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 ل و دوم و فرار آنها از نبرد خيبراوّ ی شكست خليفه

 
 :كندىقل می «مستدرك»در  «ىوشابوری اكمح»

 به ابو لقؾی فرمود:   مر ادممـنيا»

ای  عده فرمود: رشول خدا   شوگـد با صام بودم. امرادممـني اخقز با ما كبودی؟ گػت: آری به خدآیا تو در 

  «را به فرماكدهی ابوبؽر به ضرف خقز فرشتاد. ولی صؽست خوردكد و گرخیتد

 

 ند.ىدامی صحوححاكم ىوشابوری و ذهبی این روایت را 

 

َىا ُ  ُقَتْوَبةَ  َأُبو َأْخَزَ ، اْلَفْصلِ  ْبنُ  َشاِل َة، اْْلَدِميُّ دُ  ثنا بَِمكَّ  َعنِ  َلْوَذ، َأِب  اْبنِ  َعنِ  َهاِصٍم، ْبنُ  َعِلُّ  ثنا َصْوَبَة، َأِب  ْبنِ  ُعْثََمنَ  ْبنُ  ُُمَمَّ

ْْحَِن، َعْبدِ  َعنْ  َوِعوَسى، اْْلََكِم، ؟ َمَعنَا ُكنَْت  َأَما َلْوَذ  َأَبا َیا: َقاَل  َأىَّهُ  َعِلي  َعنْ  َلوَْذ، َأِب  َعنْ  الرَّ  ُكنُْت  َواَّللَِّ َبَذ : َقاَل  بَِخْوَزَ

 « َرَجعَ  َحتَّى َواْْنََزمَ  بِالنَّاسِ  َفَسارَ  َخوَْزَ  إَِل  َبْكرٍ  َأَبا َبَعَث »: َوَشلَّمَ  َعَلْوهِ  اَّللُ َصذَّ  اَّللَِّ  َرُشوَل  َفٌِنَّ : َقاَل  َمَعُكْم،

ْشـَاِد، َصِحقُح  َحِدیٌث  َهَذا ْ  اْْلِ َجاهُ  َوَل  خُیَرِّ

 

 

 ـه.(،504املصتدرک یلع الصحیحنی، تأیلف حاکم ىیشاةوری)

 33ص 3حتلیق/ مصطیف عتداللادر، دار الکتب العلهیث، ج  
 

 

 كند:مهچننی حاكم در روایتی دیگر ماجرای فرار عمر را چننی ىقل می

َىا دُ  اْلَعبَّاسِ  َأُبو َأْخَزَ ، َأْْحَدَ  ْبنُ  ُُمَمَّ  َعنْ  َحكِوٍم، ْبنُ  ُىَعْومُ  ثنا ُموَشى، ْبنُ  اَّللَِّ ُعَبْودُ  ثنا َمْسُعوٍد، ْبنُ  َشِعودُ  ثنا بَِمْرَو، اْدَْحُبوِبُّ

، ُموَشى َأِب   اَّللَُّ  َرِضَ  ُعَمرُ  َبَعَث  َأَتاَها َفَلَمَّ  ،َخْوَزَ  إَِل  َوَشلَّمَ  َعَلْوهِ  اَّللُ َصذَّ  النَّبِيُّ  َشارَ : »َقاَل  َعنْهُ  اَّللَُّ َرِضَ  َعِلي  َعنْ  اْْلَنَِفيِّ



ِهْم، َأوْ  َمِدینَتِِهمْ  إَِل  النَّاَس  َمَعهُ  َوَبَعَث  َعنُْه، َتَعاَل  بِّنُوَىهُ  َفَجاُءوا ،َوَأْصَحاَبهُ  ُعَمرَ  َهَزُموا َأنْ  َیْلَبثُوا َفَلمْ  َفَقاَتُلوُهمْ  َقْْصِ  ُُيَ

بِّنُُهمْ   .اْْلَِدیُث  «َوَشلَّمَ  َعَلْوهِ  اَّللُ  َصذَّ  النَّبِيُّ  َفَسارَ  َوُُيَ

 

ْشـَاِد، َصِحقُح  َحِدیٌث  َهَذا» ْ  اْْلِ َجاهُ  َوَل  «خُیَرِّ

 

 د.نداىمی صحوححاكم ىوشابوری و ذهبی این روایت را 

 

 ـه.(،504املصتدرک یلع الصحیحنی، تأیلف حاکم ىیشاةوری)

 50ص 3حتلیق/ مصطیف عتداللادر، دار الکتب العلهیث، ج  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 حدیث رایت

 :فرمود د و فرار كردكد، رشول خداصؽست خوردك ابوبؽر و عؿردر جـگ خقز و پس از ایـؽه 

خدا  او را دوشت داركد كقزاو را دوشت دارد و خدا و رشول  فردا این رایت را به مردی خواهم داد كه خدا و رشولِ »

