريم خلفه

  
  فـأول مـن يظهـر مـنهم        . فيه تـسمية كـل مـن يملـك مـنهم ومـن يستـسر بدينـه ومـن يظهـر                    

  ، ويملــك مــا بــين المــشرق والمغــرب حتــى يظهــره اهللا يمــأل جميــع بــالد اهللا قــسطا وعــدال
  .على األديان كلها

  
   صـدق بـه وآمـن بـه وشـهد أنـه رسـول اهللا، وكـان شـيخا          - وأبـي حـي   -فلما بعـث النبـي      

   الـذي  -إن وصـي محمـد وخليفتـه    : (فمـات أبـي وقـال لـي      . كبيرا ولم يكـن بـه شـخوص       
ة أئمة من أئمة الضاللة والدعاة إلـى   سيمر بك إذا مضى ثالث   -اسمه في هذا الكتاب ونعته      

  النــار المــسمين بأســمائهم وقبــائلهم فــالن وفــالن وفــالن ونعــتهم وكــم يملــك كــل واحــد 
  منهم، فإذا مـر بـك فـاخرج إليـه وبايعـه وقاتـل معـه عـدوه فـإن الجهـاد معـه كالجهـاد مـع                  

  ).محمد، والموالي له كالموالي لمحمد والمعادي له كالمعادي لمحمد
  

  × عن أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الغاصبين في كتب عيسى األخبار
   إن اثنـي عـشر إمامـا مـن قـريش مـن قومـه يعـادون                  - يا أمير المؤمنين     -وفي هذا الكتاب    

أهـــل بيتـــه ويمنعـــونهم حقهـــم ويقتلـــونهم ويطـــردونهم ويحرمـــونهم ويتبـــرؤون مـــنهم 
  ك كـل رجـل مـنهم    ويخيفونهم، مسمون واحدا بعد واحد بأسـمائهم ونعـوتهم، وكـم يملـ            

  .وما يملك، وما يلقى منهم ولدك وأنصارك وشيعتك من القتل والخوف والبالء
  

وكيف يديلكم اهللا منهم ومن أوليائهم وأنصارهم ومـا يلقـون مـن الـذل والحـرب والـبالء                
  .والخزي والقتل والخوف منكم أهل البيت

                                                
  .هنا آخر النص الذي ينقله من كتاب الراهب ١
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  ×الراهب يبايع أمير المؤمنين 
سط يـدك أبايعـك، فـإني أشـهد أن ال إلـه إال اهللا وأشـهد أن                  يـا أميـر المـؤمنين، ابـ       : ثم قال 

محمدا عبده ورسوله وأشهد أنك خليفة رسول اهللا فـي أمتـه ووصـيه وشـاهده علـى خلقـه                    
وحجته في أرضه، وإن اإلسالم دين اهللا وإني أبرء من كل دين خالف دين اإلسـالم، فإنـه                 

  ن عيـسى بـن مـريم ومـن كـان قبلـه       دين اهللا الذي اصطفاه لنفسه ورضيه ألوليائـه، وإنـه ديـ    
  وإنــي أتــوالك وأتــولى . مــن أنبيــاء اهللا ورســله، وهــو الــذي دان بــه مــن مــضى مــن آبــائي 

  أوليائـك، وأبـرء مـن عـدوك وأتــولى األحـد عـشر األئمـة مــن ولـدك وأبـرء مـن عــدوهم           
ثـم تنـاول يـده      . وممن خالفهم وبرء منهم وادعى حقهم وظلمهـم مـن األولـين واآلخـرين             

  .وبايعه
  

 لرجـل مـن     ×فقـال علـي     . نـاولني كتابـك، فناولـه إيـاه       : ×ثم قال لـه أميـر المـؤمنين         
  .قم مـع هـذا الرجـل فـانظر ترجمانـا يفهـم كالمـه، فلينـسخه لـك بالعربيـة مفـسرا                      : أصحابه

  .فأتاه مكتوبا بالعربية
  فأتـاه بـه،   . يـا بنـي، ائتنـي بالكتـاب الـذي دفعتـه إليـك         : ×فلما أتاه به قال البنـه الحـسن         

   فـي نـسخة هـذا الكتـاب،         - الـذي تـستجهل      -أنت يا بني اقرأه، وانظر أنت يا فـالن          : فقال
  . علي|فإنه خطي بيدي وإمالء رسول اهللا 

فقرأه فما خالف حرفا واحدا ليس فيـه تقـديم وال تـأخير، كأنـه إمـالء رجـل واحـد علـى                       
  !رجلين

  
  لــذي لـو شــاء لـم تختلــف   الحمـد هللا ا : ( وأثنــى عليـه وقــال ×فحمـد اهللا أميــر المـؤمنين   

األمة ولم تفترق، والحمد هللا الذي لم ينـسني ولـم يـضع أمـري ولـم يخمـل ذكـري عنـده                    
  ).وعند أوليائه إذ صغر وخمل ذكر أولياء الشيطان وحزبه

   مــن شــيعته وشــكر، وســاء ذلــك كثيــرا ×ففــرح بــذلك مــن حــضر عنــد أميــر المــؤمنين 
  .ممن حوله حتى عرفنا ذلك في وجوههم وألوانهم
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١٧  
  

   محذرا من الفتن×خطبة أمير المؤمنين 
  

   المنبـر، فحمـد اهللا وأثنـى عليـه          ×صـعد أميـر المـؤمنين       : أبان عـن سـليم بـن قـيس قـال          
  :وقال

ــا الــذي فقــأت     وأيــم اهللا .  عــين الفتنــة ولــم يكــن ليجتــرئ عليهــا غيــري  ١أيهــا النــاس، أن
 وأيـم اهللا لـوال أن تتكلمـوا     .  النهـروان  لو لم أكن فيكم لما قوتل أهل الجمل وال أهل صفين وال أهل            
 لمـن قـاتلهم مستبـصرا فـي     |وتدعوا العمل لحـدثتكم بمـا قـضى اهللا علـى لـسان نبيـه           

  .ضاللتهم عارفا بالهدى الذي نحن عليه
  

  سـلوني عمـا شـئتم قبـل أن تفقـدوني، فـواهللا إنـي بطـرق الـسماء أعلـم منـي              : ×ثم قـال    
ــؤمنين وأول  . بطــرق األرض ــا يعــسوب الم ــين وخــاتم الوصــيين   أن ــام المتق ــسابقين وإم   ال

  أنــا ديــان النــاس يــوم القيامــة وقــسيم اهللا بــين أهــل . ووارث النبيــين وخليفــة رب العــالمين
  الجنة والنار، وأنا الصديق األكبر والفـاروق الـذي أفـرق بـين الحـق والباطـل، وإن عنـدي                    

 علمـت فيمـا نزلـت وأيـن     علم المنايا والباليا وفصل الخطاب، وما من آيـة نزلـت إال وقـد      
  .نزلت وعلى من نزلت

  
ــاس، إنــه وشــيك أن تفقــدوني، إنــي مفــارقكم وإنــي ميــت أو مقتــول      مــا ينتظــر . أيهــا الن

  .أشقاها أن يخضبها من فوقها؟ يعني لحيته من دم رأسه
  والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ال تسألوني من فئة تبلغ ثالثمائة فما فوقها فيما

                                                
  .أي قلعت ١
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، وبخـراب العرصـات متـى       ١ الساعة إال أنبأتكم بـسائقها وقائـدها وناعقهـا           بينكم وبين قيام  
  .تخرب ومتى تعمر بعد خرابها إلى يوم القيامة

  
  .يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن الباليا: فقام رجل فقال

ــث  : ×فقــال  ــورا  . إذا ســأل ســائل فليعقــل وإذا ســئل مــسؤول فليلب   إن مــن ورائكــم أم
  ٣. لحا مبلحا وبالء مك٢ملتجة مجلجلة 

  والذي فلق الحبـة وبـرأ النـسمة، لـو قـد فقـدتموني ونزلـت عـزائم األمـور وحقـائق الـبالء                        
وذلـك إذا ظهـرت حـربكم      . لقد أطرق كثيـر مـن الـسائلين واشـتغل كثيـر مـن المـسؤولين               

  ونــصلت عــن نــاب وقامــت عــن ســاق وصــارت الــدنيا بــالء علــيكم حتــى يفــتح اهللا لبقيــة  
  .األبرار

  
  .يا أمير المؤمنين، حدثنا عن الفتن: لفقام رجل فقا

وإن الفـتن لهـا مـوج كمـوج         . إن الفتن إذا أقبلت شبهت وإذا أدبـرت أسـفرت         : ×فقال  
ــئ اآلخــر     ــدا وتخط ــصيب بل ــريح، ت ــانوا  . البحــر وإعــصار كإعــصار ال ــا ك ــانظروا أقوام   ف
  .أصحاب الرايات يوم بدر فانصروهم تنصروا وتؤجروا وتعذروا

  
   الفتنفتنة بني أمية أخوف

  إنهــا فتنــة عميــاء صــماء مطبقــة  . أال إن أخــوف الفــتن علــيكم مــن بعــدي فتنــة بنــي أميــة 
أصاب البالء مـن أبـصر فيهـا وأخطـأ الـبالء مـن عمـي        . مظلمة، عمت فتنتها وخصت بليتها    

  وأول . أهل باطلها ظـاهرون علـى أهـل حقهـا، يملـؤون األرض بـدعا وظلمـا وجـورا          . عنها
  .ودها وينزع أوتادها اهللا رب العالمين وقاصم الجبارينمن يضع جبروتها ويكسر عم

                                                
  .تشبيه بالراعي إذا نعق بغنمه أي صاح بها وزجرها ١
  . أي مضطربة مرددة٢
  . أي مفزعة معجزة٣
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أال إنكم ستجدون بني أميـة أربـاب سـوء بعـدي كالنـاب الـضروس تعـض بفيهـا وتخـبط                      
  .بيديها وتضرب برجليها وتمنع درها

  وأيــم اهللا، ال تــزال فتنــتهم حتــى ال تكــون نــصرة أحــدكم لنفــسه إال كنــصرة العبــد الــسوء 
وأيم اهللا لو شردوكم تحت كل كوكب لجمعكـم         .  حضر أطاعه  لسيده، إذا غاب سبه وإذا    

  .اهللا لشر يوم لهم
  

  فتن ما بعد بني أمية
إنهـا سـتكونون   : × بعـد ذلـك؟ قـال    - يا أميـر المـؤمنين      -فهل من جماعة    : فقال الرجل 

  .جماعة شتى، عطاؤكم وحجكم وأسفاركم واحد والقلوب مختلفة
   ثـم   - وشـبك بـين أصـابعه        -هكـذا   : ×كيـف تختلـف القلـوب؟ قـال         : قـال واحـد   : قال
  يقتل هذا هـذا وهـذا هـذا، هرجـا هرجـا ويبقـى طغـام جاهليـة لـيس فيهـا منـار هـدى                       : قال

  .نحن أهل البيت منها بمنجاة ولسنا فيها بدعاة. وال علم يرى
  

  انظـروا أهـل بيـت نبـيكم،     : ×فما أصـنع فـي ذلـك الزمـان يـا أميـر المـؤمنين؟ قـال            : قال
  وا وإن استنـصروكم فانـصروهم تنـصروا وتعـذروا، فـإنهم لـن يخرجـوكم                فإن لبدوا فالبـد   

من هدى ولن يدعوكم إلى ردى، وال تسبقوهم بالتقـدم فيـصرعكم الـبالء وتـشمت بكـم                  
  .األعداء

  
  ×يفرج اهللا عن الفتن باإلمام المهدي 

يفـرج اهللا الـبالء برجـل مـن بيتـي           : ×فما يكون بعد ذلـك يـا أميـر المـؤمنين؟ قـال              : قال
  ثـم يرفعـون إلـى مـن يـسومهم خـسفا ويـسقيهم بكـأس مـصبرة                  . انفراج األديم مـن بيتـه     ك

  وال يعطيهم وال يقبل مـنهم إال الـسيف، هرجـا هرجـا، يحمـل الـسيف علـى عاتقـه ثمانيـة                       
  أشـهر حتـى تـود قـريش بالـدنيا ومـا فيهـا أن يرونـي مقامـا واحـدا فـأعطيهم وآخـذ مــنهم             

  ما هذا من قريش، لو: (ا يرد عليهم حتى يقولوابعض ما قد منعوني وأقبل منهم بعض م
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  يغريــه اهللا ببنــي أميــة فــيجعلهم تحــت  ) كــان هــذا مــن قــريش ومــن ولــد فاطمــة لرحمنــا  
  ملعـونين أينمـا ثقفـوا أخـذوا وقتلـوا تقتـيال، سـنة اهللا فـي             . (قدميه ويطحنهم طحـن الرحـى     

  ١). الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة اهللا تبديال
  

   هم الملجأ في الفتن^أهل البيت 
  أال وإن . أمـا بعــد، فإنــه ال بـد مــن رحــى تطحـن ضــاللة، فــإذا طحنـت قامــت علــى قطبهــا    

  .لطحنها روقا وإن روقها حدها وعلى اهللا فلها
ــارا     ــاس صــغارا وأعلمهــم كب ــم الن ــب أرومتــي أحل ــرار عترتــي وأطائ ــا . أال وإنــي وأب   معن

  .ومن لزمها لحقراية الحق والهدى، من سبقها مرق ومن خذلها محق 
  

ــصادق      ــا، ومــن قــول ال ــا، ومــن حكــم اهللا الــصادق قيلن ــا أهــل بيــت مــن علــم اهللا علمن   إن
  .فإن تتبعونا تهتدوا ببصائرنا وإن تتولوا عنا يعذبكم اهللا بأيدينا أو بما شاء. سمعنا

  .نحن أفق اإلسالم، بنا يلحق المبطئ وإلينا يرجع التائب
  

ــأخر    ــستعجلوا ويتـ ــوال أن تـ ــرب      واهللا لـ ــباب العـ ــي شـ ــون فـ ــا يكـ ــأتكم بمـ ــق لنبـ   الحـ
والموالي، فال تسألوا أهـل بيـت محمـد العلـم قبـل إبانـه، وال تـسألوهم المـال علـى العـسر                       

  .فتبخلوهم، فإنه ليس منهم البخل
  

ــذرا   ــوا عجــال ب ــوت، وال تكون ــوا أحــالس البي ــه   . وكون ــوا ب ــوا مــن أهــل الحــق تعرف   كون
  قدرتـه وجعـل بيـنهم الفـضائل بعلمـه وجعـل مـنهم        وتتعارفوا عليـه، فـإن اهللا خلـق الخلـق ب         

فجعل عالمة مـن أكـرم مـنهم طاعتـه وعالمـة            . عبادا اختارهم لنفسه ليحتج بهم على خلقه      
  وجعــل ثــواب أهــل طاعتــه النــضرة فــي وجهــه فــي دار األمــن   . مــن أهــان مــنهم معــصيته

  ما ظلمهمو(والخلد الذي ال يورع أهله، وجعل عقوبة أهل معصيته نارا تأجج لغضبه، 
                                                

  .وأخذوا: وفي المتن. ٦٢اآلية : سورة األحزاب ١
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  ١). اهللا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
  

يا أيها الناس، إنا أهل بيت بنا ميز اهللا الكذب، وبنا يفـرج اهللا الزمـان الكلـب وبنـا ينـزع اهللا                        
ــا يخــتم اهللا      ــتح اهللا وبن ــا يف ــاقكم وبن ــن أعن ــذل م ــق ال ــدانا   . رب ــدونا وبه ــا وبع ــاعتبروا بن   ف

ــتهم،  ــا وميتـ ــيرتهم وميتتنـ ــة،  وبهـــداهم وبـــسيرتنا وسـ ــون بالـــدال والقـــرح والدبيلـ    يموتـ
  .ونموت بالبطن والقتل والشهادة

  
   في الفتن^بالء آل محمد 

يا بني، ليبر صغاركم كباركم، وليرحم كبار كـم صـغاركم،           :  إلى بنيه فقال   ×ثم التفت   
وال تكونوا أمثال السفهاء الجفاة الجهال الذين ال يعطون في اهللا اليقـين، كبـيض بـيض فـي          

  ٢. داح
  
ــار   أ ــح للفــراخ فــراخ آل محمــد مــن خليفــة يــستخلف، جب ــف متــرف يقتــل  ٣ال وي    عتري

  .خلفي وخلف الخلف بعدي
ــي      ــز العــدات وتمــام الكلمــات وفتحــت ل ــغ الرســاالت وتنجي ــا واهللا، لقــد علمــت تبلي   أم
  األســباب وعلمــت األنــساب وأجــري لــي الــسحاب، ونظــرت فــي الملكــوت فلــم يعــزب  

ني ولـم يـشركني أحـد فيمـا أشـهدني ربـي يـوم يقـوم              عني شئ فـات ولـم يفتنـي مـا سـبق           
وبي يتم اهللا موعده ويكمل كلماته، وأنا النعمة التـي أنعمهـا اهللا علـى خلقـه، وأنـا           . األشهاد

  .اإلسالم الذي ارتضاه لنفسه، كل ذلك من من اهللا به علي وأذل به منكبي
  نمــا أنــت منــذر إ: (ولــيس إمــام إال وهــو عــارف بأهــل واليتــه، وذلــك قــول اهللا عــز وجــل

  ٤). ولكل قوم هاد
  .ثم نزل، صلى اهللا عليه وآله الطاهرين األخيار وسلم تسليما كثيرا

                                                
  .٣٣اآلية : سورة النحل ١
  . يعللون به الداح نقش يلوح به للصبيان٢
  .الغطريف، بمعنى المتكبر): د(وفي .  العتريف بمعنى الخبيث الفاجر٣
  .٧اآلية :  سورة الرعد٤
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١٨  
  

١  
  تأثير الميل إلى الدنيا في علم اإلنسان ودينه

  

  : قال|إن النبي :  يحدثني ويقول×سمعت أبا الحسن : قال سليم بن قيس

  

فمـن  . ا، ومنهـوم فـي العلـم ال يـشبع منـه           منهوم في الـدنيا ال يـشبع منهـ        : منهومان ال يشبعان  

اقتصر من الدنيا على ما أحل اهللا له سلم، ومـن تناولهـا مـن غيـر حلهـا هلـك إال أن يتـوب                          

  .ومن أخذ العلم من أهله وعمل به نجا، ومن أراد به الدنيا هلك وهو حظه. ويراجع

  

  إن أهــل . لــكعــالم عمــل بعلمــه فهــو نــاج، وعــالم تــارك لعلمــه فهــو ها: والعلمــاء عالمــان

  وإن أشـد أهـل النـار ندامـة وحـسرة رجـل           . النار ليتأذون من نتن ريح العالم التـارك لعلمـه         

دعا عبدا إلى اهللا فاستجاب له، فأطـاع اهللا فـدخل الجنـة وعـصى اهللا الـداعي فأدخـل النـار                   

  .بتركه علمه واتباعه هواه وعصيانه هللا

  

 اتبـاع الهـوى فيـصد عـن الحـق وأمـا طـول               اتباع الهوى وطول األمـل، فأمـا      : إنما هما اثنان  

  .األمل فينسي اآلخرة

ــدنيا قــد ترحلــت مــدبرة وإن اآلخــرة قــد ترحلــت مقبلــة، ولكــل منهمــا بنــون،              إن ال

ــوم عمــل      ــدنيا، فإنمــا الي ــاء ال ــوا مــن أبن ــاء اآلخــرة إن اســتطعتم وال تكون ــوا مــن أبن   فكون

  .وال حساب وغدا حساب وال عمل
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٢٦٢

  كيف تبدأ الفتن
  تداء وقوع الفـتن مـن أهـواء تتبـع وأحكـام تبتـدع، يخـالف فيهـا حكـم اهللا، يتـولى                وإنما اب 

  أال إن الحـق لـو خلـص لـم يكـن فيـه اخـتالف        . فيها رجال رجاال ويتبرء رجال من رجـال   
وإن الباطل لو خلص لم يخف على ذي حجى، ولكـن يؤخـذ مـن هـذا ضـغث ومـن هـذا           

ــشي     ــتولى ال ــك اس ــا، فهنال ــان فيحــسبان مع ــذين   ضــغث فيمزج ــا ال ــه ونج ــى أوليائ   طان عل
  .سبقت لهم منا الحسنى

  
 ١كيف بكم إذا لبستكم فتنـة يربـو فيهـا الوليـد ويزيـد            :  يقول |إني سمعت رسول اهللا     

  إن النــاس : (فيهــا الكبيــر، يجــري النــاس عليهــا فيتخــذونها ســنة، فــإذا غيــر منهــا شــئ قيــل 
  )!!قد أتوا منكرا

ــدقهم    ــة وت ــسبى الذري ــبالء وت ــشتد ال ــم ي ــدق    ث ــار الحطــب وكمــا ت ــدق الن ــتن كمــا ت   الف
  ، يتفقــه النــاس لغيــر الــدين ويتعلمــون لغيــر العمــل ويطلبــون الــدنيا بعمــل ٢الرحــى بثفالهــا 

  .اآلخرة
  

٢  
   عن بدع أبي بكر وعمر وعثمان×كالم أمير المؤمنين 

  
واهللا لقـد عملـت األئمـة قبلـي     :  بوجهه على ناس من أهـل بيتـه وشـيعته فقـال    ×ثم أقبل  

  متعمدين، لـو حملـت النـاس علـى تركهـا وتحويلهـا عـن            |ور عظيمة خالفت فيها رسول اهللا       بأم
   لتفـرق عنـي جنـدي، حتـى     |موضعها إلى ما كانت تجري عليه على عهـد رسـول اهللا    

  ال يبقى في عسكري غيري وقليل من شيعتي الذين إنما عرفوا فضلي وإمامتي من
                                                

  .أي ينمو ١
  .حجر الرحى األسفل:  الثفال٢
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  كتاب اهللا وسنة نبيه ال من غيرهما 

، | فرددته إلى المكان الذي وضعه فيه رسـول اهللا           ×م لو أمرت بمقام إبراهيم      أرأيت

 ومـده إلـى مـا كـان،     |، ورددت صـاع رسـول اهللا   ÷ورددت فدك إلى ورثة فاطمة     

 ألهلهـا ورددت دار جعفـر بـن أبـي طالـب إلـى              |وأمضيت قطائع أقطعهـا رسـول اهللا        

 كـان قبلـي بجـور، ورددت مـا        ، ورددت قضايا من قضى من     ١ورثته وهدمتها من المسجد     

  | وأعطيت كمـا كـان يعطـي رسـول اهللا       ٣، ومحوت ديوان األعطية     ٢قسم من أرض خيبر     

  

                                                
  .، القضى والقضاء بمعنى واحد...)رددت قضايا من قضى(وقوله .  من هذا الكتاب١٤راجع الحديث  ١
أنه لما أخرج عمر اليهود : ٣٣٠ ص ٦ج :  وأحمد في مسنده١٨٥ ص ١ج :  المنورةروى ابن شبة في تاريخ المدينة ٢

 وكان خارص أهل المدينة وحاسبهم -من خيبر ركب في المهاجرين واألنصار وخرج معه جبار بن صخر بن خنساء 
ا قسم عمر من فكانت مم.  ويزيد بن ثابت، فهما قسما خيبر بين أهلها على أصل جماعة السهمان التي كانت عليها-

وادي القرى لعثمان وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن أبي سلمة وعامر بن ربيعة وعمرو بن سراقة واألشيم وبني جعفر 
  .والبن عبد اهللا بن حجش وعبد اهللا بن األرقم وغيرهم، لكل إنسان حظر، والحظر القطعة من النخيل أو اإلبل أو غيره

خمسمائة وثمانين سهما للذين شهدوا الحديبية، ألف وخمسمائة : مقسمت خيبر على ألف سه: وعن ابن عباس
وأربعين رجال والذين كانوا مع جعفر بأرض الحبشة أربعون رجال وكان معهم يومئذ مائتا فرس أو نحوها فأسهم 

  .للفرس سهمين ولصاحبه سهما
تشار الصحابة بمن يبدء في القسم أن عمر اس:  عن ابن أبي الحديد بأسناده٢٨٨ طبع قديم ص ٨ج : روي في البحار ٣

قد وقع : فبدء بالعباس قال ابن الجوزي. بل أبدء بآل رسول اهللا وذوي قرابته: فقال. ابدء بنفسك: والفريضة؟ فقالوا
روى أنه فرض له خمسة عشر ألفا، وروى أنه فرض له اثني عشر . االتفاق على أنه لم يفرض ألحد أكثر مما فرض له

وفضل عائشة عليهن . م فرض لزوجات رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله لكل واحدة عشرة آالفث. ألفا وهو األصح
ثم فرض للمهاجرين الذين شهدوا بدرا لكل واحد خمسة آالف، ولمن شهدها من األنصار لكل واحد أربعة ... بألفين
يرهم من القبائل خمسة وقد روي أنه فرض لكل واحد ممن شهد بدرا من المهاجرين أو من األنصار أو غ. آالف
ثم فرض لمن شهد أحدا وما بعدها إلى الحديبية أربعة آالف، ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد الحديبية . آالف

ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ألفين وخمسمائة وألفين وألفا . ثالثة آالف
  .ومات عمر على ذلك. أهل هجروخمسمائة وألفا واحدا إلى مائتين وهم 

فأما ما اعتمده في النساء فإنه جعل نساء أهل بدر على خمسمائة خمسمائة، ونساء من بعد بدر إلى إلى الحديبية على 
أربعمائة أربعمائة ونساء من بعد ذلك على ثالثمائة ثالثمائة، وجعل نساء أهل القادسية على مائتين، ثم سوى بين 

ج :  وكتاب الخراج ألبي يوسف١٥٣ ص ٢ج : راجع تاريخ اليعقوبي.  للهجرة٢٠ن ذلك في سنة وكا. النساء بعد ذلك
  .٤٣ ص ١
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٢٦٤

  ، وأمـرت النـاس أن ال يجمعـوا    ١ولم أجعله دولة بين األغنياء، وسـبيت ذراري بنـي تغلـب        

   ممــن يقاتــل -فـي شــهر رمـضان إال فــي فريـضة، لنــادى بعـض النــاس مـن أهــل العـسكر       

غيـرت سـنة عمـر، نهيتنـا أن نـصلي فـي شـهر رمـضان             : (وقـالوا ) يا أهـل اإلسـالم    : (-معي  

  ٢. حتى خفت أن يثوروا في ناحية عسكري) تطوعا

  

                                                
أن بني تغلب من نصارى :  عن اإلمام الصادق عليه السالم٢٨٧ص ) طبع قديم (٨ج : روي في البحار ١

فخشي . كاة مضاعفاالعرب أنفوا واستنكفوا من قبول الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم عن الجزية ويؤدوا الز
  .أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة، فرضوا بذلك

فهؤالء ليسوا بأهل ذمة لمنع الجزية وقد جعل اهللا الجزية على أهل الذمة ليكونوا أذالء : قال المجلسي
سبي ذراريهم لو أصروا على فكان عليه أن يقاتلهم وي. صاغرين وليس في أحد من الزكاة صغار وذل

  .االستنكاف واالستكبار
أن أول من سن التراويح عمر بن :  عن السيوطي وغيره٣١ ص ٥ج : روى العالمة األميني في الغدير ٢

الخطاب سنة أربع عشرة وأن أول من جمع الناس على التراويح عمر وأن إقامة النوافل بالجماعات في شهر 
  .عشرون ركعة يصلونها جماعة في ليالي شهر رمضان) تراويحال(و . رمضان من محدثات عمر

أيها الناس، إن الصالة بالليل :  عن النبي صلى اهللا عليه وآله أنه قال٢٨٤ طبع قديم ص ٨ج : روي في البحار
ثم روي أن عمر خرج في شهر رمضان ليال فرأى المصابيح ...). في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة

  !!بدعة ونعمت البدعة: فقال. إن الناس قد اجتمعوا لصالة التطوع: ما هذا؟ فقيل له:  فقال.في المسجد
لما قدم أمير :  عن اإلمام الصادق عليه السالم قال٢٢٧ ح ٧٠ ص ٣ج : روى الشيخ الطوسي في التهذيب

الة في شهر رمضان ال ص: (المؤمنين عليه السالم الكوفة أمر الحسن بن علي عليه السالم أن ينادي في الناس
. فنادى في الناس الحسن بن علي عليه السالم بما أمره به أمير المؤمنين عليه السالم). في المساجد جماعة

واعمراه واعمراه فلما رجع الحسن عليه السالم : فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي عليه السالم صاحوا
واعمراه، : يا أمير المؤمنين، الناس يصيحون: الصوت؟ فقالما هذا : إلى أمير المؤمنين عليه السالم قال له

  :واعمراه فقال أمير المؤمنين عليه السالم
  !صلوا: قل لهم

:  أنه لما كان أمير المؤمنين عليه السالم في الكوفة أتاه الناس فقالوا٥ ح ٣٨٥ ص ٩٦ج : روي في البحار
ابكوا في : (فلما أمسوا جعلوا يقولون. تمعوا فيهال، ونهاهم أن يج: فقال. اجعل لنا إماما منا في رمضان

فقال . يا أمير المؤمنين، ضج الناس وكرهوا قولك: فأتاه الحارث األعور في أناس فقال) رمضان، وارمضاناه
فمن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى : (ثم قال. ليصلي بهم من شاءوا. دعوهم وما يريدون: عند ذلك

  ).مصيراونصله جهنم وساءت 
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  .بؤسي لما لقيت من هذه األمة بعد نبيها من الفرقة وطاعة أئمة الضالل والدعاة إلى النار

  إن كنــتم : (ل اهللاولــم أعــط ســهم ذوي القربــى مــنهم إال لمــن أمــر اهللا بإعطائــه الــذين قــا  

، فـنحن الـذين عنـى اهللا        ١) آمنتم باهللا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقـى الجمعـان            

   ألنـه لـم يجعـل لنـا         ٢بذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كل هؤالء منـا خاصـة             

  ٣. اس وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي الن|في سهم الصدقة نصيبا وأكرم اهللا نبيه 

                                                
  .٤١اآلية : سورة األنفال ١
اهللا  ما أفاء: (نحن واهللا الذين عنى اهللا بذي القربى الذين قرنهم اهللا بنفسه ونبيه فقال:  في الكافي والتهذيب٢

  .، منا خاصة)على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
إلى آخر الحديث في روضة الكافي زيادة مهمة ...) بجورورددت من قضى من كان قبلي (من قوله  ٣

  :هكذا
  

ورددت قضايا من الجور قضى بها، ونزعت نساء تحت رجال بغير حق فرددتهن إلى أزواجهن، (... 
واستقبلت بهن الحكم في الفروج واألحكام وسبيت ذراري بني تغلب ورددت ما قسم من أرض خيبر 

 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يعطي بالسوية ولم أجعلها دولة ومحوت دواوين العطايا وأعطيت كما
بين األغنياء وألقيت المساحة وسويت بين المناكح وأنفذت خمس الرسول كما أنزل اهللا عز وجل وفرضه، 
ورددت مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إلى ما كان عليه، وسددت ما فتح فيه من األبواب وفتحت ما 

وحرمت المسح على الخفين وحددت على النبيذ وأمرت بإحالل المتعتين، وأمرت بالتكبير على سد منه 
الجنائز خمس تكبيرات وألزمت الناس الجهر ببسم اهللا الرحمن الرحيم، وأخرجت من أدخل مع رسول اهللا 

خرج بعد صلى اهللا عليه وآله في مسجده ممن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أخرجه وأدخلت من أ
رسول اهللا ممن كان رسول اهللا أدخله، وحملت الناس على حكم القرآن وعلى الطالق على السنة، وأخذت 

الصدقات على أصنافها وحدودها، ورددت الوضوء والغسل والصالة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها، 
هللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه ورددت أهل نجران إلى مواضعهم، ورددت سبايا فارس وسائر األمم إلى كتاب ا

  .وآله، إذا لتفرقوا عني
  

واهللا لقد أمرت الناس أن ال يجتمعوا في شهر رمضان إال في فريضة وأعلمتهم أن جماعتهم في النوافل بدعة 
يا أهل اإلسالم، غيرت سنة عمر ينهانا عن الصالة في شهر : (فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي

  . خفت أن يثوروا في ناحية جانب عسكريولقد) رمضان تطوعا
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٢٦٦

                                                                                                                      
وأعطيت من ذلك سهم ذي القربى . ما لقيت من هذه األمة من الفرقة وطاعة أئمة الضاللة والدعاة إلى النار

، فنحن واهللا )إن كنتم آمنتم باهللا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان: (الذي قال اهللا عز وجل
فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين : (الذي قرننا اهللا بنفسه وبرسوله فقال تعالىعني بذي القربى 

ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه (و )  كيال يكون دولة بين األغنياء منكم-  فينا خاصة - وابن السبيل 
رحمة منه لنا وغنى أغنانا اهللا به لمن ظلمهم )  إن اهللا شديد العقاب-  في ظلم آل محمد - فانتهوا واتقوا اهللا 

ووصى به نبيه صلى اهللا عليه وآله، ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا، أكرم اهللا رسوله وأكرمنا أهل البيت 
فكذبوا اهللا وكذبوا رسوله وجحدوا كتاب اهللا الناطق بحقنا ومنعونا فرضا فرضه . أن يطعمنا من أوساخ الناس

ت نبي من أمته ما لقينا بعد نبينا، واهللا المستعان على من ظلمنا وال حول وال قوة إال باهللا ما لقي أهل بي. اهللا لنا
  ).العلي العظيم

  
  :وال بأس باإلشارة إلى ذكر تفصيل بعض ما أشار عليه السالم إليه من البدع

  
ع الخراج على  أن عمر وض٢٨٤ص ) طبع قديم (٨ج : ، روي في البحار)وألقيت المساحة: (قوله عليه السالم

أرض السواد وأمر بمساحة أرضها، ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم وعلى الكرم ثمانية دراهم 
  .وعلى جريب الشجر والرطبة ستة دراهم وعلى الحنطة أربعة دراهم وعلى الشعير درهمين

  
س الباقية تكون وكان الفرض في األراضي المفتوحة عنوة أن يخرج خمسها ألرباب الخمس وأربعة األخما

  .للمسلمين قاطبة
  

، قال ابن شهرآشوب في المثالب )أنفذت خمس الرسول كما أنزل اهللا عز وجل: (قوله عليه السالم
  :٣٩٣ص ) مخطوط(
  

إن عمر صرف األخماس عن أهلها فجعلها في الكراع والسالح ومنع الخمس منهم حين كثره واستعظم ما 
  !رآى من كثرته أن يدفعه إلى أهله

 من أن عمر سن أن تنكح ٢٣إشارة إلى ما سيجئ في الحديث ) سويت بين المناكح: (قوله عليه السالمو
  .العرب في األعاجم وال ينكحوهم

 عن أبي جعفر ٢٨٧ طبع قديم ص ٨ج : ، روي في البحار)حرمت المسح على الخفين(وقوله عليه السالم 
  :عليه السالم قال

ما تقولون في المسح : لى اهللا عليه وآله وفيهم علي عليه السالم وقالجمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي ص
فقال علي . رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يمسح على الخفين: على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال

  قبل المائدة أو بعدها؟: عليه السالم
سبق الكتاب الخفين، إنما : علي عليه السالمفقال . ال أدري: فقال) أي قبل نزول سورة المائدة أو بعدها؟(

  .أنزلت مائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثالثة
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أن :  عن عدة طرق٢٥٧ ص ٦ج : ، روى العالمة األميني في الغدير)وحددت على النبيذ(وقوله عليه السالم 

إلبل في بطوننا أن إنا نشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم ا: عمر كان يشرب النبيذ الشديد وكان يقول
  !تؤذينا فمن رابه من شرابه شئ فليمزجه بالماء

 ٢٨٧ طبع قديم ص ٨ج : ، روي في البحار)وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات(وقوله عليه السالم 
  .جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم في التكبير على الجنائز: عن ابن حزم في كتاب المحلى قال

وأورده في . فجمعهم عمر على أربع تكبيرات. ر النبي صلى اهللا عليه وآله سبعا وخمسا وأربعاأكب: فقالوا
  .٢٤٤ ص ٦ج : الغدير

، إشارة إلى إسقاط عمر للبسملة عن )وألزمت الناس الجهر ببسم اهللا الرحمن الرحيم: (وقوله عليه السالم
 أن عمر حذف بسم اهللا الرحمن :٣٨١ص ) مخطوط(أول السور، فقد روى ابن شهرآشوب في المثالب 

  !ليس في القرآن إال مرة واحدة: الرحيم من القرآن ومن الصالة وقال
كان :  أن ابن عباس قال٢٨٧ طبع قديم ص ٨ج : ، روي في البحار)الطالق على السنة(وقوله عليه السالم 

فقال .  طالق الثالث واحدةالطالق على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وأبي بكر وسنتين من خالفة عمر
  :عمر بن الخطاب

وأورده العالمة األميني . إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم
  .١٧٨ ص ٦ج : في الغدير

دع التي ، إشارة إلى الب)رددت الوضوء والغسل والصالة إلى مواقيتها وشرائعها ومواضعها(وقوله عليه السالم 
أحدث فيها كالمسح على الخفين ومسح الرأس واألذنين وغسل الرجلين، وكترك الصالة لمن لم يجد الماء 

بعد الحمد وكتأخير صالة ) آمين(للغسل، ومثل وضع اليمين على الشمال في الصالة وإسقاط البسملة وقول 
  .ذلكالصبح حتى تغيب النجوم وتأخير صالة المغرب حتى تطلع النجوم وغير 

ص ) مخطوط(، روى ابن شهرآشوب في المثالب )رددت أهل نجران إلى مواضعهم(وقوله عليه السالم 
ال يجتمع دينان في : أن عمر أجلى أهل نجران وخيبر عن ديارهم وقال: ٢٠ والطبري في وقائع سنة ٣٩٣

 الثمن وكتب لهم كتابا جزيرة العرب وقد أقرهم النبي صلى اهللا عليه وآله عليه أن يكفوا عملها ولهم نصف
  .بذمتهم وهو معهم إلى يومنا هذا

، روى ابن شهرآشوب )رددت سائر األمم إلى كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وآله(وقوله عليه السالم 
أن عمر كان يأخذ من جميع أهل الذمة فيما :  عن كتاب آداب الوزراء٣٩٣ص ) مخطوط(في المثالب 

والفقهاء . شر ومرتين إن اتجروا مرتين ومن لم يتجر أربعة دنانير أو أربعين درهمااتجروا فيه كل سنة الع
أجمعوا أن النبي صلى اهللا عليه وآله أخذ من كل حالم دينارا ولم ينقل أحد من أهل األثر خبرا أن النبي 

ء خمسة دنانير وقد جعلهم عمر طبقات ثالث فأخذ من األغنيا. صلى اهللا عليه وآله جعلهم في الجزية طبقات
  .إلى مائة درهم ومن األوساط خمسين درهما ونحو هذا ومن الفقراء دينارا واحدا
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٢٦٨

١٩  
  

  أحاديث عن فتنة أبي بكر وعمر
  

  شــهدت أبــا ذر مــرض مرضــا علــى عهــد عمــر فــي إمارتــه، فــدخل  : أبــان عــن ســليم قــال
   وسـلمان والمقـداد، وقـد أوصـى أبـو ذر إلـى       ×عليه عمر يعوده وعنده أميـر المـؤمنين         

  . وكتب وأشهد×علي 
  مـا منعـك أن توصـي    : فلما خرج عمر قال رجل من أهل أبـي ذر مـن بنـي عمـه بنـي غفـار           

  إلى أمير المؤمنين عمر؟
  .قد أوصيت إلى أمير المؤمنين حقا حقا: قال

ــا رســول اهللا     ونحــن أربعــون رجــال مــن العــرب وأربعــون رجــال مــن العجــم،    |أمرن
  ).أميــر المــؤمنين( بــإمرة المـؤمنين، فينــا هــذا القـائم الــذي سـميته    ×فـسلمنا علــى علـي   

 إال هذا وصويحبه الـذي  |الي العجم راجع رسول اهللا وال أحد من العرب وال من المو  
  اللهــم :  وقــال|؟ فغــضب رســول اهللا )أحــق مــن اهللا ورســوله: (اســتخلفه، فإنهمــا قــاال

  .نعم، حق من اهللا ورسوله، أمرني اهللا بذلك فأمرتكم به
  

  يــا أبــا الحــسن وأنــت يــا ســلمان وأنــت يــا مقــداد، أتقولــون كمــا قــال : فقلــت: قــال ســليم
  أربعـة عـدول، ولـو لـم يحـدثني غيـر واحـد مـا شـككت                  : قلت. نعم، صدق : ؟ قالوا أبو ذر 

  .في صدقه ولكن أربعتكم أشد لنفسي وبصيرتي
ــلمان رجــال      : قلــت ــسماهم س ــوالي؟ ف ــرب والم ــن الع ــانين م ــسمون الثم   أصــلحك اهللا، أت
ــو ذر والمقــداد×فقــال علــي . رجــال ــه  ) صــدق ســلمان: ( وأب ــه علي   رحمــة اهللا ومغفرت
  .وعليهم
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أبــو بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة ومعــاذ وســالم والخمــسة مــن أصــحاب : ١فكــان ممــن ســمى
 وأبـي بـن كعـب      ٢الشورى، وعمار بن ياسر وسعد بن عبادة والبـاقي مـن أصـحاب العقبـة                

  وأبو ذر والمقداد، وبقيـة جلهـم وأعظمهـم مـن أهـل بـدر وأعظمهـم مـن األنـصار، فـيهم                       
  . أيوب وأسيد بن حضير وبشير بن سعيدأبو الهيثم بن التيهان وخالد بن زيد أبو

  
  فــأظن أنــي قــد لقيــت عــامتهم فــسألتهم وخلــوت بهــم رجــال رجــال، فمــنهم    : قــال ســليم

  أصــابتنا فتنــة : مــن ســكت عنــي فلــم يجبنــي بــشئ وكتمنــي، ومــنهم مــن حــدثني ثــم قــال 
  |أخذت بقلوبنا وأسماعنا وأبـصارنا وذلـك لمـا ادعـى أبـو بكـر أنـه سـمع رسـول اهللا           

  إنـا أهــل بيـت أكرمنـا اهللا واختـار لنــا اآلخـرة علـى الـدنيا وإن اهللا أبــى        : (عـد ذلـك   يقـول ب 
   حـين   ×فـاحتج بـذلك أبـو بكـر علـى علـي             ). أن يجمع لنا أهل البيـت النبـوة والخالفـة         

أبـو عبيـدة وسـالم    : جيئ به للبيعة، وصدقه وشهد له أربعة كانوا عنـدنا خيـارا غيـر متهمـين        
  . صدقواوعمر ومعاذ، وظننا أنهم قد

  
  الصحيفة الملعونة والمعاهدة في الكعبة

 قـال مـا قالـه، وأخبـر أن هـؤالء الخمـسة        | أن رسـول اهللا      ٣ أخبرنا   ×فلما بايع علي    
 إن مـات محمـد أو قتـل أن يتظـاهروا          : (كتبوا بينهم كتابا تعاهدوا فيه وتعاقدوا في ظل الكعبـة         

مان وأبـو ذر والمقـداد والزبيـر،        سل: ، واستشهد أربعة  ) فيزووا عنه هذا األمر    ×على علي   
  ×فعلمنـا أن عليـا      . وشهدوا بعد ما وجبت في أعناقنـا ألبـي بكـر بيعتـه الملعونـة الـضالة                

  .| باطال، وشهد له األخيار من أصـحاب محمـد           | لم يكن ليروي عن رسول اهللا       
  

                                                
  .أي من سماهم أبو ذر من الذين أمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله بالتسليم على علي عليه السالم بإمرة المؤمنين ١
  . من هذا الكتاب٢٠ راجع الحديث ٢
  .الذي لقيهم سليم ال أبو ذر، فال يشتبه قائل هذا الكالم هو البعض ٣
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  ×ندامة الصحابة لتقصيرهم في حق أمير المؤمنين 
 ونحـن  - |تدبرنا األمر بعد ذلك فذكرنا قـول النبـي   إنا : فقال جل من قال هذه المقالة     

  مـن هـم    : فقلنـا . )إن اهللا يحب أربعة من أصـحابي وأمرنـي بحـبهم وإن الجنـة تـشتاق إلـيهم                 (: -نسمع  
أخي ووزيري ووارثي وخليفتـي فـي أمتـي وولـي كـل مـؤمن             : (|يا رسول اهللا؟ فقال     

  وإنـا نـستغفر    ). اد بـن األسـود    بعدي علي بن أبي طالب، وسلمان الفارسي وأبـو ذر والمقـد           
  .اهللا ونتوب إليه مما ركبناه ومما أتيناه

  
ليـردن  : |قـال  .  يقول قوال لم نعلم تأويله ومعنـاه إال خيـرا  |وقد سمعنا رسول اهللا    

  علــي الحــوض أقــوام ممــن صــحبني ومــن أهــل المكانــة منــي والمنزلــة عنــدي، حتــى إذا  
يــا رب، : فــأقول. خــذ بهــم ذات الــشمالوقفــوا علــى مــراتبهم ورأونــي اختلــسوا دونــي وأ

إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالـوا مرتـدين علـى       : أصحابي أصحابي فيقال لي   
  .أدبارهم القهقرى منذ فارقتهم

  
   وأطعنــاه × ســلمنا األمــر إلــى علــي - | حــين قــبض رســول اهللا -ولعمرنــا، لــو أنــا 

  كــن اهللا قــضى االخــتالف والفرقــة والــبالء، وتابعنــاه وبايعنــاه لرشــدنا واهتــدينا ووفقنــا، ول
  .فال بد من أن يكون ما علم اهللا وقضى وقدر
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٢٠  
  

  أصحاب الصحيفة وأصحاب العقبة
  

  × وأوصـى إلـى علـي        ١شـهدت أبـا ذر بالربـذة حـين سـيره عثمـان              : سليم بن قيس قال   

  .لو كنت أوصيت إلى أمير المؤمنين عثمان:  في أهله وماله، فقال له قائل

 ، سلمنا عليـه   ×قد أوصيت إلى أمير المؤمنين حقا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب             : فقال

سـلموا علـى أخـي ووزيـري        : (قـال لنـا   .  بأمر اهللا  |بإمرة المؤمنين على عهد رسول اهللا       

  ووارثــي وخليفتــي فــي أمتــي وولــي كــل مــؤمن بعــدي بــإمرة المــؤمنين، فإنــه زر األرض  

  ).ه أنكرتم األرض وأهلهاالذي تسكن إليه ولو فقدتمو

  

ــول اهللا       ــا رس ــامريها راجع ــة وس ــذه األم ــل ه ــت عج ــال |فرأي ــم ق ــن اهللا  :  ث ــق م   ح

  ).حــق مــن اهللا ورســوله، أمرنــي اهللا بــذلك: ( ثــم قــال|ورســوله؟ فغــضب رســول اهللا 

   حـين خرجـا مـن بيـت      -فلما سلمنا عليه أقبال علـى أصـحابهما معـاذ وسـالم وأبـي عبيـدة                 

  مـا بـال هـذا الرجـل، مـا زال يرفـع خسيـسة       :  فقـاال لهـم  -لمنا عليـه   من بعد ما س ×علي  

  

                                                
قد كثر أذاك لي وتولعك بأصحابي، : أن عثمان قال ألبي ذر:  ما ملخصه٣٠٥ طبع قديم ص ٨ج : روي في البحار ١

فكتب عثمان . فكان أبو ذر ينكر على معاوية أشياء يفعلها فكتب معاوية إلى عثمان فيه. فأخرجه إليها. الحق بالشام
فوجه به مع من سار به الليل والنهار وحمله على ). أما بعد فاحمل جندبا على أغلظ مركب وأوعره: (إلى معاوية

  .شارف ليس عليها إال قتب حتى قدم به المدينة وقد سقط لحم فخذيه من الجهد
. ال:  قالفبيت المقدس؟: قال. ال: بمكة؟ قال: قال. أن الحق بأي أرض شئت: فلما قدم أبو ذر المدينة بعث إليه عثمان

  .فسيره إليها، فلم يزل بها حتى مات. ال، ولكني مسيرك إلى الربذة: فبأحد المصرين؟ قال: قال
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مـا لنـا عنـده خيـر مـا بقـي            : إنه ليحسن أمر ابن عمـه وقـال الجميـع         : ابن عمه وقال أحدهما   
  !!علي

  
ــال ــا؟ فقــال    : فقلــت: ق ــوداع أو قبله ــسليم بعــد حجــة ال ــا ذر، هــذا الت ــا أب ــسليمة : ي ــا الت   أم

  .تسليمة األخرى فبعد حجة الوداعاألولى فقبل حجة الوداع، وأما ال
  .في حجة الوداع: فمعاقدة هؤالء الخمسة متى كانت؟ قال: قلت

   أصـلحك اهللا عــن االثنــي عـشر أصــحاب العقبـة المتلثمــين الــذين أرادوا    -أخبرنــي : قلـت 
 |بغدير خم مقبل رسـول اهللا  :  الناقة، ومتى كان ذلك؟ قال     |أن ينفروا برسول اهللا     

  .من حجة الوداع
  .أي واهللا، كلهم: أصلحك اهللا، تعرفهم؟ قال: تقل

  عمـار بـن ياسـر    :  إلـى حذيفـة؟ قـال     |من أين تعـرفهم وقـد أسـرهم رسـول اهللا            : قلت
  :قلــت. كــان قائــدا وحذيفــة كــان ســائقا، فــأمر حذيفــة بالكتمــان ولــم يــأمر بــذلك عمــارا 

اص خمسة أصحاب الصحيفة، وخمسة أصحاب الشورى وعمرو بن العـ   : تسميهم لي؟ قال  
  ١. ومعاوية

  
  عمار وحذيفة في فتنة السقيفة

 حــين |أصـلحك اهللا، كيـف تـردد عمـار وحذيفـة فـي أمـرهم بعـد رسـول اهللا          : قلـت 
  رأياهم؟
ــال ــم          : ق ــهد له ــة وش ــى عجلهــم منزل ــك، وادع ــة بعــد ذل ــروا التوبــة والندام   إنهــم أظه

هـذا أمـر   لعـل  :  يقـول ذلـك، فقـالوا   |سامريهم والثالثة معهم بأنهم سـمعوا رسـول اهللا     
  .حدث بعد األول، فشكا فيمن شك منهم إال أنهما تابا وعرفا وسلما

                                                
أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن : فهم ١

  . من هذا الكتاب٤جع الحديث را. أبي وقاص وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص
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  فلقيـت عمـارا فـي خالفـة عثمـان بعـد مـا مـات أبـو ذر، فأخبرتـه بمـا                       : قال سليم بن قـيس    
  صـدق أخـي أبـو ذر، إنـه ألبـر وأصـدق مـن أن يحـدث عـن عمـار بمـا               : فقال. قال أبو ذر  
  .ال يسمع منه

  : يقول|أشهد لقد سمعت رسول اهللا : ق أبا ذر؟ قالأصلحك اهللا، بما تصد: فقلت
  : قلـت ). ما أظلت الخضراء وال أقلت الغبراء على ذي لهجـة أصـدق مـن أبـي ذر وال أبـر                   (

  .إنما أعني غيرهم من الناس: يا نبي اهللا، وال أهل بيتك؟ قال
  :لفقـا .  فـذكرت لـه مـا قـال أبـو ذر     - رحلت إليه مـن الكوفـة      -ثم لقيت حذيفة بالمدائن     

  . بغير ما قال|سبحان اهللا، أبو ذر أصدق وأبر من أن يحدث عن رسول اهللا 
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٢١  
  

  ÷ لإلمامين الحسنين |شدة حب رسول اهللا 
  
  

  |استسقيا رسول اهللا 
  حــدثني علــي بــن أبــي طالــب صــلوات اهللا عليــه وســلمان وأبــو ذر  : أبــان عــن ســليم قــال

 يــروي عــن أبــي ســعيد ١بــي عــوف العــوفي والمقــداد، وحــدث أبــو الحجــاف داود بــن أ

  :الخدري قال

  

   وهــي توقــد تحــت قــدر لهــا تطــبخ طعامــا ÷ علــى ابنتــه فاطمــة |دخــل رســول اهللا 

  .  نائمان إلى جنبه‘ في ناحية البيت نائم والحسن والحسين ×ألهلها، وعلي 

   مــع ابنتــه يحــدثها وهــي توقــد تحــت قــدرها لــيس لهــا خــادم، إذ  |فقعــد رســول اهللا 

ــى رســول اهللا  ×يقظ الحــسن اســت ــل عل ــال| فأقب ــت، اســقني : ( فق ــا أب   فأخــذه ). ي

 وعلـى اللـبن   - ٣ كانت، فاحتلبها بيده، ثم جـاء بالعلبـة   ٢ ثم قام إلى لقحة     |رسول اهللا   

  ).يا أبت اسقني: ( فقال×فاستيقظ الحسين . × ليناوله الحسن -رغوة 

ــي   ــال النب ــد استــ      : |فق ــك وق ــر من ــو أكب ــوك، وه ــي، أخ ــا بن ــكي ــال . سقاني قبل   فق

 يرقبه ويلـين لـه ويطلـب إليـه أن يـدع             |فجعل رسول اهللا    ) اسقني قبله : (×الحسين  

  . يأبى×أخاه يشرب قبله، والحسين 

                                                
) حدث أبو الحجاف(وعلى هذا فقائل . أبو الحجاف البرجمي الكوفي من أصحاب اإلمام الصادق عليه السالم، ثقة ١

  .هو أبان بن أبي عياش، ال سليم
  .الناقة الحلوي الغزيرة اللبن:  اللقحة٢
  .إناء ضخم من جلد أو خشب:  العلبة٣
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مـا هـو    : |يـا أبـت، كـأن الحـسن أحـب إليـك مـن الحـسين؟ قـال                   : ÷فقالت فاطمة   
وإياك وإياهمـا   بأحبهما إلي وإنهما عندي لسواء، غير أن الحسن استسقاني أول مرة، وإني             

  .وهذا الراقد في الجنة لفي منزل واحد ودرجة واحدة
  . نائم ال يدري بشئ من ذلك×وعلي : ١قال

  
  |على منكب رسول اهللا 

ــال ــا رســول اهللا  : ق ــر بهم ــان، فأخــذهما رســول اهللا   |وم ــا يلعب ــوم وهم  | ذات ي
  احلـة أنـت   لـنعم الر : فاسـتقبله رجـل فقـال     . فاحتملهما ووضع كل واحد منهما علـى عاتقـه        

  .ونعم الراكبان هما إن هذين الغالمين ريحانتاي من الدنيا: |فقال رسول اهللا 
  

  |اصطرعا عند رسول اهللا 
ــال ــة     : ق ــزل فاطم ــا من ــى بهم ــا أت ــال÷فلم ــطرعا: ( ق ــل   ). اص ــصطرعان، فجع ــأقبال ي   ف

  هـي  (يـا رسـول اهللا، أتقـول    : ÷فقالـت فاطمـة   )  يـا حـسن  ٢هـي  : ( يقول |رسول اهللا   
  ).هـي يـا حـسين   : (هـذا جبرئيـل يقـول   : |وهـو أكبـر منـه؟ فقـال رسـول اهللا       ) يا حسن 

  !فصرع الحسين الحسن
  

   يخاطبهما باإلمامة|الرسول 
  هـذان واهللا سـيدا شـباب أهـل         :  إليهمـا يومـا وقـد أقـبال، فقـال          |ونظر رسـول اهللا     : قال

كمـا ثـم    إن خير الناس عندي وأحـبهم إلـي وأكـرمهم علـي أبو            . الجنة وأبوهما خير منهما   
أمكما، وليس عند اهللا أحد أفـضل منـي وأخـي ووزيـري وخليفتـي فـي أمتـي وولـي كـل                     

أال إن أخـي وخليلـي ووزيـري وصـفيي وخليفتـي مـن              . مؤمن بعدي علي بـن أبـي طالـب        
  بعدي وولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي علي بن أبي طالب، فإذا هلك فابني الحسن من

                                                
  .أي قال الراوي ١
  .لمة استزادة، تقولها للرجل إذا استزدته من حديث أو عملك) هي( ٢
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  .األئمة التسعة من عقب الحسينبعده، فإذا هلك فابني الحسين من بعده ثم 
  هــم الهــداة المهتــدون، هــم مــع الحــق والحــق معهــم، ال يفارقونــه وال يفــارقهم إلــى يــوم   

هم زر األرض الذين تسكن إليهم األرض، وهـم حبـل اهللا المتـين، وهـم عـروة اهللا       . القيامة
علمـه  الوثقى التي ال انفصام لها، وهم حجـج اهللا فـي أرضـه وشـهداءه علـى خلقـه وخزنـة          

  .ومعادن حكمته
  وهم بمنزلة سفينة نوح، مـن ركبهـا نجـا ومـن تركهـا غـرق، وهـم بمنزلـة بـاب حطـة فـي                         

فـرض اهللا فـي الكتـاب    . بني إسرائيل، مـن دخلـه كـان مؤمنـا ومـن خـرج منـه كـان كـافرا              
  .طاعتهم وأمر فيه بواليتهم، من أطاعهم أطاع اهللا ومن عصاهم عصى اهللا

  
   في السجدة|هللا  يعلو ظهر رسول ا×الحسين 

   وهـو سـاجد، فيتخطـى الـصفوف         | يجيـئ إلـى رسـول اهللا         ×وكـان الحـسين     : قال
 وقـد وضـع يـده علـى ظهـر           | فيركب ظهره، فيقوم رسـول اهللا        |حتى يأتي النبي    

  . ويده األخرى على ركبته حتى يفرغ من صالته×الحسين 
  

   في المنبر| على عاتق رسول اهللا ×الحسن 
   وهــو علــى المنبــر يخطــب، فيــصعد إليــه فيركــب علــى عــاتق    يأتيــه×وكــان الحــسن 

 | حتى يرى بريق خلخالـه، ورسـول اهللا          | ويدلي رجليه على صدر النبي       |النبي  
  .يخطب، فيمسكه كذلك حتى يفرغ من خطبته
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٢٢  
  

١  
  ×خطبة عمرو بن العاص في الشام ضد أمير المؤمنين 

  

   عمـرو بـن العـاص خطـب النـاس بالـشام              أن ×بلـغ أميـر المـؤمنين       : أبان عن سـليم قـال     

  :فقال

  

   على جيـشه فيـه أبـو بكـر وعمـر، فظننـت أنـه إنمـا بعثنـي لكرامتـي              |بعثني رسول اهللا    

  :قلــت). عائــشة: (يــا رســول اهللا، أي النــاس أحــب إليــك؟ فقــال: فلمــا قــدمت قلــت. عليــه

  ).أبوها: (ومن الرجال؟ قال

  

ــر وع    ــذا علـــي يطعـــن علـــى أبـــي بكـ ــاس، وهـ ــا النـ ــمعت  أيهـ ــد سـ ــان، وقـ ــر وعثمـ   مـ

إن : (وقـال فـي عثمـان     ) إن اهللا ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه       : ( يقول |رسول اهللا   

 يـروي علـى   - يعنـي أذنيـه   -وقـد سـمعت عليـا وإال فـصمتا     ) المالئكة لتستحي من عثمان 

يـا علـي، هـذان سـيدا كهـول          : (إن نبي اهللا نظر إلى أبي بكر وعمر مقبلين، فقال         : عهد عمر 

الجنة من األولين واآلخـرين مـا خـال النبيـين مـنهم والمرسـلين، وال تحـدثهما بـذلك                    أهل  

  )!!فيهلكا
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٢  
   في البصرة بتكذيب ابن العاص×خطبة أمير المؤمنين 

  

  العجــب لطغــاة أهــل الــشام حيــث يقبلــون قــول عمــرو ويــصدقونه  :  فقــال×فقــام علــي 

، وقـد لعنـه سـبعين    |ل اهللا   وقد بلغ من حديثه وكذبه وقلة ورعه أن يكذب على رسـو           

 بقـصيدة  |لعنة ولعن صاحبه الذي يدعو إليه في غير موطن، وذلك أنه هجا رسول اهللا      

اللهم إني ال أقول الشعر وال أحله، فالعنه أنت ومالئكتك بكل         (:|سبعين بيتا، فقال رسول اهللا      

  ١). بيت لعنة تترى على عقبه إلى يوم القيامة

  

