
 

                                      

 
 



  ابورافع

 

السلام  مشاهده ولزم أمير المؤمنين عليه وأسلم أبو رافع قديما بمكة ، وهاجر إلى المدينة وشهد مع النبي 
من بعده ، وكان من خيار الشيعة ، وشهد معه حروبه ، وكان صاحب بيت ماله بال كوفة. وابناه عبيدالله 

 .وعلي كاتبا أمير المؤمنين 

 

 فكرهت البيت جانب في حية وإذا ، إليه يوحى أو نائم وهو  الل  ه رسول على دخلت:  قال رافع أبي عن
 يتلو وهو فاستيقظ دونه إلي يكون سوء منها كان إن حتى الحية وبين بينه فاضطجعت فأوقظه أقتلها أن

يؤتون الصلوة يقيمون الذين آمنوا والذين ورسوله الل  ه وليكم إنما»  الآية هذه  ثم ،«  راكعون وهم الزكوة و
 ما:  فقال جانبه إلى فرآني التفت ثم. إياه الل  ه بتفضيل لعلي وهنيئا منيته لعلي أكمل الذي لل  ه الحمد:  قال

 بيدي  الل  ه رسول أخذ ثم. فقتلتها ، فاقتلها إليها قم:  فقال الحية خبر فأخبرته رافع؟ با يا هنا ها أضجعك
 الل  ه في حقا يكون ، الباطل على وهم الحق على هو  و عليا يقاتلون وقوم أنت كيف رافع با يا:  فقال

 إن لي ادع:  فقلت ، شيء ذلك وراء فليس يستطع لم فمن ، فبقلبه جهادهم يستطع لم فمن ، جهادهم
يقويني الل  ه يعينني أن أدركتهم  الناس إلى خرج ثم«  وأعنه فقوه أدركهم إن اللهم: »  فقال. قتالهم على و

 «نفسي على أميني رافع أبو فهذا وأهلي نفسي على اميني إلى ينظر أن أحب من ، الناس أيها يا: »  فقال
يع فلما:  رافع أبي بن الل  ه عبيد بن عون قال ية وخالفه علي بو بير طلحة وسار بالشام معاو  البصرة إلى والز
 بخيبر أرضه فباع. جهادهم الل  ه في حقا يكون قوم عليا سيقاتل  الل  ه رسول قول هذا:  رافع أبو قال

 اصبحت لقد لل  ه الحمد:  وقال ، سنة وثمانون خمس له كبير شيخ وهو ، السلام عليه علي مع خرج ثم وداره
 الثلاث الهجر وهاجرت القبلتين وصليت ، الرضوان وبيعة العقبة بيعة البيعتين بايعت لقد بمنزلتي احد لا  و
 ، الحبشة ارض إلى عليه الل  ه رحمة طالب ابي بن جعفر مع هاجرت:  قال ، الثلاث الهجر وما:  قلت ،



 يزل فلم ، ال كوفة إلى  طالب ابي بن علي مع الهجرة وهذه ، المدينة إلى  الل  ه رسول مع وهاجرت
 ، أرض ولا بها له دار ولا الحسن مع المدينة إلى رافع أبو فرجع ،  علي استشهد حتى علي مع

 من رافع أبي بن الل  ه عبيد فباعها ، إياها أقطعه أرض حن  س   وأعطاه بنصفين  علي دار الحسن له فقسم
ية  امير بنت كلثوم أم حديث في رافع أبي بن الل  ه عبيد عن الاسناد وبهذا. ألفا وسبعين ألف بمأة معاو

 .بال كوفة المال بيت من حليا رافع أبي من استعارت أنها السلام عليه المؤمنين
 .والقضايا والاحكام السنن كتاب رافع بيأول
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 صبغ بن نباتةا

 

لقى القوم بعضهم بعضا  فرجع الأصبغ وقد خصب سيفه دما ورمحه ، وكان شيخا ناسكا عابدا ، وكان إذا
 ، وكان علي لموت، وكان من فرسان أهل العراق، وكان من ذخائر على ممن قد بايعه على ايغمد سيفه

 يضن به على الحرب والقتال.

