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 عزل قیس

 
دِ بِن أبي بَكرٍ [إلى أهِل مِصرَ كِتابا ، فَلَمّا قَدِمَ بِهِ عَلى قَيٍس ، قاَل لَهُ  َّّ إّنَّ عَلِيّا َكتََب مَعَهُ ]أي مُحَم

ُ : لا ، وهذَا قَيٌس : ما باُل أميرِ  ُ ؟ قاَل لَه ُ ؟ أدَخََل أحَدٌ بَيني وبَينَه رَه َّّ المُؤمِنينَ ؟ ! ما غَي
لطانُ ُسلطانَُك ! قاَل : لا ، وَاللّه ُ ،   الّسُّ ً . وغَِضَب حينَ عَزَلَه ً واِحدَة ُ مَعََك ساعَة لا اُقيم

ُ َحسّ  ِ ، فَقَدِمَها ، فَجاءَه ً إلَى المَدينَة ِ ـ وكانَ َحّسانُ فَخَرََج مِنها مُقبِلا انُ بُن ثابٍِت شامِتا بِه
ُ ، ولَم  ُ : نَزَعََك عَلِيُّّ بُن أبي طالٍِب ، وقَد قَتَلَت عُثمانَ ، فَبَقَِي عَلَيَك الِإثم ِيّا ـ فَقاَل لَه عُثمان

كرَ ! فَقاَل لَهُ قَيُس بُن َسعدٍ : يا أعمَى القَلِب وَالبَصَرِ ، وَاللّه لَولا  ُلقَِي بَينَ ُيحِسن لََك الّشُّ أن ا
َّّ إّنَّ قَيسا خَرََج هُوَ وسَهُل بُن ُحنَيٍف  َبُت عُنُقََك ، اُخرُج عَنّي . ثُم با لَضَر رَهطي ورَهطَِك حَر

َّّ إّنَّ قَيسا وسَهلاً شَهِدا مََع عَلِيٍّ ِصّفينَ  ٌّ ، ثُم قَهُ عَلِيّ رَهُ قَيٌس فََصّدَّ َّّ َب  . َحتّى قَدِما عَلى عَلِيٍّ ، فَخ

 

تاريخ الطربى ـ به نقل از كعِب والبى ـ: عىل علیه السالم مهراه حمّمد بن ابى بكر، نامه اى به مردم مرص 

فرستاد و چون حمّمد با آن نامه بر قیس درآمد ، قیس به او گفت : امري مؤمنان ، چه منظورى دارد؟ چه 

م زده است؟ حمّمد بن ابى بكر چیزى ] نظر[ او را دگرگون كرده است؟ آيا كسى میان من و او را به ه

به او گفت : نه ؛ و اين حكومت ، حكومت تو باشد! گفت : نه ، به خدا سوگند ، حلظه اى در كنار تو 

نمى مانم ، و هنگام بركنارى اش خشمناك شد و از آن جا به سوى مدينه آمد و وارد مدينه شد و 

آمد و به او گفت : عىل بن ابى طالب ، تو را در َحّسان بن ثابت ـ كه هوادار عثامن بود ـ به شامتت او 

حاىل بر كنار كرد كه عثامن را كشته اى . پس گناه برايت ماند و ]عىل[ خوب از تو سپاس گذارى نكرد 

. قیس بن سعد به او گفت : اى نابیناى كوردل! به خدا سوگند ، اگر میان قوم من و تو جنگ درنمى 

دم بريون رو . سپس قیس و سهل بن ُحنَیف ] از مدينه[ بريون آمدند گرفت ، گردنت را مى زدم . از نز



. 

تا بر عىل علیه السالم درآمدند و قیس ، حقیقت ماجرا را براى عىل علیه السالم بازگفت و عىل علیه 

 السالم او را تصديق كرد . سپس قیس و سهل در ِصّفني در كنار عىل علیه السالم حضور يافتند .