إن محمـدا قـد صـار أبتـر ال عقـب لـه،              :  قام فقـال   |رسول اهللا   ثم لما مات إبراهيم بن      

  ، يعنـي أبتـر   ٢) إن شـانئك هـو األبتـر   : (وإني ألشنأ الناس له وأقولهم فيه سوء فـأنزل اهللا فيـه     

  .من اإليمان ومن كل خير

  

  

                                                
أنه قد رآى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أبا :  عن تاريخ الطبري١٣٩ ص ١٠ج : روى العالمة األميني في الغدير ١

  .لعن اهللا القائد والراكب والسائق: قال. سفيان مقبال على حمار ومعاوية يقود به ويزيد ابنه يسوق به
إنك هجوت رسول اهللا صلى اهللا عليه : أن اإلمام الحسن عليه السالم قال لعمرو بن العاص: ١٣٥ ص ٢وى في ج ور

اللهم العنه بكل . اللهم إني ال أقول الشعر وال ينبغي لي: وآله بسبعين بيتا من الشعر، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
  .حرف ألف لعنة
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله مر بعمرو بن العاص والوليد بن عقبة بن أبي : ١٤ ح ٧٦ ص ٢٠ج : وروي في البحار

كم من حواري تلوح : (معيط، وهما في حائط يشربان ويغنيان بهذا البيت في حمزة بن عبد المطلب حين قتل
 ). النار دعااللهم العنهما واركسهما في الفتنة ركسا ودعهما إلى: (، فقال صلى اهللا عليه وآله...)عظامه

  .٣اآلية :  سورة الكوثر٢
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ــا     ــة مــن كــذابيها ومنافقيه ــذه األم ــا لقيــت مــن ه ــدين   . م ــضعفة المجته ــالقراء ال   لكــأني ب

  خيـر هـذه األمـة    : إنـا نقـول  . صدقوه فيه واحتجوا علينا أهل البيـت بكذبـه    قد رووا حديثه و   

واهللا مـا أراد بقولـه فـي عائـشة وأبيهـا إال رضـا            .  ولو شئت لسميت الثالث    ١أبو بكر وعمر؟    

  .معاوية ولقد استرضاه بسخط اهللا

  

   وأما حديثـه الـذي يـزعم أنـه سـمعه منـي، فـال والـذي فلـق الحبـة وبـرأ النـسمة لـيعلم أنـه                

  .كذب علي يقينا وأن اهللا لم يسمعه مني سرا وال جهرا

ــصدهما عــن ســبيلك وكــذبهما علــى كتابــك ونبيــك      ــة ب اللهــم العــن عمــرا والعــن معاوي

  .واستخفافهما بنبيك وكذبهما عليه وعلي

  

٣  
  !!كيف جمع معاوية أهل الشام على األخذ بثار عثمان

  

ــال ســليم ــضاتهم  : ق ــشام وق ــراء أهــل ال ــة ق ــم دعــا معاوي ــثهم فــي  ث    فأعطــاهم األمــوال وب

ــة،         ــول الباطل ــم األص ــضعون له ــة وي ــات الكاذب ــروون الرواي ــدائنها، ي ــشام وم ــواحي ال ن

 قتل عثمان ويتبرأ من أبـي بكـر وعمـر، وإن معاويـة يطلـب بـدم                  ×ويخبرونهم بأن عليا    

  .عثمان ومعه أبان بن عثمان وولد عثمان، حتى استمالوا أهل الشام واجتمعت كلمتهم

  

زل معاوية على ذلك عشرين سنة، ذلك عمله في جميع أعماله حتى قـدم عليـه طغـام       ولم ي 

  الشام وأعوان الباطل المنزلون له بالطعام والشراب، يعطيهم األموال ويقطعهم القطائع

                                                
القول بأن أبا  أي هل يمكن أن يصدر عن مثلنا هذا الكالم؟ فيريد عليه السالم أن عمرو بن العاص يكذب علينا إذا نسب إلينا ١

  .بكر وعمر خير هذه األمة
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ــه      ــر وهــاجر علي ــشأ عليــه الــصغير وهــرم عليــه الكبي ــشراب، حتــى ن   ويطعمهــم الطعــام وال

  فاسـتقر علـى    . لعـن علـي وقاتـل عثمـان       : يطان وقـالوا  األعرابي، وترك أهل الـشام لعـن الـش        

  فحـسبنا اهللا ونعـم الوكيـل، ولـو         . ذلك جهلة األمة وأتباع أئمة الـضاللة والـدعاة إلـى النـار            

  .شاء اهللا لجمعهم على الهدى ولكن اهللا يفعل ما يشاء
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٢٣  
  

  الرسالة السرية من معاوية إلى زياد بن أبيه
  

  كان لزيـاد بـن سـمية كاتـب يتـشيع وكـان لـي صـديقا، فـأقرأني كتابـا               : ليم قال أبان عن س  

  :كتبه معاوية إلى زياد جواب كتابه إليه

  

  سيرة معاوية في قبايل العرب
  أما بعد، فإنك كتبت إلـي تـسألني عـن العـرب، مـن أكـرم مـنهم ومـن أهـين ومـن أقـرب                           

  ومن أبعد، ومن آمن منهم ومن أحذر؟

  انظـر إلــى هـذا الحــي مـن الــيمن، فـأكرمهم فــي     . علــم النـاس بــالعرب  أ- يــا أخـي  -وأنـا  

العالنية وأهنهم في الخالء فـإني كـذلك أصـنع بهـم، أقـرب مجالـسهم وأريهـم أنهـم آثـر                

  عنـدي مـن غيــرهم ويكـون عطــائي وفـضلي علــى غيـرهم ســرا مـنهم لكثــرة مـن يقــاتلني        

  .منهم مع هذا الرجل

ــزار (وانظــر  ــأكرم أشــرافه)ربيعــة بــن ن ــع ألشــرافهم   ، ف ــإن عــامتهم تب م وأهــن عــامتهم، ف

  .وساداتهم

ــى   ــر إل ــضر(وانظ ــوة        ) م ــة ونخ ــرا وأبه ــة وكب ــيهم غلظ ــإن ف ــبعض ف ــضها ب   فاضــرب بع

شديدة، وإنك إذا فعلت ذلـك وضـربت بعـضهم بـبعض كفـاك بعـضهم بعـضا، وال تـرض                  

  .بالقول منهم دون الفعل وال بالظن دون اليقين
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  المواليسيرة معاوية في إهانة العجم و
وانظر إلى الموالي ومن أسلم من األعاجم، فخذهم بسنة عمر بن الخطـاب فـإن فـي ذلـك                   

   ١خـزيهم وذلهـم، أن تــنكح العـرب فــيهم وال ينكحـوهم وأن تــرثهم العـرب وال يرثــوهم      
ــق      ــصلحون الطري ــازي ي ــي المغ ــدموا ف ــي عطــائهم وأرزاقهــم، وأن يق وأن تقــصر بهــم ف

م العرب فـي صـالة وال يتقـدم أحـد مـنهم فـي الـصف           ويقطعون الشجر، وال يؤم أحد منه     
  .األول إذا حضرت العرب إال أن يتموا الصف

  وال تــول أحــدا مــنهم ثغــرا مــن ثغــور المــسلمين وال مــصرا مــن أمــصارهم، وال يلــي أحــد 
منهم قضاء المسلمين وال أحكامهم فإن هـذه سـنة عمـر فـيهم وسـيرته، جـزاه اهللا عـن أمـة          

  !! أفضل الجزاءمحمد وعن بني أمية خاصة
  

  كيف طمع معاوية في الخالفة وكيف نالها؟
ــع        ــا وجمي ــن اهللا لكن ــي دي ــا وصــالبتهما ف ــا صــنع هــو وصــاحبه وقوتهم ــوال م   فلعمــري ل
هذه األمة لبني هاشـم المـوالي، ولتوارثـوا الخالفـة واحـدا بعـد واحـد كمـا يتـوارث أهـل                  

ها إلى بنـي تـيم بـن مـرة،          كسرى وقيصر، ولكن اهللا أخرجها بأيديهما من بني هاشم وصير         
، ٢ثم خرجت إلى بني عدي بن كعب، وليس في قريش حيان أقـل وأذل منهمـا وال أنـذل       

  فأطمعانـا فيهــا وكنــا أحــق منهمـا ومــن عقبهمــا، ألن فينــا الثـروة والعــز ونحــن أقــرب إلــى    
ثـم نالهـا قبلنـا صـاحبنا عثمـان بـشورى ورضـا مـن العامـة بعـد            . رسول اهللا في الرحم منهما    

فلمـا قتـل صـاحبنا عثمـان     . ى ثالثة أيام بين الستة، ونالهـا مـن نالهـا قبلـه بغيـر شـورى             شور
  !مظلوما نلناها به ألن من قتل مظلوما فقد جعل اهللا لوليه سلطانا

  
                                                

 وتزويج العرب في سائر العجم،  أن عمر أطلق تزويج قريش في سائر العرب والعجم٢٨٧ طبع قديم ص ٨ج : روي في البحار ١
فأنزل العرب مع قريش والعجم مع العرب منزلة اليهود . ومنع العرب من التزويج في قريش ومنع العجم من التزويج في العرب

  .والنصارى
ن أبى عمر ب:  عن موطأ مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال١٨٧ ص ٦ج :  وفي الغدير٢٨٨ طبع قديم ص ٨ج : وروي في البحار

  .الخطاب أن يورث أحدا من األعاجم إال أحدا ولد في العرب
  .األخس واألحقر واألسقط في الحسب:  األنذل٢
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  أمر معاوية بإهانة األعاجم
  ولعمــري يــا أخــي، لــو أن عمــر ســن ديــة المــولى نــصف ديــة العربــي لكــان أقــرب إلــى   

  بيل إلـى ذلـك ورجـوت أن تقبلـه العامـة لفعلـت ولكنـي قريـب                  التقوى، ولو وجـدت الـس     

وبحسبك ما سنه عمر فـيهم فهـو خـزي          . عهد بحرب فأتخوف فرقة الناس واختالفهم علي      

  فإذا جاءك كتـابي هـذا فـأذل العجـم وأهـنهم وأقـصهم وال تـستعن بأحـد مـنهم                 . لهم وذل 

  .وال تقض لهم حاجة

  

  معاوية يستلحق زيادا بأبي سفيان
ــواهللا ــسبا دون آدم    ف ــدا ن ــا تناســب عبي ــي ســفيان خرجــت مــن صــلبه، وم   ١! إنــك البــن أب

  

                                                
  : ما ملخصه٢١٦ ص ١٠ج : قال العالمة األميني في الغدير ١

، ولكن سياسة معاوية المتهجمة تجاه )الولد للفراش وللعاهر الحجر: (٤٤كان من ضروريات اإلسالم إلى سنة 
  .ت النبوية أصمته عن سماعها وجعلت للعاهر كل النصيب فوهب زيادا كله ألبي سفيان العاهرالهتافا

زياد بن عبيد : (وقد كان زياد ولد على فراش عبيد مولى ثقيف وربي في شر حجر، فكان يقال له قبل االستلحاق
من أمير المؤمنين : (حسن عليه السالمومعاوية نفسه كتب إليه في أيام اإلمام ال) زياد بن أبي سفيان: (وبعده) الثقفي

  )!إنك ال أم لك، بل ال أب لك... معاوية بن أبي سفيان إلى زياد بن عبيد، أما بعد فإنك عبد قد كفرت النعمة
وأمه سمية كانت لدهقان ). زياد بن سمية(و ) زياد بن أمه(و ) زياد بن أبيه: (ولما انقضت الدولة األموية صار يقال له

الفرس بزندرود بكسكر، فمرض الدهقان فدعا الحارث بن الكلدة الطبيب الثقفي فعالجه فبرأ، فوهبه سمية من دهاقين 
وكانت أمه من البغايا المشهورة بالطائف ... ، فولدت زيادا على فراشه)عبيد(وزوجها الحارث غالما له روميا يقال له 

  .ذات راية
ود، وعند أصل المنبر أبو سفيان بن حرب وعلي بن أبي طالب أمر عمر زيادا أن يخطب يوما فأحسن في خطبته وج

: قال. أما إنه ابن عمك: قال. نعم: أيعجبك ما سمعت من هذا الفتى؟ قال: فقال أبو سفيان لعلي عليه السالم. عليه السالم
  ...!أنا قذفته في رحم أمه سمية: وكيف ذلك؟ قال

فاتفقا . ورآى معاوية أن يستميل زيادا واستصفى مودته باستلحاقه. ..ولما بويع معاوية قدم زياد على معاوية فصالحه
بم تشهد يا أبا : على ذلك وأحضر الناس وحضر من يشهد لزياد، وكان فيمن حضر أبو مريم السلولي، فقال له معاوية

 ائتني بها على :فقال. ليس عندي إال سمية: أنا أشهد أن أبا سفيان حضر عندي وطلب مني بغيا، فقلت له: مريم؟ فقال
مهال يا أبا مريم، : فقال له زياد. فأتيته بها فخال معها ثم خرجت من عنده وإن اسكتيها ليقطران منيا. قذرها ووضرها

  .إنما بعثت شاهدا ولم تبعث شاتما فاستلحقه معاوية
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  أنــك قــرأت كتــاب عمــر إلــى : - وأنــت يــا أخــي عنــدي صــدوق -وقــد كنــت حــدثتني 

أبي موسى األشعري بالبصرة وكنت يومئذ كاتبه وهـو عامـل بالبـصرة وأنـت أنـذل النـاس                   

 -لـو كنـت تعلـم يومئـذ يقينـا      عنده، وأنت يومئذ ذليل النفس تحسب أنك مولى لثقيف، و     

 أنــك ابــن أبــي ســفيان ألعظمــت نفــسك وأنفــت أن تكــون كاتبــا لــدعي  -كيقينــك اليــوم 

وأنت تعلم ونحن يقينا أن أبا سفيان خرج معه جـده أميـة بـن عبـد شـمس فـي                . األشعريين

   وأن أبـا سـفيان كـان        ١بعض تجارته إلى الـشام فمـر بـصفورية فاشـترى قينـا وابنـه عبـد اهللا                 

  . حذو أمية عبد شمسيحذو

  

  سيرة عمر في إهانة األعاجم وسبب ذلك
إنـك قـرأت كتـاب عمـر إلـى أبـي موسـى األشـعري                : وحدثني ابن أبي معيط أنك أخبرته     

فمـن  . أعـرض مـن قبلـك مـن أهـل البـصرة           : (وبعث إليه بحبل طوله خمسة أشبار، وقال له       

  فقدمــه فاضــرب وجدتــه مــن المــوالي ومــن أســلم مــن األعــاجم قــد بلــغ خمــسة أشــبار،   

  فراجعـه وذهبــت  .  فـشاورك أبــو موسـى فـي ذلــك، فنهيتـه وأمرتـه أن يراجــع عمـر      ٢)عنقـه 

  أنت بالكتاب إلى عمـر، وإنمـا صـنعت مـا صـنعت تعـصبا للمـوالي وأنـت يومئـذ تحـسب                       

  فلـم تـزل بعمـر حتـى رددتـه عـن رأيـه وخوفتـه فرقـة النـاس                    . أنك منهم وأنـك ابـن عبيـد       

 أن يثـوروا إلـى علـي فيـنهض      - وقد عاديت أهل هذا البيت       -ما يؤمنك   : (وقلت له . فرجع

  .، فكف عن ذلك)بهم فيزيل ملكك

                                                
  : معيطأن عقيل قال لوليد بن العقبة بن أبي: ٣٠٢ طبع قديم ص ٨ و ج ٢٦٠ ص ١٩ج : جاء في البحار ١

  .يا بن أبي معيط، كأنك ال تدري من أنت وأنت علج من أهل صفورية، كان ذكر أن أباه كان يهودي منها
  .قرية في فلسطين شمال غربي الناصرة) صفورية(و 
  . من هذا الكتاب١٤راجع الحديث  ٢
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  ومــا أعلــم يــا أخــي إنــه ولــد مولــود مــن آل أبــي ســفيان أعظــم شــؤما علــيهم منــك حــين  
  !رددت عمر عن رأيه ونهيته عنه

  إنــك ســمعت علــي بــن  : وخبرنــي أن الــذي صــرفت بــه عــن رأيــه فــي قــتلهم أنــك قلــت  
  :، وقـال )لتضربنكم األعاجم على هذا الدين عودا كما ضربتموهم عليه بـدءا   (: يقولأبي طالب   

ليمألن اهللا أيديكم من األعاجم ثم ليصيرن أشداء ال يفرون، فليضربن أعناقكم وليغلبـنكم علـى    (
  قــد ســمعت ذلــك عــن رســول اهللا، فــذاك الــذي حملنــي علــى  : (فقــال لــك عمــر). فيــئكم

 وقد كنت عزمـت علـى أن أكتـب إلـى عمـالي فـي سـائر                الكتاب إلى صاحبك في قتلهم،    
  ال تفعـل يـا أميـر المـؤمنين، فإنـك لـن تـأمنهم أن يـدعوهم                : (فقلت لعمـر  ). األمصار بذلك 

ــك           ــه ل ــه وعداوت ــل بيت ــي وأه ــجاعة عل ــت ش ــد علم ــر وق ــم كثي ــصرته وه ــى ن ــي إل   عل
  فــأخبرتني أنــك لــم تــرده عــن ذلــك إال عــصبية وأنــك   . ، فرددتــه عــن ذلــك)ولــصاحبك

  .لم ترجع عن رواية جبنا
ــأخبرك          ــان ف ــارة عثم ــي إم ــب ف ــي طال ــن أب ــي ب ــك لعل ــرت ذل ــك ذك   أن (وحــدثتني أن

  أصــحاب الرايــات الــسود التــي تقبــل مــن خراســان هــم األعــاجم، وأنهــم الــذين يغلبــون   
  ).بني أمية على ملكهم ويقتلونهم تحت كل حجر وكوكب

الستأصـلهم اهللا وقطـع أصـلهم     لم ترد عمر عـن رأيـه لجـرت سـنة و         - يا أخي    -فلو كنت   
  وإذا الستنت به الخلفاء من بعده حتـى ال يبقـى مـنهم شـعر وال ظفـر وال نـافخ نـار، فـإنهم                      

  !آفة الدين
  

  بدع عمر على لسان معاوية
فما أكثر ما قد سن عمر في هذه األمة بخالف سنة رسول اهللا، فتابعه الناس عليهـا وأخـذوا            

  .بها، فتكون هذه مثل واحدة منهن
ــول اهللا         ــاع رس ــول اهللا، وص ــه رس ــذي وضــعه في ــن الموضــع ال ــام م ــه المق ــنهن تحويل   فم

   أكثر من ألف١ومده حين غيره وزاد فيه، ونهيه الجنب عن التيمم، وأشياء كثيرة سنها 
                                                

  . من هذا الكتاب١٨ و ١٤ و ١١قد مر نماذج من بدع عمر في األحاديث  ١
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٢٨٦

  بــاب، أعظمهــا وأحبهــا إلينــا وأقــر هــا ألعيننــا زيلــة الخالفــة عــن بنــي هاشــم وهــم أهلهــا  
  .م وال تصلح األرض إال بهمومعدنها، ألنها ال تصلح إال له

  
  سليم يستنسخ الرسالة السرية

  ١. فإذا قرأت كتابي هذا فاكتم ما فيه ومزقه
ــال ــال      : ٢ق ــي فق ــل عل ــم أقب ــه األرض، ث ــاب ضــرب ب ــاد الكت ــرأ زي ــا ق ــا  : (فلم ــي مم   ويل

  خرجت وفيما دخلـت كنـت واهللا مـن شـيعة آل محمـد وحزبـه، فخرجـت منهـا ودخلـت                      
  إنمـا واهللا مثلـي   . فـي شـيعة مـن يكتـب إلـي مثـل هـذا الكتـاب               في شيعة الشيطان وحزبـه و     

  .كمثل إبليس أبى أن يسجد آلدم كبرا وكفرا وحسدا
  

  فلمــا كــان الليــل دعــا زيــاد بالكتــاب فمزقــه . فلــم أمــس حتــى نــسخت كتابــه: قــال ســليم
  .، ولم يعلم أني قد نسخته)ال يطلعن أحد من الناس على ما في هذا الكتاب: (وقال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .ية في آخر كتابه يخاطب به زياداهذا كالم معاو ١
  . أي قال كاتب زياد لسليم٢
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٢٤  
  

  × يقيم الحجة على عائشة في حق علي |النبي 
  

ــال    ــليم، قـ ــن سـ ــان عـ ــن      : أبـ ــي بـ ــألت علـ ــداد، وسـ ــا ذر والمقـ ــلمان وأبـ ــمعت سـ   سـ

  :قالوا. صدقوا:  عن ذلك فقال×أبي طالب 

  

 وعائـشة قاعـدة خلفـه وعليهـا كـساء      | على رسـول اهللا  ×دخل علي بن أبي طالب      

ــا     ــسة أصــحاب الكت ــيهم الخم ــه ف ــاص بأهل ــت غ ــشورى والبي ــسة أصــحاب ال   .ب والخم

  .، يعني خلفه)هاهنا: (|فلم يجد مكانا فأشار إليه رسول اهللا 

  . وبـين عائـشة، وأقعـى كمـا يقعـي األعرابـي            | فقعـد بـين رسـول اهللا         ×فجاء علـي    

  أما وجدت ألستك موضعا غير حجري؟: فدفعته عائشة وغضبت وقالت

  

  فـــي أخــي علـــي، فإنـــه  مـــه يــا حميـــراء، ال تــؤذيني   :  وقــال |فغــضب رســـول اهللا  

ــوم        ــين ي ــر المحجل ــد الغ ــد، وقائ ــواء الحم ــاحب ل ــسلمين وص ــيد الم ــؤمنين وس ــر الم   أمي

  .يجعله اهللا على الصراط فيقاسم النار، فيدخل أوليائه الجنة ويدخل أعدائه النار. القيامة
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٢٨٨

٢٥  
  

   ومعاوية أثناء حرب بصفين×رسائل بين أمير المؤمنين 
  

  : أنه سمعه من عمر بن أبي سلمة١ هارون العبدي أبان عن سليم، وزعم أبو

  
١  

  ×رسالة من معاوية إلى أمير المؤمنين 
  

 بـصفين ودعـا أبـا هريـرة فقـال      × ونحن مـع أميـر المـؤمنين      ٢إن معاوية دعا أبا الدرداء      

  :انطلقا إلى علي فاقرآه مني السالم وقوال له: لهما

  

ــة وأحــ    ــاس بالخالف ــى الن ــك أول ــم أن ــي ألعل ــاجرين   واهللا إن ــك مــن المه ــي، ألن ــا من   ق به

  األولــين وأنــا مــن الطلقــاء ولــيس لــي مثــل ســابقتك فــي اإلســالم وقرابتــك مــن رســول اهللا 

  .وعلمك بكتاب اهللا وسنة نبيه

  

ــام     ــة أي ــا تــشاوروا فيــك قبــل ثالث ــم أتــوك . ولقــد بايعــك المهــاجرون واألنــصار بعــد م   ث

  حــة والزبيــر، ثــم نكثــا بيعتــكوكــان أول مــن بايعــك طل. فبــايعوك طــائعين غيــر مكــرهين

  
                                                

  .من كالم أبان، ال سليم...) زعم أبو هارون(فقوله . ١٣٤، مات سنة )جوين(هو عمارة بن جويرة  ١
بن زيد عويمر بن عامر  وأبو الدرداء هو. وكذا في سائر موارد الحديث جاء هذا االسم مكان أبي الدرداء.  أبو مسلم الخوالني٢

  .الخزرجي األنصاري المدني الصحابي
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  وبلغنـي أنـك تعتـذر مـن     . وظلماك وطلبا ما ليس لهما، وأنا ابن عـم عثمـان والطالـب بدمـه      
  قتل عثمان وتتبرأ من دمه، وتزعم أنه قتـل وأنـت قاعـد فـي بيتـك، وأنـك قلـت حـين قتـل                 

ت يـا لثـارا   (، وقلت يـوم الجمـل حـين نـادوا           )اللهم لم أرض ولم أمالئ    : (- واسترجعت   -
كب قتلة عثمان اليـوم لوجـوههم إلـى النـار،           : ( قلت - حين ثار من حول الجمل       -) عثمان

  ).أنحن قتلناه؟ وإنما قتله هما وصاحبتهما وأمروا بقتله وأنا قاعد في بيتي
  

  وأنـا ابــن عــم عثمــان ووليــه والطالــب بدمــه، فــإن كــان األمــر كمــا قلــت فأمكنــا مــن قتلــة  
  .بن عمنا، ونبايعك ونسلم إليك األمرعثمان وادفعهم إلينا نقتلهم با

  
   ألبي بكر وعمر وعثمان وبراءته منهم×لعن أمير المؤمنين 

   ممــن -هـذه واحــدة، وأمـا الثانيــة فقـد أنبــأتني عيـوني وأتتنــي الكتـب مــن أوليـاء عثمــان       
هو معك يقاتل وتحسب أنه علـى رأيـك وراض بـأمرك وهـواه معنـا وقلبـه عنـدنا وجـسده                

الية أبي بكر وعمر وتتـرحم عليهمـا، وتكـف عـن عثمـان وال تـذكره           أنك تظهر و   -معك  
  .وال تترحم عليه وال تلعنه

  
ــك  ــي عن ــرة     : وبلغن ــضالة المغي ــيعتك وخاصــتك ال ــة وش ــك الخبيث ــوت ببطانت ــك إذا خل   أن

 |وادعيت أنك خليفـة رسـول اهللا        . تبرأت عندهم من أبي بكر وعمر وعثمان ولعنتهم       الكاذبة  
  وأن اهللا فـرض علـى المـؤمنين طاعتـك وأمـر بواليتـك فـي كتابـه                  في أمتـه ووصـيه فـيهم،        

  يـا أيهـا الرسـول    : (وسنة نبيه، وأن اهللا أمر محمدا أن يقوم بذلك في أمتـه، وأنـه أنـزل عليـه                 
، ١) بلغ ما أنزل إليك من ربـك وإن لـم تفعـل فمـا بلغـت رسـالته واهللا يعـصمك مـن النـاس                   

ــغ مــا أمــر بــه فيــك عــ    ــب،  فجمــع أمتــه بغــدير خــم فبل ــشاهد الغائ ــغ ال   ن اهللا، وأمــر أن يبل
  .وأخبرهم أنك أولى بهم من أنفسهم، وأنك منه بمنزلة هارون من موسى

                                                
  .٦٧اآلية : سورة المائدة ١
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٢٩٠

  غصب الخالفة على لسان معاوية
ــاس خطبــة إال قلــت قبــل أن تنــزل عــن منبــرك   : وبلغنــي عنــك   واهللا : (أنــك ال تخطــب الن

  ).إني ألولى الناس بالناس، وما زلت مظلوما منذ قبض رسول اهللا
  

  .لئن كان ما بلغني عنك من ذلك حقا فلظلم أبي بكر وعمـر إيـاك أعظـم مـن ظلـم عثمـان           
ــايع أبــا بكــر ومــا اســتأمرك   |لقــد قــبض رســول اهللا     ونحــن شــهود، فــانطلق عمــر وب

  وال شاورك، ولقد خاصم الـرجالن بحقـك وحجتـك وقرابتـك مـن رسـول اهللا، ولـو سـلما                     
ى ذلك لقرابتك منه وحقـك عليـه ألنـه ابـن عمـك              لك وبايعاك لكان عثمان أسرع الناس إل      

ثم عمد أبو بكر فردهـا إلـى عمـر عنـد موتـه مـا شـاورك وال اسـتأمرك حـين               . وابن عمتك 
  .استخلفه وبايع له

  
  ثـــم جعلـــك عمـــر فـــي الـــشورى بـــين ســـتة مـــنكم وأخـــرج منهـــا جميـــع المهـــاجرين  

ــث حــين رأ      ــوم الثال ــي الي ــركم ف ــوف أم ــن ع ــوليتم اب ــرهم، ف ــصار وغي ــاس  واألن ــتم الن   ي
لـئن غابـت الـشمس ولـم تختـاروا أحـدكم            (قد اجتمعوا واخترطوا سـيوفهم وحلفـوا بـاهللا          

  ، فــوليتم أمـركم ابــن عــوف، فبــايع  )ليـضربن أعنــاقكم ولينفــذن فــيكم أمـر عمــر ووصــيته  
  .عثمان فبايعتموه

  
  ثـــم حوصـــر عثمـــان فاستنـــصركم فلـــم تنـــصروه ودعـــاكم فلـــم تجيبـــوه، وبيعتـــه فـــي  

  فخليـتم عــن أهـل مــصر   . يــا معاشـر المهــاجرين واألنـصار حـضور شــهود   أعنـاقكم وأنـتم   
حتى قتلوه وأعانهم طوائف منكم على قتله وخذله عـامتكم، فـصرتم فـي أمـره بـين قاتـل                    

  .وآمر وخاذل
  

  ثــم بايعــك النــاس وأنــت أحــق بهــذا األمــر منــي، فــأمكني مــن قتلــة عثمــان حتــى أقــتلهم، 
  .قبلي من أهل الشاموأسلم األمر لك وأبايعك أنا وجميع من 



..................................................................................................... ٢٩١

    ٢  
   إلى معاوية×رسالة من أمير المؤمنين 

  
   كتـاب معاويـة وأبلغـه أبـو الـدرداء وأبـو هريـرة رسـالته ومقالتـه، قـال                     ×فلما قرأ علـي     

قد أبلغتماني ما أرسلكما به معاوية، فاسـمعا منـي ثـم أبلغـاه عنـي                :  ألبي الدرداء  ×علي  
  :كما أبلغتماني عنه وقوال له

  
  إمـا إمـام هـدى حـرام الـدم واجـب            : بن عفـان ال يعـدو أن يكـون أحـد رجلـين            إن عثمان   

النصرة ال تحل معصيته وال يسع األمة خذالنه، أو إمام ضاللة حـالل الـدم ال تحـل واليتـه                     
  .فال يخلو من إحدى الخصلتين. وال نصرته

  
   والواجب في حكم اهللا وحكـم اإلسـالم علـى المـسلمين بعـد مـا يمـوت إمـامهم أو يقتـل                      

  أن ال يعملوا عمـال - ضاال كان أو مهتديا، مظلوما كان أو ظالما، حالل الدم أو حرام الدم           -
  وال يحدثوا حـدثا وال يقـدموا يـدا وال رجـال وال يبـدءوا بـشئ قبـل أن يختـاروا ألنفـسهم                        
  إمامــا عفيفــا عالمــا ورعــا عارفــا بالقــضاء والــسنة، يجمــع أمــرهم ويحكــم بيــنهم ويأخــذ    

ــوم مــن الظــ  ــتهم    للمظل ــئهم ويقــيم حجهــم وجمع ــظ أطــرافهم ويجبــي في   الم حقــه ويحف
ثـم يحتكمـون إليـه فـي إمـامهم المقتـول ظلمـا ويحـاكمون قتلتـه إليـه                    . ويجبي صـدقاتهم  

  فـإن كـان إمـامهم قتـل مظلومـا حكـم ألوليائـه بدمـه، وإن كـان قتـل                    : ليحكم بينهم بالحق  
  .ظالما نظر كيف الحكم في ذلك

  
 - إن كانـت الخيـرة لهـم     -أن يختـاروا إمامـا يجمـع أمـرهم          : علـوه هذا أول ما ينبغي أن يف     

   فـإن اهللا قـد كفـاهم النظـر فـي          وإن كانت الخيرة إلى اهللا عز وجل وإلى رسوله        . ويتابعوه ويطيعوه 
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٢٩٢

 قد رضي لهم إماما وأمرهم بطاعته واتباعه وقـد بـايعني            |ذلك واالختيار، ورسول اهللا     
  اجرون واألنــصار بعــد مــا تــشاوروا فــي ثالثــة أيــام، النــاس بعــد قتــل عثمــان، بــايعني المهــ

  وهم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان وعقـدوا إمـامتهم، ولـى ذلـك أهـل بـدر والـسابقة                     
  مــن المهــاجرين واألنــصار، غيــر أنهــم بــايعوهم قبلــي علــى غيــر مــشورة مــن العامــة وإن    

  .بيعتي كانت بمشورة من العامة
  

 االختيــار إلــى األمــة وهــم الــذين يختــارون وينظــرون فــإن كــان اهللا جــل اســمه قــد جعــل
  ألنفسهم، واختيارهم ألنفسهم ونظرهم لهـا خيـر لهـم مـن اختيـار اهللا ورسـوله لهـم، وكـان          
  مــن اختــاروه وبــايعوه بيعتــه بيعــة هــدى وكــان إمامــا واجبــا علــى النــاس طاعتــه ونــصرته،  

جل هو الذي يختار، لـه الخيـرة   عز وفقد تشاوروا في واختاروني بإجماع منهم، وإن كان اهللا    
   وأمـرهم بطـاعتي ونـصرتي فـي كتابـه المنـزل وسـنة               فقد اختارني لألمـة واسـتخلفني علـيهم       

  . فذلك أقوى لحجتي وأوجب لحقي|نبيه 
ولـو أن عثمـان قتـل علــى عهـد أبـي بكــر وعمـر كـان لمعاويــة قتالهمـا والخـروج عليهمــا          

  للطلب؟
  .ال: قال أبو هريرة وأبو الدرداء

  إذا يجــوز لكــل مــن ظلــم : ، فقــوال)نعــم: (فكــذلك أنــا فــإن قــال معاويــة: ×علــي قــال 
  بمظلمة أو قتل لـه قتيـل أن يـشق عـصى المـسلمين ويفـرق جمـاعتهم ويـدعو إلـى نفـسه،                       

  .مع أن ولد عثمان أولى بطلب دم أبيهم من معاوية
  

  .لقد أنصفت من نفسك: فسكت أبو الدرداء وأبو هريرة وقاال: قال
  ولعمــري لقــد أنــصفني معاويــة إن تــم علــى قولــه وصــدق مــا أعطــاني،   : ×قــال علــي 

فهؤالء بنو عثمان رجال قد أدركوا ليـسوا بأطفـال وال مـولى علـيهم، فليـأتوا أجمـع بيـنهم                     
ــيهم ووكــيلهم       ــه ول ــة بأن ــشهدوا لمعاوي ــإن عجــزوا عــن حجــتهم فلي ــيهم، ف ــة أب ــين قتل   وب

  .وحربهم في خصومتهم
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  يــدي مقعــد الخــصوم إلــى اإلمــام والــوالي الــذي يقــرون  وليقعــدوا هــم وخــصمائهم بــين 
  فـإن كـان أبـوهم قتـل        . بحكمه وينفـذون قـضائه، وأنظـر فـي حجـتهم وحجـة خـصمائهم              

ظالما وكان حالل الدم أبطلت دمه، وإن كان مظلوما حرام الدم أقـدتهم مـن قاتـل أبـيهم،                  
  .فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا وإن شاءوا قبلوا الدية

  
ــيهم ولهــم،          وهــؤالء    قتلــة عثمــان فــي عــسكري يقــرون بقتلــه ويرضــون بحكمــي عل

 فليخاصـموا قتلتـه وليحـاكموهم    - إن كان وليهم ووكيلهم    -فليأتني ولد عثمان أو معاوية      
  .|حتى أحكم بينهم وبينهم بكتاب اهللا وسنة نبيه 

  
ــه       ــدا لـ ــا بـ ــتجن مـ ــل فليـ ــل واألباطيـ ــا يتجنـــي ويطلـــب األعاليـ ــة إنمـ ــان معاويـ   وإن كـ

  ١. سوف يعين اهللا عليهف
  

  قـد واهللا أنـصفت مـن نفـسك وزدت علـى النـصفة، وأزحـت             : قال أبو الدرداء وأبو هريـرة     
  .علته وقطعت حجته، وجئت بحجة قوية صادقة ما عليها لوم

  
  ثم خرج أبـو هريـرة وأبـو الـدرداء، فـإذا نحـو مـن عـشرين ألـف رجـل مقنعـين بالحديـد                          

 علينـا ولنـا، فليأتنـا أوليـاء       ×ون راضون بحكم علـي      نحن قتلة عثمان ونحن مقر    : (فقالوا
 في دم أبيهم، فـإن وجـب علينـا القـود أو الديـة      ×عثمان فليحاكمونا إلى أمير المؤمنين      

  ).اصطبرنا لحكمه وسلمنا
  

قد أنصفتم، وال يحل لعلي عليـه الـسالم دفعكـم وال قـتلكم حتـى يحـاكموكم إليـه                    : فقاال
  .× اهللا وسنة نبيه فيحكم بينكم وبين صاحبكم بكتاب

  
                                                

  .يتجني أي يرمي بإثم لم نفعله ١
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٣  
  ×رد فعل معاوية على رسالة أمير المؤمنين 

  

   ومـا   ×فانطلق أبو الدرداء وأبو هريرة حتـى قـدما علـى معاويـة فـأخبراه بمـا قـال علـي                      

  ١. قال قتلة عثمان وما قال أبو النعمان بن ضمان

  

  رحم فمـا رد عليكمـا فـي ترحمـه علـى أبـي بكـر وعمـر وكفـه عـن التـ            : فقال لهما معاويـة   

  إياه وأنـه لـم يـزل   |على عثمان وبرائته منه في السر وما يدعي من استخالف رسول اهللا  

  ؟|مظلوما منذ قبض رسول اهللا 

  

  ثـم قـال لنـا فيمـا     . بلى، قد ترحم علـى أبـي بكـر وعمـر وعثمـان عنـدنا ونحـن نـسمع                 : قاال

  ظـرون ألنفـسهم   إن كان اهللا جعل الخيار إلى األمـة فكـانوا هـم الـذين يختـارون وين          : يقول

ــار       - ــار اهللا واختي ــن اختي ــم وأرشــد م ــرا له ــا خي ــسهم ونظــرهم له ــارهم ألنف    وكــان اختي

 فقد اختاروني وبايعوني، فبيعتي بيعة هدى وأنا إمام واجب على النـاس         - |رسول اهللا   

  .طاعتي ونصرتي، ألنهم قد تشاوروا في واختاروني

  

،  لهم وأرشد من اختيارهم ألنفـسهم ونظـرهم لهـا       خيرا |وإن كان اختيار اهللا واختيار رسـول اهللا         

  فقد اختارني اهللا ورسوله لألمة واستخلفاني عليهم وأمـراهم بنـصرتي وطـاعتي فـي كتـاب                 

  .اهللا المنزل على لسان نبيه المرسل، وذلك أقوى لحجتي وأوجب لحقي

  

                                                
  .ولعله تكلم نيابة عن العشرين ألف المسمين أنفسهم بقتلة عثمان. لم نعرف الرجل وال وجه ذكره هنا ١
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٤  
   للمسلمين في صفين×مناشدات أمير المؤمنين 

  

ــعد  ــ ×ثـــم صـ ــر فـــي عـــسكره وجمـ ــواحي    المنبـ ــضرته مـــن النـ ــن بحـ ــاس ومـ   ع النـ

  :والمهاجرين واألنصار، ثم حمد اهللا وأثنى عليه ثم قال

  

   ال تحصى×مناقب علي 
يا معاشر الناس، إن مناقبي أكثر من أن تحصى أو تعد، ما أنزل اهللا في كتابه من ذلـك ومـا                     

  .، أكتفي بها عن جميع مناقبي وفضلي|قال في رسول اهللا 

  

   - فـي غيـر آيـة مـن كتابـه      -فضل في كتابه النـاطق، الـسابق إلـى اإلسـالم          أتعلمون أن اهللا    

  .اللهم نعم: على المسبوق وإنه لم يسبقني إلى اهللا ورسوله أحد من األمة؟ قالوا

  

   أفضل األوصياء×علي 
  والـــسابقون الـــسابقون أولئـــك : ( عـــن قولـــه|أنـــشدكم اهللا، ســـئل رســـول اهللا : قـــال

أنزلها اهللا في األنبياء وأوصيائهم، وأنـا أفـضل أنبيـاء اهللا     : |  فقال رسول اهللا   ١) المقربون

  وأخي ووصيي علي بن أبي طالب أفضل األوصياء؟

  

  فقــام نحــو مــن ســبعين بــدريا جلهــم مــن األنــصار وبقيــتهم مــن المهــاجرين، مــنهم            

  أبو الهيثم بن التيهـان وخالـد بـن زيـد أبـو أيـوب األنـصاري، ومـن المهـاجرين عمـار بـن                         

  . يقول ذلك|نشهد أنا قد سمعنا رسول اهللا : غيره، فقالواياسر و
                                                

  .١١ و ١٠اآليتان : سورة الواقعة ١
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  إعالن الوالية في غدير خم
  يـا أيهـا الـذين آمنـوا أطيعـوا اهللا وأطيعـوا الرسـول وأولـي          : (أنشدكم اهللا فـي قـول اهللا      : قال

إنمــا ولــيكم اهللا ورســوله والــذين آمنــوا الــذين يقيمــون الــصالة  : (، وقولــه١) األمــر مــنكم

  ولـــم يتخـــذ مـــن دون اهللا وال رســـوله  : (، ثـــم قـــال٢) ويؤتـــون الزكـــاة وهـــم راكعـــون 

ــاس٣) وال المــؤمنين وليجــة ــبعض المــؤمنين أم عــام  : (، فقــال الن يــا رســول اهللا، أخــاص ل

يمن نزلـت اآليـات وأن يفـسر لهـم مـن      ؟ فأمر اهللا عز وجل رسوله أن يعلمهـم فـ        )لجميعهم

  .الوالية ما فسر لهم من صالتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم

  

إن اهللا أرسـلني برســالة ضـاق بهــا صـدري وظننــت أن النــاس    : (فنـصبني بغــدير خـم وقــال  

  ثـم نـادى بالـصالة جامعـة، فـصلى      ). قـم يـا علـي     . مكذبوني، فأوعدني ألبلغنها أو يعـذبني     

  أيهــا النــاس، إن اهللا مــوالي وأنــا مــولى المــؤمنين وأولــى بهــم مــن : (بهــم الظهــر، ثــم قــال

أال من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال مـن وااله وعـاد مـن عـاداه وانـصر مـن                 . أنفسهم

  ).نصره واخذل من خذله

  

  والؤه كــواليتي، : (يــا رســول اهللا، والؤه كمــا ذا؟ فقــال: فقــام إليــه ســلمان الفارســي فقــال

اليـوم  : (، وأنـزل اهللا تبـارك وتعـالى       )من نفـسه فعلـي أولـى بـه مـن نفـسه            من كنت أولى به     

فقـال سـلمان   ٤). أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتـي ورضـيت لكـم اإلسـالم دينـا        

بـل فيـه   : |يا رسول اهللا، أنزلت هذه اآليات في علي خاصة؟ فقال رسول اهللا  : الفارسي

  ).وفي أوصيائي إلى يوم القيامة

                                                
  .٥٩اآلية : سورة النساء ١
  .٥٥اآلية : المائدة سورة ٢
  .ولم يتخذوا: وفي المصحف. ١٦اآلية :  سورة التوبة٣
  .٣اآلية :  سورة المائدة٤
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يــا ســلمان، اشــهد أنــت ومــن حــضرك بــذلك وليبلــغ الــشاهد  : (|هللا ثــم قــال رســول ا
  علــي أخــي ووزيــري : (فقــال. يــا رســول اهللا، بيــنهم لنــا: فقــال ســلمان الفارســي). الغائــب

  .ووصيي ووارثي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعـدي، وأحـد عـشر إمامـا مـن ولـده         
القـرآن معهـم    . احدا بعد واحد  أولهم ابني الحسن، ثم الحسين، ثم تسعة من ولد الحسين و          

  ).وهم مع القرآن ال يفارقونه حتى يردوا علي الحوض
  

  نــشهد أنــا ســمعنا ذلــك مــن رســول اهللا كمــا  : فقــام اثنــا عــشر رجــال مــن البــدريين فقــالوا 
وقـال بقيـة   .  علـى ذلـك  |قلت سواء لم تزد فيه ولم تنقص حرفا، وأشـهدنا رسـول اهللا    

  :×فقـال   .  كله، وهؤالء االثنـا عـشر خيارنـا وأفـضلنا          قد سمعنا ذلك ولم نحفظ    : السبعين
  .صدقتم، ليس كل الناس يحفظ، بعضهم أحفظ من بعض

  
  أبــو الهيــثم بــن التيهــان وأبــو أيــوب األنــصاري وعمــار بــن : فقــام مــن االثنــي عــشر أربعــة

  نــشهد أنــا قــد ســمعنا قــول  : ياســر وخزيمــة بــن ثابــت ذو الــشهادتين رحمهــم اهللا، فقــالوا 
  . وحفظناه أنه قال يومئذ وهو قائم وعلي قائم إلى جنبه| رسول اهللا

  
يا أيها الناس، إن اهللا أمرني أن أنصب لكم إمامـا ووصـيا يكـون               : (|ثم قال رسول اهللا     

وصي نبيكم فيكم وخليفتي في أمتـي وفـي أهـل بيتـي مـن بعـدي والـذي فـرض اهللا علـى              
ربـي خـشية طعـن أهـل النفـاق          فراجعـت   . المؤمنين في كتابه طاعتـه وأمـركم فيـه بواليتـه          

  ).وتكذيبهم، فأوعدني ألبلغها أو ليعذبني
  

   أمـركم فـي كتابـه بالـصالة     - جـل اسـمه    -أيهـا النـاس، إن اهللا       : (|ثم قال رسـول اهللا      
  وقــد بينتهــا لكــم وســننتها، والزكــاة والــصوم والحــج فبينتهــا وفــسرتها لكــم، وأمــركم فــي 

أنها خاصـة لعلـي بـن أبـي طالـب واألوصـياء مـن            كتابه بالوالية وإني أشهدكم أيها الناس       
  ولدي وولد أخي ووصيي، علي أولهم ثم الحسن ثم الحسين ثم تسعة من ولد الحسين
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  .ابني، ال يفارقون الكتاب وال يفارقهم حتى يردوا علي الحوض
  

  يــا أيهــا النــاس، إنــي قــد أعلمــتكم مفــزعكم وإمــامكم بعــدي ودلــيلكم وهــاديكم وهــو   
طالب، وهو فيكم بمنزلتـي فـيكم، فقلـدوه ديـنكم وأطيعـوه فـي جميـع                 أخي علي بن أبي     

 أموركم، فإن عنده جميع ما علمني اهللا وأمرني اهللا أن أعلمه إياه وأعلمكم أنـه عنـده، فاسـألوه     
  وتعلموا منه ومـن أوصـيائه بعـده، وال تعلمـوهم وال تتقـدموهم وال تتخلفـوا عـنهم، فـإنهم                     

  ).وال يزايلهممع الحق والحق معهم ال يزايلوه 
  

  حديث الكساء وآية التطهير
  : ألبي الدرداء وأبي هريرة ومن حوله×ثم قال علي 

إنمـا يريـد اهللا ليـذهب عـنكم         (أيها الناس، أتعلمون أن اهللا تبارك وتعـالى أنـزل فـي كتابـه               
 وفاطمــة والحــسن |فجمعنــي رســول اهللا  ١). الــرجس أهــل البيــت ويطهــركم تطهيــرا

  اللهــم هــؤالء عترتــي وخاصــتي وأهــل بيتــي، فأذهــب  : (ه وقــالوالحــسين معــه فــي كــسائ
  إنـك علـى    : (وأنـا يـا رسـول اهللا؟ فقـال        : فقالـت أم سـلمة    ). عنهم الرجس وطهرهم تطهيـرا    

   خير، وإنما أنزلت في وفي أخي علي وابنتي فاطمـة وفـي ابنـي الحـسن والحـسين وفـي تـسعة أئمـة مـن           
  ). ليس معنا غيرنا خاصة- صلوات اهللا عليهم -ولد الحسين ابني 

  
 |نـشهد أن أم سـلمة حـدثتنا بـذلك، فـسألنا عـن ذلـك رسـول اهللا                    : فقام كلهـم فقـالوا    

  .فحدثنا به كما حدثتنا أم سلمة به
  

  ^الصادقون في القرآن هم األئمة 
  يـا أيهـا   : (أنشدكم اهللا، هـل تعلمـون أن اهللا جـل اسـمه أنـزل فـي كتابـه                 : ×ثم قال علي    

  
                                                

  .٣اآلية : سورة المائدة ١
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يـا رسـول اهللا، أعامـة هـي أم          : ، فقـال سـلمان    ١)  وكونوا مع الـصادقين    الذين آمنوا اتقوا اهللا   
أما المأمورون فعامة ألن جماعة المؤمنين أمروا بذلك، وأمـا الـصادقون فخاصـة              (: خاصة؟ فقال 

  ).ألخي علي بن أبي طالب وأوصيائي من بعده إلى يوم القيامة
  

  هللا، لــم خلفتنــي؟يــا رســول ا:  فــي غــزوة تبــوك|وقلــت لرســول اهللا : ×قــال علــي 
يا علي، إن المدينة ال تصلح إال بي أو بك، وأنت مني بمنزلة هـارون مـن موسـى إال     : فقال

  .النبوة فإنه ال نبي بعدي
ــالوا     ــصار فق ــاجرين واألن ــن المه ــه م ــام رجــال ممــن مع ــن   : فق ــك م ــا ســمعنا ذل ــشهد أن   ن

  . في غزوة تبوك|رسول اهللا 
  

  ^ة الشهداء على الناس في القرآن هم األئم
يـا أيهـا الـذين    : (أنشدكم اهللا، أتعلمون أن اهللا عز وجل أنـزل فـي سـورة الحـج         : ×فقال  

  وجاهـدوا فـي اهللا     . آمنوا اركعوا واسجدوا واعبـدوا ربكـم وافعلـوا الخيـر لعلكـم تفلحـون              
حق جهاده هو اجتباكم ومـا جعـل علـيكم فـي الـدين مـن حـرج ملـة أبـيكم إبـراهيم هـو                         

ي هذا ليكون الرسـول شـهيدا علـيكم وتكونـوا شـهداء علـى               سماكم المسلمين من قبل وف    
ــأقيموا الــصالة وآتــوا الزكــاة واعتــصموا بــاهللا هــو مــوالكم فــنعم المــولى ونعــم       النــاس ف

  يــا رسـول اهللا، مــن هـؤالء الــذين أنـت علــيهم شـهيد وهــم     :  ، فقـام ســلمان فقـال  ٢)النـصير 
الـدين مـن حـرج ملـة أبـيهم          شهداء على الناس، الذين اجتباهم اهللا ومـا جعـل علـيهم فـي               

  إبراهيم؟
إنما عنى بذلك ثالثة عـشر إنـسانا أنـا وأخـي علـي بـن أبـي طالـب                    : (|قال رسول اهللا    

  وأحد عشر من ولدي، واحـدا بعـد واحـد، كلهـم أئمـة، القـرآن معهـم وهـم مـع القـرآن،                        
  .اللهم نعم: قالوا. ال يفترقون حتى يردوا علي الحوض

                                                
  .١١٩اآلية : سورة التوبة ١
  .٧٨ و ٧٧اآليتان :  سورة الحج٢
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  ^ء األئمة االثني عشر حديث الثقلين والنص على أسما
   ولــم يخطــب - قــام خطيبــا |أنــشدكم اهللا، أتعلمــون أن رســول اهللا : ×قــال علــي 

: يا أيها الناس، إني قـد تركـت فـيكم أمـرين لـن تـضلوا مـا تمـسكتم بهمـا         : ( وقال-بعدها  
كتاب اهللا وعترتي أهل بيتي، فإنه قد عهد إلي اللطيف الخيبر أنهمـا لـن يفترقـا حتـى يـردا                     

  ؟)لحوضعلي ا
  .حسبي اهللا: ×فقال . |اللهم نعم، قد شهدنا ذلك كله من رسول اهللا : فقالوا

  
   حــين خطــب |نــشهد أن رســول اهللا : فقـام االثنــا عــشر مــن الجماعــة البـدريين فقــالوا  

  يـا رسـول اهللا، أكـل      : في اليوم الذي قبض فيه قام عمـر بـن الخطـاب شـبه المغـضب فقـال                 
  أهل بيتك؟

  ائي، أخـي مـنهم ووزيـري ووارثـي وخليفتـي فـي أمتـي وولـي كـل                   ال ولكن أوصـي   : فقال
 وأشـار بيـده إلـى الحـسن     -هذا أولهم وخيـرهم ثـم ابنـاي هـذان     مؤمن بعدي وأحد عشر من ولده،  

 ثم وصي ابني يسمى باسم أخي علـي وهـو ابـن الحـسين، ثـم وصـي علـي وهـو ولـده واسـمه               -والحسين  

 ثم علـي بـن موسـى، ثـم محمـد بـن علـي، ثـم علـي بـن           محمد، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر،     

  اسـمه كاسـمي وطينتـه كطينتـي،       . محمد، ثم الحسن بن علـي، ثـم محمـد بـن الحـسن مهـدي األمـة                 
  يتلــو . يــأمر بــأمري وينهــى بنهيــي، يمــأل األرض قــسطا وعــدال كمــا ملئــت ظلمــا وجــورا  
ــردوا علــي الحــوض، شــهداء اهللا فــي      ــى ي ــضا، واحــدا بعــد واحــد حت ــضهم بع    أرضــه بع

  .من أطاعهم أطاع اهللا ومن عصاهم عصى اهللا. وحججه على خلقه
  ذكرتنــا مــا كنــا نــسينا، نــشهد : فقــام بــاقي الــسبعين البــدريين ومــثلهم مــن اآلخــرين فقــالوا

  .|أنا قد سمعنا ذلك من رسول اهللا 
   فـي  | إلى الـسؤال فلـم يـدع شـيئا ممـا سـأل عنـه فـي مـسجد رسـول اهللا             ×ثم عاد   

  فيه، | على آخر مناقبه وما قال رسول اهللا         × إال ناشدهم فيه حتى أتى       ١ خالفة عثمان 
  .|كل ذلك يصدقونه ويشهدون أنه حق سمعوه من رسول اهللا 

                                                
  . من هذا الكتاب١١الحديث : راجع عما قاله عليه السالم في خالفة عثمان ١
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٥  
  ×كتاب معاوية جوابا ألمير المؤمنين 

  
  فلما حدث أبـو الـدرداء وأبـو هريـرة معاويـة بكـل ذلـك وبمـا رد عليـه النـاس وجـم مـن                           

   ويــا أبــا هريــرة، لــئن كــان مــا تحــدثاني عنــه حقــا لقــد هلــك  يــا أبــا الــدرداء: ذلــك وقــال
  .المهاجرون واألنصار غيره وغير أهل بيته وشيعته

  
  ×تقية أمير المؤمنين 

لـئن كـان مـا قلـت وادعيـت واستـشهدت عليـه              : ×ثم كتب معاوية إلى أميـر المـؤمنين         
يـرك وغيـر أهـل بيتـك     لقد هلك أبو بكر وعمـر وعثمـان وجميـع المهـاجرين واألنـصار غ     أصحابك حقا   

  .وشيعتك

  
ــث     ــه لعلــى وجهــين مــا لهمــا ثال ــا : وقــد بلغنــي ترحمــك علــيهم واســتغفارك لهــم، وإن   إم

تقية إن أنت تبرأت منهم خفت أن يتفرق عنك أهل عـسكرك الـذين تقـاتلني بهـم، أو أن                    
  وقـد بلغنـي وجـائني بـذلك بعـض مـن تثـق بـه مـن خاصـتك                    . الذي ادعيت باطل وكـذب    

إني قد سميت ثالثة بنين لي أبا بكر وعمـر          (: تك الضالة وبطانتك بطانة السوء    بأنك تقول لشيع  

  ).، فإذا سمعتموني أترحم على أحد من أئمة الضاللة فإني أعني بذلك بني١وعثمان 
  

  مشاهدات معاوية في السقيفة
  أنـا قـد رأينـاك بأعيننـا، فـال نحتـاج أن نـسأل            : والدليل على صدق ما أتوني به ورقـوه إلـي         

  
                                                

  :يا عثمان ثم قال: كنا جلوسا عند علي عليه السالم فدعا ابنه عثمان فقال:  قال٣٠٧ ص ٣١ج : ارروي في البح ١
  .إني لم أسمه باسم عثمان الشيخ الكافر، وإنما سميته باسم عثمان بن مظعون
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 ذلك غيرنـا، رأيتـك حملـت امرأتـك فاطمـة علـى حمـار وأخـذت بيـد ابنيـك الحـسن                  من

 فلـم تـدع أحـدا مـن أهـل بـدر وأهـل الـسابقة إال دعـوتهم                    - إذ بويع أبو بكر      -والحسين  

  .سـلمان وأبـو ذر والمقـداد والزبيـر     : واستنصرتهم عليـه فلـم تجـد مـنهم إنـسانا غيـر أربعـة              

ونصروك، ولكن ادعيـت بـاطال ومـا ال يقـرون           لعمري لو كنت محقا ألجابوك وساعدوك       

  .به

  غلبــت يــا بــن أبــي طالــب : ( حــين قــال لــك-وســمعتك أذنــاي وأنــت تقــول ألبــي ســفيان 

  ودعـاك إلـى   ) على سـلطان ابـن عمـك، ومـن غلبـك عليـه أذل أحيـاء قـريش تـيم وعـدي              

لو وجدت أعوانا أربعين رجـال مـن المهـاجرين واألنـصار مـن أهـل           : ( فقلت -أن ينصرك   

  .، فلما لم تجد غير أربعة رهط بايعت مكرها)لسابقة لناهضت هذا الرجلا

  

٦  
   جوابا لمعاوية×كتاب أمير المؤمنين 

  

  :×فكتب إليه أمير المؤمنين : قال

  

  بــسم اهللا الرحمــان الــرحيم، أمــا بعــد، فقــد قــرأت كتابــك فكثــر تعجبــي ممــا خطــت فيــه   

  خطــب الجليـل علــى هــذه األمــة  يـدك وأطنبــت فيــه مـن كالمــك، ومــن الـبالء العظــيم وال   

 أن يكون مثلك يتكلم أو ينظر في عامة أمرهم أو خاصته، وأنت من تعلم وابن من تعلم وأنا مـن                    

  !قد علمت وابن من قد علمت

  

  وسأجيبك فيمـا قـد كتبـت بجـواب ال أظنـك تعقلـه أنـت وال وزيـرك ابـن النابغـة عمـرو،                        
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مــرك بهــذا الكتــاب وزينــه لــك،   ، فإنــه هــو الــذي أ١الموافــق لــك كمــا وافــق شــن طبقــة 
  .وحضركما فيه إبليس ومردة أصحابه

  
 وعرفنـي أنـه رآى علـى منبـره اثنـي عـشر رجـال، أئمـة         |واهللا لقد أخبرني رسـول اهللا      

   وينزلـون علـى صـورة القـرود، يـردون أمتـه            |ضالل من قريش يصعدون منبر رسـول اهللا         
 رجـال رجـال وكـم يملـك كـل           قد خبرنـي بأسـمائهم    . على أدبارهم عن الصراط المستقيم    

عشرة منهم مـن بنـي أميـة ورجـالن مـن حيـين مختلفـين مـن         . واحد منهم واحد بعد واحد    
فلـيس مـن دم      قريش، عليهما مثل أوزار األمة جميعا إلى يوم القيامة ومثل جميـع عـذابهم             

  .يهراق في غير حقه وال فرج يغشى حراما وال حكم بغير حق إال كان عليهما وزره
ــاب اهللا دخــال     : (قــولوســمعته ي ــوا كت ــين رجــال جعل ــوا ثالث ــاص إذا بلغ ــي الع   إن بنــي أب

  ).وعباد اهللا خوال ومال اهللا دوال
  

ــا أخــي، إنــك لــست كمثلــي : |وقــال رســول اهللا  ــالحق  . ي إن اهللا أمرنــي أن أصــدع ب
  جاهـد فـي سـبيل      : (وأخبرني أنه يعصمني من الناس وأمرني أن أجاهد ولـو بنفـسي، فقـال             

، فكنــت أنــا وأنــت ٣) حــرض المــؤمنين علــى القتــال: (، وقــال٢) لــف إال نفــسكاهللا ال تك
  وقــد مكثــت بمكــة مــا مكثــت لــم أؤمــر بقتــال، ثــم أمرنــي اهللا بالقتــال ألنــه   . المجاهــدين

