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(اجمللد َّ
املؤلف
زهري بن علي احلكيم
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مالحظة
هذا الكتاب
طبع ونشر الكرتونياً وأخرج فنِيّاً برعاية وإشراف
شبكة اإلمامني احلسنني (عليهما السالم) للرتاث والفكر اإلسالمي
َّ
وتوَّل العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً
قسم اللجنة العلميّة يف الشبكة
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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
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إهداء
إىل يدت ي نت با لوحالج الرمال .
إىل كامية أهل ند للعصمة اللطهارة.
إىل من جعل هللا هلا كامات لألنبداء اخصاجص لألصفداء.
إىل من فاج هللا هبا مهام لرمهمامني اقضى هبا حالج لحملتاجني.
إىل من يعت لرمؤمتان جبالرها ،اتشافال نتقبدل أعتاهبا اانلال ما انلال من ناكاهتا.
إىل من جعل هللا زايرهتا كزايرة أخدها للسلطان لإلمام علي نن مايى للاضا.
إلدك اي ماال ي ايفاطمة لرمعصامة اي نت يدتي اماالي لإلمام مايى نن جعفا للكاظم.
أهتي هذل للعمل لرمتالضع..........
صلللى هللا علدللك صللدة ال حل وت ألمللتها اال ااتللة لعللت ها تزتللت إلدللك قلابا ،اعللن أعللتلجك نعللتل
فد حامتا هللا من زايرتك للعظمى اشفاعتك للكربى.
علدك اعلى آباجك ا ِ
اللسدم ِ
أخدك اأنتاجه لرمعصامني لرمتتجبني ارمحة هللا اناكاته.
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مقدمة
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اللصللدة اللسللدم علللى أشللامج ل لللآ أ عللني ني اآللله للطدبللني للطللاهاتن ،الللعللن للللتلجم لرمؤنللت
على أعتلجهم امتكاي فضاجلهم من لآلن إىل قدام تام للتتن.
انعت ،قت ع يف هذه لألارلق لرما ة للل تتعللآ تقتلل يلدت للشلهتلء لإلملام لوحسلني نلن عللي
 ،ابا صللاا للل كللات يف كتل أهللل ل للدمج الرمالفقللة يف لل الل رمللا عتللت
نللن أط طالل
للشدعة لإلمامدة  ،لدتسىن للقارئ أا للباحث أا للكات أبي مستاى كان أن جيت ضالته فدها.
هللذل مللع أ ر أقتصللا يف للتقللل عللن لرمصللا ر لرمش للهارة ،نللل نقل ل عمللا تتس ل إلللدهم  -كم للا
تتضح للقارئ للكامي  -طبعا هذل مع قطع للتظا عن لإليتا لعتم تاقل لل لاع علدله ،املع للك
قت تعاض لبعض لألياندت ليتطال ل اتسهدد ،احبث نعض لرمالضدع تتمدما هلذه لرما ة.
الوحمت هلل ر ِ للعارمني.
( قم لرمقتية حايها هللا من للظلم اللظارمني)
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شكا اتقتتا :
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اللص للدة اللس للدم عل للى أش للامج خلق لله ني اآل لله للطدب للني للط للاهاتن الللع للن لل للتلجم لرمؤن للت عل للى
أعتلجهم من لآلن إىل قدام تام للتتن.
انعت :
أشكا اأقتر جها لرمؤمتني من أياتذة امن تتزلتهم ازمدء اتدمدلذ اريلمهم لللذتن نلتلال ملا يف
ايعهم معي يف تصحدح اتاتد مباحثه اريم لك من جها تشكاال علدها.
فجزلهم هللا عن لإليدم خم جزلء لحملستني اتقبل هللا متهم أبحل للقبلاو اافقهلم رمالضلده حبلآ
يا لت ل لآ صلالت هللا علدهم أ عني.
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األول
الفصل َّ
يف بعض ما ورد
يف حق أهل البيت
وشيعتهم

9

11

مات شدهتل .أال...

 :من مات على ح آو ني
قاله
قاو للقاطيب:
 :مللن مللات علللى حل آو ني مللات شللهدتل .امللن مللات علللى حل آو
اقللت قللاو للتلليب
ني جعل هللا زالر قربه لرمدجكة اللامحة .امن مات على ن ض آو ني جلاء تلام للقداملة مكتلابا نلني
عدتده آتل للدلام ملن رمحلة هللا .املن ملات عللى ن لض آو ني ر تلاح رلجحلة ل تلة .املن ملات عللى
ن ض آو ند فد نصد له يف شفاع .
:
قل  :ا كا هذل ل رب للزخمشاي يف تفسمه أبطاو من هذل فقاو :اقاو رياو هللا
م للن م للات عل للى حل ل آو ني م للات ش للهدتل .أال ام للن م للات عل للى حل ل آو ني م للات مؤمت للا
مسللتكمل لإلميللان .أال امللن مللات علللى حل آو ني نشللاه ملللك لرمللات با تللة متكلا انكللم .أال
امن مات على ح آو ني فلتح لله يف قلربه بابان إىل ل تلة .أال املن ملات يف حل آو ني جعلل
هللا قربه مزلر مدجكة للامحة .أال امن مات عللى حل آو ني ملات عللى للسلتة ال ماعلة .أال املن
مات على ن ض آو ني جاء تام للقدامة مكتابا نني عدتده آتل ملن رمحلة هللا .أال املن ملات عللى
ن ض آو ني مات كافال .أال امن مات على ن ض آو ني ر تشم رلجحة ل تة( ).
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أهل آتة للتطهم

 :أهل للبد
قاله
راى لوحاكم للتدساناري:
 ( -1حللت ) أنللا لوحسللن إلاعدللل نللن ني نللن للفضللل نللن ني للشللعال  ،تللا جللتي ،تللا أنللا
نكللا نللن أط شللدبة لوحزلمللي ،تللا ني نللن إلاعدللل نللن أط فللتتك ،حللت عبللت للللامحن نللن أط نكللا
أرملدكللي ،عللن إلاعدللل نللن عبللت هللا نللن جعف لا نللن أط طال ل  ،عللن أندلله قللاو :رم لا نظللا ري للاو هللا
إىل للامحة هانطة قاو :ل عال يل ل عال يل فقال صفدة :ملن اي ريلاو هللا ! قلاو :أهلل ندل
كسللاءه ،رفللع تتتلله،
علدللا افاطمللة الوحسللن الوحسللني ،فجدللم هبللم فللالقى علللدهم للتلليب

إ َّن َما يُر ُ
اَّلل ِلُ ْذه َ
يد َّ ُ
ب
ِ ِ
ِ
ِ

قاو :لللهم هؤالء آيل ،فصل على ني اعلى آو ني النزو هللا عوز اج ولل:
َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َْْ َ ُ َ َ ُ ْ َ
ْ
عنكم الرجس أهل اْلي ِت ويطهركم تط ِهري ( ) هذل حتتث صحدح لإليتا ار خياجاه( ).
اراى أتضا:

( -2حت تا) أنا نكا أمحت نلن يللمان للفقدله ،اأنلا للعبلان ني نلن تعقلا (قلاال) :تلا لوحسلن
نن مكام للبزلر ،تا عثمان نن عما ،تا عبت للامحن نن عبلت هللا نلن تتلار ،علن شلاتك نلن أط لا،
ْ
ُ
إ َّن َما يُر ُ
اَّلل ِلُ ْذه َ
يد َّ ُ
ب َعنك ُم الرج َس
عن عطاء نن تسار ،عن أم يلمة قال  :يف ند نزلل
ِ ِ
ِ
ِ
َ
أ ْه َل ْ َ
إىل علي افاطمة الوحسن الوحسني فقلاو( :هلؤالء
اْليْ ِت ( ) قال  :فأريل رياو هللا

أهل
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ند ) هذل حتتث صحدح على شاط للبخاري ،ار خياجاه( ).
اراى مسلم يف صحدحه قاو:
( حلت تا ) أنلا نكلا نلن أط شللدبة ،اني نلن عبلت هللا نلن للم ( الللفل ألط نكلا ) قلاال :حللت تا
ني نللن نشللا عللن زكلااي ،عللن مصللع نللن شللدبة ،عللن صللفدة نتل شللدبة قالل  :قالل عاجشللة :خللاج
ريلتلة اعلدله ملاط ماحلل ملن شلعا أيلا  ،فجلاء لوحسلن نلن عللي( ) ،فأ خلله،
للتيب
جللاء لوحسللني( ) ،فللتخل معلله ،جللاءت فاطمللة ،فأ خلهللا ،جللاء علللي( ) ،فأ خللله،
َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ً
) :إِنما ي ِريد اَّلل ِِلذ ِهب عنكم الرجس أهل اْلي ِت ويطهركم تط ِهريا ( ).
قاو(

اراله للرتمذي أتضا قاو:
ح للت تا دم للا ن للن ري للددن ،أخ للربان أن للا أمح للت لل لزنمي ،أخ للربان ي للفدان ع للن زند للت ع للن ش للها ن للن
جلللل علللى لوحسللن الوحسللني اعلللي افاطمللة كسللاء قللاو:
حاشل عللن أم يلللمة أن للتلليب

لللهم هؤالء أهل ند احام ; أ ه عتهم لللاج اطهلاهم تطهلمل .فقالل أم يللمة :اأان معهلم
اي رياو هللا قاو ،إنك على خلم .هلذل حلتتث حسلن صلحدح .اهلا أحسلن شليء راي يف هلذل
للبا ( ).
اقاو للذهيب :
اصح أن للتيب

جلل فاطمة ازاجها النتدهما
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نكساء ،اقاو :لللهم هؤالء أهل ند  ،لللهم فأ ه عتهم للاج اطهاهم تطهمل( ).
أقللاو :اقللت صللاح لألحا تللث باختصللاا نللزاو هللذه لآلتللة للكاميللة أبهللل للبدل
ماراله لنن جاتا قاو لنن كثم:

 ،فمتهللا

(حتتث آخلا) قلاو لنلن جاتلا ،حلت تا لنلن لرمثلىن ،حلت تا نكلا نلن لل نلن زبان للعتلزي ،حلت تا
 :نزلل هلذه لآلتلة يف
متتو ،عن لألعمش ،علن عطدلة ،علن أط يلعدت قلاو :قلاو ريلاو هللا
ْ
ْ
ُ
) إ َّن َما يُر ُ
اَّلل ِلُذه َ
يد َّ ُ
ب َعننك ُم النرج َس
علي احسن احسني افاطمة (
يف ايف ٍّ
ِ ِ
ِ
مخسة :و
ِ
ُ
َ ْ َ َْْ َ ُ َ َ ْ َ
ْ
ً
أهل اْلي ِت ويطهركم تط ِهري ( ).
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 :حبهم لوحستة لل كاها هللا يف دكم كتانه ،ان ضهم للسدئة......
قاله
راى لوحاكم لوحسكا :
أخ للرباان ،ع للن للقاض للي أط لوحس للني للتص للديب ،ق للاو :أخ للربان أن للا نك للا ني ن للن لوحس للني للس للبدعي
حبل ل  ،قللاو :حللت لوحسللني نللن إن لالهدم ل صللاا ،قللاو :أخللربان حسللني نللن لوحكللم قللاو :حللت تا
إلاعد للل ن للن أبان ،ع للن فض للدل ن للن لل لزنم ،ع للن أط لا للس للبدعي :ع للن أط عب للت هللا ل للتيل ق للاو:
خل ل علللى علللي نللن أط طال ل ( ) فقللاو :اي [ أ ] اي عبللت هللا أال أنبئللك باوحسللتة لل ل مللن
جاء هبا أ خله هللا ل تة ،ا [با] لسدئة لل من جاء هبا أكبه هللا يف للتار ،ار تقبل لله معهلا عملد
قل  :نلى اي أمم لرمؤمتني قاو :لوحستة حبتا ،اللسدئة ن ضتا .لف لوحاف ما ريمت( ).
اقاو لوحاكم لوحسكا :
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فلالت نللن إنلالهدم للكللايف قللاو :حللت جعفللا نللن ني للفلزلري قللاو :حللت تا علللي نللن لوحسللن نللن
فضاو ،عن للعبان نن عاما للقصبا  ،عن للاندع نن ني نن عماا نن حسلان لرمسللي لألصلم ،علن
فضدل للايان ،عن أط لا للسبدعي قلاو :أخلرب أنلا عبلت هللا ل لتيل ،علن عللي قلاو :قلاو يل :اي
[ أ ] با عبلت هللا أال أخللربحل باوحسللتة للل مللن جللاء هبللا أمللن مللن فللز تللام للقدامللة [ هللي ] حبُّتللا أهللل
للبد  ،أال أخربحل بالسدئة لل من جاء هبلا أكبله هللا عللى اجهله يف انر جهلتم [ هلي ] ن ضلتا أهلل
َّ َ َ ُ َّ ْ ُ ُ ُ
وه ُه ْم ِف ّ
انل ِار ( ).
للبد  .تد أمم لرمؤمتنيَ :و َمن َجاء بِالسيئ ِة فكبت وج
ِ
 :أان عصبة أنتاء فاطمة
قاله
راى لوحاكم للتدساناري:
( حت تا ) أنا نكا نن أط لرم لوحاف بالكافة ،تا ني نلن عثملان نلن أط شلدبة ،حلت ِ
عملي
للقايم نن أط شلدبة ،تلا لل نلن للعلدء ،علن جعفلا نلن ني ،علن أندله علن جلانا قلاو :قلاو ريلاو
 :لكل ِلل نل أٍّم عصللبة تتتمللان إلللدهم إال أنل فاطمللة ،فللأان الدهمللا اعصللبتهما .هللذل حللتتث
هللا
صحدح لإليتا  ،ار خياجاه( ).
هذل إال لعلمه تلن يلدتكا حلذ هلذل لألملا لرمسللم ،مثلل لوحجلاج املن
أقاو :ر تقل للتيبُّ
على شاكلته ،فقت راى لوحاكم للتدساناري لك قاو:
( حت تا ) أنا يهل أمحت نن ني نن عبت هللا نن زاي للتحاي نب تل  ،تا
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جعفا نن ني نن شاكا ،تا نشا نلن مهلالن ،تلا شلاتك علن عبلت لرمللك نلن عملم قلاو :خلل لل
نن تعما على لوحجاج ( احت تا ) إيحاق نن ني نن علي نن خالت لهلامشي بالكافة ،تا أمحلت نلن
مايلى نللن إيللحاق للتمدمللي ،تللا ني نللن عبدللت للتحللان ،تللا صللان نللن مايللى للطلحللي ،تللا عاصللم
نللن هبتلللة قللاو لجتمع لال عتللت لوحجللاج فللذكا لوحسللني نللن علللي فقللاو لوحجللاج ر تكللن مللن رتللة للتلليب
اعت للته للل ن للن تعم للا فق للاو ل لله :ك للذن أتُّه للا لألم للم ،فق للاو :لت للأتد عل للى م للا قل ل ندت للة
اجل ،أا ألقتلتوك قتد ،فقاو:
امصتلق من كتا هللا عوز و
َ
َ
ُ َّ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ و َ َ ُ ُ َ
نو َو ُسنو َ  ) ( ....إىل قالله علوز اج ولل:
َ ....و ِمن ذري ِت ِه داوود وسنَيماَ وَينو ويوس
َ

ْ

َو َزكر َّيننا َو َْْن َ
نَ َو ِعي َ ن َو ِإِلَنا َ  ) ( .....فلأخرب هللا علوز اجل ولل أن عدسلى( ) ملن رتللة آ م
ِ
أب ُّملله قللاو :صللتق  ،فمللا محلللك علللى تكللذتيب
أب ِملله ،الوحسللني نللن علللي( ) مللن رتللة ني
لل...... :
يف جملسللي ،قللاو :مللا أخللذ هللا علللى لألنبدللاء لدبدتتلله للتللان اال تكتمانلله قللاو هللا ع لوز اجل و
َ ُ

ْ

ْ

َ ً َ

ً

ََ ُ َ َ ُ ُ
ور ِه ْم َواش َ ََت ْوا بِ ِه ث َمنا ق َِيل .) ( ....قاو :فتفاه إىل خاليان( ).
فنبذوه وراء ظه ِ
مثل يفدتة ناح
 :أهل ند
قاله
قاو لوحاكم للتدساناري:
أخربان مدمان نن إيحاق لهلامشي ،حت تا أمحت نن عبت ل بار ،حت تا تان
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نن نكم ،حت تا لرمفضل نن صان ،عن أط إيلحاق ،علن حلتش للكتلا قلاو :لعل أبا ر تقلاو
 اها آخذ نبا للكعبة  :أتُّها للتان من عاف  ،فأان ملن علافتم املن أنكلا  ،فلأان أنلا ر لعلتقاو :مثل أهل ند مثل يفدتة ناح من ركبها جنا ،امن ختلل عتهلا ريلاق .هلذل
رياو هللا
حتتث صحدح على شاط مسلم ار خياجاه( ).
اقاو لوحاكم للتدساناري أتضا :
( أخرب ) أمحت نن جعفا نن محتلن للزلهت نب لتل  ،تلا للعبلان نلن إنلالهدم للقالطدسلى ،تلا ني
نن إلاعدل لالمحسي ،تا مفضل نن صان عن أط إيحاق عن حتش للكتلا قلاو :لعل أبا ر
تقللاو اهللا آخللذ نبللا للكعبللة :مللن عللاف  ،فللأان مللن عللاف امللن أنكللا  ،فللأان أنللا ر لعل للتلليب
تقاو :أال إن مثل أهل ند فدكم مثل يفدتة نلاح ملن قامله ملن ركبهلا جنلا ،املن ختلل عتهلا
رياق( ).
اقاو لهلدثمي يف جممعه:
قاو :مثل أهل ند مثل يفدتة ناح من ركبها يلم املن
اعن عبت هللا نن للزنم أن للتيب
تاكها رياق .راله للبزلز افده لنن هلدعة اها لني( ).
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 :اللذي نفسي ندته ال تب ضتا أهل للبد أحت إال أكبه هللا يف للتار
قاله
راله لوحاكم للتدساناري:
أخللربانه أنللا نكللا أمحللت نللن إيللحاق لإلمللام ،أنبللأ عبدللت نللن حللاث لوحللاف لرمعللاامج بالعجللل ،تللا
إيلحاق نللن إنلالهدم نللن عبللت للللامحن للب للاي ،تللا لا نللن عبللت لوحمدللت أصللله مللن للكافللة النتقللل إىل
لرماصل ،تا عماا نن قد لرمدجي ،عن عطدلة للعلايف ،علن أط يلعدت ل لترى قلاو :قتلل قتدلل عللى
بارمتتتللة فصللعت لرمتللرب خطدبللا فقللاو :مللا تللتران مللن قتللل هللذل للقتدللل نللني أظهللاكم
عهللت للتلليب
 :الللذي نفسلي ندلته للا أجتملع عللى قتلل ملؤمن
داث  .قلالال :اهللا ملا علمتلا لله قلاتد .فقلاو
ملن أهلل للسلماء اأهلل لألرع ارضلال نله أل خلهلم هللا دعلا جهللتم ،الللذي نفسلي ندلته ال تب ضللتا
أهل للبد أحت إال أكبوه هللا يف للتار( ).
راى لوحاكم لوحسكا قاو:
أخربان أنا عثمان يعدت نن ني لوحمي [ أخربان ] جتي أمحلت نلن إيلحاق لوحلمي قلاو :حلت تا
جعفا نن يهل قاو :حت تا أنا زرعة اعثملان نلن عبلت هللا للقاشلي قلاال :أخلربان لنلن هلدعلة ،علن أط
 :اي علل ُّلي لللا أن أمل صللامال حللذ صللارال كللاألا ،
لللزنم ،عللن جللانا ،قللاو :قللاو ريللاو هللا
اص لللال ح للذ ص للارال كاوحت للااي ،أن ض للاحل ألك ل لبوهم هللا عل للى مت للاخاهم يف للت للار .راله اع للة م للن

أصحانتا
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عن عثمان( ).
اراى أتضا فقاو:
أخربان أنا رشدت ني نن أمحت نن لوحسن لرمقائ قاو :حت تا أنا لوحسني أمحت نلن ني نلن جعفلا
للبحللمي إمللدء ،قللاو :أخللربان أنللا عمللاا أمحللت نللن ني لوحاشللي قللاو :حللت تا إيللحاق نللن إن لالهدم
للب اي قاو :حت تا لا نن عبلت لوحمدلت قلاو :حلت تا عملاا نلن قلد  ،علن عطدلة :علن أط يلعدت،
فصللعت لرمتللرب خطدبللا اقللاو :اللللذي نفل ني ندللته ال
قللاو :قتللل قتدللل بارمتتتللة علللى عهللت للتلليب
تب ضتا أهل للبد أحت إال أكبوله هللا علوز اج ولل يف للتلار عللى اجهله .راله اعلة علن إيلحاق ملتهم

مطني ،ازل  :على اجهه( ).
اقاو أتضا:
أخربان أنا يعت للسلعتي قلاو :حلت تا أنلا لوحسلن عللي نلن ني نلن اثنل ل طدل قلاو :حلت تا
يلدمان نن أمحت نن أتلا قلاو :حلت تا لللتناي قلاو :حلت تا عبلت لللازلق ،قلاو :أخلرب معملا ،علن
 :اي عللي للا أن أمل
للزهاي .علن جلانا نلن عبلت هللا اأنل نلن ماللك قلاال :قلاو ريلاو هللا
أن ضاحل ألكبوهم هللا على متاخاهم يف للتار( ).
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 :فلللا أن رجللد صللفن نللني للللاكن الرمقللام فصلللى اصللام لقللي هللا اهللا مللب ض ألهللل
قاللله
خل للتار
ند ني
راى لوحاكم للتدساناري:
( حت تا ) أنا جعفا أمحت نن عبدت نن إنالهدم لوحاف لأليتي هبمتلن ،تا إنلالهدم نلن لوحسلني
نللن تزتللل ،تللا إلاعدللل نللن أط أاتل  ،تللا أط ،عللن محدللت نللن قللد لرمكللي عللن عطللاء نللن أط رباح
قلاو :اي نل عبلت لرمطلل
اريمه من أصحا لنن عبان عن عبت هللا نلن عبلان أن ريلاو هللا
إ يللأل هللا لكللم للداث أن تثبل قللاجمكم ،اأن تهللتى ضللالكم ،اأن تعلللم جللاهلكم ،ايللأل هللا
لفن نللني للللاكن الرمقللام فصلللى اصللام ،لقللي هللا
أن جيعلكللم جللا لء جنللتلء رمحللاء ،فلللا أن رجللد صل ق
اها مب ض ألهل ند ني خلل للتلار .هلذل حلتتث حسلن صلحدح عللى شلاط مسللم ار خياجلاه(
).
راى لوحاكم للتدساناري:
( حللت تا ) أنللا عبللت هللا ني نللن عبللت هللا للصللفار ،تللا أنللا عبللت هللا ني نللن عبللت هللا نللن لوحسللن
لالصبها  ،تا ني نن نكم لوحضامي ،تا ني نن فضدل للضيب ،تا أبان نن جعفا نن علل  ،علن
:
جعفا نن إاين ،علن أط نضلاة ،علن أط يلعدت ل لترى قلاو :قلاو ريلاو هللا
اللذي نفسي ندته ال تب ضتا أهل للبد أحت إال أ خله هللا للتار .هذل حلتتث صلحدح عللى شلاط
مسلم ار خياجاه( ).
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اراى للطربل قاو:
حللت تا أمحللت نللن ني لرمللاي للب للتل ي ،قللاو :ان حللا نللن لوحسللن للطحللان ،قللاو :ان حسللني نللن
لوحسن لألشقا ،قاو :ان قد نن للاندع ،عن لدث ،عن لنن أط لدلى ،عن لوحسلن نلن عللي( ):
قللاو :للزملال ما تتللا أهللل للبدل  ،فقنلله مللن لقللي هللا علوز اجل ولل اهللا تللاُّان خللل
أن ريللاو هللا
ل تة نشفاعتتا ،اللذي نفسي ندته ال تتفع عبتل عمله إال تعافة ِ
حقتا( ).
راى للطربل قاو:
حللت تا للعبللان نللن للفضللل لأليللفاطي ،تللا إلاعدللل نللن أط أات ل  ،حللت أط ،عللن محدللت نللن
اي نل عبلت لرمطلل إ
قد  ،عن عطلاء نلن أط رباح ،علن نلن عبلان قلاو :قلاو ريلاو هللا
يللأل هللا لكللم للداث يللألته أن تثبل قللاجمكم اتعلللم جللاهلكم اتهللتي ضللالكم ايللألته أن جيعلكلم
جا لء جنتلء رمحاء ،فلا أن رجد صفن نني للاكن الرمقام اصلى اصام ،مات اهلا ملب ض ألهلل
ارضي عتهم خل للتار( ).
ند ني
اراى لوحاكم لوحسكا :
أخربان أنلا لوحسلن لألهلالزي قلاو :أخلربان أنلا لوحسلن للشلملزي قلاو :حلت تا أنلا للعبلان للبصلاي
قللاو :حللت تا إلاعدللل نللن أط أاتل قللاو :حللت أط عللن محدللت نللن قللد لرمكللي ،عللن عطللا نللن أط
رباح ،عن لنن عبان قاو :قاو رياو هللا صلى هللا علده اآله
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ايلللم :اي ن ل هاشللم إ يللأل هللا لكللم للداث ،يللأل هللا أن تعلللم جللاهلكم ،اأن تثب ل قللاجلكم،
اجيعلكللم جللابا جنبللاء رمحللاء ،فلللا أن رجللد صللفن نللني للللاكن الرمقللام ،لقللي هللا مب ضللا لبل هاشللم
ألكبوه هللا على اجهه يف للتار( ).
راى لوحاكم لوحسكا :
حت أنا يهل ل امعي قاو :أخربان أنا حفص عما نن أمحت قاو :أخربان أنا لوحسلن لل نلن
عبللت هللا نللن علللي للصللايف ،قللاو :حللت تا أنللا إيللحاق إن لالهدم نللن لوحسللني للتسللرتي ،قللاو :حللت تا
لوحسني نن إ رت ل اتاي ،قاو :حت تا أنا عثمان ل حتري ،عن فضاو نن جبلم ،علن أط أماملة

