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 سهل بن حنيف انصاری

 

  :هل به ابوبکر چننی نقل شده استس سخنان. را انکار کردند  ابوبکرکه خالفت  از کسانی است حنيف بنسهل 

است و او برای امتم امام شام پس از من، علی بن ابی طالب»بر منرب فرمود:   رسول خدا که دهمواهی میگ»

 «تاس مردم ترینخریخواه

 

 

 :المنبر على قال  الل  ه رسول سمعت يأن   شهدأ: فقال حنيف بن سهل قام ثم....
 «لامتي الناس أنصح وهو السلام، عليه طالب أبي بن علي بعدي من إمامكم»
 

  اخلصال، الشيخ لصدوق،
 564، ص  املدرسني مجاعة وراتمنش

 
 

و  زمانی که سهل از دنيا رفت،  بر سهل سبقت نگرفتو از سایر مردم فرمود: هيچ کس از قریش  امام صادق 

 بسيار ناراحت شدند و بی تابی شدید کردند و بر پيکر او پنج بار نامز خواندند.  امریاملؤمننی

 ثنى عليهوأما سبقه احد من قريش ولا من الناس بمنقبة : فقال أبو عبد الل  ه 
 جزعا شديدا وصلى عليه خمس صلوات لما مات جزع أمير المؤمنين  :وقال 

66، ص 1، ج عرش السّتة األصول

 
 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%82%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7


 حنيف را به جای خود در مدینه گامرد. نکه برای جنگ مجل خارج شد، سهل بزمانی   علی

 وإياه استخلف علي رضي الل  ه عنه حين خرج من المدينة إلى البصرة
 

 666، 2، ج اجليل دار، الرب عبد ابن، األصحاب معرفة يف االستيعاب
 
 
 

انصارى در بازگشت از صفنی بدرود حيات در کلامت قصار هنج البالغه مى خوانيم: هنگامى که سهل بن حنيف 

حتى اگر کوهى مرا دوست بدارد  ;لَْو أَحبَّنی َجَبٌل َلتَهاَفَت »سخت ناراحت شد و فرمود:    ریاملؤمننیام ،گفت

 «از هم مى شکافد و فرو مى ریزد

 111حکمت 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ل  حنيف بن عثمان رهنمود با   خدا رسول به گرفتار، توس 
 رفت سوم خليفه عثمان نزد گرفتاري رفع جهت به مردي: ستا كرده نقل« معجم صغیر»در  طبراني

 به حنيف بن عثمان كرد، گلايه حنيف بن عثمان به كرد نمي توج ه وي به عثمان ولي كرد، مي آمد و
 :گفت وي
ل  خدا رسول به نماز خواندن از پس برو، مسجد به و بگير وضو  : بگو و شو متوس 
 حاجتي، لي فيقضي رب ي إلي بك أتوج ه إن ي محم د يا الرحمة، نبي   محم د بنبي ك إليك وأتوج ه أسألك إن ي الل هم  
 اي ام، آورده رو تو به پيامبرت وسيله به و خواهم مي تو از را خود حاجت خدايا، حاجتك؛ وتذكر
 .كن ذكر را خود حاجت گاه آن. شود برآورده حاجتم تا ام آورده رو خدا به تو وسيله به من محم د
 كرد، حركت مسلمين خليفه عف ان، بن عثمان منزل طرف به و نمود عمل حنيف بن عثمان توصيه به

 نشاند خود نزد را او خليفه و برد عثمان نزد احترام با را او افتاد، وي به خليفه دربان چشم كه وقتي
 .ساخت روا را حاجتش و نمود برطرف را مشكلش و
 تشك ر وي از و نمود نقل او براي را داستان و رفت حنيف بن عثمان نزد و آمد بيرون خليفه نزد از

 .كرد
 :گفت حنيف بن عثمان

ل اين سوگند، خدا به  از و آمد نابينايي كه بودم گرامي پيامبر نزد بل كه نگفتم؛ خود پيش از را توس 
ل اين  خدا رسول نمود، دعا تقاضاي حضرت ل اين بركت به نابينا مرد آموخت، او به را توس   توس 

 .گرديد بينا و يافت شفا
 
 
 

 عن وهب بن الل  ه عبد حدثنا الفرج بن أصبغ حدثنا التميمي المصري قيرس بن عيسى بن طاهر حدثنا
 بن سهل بن أمامة أبي عن المدني الخطمي جعفر أبي عن القاسم بن روح عن الم كي سعيد بن شبيب