  .ال يعرف الدين إال بي وال الشرائع وال السنن واألحكام والحدود والحالل والحرام
  

   ومــا أمـرتهم فيـك مــن واليتـك ومـا أظهــرت     وإن النـاس يـدعون بعـدي مــا أمـرهم اهللا بـه     
   مخالفة ما٤، وال سيما لما أتوك قبل متعمدين غير جاهلين وال اشتبه عليهم فيهمن حجتك، 

                                                
  .مثل يضرب للشيئين يتفقان) وافق شن طبقة(قوله  ١
  .(...قاتل في سبيل اهللاف: (، واآلية هكذا٨٤اآلية :  إشارة إلى سورة النساء٢
  .٦٥اآلية :  سورة األنفال٣
  .أن لهم سابقة سوء معك في حياتي قبل غصب حقك بعد مماتي) لما أتوك( لعل المراد من قوله ٤
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فـإن وجـدت أعوانـا علـيهم فجاهـدهم وإن لـم تجـد أعوانـا فـاكفف يـدك                   . أنزل اهللا فيك  
الحـق وإال   واحقن دمك فإنك إن نابذتهم قتلـوك، وإن تبعـوك وأطـاعوك فـاحملهم علـى                 

فدع، وإن استجابوا لك ونابـذوك فنابـذهم وجاهـدهم، وإن لـم تجـد أعوانـا فكـف يـدك                     
   واعلـم أنـك إن دعـوتهم لــم يـستجيبوا لـك فـال تـدعن أن تجعـل الحجــة         ١واحقـن دمـك   

  .عليهم
  إنك يا أخي لـست مثلـي، إنـي قـد أقمـت حجتـك وأظهـرت لهـم مـا أنـزل اهللا فيـك وإنـه                         

ــإني كنــت   لــم يعلــم أنــي رســول اهللا وأ    ن حقــي وطــاعتي واجبــان حتــى أظهــرت لــك، ف
  قـد أظهــرت حجتـك وقمــت بـأمرك، فــإن سـكت عــنهم لـم تــأثم وإن حكمـت ودعــوت       

  .لم تأثم، غير أني أحب أن تدعوهم وإن لم يستجيبوا لك ولم يقبلوا منك
  

ــضت القـــوم ونابـــذتهم    ــاف عليـــك إن ناهـ   ويتظـــاهر عليـــك ظلمـــة قـــريش، فـــإني أخـ
يكون معك فئة أعوان تقوي بهم أن يقتلوك فيطفـأ نـور اهللا وال يعبـد              وجاهدتم من غير أن     

  .اهللا في األرض، والتقية من دين اهللا وال دين لمن ال تقية له
  

  وإن اهللا قــد قــضى الفرقــة واالخــتالف بــين هــذه األمــة، ولــو شــاء لجمعهــم علــى الهــدى  
  م يجحـد المفـضول     ولم يختلف اثنان منهم وال من خلقه ولم يتنازع في شئ مـن أمـره ولـ                

ذا الفضل فضله، ولو شاء عجل منهم النقمة وكان منه التغييـر حتـى يكـذب الظـالم ويعلـم                   
واهللا جعــل الــدنيا دار األعمــال وجعــل اآلخــرة دار الثــواب والعقــاب، . الحــق أيــن مــصيره

  شـكرا هللا   : فقلـت ٢). ليجزي الـذين أسـاؤوا بمـا عملـوا ويجـزي الـذين أحـسنوا بالحـسنى                (
  .ه وصبرا على بالئه وتسليما ورضى بقضائهعلى نعمائ

                                                
وذلك مثل أصحاب  ، إن استجابوا لك ثم خالفوك فقم في وجوههم...)إن استجابوا لك ونابذوك فنابذهم(المراد من قوله  ١

  .نالجمل والنهروا
  .٣١اآلية :  سورة النجم٢
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يا أخي، أبشر فإن حياتك وموتك معـي، وأنـت أخـي وأنـت وصـيي وأنـت                  : |ثم قال   
  وزيري وأنت وارثـي، وأنـت تقاتـل علـى سـنتي، وأنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى،                

  فاصــبر . ولـك بهــارون أســوة حــسنة إذ استــضعفه أهلــه وتظــاهروا عليــه وكــادوا أن يقتلــوه 
  لم قريش إيـاك وتظـاهرهم عليـك فإنهـا ضـغائن فـي صـدور قـوم، أحقـاد بـدر وتـرات              لظ

  .أحد
  

  وإن موســى أمــر هــارون حــين اســتخلفه فــي قومــه إن ضــلوا فوجــد أعوانــا أن يجاهــدهم  
  فافعـل أنـت كـذلك،    . بهم، وإن لم يجد أعوانا أن يكف يده ويحقن دمه وال يفـرق بيـنهم              

لم تجد أعوانا فاكفف يدك واحقـن دمـك، فإنـك    إن وجدت عليهم أعوانا فجاهدهم وإن     
  .إن نابذتهم قتلوك، وإن تبعوك وأطاعوك فاحملهم على الحق

  
 واعلم أنك إن لم تكف يدك وتحقن دمك إذا لم تجد أعوانا أتخوف عليك أن يرجـع النـاس إلـى                

  ، فاسـتظهر الحجـة علـيهم وادعهـم ليهلـك الناصـبون       عبادة األصنام والجحود بأني رسـول اهللا  
فإذا وجـدت يومـا أعوانـا علـى إقامـة الكتـاب       . لك والباغون عليك ويسلم العامة والخاصة 

والسنة فقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، فإنما يهلك مـن األمـة مـن نـصب                   
  .نفسه لك أو ألحد من أوصيائك بالعداوة، وعادى وجحد ودان بخالف ما أنتم عليه

  
مــت عليــك وعلــى طلحــة والزبيــر مــا كــان ترحمــي علــيكم ولعمــري يــا معاويــة، لــو ترح

ــة       ــيكم واســتغفاري لكــم لعن ــل يجعــل اهللا ترحمــي عل ــاطال، ب   واســتغفاري لكــم ليحــق ب
وما أنت وطلحة والزبير بأحقر جرما وال أصغر ذنبا وأهون بدعة وضـاللة ممـن اسـتنالك        . وعذابا

: ، فإن اهللا يقـول    م على رقابنا  ولصاحبك الذي تطلب بدمه ووطئا لكم ظلمنا أهل البيت وحمالك         
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا مـن الكتـاب يؤمنـون بالجبـت والطـاغوت ويقولـون للـذين                    (

ــذين لعــنهم اهللا ومــن يلعــن اهللا       ــك ال ــوا ســبيال أولئ ــذين آمن ــؤالء أهــدى مــن ال   كفــروا ه
  فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا ال يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون
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ــضله     ــن ف ــاهم اهللا م ــا آت ــى م ــاس عل ــاس ونحــن المحــسودون  ١) الن ــنحن الن ــال اهللا . ، ف   ق
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيمـا فمـنهم مـن آمـن                : (عز وجل 

، فالملك العظـيم أن جعـل اهللا فـيهم أئمـة مـن      ٢) به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا  
  فلـم تقـرون بـذلك    .  عـصى اهللا والكتـاب والحكمـة النبـوة      أطاعهم أطاع اهللا ومـن عـصاهم      

  في آل إبراهيم وتنكرونه في آل محمد؟
  

  فـــإن تكفـــر بهـــا أنـــت وصـــاحبك ومـــن قبلـــك مـــن طغـــاة الـــشام والـــيمن : يـــا معاويـــة
  !واألعراب، أعراب ربيعة ومضر جفاة األمة، فقد وكل اهللا بها قوما ليسوا بها بكافرين

  ونــور وهــدى ورحمــة وشــفاء للمــؤمنين والــذين ال يؤمنــون  إن القــرآن حــق : يــا معاويــة
  .في آذانهم وقر وهو عليهم عمى

  
  يا معاوية، إن اهللا جـل جاللـه لـم يـدع صـنفا مـن أصـناف الـضاللة والـدعاة إلـى النـار إال                 
 وقد رد عليهم واحتج عليهم في القرآن ونهى فيه عن اتباعهم، وأنزل فيهم قرآنا قاطعا ناطقـا                

لـيس  :  يقـول  |وإني سمعت من رسول اهللا      . ه من علمه وجهله من جهله     عليهم قد علم  
ومـا يعلـم تأويلـه إال    (من القرآن آية إال ولها ظهر وبطن وما منه حرف إال وإن له تأويـل،             

  .، الراسخون نحن آل محمد٣) اهللا والراسخون في العلم
  

  ، ٤) كر إال أولـو األلبـاب    آمنا به كل مـن عنـد ربنـا ومـا يـذ            : (وأمر اهللا سائر األمة أن يقولوا     
ولـو ردوه إلـى الرسـول وإلـى أولـي األمـر       : (وأن يسلموا لنا ويردوا علمه إلينا وقد قـال اهللا   

  .، هم الذين يسألون عنه ويطلبونه٥) منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

                                                
  .٥١ ـ ٥٤اآليات : سورة النساء ١
  .٥٥ و ٥٤اآليتان :  سورة النساء٢
    .٧اآلية :  سورة آل عمران٣
  .٧اآلية :  سورة آل عمران٤
  .٨٣اآلية :  سورة النساء٥
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  آيتان نزلتا في معاوية
ــاس    ــو أن الن ــري ل ــول اهللا   -لعم ــبض رس ــ  - | حــين ق ــا واتبعون ــلموا لن ــدونا  س   ا وقل

  أمورهم ألكلوا من فـوقهم ومـن تحـت أرجلهـم، ولمـا طمعـت فيهـا أنـت يـا معاويـة فمـا                         
  .فاتهم منا أكثر مما فاتنا منهم

  
  ولقــد أنــزل اهللا فــي وفيــك خاصــة آيــة مــن القــرآن تتلوهــا أنــت ونظــراؤك علــى ظاهرهــا  

 بيمينـه فـسوف     فأمـا مـن أوتـي كتابـه       : (وال تعلمون تأويلها وباطنها، وهي في سورة الحاقة       
  إلـى آخـر اآليـة، وذلـك      ١) وأما مـن أوتـي كتابـه بـشماله        : (إلى قوله ) يحاسب حسابا يسيرا  

  أنه يدعى بكـل إمـام ضـاللة وإمـام هـدى ومـع كـل واحـد منهمـا أصـحابه الـذين بـايعوه                          
  .فيدعى بي ويدعى بك

  
   مــا يــا ليتنــي لــم أوت كتابيــه ولــم أدر: (يــا معاويــة، وأنــت صــاحب السلــسلة الــذي يقــول

 يقولـه فيـك،   |، واهللا لقـد سـمعت ذلـك مـن رسـول اهللا      ٢إلى آخـر القـصص    ) حسابيه
  .وكذلك كل إمام ضاللة كان قبلك ويكون بعدك له مثل ذلك من خزي اهللا وعذابه

  
  آية نزلت في بني أمية

  
  ومــا جعلنــا الرؤيـــا التــي أرينـــاك إال فتنــة للنـــاس    : (ونــزل فــيكم قـــول اهللا عــز وجـــل   

  
                                                

سوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب فأما من أوتي كتابه بيمينه ف: ( وتمام اآليات هكذا٦اآلية : اآلية األولى في سورة االنشقاق ١
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم : (، وتمام اآليات هكذا١٩ - ٣٧اآليات : واآلية الثانية في سورة الحاقة). إلى أهله مسرورا

أسلفتم في األيام اقرؤا كتابيه إني ظننت أني مالق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما 
الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغني عني ما ليه هلك 

  ...).عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه
ثم في سلسلة : ( من هذه السورة٣٢، إشارة إلى قوله تعالى في اآلية )أنت صاحب السلسلة(قوله و. ٢٥ - ٢٩اآليات : سورة الحاقة ٢

  ).ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه
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 اثنـي عـشر إمامـا مـن         |، وذلك حين رآى رسـول اهللا        ١) نة في القرآن  والشجرة الملعو 
ــين      ــارهم القهقــرى، رجــالن مــن حي ــاس علــى أدب ــردون الن ــره ي ــضاللة علــى منب   أئمــة ال
مختلفين من قريش وعشرة من بني أمية، أول العـشرة صـاحبك الـذي تطلـب بدمـه وأنـت                    

 |قـد لعنـه رسـول اهللا       وابنك وسبعة من ولد الحكم بن أبـي العـاص، أولهـم مـروان، و              
  ٢. |وطرده وما ولد حين استمع لنساء رسول اهللا 

  
  .يا معاوية، إنا أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخرة على الدنيا ولم يرض لنا الدنيا ثوابا

ــول اهللا   ــمعت رســ ــد ســ ــول  |وقــ ــويحبك، يقــ ــرك وصــ ــت ووزيــ ــغ : ( أنــ   إذا بلــ
  ٣). اد اهللا خوال ومال اهللا دوالبنو أبي العاص ثالثين رجال اتخذوا كتاب اهللا دخال وعب

  
  يا معاوية، إن نبـي اهللا زكريـا نـشر بالمنـشار ويحيـى ذبـح وقتلـه قومـه وهـو يـدعوهم إلـى                

ــدنيا علــى اهللا   ــاء   . اهللا عــز وجــل، وذلــك لهــوان ال ــديما حــاربوا أولي ــشيطان ق ــاء ال   إن أولي
ــال اهللا ــرحمن، ق ــين بغ  : (ال ــات اهللا ويقتلــون النبي ــذين يكفــرون بآي ــون  إن ال ــر حــق ويقتل   ي

  ٤). الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم
  

                                                
  .٦٠اآلية : سورة اإلسراء ١
 عن البالذري أن الحكم بن أبي العاص كان جارا لرسول اهللا صلى اهللا ٢٤٣ ص ٨ج : روى العالمة األميني في الغدير ٢

وكان قدومه المدينة بعد فتح مكة وكان مغموصا عليه . في الجاهلية وكان أشد جيرانه أذى له في اإلسالمعليه وآله 
فكان يمر خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فيغمز به ويحكيه ويخلج بأنفه وفمه، وإذا صلى قام خلفه . في دينه

 اهللا صلى اهللا عليه وآله ذات يوم وهو في بعض واطلع على رسول. فبقي على تخليجه وأصابته خبلة. فأشار بإصبعه
فغربهم . ال يساكنني وال ولده: من عذيري من هذه الوزغة اللعين؟ ثم قال: حجر نساءه، فعرفه وخرج إليه بعنزة وقال

  .جميعا إلى الطائف
ا كنت آلوي طرداء م: فلما قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله كلم عثمان أبا بكر فيهم وسأله ردهم فأبى ذلك وقال

  .فلما استخلف عثمان أدخلهم المدينة. ثم لما استخلف عمر كلمه فيهم فقال مثل قول أبي بكر. رسول اهللا
  .أي يتخذون كتاب اهللا خديعة وعباد اهللا عبيدا وإماء ويتداولون مال اهللا بينهم) كتاب اهللا دخال( قوله ٣
  .٢١اآلية :  سورة آل عمران٤
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   قــد أخبرنــي أن أمتــه سيخــضبون لحيتــي مــن دم رأســي، |يــا معاويــة، إن رســول اهللا 
 وإني مستشهد، وستلي األمة من بعدي، وأنك ستقتل ابني الحسن غدرا بالسم، وأن ابنـك يزيـد          

  . منه ابن الزانيةلعنه اهللا سيقتل ابني الحسين، يلي ذلك
  

   عن تسلط بني أمية على األمة×إخباره 
ــن الحكــم          ــروان ب ــد م ــاص وول ــي الع ــد أب ــن ول ــبعة م ــدك س ــن بع ــيليها م ــة س   وأن األم

 يتواثبـون علـى منبـره    |وخمسة من ولده تكملة اثني عشر إماما قـد رآهـم رسـول اهللا          
 أنهم أشد الناس عـذابا يـوم      تواثب القردة، يردون أمته عن دين اهللا على أدبارهم القهقرى، و          

وأن اهللا ســيخرج الخالفــة مــنهم برايــات ســود تقبــل مــن الــشرق، يــذلهم اهللا بهــم  . القيامــة
  .ويقتلهم تحت كل حجر

  
  × عن ظهور اإلمام المهدي ×إخبار أمير المؤمنين 

  
  وأن رجال من ولدك مـشوم ملعـون جلـف جـاف منكـوس القلـب فـظ غلـيظ قـد نـزع اهللا                 

  الرحمة، أخواله مـن كلـب، كـأني أنظـر إليـه ولـو شـئت لـسميته ووصـفته                    من قلبه الرأفة و   
  .وابن كم هو

  
ــسرفون فيهــا فــي القتــل والفــواحش، ويهــرب      ــدخلونها في ــة في ــى المدين ــشا إل ــث جي   فيبع

  .منه رجل من ولدي زكي نقي، الذي يمأل األرض عدال وقسطا كمـا ملئـت ظلمـا وجـورا                  
وهـو مـن ولـد ابنـي الحـسين الـذي يقتلـه           . متهوإني ألعرف اسمه وابن كم هو يومئذ وعال       

فيهرب إلى مكة ويقتـل صـاحب ذلـك الجـيش رجـال مـن               . ابنك يزيد، وهو الثائر بدم أبيه     
  .ولدي زكيا بريا عند أحجار الزيت

  
ــمائهم           ــدتهم وأس ــرهم وع ــم أمي ــم اس ــي ألعل ــى مكــة، وإن ــيش إل ــك الج ــسير ذل ــم ي   ث

  قال اهللا.  األرض خسف اهللا بهموسمات خيولهم، فإذا دخلوا البيداء واستوت بهم
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مـن تحـت   :  قـال -١) ولو تـرى إذ فزعـوا فـال فـوت وأخـذوا مـن مكـان قريـب        : (عز وجل 
  . فال يبقى من ذلك الجيش أحد غير رجل واحد يقلب اهللا وجهه من قبل قفاه-أقدامكم 

ــف    ــزع كقــزع الخري ــا يجتمعــون مــن أطــراف األرض ق ــث اهللا للمهــدي أقوام   واهللا . ويبع
فيــدخل المهــدي الكعبــة ويبكــي . رف أســمائهم واســم أميــرهم ومنــاخ ركــابهمإنــي ألعــ

أمـن يجيـب المـضطر إذا دعـاه ويكـشف الـسوء ويجعلكـم          : (ويتضرع، قال اهللا عـز وجـل      
  .هذا لنا خاصة أهل البيت٢) خلفاء األرض

  
   من مراسالته لمعاوية×هدف أمير المؤمنين 

  اب وإنـي ألعلـم أنـك ال تنتفـع بـه، وأنـك          أما واهللا يا معاويـة، لقـد كتبـت إليـك هـذا الكتـ              
ستفرح إذا أخبرتك أنك سـتلي األمـر وابنـك بعـدك، ألن اآلخـرة ليـست مـن بالـك وأنـك                       

وستندم كما ندم من أسس هذا األمر لك وحملك على رقابنا حـين       . باآلخرة لمن الكافرين  
  .لم تنفعه الندامة

اتبي أن ينـسخ ذلـك لـشيعتي        إنـي أمـرت كـ     : ومما دعاني إلى الكتاب إليك بمـا كتبـت بـه          
ورؤوس أصحابي لعل اهللا أن ينفعهم بذلك، أو يقرأه واحد ممن قبلك فيخرجه اهللا بـه وبنـا            

  .من الضاللة إلى الهدى ومن ظلمك وظلم أصحابك وفتنتهم، وأحببت أن أحتج عليك
  
  

٧  
  ×جواب معاوية األخير إلى أمير المؤمنين 

  
  :فكتب إليه معاوية

  )!الحسن تملك اآلخرة، وهنيئا لنا نملك الدنياهنيئا لك يا أبا (

                                                
  .٥١اآلية : سورة سبأ ١
  .٦٢اآلية :  سورة النمل٢
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٢٦  
  

١  
  احتجاجات قيس بن سعد بن عبادة على معاوية

  

  : قاال- حديثهما واحد، هذا وذلك -أبان عن سليم وعمر بن أبي سلمة 

ــؤمنين           ــر الم ــل أمي ــا قت ــد م ــة بع ــه المدين ــي خالفت ــا ف ــة حاج ــدم معاوي ــالح ×ق    وص

  نظــر فــإذا الــذي اســتقبله مــن قــريش أكثــر مــن  ، ف١فاســتقبله أهــل المدينــة . ×الحــسن 

  )!إنهم محتاجون ليست لهم دواب: (فسأل عن ذلك، فقيل له. األنصار

  

ــال       ــادة فق ــن عب ــعد ب ــن س ــيس ب ــى ق ــة إل ــت معاوي ــا لكــم    : فالتف ــصار، م ــشر األن ــا مع   ي

: - وكـان سـيد األنـصار وابـن سـيدهم           -ال تستقبلوني مع إخوانكم من قريش؟ فقال قيس         

  فـأين النواضـح؟ فقـال    :  أن لـم تكـن لنـا دواب فقـال معاويـة           - أميـر المـؤمنين       يـا  -أقعدنا  

 أفنيناها يوم بدر ويوم أحد وما بعدهما فـي مـشاهد رسـول اهللا حـين ضـربناك وأبـاك علـى اإلسـالم            :قيس

  .حتى ظهر أمر اهللا وأنتم كارهون

  

ــة  ــال معاوي ــرا : ق ــم غف ــيس . الله ــال ق ــال  : ق ــول اهللا ق ــا إن رس ــترو : (أم ــدي إنكــم س   ن بع

  فاصـبروا حتـى    : فقـال . أمرنـا أن نـصبر حتـى نلقـاه        : فمـا أمـركم؟ قـال     : فقال معاويـة  ). إثرة

  !تلقوه

  

                                                
  .فتلقته قريش بوادي القرى واألنصار بأبواء المدينة: في المثالب البن شهرآشوب ١
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ــتم    : ثــم قــال قــيس  ــدر وأن ــوم ب ــا بنواضــحنا؟ واهللا لقــد لقينــاكم عليهــا ي ــا معاويــة، تعيرن   ي
 ثم دخلت أنت وأبـوك كرهـا  . جاهدون على إطفاء نور اهللا وأن تكون كلمة الشيطان هي العليا   

  .في اإلسالم الذي ضربناكم عليه
  

  .كأنــك تمــن علينــا بنــصرتك إيانــا، واهللا لقــريش بــذلك المــن والطــول  : فقــال لــه معاويــة
   بنــصرتكم رســول اهللا وهــو مــن قــريش وهــو  - يــا معــشر األنــصار -ألــستم تمنــون علينــا 

  .ابن عمنا ومنا؟ فلنا المن والطول إذ جعلكم اهللا أنصارنا وأتباعنا فهداكم بنا
  

   في نصرة اإلسالم×سوابق أبي طالب 
  إن اهللا عز وجـل بعـث محمـدا رحمـة للعـالمين، فبعثـه إلـى النـاس كافـة، إلـى              : فقال قيس 

ــه واختــصه برســالته    ــاره لنبوت ــيض، واخت   فكــان . الجــن واألنــس واألحمــر واألســود واألب
منـع  أول من صدقه وآمن به ابن عمه علي بن أبي طالب وكان أبو طالب عمه يذب عنه وي          

  .منه ويحول بين كفار قريش وبينه أن يروعوه أو يؤذوه ويأمره بتبليغ رساالت ربه
فلم يزل ممنوعا من الضيم واألذى حتـى مـات عمـه أبـو طالـب وأمـر ابنـه عليـا بموازرتـه                         
ونصرته فوازره علي ونصره وجعل نفسه دونه في كل شـديدة وكـل ضـيق وكـل خـوف،                   

  .وأكرمه من بين جميع العرب والعجمواختص اهللا بذلك عليا من بين قريش 
  

 جميع بني عبد المطلب فـيهم أبـو طالـب وأبـو لهـب، وهـم يومئـذ                |فجمع رسول اهللا    
، ورسـول اهللا يومئـذ فـي        × وخادمه يومئذ علـي      |أربعون رجال فدعاهم رسول اهللا      

  أيكـم ينتـدب أن يكـون أخـي ووزيـري ووارثـي وخليفتـي        : (حجر عمه أبي طالب، فقـال     
  ؟)ولي كل مؤمن بعديفي أمتي و

  
أنـا يـا رسـول      : (×فقـال علـي     .  ثالث مرات  |فسكت القوم حتى أعادها رسول اهللا       

ــك ــلى اهللا عليـ ــه    ). اهللا، صـ ــي فيـ ــل فـ ــره وتفـ ــي حجـ ــي فـ ــول اهللا رأس علـ ــع رسـ   فوضـ
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  يـا أبـا طالـب، اسـمع        : (ثـم قـال ألبـي طالـب       ). اللهم امأل جوفه علما وفهما وحكما     : (وقال
  وآخـى بـين    ).  فقـد جعلـه اهللا مـن نبيـه بمنزلـة هـارون مـن موسـى                 اآلن البنك علي وأطـع،    

  .الناس وآخى بين علي وبين نفسه
  

  مـنهم أهـل البيـت    : فلم يدع قـيس بـن سـعد شـيئا مـن مناقبـه إال ذكرهـا واحـتج بهـا وقـال           
جعفر بن أبي طالب الطيار في الجنة بجنـاحين، اختـصه اهللا بـذلك مـن بـين النـاس، ومـنهم         

ــشهدا  ــزة ســيد ال ــالمين  حم ــساء الع ــيدة ن ــة س ــنهم فاطم ــريش   . ء، وم ــن ق ــإذا وضــعت م   ف
 وأحـب  - يـا معـشر قـريش    -رسول اهللا وأهل بيته وعترته الطيبين، فـنحن واهللا خيـر مـنكم       

  .إلى اهللا ورسوله وإلى أهل بيته منكم
  

ــبض رســول اهللا   ــالوا  |لقــد ق ــم ق ــصار إلــى والــدي ســعد ث ــايع : ( فاجتمعــت األن   ال نب
ــعد  ــر س ــاءت ). غي ــن       فج ــه م ــه وقرابت ــه وخاصــمونا بحق ــل بيت ــي وأه ــة عل ــريش بحج   ق
  .^فما يعدو قـريش أن يكونـوا ظلمـوا األنـصار أو ظلمـوا آل محمـد             . |رسول اهللا   

ولعمري ما ألحد من األنصار وال لقريش وال ألحد من العـرب والعجـم فـي الخالفـة حـق         
  .وال نصيب مع علي بن أبي طالب وولده من بعده

  
  يــا بــن ســعد، عمــن أخــذت هــذا وعمــن رويتــه وعمــن ســمعته؟  : فغــضب معاويــة وقــال

  سـمعته وأخذتـه ممـن هـو خيـر مـن أبـي         : أبوك أخبرك بـذلك وعنـه أخذتـه؟ فقـال قـيس           
ذاك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، عـالم  : ومن هو؟ قال: قال. وأعظم علي حقا من أبي   

  :أنزل وهو قوله عز وجلهذه األمة وديانها وصديقها وفاروقها الذي أنزل اهللا فيه ما 
  فلـم يـدع قـيس آيـة نزلـت          ١). قل كفى باهللا شهيدا بيني وبينكم ومن عنـده علـم الكتـاب            (

  . إال ذكرها×في علي 
  

                                                
  .٤٣اآلية : سورة الرعد ١
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  فـإن صـديقها أبـو بكـر وفاروقهـا عمـر، والـذي عنـده علـم الكتـاب عبـد اهللا                   : فقال معاوية 
  !بن سالم

  أفمـن كـان علـى بينـة مـن          : ( فيـه  أحق بهذه األسماء وأولـى بهـا الـذي أنـزل اهللا           : قال قيس 
  إنمـا أنـت منـذر ولكـل قـوم          : (، والـذي أنـزل اهللا جـل اسـمه فيـه           ١) ربه ويتلـوه شـاهد منـه      

  ، فأســـقطتم ذلـــك، والـــذي نـــصبه )وعلـــي لكـــل قـــوم هـــاد: (، واهللا لقـــد نزلـــت٢) هـــاد
، )من كنت أولى به من نفـسه فعلـي أولـى بـه مـن نفـسه      : ( بغدير خم فقال  |رسول اهللا   

أنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إال أنـه ال نبـي              : (له رسول اهللا في غـزوة تبـوك       وقال  
  ).بعدي

  
  
  

٢  
  ×بداية خطة معاوية في لعن علي 

  
وكان معاوية يومئـذ بالمدينـة، فعنـد ذلـك نـادى مناديـه وكتـب بـذلك نـسخة إلـى جميـع                 

 طالب أو فضائل أال برئت الذمة ممن روى حديثا في مناقب علي بن أبي: (البلدان إلى عماله 
  ).أهل بيته وقد أحل بنفسه العقوبة

  
 ×وقامت الخطباء في كل كورة ومكان وعلى كـل المنـابر بلعـن علـي بـن أبـي طالـب                    

ــراءة منـــه والوقيعـــة فيـــه وفـــي أهـــل بيتـــه    ــم ^والبـ ــيهم، واللعنـــة لهـ ــا لـــيس فـ   . بمـ
  
  

                                                
  .١٧اآلية : سورة هود ١
  .٧اآلية :  سورة الرعد٢
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٣  
  احتجاجات ابن عباس على معاوية

  
  فقــال .  رأوه قـاموا لـه غيـر عبـد اهللا بـن عبـاس      ثـم إن معاويـة مـر بحلقـة مـن قـريش، فلمــا      

يا بن عباس، ما منعك من القيام كما قام أصحابك إال موجـدة فـي نفـسك علـي بقتـالي                     : له
  .يا بن عباس، إن ابن عمي أمير المؤمنين عثمان قتل مظلوما. إياكم يوم صفين

  
  ى ولـده، وهـذا     فعمـر بـن الخطـاب قـد قتـل مظلومـا، أفـسلمتم األمـر إلـ                 : قال له ابن عباس   

  قتلـه المـسلمون    : فمـن قتـل عثمـان؟ قـال       : قـال ابـن عبـاس     . إن عمر قتلـه مـشرك     : ابنه؟ قال 
  .فذلك أدحض لحجتك وأحل لدمه إن كان المسلمون قتلوه وخذلوه فليس إال بحق: قال

  
  فإنــا قــد كتبنــا فــي اآلفــاق ننهــى عــن ذكــر مناقــب علــي وأهــل بيتــه، فكــف : قــال معاويــة

  . وأربع على نفسك-باس  يا بن ع-لسانك 
  .ال: أفتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال: فقال له ابن عباس

  .نعم: أفتنهانا عن تأويله؟ قال: قال
  .نعم: فنقرأه وال نسأل عما عنى اهللا به؟ قال: قال
  .العمل به: فأيما أوجب علينا، قرائته أو العمل به؟ قال معاوية: قال

  سـل عـن ذلـك مــن    :  اهللا بمـا أنـزل علينـا؟ قـال    فكيـف نعمـل بـه حتـى نعلـم مـا عنــى      : قـال 
  .يتأوله على غير ما تتأوله أنت وأهل بيتك

ــال ــه          : ق ــأل عن ــفيان أو أس ــي س ــه آل أب ــأل عن ــي فأس ــل بيت ــى أه ــرآن عل ــزل الق ــا أن   إنم
فقـد عـدلتنا بهـم وصـيرتنا     : آل أبي معيط أو اليهود والنصارى والمجوس؟ قـال لـه معاويـة           

  .منهم
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  ري مـا أعـدلك بهـم، غيـر أنـك نهيتنـا أن نعبـد اهللا بـالقرآن وبمـا فيـه             لعم: قال له ابن عباس   
من أمر ونهي أو حالل أو حرام أو ناسخ أو منسوخ أو عام أو خاص أو محكم أو متـشابه،                    

  .وإن لم تسأل األمة عن ذلك هلكوا واختلفوا وتاهوا
   مـن تفـسيره ومـا       فـاقرؤا القـرآن وتـأولوه وال تـرووا شـيئا ممـا أنـزل اهللا فـيكم                 : قال معاوية 

  .قاله رسول اهللا فيكم، وارووا ما سوى ذلك
  

  يريــدون أن يطفــؤوا نــور اهللا بــأفواههم ويــأبى اهللا : (قــال اهللا فــي القــرآن: قــال ابــن عبــاس
  ١). إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون

  
  يــا بــن عبــاس، اكفنــي نفــسك وكــف عنــي لــسانك، وإن كنــت ال بــد فــاعال  : قــال معاويــة
  .ك سرا وال يسمعه أحد منك عالنيةفليكن ذل

  .ثم رجع إلى منزله، فبعث إليه بخمسين ألف درهم
  
  

٤  
  اشتداد البالء على الشيعة في عهد معاوية

  
  ، وكـان أشـد النـاس بليـة     ^ثم اشتد البالء باألمصار كلهـا علـى شـيعة علـي وأهـل بيتـه                 

 وضـم إليـه البـصرة      واسـتعمل علـيهم زيـادا أخـاه       . أهل الكوفة لكثـرة مـن بهـا مـن الـشيعة           
وكان يتتبع الشيعة وهو بهـم عـالم ألنـه كـان مـنهم فقـد عـرفهم                  . والكوفة وجميع العراقين  
  .وسمع كالمهم أول شئ

                                                
  .٣٢اآلية : سورة التوبة ١
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  فقتلهم تحت كـل كوكـب وحجـر ومـدر، وأجالهـم وأخـافهم وقطـع األيـدي واألرجـل                    
منهم وصلبهم على جـذوع النخـل وسـمل أعيـنهم وطـردهم وشـردهم حتـى انتزعـوا عـن                     

  .فلم يبق بالعراقين أحد مشهور إال مقتول أو مصلوب أو طريد أو هارب. قالعرا
  

ــي جميــع األرضــين واألمــصار         ــى قــضاته ووالتــه ف ــب معاويــة إل ــزوا : (وكت   أن ال تجي
  ألحد من شيعة علي بـن أبـي طالـب وال مـن أهـل بيتـه وال مـن أهـل واليتـه الـذين يـرون                        

  ).فضله ويتحدثون بمناقبه شهادة
  

   جماعة عثمان واختالق المناقب لهتقريب معاوية
انظروا من قـبلكم مـن شـيعة عثمـان ومحبيـه وأهـل بيتـه وأهـل واليتـه                    : (وكتب إلى عماله  

ــأدنوا مجالـــسهم وأكرمـــوهم وقربـــوهم    ــه، فـ ــضله ويتحـــدثون بمناقبـ   والـــذين يـــرون فـ
وشرفوهم، واكتبوا إلي بكل ما يروي كل رجل منهم فيه واسـم الرجـل واسـم أبيـه وممـن       

  ).هو
  

  ففعلوا ذلـك حتـى أكثـروا فـي عثمـان الحـديث وبعـث إلـيهم بالـصالت والكـسي وأكثـر                       
فكثـروا فـي كـل مـصر وتنافـسوا فـي المنـازل والـضياع                . لهم القطائع من العرب والمـوالي     

فلم يكن أحد يأتي عامل مـصر مـن األمـصار وال قريـة فيـروي فـي                  . واتسعت عليهم الدنيا  
  .فلبثوا بذلك ما شاء اهللا.  كتب اسمه وقرب وشفععثمان منقبة أو يذكر له فضيلة إال

  
  سعي معاوية في إحياء اسم أبي بكر وعمر

  أن الحــديث قـد كثــر فــي عثمـان وفــشا فـي كــل قريــة    : (ثـم كتــب بعـد ذلــك إلــى عمالـه   
، فـإن  فادعوا الناس إلى الرواية في أبي بكر وعمـر ومصر ومن كل ناحية، فإذا جاءكم كتابي هذا  

   أحب إلي وأقر لعيني وأدحض لحجـة أهـل هـذا البيـت وأشـد علـيهم                  فضلهما وسوابقهما 
  ).من مناقب عثمان وفضائله
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  فقــرأ كــل قــاض وأميــر مــن والتــه كتابــه علــى النــاس، وأخــذ النــاس فــي الروايــات فــي   
  .أبي بكر وعمر وفي مناقبهم

  
  أمر معاوية بتعليم المناقب الكاذبة لألطفال والنساء

ما روي فيهم من المناقب والفـضائل، وأنفـذها إلـى عمالـه     ثم كتب نسخة جمع فيها جميع  
وأمـرهم أن ينفـذوا إلـى     . وأمرهم بقرائتها على المنابر وفـي كـل كـورة وفـي كـل مـسجد               

 ١معلمي الكتاتيـب أن يعلموهـا صـبيانهم حتـى يرووهـا ويتعلموهـا كمـا يتعلمـون القـرآن                     
  ٢. ا شاء اهللافلبثوا بذلك م. وحتى علموها بناتهم ونسائهم وخدمهم وحشمهم

  
  برنامج معاوية إلبادة الشيعة

  انظـروا مـن قامـت عليـه       : (ثم كتب معاويـة إلـى عمالـه نـسخة واحـدة إلـى جميـع البلـدان                 
  ).البينة أنه يحب عليا وأهل بيته، فامحوه من الديوان وال تجيزوا له شهادة

  
  .)من اتهمتموه ولم تقم عليه بينة أنه منهم فاقتلوه: (ثم كتب كتابا آخر

  فقتلــوهم علــى الــتهم والظــن والــشبه تحــت كــل كوكــب، حتــى لقــد كــان الرجــل يغلــط  
ولم يكن ذلك الـبالء فـي بلـد أكبـر وال أشـد منـه بـالعراق وال سـيما          . بكلمة فيضرب عنقه  

 وممـن بقـي مـن أصـحابه بالمدينـة      - ×بالكوفة، حتى أنه كان الرجـل مـن شـيعة علـي           
   ثم يلقي إليـه سـره فيخـاف مـن خادمـه ومملوكـه،                ليأتيه من يثق به فيدخل بيته،      -وغيرها  

  .فال يحدثه حتى يأخذ عليه األيمان المغلظة ليكتمه عليه
  

                                                
  . من هذا الكتاب١٠ث الحدي: راجع عن المناقب المفتعلة بشأن أبي بكر وعمر وعثمان ١
  ).أنهم على دين علي وعلى رأيه: (وكتب زياد بن أبيه إليه في حق الحضرميين: زاد هنا في اإلحتجاج ٢

  .، فقتلهم ومثل بهم)اقتل كل من كان على دين علي ورأيه: (فكتب إليه معاوية
  :معاوية جوابا لرسالته من جملة ما كتبه اإلمام الحسين عليه السالم إلى ٢١٢ ص ٤٤ج : روي في البحار

أولست صاحب الحضرميين الذين كتب فيهم ابن سمية أنهم كانوا على دين علي صلوات اهللا عليه، فكتبت إليه (... 
  ).أن اقتل كل من كان على دين علي، فقتلهم ومثل بهم بأمرك
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وجعــل األمــر ال يــزداد إال شــدة وكثــر عنــدهم عــدوهم وأظهــروا أحــاديثهم الكاذبــة فــي 
أصحابهم من الزور والبهتان، فنشأ النـاس علـى ذلـك ولـم يتعلمـوا إال مـنهم ومـضى علـى                  

  . ووالتهم وفقهائهمذلك قضاتهم
  

  وكــان أعظــم النــاس فــي ذلــك بــالء وفتنــه القــراء المــراءون المتــصنعون، الــذين يظهــرون 
ــد       ــذلك عن ــث ليحظــوا ب ــون األحادي ــسك، ويكــذبون ويفتعل   لهــم الحــزن والخــشوع والن

ــازل       ــائع والمن ــوال والقط ــذلك األم ــصيبوا ب ــسهم وي ــذلك مجال ــدنوا ب ــم وي ــى . والته   حت
واياتهم في أيدي مـن يحـسب أنهـا حـق وأنهـا صـدق، فرووهـا                 صارت أحاديثهم تلك ور   

وقبلوها وتعلموها وعلموها وأحبـوا عليهـا وأبغـضوا، حتـى جمعـت علـى ذلـك مجالـسهم                   
  .وصارت فـي أيـدي النـاس المتـدينين الـذين ال يـستحلون الكـذب ويبغـضون عليـه أهلـه                  

  
ــم ي        ــا ول ــم يرووه ــا باطــل ل ــوا أنه ــو علم ــا حــق، ول ــرون أنه ــم ي ــا وه ــا  فقبلوه ــدينوا به   ت

فصار الحق في ذلـك الزمـان بـاطال والباطـل حقـا والـصدق كـذبا         . وال تنقصوا من خالفهم   
لتـشملنكم فتنـة يربـو فيهـا الوليـد وينـشأ فيهـا        : (|وقد قال رسـول اهللا   . والكذب صدقا 

ــا ويتخــذونها ســنة   ــاس عليه ــر، يجــري الن ــالوا  . الكبي ــا شــئ ق ــر منه ــإذا غي ــاس : ف   أتــى الن
  )!ةمنكرا، غيرت السن

  
   لم يزل الفتنة والبالء يعظمـان ويـشتدان، فلـم يبـق ولـي هللا                ×فلما مات الحسن بن علي      

، ولم يبق عدو هللا إال مظهرا حجته غير مـستتر           إال خائفا على دمه أو مقتوال أو طريدا أو شريدا         
  .ببدعته وضاللته
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٥  
   بمكة×مناشدات واحتجاجات اإلمام الحسين 

  

 وعبـد اهللا بـن عبـاس وعبـد اهللا      ×ة بسنة حج الحسين بن علي       فلما كان قبل موت معاوي    

 بني هاشـم، رجـالهم ونـسائهم ومـواليهم وشـيعتهم مـن              ×فجمع الحسين   . بن جعفر معه  

  . وأهل بيته×حج منهم، ومن األنصار ممن يعرفه الحسين 

  

ــال   ــل رس ــم أرس ــول اهللا      : (ث ــن أصــحاب رس ــام م ــن حــج الع ــدعوا أحــدا مم   |ال ت

  ).الح والنسك إال أجمعوهم لي المعروفين بالص

   وهــم فــي ســرادقه، عــامتهم مــن التــابعين  ١فــاجتمع إليــه بمنــى أكثــر مــن ســبعمائة رجــل  

  . وغيرهم|ونحو من مائتي رجل من أصحاب النبي 

  

ــيهم الحــسين   ــام ف ــال  ×فق ــم ق ــه، ث ــا فحمــد اهللا وأثنــى علي ــإن هــذا  :  خطيب ــا بعــد، ف   أم

  تم وعلمـتم وشـهدتم، وإنـي أريـد أن أسـألكم عـن         الطاغية قد فعل بنا وبشيعتنا مـا قـد رأيـ          

ــإن صــدقت فــصدقوني وإن كــذبت فكــذبوني   ــيكم وحــق  . شــئ، ف   أســألكم بحــق اهللا عل

  رســول اهللا وحــق قرابتــي مــن نبــيكم، لمــا ســيرتم مقــامي هــذا ووصــفتم مقــالتي ودعــوتم  

أجمعين في أنصاركم مـن قبـائلكم مـن آمنـتم مـن النـاس ووثقـتم بـه، فـادعوهم إلـى مـا                         

لمون من حقنا، فإني أتخوف أن يدرس هذا األمر ويذهب الحق ويغلب، واهللا متم نـوره          تع

  .ولو كره الكافرون

  

  
                                                

  .ألف رجل: في اإلحتجاج ١
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  × على لسان اإلمام الحسين ×مناقب أمير المؤمنين 
ــه          ــا قال ــيئا مم ــسره، وال ش ــاله وف ــرآن إال ت ــن الق ــيهم م ــزل اهللا ف ــا أن ــيئا مم ــرك ش ــا ت   وم

فـسه وأهـل بيتـه إال رواه، وكـل ذلـك يقـول        في أبيـه وأخيـه وأمـه وفـي ن    |رسول اهللا  
  اللهــم قــد حــدثني بــه مــن : (، ويقــول التــابعي)اللهــم نعــم، قــد ســمعنا وشــهدنا: (الــصحابة

  .أنشدكم اهللا إال حدثتم به من تثقون به وبدينه: فقال). أصدقه وأئتمنه من الصحابة
  

أتعلمـون أن   أنـشدكم اهللا    :  وذكـرهم أن قـال     ×فكان فيمـا ناشـدهم الحـسين        : قال سليم 
  حين آخى بين أصحابه، فآخى بينه وبين نفـسه        |علي بن أبي طالب كان أخا رسول اهللا         

  .اللهم نعم: ؟ قالوا)أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا واآلخرة: (وقال
  

ــال ــون أن رســول اهللا   : ق ــل تعلم ــشدكم اهللا، ه ــه   |أن ــسجده ومنازل ــترى موضــع م    اش
  .عة له وجعل عاشرها في وسطها ألبيفابتناه، ثم ابتنى فيه عشرة منازل، تس

مـا  : (|ثم سد كل باب شارع إلى المسجد غير بابه، فتكلم في ذلك مـن تكلـم، فقـال                   
  ثـم نهـى    ). أنا سـددت أبـوابكم وفتحـت بابـه، ولكـن اهللا أمرنـي بـسد أبـوابكم وفـتح بابـه                     

ــزل          ــي من ــه ف ــسجد ومنزل ــي الم ــب ف ــان يجن ــره، وك ــسجد غي ــي الم ــاموا ف ــاس أن ين   الن
  .اللهم نعم:  وله فيه أوالد؟ قالوا|، فولد لرسول اهللا |اهللا رسول 

  
أفتعلمون أن عمر بـن الخطـاب حـرص علـى كـوة قـدر عينـه يـدعها مـن منزلـه إلـى                         : قال

  إن اهللا أمـر موسـى أن يبنـي مـسجدا طـاهرا             :  فقـال  |ثـم خطـب     . المسجد، فـأبى عليـه    
ي مـسجدا طـاهرا ال يـسكنه غيـري          ال يسكنه غيره وغير هارون وابنيه وإن اهللا أمرني أن أبنـ           

  .اللهم نعم: وغير أخي وابنيه؟ قالوا
  

 نـصبه يـوم غـدير خـم فنـادى لـه بالواليـة              |أنشدكم اهللا، أتعلمون أن رسـول اهللا        : قال
  .اللهم نعم: ؟ قالوا)ليبلغ الشاهد الغائب: (وقال
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ــه فــي غــزوة تبــوك |أنــشدكم اهللا، أتعلمــون أن رســول اهللا : قــال ــ: ( قــال ل   ي أنــت من
  .اللهم نعم: ؟ قالوا)بمنزلة هارون من موسى وأنت ولي كل مؤمن بعدي

  
 حين دعـا النـصارى مـن أهـل نجـران إلـى              |أنشدكم اهللا، أتعلمون أن رسول اهللا       : قال

  .اللهم نعم: المباهلة لم يأت إال به وبصاحبته وابنيه؟ قالوا
  

  ألدفعـه إلـى رجـل      : (ثـم قـال   أنشدكم اهللا، أتعلمـون أنـه دفـع إليـه اللـواء يـوم خيبـر،                 : قال
  : ؟ قــالوا)يحبــه اهللا ورســوله ويحــب اهللا ورســوله، كــرار غيــر فــرار يفتحهــا اهللا علــى يديــه  

  .اللهم نعم
  

؟ )ال يبلـغ عنـي إال أنـا أو رجـل منـي          : ( بعثه ببراءة وقـال    |أتعلمون أن رسول اهللا     : قال
  .اللهم نعم: قالوا

  
دة قط إال قدمه لها ثقـة بـه، وأنـه لـم يدعـه       لم تنزل به ش|أتعلمون أن رسول اهللا    : قال

  .اللهم نعم: ؟ قالوا)ادعوا لي أخي(و ) يا أخي: (باسمه قط إال أن يقول
  

  يــا علــي، : (، فقــال لــه١ قــضى بينــه وبــين جعفــر وزيــد |أتعلمــون أن رســول اهللا : قــال
  .اللهم نعم: ؟ قالوا)أنت مني وأنا منك، وأنت ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي

  
 كل يوم خلوة وكـل ليلـة دخلـة، إذا سـأله             |تعلمون أنه كانت له من رسول اهللا        أ: قال

  .اللهم نعم: أعطاه وإذا سكت أبداه؟ قالوا
  

                                                
  . من هذا الكتاب١١راجع الحديث  ١
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ــضله علــى جعفــر وحمــزة حــين قــال لفاطمــة   |أتعلمــون أن رســول اهللا : قــال : ÷ ف
  اللهـم  : ؟ قـالوا )زوجتك خير أهـل بيتـي، أقـدمهم سـلما وأعظمهـم حلمـا وأكثـرهم علمـا           (

  .نعم
  

  أنــا ســيد ولــد آدم وأخــي علــي ســيد العــرب،  : ( قــال|أتعلمــون أن رســول اهللا : قــال
  ؟ )وفاطمــة ســيدة نــساء أهــل الجنــة، وابنــاي الحــسن والحــسين ســيدا شــباب أهــل الجنــة  

  .اللهم نعم: قالوا
  

  : أمــره بغــسله وأخبــره أن جبرئيــل يعينــه عليــه؟ قــالوا  |أتعلمــون أن رســول اهللا : قــال
  .اللهم نعم

  
أيهـا النـاس، إنـي تركـت      : ( قال في آخـر خطبـة خطبهـا        |أتعلمون أن رسول اهللا     : قال

  .اللهم نعم: ؟ قالوا)فيكم الثقلين كتاب اهللا وأهل بيتي، فتمسكوا بهما لن تضلوا
  

   خاصـة وفـي أهـل بيتـه مـن القـرآن             ×فلم يدع شيئا أنزله اهللا فـي علـي بـن أبـي طالـب                
  ، )اللهــم نعــم، قــد ســمعنا: (يقــول الــصحابة إال ناشــدهم فيــه، ف|وال علــى لــسان نبيــه 

  ).اللهم قد حدثنيه من أثق به، فالن وفالن: (ويقول التابعي
  

 من زعم أنه يحبني ويبغض عليا فقد كذب، لـيس     : ( يقول |ثم ناشدهم أنهم قد سمعوه      
ألنه منـي وأنـا منـه،    : يا رسول اهللا، وكيف ذلك؟ قال: فقال له قائل) يحبني وهو يبغض عليا 

حبه فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب اهللا، ومـن أبغـضه فقـد أبغـضني ومـن أبغـضني                    من أ 
  ؟)فقد أبغض اهللا

  
  .وتفرقوا على ذلك). اللهم نعم، قد سمعنا: (فقالوا
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٣٢٤

٢٧  
  

  ابن عباس يحكي قضية الكتف
  

  إنـي كنـت عنـد عبـد اهللا بـن عبـاس فـي بيتـه وعنـده             : أبان بن أبي عيـاش عـن سـليم، قـال          

  : وموته، فبكى ابن عباس، وقال|فذكروا رسول اهللا : الق. رهط من الشيعة

  

 وحولـه أهـل بيتـه وثالثـون     - وهو اليوم الذي قبض فيه    - يوم االثنين    |قال رسول اهللا    

  ايتـوني بكتـف أكتـب لكـم فيـه كتابـا لـن تـضلوا بعـدي ولـن تختلفـوا                 : رجال من أصحابه  

  .بعدي

  

  |فغــضب رســول اهللا   ) جــر إن رســول اهللا يه : (فمــنعهم فرعــون هــذه األمــة فقــال    

  .؟ فترك الكتف)إني أراكم تخالفوني وأنا حي، فكيف بعد موتي: ( وقال

  يـا سـليم، لـوال مـا قـال ذلـك الرجـل لكتـب لنـا                  : ثم أقبل علي ابن عبـاس فقـال       : قال سليم 

  .كتابا ال يضل أحد وال يختلف

  

  .ليس إلى ذلك سبيل: ومن ذلك الرجل؟ فقال: فقال رجل من القوم

  

  صــدقت، قــد ســمعت : فقلــت. هــو عمــر:  بــابن عبــاس بعــد مــا قــام القــوم، فقــال فخلــوت

يا سليم، اكـتم إال ممـن تثـق    : فقال). إنه عمر : ( وسلمان وأبا ذر والمقداد يقولون     ×عليا  

بهم من إخوانك، فإن قلوب هذه األمة أشربت حب هـذين الـرجلين كمـا أشـربت قلـوب                   

  .بني إسرائيل حب العجل والسامري



..................................................................................................... ٣٢٥

٢٨  
  

  يث عن حرب الجملأحاد
  

  ، وكنـا اثنـي عـشر    ×شـهدت يـوم الجمـل عليـا        : سمعت سليم بن قـيس يقـول      : قال أبان 

  .ألفا وكان أصحاب الجمل زيادة على عشرين ومائة ألف

  

   مــن المهــاجرين واألنــصار نحــو مــن أربعــة آالف ممــن شــهد مــع   ×وكــان مــع علــي 

 مـن   ١هل الكوفة إال من تبعه       بدرا والحديبية ومشاهده، وسائر الناس من أ       |رسول اهللا   

وجـل األربعـة آالف مـن       . أهل البصرة والحجاز ليـست لـه هجـرة ممـن أسـلم بعـد الفـتح                

  .األنصار

  

  ولـم يكـره أحـدا مـن النـاس علـى البيعـة وال علـى القتـال، إنمـا نـدبهم فانتـدب مـن أهــل              

  ف بدر سبعون ومائة رجل، وجلهم من األنـصار ممـن شـاهد أحـدا والحديبيـة، ولـم يتخلـ               

  .عنه أحد

  

ــالظفر         ــه ب ــدعون ل ــه وي ــه، يتولون ــواه مع ــصار إال وه ــاجرين واألن ــن المه ــيس أحــد م   ول

  والنصر ويحبون ظهـوره علـى مـن نـاواه، ولـم يحـرجهم ولـم يـضيق علـيهم وقـد بـايعوه،                        

  ٢. وليس كل الناس يقاتل في سبيل اهللا
  

                                                
  . من أهل البصرة ومن غير المهاجرين من أهل الحجاز الذين أسلموا بعد فتح مكةأي مضافا إلى من تبعه ١
  . أي عدم إكراهه عليه السالم لهم ال ينافي عدم خلوص نياتهم في الحرب٢
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٣٢٦

  ثالثـة رهـط، بـايعوه      والطاعن عليه والمتبـرء منـه قليـل مـستتر عنـه، مظهـر لـه الطاعـة غيـر                     
  .محمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص وابن عمـر        : ثم شكوا في القتال معه وقعدوا في بيوتهم       

  
   واسـتغفر لـه وبـرئ مـن عـدوه         ×وأسامة بن زيد سـلم بعـد ذلـك ورضـي، ودعـا لعلـي                
  .وشهد أنه على الحق، ومن خالفه ملعون حالل الدم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



..................................................................................................... ٣٢٧

٢٩  
  

   على طلحة والزبير×ؤمنين احتجاجات أمير الم
  

  ، وأهــل البــصرة يــوم الجمــل نــادى ×لمــا التقــى أميــر المــؤمنين : قــال ســليم: قــال أبــان

  .يا أبا عبد اهللا، اخرج إلي:  الزبير×علي 

  

  يــا أميــر المــؤمنين، تخــرج إلــى الزبيــر الناكــث بيعتــه وهــو علــى فــرس  : فقــال لــه أصــحابه

  .إن علـي مـن اهللا جنـة واقيـة    : × فقال علـي  شاك في السالح وأنت على بغلة بال سالح؟  

وإني ال أموت وال أقتـل إال علـى يـدي أشـقاها كمـا عقـر        . لن يستطيع أحد فرارا من أجله     

  .ناقة اهللا أشقى ثمود

  .فخرج طلحة. أين طلحة؟ ليخرج: فقال. فخرج إليه الزبير

  

  |أصحاب الجمل ملعونون على لسان رسول اهللا 
  تعلمـان وأولـوا العلـم مـن آل محمـد وعائـشة بنـت أبـي بكـر           نـشدتكما بـاهللا، أ    : ×فقال  

  وقد خاب مـن افتـرى؟     ) |أن أصحاب الجمل وأهل النهروان ملعونون على لسان محمد          (

  لـو علمـت   : ×كيـف نكـون ملعـونين ونحـن مـن أهـل الجنـة؟ فقـال علـي                  : فقال الزبيـر  

  .أنكم من أهل الجنة لما استحللت قتالكم

  

  أوجــب طلحــة الجنــة، ومــن أراد : (ســول اهللا يقــول يــوم أحــدأمــا ســمعت ر: فقــال الزبيــر

  ؟ أوما سمعت رسول اهللا)أن ينظر إلى شهيد يمشي على األرض حيا فلينظر إلى طلحة
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٣٢٨

  ١؟ )عشرة من قريش في الجنة: (يقول
  

   حديث العشرة المبشرة×رد أمير المؤمنين 
هم أبـو عبيـدة بـن    فـالن وفـالن وفـالن، حتـى عـد تـسعة، فـي       : قال. فسمهم: ×فقال علي  

  .الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل
  

  أمـا أنـت    : ×أنـت فقـال علـي       : عددت تسعة، فمن العاشـر؟ قـال الزبيـر        : ×فقال علي   
 واهللا إن .فقد أقررت أني من أهل الجنـة، وأمـا مـا ادعيـت لنفـسك وأصـحابك فـإني بـه لمـن الجاحـدين                      

  جهـنم، علـى ذلـك الجـب        بعض من سـميت لفـي تـابوت فـي جـب فـي أسـفل درك مـن                    
سـمعت ذلـك مـن    . صخرة إذا أراد اهللا أن يسعر جهنم رفع تلـك الـصخرة فأسـعرت جهـنم        

، وإال فـــأظفرك اهللا بـــي وســـفك دمـــي بيـــدك، وإال فـــأظفرني اهللا بـــك |رســول اهللا  
  !وبأصحابك

  .فرجع الزبير إلى أصحابه وهو يبكي
  

   بيد طلحة والزبير|إخراج زوجة رسول اهللا 
ــساؤكما؟ قــال :  طلحــة فقــالثــم أقبــل علــى  ــا طلحــة، معكمــا ن   عمــدتما إلــى : قــال. ال: ي

امرأة موضعها فـي كتـاب اهللا القعـود فـي بيتهـا فأبرزتماهـا وصـنتما حالئلكمـا فـي الخيـام                      
 من أنفسكم حيـث أجلـستما نـسائكما فـي البيـوت             |والحجال؟ ما أنصفتما رسول اهللا      

  . يكلمن إال من وراء حجاب وقد أمر اهللا أن ال|وأخرجتما زوجة رسول اهللا 
أخبرني عن صالة عبـد اهللا بـن الزبيـر بكمـا، أمـا يرضـى أحـدكما بـصاحبه؟ أخبرنـي عـن              

  دعائكما األعراب إلى قتالي، ما يحملكما على ذلك؟
                                                

  :أما سمعت حديث سعيد بن عمرو بن نفيل وهو يروي أنه سمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يقول: في اإلحتجاج ١
  :فقال له علي عليه السالم. سمعته يحدث بذلك عثمان في خالفته: ؟ قال علي عليه السالم)في الجنةعشرة من قريش (

  .لست أخبرك بشئ حتى تسميهم
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  يــا هــذا، كنــا فــي الــشورى ســتة مــات منــا واحــد وقتــل آخــر، فــنحن اليــوم  : فقــال طلحــة
  .أربعة كلنا لك كاره

  س ذلك علي، قد كنا فـي الـشورى واألمـر فـي يـد غيرنـا وهـو اليـوم               لي: ×فقال له علي    
 أن أرد هذا األمر شـورى، أكـان ذلـك    - بعد ما بايعت عثمان     -أرأيت لو أردت    . في يدي 
  .ألنك بايعت طائعا: ولم؟ قال: قال. ال: لي؟ قال

  
لـئن فـرغتم    : (وكيـف ذلـك، واألنـصار معهـم الـسيوف مخترطـة يقولـون             : ×فقال علي   

 فهل قال لك وألصحابك أحد شـيئا مـن        ) تم واحدا منكم، وإال ضربنا أعناقكم أجمعين      وبايع
هذا حيث بايعتماني؟ وحجتي في االستكراه فـي البيعـة أوضـح مـن حجتـك وقـد بـايعتني                    

  :أنت وصاحبك طائعين غير مكرهين، وكنتما أول من فعل ذلك، ولم يقل أحد
  !لتبايعان أو لنقتلنكما

  
  .قتال، فقتل طلحة وانهزم الزبيرفانصرف طلحة ونشب ال
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٣٣٠

٣٠  
  

  ×مفتاح العلوم عند أمير المؤمنين 

  

   حـديثا لـم أدر مـا        ×سـمعت مـن علـي       : سـمعت ابـن عبـاس يقـول       : قال سليم : قال أبان 

 أسر إلي فـي مرضـه، فعلمنـي مفتـاح           |إن رسول اهللا    : (سمعته يقول . وجهه ولم أنكره  

  ). بابألف باب من العلم يفتح كل باب ألف

 وعمـارا إلـى أهـل    × وقـد بعـث الحـسن      ×وإني لجالس بذي قار في فـسطاط علـي          

يا بـن عبـاس، يقـدم عليـك الحـسن           :  فقال ×الكوفة يستنفران الناس، إذ أقبل علي علي        