 :إن هللا خلآ لألنبداء من شلجا شلذ اخلقل اعلدملا ملن شلجاة
للباهلي قاو :قاو رياو هللا
الحتة ،فأان أصلها ،اعلي فاعها ،الوحسن الوحسني امارها ،اأشداعتا أارلقها ،فمن تعلآ ن صلن ملن
أريصااا جنا ،امن زلغ هاى ،الا أن عانتل عبت هللا أل علام ألل علام ألل علام ،ر تلترحل

ُ َّ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ً َّ
تلد ... :قنل ا أسنلككم عَين ِه أجننرا إِا

دبوتتلا أهلل للبدل أكبوله هللا عللى متخاتله يف للتلار.
ْ
ْ
ال َم َو َّد َة ِِف اك ُق ْر َب.) ( ......
اراى ل الرزمي قاو:
اهبللذل لإليللتا عللن ني نللن أمحللت نللن شللا لن هللذل ،حللت للقاضللي أنللا ني لوحسللن نللن ني نللن

مايى ،عن علي نن اثن  ،عن حفص نن عما ،عن ل نن جعفا ،عن عبت لللامحن نلن إنلالهدم،
 :ملن أحل و علدمللا قبللل هللا
علن مالللك نللن أنل  ،علن انفللع ،عللن لنللن عملا قللاو :قللاو ريللاو هللا
متلله صللدته اصللدامه اقداملله اليللتجا عللاءه ،أال امللن أح ل و علدمللا أعطللاه هللا نكل ِلل عللاق يف نتنلله
متتتة يف ل تة ،امن أح و آو ني أمن من لوحسا الرمدزلن اللصالط ،أال امن مات
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علللى حل ِ آو ني فللأان كفدللله با تللة مللع لألنبدللاء ،أال امللن أن للض آو ني جللاء تللام للقدامللة مكتللابا
نني عدتده :آت من رمحة هللا( ).
 :أان حا رمن حارنكم ،ايلم رمن يارمكم
قاله
قاو لوحاكم للتدساناري:
( أخللربان ) أمحللت نللن جعفللا للقطدعللي ،تللا عبللت هللا نللن أمحللت نللن حتبللل حللت أط ،تللا تلدللت نللن
إىل علل ٍّلي
يلللدمان ،تللا أنللا ل حللامج ،عللن أط حللازم ،عللن أط هاتللاة قللاو ( :نظللا للتلليب
)  ،فق للاو :أان ح للا رم للن ح للارنكم ،اي لللم رم للن ي للارمكم ) ه للذل
افاطم للة الوحس للن الوحس للني(
حتتث حسن من حتتث أط عبت هللا أمحت نن حتبل ،عن تلدت نن يللدمان ،فلق ر أجلت لله رالتلة
ريمها ( اله شاهت ) عن زتت نن أرقم (حت تاه) أنا للعبلان ني نلن تعقلا  ،تلا للعبلان نلن ني نلن
لل للتاري ،ت للا مال للك ن للن إلاعد للل ،ت للا أي للباط ن للن نص للا لهلم للتل  ،ع للن إلاعد للل ن للن عب للت لل للامحن
أنلله قللاو لعلل ٍّلي افاطمللة
للسللتي ،عللن صللبدح مللاىل أِم يلللمة ،عللن زتللت ن لن أرق للم ،عللن للت لليب
) :أان حا رمن حارنتم ،ايلم رمن يارمتم( ).

الوحسن الوحسني(
اقاو لنن حبان:
أخربان لوحسن نن يفدان ،حت تا أنا نكا نن أط شدبة  ،حت تا مالك نلن إلاعدلل ،علن أيلباط
قللاو لفاطمللة
نلن نصللا ،علن للسللتي ،علن صللبدح ملاىل أِم يلللمة ،علن زتللت نلن أرقللم أن للتليب
الوحسن

24

) :أان حا رمن حارنكم ،ايلم رمن يارمكم( ).

الوحسني(
قاو للذهيب:
أمحلت نللن حتبللل :حللت تا تلدللت نللن يلللدمان :حلت تا أنللا ل حللامج ،عللن أط حللازم ،عللن أط هاتللاة:
إىل علي افاطمة الوحسن الوحسلني(

) فقلاو :أان حلا رملن حلارنكم ،ايللم

نظا للتيب
رمن يارمكم( ).
 :للتجلام أملان ألهلل لألرع ملن لل لاق ،اأهلل ندل أملان أل ومل ملن لالخلتدمج ،فلق ل
قاله
خالفتها قبدلة من للعا لختلفال فصارال حز إنلد .
اراى لوحاكم للتدساناري:
( حلت تا ) مكلام نللن أمحلت للقاضلي ،تللا أمحلت نلن علللي لالبار ،تلا إيلحاق نللن يلعدت نلن لركللان
للتمشللقي ،تللا خلدللت نللن علل أنللا عمللا اللستايللي أظتلله عللن قتللا ة ،عللن عطللاء ،عللن لنللن عبللان
 :للتجللام أمللان ألهللل لألرع مللن لل للاق ،اأهللل ند ل أمللان أل وم ل مللن
قللاو :قللاو ريللاو هللا
لالخللتدمج ،فللق ل خالفتهللا قبدلللة مللن للعللا لختلف لال فصللارال حللز إنلللد  .هللذل حللتتث صللحدح
لإليتا ار خياجاه( ).
اجل
قاله
 :من آ ل يف أهلي ،فقت آ ى هللا عوز و
كا للصان للشامي:
اراى أنا نعدم عن علي  -رضي هللا تعاىل عته  -قاو :قاو رياو هللا صلى
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اجل ( ).
هللا علده (اآله) ايلم  :من آ ل يف أهلي ،فقت آ ى هللا  -عوز و
 :من أن ض أهل للبد فها متافآ
قاله
كا للصاوحي للشامي:
اراى لإلمللام أمحللت يف لرمتاق ل عللن أط يللعدت قللاو :قللاو ريللاو هللا
للبد فها متافآ( ).
اقاو مسلم يف صحدحه:
( حت تا ) أنا نكا نن أط شدبة حت تا اكدع اأنا معااتة ،عن لألعمش.

 :مللن أن للض أهللل

احت تا ل نن ل الللف له :أخربان أنا معااتة ،عن لألعمش ،عن عتى نلن اثنل  ،علن زر
إيل :أن ال
قللاو :قللاو علللي( ) :اللللذي فلللآ لوحبللة ان لاأ للتسللمة إنلله لعهللت للتلليب لأل ِمللي
و
بُّ إال مؤمن ،االتب ض إال متافآ( ).
اقاو للرتمذي:
حللت تا عدسللى نللن عثمللان نللن أخللي للل نللن عدسللى للاملللي ،أخللربان للل نللن عدسللى للاملللي عللن
لألعمش ،عن عتي نن اثن  ،عن زر نن حبدش ،عن
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للتلليب لأل ِمللي :أنلله ال بُّللك إال مللؤمن ،اال تب ضللك
إيل للتلليب
علللي ( ) قللاو :لقللت عهللت و
 .هللذل حللتتث حسللن
إال متللافآ .قللاو عللتي نللن اثن ل  :أان مللن للقللان للللذتن عللا هلللم للتلليب
صحدح( ).
قاو لوحاكم للتدساناري:
( حت تا ) أنا جعفا أمحت نن عبدت لوحاف هبملتلن ،تلا لوحسلن نلن عللى للفسلاي ،تلا إيلحاق
نللن نشللا للكللاهلي ،تللا شلاتك ،عللن قللد نللن مسلللم عللن أط عبللت هللا ل للتيل ،عللن أط ر قللاو :مللا
كتو للا نع للامج لرمت للافقني إال نتك للذتبهم هللا اريل لاله اللتخلل ل ع للن للص لللالت ،الل للب ض لعل للي ن للن أط
طال  .هذل حتتث صحدح على شاط مسلم ار خياجاه( ).
قاله
 :من ي و علدما ،فقت يبو
راى لوحاكم للتدساناري الهلدثمي الللف لأل واو قاو:

أخربان أمحت نن كامل للقاضي ،تا ني نن يعت للعايف ،تا ل نن أط نكلم ،تلا إيلالجدل ،علن
أط إيللحاق ،عللن أط عبللت هللا ل للتيل قللاو :خل ل علللى أِم ي لللمة فقال ل يل :أتس ل ري للاو
تقلاو :ملن
هللا ! فقل  :معا هللا أا يبحان هللا أا كلمة حناها ،فقال  :لع ريلاو هللا
يل و علدملا فقلت يلبو  .هلذل حلتتث صلحدح لإليلتا ار خياجلاه ،اقلت راله نكلم نلن عثملان للبجلللي
عن أط إيحاق نزاي ة ألفاظ( ).
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اقاو لهلدثمي :راله أمحت ارجاله رجاو أط عبت هللا ل تيل اها قة( ).
اقاو لوحاكم للتدساناري:
أخرب ني نلن أمحلت نلن لدم للقتطلاي ،تلا أنلا قدنلة للاقاشلي ،تلا أنلا عاصلم ،علن عبلت هللا نلن
لرمؤمل حت أنا نكا نن عبدت هللا نن أط ملدكة ،عن أنده قاو :جاء رجل ملن أهلل للشلام ،فسل و
َّ
 :إَِ
علدمللا عت للت لن للن عب للان فحص للبه لن للن عب للان ،فق للاو :اي ع للت وا هللا! آ ت ل ري للاو هللا
و ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ
َّ َ ُ ْ ُ َ
و
ً
وَ َّ َ
ً
وَل كَ َعنَ ُه ُم َّ ُ
اَّلل َو َر ُس َ ُ
اَّلل ِِف ادلنيا واْل ِخر ِة وأعد لهم عذابا س ِهي ( ) ،لا كان رياو
اَّلين يؤذ
ِ
حدما آل تته .هذل حتتث صحدح لإليتا ار خياجاه( ).
هللا

اقاو لوحاكم للتدساناري:
حللت تا أنللا جعفللا أمحللت نللن عبدللت لوحللاف هبمللتلن ،تللا أمحللت نللن مايللى نللن إيللحاق للتدمللي ،تللا
جتللتو نللن اللللآ ،تللا نكللم نللن عثمللان للبجلللي قللاو :لعل أبا إيللحاق للتمدمللي تقللاو :لعل أبا

عب للت هللا ل للتيل تق للاو :حجج ل اأان ري للدم ،فم للارت بارمتتت للة ،اإ ل للت للان عت للآ الح للت ف للاتبعتهم،
 ،فس للمعتها تق للاو :اي ش للبد ن للن رنع للي ،فأجاهب للا رج للل
ف للتخلال عل لى أِم ي لللمة زاج للت لليب
يف ان تكللم !! قللاو :اأىن لللك .
جل ل جللامج :لبدللك اي أمتللاه! قال ل  :تس ل ُّ ريللاو هللا
قال  :فعلي نن أط طال قاو :إان لتقلاو أشلداء ناتلت علاع لللتندا .قالل  :فلق لعل ريلاو هللا
صلى هللا علده (اآله)
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ايلم تقاو :من ي و علدما ،فقت يبو امن يبو فقت ي و هللا تعاىل( ).
اراى لهلدثمي فقاو:
اعللن أط نكللا نللن خالللت نللن عافطللة :أنلله أتللى يللعت نللن مالللك فقللاو :نل ل أنكللم تعاضللان علللى
علي بالكافة فهل يلببته  .قلاو :معلا هللا الللذي نفل يلعت ندلته لقلت لعل ملن ريلاو هللا
ي ِ ٍّ
تقللاو :يف علل ٍّلي شللدئا لللا اضللع لرمتشللار علللى مفاقللي مللا يللببته أنللتل .راله أنللا تعلللى اإيللتا ه
حسن( ).
اراى لهلدثمي أتضا فقاو:
اعللن أط عبللت هللا ل للتيل قللاو :قالل يل أ ُّم يلللمة :اي أبا عبللت هللا! أتسل ُّ ريللاو هللا ! .قلل :
! .قالل ل  :أل للد تسل ل ُّ عل للي ،ام للن بُّ لله ! .اق للت ك للان ري للاو هللا
أىن تسل ل ُّ ري للاو هللا
بُّه .راله للطربل يف للثد ة ،اأنا تعلى ارجاو للطربل رجاو أط عبت هللا اها قلة ،اراى
قاو مثله( ).
للطربل نعته إبيتا رجاله قات( ) إىل أِم يلمة عن للتيب
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 :لللهم ال ت حذ تات علدما
قاله
راله لنن عساكا قاو:
أخللربان أنللا ني عبللت للكللامي نللن محللزة ،ان عبللت للعزتللز نللن أمحللت للكتللا  ،اأخللربان أنللا للقايللم عبدللت
هللا نللن عبللت هللا نللن هشللام نللن يلالر للعتسللي للللتلرل قللاال :أان أنللا عبللت هللا لوحسللني نللن عبللت هللا نللن
ني نن إيحاق نلن إنلالهدم نلن زهلم للطالنلسلي للشلاهت قلتم علدتلا مشلآ ،أان خلاو أط خدثملة نلن
يلللدمان نللن حدللترة للقاشللي ،أان إيللحاق نللن يللدار للتصللديب ،ان أنللا عاصللم ،عللن أط ل لالح ،عللن
) نعللث علدمللا يف ي لاتة قال ل :
جللانا نللن صللبح ،عللن أِم ش لالحدل ،عللن أِم عطدللة أن للتلليب (
فاأتته رلفعا تتته ،اها تقاو :لللهم ال ت حذ تات علدما( ).
نه
على با ل تة اأتتدت رياو هللا
ليم لإلمام علي
راى لنن حتبل الوحاف ل طد للب تل ي الللف لأل واو قاو:

حللت أمحللت نللن إي لالجدل ،قثتللا ني نللن عثمللان ،قثتللا زك لااي نللن للل تتللاي ،ان للل نللن يللار ،ان
أشعث نن ِ
عم حسن نن صان  -اكلان تفضلل علدله  -ان مسلعا ،علن عطدلة للعلايف ،علن جلانا نلن
 :مكتا عللى با ل تلة دملت ريلاو هللا ،عللي
عبت هللا لألنصاري قاو :قاو رياو هللا
أخا رياو هللا قبل أن ختلآ للسماالت أبلفي يتة( ).
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قاو لرمتااي:
تلام لال تلني فأيللم اصلللى
( عللي أخلي يف لللتندا الآلخلاة ) كدل اقلت نعلث ريلاو هللا
تللام للللثداثء فمك للث تصلللي مس للتخفدا يللبع يللتني كم للا راله للط لربل ع للن أط رلفللع ،ايف لألاي ل
للط لربل ع للن ج للانا مافاع للا :مكت للا عل للى با ل ت للة ال إل لله إال هللا دم ل أت ري للاو هللا ،عل للي أخ للا
قبللل أن خيلللآ للسللماالت الألرع أبلفللي يللتة .افدلله عللن أط أمامللة أن ريللاو هللا
ريللاو هللا
آخللى نللني للتللان اآخللى ندتلله انللني علللي( ) .قللاو لإلمللام أمحللت :مللا جللاء يف أحللت مللن
علي( ) .اقاو للتدسلاناري :ر تلا يف ح ِلآ أحلت ملن للصلحانة باألحا تلث
للفضاجل ما جاء يف ٍّ
لوحسان ما ار يف ِ
علي( )( ).
حآ ٍّ
راى للطربل قاو:
حللت تا ني نللن عثمللان نللن أط شللدبة ،تللا عبللا ة نللن زاي لأليللتي ،تللا عمللاا نللن اثنل  ،عللن أط

قللاو :لع ل ريللاو هللا
محللزة للثمللايل ،عللن يللعدت نللن جبللم ،عللن أط لوحم لالء خللا م للتلليب
تقللاو :رملوا أيللاي ط إىل للسللماء خلل ل تللة فاأتل يف يللاق للعللا مكتللابا ال إللله إال هللا
ني رياو هللا أتتته نعلي انصاته( ).
قاو:
قاو لرمتقي لهلتتي :إنه
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رمللوا أيللاي ط إىل للسللماء خل ل ل تللة فاأت ل يف يللاق للعللا لألميللن مكتللا  :ال إللله إال هللا ني
نعلي( ) انصاته ( .ط  -عن أط لوحمالء )( ).
رياو هللا(
) ،أتتته ٍّ
قاو أنا نعدم لالصبها :
حللت تا ني نللن عمللا نللن يللار لوحللاف  -امللا كتبتلله إال عتلله  -قللاو :حللت ني نللن لوحسللني نللن
ما لن من أصلل كتانله قلاو :أنبلأان أمحلت نلن لوحسلن للكلايف قلاو :تلا إلاعدلل نلن علدلة ،علن تلان
قللاو :قللاو ريللاو هللا
نللن عبدللت ،عللن يللعدت نللن جبللم ،عللن أط لوحم لالء صللاح ريللاو هللا
صللفا ي
 :رأت ل لدلللة أيللاي ط مثبتللا علللى يللاق للعللا أان رياي ل جتللة عللتن ،ني
نعلي .ريات من حتتث تان عن يعدت نن جبم ر نكتبه إال من هذل للاجه( )
من خلقي أتتته ٍّ
للل قدلل فدهلا :
أقاو :اال اجه لل النة رمن عامج فضاجل أمم لرملؤمتني عللي نلن أط طالل
كتمها أعتلؤه حستل اأحباؤه خافا اخاج نني هذتن ما مأل ل افقني.
اإلمام علي

قسيم اجلنة والنار

عن عبت هللا نن أمحت نن حتبل:
فقاو له (النن حتبل) رجل :اي أبا عبت هللا ما تقاو يف هذل لوحلتتث لللذي تلااى أن علدملا قسلدم

للتار  .فقاو :اما تتكاان من ل ألد راتتا عن للتيب صلى
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هللا علدلله (اآللله) ايلللم قللاو لعلللي( ) :ال بُّللك إال مللؤمن اال تب ضللك إال متللافآ  .قلتللا :نلللى
قاو :فأتن لرمؤمن قلتا يف ل تة ،قاو :اأتن للكافا قلتا :يف للتار ،قاو :فعلي قسدم للتار( ).
قاو لنن حستاته لوحتفي:
 :إ ل يئلتم هللا عوز اج ولل فايلألاه للايلدلة
اراى عن يعدت ل تري قاو :قاو رياو هللا
عللن للايللدلة ،فقللاو :هللي رجللة يف ل تللة ،اهللي ملللة ألل ماقللاة مللا نللني لرماقللاة
فسلئل للتلليب
جاي للفان ل ال شهال ،اهي ما نني ماقاة جاها إىل ماقاة زناجت ،اماقاة ايقات إىل ماقاة هل
تللؤتى هبللا تللام للقدامللة حللذ تتصل مللع رجللة للتبدللني ،فهللي يف رجللة للتبدللني كللالقما نللني للكالكل ،
فد تبقى تامئلذ نليب اال شلهدت اال صلتتآ إال اقلاو :طلا رملن كانل هلذه للترجلة لله ،فدلأ ي للتلتلء
 ،فأقبلل تامئلذ تئلزر تانطله ملن
اجل تسلمعه دلع ل للآ هلذه للترجلة حململت
من عتت هللا عوز و
نللار علللى ج لرملللك اإكلدللل للكالمللة ،اعلللي نللن أط طال ل أمللامي ،اندللته ل لالجي اهللا ل لالء لوحمللت
مكتا علده :ال إله إال هللا لرمفلحان هم للفاجزان ،اإ ل ماران بارمدجكلة قلالال :هلذلن نبدلان مايلدن
حذ أعلا تلك للترجة ،اعلي تتبع حذ إ ل صات يف أعد رجلة متهلا ،اعللي أيلفل مل ِ نترجلة
فد تبقى تامئذ نيب اال صتتآ اال شهدت إال قاو :طا هلذتن للعبتتن ما أكامهما عللى هللا ،فدلأ ي
للت للتلء م للن قب للل هللا عل لوز اج ل ولل تس للمعه للتبد للان اللص للتتقان اللش للهتلء الرمؤمت للان :ه للذل حبد لليب ني
اهذل علي الدي طا رمن أحبوه ااتل رمن أن ضه.
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 :فللد تبقللى أحللت اللن عللا لحل أا نص ل لللك ح لابا أا جحللت لللك حقللا إال
قللاو للتلليب
ليا اجهه الضطان قلتماه ،فلد تبقلى تامئلذ أحلت الن أحبولك اي عللي إال( ) لنشلاح هللذل للكلدم
إيل :أمللا أحللتمها فاض لالن خللازن
النللدض اجهلله افللاح قلبلله ،فبدتمللا أان كللذلك اإ ل تلكللني قللت أقللبد و
ل تان ،اأما لآلخا فمالك خازن للتملن فدتنا رضلالن اتقلاو :للسلدم علدلك اي ريلاو هللا ،فلأقاو:
للسدم علدك أتُّها لرملك فما أحسن اجهك اأطد ر ك
فدقللاو :أان خللازن ل تللان اهللذه مفللاتدح ل تللة نعللث هبللا رنللك فخللذها اي أمحللت ،فللأقاو :قلت قبلل
لللك مللن رط ،فللله لوحمللت علللى مللا فضللل نلله ،أ فعهللا إىل علل ٍّلي نللن أط طال ل  ،تافللع رض لالن

اتتنا مالك للتملن فدقاو :للسدم علدك اي أمحت ،للسدم علدك اي ني فأقاو :للسدم علدك أتُّهلا
لرملك فمن أن فما أقبح اجهك اأنكا رؤتتك فدقاو :أان خازن للتملن فهلذه مقالدلت للتلار نعلث
هبللا إلدللك رنللك فخللذها اي أمحللت ،فللأقاو :قللت قبل ل لللك مللن رط فللله لوحمللت علللى مللا فضللل ،
أ فعها إىل أخي علي نن أط طال  ،تاجع مالك للتملن ،فدقبل علي امعه مفلاتدح ل تلة امقالدلت
للتللار حللذ تق ل علللى عج للزة جهللتم ،اقللت تطللاتا شللارها اع للد زفمهللا الش للتت حاهللا ،اعلللي آخ للذ
علي قت أطفأ نارحل هليب ،فدقاو هللا عللي( ) :قلاي اي جهلتم خلذي
نزمامها فتقاو له جهتم :اي ُّ
هذل ،التاكي هذل ،خذي هذل عتاي ،التاكلي هلذل الدلي ،اأن جهلتم تامئلذ أشلت مطااعلة ملن ريلدم
أحتكم لصاحبه ،فقن شاء تلذهبها تتله "ميتلة ظ" اإن شلاء تلذهبها نسلاه "تسلاة ظ" ،ا هلتم تامئلذ
لعلي( ) يف ما أيماها نه يف دع ل دتآ( ).
مطااعة ٍّ
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على للتان ألايعتهم خمل