 
555، 4دار الرتاث، ج تاریخ طربي، ط   

 

 قیس فرمانده رشطة اخلمیس

 
ِ  أمرِ  مِن نَفرُغَ  َحتّى شَرََطتي عَلى مَعي أنتَ  أقِم:  َسعدٍ بنِ  لِقَيسِ  وقالَ  ِ  هذِه َّّ  ، الحُكومَة  ثُم
ِ  عَلى مُقيما قَيٌس  فَكانَ ، أذرَبيجانَ إلى اخرُج  شَرََطتِه

 
آسوده مى شويم ، تو فرمانده نريوهاى ويژه بامن و و به قیس بن سعد گفت : تا از كار اين حَكمّیْت 

 سپس به سوى آذرباجيان برو . پس قیس ، فرمانده نريوهاى ويژه بود .

 

  علیه السالم نقیس اولني بیعت كننده با امام حس

 

 

ا َّّ ـْكُوفَةِ، َطالِبٍ  َأبِي بْنُ  عَلِيُّّ  قُتِلَ  لَم َ  فحمد فخطب الأنصاري عبادة بن سعد بن قَيُْس  قَامَ  بِال ه َّّ  الل
ِ  وََأثْنَى َّّ  عَلَيْه ُ  عَلِيٍّ  فَْضلَ  وََصَف  ثُم ُ  وََسابِقَتَه َّّذِي وَقَرَابَتَه ِ  كَانَ وَال ِ  فِي عَلَيْه ِ  هَْديِه  وَزُهْدِهِ، وَعَْدلِه
ظَ  َّّ ُ  وَوََصَف  اْلحَسَنَ  وَقَر ُ  حَالَه هِ  رَُسول من وَمَكَانَه َّّ َّّى الل ُ  َصل ه َّّ ِ  الل مَ  عَلَيْه َّّ َّّذِي وََسل َ  وَال ُ  هُو  فِي َأهْلُه



. 

 ِ ِ  هَْديِه ِ  وَِحلْمِه ِ  فِي( ظ) ورغّبهم أبيه، بعد الأمر وَاْستِْحقَاقِه ِ  ِإلَى وَدَعَاهُمْ  بَيْعَتِه  وَكَانَ َطاعَتِه
لَ  قَيٌْس  َّّ  بَايَعَهُ، مَنْ  َأوَّّ َ  ثُم اُس  ابْتَدَر َّّ ُ  الن َبِيجَانَ عَلَى عَلِيٍّ  عَامِلَ  قَيٌْس  كَانَ وَقَدْ  بَيْعَتَه  فََكتَبَ  آْذر
 ِ َ  مَعَهُ، لِلْغَزْوِ  الْقُدُومِ  فِي ِإلَيْه ُ  فَشَهِدَ  فَقَدِم َلَه  .مَْقت
  
 

  82، ص 3، ج  الفكر دارأنساب األرشاف، ابلالذي، 
 

ية عسكر فدخل ليلا عبيدالله فانسل  يخرج ان ينتظرون الناس فأصبح وعده بما له فوفى معاو
 ثم عبادة بن سعد بن قيس بهم فصلى يجدوه فلم فطلبوه اصبحوا حتى يخرج فلم بهم فيصلي
 أي الورع الوله الرجل هذا صنع ما عليكم يعظمن ولا يهولنكم لا: الناس أيها: فقال خطبهم
  قط، خير بيوم يأتوا لم واخاه واباه هذا إن الجبان

 
  48مقاتل الطابلنی، أبو الفرج اصفهاين، املكتبة احليدریة، ص 

 
 

 الطائفي الثقفي حممد بن مسلم

 
حدثنا الحسين بن الحسن بن بندار القمي، قال: حدثني سعدبن عبدالله بن أبي خلف القمي، 
قال: حدثني محمدبن عبدالله المسعمعي، قال: حدثني علي بن حديد، وعلي بن أسباط، عن 



. 