إن كـان كمـا قـال فهـو        : فقلت في نفسي  ١. ومعه أحد عشر ألف رجل غير رجل أو رجلين        

  .من تلك األلف باب

ــا الحــسن   ــا أظلن ــه     ×فلم ــذي مع ــيش ال ــب الج ــت لكات ــتقبلتهم، فقل ــد اس ــذلك الجن    ب

  .أحد عشر ألف رجل غير رجل أو رجلين: كم رجل معكم؟ فقال: أسمائهم

  

                                                
قال أمير المؤمنين عليه السالم بذي قار :  بتفصيل أكثر هكذا٣٠٠ ص ٤١ج : الترديد من الراوي، ورواه في البحار ١

 الكوفة ألف رجل ال يزيدون رجال وال ينقصون رجال، يبايعوني على يأتيكم من قبل: وهو جالس ألخذ البيعة
وإني . فجزعت لذلك وخفت أن ينقص القوم من العدد أو يزيدوا عليه فيفسدوا األمر علينا: قال ابن عباس. الموت

نا إليه إنا هللا وإ: فقلت. أحصي القوم فاستوفيت عددهم تسعمائة ر جل وتسعة وتسعين رجال، ثم انقطع مجئ القوم
ما ذا حمله على ما قال؟ فبينما أنا مفكر في ذلك إذ رأيت شخصا قد أقبل حتى دنا، وهو رجل عليه قباء . راجعون

قال علي عليه . امدد يديك ألبايعك: فقرب من أمير المؤمنين عليه السالم فقال. صوف ومعه سيف وترس وإداوة
أويس : ما اسمك؟ قال: فقال. والقتال بين يديك أو يفتح اهللا عليكعلى السمع والطاعة : وعلى ما تبايعني؟ قال: السالم

أويس (نعم، اهللا أكبر فإنه أخبرني حبيبي رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أني أدرك رجال من أمته يقال له : القرني، قال
  .فسري عنا: عباسقال ابن . ، يكون من حزب اهللا، يموت على الشهادة، يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر)القرني



..................................................................................................... ٣٣١

٣١  
  

  سلوني قبل أن تفقدوني

  

  . بالكوفـة فـي المـسجد والنـاس حولـه     ×جلـست إلـى علـي      : قال أبـان عـن سـليم، قـال        

فواهللا ما نزلت آية مـن كتـاب اهللا إال   سلوني عن كتاب اهللا،   . سلوني قبل أن تفقدوني   : فقال

  . وعلمني تأويلها|وقد أقرأنيها رسول اهللا 

  

  فما كان ينزل عليه وأنت غائب؟: فقال ابن الكواء

يـا علـي، أنـزل اهللا    : (بلى، يحفظ علي ما غبت عنـه، فـإذا قـدمت عليـه قـال لـي         : ×فقال  

  .فيعلمنيه) وتأويله كذا وكذا(فيقرأنيه، ) بعدك كذا وكذا
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٣٣٢

٣٢  
  

  افتراق األمم

  

  :كــم افتــرقتم؟ فقــال:  وهــو يقــول لــرأس اليهــود×ســمعت عليــا : قــال ســليم: قــال أبــان

  !كذبت: ×فقال علي . على كذا وكذا فرقة

  

ــال    ــاس فق ــى الن ــل عل ــم أقب ــوراة       : ث ــل الت ــين أه ــضيت ب ــادة لق ــي الوس ــت ل ــو ثني   واهللا ل

  .ن بقرآنهمبتوراتهم وبين أهل اإلنجيل بإنجيلهم وبين أهل القرآ

  

  افترقــت اليهــود علــى إحــدى وســبعين فرقــة، ســبعون منهــا فــي النــار وواحــدة فــي الجنــة   

  وافترقـت النـصارى علـى اثنتـين وسـبعين         . وهي التي اتبعت يوشـع بـن نـون وصـي موسـى            

فرقة، إحدى وسبعون فرقة في النار وواحدة فـي الجنـة وهـي التـي اتبعـت شـمعون وصـي         

لى ثالث وسـبعين فرقـة، اثنتـان وسـبعون فرقـة فـي النـار                وتفترق هذه األمة ع   . ×عيسى  

  .- وضرب بيده على صدره - |وواحدة في الجنة وهي التي اتبعت وصي محمد 

  

ثالث عشرة فرقة من الثالث والسبعين كلها تنتحل مودتي وحبي، واحدة منها فـي              : ثم قال 

  .الجنة واثنتا عشرة منها في النار
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٣٣  
  

  قاوةأسماء أهل السعادة والش

  

ــان  ــال أب ــليم : ق ــال س ــاس : ق ــن عب ــت الب ــن     : قل ــي ب ــن عل ــمعتم م ــا س ــأعظم م ــي ب   أخبرن

  ، ما هو؟×أبي طالب 

  .×فأتاني بشئ قد كنت سمعته أنا من علي : قال سليم

  

  .يـا علـي، دونـك هـذا الكتـاب         :  وفي يده كتـاب، فقـال      |دعاني رسول اهللا    : ×قال  

 كتبـه اهللا، فيـه تـسمية أهـل الـسعادة وأهـل          كتـاب : يا نبي اهللا، وما هذا الكتاب؟ قال      : فقلت

  ١. الشقاوة من أمتي إلى يوم القيامة، أمرني ربي أن أدفعه إليك

  

  

  
                                                

  : بأسناده عن أبي جعفر عن آبائه عليهم السالم قال٤٠ ح ١٤٦ ص ١٧ج : يناسب هنا أن أورد ما رواه في البحار ١
فنشر الكتاب الذي في يده . خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وفي يده اليمنى كتاب وفي يده اليسرى كتاب

يم، كتاب ألهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ال يزاد فيهم واحد وال ينقص بسم اهللا الرحمن الرح: (اليمنى فقرأ
كتاب من اهللا الرحمن الرحيم ألهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم : (ثم نشر الذي بيده اليسرى فقرأ: قال). منهم واحد

  ).وقبائلهم، ال يزاد فيهم واحد وال ينقص منهم واحد
انتهى النبي صلى اهللا عليه وآله إلى السماء السابعة وانتهى إلى : جعفر عليه السالم قالوروي في البحار أيضا عن أبي 

  .ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى. ما جازني مخلوق قبلك: فقالت السدرة: قال. سدرة المنتهى
بيمينه وفتحه ونظر فيه، فأخذ كتاب أصحاب اليمين . فدفع إليه كتاب أصحاب اليمين وكتاب أصحاب الشمال: قال

وفتح كتاب أصحاب الشمال ونظر فيه فإذا فيه أسماء أهل النار : قال. فإذا فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم
  .ثم نزل ومعه الصحيفتان فدفعهما إلى علي بن أبي طالب عليه السالم. وأسماء آبائهم وقبائلهم
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٣٣٤

٣٤  
  

  أخبار ليلة الهرير أشد مراحل حرب صفين
  

  .نعــم: هــل شــهدت صــفين؟ فقــال: ١ وســألته-ســمعت ســليم بــن قــيس يقــول  : قــال أبــان

  :ان أتـى عليـك مـن الـسن؟ قـال          كـم كـ   : قلـت . نعـم : هل شـهدت يـوم الهريـر؟ قـال        : قلت

  .فحدثني رحمك اهللا: قلت٢. أربعون سنة

  

ــال ــديث      : ق ــذا الح ــسى ه ــال أن ــياء ف ــن األش ــئ م ــن ش ــسيت م ــا ن ــال  . مهم ــم بكــى وق   :ث

   وسـالحه معلـق علـى    ٣صفوا وصففنا، فخـرج مالـك األشـتر علـى فـرس لـه أدهـم مجنـب           

  ).أقيموا صفوفكم: (فرسه وبيده الرمح وهو يقرع به رؤوسنا ويقول

  

 وأقام الصفوف أقبل علـى فرسـه حتـى قـام بـين الـصفين فـولى أهـل                   ٤فلما كتب الكتائب    

  :، ثـم قـال  |الشام ظهره وأقبل علينا بوجهه، فحمد اهللا وأثنى عليـه وصـلى علـى النبـي          

  أمـا بعــد، فإنـه كــان مـن قــضاء اهللا وقـدره اجتماعنــا فـي هــذه البقعـة مــن األرض آلجــال       (

  سوسنا فيهـــا ســـيد المـــسلمين وأميـــر المـــؤمنين    قـــد اقتربـــت وأمـــور تـــصرمت، يـــ    

  

                                                
حاضرا بصفين إلى  ويؤيد ذلك أن سليم كان). قال سليم: (د من هذا الحديث قولهأي وقد سألت سليما، وسيأتي في موار ١

  .آخرها كما هو صريح عدة أحاديث في هذا الكتاب
 وانتهت في سنة ٣٦سنة   يستفاد من هذه العبارة أن سليما ولد بسنتين أو أربع سنين قبل الهجرة، وذلك أن وقعة صفين بدئت في٢

  .أو أربع سنوات ذاك أربعون سنة يكون ميالده إما بسنتين قبل الهجرةفإذا كان عمر سليم آن. ٣٨
  . أي كان يقوده إلى جنبه ولم يركبه٣
  . كتب الكتائب أي هيأهم وجعلهم في فئات منظمة٤
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وخير الوصيين وابـن عـم نبينـا وأخـوه ووارثـه، وسـيوفنا سـيوف اهللا، ورئيـسهم ابـن آكلـة                   
  ونحـن نرجـو بقتـالهم    . األكباد وكهف النفاق وبقية األحـزاب يـسوقهم إلـى الـشقاء والنـار        

 وجالـت الخيـل     ١تـال   فـإذا حمـى الـوطيس وثـار الق        . من اهللا الثواب، وهم ينتظرون العقاب     
  . أو همهمة٢بقتالنا وقتالهم رجونا بقتالهم النصر من اهللا، فال أسمعن إال غمغمة 

ــضرب       أيهــا النــاس، غــضوا األبــصار وعــضوا علــى النواجــذ مــن األضــراس فإنهــا أشــد ل
  الــرأس، واســتقبلوا القــوم بوجــوهكم وخــذوا قــوائم ســيوفكم بأيمــانكم، فاضــربوا الهــام   

  موتــورين  دوا شــدة قــومااليــسر فانــه مقتــل وشــ  ٣ممــا يلــي الــشرسوفوأطعنــوا بالرمــاح 
ــوت،           ــى الم ــسهم عل ــوا أنف ــد وطن ــدوهم، ق ــى ع ــين عل ــوانهم حنق ــدماء إخ ــائهم وب   بآب

  ).لكيال تذلوا وال يلزمكم في الدنيا عار
  

  ثم التقـى القـوم فكـان بيـنهم أمـر عظـيم، فتفرقـوا عـن سـبعين ألـف قتيـل مـن جحاجحـة                           
عة يوم الخميس من حيث اسـتقلت الـشمس حتـى ذهـب ثلـث الليـل                 وكانت الوق . ٤العرب
  :مـا سـجد هللا فــي ذينـك العـسكرين ســجدة حتـى مـرت مواقيــت الـصلوات األربــع       . األول

  ٥. الظهر والعصر والمغرب والعشاء
  

   بعد ليلة الهرير×خطبة أمير المؤمنين 
لـغ بكـم مـا قـد رأيـتم          يا أيها الناس، إنـه قـد ب       : ( قام خطيبا فقال   ×ثم إن عليا    : قال سليم 

  وبعــدوكم كمثــل فلــم يبــق إال آخــر نفــس، وإن األمــور إذا أقبلــت اعتبــر آخرهــا بأولهــا،
  

                                                
  .حمى الوطيس أي اشتد الحرب ١
  .الكالم الذي ال يبين:  الغمغمة٢
  .طرف الضلع المشرف على البطن:  الشرسوف٣
  . أي ساداتهم٤
: (... أي كانوا يصلون صالة الخوف حالة القيام، كما ورد ذلك عن اإلمام أبي جعفر الباقر عليه السالم قال...) ما سجد هللا: (قوله ٥

  :راجع أمالي الصدوق). وما كانت صالة القوم يومئذ إال تكبيرا عند مواقيت الصالة
  .٤٨٢ ح ٦١٥ ص ٣٢ج :  والبحار٣٣٢ص 
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٣٣٦

  وأنـا غـاد علـيهم بالغـداة       . وقد صبر لكم القوم على غير دين حتى بلغوا فيكم مـا قـد بلغـوا               
  ).إن شاء اهللا ومحاكمهم إلى اهللا

  
  رفع المصاحف

ــديدا وا      ــزع فزعــا ش ــك معاويــة فف ــغ ذل ــشام      فبل ــل ال ــع أصــحابه وأه   نكــسر هــو وجمي
ــذلك ــال  . ل ــاص فق ــن الع ــدعا عمــرو ب ــا،    : ف ــدو علين ــة حتــى يغ ــا هــي الليل ــا عمــرو، إنم   ي

أرى الرجـال قـد قلـوا، ومـا بقـي فـال يقومـون لرجالـه ولـست مثلـه، وإنمـا                       : فما ترى؟ قال  
 يخـاف  ولـيس . أنت تريد البقاء وهـو يريـد الفنـاء       : يقاتلك على أمر وأنت تقاتله على غيره      

ولكن ألق إليهم أمـرا إن      . أهل الشام عليا إن ظفر بهم ما يخاف أهل العراق إن ظفرت بهم            
ردوه اختلفــوا وإن قبلــوه اختلفــوا دعهــم إلــى كتــاب اهللا وارفــع المــصاحف علــى رؤوس  

  .الرماح، فإنك بالغ حاجتك فإني لم أزل أدخرها لك
  

   خديعة×كتاب معاوية إلى أمير المؤمنين 
  طلبـي إليـه الـشام      : (صـدقت، ولكـن قـد رأيـت رأيـا أخـدع بـه عليـا               : وية وقـال  فعرفها معا 

  .، وهو الشئ األول الذي ردني عنه)على الموادعة
  

  .أين أنت يا معاوية من خديعة علي؟ وإن شئت أن تكتب فاكتب: فضحك عمرو وقال
  عبـد اهللا   ( كتابا مـع رجـل مـن أهـل الـسكاسك يقـال لـه                 ×فكتب معاوية إلى علي     : قال

  ):بن عقبة
  أما بعد، فإنـك لـو علمـت أن الحـرب تبلـغ بنـا وبـك مـا بلغـت وعلمنـاه نحـن، لـم يجنهـا               (

 مـا مـضى ونـصلح      ١وإن كنا قد غلبنا على عقولنا فقد بقي منها ما نرم به             . بعضنا على بعض  
  .ما بقي

  
ــي       ــك عل ــت ذل ــة، فأبي ــة وال بيع ــك طاع ــي ل ــى أن ال تلزمن ــشام عل ــألتك ال ــد كنــت س   وق

  
                                                

  .مهأي نصلح ونأخذ في ترمي ١
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  وأنا أدعوك اليـوم إلـى مـا دعوتـك إليـه أمـس، فإنـك ال ترجـو مـن          . هللا ما منعت فأعطاني ا 
البقاء إال ما أرجوه وال تخاف مـن الفنـاء إال مـا أخـاف، وقـد واهللا رقـت األكبـاد وذهبـت            

ــز       . الرجــال ــه عزي ــستذل ب ــضل ي ــض ف ــى بع ــضنا عل ــيس لبع ــاف، ول ــد من ــو عب   ونحــن بن
  ).وال يسترق به ذليل، والسالم

  
   لكتاب معاوية×المؤمنين جواب أمير 
  العجــب مــن معاويــة وخديعتــه لــي :  كتابــه ضــحك وقــال×فلمــا قــرأ علــي : قــال ســليم

  :أكتب: فدعا كاتبه عبيد اهللا بن أبي رافع فقال له
  

  أنـك لـو علمـت وعلمنـا أن الحـرب تبلـغ بنـا وبـك         (أما بعد، فقد جائني كتابك تـذكر فيـه      
   علـى غايـة منهـا    - يـا معاويـة   -وإنـا وإيـاك   ، )إلى ما بلغـت لـم يجنهـا بعـضنا علـى بعـض       

  .لم نبلغها بعد
  وأمــا اســتواؤنا فــي الخــوف . وأمــا طلبــك الــشام، فــإني لــم أعطــك اليــوم مــا منعتــك أمــس

  والرجاء، فإنك لـست بأمـضى علـى الـشك منـي علـى اليقـين، ولـيس أهـل الـشام أحـرص                  
بد منـاف لـيس لبعـضنا فـضل         إنا بنو ع  (وأما قولك   . على الدنيا من أهل العراق على اآلخرة      

 ، فكذلك نحن ولكن ليس أمية كهاشم وال حـرب كعبـد المطلـب وال أبـو سـفيان               )على بعض 
فـي أيـدينا   . كأبي طالب وال الطليـق كالمهـاجر وال المنـافق كـالمؤمن والمبطـل كـالمحق               

  ).فضل النبوة التي ملكنا بها العرب واستعبدنا بها العجم، والسالم
  

   بمعاويةشماتة عمرو بن العاص
  فـشمت  .  إلى معاويـة كتمـه عـن عمـرو، ثـم دعـاه فـأقرأه             ×فلما انتهى كتاب علي     : قال

 مـن عمـرو بعـد       ×ولم يكن أحد من قريش أشد تعظيما لعلـي          . به عمرو، وقد كان نهاه    
  :فقال عمرو. اليوم الذي صرعه عن دابته
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  ودر المرء ذي الحال المسود    أال هللا درك يا بن هند

  وقد قرع الحديد على الحديد   في علي-ا لك  ال أب-أتطمع 

  وترجو أن يهابك بالوعيد    وترجو أن تخادعه بشك

  يشيب لهولها رأس الوليد  وقد كشف القناع وجر حربا

  ١فوارسها تلهب كاألسود     له جاواه مظلمة طحول

  وقابل بالطعان القوم عودي    يقول لها إذا رجعت إليه

  فليس بذي ورودوإن صدرت     فإن وردت فأولها ورودا

  وما هي من مسائك بالبعيد    وما هي من أبي حسن بنكر

  ضعيف القلب منقطع الوريد    وقلت له مقالة مستكين

  من السوءات والرأي الزهيد  طلبت الشام حسبك يا بن هند

  وما لك في استزادك من مزيد    ولو أعطاكها ما ازددت عزا

  ون عودسوى ما كان، ال بل د    فلم تكسر بهذا الرأي عودا

  

  

  فضيحة معاوية وعمرو بن العاص
  عيبــك : ومــا أردت بــه؟ قــال: قــال عمــرو. واهللا لقــد علمــت مــا أردت بهــذا: فقــال معاويــة

  .رأيي وخالفك علي وإعظامك عليا، لما فضحك يوم بارزته

  أمــا خالفــك ومعــصيتك فقــد كانــت، وأمــا فــضيحتي فلــم يفتــضح: فــضحك عمــرو وقــال

  

  
                                                

  .المآلن: دعاه إلى الماء، والطحول: جاوى باإلبل ١
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  !ت أن تتلوها أنت منه فافعل، فإن شئ ١رجل بارز عليا 

  .فسكت معاوية وفشا أمرهما في أهل الشام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
تعرض عمرو :  عن كتاب صفين لنصر بن مزاحم عن ابن عباس قال١٦١ ص ٢ج : روى العالمة األميني في الغدير ١

 فحمل عليه علي عليه السالم، فلما. بن العاص لعلي عليه السالم يوما من أيام صفين وظن أنه يطمع منه في غرة فيصيبه
أي (كاد أن يخالطه أذرى نفسه عن فرسه ورفع ثوبه وشغر برجله فبدت عورته فصرف عليه السالم وجهه عنه وقام 

: فقال. يا أمير المؤمنين، أفلت الرجل: فقال أهل العراق. معفرا بالتراب هاربا على رجليه معتصما بصفوفه) ابن العاص
ورجع عمرو . ، تلقاني بسوأته فذكرني بالرحم، فصرفت وجهي عنهإنه عمرو بن العاص: قال. ال: أتدرون من هو؟ قالوا

  !!أحمد اهللا وعورتك: لقيني علي فصرعني قال: ما صنعت يا أبا عبد اهللا؟ فقال: إلى معاوية، فقال
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٣٥  
  

  

  أخبار مقطع من حرب صفين
  

   بجماعـة مـن أهـل الـشام فـيهم الوليـد بـن عقبـة بـن                   ×ومـر علـي     : قـال سـليم   : قال أبان 

  . وهم يشتمونه١أبي معيط 

                                                
  .أن الوليد بن عقبة كان زانيا شريب الخمر:  عن األغاني١٢٠ ص ٨ج : أورد العالمة األميني في الغدير ١

ثم التفت إليهم وقال . لكوفة وقام ليصلي بهم الصبح في المسجد الجامع، فصلى بهم أربع ركعاتفشرب الخمر با
  :أزيدكم؟ وتقيأ في المحراب، وقرأ بهم في الصالة وهو رافع صوته: لهم

  
  بعد ما شابت وشابا  علق القلب الربابا

  
تولية الوليد شيئا من أمور المسلمين فأبيت، قد نهيناك عن : أن طلحة والزبير أتيا عثمان فقاال له: وروى عن عدة طرق

. اعزله وحده إذا شهد الشهود عليه في وجهه: وقال علي عليه السالم. وقد شهد عليه بشرب الخمر والسكر فاعزله
فلما قدم سعيد الكوفة غسل المنبر ودار اإلمارة وأشخص . فولى عثمان سعيد بن العاص الكوفة وأمره بإشخاص الوليد

فجعل إذا بعث إليه رجال من . لما شهد عليه في وجهه وأراد عثمان أن يحده ألبسه جبة حبر وأدخله بيتاف. الوليد
فلما رآى ذلك علي بن . أنشدك اهللا أن تقطع رحمي وتغضب أمير المؤمنين عليك فيكف: قريش ليضربه قال له الوليد

  !يد يسبهفجعل يضربه والول... أبي طالب عليه السالم أخذ السوط ودخل عليه
فاجتذبه وضرب به األرض . فأقبل الوليد يروغ من علي عليه السالم: (٣٠٢ طبع قديم ص ٨ج : وفي رواية البحار
  ).وعاله بالسوط

فوقع عليها ستة من قريش في . وابن النابغة هو عمرو بن العاص، وأمه كانت بغيا من ذوات الرايات من طوائف مكة
  .١٢١ ص ٢ج : راجع الغدير. م جميعا فيه فألحقته النابغة بالعاص بن وائلطهر واحد فولدت عمرا فاختصم القو

وأما أبو األعور األسلمي فهو عمرو بن سفيان كان ممن شهد معاهدة المنافقين ضد أمير المؤمنين عليه السالم بالمدينة 
م حتى صار من أمراء جند معاوية ولم يزل معاديا ألمير المؤمنين عليه السال. قبيل وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

  .بصفين وكان على مقدمته
. وأما مروان بن الحكم فهو الذي أخرجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله مع أبيه من المدينة وطرده عنها، فنزل الطائف

راجع . ملعونهو الوزغ بن الوزغ، الملعون بن ال:  على النبي صلى اهللا عليه وآله قال- حين ولد - ولما أدخل مروان 
  :الغدير

  .٢٦٠ و ٢٤٤ ص ٨ج 
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  :فوقف فيمن يليهم من أصحابه ثم قال لهم. فأخبر بذلك

ــالم      ( ــار اإلس ــصالحين ووق ــيماء ال ــسكينة وس ــيكم ال ــيهم وعل ــضوا إل ــن  . انه ــا م   إن أقربن

ــه واالغتــرار لقــوم رئيــسهم معاويــة وابــن النابغــة وأبــو األعــور      ــاهللا والجــرأة علي   الجهــل ب

  الــسلمي وابــن أبــي معــيط شــارب الخمــر والمجلــود الحــد فــي اإلســالم والطريــد مــروان، 

  بـل اليـوم مـا قـاتلوني وشـتموني وأنـا إذ ذاك أدعـوهم         وق. وهم هـؤالء يقومـون ويـشتمون      

إلى اإلسالم وهم يدعونني إلى عبادة األوثـان فالحمـد هللا قـديما وحـديثا علـى مـا عـاداني         

إن هذا الخطب لجليل، إن فـساقا منـافقين كـانوا عنـدنا غيـر مـؤتمنين                . الفاسقون المنافقون 

وا قلـوبهم حـب الفتنـة واسـتمالوا         وعلى اإلسالم متخوفين، خدعوا شطر هذه األمـة وأشـرب         

  فقـد نـصبوا لنـا الحـرب وجـدوا فـي إطفـاء نـور اهللا، واهللا مـتم نـوره                      . أهوائهم إلى الباطـل   

  ).ولو كره الكافرون

  

ــال   ــيهم وق ــم حــرض عل ــن دراك    : (ث ــذا دون طع ــوقفهم ه ــن م ــون ع ــؤالء ال يزال    ١إن ه

ــوف والعظــا        ــه األن ــيح من ــام وتط ــق اله ــوب، وضــرب يفل ــه القل ــر من ــه  تطي ــسقط من   م وت

  المعاصــم، وحتــى تقــرع جبــاههم بعمــد الحديــد وتنــشر حــواجبهم علــى صــدورهم          

  ؟)أين أهل الدين، طالب األجر. واألذقان والنحور

  

  حملة محمد بن الحنفية بأربعة آالف على عسكر معاوية
  يــا بنــي، امــش : (فثــارت عليــه عــصابة نحــو أربعــة آالف، فــدعا محمــد بــن الحنفيــة فقــال

   حتى إذا شرعت في صدورهم األسنة فامسك٢لراية مشيا وئيدا على هينتك نحو هذه ا

                                                
  .أي متواصل) دراك(قوله  ١
  . أي بتمهل وتأني٢
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  .، ففعل)حتى يأتيك رأيي

  × مــثلهم، فلمـا دنــا محمـد وأشـرع الرمــاح فـي صــدورهم أمـر علــي      ×وأعـد علـي   

ــوا معهــم   ــذين كــان أعــدهم أن يحمل ــي    .  ال ــه ف ــض محمــد ومــن مع ــيهم ونه ــشدوا عل   ف

  .متهموجوههم فأزالوهم عن مواقفهم وقتلوا عا
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٣٦  
  

  × لعلي |دعاء رسول اهللا 
  

  |كنـا نـسافر مـع رسـول اهللا     : ، قـال ×سألت المقداد عـن علـي      : أبان عن سليم، قال   
 ليس لـه خـادم غيـره،    | وهو يخدم رسول اهللا     - وذلك قبل أن يأمر نساءه بالحجاب        -

  . لحاف ليس له لحاف غيره، ومعه عائشة|وكان لرسول اهللا 
ــام      |رســول اهللا فكــان  ــإذا ق ــره، ف ــيهم لحــاف غي ــيس عل ــشة ل ــي وعائ ــين عل ــام ب    ين

 من الليل يصلي حط بيده اللحاف من وسطه بينه وبين عائشة حتى يمـس               |رسول اهللا   
  . فيصلي|اللحاف الفراش الذي تحتهم، ويقوم رسول اهللا 

  
رة  لـسهره، فبـات ليلـه مـ    | الحمى ليلـة فأسـهرته، فـسهر رسـول اهللا            ×فأخذت عليا   

  :فلما صلى بأصـحابه الغـداة قـال       .  يسليه وينظر إليه حتى أصبح     ×يصلي ومرة يأتي عليا     
فعـوفي، فكأنمـا أنـشط مـن     ). اللهم اشف عليا وعافه، فإنه قد أسهرني ممـا بـه مـن الوجـع      (

  .عقال ما به من علة
  

  × ربه لعلي |ما سأل رسول اهللا 
ــال رســول اهللا   ــم ق ــك وأصــحابه   : |ث ــال ذل ــا أخــي ق ــشر ي ــسمعون أب ــه ي ــال .  حول   فق

إني لم أسأل اهللا الليلة شـيئا إال  : قال. بشرك اهللا بخير يا رسول اهللا وجعلني فداك    : ×علي  
إنـي دعـوت اهللا أن يـواخي بينـي وبينـك      . أعطانيه ولم أسأل لنفسي شيئا إال سألت لك مثله        

بـوة  ففعل، وسألته أن يجعلـك ولـي كـل مـؤمن بعـدي ففعـل، وسـألته إذا ألبـسني ثـوب الن           
  والرسالة أن يلبسك ثـوب الوصـية والـشجاعة ففعـل، وسـألته أن يجعلـك وصـيي ووارثـي                   
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  وخازن علمـي ففعـل، وسـألته أن يجعلـك منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى وأن يـشد بـك                         
  فرضــيت، وســألته   ) ال نبــي بعــدك : (أزري ويــشركك فــي أمــري ففعــل، إال أنــه قــال     

  .أن يزوجك ابنتي ويجعلك أبا ولدي ففعل
  

ــصاحبهفقــا   أرأيــت مــا ســأل؟ فــواهللا لــو ســأل ربــه أن ينــزل عليــه ملكــا يعينــه    : ل رجــل ل
 كـان خيـرا لـه ممـا سـأل      - فإن بـه حاجـة   -على عدوه أو يفتح له كنزا ينفقه هو وأصحابه  

  !واهللا لصاع من تمر خير مما سأل: وقال اآلخر
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٣٧  
  

١  
  ١ما قاله أصحاب الصحيفة الملعونة عند موتهم 

  

  كالم معاذ بن جبل وما رآه عند الموت
سـمعت عبـد الـرحمن بـن غـنم األزدي ثـم             : سـمعت سـليم بـن قـيس يقـول         : عن أبان قال  

 وكـان أفقـه أهـل الـشام     - وكانت ابنته تحت معاذ بن جبـل         - ختن معاذ بن جبل      ٢الثمالي  

  :قال. وأشدهم اجتهادا

  

 -النـاس متـشاغلين بالطـاعون        وكـان    - ، فشهدته يـوم مـات        ٣مات معاذ بن جبل بالطاعون    

   وذلــك فــي خالفــة عمــر بــن-فــسمعته حــين احتــضر ولــيس فــي البيــت معــه غيــري : قــال

  

  

  

                                                
  ).وما هم بخارجين من النار: (ينبغي أن نورد علي عليه السالم ١

وراجع عن سائر ما قاله أبو بكر .  من هذا الكتاب٤الحديث : راجع عن تفصيل معاقدة أصحاب الصحيفة وأسمائهم
  .١٨ ب ١٩٦ طبع قديم ص ٨البحار ج : وعمر عند مماتهم

ولزم معاذ بن جبل منذ بعثه . عبد الرحمن بن غنم أسلم زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ولم يره ولم يفد إليه ٢
وكان يعرف بصاحب معاذ وكان أفقه أهل . رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إلى اليمن إلى أن مات معاذ في خالفة عمر

  . فقه عامة التابعين من أهل الشامالشام وهو الذي
وكانت له جاللة وقدر وهو الذي عاتب أبا الدرداء وأبا هريرة بحمص لما انصرفا من عند علي عليه السالم رسولين 

  .٧٨توفي عبد الرحمن سنة . لمعاوية
  . الهجرية١٨ وذلك في سنة ٣
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  أصــحاب : ويــل لــي ويــل لــي ويــل لــي ويــل لــي فقلــت فــي نفــسي    :  يقــول-الخطــاب 
  .الطاعون يهذون ويتكلمون ويقولون األعاجيب

  .ال: تهذي رحمك اهللا؟ فقال: فقلت له
  !لمواالتي عدو اهللا على ولي اهللا: يل؟ قالفلم تدعو بالو: فقلت

  لمـواالتي عـدو اهللا عتيقـا وعمـر علـى خليفـة رسـول اهللا ووصـيه                  : مـن هـو؟ قـال     : فقلت له 
  .علي بن أبي طالب

  
ــت ــال  : فقل ــر؟ فق ــك لتهج ــن        : إن ــي ب ــول اهللا وعل ــذا رس ــر ه ــا أهج ــنم، واهللا م ــن غ ــا ب   ي

إن مـات   : (وأصـحابك الـذين قلـتم     يا معاذ بن جبـل، أبـشر بالنـار أنـت            : أبي طالب يقوالن  
  .، أنت وعتيق وعمر وأبو عبيدة وسالم)رسول اهللا أو قتل زوينا الخالفة عن علي فلن يصل إليها

  نتظـاهر علـى علـي فـال ينـال      : (فـي حجـة الـوداع، قلنـا    : يـا معـاذ، متـى هـذا؟ فقـال     : فقلـت 
األنـصار، فـاكفوني    أنـا أكفـيكم قـومي       : (فلما قبض رسول اهللا قلت لهم     ). الخالفة ما حيينا  

ثم دعوت على عهد رسول اهللا إلى الذي تعاهدنا عليه بـشير بـن سـعيد وأسـيد بـن                    ). قريشا
  . ، فبايعاني على ذلك١حضير
ــت ــال   : فقل ــر؟ ق ــك لتهج ــاذ، إن ــا مع ــاألرض  : (ي ــدي ب ــل   ). ضــع خ ــدعو بالوي ــا زال ي   فم

  .والثبور حتى قضى
  

  د الموتكالم أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة عن
   ال واهللا غيـر رجلـين، فـإني       -مـا حـدثت بـه أحـدا قبلـك قـط             : قال لي ابـن غـنم     : قال سليم 

  فحججت فلقيت الذي ولى موت أبي عبيدة بن الجراح. فزعت مما سمعت من معاذ

                                                
وأسيد بن حضير بن سماك بن عتيك األوسي األنصاري . قتل في إمارة أبي بكر باليمن. بشير بن سعيد كان رئيس الخزرج ١

فأصحاب الصحيفة لما . ، وهو ممن حمل الحطب إلى بيت فاطمة عليها السالم إلضرامه٢٠مات سنة . األشهلي كان رئيس األوس
  .نصاريئسوا من سعد بن عبادة رئيس األنصار أجمع تعاهدوا مع هذين اللذين كان كل واحد منهما رئيسا لنصف قبائل األ
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بلى، ولكن احتملنـاه    : أو لم يقتل سالم يوم اليمامة؟ قال      :  ، فقلت  ١وسالم مولى أبي حذيفة   
  ي كل واحد منهما بمثله سواء، لـم يـزد ولـم يـنقص أنهمـا قـاال كمـا                    فحدثن: قال. وبه رمق 
  .قال معاذ

  
  كالم أبي بكر عند الموت

  :فقــال. فحــدثت بحــديث ابــن غــنم هــذا كلــه محمــد بــن أبــي بكــر: قــال ســليم: قـال أبــان 
  !إن أبي ليهجر: اكتم علي، وأشهد أن أبي عند موته قال مثل مقالتهم، فقالت عائشة

  
  لموتكالم عمر عند ا

فلقيت عبـد اهللا بـن عمـر فـي خالفـة عثمـان فحدثتـه بمـا قـال أبـي عنـد موتـه                          : قال محمد 
اكـتم علـي، فـواهللا لقـد قـال          : فقال لي ابن عمر   . وأخذت عليه العهد والميثاق ليكتمن علي     

 ثم تداركها عبد اهللا بن عمر وتخوف أن أخبـر بـذلك            ٢.أبي مثل مقالة أبيك ما زاد وال نقص       
  !إنما كـان أبـي يهجـر   : ، لما قد علم من حبي له وانقطاعي إليه، فقال×ب  علي بن أبي طال   

  
   لهذا الحديث×توثيق أمير المؤمنين 

   فحدثتــه بمــا ســمعت مــن أبــي وبمــا حدثنيــه ابــن عمــر عــن  × أميــر المــؤمنين ٣فأتيــت 
قد حدثني بذلك عن أبيه وعن أبيك وعن أبـي عبيـدة وعـن    : ×أبيه، فقال أمير المؤمنين    

  مـــن هـــو ذاك : فقلـــت. ن معـــاذ مـــن هـــو أصـــدق منـــك ومـــن ابـــن عمـــر  ســـالم وعـــ
  صــدقت : فقلــت. فعلمــت مــن عنــى: قــال. بعــض مــن يحــدثني: يــا أميــر المــؤمنين؟ فقــال

  ٤.  غيري- وهو يقول هذا -يا أمير المؤمنين، إنما حسبت إنسانا حدثك، وما شهد أبي 
                                                

  . في وقعة اليمامة١٢ الهجرية في مدينة حمص بالشام، وقتل سالم في سنة ١٨مات أبو عبيدة في سنة  ١
  . من هذا الكتاب١١الحديث :  راجع عن كالم عبد اهللا بن عمر عن أبيه٢
  . هذا من كالم محمد بن أبي بكر٣
في ساعات موته  اص، وحيث لم يكن عند قول أبيإني ظننت أوال أن الذي أخبرك عما جرى كان شخصا من األشخ:  معناه٤

  .علمت أن الذي أخبرك لم يكن من البشر) بعض من يحدثني(أحدا غيري وأنت قلت 
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م مـات أبـو عبيـدة بـن     مـات معـاذ بالطـاعون، فـب    : فقلت لعبـد الـرحمن بـن غـنم     : قال سليم 
  ١. بالدبيلة: الجراح؟ قال

  

٢  
  بعض ما جرى عند موت أبي بكر

  

  هــل شــهد مــوت أبيــك غيــر أخيــك عبــد الــرحمن   : فلقيــت محمــد بــن أبــي بكــر فقلــت 

سـمعوا منـه طرفـا فبكـوا        : وهل سمعوا منـه مـا سـمعت؟ قـال         : قلت. ال: وعائشة وعمر؟ قال  

  .فأما كل ما سمعت أنا فال. يهجر: وقالوا

  

   عند الموت‘أبو بكر يشاهد رسول اهللا وعليا 
  يــا خليفــة : دعــا بالويــل والثبــور، فقــال لــه عمــر : والــذي ســمعوا منــه مــا هــو؟ قــال : قلــت

هذا رسول اهللا وعلي معه يبشرني بالنـار ومعـه          : رسول اهللا، ما لك تدعو بالويل والثبور؟ قال       

 لقـد وفيـت بهـا فظـاهرت علـى      لعمري: (الصحيفة التي تعاهدنا عليها في الكعبة وهو يقول      

  ).ولي اهللا أنت وأصحابك، فأبشر بالنار في أسفل السافلين

  

  ال واهللا مــا أهجــر، أيــن تــذهب؟: قــال. إنــه ليهجــر: فلمــا ســمعها عمــر خــرج وهــو يقــول 

  أن محمـدا  : اآلن أيـضا؟ أو لـم أحـدثك   : قـال . أنت ثاني اثنـين إذ همـا فـي الغـار        : قال عمر 

إني أرى سـفينة جعفـر وأصـحابه تعـوم         : (ال لي وأنا معه في الغار      ق - ولم يقل رسول اهللا      -

ــر  ــي البح ــت). ف ــا: فقل ــه      . أرنيه ــك أن ــد ذل ــتيقنت عن ــا فاس ــرت إليه ــي فنظ ــسح وجه   فم

  
                                                

  .الطاعون وخراج ودمل يظهر في الجوف ويقتل صاحبه غالبا: الدبيلة مصغرة ١
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   فذكرت لك ذلك بالمدينة فاجتمع رأيي ورأيك على أنه ساحر؟١ساحر 
  

  شمت بكـم  يـا هـؤالء إن أبـاكم يهجـر فـاخبوه واكتمـوا مـا تـسمعون منـه ال يـ             : (فقال عمر 
  ثـم خـرج وخـرج أخـي وخرجـت عائـشة ليتوضـأوا للـصالة، فأسـمعني                 ). أهل هذا البيـت   

  .من قوله ما لم يسمعوا
  

  إقرار أبي بكر بدخوله في تابوت جهنم
  ال أقولهـا أبـدا وال أقـدر عليهـا        : (قـال ). ال إلـه إال اهللا    : (يـا أبـه، قـل     : فقلت له لما خلوت به    

  أي تـابوت؟ : فقلـت لـه   . لما ذكر التابوت ظننت أنه يهجـر      ف. حتى أرد النار فأدخل التابوت    
  :قلـت . تابوت من نار مقفل بقفـل مـن نـار، فيـه اثنـا عـشر رجـال، أنـا وصـاحبي هـذا                     : فقال

ــال ــه صــخرة إذا أراد اهللا     : عمــر؟ ق   نعــم، فمــن أعنــي؟ وعــشرة فــي جــب فــي جهــنم علي
  .أن يسعر جهنم رفع الصخرة

  
  لعن عمر على لسان أبي بكر

  هـو الـذي صـدني عـن الـذكر        . لعـن اهللا ابـن صـهاك      . ال واهللا ما أهـذي    : (ي؟ قال تهذ: قلت
  ، فألـصقت خـده بـاألرض   )، لعنه اهللا، الـصق خـدي بـاألرض       ٢بعد إذ جاءني فبئس القرين      

  

                                                
جعلت فداك، :  اهللا عليه السالمقلت ألبي عبد:  بأسناده عن خالد بن نجيح، قال١٠ ح ١٠٩ ص ٨ج : روي في البحار ١

حين كان معه في الغار قال رسول : فكيف؟ قال: قلت. نعم: سمى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أبا بكر الصديق؟ قال
يا رسول اهللا، وإنك لتراها؟ : قال. إني ألرى سفينة جعفر بن أبي طالب تضطرب في البحر ضالة: اهللا صلى اهللا عليه وآله

  .أنظر: فدنا منه فمسح على عينيه، ثم قال: قال. ادن مني: فتقدر أن ترينيها؟ فقال: الق. نعم: قال
اآلن صدقت أنك : فقال في نفسه. ثم نظر إلى قصور أهل المدينة. فنظر أبو بكر فرأى السفينة وهي تضطرب في البحر

  !الصديق أنت: ساحر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول : (٢٧ -  ٣١اآليات : سورة الفرقانقال اهللا تعالى في  ٢

سبيال يا ويلتي ليتني لم أتخذ فالنا خليال، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جائني وكان الشيطان لإلنسان خذوال، وقال 
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  .فما زال يدعو بالويل والثبور حتى غمضته

  

  فقــال . هــل قــال بعــدي شــيئا؟ فعرفتــه مــا قــال : ثــم دخــل علــي عمــر وقــد غمــضته، فقــال 

  يرحم اهللا خليفة رسول اهللا، اكتمه فإن هـذا هـذيان، وأنـتم أهـل بيـت معـروف لكـم                     : عمر

  ال يـسمعن أحـد مــنكم   : صـدقت وقـالوا لـي جميعـا    : فـي مرضـكم الهـذيان فقالـت عائـشة     

  .من هذا شيئا فيشمت به ابن أبي طالب وأهل بيته

  

  خمـسة بمـا    عـن هـؤالء ال   ×مـن تـراه حـدث أميـر المـؤمنين           : فقلـت لمحمـد   : قال سليم 

، وإنه يراه في منامه كـل ليلـة، وحديثـه إيـاه فـي المنـام مثـل                   |رسول اهللا   : قالوا؟ فقال 

من رآني في المنـام فقـد رآنـي،    : ( قال|حديثه إياه في الحياة واليقظة، فإن رسول اهللا  

  ).فإن الشيطان ال يتمثل بي في نوم وال يقظة وال بأحد من أوصيائي إلى يوم القيامة
  

                                                                                                                      
مجرمين وكفى بربك هاديا نبي عدوا من الالرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل 

  ).ونصيرا
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم : (٣٦ - ٣٩اآليات : وقال تعالى في سورة زخرف

ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، 
  ). ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون اليوم إذولن ينفعكم

أن أمير المؤمنين :  في حديث طويل بأسناده عن اإلمام الباقر عليه السالم٢٧ ص - كتاب الروضة -وروي في الكافي 
عليه السالم خطب الناس بالمدينة بعد سبعة أيام من وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله، وذلك حين فرغ من جمع 

ولئن تقمصها دوني األشقيان ونازعاني فيما ليس لهما بحق وركباها ضاللة واعتقداها جهالة :... تأليفه، فقالالقرآن و
يقول لقرينه . فلبئس ما عليه وردا ولبئس ما ألنفسهما مهدا، يتالعنان في دورهما ويتبرء كل واحد منهما من صاحبه

  ).قرينبينك بعد المشرقين فبئس اليا ليت بيني و: (إذا التقيا
يا ليتني لم أتخذك خليال، لقد أضللتني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لإلنسان : (فيجيبه األشقى على رثوثة

فأنا الذكر الذي عنه ضل والسبيل الذي عنه مال واإليمان الذي به كفر والقرآن الذي إياه هجر والدين الذي ). خذوال
عا في الحطام المنصرم والغرور المنقطع وكانا منه على شفا حفرة من النار، ولئن رت. به كذب والصراط الذي عنه نكب

لهما على شر ورود في أخيب وفود وألعن مورود، يتصارخان باللعنة ويتناعقان بالحسرة، ما لهما من راحة وال عن 
  ...عذابهما من مندوحة
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  وأنـا  : فقلـت . ×علـي  : مـن حـدثك بهـذا؟ قـال    : فقلـت لمحمـد بـن أبـي بكـر      : مقال سلي 

  .سمعته أيضا منه كما سمعت أنت

ــال  : فقلــت لمحمــد ــه؟ ق   وهــل تحــدث : أو ذاك؟ قلــت: فلعــل ملكــا مــن المالئكــة حدث

  ومـا أرسـلنا مـن قبلـك مـن رسـول وال نبـي               : (أمـا تقـرأ القـرآن     : المالئكة إال األنبياء؟ قـال    

ــ١؟)وال محــدث ــه : ال ق ــؤمنين  : قلــت ل ــر الم ــال ×أمي ــو؟ ق ــت  :  محــدث ه ــم، وكان   نع

 محدثة ولم تكن نبية، ومريم كانت محدثة ولم تكن نبية، وأم موسى ما كانـت  ÷فاطمة  

نبية وكانت محدثة، وكانت سـارة امـرأة إبـراهيم قـد عاينـت المالئكـة فبـشروها بإسـحاق          

  .ومن وراء إسحاق يعقوب ولم تكن نبية

  

   لهذا الحديث مرة ثانية×ؤمنين توثيق أمير الم
   ٢×فلمــا قتـل محمــد بـن أبــي بكـر بمـصر ونعــي عزيـت بــه أميـر المــؤمنين       : قـال سـليم  

ــه           ــي ب ــا خبرن ــه بم ــي بكــر وخبرت ــن أب ــد ب ــه محم ــا حــدثني ب ــه بم ــه فحدثت ــوت ب   وخل

  

                                                
وال نبي إال إذا تمنى ألقى الشيطان في وما أرسلنا من قبلك من رسول : (، وفي المصحف٥٢اآلية : سورة الحج ١

وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي وال : (وقد ورد روايات متضافرة أنه في قراءة أهل البيت عليهم السالم...) أمنيته
) وال محدث: (أن ابن عباس أيضا قرأ: ٣٣٦ ص ٣ج : كما في المتن، وروى ابن شهرآشوب في المناقب...) محدث

  : عن قتادة أنه قرأ٨ ح ٣٢١ص : ار في بصائر الدرجاتكما روى الصف
  ).وال محدث(

 ١٧٧ و ١٧٦ ص ١ج : ، الكافي للكليني٣٢٠ - ٣٢٤ص : راجع عن آية المحدث وبيان معناها بصائر الدرجات للصفار
  .٢١ ص ٢ج : ، أمالي الطوسي٣٢٣ص : ، اإلختصاص للشيخ المفيد٢٧٠و 

 بحثا إضافيا حول آية المحدث ومعنى المحدث عند الشيعة ٤٢ ص ٥ ج :وقد أورد العالمة األميني في الغدير
وال نبي وال (...  قراءة ابن عباس ٩٩ ص ٦ج : وغيرهم، ونقل عن القسطالني في إرشاد الساري شرح صحيح البخاري

 ص ١٢ج :  وعن القرطبي في تفسيره٢٥٧ ص ٢ج : وكذلك نقله عن أبي جعفر الطحاوي في مشكل اآلثار). محدث
  .٢ ب ٦٦ ص ٢٦ج : راجع أيضا البحار. ٧٩
  أن أمير المؤمنين عليه السالم جلس للتعزية بمحمد بن أبي بكر ثالثة٢٠٦ص :  ذكر في مجمع النورين للمرندي٢

  .أيام ألنه ولده
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  ١. صدق محمد رحمه اهللا، أما إنه شهيد حي يرزق: عبد الرحمن بن غنم، قال
  

  ^عشر خصائص األئمة االثني 
  .يا سليم، إن أوصيائي أحـد عـشر رجـال مـن ولـدي أئمـة هـداة مهـديون كلهـم محـدثون               

  ابنــي هـذا الحـسن، ثـم ابنـي هـذا الحـسين، ثــم       : يـا أميـر المـؤمنين، ومـن هـم؟ قـال      : قلـت 
 واحـدا   ٢ ثـم ثمانيـة مـن ولـده          - وأخذ بيد ابن ابنه علي بن الحسين وهو رضيع           -ابني هذا   
 |، فالوالـد رسـول اهللا   ٣) ووالـد ومـا ولـد     : (م اهللا بهـم فقـال     وهم الذين أقس  . بعد واحد 

  .يعني هؤالء األحد عشر وصيا صلوات اهللا عليهم) ما ولد(وأنا، و 
  

ــال   : قلــت ــان؟ ق ــع إمام ــؤمنين، فيجتم ــر الم ــا أمي ــم، إال أن واحــدا صــامت ال ينطــق   : ي   نع
  .حتى يهلك األول

  
   من مخطوطات الكتاب،٦٨نقل لنا فقرة عن النسخة 

  :وردها هنا لتناسبها مع هذا الحديثن
  

  موت أصحاب الصحيفة على الجاهلية
ــو بكــر وعمــر وعثمــان  -إن القــوم : (هــذا مــا خطــه بيــده أبــان عــن لــسان ســليم      وهــم أب

   شــهدوا علــى أنفــسهم عنــد  -وطلحــة والزبيــر وأنــس وســعد وعبــد الــرحمن بــن عــوف   
  ...).يةأنهم ماتوا على ما مات عليه آبائهم في الجاهل: مماتهم

  
                                                

الوالء ورضيع  ليعلم أن محمد بن أبي بكر كان ربيب علي بن أبي طالب عليه السالم وخريجه وجاريا عنده مجرى أوالده، ١
  .غيره والتشيع منذ زمن الصبا فنشأ عليه، فلم يكن يعرف أبا غير علي عليه السالم وال يعتقد ألحد فضيلة

  . أي من ولد علي بن الحسين عليه السالم٢
  .٣اآلية :  سورة البلد٣
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٣٨  
  

  افتراق األمة إلى أهل حق وأهل باطل ومذبذبين
  

  إنــا لقعــود عنــد   : ســمعت ســلمان وأبــا ذر والمقــداد يقولــون    : قــال: أبــان عــن ســليم  
  . ما معنا غيرنا، إذ أقبل ثالثة رهط من المهاجرين كلهم بدريون|رسول اهللا 

  
  شوبه شــئ مــن فرقــة حــق ال يــ: ســتفترق أمتــي بعــدي ثــالث فـرق : |فقـال رســول اهللا  

الباطل، مثلهم كمثل الذهب األحمر كلمـا سـبكته علـى النـار ازداد جـودة وطيبـا، إمـامهم                    
أحد هذه الثالثة، وفرقة أهل باطل ال يشوبه شـئ مـن الحـق، مـثلهم كمثـل خبـث الحديـد         
كلما فتنته بالنار ازداد خبثا ونتنا، إمامهم أحد هذه الثالثة، وفرقة أخـرى ضـالل مذبـذبون،           

  . هؤالء وال إلى هؤالء، إمامهم أحد هذه الثالثةال إلى
  

إمام الحق والهدى علي بن أبي طالب، وسـعد بـن أبـي وقـاص     : فسألتهم عن الثالثة، فقالوا   
 حتـى  ١إمام المذبذبين، وحرصـت علـيهم أن يـسموا لـي الثالـث فـأبوا علـي وعرضـوا لـي                    

  .عرفت من يعنون به
  

ــليم  ــال س ــؤمنين   : ق ــر الم ــدثت أمي ــ×فح ــو ذر      بالكوف ــلمان وأب ــه س ــدثني ب ــا ح   ة بم
 حـين رآى الثالثـة مـن أهـل بـدر مـن المهـاجرين مـن                 |والمقداد من قول رسول اهللا      

  فـسموك وسـموا سـعدا، والثالـث        ) تفتـرق أمتـي بعـدي ثـالث فـرق         : (قريش مقبلـين، قـال    
  .لم يسموا إال بالمعاريض حتى علمت من عنوا

                                                
  .أي لم يصرحوا باسمه وذكروه بالتعريض ١



 ليالهال قيس بنسليم  ........................................................................................