لا قسم متقبة من متاق أمم لرمؤمتني
راى لنن أط شدبة:
حت تا علي نلن مسلها ،علن فطلا ،علن أط للطفدلل ،علن رجلل ملن أصلحا للتليب

قلاو:

علي من لرمتاق ما لا أن متقبة متها قسم نني للتان ألايعهم خمل( ).
لقت جاء يف ٍّ
لقاحه للا الوحس للن الوحس للني اماهت للا
 :تق للاو :أان للش للجاة افاطم للة فاعه للا اعل للي
قال لله
اشدعتتا ارقها اأصل للشجاة يف جتة عتن اياجا لك يف ياجا ل تة
راله لوحاكم للتدساناري قاو:
( حت تا ) أنا نكا ني نن حداته نن لرمؤمل لهلملتل  ،تلا إيلحاق نلن إنلالهدم نلن عبلا أان عبلت
للللازلق نللن مهللام ،حللت أط حللت أط ،عللن مدتللاء نللن أط مدتللاء مللاىل عبللت للللامحن نللن عللامج قللاو:
تقلاو :أان للشلجاة افاطملة
خذال ع ِ قبل أن تشا لألحا تث باألباطدل ،لع رياو هللا
فاعهللا اعلللي لقاحهللا الوحسللن الوحسللني اماهتللا اشللدعتتا ارقهللا ،اأصللل للشللجاة يف جتللة عللتن ايللاجا
لك يف ياجا ل تة.
هذل منت شا ( ) اإن كان كذلك فقن إيحاق للتناى صتاق ،اعبت لللازلق اأنلاه اجلته قلات
الع مته اهللا أعلم( ).
امدتاء ماىل عبت للامحن نن عامج قت أ رحل للتيب

35

 :ها أن اشدعتك

 ( ....أالئك هم خم للربتة )  -لإلمام عليقاله
قاو لوحاكم لوحسكا :
أخربان أنا نكا لوحار ي أخربان أنا للشدخ لالصبها  ،حلت تا إيلحاق نلن أمحلت للفاريلي ،حلت تا
حفص نن عما لرمهاقلا  ،حلت تا حداتلة  -تعل إيلحاق نلن إلاعدلل  -علن عملا نلن هلاران ،علن
َّ
عماا ،عن جانا ،عن ني نن علي ا لدم نلن حلذر علن لنلن عبلان قلاو :رملا نزلل هلذه لآلتلة :إَِ
و
َّ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ
َ ُ
َّاَّل َ َ ُ
لعللي :هلا أنل
نري اك َ ِِ َّين ِة ( ) قلاو للتليب
ات أو َِلنَ هنم خ
ِ
ين آمنوا َوع ِمَوا الص ِ
اِل ِ
اشللدعتك ،أت ي أن ل اشللدعتك تللام للقدامللة رلضللني ماضللدني ! ،اأي ي ع لتاحل ريضللابا مقمحللني قللاو
(علللي ) :اي ريللاو هللا امللن عللتاي قللاو :مللن ت لربأ متللك العتللك قللاو ريللاو هللا
قاو :رحم هللا علدما تامحه هللا( ).
راى لنن عساكا اللسداطي اللشاكا الللف لأل واو قاو:

 :مللن

أخللربان أن للا للقاي للم نللن للس للماقتتي ،أان عاص للم نللن لوحس للن ،أان أن للا عمللا ن للن مه للتي ،أان أن للا
للعبان نن عقتة ،ان ني نن أمحت نن لوحسن للقطال  ،ان إنالهدم نن أن لألنصاري ،ان إنلالهدم نلن
جعفا نن عبت هللا نن ني نن مسلمة ،علن أط لللزنم ،علن جلانا نلن عبلت هللا قلاو :كتولا عتلت للتليب (
) :قللت أ كللم أخللي ،للتفل
) ،فأقبللل علللي نللن أط طالل ( ) ،فقللاو للتلليب (

إىل للكعبللة فضلاهبا ندللته ،قللاو :اللللذي نفسللي ندللته إن هللذل اشللدعته هلللم للفللاجزان تللام للقدامللة،
قللاو :إنلله أ والكللم إميللاان معللي ،اأافللاكم نعهللت هللا ،اأقللامكم أبمللا هللا ،اأعللتلكم يف للاعدللة ،اأقسللمكم
بالساتة،
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اأعظمكم عتت هللا مزتلة .قلاو :انزلل
ْ
اك َ ِِ َّي ِة ( ) قاو :فكان أصحا ني (

َ ُ
َّ َ ُ ْ َ َ
إ ََّ َّاَّل َ َ ُ
نَ ُه ْ
نم َخ ْ ُ
نري
ات أو َِل
ِ ِ
ينن آمننوا َوع ِمَنوا الص ِ
ناِل ِ

) إ ل أقبل علي قالال :قت جاء خم للربتة( ).
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 :إن علدما اشدعته هم للفاجزان تام للقدامة
قاله
راى لنن عساكا:
أخربان أنلا للقايلم نلن للسلماقتتي ،أان أنلا لوحسلني نلن للتقلار ،أان أنلا لوحسلني نلن أخلي مدملي،
أان أمحت نن ني نن يعدت لهلمتل  ،ان علي نن لوحسني نن عبدلت ،ان إلاعدلل نلن أبان ،ان يلعت نلن
طال أنا عدم للشدبا  ،عن جلانا نلن تزتلت ،علن ني نلن عللي قلاو :يلأل أم يللمة زاج للتليب (
صلى هللا علده (اآله)
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) تقاو :إن علدما اشدعته هم للفلاجزان تلام

) فقال  :لع للتيب (

ايلم ) ،عن علي(
للقدامة( ).
راى لنن عساكا قاو:

أخربان أنا للقايم نن لوحصلني ،اأنلا لرمالهل أمحلت نلن ني نلن عبلت لرمللك قلاال :أان للقاضلي أنلا
للطد ل ط للاها ن للن عب للت هللا ،ان أن للا أمح للت ني ن للن أمح للت ن للن لل طات ل  ،أان عم للا ن للن ني ن للن نص للا
للكاريللتي ،ان أمحللت نللن للل للصللايف ،ان للل نللن لوحسللن نللن للف لالت للق لزلز ،ان عبللت هللا ،عللن أط
) إىل علل ٍّلي فقللاو :هللذل اشللدعته هللم للفللاجزان تللام
هللاران ،عللن أط يللعدت قللاو :نظللا للتلليب (
للقدامة( ).
لإلمام علي  :أن اشعتك يف ل تة
قاله
راى دتث للعالق ادتث للشام الللف لأل واو قاو:

حت لوحسن نن أط طال  ،حت تا أمحت نن إنالهدم ،اصان نن أمحت نلن تلان للبلزلز ،حلت تا
عصام نن لوحكم للعكربي ،حت تا دع نلن عملا للبصلاي ،حلت تا يلالر ،علن ني نلن جحلا ة ،علن
 :أن اشدعتك يف ل تة( ).
علي قاو :قاو رياو هللا
للشعيب ،عن ٍّ
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 :أن اشدعتك تطلبان يف لرماق اأنتم يف ل تان تتتعمان

لإلمام علي
قاله
اقاو لوحاكم لوحسكا :
انه( ) قاو [ :قاو ] رياو هللا

َ َُُُْ ُ َْ َ ُ َْ
اْل ْك َ ُ
نِ ( )
علي فدكم نزل  :ا ْزنهم اكفزع
 :اي ُّ

[أن اشدعتك] تطلبان يف لرماق  ،اأنتم يف ل تان تتتعمان( ).
عتت خااجهم من للقبار
أحالو شدعة لإلمام علي
راى لنن عساكا قاو:
أخربان أنا للعدء صاعت نلن أط للفضلل نلن أط عثملان لرملالد  ،أان أنلا ني عبلت هللا نلن أط نكلا
نللن أمحللت للسللقطي ،ان أنللا للفضللل ني نللن أمحللت نللن ني نللن ل للارا لوحللاف  -إمللدء  -أان أنللا ني
نن جعفا نن ني نن أمحت نن ني لرمعاامج بانن لرمتدم للكات نب تل  ،ان أنا ني للقايلم نلن جعفلا
نللن ني نللن عبللت هللا نللن ني نللن عمللا نللن علللي نللن أط طالل  ،حللت أط جعفللا نللن ني ،عللن أندلله
ني نن عبت هللا ،عن أط عبت هللا جعفا نن ني للصلا ق( ) ،علن ني نلن عللي للبلاقا( )،
عن أنده علي نن لوحسني( ) ،عن أنده لوحسني نن علي( ) ،عن أنده أمم لرملؤمتني عللي نلن
أط طال ( )
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) :اي علل ُّلي إ ل كللان تللام للقدامللة خيللاج قللام مللن قبللارهم لبايللهم للتللار
قللاو :قللاو ريللاو هللا (
على جناج من نار أزمتها تالقد محلا ،تلزفهم لرمدجكلة إىل لحملشلا .فقلاو عللي :تبلارحل هللا ملا أكلام
علي هم أهل االتتك اشدعتك ادبلاحل بانلك حبليب
هؤالء على هللا .قاو رياو هللا (
) :اي ُّ
ا با حب هللا هم للفاجزان تام للقدامة( ).

يف فضل اإلمام علي

وشيعته

قاو ل الرزمي النن لرم ازيل اللقتتازي الللف لأل واو قاو:

إيل مللن مهللتلن -
اأخللرب يلدت لوحفللاظ شللها لر نللن شللماته نللن شللها لر للللتتلمي  -فدمللا كتل و
أخللربان أنللا للف للتح عبللتان نللن عبللت هللا نللن عبللتان لهلمللتل  -كتانللة ،حللت تا للشللدخ أنللا ط للاها
 ،حت تا للفضلل نلن للفضلل نلن للعبلان،
لوحسني نن علي نن يلمة ،عن مستت زتت نن -يل
حللت تا أنللا عبللت هللا ني نللن يللهل ،حللت تا ني نللن عبللت هللا للبلللاي ،حللت إنلالهدم نللن عبدللت هللا نللن
 ،عللن أندلله ،عللن
للعللدء ،حللت أط ،عللن زتللت نللن علللي نللن لوحسللني نللن علللي نللن أط طال ل
تللام فتحل خدللرب :لللاال أن تقللاو
قللاو :قللاو ريللاو هللا
جللته ،عللن علللي نللن أط طالل
فدللك طالجل مللن أمل مللا قالل للتصللارى يف عدسللى نللن مللامي ،لقلل فدللك للدللام مقللاال ال ل ُّلا علللى
ملل ٍّلم مللن لرمسلللمني إال أخللذال مللن تلال رجلدللك ،افضللل طهللارحل تستشللفان نلله ،الكللن حسللبك أن
تكللان مل ِ اأان متللك تللا اأر للك ،اأنل مل ِ تتزلللة هللاران مللن مايللى إال أنلله ال نلليب نعللتي ،أنل
تؤ ي ت اتقاتل على يت  ،اأن يف لآلخاة أقا للتان م ِ  ،اأن ريتل على لوحاع خلدف ،
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علي لوحاع ،اأن ُّأاو لخل ل تة ملن أمل  ،اإن شلدعتك
تذا عته لرمتافقني ،اأن ُّأاو من تا و
على متانا من نلار رالء ملااتني ،مبدضلة اجلاههم حلايل ،أشلفع هللم فدكانلان ريلتل يف ل تلة جلمل ،
اإن عت واحل ريتل ظماء مظمئلني ،مسلا ة اجلاههم مقمحلني ،حانلك حلاط ايللمك يللمي ،ايلاحل

يللاي اعدندتللك عدندل  ،اي لاتاة صللترحل كس لاتاة صللتري ،اأن ل با علمللي ،اإن الللتحل الللتي،
اوحمك وحملي ا ملك ملي ،اإن لوحلآ معلك الوحلآ عللى لسلانك ايف قلبلك انلني عدتدلك ،الإلميلان
خمال وحمك ا مك كملا خلال وحملي ا ملي ،اأن هللا علوز اج ولل أملا أن أنشلاحل أنلك اعرتتلك يف
علي لوحاع ملب ض للك ،اال ت دل عتله دل للك،
ل تة ،اأن عت واحل يف للتار [ ،اي علي ] ال تا و
قللاو :قللاو علللي :فخللارت للله يللبحانه اتعللاىل يللاجتل امحتتلله علللى مللا أنعللم نلله علل ولي مللن لإليللدم
( ).
اللقاآن ،احبب إىل خاث للتبدني ايدت لرمايلني
راى ل ات قاو:
أخرب لرمشاتخ ل لة من أهل لوحلة للسلدتلن لإلماملان لاو لللتتن أمحلت نلن مايلى نلن طلااان
لوحس ل  ،اج للدو لل للتتن عب للت لوحمد للت فخ للار ن للن معللت ن للن فخ للار لرماي للاي علدهم للا للامح للة ،الإلم للام
للعدمللة جنللم للللتتن أنللا للقايللم جعفللا نللن لوحسللن نللن للل نللن يللعدت رمحللة هللا علللدهم نللاالتتهم ،عللن
للسللدت لإلمللام مشل للللتتن شللدخ للشللامج فخللار نللن معللت نللن فخللار لرمايللاي،عن شللا لن نللن جربجدللل
للقمي ،عن جعفا نلن ني للتارتسل  ،علن أندله ،علن أط جعفلا ني نلن عللي نلن لوحسلني نلن باناتله
للقمي رمحه هللا قاو :حت تا علي نن أمحت نن عبت هللا نن أمحت نن أط
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عبللت هللا للربقللي ،عللن أندلله عللن جللته أمحللت نللن أط عبللت هللا ،عللن أندلله ني نللن خالللت ،عللن ريدللاث نللن
إنالهدم ،عن اثن نن تتار ،عن يعت نن طات عن يعدت نن جبم ،عن لنن عبان قاو:
اي عل ُّلي أان متتتلة لوحكملة
 :لعلي نلن أط طالل
قاو رياو هللا
اأنل باهبلا ،الللن تلؤتى لرمتتتلة إال مللن قبلل للبللا  ،اكلذ ملن زعللم أنله بل اتب ضللك ألنلك مل ِ
اأان مت للك ،وحم للك م للن وحم للي ،ا م للك م للن م للي ،اراح للك م للن راح للي ،ايل لاتاتك م للن يل لاتا ي،
اعدندتك من عدند  ،اأن إمام أم اخلدف علدها نعتي.
يللعت مللن أطاعللك ،اشللقي مللن عصللاحل ،ارنللح مللن تللاالحل ،اخسللا مللن عللا لحل ،افللاز مللن لزمللك،
اهلك من فارقك .مثلك امثل لألجمة ملن اللتحل نعلتي مثلل يلفدتة نلاح ،ملن ركل فدهلا جنلا ،املن
ختل عتها رياق ،امثلكم مثل للتجام كل وما ريا جنم طلع جنم إىل تام للقدامة( ).
رواايت متفرقة
قاو ل الرزمي أتضا يف متاقبه:
اأخللربان شللها لر هللذل  -إجللازة  -أخللربان عبللتان  -هللذل كتانللة  -حللت تا للشللدخ أنللا للفللاج محللت
نن يهل ،حت تا أنا للعبان أمحلت نلن إنلالهدم نلن تاكلان ،حلت تا زكلااي نلن هلا أنلا للقايلم نب لتل ،
حت تا ني نن زكااي لل لألط ،حلت تا لوحسلن نلن مايلى نلن ني نلن عبلا ل لزلر ،حلت تا عبلت للامحلان
نن للقايم لهلمتل  ،حت تا أنا حاث ني نن ني للطالقا أنا مسلم ،عن ل الص لوحسن نن
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علي نن ني نن علي نن مايى نن جعفا نن ني نن علي نن لوحسني نن علي نلن أط طالل  ،علن
للتاصللح علللي نللن ني نللن علللي نللن مايللى نللن جعفللا نللن ني نللن علللي نللن لوحسللني نللن علللي نللن أط
طالل  ،عللن للثقللة ني نللن علللي نللن مايللى نللن جعفللا نللن ني نللن علللي نللن لوحسللني نللن علللي نللن أط
طال  ،عن للاضا علي نلن مايلى نلن جعفلا نلن ني نلن عللي نلن لوحسلني نلن عللي نلن أط طالل ،
عللن لألمللني [ مايللى نللن جعفللا نللن ني نللن علللي نللن لوحسللني نللن علللي نللن أط طالل عللن للصللا ق
) ،عللن للبللاقا ني نللن علللي نللن
جعفللا نللن ني نللن علللي نللن لوحسللني نللن علللي نللن أط طال ل (
) ،عن للزكي زتلن للعانلتتن عللي نلن لوحسلني نلن عللي نلن أط
لوحسني نن علي نن أط طال (
) ،علن لرماتضلى أملم لرملؤمتني عللي
) ،عن للرب لوحسلني نلن عللي نلن أط طالل (
طال (
 ،علن لرمصلطفى ني لألملني يلدت لألاللني الآلخلاتن صللى هللا عللدهم أ علني أنله
نن أط طالل
 :اي أبا لوحس للن! كلِ للم للش للم فقا للا تكلم للك .ق للاو عل للي :
ق للاو لعل للي ن للن أط طالل ل
للسدم علدك أتُّها للعبت لرمطدع لانه ،فقال للشم  :علدلك للسلدم اي أملم لرملؤمتني ،اإملام لرمتقلني
اقاجللت لل للا لحملجلللني ،اي علل ُّلي أن ل اشللدعتك يف ل تللة ،اي علللي ُّأاو مللن تتشللآ لألرع عتلله ني
أن ل  ،اأ واو مللن للت ني ،أن ل  ،اأ واو مللن تكسللى ني أن ل  ،فانك ل علللي يللاجتل اعدتللاه
اقللاو :اي أخلي احبدلليب ،لرفلع رأيلك فقللت باهلى هللا نللك
تلذرفان باللتما  ،فانكل علدله للتليب
أهل يبع لاالت( ).
قاو أنا للشجا لهلمتل :
(عن) علي نن لوحسني ( .....عن رياو هللا

) قاو :
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علي إن هللا قت ريفا لك الذرتتك الالتحل األهلك الشدعتك احملليب شلدعتك فانشلا فقنلك لألنلز
اي ُّ
للبطني( ).
راى لرمتقي لهلتتي قاو:
 :اي علللي ! إن هللا أمللا أن أ ندللك اأعلمللك
عللن علللي( ) قللاو  :قللاو ريللاو هللا
لتعي  ،اأنزل هذه لآلتة ( اتعدها أ ن العدة ) فأن أ ن العدة لعلمي ( حل ).
 :يللأل هللا
عللن علللي( ) يف قاللله ( اتعدهللا أ ن العدللة ) قللاو  :قللاو يل ريللاو هللا
شللدئا فتسللدته ( ع النللن ما اتلله اأنللا
أن جيعلهللا أ نللك اي علل ُّلي ! فمللا لعل مللن ريللاو هللا

نعدم يف لرمعافة ) ( ).
علي ما كت أبايل ملن ملات ملن أمل اهلا تب ضلك
اقاو أتضا( :عن) هبز نن حكدم.......اي ُّ
مات تها اي أا نصالندا( ).
اقاو لوحاكم للتدساناري:
( حت تا ) نكا نلن ني للصلميف تلاا ،تلا إيلحاق ،تلا للقايلم نلن أط شلدبة ،تلا لل نلن تعللى
لأليلللمي ،تللا عمللار نللن زرتللآ عللن أط إيللحاق ،عللن زاي نللن مطللامج ،عللن زتللت نللن أرقللم قللاو :قللاو
 :مللن تاتللت أن للل حدللا ي اميللات مللا ي ،اتسللكن جتللة ل لللت لل ل اعللت رط،
ريللاو هللا
فلدتاو علدما نن أط طال  ،فقنه لن خياجكم من هتى ،الن تتخلكم يف ضدلة.
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هذل حتتث صحدح لإليتا ار خياجاه( ).
اقاو ل الرزمي:
اأخربان لإلمام لألجل أخي مش لألجمة أنا للفاج ني نن أمحت لرمكي ،قاو أخلربان لإلملام للزلهلت
أنا ني إلاعدل نن علي نن إلاعدل ،حت للسدت لإلمام لألجل لرماشت باهلل أنلا لوحسلني لل نلن
لرمافآ باهلل ،أخربان أنا طاها ني نن علي نن ني نن تاي للالع نن للعدمج ،أخلربان أنلا جعفلا
ني نن أمحت نن ني نن محا لرمعاامج بانن متدم ،أخرب أنا ني للقايم نن جعفلا نلن ني نلن عبلت
هللا نللن ني نللن عمللا نللن علللي نللن أط طالل حللت أط جعفللا ني ،عللن أندلله ني ،عللن أط عبللت هللا
جعف للا ن للن ني ن للن عل للي للب للاقا ،ع للن أند لله ني ن للن عل للي للب للاقا ،ع للن أند لله عل للي ن للن لوحس للني ي للدت
تقلاو :ملن أحل
للعانتتن ،عن أنده لوحسني نلن عللي للشلهدت قلاو :لعل جلتي ريلاو هللا
أن ل حدا ي اميلات الا ي اتلتخل ل تلة للل اعلت رط ،فلدتلاو عللي نلن أط طالل ا رتتله أجملة
لهلتى امصاندح للتجى من نعته ،فقام لن خياجاكم من با لهلتى إىل با للضدلة( ).
اقاو لوحاكم لوحسكا :
أخرب أنا نكا ني نن أمحت نن علي لرمعماي ،قاو :حت تا أنا جعفلا ني نلن عللي نلن لوحسلني
للفقدله قللاو :حلت تا أط ،قللاو :حلت تا يللعت نلن عبللت هللا ،علن أمحللت نلن ني نللن عدسلى ،عللن للعبللان
نن معاامج ،عن لوحسني نلن زتلت ،علن للدعقلاط ،علن عدسلى نلن عبلت هللا للعللاي علن أندله ،علن أط
جعفا للباقا( )،
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 :مللن يلواه [ مللن أرل " خ " ] أن
عللن أندلله( ) ،عللن جللته( ) قللاو :قللاو ريللاو هللا
جياز على للصالط كالاتح للعاص اتل ل تلة ن لم حسلا فلدتلاو ِ
ايل ااصلدي اصلاحيب اخلدفل
على أهلي عل ولي نلن أط طالل ( ) ،املن يلواه [ املن أرل " خ " ] أن تلل للتلار فلدلرتحل االتتله
،فاعزة رط اجدله أنه لبا هللا للذي ال تؤتى إال متله ،اأنله للصلالط لرمسلتقدم اأنله لللذي تسلأو هللا
عن االتته تام للقدامة( ).
رملا اجلت ملن أهلل ل لدمج الحلت
أقاو :لا تتبلع لرمتصل احبلث علن شلدعة أملم لرملؤمتني
إ ما كلان أهلل ل لدمج أبهلل خ ٍّ
 ،التبلاعهم أعلتلءه ،فلانظا
لدمج إال تخلالفتهم لعللي اأنتلاءه

للللذتن حارنلال اقتللال اصلللبال افعللل هبللم مللا فعللل امللا لللك إال أاللم الللال
مللن هللم شللدعة علللي
 ،فمللن أالئللك للشللدعة عمللار نللن اييللا الرمقللتل احجللا نللن عللتي ارشللدت لهلجللاي
علدمللا اأنتللاءه
امدللثم للتمللار اريللمهم فللانظا أتضللا مللن مثللل هللؤالء  -يف تامتللا افدمللا أي ي مللن لألايم  -يف عقدللتهتم
أباللم حجل هللا اخلفللاءه يف أرضلله بالللتص،
اأنتللاءه لرمعصللامني
التبللاعهم ألمللم لرمللؤمتني
فقنك لن جتت من الفقهم يف عقدتهتم ريم للشدعة لال عشاتة ،فهم من لعتقت نعقاجتهم ،املا زلللال
تلقان ما لقده أالجلهم .بتتا هللا بالقاو للثان على االتة ني اآله للطدبني للطاهاتن.
هم لرمستضعفان نعته
 :أبن آو ني
إخباره
قاو لوحاكم لوحسكا :

َ
َ ُ ُ َ َّ
يد أَ ن ُم َّن ََع
امن يارة للقصص [ أتضا نزو ] فدها قاله تعاىل :ون ِر
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َّ

َْ

َ َ

َ َ

ْ

ين ْ
استُ ْضع ُفوا ِف اْل ْرض َوَنْ َعَ ُه ْم أئمة َوَنْ َعَ ُه ُم ال َوارث َ
اَّل َ
ي ( ).
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
اقاو أتضا :حت أنا لوحسن للفاريي قاو :حت تا أنا جعفا ني نلن عللي للفقدله قلاو :حلت تا
أمحلت نلن ني نلن لهلدلثم للعجللي قلاو :حلت تا أمحلت نلن لل نلن زكلااي للقطلان ،قلاو :حلت تا نكلا نللن

عبت هللا نن حبد قاو :حت تا دم نن هبلاو ،عن أنده ،علن ني نلن يلتان ،علن لرمفضلل نلن عملا،
قللاو :لعل جعفللا نللن ني للصللا ق( ) تقللاو :إن ريللاو هللا نظللا إىل علللي الوحسللن الوحسللني
فبكلى اقللاو :أنلتم لرمستضللعفان نعللتي .قلاو لرمفضللل :فقلل لله :مللا معللىن للك اي لنللن ريللاو هللا
َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ
اَّلينن استضن ِعفوا ِِف
قلاو معتلاه :أنكلم لألجملة نعلتي إن هللا تعلاىل تقلاو :ون ِريند أَ نمننن َع ِ
َ ََْ َُ ُ ْ
َْْ َ ََْ َ
ُ
َ
ْ
َ
اْلر ِض وَنعَهم أئمة وَنعَهم الو ِار ِثي ( ) فهذه لآلتة فدتا جارتة إىل تام للقدامة( ).