 في عنه تعالى الل  ه رضي عفان بن عثمان إلى يختلف كان رجلا أن حنيف بن عثمان عمه عن حنيف



 له فقال إليه ذلك فشكا حنيف بن عثمان فلقي حاجته في ينظر ولا إليه يلتفت لا عثمان فكان له حاجة
 وأتوجه أسألك إني اللهم قل ثم ركعتين فيه فصلي المسجد ائت ثم فتوضأ الميضأة ائت حنيف بن عثمان

 لي فيقضي عزوجل ربي ربك إلى بك أتوجه إني محمد يا الرحمة نبي وسلم عليه الل  ه صلى محمد بنبينا إليك
 باب أتى ثم عثمان له قال ما فصنع الرجل فانطلق معك أروح حتى إلي ورح حاجتك وتذكر حاجتي
 فذكر حاجتك وقال الطنفسة على معه فأجلسه عفان بن عثمان فأدخله بيده أخذ حتى البواب فجاء عثمان
 حاجة من لك كانت ما وقال الساعة هذه كانت حتى حاجتك ذكرت ما له قال ثم له فقضاها حاجته

 حاجتي في ينظر كان ما خيرا الل  ه جزاك له فقال حنيف بن عثمان فلقي عنده من خرج الرجل ان ثم فأتنا
 الل  ه صلى الل  ه رسول شهدت ول كن كلمته ما والل  ه حنيف بن عثمان فقال في كلمته حتى إلي يلتفت ولا
 رسول يا فقال أفتصبر وسلم وآله عيه الل  ه صلى النبي له فقال بصره ذهاب عليه فشكا ضرير وأتاه وسلم عليه
 ثم ركعتين صل ثم فتوضأ الميضأة إيت وسلم یهعل الل  ه صلى النبي له فقال علي شق وقد قائد لي ليس إنه الل  ه

 به يكن لم كأنه الرجل علينا دخل حتى الحديث بنا وطال تفرقنا ما فوالله عثمان قال الدعوات بهذه ادع
 .قط ضرر

 

  
 املعجم الصغري، الطرباين،

 165-166، ص 1دار الکتب العلمية، ج  
 

 
 
 
 
 
 









 از ثابت، بن  مةیخز  بن  عمارة از ابوجعفر، از شعبه، از عمر، بن  عثمان از خود، مسند در حنبل بن  احمد
 :کند یم نقل فیحن بن  عثمان

 
َ یضَر   رَجُلًا َأن    ب ي َأتَى الْبَصَر   ر َ  اْدعُ : »فَقَالَ  -الن   ه  ش ئْتَ  ِإنْ  وَ  دَعَوْتُ  ش ئْتَ  ِإنْ : »قَالَ . «ن يیعَاف  ی َأنْ  الل  

َ  َصبَرْتَ  ُ . «فَاْدعُ : »قَالَ . «لَك ر  یخَ  فَهُو أَ ی َأنْ  فََأمَرَه َ  تَوَض   ُ  ْحس نَ یف َ ی وَ  وُُضوءَه عَاء   ب هَذَا ْدعُو هُم   : »الد ُّ  ِإن  ي الل  
ُ  وَ  َأْسَألُك ه َ  َأتَوَج   دٍ كیبنب    كیِإل ْحمَة ، نَب ي مُحَم   َ  الر   د ای ْهتُ  ِإن  ي مُحَم   َب  ي ِإلَى ب ك تَوَج    ل ي، ل تُْقضَى هَذ ه   حَاَجت ي ف ي ر
هُم    ُ  الل    «ف ي فَشَف  عْه

 
 به -الل  ه رسول. «برگرداند من به را مرا یی  نایب که بخواه خداوند از: »گفت و آمد  امبریپ نزد یینایناب
: گفت. «است بهتر تو یبرا نیا که کن صبر یبخواه اگر و کنم یم دعا تیبرا یبخواه اگر: »فرمودند او
: دیبگو  سپس و ردیبگ وضو شکل نیبهتر  به که فرمودند او به ه الل    رسول. «کن دعا میبرا»
. کنم یم توجه تو به است، رحمت امبریپ که محمد امبرتیپ ۀ  لیوس به و خواهم یم تو از من پروردگارا،»
 من ع  یشف را او بارالها،. شود برآورده حاجتم تا آورم یم یرو پروردگارم به تو ۀ  لیوس به من محمد، یا

 .«گردان
 

 ، ت: شعيب الرناؤوط،بن حنبل مسند أمحد
 576، ص  26ج  مؤّسسة الرسالة 

 
 
 
 
 