 

٣٥٤

  بت قلـوبهم حبـه كمـا أشـربت قلـوب           ال تلمهـم يـا سـليم، فـإن األمـة قـد أشـر              : ×فقال  
، ولكـن   ١بلـى   : قلـت : يا سليم، أفي شك أنت فيـه مـن هـو؟ قـال            . بني إسرائيل حب العجل   

  .أحب أن تسميه لي وأسمعه منك فأزداد يقينا
  .هو عتيق: قال

  
  أمر الوالية أشد خبرية من الذهب والفضة

ذهب والفضة، وأقـل األمـة      إن هذا األمر الذي عرفكم اهللا ومن به عليكم أشد خبرية من ال            
  الذين يعرفونه، ولقد ماتت أم أيمن وإنهـا لمـن أهـل الجنـة ومـا كانـت تعـرف مـا عرفـك                       

  . ، فاحمد اهللا وخذ ما أعطاك اهللا وخصك به بشكر٢اهللا 
  

واعلم أن اهللا تعالى يعطي الدنيا البر والفاجر، وإن هذا األمر الذي أنـت فيـه إنمـا يعطيـه اهللا            
ملك مقرب أو نبي مرسـل أو عبـد         : إن أمرنا ال يعرفه إال ثالثة من الخلق       . صفوته من خلقه  

  .امتحن اهللا قلبه لإليمان
  

  .يا سليم، إن مالك هذا األمر الورع ألنه ال ينال واليتنا إال بالورع
  
  
  
  
  

                                                
  .أي بلى أعرفه وال أشك فيه ١
أرأيت أم أيمن، فإني :  عن أبي جعفر عليه السالم قال٤٠٥ ص ٢ج :  والكافي٨ ح ٢٦٥ ص ٢٢ج : روي في البحار ٢

  .أشهد أنها من أهل الجنة، وما كانت تعرف ما أنتم عليه
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٣٩  
  

  غدير خم
  

  أبو سعيد الخدري يروي بيعة الغدير
  

  :لخدري يقولسمعت أبا سعيد ا: أبان بن أبي عياش عن سليم، قال
 دعا الناس بغدير خم، فأمر بما كان تحـت الـشجرة مـن الـشوك فقـم،                  |إن رسول اهللا    

 فرفعهـا   ×ثم دعا الناس إليه وأخذ بضبع علي بن أبـي طالـب             . وكان ذلك يوم الخميس   
من كنت مواله فعلـي مـواله، اللهـم وال مـن           (:  فقال |حتى نظرت إلى بياض إبط رسول اهللا        

  ).اه، وانصر من نصره، واخذل من خذلهوااله، وعاد من عاد
  

اليـوم أكملـت لكـم ديـنكم        : (فلم ينزل عـن المنبـر حتـى نزلـت هـذه اآليـة             : قال أبو سعيد  
 اهللا أكبـر علـى  : |فقال رسـول اهللا   ١). وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا    

  .إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي وبوالية علي من بعدي
  

  |شعر حسان في غدير خم بشهادة رسول اهللا 
قـل  : |فقـال  .  أبياتـا ×يا رسول اهللا، ائذن لي ألقول فـي علـي      : فقال حسان بن ثابت   

  .على بركة اهللا
  :ثم أنشأ يقول. يا مشيخة قريش، اسمعوا قولي بشهادة من رسول اهللا: فقال حسان

  

                                                
  .٣اآلية : سورة المائدة ١
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  لدى دوح خم حين قام مناديا      ألم تعلموا أن النبي محمدا
  بأنك معصوم فال تك وانيا    وقد جاء جبريل من عند ربه
  أنت لم تفعل وحاذرت باغيا    وبلغهم ما أنزل اهللا ربهم وإن
  رسالته إن كنت تخشى األعاديا      عليك فما بلغتهم عن إلههم
  بيمنى يديه معلن الصوت عاليا      فقام به إذ ذاك رافع كفه

  افظا ليس ناسياوكان لقولي ح    من كنت مواله منكم: فقال لهم
  به لكم دون البرية راضيا    فمواله من بعدي علي وإنني
  وكن للذي عادى عليا معاديا      فيا رب من والى عليا فواله

  إمام الهدى كالبدر يجلو الدياجيا    ويا رب فانصر ناصريه لنصرهم
  إذا وقفوا يوم الحساب مكافيا    ويا رب فاخذل خاذليه وكن لهم

  
   من مخطوطات الكتاب،٦٨سخة نقل لنا فقرة عن الن

  :نوردها هنا لتناسبها مع هذا الحديث
  

  اعتراض أبي بكر وعمر في الغدير
 أن يـدخل فيهـا،   × في وقت الظهيرة وأمر بنصب خيمة وأمـر عليـا         |قام رسول اهللا    

ــرهم رســول اهللا   ــو بكــر وعمــر |وأول مــن أم ــا أب ــا ســأال   .  هم ــا إال بعــد م ــم يقوم   فل
نعم، من أمر اهللا جل وعـال، واعلمـا   : ر اهللا هذه البيعة؟ فأجابهماهل من أم: |رسول اهللا  

 فمـن . أن من نقض هذه البيعة كافر ومن لم يطع عليا كافر، فإن قول علي قولي وأمره أمـري            
  .خالف قول علي وأمره فقد خالفني

 ×فقامـا ودخـال علـى علـي         . وبعد ما أكد عليهم هذا الكالم أمرهم باإلسراع فـي البيعـة           
  بــخ بــخ لــك يــا علــي، أصــبحت مــوالي : وقــال عمــر عنــد البيعــة. اه بــإمرة المــؤمنينوبايعــ

 سلمان وأبا ذر بالبيعة، فقاما ولـم يقـوال          |ثم أمر رسول اهللا     . ومولى كل مؤمن ومؤمنة   
  ....شيئا
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٤٠  
  

  ×من خصال أمير المؤمنين 
  

ر  عـش |كانت لي مـن رسـول اهللا   :  يقول×سمعت عليا   : أبان عن سليم بن قيس قال     
  . خصال ما يسرني بإحديهن ما طلعت عليه الشمس وما غربت

  .بينها لنا يا أمير المؤمنين: فقيل له
  

يـا علـي، أنـت األخ وأنـت الخليـل وأنـت الوصـي وأنـت         : |قال لـي رسـول اهللا    : فقال
  ومنزلتـك منـى كمنزلتـي    . الوزير، وأنت الخليفة في األهـل والمـال وفـي كـل غيبـة أغيبهـا           

  وليـك وليـي وعـدوك عـدوي، وأنـت أميـر المـؤمنين              . خليفـة فـي أمتـي     من ربي، وأنـت ال    
  .وسيد المسلمين من بعدي

  
   في ثبات اإليمان^أثر حب أهل البيت 

  يـا معـشر الـصحابة، واهللا مـا تقـدمت علـى أمـر إال        :  على أصـحابه فقـال  ×ثم أقبل علي    
ليكـون  . فطـوبى لمـن رسـخ حبنـا أهـل البيـت فـي قلبـه        . |ما عهد إلي فيـه رسـول اهللا       

 اإليمـان  ١ومن لم تصر مودتنا في قلبه إنمـاث  اإليمان أثبت في قلبه من جبل أحد في مكانه،         

  .في قلبه كانمياث الملح في الماء
  

 مني، وال صلى القبلتـين  |واهللا ثم واهللا، ما ذكر في العالمين ذكر أحب إلى رسول اهللا            
  .صليت صبيا ولم أرهق حلما. كصالتي

                                                
  .أي ذاب ١
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 تحتـي، هـي فـي زمانهـا كمـريم بنـت عمـران فـي         |ن رسول اهللا وهذه فاطمة بضعة م   
  .زمانها

  
  إن الحــسن والحــسين ســبطا هــذه األمــة، وهمــا مــن محمــد كمكــان  : وأقــول لكــم الثالثــة

العينين من الرأس، وأما أنا فكمكان اليدين مـن البـدن، وأمـا فاطمـة فكمكـان القلـب مـن                      
  .الجسد

  
  . تخلف عنها غرقمثلنا مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن
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٤١  
  

   األخيرة عن الشيعة|كلمة رسول اهللا 
  

   يــوم تــوفي |عهــد إلــي رســول اهللا :  يقــول×ســمعت عليــا : أبــان عــن ســليم، قــال

  . لتـسمعا الكـالم   ١وقد أسندته إلى صـدري وإن رأسـه عنـد أذنـي، وقـد أصـغت المرأتـان                   

  .اللهم سد مسامعهما: |فقال رسول اهللا 

  

  إن الـــذين آمنـــوا وعملـــوا (يـــا علـــي، أرأيـــت قـــول اهللا تبـــارك وتعـــالى : لـــيثـــم قـــال 

  .اهللا ورســوله أعلــم: قلــت:  ، أتــدري مــن هــم؟ قــال٢)الــصالحات أولئــك هــم خيــر البريــة

فإنهم شيعتك وأنصارك، وموعدي وموعـدهم الحـوض يـوم القيامـة إذا جثـت األمـم                : قال

  .دعـا النـاس إلـى مـا ال بـد لهـم منـه              على ركبها وبدا هللا تبارك وتعالى فـي عـرض خلقـه و            

  .فيدعوك وشيعتك، فتجيئون غرا محجلين شباعا مرويين

  

  إن الــذين كفــروا مــن أهــل الكتــاب والمــشركين فــي نــار جهــنم خالــدين فيهــا (يــا علــي، 

  ، فهــم اليهــود وبنــو أميــة وشــيعتهم، يبعثــون يــوم القيامــة أشــقياء ٣) أولئــك هــم شــر البريــة

  .همجياعا عطاشى مسودة وجوه

  

  
                                                

  .أي عائشة وحفصة ١
  .٧اآلية :  سورة البينة٢
  .٦اآلية :  سورة البينة٣
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٣٦٠

  :من كتاب سليم هذه الزيادة) د(و ) ب(يوجد في آخر نسخ 

  

  األمر بحفظ الكتاب حتى ظهور الحق
  

ــابر     ــا ج ــاب ي ــذا الكت ــين     ١صــن ه ــاد اهللا ذو الع ــى يخــتم بعب ــاس حت ــي العب ــك لبن   ، فالمل

  وإذا .  بالحجــاز ويخــرب جـامع الكوفــة ومــا شـيده الثــاني بــالفرات  ٣ ويظهــر نـاد  ٢اآلخـرة  

  . لسان الشام ويكثر الملوك ويظهر الحق والحمد هللا٤ك تميد هلك ملك التر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
معصوم عليه السالم إلى جابر بن عبد اهللا أو جابر بن يزيد الجعفي يأمره باالحتفاظ لعل هذا خطاب من اإلمام ال ١

  .عن بعض المالحم بصورة مجملة‘ هذا وإن بقية الكالم إخبا. بكتاب سليم
، )عبد اهللا(إذا ملك رجل من بني العباس يقال له :  عن كعب األحبار أنه قال٢٨٥ص : روى الشيخ الطوسي في الغيبة ٢

  . العين، بها افتتحوا وبها يختمون، وهو مفتاح البالء وسيف الفناءوهو ذو
  .نار): ب( ٣
  . أي تضطرب٤
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٤٢  
  

  احتجاجات عبد اهللا بن جعفر على معاوية
  

  كنـت عنـد معاويـة      : حـدثني عبـد اهللا بـن جعفـر بـن أبـي طالـب قـال                : أبان عن سليم، قـال    

  .ومعنا الحسن والحسين وعنده عبد اهللا بن العباس والفضل بن العباس

  يــا عبــد اهللا بــن جعفــر، مــا أشــد تعظيمــك للحــسن والحــسين  :  معاويــة فقــالفالتفــت إلــي

واهللا ما هما بخير منك وال أبوهما خير مـن أبيـك، ولـوال أن فاطمـة بنـت رسـول اهللا أمهمـا                       

  !ما أمك أسماء بنت عميس دونها: لقلت

  

  واهللا إنــك لقليــل المعرفــة : فغـضبت مــن مقالتــه وأخــذني مـا لــم أملــك معــه نفـسي، فقلــت   

  بل واهللا لهمـا خيـر منـي وألبوهمـا خيـر مـن أبـي وألمهمـا خيـر مـن             . بهما وبأبيهما وبأمهما  

 يقول فيهما وفي أبيهما وفي     |يا معاوية، إنك لغافل عما سمعته أنا من رسول اهللا           . أمي

  .أمهما، قد حفظته ووعيته ورويته

  

ــاس  وفــي مجلــسه الحــسن والحــسين وعبــد اهللا بــن  -هــات مــا ســمعت  : قــال معاويــة    عب

إنـه أعظـم ممـا      : فقلت.  فواهللا ما أنت بكذاب وال متهم      -والفضل بن عباس وابن أبي لهب       

وإن كان أعظـم مـن أحـد وحـراء جميعـا، فلـست أبـالي إذا لـم يكـن فـي           : قال. في نفسك 

المجلس أحد من أهل الشام وإذ قتل اهللا صـاحبك وفـرق جمعكـم وصـار األمـر فـي أهلـه          

  .لي ما قلتم وال ما ادعيتمومعدنه فحدثنا فإنا ال نبا
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٣٦٢

  بنو أمية الشجرة الملعونة في القرآن
ــا التــي  : ( وقــد ســئل عــن هــذه اآليــة - |ســمعت رســول اهللا : قلــت ــا الرؤي   ومــا جعلن

  إنـي رأيـت اثنـي عـشر        : ( فقـال  -١) أريناك إال فتنة للنـاس والـشجرة الملعونـة فـي القـرآن            
  .دون أمتي على أدبارهم القهقرىرجال من أئمة الضاللة يصعدون منبري وينزلون، ير

فيهم رجالن من حيين من قريش مختلفين تيم وعدي، وثالثـة مـن بنـي أميـة، وسـبعة مـن                   
إن بنـي أبـي العـاص إذا بلغـوا ثالثـين رجـال              : (وسمعته يقـول  ). ولد الحكم بن أبي العاص    

  ).جعلوا كتاب اهللا دخال وعباد اهللا خوال ومال اهللا دوال
  

  ^األئمة االثني عشر  على |نص رسول اهللا 
 وهو على المنبر وأنـا بـين يديـه وعمـر بـن         - يقول   |يا معاوية، إني سمعت رسول اهللا       

  أبي سلمة وأسـامة بـن زيـد وسـعد بـن أبـي وقـاص وسـلمان الفارسـي وأبـو ذر والمقـداد                        
ــر بــن العــوام   ــالمؤمنين مــن أنفــسهم  : ( وهــو يقــول-والزبي ــا)ألــست أولــى ب   بلــى، : ؟ فقلن

  مـن كنـت    : (قـال . بلـى، يـا رسـول اهللا      : ؟ قلنـا  )أليس أزواجـي أمهـاتكم    : (قال. يا رسول اهللا  
 اللهم وال مـن وااله وعـاد مـن        - × وضرب بيديه على منكب علي       -مواله فعلي مواله    

  ).عاداه
  وعلــي مــن بعــدي . أيهــا النــاس، أنــا أولــى بــالمؤمنين مــن أنفــسهم، لــيس لهــم معــي أمــر (

ثــم ابنــي الحــسن مـن بعــد أبيــه أولــى  . لهــم معــه أمـر أولـى بــالمؤمنين مــن أنفـسهم، لــيس   
  ثم ابنـي الحـسين مـن بعـد أخيـه أولـى بـالمؤمنين         . بالمؤمنين من أنفسهم ليس لهم معه أمر      

  ).من أنفسهم ليس لهم معه أمر
  

  ^ عن شهادة نفسه واألئمة |إخبار رسول اهللا 
أنفـسكم، فـإذا    أيها الناس، إذا أنـا استـشهدت فعلـي أولـى بكـم مـن                : ( فقال |ثم عاد   

  استشهد علي فابني الحسن أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم، فإذا استشهد ابني الحسن
                                                

  .٦٠اآلية : سورة األسراء ١
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فابني الحسين أولى بالمؤمنين منهم بأنفـسهم، فـإذا استـشهد ابنـي الحـسين فـابني علـي بـن           
  : فقـال ×ثم أقبـل علـى علـي      ). الحسين أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم ليس لهم معه أمر        

  فـإذا استـشهد فابنـه محمـد أولـى بـالمؤمنين          .  سـتدركه فـاقرأه عنـي الـسالم        يا علي، إنـك   (
ثـم يكـون فـي عقـب محمـد       . منهم بأنفسهم، وستدركه أنت يا حسين فـاقرأه منـي الـسالم           

  ولـيس مـنهم   : (ثـم أعادهـا ثالثـا ثـم قـال     ). رجال واحد بعد واحـد ولـيس لهـم معهـم أمـر       
  س معـه أمـر، كلهـم هـادون مهتـدون تـسعة             أحد إال وهو أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم لـي        

  ).من ولد الحسين
  

  بـأبي أنـت وأمـي يـا نبـي اهللا، أتقتـل؟      :  وهو يبكي، فقـال ×فقام إليه علي بن أبي طالب       
نعم، أهلـك شـهيدا بالـسم، وتقتـل أنـت بالـسيف وتخـضب لحيتـك مـن دم رأسـك،                  : (قال

  طـاغي بـن طـاغي، دعـي     ويقتل ابني الحسن بالـسم، ويقتـل ابنـي الحـسين بالـسيف، يقتلـه        
  .بن دعي، منافق بن منافق

  
  هالك أبي بكر وعمر وعثمان بتقرير معاوية

  ولـئن كـان مـا تقـول حقـا لقـد هلكـت وهلـك                يـا بـن جعفـر، لقـد تكلمـت بعظـيم             : فقال معاويـة  

ــة، ولقــد هلكــت أمــة محمــد وأصــحاب محمــد مــن        ــوالهم مــن هــذه األم ــع مــن ت   الثالثــة قبلــي وجمي

  . غيركم أهل البيت وأوليائكم وأنصاركمالمهاجرين واألنصار
  .|واهللا إن الذي قلت حق سمعته من رسول اهللا : فقلت

  
ــة    يــا حــسن ويــا حــسين ويــا بــن عبــاس، مــا يقــول ابــن جعفــر؟ فقــال            : فقــال معاوي

فأرسـل  . إن ال تؤمن بالذي قال فأرسل إلى الـذين سـماهم فاسـألهم عـن ذلـك                : ابن عباس 
إلى أسامة بن زيد فـسألهما، فـشهدا أن الـذي قـال عبـد اهللا      معاوية إلى عمر بن أبي سلمة و   

وكان هذا بالمدينة أول سـنة جمعـت   .  كما سمعه|بن جعفر قد سمعناه من رسول اهللا     
  .األمة على معاوية
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٣٦٤

  .وسمعت ابن جعفر يحدث بهذا الحديث في زمان عمر بن الخطاب: قال سليم
  

  ^الحجج المعصومين األربعة عشر 
   بـن جعفـر، قـد سـمعناه فـي الحـسن والحـسين وفـي أبيهمـا، فمـا سـمعت                       يـا : فقال معاوية 
  .- ومعاوية كالمستهزء والمنكر -في أمهما؟ 

  لـيس فـي جنـة عـدن منـزل أشـرف       : ( يقـول |بلى، قد سـمعت مـن رسـول اهللا      : فقلت
  نحـن فيـه أربعـة عـشر إنـسانا، أنـا وأخـي              . وال أفضل وال أقرب إلى عرش ربي من منزلـي         

ــرهم   ــو خي ــي وه ــة، والحــسن       عل ــل الجن ــساء أه ــيدة ن ــي س ــة وه ــي، وفاطم    وأحــبهم إل
 فنحن فيه أربعة عشر إنسانا في منزل واحد أذهب اهللا         . والحسين وتسعة أئمة من ولد الحسين     

  .عنا الرجس وطهرنا تطهيرا، هداة مهديين
  

ــز وجــل      ــن اهللا ع ــي وع ــون عن ــم المبلغ ــن اهللا وه ــغ ع ــا المبل ــارك  . أن ــم حجــج اهللا تب   وه
  مـن أطـاعهم   . لى خلقه وشهدائه فـي أرضـه وخزانـه علـى علمـه ومعـادن حكمـه             وتعالى ع 

ال تبقى األرض طرفة عين إال ببقائهم، وال تصلح األرض إال           . أطاع اهللا ومن عصاهم عصى اهللا     
ــم ــم وحــرامهم    . به ــنهم وبحالله ــأمر دي ــة ب ــرون األم ــم    . يخب ــى رضــى ربه ــدلونهم عل   ي

  .لـيس فـيهم اخـتالف وال فرقـة وال تنـازع           وينهونهم عن سخطه بأمر واحـد ونهـي واحـد،           
أهل األرض  . يأخذ آخرهم عن أولهم إمالئي وخط أخي علي بيده، يتوارثونه إلى يوم القيامة            

  ال يحتـاجون إلـى     . كلهم في غمـرة وغفلـة وتيـه وحيـرة غيـرهم وغيـر شـيعتهم وأوليـائهم                 
  عنـى اهللا فـي    وهـم الـذين     . أحد من األمة فـي شـئ مـن أمـر ديـنهم، واألمـة تحتـاج إلـيهم                  

  أطيعـوا اهللا وأطيعـوا الرسـول وأولـي         : ( وقرن طـاعتهم بطاعتـه وطاعـة رسـوله فقـال           ١كتابه  
  ٢). األمر منكم

  

                                                
  .فلم يدع آية نزلت فيهم من القرآن إال ذكرها. عنى اهللا في كتابه): ج( ١
  .٥٩اآلية :  سورة النساء٢
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  فأقبــل معاويــة علــى الحــسن والحــسين وابــن عبــاس والفــضل بــن عبــاس وعمــر بــن  : قــال

  :قــال. نعــم: كلكــم علــى مــا قــال ابــن جعفــر؟ فقــالوا: أبــي ســلمة وأســامة بــن زيــد، فقــال

  .بني عبد المطلب، إنكـم لتـدعون أمـرا عظيمـا وتحتجـون بحجـج قويـة إن كانـت حقـا           يا  

ولئن كـان مـا تقولـون حقـا        . وإنكم لتضمرون على أمر تسرونه والناس عنه في غفلة عمياء         

لقد هلكت األمة وارتدت عن دينها وتركت عهد نبينا غيركم أهـل البيـت ومـن قـال بقـولكم                     

  .فأولئك في الناس قليل

  

٢  
  جات ابن عباس على معاويةاحتجا

  

  وقليــل مــن عبــادي : (قــال اهللا عــز وجــل فــي كتابــه: فأقبــل ابــن عبــاس علــى معاويــة فقــال

ــشكور ــؤمنين  : ( ، ويقــول١)ال ــو حرصــت بم ــاس ول ــر الن ــا أكث ــذين : ( ، ويقــول٢)وم   إال ال

  ٤). وما آمن معه إال قليل: (، ويقول لنوح ٣) آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم

  

  إن الــسحرة قــالوا . ب مــن ذلــك يــا معاويــة؟ وأعجــب مــن أمرنــا أمــر بنــي إســرائيل وتعجــ

  ٥). اقض ما أنـت قـاض إنمـا تقـضي هـذه الحيـاة الـدنيا إنـا آمنـا بـرب العـالمين                  : (لفرعون

  فسار بهـم وبمـن تبعـه مـن بنـي إسـرائيل فـأقطعهم البحـر                . فآمنوا بموسى وصدقوه واتبعوه   

  
                                                

  .١٣اآلية : سورة سبأ ١
  .١٠٣اآلية :  سورة يوسف٢
  .٢٤اآلية : ورة ص س٣
  .أي قال لقصة نوح مع قومه ال أن الخطاب إلى نوح) يقول لنوح(وقوله . ٤٠اآلية : سورة هود ٤
  .٧٢اآلية :  سورة طه٥
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٣٦٦

  بــالتوراة يقــرون لــه بدينــه، فمــر بهــم علــى قــوم   وأراهــم األعاجيــب وهــم يــصدقون بــه و 
، ثـم اتخـذوا العجـل    ١) يا موسى اجعل لنا إلها كما لهـم آلهـة    : (يعبدون أصناما لهم، فقالوا   

ــه  : (فعكفــوا عليــه جميعــا غيــر هــارون وأهــل بيتــه، وقــال لهــم الــسامري      هــذا إلهكــم وإل
   فكـان  ٣).تـب اهللا لكـم  ادخلـوا األرض المقدسـة التـي ك   : (، ثم قال لهم بعد ذلـك      ٢) موسى

إن فيهـا قومـا جبـارين وإنـا لـن نـدخلها حتـى يخرجـوا            : (من جوابهم ما قص اهللا في كتابه      
رب إنـي ال أملـك إال نفـسي       : (، حتـى قـال موسـى       ٤) منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلـون      

  ٦). فال تأس على القوم الفاسقين: (، ثم قال ٥)وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين
  

  وقـــد كانـــت لهـــم فـــضائل وســـوابق مـــع  . فاحتـــذت هـــذه األمـــة ذلـــك المثـــال ســـواء 
ومنـازل منـه قريبـة، ومقـرين بـدين محمـد والقـرآن حتـى فـارقهم نبــيهم          |رسـول اهللا  

فاختلفوا وتفرقوا وتحاسدوا وخالفوا إمامهم ووليهم حتى لـم يبـق مـنهم علـى مـا عاهـدوا                    
  منزلـة هـارون مـن موسـى ونفـر قليـل لقـوا اهللا        عليه نبيهم غير صاحبنا الـذي هـو مـن نبينـا ب       

عــز وجــل علــى ديــنهم وإيمــانهم، ورجــع اآلخــرون القهقــرى علــى أدبــارهم، كمــا فعــل  
 باتخاذهم العجل وعبادتهم إياه وزعمهم أنه ربهـم وإجمـاعهم عليـه            ×أصحاب موسى   

  .غير هارون وولده ونفر قليل من أهل بيته
  

 واحتج. أوالهم وخيرهم بغدير خم وفي غير موطن       قد نصب ألمته أفضل الناس و      |ونبينا  
  عليهم به وأمـرهم بطاعتـه، وأخبـرهم أنـه منـه بمنزلـة هـارون مـن موسـى، وأنـه ولـي كـل                

  مؤمن بعده، وأن كل من كان هو وليه فعلي وليه ومن كان هو أولى به من نفسه فعلي
                                                

  .١٣٨اآلية : سورة األعراف ١
  .٨٨اآلية :  سورة طه٢
 .٢١اآلية :  سورة المائدة٣
 .٢٢اآلية :  سورة المائدة٤
  .٢٥اآلية :  سورة المائدة٥
 .٢٦اآلية :  المائدة سورة٦
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   ومـن عـصاه عـصى       أولى به من نفسه، وأنه خليفته فيهم ووصيه، وأن مـن أطاعـه أطـاع اهللا               
  .فأنكروه وجهلوه وتولوا غيره. اهللا ومن وااله والى اهللا ومن عاداه عادى اهللا

  
   لم يرض بانتخاب الناس في الخالفة|رسول اهللا 

   حـين بعـث إلـى مؤتـة أمـر علـيهم جعفـر بـن              | ، أما علمـت أن رسـول اهللا          ١يا معاوية 
  ن حارثـة، فـإن هلـك زيـد     إن هلـك جعفـر بـن أبـي طالـب فزيـد بـ       : (أبـي طالـب، ثـم قـال    

، ولم يرض لهم أن يختاروا ألنفسهم، أفكـان يتـرك أمتـه ال يبـين لهـم                  )فعبد اهللا بن رواحة   
خليفته فيهم؟ بلى واهللا، ما تركهم في عمياء وال شبهة، بل ركب القوم ما ركبوا بعـد البينـة                   

عـدا   فهلكوا وهلك من شايعهم وضلوا وضـل مـن تـابعهم، فب         |وكذبوا على رسول اهللا     
  .للقوم الظالمين

  
  يـا بـن عبـاس، إنـك لتتفـوه بعظـيم، واالجتمـاع عنـدنا خيـر مـن االخـتالف،               : فقال معاويـة  

  .وقد علمت أن األمة لم تستقم على صاحبك
  

                                                
وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله جعفرا إلى مؤتة : هكذا) ج(في ...) شهادة أن ال إله إال اهللا: (من هنا إلى قوله ١

  :فقال
. ، فقتلوا جميعا)وليت عليكم جعفرا، إن هلك جعفر بن أبي طالب فزيد بن حارثة، فإن هلك زيد فعبد اهللا بن رواحة(

 يبين لهم من خلفائه من بعده؟ يأمرهم باتباع خيرهم وأعلمهم بكتاب اهللا وسنة نبيه ويتركهم يختارون ثم يترك أمته ال
ألنفسهم؟ إذا لكان رأيهم ألنفسهم أهدى لهم وأرشد من رأيه واختياره لهم وما ركب القوم ما ركبوا إال بعد البينة 

وإنما هلك أولئك األربعة الذين تظاهروا على .  وال شبهةوالحجة، وما تركهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله في عمياء
لم يكن اهللا ليجمع لنا أهل البيت النبوة : (علي عليه السالم وكذبوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أنه قال

  .، فشبهوا على الناس بشهادتهم وكذبهم)والخالفة
  .وية، قد سمعت ما قال ابن جعفر وما قال ابن عباسيا معا: ما تقول يا حسن؟ فقال عليه السالم: فقال معاوية

فأنت ) قد قتل اهللا طاغيتكم ورد األمر إلى معدنه: (والعجب منك يا معاوية ومن قلة حيائك وجرأتك على اهللا أن تقول
 لك ألقولن. يا معاوية معدن الخالفة دوننا؟ الويل لك ولثالثة قبلك الذين أجلسوك هذا المجلس وسنوا لك هذه السنة

إن الناس قد اجتمعوا على أشياء كثيرة وليس بينهم فيها : قوال ما أريد بذلك إال أن يسمعه هؤالء الذين حولي
  ....اجتمعوا على شهادة أن ال إله إال اهللا. اختالف
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ما اختلف أمة بعد نبيها إال ظهر أهـل   : ( يقول |إني سمعت رسول اهللا     : فقال ابن عباس  
  ت علـى أمـور كثيـرة لـيس بينهـا اخـتالف             ، وإن هذه األمـة اجتمعـ      )باطلها على أهل حقها   

شـهادة أن ال إلـه إال اهللا وأن محمـدا رسـول اهللا والـصلوات الخمـس           : وال منازعة وال فرقة   
ــة اهللا،        ــن طاع ــرة م ــياء كثي ــت وأش ــضان وحــج البي ــاة المفروضــة وصــوم شــهر رم   والزك

أشـياء  واجتمعوا على تحـريم الخمـر والزنـا والـسرقة وقطـع األرحـام والكـذب والخيانـة و                  
ــن معاصــي اهللا   ــرة م ــيئين  . كثي ــت فــي ش ــه     : واختلف ــت في ــت عليــه وتفرق   أحــدهما اقتتل

ــه        ــل علي ــم تقتت ــاني ل ــض، والث ــضها مــن بع ــرء بع ــضا ويب ــضها بع ــا يلعــن بع   وصــارت فرق
  ولم تتفرق فيه ووسع بعضهم فيه لـبعض وهـو كتـاب اهللا وسـنة نبيـه، ومـا يحـدث زعمـت                       

أما الذي اختلفـت فيـه وتفرقـت وتبـرأت بعـضها مـن       و. أنه ليس في كتاب اهللا وال سنة نبيه      
  .|بعض فالملك والخالفة زعمت أنها أحق بهما من أهل بيت نبي اهللا 

  
ــى اهللا       ــا اختلفــوا فيــه إل ــين أهــل القبلــة اخــتالف ورد علــم م   فمــن أخــذ بمــا لــيس فيــه ب

  ت فقد سلم ونجا مـن النـار ولـم يـسأله اهللا عمـا أشـكل عليـه مـن الخـصلتين اللتـين اختلفـ                         
  ومــن وفقــه اهللا ومــن عليــه ونــور قلبــه وعرفــه والة األمــر ومعــدن العلــم أيــن هــو،   . فيهمــا

رحم اهللا عبدا قال حقا فغـنم،  : ( يقول|وكان نبي اهللا   . فعرف ذلك كان سعيدا وهللا وليا     
  ).أو سكت فسلم

  
  ^جميع العلم عند أهل البيت 

 ومهـبط الـوحي ومختلــف   فاألئمـة مـن أهــل بيـت النبـوة ومعــدن الرسـالة ومنـزل الكتــاب      
  .|المالئكة، ال تصلح إال فيها ألن اهللا خصها وجعلها أهال في كتابه وعلى لسان نبيه 

فالعلم فيهم وهـم أهلـه، وهـو عنـدهم كلـه بحـذافيره، باطنـه وظـاهره ومحكمـه ومتـشابهه                      
  .وناسخه ومنسوخه
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  جمع وحفظ القرآن
إنـي  : (×ى علـي بـن أبـي طالـب      إلـ ١يا معاوية، إن عمر بن الخطاب أرسلني في إمارته    

  ).أريد أن أكتب القرآن في مصحف، فابعث إلينا ما كتبت من القرآن
  :ألن اهللا يقول: ٢×ولم؟ قال : فقلت. تضرب واهللا عنقي قبل أن تصل إليه: ×فقال 

ــا عنــى، نحــن الــذين  .  ، يعنــي ال ينالــه كلــه إال المطهــرون ٣)ال يمــسه إال المطهــرون(   إيان
ــا  ــرا أذهــب اهللا عن ــا تطهي ــرجس وطهرن ــال. ال ــذين اصــطفينا مــن   : (وق ــا الكتــاب ال   وأورثن

ــا ــا ضــربت األمثــال    ٤)عبادن ــذين اصــطفانا اهللا مــن عبــاده ونحــن صــفوة اهللا ولن    ، فــنحن ال
  .وعلينا نزل الوحي

  إن ابـن أبـي طالـب يحـسب أنـه لـيس عنـد أحـد علـم غيـره فمـن               : فغضب عمر وقال  : قال
تنا به فكان إذا جاء رجل بقرآن فقرأه ومعـه آخـر كتبـه، وإال    كان يقرأ من القرآن شيئا فليأ 

  .لم يكتبه
 إنـه ضـاع مـن القـرآن شـئ فقـد كـذب، هـو عنـد أهلـه مجمـوع            - يـا معاويـة    -فمن قـال    
  .محفوظ

  
  أول إعالن رسمي عن إعمال الرأي في دين اهللا

 فلـم يـزل هـو       )اجتهدوا رأيكم واتبعوا ما ترون أنه الحـق       : (ثم أمر عمر قضاته ووالته فقال     
 يخبـرهم بمـا يحـتج بـه     ×وبعض والته وقد وقعوا في عظيمة، فكان علي بن أبي طالب    

  وكان عماله وقضاته يحكمون فـي شـئ واحـد بقـضايا مختلفـة فيجيزهـا لهـم، ألن                   . عليهم
  .اهللا لم يؤته الحكمة وفصل الخطاب

                                                
  . من هذا الكتاب٤الحديث : راجع عن طلب عمر قرآن أمير المؤمنين عليه السالم ١
 .وال أصحابك ، إيانا عنى ولم يعنك)والراسخون في العلم: (ألن اهللا تعالى قال: قال:  زاد في اإلحتجاج هنا٢
 .٧٩اآلية :  سورة الواقعة٣
  .٣٢اآلية :  سورة فاطر٤



 ليالهال قيس بنسليم  ........................................................................................

 

٣٧٠

ــستعين وزعــم كــل صــنف مــن أهــل القبلــة أنهــم معــدن العلــم والخالفــة دونهــم فبــاهللا       ن
  .حسبنا اهللا ونعم الوكيل. على من جحدهم حقهم وسن للناس ما يحتج به مثلك عليهم

  
   ثالثة^الناس تجاه أهل البيت 

مـؤمن يعـرف حقنـا ويـسلم لنـا ويـأتم بنـا، فـذلك نـاج نجيـب هللا ولـي،                       : إنما الناس ثالثـة   
  ن بـالبراءة منـا،     وناصب لنا العداوة يتبـرأ منـا ويلعننـا ويـستحل دمائنـا ويجحـد حقنـا ويـدي                  

 فهذا كافر به مشرك ملعون، ورجل آخذ بما ال يختلفون فيه ورد علم ما أشكل عليه إلـى اهللا                  
  .من واليتنا ولم يعادنا، فنحن نرجو له فأمره إلى اهللا

  
ــة أمــر للحــسن والحــسين    ــف درهــم، لكــل واحــد   ‘فلمــا ســمع ذلــك معاوي ــألف أل    ب

  .بخمسمائة ألف
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٤٣  
  

   في وصف المتقين× المؤمنين خطبة أمير
  

  ×قـام رجـل مـن أصـحاب أميـر المـؤمنين          : وعن أبان بـن أبـي عيـاش عـن سـليم، قـال             
يا أمير المؤمنين، صف لي المؤمنين كـأني      :  فقال - وكان عابدا مجتهدا     -١) همام( يقال له   

  .أنظر إليهم
   فـإن اهللا مـع   يـا همـام، اتـق اهللا وأحـسن،    :  عـن جوابـه، ثـم قـال        ×فتثاقل أميـر المـؤمنين      

أسـألك بالـذي أكرمـك وخـصك وحبـاك      : فقال له همـام . الذين اتقوا والذين هم محسنون  
  .وفضلك بما آتاك لما وصفتهم لي

  
   علـــى رجليــه فحمـــد اهللا وأثنــى عليـــه وصــلى علـــى النبـــي    ×فقــام أميـــر المــؤمنين   

  :وأهل بيته صلوات اهللا عليهم، ثم قال
  قهــم غنيـا عـن طـاعتهم آمنـا مـن معـصيتهم، ألنــه       أمـا بعـد، فـإن اهللا خلـق الخلـق حـين خل      

ــضره معــصية مــن عــصاه وال تنفعــه طاعــة مــن أطاعــه مــنهم      فقــسم بيــنهم معايــشهم  . ال ت
  وإنمــا أهــبط آدم إليهــا عقوبــة لمــا صــنع حيــث نهــاه اهللا  . ووضــعهم مــن الــدنيا مواضــعهم

  .فخالفه وأمره فعصاه
  

  المؤمن في الدنيا
ــضائ    ــل الف ــم أه ــا ه ــالمؤمنون فيه ــشيهم    ف ــصاد وم ــسهم االقت ــصواب وملب ــنطقهم ال   ل، م

  خضعوا هللا بالطاعة فمضوا غاضين أبصارهم عما حرم اهللا عليهم، واقفين. التواضع

                                                
  .١٩٦ و ١٩٢ ص ٦٨، ج ٣١٧ ص ٦٧ج : راجع البحار. هو همام بن شريح بن زيد بن مرة بن عمرو ١
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  نزلت أنفسهم منهم في البالء كالذي نزلـت فـي الرخـاء، رضـى عـن                . أسماعهم على العلم  
  .اهللا بالقضاء

  أجــسادهم طرفــة عــين، شــوقا لــوال اآلجــال التــي كتــب اهللا لهــم لــم تــستقر أرواحهــم فــي 
  .عظم الخالق في أنفسهم وصغر ما دونه في أعينهم. إلى الثواب وخوفا من العقاب

  
  المؤمن والجنة والنار

  فهــم والجنــة كمــن قــد رآهــا فهــم فيهــا منعمــون، وهــم والنــار كمــن قــد رآهــا فهــم فيهــا  
خفيفــة قلــوبهم محزونــة، وحــدودهم مأمونــة، وأجــسادهم نحيفــة، وحــوائجهم  . معــذبون

  .وأنفسهم عفيفة، ومعونتهم في اإلسالم عظيمة
  .تجــارة مربحــة يــسرها لهــم رب كــريم. صــبروا أيامــا قــصارا أعقبــتهم راحــة طويلــة        

  .أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وطلبتهم فأعجزوها
  

  المؤمن في يومه ليلته
نــون بــه أنفــسهم أمــا الليــل فــصافون أقــدامهم، تــالين ألجــزاء القــرآن يرتلونــه تــرتيال يحز 

  . جـوانحهم ١ويستثيرون به دواء دائهم، وتهيج أحـزانهم بكـاء علـى ذنـوبهم ووجـع كلـوم              
  فإذا مـروا بآيـة فيهـا تـشويق ركنـوا إليهـا طمعـا وتطلعـت إليهـا أنفـسهم شـوقا فظنـوا أنهـا                           
ــاههم        ــين جب ــا، مفترش ــارا عظيم ــدون جب ــاطهم، يمج ــى أوس ــنهم، حــافين عل ــصب أعي   ن

ف أقدامهم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون إلـى اهللا فـي           وأكفهم وركبهم وأطرا  
ــار   ــن الن ــابهم م ــوبهم     . فكــاك رق ــسامع قل ــا م ــف أصــغوا إليه ــا تخوي ــة فيه ــروا بآي   وإذا م

ــنم       ــوا أن صــهيل جه ــوبهم وظن ــا قل ــودهم ووجلــت منه ــا جل ــشعرت منه ــصارهم، واق   وأب
  .وزفيرها وشهيقها في أصول آذانهم

                                                
  .جمع الكلم بمعنى الجرح ١
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  ، ينظـر إلـيهم   ١ة أتقيـاء، بـرأهم الخـوف فهـم أمثـال القـداح       وأما النهار فحلماء علمـاء بـرر   
  النــاظر فيحــسبهم مرضــى ومــا بــالقوم مــن مــرض، أو قــد خولطــوا، قــد خــالط القــوم أمــر   

  .عظيم
  إذا ذكـروا عظمـة اهللا وشـدة سـلطانه مـع مـا يخـالطهم مـن ذكـر المـوت وأهـوال القيامــة،            

   واقــشعرت منهـــا  فــزع ذلــك قلــوبهم وطاشــت لــه حلـــومهم وذهلــت عــنهم عقــولهم        
  وإذا استفاقوا من ذلـك بـادروا إلـى اهللا باألعمـال الزكيـة، ال يرضـون هللا بالقليـل                    . جلودهم

  .وال يستكثرون له الجزيل
  

  عالمات المؤمن الظاهرية
  إن زكــي أحــدهم خــاف ممــا يقولــون  . فهــم ألنفــسهم متهمــون ومــن أعمــالهم مــشفقون 

  اللهـم ال تؤاخـذني بمـا      . بـي مـن غيـري     أنـا أعلـم بنفـسي مـن غيـري، وربـي أعلـم               : (وقال
يقولون واجعلني خيرا ممـا يظنـون واغفـر لـي مـا ال يعلمـون، فإنـك عـالم الغيـوب وسـاتر            

  ).العيوب
  ومــن عالمــة أحــدهم أنــك تــرى لــه قــوة فــي ديــن، وحزمــا فــي لــين، وإيمانــا فــي يقــين،  

 رفـق،  وحرصا على علم، وفهما في فقـه، وعلمـا فـي حلـم، وشـفقة فـي نفقـة، وكيـسا فـي           
  وقــصدا فــي غنــى، وخــشوعا فــي عبــادة، وتحمــال فــي فاقــة، وصــبرا فــي شــدة، ورحمــة   

 ، وإعطاء في حق، ورفقا فـي كـسب، وطيبـا فـي الحـالل، ونـشاطا فـي الهـدى،                     ٢للمجهود
  .وتحرجا عن الطمع، وبرا في استقامة، واعتصاما عند شهوة

  
  عالمات المؤمن الباطنية

   يــدع إحــصاء عملــه، مــستبطأ لنفــسه فــي العمــل، يعمــل  ال يغــره ثنــاء مــن جهلــه وال        
  .األعمال الصالحة

                                                
  .جعلهم الخوف كالسهام، والقداح هو السهم قبل أن ينصل ويراشبرأهم الخوف كالقداح أي  ١
  .الطاقة واالستطاعة:  المجهود٢
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  يبيــت حــذرا ويــصبح فرحــا،  . وهــو رجــل يمــسي وهمــه الــشكر ويــصبح وشــغله الــذكر  
  وإن استـصعب عليـه نفـسه فيمـا         . حذرا لما حذر وفرحا لمـا أصـاب مـن الفـضل والرحمـة             

ــشره   ــم يعطهــا ســؤلها فيمــا إليــه ب   طــول، وقــرة عينــه فيمــا  ففرحــه فيمــا يخلــد وي . تكــره ل
  .رغبته فيما يبقى وزهادته فيما يفنى. ال يزول

  
  تــراه بعيــدا كــسله، دائمــا نــشاطه، قريبــا أملــه، قلــيال  . يمــزج الحلــم بــالعلم والعلــم بالعقــل

ــه، قانعــة نفــسه، متغيبــا جهلــه، ســهال أمــره، حريــزا لدينــه،       زهللا، متوقعــا أجلــه، خاشــعا قلب
  فيا خلقــه، آمنــا منــه جــاره، ضــعيفا كبــره، قانعــا بالــذي  ميتــة شــهوته، مكظومــا غيظــه، صــا

  .قدر له، متينا صبره، محكما أمره، كثيرا ذكره
  

  ال يحــدث بمــا اؤتمــن عليــه األصــدقاء، وال يكــتم شــهادة األعــداء، وال يعمــل شــيئا مــن    
  .الخير منه مأمول، والشر منه مأمون. الحق رياء وال يتركه حياء

ــ    ــن حرم ــه ويعطــي م ــو عمــن ظلم ــه يعف ــن قطع ــصل م ــه وال يعجــل  . ه وي ــزب حلم   ال يع
  بعيـد جهلـه، لـين قولـه، عائـب منكـره، قريـب معروفـه،          . فيما يريبه، ويصفح عمـا تبـين لـه        

  .صادق قوله، حسن فعله، مقبل خيره، مدبر شره
  .وهو في الزالزل وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور

  
  المؤمن والناس

  أثم فيمــا يحــب، وال يــدعى مــا لــيس لــه، وال يجحــد  ال يحيــف علــى مــن يــبغض، وال يــ 
  .يعترف بالحق قبل أن يشهد به عليه. حقا هو عليه

ــاب، وال يبغـــي علـــى أحـــد، وال يهـــم     ــابز باأللقـ ــه، وال ينـ ــتحفظ عليـ ــا اسـ ــضيع مـ   ال يـ
  .بالحسد، وال يضار بالجار، وال يشمت بالمصائب

  
ــئ عــن المنكــرات،    ــؤد لألمانــات، ســريع إلــى الــصلوات، بطي ــالمعروف وينهــى  م ــأمر ب   ي

  .ال يدخل في األمور بجهل وال يخرج من الحق بعجز. عن المنكر
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  قـانع  . إن صمت لم يغمه الـصمت، وإن نطـق لـم يقـل خطـأ، وإن ضـحك لـم يعـل صـوته                       
ال يجمح به الغيظ وال يغلبه الهوى، وال يقهـره الـشح، وال يطمـع فيمـا لـيس           . بالذي قدر له  

  .له
  .مت ليسلم، ويسأل ليفهم، ويتجر ليغنم، ويبحث ليعلميخالط الناس ليعلم، ويص

  .ال ينصت للخير ليفخر به، وال يتكلم ليتجبر على من سواه
  

ــه فــي راحــة    ــاس من ــاء، والن ــه فــي عن ــاس مــن   . نفــسه من ــه، وأراح الن   أتعــب نفــسه آلخرت
  بعــده عمــن تباعــد عنــه زهــد . إن بغــي عليــه صــبر حتــى يكــون اهللا هــو المنتــصر لــه. نفــسه
ــ ــين ورحمــة  ونزاه ــه ل ــا من ــوه ممــن دن ــوه   . ة، ودن ــرا وال عظمــة، وال دن   لــيس تباعــده تكب

فهو إمـام لمـن خلفـه مـن أهـل      . خديعة وال خالبة، بل يقتدي بمن كان قبله من أهل الخير   
  .البر

  
   في همام×تأثير خطبة أمير المؤمنين 

ــال ــه   : ق ــشيا علي ــع مغ ــم وق ــام صــيحة، ث ــصاح هم ــؤمنين  . ف ــر الم ــال أمي ــا و: ×فق   اهللا أم
  فمـا  : فقـال لـه قائـل     ). هكـذا تـصنع المـواعظ البالغـة بأهلهـا         : (لقد كنت أخافها عليه، وقال    

فمهـال ال تعـد،   . لكل أجل لـن يعـدوه وسـبب ال يجـاوزه      : بالك أنت يا أمير المؤمنين؟ قال     
  .فإنما نفث على لسانك الشيطان

  .ثم رفع همام رأسه فصعق صعقة وفارق الدنيا، رحمه اهللا
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٤٤  
  

  )سلوني عما بدا لكم: (|قوله 
  

  :أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس، عن سلمان وأبي ذر والمقداد

  إن محمــدا ليخبرنــا عــن الجنــة ومــا أعــد اهللا فيهــا  : إن نفــرا مــن المنــافقين اجتمعــوا فقــالوا

دائـه  من النعيم ألوليائه وأهل طاعته، وعن النار وما أعد اهللا فيهـا مـن األنكـال والهـوان ألع                  

  فلــو أخبرنــا عــن آبائنــا وأمهاتنــا ومقعــدنا فــي الجنــة والنــار، فعرفنــا الــذي . وأهــل معــصيته

  !يبنى عليه في العاجل واآلجل

  

ــغ ذلــك رســول اهللا  ــأمر بــالال فنــادى بالــصالة جامعــة |فبل ــاس حتــى  . ، ف   فــاجتمع الن

  فخــرج مغــضبا حاســرا عــن ذراعيــه وركبتيــه حتــى صــعد . غــص المــسجد وتــضايق بأهلــه

  :لمنبر، فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قالا

ــه       ــصني برســالته واصــطفاني لنبوت ــي، فاخت ــي رب ــثلكم أوحــى إل ــشر م ــا ب ــاس، أن ــا الن   أيه

  .فاسـألوني عمـا بـدا لكـم       . وفضلني على جميع ولد آدم وأطلعنـي علـى مـا شـاء مـن غيبـه                

ر إال فوالذي نفسي بيده ال يسألني رجل منكم عن أبيه وأمـه وعـن مقعـده مـن الجنـة والنـا           

  .هذا جبرئيل عن يميني يخبرني عن ربي فاسألوني. أخبرته

  

  سؤال الناس عن أنسابهم وعن الجنة والنار
  أنـت عبـد اهللا بـن    : يـا نبـي اهللا، مـن أنـا؟ قـال      : فقام رجـل مـؤمن يحـب اهللا ورسـوله، فقـال           

  .جعفر، فنسبه إلى أبيه الذي كان يدعى به، فجلس قريرة عينه
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ــافق مــريض الق  ــم قــام من ــبغض هللا ولرســوله فقــال ث ــا؟ قــال : لــب م ــا رســول اهللا، مــن أن   :ي
  .أنــت فــالن بــن فــالن راع لبنــي عــصمة وهــم شــر حــي فــي ثقيــف، عــصوا اهللا فــأخزاهم  

فجلس وقد أخزاه اهللا وفضحه على رؤوس األشهاد، وكان قبـل ذلـك ال يـشك النـاس أنـه                   
  !صنديد من صناديد قريش وناب من أنيابهم

  
  :يـا رسـول اهللا، أفـي الجنـة أنـا أم فـي النـار؟ قـال                 : ض القلب، فقـال   ثم قام ثالث منافق مري    

  .في النار ورغما فجلس وقد أخزاه اهللا وفضحه على رؤوس األشهاد
  

  رضــينا بــاهللا ربــا وباإلســالم دينــا وبــك يــا رســول اهللا نبيــا،  : فقــام عمــر بــن الخطــاب فقــال
 عفـا اهللا عنـك، واسـتر        اعـف عنـا يـا رسـول اهللا        . ونعوذ باهللا من غضب اهللا وغـضب رسـوله        

   يـا رسـول اهللا، العفـو   : فقـال .  يـا عمـر  - ١ أو تطلب سواه   -عن غير هذا    : |فقال  . سترك اهللا 
  .عن أمتك

  
  ‘خلق رسول اهللا وعلي 
يـا رسـول اهللا، انـسبني مـن أنـا، ليعـرف النـاس قرابتـي                 :  فقال ×فقام علي بن أبي طالب      

  .منك
 من نـور معلقـين مـن تحـت العـرش، يقدسـان              يا علي، خلقت أنا وأنت من عمودين      : فقال

  ثــم خلــق مــن ذينــك العمــودين نطفتــين  .  مــن قبــل أن يخلــق الخلــق بــألفي عــام ٢الملــك 
ثـم نقـل تلـك النطفتـين فـي األصـالب الكريمـة إلـى األرحـام الزكيـة                    . بيضاوين ملتويتين 

فجـزء أنـا   . الطاهرة، حتى جعل نصفها في صـلب عبـد اهللا ونـصفها فـي صـلب أبـي طالـب              
  وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا: (وجزء أنت، وهو قول اهللا عز وجل

                                                
للتوضيح ال من ترديد  ولعل كال الجملتين معطوفتان). كنت تطلب سواه: (عن غير هذا كنت تسأل، أو قال: الظاهر أن المراد ١

  .الراوي
  . أي اهللا تعالى٢
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  ١). وصهرا وكان ربك قديرا
  

   السبب بين اهللا وخلقه×علي 
  وأنـت الـسبب فيمـا بـين     .  لحمك بلحمي ودمـك بـدمي      ٢سيط  . يا علي، أنت مني وأنا منك     

نه وبين اهللا وكـان ماضـيا       فمن جحد واليتك قطع السبب الذي فيما بي       . اهللا وبين خلقه بعدي   
  .في الدركات

  
  !من جحد واليتك جحد اهللا ربوبيته. يا علي، ما عرف اهللا إال بي ثم بك

  
فمـن  . يا علي، أنت علم اهللا بعـدي األكبـر فـي األرض، وأنـت الـركن األكبـر فـي القيامـة                     

اســتظل بفيئــك كــان فــائزا، ألن حــساب الخالئــق إليــك ومــآبهم إليــك، والميــزان ميزانــك  
فمـن ركـن إليـك نجـا، ومـن          . الصراط صـراطك والموقـف موقفـك والحـساب حـسابك          و

  .اللهم اشهد، اللهم اشهد. خالفك هوى وهلك
  .|ثم نزل 

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٥٤اآلية : سورة الفرقان ١
  .اختلط أي ٢
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٤٥  
  

  ^ عن علي واألئمة |كلمة رسول اهللا 
  

  كانـت قـريش إذا جلـست فـي مجالـسها فـرأت رجــال       : أبـان عـن سـليم عـن سـلمان، قـال      

مـا مثـل محمـد فـي     : (بينما هي جالسة إذ قـال رجـل مـنهم        ف. من أهل البيت قطعت حديثها    

  )!أهل بيته إال كمثل نخلة نبتت في كناسة

  

   فغــضب، ثــم خــرج فــأتى المنبــر فجلــس عليــه حتــى اجتمــع |فبلــغ ذلــك رســول اهللا 

  .أنت رسول اهللا: أيها الناس، من أنا؟ قالوا: الناس، ثم قام فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم قال

  هللا، وأنـا محمـد بـن عبـد اهللا بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم، ثـم مـضى فـي                          أنا رسـول ا   : قال

  ١. نسبه حتى انتهى إلى نزار

  

   ونسبهم^خلق أهل البيت 
  أال وإني وأهـل بيتـي كنـا نـورا نـسعى بـين يـدي اهللا قبـل أن يخلـق اهللا آدم بـألفي               : ثم قال 

  .عام، وكان ذلك النور إذا سبح سبحت المالئكة لتسبيحه

  ثــم . م وضــع ذلــك النــور فــي صــلبه ثــم أهــبط إلــى األرض فــي صــلب آدمفلمــا خلــق آد

  ثـم لـم يـزل ينقلنـا     . حمله في السفينة في صلب نوح، ثم قذفه في النار فـي صـلب إبـراهيم            

 وأكـرم المغـارس منبتـا بـين         ٢في أكارم األصالب حتى أخرجنا من أفضل المعادن محتدا          

  .قطاآلباء واألمهات، لم يلتق أحد منهم على سفاح 

                                                
  . من هذا الكتاب١٤الحديث : راجع عن نسب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وأسماء آبائه ١
  . أي أخلصهما أصال٢
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ــة    ــل الجن ــادة أه ــب س ــد المطل ــو عب ــزة والحــسن   : أال ونحــن بن ــر وحم ــي وجعف ــا وعل   أن
  .والحسين وفاطمة والمهدي

  
   حججا^اختار اهللا محمدا وعليا واألئمة 

ــين       ــنهم رجل ــار م ــرة فاخت ــل األرض نظ ــى أه ــر إل ــا فبعثنــي   : أال وإن اهللا نظ ــدهما أن   أح
 أن أتخـذه أخـا وخلـيال ووزيـرا     رسوال ونبيا، واآلخـر علـي بـن أبـي طالـب، وأوحـى إلـي         

  .ووصيا وخليفة
  

ال يحبـه إال مـؤمن      . أال وإنه ولي كل مؤمن بعدي، من وااله وااله اهللا ومن عاداه عـاداه اهللا              
ــافر  ــضه إال ك ــه    . وال يبغ ــوى وعروت ــو كلمــة اهللا التق ــكنها، وه ــو زر األرض بعــدي وس   ه

  ١). م نوره ولو كره الكافرونيريدون أن يطفؤوا نور اهللا بأفواههم واهللا مت. ( الوثقى
  

ــار بعــدنا اثنــي عــشر وصــيا     ــة فاخت ــي، فجعلهــم  ٢أال وإن اهللا نظــر نظــرة ثاني    مــن أهــل بيت
  هـم   .خيار أمتي واحدا بعد واحـد، مثـل النجـوم فـي الـسماء، كلمـا غـاب نجـم طلـع نجـم                

  .أئمة هداة مهتدون ال يضرهم كيد من كادهم وال خذالن من خذلهم
  

ــم حجــج اهللا فــي    ــه، وتراجمــة وحيــه،        ه ــزان علم   أرضــه، وشــهدائه علــى خلقــه، وخ
هـم مـع القـرآن والقـرآن        . من أطاعهم أطاع اهللا ومـن عـصاهم عـصى اهللا          . ومعادن حكمته 

  .معهم، ال يفارقونه حتى يردوا علي الحوض
  

  .- ثالث مرات -اللهم اشهد، اللهم اشهد . فليبلغ الشاهد الغائب
                                                

  ).ليطفؤوا: (، وفي القرآن٨اآلية : إشارة إلى سورة الصف.  ١
  ).حد عشرأ(وأنه كان في األصل ) اثني عشر(، أو في )بعدي(وأنه كان في األصل ) بعدنا(إن التصحيف إما في  ٢
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٤٦  
  

   على لسان أبي ذر والمقداد×أعظم مناقب أمير المؤمنين 
  

ــال     ــيس، ق ــن ق ــاش عــن ســليم ب ــي عي ــن أب ــان ب ــي ذر : أب   حــدثني رحمــك اهللا  : قلــت ألب
  .× يقول في علي بن أبي طالب |بأعجب ما سمعته من رسول اهللا 

  
   والبراءة من أعدائه عند المالئكة×طاعة علي 

 لهـم تـسبيح   إن حول العرش لتسعين ألف ملك لـيس      : ( يقول |سمعت رسول اهللا    : قال
  ).وال عبادة إال الطاعة لعلي بن أبي طالب والبراءة من أعدائه واالستغفار لشيعته

  
ــت ــك اهللا  : قل ــذا، رحم ــر ه ــال. فغي ــول : ق ــمعته يق ــل   : (س ــل وميكائي   إن اهللا خــص جبرئي

  ).وإسرافيل بطاعة علي والبراءة من أعدائه واالستغفار لشيعته
  

  ×احتجاج اهللا على األمم السالفة بعلي 
  لــم يــزل اهللا يحــتج : ( يقــول|ســمعت رســول اهللا : قــال. فغيــر هــذا رحمــك اهللا: قلــت

  ).بعلي في كل أمة فيها نبي مرسل، وأشدهم معرفة لعلي أعظمهم درجة عند اهللا
  

   الستر والحجاب بين اهللا وبين خلقه×علي 
ــت ــك اهللا  : قل ــذا، رحم ــر ه ــال. فغي ــول اهللا   : ق ــمعت رس ــم، س ــول|نع ــا  : ( يق ــوال أن   ل
  .لي ما عرف اهللا، ولوال أنا وعلي ما عبد اهللا، ولوال أنا وعلـي مـا كـان ثـواب وال عقـاب         وع
  

  وال يستر عليا عن اهللا ستر، وال يحجبـه عـن اهللا حجـاب، وهـو الـستر والحجـاب فيمـا بـين                        
  ).اهللا وبين خلقه
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   تطهير للقلب×والية علي 
  فــضل مــا ســمعت مــن  بأ- رحمــك اهللا -حــدثني : ثــم ســألت المقــداد فقلــت: قــال ســليم
  . يقول في علي بن أبي طالب|رسول اهللا 

، ثـم   ١إن اهللا توحـد بملكـه، فعـرف أنـواره نفـسه             :  يقـول  |سمعت من رسول اهللا     : قال
فمن أراد أن يطهـر قلبـه مـن الجـن واألنـس عرفـه واليـة          . فوض إليهم أمره وأباحهم جنته    

  .معرفة علي بن أبي طالبعلي بن أبي طالب، ومن أراد أن يطمس على قلبه أمسك عنه 
  

  ‘ باإلقرار للنبي وعلي ^منزلة األنبياء 
  والــذي نفــسي بيــده، مــا اســتوجب آدم أن يخلقــه اهللا ويــنفخ فيــه مــن روحــه وأن يتــوب   

  .عليه ويرده إلى جنته إال بنبوتي والوالية لعلي بعدي
  

 إال والــذي نفــسي بيــده، مــا أري إبــراهيم ملكــوت الــسماوات واألرض وال اتخــذه خلــيال
  .بنبوتي واإلقرار لعلي بعدي

  
والذي نفـسي بيـده، مـا كلـم اهللا موسـى تكليمـا وال أقـام عيـسى آيـة للعـالمين إال بنبـوتي                 

  .ومعرفة علي بعدي
  

  والذي نفسي بيـده، مـا تنبـأ نبـي قـط إال بمعرفتـه واإلقـرار لنـا بالواليـة، وال اسـتأهل خلـق              
  .ار لعلي بعديمن اهللا النظر إليه إال بالعبودية له واإلقر

  .فغير هذا رحمك اهللا: ثم سكت، فقلت
  

   الموكل بحساب األمة×علي 
ــال ــول اهللا   : ق ــمعت رس ــم، س ــول|نع ــا    : ( يق ــشاهد عليه ــة وال ــذه األم ــان ه ــي دي   عل

  
                                                

  .المراد من األنوار المعصومون عليهم السالم ظاهرا أي عرفهم اهللا نفسه ١
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  وهـو صـاحب الـسنام األعظـم وطريـق الحـق األبهـج الـسبيل، وصـراط                  . والمتولي لحسابها 
ــضاللة  . اهللا المــستقيم   بــه ينجــو النــاجون . ويبــصر بــه مــن العمــى بــه يهتــدى بعــدي مــن ال

ــزل       ــضيم وين ــدفع ال ــسيئات وي ــه ال ــؤمن مــن الخــوف، ويمحــى ب   ويجــار مــن المــوت وي
  .الرحمة

  
وهو عين اهللا الناظرة، وأذنه السامعة، ولسانه الناطق في خلقه، ويـده المبـسوطة علـى عبـاده         

 القـوي المتـين،     بالرحمة، ووجهـه فـي الـسماوات واألرض وجنبـه الظـاهر اليمـين، وحبلـه               
  .وعروته الوثقى التي ال انفصام لها، وبابه الذي يؤتى منه، وبيته الذي من دخله كان آمنا

  .من عرفه نجا إلى الجنة ومن أنكره هوى إلى النار. وعلمه على الصراط في بعثه
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٤٧  
  

   هي الفارق بين اإليمان والكفر×والية علي 
  

  :سمعت سلمان الفارسي يقول: الوعنه عن سليم بن قيس، ق

  

ــافرا     ــه كـــان كـ ــرج منـ ــن خـ ــا ومـ ــه كـــان مؤمنـ ــه اهللا، مـــن دخلـ ــا بـــاب فتحـ   ١. إن عليـ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

جعلت : قال اهللا تعالى: (، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله قال في خطبته يوم الغدير٦٦ ص ١ج : أورد الطبرسي في اإلحتجاج١
فرا ومن أشرك بيعته كان مشركا ومن لقيني بواليته دخل علما بيني وبين خلقي، من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كا) عليا(

  ).الجنة ومن لقيني بعداوته دخل النار
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٤٨  
  

  وقائع السقيفة على لسان ابن عباس
  

  كنــت عنــد عبــد اهللا بــن عبــاس فــي بيتــه : أبــان بــن أبــي عيــاش عــن ســليم بــن قــيس، قــال
  : فيما حدثنا أن قال، فحدثنا فكان×ومعنا جماعة من شيعة علي 

  
 يـوم تـوفي فلـم يوضـع فـي حفرتـه حتـى نكـث النـاس                   |يا إخوتي، توفي رسول اهللا      

 حتـى   | برسـول اهللا     ×واشتغل علي بن أبي طالب      . وارتدوا وأجمعوا على الخالف   
ثـم أقبـل علـى تـأليف القـرآن وشـغل            . فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه ووضعه في حفرته       

 أخبره عـن    | ولم يكن همته الملك لما كان رسول اهللا          ،|عنهم بوصية رسول اهللا     
  .القوم

  
١  

   باإلكراه×أخذ البيعة من علي 
  

فلما افتتن النـاس بالـذي افتتنـوا بـه مـن الـرجلين، فلـم يبـق إال علـي وبنـو هاشـم وأبـو ذر                            
  يـا هـذا، إن النـاس أجمعـين     : (والمقداد وسلمان في أناس معهم يسير، قال عمر ألبـي بكـر       

فبعـث إليـه ابـن عـم     ). ك ما خال هذا الرجل وأهل بيته وهـؤالء النفـر، فابعـث إليـه             قد بايعو 
  ).أجـب خليفـة رسـول اهللا   : يا قنفذ، انطلق إلى علـي فقـل لـه      : (فقال له ) قنفذ(لعمر يقال له    
  .مـا أسـرع مـا كـذبتم علـى رسـول اهللا، نكثـتم وارتـددتم                : (×فقال علـي    . فانطلق فأبلغه 
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  :قال لـك علـي    : فارجع يا قنفذ فإنما أنت رسول، فقل له       .  غيري واهللا ما استخلف رسول اهللا    
  ).واهللا ما استخلفك رسول اهللا وإنك لتعلم من خليفة رسول اهللا

  
  صــدق علــي، مــا اســتخلفني : (فقــال أبــو بكــر. فأقبــل قنفــذ إلــى أبــي بكــر فبلغــه الرســالة 

  إذهـب  : (نفـذ ثـم قـال لق    ). إجلـس : (فقـال أبـو بكـر     . فغضب عمر ووثـب وقـام     ) رسول اهللا 
  )!أجب أمير المؤمنين أبا بكر: (إليه فقل له

  
  كـذب واهللا، انطلـق     : (×فقـال   .  فأبلغـه الرسـالة    ×فأقبل قنفذ حتـى دخـل علـى علـي           

  ).واهللا لقد تسميت باسم ليس لك، فقد علمت أن أمير المؤمنين غيرك: إليه فقل له
  ارف بــسخفه وضــعف واهللا إنــي لعــ: (فوثــب عمــر غــضبان فقــال . فرجــع قنفــذ فأخبرهمــا

  ، )إجلـس : (فقـال أبـو بكـر     ) رأيه وإنه ال يـستقيم لنـا أمـر حتـى نقتلـه فخلنـي آتـك برأسـه                  
  ).أجب أبا بكر: (يا قنفذ، انطلق فقل له: ثم قال. فأبى فأقسم عليه فجلس

  
  إنـي لفـي شـغل عنـه،     : (فقـال علـي عليـه الـسالم    ). يا علي، أجب أبا بكر: (فأقبل قنفذ فقال  

ي أترك وصية خليلي وأخي، وأنطلق إلى أبـي بكـر ومـا اجتمعـتم عليـه مـن          وما كنت بالذ  
  ).الجور

  
   وإحراقه÷هجومهم على بيت فاطمة 

ــا بكــر    ــأخبر أب ــذ ف ــانطلق قنف ــذا     . ف ــد وقنف ــن الولي ــد ب ــادى خال ــضبان، فن ــر غ ــب عم   فوث
  قاعـدة ÷، وفاطمـة  ×ثم أقبل حتى انتهى إلى باب علـي        . فأمرهما أن يحمال حطبا ونارا    

فأقبل عمـر حتـى     . |الباب، قد عصبت رأسها ونحل جسمها في وفاة رسول اهللا           خلف  
  ).يا بن أبي طالب، افتح الباب: (ضرب الباب، ثم نادى