 «.گریزد گشاید. او هرگز كؿی خقز را به دشت او می

 :كندمي لىق جممع الزوائد به ىقل از ابن عّباسىور الدین هوثمي در 

، ابو بؽر را به خقز فرشتاد. پس با مهراهاكش صؽست خورده، بازگشت. چون فردا صد، عؿر را  پقامز خدا» 

 «او راد و یاراكش هم ىل كه او یاراكش را ترشو مى خواكفرشتاد و او هم در هم صؽسته بازگشت، در حا

فردا پرچم را به دشت مردى مى شپارم كه خدا و پقامزش را دوشت دارد و خدا و پقامزش هم »فرمود:  پقامز 

 .او را دوشت داركد. باز كؿى گردد تا خداوكد، پروزش كـد

 «كجاشت؟ عذ »مردم به جـب و جوش در آمدكد و پقامز)ص( فرمود: 

كاراحت بود. پقامز خدا، آب دهان خود را بر چشامن او مالقد و پرچم را بدو شپرد. در این مقان، او از درِد چشامكش 

 پرچم را به اهتزاز در آورد و خداوكد، پروزش كرد. عذ

 بِّنُ یَ  ُمـَفِزما َفَرَجعَ  ُعَؿَر، َبَعَث  الَغدِ  ِمن كانَ  َفَؾاّم  َمَعُه، وَمن ُمـَفِزما َفَرَجعَ  َبؽرٍ  أبا: قاَل  أحِسبُهُ  َزَ قَخ  إىل اهلل َرشوُل  َبَعَث 

عطِ اهلل  َرشوُل  َفؼاَل . أصحاُبهُ  بِّـُهُ یَ و أصحاَبهُ   َحّتى رِجعُ ی ٓ وَرشوُلُه، اهللُّ ب هُ یِ و وَرشوَلُه، اهللَّ ب  یِ  َرُجلً  َغدا ةَ یالّرا نين َٓ

 .هِ قَعؾَ  اهللُّ ػَتَح ی

ها، َة،یالّرا هِ قإلَ  َدَفعَ  ُثمن  ِه،قـَ قعَ  یف َفَتَػَل  ِه،قـَ قعَ  یشتَؽی ُهوَ  َفنِذا ؟یَعؾِ  نَ یأ: َفؼاَل  الـّاُس، َفثارَ   .هِ قَعؾَ  اهللُّ َفَػَتَح  َفَفزن

 

ایت را وده اشت. بخاري و مسؾم هم این رغرصقعي آمو حدیث رایت با اكدكي اختلف در بسقاري از مـابع صقعي  

 كرده اكد: كؼل













 صعر ابن اب احلدید

 :خقز چـني رسایقده اشت جـگ در ادممـني احلدید در رابطه با دٓوري امرابن اب 

 

 وأربععجزت أكّف أربعون           يا قالع الباب الذي عن هزّه

 .بودند ناتوان آن دادن تکان از هم مرد چهلبيش از  که در آن بر،یخ درِ  کنندهبر  یا
 

 ، اةو أيب احلديداللصائد الصتع العلويات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رشح حال كعب اَلحبار در شر أعلم الـبلء

 

 َكعُْب الَأْحبَارِ َكعُْب بُن مَاتٍِع الحِمْيَرِّيُّ * )د، ت، س(
بِيِّ  َكعُْب بنُ هُوَ:  َّّ َ بَعْدَ وَفَاةِ الن َّّذِي كَانَ يَهُودِيّاً، فََأْسلَم َبْرُ، ال مَةُ، الح َّّ ، العَلا َانِيُّّ َم ، الي هُ -مَاتٍِع الحِمْيَرِّيُّ َّّ َّّى الل َصل

مَ  َّّ ِ وََسل َ  -عَلَيْه اِم عُمَر َّّ َمَِن فِي َأي َ مَِن الي َ المَدِيْنَة ُ -وَقَدِم ُ عَنْه ّ ه َالََس َأصْ  -رَضِيَ الل دٍ فَج َّّ ُ عَلَيْهِ -حَاَب مُحَم ه َّّ َّّى الل َصل
مَ  َّّ حَابَةِ. وَكَانَ  -وََسل نَنَ عَِن الّصَّ ةِ، وََيحْفَُظ عَجَائَِب ، وَيَْأخُذُ الّسُّ َّّ ِيْلي  َحسََن فَكَانَ ُيحَّدِثُهُم عَِن ال كُتُِب الِإسْرَائ

ُبَلاَءِ العُلَمَاءِ   .الِإْسلاَِم،َتِيْنَ الدّيَانَةِ، مِْن ن
َث   .عَْن: عُمَرَ، وَصُهَيٍْب، وَغَيْرِ وَاِحدٍحَّدَّ

 ِ اب َّّ حَابِيِّ عَِن الت ِ الّصَّ اٍس، وَذَلَِك مِْن قَبِيِل رِوَايَة َّّ يَةُ، وَابُْن عَب َيْرَةَ، وَمُعَاوِ َث عَنْهُ: َأبُو هُر َ ََادِرٌ حَّدَّ ، وَهُو ِعِِِّّ
 ٌ  .عَزِيز