 به عثمان بن حنيف امیرالمؤمنین نامه 
 
 كه شد، داده گزارش  حضرت به كه آن از پس بصره، فرماندار «انصارى حنيف بن عثمان» به

 : است پذيرفته او و كرده دعوت ميهمانى به را وى بصره ثروتمندان از يكى
 
 خوان به را تو «بصره» اهل متمك نان از مردى كه شده داده گزارش من به! حنيف پسر اى! بعد ام ا

 ظرفهاى و رنگارنگ طعامهاى كه حالى در اى، شتافته آن سوى به بسرعت تو و كرده دعوت ميهمانيش
 قبول را جمعي تى دعوت تو كردم نمى گمان من. شد مى داده قرار تو پيش ديگرى از بعد يكى غذا بزرگ
 .شوند دعوت ثروتمندانشان و ممنوع نيازمندانشان كه كنى

 
 ِإلى عثمان بن حنيف الَأنصاري و كان عامله على البصرة

 :قوله -إليها فمضى أهلها، من قوم وليمة ِإلى دعي أن ه بلغه قد و
 

ا َلَغَن ي فَقَدْ : ُحنَيْفٍ  يَابْنَ  بَعْدُ، َأم   ٍ  ِإلَى دَعَاك البَصْرَة   َأهْل   ف تْيَة   م نْ  رَجُلًا َأن    ب  تُْستَطَابُ  ِإلَْيهَا فََأسْرَْعتَ  مَْأدُبَة
 ...َمجْفُو    عَائ لُهُمْ  قَوٍْم، َطعَام   ِإلَى ُتج يْبُ  َأن  كَ  َظنَنْتُ  مَا وَ ! الج فَانُ  ِإلَيْكَ  تُنْقَلُ  وَ  اْلَألْوَانُ، لَكَ 
 
 
 و! نكنم؟ شركت روزگار هاى سختى در آنان با ام ا اميرمؤمنانم؟ من: شود گفته كه كنم قناعت همين به آيا

 نباشم؟ زندگى تلخيهاى در مقتدايشان و پيشوا
 



ُ  هذَا: يُقَالَ  ب َأنْ  نَْفس ي م نْ  َأَأقْنَعُ  َشار ُكهُمْ  لَا وَ  الْمُؤْم ن يْنَ، َأم يْر هْر   مَكار ه   ف ي أُّ ً  َأُكوْنَ  َأوْ  الد   ْسوَة  ف ي لَهُمْ  أُّ
بَة    000الْعَيْش   ُجشُوْ

 54نامه 
 

 الأسود دؤليابو
 

َمَل  مََع عَل ي   بن  َأب ي َطال بٍ  يْعَة ، وَم ْن َأْكمَل ه م عَْقلاً، ، قَاتََل َأبُو الَأْسوَد  يَوْمَ الج وَكَانَ م ْن وُُجوْه  الش  
 وَرَْأياً.

  ـه.ق(، 756انلبالء، تأیلف شمس ادلين ذهیب )سري أعالم 

 62، ص 5مؤّسسة الرسالة، ج  

 

یاد بن ابیه الأسود دؤليگفتگوی ابو  با ز
 

 هر ، من دل در  یعل یدوست:  گفت او.  ديپرس  یعل به حمّبتش درباره األسود ابو از ، هياب بن ادیز

 خدا یایجو ، یعل یدوست با من.  شود یم افزون تو دل در هیمعاو یدوست که گونه مهان ، شود یم شرتيب روز

 .ییجو یم آن نتیز با را ايدن ، هیمعاو یدوست با تو و آخرتم یرسا و

 

ياد ابن أبيه أبا الأسود عن حب   علي يزداد في قلبي حدة، كما يزداد  حب   فقال: إن   علي سأل ز
ية في قلبك، فإني أريد الل ه و الدار الآخرة بحبي عليا يةحب معاو  .، و تريد الدنيا بزينتها بحبك معاو

 
  226مؤّسسة األعليم ، ج ، ص  و نصوص األخبار، زخمرشی، ربيع األبرار



یه الأسود دؤليابوگفتگوی   با معاو
 

 من به نیچن! األسود ابو یا:  گفت او به هیمعاو ، درآمد هیمعاو بر  8مجاعت سال در یُدئِل األسود ابو چون

 داور دو از یکی را تو[ ، تيّ َحَکم انیجر در]  است خواسته یمر  طالب یاب بن یعل که دهيرس خرب

 یم قرار داور دو از یکی مرا اگر:  داد پاسخ[ األسود ابو]  ؟یکرد یم یحکم چه ، یشد یم اگر.  دهد قرار