  
  ).يا عمر، ما لنا ولك؟ ال تدعنا وما نحن فيه: (÷فقالت فاطمة 

  )!افتحي الباب وإال أحرقناه عليكم: (قال
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  ؟ فــأبى )ل علــى بيتــي وتهجــم علــى دارييــا عمــر، أمــا تتقــي اهللا عــز وجـل، تــدخ : (فقـال 
  .ثم دعا عمر بالنار فأضرمها في الباب فأحرق الباب، ثم دفعه عمر. أن ينصرف

  
  ÷ضرب الصديقة الطاهرة 

  فرفــع الــسيف وهــو فــي غمــده  ) يــا أبتــاه يــا رســول اهللا: ( وصــاحت÷فاســتقبلته فاطمــة 
  )!يا أبتاه: (فرفع السوط فضرب به ذراعها فصاحت. فوجأ به جنبها فصرخت

  
   يهم بقتل عمر×أمير المؤمنين 

  فأخذ بتالبيب عمر ثم هزه فصرعه ووجأ أنفه ورقبته وهم بقتله،×فوثب علي بن أبي طالب 
والـذي كـرم محمـدا      : ( وما أوصى به من الصبر والطاعة، فقال       |فذكر قول رسول اهللا     

  ).بيتيبالنبوة يا بن صهاك، لوال كتاب من اهللا سبق لعلمت أنك ال تدخل 
  

  ! بالسيف÷يريدون قتل الزهراء 
  وسـل خالــد بــن الوليــد الــسيف  . فأقبــل النـاس حتــى دخلــوا الــدار . فأرسـل عمــر يــستغيث 

  . فكف× فحمل عليه بسيفه، فأقسم على علي ÷ليضرب فاطمة 
  

   من البيت×إخراج أمير المؤمنين 
ــ     ــوا ال ــدة األســلمي حتــى دخل ــو ذر وعمــار وبري ــا وأقبــل المقــداد وســلمان وأب   دار أعوان

 واتبعه النـاس واتبعـه سـلمان وأبـو ذر           ×فأخرج علي   . ، حتى كادت تقع فتنة    ×لعلي  
ــون      ــم يقول ــم اهللا وه ــلمي رحمه ــدة األس ــار وبري ــداد وعم ــتم    : (والمق ــا خن ــرع م ــا أس   م

  ). وأخرجتم الضغائن التي في صدوركم|رسول اهللا 
ــن الخــصيب األســلمي   ــدة ب ــال بري ــى أخــي رســو   : (وق ــا عمــر، أتثــب عل   ل اهللا ووصــيه ي

فرفـع خالـد بـن الوليـد        ). وعلى ابنته فتضربها، وأنت الـذي يعرفـك قـريش بمـا يعرفـك بـه               
  .السيف ليضرب به بريدة وهو في غمده، فتعلق به عمر ومنعه من ذلك
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٢  
  كيفية البيعة الجبرية

  

   عند البيعة الجبرية×أول ما قال أمير المؤمنين 
  فقـال  ) خلـوا سـبيله   : (فلمـا بـصر بـه أبـو بكـر صـاح           .  إلى أبـي بكـر ملببـا       ×فانتهوا بعلي   

ــأي     : (×علــي  ــأي حــق وب ــا أبــا بكــر، ب ــيكم ي   مــا أســرع مــا تــوثبتم علــى أهــل بيــت نب

  ؟)|ميراث وبأي سابقة تحث الناس إلى بيعتك؟ ألم تبايعني باألمس بأمر رسول اهللا 

  

  ×التهديد األول لعلي 
إذا واهللا  : (×يع لنقتلنـك فقـال علـي        دع عنك هـذا يـا علـي، فـواهللا إن لـم تبـا              : فقال عمر 

  أمـا عبـد اهللا المقتـول فـنعم، وأمـا          : (فقـال عمـر   ). أكون عبـد اهللا وأخـا رسـول اهللا المقتـول          

أما واهللا، لوال قـضاء مـن اهللا سـبق وعهـد عهـده إلـي               : (×فقال علي   ) أخو رسول اهللا فال   

  .اكت ال يـتكلم   ، وأبـو بكـر سـ      )خليلي لست أجوزه لعلمت أينا أضعف ناصرا وأقل عـددا         

  

  انطلقـا إلـى علـي      : (|يـا عمـر، ألـستما اللـذين قـال لكمـا رسـول اهللا                : فقام بريدة فقال  

  .نعم: أعن أمر اهللا وأمر رسوله؟ فقال: ، فقلتما)فسلما عليه بإمرة المؤمنين

  قــد كــان ذلــك يــا بريــدة، ولكنــك غبــت وشــهدنا، واألمــر يحــدث بعــده  : فقــال أبــو بكــر

  واهللا : (أنــت وهــذا يــا بريــدة؟ ومــا يــدخلك فــي هــذا؟ فقــال بريــدةومــا : األمــر فقــال عمــر

  .فأمر به عمر فضرب وأخرج). ال سكنت في بلدة أنتم فيها أمراء

  

  يا أبا بكر، اتـق اهللا وقـم عـن هـذا المجلـس، ودعـه ألهلـه يـأكلوا بـه                      : (ثم قام سلمان فقال   

  فأعاد. جبه أبو بكر، فلم ي)رغدا إلى يوم القيامة، ال يختلف على هذه األمة سيفان
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  مــا لــك ولهــذا األمــر؟ ومــا يــدخلك فيمــا هيهنــا؟: فــانتهره عمــر وقــال. سـلمان فقــال مثلهــا 

مهال يا عمر، قم يا أبا بكر عن هذا المجلس، ودعه ألهله يأكلوا به واهللا خـضرا إلـى                    : فقال

واهللا لـو   . يوم القيامة، وإن أبيتم لتحلبن به دما ولـيطمعن فيـه الطلقـاء والطـرداء والمنـافقون                

  .أعلم أني أدفـع ضـيما أو أعـز هللا دينـا لوضـعت سـيفي علـى عـاتقي ثـم ضـربت بـه قـدما                           

  .أتثبون على وصي رسول اهللا؟ فأبشروا بالبالء وأقنطوا من الرخاء

  

  مــا تــأمر؟ واهللا إن أمرتنــا لنــضربن : (×ثــم قــام أبــو ذر والمقــداد وعمــار، فقــالوا لعلــي  

  ومـا  |كفوا رحمكم اهللا واذكروا عهد رسول اهللا        : (×فقال علي   ). بالسيف حتى نقتل  

  .، فكفوا)أوصاكم به

  

  ×التهديد الثاني لعلي 
مـا يجلـسك فـوق المنبـر وهـذا جـالس           : - وهو جـالس فـوق المنبـر         -فقال عمر ألبي بكر     

 قائمـان  ‘ والحـسن والحـسين   -محارب ال يقوم فينا فيبايعك؟ أو تأمر به فيضرب عنقه؟        

  يـا جـداه   : ( فلمـا سـمعا مقالـة عمـر بكيـا ورفعـا أصـواتهما       -الم على رأس علـي عليـه الـس     

ال تبكيـا، فـواهللا ال يقـدران علـى قتـل      : ( إلى صدره وقـال   ×فضمهما علي   ) يا رسول اهللا  

  . من ذلك١أبيكما، هما أقل وأذل وأدخر 

  

يـا عتيـق، مـا أسـرع مـا          : ( وأم سلمة فقالتـا    |وأقبلت أم أيمن النوبية حاضنة رسول اهللا        

مــا لنــا : (فــأمر بهمــا عمــر أن تخرجــا مــن المــسجد، وقــال ). تم حــسدكم آلل محمــدأبــدي

  )!وللنساء

  
                                                

  .أي أصغر وأذل ١
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  ×التهديد الثالث لعلي 
  .إذا واهللا نـضرب عنقـك     : إن لـم أفعـل؟ قـال      : ×فقـال علـي     . يـا علـي، قـم بـايع       : ثم قال 

  .أنت أألم وأضعف من ذلك. كذبت واهللا يا بن صهاك، ال تقدر على ذلك: ×قال 

  

  ×لرابع لعلي التهديد ا
ــرط ســيفه وقــال   ــب خالــد بــن الوليــد واخت ــم تفعــل ألقتلنــك : (فوث ــه ). واهللا إن ل   فقــام إلي

  ! وأخذ بمجامع ثوبه ثم دفعه حتى ألقاه على قفاه ووقع السيف من يده×علي 

  

  ×التهديد الخامس لعلي 

   إذا واهللا: (فــإن لــم أفعــل؟ قــال: ×قــال . قــم يــا علــي بــن أبــي طالــب فبــايع: فقــال عمــر

 ثالث مرات، ثم مد يده مـن غيـر أن يفـتح كفـه فـضرب            ×واحتج عليهم علي    ). نقتلك

  .ثم توجه إلى منزله وتبعه الناس. عليها أبو بكر ورضي منه بذلك

  

٣  
  !!÷ للزهراء |غصبهم فدكا هدية النبي 

  

   إلعادة فدك÷احتجاج الزهراء 
ساء بنـي هاشـم حتـى    فخرجـت فـي نـ   .  بلغها أن أبا بكر قـبض فـدك     ÷ثم إن فاطمة    : قال

ــت    ــي بكــر فقال ــى أب ــت عل ــي      : دخل ــا ل ــي أرضــا جعله ــد أن تأخــذ من ــا بكــر، تري ــا أب   ي

   وتصدق بها علي من الوجيـف الـذي لـم يوجـف المـسلمون عليـه بخيـل        |رسول اهللا   

؟ وقد علمـت أنـه      )المرء يحفظ في ولده بعده    : (|وال ركاب؟ أما كان قال رسول اهللا        

  .لم يترك لولده شيئا غيرها
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  نع عمر من كتاب أبي بكر برد فدكم
  : فـدخل عمـر فقـال   . فلما سـمع أبـو بكـر مقالتهـا والنـسوة معهـا دعـا بـدواة ليكتـب بـه لهـا              

نعـم، أقـيم    : ÷فقالت فاطمة   . يا خليفة رسول اهللا، ال تكتب لها حتى تقيم البينة بما تدعي           
ــة ــال .البين ــت : ق ــي وأم أيمــن : مــن؟ قال ــر . عل ــال عم ــ : (فق ــل شــهادة ام ــة ال تقب   رأة عجمي

   وقـد جرعهـا مـن الغـيظ     ÷فرجعت فاطمـة    ). ال تفصح، وأما علي فيحوز النار إلى قرصه       
  .ما ال يوصف، فمرضت

  
  ÷أبو بكر وعمر يعودان فاطمة 

  فكلمـا صـلى قـال لـه أبـو بكـر            .  يـصلي فـي المـسجد الـصلوات الخمـس          ×وكان علي   
  قـد كـان بيننـا وبينهـا        : (؟ إلـى أن ثقلـت، فـسأال عنهـا وقـاال           )كيف بنت رسـول اهللا    : (وعمر

  .ذاك إليكما: ×؟ قال )ما قد علمت، فإن رأيت أن تأذن لنا فنعتذر إليها من ذنبنا
  أيتهـا الحـرة، فـالن      : ( فقـال لهـا    ÷ علـى فاطمـة      ×فقاما فجلـسا بالبـاب، ودخـل علـي          

ــسلما عليــك، فمــا تــرين     البيــت بيتــك والحــرة  : ÷؟ قالــت )وفــالن بالبــاب يريــدان أن ي
  ، فــشدت قناعهــا وحولــت وجههــا إلــى )شــدي قناعــك: (فقــال. فعــل مــا تــشاءزوجتــك، فا

  .الحائط
  

   على أبي بكر وعمر÷دعاء فاطمة 
  : مــا دعاكمـا إلــى هـذا؟ فقــاال  : فقالـت . ارضـي عنــا رضـي اهللا عنــك  : فـدخال وسـلما وقــاال  

فـإن كنتمـا صـادقين    : فقالـت . اعترفنا باإلساءة ورجونـا أن تعفـي عنـا وتخرجـي سـخيمتك      
اني عما أسألكما عنه، فإني ال أسألكما عن أمر إال وأنـا عارفـة بأنكمـا تعلمانـه، فـإن                   فأخبر

  نـشدتكما  : قالـت . سـلي عمـا بـدا لـك       : قـاال . صدقتما علمت أنكما صـادقان فـي مجيئكمـا        
: ؟ قـاال  )فاطمة بضعة مني، فمن آذاها فقد آذانـي       : ( يقول |باهللا هل سمعتما رسول اهللا      

  اللهم إنهما قد آذياني، فأنا أشكوهما إليك وإلى: (اء فقالتفرفعت يدها إلى السم. نعم
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ال واهللا ال أرضى عنكما أبدا حتى ألقى أبي رسول اهللا وأخبره بما صـنعتما، فيكـون هـو                 . رسولك

  ).الحاكم فيكما

  
  تجــزع : فقــال عمــر. فعنــد ذلــك دعــا أبــو بكــر بالويــل والثبــور وجــزع جزعــا شــديدا: قــال

  ول امرأة؟يا خليفة رسول اهللا من ق
  

٤  
   وشهادتها÷وصية فاطمة الزهراء 

  
فلمـا اشـتد بهـا األمـر        .  أربعـين ليلـة    | بعد وفاة أبيها رسـول اهللا        ÷فبقيت فاطمة   : قال

يا بن عم، ما أراني إال لما بي، وأنا أوصيك أن تتزوج بنت أختـي     : ( وقالت ×دعت عليا   
ــت المالئكــ       ــإني رأي ــشا، ف ــي نع ــي، وتتخــذ ل ــدي مثل ــب تكــون لول ــي زين ــصفونه ل   .ة ي

  ).وأن ال يشهد أحد من أعداء اهللا جنازتي وال دفني وال الصالة علي
  

أشـياء لـم أجـد إلـى تـركهن سـبيال، ألن        : (×وهـو قـول أميـر المـؤمنين         : قال ابن عباس  
قتــال النــاكثين والقاســطين والمــارقين الــذي  : |القــرآن بهــا أنــزل علــى قلــب محمــد  

  تـالهم، وتـزويج أمامـة بنـت زينـب أوصـتني بهـا        أوصاني وعهـد إلـي خليلـي رسـول اهللا بق          
  ).÷فاطمة 

  
 مــن يومهــا، فارتجــت المدينـة بالبكــاء مــن الرجــال  ÷فقبــضت فاطمـة  : قـال ابــن عبــاس 

 ×فأقبل أبو بكر وعمر يعزيان عليا       . |والنساء، ودهش الناس كيوم قبض فيه رسول اهللا         
  ).رسول اهللايا أبا الحسن، ال تسبقنا بالصالة على ابنة : (ويقوالن له
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   العبـاس والفـضل والمقـداد وسـلمان وأبـا ذر وعمـارا،       ×فلما كان في الليـل دعـا علـي        
  .فقدم العباس فصلى عليها ودفنوها

  
  × فواجهه أمير المؤمنين ÷أراد عمر نبش قبر الزهراء 

فقـال  . ÷فلما أصبح الناس أقبـل أبـو بكـر وعمـر والنـاس يريـدون الـصالة علـى فاطمـة                      
ألـم أقـل لـك إنهـم        : فالتفـت عمـر إلـى أبـي بكـر فقـال           . فنـا فاطمـة البارحـة     قد د : المقداد

  .إنها أوصت أن ال تصليا عليها: سيفعلون؟ قال العباس
  

  إن هـذه الـضغائن     .  حـسدكم القـديم لنـا أبـدا        - يا بني هاشـم      -واهللا ال تتركون    : فقال عمر 
  .التي في صدوركم لن تذهب واهللا لقد هممت أن أنبشها فأصلي عليها

  
واهللا لـئن سـللت   . واهللا لو رمت ذلك يا بن صهاك ألرجعت إليـك يمينـك  : (×فقال علي   

ــرم ذلــك   ــه دون إزهــاق نفــسك، ف ــم أن   ١). ســيفي ال غمدت ــكت، وعل   فانكــسر عمــر وس
  . إذا حلف صدق×عليا 

  
 وأرسـل إلـي، فجئـت    |يا عمـر، ألـست الـذي هـم بـك رسـول اهللا             : ×ثم قال علي    

  فـال تعجـل علـيهم إنمـا     : (حـوك ألقتلـك، فـأنزل اهللا عـز وجـل          متقلدا بـسيفي، ثـم أقبلـت ن       
  . ، فانصرفوا٢)نعد لهم عدا

  
  
  

                                                
  .أي اقصد نحوه إن قدرت عليه ١
  .٨٤اآلية :  سورة مريم٢
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٥  
  ×مؤامرتهم لقتل أمير المؤمنين 

  
  ال يـستقيم لنـا أمـر مـا دام هـذا الرجـل         : (ثم إنهـم تـآمروا وتـذاكروا فقـالوا        : قال ابن عباس  

  :فأرســال إليــه فقــاال) خالــد بــن الوليــد: (مــن لنــا بقتلــه؟ فقــال عمــر: فقــال أبــو بكــر) حيــا
  احمالنــي علــى مــا شــئتما، فــواهللا إن  : يــا خالــد، مــا رأيــك فــي أمــر نحملــك عليــه؟ قــال  (

  !فإني له: قال. واهللا ما نريد غيره: فقاال. حملتماني على قتل ابن أبي طالب لفعلت
  فــإذا . إذا قمنــا فــي الــصالة صــالة الفجــر فقــم إلــى جانبــه ومعــك الــسيف : فقــال أبــو بكــر

  .فافترقوا على ذلك. نعم: قال. اضرب عنقهسلمت ف
  

  ندامة أبي بكر عند إجراء المؤامرة
 وعرف أنه إن فعـل ذلـك وقعـت حـرب         ×ثم إن أبا بكر تفكر فيما أمر به من قتل علي            

  فلـم يـنم ليلتـه تلـك حتـى أصـبح ثـم أتــى        . شـديدة وبـالء طويـل، فنـدم علـى مـا أمـره بــه       
  .بالناس مفكرا ال يدري ما يقولفتقدم فصلى . المسجد وقد أقيمت الصالة

  
ــسيف حتــى قــام إلــى جانــب علــي        ، وقــد فطــن ×وأقبــل خالــد بــن الوليــد متقلــدا بال

 يا خالد ال تفعل مـا     : (فلما فرغ أبو بكر من تشهده صاح قبل أن يسلم         .  ببعض ذلك  ×علي  
  .ثم سلم عن يمينه وشماله) أمرتك، فإن فعلت قتلتك

  
  المواجهة لمؤامرة القتل

 فأخذ بتالبيب خالـد وانتـزع الـسيف مـن يـده، ثـم صـرعه وجلـس علـى                     ×ي  فوثب عل 
  .صدره وأخذ سيفه ليقتله، واجتمع عليه أهل المسجد ليخلصوا خالدا فما قدروا عليه
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  فحلفـوه بـالقبر فتركـه، وقـام فـانطلق إلـى        ). لمـا كففـت   (حلفـوه بحـق القبـر       : فقال العباس 
  .منزله

  
  : داد وبنــو هاشــم، واخترطــوا الــسيوف وقــالوا    وجــاء الزبيــر والعبــاس وأبــو ذر والمقــ    

  .واختلف الناس وماجوا واضطربوا) واهللا ال تنتهون حتى يتكلم ويفعل(
  

  يـا أعـداء اهللا، مـا أسـرع مـا أبـديتم العـداوة               : (وخرجت نـسوة بنـي هاشـم فـصرخن وقلـن          
م ابنتـه  ، فلم تقدروا عليه، فقتلـت |لرسول اهللا وأهل بيته لطالما أردتم هذا من رسول اهللا    

باألمس، ثم أنتم تريدون اليوم أن تقتلوا أخاه وابن عمه ووصـيه وأبـا ولـده؟ كـذبتم ورب                  
  ).ما كنتم تصلون إلى قتله. الكعبة

  .حتى تخوف الناس أن تقع فتنة عظيمة
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..................................................................................................... ٣٩٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تتمة متن كتاب سليم
  
  

  

  

  

  

  من كتاب سليم) ج( في نسخة  حديثا جاء٢٢نذكر في هذا الفصل 
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٤٩  
  

   في الكتف|ما كتبه رسول اهللا 
  

   بعـد مـا قـال ذلـك         - ×سـمعت عليـا     : سـمعت سـلمان يقـول     : وعن سليم بن قيس، قـال     
  عـن الـذي    |أال نسأل رسـول اهللا      : - ودفع الكتف    |الرجل ما قال وغضب رسول اهللا       
  مما لو كتبه لم يضل أحد ولم يختلف اثنان؟كان أراد أن يكتب في الكتف 

  
  كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله بعد قول عمر

ــسين          ــسن والح ــة والح ــي وفاطم ــي عل ــت وبق ــي البي ــن ف ــام م ــى إذا ق ــسكت حت    ^ف
  .إجلسوا: ×وذهبنا نقوم أنا وصاحبي أبو ذر والمقداد، قال لنا علي 

  
  يـا أخـي،   : ( فقـال |أه رسـول اهللا    ونحـن نـسمع، فابتـد      |فأراد أن يسأل رسول اهللا      

أما سمعت ما قال عدو اهللا؟ أتاني جبرئيل قبل فأخبرني أنه سامري هذه األمـة وأن صـاحبه                 
عجلها، وأن اهللا قد قضى الفرقة واالختالف على أمتي من بعدي، فـأمرني أن أكتـب ذلـك        

ــه، ادع     ــة علي ــؤالء الثالث ــف لــك وأشــهد ه ــه فــي الكت ــي الكتــاب الــذي أردت أن أكتب  ل
  ).بصحيفة

  
   في الكتف^أسماء األئمة االثني عشر 

  . يخطـه بيـده  ×فأتى بها، فأملى عليه أسماء األئمة الهداة مـن بعـده رجـال رجـال وعلـي           
 إني أشهدكم إن أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في أمتي علي بـن أبـي طالـب،               : |وقال  

  .ثم الحسن ثم الحسين ثم من بعدهم تسعة من ولد الحسين
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ــم   ــم ل ــرون       ث ــتبه اآلخ ــم اش ــد، ث ــي ومحم ــين عل ــر رجل ــنهم غي ــظ م ــماء  ١أحف ــن أس    م
، غير أني سمعت صفة المهدي وعدلـه وعملـه وأن اهللا يمـأل بـه األرض عـدال                   ^األئمة  

  .كما ملئت ظلما وجورا
  

إني أردت أن أكتب هذا ثم أخرج به إلـى المـسجد ثـم أدعـو العامـة                  : |ثم قال النبي    
  . فأبى اهللا وقضى ما أراد.فأقرأه عليهم وأشهدهم عليه

  
 ×ثـم لقيـت عليـا      . فلقيـت أبـا ذر والمقـداد فـي إمـارة عثمـان فحـدثاني              : ثم قـال سـليم    

   فحــدثاني بــه ســرا مــا زادوا وال نقــصوا كأنمــا ينطقــون   ‘بالكوفــة والحــسن والحــسين 
  .دبلسان واح

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ن، وذلك ثم إنه ال مجال لوقوع هذا االشتباه من سلمان وال من سليم وال من أبا). ثم اشتبه عليه اآلخرون: (خ ل) ج( ١

لما نراه في سائر أحاديث هذا الكتاب وكتب أخرى من تصريح سلمان وسليم وأبان بأسماء األئمة فردا فردا، 
فاالشتباه عليهم في مثل هذا المورد عجيب، وال شك في استعمالهم التقية في هذا الكالم لئال يعرف الظالمون 

  .أشخاص األئمة الطاهرين صلوات اهللا عليهم أجمعين



..................................................................................................... ٤٠١

٥٠  
  

  | في المسجد ما يحل لرسول اهللا ×يحل لعلي 
  

   وفــي يــده |خــرج علينــا رســول اهللا : عبــد اهللا األنــصاري، قــالســليم عــن جــابر بــن  
  .ال ترقدوا في المسجد:  رطب ونحن في مسجده، فجعل يضربنا ويقول١عسيب 

  
  أيـن تخـرج   : | أن يخـرج معنـا، فقـال رسـول اهللا     ×فخرجنـا وأراد علـي      : قال جابر 

   موسـى، إن    أنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن         . يا أخي؟ إنه يحل لك في المسجد ما يحل لـي          
  .اهللا أمر موسى أن يبني مسجدا طاهرا طيبا ال يسكنه معه إال هو وابناه شبر وشبير

  
   الذائد عن الحوض يوم القيامة×علي 

  
  يا أخي، والذي نفسي بيده إنـك للذائـد عـن حوضـي بيـدك كمـا يـذود الرجـل عـن إبلـه                         

  ٢. اإلبل الجربة، كأني أنظر إلى مقامك من حوضي معك عصى من عوسج
  
  
  
  
  
  

                                                
  .جريدة من النخل كشط خوصها: عسيبال ١
  .شجيرة من فصيلة الباذنجانيات، أغصانه شائكة وأزهاره مختلفة األلوان:  العوسج٢
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٥١  
  

   ألهل بيته فقط|يحل مسجد رسول اهللا 
  

 |كـأني أنظـر إلـى رسـول اهللا     :  يقـول ×سمعت أميـر المـؤمنين      : سليم بن قيس قال   
  :بصحن مسجده يقول

  
  أال إنــه ال يحــل مــسجدي لجنــب وال لحــائض غيــري وغيــر أخــي وغيــر ابنتــي ونــسائي   (

  ، ينــادي بــذلك )تــضلواأال هــل ســمعتم؟ أال هــل بينــت لكــم؟ أال ال  . وخــدمي وحــشمي
  .نداء
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٥٢  
  

   صديق األمة وفاروقها×علي 
  

  وذكــر ســليم بــن قــيس أنــه جلــس إلــى ســلمان وأبــي ذر والمقــداد فــي إمــارة عمــر بــن    

ــسترشدا      ــيهم م ــس إل ــة فجل ــل الكوف ــن أه ــاء رجــل م ــاب، فج ــه . الخط ــالوا ل ــك : فق   علي

  . ال يفارقهبكتاب اهللا فألزمه، وعلي بن أبي طالب فإنه مع الكتاب

  إن عليــا مــع القــرآن والحــق، حيثمــا دار  : ( يقــول|وإنــا نــشهد أنــا ســمعنا رســول اهللا  

إنه أول من آمن باهللا وأول من يصافحني يوم القيامة من أمتي، وهو الصديق األكبـر                 ١. دار

  والفــاروق بــين الحــق والباطــل، وهــو وصــيي ووزيــري وخليفتــي فــي أمتــي ويقاتــل علــى 

  ).سنتي

  

   وعمر انتحال اسم غيرهماأبو بكر
  فما بال الناس يسمون أبا بكر الصديق وعمر الفاروق؟: فقال لهم الرجل

   وإمـرة المـؤمنين،    | كما نحلوهما خالفة رسـول اهللا        ٣ نحلهما الناس اسم غيرهما      :٢فقالوا له 

  

                                                
  .هكذا في النسخ بصيغة المفرد ١
  :هكذا) الفضائل(من هنا إلى آخر الحديث في  ٢

عليه وآله جهال حق أمير المؤمنين كما جهل خالفة رسول اهللا صلى اهللا . الناس تجهل حق علي عليه السالم: فقالوا له
واهللا إن عليا هو الصديق األكبر والفاروق األزهر، واهللا إن عليا . وما هما لهما باسم ألنهما اسم غيرهما. عليه السالم

 -  جميعا وهما معا -لخليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وإنه أمير المؤمنين أمرنا وأمرهم به رسول اهللا فسلمنا إليه 
  .بإمرة المؤمنين والفاروق األزهر وأنه الصديق األكبر

أهل ) الفاروق(بلغنا أن أول من قال لعمر :  عن ابن شهاب قال٢٢ ص ٢ج : أورد الكاندهلوي في حياة الصحابة ٣
  .الكتاب
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  . وأميـر المـؤمنين  |إن عليـا لخليفـة رسـول اهللا    . وما هو لهمـا باسـم ألنـه اسـم غيرهمـا          

  ١.  بإمرة المؤمنين× وأمرهما معنا فسلمنا على علي |مرنا رسول اهللا لقد أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  :ولذا نورد ما في اإلحتجاج هيهنا. ورد هذا الحديث في اإلحتجاج للطبرسي بتفاوت كثير ١
جلست إلى سلمان وأبي ذر والمقداد، فجاء رجل من أهل الكوفة فجلس إليهم مسترشدا، فقال له : قال سليم بن قيس

عليك بكتاب اهللا فألزمه وعلي بن أبي طالب عليه السالم فإنه مع القرآن ال يفارقه، فإنا نشهد أنا سمعنا رسول : سلمان
وإن عليا هو الصديق والفاروق، يفرق بين الحق إن عليا يدور مع الحق حيث دار، : اهللا صلى اهللا عليه وآله يقول

  .والباطل
  فما بال القوم يسمون أبا بكر الصديق وعمر الفاروق؟: قال
لقد أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله . نحلهما الناس اسم غيرهما كما نحلوهما خالفة رسول اهللا وإمرة المؤمنين: قال

  .بي طالب عليه السالم بإمرة المؤمنينوأمرهما معنا فسلمنا جميعا على علي بن أ



..................................................................................................... ٤٠٥

٥٣  
  

  ×الدافع لحرب الجمل وصفين عند علي 
  

  : يقول يوم الجمل ويوم الصفين×سمعت عليا : سليم قال

  

  إني نظرت فلم أجـد إال الكفـر بـاهللا والجحـود بمـا أنـزل اهللا تعـالى، أو الجهـاد فـي سـبيل                   

  فــاخترت الجهــاد فــي ســبيل اهللا واألمــر     . األمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر    اهللا و

  بالمعروف والنهي عن المنكر، على الكفر بـاهللا والجحـود بمـا أنـزل اهللا ومعالجـة األغـالل                   

  .في نار جهنم، إذا وجدت أعوانا على ذلك

  

ى إحيـاء  ، فلو وجدت قبـل اليـوم أعوانـا علـ    |إني لم أزل مظلوما منذ قبض رسول اهللا  

  .الكتاب والسنة كما وجدتهم اليوم لقاتلت ولم يسعني الجلوس
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٥٤  
  

   الشهداء على الناس^أهل البيت 
  

  يحذر على الدين من ثالثة رجال
  :|قــال رســول اهللا :  يقــول×ســمعت علــي بــن أبــي طالــب  : ســليم بــن قــيس قــال 

ليـه بهجتـه كـأن رداء    رجل قـرأ القـرآن حتـى إذا رآى ع   : احذروا على دينكم ثالثة رجال    

  .لإليمان غيره إلى ما شاء اهللا، اخترط سيفه على أخيه المسلم ورماه بالشرك

  .الرامي به منهما: يا رسول اهللا، أيهما أولى بالشرك؟ قال: قلت

إن يـدرك  . ورجل استخفته األحاديـث، كلمـا انقطعـت أحدوثـة كـذب مثلهـا أطـول منهـا           

  .الدجال يتبعه

ــل    ــز وج ــاه اهللا ع ــل آت ــصيته معــصية اهللا،      ورج ــة اهللا ومع ــه طاع ــزعم أن طاعت ــلطانا ف    س

  .وكذب، ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ال طاعة لمن عصى اهللا

  

  ^العصمة هي المناط في طاعة النبي واألئمة 
  أطيعــوا اهللا : (إنمــا الطاعــة هللا ولرســوله ولــوالة األمــر الــذين قــرنهم اهللا بنفــسه ونبيــه فقــال  

  ألنـه معـصوم  | ، ألن اهللا إنما أمر بطاعة رسول اهللا    ١)وأولي األمر منكم  وأطيعوا الرسول   

 مطهر ال يأمر بمعصية اهللا، وإنما أمر بطاعة أولي األمر ألنهم معـصومون مطهـرون ال يـأمرون          

  .بمعصية اهللا

  
                                                

  .٥٩اآلية : سورة النساء ١



..................................................................................................... ٤٠٧

   ينجي من الضالل^طريق أهل البيت 
 - |اهللا  حـين فـرغ مـن حـديث رسـول      - ×ثم أقبل علي علي بن أبـي طالـب      : قال
  ال بد مـن رحـى ضـاللة، فـإذا قامـت طحنـت وإن لطحنهـا روقـا وإن روقهـا حـدتها                        : فقال

  .وعلى اهللا فلها
  

أال وبنـا يفـرج اهللا   . إن أبرار عترتـي وطيـب أرومتـي أحلـم النـاس صـغارا وأعلمهـم كبـارا             
  .الضيق والزمان الكلب، وعلى أيدينا يغير الكگب

  
ــن حكــم اهللا حكم     ــت م ــل بي ــا أه ــبيلنا      أال وإن ــوا س ــإن تتبع ــمعنا، ف ــادق س ــول ص ــا وق   ن

وتسلكوا طريقنا وآثارنـا تهتـدوا ببـصائرنا، وإن تخالفونـا تهلكـوا، وإن تقتـدوا بنـا تجـدونا           
  .على الكتاب أمامكم، وإن تخالفونا لم تضروا بذلك إال أنفسكم

  
   عن أهل زمانهم^إن اهللا يسأل الشهداء من أهل البيت 

ويدعى الشهداء علـيهم فـي زمـانهم منـا، فمـن صـدق صـدقناه        إن اهللا سائل أهل كل زمان     
  هو المنذر الهادي الرسول إلـى الجـن واألنـس إلـى يـوم     |إن رسول اهللا   ١. ومن كذب كذبناه  

  .القيامة، ال نبي بعده وال رسول، وال ينزل بعد القرآن كتابا
  

وسـنة  ولكل أهل زمان هـاد ودليـل وإمـام يهـديهم ويـدلهم ويرشـدهم إلـى كتـاب ربهـم             
  هـم مـع الكتـاب والكتـاب معهـم ال يفارقونـه       . نبـيهم، كلمـا مـضى هـاد خلـف آخـر مثلـه       

  . حوضه|وال يفارقهم حتى يردوا على رسول اهللا 
  

                                                
  .فمن صدق صدقناه ومن كذب كذبناه: يمكن قراءة هذه الفقرة بالتشديد هكذا ١
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ــراهيم    ــا إب ــا أبون ــا أهــل بيــت دعــا اهللا لن ــاس تهــوي  : ( فقــال×إن ــدة مــن الن   فاجعــل أفئ

  . ، فإيانا عنى اهللا بذلك خاصة١)إليهم

  يــا أيهــا الــذين آمنــوا اركعــوا واســجدوا واعبــدوا ربكــم وافعلــوا (: ونحــن الــذين عنــى اهللا

   ، فرسـول اهللا الـشاهد علينـا ونحـن شــهداء اهللا     ٢إلـى آخـر الـسورة   ) الخيـر لعلكـم تفلحـون   

  .على خلقه وحججه في أرضه

  

ــه   ــى اهللا بقول ــذين عن ــن ال ــى      : (ونح ــهداء عل ــوا ش ــطا لتكون ــة وس ــاكم أم ــذلك جعلن   وك

  ٤. لكل زمان منا إمام شاهد على أهل زمانه ف٣.إلى آخر اآلية) الناس

  

  

  

                                                
  .٣٧اآلية : سورة إبراهيم ١
كم في وجاهدوا في اهللا حق جهاده هو اجتباكم وما جعل علي: (واآلية الثانية هكذا. ٧٨ و ٧٧اآليتان : سورة الحج ٢

الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا 
  ).شهداء على الناس فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واعتصموا باهللا هو موالكم فنعم المولى ونعم النصير

سول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إال ويكون الر: (... ، وتمام اآلية هكذا١٤٣اآلية : سورة البقرة ٣
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إال على الذين هدى اهللا وما كان اهللا ليضيع إيمانكم 

  ).إن اهللا بالناس لرؤوف رحيم
  :ورد الحديث في خصال الصدوق بصورة أخصر وبتفاوت، وهذا نص ما في الخصال ٤

رجال قرأ القرآن : احذروا على دينكم ثالثة رجال: سمعت علي بن أبي طالب عليه السالم يقول: سليم بن قيس قال
: يا أمير المؤمنين، أيهما أولى بالشرك؟ قال: قلت. حتى إذا رأيت عليه بهجته اخترط سيفه على جاره ورماه بالشرك

  .الرامي
  .ذب مدها بأطول منهاورجال استخفته األحاديث، كلما حدث أحدوثة ك

ورجال آتاه اهللا عز وجل سلطانا فزعم أن طاعته طاعة اهللا ومعصيته معصية اهللا، وكذب ألنه ال طاعة لمخلوق في 
ال ينبغي للمخلوق أن يكون حبه لمعصية اهللا، فال طاعة في معصيته وال طاعة لمن عصى اهللا، إنما . معصية الخالق

إنما أمر اهللا عز وجل بطاعة الرسول ألنه معصوم مطهر ال يأمر بمعصيته وإنما أمر . الطاعة هللا ولرسوله ولوالة األمر
  .بطاعة أولي األمر ألنهم معصومون مطهرون ال يأمرون بمعصيته
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٥٥  
  

  ×اعترافات سعد بن أبي وقاص بشأن أمير المؤمنين 
  

:  يقـول ×إنـي سـمعت عليـا    : لقيت سـعد بـن أبـي وقـاص وقلـت لـه        : قال سليم بن قيس   
 ، اتقوا فتنة سعد، فإنـه يـدعو إلـى خـذالن    ١اتقوا فتنة األخينس: ( يقول|سمعت رسول اهللا    

  اللهم إني أعـوذ بـك أن أبغـض عليـا أو يبغـضني، أو أقاتـل عليـا                   :  فقال سعد  ).الحق وأهله 
  .أو يقاتلني، أو أعادي عليا أو يعاديني

  
   على لسان سعد×فضائل أمير المؤمنين 

  :إن عليا كانت له خصال لم تكن ألحد من الناس مثلها
  .)إنه ال يبلغ عني إال رجل مني: (|إنه صاحب براءة حين قال رسول اهللا 

  أنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى غيـر النبـوة، فإنـه          : ( لـه يـوم غـزاة تبـوك        |وقال  
  ).ال نبي بعدي

 بسد كل باب شارع إلى المسجد غير بابه، فجهد عمر أن يرخص له فـي كـوة                  |وأمر  
  :، وقـال عنـد ذلـك حمـزة والعبـاس وجعفـر          |صغيرة قدر عينه فـأبى ذلـك رسـول اهللا           

ما أنا سددتها وال فتحت بابه، ولكـن اهللا سـدها           (: |؟ فقال   )يسددت أبوابنا وتركت باب عل    (

  ).وفتح بابه

آخيـت بـين كـل      :  لـه  × بـين كـل رجلـين مـن أصـحابه، فقـال              |وآخى رسول اهللا    
أنت أخي وأنـا أخـوك فـي الـدنيا          : (|رجلين من أصحابك وتركتني؟ فقال رسول اهللا        

  ).واآلخرة

                                                
 .األخنس، بمعنى المتأخر والمتنحي: خ ل) ج( ١



 ليالهال قيس بنسليم  ........................................................................................

 

٤١٠

  غزوة خيبر على لسان سعد
  مـا بـال   : ( وقـال |ين انهـزم أبـو بكـر وعمـر فغـضب رسـول اهللا         وقال في يوم خيبـر حـ      

  أقــوام يلقــون المــشركين ثــم يفــرون؟ ألدفعــن الرايــة غــدا إلــى رجــل يحــب اهللا ورســوله  
  ).ويحبه اهللا ورسوله، ليس بجبان وال فرار وال يرجع حتى يفتح اهللا على يديه خيبرا

ــى رســول اهللا    ــا إل ــا أصــبحنا اجتمعن ــت رســول اهللا |فلم ــال١ وجهــي وأري ــن : ( فق   أي
  فأتوه بـه، فـإذا هـو رمـد يقـاد مـن رمـده وعليـه إزار وغبـار الـدقيق                      ). أخي، ادعوا لي عليا   

  . فوضع رأسه في حجره وتفل في عينيه|فأمره رسول اهللا . عليه وكان يطحن ألهله
ثم عقد له ودعا له، فما انثنى حتى فتح اهللا له وأتاه بصفية بنت حيـي بـن أخطـب، فأعتقهـا                      

   ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها|النبي 
  

  واقعة الغدير على لسان سعد
  وأنـا أنظـر  - بيده | يوم غدير خم، أخذ رسول اهللا - ٢ يا أخا بني هالل -وأعظم من ذلك  

  فمــن : (قـال . بلـى  :؟ فقــالوا)ألـست أولـى بكــم مـن أنفـسكم    : ( رافعـا عـضديه فقــال  -إليـه  
  ).ليبلغ الشاهد الغائب. االه وعاد من عاداهكنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من و

  
  محاولة سعد بن أبي وقاص تبرير نفاقه

  إنمــا شــككت ولــست بقاتــل نفــسي إن كــان ســبقني : وأقبــل علــي ســعد فقــال: قــال ســليم
  .إلى فضل غبت عنه إني لم أزعم أني مخطئ وال مسئ، بل هو على الحق

  
  
  

                                                
  .قائل هذا الكالم سعد بن أبي وقاص ١
  . المخاطب به سليم بن قيس الهاللي٢
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٥٦  
  

   حروبه في×المهاجرون واألنصار لم يواجهوا عليا 
  

  أنه لم يكن مـع طلحـة والزبيـر رجـل واحـد مـن المهـاجرين واألنـصار،                   : وذكر سليم : قال
وال مع معاوية رجل من المهـاجرين واألنـصار، وال مـع الخـوارج يـوم النهـروان أحـد مـن            

  .المهاجرين واألنصار
  

  سعد يخبر عن رئيس الخوارج
  : قــال. شــيطان الوهــدةقتــل : ×فقــال علــي : وســمعت ســعدا وذكــر المخــدج، قــال: قــال

  )!أمه أمة لبني سليم وأبوه شيطان: ( يقول|سمعت رسول اهللا 
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٥٧  
  

  ×ندامة الثالثة المتخلفين عن علي 
  

  وجلــست يومــا إلــى محمــد بــن مــسلمة وســعد بــن مالــك وعبــد اهللا  : قــال ســليم بــن قــيس

 وعن قتالنا ا عن نصرة علي لقد تخوفنا أن نكون قد هلكنا بتخلفن      : ، فسمعتهم يقولون   ١بن عمر   

  .معه الفئة الباغية

  

 بقتـال النـاكثين   |أمرنـي رسـول اهللا     : ( يقـول  ×اللهـم إنـي قـد سـمعت عليـا           : فقلت

  ).والقاسطين والمارقين

  

   وبــر، مـا قـال علــى اهللا وال علـى رسـوله قــط إال     ×صـدق علـي   : فبكـوا، ثـم قــالوا  : قـال 

  .إياهفنستغفر اهللا من تخلفنا عنه وخذالننا . الحق

  

  

  

  

  
                                                

روى نصر بن مزاحم في . لثالثة هم الذين تخلفوا عن بيعة أمير المؤمنين عليه السالم والمسير معه إلى القتالهؤالء ا ١
ثم تهيأ علي عليه السالم للمسير إلى البصرة وخف معه المهاجرون :  عن خفاف بن عبد اهللا قال٦٥ص : كتاب صفين

  .وعبد اهللا بن عمر ومحمد بن مسلمة) ابن أبي وقاصوهو (سعد بن مالك : واألنصار، وكره القتال معه ثالثة نفر
  .وأنه هو الذي كسر سيف الزبير) يوم بيعة أبي بكر(وروى ابن أبي الحديد أن محمد بن مسلمة كان معهم 

  .٥٩ طبع قديم ص ٨ج : راجع البحار
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٥٨  
  

  احتجاجات أبان على الحسن البصري

  

  ×التبرك بتراب أقدام أمير المؤمنين 

  :× لعلي |قال رسول اهللا : سمعت سلمان يقول: سليم بن قيس، قال

لوال أن تقول طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك مقالة تتبع أمتـي      (

  ١. )آثار قدميك في التراب فيقبلونه

  

   على لسان الحسن البصري×فضائل أمير المؤمنين 

   بهـذا الحـديث     - ٢ وهـو فـي بيـت أبـي خليفـة            -فحدثت الحسن بن أبي الحسن      : قال أبان 

  واهللا لقد سـمعت فـي علـي حـديثين مـا حـدثت بهمـا               : (فقال الحسن . عن سليم عن سلمان   

  

  

                                                
 عليه وآله يقول سمعت رسول اهللا صلى اهللا: سمعت سلمان يقول: سليم قال: خ ل هكذا) ج(ورد هذا الحديث في  ١

لوال أن تقول أمتي فيك ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك مقالة تتبع أمتي آثار : (لعلي عليه السالم
  ).قدميك في التراب فيقبلونه

لما قدم علي عليه السالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله :  بإسناده عن جابر قال١٣٧ ص ٦٨ج : روي في البحار
لوال أن يقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى للمسيح عيسى : (خيبر قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلهبفتح 

  ...).بن مريم لقلت اليوم فيك مقاال ال تمر بمأل إال أخذوا التراب من تحت رجليك ومن فضل طهورك يستشفون به
  .٧٩ ص ٢١ج : م في غزوة ذات السالسل كما في البحاروقد قال صلى اهللا عليه وآله مثل ذلك بشأن علي عليه السال

الحجاج   أبو خليفة الحجاج بن أبي عتاب الديلمي العبدي البصري هو الذي آوى إليه عدد ممن هرب من ظلم٢
  .الثقفي
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  هما فــي   فوجــدت ١.فحــدث بتــسليم المالئكــة عليــه وحــديث يــوم أحــد       ). أحــدا قــط 

  . أنه سمعهما منه×صحيفة سليم بعد ذلك يرويهما عن علي 

  

  أكاذيب الحسن البصري لتبرير نفاقه

  فلمـــا حـــدثنا بهـــذين الحـــديثين خلـــوت بـــه وتفـــرق القـــوم غيـــري وغيـــر  : قـــال أبـــان

  لـوال روايـة يرويهـا النـاس      : فقال الحـسن تلـك الليلـة      . أبي خليفة، وبت ليلتي إذ ذاك عنده      

 × غيـر علـي   |ننت أن الناس كلهم هلكوا منذ قبض رسـول اهللا            لظ |عن النبي   

  .وشيعته

  .نعم: يا با سعيد، وأبو بكر وعمر؟ قال: قلت

  
                                                

ر إلى انتدب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله الناس ليلة بد:  بإسناده عن ابن عباس أنه قال٩ ص ٣٩ج : روي في البحار ١
فخرج بقربته، فلما كان إلى القليب لم يجد . فانتدب علي عليه السالم فخرج وكانت ليلة باردة ذات ريح وظلمة. الماء
ثم مرت به . فاستقبلته ريح شديدة، فجلس حتى مضت، ثم قام. فنزل إلى الجب تلك الساعة فمأل قربته ثم أقبل. دلوا

  .رى فجلس حتى مضتثم مرت به أخ. أخرى فجلس حتى مضت، ثم قام
لقيت ريحا ثم ريحا ثم ريحا شديدة، فأصابتني : ما حبسك يا أبا الحسن؟ قال: فلما جاء قال النبي صلى اهللا عليه وآله

ذاك جبرئيل في ألف من المالئكة وقد سلم عليك : فقال. ال: أتدري ما كان ذلك يا علي؟ فقال: فقال. قشعريرة
ثم مر إسرافيل في ألف من المالئكة فسلم عليك . المالئكة فسلم عليك وسلمواثم مر ميكائيل في ألف من . وسلموا
  .وسلموا

 أنه أشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله في يوم أحد إلى قوم انحدروا من الجبل ٨٥ ص ٢٠ج : وروي في البحار
شار إلى قوم آخر فحمل فحمل عليهم علي عليه السالم فهزمهم، ثم أشار إلى قوم آخر فحمل عليهم فهزمهم، ثم أ

يا رسول اهللا، لقد عجبت المالئكة : فقال: فجاء جبرئيل. عليهم فهزمهم، ثم أشار إلى قوم آخر فحمل عليهم فهزمهم
. وما يمنعه من هذا وهو مني وأنا منه: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله. وعجبنا معها من حسن مواساة علي لك بنفسه

  .ماوأنا منك: فقال جبرئيل
إن ثبوت علي : فقلت. انهزم الناس يوم أحد إال علي وحده:  عن ابن مسعود أنه قال٧٢ ص ٢٠ج : وروي في البحار

أما علمت أن جبرئيل قال في ذلك اليوم . إن تعجبت منه فقد تعجبت المالئكة: عليه السالم في ذلك المقام لعجب قال
  ).فتى إال عليال سيف إال ذو الفقار وال : (وهو يعرج إلى السماء

نشدتكم باهللا، هل فيكم أحد وقفت :  أن أمير المؤمنين عليه السالم قال يوم الشورى٦٩ ص ٢٠ج : وروي في البحار
  .ال: المالئكة معه يوم أحد حين ذهب الناس غيري؟ قالوا
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  قـــوم ينجـــون ويهلـــك (قـــول حذيفـــة : ومـــا تلـــك الروايـــة يـــا بـــا ســـعيد؟ قـــال : قلـــت
  قـوم لهـم سـوابق أحـدثوا أحـداثا فتـبعهم       : (وكيـف ذلـك يـا حذيفـة؟ قـال        : قيل). أتباعهم

ــا أولئـــك بـــسوابقهم وهلـــك األتبـــاع  . هم قـــوم ليـــست لهـــم ســـوابق علـــى أحـــداث   فنجـ
 - ٢ حين استأذنه في قتل حاطب بن أبـي بلتعـة     - لعمر   | وقول رسول اهللا     ١).بأحداثهم

  إنـي  : وما يدريك يا عمر، لعل اهللا قـد اطلـع إلـى عـصبة أهـل بـدر فأشـهد مالئكتـه                     : (فقال
  أن : بـــن عبـــد اهللا األنـــصاريوحـــديث جـــابر ). قـــد غفـــرت لهـــم فليعملـــوا مـــا شـــاءوا

مـن لقـي   : (يا رسول اهللا، ما تعني بالموجبتين؟ قـال       : قالوا.  ذكر الموجبتين  |رسول اهللا   
فلـست أرجـو ألبـي بكـر     ). اهللا ال يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النـار     
  .وعمر وعثمان وطلحة والزبير النجاة إال بهذه الروايات والسالمة

  
  جعل حدث أبـي بكـر وعمـر مثـل حـدث عثمـان وطلحـة والزبيـر، إن كـان األمـر                   أت: قلت

   دونهم من اهللا ورسوله؟×لعلي 
هو واهللا لعلي دونهم، وكيف ال يكـون لـه دونهـم بعـد            ) إن كان (يا أحمق، ال تقولن     : فقال

  .  الثقات ما ال أحصي|الخصال األربع؟ ولقد حدثني عن رسول اهللا 
  ربع؟وما هذه الخصال األ: قلت
  . ونصبه إياه يوم غدير خم|قول رسول اهللا : قال

  ، ولـو كـان غيـر       )أنت منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى غيـر النبـوة              : (وقوله في غزوة تبوك   
  .، وقد علمنا يقينا أن الخالفة غير النبوة|النبوة الستثناه رسول اهللا 

  
  تـى قبـضه    آخر خطبة خطبها للناس ثم دخـل بيتـه فلـم يخـرج ح            |وخطب رسول اهللا    

كتـاب اهللا  : أيها الناس، إني قد تركت فيكم أمـرين لـن تـضلوا مـا تمـسكتم بهمـا         : (اهللا إليه 
وأهل بيتي، فإن اللطيف الخبير قـد عهـد إلـي أنهمـا لـن يفترقـا حتـى يـردا علـي الحـوض                     

   ألن إحديهما- وجمع بين سبابته والوسطى - ال كهاتين - وجمع بين سبابتيه -كهاتين 
                                                

  .ال يخفى أن هذه الرواية من الموضوعات التي تمسك بها الحسن البصري لتوجيه نفاقه ١
  . من هذا الكتاب١٥، قد مر قصته في الحديث ٣٠ أبي بلتعة الخالفي اللخمي المتوفى سنة  حاطب بن٢
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ــضلوا وال تولــوا قــدام األخــرى    ال تقــدموهم فتهلكــوا، وال تعلمــوهم . فتمــسكوا بهمــا ال ت
  .فإنهم أعلم منكم

 × أن يـسلموا علـى علـي      - وهما سابعا سبعة     - أبا بكر وعمر     |ولقد أمر رسول اهللا     
  .بإمرة المؤمنين

  
ــا    ــاز لن ــئن ج ــيس   -ولعمــري ل ــد الق ــا عب ــا أخ ــر   - ١ ي ــان وطلحــة والزبي ــستغفر لعثم    أن ن

  . إنه ليسعنا أن نستغفر لهما-غ من حدثهم ما قد ظهر لنا  وقد بل-
ثـم نكثـا   .  طـائعين غيـر مكـرهين   - وأنـا شـاهد    - ×فأما طلحة والزبير، فإنهما بايعا عليـا        

بيعتهما وسفكا الدماء التي قد حرم اهللا رغبة في الدنيا وحرصـا علـى الملـك، ولـيس ذنـب                     
  . اهللابعد الشرك باهللا أعظم من سفك الدماء التي حرم

   وسـير أوليـاء اهللا   |وأما عثمان فأدنى السفهاء وباعـد األتقيـاء وآوى طريـد رسـول اهللا               
أبا ذر وقوما صالحين وجعل المـال دولـة بـين األغنيـاء وحكـم بغيـر مـا أنـزل اهللا، وكانـت              
 أحداثه أكثر وأعظم من أن تحصى، وأعظمهما تحريق كتاب اهللا، وأفظعها صالته بمنى أربعا

  ٢. | رسول اهللا خالفا على

  

                                                
  .راجع المقدمة. المخاطب به أبان بن أبي عياش الذي كان من موالي يني عبد القيس ١
  . من هذا الكتاب١١الحديث : راجع عن تحريق عثمان المصاحف ٢

أنه حج عثمان بالناس :  عن تاريخ الطبري وغيره١٠١ ص ٨ج : ر، والغدي٣١٢ طبع قديم ص ٨ج : وروي في البحار
فذكر الواقدي .  فضرب بمنى فسطاطا، فكان أول فسطاط ضربه عثمان بمنى وأتم الصالة بها وبعرفة٢٩في سنة 

ذا إن أول ما تكلم الناس في عثمان ظاهرا أنه صلى بالناس بمنى في واليته ركعتين حتى إ: باإلسناد عن ابن عباس قال
كانت السادسة أتمها، فعاب على ذلك غير واحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وتكلم في ذلك من يريد 

  .واهللا ما حدث أمر وال قدم عهد: أن يكثر عليه حتى جاءه علي عليه السالم فيمن جاءه فقال
  فما أدري ما يرجع إليه؟. أوال عهدت نبيك يصلي ركعتين ثم أبا بكر، ثم عمر، وأنت صدرا من واليتك

  !!رأي رأيته: فقال
 -  ٦٩ ص ٩ و ج ٩ -  ٣٨٧ ص ٨ج : ، والغدير٣٠١ -  ٣٢٣ص ) طبع قديم (٨ج : بحار األنوار: راجع عن مثالب عثمان

٣.  
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  أصلحك اهللا، فترحمك عليه وتفضيلك إياه؟: قلت
ــال ــابرة الظلمــة، الحجــاج      : ق ــاة الجب ــاة العت ــه الطغ ــذلك أوليائ ــسمع ب ــك لي ــا أصــنع ذل   إنم

  وأهـل بيتـه  ×أما علمت أنهم من اتهموه في بغض عثمان وحب علـي       . وابن زياد قبله وأبوه   
  : قلـت ). لـيس للمـؤمن أن يـذل نفـسه        : (| نفوه ومثلوا به وقتلوه؟ وقـد قـال رسـول اهللا          

  .يتعرض من البالء لما ال يقوى عليه وال يقوم به: وما إذالله لنفسه؟ قال
  قــال :  يــوم قتــل عثمــان وهــو يقــول| يــروي عــن رســول اهللا ×وقــد ســمعت عليــا 

 اهللا فـي واهللا لوال التقية ما عبد . إن التقية من دين اهللا، وال دين لمن ال تقية له    : (|رسول اهللا   
 إذا ولـى النـاس إمـام ضـاللة        : (×ومـا دولـة إبلـيس؟ قـال         : فقال له رجل  ). األرض في دولة إبليس   

  ).فهي دولة إبليس على آدم، وإذا وليهم إمام هدى فهي دولة آدم على إبليس
  مـا زلـتم منـذ قـبض        : (ثم همس إلى عمار ومحمد بن أبـي بكـر همـسة وأنـا أسـمع، فقـال                 

  ).رككم إياي واتباعكم غيرينبيكم في دولة إبليس بت
  

   بعد قتل عثمان×كيف بايع الناس عليا 
ــأتوه فــي خــص     ــوه ف ــام، فطلب ــة أي ــاس ثالث ــم هــرب مــن الن ــالوا ١ث ــا :   لبنــي النجــار فق   إن

  قد تشاورنا في هذا األمر ثالثة أيام فما وجدنا أحـدا مـن النـاس أحـق بهـا منـك، فننـشدك                       
 فبايعوه وكان أول مـن بايعـه طلحـة   . ا غيرك أن تضيع وأن يلي أمره|اهللا في أمة محمد    

  .والزبير، ثم جاءا إلى البصرة يزعمان أنهما بايعا مكرهين، وكذبا
  

  :- وأنا أسمع - × فقال له علي - ومحمد بن أبي بكر بجنبه - ٢ثم أتاه رجل من مهرة 
  

 مر لـي،  قبض واأل|تبايعني على أن رسول اهللا : قال. نعم: يا أخا مهرة، أجئت لتبايع؟ قال     
 فبايعه على ذلـك . نعم: ثم انتزى علينا بعده عمر؟ قال . فانتزى علينا ابن أبي قحافة ظلما وعدوانا      

  .طائعا غير مكره

                                                
  .البيت من قصب أو شجر: الخص ١
  .بالد مقفرة في جزيرة العرب تقع بين حضرموت وعمان): مهرة( ٢
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  ال، إنمـا بـايع مـن أمـن ووثــق     : أفبـايع النـاس كلهـم علـى هـذا؟ قـال      : فقلـت للحـسن  : قـال 
  .به على هذا

  
  ركـب مـا ركـب مـن الكبـائر          يا أخا عبـد القـيس، ولـئن جـاز لنـا أن نـستغفر لعثمـان وقـد                    

واألمور القبيحة، إنه ليجوز لنا أن نستغفر لهمـا وقـد عوفيـا مـن الـدماء وعفـا فـي واليتهمـا                 
  وكفا وأحسنا السيرة، ولـم يعمـال بمثـل عمـل عثمـان مـن الجـور والتخلـيط، وال بمثـل مـا                        

ــك       ــدنيا والمل ــدماء إرادة ال ــن ال ــفكا م ــا س ــة وم ــا البيع ــن نكثهم ــر م ــه طلحــة والزبي   ، عمل
 ينهى عما ركبا وعما أتيا فتركا أمر اهللا وأمر رسوله بعد الحجـة         |وقد سمعا رسول اهللا     

  .والبينة استخفافا بأمر اهللا وأمر رسوله
   فـي   |إن أبـا بكـر وعمـر قـد سـمعا مـا قـال رسـول اهللا                   : (ولئن قلت يا أخا عبد القيس     

 مـن الحـرب وسـفك    ، فلقد سمع ذلك عثمان وطلحة والزبير ثم ركبوا ما ركبوا   )×علي  
  !الدماء وعوفيا من ذلك

  
  أبو بكر وعمر أول من أسس الضاللة في األمة

  إنهما أول مـن فـتح ذلـك وسـنه وأدخـال الفتنـة والـبالء علـى األمـة بانتزائهمـا                  : (ولئن قلت 
  علــى مــا قــد علمــا يقينــا أنــه ال حــق لهمــا فيــه وأن اهللا جعلــه لغيرهمــا، وأنهمــا ســلما علــى  

أمـن اهللا ومـن   :  حـين أمرهمـا بالتـسليم عليـه    |منين، ثم قاال للنبي   بإمرة المؤ  ×علي  
  ١. ، إن في ذلك لمقاال)نعم، من اهللا ومن رسوله: رسوله؟ قال

  
ــو ذر   ــي أب ــال ل ــسليمهما علــى علــي   -لقــد ق ــؤمنين، هــو  × حــين حــدثني بت ــإمرة الم   ب

  وفيهم من هـو    ما ولت أمة قط أمرها رجال     (:  يقول |سمعنا رسول اهللا    : -والمقداد وسلمان   
  ).أعلم منه إال لم يزل أمرهم يذهب سفاال حتى يرجعوا إلى ما تركوا

  
                                                