اقاو لوحاكم لوحسكا :
أخربان عبت للامحن نن لوحسن قاو :أخربان ني نن إنالهدم نن يلمة قلاو :أخلربان ني نلن عبلت هللا

نللن يلللدمان قللاو :حللت تا للل نللن عبللت لوحمدللت لوحمللا قللاو :حللت تا ش لاتك ،عللن عثمللان عللن أط
صللا ق :عللن رندعللة نللن انجللذ ،قللاو :قللاو علللي :لللدعطف ون علدتللا [ للللتندا ] عط ل للض للاان عل للى
َْ
َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َّ
ين ْ
اَّل َ
استُ ْض ِع ُفوا ِِف اْل ْر ِض ( ).
التها .قاأ ون ِريد أَ نمن َع ِ
اقاو لوحاكم لوحسكا :

48

[ قاو ]:احت تا طاها نن أمحت قاو :حت تا للصباح نن ل ،عن لوحلارث نلن حصلمة ،علن أط
صا ق ،عن حتش ،عن علي( )  :من أرل أن تسلأو علن أملاان اأملا للقلام ،فلقان اأشلداعتا تلام
خلللآ هللا للسللماالت الألرع علللى يللتة مايللى اأشللداعه ،اإن عللتاان تللام خلللآ للسللماالت الألرع
َ

َْ

على يتة فاعان اأشداعه; فلدقلاأ هلؤالء لآلتلة :إِ ََّ فِ ْر َع ْو ََ َعنل ِِف اْل ْر ِض ( )( .اناتلت أن لن
عللى للللذتن ليتضللعفال  -إىل [ قاللله - ] :للذران ) .فأقسللم بالللذي فلللآ لوحبللة; انلاأ للتسللمة اأنللزو
للكتللا علللى مايللى صللتقا اعللتال ; لللدعطف ون علللدكم هللؤالء لآلايت [كللذل] عطل للضللاان علللى
التها [ .اراله أتضا ] عبدت نن حتش عن للصباح [كما] يف كتا فالت( ).
اقاو لوحاكم لوحسكا :
أخللرب أنللا نكللا لرمعمللاي [ أخللربان ] أنللا جعفللا للقمللي [ أخللربان ] ني نللن عمللا لوحللاف نب للتل
قللاو :حللت تا ني نللن حسللني قللاو :حللت تا أمحللت نللن ريللتم نللن حكللدم قللاو :حللت تا شلاتح نللن مسلللمة
قللاو :حللت تا إنلالهدم نللن تايل  ،عللن عبللت ل بللار ،عللن [عثمللان] لألعشللى للثقفللي ،عللن أط صللا ق
َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ
اَّلين استضن ِعفوا
قاو :قاو علي(
)  :هي لتا  -أا فدتلا  -هلذه لآلتلة :ون ِريد أَ نمن َع ِ
َْ
َ
ْ
َ
َ
اْل ْرض َو ََنْ َعَ ُه ْم أئمة َوَنْ َعَ ُه ُم ال َوارث َ
ي ( ).
ِِف
ِ
ِِ
اقاو لوحاكم لوحسكا :
فلالت نلن إنلالهدم للكلايف قللاو :حلت جعفلا نلن ني للفلزلري اني نللن لوحسلني نلن زتلت ل دللاط،
قاال [ ،حت تا ] عبا نن تعقا  ،عن إنالهدم نن ني
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ل ثعمي ،عن عبت ل بار ،عن أط لرم مة قلاو :قلاو عللي (
َْ
َ َّ ُ َ َ َّ
ين ْ
اَّل َ
استُ ْض ِع ُفوا ِِف اْل ْر ِض ( ) ( ).
أَ نم َّن َع ِ

) :فدتلا نزلل

هلذه لآلتلةَ :ونُر ُ
يند
ِ

حديث االبتالء
قاو لهلدثمي:
اعن عملارة نلن لل نلن خاللت نلن عافطلة قلاو :كتولا عتلت خاللت نلن عافطلة تلام قتلل لوحسلني نلن
ٍّ
 :أنكم يتبتلان يف أهلل ندل ملن نعلتي.
على فقاو لتا خالت :هذل ما لع من رياو هللا
راله للطربل اللبزلر ارجاو للطربل رجاو للصحدح ريم عمارة اعمارة ا قه لنن حبان( ).
أهل اخلالف ال يتبعون النيب

يف أهل بيته

كتبلاعهم رمعااتلة ا اتله
أقاو :كثم من أهل ل دمج لتبعال لرمب ضلني الرمعلا تن آلو للبدل
اإقلالرهم فدفللتهم ،اهللاالء هللم أظهللا مصللتلق جتلل فدلله لرمعللا ة ألهللل ندل للتبللاة ،اهللذل ال تتكللاه
ل تللان امللع لللك جتللتهم كث لمل مللا أيخللذان تللتهم اأحكللامهم عللن هللؤالء اأمثللاهلم اللن عللا ال للللذتن
عتلتما
حبهم إميان ان ضهم نفاق .ايدتجلى لك متى لرتباطهم بارمعلا تن ألهلل ندل للتبلاة
إ ر تقلع أتلتتتا عللى تا لة أحلت ملتهم إال اهلا الن ا قلاه
نتعاع لرتلجم قتللة لإلملام لوحسلني
اأ تال علده ،انذكا هتا نعض للتما ج.

51

اتباعهم للنواصب
فتجت للكثم متهم اللال التبعال لرمتافقني نتصلبهم للعلتلء ألهلل ندل للتبلاة
فقت راى أنا نعدم لالصبها لك فقاو :

اهلم نتلا أمدلة ،

حت تا ني نن علي ،تا لوحسني نن ني نن محا  ،تا عماا نن عثملان ،تلا خاللت نلن تزتلت ،علن
جعانة قاو :كان ال تقام أحت من ن أمدة إال ي و علدما فلم تسبه عما نن عبت للعزتز.
فقاو كثم عزة:
ِ
ِ
تتبع يجدوةق ْجم ِاِم
قالْد ق فلم تق ْشت ْم علدما قاقرْ خت ْ ناماي ار ْ
قر قجاء فص وتقْ ق للذي قل ْل ق بالذي
كل مسل ِم( ).
فقل قع ْل ق فأضحى رلضدا ُّ
أقاو :اال تتكا لتباعهم لب أمدة ل تان ،ايأ كا نعلض ملا فعلله نتلا أمدلة أبهلل للبدل

تا ة تزتت نن معااتة.
لتباعهم أبا هاتاة ( )
قاو لنن أط شدبة يف مصتفه:
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يف

لتباعهم أبا هاتاة ( )
قاو لنن أط شدبة يف مصتفه:
حللت تا ش لاتك ،عللن أط تزتللت لألا ي ،عللن أندلله قللاو :خللل أنللا هاتللاة لرمسللجت فاجتمعتللا إلدلله،
تق للاو :م للن كتل ل م للااله فعل للي
فق للام إلد لله ش للا فق للاو :أنش للتحل باهلل ! ألع ل ري للاو هللا
مااله ،لللهم الو من الاله ،اعا من عا له ،فقاو :نعم ،فقلاو للشلا  :أان متلك نلائ ،أشلهت أنلك
قت عا ت من الاله االلد من عا له ،قاو :فحصبه للتان باوحصا( ).
أبو هريرة يلعن أمري املؤمنني

ليتقرب ملعاوية

قاو عبت لوحمدت نن أط لوحتتت لرمعتزيل:
قللاو أنللا جعفللا( أي لاليللكايف ) :اراى لألعمللش ،قللاو :رم لوا قللتم أنللا هاتللاة للع لالق مللع معااتللة
عام ل ماعة ،جاء إىل مسجت للكافة ،فل وما رأى كثاة من
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ليللتقبله مللن للتللان جثللا علللى ركبتدلله ،ضللا صلللعته م لالرل ،اقللاو :اي أهللل للع لالق ،أتزعمللان أ
تقللاو :إن
أكلذ علللى هللا اعللى ريلاله ،اأحللاق نفسلي بالتللار ! اهللا لقللت لعل ريللاو هللا
لك ِلل نل ٍّيب حاملا ،اإن حاملي بارمتتتللة ،ملا نلني علم إىل لار ،فمللن أحلتث فدهلا حلتاث ،فعلدله لعتللة هللا
الرمدجكة اللتان أ عني  ،اأشلهت باهلل أن علدملا أحلتث فدهلا :فل وملا نللم معااتلة قالله أجلازه اأكامله،
اااله إمارة لرمتتتة( ).
اأكتفي تا كاه للذهيب من للثتاء اللتبجدل يف أط هاتاة قاو:
 ،أن للا هات للاة للتاي للي
أن للا هات للاة لإلم للام للفقد لله لبته للت لوح للاف  ،ص للاح ري للاو هللا
للدما  .يدت لوحفاظ لأل بات( ).
اتباعهم الناصيب أزهر بن عبد هللا احلرازي
قاو فده للذهيب :
أزها نن عبت هللا نن دع لوحالزي قدل :ها نن يعدت عن عبت هللا نن نسا ،اطاجفة ،اعته عملا
نن جعثم ،افاج نن فضالة ،ا اعة انصيب( ).
اقاو فده أتضا يف مدزلن لالعتتلو :
أزهللا نللن عبللت هللا لوح لالزي لوحمصللي تقللاو :هللا أزهللا نللن يللعدت نعللي حسللن لوحللتتث ،لكتلله
انصيب تتاو من علي .) ( -
أقاو :امع لك فها مقباو ،ا قة عتت أهل ل دمج.
قاو فده للعجلي:

53

أزها نن عبت هللا لوحالزي شامي قة نعي( ).
اقاو فده لنن حجا للعسقد :
أزها نن عبت هللا نن دلع لوحلالزي محصلي صلتاق تكلملال فدله للتصل اجلزم للبخلاري أبنله لنلن
يعدت من ل امسة ( ).
اتباعهم حريز بن عثمان الناصيب البغيض
اقت لمتاز نصفات:
 - 1جتاهاه نلعن أمم لرمؤمتني علي نن أط طال
كا لنن حبان النن ل ازي النن عساكا الللف لأل واو قاو:
حاتللز نللن عثمللان للاحللى مللن أهللل محللص كتدتلله أنللا عثمللان ،تللااي عللن رلشللت نللن يللعت اأهللل
للشام ،راى عته نقدة ،الت يتة امانني امات يتة دث ايلتني اماجلة ،اكلان تلعلن عللي نلن طالل
رض لالن هللا علدلله بال للتلة يللبعني مللاة ،ابالعشللي يللبعني مللاة ،فقدللل للله يف لللك :فقللاو :هللا للقللاطع
رؤان آباجي اأجتل ي بالقان ،اكان لعدلة إىل مذهبله ،اكلان عللي نلن عدلا كلي رجاعله عتله،
الد لك تحفاظ عته( ).
اراى لنن عساكا:
أخللربان أنللا لوحسللن علللي نللن أمحللت نللن لوحسللن لرماحللت ،أان أنللا لرمظفللا هتللا نللن إن لالهدم نللن ني
للتسفي ،أان عبت هللا ني نن أمحت نن ني نن يلدمان
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لوحاف  ،أان أنلا عللي ني نلن ني نلن دملا لرمعلتو ،ان ني نلن لرمتلذر نلن يلعدت لهللااي ،ان عبلت هللا
نلن محلا لآلملللي قلاو :لعل لل نللن صلان للاحللاظي ،اقدللِ :رق ر تكتل علن حاتللز نلن عثمللان .
قاو :كد أكت عن رجلل صللد معله للفجلا يلبع يلتني فكلان ال خيلاج ملن لرمسلجت حلذ تلعلن
كل تام !( ).
علدما يبعني لعتة و
اقاو لنن حبان:
حلت تا ني نلن إنلالهدم للشلافعي ،تلا رندعلة نلن لوحلارث ل لبد حبملص ،تلا عبلت هللا عبلت ل بللار
ل بللاتاى ،تلا إلاعدللل نللن عدللا قللاو :خاجل مللع حاتللز نللن عثمللان اكتل زمدللله فسللمعته تقللع يف
ازاج لنتت لله .فقللاو :لي للك اي رأن
علل ٍّلي فقل ل  :مه للد اي أبا عثمللان! لن للن عل ِلم ريللاو هللا
لوحمار ألضا صترحل فألقدك من لوحمل( ).
اقاو لنن حجا للعسقد :
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اقللاو ريتجللار :قدللل لدحللل نللن صللانِ :رق ر تكت ل عللن حاتللز  .فقللاو :كد ل أكت ل عللن رجللل
صلد معله للفجلا يلبع يلتني فكلان ال خيلاج ملن لرمسلجت حلذ تلعلن علدملا يلبعني ملاة  .اقلاو لنلن
حبللان :كللان تلعللن علدللا بال للتلة يللبعني مللاة ،ابالعشللي يللبعني مللاة .فقدللل للله يف لللك ،فقللاو :هللا
للق للاطع رؤان آباج للي اأج للتل ي ،اك للان لعد للة إىل مذهب لله تتتكل ل حتتث لله لنته للى .اإ للا أخ للاج ل لله
للبخاري لقاو أط للدمان أنه رجع عن للتص كما مضى نقل لك عته اهللا أعلم( ).
أقاو :ملذ كلان مبلىن للبخلاري ر حلتتث للتاصليب اهلا تلااي علن للتالصل مثلل شلدخه عملالن
نن حطان اريمه ،اأما أنه رجلع علن للتصل فهلذه علاى ر هلا لنلن حبلان النلن ل لازي قلاال :اكلان
لك تحفاظ عته( ).

علي نن عدا كى رجاعه عته (أي عن للتص ) ،الد
 - 2تصا ه نب ض أمم لرمؤمتني
قاو لنن حجا :اقاو لوحسن نلن عللي ل لدو :لعل عملالن نلن إاين لعل حاتلز نلن عثملان
تقاو :ال أحبُّه قتل آباجي تع علدما( )(*).
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علي
 - 3حتاتفه أحا تث رياو هللا
يف لإلمام ٍّ
راله لنن عساكا الرمزي النن حجا للعسقد الللف لأل واو قاو:
أخربان أنا لوحسن ،ان أنا للتجم ،أان أنا نكا ل طدل  ،أان أنلا نكلا عبلت هللا نلن عللي نلن محاتله
نلن أنللاحل لهلملتل  ،أان أمحللت نللن عبلت للللامحن للشلملزي ،أان أنلا حفللص عملا نللن أمحللت نلن تللان نللن
نع للدم للب للتل ي هب للا ،ح للت أن للا عل للي لوحس للني ن للن أمح للت ن للن عل للي لرم للالكي ،ان عب للت للاه للا ن للن
للضللحاحل ،ان إلاعدللل نللن عدللا قللاو :لع ل حاتللز نللن عثمللان قللاو :هللذل للللذي تااتلله للتللان عللن
قللاو لعلل ٍّلي :أنل مل ِ تتزلللة هللاران مللن مايللى حللآ ،الكللن أخطللأ للسللامع قلل  :فمللا
للتلليب
ها  .فقاو :إ ا ها أن م ِ تكان قاران من مايلى .قلل  :علن ملن تااتله  .قلاو :لعل للالدلت
نن عبت لرملك تقالله اهلا عللى لرمتلرب قلاو ل طدل عبلت للاهلا نلن للضلحاحل كلان معاافلا بالكلذ
يف للاالتة ،فد تصح لالحتجاج نقاله( ).
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 - 4لفرتلءه على أمم لرمؤمتني
قاو لنن ل ازي النن حجا للعسقد الللف لأل واو قاو:
ا كا أنا للفتح لألز ي أن حاتز نن عثملان راى أن للتليب

 :رملا أرل أن تاكل ن لتله جلاء
و
 ،امن هذه حالته ال تااى عته شيء( ).

علي فحل حزلم للب لة حذ تقع رياو هللا
 - 5عتا هللا رمن راى عته
ل طد للب تل ي النن عساكا الللف لأل واو قاو:
أنبأان ني نن عبت هللا نن أبان لهلد قاو :حت تا لوحسني نن عبت هللا نلن راح ل لاللدقي ،حلت

هللاران نللن رضللي مللاىل ني نللن عبللت للللامحن نللن إيللحاق للقاضللي ،حللت تا أمحللت نللن يللتان ،قللاو:
لع ل تزتللت نللن هللاران تقللاو :رأت ل ر للعللزة يف لرمتللام ،فقللاو يل :اي تزتللت تكت ل مللن حاتللز نللن
عثمان  .فقل  :اي ر ما علم مته إال خمل .فقاو يل :اي تزتت ال تكت متله ،فقنله تسل علدملا(
).

اما راله لنن حبان ال طد للب تل ي النن عساكا النن حجلا للعسلقد الللفل للأل واو قلاو:
حت إنالهدم نن ني نن تعقلا هبملتلن ،تلا ني نلن أط هلاران ،تلا ني نلن يلهل للب لتل ي ،تلا
أنللا انفللع نللن نت ل تزتللت نللن هللاران قال ل  :رأت ل تزتللت نللن هللاران يف لرمتللام ،فقل ل  :مللا فعللل نللك
رنك  .قاو :ريفا يل
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اشللفع اعللاتب  .فقلل للله :أمللا قللت ريفللا لللك فقللت علمل ففللدم عاتبللك  .قللاو :قللاو يل :تزتللت نللن
هاران كتب عن حاتز نن عثمان .قاو :قلل  :اي ر ملا رأتل متله إال خلمل .قلاو :إنله كلان تشلتم
( ).
علي نن أط طال
تا دقات أعدم أهل ل دمج
فها من رالة للبخاري اريمه.
اقاو فده للذهيب:
حاتز نن عثمان لوحاف للعار لرمتقن أنا عثمان للاحيب لرمشاقي لوحمصي دلتث محلص ملن نقلااي
للتللانعني للص ل ار ...إىل أن قللاو للللذهيب :اقللاو أمحللت نللن حتبللل :حاتللز قللة قللة قللة ر تكللن ت للاى
للقتر.) ( .....
اقاو للذهيب يف لرم يف للضعفاء:
حاتز نن عثمان للاحيب لوحمصي نعي ص م ب لكته انصيب( ).
اقاو للذهيب أتضا :
حاتز نن عثمان للاحيب خ على قة متني تكلم فده لتصبه( ).
اقاو للقدسال :
حاتز نن عثمان لوحاف أنا عثمان للاحيب لرمشاقي لوحمصي دتث
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محص عتل ه يف ص ار للتانعني امتقتدهم على نص فده( ).
قاو للعجلي:
حاتز نن عثمان للاحيب شامي قة اكان مل على علي( ).
قاو أنا لوحاف للالع :
حاتز نن عثمان اها للاحيب قة ا قة أمحت ا ل( ).
أقللاو :الللا أر ان ليتقصللاء مثللل هللذه لوحثالللة للل عللا ت هللا اريلاله رمعا لهتللا أمللم لرمللؤمتني
اللن تاالهللا أهللل ل للدمج اأخللذال تللتهم مللتهم وحتجتللا لتللألد لبلللتلت ،الكللن للعجل اللن تللتعي
نكلل ملا أا ي ملن قلاة
للتتن اتلاى لوحلث ملن هللا ايلدت لرمايللني عللى للتمسلك أبملم لرملؤمتني
اللا تكشل عللتهم حبدللث ال تكللان هلللم حجللة يف لتبللاعهم
الالنتعللا عللن أعتلجلله تللا ندوتلله للتلليب
اال ال أبعللتلء هللا اريلاله اأمللم لرمللؤمتني ،ايللدأ ي
ألعللتلء علل ٍّلي  ،امللع لللك تاكلال أقالللله
أتضا ،امن هذل لرمتطللآ تلاى لرمتطلافني ملن أهلل ل لدمج
شيء من هذل يف تا ة قتلة لوحسني
ال لشلليء إال ألاللم تاكلال مللن عللا ال اآ ال أمللم لرمللؤمتني علدلله
قللتان علللى شللدعة أهللل للبدل
 ،الكلن ال أقلاو :إال لوحملت
اأهل ندته صلالت هللا عللدهم أ علني ،االللال ملن الاله اأهلل ندتله
اأهل ندته للطدبني للطاهاتن.
هلل على نعمة للاالتة لتبده ني
موقف أهل اخلالف من رواة فضائل أهل البيت
اأهللل ندتلله
ر تكتل لرمتطافللان باتبللاعهم أعللتلء هللا اريلاله
ارماه بالتشدع اللافض اإلدك نعض للتما ج:
فضاجلهم
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حللذ قللتحال فللدمن راى

ما جاى نني للشافعي اأحت أصحانه
قاو للقتتازي :
ايف ج لالها للعقللتتن للش لات للسللدت نللار للللتتن علللي للسللمها ي لرمصللاي أعلللم علمللاء مص للا
الوحجلاز ،امصلت رتللخ لرمتتتلة لرمتللارة ( عللى صللاحبها ألل ألل للتحدلة اللتصلللدة )( :اقلت) نقللل
للبدهقي عن للاندع نن يللمان هلا أحلت أصلحا للشلافعي قلاو :قدلل لإلملام للشلافعي رمحله هللا :إن
أانيللا ال تصللربان علللى ل لا متقبللة أا فضللدلة ألهللل للبد ل للطدبللني ( فللق ل رأال الحللتل متوللا تللذكاها
تقالان :هذل رلفضي ( اأيخذان يف كدم آخا ) .فأنشأ للشافعي ( تقاو):
إ ل يف قْجملِ ٍّ كاال علدما ايبطده افاطمةق للزكدوه
فأجاى نعضهم كاى ياله
فقأقتِْق ْن إنوه لق قسلق ْقلق ِقدوه

إ ل كاال علدما أا نتده
تشاريل بالاالايت للعلده
اقاو :جتاازال اي قام قع ْن ل
ِ
حتتث للالفضده
فهذل من
نقِاجْ إىل لرمهدم ِن من ٍّ
أانن
ض ح و للفاطمده
تاان للوافق ق
ِ
للاياو صدة رط
على ِآو
العتته لتلك ل اهلده( ).