 به را آهنا سپس.  آوردم یم ِگرد را فرزندانشان و انصار از نفر هزار و فرزندانشان و مهاجران از نفر هزار ، داد

 آزادشدگان؟ ای سزاوارترند( حکومت) امر نیا به فرزندانشان و مهاجران ایآ ندیبگو که دادم یم قسم خدا

 !یشد یم انتخاب یداور به اگر ، یبود یداور عجب! امرزديب را پدرت خدا:  گفت او به هیمعاو

 

ية: بلغني يا أبا  ية عام الجماعة، قال له معاو أبو الحسن قال: لما قدم أبو الأسود الدؤلي على معاو
قال: لو جعلني  أراد أن يجعلك أحد الحكمين؛ فما كنت تحكم به؟ الأسود أن علي بن أبي طالب 

أبناء المهاجرين و ألف من الأنصار و أبناء الأنصار ثم ناشدتهم أحدهما لجمعت ألفا من المهاجرين و 
ية: لل ه أبوك! أي  حكم  الل ه: آلمهاجرون و أبناء المهاجرين أولى بهذا الأمر أو الطلقاء؟قال له معاو

 كنت تكون لو حك مت!
 

 

 ،ابن عبد رّبه األندليس ،العقد الفريد
 77، ص 4ج  مکتبة املعارف 

 
 

                                                           

 السالم خالفت را به معاویه سپرد.هجری گفته می شود که در مجادی اّول آن ، امام حسن عليه  18. سال مجاعت به سال  1







 
 هار برائتاألسود دؤلی و اظحلوا توّسط معاویه به ابو ماجرای فرستادن

 ابواألسود و دخرتش از معاویه 

 

ني عن علي بن محمد قال : رأيت ابنة أبي الاسود الدؤلي وبين يدي أبيها خبيص فقالت : يا أبه أطعم
 وأشبعففتحت فوضع فيه مثل اللوزة ، ثم قال لها :عليك بالتمر فهو أنفع  فقال : افتحي فاك .

 فقالت : هذا أنفع وأنجع ؟
ية يخدعنا به عن حب علي بن أبي طالب   فقال : هذا الطعام بعث به إلينا معاو

فقالت : قبحه الل  ه ، يخدعنا عن السيد المطهر بالشهد المزعفر ، تبا لمرسله وآكله ، ثم عالجت نفسها 
 وقاءت ما أكلت منه ، وأنشأت تقول باكية:

 
 نبيع إليك إسلاما ودينا       أبالشهد المزعفر يا ابن هند    
 نيناــير المؤم ولانا أم وم         فلا والل  ه ليس يكون هذا  

 
 

 ،  يف فضائل أمرياملؤمنني نياألربع
 616-614، ص بابويه بن ادلين منتجب

 
 

 
 
 



 عّلت عزل ابواألسود

پرسيد چرا او را با آن که مرتکب خيانت و جنایتى نشده در پاسخ به ابو االسود دؤىل که   مرياملؤمننيا

 است از منصب قضا برکنار کرد فرمود : دیدم که صدایت را از صداى خصم باالتر مى برى.

 

ولى أبو الأسود الدؤلي القضاء، ثم عزله فقال له: لم عزلتني وما جنيت   وروى ان أمير المؤمنين
 رأيت كلامك يعلو على كلام الخصمإني : وما خنت ؟ فقال عليه السلام

 
 

 656، ص 2، ج  الشهداء سيد مطبعة ، مجهور أيب ابن ،اللئايل عوايل
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



و  انتخاب مصلحتی و اکراهی رشیح به عنوان قاضی توسط امریاملؤمننی 

 اقوال علام در این باره

 

 أمري وىل ملا:  قال  اهلل عبد ايب عن سالم بن هشام عن عمري ايب ابن عن أبيه عن ابراهيم بن يلع
 .عليه يعرضه حىت القضاء ينفذ ااّل  عليه اشرتط القضاء رشحيا  املؤمنني

 
 217، ص6ج  ،ةياإلسالمط  ، شيخ طويس،األحاكم تهذيب

 
 

 اموت أو مجاعة انلاس يكون حىت تقضون كنتم كما اقضوا:  فقال املؤمنني؟ امري يا حنكم بم سألوه وقد
 .صحايبأ مات كما

 247، ص 7ج  ةياإلسالمط  ،، شيخ طويساألحاكم تهذيب
 
 

  انلّاس أمر جيتمع  حىت تقىض كنت بما اقض نأ  يلعّ  لّ إ بعث: قال رشيح عن
 
 