  . أي لئن قلت هكذا فهذا كالم في محله:...)لئن قلت(جواب لقوله  ١
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  | بعد رسول اهللا ×اعتراف جميع الصحابة بخالفة علي 
ــع أصــحاب          ــر وجمي ــة والزبي ــان وطلح ــر وعثم ــا بكــر وعم ــيس، إن أب ــد الق ــا عب ــا أخ   ي

 ×بـن أبـي طالـب     لم يكونوا يشكون وال يختلفون وال يتنازعون بينهم أن علـي         |النبي  
كان أولهم إسالما وأكثرهم علما وأعظمهم عناء في الجهاد في سبيل اهللا ومبـارزة األقـران           

  . بنفسه|ووقايته لرسول اهللا 
  

   شـديدة وال كربـة وال مبـارزة قـرن وفـتح حـصن إال قدمـه                  |وأنه لم ينزل برسول اهللا      
   وأنـه أحـبهم إلـى    |ه  فيها ثقـة بـه ومعرفـة بفـضله وأنـه أعلمهـم بكتـاب اهللا وسـنة نبيـ                   

  .| وأنه وصي رسول اهللا |رسول اهللا 
  

 خلوة ودخلة إليـه، إذا سـأله أعطـاه    |وأنه قد كان له كل يوم وكل ليلة من رسول اهللا     
 فـي علـم وال فقـه، وأن         |وأنه لم يحتج إلـى أحـد بعـد رسـول اهللا             . وإذا سكت ابتدأه  

  .جميعهم كانوا يحتاجون إليه وهو ال يحتاج إلى أحد
  

وأن له من السوابق والمناقب ومـا أنـزل فيـه مـن القـرآن مـا لـيس ألحـد مـنهم، وأنـه كـان                   
  وما خـصلة مـن خـصال الخيـر لـه فيهـا نظيـر               . أجودهم كفا وأسخاهم نفسا وأشجعهم لقاء     

  .وال شبيه وال كفو، في زهده في الدنيا وال في اجتهاده
  

، فلم يـسبقه أحـد   | رسول اهللا  مع١فمما خصه اهللا به أن أخذ على الناس بالفصل األول          

  . أحدا قط عليه ولم يتقدم أمامه أحد في صالة قط|منهم إلى خير، ولم يؤمر رسول اهللا 
  

                                                
الفصل األول جهاده في حياة رسول اهللا صلى : إن الحسن البصري قسم حياة أمير المؤمنين عليه السالم على فصلين ١

  .اهللا عليه وآله، والفصل اآلخر صبره وجهاده بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
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  |الجواب عن قضية صالة أبي بكر عند وفاة رسول اهللا 
   أبا بكر أن يصلي بالناس؟|يا أبا سعيد، أليس أمر رسول اهللا : قلت: قال أبان
   لــم يكــن مــع النــاس الــذين أمــر أبــا بكــر  ×؟ إن عليــا أيــن يــذهب بــك يــا أبــان: فقــال

  ثـم  .  يمرضه ويوصـي إليـه ويـصلي بـصالته         |أن يصلي بهم، وإنما كان مع رسول اهللا         
  ١.  فأخر أبا بكر وصلى بالناس|لم يتم ذلك ألبي بكر، فخرج رسول اهللا 

  

                                                
  . صلى اهللا عليه وآله فأخر أبا بكر عن المحراب فصلى بالناسواهللا لقد خرج رسول اهللا: هكذا) ب(في  ١

 عن حذيفة بن اليمان أنه قال عند ذكر وقائع األيام األخيرة من عمر رسول اهللا ٢٥ طبع قديم ص ١١٠ ص ٢٨ج : روي في البحار
فإن قدر على الخروج : ت صالةكان بالل مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يؤذن بالصالة في كل وق: صلى اهللا عليه وآله

تحامل وخرج وصلى بالناس وإن هو لم يقدر على الخروج أمر علي بن أبي طالب عليه السالم فصلى بالناس وكان علي بن أبي 
  .طالب عليه السالم والفضل بن العباس ال يزايالنه في مرضه ذلك

 أذن بالل ثم أتاه يخبره -م فيها القوم الذين كانوا تحت يد أسامة  التي قد-فلما أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله من ليلته تلك 
  :فأمرت عائشة صهيبا أن يمضي إلى أبيها فيعلمه. كعادته، فوجده قد ثقل، فمنع من الدخول إليه

أن رسول اهللا قد ثقل في مرضه وليس يطيق النهوض إلى المسجد وعلي بن أبي طالب قد شغل به وبمشاهدته عن الصالة (
  )!فاخرج أنت إلى المسجد فصل بالناس فإنها حال تهنئك وحجة لك بعد اليوم. لناسبا

 وهم في المسجد ينتظرون رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أو عليا عليه السالم يصلي بهم كعادته التي -فلم تشعر الناس : قال
فقال له رجل من ) د أمرني أن أصلي بالناسإن رسول اهللا قد ثقل وق: ( إذ دخل أبو بكر المسجد وقال-عرفوها في مرضه 

وأنى لك ذلك وأنت في جيش أسامة، وال واهللا ال أعلم أحدا بعث إليك وال أمرك : أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
  .بالصالة

دقا شديدا، ثم أسرع حتى أتى الباب فدقه . على رسلكم رحمكم اهللا ألستأذن رسول اهللا في ذلك: ثم نادى الناس بالل، فقال
فخرج الفضل بن العباس ففتح الباب فإذا : ما هذا الدق العنيف؟ فانظروا ما هو؟ قال: فسمعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله، فقال

إن أبا بكر قد دخل المسجد وقد تقدم حتى وقف في مقام رسول اهللا وزعم أن رسول اهللا : ما وراءك يا بالل؟ فقال: فقال. بالل
أوليس أبو بكر مع جيش أسامة؟ هذا هو واهللا الشر العظيم، طرق البارحة المدينة لقد أخبرنا رسول اهللا صلى اهللا : قالف. أمره بذلك

  .عليه وآله بذلك
أقيموني، أقيموني، : (فقال. ما وراءك يا بالل؟ فأخبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله الخبر: ودخل الفضل وأدخل بالال معه، فقال

ثم خرج معصوب الرأس يتهادى بين ). والذي نفسي بيده قد نزلت باإلسالم نازلة وفتنة عظيمة من الفتن. ى المسجدأخرجوا بي إل
علي عليه السالم والفضل بن العباس ورجاله يجران في األرض حتى دخل المسجد وأبو بكر قائم في مقام رسول اهللا صلى اهللا 

وصهيب والنفر الذين دخلوا، وأكثر الناس قد وقفوا عن الصالة ينتظرون ما يأتي عليه وآله وقد أطاف به عمر وأبو عبيدة وسالم 
  .فلما رأى الناس رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله قد دخل المسجد وهو بتلك الحالة العظيمة من المرض أعظموا ذلك. بالل

 وأقبل أبو بكر والنفر الذين كانوا معه فتواروا وتقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فجذب أبا بكر من وراءه فنحاه عن المحراب،
وأقبل الناس فصلوا خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وهو جالس وبالل يسمع الناس . خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

أصحابه الذين أنفذتهم يا أيها الناس، أال تعجبون من ابن أبي قحافة و: (ثم التفت فلم ير أبا بكر، فقال. التكبير حتى قضى صالته
وجعلتهم تحت يدي أسامة وأمرتهم بالمسير إلى الوجه الذي وجهوا إليه، فخالفوا ذلك ورجعوا إلى المدينة ابتغاء الفتنة؟ أال وإن 

  ).اهللا قد أركسهم فيها
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مـن   في مرضه مفتاح ألف بـاب        |فتح لي رسول اهللا     :  يقول ×واهللا لقد سمعت عليا     

  .العلم، كل باب يفتح ألف باب

  

 بالفصل اآلخر أن صبر على الظلم، فلمـا وجـد أعوانـا قاتـل علـى تأويـل القـرآن        ١ثم أخذ   

كما قاتـل علـى تنزيلـه، فـأمر بـالمعروف ونهـى عـن المنكـر وجاهـد فـي سـبيل اهللا حتـى                          

 ورسـوله  استشهد، فلقـي اهللا نقيـا زكيـا سـعيدا شـهيدا طيبـا مطيبـا قـد قاتـل الـذين أمـره اهللا            

  .الناكثين والقاسطين والمارقين: بقتالهم

  

  خلط الحسن البصري النفاق بالتقية

  قال الحسن هذه المقالة فـي أول عمـره فـي أول عمـل الحجـاج وهـو متـوار فـي                     : قال أبان 

  فلمـا كبــر وشــهر وســمعته يقـول مــا يقــول فــي   . بيـت أبــي خليفــة وهـو يومئــذ مــن الــشيعة  

اكـتم علـي، فإنمـا صـنعت مـا صـنعت       : فقـال . عت منـه   خلوت به فذكرته ما سـم      ×علي  

  .أحقن دمي ولوال ذلك لشالت بي الخشب

  

  

  

  

  

                                                
  .أي علي عليه السالم ١
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٥٩  
  

   في الجمل وصفين والنهروان×دعاء أمير المؤمنين 

  

 كـان إذا لقـي عـدوا يـوم الجمـل ويـوم صـفين ويـوم                  ×أن عليـا    : وذكر سليم بن قـيس    

  :، ثم قال|هللا النهروان استقبل القبلة على بغلته الشهباء بغلة رسول ا

  

  .اللهــم بــسطت إليــك األيــدي ورفعــت األبــصار وأفــضت القلــوب ونقلــت األقـــدام         (

  .، وهو رافع يديه وأصحابه يؤمنون)ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
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٦٠  
  

  | في القرآن وعند النبي ×أفضل مناقب أمير المؤمنين 
  

ــال  ــليم ق ــي   : س ــى عل ــاء رجــل إل ــب   ج ــي طال ــن أب ــال  × ب ــمع، فق ــا أس ــي : وأن   أخبرن

  .ما أنزل اهللا في من كتابه: يا أمير المؤمنين بأفضل منقبة لك؟ قال

  ، ١) أفمـن كـان علـى بينـة مـن ربـه ويتلـوه شـاهد منـه          : (قولـه : وما أنزل اهللا فيك؟ قـال     : قال

م يـدع   ولـ .  ، إيـاي عنـى     ٢)ومن عنده علم الكتاب   : (وقوله. |أنا الشاهد من رسول اهللا      

  ٣. شيئا مما ذكر اهللا فيه إال ذكره

  

  | من رسول اهللا ×أفضل منقبة له 
  .|فأخبرني بأفضل منقبة لك من رسول اهللا : قال

  .نصبه إياي بغدير خم، فقام لي بالوالية من اهللا عز وجل بأمر اهللا تبارك وتعالى: ×قال 

  ).أنت مني بمنزلة هارون من موسى(وقوله 

  

ــع رســول اهللا  ــسائه بالحجــاب   - | وســافرت م ــأمر ن ــل أن ي ــك قب ــا أخــدم  - وذل    وأن

   لحاف ليس له لحاف غيره|وكان لرسول اهللا .  ليس له خادم غيري|رسول اهللا 

  
                                                

  .١٧اآلية : سورة هود ١
  .٤٣اآلية : سورة الرعد). ٢( إياي ٢
آمنوا الذين يقيمون  إنما وليكم اهللا ورسوله والذين: (فلم يدع شيئا أنزل اهللا فيه إال ذكره، ومثل قوله: ذا في اإلحتجاج هك٣

  .وغير ذلك) األمر منكم أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي: (، وقوله)الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون
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  . ينام بيني وبين عائشة لـيس علينـا ثالثـة لحـاف غيـره          |ومعه عائشة، وكان رسول اهللا      
 عائـشة لـيمس    يصلي حط بيـده اللحـاف مـن وسـطه بينـي وبـين              |وإذا قام رسول اهللا     

  . فيصلي|اللحاف الفراش الذي تحتنا ويقوم رسول اهللا 
  

ــسهر رســول اهللا     ــهرتني، ف ــة فأس ــسهري|فأخــذتني الحمــي ليل ــي   . ل ــه بين ــات ليلت   فب
  فلـم يـزل دأبـه ذلـك إلـى       . ثـم يـأتيني فيـسألني وينظـر إلـي         . وبين مصاله يصلي ما قدر لـه      

 اللهم اشف عليـا وعافـه فإنـه قـد أسـهرني      (:فلما أصبح صلى بأصحابه الغداة ثم قال  . أن أصبح 
  ١. ، فكأنما نشطت من عقال ما بي قبله)الليلة لما به من الوجع

  
  : قلـت - قـال ذلـك وأصـحابه يـسمعون         -أبشر يا أخي    : |ثم قال رسول اهللا     : ×قال  

  إنـي لـم أسـأل اهللا شـيئا إال أعطانيـه،            : قـال . بشرك اهللا بخير يـا رسـول اهللا وجعلنـي فـداؤك           
أسأل لنفسي شيئا إال سألت لك مثله، وإني دعوت اهللا أن يـواخي بينـي وبينـك ففعـل،                   ولم  

  .ففعل) أن يجعلك ولي كل مؤمن من بعدي(وسألته 
  

  وما أراد إلى مـا سـأل؟ فـواهللا لـصاع مـن تمـر بـال فـي                   : - أحدهما لصاحبه    -فقال رجالن   
   علـى عـدوه أو ينـزل     شن بال خير مما سأل ولو كـان سـأل ربـه أن ينـزل عليـه ملكـا يعينـه                    

وما دعا عليا قط إلـى  .  كان خيرا مما سأل    - فإن بهم حاجة     -عليه كنزا ينفقه على أصحابه      
  . إال أجابه٢حق وال إلى باطل 

  ٣. وحدث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السالم بهذا الحديث

  
                                                

  . من هذا الكتاب٣٦قد مر ذكر هذه القضية في الحديث  ١
من تتمة كالم أبي بكر وعمر فيما بينهما، يريدان أن عليا ...) وما دعا عليا: (فقوله. على زعم أبي بكر وعمر) إلى باطل: (قوله ٢

  :وفي اإلحتجاج أورد هذه الفقرة هكذا. عليه السالم تسليم لكل أوامر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
  ).وما دعا عليا قط إلى خير إال استجابه(
  .ن هذه العبارة من كالم أبان الذي كان من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السالم الظاهر أ٣
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٦١  
  

١  
   لبني هاشم|وصايا رسول اهللا 

  

ــال: ســليم ــا : ق ــن العب ــد اهللا ب ــه   -س قلــت لعب ــى جنب ــصاري إل ــد اهللا األن ــن عب   : - وجــابر ب

 جمـع كـل محـتلم مـن         |نعم، لما ثقل رسول اهللا      :  عند موته؟ قال   |شهدت النبي   

بني عبد المطلب وامرأة وصبي قـد عقـل، فجمعهـم جميعـا فلـم يـدخل معهـم غيـرهم إال                      

إن هـؤالء   (: ثـم قـال   . الزبير فإنما أدخله لمكان صفية، وعمر بن أبي سلمة وأسامة بن زيـد            

  ).أسامة موالنا ومنا: (، وقال)الثالثة منا أهل البيت

  

   اسـتعمله علـى جـيش وعقـد لـه وفـي ذلـك الجـيش أبـو بكـر                     |وقد كـان رسـول اهللا       

   ١فاســتأذن ) ال ينتهــي يــستعمل علينــا هــذا الــصبي العبــد: (وعمــر، فقــال كــل واحــد منهمــا

ــ  |رســول اهللا  ــه، فوافــق ذلــك اجتمــاع بن   ي هاشــم فــدخل معهــم   ليودعــه ويــسلم علي

  . فأذن لهما|واستأذن أبو بكر وعمر أسامة ليسلما على النبي 

 قـال  - شـديد الحـب لـه    | وكـان  ٢ وهو من أوسط بني هاشـم  -فلما دخل أسامة معنا  

  فقمــن كلهــن غيــر عائــشة  ). قمــن عنــي فــأخلينني وأهــل بيتــي : ( لنــسائه|رســول اهللا 

فقامـت عائـشة آخـذة      ). لياني وأهـل بيتـي    اخ: ( وقال |وحفصة فنظر إليهما رسول اهللا      

  .فدخلتا بيتا من خشب) قد أخليناك وإياهم: (بيد حفصة وهي تدمر غضبا وتقول

                                                
  .أي استأذن أسامة ١
  . كناية عن أنه يعد منهم وإن لم يكن منهم نسبا٢
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٤٢٦

  األخبار عن اثني عشر إمام هداية واثني عشر إمام ضاللة
   وأسـنده إلـى   ×، فأقعـده علـي   )يـا أخـي، أقعـدني   : (× لعلـي  |فقـال رسـول اهللا   

يـا بنـي عبـد المطلـب، اتقـوا اهللا واعبـدوه، واعتـصموا        : النحره، فحمد اهللا وأثنى عليه ثم ق      
ــوا  ــوا وال تختلف ــا وال تفرق ــة : إن اإلســالم بنــي علــى خمــسة . بحبــل اهللا جميع   علــى الوالي

  فأمــا الواليــة فللــه ولرســوله وللمــؤمنين  . والــصالة والزكــاة وصــوم شــهر رمــضان والحــج 
  سـوله والـذين آمنـوا فـإن حـزب          ومـن يتـولى اهللا ور     ( ،   ١الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون    

  ٢). اهللا هم الغالبون
ــاس   ــن عب ــال اب ــول اهللا      : ق ــم رس ــأذن له ــو ذر، ف ــداد وأب ــلمان والمق ــاء س ــع |وج    م
  .بني عبد المطلب

ــلمان  ــال س ــضهم؟ قــال      : فق ــة لبع ــؤمنين عامــة أو خاص ــول اهللا، للم ــا رس ــل خاصــة  : ي   ب
  .رآنلبعضهم، الذين قرنهم اهللا بنفسه ونبيه في غير آية من الق

ــال ــال   : ق ــول اهللا؟ ق ــا رس ــم ي ــن ه ــن      : م ــي ب ــذا عل ــي ه ــرهم أخ ــضلهم وخي ــم وأف   أوله
 ثم وضع يده علـى  - ثم ابني هذا من بعده - × ووضع يده على رأس علي     -أبي طالب   

 مـن بعـده،     - × ووضـع يـده علـى رأس الحـسين           - ثـم ابنـي هـذا        - ×رأس الحسن   
  .حبـل اهللا المتـين وعروتـه الـوثقى     واحد بعد واحد، ×واألوصياء تسعة من ولد الحسين   

مـن أطـاعهم فقـد أطـاع اهللا وأطـاعني، ومـن       . هم حجة اهللا على خلقه وشهدائه فـي أرضـه         
  عـــصاهم فقـــد عـــصى اهللا وعـــصاني، هـــم مـــع الكتـــاب والكتـــاب معهـــم، ال يفـــارقهم  

  .وال يفارقونه حتى يردا علي الحوض
  

ش وجهـال العـرب وطغـاتهم تعبـا       إنكم ستلقون من بعدي مـن ظلمـة قـري         يا بني عبد المطلب،     
  وبالء وتظاهرا منهم عليكم واستذالال وتوثبا عليكم وحـسدا لكـم وبغيـا علـيكم، فاصـبروا حتـى            

  

                                                
في ) راكعون إنما وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم: (إشارة إلى قوله تعالى ١

  .٥٥اآلية : مائدةسورة ال
  .٥٦اآلية :  سورة المائدة٢
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 موحدا مقرا برسـالتي أدخلـه الجنـة ويقبـل     - يا بني عبد المطلب     -إنه من لقي اهللا     . تلقوني
  .ضعيف عمله ويجاوز عن سيئاته

  
نبـري اثنـي عـشر مـن قـريش، كلهـم ضـال مـضل              يا بني عبد المطلب، إنـي رأيـت علـى م          

 عليهما  ١رجالن من حيين من قريش      : يدعون أمتي إلى النار ويردونهم عن الصراط القهقرى       
رجالن من العـشرة مـن ولـد حـرب        . ، وعشرة من بني أمية    مثل إثم األمة ومثل جميع عذابهم     

  . وبقيتهم من ولد أبي العاص بن أمية٢بن أمية 
  

علـي والحـسن والحـسين      :  عـشر إمـام هـدى كلهـم يـدعون إلـى الجنـة              ومن أهل بيتي اثنا   
 هم. إمامهم ووالدهم علي، وأنا إمام علي وإمامهم      . وتسعة من ولد الحسين واحدا بعد واحد      

  .مع الكتاب والكتاب معهم ال يفارقهم وال يفارقونه حتى يردوا علي الحوض
  

ــوه وال      ــوه وتول ــا واتبع ــوا علي ــب، أطيع ــد المطل ــي عب ــا بن ــدوه   ي ــن ع ــرؤوا م   تخــالفوه واب
  .وآزروه وانصروه واقتدوا به ترشدوا وتهتدوا وتسعدوا

  
  إنـي لـو قـد أخـذت بحلقـة بـاب الجنـة ففـتح لـي فـتح                    . يا بني عبد المطلب، أطيعـوا عليـا       

  ، لـم أؤثـر   )إرفـع رأسـك، سـل تـسمع واشـفع تـشفع      : (إلى ربـي فوقعـت سـاجدا فقـال لـي      
  .عليكم أحدا

  
  .يا رسول اهللاسمعنا وأطعنا : قالوا

  

  
                                                

  .هما أبو بكر من بني تيم وعمر من بني عدي ١
  . هما معاوية ويزيد٢
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٤٢٨

٢  
   عن مصائب أهل بيته في آخر عمره المبارك|إخبار رسول اهللا 

  

إن قريـشا سـتظاهر علـيكم وتجتمـع كلمـتهم علـى         : يا أخـي  :  فقال ×ثم أقبل على علي     

فإن وجـدت أعوانـا فجاهـدهم وإن لـم تجـد أعوانـا فكـف يـدك واحقـن            . ظلمك وقهرك 

  .تلكأما إن الشهادة من وراءك، لعن اهللا قا. دمك

  

ــه فقــال   ــم أقبــل علــى ابنت ــساء    : ث ــي، وأنــت ســيدة ن   إنــك أول مــن يلحقنــي مــن أهــل بيت

لعـن اهللا   . وسترين بعدي ظلما وغيظا حتى تضربي ويكسر ضـلع مـن أضـالعك            . أهل الجنة 

  .قاتلك ولعن األمر والراضي والمعين والمظاهر عليك وظالم بعلك وابنيك

  

 وجـدت أعوانـا فجاهـدهم وإال فكـف يـدك      وأما أنت يا حسن فإن األمة تغـدر بـك، فـإن       

  واحقن دمك فإن الشهادة من وراءك، لعـن اهللا قاتلـك والمعـين عليـك، فـإن الـذي يقتلـك                      

  .إنا أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخرة ولم يرض لنا الدنيا. ولد زنا ابن زنا ابن ولد زنا

  

 بعـد مـا     - بني أمية    أما إن أول هالك   :   فقال  ١ على ابن عباس   |ثم أقبل رسول اهللا     : قال

  فليتقـوا اهللا وليراقبـوا فـي ولـدي وعترتـي، فـإن الـدنيا          .  على يد ولـدك    -يملك منهم عشرة    

دولتنا آخر الدول، يكـون مكـان كـل يـوم يـومين         . لم تبق ألحد قبلنا وال تبقى ألحد بعدنا       

ومنا من ولـدي مـن يمـأل األرض قـسطا وعـدال كمـا ملئـت ظلمـا                   . ومكان كل سنة سنتين   

  .اوجور
                                                

  .أيضا وال إشكال في توجه الخطاب إلى ابن عباس. الظاهر أن الخطاب إلى عباس ال ابن عباس الناقل للحديث ١



..................................................................................................... ٤٢٩

٦٢  
  

   عن أوصيائه االثني عشر|كلمة النبي 
  

  يــا رســول اهللا، إن اهللا لــم يبعــث نبيــا قبلــك إال  : قلــت: ســمعت ســلمان يقــول: ســليم، قــال
  .يا سلمان، إنه ما أتاني من اهللا فيه شئ: وله وصي، فمن وصيك يا نبي اهللا؟ قال

  
   األمـر الـذي سـألتني       يـا سـلمان، إنـه قـد أتـاني مـن اهللا فـي              : فمكث غير كثير، ثم قـال لـي       

إنــي أشــهدك يــا ســلمان إن علــي بــن أبــي طالــب وصــيي وأخــي ووارثــي ووزيــري  . عنــه
وخليفتي في أهلي وولي كل مؤمن من بعـدي، يبـرئ ذمتـي ويقـضي دينـي ويقاتـل علـى                 

  .سنتي
ــنهم    ــارني م ــع علــى األرض اطالعــة فاخت ــا ســلمان، إن اهللا اطل ــار  . ي ــة فاخت ــع ثاني ــم اطل   ث

ثـم اطلـع ثالثـة فاختـار فاطمـة      . أمرنـي فزوجتـه سـيدة نـساء أهـل الجنـة      منهم عليا أخـي، و   
  .ابني حسنا وحسينا وبقيتهم من ولد الحسين: واألوصياء

 وجمــع بـين إصــبعيه  -هـم مـع القــرآن والقـرآن معهـم، ال يفــارقهم وال يفارقونـه كهـاتين       
وحجتـه   حتى يردوا علي الحوض واحدا بعـد واحـد، شـهداء اهللا علـى خلقـه          -المسبحتين  
  .من أطاعهم أطاع اهللا ومن عصاهم عصى اهللا، كلهم هاد مهدي. في أرضه

  
  ونزلت هذه اآليـة فـي وفـي أخـي علـي وفـي ابنتـي فاطمـة وفـي ابنـي واألوصـياء واحـدا                          

ــد أخــي   ــدي وول ــد واحــد، ول ــت    : (بع ــرجس أهــل البي ــنكم ال ــذهب ع ــد اهللا لي ــا يري   إنم
ــرا ــا  ١). ويطهـــركم تطهيـ ــلم) الـــرجس(أتـــدرون مـ   الـــشك،: قـــال. ال: ان؟ قلـــتيـــا سـ

  

                                                
  .٣٣اآلية : سورة األحزاب ١
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٤٣٠

ال يشكون في شئ جاء من عند اهللا أبدا، مطهرون في والدتنـا وطينتنـا إلـى آدم، مطهـرون                    
  .معصومون من كل سوء

  
  × عن المهدي |إخباره 

  يــا ســلمان، مهــدي أمتــي الــذي يمــأل األرض :  فقــال×ثــم ضــرب بيــده علــى الحــسين 
إمام بن إمام، عالم بـن عـالم، وصـي بـن        . قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما من ولد هذا        

  .وصي، أبوه الذي يليه إمام وصي عالم
  

ــال ــال   : قلــت: ق ــوه؟ ق ــضل أم أب ــي اهللا، المهــدي أف ــا نب ــه : ي ــضل من ــوه أف ــل  . أب ــألول مث   ل
  .أجورهم كلهم ألن اهللا هداهم به

  
  أيما داع دعـا إلـى هـدى فلـه أجـره ومثـل أجـور مـن تبعـه ال يـنقص ذلـك مـن أجـورهم                         

وأيمـا داع دعـا إلـى ضـاللة فعليـه وزره ومثـل أوزار مـن تبعـه ال يـنقص ذلـك مـن                          شيئا ،   
  .أوزارهم شيئا

  
  يــا ســلمان، إن موســى ســأل ربــه أن يجعــل لــه وزيــرا مــن أهلــه فجعــل لــه أخــاه هــارون    

وإنني سألت ربي أن يجعل لي وزيـرا مـن أهلـي فجعـل لـي أخـي أشـد بـه ظهـري                       . وزيرا
  . استجاب لموسى في هارونفاستجاب لي كما. وأشركه في أمري

  
  ×التبرك بتراب أقدام أمير المؤمنين 

 يا سلمان، لوال أن تفرط أمتي في أخي علي كإفراط النصارى في عيسى بن مريم لقلـت فيـه                
  .مقالة يتبعون آثار قدميه في التراب يقبلونه

  



..................................................................................................... ٤٣١

٦٣  
  

  ×كالم ال يقوله أحد غير أمير المؤمنين 
  

  والـذي فلـق الحبـة وبـرء النـسمة          : ى منبـر الكوفـة     يقـول علـ    ×سـمعت عليـا     : سليم، قال 
  .أنا عبد اهللا وأخو رسوله: (ألقولن كالما لم يقله أحد قبلي وال يقوله أحد بعدي إال كذاب
  ).ورثت نبي الرحمة ونكحت خير نساء األمة وأنا خير الوصيين

  
ــال         ــوارج فق ــن الخ ــل م ــام رج ــول اهللا  : (فق ــو رس ــد اهللا وأخ ــا عب ــه ال) أن ــة فأخذت   موت

  .مكانه، فما انقلع عنه حتى مات
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٤٣٢

٦٤  
  

  ×علم أمير المؤمنين 
  

  : يقول×وسمعت عليا : قال سليم
  
  ). ألف باب من العلم، يفتح كل باب ألف|علمني رسول اهللا (
  

  . صادق، ولم أسأل عن ذلك أحدا×فلم أشك أنه 
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٦٥  
  

  اختالف األمة والفرقة الناجية
  

ــال ســ ــا وعلــي  : ليموق ــي لجــالس أن ــاه رأس اليهــود ورأس  ×إن ــه، إذ أت ــاس حول  والن
هو عندي مكتـوب    : على كم تفرقت اليهود؟ فقال    : فأقبل على رأس اليهود فقال    . النصارى

هـو  : (قاتل اهللا زعيم قوم يسأل عن مثل هذا من أمر دينه فيقول           : ×فقال علي   . في كتاب 
  )!عندي في كتاب

  
  .، فأخطـأ )علـى كـذا وكـذا   : (كـم تفرقـت النـصارى؟ قـال    : ارىثـم قـال لـرأس النـص      : قال

  .لو قلت كما قال صاحبك كان خيرا من أن تقول وتخطئ: ×فقال علي 
  

  أنـا واهللا أعلـم بـالتوراة مـن أهـل التـوراة،             :  وعلـى النـاس فقـال      ×ثم أقبل عليهمـا علـي       
خبـركم علـى كـم    أنـا أ . وأعلم باإلنجيل من أهل اإلنجيل، وأعلم بالقرآن من أهل القـرآن       

  .تفرقوا
  

  ^الفرقة الناجية بعد األنبياء 
  تفرقـت اليهـود علـى إحـدى وسـبعين فرقـة، سـبعون منهـا                :  يقول |سمعت رسول اهللا    

وتفرقـت النـصارى علـى اثنتـين     . في النار وواحدة في الجنة وهي التي تبعت وصي موسـى     
   تبعــت وصــي وســبعين فرقــة، واحــدة وســبعون فــي النــار وواحــدة فــي الجنــة وهــي التــي 

  وأمتي تفترق علـى ثـالث وسـبعين فرقـة، اثنتـان وسـبعون فرقـة فـي النـار وواحـدة            . عيسى
  .في الجنة وهي التي تبعت وصيي
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٤٣٤

ثـالث عـشرة فرقـة مـن الـثالث          :  ، ثـم قـال     ١×ثم ضـرب بيـده علـى منكـب علـي            : قال

  ٢. وسبعين كلها تنتحل مودتي وحبي، واحدة منها في الجنة وثنتا عشرة في النار

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
ثم ضرب بيده على : قال عليه السالم: أن القائل هو أمير المؤمنين عليه السالم أن يكون هكذااألوفق بالعبارة باعتبار  ١

  .ثالث عشرة فرقة من الثالث والسبعين كلها تنتحل مودتك وحبك: منكبي ثم قال
ائل ورد هذا الحديث في الفضائل لشاذان بن جبرئيل عن سليم بتفاوت ليس باليسير ولذا نورد هنا نص ما في الفض ٢

  :بعينه
دخلت على علي بن أبي طالب عليه السالم في مسجد الكوفة والناس حوله، إذ : باألسناد يرفعه إلى سليم بن قيس قال

باهللا عليك يا موالنا، اسألهم حتى ننظر ما : فقال الجماعة. دخل عليه رأس اليهود ورأس النصارى، فسلما وجلسا
  .يعملون

هو عندي في كتاب : على كم انقسمت أمة نبيكم؟ قال: قال. لبيك: قال.  أخا اليهوديا: قال عليه السالم لرأس اليهود
ثم التفت إلى رأس ) هو عندي في كتاب مكنون: (قاتل اهللا قوما أنت زعيمهم يسأل عن أمر دينه فيقول: قال. مكنون

لو قلت مثل قول صاحبك : مفقال عليه السال. على كذا وكذا، فأخطأ: كم انقسمت أمة نبيكم؟ قال: النصارى وقال له
  .لكان خيرا لك من أن تقول وتخطئ وال تعلم

أيها الناس، أنا أعلم من أهل التوراة بتوراتهم، وأعلم من أهل اإلنجيل بإنجيلهم، وأعلم من : ثم أقبل عند ذلك وقال
هللا صلى اهللا عليه وآله أخبرني به أخي وحبيبي وقرة عيني رسول ا. أنا أعرف كم انقسمت األمم. أهل القرآن بقرآنهم

إفترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، سبعون فرقة في النار وفرقة واحدة في الجنة وهي التي اتبعت : حيث قال
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، فإحدى وسبعون فرقة في النار وفرقة واحدة في الجنة وهي التي . وصيه

ثالث وسبعين فرقة، اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي التي اتبعت وستفترق أمتي على . اتبعت وصيه
  .-  وضرب بيده على منكبي - وصيي 
  .اثنتان وسبعون فرقة حلت عقد اإلله فيك، وواحدة في الجنة وهي التي اتخذت محبتك وهم شيعتك: ثم قال
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٦٦  
  

  ×كتاب حوادث العالم عند أمير المؤمنين 
  

  مـا  :  بكـى ابـن عبـاس بكـاء شـديدا، ثـم قـال              ×لمـا قتـل الحـسين بـن علـي           : سليم، قال 
لقيت هذه األمة بعد نبيها اللهم إني أشهدك أني لعلـي بـن أبـي طالـب ولـي ولولـده، ومـن          

  .عدوه وعدوهم برئ، وإني أسلم ألمرهم
  

  × في كتاب أمير المؤمنين ^أهل البيت اإلخبار عن باليا 
يـا بـن عبـاس، هـذه     :  بذي قار، فأخرج إلـي صـحيفة وقـال لـي       ×لقد دخلت على علي     

يا أميـر المـؤمنين، إقرأهـا علـي         : فقلت.  وخطي بيدي  |صحيفة أمالها علي رسول اهللا      
  وكيف يقتل× إلى مقتل الحسين |فقرأها، فإذا فيها كل شئ كان منذ قبض رسول اهللا 

  .فبكى بكاء شديدا وأبكاني. ومن يقتله ومن ينصره ومن يستشهد معه
  

  كيـف يـصنع بـه وكيـف يستـشهد فاطمـة وكيـف يستـشهد الحـسن                  : فكان فيما قرأه علـي    
، ثـم أدرج  فلما أن قرأ كيف يقتل الحسين ومـن يقتلـه أكثـر البكـاء         . ابنه وكيف تغدر به األمة    

  ١. الصحيفة وقد بقي ما يكون إلى يوم القيامة
  

  ×األخبار عن دولة الغاصبين في كتاب أمير المؤمنين 
 أمر أبي بكر وعمر وعثمان وكم يملك كـل إنـسان مـنهم، وكيـف              - فيما قرأ    -وكان فيها   
  ، ووقعة الجمل وسير عائشة وطلحة والزبير، ووقعة صفين ومن يقتل×بويع علي 

                                                
  .أي بقي قراءته ولم أره ١
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٤٣٦

   الـشيعة، ومـا يـصنع       فيها، ووقعة النهروان وأمـر الحكمـين، وملـك معاويـة ومـن يقتـل مـن                
  فـسمعت ذلـك ثـم      . الناس بالحسن، وأمر يزيد بـن معاويـة حتـى انتهـى إلـى قتـل الحـسين                 

  . لم يزد ولم ينقص١كان كل ما قرأ 
  

ــصفر      ــم ت ــر ول ــم تتغي ــي صــحيفة ل ــه ف ــه أعرف ــت خط ــت . فرأي ــصحيفة قل ــا أدرج ال   : فلم
  .كنـي محـدثك  ال، ول: ×يا أمير المـؤمنين، لـو كنـت قـرأت علـي بقيـة الـصحيفة؟ قـال                

   وهـو أمـر فظيـع مـن قـتلهم لنـا وعـداوتهم        ٢ما يمنعني فيها ما نلقى من أهل بيتـك وولـدك          
  .فأكره أن تسمعه فتغتم ويحزنك ولكني أحدثك. إيانا وسوء ملكهم وشوم قدرتهم

  
 عند موته بيدي ففتح لي ألف باب مـن العلـم يفـتح كـل بـاب ألـف       |أخذ رسول اهللا  

مـا قـال   : فلمـا خرجـت قـاال لـي    .  وهو يشير إلى ذلـك -ران إلي  وأبو بكر وعمر ينظ  -باب  
فحركا أيديهما ثم حكيـا قـولي، ثـم وليـا يـردان قـولي ويخطـران                . لك؟ فحدثتهما بما قال   

  .بأيديهما
  

  اإلخبار عن دولة بني العباس
  ٣. يا بن عباس، إن الحسن يأتيك من الكوفة بكذا وكذا ألف رجل غير رجل

ــ  ــاس، إن ملــك بن ــا يملــك مــن بنــي هاشــم ولــدك،   يــا بــن عب   ي أميــة إذا زال كــان أول م
  .فيفعلون األفاعيل

  
ــاس   ــال ابــن عب ــه         : فق ــت علي ــا طلع ــي مم ــاب أحــب إل ــك الكت ــسختي ذل   ألن يكــون ن

  .الشمس
                                                

  .ن غير زيادة وال نقيصةأي وقع كل ما قرأه من ذلك الكتاب م ١
  . أي إن المانع من قراءة الصحيفة كلها ما جاء فيها مما نلقى من أهل بيتك٢
  . من هذا الكتاب٣٠ راجع الحديث ٣
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٦٧  
  

   في البصرة بعد وقعة الجمل×خطبة أمير المؤمنين 
  

ل، وإن   حين عاد زياد بن عبيـد بعـد ظهـوره علـى أهـل الجمـ                ×شهدت عليا   : قال سليم 
 فيهم عمار وأبو الهيثم بن التيهـان وأبـو أيـوب    |البيت لممتلئ من أصحاب رسول اهللا  

 إذ أتـاه  - ١ وزياد في بيت عظـيم شـبه البهـو           -وجماعة من أهل بدر نحو من سبعين رجال         
  :رجل بكتاب من رجل من الشيعة بالشام

  
ــدم عثمــان، وكــان ف   ( ــاس ودعــاهم إلــى الطلــب ب ــه  إن معاويــة اســتنفر الن   يمــا يحــضهم ب

إن عليا قتل عثمان وآوى قتلته، وإنه يطعن على أبي بكر وعمر ويدعي أنـه خليفـة        : أن قال 
  فنفــرت العامــة والقــراء، واجتمعــوا علــى معاويــة إال  . رســول اهللا وإنــه أحــق بــاألمر منهمــا 

  ).قليال منهم
  

   حول الخالفة المغصوبة×كالم أمير المؤمنين 
  .|أما بعد، مـا لقيـت مـن األمـة بعـد نبيهـا منـذ قـبض         :  وقالفحمد اهللا وأثنى عليه : قال

  فأقـــام عمـــر وأصـــحابه الـــذين ظـــاهروا علـــي أبـــا بكـــر فبـــايعوه وأنـــا مـــشغول بغـــسل  
   وكفنــه ودفنــه، ومــا فرغــت مــن ذلــك حتــى بــايعوه وخاصــموا األنــصار  |رســول اهللا 

  .ي بكرواهللا إنه ليعلم يقينا والذين ظاهروه أني أحق بها من أب. بحجتي وحقي
  ÷فلما رأيـت اجتمـاعهم عليـه وتـركهم إيـاي ناشـدتهم اهللا عـز وجـل وحملـت فاطمـة                     

  

                                                
  .البيت الذي كانوا يقيمونه أمام البيوت أو الخيام منزال للغرباء والضيوف: البهو ١
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   ، فلــم أدع أحــدا مــن ١علـى حمــار وأخــذت بيــد ابنــي الحــسن والحـسين لعلهــم يرعــوون  
أهل بدر وال أهل السابقة مـن المهـاجرين واألنـصار إال اسـتعنتهم ودعـوتهم إلـى نـصرتي                 

  أنـتم تعلمـون يـا معاشـر مـن حـضر مـن        . ولـم ينـصروني  وناشدتهم اهللا حقي فلم يجيبـوني   
  .أهل بدر أني لم أقل إال حقا

  .صدقت يا أمير المؤمنين وبررت، فنستغفر اهللا من ذلك ونتوب إليه: قالوا
  

وكان النـاس قريبـي عهـد بالجاهليـة فخـشيت فرقـة أمـة محمـد واخـتالف كلمـتهم،                     : قال
إن وجـدت أعوانـا     : ما صنعوا وأمرنـي    ألنه أخبرني ب   |وذكرت ما عهد إلي رسول اهللا       

  .جاهدتهم وإن لم أجد أعوانا كففت يدي وحقنت دمي
  

 فكرهـت الفرقـة   - وواهللا إنه ليعلم يقينا أني أحق بها مـن عمـر   -ثم ردها أبو بكر إلى عمر   
  .فبايعت وسمعت وأطعت

  
  ثم جعلني عمـر سـادس سـتة فـولى األمـر ابـن عـوف، فخـال بـابن عفـان فجعلهـا لـه علـى                  

  .ن يردها عليه ثم بايعه، فكرهت الفرقة واالختالفأ
  

  ثم إن عثمان غدر بابن عوف وزواها عنـه، فبـرء منـه ابـن عـوف وقـام خطيبـا فخلعـه كمـا                    
ثم مات ابن عوف وأوصى أن ال يصلي عليه عثمان، وزعـم ولـد ابـن عـوف أن               . خلع نعله 

  .عثمان سمه
  

ثم أتوني فبـايعوني طـائعين غيـر     .  أمرهم ، واجتمع الناس ثالثة أيام يتشاورون في       ٢ثم قتل   
  .مكرهين

                                                
  .أي يرجعون، أو يكفون عن الجهل ١
  . أي قتل عثمان٢
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  امتحن اهللا المسلمين بأمهم عائشة
ــا بيعتــي      ــستأذناني فــي العمــرة، فأخــذت عليهمــا أال ينكث ــاني ي ــر وطلحــة أتي ــم إن الزبي   ث

ر كثيـ  ١ثم توجها إلى مكة فسارا بعائشة إلى أهـل مـدرة    . وال يغدرا بي وال يبغيا علي غائلة      
  .فحملوهم على نكث بيعتي واستحالل دميجهلهم قليل فقههم، 

  
يـا أميـر المـؤمنين،      : (فقـال عمـار   .  عائشة وخروجها من بيتها وما ركبـت منـه         ×ثم ذكر   

فترك ذكرها وأخذ في شئ آخر، ثم عاد إلى ذكرها فقال أشـد ممـا   ) كف عنها فإنها أمك  
   ذكرهـا ثـم   فـأعرض عـن  ) يا أمير المؤمنين، كـف عنهـا فإنهـا أمـك         : (فقال عمار . قال أوال 

) يا أميـر المـؤمنين، كـف عنهـا فإنهـا أمـك            : (فقال عمار : قال. عاد الثالثة فقال أشد مما قال     
  وإن أمكم ابتالكم اهللا بها ليعلم أمعه تكونون أم معهـا؟          كال، إني مع اهللا على من خالفه،        : فقال

  

  تناقض الغاصبين في نظرية تعيين الخليفة
لعمـري لـئن كـان األمـر        : (بكر وعمر وعثمـان فقـال      بيعة أبي    ×ثم ذكر علي    : قال سليم 

  :ومـا يقولـون؟ فقـال   : فقال لـه عمـار  . ، ثم سكت )كما يقولون، وال واهللا ما هو كما يقولون       
، ففعلـوا غيـر   ) لم يستخلف أحدا وإنهم إنما تركوا ليتـشاوروا     |إن رسول اهللا    (يقولون  

 وال رضى من أحد، ثم أكرهـوني   فقد بايع القوم أبا بكر عن غير مشورة٢.ما أمروا في قوله  
ثم جعلها عمر شورى بين ستة      . ثم بايع أبو بكر عمر عن غير مشورة       . وأصحابي على البيعة  

  يــصلي : (رهـط وأخـرج مــن ذلـك جميــع األنـصار والمهـاجرين إال هــؤالء الـستة ثــم قـال       
ــام  ــة أي ــاس ثالث ــاس )صــهيب بالن ــم أمــر الن ــام ولــم يفــرغ القــوم   : (، ث ــة أي ــضت ثالث   إن م

ثـم تـشاوروا فـي    ).  تضرب رقابهم، وإن اجتمع أربعـة وخـالف اثنـان أن يقتلـوا االثنـين             أن
  !ثالثة أيام وكانت بيعتهم عن مشورة من جماعتهم ومألهم، ثم صنعوا ما رأيتم

                                                
  .به البصرة والمراد). مدينة(لمدرة بمعنى البلدة والقرية ألن بنيانها غالبا من المدر أي الطين، ولعله تصحيف كلمة ا ١
  . أي في قوله المنسوب إليه بزعمهم٢
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ــال  ــم ق ــارون  : ث ــال له ــى ق ــبعن   : (إن موس ــتهم ضــلوا أال تت ــك إذ رأي ــا منع ــه  ) م ــى قول   إل
: |بمنزلة هارون من موسى، عهد إلي رسـول اهللا   ، وأنا من نبي اهللا      ١)ولم ترقب قولي  (
إن ضلت األمة بعده وتبعت غيري أن أجاهدهم إن وجدت أعوانـا، وإن لـم أجـد أعوانـا                   (

  .، وأخبرني بما األمة صانعة بعده)أن أكف يدي وأحقن دمي
  

   عن صفين والنهروان×إخبار أمير المؤمنين 
ــر        ــة أم ــى إقام ــان عل ــل عثم ــد قت ــا بع ــدت أعوان ــا وج ــسنة   فلم ــاب وال ــاء الكت    اهللا وإحي

لـم يـسعني الكــف، فبـسطت يــدي فقاتلـت هـؤالء النــاكثين، وأنـا غــدا إن شـاء اهللا مقاتــل        
، ثم أنا بعد ذلك مقاتل المـارقين بـأرض   )صفين(القاسطين بأرض الشام في موضع يقال له    

ن  بقتـالهم فـي هـذه المـواط    |أمرنـي رسـول اهللا     ). النهروان(من أرض العراق يقال لها      
  .الثالث

 |وكففت يدي لغير عجز وال جبن وال كراهيـة للقـاء ربـي، ولكـن لطاعـة رسـول اهللا           
  إمـا الجهـاد فـي      : فلما وجدت أعوانـا نظـرت فلـم أجـد بـين الـسبيلين ثالثـا               . وحفظ وصيته 

ســبيل اهللا واألمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، أو الكفــر بــاهللا والجهــود بمــا أنــزل اهللا  
  .في نار جهنم واالرتداد عن اإلسالمومعالجة األغالل 

  
   عن قاتله×إخبار أمير المؤمنين 

ــي رســول اهللا   ــد أخبرن ــي، وأن لحيتــي ستخــضب مــن دم   |وق ــشهادة مــن ورائ    أن ال
    يعدل عاقر الناقة ويعدل قابيل٢رأسي، بل قاتلي أشقى األولين واآلخرين، رجل أحيمر

                                                
  .٩٤اآلية : سورة طه ١
 اهللا صلى اهللا عليه لقب قدار بن سالف عاقر ناقة ثمود أخذت هنا اسما البن ملجم، فقد ورد في الحديث أن رسول) أحيمر( ٢

أحيمر ثمود الذي عقر الناقة : قال. بلى يا رسول اهللا: أال أحدثكم بأشقى الناس رجلين؟ قلنا: وآله قال ألمير المؤمنين عليه السالم
  .- وأخذ بلحيته - حتى تبتل منه هذه - ووضع يده على قرنه -والذي يضربك يا علي على هذه 

وأورده في .  عن الطرائف عن الفائق للخوارزمي٢٧٦ ح ٣١٢ ص ٣٢ج : وأورده في البحار. ٩ص : راجع مناقب ابن المغازلي
  . أيضا٣٣٤ ص ٦ج : الغدير
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ــة والــذي حــاج إبــ          راهيم فــي ربــه ورجلــين مــن    قاتــل أخيــه هابيــل وفرعــون الفراعن
  .ورجلين من أمتي: |ثم قال . بني إسرائيل بدال كتابهم وغيرا سنتهم

  
   عليهما|خطايا أمة محمد 

إن كل دم سفك إلى يوم القيامة ومال يؤكـل حرامـا            . إن عليهما خطايا أمة محمد    : ×ثم قال   

  .عمل به شئ، من غير أن ينقص من إثم من وفرج يغشى حراما وحكم يجار فيه عليهما
  

ــار  ــال عم ــا     : ق ــا فنلعنهم ــمهما لن ــؤمنين، س ــر الم ــا أمي ــال. ي ــولى    : ق ــست تت ــار، أل ــا عم   ي
  .بلـى : وتتوالني وتبـرء مـن عـدوي؟ قـال     : قال. بلى:  وتبرء من عدوه؟ قال    |رسول اهللا   

  .حسبك يا عمار، قد برئت منهما ولعنتهما وإن لم تعرفهما بأسمائهما: قال
  .ميتهما ألصـحابك فبـرءوا منهمـا كـان أمثـل مـن تـرك ذلـك        يـا أميـر المـؤمنين لـو سـ       : قال
  !!رحم اهللا سلمان وأبا ذر والمقداد، ما كان أعرفهم بهما وأشد برائتهم منهما ولعنـتهم لهمـا                 : قال

  
  يــا أميــر المــؤمنين جعلــت فــداك، فــسمهما فإنــا نــشهد أن نتــولى مــن توليــت ونتبــرء  : قــال

صحابي وتتفـرق عنـي جمـاعتي وأهـل عـسكري           يا عمار، إذا يقتل أ    : قال. ممن تبرأت منه  
  !وكثير ممن ترى حولي

  
  قاعدة عامة في الوالية والبراءة

  يــا عمــار، مــن تــولى موســى وهــارون وبــرئ مــن عــدوهما فقــد بــرئ مــن العجــل             
ــرئ مــن موســى       ــرئ مــن عــدوهما فقــد ب ــسامري وب ــولى العجــل وال ــسامري، ومــن ت   وال

  رسول اهللا وأهل بيته وتوالني وتبرء من عدوي       ومن تولى   يا عمار،   . وهارون من حيث ال يعلم    

  



 ليالهال قيس بنسليم  ........................................................................................

 

٤٤٢

  ١.  من حيث ال يعلم|فقد برئ منهما، ومن برئ من عدوهما فقد برئ من رسول اهللا 
  

  محمد بن أبي بكر نجيب قومه
ــي بكــر    ــن أب ــد ب ــال محم ــشهد اهللا     : فق ــا ون ــد عرفتهم ــسمهما فق ــؤمنين، ال ت ــر الم ــا أمي   ي

بعيـدهم وأولهـم وآخـرهم وحـيهم وميـتهم          أن نتوالك ونبرء من عـدوك كلهـم، قـريبهم و          
  ٢. وشاهدهم وغائبهم

  
  يرحمــك اهللا يــا محمــد، إن لكــل قــوم نجيبــا وشــاهدا علــيهم   : ×فقــال أميــر المــؤمنين 

ــا محمــد لنجيــب       ــسوء وإنــك ي ــاء النجيــب مــن أهــل ال ــضل النجب ــاثلهم، وأف   وشــافعا ألم
  ٣. أهل بيتك

  
   أبا بكر وعمر من غصب الخالفة|تحذير رسول اهللا 

   وعنـده سـلمان وأبـو ذر والمقـداد، ثـم أرسـل              |دعـاني رسـول اهللا      : أما إني سأخبرك  
 عائشة إلى أبيها وحفصة إلـى أبيهـا وأمـر ابنتـه فأرسـلت إلـى زوجهـا عثمـان،                     |النبي  

  .فدخلوا
  يا أبـا بكـر، يـا عمـر، يـا عثمـان، إنـي رأيـت الليلـة اثنـي عـشر            : فحمد اهللا وأثنى عليه وقال    

  فــاتقوا اهللا وســلموا األمــر لعلــي . ردون أمتــي عــن الــصراط القهقــرىرجــال علــى منبــري يــ
يا نبـي اهللا، نعـوذ      : قالوا. بعدي وال تنازعوه في الخالفة، وال تظلموه وال تظاهروا عليه أحدا          

  !!باهللا من ذلك أماتنا اهللا قبل ذلك

                                                
  يعني أن من برء من عدو أبي بكر وعمر فقد برئ من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله من حيث ال يعلم ١
  . بكر بايع عليا عليه السالم على البراءة من أبيهإن محمد بن أبي:  عن أبي جعفر عليه السالم٦٥ص : روي في اإلختصاص ٢
من قبل أمه  قد أتته) في محمد بن أبي بكر(كانت النجابة :  عن أبي عبد اهللا عليه السالم قال٦٥ص ): اإلختصاص( روي في ٣

 أهل بيت سوء النجباء من أنجب:  عن الصادق عليه السالم٣٤٣ ص ٢٢ج : وروي في البحار. أسماء بنت عميس ال من قبل أبيه
  .محمد بن أبي بكر
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  بحضور أبي بكر وعمر وعثمان^ النص على األئمة االثني عشر 
ــال  ــإني أشــهدكم : |ق ــرأة   ف ــن رجــل وام ــي البيــت م ــن ف ــا وم ــن  : ( جميع ــي ب   أن عل

  فـإذا مـضى فـابني هـذا       . أبي طالب خليفتي فـي أمتـي، وإنـه أولـى بـالمؤمنين مـن أنفـسهم                
 ووضـع يـده علـى رأس       - فـإذا مـضى فـابني هـذا          - × ووضع يده على رأس الحسن       -

 : بقولـه  وهـم الـذين عنـى اهللا      .  واحد بعد واحـد    × ثم تسعة من ولد الحسين       - ×الحسين  
ــنكم   ( ــر م ــي األم ــول وأول ــوا الرس ــوا اهللا وأطيع ــا    ١)أطيع ــة إال تاله ــي األئم ــت ف ــة نزل    آي

  .|رسول اهللا 
  

   في الغاصبين|رؤيا رسول اهللا 
  فقــام أبــو بكــر وعمــر وعثمــان، وبقيــت أنــا وأصــحابي أبــو ذر وســلمان والمقــداد وبقيــت  

رأيـت  : (|قـال رسـول اهللا      فاطمة والحسن والحسين، وقمن نساءه وبناته غير فاطمـة، ف         
  وسبعة من ولد الحكم بن ٢هؤالء الثالثة وتسعة من بني أمية وفالن من التسعة من آل أبي سفيان  

  ).أبي العاص بن أمية يردون أمتي على أدبارها القهقرى
  

: ثم أقبـل علـيهم فقـال   . | وبيت زياد مآلن من أصحاب رسول اهللا   ×قال ذلك علي    
  فلمــا خــرج ) يــا زيــاد، اتــق اهللا فــي شــيعتي بعــدي . ن مــسترشداكتمــوا مــا ســمعتم إال مــ(

  ).إن معاوية سيدعيه، ويقتل شيعتي، لعنه اهللا: (من عند زياد أقبل علينا فقال

  

  

  

                                                
  .٥٩اآلية : سورة النساء ١
  . المراد به معاوية، أي معاوية أحد التسعة من بني أمية٢
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٦٨  
  

  ^إبراهيم النخعي يقر باألئمة 

  

  : عن األعمش عن خيثمة، قال١وفي كتاب سليم 

  

  أشــهد : (فقــال. ، ففعلــت)ضــمني إليــك: ( الوفــاة قــال لــي٢لمــا حــضرت إبــراهيم النخعــي 

   رسـول اهللا، وأن علـي بـن    |أن ال إله إال اهللا وحـده ال شـريك لـه، وأشـهد أن محمـدا         

أبي طالب صلوات اهللا عليه وصي محمـد، وأن الحـسن وصـي علـي، وأن الحـسين وصـي                    

  ).الحسن، وأن علي بن الحسين وصي الحسين

  

   ســـمعني غيـــرك؟:هـــي هــي ثـــم أفـــاق فقــال  : ثـــم أغمــي عليـــه فـــسقط، فقلــت  : قــال 

  ، ومــن ٣علــى هــذا أحيــي وعليــه أمــوت، وعليــه كــان علقمــة واألســود : (فقــال. ال: فقلــت

  ).لم يكن على هذا فليس على شئ

  

                                                
  .هكذا في النسخ، والظاهر أنه من رواية أبان بن أبي عياش يرويها عن األعمش ١
بن النخع  ن حارثة بن سعد بن مالك إبراهيم النخعي هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن األسود بن عمرو بن ربيعة ب٢

  .وخاله وكان علقمة واألسود المذكوران في آخر هذا الحديث عمه.  بالكوفة٩٦توفي سنة . من مذحج
ولد في حياة رسول اهللا صلى . أما علقمة فهو علقمة بن قيس بن عبد اهللا بن مالك بن علقمة. هما تلميذا ابن مسعود ٣

ولعل هذا هو الذي شهد صفين وخضب سيفه دما وأصيبت إحدى رجليه .  بالكوفة٧٣  أو٦٢اهللا عليه وآله ومات سنة 
وكان فقيها في دينه قارئا لكتاب اهللا وهو من ثقات أمير المؤمنين عليه السالم ومن كبار التابعين ورؤسائهم . فعرج منها
  .وزهادهم

  .٧٤ مات في سنة واألسود هو األسود بن يزيد بن قيس النخعي من أصحاب علي عليه السالم



..................................................................................................... ٤٤٥

٦٩  
  

   في الساعات األخيرة×وصية أمير المؤمنين 

  

  شــهدت وصــية علــي بــن أبــي طالــب صــلوات اهللا عليــه   :  ١ســليم بــن قــيس الهاللــي قــال 

  ومحمدا وجميـع ولـده     ×، وأشهد على وصيته الحسين      ×حين أوصى إلى ابنه الحسن      

  .وأهل بيته ورؤساء شيعته

  

   وتسليم ودائع اإلمامة^النص على األئمة 

 أن أوصي إليـك  |يا بني، أمرني رسول اهللا :  الكتب والسالح إليه، ثم قال   ×ثم دفع   

أمرنـي  وأدفع كتبي وسالحي إليك، كما أوصى إلي رسول اهللا ودفع كتبه وسالحه إلـي، و              

  .أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين

  

  ) وأمــرك رســول اهللا أن تــدفعها إلــى ابنــك هــذا : ( فقــال لــه×ثــم أقبــل علــى الحــسين  

وأمـرك  : ( فـضمه إليـه وقـال لـه        - ٢ وهـو صـغير      × وأخذ بيد ابن ابنه علي بن الحسين         -

  ). السالم ومنيرسول اهللا أن تدفعها إلى ابنك محمد، فاقرأه من رسول اهللا

  

                                                
  :للشيخ الطوسي باإلسناد عن أبي جعفر الباقر عليه السالم، وفي أوله هذه الزيادة) الغيبة(ورد هذا الحديث في كتاب  ١

هذه وصية أمير المؤمنين عليه السالم وهي نسخة كتاب سليم بن قيس الهاللي دفعها : عن أبي جعفر عليه السالم قال
 .صدق سليم، رحمه اهللا: وقرأتها على علي بن الحسين عليهما السالم، فقال: أبانقال . إلى أبان وقرأها عليه

  . إنه عليه السالم كان ابن سنتين آنذاك٢
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  يـا بنـي، أنـت ولـي األمـر وولـي الـدم بعـدي، فـإن              :  فقـال  ×ثم أقبل علـى ابنـه الحـسن         
  :أكتب: ثم قال. عفوت فلك، وإن قتلت فضربة مكان ضربة وال تمثل

  
  

  ×نص وصية أمير المؤمنين 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   إال اهللا وحـده ال شـريك   أوصـى أنـه يـشهد أن ال إلـه    : هذا ما أوصى به علي بن أبي طالـب     

  له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهـدى وديـن الحـق ليظهـره علـى الـدين كلـه ولـو                       
  .كره المشركون

  
  ثـــم إن صـــالتي ونـــسكي ومحيـــاي وممـــاتي هللا رب العـــالمين، ال شـــريك لـــه وبـــذلك  