 
  444ص  دار اجليل، نرص بن مزاحم، وقعة صفني،

 
 
 

 
يان اميرالمؤمنين   حوار

فيقوم عمرو  ؟  وصي  محم د بن عبد الل هأين حواري  علي  بن أبي طالب  :...مناد نادى القيامة يوم كان إذا
  ويس القرني  أو ميثم بن يحيى التم ار مولى بني أسد، و  و محم د بن أبي بكر، ابن الحمق الخزاعي ،

 
 االختصاص، شيخ مفيد،
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 ويس قرينا

ثَنَا َ  بْن   ِإْسحَاق   حَد َّ ، ِإبْرَاهِيم َنْظَلِي ُّ د   اْلح ى، بْن   وَم حَم َّ د   الْم ثَن َّ ارٍ، بْن   وَم حَم َّ : اْلآخَرَانِ  وقَالَ  َأخْبَرَنَا، ِإْسحَاق   قَالَ  - بَش َّ
ثَنَا ْفظ   حَد َّ ى لِابْنِ  وَالل َّ ثَنَا - الْم ثَن َّ ثَنِي هِشَاٍم، بْن   م عَاذ   حَد َّ َ  عَنْ  قَتَادَةَ، عَنْ  َأبِي، حَد َّ َسيْرِ  عَنْ  َأْوفَى، بْنِ  ز رَارَة  أُّ

ابِ  بْن   ع مَر   كَانَ : قَالَ  جَابِرٍ، بْنِ  ِ  َأتَى ِإذَا اْلخَط َّ َمَِن، َأهْلِ  َأْمدَاد   عَلَيْه وَيْس   َأفِيك مْ : َسَألَه مْ  الْي ى عَامِرٍ؟ بْن   أُّ  َحت َّ
وَيْسٍ  عَلَى َأتَى وَيْس   َأنْتَ : فَقَالَ  أُّ  فَكَانَ : قَالَ  نَعَْم،: قَالَ  قَرٍَن؟ مِنْ  ث م َّ  م رَادٍ مِنْ : قَالَ  نَعَْم،: قَالَ  عَامِرٍ؟ بْن   أُّ
ا مِنْه   فَبَرَْأتَ  بَرَص   بِكَ  ِ  رَس ولَ  سَمِعْت   قَالَ  نَعَْم،: قَالَ  وَالِدَة ؟ لَكَ : قَالَ  نَعَْم،: قَالَ  دِْرهٍَم؟ مَوِْضعَ  ِإل َّ   الل  ه

وَيْس   عَلَيْك مْ  يَْأتِي: »يَق ول   ، َمَِن، َأهْلِ  َأْمدَادِ  مَعَ  عَامِرٍ  بْن   أُّ ِ  كَانَ  قَرٍَن، مِنْ  ث م َّ  م رَادٍ، مِنْ  الْي  مِنْه   فَبَرَأَ  بَرَص   بِه
ا َ  وَالِدَة   لَه   دِْرهٍَم، مَوِْضعَ  ِإل َّ ٌّ، بِهَا ه و ِ  عَلَى َأقْسَمَ  لَوْ  بَر  ه ، الل  ه َ  َأنْ  اْستَطَعْتَ  فَِإنِ  لََأبَر َّ  «فَافْعَلْ  لَكَ  يَْستَغْفِر

 ْ َ  لِي، فَاْستَغْفِر ِيد ؟ َأيْنَ : ع مَر   لَه   فَقَالَ  لَه ، فَاْستَغْفَر : قَالَ  عَامِلِهَا؟ ِإلَى لَكَ  َأْكت ب   َألَا: قَالَ  الْ ك وفَةَ،: قَالَ  ت ر
اسِ  غَبْرَاءِ  فِي َأك ون    .ِإلَي َّ  َأَحب ُّ  الن َّ

 
 صحيح مسلم، ط األوقاف السعودية، 
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َيْدٍ، بْنِ  َأْصبَغَ  عَنْ  وَيْس   كَانَ : " قَالَ  ز ِ : يَق ول   َأْمسَى ِإذَا الْقَرَنِي ُّ  أُّ ى فَيَرَْكع   الر ُّك وعِ  لَيْلَة   هَذِه  وَكَانَ  ي ْصبَِح، َحت َّ
ِ : َأْمسَى ِإذَا يَق ول   ج ودِ  لَيْلَة   هَذِه ى فَيَْسج د   الس ُّ  ي ْصبِحَ  َحت َّ