ما جرى مع سعيد بن أيب عروبة
راى لوحاكم للتدساناري:
( حللت تا ) أنللا عبللت هللا ني نللن عبللت هللا للصللفار ،تللا أنللا عبللت هللا ني نللن عبللت هللا نللن لوحسللن
لالصبها  ،تا أمحت نن مهتي نن ريتم ،تا ل لدل نن عما نن إنالهدم ،تا عما نن يعدت لألنلح،
 :اعلت رط يف أهلل
قلاو :قلاو ريلاو هللا
عن يعدت نن أط عاانة ،عن قتا ة ،عن أن
ند من أقا
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مللتهم بالتاحدللت ايل بالللبدغ أن ال تعللذهبم .قللاو عمللا نللن يللعدت لألنللح :امللات يللعدت نللن أط عاانللة
تام ل مد اكلان حلتث هبلذل لوحلتتث تلام ل معلة ملات نعلته نسلبعة أايم يف لرمسلجت .فقلاو قلام:
ال جزلحل هللا خمل صاح رفلض انلدء .اقلاو قلام :جلزلحل هللا خلمل صلاح يلتة ا اعلة أ تل ملا
لع  .هذل حتتث صحدح لإليتا ار خياجاه( ).
قاو فده للذهيب:

من أئمة احلنفية روى حديث رِّد الشمس فرمي ابلتشيع

لوحسللكا لإلمللام لحملللتث للبللار للقاضللي أنللا للقايللم عبدللت هللا نللن عبللت هللا نللن أمحللت نللن ني نللن
أمحللت نللن ني نلن حسللكان للقاشللي للعللاماي للتدسللاناري لوحتفللي لوحللاكم ،اتعللامج أتضللا بانللن لوحللذلء
من رتة لألمم للذي لفتتح خاليان عبت هللا نن عاما نن كاتز( ).
اقل للاو فدل لله أتضل للا :الوحل للاف أنل للا للقايل للم عبدل للت هللا نل للن عبل للت هللا نل للن أمحل للت للقاشل للي لوحسل للكا
للتدساناري لوحتفي للقاضي أ رحل أبا لوحسن للعلاي( ) .لنتهى.
لنقل من حتفي إىل شدعي!!.
أقاو :األنه صحح حتتث ر للشم ألمم لرمؤمتني
قللاو للسللداطي :لوحسللكا للقاضللي لحملللتث أنللا للقايللم عبدللت هللا نللن أمحللت نللن ني نللن حسللكان
للقاشي للعاماي للتدساناري ،اأط ظاها نن دمش ،اتعامج بانلن لوحلذلء شلدخ ملتقن ا عتاتلة ملة
نعلم لوحتتث ،عما اعد إيتا ه ،اصت
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يف لألن لال ا للع اح للتث ع للن ج للته الوح للاكم اأط ط للاها ن للن دم للش اتفق لله بالقاض للي أط للع للدء
صلاعت ،أملللى جملسلا صللحح فدله رو للشللم لعل ٍّلي ،اهللا تلتو علللى خربتله باوحللتتث اتشلدعه ،مللات
نعت للسبعني اأرنعماجة( ).
لنن للسقاء لإلمام لوحاف للثقة راى حتتث للطم فأقاماه من ماضعه اريسلاه!
كاه للذهيب يف تا ة لنن للسقاء قاو:
لنن للسقاء لإلمام لوحاف للثقة للاحاو أنلا ني عبلت هللا نلن ني نلن عثملان للاليلطي نلن للسلقاء
د للتث الي ل  .ل للع أبا خلدف للة للفض للل ن للن لوحب للا  ،اأبا تعل للى لرماص لللي ،اعب للتلن لألهل لالزي ،اأبا
جعفلا أمحللت نللن للل نللن زهللم للتسللرتي ،اأبا عملالن مايللى نللن يللهل ل للا  ،اني نللن لوحسللني نللن
مكللام ،ادمللا نللن ني للاليللطي اطبقللتهم ،حللتث عتلله :للللتلرقط  ،اتاي ل أنللا للفللتح للق لالن،
اعلي نن أمحت نن لا للازلز ،اأنا نعدم لوحاف  ،اللقاضي أنا للعدء للاليطي ،اآخلاان .قلاو أنلا
للعللدء للاليللطي :لعل لنللن لرمظفللا اللللتلرقط  ،تقللاالن :ر نللا مللع لنللن للسللقاء كتللابا ،اإ للا حللت تا
حفظللا .اقللاو علللي نللن ني للطد ل ل للألط يف " رتللخ الي ل " :لنللن للسللقا مللن أجمللة للاليللطدني
لوحفاظ لرمتقتني .قاو للسللفي :يلأل مخدسلا لوحلازي علن لنلن للسلقاء ،فقلاو :هلا ملن مزتتلة مضلا،
ار تكللن يللقاء ،نللل هللا لق ل للله ،كللان مللن اجللاه للاليللطدني ا اي للثللااة الوحف ل  ،رحللل نلله أنللاه،
األعه من أط خلدفة ،اأط تعلى ،النن زتتلن للبجلي ،الرمفضل ل تتي ا اعة ،ابارحل هللا يف يلته
اعلمه ،التفآ أنه أملى حتتث للطاجا( ) ،فلم حتتمله أنفسهم
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فا بال نه ،اأقاماه ،اريسلال ماضعه ،فمضى اللزم ندتله ال لتث أحلتل ملن للاليلطدني ،اهللذل ق ولل
حتتثلله عتللتهم .قللاو :اتللايف يللتة إحللتى ايللبعني ،حللت نللذلك كللله شللدختا أنللا لوحسللن لرم للازيل.
اأما ل ألط فقاو :مات يف اث ا ى لآلخاة يتة دث ايبعني ا دث مئة( ).
أقاو :اكلذل ق ولل حلتتث للتسلاجي الوحلاكم للتدسلاناري اريلمهم ملن أجملة أهلل ل لدمج ،انسلباهم
إىل للافض ا لك امهم للعظدم اخطدئتهم لل ال ت تفا ...اهي ملا رااه ملن فضلاجل أملم لرملؤمتني
.
اأهل للبد
علي نن أط طال
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الفصل الثاين
يف األخبار الغيبية
عن الشهادة احلسينية
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أخبار اإلمام أمري املؤمنني علي بن أيب طالب
اخلرب األول لنجي عنه

مبقتل احلسني

 -رجاله ثقات -

راى أمحت نن حتبل اللذهيب أنا تعللي لرماصللي اللطلربل الهلدثملي الرمتقلي لهلتلتي ا لرملزي النلن
حجللا النللن كثللم النللن للتمشللقي اللصللاوحي للشللامي الوحتبلللي لرمقتيللي النللن أط شللدبة اللب لزلز النللن
للعتمي الللف لألاو قاو:
أخللربان ني نللن عبدللت ،حللت تا شللاحبدل نللن مللترحل ،عللن عبللت هللا نللن جنللي ،عللن أندلله أنلله يللار مللع
عل للي( ) اك للان ص للاح مطهات لله( ) فل وم للا ح للا ى ندت للاى اه للا ي للاجا إىل ص للفني ان له عل للي(
) :لصللرب أبا عبللت هللا! لصللرب أبا عبللت هللا! نش ل للف لالت قل ل  :امللا لحل  .قللاو :خل ل علللى
لت تللام اعدتللاه تفدضللان .فقللاو :قللام مللن عتللتي جربتللل ،فحللت ( ) أن لوحسللني(
للتلليب
) تقتل ،اقاو :هل لك أن أمشك ملن تانتله  .قلل  :نعلم ،فمل وت تلته ،فقلبض قبضلة ملن تلال ،
قاو :فأعطاندها ،فلم أملك عد أن فاضتا( ).
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( يأو عن تلك لألرع فقدل ( تقاو ) هلا :كاند .فقاو :كا اندء )( ).
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اقاو لهلدثمي ( :راله أمحت اأنا تعلى اللبزلر اللطربل ارجاله قات ار تتفا جنى هبذل )( ).
قاو لوحتبلي لرمقتيي ( :اإيتا ه حسن )( ).
اخلرب الثاين هلاين بن هاين عنه

 -رجاله ثقات -

راى للطربل النن أط شدبة الهلدثمي اللذهيب الرمتقي لهلتتي النن للعتمي الللف لألاو قاو:
حللت تا ني نللن عبللت هللا لوحضللامي ،تللا عبللت هللا نللن لوحكللم نللن أط زاي  ،اأمحللت نللن للل للصللايف
قاال :تا عبدت هللا نن مايى ،عن إيالجدل ،عن أط إيحاق ،عن ها نلن هلا  ،علن عللي قلاو( :
لدقتل ون لوحسني قتد اإ ألعامج
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للرتنة لل تقتل فدها قاتبا من للتهاتن)( ).
اقاو لهلدثمي :راله للطربل ارجاله قات( ).
اخلرب الثالث عن شرحبيل عن أيب هرمثة(*) -رجاله ثقات -
راى للطربل الهلدثمي الرمتقي لهلتتي اللكتجي للشافعي اللسداطي الللف لألاو قاو:
 -1حت تا ني نن عبت هللا لوحضامي ،حت تا عثمان نن أط شدبة ،تلا أنلا لألعملش ،علن يلدم
أط شللاحبدل ،عللن أط هاامللة قللاو :كت ل مللع علللي نتهللاي ك لاندء ،فم لوا نشللجاة حتتهللا نعللا ري لزالن
فأخذ مته قبضة فش ومها ،قاو :شا من
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هذل للظها يبعان أل تتخلان ل تة ن م حسا ( ).
اقاو لهلدثمي ( :راله للطربل ارجاله قات)( ).
راله أتضا لنن أط شدبة للكايف نتف لإليتا قاو:
 -2حلت تا معااتللة ،قللاو :حللت تا لألعمللش ،عللن يللدم أط شللاحبدل ،عللن أط هاامللة قللاو :نعللات
شاة له فقاو ارتة له :اي جلا لء ،لقلت أ كلا هلذل للبعلا حلتتثا لعتله ملن أملم لرملؤمتني اكتل معله
نكلاندء ،فملوا نشلجاة حتتهللا نعلا ريلزالن ،فأخلذه متلله قبضلة فشل ومها ،قلاو :شللا ملن هللذل للظهللا
يبعان ألفا تتخلان ل تة ن م حسا ( ).
خرب نشيط عن أيب هرمثة
راله ل الرزمي قاو:
اأخللربان للشللدخ لإلمللام لوحللاف أنللا لوحسللن علللي نللن أمحللت للعاصللمي ،عللن شللدخ للقضللاة إلاعدللل
نللن أمحللت للبدهقللي ،عللن أندلله حللت تا أنللا عبللت هللا لوحللاف  ،أخللربان خل ل نللن ني للبخللاري ،حللت تا
صان نن ني لوحاف  ،حت تا أمحت نن حدان لرمصدصي ،حت تا تان للسلبدعي ،علن لألعملش ،علن
نشد أط فاطمة قاو :جاء ماالي أنا هااملة ملن صلفني فأتدتلاه فسللومتا علدله ،فملوات شلاة انعلات،

فق للاو :لق للت ك لات ه للذه للش للاة ح للتتثا .أقبلت للا م للع عل للي( ) احن للن رلجع للان م للن ص للفني فتزلت للا
كاندء ،فصلى نتا للفجا نني شجالت أخذ نعالت من نعا لل زلو ففتها يف
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تته ،مشوها فالتف إلدتا اقاو :تقتل يف هذل لرمكان قام تتخلان ل تة ن م حسا ( ).
خرب أيب عبيد الضيب عن هرمث
اراى لنن يعت النن عساكا النن متظار الرمزي النن حجا الللف لألاو قاو:
قللاو  :أخللربان للل نللن محللا  ،قللاو  :حللت تا أنللا عالنللة ،عللن يلللدمان ،قللاو  :حللت تا أنللا عبدللت
للضلليب ،قللاو  :خلتللا علللى أط هللا ( ) للضلليب حللني أقبللل مللن صللفني اهللا مللع علللي( ) ،اهللا
جال على كان الله لملاأة تقلاو هللا  :جلا لء ،هلي أشلت حبملا لعللي اأشلت لقالله تصلتتقا .فجلاءت

شاة فبعات ،فقاو  :لقت كا نعلا هلذه للشلاة حلتتثا لعللي( ) ،قلالال  :املا عللم عللي هبلذل
قللاو  :أقبلتللا ماجعتللا مللن صللفني فتزلتللا كلاندء فصلللى نتللا علللي صللدة للفجللا نللني شللجالت ا احللات
حامللل( ) أخللذ كفللا مللن نعللا لل لزالن فشللمه ،قللاو  :أاه ،أاه تقتللل هبللذل لل للاج قللام تللتخلان
ل تللة ن للم حسللا  .قللاو  :قال ل جللا لء  :امللا تتكللا مللن هللذل هللا أعلللم تللا قللاو متللك ،ان ت
نذلك اها يف جامج للبد ( ).
خرب جرداء عن هرمثة بن سلمى
راى لنن عساكا الرمزي لنن حجا النن متظار النن للعتمي الللف لألاو قاو:
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أخلربان أنللا للقايلم هبللة هللا نلن عبللت هللا للاليلطي ،أان أنللا نكلا ل طدل  ،أان عبلت للكللامي نللن ني
نن أمحت للضيب ،أان علي نن عما لوحاف  ،ان ني نن نلاح ل تلت تسلاناري ،ان عللي نلن حلا ل تلت
تسللاناري ،أان إيللحاق نللن يلللدمان ،عللن عمللاا نللن أط قللد  ،عللن للل نللن يللعدت أط حدللان ،ع لن
قتلمللة للضلليب ،عللن جللا لء لنتللة لللم عللن زاجهللا هاامللة نللن يلللمى قللاو :خاجتللا مللع علللي( ) يف
نعللض ريللزاه فسللار حللذ لنتهللى إىل ك لاندء ،فتللزو إىل شللجاة فصلللى إلدهللا ،فأخللذ تانللة مللن لألرع
فشمها ،قاو :الها لك تانة لدقتل ون نك قام تتخلان ل تلة ن لم حسلا قلاو :فقفلتلا ملن ريزالتتلا
( ) ،اقت للل عل للي( ) انس للد لوح للتتث .ق للاو :اكتل ل يف ل للدش للل للذتن ي للارال إىل لوحس للني(
) ،فل ومللا لنتهد ل إلدلله نظللات إىل للشللجاة ،فللذكات لوحللتتث فتقللتم علللى فللان يل ،فقل ل :
) احت ته لوحلتتث .قلاو :معتلا أا علدتلا  .قلل  :ال معلك اال
أنشاحل لنن نت رياو هللا (
علدللك ،تاكل عدللاال اتاكل  .قللاو :أمللا ال ،فل ِ
لاو يف لألرع ،فللا للللذي نفل حسللني ندللته ال تشللهت
علي مقتله( ).
قتلتا للدام رجل إال خل جهتم ،قاو :فانطلق هاربا مالدما يف لألرع حذ خفي و
خرب أيب عبيدة عن هرمثة
راى لنن أط لوحتتت قاو:
قاو نصا :احت تا متصار نن يدم للتمدمي ،قاو :حت تا حدان للتدمي ،عن أط
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صلفني ،فل وملا نلزو نكلاندء صللى نتلا ،فل وملا
عبدتة ،علن هااملة نلن يللدم ،قلاو :ريلزاان ملع عللي
يلم رفع إلدله ملن تانتهلا فشل ومها ،قلاو :الهلا للك اي تانلة! لدحشلا ون متلك قلام تلتخلان ل تلة ن لم
حسا .
-

قلاو :فل ومللا رجلع هاامللة ملن ريزلتلله إىل لماأتله جللا لء نتل لللم  -اكانل مللن شلدعة علللي
ِ
صتتقك أط حسن !
حت ها هاامة فدما حتث ،فقاو هلا :أال أعجبك من
قاو :رملوا نزلتا كاندء ،اقت أخذ حفتة من تانتها فش ومها ،اقاو :الها للك أتتهلا للرتنلة ! لدحشلا ون
متك قام تتخلان ل تة ن م حسا  .اما علمه بال د فقال لرماأة له :عتا متك أتُّهلا للاجلل،

ر تقل إال حقا.
فقن أمم لرمؤمتني
قللاو :فل ومللا نعللث عبدللت هللا نللن زاي للبعللث للللذي نعثلله إىل لوحسللني  ،كت ل يف ل دللل لل ل
اأصحانه ،عاف لرمتزو لللذي نزلتلا فدله ملع عللي ،
نعث إلدهم ،فل وما لنتهد إىل لوحسني

اللبقعللة لل ل رفللع إلدلله مللن تانتهللا اللقللاو للللذي قاللله ،فكاه ل مسللمي ،فأقبل ل علللى فايللي حللذ
فسلللم علدلله ،احت تلله بالللذي لع ل مللن أندلله يف هللذل لرمتللزو ،فقللاو
اقف ل علللى لوحسللني
لوحس للني( ) :أمعت للا أم علدت للا  .فقلل ل  :اين للن ري للاو هللا ،ال مع للك اال علد للك ،تاكل ل ال للتي
اعدللايل أخللامج علللدهم مللن لنللن زاي  ،فقللاو لوحسللني  :فل ِ
لاو ه لابا حللذ ال تللاى مقتلتللا ،فاللللذي

نف ل حسللني ندللته ال تللاى للدللام مقتلتللا أحللت ال تعدتتللا إال خللل للتللار .قللاو :فأقبل ل يف لألرع
ُّ
علي مقتلهم( ).
أشتت هابا ،حذ خفي و
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اخلرب الرابع عن شيبان بن خمرم  -رجاله ثقات مع كالم -
راى للطربل النن يعت ال الرزمي النن عساكا الهلدثمي الرمتقي لهلتتي الللف لألاو قاو:
حللت تا ني نللن عبللت هللا لوحضللامي ،تللا ني نللن للل نللن أط لدتللة ،تللا للل نللن محللا  ،تللا أنللا
عالنة ،عن عطاء نن للساج  ،عن مدمان نلن مهلالن ،علن شلدبان نلن خملام  -اكلان عثماندلا  ،قلاو:
إ رمللع علللي إ أتللى ك لاندء ،فقللاو :تقتللل يف هللذل لرماضللع شللهتلء لللد مللثلهم شللهتلء إال شللهتلء
نتر .فقل نعض كذباته اقو ِر ْجل محار مد  ،فقل ل دملي :خلذ رجلل هلذل لوحملار ،فأاتلتها يف

مقعته اريدبها ،فضا للتها ضلانة ،فل وملا قتلل لوحسلني نلن عللي لنطلقل امعلي أصلحا يل ،فلق ل
جثة لوحسني نن علي على رجل لحل لوحمار اإ ل أصحانه رنضة
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حاله( ).
قلاو لهلدثملي :راله للطلربل افدله عطلاء نلن للسلاج اهلا قلة الكتله لخلتل انقدلة رجالله قللات(
).
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اخلرب اخلامس عن أيب حربة
راى للطربل اللبد ري الهلدثمي الللف لألاو قاو:
حللت تا ني نللن عبللت هللا لوحضللامي ،تللا يللعت نللن اه ل للاليللطي ،تللا جعفللا نللن يلللدمان عللن
شللبدل نللن ريللزرة ،عللن أط حللربة قللاو صللحب علدمللا حللذ أتللى للكافللة ،فصللعت لرمتللرب ،فحمللت هللا اأ للىن
علدلله ،قللاو :كد ل أنللتم إ ل نللزو نذرتللة نبللدكم نللني ظه لالندكم  .قللالال :إ ل نبلللى هللا فللدهم نللدءل
حستا ،فقاو :اللذي نفسي ندته لدتزل ون نني ظهالندكم ،التخاج ون إلدهم فلتقتلتوهم ،أقبل تقاو:
هم أار اهم بال ااِر اعوا ال
أحبُّال جناة ال جنا قة اال ع ْذرلق( ).
ل رب للسا ن عن لنن عبان
قاو ل الرزمي:

ا كا شدخ لإليدم لوحاكم ل شمي:
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أن أملم لرملؤمتني علللي ( ) رملا يلار إىل صللفني نلزو نكلاندء  :اقلاو النلن عبللان :أتلتري مللا
و
هذه للبقعلة قلاو :ال ،قلاو :للا عافتهلا لبكدل نكلاجي ،نكلى نكلاء شلتتتل ،قلاو :ملايل اآلو
أط يللفدان للتفل إىل لوحسللني( ) .اقللاو :صلربل اي ن ل ! فقللت لقللي أنللاحل مللتهم مثللل للللذي
تلقى نعته( ).
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اخلرب السابع عن أيب احلسن بن كثري
قاو لنن أط لوحتتت:
قللاو نصللا :حللت تا يللعدت نللن حكللدم للعبسللي ،عللن لوحسللن نللن كثللم ،عللن أندلله :أن علدمللا(

)

أتى كاندء فاق هبا ،فقدلل لله  :اي أملم لرملؤمتني هلذه كلاندء  ،فقلاو :لت كلا انلدء ،أاملا
ندللته إىل مكللان ،فقللاو :هاهتللا ماضللع رحللاهلم ،امتللاخ ركللاهبم ،أامللأ ندللته إىل مكللان آخللا فقللاو:
هاهتا مهالق( ) ماجهم ،مضى إىل ياباط( ).
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اخلرب الثامن عن األصبغ بن نباته
راى لوحللاف أنللا نعللدم لالصللبها النللن للتمشللقي اللقتللتازي ادل للللتتن للطللربي النللن للصللباغ
اللبتخشي اللشلبلتجي الآلماتسلاي اللتقشلبتتي الهلتلتي اباكثلم لوحضلامي الللتكهلاجي اني رضلا
الللف لألاو قاو:
قللاو :حللت تا ني نللن عمللا نللن يلللدم ،تللا علللي نللن للعبللان ،تللا جعفللا نللن ني نللن حسللني ،تللا
حسللني للعللاط عللن لنللن يللدم عللن يللعت نللن ظاتل  ،عللن أصللبم نللن نباتللة ،عللن علللي قللاو :أتدتللا معلله
ماضع قرب لوحسني  ،فقاو :هاهتا متاخ ركاهبم ،اماضع رحاهلم ،هاهتا مهالق ملاجهم ،فتدلة ملن آو
تقتلان هبذه للعاصة تبكي علدهم للسماء الألرع( ).
ني
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اخلرب التاسع عن غرفة األزدي
قاو لنن لأل م:
عن ريافة لألز ي قاو :خل شك من شأن علي(