  .أمرت وأنا من المسلمين
  

  كتــابي مــن المــؤمنين ثــم إنــي أوصــيك يــا حــسن وجميــع ولــدي وأهــل بيتــي ومــن بلغــه  
ــسلمون     ــتم مـ ــوتن إال وأنـ ــال تمـ ــم، فـ ــوى اهللا ربكـ ــا   . بتقـ ــل اهللا جميعـ ــصموا بحبـ   واعتـ

 صالح ذات البـين أفـضل مـن عامـة الـصالة           : ( يقول |وال تفرقوا، فإني سمعت رسول اهللا       
  . ، وال قوة إال باهللا١)والصوم، وإن البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين

  
  .فصلوهم يهون اهللا عليكم الحسابانظروا ذوي أرحامكم 

ــضرتكم      ــن بح ــضيعوا م ــواههم وال ت ــروا أف ــال تغي ــام ف ــي األيت ــمعت ٢واهللا اهللا ف ــد س    ، فق
  

                                                
  .وإن المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين: في الكافي ١
  :وفي الفقيه. فال تغبوا أفواههم، أي ال تكونوا تصلوهم يوما: في الكافي والتهذيب ٢

  .فواههم وال يضيعوا بحضرتكم، أي ال ترفع أصواتهمفال تعر أ
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من عال يتيما حتى يستغني أوجب اهللا له بذلك الجنة كما أوجـب          : ( يقول |رسول اهللا   
  ).آلكل مال اليتيم النار

  .مواهللا اهللا في القرآن، ال يسبقكم إلى العمل به غيرك
  . أوصى بهم|واهللا اهللا في جيرانكم، فإن رسول اهللا 

وإن أدنـى مـا   . واهللا اهللا في بيت ربكم، فال يخلون منكم ما بقيتم فإنه إن يتـرك لـم تنـاظروا          
  .يرجع به من أمه أن يغفر له ما قد سلف

  .واهللا اهللا في الصالة، فإنها خير العمل وإنها عمود دينكم
  .ا تطفئ غضب ربكمواهللا اهللا في الزكاة، فإنه

  .واهللا اهللا في شهر رمضان، فإن صيامه جنة من النار
  .واهللا اهللا في الفقراء والمساكين، فشاركوهم في معيشتكم

ــبيل اهللا          ــي س ــد ف ــا يجاه ــسكم، فإنم ــأموالكم وأنف ــبيل اهللا ب ــي س ــاد ف ــي الجه   واهللا اهللا ف
  .إمام هدى، ومطيع له مقتد بهداه: رجالن

  .بيكم، فال يظلمن بين أظهركم وأنتم تقدرون على الدفع عنهمواهللا اهللا في ذرية ن
واهللا اهللا في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤوا محدثا، فـإن رسـول اهللا صـلى              

  .اهللا عليه وآله أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث
   اهللا لومــة الئــم فيكفــيكهم اهللا  ومــا ملكــت أيمــانكم، ال تخــافن فــي ١واهللا اهللا فــي النــساء 

  .وقولوا للناس حسنا كما أمركم اهللا
  

ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فيــولي اهللا األمــر أشــراركم وتــدعون       وال تتــركن األمــر ب
  .فال يستجاب لكم

  

                                                
: اهللا اهللا في النساء وفيما ملكت أيمانكم، فإن آخر ما تكلم به نبيكم أن قال: ورد هذه الفقرة في الكافي هكذا ١
هللا من الصالة الصالة الصالة، ال تخافوا في اهللا لومة الئم، يكفيكم ا. النساء وما ملكت أيمانكم: أوصيكم بالضعيفين(

  ...).قولوا للناس حسنا كما أمركم اهللا عز وجل وال تتركوا األمر بالمعروف و. آذاكم وبغي عليكم
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  .علــيكم يــا بنــي بالتواصــل والتبــاذل والتبــار، وإيــاكم والنفــاق والتقــاطع والتــدابر والتفــرق
ر والتقــوى وال تعــاونوا علــى اإلثــم والعــدوان واتقــوا اهللا إن اهللا شــديد   وتعــاونوا علــى البــ

  .العقاب
  .أســتودعكم اهللا وأقــرء علــيكم الــسالم. حفظكـم اهللا مــن أهــل بيــت وحفــظ فــيكم نبــيكم 

  
   فـي أول ليلـة مـن العـشر األواخـر مـن       ×حتـى قـبض   ) ال إلـه إال اهللا    (ثم لم يـزل يقـول       

  ١.  الجمعة، سنة أربعين من الهجرةشهر رمضان ليلة إحدى وعشرين، ليلة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
قرأتها على علي بن الحسين عليه السالم، فقال علي بن : قال أبان: زاد في التهذيب هذه العبارة في آخر الحديث ١

  .صدق سليم: الحسين عليه السالم
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٧٠  
  

  أقل ما يجب على المؤمن لحفظ عقيدته
  

  يـا أميـر المـؤمنين، مـا األمـر          : ×قلـت لعلـي بـن أبـي طالـب           : وعن سليم بن قـيس، قـال      

  الالزم الذي ال بد منه واألمر الذي إذا أخذت به وسعني الشك فيما سواه؟

   اهللا وحــده ال شــريك لــه، وأن محمــدا عبــده ورســوله، مــن شــهد أن ال إلــه إال: ×فقــال 

وأقر بما أنزل اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيـت والواليـة لنـا                  

  .أهل البيت والبراءة من عدونا واجتنب كل مسكر

  

  الوالية والبراءة إجماال وتفصيال
ــت ــة       : قل ــدكم جمل ــن عن ــاء م ــا ج ــرار بم ــداك، اإلق ــت ف ــال جعل ــسرا؟ ق ــل : أو مف   ال، ب

  .جملة

  

ــت ــال   : قل ــسكر؟ ق ــا الم ــداك، فم ــت ف ــكر،     : جعل ــاحبه س ــه ص ــر من ــراب إذا أكث ــل ش   ك

  .فالجرعة منه بل القطرة حرام

  

ــع     : قلــت ــة، أعامــة لجمي ــر الوالي   جعلــت فــداك، لــيس شــئ ممــا قلــت إال وقــد صــح غي

  مـيعكم أو   بني هاشم أو خاصة لفقهائكم وعلمـائكم؟ البـراءة مـن عـدوكم، مـن عـادى ج                 

  ١من عادى رجال منكم؟ 
                                                

  منكم؟ ، هل هذا العدو من عادى جميعكم أو يكفي عداوته لرجل)راءة من عدوكمالب(إن في مسألة : معناه ١
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إذا أتيت بواليتنا أهل البيت في الجملـة        .  فافهم - يا أخا بني هالل      -لقد سألت   : ×فقال  

  .وبرئت من أعدائنا في الجملة فقد أجزأك

  

ــا األوصــياء العلمــاء الفقهــاء، فعــرفتهم وأقــررت لهــم بالطاعــة      ــإن عرفــك اهللا األئمــة من   ف

  .أنت من أهل الجنة، فهم الذين يدخلون الجنة بغير حسابوأطعتهم فأنت مؤمن باهللا و

  

ــع أهــل       ــين جمي ــيس ب ــا ل   وإن وحــدت اهللا وشــهدت أن محمــدا رســول اهللا وأخــذت بم

 وأشـكل عليـك   - مما قد أجمعـوا عليـه أن اهللا قـد أمـر بـه ونهـى عنـه           -القبلة فيه اختالف    

لـم تعـادهم ولـم تبـرء مـنهم          موضع اإلمامة والوصية والعلم والفقه، فرددت علمه إلى اهللا و         

ولم تنصب لهـم العـداوة، فأنـت جاهـل بمـا جهلـت ضـال عمـا اهتـدى إليـه أهـل الفـضل                          

  .هللا فيك المشية، إن عذبك فبذنبك وإن تجاوز عنك فبرحمته. والوالية

  

  .وأما الناصب لنا والمعادي لنا فمشرك كافر عدو هللا

  .ء اهللاوالعارفون بحقنا المؤمنون بنا مؤمنون مسلمون أوليا
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  المستدرك من أحاديث سليم    

  

  

  

  

  

  

  

   حديثا رويت في الموسوعات الحديثية٢٨نذكر في هذا الفصل 

  .نقال عن سليم بن قيس، وتعطي القرائن أنها كانت جزء من كتابه
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٧١  
  

  من لم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية
  

  : حـدثنا أبـي ومحمـد بـن الحـسن رضـي اهللا عنهمـا، قـاال                : الصدوق في كمـال الـدين قـال       

  حــدثنا ســعد بــن عبــد اهللا وعبــد اهللا بــن جعفــر الحميــري جميعــا عــن محمــد بــن عيــسى    

ويعقوب بن يزيد وإبراهيم بن هاشم جميعا عن حماد بن عيـسى عـن عمـر بـن أذينـة عـن                   

  :أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهاللي

  

   أبـــي ذر ومـــن المقـــداد رحمـــة اهللا علـــيهم حـــديثا عـــن أنـــه ســـمع مـــن ســـلمان ومـــن

  ).من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية: ( أنه قال|رسول اهللا 

  

  صـدقوا وبـروا، قـد شـهدنا ذلـك وسـمعناه مـن              :  على جـابر وابـن عبـاس فقـاال         ١ثم عرضه   

 من مات وليس لـه إمـام مـات        : (يا رسول اهللا، إنك قلت    : ، وإن سلمان قال   |رسول اهللا   

  ، من هذا اإلمام يا رسول اهللا؟)ميتة جاهلية

  

فمن مات مـن أمتـي ولـيس لـه إمـام يعرفـه مـات ميتـة                  . من أوصيائي يا سلمان   : |قال  

 فإن جهله وعاداه فهو مشرك، وإن جهله ولم يعاده ولم يوال له عدوا فهو جاهـل ولـيس    .جاهلية

  .بمشرك

  
                                                

  .أي عرضه سليم عليهما ١
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٧٢  
  

  | يكلم الشمس بأمر النبي ×أمير المؤمنين 
  

  حــدثني ابــن عيــاش الجــوهري،  : سين بــن عبــد الوهــاب فــي عيــون المعجــزات قــال  الحــ

  حـدثني أبـو الحـسين محمـد بـن      : قـال : حدثني أبو طالب عبد اهللا بن محمـد األنبـاري   : قال

  حـدثني إبـراهيم   : حـدثني أبـو سـمينة محمـد بـن علـي الـصيرفي، قـال         : زيد التستري، قـال   

  حـدثني عمـر بـن      :  بغريـق الجحفـة، قـال      بن عمر اليماني عن حمـاد بـن عيـسى المعـروف           

  :أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهاللي قال

  :سمعت أبا ذر جندب بن جنادة الغفاري، قال

  

إذا كان غدا اقصد إلـى    :  ذات ليلة  × وقد قال ألمير المؤمنين      |رأيت السيد محمدا    

  فــسلم عليهــا، فــإن اهللا  مــن األرض، فــإذا بزغــت الــشمس ١جبــال البقيــع وقــف علــى نــشز 

  .تعالى قد أمرها أن تجيبك بما فيك

  

ــؤمنين      ــر الم ــد خــرج أمي ــن الغ ــان م ــا ك ــن    ×فلم ــة م ــر وجماع ــو بكــر وعم ــه أب    ومع

  فلمــا أطلعــت . المهــاجرين واألنــصار، حتــى وافــى البقيــع ووقــف علــى نــشز مــن األرض  

 فـسمعوا دويـا مـن       ).السالم عليك يا خلق اهللا الجديد المطيـع لـه         : (×الشمس قرنيها قال    

وعليك السالم يا أول، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن، يا مـن هـو بكـل               (: السماء وجواب قائل يقول   

  ).شئ عليم
                                                

  .أي مكان مرتفع ١
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ــصار كــالم الــشمس صــعقوا     ــو بكــر وعمــر والمهــاجرون واألن ــاقوا . فلمــا ســمع أب ــم أف   ث

 مـع   | عـن المكـان فوافـوا رسـول اهللا           ×بعد ساعات وقـد انـصرف أميـر المـؤمنين           

  أنت تقول إن عليا بشر مثلنا وقد خاطبته الشمس بما خاطب بـه البـاري نفـسه؟                : ة وقالوا الجماع

  

  ×تفسير كالم الشمس مع علي 
  ) الــسالم عليــك يــا أول: (ســمعناها تقــول: ومــا ســمعتموه منهــا؟ فقــالوا: |فقــال النبــي 

  .صدقت، هو أول من آمن بي: قال

   آخــر النــاس عهــدا بــي، يغــسلني  صــدقت، هــو: قــال). يــا آخــر: (ســمعناها تقــول: فقــالوا

  .ويكفنني ويدخلني قبري

  .صدقت، ظهر علمي كله له: قال). يا ظاهر: (سمعناها تقول: فقالوا

  .صدقت، بطن سري كله: قال). يا باطن: (سمعناها تقول: قالوا

  صــدقت، هــو العــالم بــالحالل : قــال). يــا مــن هــو بكــل شــئ علــيم: (ســمعناها تقــول: قــالوا

  .ئض والسنن وما شاكل ذلكوالحرام والفرا

  

  .وخرجوا من باب المسجد) لقد أوقعنا محمد في طخياء: (فقاموا كلهم وقالوا
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٧٣  
  

  ؟×هل ينفعني حب علي 
  

ــا البلـــدي، قـــال : الكراجكـــي فـــي كنـــز الفوائـــد قـــال  ــو المرجـ   أخبرنـــي : أخبرنـــي أبـ

  ني الحـسن بـن     حـدث : أبو المفضل محمد بن عبـد اهللا بـن المطلـب الـشيباني الكـوفي، قـال                

  حـدثنا علـي بـن الحـسين بـن      : علي بن نعيم بن سـهل بـن أبـان بـن محمـد البغـدادي، قـال               

حدثنا محمد بـن سـنان عـن مفـضل بـن عمـر الجعفـي عـن أبـي خالـد                     : بشير الكوفي، قال  

  :الكابلي عن سليم بن قيس الهاللي عن عبد اهللا بن عباس قال

  

ويحـك، مـن أحبـه      : ؟ فقـال  ×ي  هل ينفعنـي حـب علـ      :  فقال |جاء رجل إلى النبي     

  .أحبني ومن أحبني أحب اهللا، ومن أحب اهللا لم يعذبه

  

  .أســأل لــك عــن ذلــك جبرئيــل : فقــال. ×زدنــي مــن فــضل محبــة علــي  : فقــال الرجــل

ــول اهللا     ــسأله رس ــه، ف ــل لوقت ــبط جبرئي ــول الرجــل  |فه ــره بق ــل .  وأخب ــال جبرئي   :فق

  .، وارتفع)سأسأل عن ذلك رب العزة(

  

  أنـت منـي بحيـث شـئت أنـا،          : (إقرأ محمـدا خيرتـي منـي الـسالم وقـل لـه            : يهفأوحى اهللا إل  

  ).وعلي منك بحيث أنت مني، ومحبو علي مني بحيث علي منك

  .أن السائل كان أبو ذر:  ، وفيه١وللحديث تمام: قال الكراجكي

                                                
  .من المؤسف عدم وصول تمام الحديث إلينا ١
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٧٤  
  

   سيد السابقين المقربين×علي 
  

  عيد بإســناده عــن رجالــه حــدثنا أحمــد بــن محمــد بـن ســ : محمـد بــن العبــاس فــي تفـسيره  

والـسابقون  ( فـي قولـه عـز وجـل      ‘عن سليم بـن قـيس عـن الحـسن بـن علـي عـن أبيـه                   

  : ، قال١)السابقون أولئك المقربون

  

  .إني أسبق السابقين إلى اهللا وإلى رسوله، وأقرب المقربين إلى اهللا وإلى رسوله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .١١ و ١٠اآليتان : سورة الواقعة ١
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٧٥  
  

  أبو ذر ينادي بالوالية في موسم الحج
  

  : في اإلحتجاج قالالطبرسي

  بينمــا أنــا وحــنش بــن المعتمــر بمكــة إذ قــام أبــو ذر وأخــذ بحلقــة  : قــال ســليم بــن قــيس

  :الباب، ثم نادى بأعلى صوته في الموسم

  

أيهـا  . أيها الناس، من عرفني فقد عرفني ومـن جهلنـي فأنـا جنـدب بـن جنـادة، أنـا أبـو ذر           

  ي كمثـل سـفينة نـوح فـي قومـه،      مثل أهـل بيتـي فـي أمتـ    : (الناس، إني سمعت نبيكم يقول    

أيهـا النـاس، إنـي      ). من ركبها نجا ومن تركها غـرق، ومثـل بـاب حطـة فـي بنـي إسـرائيل                  

كتـاب اهللا   : إني تركت فيكم أمرين، لن تضلوا مـا إن تمـسكتم بهمـا            : (سمعت نبيكم يقول  

  .إلى آخر الحديث...) وأهل بيتي

  

  عثمان يؤاخذ أبا ذر
  :ما حملـك علـى مـا قمـت بـه فـي الموسـم؟ قـال        : عثمان فقال المدينة بعث إليه    ١فلما قدم   

  . وأمرني به|عهد عهده إلي رسول اهللا 

  

ــال      ــي   : فق ــام عل ــذلك؟ فق ــشهد ب ــن ي ــصرفوا يمــشون   ×م ــم ان ــشهدا، ث ــداد ف    والمق

  .إن هذا وصاحبيه يحسبون أنهم في شئ: فقال عثمان. ثالثتهم
                                                

  .أي فلما قدم أبو ذر ١
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٧٦  
  

   عند الصلح مع معاوية×خطبة اإلمام الحسن 
  

  :الطبرسي في اإلحتجاج وابن المطهر في العدد القوية عن سليم بن قيس، قال
   فحمـد  - حـين اجتمـع مـع معاويـة     - علـى المنبـر   ×قام الحسن بن علي بن أبـي طالـب      

  :اهللا وأثنى عليه، ثم قال
  

  أيها النـاس، إن معاويـة زعـم أنـي رأيتـه للخالفـة أهـال ولـم أر نفـسي لهـا أهـال، وكـذب                           
  . أولى الناس بالناس في كتاب اهللا وعلى لسان نبي اهللاأنا. معاوية

  
فأقسم باهللا، لو أن الناس بايعوني وأطـاعوني ونـصروني ألعطـتهم الـسماء قطرهـا واألرض                 

 ما ولت أمة أمرها رجـال قـط  : (|وقد قال رسول اهللا    . بركتها، ولما طمعت فيها يا معاوية     
فاال حتـى يرجعـوا إلـى ملـة عبـدة           وفيهم من هو أعلـم منـه إال لـم يـزل أمـرهم يـذهب سـ                 

وقد تـرك بنـو إسـرائيل هـارون واعتكفـوا علـى العجـل وهـم يعلمـون أن هـارون               ). العجل
  .خليفة موسى

  
أنـت منـي بمنزلـة     : (× يقـول لعلـي      |وقد تركت األمة عليا وقد سـمعوا رسـول اهللا           

  ).هارون من موسى غير النبوة فال نبي بعدي
  

هو يدعوهم إلى اهللا حتى فـر إلـى الغـار، ولـو وجـد       من قومه و|وقد هرب رسول اهللا   
  .ولو وجدت أعوانا ما بايعتك يا معاوية. عليهم أعوانا ما هرب منهم
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٤٦٠

ــيهم        ــم يجــد عل ــه ول ــضعفوه، وكــادوا يقتلون ــي ســعة حــين است ــارون ف ــد جعــل اهللا ه   وق
  ك وكـذل . أعوانا، وقد جعل اهللا النبي في سعة حين فر من قومه لما لـم يجـد أعوانـا علـيهم                   

وإنمـا هـي الـسنن واألمثـال     . أنا وأبي في سعة من اهللا حين تركتنا األمة وبايعت غيرنا ولم نجـد أعوانـا    
  .يتبع بعضها بعضا

  
  أيهــا النــاس، إنكــم لــو التمــستم فيمــا بــين المــشرق والمغــرب لــم تجــدوا رجــال مــن ولــد  

  .النبي غيري وغير أخي
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٧٧  
  

  إمام أبو أئمة إمام ابن إمام أخو ×الحسين 
  

  حــدثنا أبــو محمــد الحــسن بــن علــي بــن عبــد اهللا العلــوي   : ابــن شــاذان فــي المائــة منقبــة 
  حـدثني جـدي أحمـد      : حدثني أحمد بن محمد بـن عبـد اهللا، قـال          : الطبري رحمه اهللا، قال   

  :حـدثني عمـر بـن أذينـة، قـال        : حـدثني حمـاد بـن عيـسى، قـال         : بن محمد عـن أبيـه، قـال       
  عيـاش عـن سـليم بـن قـيس الهاللـي عـن سـلمان الفارسـي رضـي اهللا                 حدثني أبان بن أبي     

  :عنه، قال
  

   علـى فخـذه، وتفـرس فـي وجهـه           ×، فـإذا الحـسين بـن علـي          |دخلت على النبـي     
أنت سيد ابن سيد، أنت إمـام ابـن إمـام أخـو إمـام، أبـو أئمـة، أنـت                : (وقبل بين عينيه وقال   

  ١). تاسعهم قائمهمحجة اهللا ابن حجة اهللا، وأبو حجج تسعة من صلبك 

  

  

  

  

  

  

                                                
 أنت إمام ابن إمام أبو األئمة، أنت حجة ابن الحجة أبو الحجج، تسعة من أنت سيد ابن السيد أبو السادات،: في مقتل الخوارزمي ١

  .صلبك تاسعهم قائمهم
أنت سيد ابن سيد أخو سيد، وأنت إمام ابن إمام أخو إمام، وأنت حجة ابن حجة أخو حجة، وأنت أبو حجج : وفي مودة القربى

  .تسعة تاسعهم قائمهم



 ليالهال قيس بنسليم  ........................................................................................

 

٤٦٢

٧٨  
  

  الجنة تشتاق إلى أربعة من الصحابة
  

ــال   ــسيره ق ــي تف ــرات ف ــال     : ف ــري، ق ــر الزه ــن عم ــد ب ــن محم ــي ب   حــدثني : حــدثني عل

  حدثني حفص بـن عاصـم ونـصر بـن مـزاحم وعبـد اهللا       : القاسم بن إسماعيل األنباري، قال 

ن أبـي عيـاش عـن سـليم بـن      حدثني أبان بـ   : بن المغيرة عن محمد بن هارون السندي، قال       

  :قيس، قال

  

  أمر اهللا رسوله بحب أربعة من أصحابه
 ونحن قعـود فـي المـسجد، بعـد رجوعـه مـن           ×خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب        

يـا أميـر المـؤمنين،      :  واحتوشناه، فقـال لـه رجـل       ×فقعد علي   . صفين وقبل يوم النهروان   

  .سل: قال. أخبرنا عن أصحابك

  

إن اهللا :  يقـول فـي كـالم طويـل لـه     |إنـي سـمعت رسـول اهللا    : ة فقال فذكر قصة طويل  

  .أمرني بحـب أربعـة رجـال مـن أصـحابي وأخبرنـي أنـه يحـبهم وأن الجنـة تـشتاق إلـيهم                       

  مــن هــم : فقــالوا. ثـم ســكت ) علــي بــن أبــي طالــب: (مــن هــم يــا رســول اهللا؟ فقـال : فقيـل 

  علـي وثالثـة    (: رسـول اهللا؟ فقـال    مـن هـم يـا       : فقالوا. ، ثم سكت  )علي: (يا رسول اهللا؟ فقال   

 ال ينثنون وال يضلون وال يرجعون وال يطـول علـيهم األمـد فتقـسو        . معه، هو إمامهم ودليلهم وهاديهم    

  ).قلوبهم، سلمان وأبو ذر والمقداد

  



..................................................................................................... ٤٦٣

   إلى يوم القيامة^ عند األئمة ×علم أمير المؤمنين 
  فأســرني ألــف بــاب مــن فأكببــت عليــه ). ادعــوا لــي عليــا: (فــذكر قــصة طويلــة، ثــم قــال

  .العلم يفتح كل باب ألف باب

  سـلوني قبـل أن تفقـدوني، فوالـذي فلـق الحبـة       :  وقـال ×ثم أقبـل علينـا أميـر المـؤمنين          

ــالتوراة مــن أهــل التــوراة، وإنــي ألعلــم باإلنجيــل مــن أهــل      ــرأ النــسمة، إنــي ألعلــم ب   وب

  .اإلنجيل، وإني ألعلم بالقرآن من أهل القرآن

   وبــرأ النــسمة، مــا مــن فئــة تبلــغ مائــة رجــل إلــى يــوم القيامــة إال وأنــا  والــذي فلــق الحبــة

  .عارف بقائدها وسائقها

وسلوني عن القرآن، فـإن فـي القـرآن بيـان كـل شـئ وفيـه علـم األولـين واآلخـرين، وإن                       

  .القرآن لم يدع لقائل مقاال

   مــنهم،  رســول اهللا .  ليــسوا بواحــد ١)ومــا يعلــم تأويلــه إال اهللا والراســخون فــي العلــم     (

  ثـم قـرأ   . ، ثـم ال يـزال فـي عقبنـا إلـى يـوم القيامـة       |أعلمه اهللا إياه فعلمنيـه رسـول اهللا       

 | ، وأنـا مـن رسـول اهللا          ٢)بقية مما ترك آل موسـى وآل هـارون        : (×أمير المؤمنين   

  ٣. بمنزلة هارون من موسى، والعلم في عقبنا إلى أن تقوم الساعة

  

                                                
  .٧اآلية : سورة آل عمران ١
  .٢٤٨اآلية : ة سورة البقر٢
  :ورد الحديث في تفسير محمد بن العباس بصورة أخصر، هذا نصه ٣

سلوني : خرج علينا علي بن أبي طالب عليه السالم ونحن في المسجد، فاحتوشناه فقال: أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس، قال
وال يعلم تأويله إال اهللا . م يدع لقائل مقاالقبل أن تفقدوني، سلوني عن القرآن، فإن في القرآن علم األولين واآلخرين، ل

والراسخون في العلم، وليسوا بواحد، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وآله كان واحدا منهم، علمه اهللا إياه وعلمنيه رسول اهللا صلى اهللا 
  ).إلى يوم القيامة: خ ل(ثم ال يزال في عقبه إلى يوم تقوم الساعة . عليه وآله

فأنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله بمنزلة هارون ). بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله المالئكة: (مثم قرأ عليه السال
كان رسول اهللا صلى اهللا : ، ثم قال)وجعلها كلمة باقية في عقبه: (ثم قرأ. من موسى إال النبوة، والعلم في عقبنا إلى أن تقوم الساعة

  .هل البيت عقب إبراهيم وعقب محمد صلى اهللا عليه وآلهعليه وآله عقب إبراهيم، ونحن أ
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٤٦٤

٧٩  
  

  يعته في أواخر أيامه لخواص ش×كلمة أمير المؤمنين 
  

  الحــسن بــن ســليمان الحلــي فــي مختــصر بــصائر الــدرجات، عــن أحمــد بــن محمــد بــن    

عيسى وعلي بن إسماعيل بن عيسى ومحمد بن الحسين بن أبـي الخطـاب عـن عثمـان بـن               

  :عيسى عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهاللي، قال

  

  ضر أهل الحقاختيار الناس لغير الحق ال ي
 وهـو بـين ابنيـه    - وهـو الـشهر الـذي قتـل فيـه       - يقول فـي شـهر رمـضان         ×سمعت عليا   

  : وبني عبد اهللا بن جعفر بن أبـي طالـب وخاصـة شـيعته، وهـو يقـول                  ‘الحسن والحسين   

ــه       ــدوكم، فإن ــة ع ــسكوت ودول ــوا أنفــسكم ال ــسهم، وألزم ــا رضــوا ألنف ــاس وم ــوا الن   دع

  .و باغ حاسد ما ينتحل أمركم وعد١ال يعدمكم 

  

   ثالثة^الناس في نسبتهم إلى أهل البيت 
، صنف بين بنورنا، وصنف يأكلون بنا، وصنف اهتـدوا بنـا واقتـدوا بأمرنـا        : الناس ثالثة أصناف  

أولئك الـشيعة النجبـاء الحكمـاء والعلمـاء الفقهـاء واألتقيـاء األسـخياء،               . هم أقل األصناف  

  .طوبى لهم وحسن مآب

  

  
                                                

  .والمعنى غير واضح أوردناه بعين العبارة. ال يعدكم: في بعض النسخ ١



..................................................................................................... ٤٦٥

٨٠  
  

   اهللا على خلقه شهداء^األئمة 
  

ــال   ــصوفي،   : الحــسكاني فــي شــواهد التنزيــل ق ــا محمــد بــن عبــد اهللا بــن أحمــد ال   أخبرن

أخبرنا عبـد العزيـز بـن يحيـى بـن أحمـد،       : أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد الحافظ   : قال  

  حـدثني بـشر بـن المفـضل عـن عيـسى بـن              : حدثني أحمد بـن محمـد بـن عميـر، قـال           :قال

بن يحيى عن أبان بن أبي عياش عن سليم بـن قـيس الهاللـي          يوسف عن أبي الحسن علي      

  :×عن علي 

  

ــه  ــا عنــى بقول ــيكم   : (إن اهللا تعــالى إيان ــاس ويكــون الرســول عل ــوا شــهداء علــى الن   لتكون

  . شاهد علينا، ونحن شهداء اهللا على خلقه وحجته في أرضه| ، فرسول اهللا ١)شهيدا

  

  ٢). علناكم أمة وسطاوكذلك ج: (ونحن الذين قال اهللا جل اسمه فيهم

  

  

  

  

  

                                                
  .١٤٣اآلية : سورة البقرة ١
  .١٤٣اآلية :  سورة البقرة٢
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٤٦٦

٨١  
  

   معدن الكتاب والحكمة^األئمة 

  

  حــدثنا محمــد بــن القاســم عــن عبيــد بــن : محمــد بــن العبــاس رحمــه اهللا فــي تفــسيره قــال

كثير عن حسين بن نصر بن مزاحم عن أبيه عن أبـان بـن أبـي عيـاش عـن سـليم بـن قـيس           

  :، قال×الهاللي عن علي 

  

  ١.  يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمةنحن الذين بعث اهللا فينا رسوال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
و عليهم آياته ويزكيهم هو الذي بعث في األميين رسوال منهم يتل: (٢اآلية : لعله تفسير لقوله تعالى في سورة الجمعة ١

  :١٦٤اآلية : ، أو تفسير لقوله تعالى في سورة آل عمران...)ويعلمهم الكتاب والحكمة
  ...).لقد من اهللا على المؤمنين إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة(



..................................................................................................... ٤٦٧

٨٢  
  

   هم آل ياسين^أهل البيت 
  

  حــدثنا محمــد بــن القاســم عــن حــسين  : محمــد بــن العبــاس وفــرات فــي تفــسيريهما قــاال 

بن الحكم عن حسين بن نصر بن مزاحم عن أبيه عن أبـان بـن أبـي عيـاش عـن سـليم بـن                          

  :ال، ق×قيس الهاللي عن علي 

  

  ١). ســالم علــى آل ياســين: (، ونحــن الــذين قــال اهللا)ياســين( اســمه |إن رســول اهللا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .١٢٩اآلية : سورة الصافات ١
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٤٦٨

٨٣  
  

   هم المسؤولون^األئمة 
  

ــاس رحمــه اهللا فــي تفــسيره   ــن   : محمــد بــن العب   حــدثنا محمــد بــن القاســم عــن حــسين ب

   الحكم عن حسين بن نصر عن أبيه عن أبان بـن أبـي عيـاش عـن سـليم بـن قـيس الهاللـي                 

  :، قال×عن علي 

  

ــز وجــل  ــه ع ــسألون   : (قول ــوف ت ــك ولقومــك وس ــذكر ل ــه ل ــه ونحــن  ١)وإن ــنحن قوم    ، ف

  .المسؤولون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .٤٤اآلية : سورة الزخرف ١



..................................................................................................... ٤٦٩

٨٤  
  

  ^العذاب الشديد لظالمي آل محمد 
  

ــاس رحمــه اهللا فــي تفــسيره والكلينــي فــي الروضــة مــن الكــافي       حــدثنا : محمــد بــن العب

حمـد بـن أبـي عميـر عـن عمـر بـن              الحسين بن أحمد المالكي عن محمد بن عيسى عـن م          

  :، أنـه قـال   ×أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهاللي عن أمير المـؤمنين                

  

  وظلـم  ) مـا آتـاكم الرسـول فخـذوه ومـا نهـاكم عنـه فـانتهوا واتقـوا اهللا              : ( ١قوله عـز وجـل    

  .لمن ظلمهم) إن اهللا شديد العقاب(آل محمد، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .٧اآلية : سورة الحشر ١
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٤٧٠

٨٥  
  

  ^ن من قتل في مودة أهل البيت الموؤدة في القرآ
  

  شرف الدين النجفي في تأويل اآليـات عـن سـليمان بـن سـماعة عـن عبـد اهللا بـن القاسـم                       

  عن أبي الحسن األزدي عن أبان بن أبي عيـاش عـن سـليم بـن قـيس عـن ابـن عبـاس أنـه                           

  : ١ قال

  

  .من قتل في مودتنا أهل البيت)  ٢)وإذا الموؤودة سئلت: (أي قوله تعالى(هو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
إذا فالحديث مروي عن ابن عباس . يبعد رواية سليم تفسير القرآن عن غير المعصوم كما نراه في جميع موارد كتابه ١

، حيث أن ابن عباس ليس من أهل البيت )مودتنا(في ) نا(عن أمير المؤمنين عليه السالم، ال سيما بعد وجود ضمير 
  .عليهم السالم

  .٩اآلية : لتكوير سورة ا٢



..................................................................................................... ٤٧١

٨٦  
  

١  
  دعائم الكفر

  

  الكليني في الكافي عن علي بن إبـراهيم عـن أبيـه عـن حمـاد بـن عيـسى عـن إبـراهيم بـن            

  عمر اليماني عن عمر بن أذينة عن أبان بن أبـي عيـاش عـن سـليم بـن قـيس الهاللـي عـن                         

  :، قال×أمير المؤمنين 

  

  .الفسق والغلو والشك والشبهة: بني الكفر على أربع دعائم

  

  شعب الفسق
  .على الجفا والعمى والغفلة والعتو: والفسق على أربع شعب

ــث العظــيم     ومــن عمــى نــسي . فمــن جفــا احتقــر الحــق ومقــت الفقهــاء وأصــر علــى الحن

  الذكر واتبع الظن وبارز خالقه وألح عليـه الـشيطان وطلـب المغفـرة بـال توبـة وال اسـتكانة                    

   ظهــره وحــسب غيــه رشــدا وغرتــه ومــن غفــل جنــى علــى نفــسه وانقلــب علــى. وال غفلــة

ــضي األمــر وانكــشف عنــه الغطــاء وبــدا لــه مــا       األمــاني، وأخذتــه الحــسرة والندامــة إذا ق

ومـن عتـا عـن أمـر اهللا شـك، ومـن شـك تعـالى اهللا عليـه فأذلـه بـسلطانه                        . لم يكن يحتسب  

  .وصغره بجالله كما اغتر بربه الكريم وفرط في أمره
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٤٧٢

  شعب الغلو
  .على التعمق بالرأي والتنازع فيه والزيغ والشقاق: بوالغلو على أربع شع

فمن تعمق لم ينب إلى الحق ولـم يـزدد إال غرقـا فـي الغمـرات ولـم تنحـسر عنـه فتنـة إال               
ومـن نـازع فـي الـرأي وخاصـم شـهر       . غشيته أخرى وانخرق دينه فهو يهوي في أمر مريج       

ه الـسيئة، ومـن شـاق    ومن زاغ قبحت عنده الحـسنة وحـسنت عنـد   . بالعثل من طول اللجاج   
  .أعورت عليه طرقه واعترض عليه أمره فضاق عليه مخرجه إذا لم يتبع سبيل المؤمنين

  
  شعب الشك

ــع شــعب   ــى أرب ــشك عل ــول اهللا    : وال ــو ق ــسالم، وه ــردد واالست ــة والهــوى والت ــى المري   عل
  ١). فبأي آالء ربك تتمارى: (عز وجل

ي الـدين تـردد فـي الريـب وسـبقه        فمن هاله ما بين يديه نكص على عقبيـه ومـن امتـرى فـ              
  ومـن استـسلم لهلكـة      . األولون مـن المـؤمنين وأدركـه اآلخـرون ووطئتـه سـنابك الـشيطان              

  الدنيا واآلخرة هلك فيمـا بينهمـا، ومـن نجـا مـن ذلـك فمـن فـضل اليقـين، ولـم يخلـق اهللا                          
  .خلقا أقل من اليقين

  
  شعب الشبهة

ــعب   ــع ش ــى أرب ــشبهة عل ــسويل  : وال ــة وت ــبس   إعجــاب بالزين ــوج ول ــل الع ــنفس وتأوي   ال
  .الحق بالباطل

وذلك بأن الزينة تصدف عن البينة، وإن تـسويل الـنفس يقحـم علـى الـشهوة، وإن العـوج                     
  .يميل بصاحبه ميال عظيما، وإن اللبس ظلمات بعضها فوق بعض

  .فذلك الكفر ودعائمه وشعبه
  

                                                
  .٥٥اآلية : سورة النجم ١
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٢  
  دعائم النفاق

  
  .هوينا والحفيظة والطمععلى الهوى وال: والنفاق على أربع دعائم: ×قال 

  
  شعب الهوى

  .على البغي والعدوان والشهوة والطغيان: فالهوى على أربع شعب
ــه      ــصر علي ــه ون ــى من ــه وتخل ــرت غوائل ــي كث ــن بغ ــه،    . فم ــؤمن بوائق ــم ت ــدى ل ــن اعت   وم

  ومـن لـم يعـذل نفـسه فـي الـشهوات خـاض              . ولم يسلم قلبه ولم يملك نفسه عن الشهوات       
  . على عمد بال حجةفي الخبيثات، ومن طغى ضل

  
  شعب الهوينا

  .على الغرة واألمل والهيبة والمماطلة: والهوينا على أربع شعب
  .وذلك بأن الهيبة تـرد عـن الحـق، والمماطلـة تفـرط فـي العمـل حتـى يقـدم عليـه األجـل                        

ولوال األمل علم اإلنسان حساب ما هو فيه، ولو علـم حـساب مـا هـو فيـه مـات خفاتـا مـن                     
  .لغرة تقصر بالمرء عن العملوا. الهول والوجل

  
  شعب الحفيظة

  .على الكبر والفخر والحمية والعصبية: والحفيظة على أربع شعب
فمن استكبر أدبر من الحق، ومن فخر فجر، ومن حمى أصـر علـى الـذنوب، ومـن أخذتـه              

  .فبئس األمر أمر بين إدبار وفجور وإصرار وجور على الصراط. العصبية جار
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٤٧٤

  شعب الطمع
  .الفرح والمرح واللجاجة والتكاثر: على أربع شعبوالطمع 

فالفرح مكروه عند اهللا، والمرح خـيالء، واللجاجـة بـالء لمـن اضـطرته إلـى حمـل اآلثـام،                
  .والتكاثر لهو ولعب وشغل واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير

  .فذلك النفاق ودعائمه وشعبه
  

  سنن إلهية في الخلق
  ى ذكــره وجــل وجهــه وأحــسن كــل شــئ خلقــه وانبــسطت   واهللا قــاهر فــوق عبــاده، تعــال 

يــداه ووســعت كــل شــئ رحمتــه وظهــر أمــره وأشــرق نــوره وفاضــت بركتــه واستــضاءت 
حكمتــه وهــيمن كتابــه وفلجــت حجتــه وخلــص دينــه واســتظهر ســلطانه وحقــت كلمتــه    

  .وأقسطت موازينه وبلغت رسله
  

   عتبـــى، والعتبـــى فجعــل الـــسيئة ذنبــا، والـــذنب فتنـــة، والفتنــة دنـــسا، وجعـــل الحــسنى    
  فمـن تـاب اهتـدى، ومـن افتـتن غـوى مـا لـم يتـب إلـى اهللا ويعتـرف            . توبة، والتوبة طهورا 

  .بذنبه وال يهلك على اهللا إال هالك
  

  ومـا أنكـل مـا      . اهللا، اهللا فما أوسـع مـا لديـه مـن التوبـة والرحمـة والبـشرى والحلـم العظـيم                    
  بطاعته اجتلب كرامته، ومن دخل في  فمن ظفر . عنده من األنكال والجحيم والبطش الشديد     

  .معصيته ذاق وبال نقمته، وعما قليل ليصبحن نادمين
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٨٧  
  

  العلم الواجب والعلم األوجب
  

  حــدثنا : حــدثنا محمــد بــن علــي ماجيلويــه رضــي اهللا عنــه، قــال  : الــصدوق فــي الخــصال

  محمـد بـن يحيــى العطـار عـن محمــد بـن أحمـد عــن أحمـد بـن محمــد عـن العبـاس بــن           

  وف عن علي بن مهزيار عن حكـم بـن بهلـول عـن إسـماعيل بـن همـام عـن عمـر بـن            معر

 يقول ألبي الطفيل عامر بـن واثلـة         ×سمعت عليا   : أذينة عن سليم بن قيس الهاللي، قال      

  :الكناني

  

  علـم ال يـسع النـاس إال النظـر فيـه وهـو صـبغة اإلسـالم، وعلـم                   : يا أبا الطفيل، العلم علمان    

  . فيه وهو قدرة اهللا عز وجليسع الناس ترك النظر
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٤٧٦

٨٨  
  

  دعاء لتسهيل الوالدة
  

   عــن الخــواتيمي عــن محمــد بــن علــي الــصيرفي عــن   ^ابنــا بــسطام فــي طــب األئمــة  

  محمد بن أسلم عن الحسن بن محمـد الهاشـمي عـن أبـان بـن أبـي عيـاش عـن سـليم بـن                          

  :، قال×قيس الهاللي عن أمير المؤمنين 

  

اب اهللا المنزل تكتبان للمرأة إذا عـسر عليهـا ولـدها، تكتبـان فـي             إني ألعرف آيتين من كت    

  :رق ظبي ويعلقه في حقويها

  يـا أيهـا النـاس      . ( ، سـبع مـرات     ١)بسم اهللا وبـاهللا، إن مـع العـسر يـسرا، إن مـع العـسر يـسرا                 (

اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شـئ عظـيم، يـوم ترونهـا تـذهل كـل مرضـعة عمـا أرضـعت                       

حملها وترى النـاس سـكارى ومـا هـم بـسكارى ولكـن عـذاب اهللا                 وتضع كل ذات حمل     

  . مرة واحدة٢)شديد

  فـإذا  . يكتب على ورقة وتـربط بخـيط مـن كتـان غيـر مفتـول وتـشد علـى فخـذها األيـسر                      

  .ولدته قطعته من ساعتك وال تتواني عنه

  حــي ولــدت مــريم ومــريم ولــدت حــي، يــا حــي اهــبط إلــى األرض الــساعة  : ( ٣ويكتــب

  ).تعالىبإذن اهللا 

                                                
  .٦ و ٥اآليتان : سورة االنشراح ١
  .٢ و ١اآليتان :  سورة الحج٢
في   هذا الدعاء إما بضميمة اآليتين أو هو دعاء مستقل يكتب عند عسر الوالدة، والثاني أظهر لتصريحه عليه السالم٣

  . الدعاءأول الحديث بأن اآليتين يكتبان للمرأة ولم يشر إلى
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٨٩  
  

  حرم اهللا الجنة على الفحاش
  

  الحــسين بــن ســعيد فــي كتــاب الزهــد والعياشــي فــي تفــسيره والكلينــي فــي الكــافي عــن   

عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بـن عيـسى عـن عمـر بـن أذينـة                

ــؤمنين         ــر الم ــن أمي ــيس ع ــن ق ــليم ب ــن س ــاش ع ــي عي ــن أب ــان ب ــن أب ــال×ع ــال : ، ق   ق

  :| رسول اهللا

  

  إن اهللا حرم الجنة على كل فحاش بذي قليل الحياء ال يبالي ما قـال وال مـا قيـل لـه، فإنـك                       

  .إن فتشته لم تجده إال لغية أو شرك شيطان

  أمـا تقـرأ قـول اهللا    : |يا رسول اهللا، وفي النـاس شـرك شـيطان؟ فقـال رسـول اهللا          : فقيل

  ١؟ )وشاركهم في األموال واألوالد: (عز وجل

  

  نعــم، مــن تعــرض للنــاس، : ي النــاس مــن ال يبــالي مــا قــال ومــا قيــل لــه؟ فقــال وفــ: فقيــل

  .فقال فيهم وهو يعلم أنهم ال يتركونه فذلك الذي ال يبالي ما قال وما قيل له

  

  

  

  
                                                

  .٦٤اآلية : سورة األسراء ١
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٤٧٨

٩٠  
  

  قلة الكالم عالمة فقه الرجل
  

  حـدثني عبـد الـرزاق    : أخبرنـا جماعـة عـن أبـي المفـضل، قـال         : الشيخ الطوسي فـي أماليـه     

ــن ســلي ــال ب ــة    : مان بــن غالــب األزدي ق ــن زمان ــن قــيس ب ــضل ب ــن المف ــضل ب   حــدثنا الف

  حـدثني عمـر بـن أذينـة عـن أبـان بـن             : حدثنا حماد بن عيسى الغريق، قـال      : األشعري، قال 

  :، قال×أبي عياش عن سليم بن قيس عن علي بن أبي طالب 

  

  ).من فقه الرجل قلة كالمه فيما ال يعنيه: (|قال رسول اهللا 
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٩١  
  

  × باإلمام المهدي |بشارة رسول اهللا 
  

  حـدثنا الحـسن بـن علـي بـن          : أبو محمد الفضل بـن شـاذان بـن خليـل فـي إثبـات الرجعـة                

  فضال وابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عـن عبـد اهللا بـن مـسكان عـن أبـان بـن تغلـب                        

  :عن سليم بن قيس الهاللي عن سلمان الفارسي، قال

  

  فـاعلموا أن   : قـال . بلـى :  بالمهـدي؟ قـالوا    - أيها الناس    - أبشركم   أال: |قال رسول اهللا    

  اهللا تعــالى يبعــث فــي أمتــي ســلطانا عــادال وإمامــا قاســطا يمــأل األرض قــسطا وعــدال كمــا 

  .وهو التاسع من ولد ولدي الحسين، اسمه اسمي وكنيته كنيتي. ملئت جورا وظلما

  

  .دولته إال قبل القيامة بأربعين يوماأال وال خير في الحياة بعده، وال يكون انتهاء 
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٤٨٠

٩٢  
  

   في السماوات واألرض×عظمة علي 
  

  روى الــصدوق بإســناده إلــى ســليم بــن  : الــسيد نعمــة اهللا الجزائــري فــي األنــوار النعمانيــة 

  : ١|قال رسول اهللا : قيس، قال

  

ــال      ــدنيا ك ــسماء ال ــي ال ــي األرض، وف ــار ف ــشمس بالنه ــسابعة كال ــسماء ال ــي ال ــي ف   قمر عل

  .بالليل في األرض

أعطى اهللا تعالى عليا من الفضل جزءا لو قسم على أهل األرض لوسـعهم، وأعطـاه اهللا مـن                   

  .الفهم جزءا لو قسم على أهل األرض لوسعهم

  

ــسخاء      ــى، وزهــده بزهــد أيــوب، وســخاؤه ب ــوط، وخلقــه بخلــق يحي ــين ل ــه بل   شــبهت لين

  .وة داودإبراهيم، وبهجته ببهجة سليمان بن داود، وقوته بق

  

  ٢. الحديث... له اسم مكتوب على كل حجاب في الجنة، بشرني ربي

  

  

  

                                                
  .سقط الواسطة بين سليم ورسول اهللا صلى اهللا عليه وآله اختصارا ١
  . من المؤسف جدا عدم وصول تمام الحديث إلينا٢
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٩٣  
  

  ×من فضائل علي 
  

ــل     ــواهد التنزي ــي ش ــسيره والحــسكاني ف ــي تف ــرات ف ــن    : ف ــد ب ــن محم ــر ب   حــدثني جعف

  هشام، عن عبادة بن زياد، عن أبـي معمـر سـعيد بـن خثـيم، عـن محمـد بـن خالـد الـضبي                          

  :× عن سليم بن قيس عن الحسن بن علي وعبد اهللا بن شريك العامري،

  

  الــسابقون األولــون مــن المهــاجرين واألنــصار  : ( وقــال١إنــه حمــد اهللا تعــالى وأثنــى عليــه  

   ، فكمــا أن للــسابقين فــضلهم علــى مــن بعــدهم كــذلك ألبــي ٢)والــذين اتبعــوهم بإحــسان

  . فضيلته على السابقين بسبقه السابقين×علي بن أبي طالب 

  

   ســقاية الحــاج وعمــارة المــسجد الحــرام كمــن آمــن بــاهللا واليــوم اآلخــر   أجعلــتم: (وقــال

  . وواساه بنفسه| واستجاب لرسول اهللا ٣)وجاهد في سبيل اهللا

  

  ثم عمه حمزة سيد الـشهداء وقـد كـان قتـل معـه كثيـر، فكـان حمـزة سـيدهم بقرابتـه مـن                          

  .|رسول اهللا 

  

  
                                                

  . فراجع٥ ح ١٣٨ ص ١٠ج : أورد الخطبة بكاملها في البحار ١
  .١٠٠اآلية :  سورة التوبة٢
  .١٩اآلية :  سورة التوبة٣
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٤٨٢

ــع المالئكــة فــ     وذلــك . ي الجنــة حيــث يــشاءثــم جعــل اهللا لجعفــر جنــاحين يطيــر بهمــا م

 علـى حمـزة     |وصـلى رسـول اهللا      .  ومنزلتهما منـه   |لمكانهما وقرابتهما من رسول اهللا      

  .سبعين صالة من بين الشهداء الذين استشهدوا معه

  .| لمكانهن من رسول اهللا ١ فضال على غيرهن |وجعل لنساء النبي 

  

ر المـساجد إال المـسجد       بـألف صـالة علـى سـائ        |وفضل اهللا الصالة في مسجد النبـي        

  . وفضله| بمكة، لمكان رسول اهللا ×الذي ابتناه إبراهيم 

  

  اللهـــم صـــل علـــى محمـــد : (قولـــوا:  النـــاس الـــصلوات، فقـــال|وعلـــم رســـول اهللا 

فحقنا على كـل مـسلم   ). وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد  

  .هللاأن يصلي علينا مع الصالة فريضة واجبة من ا

  

ــة      ــا، كرام ــا علين ــه وحرمه ــصدقات علي ــا، وحــرم ال   وأحــل اهللا لرســوله الغنيمــة وأحلهــا لن

  .أكرمنا اهللا وفضيلة فضلنا اهللا بها

  

  

  

  

  

  
                                                

   ما ورد في القرآن في نساء النبي صلى اهللا عليه وآله من تضاعف عذابهم إذا خالفوا حكم اهللاال يخفى ١
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٩٤  
  

  شهادة أويس وعمار وخزيمة بصفين
  

  أنبأنــا أبــو الغنــائم محمــد بــن عليــة بــن الحــسن الحــسني، : ابـن عــساكر فــي تــاريخ دمــشق 

  د اهللا الجعفــي، حــدثنا الحــسين بــن محمــد بــن الفــرزدق،  حــدثنا القاضــي محمــد بــن عبــ 

  حدثنا الحـسن بـن علـي بـن بزيـع، حـدثنا محمـد بـن عمـر، حـدثنا إبـراهيم بـن إسـحاق،                           

  :حدثنا عبد اهللا بن أذينة البصري عن أبان بن أبي عياش عن سـليم بـن قـيس العـامري قـال            

  

  .رأيت أويسا القرني بصفين صريعا بين عمار وخزيمة بن ثابت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ليالهال قيس بنسليم  ........................................................................................

 

٤٨٤

٩٥  
  

   يوم القيامة|أول من يرد على النبي 
  

  ابن شهرآشوب فـي المثالـب عـن محمـد بـن خـشيش عـن التميمـي باألسـناد عـن سـليم،                        

  :سمعت سلمان يقول: قال

  

  إن أول هذه األمة ورودا على نبيهـا أولهـا إسـالما علـي بـن أبـي طالـب، وإن خـراب هـذا                         

  ١).  ى ع ب ابنى ع ر(البيت على يدي رجل من ولد فالن 

  

  

  

                                                
إما بيت اهللا الحرام، أو بيت النبوة التي كان أول خرابها على يدي أصحاب الصحيفة ) هذا البيت(المراد من  ١

إن لم :  منبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلهوالسقيفة، الذين هجموا بيت اإلمامة وأحرقوا بابها ونادى أبو بكر من فوق
اخرج يا علي للبيعة وإال أحرقنا : يبايع علي أحرقوا البيت بأهلها وكرر هذا النداء مناديهم عمر من وراء الباب قائال

عليكم البيت بمن فيها ثم أحرقوا الباب وكسروها ودخلوا البيت من غير رخصة أهلها وهجموا على أهل البيت 
والشتم وضربوا سيدة النساء لحد القتل بما انجر إلى شهادتها، وقتلوا ولدها المحسن عليه السالم، وألقوا حبال بالضرب 

  .في عنق صاحب البيت أمير المؤمنين عليه السالم وأخذوا السيوف على رأسه وأرادوا قتله إن لم يبايع
. ومهجة قلب الرسول اإلمام الحسين عليه السالموكان هذا أول خراب هذا البيت، واستمر ذلك إلى قتل سيد الشهداء 

ثم استمر طيلة أربعة عشر قرنا حتى يبعث اهللا اإلمام المهدي الذي يقوم بإذن اهللا من عند بيت اهللا الحرام وينتقم من 
  .مخربي بيت النبوة في مدينة الرسول صلى اهللا عليه وآله

  ).ى ع ر ى ع ب ابن(واسم مؤسس تخريب البيت كما ترى مذكورة بصورة رمزية 
  :وقد كان أمير المؤمنين عليه السالم يدعو في قنوت صالته على مخربي بيت النبوة ويقول

اللهم العنهما وأنصارهما فقد أخربا بيت النبوة ورد ما بابه ونقضا سقفه وألحقا سماءه ... اللهم العن صنمي قريش
اللهم ... ادا أنصاره وقتال أطفاله وأخليا منبره من وصيه ووارثهبأرضه وعاليه بسافله وظاهره بباطنه واستأصال أهله وأب

  .عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار
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٩٦  
  

  السنة والبدعة، الجماعة والفرقة
  

  :المتقي الهندي في كنز العمال باألسناد عن سليم بن قيس العامري قال

  

  . عن السنة والبدعة وعن الجماعة والفرقة×سأل ابن الكوا عليا 

 | سـنة محمـد   - واهللا -السنة : يا ابن الكوا، حفظت المسألة فافهم الجواب   : ×فقال  

 مجامعة أهل الحـق وإن قلـوا والفرقـة مجامعـة أهـل      - واهللا   -البدعة ما فارقها، والجماعة     و

  .الباطل وإن كثروا
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٤٨٦

٩٧  
  

   عن مستقبل األمة|إخبار رسول اهللا 
  

  حــدثنا : حــدثنا أبــو أحمــد، قــال : محمــد بــن ســليمان الــصنعاني فــي شــرح األخبــار قــال  
حـدثنا عبـد القـدوس بـن إبـراهيم بـن       :  مسلم، قالحدثنا محمد بن عمر بن أبي   : عبيد، قال 

  أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أذينة عـن أبـان بـن أبـي عيـاش عـن سـليم         : مرداس، قال 
  : قال١بن قيس الهاللي عن سلمان 

  
فقـام النـاس   . اخلـوا لـي عـن أهـل البيـت      :  دخلنا عليه فقال للناس    |لما ثقل رسول اهللا     
  .مان إنك منا أهل البيتاقعد، يا سل: وقمت معهم، فقال

  
  ^اإلخبار عن بني أمية وبني العباس ودولة أهل البيت 

  يـا بنـي عبـد منـاف، اعبـدوا اهللا وال تـشركوا بـه شـيئا فإنـه          : ثـم قـال  . فحمد اهللا وأثنى عليـه   
إني رأيت على منبري هذا اثنـي عـشر كلهـم        . لو قد أذن لي بالسجود لم أوثر عليكم أحدا        

  ، كلهـم   ٢د الحرب بـن أميـة وعـشرة مـن ولـد العـاص بـن أميـة                   من قريش، رجلين من ول    
  

                                                
  . فراجع٦١روى سليم مثل هذا الحديث عن جابر وابن عباس في الحديث  ١
سبق ) عشرة من ولد العاص(  فيكون التعبير ب. معاوية ويزيد): رجالن من بني أمية(الظاهر أنه صلى اهللا عليه وآله أراد من قوله  ٢

وال شك في سقط اسم الرجلين من قريش أبي . لسان من الراوي النه يبقى لولد العاص ثمانية، أولهم عثمان والباقي من بني مروان
بكر وعمر، فقد جاء ذكر أئمة الضالل يعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله بمثل العبارة التي في هذا الحديث في مواضع من كتاب 

وفي الحديث  عشرة منهم من بني أمية ورجالن من حيين مختلفين من قريش: ٢٥ففي الحديث : سليم، يعلم منها السقط الذى هنا
رجالن من حيين مختلفين من قريش وعشرة من بني أمية، أول العشرة صاحبك :  أيضا يقول أمير المؤمنين عليه السالم لمعاوية٢٥

فيهم رجالن : ٤٢وفي الحديث . وابنك وسبعة من ولد الحكم بن أبي العاص، أولهم مروانوأنت ) أي عثمان(الذي تطلب بدمه 
رجالن : ٦١وفي الحديث . من حيين من قريش مختلفين تيم وعدي، وثالثة من بني أمية، وسبعة من ولد الحكم بن أبي العاص

 إثم االمة ومثل جميع عذابهم، وعشرة من بني  عليهما مثل- وهما أبو بكر من بني تيم وعمر من بني عدي -من حيين من قريش 
: ٦٧وفي الحديث .  وبقيتهم من ولد أبي العاص بن أمية- وهما معاوية ويزيد -أمية، رجالن من العشرة من ولد حرب بن أمية 

من ) أي معاوية(ن وتسعة من بني أمية وفال) أي أبا بكر وعمر وعثمان(رأيت هؤالء الثالثة : (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
  ).التسعة من آل أبي سفيان وسبعة من ولد الحكم بن أبي العاص بن أمية، يردون أمتي على أدبارها القهقرى
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  .ضال مضل، يردون أمتي عن الصراط القهقرى
  

  .أما إن هلكتهم على يدي ولدك: ثم قال للعباس
  فــاتقوا اهللا فــي عترتــي أهــل بيتــي، فــإن الــدنيا لــم تــدم ألحــد قبلنــا وال تبقــى لنــا  : ثــم قــال

  .وال تدوم ألحد بعدنا
  

  أمــا إنكــم ســتملكون بعــدهم بــاليوم يــومين . ولــة الحــق أبــر الــدولد: ×ثــم قــال لعلــي 
  .وبالشهر شهرين وبالسنة سنتين

  
  ستة لعنهم اهللا في كتابه

ــد فــي كتــاب اهللا، والمكــذب بقــدر اهللا،  : ســتة لعــنهم اهللا فــي كتابــه : |ثــم قــال  الزائ
فيـئهم،  والمستحل مـن عترتـي مـا حـرم اهللا، والتـارك لـسنتي، والمـستأثر علـى المـسلمين ب                    

  .والمتسلط بالجبروت ليذل من أعز اهللا ويعز من أذل اهللا
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٤٨٨

٩٨  
  

  موقع الشيعة في الناس
  

 عـن سـليم بـن قـيس     ×النعمان بن محمد التميمـي المغربـي فـي مناقـب أميـر المـؤمنين        
  :الهاللي قال

  
  إن أهـــل بيتـــي يقطعـــوني وأوصـــلهم، ويحرمـــوني  : ×قلـــت ألميـــر المـــؤمنين علـــي 

  .، ويكلموني وأعفو عنهم، ويشتموني وال أشتمهمفأعطيهم
ــا ال شــوك فيــه، وهــم اليــوم شــوك   : ×فقــال أميــر المــؤمنين علــي   ــاس ورق   عهــدت الن

  .ال ورق فيه
  .ولهم غرضك ليوم فقرك: فكيف أصنع، يا أمير المؤمنين؟ قال: فقلت

  
ادوا صنف يصلونا، وصنف يـصلون النـاس، وصـنف والـوا ولينـا وعـ              : شيعتنا ثالثة أصناف  

  .أولئك األولياء األخيار الحكماء العلماء، وطوبى لهم وحسن مآب. عدونا
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