 126-125، ص 1ج  الغارات، إبراهيم بن حمّمد اثلقيف،
 
 

- 
قال لقضاته: اقضوا كما كنتم تقضون، فانما قال لهم هذا القول في أول الامر   وأما قوله: إنه

أن يأمرهم بالقضاء بمذاهبه كلها المتضمنة لنقض  -عليه السلام  -وعند فور الناس بالبيعة له، فكره 



أحكام من تقدمه والخلاف على جماعتهم، فينفرون عن نصرته ويتفرقون عن الجهاد معه ويشمازون 
يظ نون أن ذلك مقدمة للبراءة ممن تقدمه فصدف عنه لتالفهم واستصلاحهم، فلما قتل الل  ه منه و

أهل البصرة وفرق جمعهم وأباد أهل الشام وأفنى الخارجة بالنهروان، خمدت نار الفتنة ودرجهم في 
على الحد الذي يستطيع معه إظهار  -عليه السلام  -طول المدة على الخلاف شيئا بعد شئ ولو تمكن 

عليهم  -جميع الاحكام من غير أن يكون في ذلك عموم الفساد، لاظهر الاحكام المأثورة عن ذريته 
فتلك هي الاحكام التي لم يتمكن من إمضائها مع ما حكم  مما حفظوها عنه عن الرسول  -السلام 

 بالجلي الحقيقة في أحكامه هي بل  محمد لدين خلافا وليست الاحكام، به مما ذكره إبراهيم من
 الفتيا في خلافهم قبل من  المؤمنين أمير على يكن لم الفساد إن إبراهيم قول وأما. البرهان من
 وقد تقضون، كنتم كما اقضوا: لقضاته قال بل به ولايته يفتتح لم لانه كذلك كان إنما ذلك فان
 جملة عليهم والخلاف القوم أحكام بنقض ولايته افتتح ولو قرب عن نسيه ل كنه إبراهيم هذا ذكر
 لائمتهم تضليلا يكون كان لانه والنهروان، وصفين البصرة باهل الفساد من أكثر عليه الفساد لكان

 - ل كنه الاحكام، في لهم والتصويب سلف بمن الاقتداء في الصحابة لجمهور وتخطئة لهم وتفسيقا
 حال، بعد وحال شئ بعد شئ في الخلاف إظهار على ودرجهم ذلك عن عدل - السلام عليه

 الجماعة اضطراب من  أمن فلو الاجتهاد في بعض على بعضهم كخلاف أنه الظاهر في وأراهم
  قوله قلناه ما ودليل. ذلك أخر لما مذهبه بمحض الحكم عند نصرته عن وانصرافهم عنه وتفرقهم
 اتفاق إلى مذهبه بجميع الحكم رخ  أف"  جماعة الناس يكون حتى تقضون كنتم كما اقضوا: " لقضاته
 أهل وبين بتوراتهم، التوراة أهل بين لحكمت الوسادة لي ثني لو: "    قوله إلى ترى أفلا الجماعة

 من كتاب كل يزهر حتى بفرقانهم الفرقان أهل وبين بزبورهم، الزبور أهل وبين بانجيلهم، الانجيل
يقول ال كتب هذه  يتمكن ولم الدار به تستقر لم أنه على فدل"  بقضائك قضى قد عليا إن رب يا: و
يل خلاف من به حكم فيما عليه النكير عن انصرافهم وأما. الاحكام تنفيذ من  الذين الجماعة أقاو

 على الخلاف وتجويزهم إياه، واتباعهم   له أصحابه جمهور لوفاق ذلك له استقام فانما ذكرهم



 إلى يؤخره ولم فيها القول  لاظهر ذلك مثل الاحكام من بقي فيما استجازوا ولو فيه تقدم من
 خلاف أو أظهره ما مثل يكون أن من يخلو لا أخره الذي إن: إبراهيم وقول. الاجتماع وقت

 غير لا  محمد دين من وهو أظهره ما جنس من هو بل: له يقال فانه  محمد دين من المعروف
 وجه على ذلك وإخراج كلها أئمتهم أحكام بنقض القوم مباينة إظهاره في لان الحكم يظهر لم وإنما

 بتجويز يحصل قد الاتفاق ولان الكل، إظهار على يدل ما البعض إظهار في وليس لهم التضليل
 باب في نظيره أو ونوعه مثله في لهم الخلاف كان وإن شئ، في لهم إمام على الخلاف جماعة