وْرَاةُ َكمَا َأنْزَلَهَافَقَاَل َكعٌْب:  َّّ هَا الت ّ هُ عَلَى مُوْسَى مَا غُيِّرَْت وَلاَ بُّدِلَتْ  ِإّنَّ كََل عَلَى مَا فِْيهَا، الل َّّ ، وَل َِكْن َخِشيُْت َأْن يُت
ّ هُ، وَلَّقِنُوْهَا مَوْتَاكُم َّّ الل  .وَل َِكن قُوْلُوا: لاَ ِإلَهَ ِإلا

 َ ْيخِهِ( ، عَْن هُْدبَةَ، عَْن ه امٍ هَكَذَا رَوَاهُ: ابُْن َأبِي َخيْثَمَةَ فِي )تَارِ َّّ  .م
 ً َلَْحْق َكعْبا  .وَشَْهرٌ لَْم ي

ْسخَةَ مَا غُيِّرَْت وَلاَ بُّدِلَتْ  ُّّ ِيَْك الن  .، وََأّنَّ مَا عَدَاهَا ِبخِلاَِف ذَلِكَ وَهَذَا القَوُْل مِْن َكعٍْب دَاّلٌّ عَلَى َأّنَّ ت
 َ وْرَاةِ َشيْئاً عَل َّّ َّّذِي يَْستَِحّلُّ َأْن يُورِدَ اليَوْمَ مَِن الت ُ فَمَِن ال وْرَاةُ المُنْزَلَة َّّ هَا الت  .َواَّللِ َكلَّ  ؟ى وَجْهِ الاْحتِجَاِج مُعْتَقِداً َأّنَّ

 
 

 535 - 583،ص  3ط/ الرشالث، ج شري أعالم انلتالء، شهس ادليو اذلـهيب، 

 



 زامؾتني

 

 خنننود رتفسننن در بنننار چنننند ،در قنننرن هشنننتم هجنننر  تنّ شننناهنننل  مشنننهور عنننال «یدمشنننق ركثننن ابنننن»

 اشنننلم مكنننرم یىبننن از ثیحننند ىنننام بنننه كنننه یاتونننلووارسائ «عنننا  بنننن عمنننرو بنننن اَّلل عبننند» دربننناره

سدیىویم اشت، كرده ىقل: 

 نیببا میقبگببو اشببت هبببس و اشببت  قبببول قابببل رغبب خببدا رشببول بببه تیببروا نیببا دادن كسبببت»

 جـبببگ در كبببه( نيزامؾتببب) «صبببس ببببار۲»آن از كبببه اشبببت عؿبببرو ببببن اهلل عببببد شبببخـان از مطؾبببب

 «اشبببت داده كسببببت امزقبببپ ببببه را آن و كبببرده كؼبببل  آورده، دشبببت ببببه كتببباب اهبببل از «رمبببو ی»

 

ُموِك، َیْومَ  َأَصاََبََُم  اللَّتنَْیِ  َزاِمَلَتْوهِ  ِمنْ  َعْمٍرو، ْبنِ  اَّللَِّ َعْبدِ  َعَذ  َمْوُقوًفا َیُكونَ  َأنْ  َواْْلَْقَرُب  ،ُمنَْكر   َرْفُعهُ  اْْلَِدیُث  َهَذا .1  اْلَرْ

 .َأْعَلمُ  َواَّللَُّ

ََم  اْْلَِدیِث، َهَذا َرْفعِ  ِف  َوِهمَ  َیُكونَ  َأنْ  َفُوْخَشى َهَذا، َوَعَذ : ُقْلُت .2  ِمنَ  َأَخَذهُ  ِِمَّا َعْمٍرو، ْبنِ  اَّللَِّ َعبْدِ  َكَلمِ  ِمنْ  َیُكونُ  َوإِىَّ

اِمَلتَنْیِ   .الزَّ

 

هُ  َكَلِمِه، ِمنْ  َعْمٍرو ْبنِ  اَّللَِّ َعْبدِ   َعَذ  َمْوُقوف   َوَهَذا ...3 اِمَلَتنْیِ  ِمنَ  َوَلَعلَّ  .الزَّ

ا َغِریب   َحِدیث   َهَذا ...4 اِمَلَتنْیِ  ِمنَ  َوَلَعلَّهُ  َضِعوػ   َوَشنَُدهُ  ِجدًّ َتنْیِ  الزَّ ََم  اللَّ ُموِك، َیْومَ  َعْمٍرو ْبنُ  اَّللَِّ َعْبدُ  َأَصاََبُ ا اْلَرْ  َفَيمَّ

، َرْفُعهُ   .َأْعَلمُ  َواَّللَُّ  َفُمنَْكر 

اِمَلتَنْیِ  ِمنَ  َوَیُكونُ . َعْمرو ْبنِ  اَّللَِّ  َعبْدِ  َعَذ  َمْوُقوفا َهَذا َیُكونَ  َأنْ  أعلُم، َواَّللَُّ  اْلْصَبُه، .5 َتنْیِ  الزَّ ُموك، َیْومَ  َأَصاََبََُم  اللَّ  اْلَرْ

