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 عبید اهلل بن عمر

 

ثم جلس عثمان في جانب المسجد بعد بيعته ، ودعا عبيد الل  ه بن عمر بن الخطاب وكان قتل 
قاتل أبيه أبا لؤلؤة ، وقتل جفينة رجلاً نصرانياً من أهل الحيرة كان ظهيراً لسعد بن مالك ، 

السيف قال : لا إله إلا الل  ه ، فلما قتل هؤلاء أخذه سعد بن أبي  وقتل الهرمزان فلما ضربه بم
وقاص وحبسه في داره وأخذ سيفه وأحضره عند عثمان ، وكان عبيد الل  ه  يقول : والل  ه 
لأقتلن  رجالاً ممن شرك في دم أبي يعرض بالمهاجرين والأنصار . وإن ما قَتَل هؤلاء النفر لأن 

غداة عمر رأيُت عشية أمس الهرمزان ، وأبا لؤلؤة ، وجفينة عبد الرحمن بن أبي بكر قال : 
وهم يتناجون ، فلما رأوني ثاروا وَسقََط منهم خنجرٌ له رأسان نَِصابهُ في وسطه وهو الخنجر 
الذي ضرب به عمر ، فقتلهم عبيد الل  ه ، فلما أحضره عثمان قال : أشيروا على في هذا الرجل 

ل علي : أرى أْن تقتله . فقال بعض المهاجرين : قُتِل عمر الذي فتق في الاسلام ما فتق فقا
يْقتل ابنه اليوم ؟ فقال عَمْرو بن العاص : إن  الل  ه قد أعفاك أْن يكون هذا الحدث  أمس وُ
ولك على المسلمين سلطان . فقال عثمان : أنا وليه وقد جعلتها دِيَة وأحتملها نجي مالي ، 

ياد بن لبيد البياضي الأنصا  : ري إذا رأى عبيد الل  ه ] بن عمر [ يقولوكان ز
ألا يا عبيد الل  ه مالك مهرب * ولا ملجأ من ابن أروى ولا خفر أصبَت دماً والل  ه في غير حله 
* حراماً وقتل الهرمزان له خطر على غير شيء غير أن قال قائل * أتتهمون الهرمزان على عمر 

وكان سلاح العبد في جوف بيته  قد أمرفقال سفيه والحوادث جمة : * نعم أتهمه قد أشار و
ياداً فقال  ياد بن لبيد فنهى عثمان ز * يقل بها والأمر بالأمر يعتبر فشكا عبيد الل  ه إلى عثمان ز

 : في عثمان
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أبا عمرو عبيد الل  ه رهن * فلا تشكك بقتل الهرمزان فإنك إْن عفوت الجرم عنه * وأسباب 
ً رهان أتعفو إْذ عفوت بغير  ياداً الخطا فرسا حق * فما لك بالذي تحكي يدان فدعا عثمان ز

 . فنهاه وشذبه
وقيل في فداء عبيد الل  ه غير ذلك ، قال الغماذبان بن الهرمزان كانت العجم بالمدينة يستروح 
بعضها إلى بعض فمر  فيروز أبو لؤلؤة بالهرمزان ومعه خنجر له رأسان فتناوله منه وقال : ما 

، فرآه رجٌل فلما أصيب عمر قال رأيُت الهرمزان دفعه إلى فيروز تصنع به ؟ قال : أسن  به 
فأقبل عبيد الل  ه فقلته . فلما ولي عثمان أمكنني منه فخرجُت به وما في الأرض أحد إلا  معي 
وا عبيد الل  ه . قلت لهم :  إلا إنهم يطلبون إلي فيه . فقلُت لهم : إلى قتله ؟ قالوا : نعم وسب ُّ

: لا . وسبوه ، فتركته لل  ه ولهم فحملوني فوالله ما بلغت المنزل إلا على أفل كم منعه ؟ قالوا 
 رؤوس الناس .

ية  ً لَم ا ولى الخلافة أراد قتله فهرب منه إلى معاو والأول أصح في إطلاق عبيد الل  ه لأن عليا
  بالشام ، ولو كان إطلاقه بأمر ولي الدم لم يتعرض له علي .
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 ابوسفیان

 

وسلم  وآله عليه الل  ه قد كان أبوك أتاني حين ولي الناس أبا بكر فقال : أنت أحق بعد محمد صلىو
بهذا الأمر ، وأنا زعيم لك بذلك على من خالف عليك. ابسط يدك أبايعك. فلم أفعل. وأنت 

أبيت ؛ لقرب عهد الناس تعلم أن أباك قد كان قال ذلك وأراده حتى كنت أنا الذي 
بال كفر ، مخافة الفرقة بين أهل الإسلام. فأبوك كان أعرف بحقي منك. فإن تعرف من 

 حقي ما كان يعرف أبوك تصب رشدك ، وإن لم تفعل فسيغني الل  ه عنك والسلام.
 