 الاتفاقات في وليس إظهاره عن يكف أن المستصلح على الواجب ذلك لاجل فيكون الخلاف
 تكرر قد شيئا القوم أحكام من تغييره عن المؤمنين أمير عدل الذي يكون أن وهو اخر وشئ. قياس
 كان بل كذلك يكن لم ونقضه خالفه وما ومذهبا، دينا صار حتى الماضين سلطان في به العمل
 فلم الزمان، من وقتا سلطانهم في بها وعمل الحال في مضت فتيا كان بل عمل من مجردا فيه قولهم
 آخر، بعض في منها أقوى المنكر بعض في للاتباع الشبهة كانت وربما فيها الخلاف إظهار من يتخوف
 أنفسهم في ضعفت ما إلى الشبهات فيه عندهم قويت ما تغيير عن للانام المستصلح الامام فعدل
 .والافتتان الكلمة اختلاف كراهة فيه الشبهة
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 ظلم أخاف أنا و الوالي ظلم تخاف الرعية أن العادة فقال المعنى هذا في لطيفة نكتة  ذكر ثم

 نفسه في ما بلوغ من يتمكن لا عليه كالمحجور كان أنه علم خلافته في  أحواله تأمل من و  رعيتي
 الذي الأمر فيه يعتقدون لا الأعظم السواد كان و قليلين كانوا حاله بحقيقة العارفين لأن ذلك و



 الخلافة هي إنما الأفضلية أن يظنون و عليه الخلفاء من تقدمه من تفضيل يرون و فيه اعتقاده يجب
 لا و قدموهم لما عليه المتقدمين فضل علموا الأوائل أن لا لو يقولون و أسلافهم أخلافهم يقلد و

 بنخوة و بالحمية معه يحارب إنما أكثرهم و لهم رعية كان أنه و سبقه لمن التبعية بعين إلا يرونه
 إظهار على قادرا يكن لم و مقاربتهم و مداراتهم إلى مدفوعا  كان و العقيدة و بالدين لا العربية

  .الأمصار في قضاته إلى كتابه إلى ترى لا أ عنده ما
 الكلام هذا و.  أصحابي مات كما أموت أو جماعة للناس تكون حتى تقضون كنتم كما فاقضوا قوله و
 و الأحكام في الحال بعاجل الآن عادتكم اتبعوا لهم قال أنه هو و واضح معناه و تفسير إلى يحتاج لا

 الخطوب و الأمور هذه تسفر أن إلى أي جماعة للناس يكون أن إلى بها تقضون كنتم التي القضايا
 الأحكام و القضايا هذه في عندي ما أعرفكم حينئذ و الفتنة سكون و الفرقة زوال و الاجتماع عن
  .عليها استمررتم قد التي
 قائل من و  المتقدمين الخلفاء بأصحابه عنى يقول قائل فمن أصحابي مات كما أموت أو: قال ثم

 المنبر على قوله إلى ترى لا أ نحوهم و عمار و المقداد و ذر أبي و كسلمان شيعته بأصحابه عنى يقول
 السلماني عبيدة عليه فقام بيعهن الآن أرى أنا و يبعن ألا عمر رأي و رأيي كان الأولاد أمهات في

 القوة على هذا يدل فهل.  حرفا عليه أعاد فما وحدك رأيك من إلينا أحب الجماعة مع رأيك له فقال
 ذلك في تقتضي الحكمة و المصلحة كانت هل و الرخاوة و السلطان في الضعف على أم القهر و

 أصحابه من جماعة خلفه و الصبح صلاة في يقرأ كان أنه  ترى لا أ الإمساك و السكوت غير الوقت
 خير هو و بالحق يقضي لل  ه إلا الحكم إن ع المؤمنين أمير قراءة معارضا صوته رافعا منهم واحد فقرأ

 البديهة على له معارضا قرأ ل كنه و وراءه يلتفت لم و صلاته يقطع لم و  يضطرب فلم الفاصلين
َلل    وَعْدَ  ِإن    فَاْصب رْ » َ  وَ  َحق    ه  ا ن  كَ  لا َل  ذ ينَ  يَْستَخ ف   َ  ا  توفيق و عجيبة أناة و عظيم صبر هذا و «يُوق نُونَ لا

 بهذه مني من لأن تدبيره صحة و سياسته حسن على المتكلمون أصحابنا استدل نحوه و بهذا و بين