 .اْلكَِتاِب  َأْهلِ  َكَلمِ  ِمنْ 



  توثقق كواصب و تضعقف یاران امرادممـني

از جهت جرح و تعدیل دو ىفر از روات حدیث كه حدیثشان در منابع اهل شنّت آمده اشت  رشح حال اینجا به در

از ىواصب و كساين حریز بن عثَمن باصد و دیگي مي  یاران امرادًمننی ازكه اصبغ بن ىباتة صود: یكي اصاره مي

 :كردرا لعن مي كه امرادًمننی 

 

 اصبغ بن ىباتة

 نباتة التميمي، ثم الحنظلي، ثم الدارمي، ثم المجاشِعِّ، َأبُو القاسم ال كوفيأصبغ بن 
ُّّوب خَالِد بْن زيد الَأنْصارِّي، وعلي بْن َأبي طالب )ق( ،  رَوَى عَن: الحسن بْن علي بْن َأبي طالب، وأبي َأي

 .وعمار بْن ياسر، وعُمَر بْن الخطاب
ِ ال كندي ه َّّ ، وثابت بْن أسلم البناني، وأبو حمزة ثابت بْن َأبي صفية الثمالي، رَوَى عَنه: الأجلح بْن عَبد الل

يف الإسكاف )ق( ، وَسعِيد بْن مينا،  ياد بْن المنذر، وسعد بْن طر ورزين بياع الأنماط، وأبو الجارود ز
ي الهيثم وعلي بْن الحزور، وفطر بْن خليفة، ومحمد ابن السائب الكلبي، والوليد بْن عبدة ال كوفي، ويحيى بْن َأب

 العطار 
ُّّوب بْن يحيى بْن الضريس الرازي ، عن يحيى ابن مَعِين، عن جرير بْن عبد الحميد:  د بْن َأي َّّ كَانَ قال مُحَم

 .المغيرة لا يعبأ بحديث الأصبغ بْن نباتة
ْحمَِن، حدثا عن الأصبغ بْن نباتة بشيءٍ ق َّّ  .طوَقَال عَمْرو بْن علي: ما سمعت َيحْيَى، ولا عَبْد الر

وَقَال َأبُو أسامة، عن يونس بْن َأبي ِإْسحَاق: كنت مع أبي في  المغازي بخراسان، فكان يدور تلك 
 .الفساطيط، ولا يعرض لفسطاط الأصبغ، يعني ابن نباتة

 . الأصبغ بْن نباتة وميثم، وهؤلاء ال كذابين وَقَال َأبُو نعيم: قال َأبُو بكر بْن عياش: 



ورِّيُّ  ، عن َيحْيَى بْن مَعِين: قد رأى الشعبي رشيدا الهجري، وحبة العرني، والأصبغ بْن  وَقَال عَباس الدُّّ
 .نباتة

 ليس يساوي هؤلاء كلهم شيئا 
 .ليس بثقةوَقَال فِي موضع آخر: أصبغ بْن نباتة 

يَة بْن صالح  وعثمان بْن َسعِيد ، عن َيحْيَى :   .ليس بشيءٍ وَقَال مُعَاوِ
هِ بْن أَ  َّّ  ليس حديثه بشيءٍ.ْحمَدَ الدورقي ، عن يحيى: وَقَال عَبد الل

هِ العجلي: كوفي، تابِعِّ، ثقة َّّ  .وَقَال َأْحمَد بْن عَبد الل
سَائي: متروك الحديث َّّ  .وَقَال الن

 .ليس بثقةوَقَال في موضع آخر: 
 .أشبهوَقَال ابن َأبي حاتم، عَن أبيه: لين اْلحَدِيث. قلت لَهُ: عقيصا؟ قال: ما منهم ، غير أن أصبغ 

 .وَقَال َأبُو جعفر العقيلي: كَانَ يقول بالرجعة
فتن بحب علي بْن َأبي طالب، عليه السلام، فأتى بالطامات فِي الروايات، وَقَال َأبُو حاتم بْن حبان : 

 .فاستحق من أجلها الترك
ارَقُْطنِيُّّ :   .منكر اْلحَدِيثوَقَال الدَّّ

يه عن علي لا يتابعه أحد عليه، وهُوَ   نّ لأها هنا شيئا، وَقَال أبو أحمد بْن عدي  : لم أخرج لَهُ  عامة ما يرو
بين الضعف، وله عن علي أخبار وروايات، وإذا حدث عن الأصبغ ثقة، فهو عندي لا بأس بروايته، 

 .وإنما أتى الإنكار من جهة من روى عنه، لأن الراوي عنه لعله يكون ضعيفا
 

با عناویني مهچون: منكر اْلدیث، كّذاب،ضعوػ، ىموده و  ػتضعومهاىطور كه معلوم اشت اكثر علَم  رجال او را 