 
 19ص  وقعة صفني، نرص بن مزاحم،

 
 
 

 قاریان شام

 

يَةَ في اُناٍس مِن قُر اءِ أهِل الش اِم ، قَبَل مَسيرِ أميرِ المُؤمِنينَ  إن َّ أبا مُسلٍِم الخَولانِي َّ قَدِمَ إلى مُعاوِ
ِ ولا  ُ عَلامَ تُقاتُِل عَلِي اً ، ولَيَس لََك مِثُل ُصحبَتِه يَة عليه السلام إلى ِصف ينَ ، فَقالوا لَهُ : يا مُعاوِ

 ِ ِ ولا قَرابَت عي أن َّ لي فِي الِإسلاِم مِثَل ِهجرَتِه ً وأنَا أد َّ ِ ؟ قاَل لَهُم : ما اُقاتُِل عَلِي ا هِ ولا سابِقَتِه
ُصحبَتِهِ ولا ِهجرَتِهِ ولا قَرابَتِهِ ولا سابِقَتِهِ ، ول ِكن خَب ِروني عَنكُم ؛ أ لَستُم تَعلَمونَ أن َّ عُثمانَ قُتَِل 

َليَدَع َلى . قاَل : ف ً ؟ قالوا : ب ُ . قالوا :  مَظلوما ِ ، ولا قِتاَل بَينَنا وبَينَه ُلَهُم بِه ُ فَنَقت إلَينا قَتَلَتَه
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ِ بَعُضنا . فََكتََب إلى عَلِي ٍ هذَا الكِتاَب مََع أبي مُسلٍِم الخَولانِي ِ ... .  ِ بِه ً يَأتيه فَاكتُب إلَيهِ كِتابا
يَةَ بِن أبي ُسفيانَ إلى عَلِي ِ بِن أبي طالٍِب : سَ  لامٌ عَلَيَك ، فَِإن ي أحمَدُ إلَيَك الل ه َ ال َّذي مِن مُعاوِ

سوَل  دا بِعِلمِهِ ، وَجعَلَهُ الَأمينَ عَلى وَحيِهِ ، والر َّ لا إلهَ إل ا هُوَ . أم ا بَعدُ ؛ فَِإن َّ الل ه َ اصطَفى مُحَم َّ
ُ الل ه ُ بِهِم ، فَكا دَه ً أي َّ ُ مِن المُسلِمينَ أعوانا ِ ، وَاجتَبى لَه ُ عَلى قَدرِ إلى خَلقِه نوا في مَنازِلِهِم عِندَه

َليفَةُ مِن بَعدِهِ  ِِ ولِرَسولِهِ الخ فَضائِلِهِم فِي الِإسلاِم ؛ فَكانَ أفَضلَهُم في إسلامِهِ ، وأنَصَحهُم لل ه ِ
 َ هُم َحسَدَت ، وعَلى كُل ِهِم ب ُ المَظلومُ عُثمانَ ، فَكُل َّ َليفَة غَيَت . ، وخَليفَةُ خَليفَتِهِ ، وَالث الُِث الخ

عَداءَ ، وفي إبطائَِك عَِن  ِسَك الص ُّ زرِ ، وفي قَولَِك الهُجرِ ، وفي تَنَف ُّ عَرَفنا ذلَِك في نَظَرِكَ الش َّ
ٌ . ثُم َّ لَم تَكُن  َخشُوُش َحت ى تُبايَِع وأنَت كارِه ٍ مِنهُم َكما يُقادُ الفَحُل الم ُلَفاءِ ، تُقادُ إلى كُل  الخ

هُم أل ا تَفعََل بِهِ ذلَِك في قَرابَتِهِ لَِأحَدٍ مِنهُم بَِأعظَمَ  َحسَداً مِنَك لِابِن عَم َِك عُثمانَ ، وكانَ أَحق َّ
ُ ، وأل َّبَت الن اَس عَلَيهِ ، وبَطَنَت وَظهَرَت ، َحت ى  حَت َمحاِسنَه ُ ، وقَب َّ ِ ؛ فَقَطَعَت رَِحمَه وصِهرِه