 بهم قتل و الأعداء بهم كسر ثم عليه المتمرد له العاصي الجيش هذا و الأهواء المختلفة الرعية
 قال قد و قدره أحد يقدر لا و مبلغه التدبير صحة و السياسة حسن في أحد يبلغ فليس الرؤساء
 أحواله إلى بالإضافة لها متدبرا المنصف تأملها إذا  علي سياسة إن أصحابنا من المتكلمين بعض
 فرقتين كانوا أصحابه فإن تعذره و الأمر لصعوبة المعجزات مجرى جرت أصحابه مع إليها دفع التي

 جمهور هم و الأخرى و أعدائه من تبرأ و تتولاه و مظلوما قتل عثمان أن إلى تذهب إحداهما
 قد و القتل عليه أوجبت لأحداث قتل عثمان أن يعتقدون البأس و الغناء أهل و الحرب أصحاب

 و رأيها على لها موافق  عليا أن يزعم الفرقتين هاتين من كل و بتكفيره يصرح من منهم كان
 ع كان و أمره في واضح بجواب يجيب أن تسأله و عثمان في مذهبه يبدي بأن وقت كل في تطالبه
 في يعتمد ع فأخذ خذلته و عنه تولت و أسلمته و الأخرى باينته الطائفتين إحدى وافق متى أنه يعلم

 اعتقادها يماثل و رأيها يوافق أنه الفرقتين من واحدة كل به تظن ما كلامه في يستعمل و جوابه
 سيميتني و أماته الل  ه أن أراد أنه إلى لعثمان الموالية الطائفة تذهب و.  معه أنا و قتله الل  ه يقول فتارة
 قوله كذلك و أيضا له الل  ه قتل مع عثمان قتل أنه أراد أنه إلى الأخرى الطائفة تذهب و أماته كما
 ل كنت عنه نهيت لو و قاتلا ل كنت به أمرت لو قوله و.  عنه نهيت لا و به أمرت ما أخرى تارة

ية مذكورة الجنس هذا من أشياء و  ناصرا  و  قبض حتى الوتيرة هذه على يزل فلم عنه مرو
 هذا إلا السياسة من له يكن لم فلو كرأيها عثمان في رأيه أن معتقدة له موالية الطائفتين من كل

 في ل كفاه مقام كل في ذكره إلى الحاجة و عثمان أمر في حينئذ الناس خوض كثرة مع القدر
 أحوال تدبير و الكلام مخارج بوجوه أعلمهم و فيها أحذقهم و بها الناس أعرف أنه على الدلالة
 قول و القرآن لفظ ورد عليه و الأفصح هو ل كم نصحت و  قوله الشرح إلى نعود ثم. الرجال
 . بالأفصح ليس نصحتك العامة



  .التيه و بال كبر يصفهم كأرباب عبيد و : قوله

 العبيد كأخلاق أخلاقهم أن يريد قلت صلبية عربا كانوا و عبيد إنهم عنهم قال كيف قلت فإن
 فقد تيههم و الأرباب و السادات كبر ذلك مع فيهم و الأنفس دناءة و الخلاف و الغدر من

 كلها السوء خصال جمعوا

َ  وَ » سبإ أهل عن تعالى قوله أصله و للمتفرقين يضرب مثل سبأ أيادي و قْن قٍ  كُل    اهُمْ مَز    سبأ و «مُمَز  
 ساكنة الياء سبأ أيادي و سبأ أيدي ذهبوا يقال و قحطان بن يعرب بن يشجب بن سبأ هو و مهموز

. معديكرب مثل واحدا جعلا اسمان هما و متفرقين ذهبوا أي المثل نقل هكذا و الألف كذلك و
 قولهم من ذلك عن تقلعون و الانزجار و الاتعاظ عن تمسكون أن مواعظكم عن تتخادعون  قوله
 الموعظة قبول في تختلفون و تتلونون يريد أن يجوز و أقلع و أمسك أي خدع ثم يعطي فلان كان
 يريد أن يجوز لا و متلونة مختلفة أي خادعة سوق و متلون أي خادع خلق فلان خلق قولهم من

يه كان إذا لفلان يتخادع فلان يقال إنما لأنه منها المشهور المعنى باللفظة  ليس و له منخدع أنه ير
 .الكلام معنى يطابق لا هذا و الحقيقة في بمنخدع

 أي المقوم أعظل و معوج القوس ظهر أن كما اعوجاجهم يريد الحنية كظهر  قوله و القوس الحنية و
  .الموصوف بحذف أبدانهم الشاهدة أيها يروى و أعيا أي داؤه أعضل