 
 حلية األويلاء،أبو نعيم اإلصفهاين، 

  78، ص 1دار الفكر، ج  -مكتبة اخلانيج 

 
 



ثَنَا اسِ  َأب و حَد َّ د   الْعَب َّ اس   ثَنَا يَعْق وَب، بْن   م حَم َّ دٍ بْن   الْعَب َّ ، م حَم َّ ورِي ُّ ، ثَنَا ن عَيٍْم، َأب و ثَنَا الد ُّ يك  ِيدَ  عَنْ  شَرِ  َأبِي بْنِ  يَز
يَادٍ، ْحمَنِ  عَبْدِ  عَنْ  زِ ا: قَالَ  لَيْلَى َأبِي بْنِ  الر َّ َ  َأْصحَابِ  مِنْ  م نَادٍ نَادَى ِصف ِينَ  يَوْم   كَانَ  لَم َّ يَة  َأْصحَابَ  م عَاوِ

وَيْس   َأفِيك مْ :  عَلِي ٍ  ؟ أُّ تَه   فَضَرَبَ  نَعَْم،: قَال وا الْقَرَنِي ُّ ى دَاب َّ ِ  رَس ولَ  سَمِعْت  : قَالَ  ث م َّ  مَعَه ْم، دَخَلَ  َحت َّ ه   الل َّ
ابِعِينَ  خَيْر  »: يَق ول   وَيْس   الت َّ   «الْقَرَنِي ُّ  أُّ

 
 ـه.(،404املستدرک یلع الصحيحني، تأيلف حاکم نیشابوری)

 444، ص 4حتقيق: مصطیف عبدالقادر، دار الكتب العلمية، ج  
 
 
 

 نباتة، بن الأصبغ عن ، فیطر  بن سعد عن ،یالعرن الحسن بن یعل عن ،یالقم نیالحس بن الحسن یورو
  الل  ه رسول یإل عهد لقد المائة تمام نیأ قال ثم رجلا وتسعون تسعة عهیفبا نیبصف  یعل مع کنا قال
 دکی أبسط فقال ، نیفیبس متقلدا صوف قباء هیعل رجل جاء ،إذ قال رجل مائة ومیهذاال یف یعنیبای أن
 ،یالقرن سیأو  أنا قال أنت من قال ، دونک ینفس مهجة بذل یعل قال یعنیماتبا یعل  یعل قال عکیأبا

 ...الرجالة یف فوجد قتل یحت هیدی نیب قاتلی زلی فلم عهی،فبا قال
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 عمرو بن ال َحمِق الخزاعي
 

يك بن الل  ه عبد عن  أهل من واللعن البراءة يظهران ، الحمق بن وعمرو ، عدي بن حجر خرج:  قال شر
:  قال محقين؟ ألسنا ؛ المؤمنين أمير يا:  فقالا فأتياه عنكما يبلغني عما كفا أن:  علي إليهما فأرسل ، الشام

 تكونوا أن ل كم كرهت: »  قال شتمهم؟ من منعتنا فلم:  قالا[.  بلى:  قال مبطلين؟ ليسوا أو:  قالا. ] بلى
 ومن ، وكذا كذا سيرتهم من:  فقلتم أعمالهم مساوي وصفتم لو ول كن. وتتبرءون تشتمون ، شتامين لعانين
:  منهم وبراءتكم إياهم لعنكم مكان قلتم لو و. العذر في وأبلغ ، القول في أصوب كان ، وكذا كذا عملهم
 منهم الحق يعرف حتى ، ضلالتهم من واهدهم ، وبينهم بيننا ذات وأصلح ، ودماءهم دماءنا احقن اللهم

 يا:  فقالا«.  ل كم وخيرا إلى أحب هذا كان ، به لهج من والعدوان الغي عن ويرعوي ، جهله من
 ولا أجبتك ما أميرالمؤمنين يا والل  ه إني:  الحمق بن عمرو وقال. بأدبك ونتأدب ، عظتك نقبل ، أميرالمؤمنين

 ول كن ، به ذكرى يرفع سلطان التماس ولا ، تؤتينيه مال إرادة ولا ، وبينك بيني قرابة على بايعتك
 فاطمة الأمة نساء سيدة وزوج ، به آمن من وأول ،   الل  ه رسول عم ابن أنك:  خمس لخصال أجبتك