َيُل  بَت إلَيهِ آباُط الِإبِِل ، وقِيدَت إلَيهِ الخ العِراُب ، وحُمَِل عَلَيهِ الس ِلاُح في حَرَِم رَسوِل ضُرِ
هَمَةَ عَن نَفِسَك  ن َّ وَالت ُّ َل َّةِ وأنَت تَسمَُع في دارِهِ الهائِعَةَ ، لا تَردَعُ الظ َّ َح الل ه ِ ، فَقُتَِل مَعََك فِي الم

 ِ ُمَت فيما كانَ مِن أمرِه ً أن لَو ق ُ الن اَس فيهِ بِقَوٍل ولا فِعٍل . فَاُقسِمُ صادِقا ً تُنَهنِه ً واِحدا مَقاما
ِ مَِن  ً ، ولَمَحا ذلَِك عِندَهُم ما كانوا يَعرِفونََك بِه عَنهُ ما عَدََل بَِك مَن قِبَلَنا مَِن الن اِس أحَدا

َلَةُ عُثم ُجانَبَةِ لِعُثماَن والبَغِي عَلَيهِ . واُخرى أنَت بِها عِندَ أنصارِ عُثمانَ َظنيٌن: إيواؤُكَ ؛ قَت انَ ، الم
ِ ، فَِإن ُكنَت  ُل مِن دَمِه َك تَنَص َّ َ لي أن َّ فَهُم عَُضدُكَ وأنصارُكَ ويَدُكَ وبِطانَتَُك . وقَد ذُكِر
ُ فَلَيَس لََك ولا  ه ِ ، وَنحُن أسرَعُ الن اِس إلَيَك . وإل ا فَِإن َّ ِ نَقتُلَهُم بِه ً فََأمكِن ا مِن قَتَلَتِه صادِقا

يُف . وَ  َ عُثمانَ فِي الجِباِل وَالر ِماِل ، وَالبَر ِ لَِأصحابَِك إلَا الس َّ َلَة َ لَنَطلُبَن َّ قَت َ إل ا هُو ال َّذي لا إله
لامُ .  وَالبَحرِ ، َحت ى يَقتُلَهُمُ الل ه ُ ، أو لَتَلَحقَن َّ أرواُحنا بِالل ه ِ . وَالس َّ

 65- 67 ص وقعة صفني، نرص بن مزاحم،
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 سريوا إلی أعداء اهلل

يا بن الحارث ، عن أبي حشيش ، عن معبد قال : عمر بن سعد ، عن  أبي مخنف ، عن زكر
قام علي خطيبا على منبره ، فكنت تحت المنبر حين حرض الناس وأمرهم بالمسير إلى صفين 

 : لقتال أهل الشام. فبدأ فحمد الل  ه وأثنى عليه ثم قال
أحزاب ، قتلة بقية ال السنن والقرآن ، سيروا إلى سيروا إلى أعداء الل  ه. سيروا إلى أعداء»

 «.المهاجرين والأنصار
فقام رجل من بني فزارة يقال له أربد فقال : أتريد أن تسيرنا إلى إخواننا من أهل الشام 
فنقتلهم لك ، كما سرت بنا إلى إخواننا من أهل البصرة فقتلناهم. كلا ، ها الل  ه إذا لا نفعل 

وهرب الفزاري واشتد الناس على أثره ، ؟ لأشتر فقال : من لهذا إيها الناسذلك. فقام ا
 فلحق بمكان من السوق تباع فيه البراذين ، فوطئوه بأرجلهم وضربوه بأيديهم ونعال سيوفهم

حتى قتل ، فأتى علي فقيل : يا أمير المؤمنين ، قتل الرجل. قال : ومن قتله؟ قالوا : قتلته 
 من قتله، ديته من بيت مال فقال : قتيل عمية لا يدري. همدان وفيهم شوبة من الناس

 المسلمين. وقال علاقة التيمي
 

 أعوذ بربي أن تكون منيتي
 كما مات في سوق البراذين أربد

 تعاوره همدان خفق نعالهم
 إذا رفعت عنه يد وضعت يد

 



. 

يا أمير المؤمنين ، لا يهدنك ما رأيت ، ولا » قال : وقام الأشتر فحمد الل  ه وأثنى عليه فقال : 
نصرنا ما سمعت من مقالة هذا الشقي الخائن. جميع من ترى من الناس شيعتك  يؤيسنك من

، وليسوا يرغبون بأنفسهم عن نفسك ، ولا يحبون بقاء بعدك. فإن شئت فسر بنا إلى عدوك. 
والل  ه ما ينجو من الموت من خافه ، ولا يعطى البقاء من أحبه ، وما يعيش بالآمال إلا شقى. 