 :  چوست درباره ىاصبي خبوث حریز بن عثَمن ىظر آْناباید دید . حال توصوػ ىموده اىد و  را مسوك اْلدیث،

  

 













 بن عثَمن حریز

 

لا يختلف فيه، ثبت في تاريخ الحمصيين : لم يكن له كتاب، إنما كَانَ يحفظ،  وَقَال َأبُو بكر البغدادي صاحب
 .الحديث

ثَنَا معاذ بْن معاذ قال د بْن المثنى: حَّدَّ َّّ ثَنَا حريز بْن عثمان َأبُو عثمان، ولا أعلم وقَال البُخارِّيُّ  : قال مُحَم : حَّدَّ
 .أني رأيت أحدا من أهل الشام أفضله عليه

ُ وَقَال َأبُو اليمان:  قال البخاري  : ّ ه عَنْه  .كَانَ حريز يتناول من رجل ثم ترك يعني عليا رضي الل
ثَنَا َأْحمَد بْن َأبي َيحْيَى قال:  ثَنَا ابن َأبي عصمة، قال: حَّدَّ سمعت َأْحمَد بْن وَقَال َأبُو َأْحمَد بْن عدي  : حَّدَّ

 .الحديث، إلا أنه يحمل على عليَحنْبٍَل يقول: حديث حريز نحو من ثلاث مئة، وهو صحيح 
 .سألت أحمد بْن َحنْبٍَل، عن حريز، فَقَاَل: ثقة، ثقة، ثقةوَقَال َأبُو عُبَيد الآجري، عَن أبي دَاوُد  : 

وَقَال الحسين بْن إدريس الَأنْصارِّي، عَن أبي داود: سمعت َأْحمَد قال: ليس بالشام أثبت من حريز، إلا أن 
 .حريز ثقةيكون بحير، قيل لأحمد: فصفوان؟ ، قال: 

ِ بُْن َأبي مريم وصفوان، فَقَاَل:  مثل  ليس فيهمقال: وَقَال َأبُو دَاوُدَ: سمعت َأْحمَد وذكر له حريز وَأبُو بَكْر
 .حريز، ليس أثبت منه، ولم يكن يرى القدر، قال: وسمعت َأْحمَد مرة أخرى يقول: حريز ثقة، ثقة

ية بْن صالح  ، والمفضل بْن غسان الغلابي، وعباس الدوري  ، وعثمان  وَقَال ِإْسحَاق بْن منصور ، ومعاو
 .: ثقةبْن َسعِيد الدارمي  ، عَن يحيى بْن مَعِين

ِ بُْن َأبي  وَقَال ِإبْرَاهِيم يد بْن جابر، وَأبُو بَكْر ْحمَِن بْن يز َّّ هِ بْن الجنيد ، عَْن يحيى بْن مَعِين: عَبْد الر َّّ بْن عَبد الل
 .وحريز بْن عثمان هؤلاء ثقاتمريم، 

د بْن عثمان بْن َأبي َشيْبَة  : وسئل علي ابن المديني عن حريز بْن عثمان، فَقَاَل:  َّّ كناه لم يزل من أدر وَقَال مُحَم
 من أصحابنا يوثقونه.

جيد وَقَال عثمان بْن َسعِيد الدارمي  ، عَن عَبْد الرحمن بْن ِإبْرَاهِيم دحيم: حريز بْن عثمان حمصي، 
 .الإسناد، صحيح الحديث



 .عن دحيم: ثور، وحريز، وأرطاة، كل هؤلاء ثقةوَقَال يعقوب بْن سفيان ، 
 .دحيما يثني على حريزوَقَال أبو حاتم: سمعت 

يُقال في حريز بْن عثمان مع تثبته أنه كَانَ سفيانيا،  ِيهِ  : و وَقَال الَأحوص بْن المفضل بْن غسان، عَن َأب
 .حريز بْن عثمان ثبتوَقَال في موضع آخر: 

هِ العجلي  :  َّّ  .شامي، ثقة، وكَانَ يحمل على عليوَقَال َأْحمَد بْن عَبد الل
 .يا وينال منه، وكَانَ حافظا لحديثه، سمعت َيحْيَى يحدث عن ثور عنهوَقَال عَمْرو بْن علي: كَانَ ينتقص عل

ّ ه بْن عمار الموصلي:  يتهمونه أنه وَقَال في موضع آخر  : ثبت شديد التحامل على علي  وَقَال محمد بن عَبد الل
 .كَانَ ينتقص عليا، ويروون عنه، ويحتجون بحديثه وما يتركونه

ث، ولم يصح عندي ما يقال في رأيه ، ولا أعلم بالشام أثبت منه، هو أثبت وَقَال َأبُو حاتم  : حسن الحدي
 .وهو ثقة متقنمن صفوان ابن عَمْرو، وأبي بكر بْن َأبي مريم، 