) ،فخاج معه على شلاطم للفلالت،

فعللتو عللن للطاتللآ ااق ل ااقفتللا حاللله ،فقللاو ندللته هللذل ماضللع رالحلهللم امتللاخ ركللاهبم امه لالق
ملاجهم ،أبط مللن ال انصللا لله يف لألرع اال يف للسللماء إال هللا ،فل ومللا قتلل لوحسللني( ) خاجل
حذ أتد لرمكان للذي قتلاه فده ،فق ل ها كملا قلاو ،ملا أخطلأ شلدئا ،قلاو :فايلت فات هللا الا كلان
م ِ من للشك ،اعلم أن علدما ر تقتم إال تا عهت إلده فده( ).
اخلرب العاشر عن مالك بن صحار
راى لنن عساكا اللطربل الللف لألاو قاو:
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أخربان أنلا ريالل أمحلت نلن لوحسلن ،أنبلأ أنلا لل تلاجم عبلت للصلمت نلن عللي ،أنبلأ أنلا للقايلم عبلت
هللا نن ني نن إيلحاق ،أان عبلت هللا نلن ني للب لاي ،حلت ني نلن مدملان ل دلاط ،ان يلفدان علن
عبت ل بار نن للعبان أنه للع علان نلن أط جحدفلة قلاو :إان للان عتلت لر أط عبلت هللا ل لتي،
فأ ان مالك نن صحار لهلمتل  ،فقاو :لا على متزو فدن ،قلاو :قلتلا :أال تايلل إلدله فدجلم إ
جاء ،فقاو :أتلذكا إ نعثتلا أنلا خمتل إىل أملم لرملؤمتني اهلا نشلاطم للفلالت ،فقلاو :للدحل ون هاهتلا
ميا هبذل لرمكان فدقتلاام ،فاتل لكم متهم ااتل هلم متكم( ).
رك من آو رياو هللا (
) ُّ
اخلرب احلادي عشر عن سعد بن وهب
قاو عبت لوحمدت نن أط لوحتتت لرمعتزيل:
قلاو :قللاو نصللا :احلت تا مصللع  ،قللاو :حلت تا لألجلللح نللن عبلت هللا للكتللتي عللن أط جحدفللة،
ق للاو :ج للاء ع للااة للب للارقي إىل ي للعت ن للن اه ل  ،فس للأله فق للاو :ح للتتث ح للت تتاه ع للن عل للي ن للن أط
طالل ( ) ،قللاو :نعللم نعثل خمت ل نللن يلللدم إىل علللي( ) عتللت تاجهلله إىل صللفني ،فأتدتلله
نكلاندء ،فاجتتلله تشللم ندللته ،اتقللاو :هاهتللا ،هاهتللا ! فقللاو للله رجللل :امللا لحل اي أمللم لرمللؤمتني
فقاو :قل آلو ني تتزو هاهتا ،فاتل هلم متكم ،ااتل لكم متهم ! فقاو له للاجل :ما معىن هذل
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للكدم اي أملم لرملؤمتني قلاو :اتلل هللم ملتكم تقتللاام ،ااتلل لكلم ملتهم تلتخلكم هللا نقلتلهم للتلار
قللاو( :فاتللل لكللم مللتهم ،ااتللل لكللم
قللاو نصللا :اقللت راى هللذل للكللدم علللى اجلله آخللا ،أنلله
عللدهم) ،فقللاو للاجللل أمللا (اتللل لتللا مللتهم) ،فقللت عافتلاه ،فاتللل لتللا علللدهم ،مللا معتللاه ! فقللاو :تللااام
تقتلان ال تستطدعان نصاهتم( ).
اخلرب الثاين عشر
للصاوحي للشامي النن كثم الللف لألاو قاو:
اراى لنللن يللعت اريللمه عللن علللي  -رضللي هللا تعللاىل عتلله  -أنلله مللا نك لاندء ،اهللا له ل إىل
صللفني ،فسللأو عللن للهللا ،فقدللل :ك لاندء ،فتللزو فصلللى عتللت شللجاة هتالللك ،فقللاو :تقتللل هاهتللا
شهتلء اهم خم للشهتلء ،تتخلان ل تة ن م حسا  ،اأشار إىل مكان فعلملاه نشليء ،فقتلل فدله
لوحسني  -رضي هللا تعاىل عته( ).
اخلرب الثالث عشر عن كدير
راى لنن عساكا النن للعتمي الللف لألاو قاو:
أخللربان أنللا طالل علللي نللن عبللت للللامحن ،أنبللأان أنللا لوحسللن ل لعللي ،أنبللأان أنللا ني نللن للتحللان،
أنبأان أنا يلعدت نلن لألعلالط ،أنبلأان أنلا عللي لوحسلن نلن عللي نلن ني نلن هاشلم لأليلتي للتحلان،
أنبأان متصار نن القت للطتافسلي ،أنبلأان عبلت لوحمدلت لوحملا  ،علن لألعملش ،علن أط إيلحاق ،علن
كتتا للضيب قاو :ندتا أان مع علي نكاندء نني أشجار لوحامل أخذ نعلاة ففاكهلا ،مشوهلا ،قلاو:
لدبعث ون هللا
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من هذل لرماضع قاما تتخلان ل تة ن م حسا ( ).
اخلرب الرابع عشر عن كثري بن شهاب
كاه للقتتازي:
اع للن كث للم نل لن ش للها لوح للار ي ق للاو :ندت للا حن للن جل للان عت للت عل للي( ) يف للاحب للة إ طل للع
َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ُ
لوحسللني ( ) قللاو :إن هللا كللا قامللا نقاللله :فمننا بكننت عَنني ِهم السننماء واْلرض ( )،
ني علده للسماء الألرع( ).
اللذي فلآ لوحبة اناأ للتسمة ،لدقتل ون هذل ،التبك و
اأن للربلء نن عاز ال تتصاه

خيرب أن لوحصني تقتل لوحسني
أمم لرمؤمتني
كا لنن أط لوحتتت لرمعتزيل قاو...:
اهذه لرمالضع لل أنقلها لدسل ملن تللك ل طل لرمضلطانة ،نلل ملن كلدم لله اجتتله متفاقلا يف
كتل خمتلفللة ،املن لللك أن لدم نللن أيلامة نللن زهلم نلن رتلت للتمدمللي لعرتضله ،اهللا خيطل علللى
لرمتللرب اتقللاو ( :يلللا قبللل أن تفقللتا  ،فللاهللا ال تسللألا عللن فئللة تضللل ماجللة ،أا هتللتي ماجللة إال
كل الحت متكم تخاجه امتخله ا ع شأنه ).
نبأتكم نتاعقها اياجقها ،الا شئ ألخربت و
فقاو :فكم يف رأيي طاقة شعا فقاو له :أما اهللا إ ألعلم لك ،الكن أتن
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ناهانلله لللا أخربتللك نلله ! القللت أخربتللك نقدامللك امقالللك .اقدللل يل :إن علللى كل ِلل شللعاة مللن شللعا
رأيل للك ملكل للا تلعتل للك اشل للدطاان تسل للتفزحل ،اآتل للة لل للك أن يف ندتل للك يل للخد تقتل للل لنل للن ريل للاو هللا
 ،ا للض علللى قتللله .فكللان لألمللا تاج ل مللا أخللرب نلله  ،كللان لنتلله حصللني  -بالصللا
لرمهملللة  -تامئللذ طفللد ص ل مل تاضللع لللللص ،عللا إىل أن صللار علللى شللاطة عبدللت هللا نللن زاي ،
اتتاعته على لسانه إن أرجلأ للك،
اأخاجه عبدت هللا إىل عما نن يعت أيماه تتاجزة لوحسني
لللربلء نللن
صللبدحة للدللام للللذي ار فدلله لوحصللني بالايللالة يف لدلتلله .امللن لللك قاللله
فقتللل
عللاز تامللا :اي ن لالء ،أتقتللل لوحسللني اأن ل حللي ،فللد تتصللاه ! فقللاو لل لربلء :ال كللان لللك اي أمللم
لرمللؤمتني .فل ومللا قتللل لوحسللني
اأقتل انه( ).
أمري املؤمنني

كللان لل لربلء تللذكا لللك ،اتقللاو :أعظللم هبللا حسللاة إ ر أشللهته
خيرب ابن سعد اللعني أبنه قاتل احلسني

راى لنن عساكا الرمزي الرمتقي لهلتتي اللذهيب ايب نن ل ازي الللف لألاو قاو:
أنبأان أنا ني نلن طلاان ،أان أنلا لل تلاجم نلن أط عثملان ،أان أنلا لوحسلن نلن رزقاتلة ،أان أنلا نكلا
ني نن عما نن ل عاط ،ان للفضلل نلن لوحبلا  ،ان أنلا نكلا ،ان جعفلا نلن يللدمان ،علن هشلام نلن
حسان ،عن لنن يلمتن ،علن نعلض أصلحانه قلاو :قلاو :عللي(
ختم فده نني ل تة اللتار  .فتختار للتار( ).
إ ل قم مقاما و
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) لعملا نلن يلعت :كدل أنل

أخبار أم سلمة رضوان هللا عليها
اخلرب األول لعبد هللا بن وهب بن زمعة عنها -صححه احلاكم -
راى لوحللاكم للتدسللاناري النللن كثللم اللط لربل النللن عسللاكا اللللذهيب الرمتقللي لهلتللتي اللضللحاحل
اللصاوحي للشامي النن يعت ال الرزمي اد للتتن للطربي الللف لألاو قاو:
أخربان أنا لوحسني علي نن عبت للامحن للشدبا بالكافة ،تا أمحت نلن حلازم لل فلاري ،تلا خاللت
نن خملت للقطال  ،قاو :حت مايى نن تعقا للزمعي ،أخرب هاشم نن هاشم نن عتبلة نلن أط
لضلطجع لت
اقاا ،عن عبت هللا نن اه نن زمعة ،قلاو :أخربتل أم يللمة أن ريلاو هللا
لدلللة للتللام فايللتدق اهللا حللاجا( ) لضللطجع فاقللت ليللتدق اهللا حللاجا ان مللا رأت ل نلله لرمللاة
لألاىل ،لضللطجع اليللتدق ايف تللته تانللة مح لالء تقبلهللا ،فقل ل  :مللا هللذه للرتنللة اي ري للاو هللا .
قللاو :أخللرب جربتللل ( علدلله للصللدة اللسللدم ) أن هللذل تقتللل أبرع للع لالق  -للحسللني  -فقل ل
ربتل :أر تانة لألرع لل تقتل هبا ،فهذه تانتها( ).
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قاو لوحاكم :هذل حتتث صحدح على شاط للشدخني ار خياجاه( ).
اخلرب الثاين لشقيق عنها
راى للطربل  ،النن عساكا ،النن متظار ،النن حجا ،النن للعتمي ،الرمزي الللف لألاو قاو:
حت تا عبت هللا نن أمحت نن حتبل ،حت عبا نن زاي لأليتي ،تا عماا لنن اثنل (*) ،علن
لألعمش ،عن أط الجل شقدآ نن يلمة ،عن أم يلمة قال  :كان
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يف ند ل  ،فتللزو جربتللل  ،فقللاو :اي ني إن
لوحسللن الوحسللني تلعبللان نللني تللتي للتلليب
 ،اضلمه
أمتك تقتل لنتك هذل من نعتحل ،فأاما ندته إىل لوحسني( ) ،فبكى رياو هللا
،
( ا تع للة عت للتحل ه للذه للرتن للة) ،فش للمها ري للاو هللا
إىل ص للتره ،ق للاو :ري للاو هللا
 :اي أم يللمة إ ل حتالل هلذه للرتنلة ملا،
اقاو (:اتلح كلا انلدء) قالل  :اقلاو ريلاو هللا
فاعلمي أن لن قت قتل .قاو :فجعلتها أم يلمة يف قارارة ،جعل تتظا
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كل تام اتقاو (:إن تاما حتالني ما لدام عظدم)( ).
إلدها و
اخلرب الثالث لشهر بن حوشب عنها
راى أمحت نن حتبلل الللذهيب النلن عسلاكا النلن يلعت ا خلاجا للعقلت النلن للتمشلقي اعبلت رنله
لألنتلسي اباكثم لوحضامي اللشبلتجي الهلامشي لألف ا الآللايي للب تل ي الللف لألاو قاو:
حت تا إنالهدم نن عبت هللا ،ان حجاج ،ان محا  ،عن أبان ،عن شها نلن حاشل  ،علن أم يللمة
 ،الوحسلني( ) معلي ،فبكلى فرتكتله ،فلتان ملن للتلليب
عتلت للتليب
قالل  :كلان جربتلل
فقللاو جربتللل :أحتبلله اي ني  .فقللاو :نعللم ،فقللاو :إن أمتللك يللتقتله ،اإن شللئ أرتتللك مللن
تانة لألرع لل تقتل هبا فأرله إايها ،فق ل لألرع تقاو هلا :كاندء( ).
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على لوحسني

ل رب للالنع لعبت هللا نن حتط عن أم يلمة افده نشد للتيب
 ارجاله قات -راى للطربل الهلدثمي النن للعتمي الرمتقي لهلتتي الللف لألاو قاو:

حلت تا لوحسللني نللن إيللحاق للتسللرتي ،تللا للل نللن عبللت لوحمدللت لوحمللا  ،تللا يلللدمان نللن نللدو،
عللن كثللم نللن زتللت ،عللن عبللت لرمطلل نللن عبللت هللا نللن حتطل  ،عللن أم يلللمة قللاو :كللان ريللاو هللا
جالسل للا لت تل للام يف ند ل ل  ،فقل للاو :ال تل للتخل علل ل ولي أحل للت ،فل للانتظات ،فل للتخل لوحسل للني ،
فسمع نشد
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ميسلح جبدتله اهلا
تبكي ،فاطلع فق ل حسني( ) يف حجاه ،اللتليب
رياو هللا
كللان معتللا يف للبد ل  ،فقللاو:
تبكللي ،فقل ل  :اهللا مللا علم ل حللني خللل .فقللاو :إن جربتللل
حتبه  .قل  :أما من للتندا ،فتعم قاو :إن أمتك يتقتل هذل أبرع تقاو هلا كاندء ،فتتلااو جربتلل
 ،فل ومللا أحللد حبسللني( ) حللني قتللل قللاو :مللا ليللم هللذه
مللن تانتهللا ،فأرلهللا للتلليب
لألرع  .قالال :كاندء .قاو :صتق هللا ارياله أرع كا اندء( ).
اقاو لهلدثمي :راله للطربل أبياندت ارجاو أحتها قات( ).
اخلرب اخلامس لصاحل بن أربد عنها  -رجاله ثقات -
راى للط لربل اإي للحاق ن للن رلهات لله لرمللاازي اأن للا ش للدبة الن للن ي للعت ال لالرزمي الرمتق للي لهلت للتي
اللبدهقي النن حجا الللف لألاو قاو:
حت تا لوحسني نن إيحاق للتسرتي ،تا علي نن حبا ،تا عدسى نن تان .
احت تا عبدت نن ريتام ،تا أنا نكلا نلن أط شلدبة ،تلا تعللى نلن عبدلت قلاال :تلا مايلى نلن صلان
( لجلسلي بالبلا اال
ل ه  ،عن صان نن أرنت ،عن أم يلمة قال  :قاو :يل رياو هللا
تلج ون عل ولي أحلت ) ،فقمل بالبلا إ جلاء لوحسلني  ،فلذهب أتتاالله ،فسلبق لل لدم فلتخل عللى

جته ،فقل  :اي نيب هللا جعل هللا فتلحل أمات أن ال تل علدك أحت ،اإن لنتك
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جللاء فللذهب أتتااللله فسللبق  ،فل ومللا طللاو لللك تطلعل مللن للبللا  ،فاجللتتك تقلل نكفدللك شللدئا
ا ماعللك تسللدل اللصلليب علللى نطتللك .قللاو :نعللم ،أ جربتللل ،فللأخرب أن أم ل تقتلانلله ،اأ
بالرتنة لل تقتل علدها ،فهي لل أقل نكفي( ).
قاو إيحاق نن رلهاته  -تعلدقا على رجاو يتته : -قات( ).
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اخلرب السادس عن أيب سعيد بن أيب هند عنها
راى لنن عساكا الوحاف عبت نن عبت محدت النن للعتمي الللف لألاو قاو:
أخللربان أنللا عمللا ني نللن ني نللن للقايللم للعبشللمي ،اأنللا للقايللم لوحسللني نللن علللي للزهللاي ،اأنللا
للفتح لرمختار نن عبت لوحمدت ،اأنا نكا جماهلت نلن أمحلت للباشلتجدان ،اأنلا لحملايلن أيلعت نلن عللي
نللن لرمافللآ قللالال :أان أنللا لوحسللن عبللت للللامحن نللن ني للللتلا ي ،أان عبللت هللا نللن أمحللت نللن محاتللة ،ان
إنالهدم نن خامي للشاشي ،ان عبت نن محدت ،أان عبلت لللازلق ،أان عبلت هللا نلن يلعدت نلن أط هتلت علن
) انجملا ،فجلاء حسلني تتلترج قالل  :فقعلتت عللى
أنده قاو :قال أم يللمة :كلان للتليب (
للبا  ،فسبقته خمافة أن تتخل ،فداقظه قالل  :ريفلل يف شليء ،فلت و فلتخل فقعلت عللى نطتله
) ،فجئل ل فقلل ل  :اي ري للاو هللا اهللا م للا علمل ل ن لله،
قالل ل  :فس للمع حندل ل ري للاو هللا (
اهللا علللى نط ل قاعللت ،فقللاو يل :أحتبلله  .فقل ل  :نعللم قللاو :إن
فقللاو :إ للا جللاء جربتللل
أمتللك يللتقتله أال أرتللك للرتنللة لل ل تقتللل هبللا قللاو :فقل ل  :نلللى .قللاو :فضللا جبتاحلله ،فللأتى هبللذه
للرتنة قل  :فق ل يف تته تانة محالء ،اها تبكي اتقاو( اي لد شعاي من تقتلك نعتي )( ).
اقت تعاع إليتا هذل لوحتتث للعدمة لألمامي للشدخ لألمد رمحه هللا (*).
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اخلرب السابع لداود عنها
راى لنن عساكا الرمزي اللصاوحي للشامي الرمتقي لهلتتي الللف لألاو قاو:
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أخللربان أنللا نكللا ني نللن لوحسللني ،ان أنللا لوحسللني نللن لرمهتللتي ،أان أنللا لوحسللن علللي نللن عم للا
لوحاط ،ان أمحت نن لوحسن نلن عبلت ل بلار ،ان عبلت لللامحن  -تعل لنلن صلان لألز ي  -ان أنلا نكلا
نن عدا  ،عن مايى نن عقبة ،عن لا قاو :قال أم يلمة :خل لوحسلني( ) عللى ريلاو
) ،ففللز فقال ل أم يلللمة :مللا لللك اي ريللاو هللا  .قللاو :إن جربتللل أخللرب أن لن ل
هللا (
هذل تقتل ،اأنه لشتت ريض هللا على من تقتله( ).
اخلرب الثامن لإلمام أيب جعفر

عنها

راى للطلربل ال طدل للب للتل ي النللن عسللاكا ال لالرزمي الرمتقللي لهلتللتي اللللذهيب اللقتللتازي
اريمهم الللف لألاو قاو:
حت تا ني نن عبت هللا لوحضامي ،تا أمحت نن ل للصايف ،تا إلاعدل
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نلن أبان ،تللا حبللان نللن علللي ،علن يللعت نللن طاتل ( ) ،عللن أط جعفلا ني نللن علللي ،عللن أم يلللمة
تقتل حسني نن علي على رأن يتني من مهاجا ي( ).
قال  :قاو رياو هللا
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اراى للطربل الهلدثمي الرمتقي لهلتتي الللف لألاو قاو:
حت تا ني نن عبت هللا لوحضامي ،تا أمحت نن ل للصايف ،تا إلاعدل نن أبان ،حلت حبلان
 :تقتلل
نن علي ،عن يعت نن طات  ،علن أط جعفلا ،علن أم يللمة قالل  :قلاو ريلاو هللا
لوحسني( ) حني تعلاه للقتم( ).
ل رب للتايع عن عبت هللا نن يعدت عن أم يلمة أا عاجشة  -رجاله رجاو للصحدح -
راى عبللت هللا نللن أمحللت نللن حتبللل الهلدثمللي اللللذهيب النللن عسللاكا النللن كثللم اللصللاوحي للشللامي
النن للعتمي اللقتتازي اريمهم الللف لألاو قاو:
حت تا عبت هللا ،حت أط ،تا اكدع قاو :حلت عبلت هللا نلن يلعدت ،علن أندله ،علن عاجشلة أا
قللاو ألحللتمها( ) :
أم يلللمة قللاو اكدللع  :شللك  -هللا تع ل عبللت هللا نللن يللعدت  -إن للتلليب
لقللت خللل علل ولي للبد ل ملللك ر تللتخل علل ولي قبلهللا ،فقللاو :يل إن لنتللك هللذل حسللني مقتللاو ،اإن
شئ أرتتك من تانة لألرع لل تقتل هبا .قاو :فأخاج تانة محالء( ).
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قاو لهلدثمي :راله أمحت ارجاله رجاو للصحدح( ).
قاو للذهيب :اإيتا ه صحدح .راله أمحت اللتان( ).
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أخبار عائشة
اخلرب األول سعيد عنها
راى للطربل الرمتقي لهلتتي الللف لألاو قاو:
حلت تا ني نللن عبللت هللا لوحضللامي ،تللا لوحسللني نللن حاتلث ،تللا للفضللل نللن مايللى ،عللن عبللت هللا
نل ل للن يل ل للعدت ،عل ل للن أندل ل لله ،عل ل للن عاجشل ل للة :أن لوحسل ل للني نل ل للن علل ل للي( ) خل ل للل علل ل للى ريل ل للاو هللا
علي مللك آنفلا ملا خلل عل ولي قل ،
 ،فقاو للتيب
 :اي عاجشة! أال أعجبك لقت خل و

لك تانلة تقتلل فدهلا ،فتتلااو لرمللك ندلته ،فلأرل تانلة
فقاو :إن لن هذل مقتلاو ،اقلاو :إن شلئ ق أرتت ق
محالء( ).
أقاو :ارجاله قات(*).
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اخلرب الثاين لعروة بن الزبري عنها
راى للطربل الهلدثمي الللف لألاو قاو :
حت تا أمحت نن رشتتن لرمصاي ،تا عماا نن خاللت لوحلال  ،حلت تا نلن هلدعلة ،علن أط لأليلا ،
 ،اهللا
عللن عللااة نللن لللزنم ،عللن عاجشللة قالل  :خللل لوحسللني نللن علللي علللى ريللاو هللا
اهلا متكل  ،العل عللى ظهلاه ،فقلاو :جربتلل لايلاو هللا
تاحى إلده ،فتلزل عللى ريلاو هللا
 :أحتبلله اي ني  .قللاو :اي جربتللل امللا يل ال أحل لن ل قللاو :فللقن أمتللك يللتقتله مللن نعللتحل،
تللته ،فللأ ه نرتنللة ندضللاء ،فقللاو :يف هللذه لألرع تقتللل لنتللك هللذل اي ني! اللهللا
فمل وت جربتللل
اللرتنللة يف
خللاج ريللاو هللا
للط ل  ،فل ومللا ه ل جربتللل  ،مللن عتللت ريللاو هللا
أخلرب أن لوحسلني لنل مقتلاو يف أرع للطل  ،اإن
تته تبكي ،فقاو :اي عاجشلة! إن جربتلل
أم يتفتنت نعتي ،خاج إىل أصلحانه فلدهم عللي( ) اأنلا نكلا اعملا احذتفلة اعملار اأنلا
ر  êاها تبكي ،فقالال :ما تبكدك اي ريلاو هللا  ،.فقلاو :أخلرب جربتلل أن لنل لوحسلني(
تقتل نعتي أبرع للط  ،اجاء هبذه
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)