أوتاد الارض، وأعلام الدين أربعة:  :يقول  جميل بن دراج، قال: سمعت أبا عبدالله 
ية، وليث بن البختري المرادي، وزرارة بن أعينمحمدبن مسلم  .، وبريد بن معاو

 
   طويس، شيخ ، الكيش رجال بـ املعروف الرجال معرفة اختيار

 705 ص ،2 ج السالم، عليهم ابليت آل مؤسسة
 

 
 حدث لا اني: يقول  عبدالله أبا سمعت: قال سرحان، بن داود عن سنان، محمدبن عن

ّ ه دين في والمراء الجدال عن وأنهاه بحديث الرجل  من فيخرج القياس، عن وأنهاه تعالى، الل
يله، غير على حديثي فيتأول عندي  يتأول فكل قوما، ونهيت يتكلموا أن قوما، أمرت اني تأو
ّ ه المعصية يريد لنفسه . أصحابه   أبي أودع ما لاودعتهم وأطاعوا سمعوا فلو ولرسوله، تعالى لل

 ليث ومنهم مسلم، ومحمدبن زرارة، أعني وأمواتا، أحياءا زينا كانوا أبي أصحاب ان
 السابقون هؤلاء بالصدق، القائلون هؤلاء بالقسط، القوامون هؤلاء ،العجلي وبريد المرداي،
  .المقربون أولئك السابقون

 
   طويس، شيخ ، الكيش رجال بـ املعروف الرجال معرفة اختيار

 705 ص ،2 السالم،ج عليهم ابليت آل مؤسسة
 



. 

يه محمدبن حدثني  محمدبن حدثنا: قال عبدالله، سعدبن حدثنا: قالا الحسن، بن والحسين قولو
 على دخلت: قال دراج، بن جميل عن المدائني حديد بن علي حدثني: قال المسمعي، عبدالله

 .اصحابنا من الـكوفة أهل من  عبدالله أبي عند من خارج رجل فاستقبلني  عبدالله أبي
 .لي قال  عبدالله أبي على دخلت فلما

 لا فقال الـكوفة، أهل من أصحابنا من رجل هو بلي فقلت عندي؟ من الخارج الرجل لقيت
ّ ه قدس ّ ه حلال على ائتمنهم  أبي كان أقواما ذكر انه مثله ولاقدس روحه الل  وحرامه الل
 أراد اذا حقا،  أبي أصحاب سري مستودع هم عندي، هم اليوم وكذلك علمه عيبة وكانوا

  ّ ا وأمواتا يحيون ذكر عنهم السوء، هم نجوم شيعتي أحياءبأهل الارض سوءا صرف بهم ه الل
ّ ه كل بدعة ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين وتأول الغالين، ثم بكي أبي   .بهم يكشف الل

ّ ه ورحمته احياءا وامواتا، بريد العجلي وزرارة  فقلت: من هم؟ فقا ل: من عليهم صلوات الل
أما أنه يا جميل سيبين لك أمر هذا الرجل إلى قريب، قال جميل: ومحمدبن مسلم، وأبوبصير 

ّ ه  فوالله ماكان الا قليلا حتى رأيت ذلك الرجل ينسب إلى أصحاب أبي الخطاب، قلت: الل
ّ ه ، هرسالات يعلم حيث يجعل قال جميل: وكنانعرف أصحاب أبي الخطاب ببغض هؤلاء رحمة الل

 عليهم.
 

   طويس، شيخ ، الكيش رجال بـ املعروف الرجال معرفة اختيار
 845 ص ،1 السالم،ج عليهم ابليت آل مؤسسة
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 كان: قال أبيه، عن الطيالسي، خالد بن محمد بن عبدالله حدثني قال مسعود، محمدبن حدثني
 بشر ابوجعفر فقال( السلام عليه) جعفر أبي على يدخل الـكوفة، اهل من مسلم بن محمد

: قال تواضع،(: السلام عليه) ابوجعفر فقال جليلا موسرا رجلا مسلم بن محمد وكان المخبتين،
!  فضحتنا: فقالوا قومه فجاء التمر، يبيع وجعل المسجد باب على فوضعها تمر من قوصرة فأخذ
 هذا الا أبيت اذا أما: فقالوا القوصرة، هذا أبيع حتى أبرح فلا بشئ مولاي أمرني: فقال
 .يطحن وجعل بابه على فقعد رحا، اليه سلموا ثم الطحانين، في فاقعد