يد بْن هارون يقول: وقيل له: كَانَ حريز يقول:  لا أحب عليا، وَقَال َأْحمَد بْن ُسلَيْمان الرهاوي  : سمعت يز
 هذا منه، كَانَ يقول: لنا إمامنا ول كن إمامكمقتل آبائي، قال: لم أسمع 

يد بْن هارون: هل سمعت من حريز بْن عثمان شيئا تنكره عليه من  وَقَال الحسن بْن عَلِيٍّ الخلال  : قلت ليز
هذا الباب؟ قال: إني سألته أن لا يذكر لي شيئا من هذا مخافة أن أسمع منه شيئا يضيق علي الرواية عنه، 

ية ول كم علي فقلت ليزيد: فقد آثرنا على نفسه؟ سمعته يقول: قال: وأشد شيء  لنا أمير ول كم أمير يعني لنا معاو
 قال: نعم.

ثَنَا ِعمْران بْن أبان، قال : سمعت حريز بْن عثمان يقول: لا أحبه، قتل آبائي يعني وَقَال الخلال أيضا : حَّدَّ
 .عليا

دُ  َّّ ثَنَا مُحَم هِ، قال: وَقَال يعقوب بْن سفيان  : حَّدَّ َّّ سمعت بعض أصحابنا يذكر عن يزيد بْن هارون، بُْن عَبد الل
 .قال: قال حريز بْن عثمان: لا أحب من قتل لي جدين

ثَنَا إسماعيل بْن عياش، قال:  عادلت حريز وَقَال َأْحمَد بْن َسعِيد الدارمي، عن َأْحمَد بْن ُسلَيْمان المروزي: حَّدَّ
يلعنه بْن عثمان من مصر إلى مكة فجعل  يسب عليا و



ثَنَا َيحْيَى بُْن المغ دُ بُْن أيوب بْن َيحْيَى بْن الضريس ، قال: حَّدَّ َّّ ثَنَا مُحَم د بْن عَمْرو العقيلي: حَّدَّ َّّ يرة قال: وَقَال مُحَم
 ذكر جرير أن حريزا كَانَ يشتم عليا على المنابر 
ياد النقاش  د بْن الحسن بْن ز َّّ ثَنَا َسعِيد بْن سافري وَقَال َأبُو بكر مُحَم ثَنَا مسيح بْن حاتم، قال: حَّدَّ المقرئ: حَّدَّ

يد بْن هارون في  هِ، رأيت يز َّّ الواسطي، قال: كنت في مجلس َأْحمَد بْن َحنْبٍَل، فَقَاَل له رجل: يا أبا عَبد الل
ّ ه ، عاتبك؟ قال: بك؟ قال: غفر لي، ورحمني، وعاتبني، فقلت: غفر لك، ورحمك النوم، فقلت له: ما فعل الل

َّّ خَيْرًا،  يد بْن هارون، كتبت عن حريز بْن عثمان؟ فقلت: يا رب العزة، ما علمت ِإلا نعم، قال لي: يا يز
يد بْن هارون من غير وجه  قال: إنه كَانَ يبغض أبا الحسن علي بْن َأبي طالب. وقد روي هذا المنام عن يز

... 
 

  آْنا بر وثاقتش اتفاق مهه ،ىزد رجالوان اهل شنّت معلوم اشت  نیمرادًمنابا وجود اینكه ىصب و عداوت و با 

 !ىظر دارىد 

 

 

 

 

 

 

















 اعساض صدید ابوذر به كعب اَلحبار 

 

وكان في ذلك اليوم قد أتي عثمان بتركة عبد الرحمن بن عوف الزهري من المال فنضت البدر حتى حالت 
يقري الضيف فقال عثمان: إني بين عثمان وبين الرجل القائم  لأرجو لعبد الرحمن خيرا لأنه كان يتصدق و

وترك ما ترون. فقال كعب الأحبار: صدقت يا أمير المؤمنين! فشال أبو ذر العصا فضرب بها رأس كعب 
ّ ه أعطاه  ولم يشغله ما كان فيه من الألم وقال: يا ابن اليهودي! تقول لرجل مات و ترك هذا المال إن الل

ّ ه عليه وآله يقول: ما يسرني أن خير الدنيا وخير الآخ ّ ه صلى الل ّ ه بذلك وأنا سمعت رسول الل رة وتقطع على الل
ّ ه. قال: .أموت وأدع ما يزن قيراطا. فقال له عثمان: وارعني وجهك فقال: أسير إلى مكة. قال: لا والل

ّ ه. ّ ه. قال: فإلى الشام. قال: لا والل قال: البصرة.  فتمنعني من بيت ربي أعبده فيه حتى أموت؟قال: أي والل
ّ ه ما أختار غير ما ذكرت لك ولو تركتني في دار هجرتي  ّ ه فاختر غير هذه البلدان. قال: لا والل قال: لا والل