للرتنة ،اأخرب أن فدها مضجعه( ).
اخلرب الثالث أليب سلمة عنها
راى لنن يعت النن عساكا النن حجا لهلدتمي اللسداطي اللف لألاو:
قاو :أخربان ني نن عما ،قاو :أخربان مايى نن ني نن إنالهدم ،عن أندله ،علن أط يللمة ،علن
 إ ل أرل لقللي جربتللل لقدلله فدهللا ،فلقدللهعاجشللة ،قالل  :كانل لتللا مش لانة ،فكللان للتلليب -
 ماة من لك فدها اأما عاجشة أن ال تصعت إلده أحت .فتخلرياو هللا -
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حس للني ن للن عل للي( ) ار تعل للم ح للذ ريش للدها فق للاو جربت للل  :م للن ه للذل فق للاو ري للاو هللا -
 فجعللله علللى فخللذه .فقللاو  :أمللا إنلله يللدقتل ! فقللاو  :أن ل  ،فأخللذه للتلليب - :أمل تقتلله :امن تقتله ! قاو  :أمتك ! ! فقاو ريلاو هللا -رياو هللا -
! قللاو  :نعللم ،اإن شللئ أخربتللك باألرع للل تقتللل هبللا ،فأشللار للله جربتللل إىل للطل بالع لالق،
اأخذ تانة محالء فأرله إايها ،فقاو :هذه من تانة مصاعه( ).
اقاو للطربل :
 -2حللت تا للصللاجم ،تللا أمحللت نللن عمللا للعللدمج ،تللا أنللا يللعدت مللاىل ن ل هاشللم ،تللا محللا نللن
يلمة ،عن أتا  ،عن عمارة نن ريزتة ،عن ني نن إنالهدم ،علن أط يللمة ،علن عاجشلة :أن ريلاو
فقللاو :هللذل أنتللك  .قللاو :نعللم .ق لاو:
أجل ل حسللدتا علللى فخللذه فجللاءه جربتللل
هللا
 .قاو :إن شئ أرتتلك تانلة لألرع للل تقتلل
أمتك يتقتله نعتحل ،فتمع عدتا رياو هللا
هبا .قاو :نعم ،فأ ه جربجدل نرتل من تال للط ( ).
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اقاو ل الرزمي:
أخللربان علللي نللن أمحللت للعاصللمي ،أخللربان إلاعدللل نللن أمحللت للبدهقللي ،أخللربان اللللتي أمحللت نللن
لوحسللني ،حللت تا أنللا عبللت هللا لوحللاف  ،أخللربان أمحللت نللن علللي لرمقللائ ،حللت تا ني نللن عبللت للاهللا ،
حللت أط عبللت للاهللا نللن حبدل  ،حللت إنلالهدم نللن أط للل لرمللت  ،عللن عمللارة نللن تزتللت ،عللن
أجلل حسلدتا عللى فخلذه
ني نن إنالهدم للتدمي ،عن أط يلمة ،عن عاجشلة :أن ريلاو هللا
فجللاء جربجدللل إلدلله فقللاو :هللذل لنتللك قللاو :نعللم .قللاو :أمللا إن أمتللك يللتقتله نعللتحل !!! فللتمع
عدتللا ريللاو هللا فقللاو جربجدللل :إن شللئ أرتتللك لألرع لل ل تقتللل فدهللا قللاو :نعللم .فللأرله جربجدللل
تالبا من تال للط ( ).
اخلرب الرابع للمقربي عنها
راى لنن يعت النن عساكا الرمتقي لهلتتي اللصاوحي للشامي النن للعتمي الللف لألاو قاو:
أخللربان علللي نللن ني ،عللن عثمللان نللن مقسللم ،عللن لرمقللربي ،عللن عاجشللة ،قال ل ندتللا ريللاو هللا
رلق للت إ ج للاء لوحس للني( ) ب للا إلد لله فتحدت لله عت لله ،قمل ل ل للبعض أم للاي ،ف للتان مت لله
فايتدق تبكي ،فقل  :ما تبكدلك قلاو :إن جربتلل أرل للرتنلة للل تقتلل علدهلا لوحسلني( )،
فاشتت ريض هللا على من تسفك مه ،انس تته ،فق ل فدها قبضة ملن نطحلاء .فقلاو :اي عاجشلة
اللذي نفسي ندته أنه لدحزن  ،فمن هذل من أم تقتل حسدتا نعتي ( ).
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اخلرب اخلامس لعمرة بنت عبد الرمحن عنها
راى لنن عساكا ا لنن كثم اللذهيب الرمزي الللف لألاو قاو:
أخللربان أن للا نك للا ني نللن عب للت للب للاقي للب لزلز ،أان لوحس للن ن للن علللي للش للاهت ،أان ني ن للن للعب للان
ل لزلز ،أان أمحللت نللن معللاامج ،ان لوحسللني نللن فهللم للفقدلله ،ان ني نللن يللعت ،أان ني نللن عمللا ،ان لنللن
أط جل  ،حللت عبللت هللا نللن عمللم مللاىل أم للفضللل قللاو :اأان عبللت هللا نللن ني نللن عمللا نللن علللي،
عن أنده ح.
قاو :اأان ل نن يعدت نن تتار للسعتي ،عن أنده ح.
قللاو :احللت عبللت للللامحن نللن أط لل لزان  ،عللن أط اجللزة للسللعتي ،عللن علللي نللن حسللني قللاو:
اريلم هلؤالء أتضلا قلت حلت  ،قلاو :ني نلن يلعت ،اأخلربان عللي نلن ني ،علن لل نلن إلاعدلل نلن
أط لرمهلاجا ،عللن أندلله ،اعللن للاط نللن للل لل امللتي ،عللن ني نلن نشللم لهلمللذل  ،اريللمه ،اعللن ني
نن لوحجلاج ،علن عبلت لرمللك نلن عملم ،اعلن اهلاران نلن عدسلى ،علن تلان نلن أط إيلحاق ،علن
أنده ،اعن ل نن زكااي نن أط زلجتة ،عن جمالت ،عن للشعيب قاو لنلن يلعت اريلم هلؤالء :أتضلا قلت
حللت يف هللذل لوحللتتث نطاجفللة ،فكتبل جالمللع حللتتثهم يف مقتللل لوحسللني رمحللة هللا علدلله ارضلالنه
اصلالته اناكاته قالال( ):
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اكتب إلده عماة نت عبت للامحن تعظم علده ما تاتت أن تصتع ،اأتماه بالطاعة الزام ل ماعلة،
اخت ل للربه أن ل لله إ ل للا تس ل للاق إىل مص ل للاعه ،اتق ل للاو أش ل للهت وح ل للت ت عاجش ل للة :أا ل للا لعل ل ل ري ل للاو هللا (
) تق للاو :تقت للل حس للني أبرع بان للل ،فل وم للا قل لاأ كتاهب للا ،ق للاو :ف للد نل ل وت يل إ ل م للن مص للاعي

امضى( ).
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أخبار ابن عباس رضوان هللا عليه
ل لرب لألاو لسلعدت نللن جبلم عتلله أبن هللا تتلتقم لقتللل لإلملام لوحسللني
نستت صحدح
ل

كملا أنللتقم لقتلل للتلليب

راى لوحللاكم  -نسللتة طللاق  -اللللذهيب النللن حجللا النللن كثللم النللن عسللاكا ا للزرنللتي لوحتفللي
الرمتقي لهلتتي اللعجللا اللقلاطيب اجلدو لللتتن للسلداطي ال طدل للب لتل ي اللصلاوحي للشلامي
اللقتللتازي النللن شللماته للللتتلمي الرمللزي اصللاح علللل ل للارا ي ال لالرزمي النللن حجللا لهلدتمللي
اريمهم الللف لألاو قاو:
( حلت تا ) أنلا نكلا ني نلن عبللت هللا للشلافعي  -ملن أصلل كتانلله  ،تلا ني نلن شلتل لرمسللمعي،
تا أنا نعلدم ( .احلت ) أنلا ني لوحسلن نلن ني للسلبدعي لوحلاف  ،تلا عبلت هللا نلن ني نلن انجدلة،
تا محدت نن للاندع ،تا أنا نعدم( .اأخربان) أنا ني لوحسن نن ني نلن لل نلن أخلي طلاها للعقدقلي
للعلاي يف كتلا للتسل  ،تلا جلتي ،تلا ني نلن تزتلت لآل ملي ،تلا أنلا نعلدم( .اأخلرب ) أنلا يلعدت
أمحت نن ني نن عماا لألمحسي  -من كتا للتارتخ  ،تا لوحسني نن محدلت نلن للاندلع ،تلا لوحسلني
نن عماا للعتقزي ،اللقايم نلن تتلار ( قلاال ) :تلا أنلا نعلدم ( .اأخلربان ) أمحلت نلن كاملل للقاضلي،
حت تاي نن يهل للتمار ،تا للقايم نلن إلاعدلل للعزرملي ،تلا أنلا نعلدم( .اأخلربان) أمحلت نلن
كامل للقاضي ،تا
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عبت هللا نن إنالهدم للبزلر ،تا كثم نن ني أنا أن للكايف ،تا أنا نعدم ،تا عبت هللا نلن حبدل نلن
أط اثنل ل ل ع ل للن أند ل لله ع ل للن ي ل للعدت ن ل للن جب ل للم ،ع ل للن لن ل للن عب ل للان êق ل للاو :أاح ل للى هللا تع ل للاىل إىل ني
أ قتلل ندحلل نلن زكلااي يلبعني ألفلا ،اأ قاتلل بانلن لنتتلك يلبعني ألفلا ايلبعني للفلا .هلذل
لفل حللتتث للشللافعي ،ايف حللتتث للقاضللي أط نكللا نللن كامللل أ قتل ل علللى م للل نللن زك لااي
اأ قاتل على م لنن لنتتك ( .هذل حتتث صحدح لإليتا ار خياجاه)( ).
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أقاو :ا كاال يف يتته ماتلي:
قاو لرمتااي تعلدقا على هذل لوحتتث :قلاو لوحلاكم صلحدح لإليلتا  ،اقلاو لللذهيب :اعللى شلاط
مسلم( ).
اقللاو لنللن حجللا :اقللت أخاجلله لوحللاكم يف لرمسللتترحل مللن طاتللآ يللتة أنفل  ،عللن أط نعللدم ،اقللاو
صحدح ،االفقه لرمصت يف تلخدصه( ).
راى لوحاكم قاو( حت تاه ) أنا نكا ني نن عبت هللا نن إنالهدم نن عملا اللبلزلز نب لتل  ،تلا أنلا
تعلللى ني نللن شللتل لرمسللمعي ،تللا أنللا نعللدم ،تللا عبللت هللا نللن حبد ل نللن أ اثنل  ،عللن أندلله ،عللن
يعدت نن جبلم ،علن لنلن عبلان قلاو :أاحلى هللا إىل نبلدكم
ألفا ،اأ
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أ قتلل ندحلل نلن زكلااي يلبعني

قاتلل بانلن لنتتلك يلبعني ألفلا ايلبعني للفلا .قللاو لوحلاكم :قلت كتل أحسل أن لرمسلمعي تتفلا هبللذل
لوحللتتث عللن أ نعللدم حللذ حللت تاه أنللا ني للسللبدعى لوحللاف  ،تللا عبللت هللا نللن ني نللن انجدللة ،تللا
محدت نن للاندع ،تا أنا نعدم ،فذكا إبيتا ٍّ حناه( ).
اخلرب الثاين أليب الضحى عنه
راى لوحاكم ال الرزمي اللسداطي الللف لألاو قاو:
( حت ) أنا نكا ني نلن أمحلت نلن بالاتله ،تلا أنلا مسللم إنلالهدم نلن عبلت هللا ،تلا حجلاج نلن
نصم ،تلا قلاة نلن خاللت ،تلا علاما نلن عبلت للالحلت ،علن أط للضلحى ،علن لنلن عبلان قلاو :ملا كتولا
نشك اأهل للبد متالفاان :أن لوحسني نن علي( ) تقتل بالط ( ).
خرب لنن عبان رضالن هللا علده بالالايت للثدث لل تا على رياو هللا
قاو ل الرزمي:
ايلم قبل ماته أبايم تسمة إىل يفا له ،رجلع اهلا مت لم
ا قاو لنن عبان :خاج للتيب
لللللان دمللا للاجلله ،فخط ل خطبللة نلد للة مللاجزة اعدتللاه هتمللدن ماعللا قللاو فدهللا :أتُّهللا للتللان إ
خلف ل فللدكم للثقلللني كتللا هللا اعللرت ي اأرام ل ام لزلج مللاجي اامللا ي ،الللن تفرتقللا حللذ تللا ل عل ل ولي
لوحاع ،أال اإ لنتظامها.
أال اإ ال أيألكم يف لك إال ما أما رط أن أيألكم نه لرما ة يف للقا ،

121

ف للانظاال ال تلق للا عل للى لوح للاع ،اق للت أن ض للتم ع للرت ي اظلمتم للاهم أال اإن لله ي للرت عل ل ولي يف للقدام للة
للدث رلايت مللن هللذه لألمللة :رلتللة يللا لء مظلمللة فتق ل علل ولي فللأقاو :مللن أنللتم فدتسللان كللاي
اتقالان :أهل للتاحدت من للعا  .فأقاو :أان أمحت نيب للعا اللعجم .فدقاللان :حنلن ملن أمتلك اي
أمحت.
فللأقاو هلللم :كد ل خلفتمللا مللن نعللتي يف أهلللي اعللرت ي اكتللا رط فدقالللان :أمللا للكتللا
فضلدعتاه امزقتلاه ،اأملا عرتتلك فحاصلتا عللى أن نتبلذهم علن جتتلت لألرع( ) .فلأايل اجهلي علتهم
فدصتران ظماء عطاشا مسا ة اجاههم.
تللا علل ولي رلتللة أخللاى أشللت يلال ل مللن لألاىل ،فللأقاو هلللم :مللن أنللتم فدقالللان كللالقاو لألاو:
أبام من أهل للتاحدت ،فق ل كات هلم للي عافا اقالال :حنن أمتك.
فللأقاو هلللم :كدل خلفتمللا يف للثقلللني لألكللرب الألصل ا .فدقالللان :أمللا لألكللرب فخالفتللاه ،اأمللا
لألص ل ا فخللذلتاه امزقتللاهم كل ولل اللزق ،فللأقاو هلللم :إلللدكم ع ل  .فدصللتران ظمللاء عطاشللا مس للا ة
اجاههم.
تللا علل ولي رلتللة أخللاى تلمللع نللارل ،فللأقاو هلللم :مللن أنللتم فدقالللان :حنللن أهللل كلمللة للتاحدللت
اللتقاى حنن أمة ني ،احنن نقدة أهل لوحلآ لللذتن محلتلا كتلا رنتلا ،فحللتلا حدلله ،احامتلا حالمله،
) ،فتصلاانهم تلا نصلاان نلله أنفسللتا ،اقاتلتللا معهللم اقتلتللا مللن اناأهللم .فللأقاو
اأحببتللا رتللة ني(
هلم :أنشاال فأان نبدُّكم ني ،القت كتتم يف لر للتندا كما اصفتم .أيقدهم من حاضي فدصلتران
رالء.
أال اإن جربجدل قت أخرب أبن أم تقتل التي لوحسني(
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) أبرع كا

اندء ،أال فلعتة هللا على قاتله اخا له آخا للتها.
قللاو :نللزو عللن لرمتللرب ،ار تبللآ أحللت مللن لرمهللاجاتن الألنصللار إال اتللدقن أبن لوحسللني( )
مقتللاو ،حللذ إ ل كللان يف أايم عمللا نللن ل طللا  ،اأي لللم كع ل لألحبللار اقللتم لرمتتتللة جعللل أهللل
لرمتتتة تسلألانه علن لرمدحلم للل تكلان يف آخلا للزملان اكعل لت هم أبنلال لرمدحلم اللفلنت ،فقلاو
كع هلم( ) :اأعظمها ملحمة هي لرملحمة لل ال تتسلى أنلتل ،اهلا للفسلا لللذي كلاه هللا تعلاىل
َ َ َ َْ َ ُ
اد ِف اكْ َِ َو ْ َ
اْل ْح ِر ( ) اإ ا فتح نقتل هاندلل
يف للكت اقت كاه يف كتانكم يف قاله :ظهر اكفس ِ
اخيتم نقتل لوحسني نن علي( )( ).
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أخبار بعض الصحابة
اخلرب األول عن أيب عمار شداد عن أم الفضل  -صحيح على شرط الشيخني -
راى لوحللاكم للتدسللاناري النللن عسللاكا النللن كثللم الرمتقللي لهلتللتي اللصللاوحي للشللامي ال لالرزمي
النن حجا لهلدتمي اللقتتازي اريمهم الللف لألاو قاو:
( أخ للربان ) أن للا عب للت هللا ني ن للن عل للي ل للاهاي  -نب للتل  -ت للا أن للا لألح للاا ني ن للن لهلد للثم
للقاضي ،تا ني نن مصع  ،تا لألازلعلي ،علن أط عملار شلتل نلن عبلت هللا ،علن أم للفضلل نتل
 ،فقالل  :اي ريللاو هللا! إ رأتل حلمللا متكلال لللدلللة
لوحللارث أاللا خلل علللى ريللاو هللا
قللاو :امللا هللا  .قالل  :إنلله شللتتت قللاو :امللا هللا  .قالل  :رأت ل كللأن قطعللة مللن جسللتحل قطع ل
رأت خمل تلت فاطمة إن شلاء هللا ريدملا ،فدكلان يف
ااضع يف حجاي ،فقاو :رياو هللا
 ،فللتخل
حجللاحل ،فالللتت فاطمللة لوحسللني( ) ،فكللان يف حجللاي كمللا قللاو ريللاو هللا
 ،فاض للعه يف حج للاه ،حان ل م ل ِ للتفات للة ،ف للق ل عدت للا ري للاو هللا
تام للا إىل ري للاو هللا
هتاتقللان مللن للللتما قال ل  :فقل ل  :اي نلليب هللا أبط أن ل اأمللي مالللك  .قللاو :أ جربتللل علدلله
للصللدة اللسللدم ،فللأخرب أن أم ل يللتقتل لن ل هللذل ،فقل ل  :هللذل  .فقللاو :نعللم ،اأ نرتنللة مللن
تانته محالء( ).
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اقاو لوحاكم :هذل حتتث صحدح على شاط للشدخني ار خياجاه( ).
خرب أم الفضل  -وفيه بكاء املالئكة على احلسني
قاو ل الرزمي:
ا كلا لإلملام أمحلت نلن أعلثم للكلايف يف رخيله أبيلاندت لله كثلمة علن ريلاو هللا ( ) متهلا :ملا
كللا مللن حللتتث لنللن عبللان امتهللا :مللا كللا مللن حللتتث أم للفضللل نت ل لوحللاث حللني أ خل ل
انكل للى ،اأخربهل للا نقتلل لله إىل أن قل للاو :هل للب
حسل للدتا علل للى ريل للاو هللا ،فأخل للذه ريل للاو هللا
جربلجدللل يف قبدللل قللت نشللاال أجتحللتهم  ،اتبكللان حلزان علللى لوحسللني(
قبضللة مللن تانللة لوحسللني( ) تفللاح مسللكا أ فللا ،فللتفعها إىل للتلليب(
هذه تانة التحل لوحسني نن فاطمة يتقتله أللعتاء أبرع كاندء.
فقاو للتيب :حبديب جربلجدل اهل تفلح أمة تقتل فاخي افاخ لنت

) اجربلجدللل( ) معلله
) اقللاو :اي حبد ل هللا

فقاو جربلجدل ال ،نل تضاهبم هللا باالختدمج ،فتختل قلاهبم األستتهم آخا للتها( ).
اخلرب الثاين عن زينب بنت جحش
راى لنن عساكا للصاوحي للشامي الرمتقي لهلتتي الللف لألاو قاو:
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أخربتتللا أم لبتللت للعلاتللة ،قللاو :قللائ علللى أط للقايللم للسلللمي ،أان أنللا نكللا نللن لرمقللائ ،أان أنللا
تعلى ،ان عبت للامحن نن صلان ،ان عبلت لللاحدم نلن يللدمان ،علن لدلث نلن أط يللدم ،علن جاتلا نلن
لوحسل للن للعبسل للي ،عل للن مل للاىل لزتت ل ل أا عل للن نعل للض أهلل لله ،ع ل للن زتت ل ل قال ل ل  :ندتل للا ريل للاو هللا (
) يف ند ل ل احسل للني( ) عتل للتي حل للني رج ،ف فل ل ل عتل لله ،فل للتخل علل للى ريل للاو هللا (
) ،فقللاو
) ،فجل ل علللى نطتلله قال ل  ،فانطلق ل آلخللذه ،فايللتدق ري للاو هللا (
عده ،فرتكته حذ فاغ  ،عا تاء ،فقاو :إنه تص من لل لدم ات سلل ملن ل ارتلة ،فصلبال صلبما،
تاضللأ قللام تصلللي ،فل ومللا قللام لحتضللته إلدلله ،فللق ل ركللع أا جلل اضللعه ،جلل فبكللى مل وت

تللته ،فقلل حللني قضللى للصللدة :اي ريللاو هللا! إ رأتل للدللام صللتع شللدئا مللا رأتتللك تصللتعه .
قاو :إن جربتل أ فأخرب أن هذل تقتله أم  ،فقل  :أر فأرل تانة محالء( ).)*(.
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اخلرب الثالث عن أنس بن مالك
راى أن للا تعل للى الن للن حب للان الن للن عس للاكا الرم للزي الل للذهيب الهلدثم للي الن للن كث للم الن للن للع للتمي
اللصللاوحي للشللامي اللط لربل النللن حجللا لهلدتمللي ال لالرزمي اد ل للللتتن للطللربي الرمتقللي لهلتللتي
اريمهم الللف لألاو قاو:
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حت تا شدبان ،حت تا عمارة نن زل لن ،حت تا اثن للبتا  ،عن أن نن مالك قاو :ليلتأ ن مللك
 :اي أم
فللأ ن للله  -اكللان يف ت للام أم يلللمة  -فقللاو للت لليب
للقطللا رنلله أن تللزار للتلليب
يلمة لحفظي علدتلا للبلا ال تلتخل علدتلا أحلت ،قلاو :فبدتملا هلي عللى للبلا إ جلاء لوحسلني نلن
تلتزملله اتقبللله ،فقللاو لرملللك :أحتبلله
علللي( ) ،فللاقتحم ففللتح للبللا فللتخل ،فجعللل للتلليب
 .قللاو نعللم ،قللاو :إن أمتللك يللتقتله إن شللئ أرتتللك لرمكللان للللذي تقتللله فدلله .قللاو :نعللم ،قللاو:
فقبض قبضة من لرمكان للذي قتل نه فأرله فجاء يهلة أا تال أمحا ،فأخذته أم يلمة فجعلتله يف
اهبا .قاو اثن  :فكتوا نقاو :إاا كاندء( ).
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أقاو :ارجاله قات ( ).
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اما راله لنن حبان(*) اريمه ان تقتم الللف لألاو قاو:
أخللربان لوحسللن نللن يللفدان ،قللاو :حللت تا شللدبان نللن فللااخ ،قللاو :حللت تا عمللارة نللن زل لن ،قللاو:
،
قللاو :حللت تا اثن ل  ،عللن أن ل نللن مالللك قللاو :ليللتأ ن ملللك للقطللا رنلله أن تللزار للتلليب
 :لحفظللي علدتللا للبللا ال ت لتخل علدتللا أحللت،
فللأ ن للله فكللان يف تللام أم يلللمة ،فقللاو للتلليب
فبدتما هي على للبا إ جاء لوحسني نن علي( ) ،فظفا فاقتحم ففلتح للبلا فلتخل ،فجعلل
 ،اجعل للتيب تتلثمه اتقبله ،فقاو :له لرملك أحتبه  .قلاو :نعلم قلاو:
تتا على ظها للتيب
أما إن أمتك يتقتله إن شئ أرتتك
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لرمكللان للللذي تقتللل فدلله  .قللاو :نعللم ،فقللبض قبضللة مللن لرمكللان للللذي تقتللل فدلله فللأرله إايه فجللاءه
نسهلة أا تال أمحا ،فأخذته أم يلمة فجعلته يف اهبا .قاو اثن  :كتوا نقاو :إاا كاندء( ).
اخلرب الرابع عن أيب أمامة  -إسناده حسن
راى لنن عساكا النن للعتمي اللذهيب الللف لألاو قاو:
أنبللأان أنللا علللي لوحللتل ا اعللة قللالال :أان أنللا نكللا نللن رتللذة ،أان يلللدمان نللن أمحللت ،ان علللي نللن
يعدت للالزي ،ان إلاعدل نن إنالهدم نن لرم مة لرماازي ،ان علي نن لوحسني نن القلت ،حلت أط ،ان
) لتسل لاجه :ال تبكل لال ه للذل للص لليب تعل ل
أن للا ريال ل  ،ع للن أط أمام للة ق للاو :ق للاو ري للاو هللا (
) للللتلخل ،اقللاو ألم
حسللدتا قللاو :فكللان تللام أم يلللمة ،فتللزو جربتللل ،فللتخل ريللاو هللا (
) يف
ي لللمة :ال ت للتعي أح للتل ت للتخل عل ل ولي ،فج للاء لوحس للني( ) فل وم للا نظ للا إىل للت لليب (
للبدل أرل أن تلتخل ،فأخذتلله أم يلللمة فاحتضللتته اجعلل تتاريدلله اتسللكته ،فل ومللا لشللتت يف للبكللاء
) ،فقل للاو جربتل للل( ) للتل لليب (
خل ل ل عتل لله ،فل للتخل حل للذ جل ل ل يف حجل للا ريل للاو هللا (
) :تقتلانلله اهللم مؤمتللان ط  .قللاو:
) :إن أمتللك يللتقتل لنتللك هللذل ،فقللاو للتلليب (
) قلت
نعم تقتلانه ،فتتااو جربتل( ) تانة ،فقلاو :تكلان كلذل اكلذل ،فخلاج ريلاو هللا (