ية أن يود أنه أقسم ثم  صرف عشرة منه أخذ و واحدا الشام أهل من فأعطاه بهم صارفه معاو
بير بن الل  ه عبد اللفظ هذا أخذ بالدراهم الدينار  فتكلم الأحنف فيهم و البصرة أهل إليه وفد لما الز
بير بن الل  ه عبد له فقال جميلا خطيبا كان و الأسدي حاضر أبو منهم  أن لوددت الل  ه فو اسكت الز



 المؤمنين أمير يا فقال بالدراهم الدينار صرف الشام أهل من واحدا العراق أهل من عشرة بكل لي
 :الأعشى قول الشام أهل مثل و مثلك و مثلنا قال نعم قال ذكره في فتأذن أ مثلا لك و لنا إن

  الرجل غيرها أخرى علق و غيري               رجلا علقت و عرضا علقتها

 أنه  کرذ ثم تصنع فما الملك عبد الشام أهل أحب و الشام أهل أحببت و العراق أهل أحبك
 أن فأحب سلبية الاثنتين و إيجابية الثلاث لأن بخمس يقل لم إنما  اثنتين و بثلاث منهم بلي أي  مني

  النفي و الإثبات بين يفرق

 
 ، ابن أيب احلديد،ابلالغة نهج رشح

 76-72ص  7ج أبوالفضل إبراهيم، دار إحياء الکتب العربية، دحتقيق: حممّ  
 
 
 
 في ممنوعا  كان فإن ه مذهبهم، على بها أفتى قد يكون هذا على و  عنه أصحابنا رواها قد و

  شريح عزل أراد أن ه حت ى الدينية إراداته من كثير عن خلافته أي ام
 ابنك، ارتشى و سن ك علت و ذهنك عزب: قال و
يه أن  عنه منع مم ا مثلها كم و به، الاستبدال و عزله من يمكن فلم  لبس لا الذي الحق على يجر

 بالل ه و جليل الخطب و انفرادك، على رأيك من إلينا أحب   عمر رأي مع رأيك: له قيل حت ى فيه،
 إلينا، أحب   عمر رأي مع رأيك  له قيل لم ا و المستعان،

 الخلاف، أكره فإن ي تقضون كنتم كما أقضوا: السلماني لعبيدة قال



 يظفر لا الذي الماجد  هو و ساحله، يدرك لا بحر  علومه ذكر و. قاضيا هذا عبيدة كان و
 .مساجله بالغلب

يل الثواب من لمحب يهم الل ه أعد ه ما فأم ا يض الأجر و الجز يل العر  المكان، علو   و المنزلة ارتفاع و الطو
 من بلاغا يكون و العقلاء، به يلتزم ما ذلك من أورد فإن ي الجنان درجات من به الل ه وعدهم ما و

 .حب هم و لمود تهم موجبا و الحق، أراد
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 فلا حقا الماضي القضاء كان فإن تقضون كنتم كما اقضوا إليه الحكم مصير بعد لقضاته قال قالوا
 إنما قلنا حينئذ تقية لا إذ به الآمرين عصمة بطلت باطلا كان إن و به الآمرين الماضين على عتب
 و حقيتها إلى نفوسها اطمأنت و تلك اعتادت كانت قد الأمة لأن له الحكم كان إن و ذلك قال
 كتاب عن و عنه انصرفوا الل  ه كتاب على إلا أبى فلما الشيخين سيرة على بيعته الشورى أهل أراد لهذا
 الناس يكون حتى قوله في ذلك علل قد و الرعية لاستصلاح للقضاة ذلك فقال سيرتهما إلى الل  ه

 كان ما بعض غير الفتنة خمدت و الثلاث الطوائف قتل فلما جماعة
 ربما و الكل في يخاف كما البعض في الخلاف إظهار من يخف لم ربما :قلنا ؟الكل يغير لم فلم :قالوا

 الآخر في منها أشد المتروك في الاتباع على الشبهة كانت
بير أكره :قالوا  .عليه ألحوا أن بعد الناس بايع إنما بل لا :قلنا البيعة على طلحة و الز



 ،التقديم مستحقي إلى المستقيم الصراط 
 141، ص 1الشيخ علي النباطي، ج  

 
 

 الخلاف أكره فإن ي ، تقضون كنتم كما أقضوا: »    مناقبه باب في البخاري رواه كما  قال ولذا
 « أصحابي مات كما أموت أو جماعة للناس يكون حت ى

 
 .الأمر له يتم   لم ما الخلاف من يتمك ن لا ل كن ه ، حق ا ليس قبله كان من قضاء أن   في صريح فإن ه
 

  ،املظفر حسن حممد الشيخدالئل الصدق،
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