ية وأبو ،  محمد بنت  في سهما المهاجرين من رجل وأعظم ، الل  ه رسول من فينا بقيت التى الذر
 به أقوى أمر في يومي على يأتي حتى الطوامي البحور ونزح ، الرواسي الجبال نقل كلفت أني فلو. الجهاد
 .حقك من على يحق الذي كل فيه أديت قد أنى رأيت ما ، عدوك به وأوهن وليك
 مائة جندي في أن ليت مستقيم، صراط إلى واهده ، بالتقى قلبه نور اللهم:   علي أميرالمؤمنين فقال

 .يغشك من فيهم وقل ، جندك صح المؤمنين أمير يا والل  ه إذا:  حجر فقال مثلك،
 
 

 وقعة صفني، نرص بن مزاحم، 
 604-604دار اجليل،ص

 



 مجالت عمرو بن محق بعد از برافراشته شدن مصاحف در صفني 

 

 ولا الباطل على عصبية نصرناك ولا أجبناك ما والل  ه إنا ، المؤمنين أمير يا:  فقال الحمق بن عمرو قام ثم...
  اللجاج فيه ستشري لا إليه دعوت ما إلى غيرك دعانا ولو ، الحق إلا طلبنا ولا ، وجل عز الل  ه إلا أجبنا

 .رأي معك لنا وليس ، مقطعه الحق بلغ وقد ، النجوى فيه وطالت
 
 
 

 آمنة بنت رشيد نامه معاويه به عمر بن محق و ماجراي مهرس وي

 

ية  قال : كان عمرو بن الحمق الخزاعي شيعة لعلي بن أبي طالب  انحاز فلما صار الأمر إلى معاو
ية   :إلى شهر زور من الموصل وكتب إليه معاو

أما بعد فإن الل  ه أطفأ النائرة ، وأخمد الفتنة ، و جعل العاقبة للمتقين ، ولست بأبعد أصحابك همة 
ولا أشدهم في سوء الأثر صنعا ، كلهم قد أسهل بطاعتي وسارع إلى الدخول في أمري وقد بطؤ 

س يمح عنك سالف ذنوبك ومحى داثر حسناتك ولعلي لا بك ما بطؤ فادخل فيما دخل فيه النا
أكون لك دون من كان قبلي إن أبقيت واتقيت ووقيت وأحسنت فاقدم علي آمنا في ذمة الل  ه 

فلم يقدم عليه عمرو  محفوظا من حسد القلوب وإحن الصدور وكفي بالل  ه شهيدا... وذمة رسوله 
به إلى امرأته فوضع في حجرها فقالت : سترتموه عني بن الحمق فبعث إليه من قتله وجاء برأسه وبعث 

ية  يلا وأهديتموه إلي قتيلا فأهلا وسهلا  من هدية غير قالية ولا مقلية ، بلغ أيها الرسول عني معاو طو
يا وقتل بارا  تقيا  ، فأبلغ أيها  ما أقول : طلب الل  ه بدمه وعجل الوبيل من نقمه فقد أتى أمرا فر

ية ما قلت فبلغ الرسول ما قالت ، فبعث إليها فقال لها : أنت القائلة ما قلت ؟ قالت  . الرسول معاو



: نعم غير ناكلة عنه ولا معتذرة منه ، قال لها : أخرجي من بلادي قالت : أفعل فوالله ما هو لي 
من غير ما بوطن ولا أحن فيها إلى سجن ، ولقط طال بها سهري واشتد بها عبري وكثر فيها ديني 

 ...عينيقرت به 
 

 مفيد، شيخ االختصاص،
 68- 66دار املفيد، ص  

 

 پ 64بالاغت النساء،مطبعة مدرسة وادلة عباس األّول،ص 
 («االختصاص») كيم اختالف لفظي با منت 

 

 به معاويه نامه سيد الشهدا 

 

أبلته العبد الصالح ألذی  أولست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الل  ه  ...:   فكتب إليه الحسين
العبادة فنحل جسمه وصفرت لونه بعد ماآمنته وأعطیته من عهود الل  ه ومواثیقه ما لوأعطیته طائرا لنزل 

 ...إلیک من رأس الجبل ، ثم قتلته جرأة علی ربک واستخفافا بذلک العهد
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