أحتضن حسدتا كاي للباو
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مهمامللا ،فظت ل أم يلللمة أنلله ريض ل مللن خللاو للصلليب علدلله ،فقال ل  :اي نلليب هللا! جعل ل لللك
للفلتلء إنللك قلل لتللا :ال تبكلال هللذل للصليب ،اأملات أن ال أ أحلتل تللتخل علدلك ،فجللاء فخلدل
عته ،فللم تلا علدهلا ،فخلاج إىل أصلحانه اهلم جللان ،فقلاو :هللم إن أمل تقتللان هلذل ،ا يف للقلام
أنللا نكللا اعمللا  -اكللاان أج لاأ للقللام علدلله ،فقللاال :اي نلليب هللا تقتلانلله اهللم مؤمتللان قللاو :نعللم ،هللذه
تانته ،فأرلهم إايها( ).
ا كاه للذهيب إبجياز اقاو عته :اإيتا ه حسن( ).
اراله للطربل نطاتآ آخا عن أط أمامة قاو:
حت تا علي نن يعدت للالزي( ) ،تا إلاعدل نن إنالهدم نن لرم مة لرماازي،
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تللا علللي نللن لوحسللن نللن شللفدآ ،تللا لوحسللني نللن القللت ،حللت أنللا ريالل  ،عللن أط أمامللة قللاو :قللاو
لتسللاجه :ال تبكلال هللذل للصلليب  -تعل حسللدتا  -قللاو :اكللان تللام أم يلللمة ،فتللزو
ريللاو هللا
للللتلخل ،اقللاو ألم يلللمة :ال تللتعي أحللتل تللتخل علل ولي،
جربتللل  ،فللتخل ريللاو هللا
يف للبدل أرل أن تللتخل ،فأخذتلله أم يلللمة ،فاحتضللتته
فجللاء لوحسللني ،فل ومللا نظللا إىل للتلليب
اجعل ل تتاريد لله اتس للكته ،فل ومللا لش للتت يف للبك للاء خلو ل عت لله ،ف للتخل حللذ جل ل يف حج للا للت لليب
 :إن أمت للك ي للتقتل لنت للك ه للذل ،فق للاو للت لليب
 ،فق للاو جربت للل( ) للت لليب
تقتلانلله اهللم مؤمتللان ط  .قللاو :نعللم تقتلانلله ،فتتللااو جربتللل تانللة ،فقللاو تكللان كللذل اكللذل ،فخللاج

ق للت لحتض للن حس للدتا كاي ل للب للاو مهمام للا ،فظت ل أم ي لللمة أن لله ريض ل م للن
ري للاو هللا
خللاو للص ليب علدلله ،فقال ل  :اي نلليب هللا جعل ل لللك للفللتلء إنللك قل ل  :لتللا ال تبك لال هللذل للصلليب،
اأم لات أن ال أ ت للتخل علد للك فج للاء ،فخلد ل عت لله ،فل للم ت للا علده للا ،فخ للاج إىل أص للحانه اه للم
جلان ،فقاو :هلم إن أم تقتلان هذل ايف للقام أنلا نكلا اعملا رضلي هللا عتهملا اكلاان أجلاأ للقلام
علده ،فقاال :اي نيب هللا تقتلانه اهم مؤمتان  .قاو :نعم ،اهذه تانته اأرلهم إايها( ).
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اخلرب اخلامس عن يزيد بن األصم عن اإلمام احلسن

رجاله ثقات

راى للطربل الهلدثمي ال الرزمي الللف لألاو قاو:
ح للت تا ني ن للن عب للت هللا لوحض للامي ،ت للا عب للت هللا ن للن لوحك للم ن للن أط زاي  ،ت للا أن للا أي للامة ،ع للن
يفدان نن عددتة ،عن عبدت هللا نن عبت هللا نن لألصلم ،علن عمله تزتلت نلن لألصلم قلاو :خاجل ملع
لوحسن اجارتة قحتل ُّ شلدئا ملن لوحتلاء علن أظفلاره ،فجاءتله إضلبارة ملن كتل  ،فقلاو :اي جارتلة هلات
لرمخض  ،فص فده ماء ،اللقي للكت يف لرماء ،فلم تفلتح متهلا شلدئا ار تتظلا إلدله ،فقلل  :اي أبا
ني ان هذه للكت  .قلاو :ملن أهلل للعلالق ملن قلام ال تاجعلان إىل حلآ اال تقصلاان علن باطلل،
أما إ لس أخشاهم على نفسي ،الكن أخشاهم على لك اأشار إىل لوحسني( )( ).
اقللاو لهلدثمللي :راله للط لربل ارجاللله رجللاو للصللحدح ريللم عبللت هللا نللن لوحكللم نللن أط زاي اهللا
قة( ).
اخلرب السادس عن أمساء بنت عميس
راى ل الرزمي اد للتتن للطربي الللف لألاو قاو:
قاو :أخربان لإلمام للزلهت لوحاف أنا لوحسن علي نلن أمحلت للعاصلمي ،أخلربان أنلا عللي إلاعدلل
نللن أمحللت للبدهقللي ،أخللربان عللن أمحللت نللن لوحسللني هللذل ،أخللربان أنللا للقايللم لوحسللن نللن ني لرمفسللا،
أخللربان أنللا نكللا ني نللن عبللت هللا لوحفدللت ،حللت تا أنللا للقايللم عبللت هللا نللن أمحللت نللن عللاما للطللاجي -
بالبصاة  -حت أط،
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حللت علللي نللن مايللى ،حللت أط مايللى نللن جعفللا ،حللت أط جعفللا نللن ني ،حللت أط ني
 ،قللاو :حللت ت ألللاء نت ل عمللد (*) قال ل  :قبل ل
نللن علللي حللت أط علللي نللن لوحسللني
جتتك فاطمة باوحسن الوحسني ،فل وما
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 ،فقاو :اي ألاء ها ي لن  ،فتفعته إلده يف خاقلة صلفالء ،فاملى هبلا
الت لوحسن جاء للتيب
للت لليب اق للاو :اي أل للاء أر أعه للت إل للدكم أن ال تلف لال يل للال للت فاق للة ص للفالء ،فلففت لله يف خاق للة ندض للاء
أي شلليء لد ل
ا فعتلله إىل للتلليب ،فللأ ن يف أ نلله للدمللىن ،اأقللام يف للدسللاى ،قللاو :لعلل ٍّلي( ) ُّ
لن

قاو ما كت
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أليبقك باله اي رياو هللا! اقت كت أح أن ألده حلابا ،فقلاو للتليب علدله اآلله للسلدم :اال أان
أتضللا أيللبآ باللله رط علوز اجل ولل ،فهللب جربجدللل  ،فقللاو :للسللدم علدللك اي ني للعلللي لألعلللى
تقاجك للسدم ،اتقاو :علي متك تتزلة هاران من مايى اال نيب نعتحل ،يم لنتلك هلذل بايلم لنلن
هللاران ،قللاو :امللا ليللم لنللن هللاران  .قللاو :شللرب ،قللاو :لسللا عللاط ،قللاو :للله لوحسللن ،قال ل :
ألاء فسماه لوحسلن ،فل وملا كلان تلام يلانعة عل وآ عتله للتليب نكبشلني أملحلني ،فلأعطى للقانللة فخلذل،
احلآ رأيه اتصتق نازن للشعا ارقلا( ) ،اطللي رأيله با للاق( ) ،قلاو :اي أللاء لللتم ملن فعلل
ل اهلدة.
قال ل ألللاء :فل ومللا كللان نعللت حللاو مالللت لوحسللن( ) الللتت لوحسللني( ) فجللاء للتلليب
 ،فقللاو :اي ألللاء هللا ي لن ل  ،فتفعتلله إلد لله يف خاقللة ندضللاء ف للأ ن يف أ نلله للدمللىن اأق للام يف
للدساى ،اضعه يف حجاه انكى.
قالل ل أل للاء :فقلل ل  :ف للتلحل أط اأم للي م للم نكاج للك  .ق للاو :عل للى لنل ل ه للذل .قلل ل  :إن لله ال للت
للسللاعة ،قللاو :اي ألللاء تقتللله للفئللة للباريدللة ال أانهلللم هللا شللفاع  ،قللاو :اي ألللاء ال ختللربي فاطمللة
أي ش لليء لدل ل لنل ل ق للاو :م للا كتل ل
هب للذل ،فقا للا قاتب للة عه للت ناال ت لله ،ق للاو لعل ل ٍّلي ( )ُّ :
 :اال أان أيللبآ
أليللبقك باللله اي ريللاو هللا! ،اقللت كت ل أح ل أن ألدلله ح لابا ،فقللاو للتلليب
 ،اقلاو اي ني للعللي لألعللى تقاجلك للسلدم ،اتقلاو :عللي
اجل ،فهب جربلجدل
باله رط عوز و
متك تتزلة هاران ملن مايلى اال نليب نعلتحل ،يلم لنتلك بايلم لنلن هلاران ،قلاو ملا ليلم لنلن هلاران
 .قاو :شبم ،قاو :لسا عاط اي جربجدل قاو :له حسدتا.
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عتلله نكبشللني أملحللني،
قال ل ألللاء :فسللماه لوحسللني ،فل ومللا كللان تللام يللانعه ع ل وآ للتلليب
اأعطى للقانلة فخذل ،احلآ رأيه ،اتصتق نازن للشعا ارقا ،اطلى رأيه با لاق ،اقاو :اي أللاء
للتم فعل ل اهلدة( ).
ملا جيلاي عللى أهلل للبدل

ل رب للسانع عن معا نن جبل علن للتليب
على لرملعان تزتت نن معااتة
راى للطربل ال الرزمي الرمتقي لهلتتي الهلدثمي الللف لألاو قاو:
حت تا لوحسن نن للعبان للالزي ،تا يلدم نن متصار نن عمار ،تا أط ح.

ا علاءه

احت تا أمحت نن ل نن خالت نن حدان للاقي ،تا عماا نن نكم نن نكار للقعتليب ،تلا جماشلع
نلن عملاا(*) قلاال :تلا عبللت هللا نلن هلدعلة ،علن أط قبدلل ،حللت عبلت هللا نلن عملاا نلن للعللاا :أن
مت للم لللللان ،فقللاو :أان ني أاتدل فلالتح
معللا نللن جبللل أخللربه قللاو :خللاج علدتللا ريللاو هللا
للكدم اخال ه ،فأطدعا ما م نني أظهاكم ،فلق ل هل ط فعللدكم نكتلا هللا علوز اج ولل أحللال
حدللله احامللال حالملله ،أتللتكم بالللااح اللالحللة ،كتللا مللن هللا يللبآ ،أتللتكم فللنت كقطللع لللدللل لرمظلللم
كلما ه ريل جاء ريل تتايخ للتباة،
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فصللارت ملكللا رحللم هللا مللن أخللذها حبقهللا ،اخللاج متهللا كمللا خلهللا أمسللك اي معللا الحللص ،قللاو:
إيل حسلني
فل وما نل مخسة .قاو :تزتلت ال تبلارحل هللا يف تزتلت ،رفل عدتلاه
 ،قلاو :نعلي و
اأتدل نرتنتلله اأخللربت نقاتللله ،اللللذي نفسللي ندللته ال تقتللل نللني ظهلال قللام ال ميتعللاه إال خللال هللا
ن ل للني ص ل للتارهم اقل ل للاهبم ،اي ل لللِ عل ل للدهم شل ل لالرهم األبس ل للهم ش ل للدعا ،ق ل للاو :اله ل للا لفل ل لالخ آو ني
م للن خلدف للة مس للتخل م للرتمج تقت للل خلف للي اخل ل ل ل ل أمس للك اي مع للا  ،فلم للا نل ل
عشاة ،قاو :للالدت ليم فاعان ها م شالجع لإليدم نلني تتتله رجلل ملن أهلل ندل تسلل هللا يلدفه،
فد ريما لله الختلل للتلان ،فكلانال هكلذل اشلبك نلني أصلانعه ،قلاو :نعلت للعشلاتن امئلة ملات
ياتع ،اقتل رتع ،ففده هدكهم اتلي علدهم رجل من الت للعبان( ).
اخلرب الثامن عن مجهان
راى لنن عساكا اللذهيب الللف لألاو قاو:
أخللربان أنللا ريال ل  ،اأنللا عبللت هللا لنتللا لوحسللن قللاال :أان أنللا لوحسللني نللن لآلنتايللي ،أنبللأ ني نللن
عبدت نلن هبلاي  -إجلازة  -قلاال :اأخلربان أنلا لام للاليلطي  -إجلازة  -أنبلأ أمحلت نلن عبدلت  -قلالءة
 ان ني نللن لوحسللني ،ان لنللن أط خدثمللة خالللت نللن خ لال ( ) ،ان محللا نللن زتللت ،عللن ه للان :أنجربتل أتى للتيب (
فقاو رياو هللا (

) نرتل من تانة للقاتة لل قتلل فدهلا لوحسلني(
):
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) ،اقدلل للهلا كلاندء،

كا اندء( ).
اخلرب التاسع عن رأس اجلالوت
راى للطربل النن عساكا اللطربي النن للعتمي اللذهيب الللف لألاو قاو:
حت تا ني نن ني للتملار للبصلاي ،تلا ني نلن كثلم للعبلتي ،تلا يللدمان نلن كثلم ،علن حصلني
نلن عبللت لللامحن ،عللن للعللدء نلن أط عاجشللة ،عللن أندله عللن رأن ل لالات قللاو :كتوللا نسلمع أنلله تقتللل
نك ل لاندء لنل للن نل لليب ،فكت ل ل إ ل خلتهل للا ركض ل ل فايل للي حل للذ أجل للاز عتهل للا ،فل ومل للا قتل للل لوحسل للني(
) جعل أيم نعت لك على هدأ ي( ).

اخلرب العاشر عن كعب األحبار
راى للط لربل الهلدثمللي اللللذهيب الرمللزي النللن حجللا النللن عسللاكا النللن للعللتمي النللن يللعت النللن
متظار اللكتجي للشافعي الللف لألاو قاو:
حت تا علي نن عبت للعزتز ،تا أنا نعلدم تلا عبلت ل بلار نلن للعبلان ،علن عملار لللته (*) قلاو:
موا علي على كع  ،فقاو :تقتل من الت هذل للاجل رجل يف
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 ،فملوا حسلن ،فقلالال :هلذل اي أبا إيلحاق
عصانة ال جي علاق خدلاهلم حلذ تلا ال عللى ني
 .قاو ال فموا حسني( ) ،فقالال هذل  .قاو نعم( ).
اخلرب احلادي عشر عن أنس بن احلارث ونصرته اإلمام احلسني
راى لنن عساكا الرمتقي لهلتتي النن كثم اللسداطي النن حجلا اللصلاوحي للشلامي اللقتلتازي
اريمهم الللف لألاو قاو:
أخربان أنا لوحسني علي نن أمحت نلن لوحسلن ،أان ني نلن أمحلت نلن ني لآلنتايلي ،أان عدسلى نلن
علللي ،أان عبللت هللا نللن ني ،حللت ني نللن هللاران أنللا نكللا ،ان إن لالهدم نللن ني للاقللي ،اعلللي نللن
لوحسللني لل لالزي قللاال :ان يللعدت نللن عبللت لرملللك نللن القللت لوح لال  ،ان عطللاء نللن مسلللم ،ان أشللعث نللن
) تقلاو (:إن لنل
ي قحدم ،عن أنده قاو :لع أن نن لوحارث(*) تقاو :لع رياو هللا(
هذل
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تع لوحسني( ) تقتلل أبرع تقلاو هللا :كلاندء فملن شلهت للك ملتكم فلدتصلاه) .قلاو :فخلاج
أن نن لوحارث إىل كاندء ،فقتل مع لوحسني( )( ).
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اخلرب الثاين عشر عن املسور بن خمرمة ومرور النيب
قاو ل الرزمي:
قاو لرمسار نن خمامة :القت أتى للتيب

بكربال

ايلم ملك من مدجكلة للصلفدح لألعللى ر تتلزو إىل

لألرع متللذ خلللآ هللا للللتندا ،اإ للا ليللتأ ن ل للك لرملللك رنلله انللزو شللاقا متلله إىل ري للاو هللا
ايلللم ،فل ومللا نللزو إىل لألرع أاحللى هللا ع لوز اجل ولل إلدلله :أتُّهللا لرملللك! أخللرب نيل أبن رجللد مللن أمتلله
تقللاو للله :تزتللت تقتللل فاخللك للطللاها النللن للطللاهاة  -نظللمة للبتللاو مللامي لنتللة عملالن  -فقللاو لرملللك:
إهلللي! ايللدتي! لقللت نزلل اأان مسللاار نتللزايل إىل نبدللك ،فكدل أخللربه هبللذل ل للرب  .لدتل ر أنللزو
علدلله ،فتللا ي لرملللك مللن فللاق رأيلله :أن لمللض رمللا أمللات ،فجللاء اقللت نشللا أجتحتلله حللذ اقل نللني
تتتل لله ،فقل للاو :للسل للدم علدل للك اي حبد ل ل هللا إ ليل للتأ ن رط يف للتل للزاو إلدل للك ،فلد ل ل رط ق
جتاحي ار آتك هبذل ل رب ،الك مأمار اي نليب هللا ،لعللم أن رجلد ملن أمتلك تقلاو لله :تزتلت تقتلل
فاخللك للط للاها ن للن فاختللك للط للاهاة  -نظ للمة للبت للاو مللامي لنت للة عم لالن  -ار ميتللع م للن نع للت ال للتحل
ايدأخذه هللا معافصة على أيلاء عملله ،فدكلان ملن أصلحا للتلار ،قلاو :ارملا أتل عللى لوحسلني(
و
) ملن ماللته يللتتان كاملتلان خللاج للتليب يف يللفا ،فل وملا كللان يف نعلض للطاتللآ اقل  ،فايللرتجع

ا معل عدتللاه ،فسللئل عللن لللك ،فقللاو :هللذل جربجدللل خيللرب عللن أرع نشللاطم للف لالت تقللاو هلللا:
كاندء تقتل فدها اللتي لوحسلني نلن فاطملة( ) ،فقدلل :ملن تقتلله اي ريلاو هللا  .فقلاو :رجلل تقلاو
للله :تزتللت ال بارحل هللا يف نفسلله ،اكللأ أنظللا إىل متصللافه( ) امتفتلله هبللا ،اقللت أهللتي رأيلله ،اهللا مللا
تتظا أحت إىل رأن التي لوحسني فدفاح إال خال هللا نني قلبه السانه ،تع لد
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يف قلبلله مللا تكللان نلسللانه مللن للشللها ة ،قللاو :رجللع للتلليب مللن يللفاه لللك م مامللا فصللعت لرمتللرب
فخطل ااعل  ،الوحسللني( ) نللني تتتلله مللع لوحسللن( ) ،فل ومللا فللاغ مللن خطبتلله اضللع تللته
للدم للىن عل للى رأن لوحس للني( ) ،ارف للع رأي لله إىل للس للماء ،اق للاو :للله للم إ ني عب للتحل انبد للك
اهللذلن أطاجل عللرت ي اخدللار رتل اأرامل امللن أخلفهمللا يف أمل  ،لللهللم اقللت أخللرب جربجدللل أبن
الللتي هللذل مقتللاو خمللذاو ،لللهللم فبللارحل يل يف قتللله الجعللله مللن يللا لت للشللهتلء ،إنللك علللى كل ِلل
شللي قللتتا ،لللهللم اال تبللارحل يف قاتللله اخا للله .قللاو :فضل للتللان يف لرمسللجت بالبكللاء ،فقللاو للتلليب(
) :أتبكان اال تتصاانه ! لللهم فكن له أن الدما اانصال( ).
ل رب للثالث عشا عن شاحبدل نن أط عان..افده تعزتة لرمدجكة
ايف مقتل ل الرزمي قاو:
اق للاو ش للاحبدل ن للن أط ع للان :إن لرمل للك لل للذي ج للاء إىل للت لليب

للتيب

إ للا ك للان مل للك للبح للار

ا لللك إن ملكللا مللن مدجكللة للف لال ت نللزو إىل للبحللا ،نشللا أجتحتلله علدلله اصللاح صللدحة قللاو
فده ل للا :اي أه ل للل للبح ل للار للبس ل لال د ل للا لوح ل للزن ،ف ل للقن ف ل للاخ ني مقت ل للاو م ل للذناح ،ج ل للاء إىل للت ل لليب(
) فقاو :اي حبد هللا تقتتل على هلذه لألرع فاقتلان ملن أمتلك إحلتلمها ظارملة متعتتلة فايلقة
تقتللل فاخللك لوحسللني لنللن لنتتللك أبرع كللا انللدء اهللذه للرتن للة عتللتحل ،ااناللله قبضللة مللن أرع
ك لاندء ،اقللاو للله :تكللان هللذه للرتنللة عتللتحل حللذ تللاى عدمللة لللك ،محللل لللك لرملللك مللن تانللة
لوحسني( ) يف نعض أجتحته فللم تبلآ مللك يف للاء لللتندا إال شلم تللك للرتنلة اصلار هللا عتلته
أ ا اخرب ،قاو :أخذ للتيب تلك للقبضة لل أ ه
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هبللا لرملللك ،فجعللل تشل ُّلمها اتبكللي ،اتقللاو يف نكللاءه (:لللهللم! ال تبللارحل يف قاتللل الللتي ،اأصللله انر
جهللتم ) فللع تلللك للقبضللة إىل أم يلللمة ،اأخربهللا نقتللل لوحسللني( ) نشللاطم للف لالت اقللاو:
اي أ وم يلللمة خللذي هللذه للرتنللة إلدللك ،فقاللا إ ل ت للمت احتالل مللا عبدطللا ،فعتللت لللك تقتللل الللتي
لوحسللني( ) ،فل ومللا أتللى علللى لوحسللني( ) مللن اال تلله يللتة كاملللة هللب علللى ريللاو هللا ل تللا
عشا ملكا  :أحتهم على صارة لأليت اللثا على صارة للثار ،اللثالث على صارة للتتلني ،اللالنلع
علللى صللارة الللت آ م ،اللثماندللة للبللاقان علللى صللار شللذ دمللاة اجللاههم قللت نشللاال أجتحللتهم اهللم
تقالان :اي ني يلدتزو ناللتحل لوحسلني( ) ملا نلزو هباندلل ملن قاندلل ايلدعطى مثلل أجلا هاندلل،
ا مل على قاتلله مثلل ازر قاندلل ،قلاو :ار تبلآ يف للسلماء مللك إال انلزو عللى للتليب( ) تعزتله
باوحسني( ) اخيربه نثال ما تعطى اتعاع علده تانتله ،اللتليب( ) تقلاو :لللهلم لخلذو ملن
خذله ،القتل من قتله اال تعه تا طلبه( ).
اخلرب الرابع عشر عن زهري بن القني رمحه هللا عن سلمان رمحه هللا
راى للطربي النن لأل م الللف لألاو قاو:
قاو أنا خمت  :فحت ت هلم نت عماا لماأة زهم نن للقني قالل فقلل لله أتبعلث إلدلك لنلن
ريللاو هللا( ) ال أتتدلله  -يللبحان هللا  -لللا أتدتلله ،فسللمع مللن كدملله ،لنصللاف قالل :
فللأ ه زهللم نللن للقللني ،فمللا لبللث أن جللاء مشتبش لال قللت أيللفا اجهلله قال ل  :فللأما نفسللطاطه ا قللله
امتاعلله ،فقللتم امحللل إىل لوحسللني( ) ،قللاو الماأتلله" :أن ل طللالآ" لوحقللي أبهلللك ،فللق ال
أح ُّ أن تصدبك من يبيب إال
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خللم ،قللاو ألصللحانه :مللن أحل و مللتكم أن تتبعل  ،اإال فقنلله آخللا للعهللت ،إ يللأحت كم حللتتثا
ريللزاان نلتجللا ،ففللتح هللا علدتللا ،اأصللبتا ريتللاجم ،فقللاو لتللا يلللمان للبللاهلي ) ( :أفللاحتم تللا فللتح هللا
علللدكم ،اأصللبتم مللن لل تللاجم  .فقلتللا :نعللم فقللاو لتللا :إ ل أ ركللتم شللبا آو ني ،فكانلال أشللت فاحللا
نقتللالكم معهللم مللتكم تللا أصللبتم مللن لل تللاجم ،فأمللا أان فللق أيللتا عكم هللا .قللاو :اهللا مللا زلو يف
ُّأاو للقام حذ قتل( ).
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