 .ما أردت شيئا من البلدان، فسيرني حيث شئت من البلاد. قال: فإني مسيرك إلى الربذة
 

 661، ص 6ج العرصيث،  ـه.ق(، املکتتث  354مروج اذلـهب، يلع ةو احلصنی املصعودي)

 

 

 

 



 و خلفت امرادممـني كعب اَلحبار 

 كه زمان و خود خلفت دوره اواخر در عؿر: گػت كه صده روایت عباس ابن از حبقب بن حمؿد ابوجعػر امايل در 

. داصت مرگ آرزوي خداوكد، از مهواره كؿود، مي عاجز مردم امور ي اداره از و بود یافته اشتقل وي بر كاتوان دیگر

 را خلفت دارم مي دوشت و بقـم مي كزدیک را خویش مرگ من: گػت حباراَل كعب به بودم یو كزد من كه روزي

 یكتاهبا در باره این در چقست؟ عل ي درباره تو كظر كـم، واگذار باصد مؼام این شزاوار كه كيس به خود از بعد

 :گػت كعب. اشت صده كگاصته صام كتب در ما هاي رسگذصت متام كه اشت آن تو ي عؼقده زیرا یاب؟ مي چه خود

 پويش چشم خطایي هقچ از و. اشت دین در اشتوار مردي او زیرا كقست، شزاوار كار این بر عل من ي عؼقده به

 كتاهباي در ما آكچه اما. كرد حؽومت مردم بر توان كؿي روش این با و. كـد كؿي عؿل كقز خود اجتفاد به. كـد  كؿي

 پقدا صدیدي مرج و هرج یابد، دشت آن به هم اگر و رشد كؿي فرزكداكش و او به حؽومت كه اشت آن یابقم، مي خود

 حؽومت ، افراد ایـگوكه بر خداوكد و! اشت رخیته هایي خون او چون: گػت كعب چرا؟: پرشقد عؿر! صد خواهد

 .اشت كرده حرام را

 كار این شزاوار تو: فرمود امر او به خداوكد. كـد بـا را ادؼدس بقت تا گرفت تصؿقم چون داوود كه گوكه مهان

 ها خون این عل مگر آیا: گػت عؿر. گرد صورت شؾقامن دشت به باید كار این بؾؽه اي، رخیته ها خون زیرا كقستي،

 من به پس: گػت عؿر! بود؟ كؽرده چـني حق به كقز داوود مگر! امرمممـان اي: داد پاشخ كعب كرخیته؟ حق به را

 تن دو و رشیعت صاحب از بعد كه یابقم مي چـني ما: گػت كعب رشد؟ مي كيس چه دشت به حؽومت كه ده خز

 امر این صـقدن از عؿر. اشت جـگقده آهنا با دین اهل رس بر پقامز كه رشقد، خواهد كسان به حؽومت اصحابش، از

   خدا رشول از را مطؾب این مشابه من: گػت و كرد رو عباس ابن به و كرد جاري لب بر را اشسجاع آیه بار چـد

 بآ من مـز از هایي مقؿون ام دیده خواب در من «رفت خواهـد بآ من مـز از هقّ ام بـي: »فرمود مي كه ام صـقده

ؤَیا َجَعْؾـَا َوَما:» صد كازل آیه این آهنا ي درباره و. رفتـد مي َجَرةَ  لِّؾـناسِ  فِْتـَةً  إِٓن  َأَرْیـَاكَ  النتِي الر   «الُؼْرآنِ  ِف  ادَْْؾُعوَكةَ  َوالشن



ّ ه و نقلت منه أيضا ما رواه عن ابن عباس ... نقلت هذا الخبر من أمالي أبي جعفر محمد بن حبيب رحمه الل
ّ ه بأن قال تبرم عمر بالخلافة في آخر أيامه و خاف العجز و ضجر من سياسة الرعية فكان لا يزال يدعو  الل

ّ  :يتوفاه فقال ل كعب الأحبار يوما و أنا عنده ي قد أحببت أن أعهد إلى من يقوم بهذا الأمر و أظن إن
وفاتي قد دنت فما تقول في علي أشر علي في رأيك و أذكرني ما تجدونه عندكم فإنكم تزعمون أن أمرنا هذا 

ّ أمّ  :فقال .مسطور في كتبكم يق الرأي فإن رجل متين الدين لا يغضي على عورة و لا  ه لا يصلح إنها من طر
ا ما نجده في كتبنا فنجده ء و أمّ  يحلم عن زلة و لا يعمل باجتهاد رأيه و ليس هذا من سياسة الرعية في شي

ّ ه  :قال ؟كيف ذاك :لا يلي الأمر و لا ولده و إن وليه كان هرج شديد قال لأنه أراق الدماء فحرمه الل
ّ  الملك إنّ  ّ ه إليه إن ّ داود لما أراد أن يبني حيطان بيت المقدس أوحى الل ّ ك لا تبنيه لأن ما ك أرقت الدماء و إن