 
   طويس، شيخ ، الكيش رجال بـ املعروف الرجال معرفة اختيار

 1 853- 855ص  ،1 السالم،ج عليهم ابليت آل مؤسسة
 

 بن محمد عن يونس، بن منصور عن إسماعيل، بن محمد عن محمد، بن أحمد عن يحيى، بن محمد
ّ ه عبد لأبي قلت: قال مسلم  ولا الأئمة من الآخر اعرف: لي قال رجل: السلام عليه الل

ّ ه لعن: فقال: قال الأول، تعرف لا أن يضرك ّ إف هذا، الل  عرف وهل أعرفه، ولا أبغضه ين
 .لبالأوّ  اإلّ  الآخر

 
 858، ص 1ج  اإلسالمية،الاکيف، ط 

 
يع عن الحسين بن ثوير وأبي  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل ابن بز

ّ ه عليه السلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من  سلمة السراج قالا : سمعنا أبا عبد الل
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ية ويسميهم وفلا نة وفلانة وهند وام الرجال وأربعا من النساء التيمي والعدوي وفعلان ومعاو
ية  .الحكم اخت معاو

 
 821، ص  2، ط دار الكتب اإلسالمية، جاألحاکم تهذيب

 
 

 غدير باالتر از فطر و قربان

 

هِ  عَبْدِ  َأبِي عَنْ  َّّ ُلْتُ  قَالَ ( ع) الل ُ  عِيدٌ  لِلْمُْسلِمِينَ  فِدَاكَ  ُجعِلْتُ  ق  َحسَنُ  يَا نَعَمْ  قَالَ  الْعِيدَيْنِ  غَيْر
ُلْتُ  قَالَ  َأشْرَفُهُمَا وَ  َأْعظَمُهُمَا ُ  ق َ  يَوْمٍ  َأّيُّ  وَ  لَه ُ  نُِصبَ  يَوْمٌ  قَالَ  هُو ً ( ع) الْمُؤْمِنِينَ  َأمِير  عَلَى عَلَما

اسِ  َّّ ُلْتُ  الن َ  يَوْمٍ  َأّيُّ  وَ  فِدَاكَ  ُجعِلْتُ  ق امَ  ِإّنَّ  قَالَ  هُو َّّ ُ  اْلَأي َ  وَ  تَدُور ُ  هُو َ  يَوْم ِيَة َ  ثَمَان  ذِي مِنْ  عَشَر
ةِ  َّّ ُلْتُ  قَالَ  اْلحِج ُ  قَالَ  فِيهِ  نَْصنَعَ  َأنْ  لَنَا يَنْبَغِي مَا وَ  فِدَاكَ  ُجعِلْتُ  ق ُ  وَ  َحسَنُ  يَا تَُصومُه َ  تُْكثِر لَاة  الّصَّ
دٍ عَلَى فِيهِ  َّّ ِ  َأهْلِ  وَ  مُحَم أُّ  وَ  بَيْتِه َّّ ِ  ِإلَى تَتَبَر ه َّّ نْ  الل َّّ هُمْ  َجحَدَ  وَ  َظلَمَهُمْ  مِم َ  فَِإّنَّ  َحّقَّ  كَانَتْ ( ع) اْلَأنْبِيَاء

 ُ َ  تَْأمُر َّّذِي بِالْيَوْمِ  اْلَأْوِصيَاء خَذَ  َأنْ  الْوَصِّيُّ  فِيهِ  يُقَامُ  كَانَ ال ً  يُّتَّ ِمَنْ  مَا قُلْتُ  قَالَ  عِيدا ُ  ل ا َصامَه َّّ  قَالَ  مِن
ً  ِستِّينَ  ِصيَامُ  ينَ  وَ  َسبْعَةٍ  يَوْمِ  ِصيَامَ  تَدَعْ  لَا وَ  شَْهرا ُ  رََجبٍ  مِنْ  عِشْرِ ه َّّ َ  فَِإن ُ  هُو َّّذِي الْيَوْم نْزِلَتْ  ال  أُّ
ُ  فِيهِ  ة َّّ بُو ُّّ دٍ عَلَى الن َّّ ُ  وَ ( ص) مُحَم ً  ِستِّينَ  مِثْلُ  ثَوَابُه  لـَكُمْ  شَْهرا
 

 54، ص  الصدوق شيخ، األعمال عقاب و األعمال وابث