و داود بحق أراقها يا أمير المؤمنين قال فإلى من  :قال كعب ؟أ ليس بحق أراقها :يبنيه سليمان فقال عمر
يعة و الاث :قال ؟يفضي الأمر تجدونه عندكم نين من أصحابه إلى أعدائه الذين نجده ينتقل بعد صاحب الشر

ّ ه لقد  حاربهم و حاربوه و حاربهم على الدين فاسترجع عمر مرارا و قال أ تستمع يا ابن عباس أما و الل
يتهم في منامي ينزون  ّ ه ما يشابه هذا سمعته يقول ليصعدن بنو أمية على منبري و لقد أر سمعت من رسول الل

َ  اوَ مَ   :نزو القردة و فيهم أنزل عليه َّّ َجعَلْن َّّ فِتْنَةً لِلن َّّتِي َأرَيْنَاكَ ِإلا َل يَا ا ْؤ ُّّ َلْقُرْآنِ ا اَلر َجرَةَ اَلْمَلْعُونَةَ فِي ا َلّشَّ   اِس وَ ا

 ، اةو أيب احلديد،ابلالغث ىهج رشح

 87، ص 76ج  أةوالفضل إةراـهیم، دار إحیاء الکتب العربیث، دحتلیق/ حمه   

 

 

 



 عثامن بن مظعون

ائِِب  َأَبا ضِْب : الَْعَلءِ  ُأم   َقاَلْت  ُقِزَ  َدنا َمظُْعونٍ  ْبنَ  ُعْثاَمنَ  َأنن : »َثابٍِت  ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  ـنةِ  ِف  إِكنَك  َكْػًسا السن  اهللنِ  َرُشوُل  َفَسِؿَعَفا. اْْلَ

 ْبنُ  ُعْثاَمنُ  اهللنِ، َرُشوَل  َیا: َقاَلْت . ُیْدِریِك؟ َوَما: َقاَل  اهللنِ  َكبِين  َیا َأَكا: َقاَلْت . َهِذِه؟ َمنْ : َفَؼاَل  - َوَشؾنمَ  َعَؾقْهِ  اهللنُ َصذن  -

ٓن  َرَأْیـَا َما َأَجْل،: َقاَل ! َمظُْعونٍ  ا، إِ  .ِب  ُیْصـَعُ  َما َأْدِري َما َواهللنِ اهللنِ، َرُشوُل  َأَكا َخْرً

ـنَة، لََك  َهـِقًئا: اْمَرَأُتهُ  َقاَلِت  َمْظُعونٍ  ْبنُ  ُعْثاَمنُ  َماَت  َدنا: »َقاَل  َعبناسٍ  اْبنِ  َوَعنِ   - َوَشؾنمَ  َعَؾْقهِ  اهللنُ  َصذن  - الـنبِي   إَِلقَْفا َفـََظرَ  اْْلَ

 َأْدِري َما َواهللنِ :- َوَشؾنمَ  َعَؾقْهِ  اهللنُ  َصذن  - اهللنِ  َرُشوُل  َفَؼاَل ! َوَصاِحبَُك  َفاِرُشَك : َقاَلْت . ُیْدِریِك؟ َوَما: َقاَل وَ  َغْضَباَن، َكْظَرةَ 

 َماَتْت  َفَؾامن  َأْفَضُؾُفْم، َوُهوَ  لُِعْثاَمنَ  َقْولِهِ  ِمنْ  - َوَشؾنمَ  َعَؾْقهِ  اهللنُ  َصذن  - اهللنِ َرُشولِ  َأْصَحاِب  َعَذ  َذلَِك  َفاْصتَدن . ِب  ُیْػَعُل  َما

ِؼي: َقاَل  - َوَشؾنمَ  َعَؾقْهِ  اهللنُ  َصذن  - اهللنِ  َرُشولِ  بِـُْت  ُرَققنةُ   . َمْظُعونٍ  ْبنِ  ُعْثاَمنَ  بَِسَؾِػـَا احْلَ

. 

یعٍ  ْبنِ  اَْلُُشودِ  َوَعنِ   َصذن  - اهللنِ َرُشولِ  ْبنُ  إِْبَراِهقمُ  َماَت  َفَؾامن  َعَؾْقِه، اْدُْسؾُِؿونَ  َأْصَػَق  َمظُْعونٍ  ْبنُ  ُعْثاَمنُ  َماَت  َدنا: »َقاَل  رَسِ

ْق : َقاَل  - َوَشؾنمَ  َعَؾقْهِ  اهللنُ الِِح  بَِسَؾِػـَا احْلِ  .َمظُْعونٍ  ْبنِ  ُعْثاَمنَ : الصن

ِؼي: َقاَل  - َوَشؾنمَ  َعَؾْقهِ  اهللنُ َصذن  - الـنبِيِّ  بِـُْت  ُرَققنةُ  َماَتْت  َدنا: »َقاَل  َمالٍِك  ْبنِ  َأَكسِ  َوَعنْ  الِِح  بَِسَؾِػـَا احْلَ  ْبنِ  ُعْثاَمنَ : الصن

 .«َمظُْعونٍ 
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