ا أن نفسا لن تموت حتى يأتي أجلها ، فكيف لا نقاتل قوما هم كما وإنا لعلى بينة من ربن
وصف أمير المؤمنين ، وقد وثبت عصابة منهم على طائفة من المسلمين ] بالأمس [ فأسخطوا 

 .« بعرض من الدنيا يسير الل  ه ، وأظلمت بأعمالهم الأرض ، وباعوا خلاقهم
 

يق مشترك ، » السلام :  فقال علي عليه والناس في الحق سواء ، ومن اجتهد رأيه في الطر
 ثم نزل فدخل منزله.«. نصيحة العامة فله ما نوى وقد قضى ما عليه 

ياحي فقال  : فقام إليه معقل بن قيس اليربوعي ثم الر
يا أمير المؤمنين ، إن هؤلاء والل  ه ما أتوك بنصح ، ولا دخلوا عليك إلا بغش ، فاحذرهم  »

 .« فإنهم أدنى العدو
ية ، فادفعه ف قال له مالك بن حبيب : يا أمير المؤمنين ، إنه بلغني أن حنظلة هذا يكاتب معاو

 .إلينا نحبسه حتى تنقضي غزاتك ثم تنصرف
وقام إلى علي عياش بن ربيعة ، وقائد بن بكير العبسيان ، فقالا : يا أمير المؤمنين ، إن 

ية ، فأحبسه أو أمكنا منه نحبسه حتى صاحبنا عبد الل  ه بن المعتم قد بلغنا أنه يكاتب معا و
وأشار عليكم بالرأي فيما  ذا يقولان : هذا جزاء من نظر ل كمتنقضي غزاتك وتنصرف. فأخ

الل  ه بيني وبينكم ، وإليه أكل كم ، وبه أستظهر عليكم. » لهما علي :  بينكم وبين عدوكم. فقال
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، وهو من  ف بحنظلة الكاتبمعروثم بعث علي إلى حنظلة بن الربيع ، ال«. اذهبوا حيث شئتم 
الصحابة ، فقال : يا حنظلة ، أعلي أم لي؟ قال : لا عليك ولا لك. قال : فما تريد؟ قال : 
اشخص إلى الرها  ، فإنه فرج من الفروج ، اصمد له حتى ينقضى هذا الأمر. فغضب من 

من ديني. دعوني فأنا ذلك خيار بني عمرو بن تميم   وهم رهطه   فقال : إنكم والل  ه لا تغروني 
أعلم منكم. فقالوا : والل  ه لئن لم تخرج مع هذا الرجل لا ندع فلانة تخرج معك   لأم ولده   
ولا ولدها. ولئن أردت ذلك لنقتلنك. فأعانه ناس من قومه فاخترطوا سيوفهم ، فقال : 

ية ، وخرج  أجلوني ] حتى [ أنظر. فدخل منزله وأغلق بابه حتى إذا أمسى هرب إلى معاو
ية ، وخرج معه  من بعده إليه من قومه رجال كثير ، ولحق ابن المعتم أيضا حتى أتى معاو
أحد عشر رجلا من قومه. وأما حنظلة فخرج بثلاثة وعشرين رجلا من قومه ، ول كنهما لم 

ية يقين جميعا ، فقال حنظلة حين خرج إلى معاو ية واعتزلا الفر  : يقاتلا مع معاو
 

 سيوفها يسل غواة عند بابي
 ونادى مناد في الهجيم لأقبلا
 سأترككم عودا لأصعب فرقة

 إذا قلتم كلا يقول ل كم بلى
 

هم بكر بن تميم ، وشبث بن قال : فلما هرب حنظلة أمر علي بداره فهدمت ، هدمها عريف
 ربعي

 15-14 ص وقعة صفني، نرص بن مزاحم،
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 خريخواهی اصحاب امرياملؤمننی علیه السالم

 
يف ، عن أبي المجاهد ، عن المحل ابن خليفة قال : قام عدي عمر بن سعد  ، عن سعد بن طر

 يا »:  قال ثم عليه وأثنى أهله هو بما الل  ه فحمد[  السلام بن حاتم الطائي ] بين يدي علي عليه
 رأيت فإن. برشد إلا أمرت ولا ، حق إلى إلا دعوت ولا ، بعلم إلا قلت ما ، المؤمنين أمير
يقدم عليهم ررسلك   فعلت.ا هؤلاء تستأني أن  لقوم وتستديمهم حتى تأتيهم كتبك ، و

فإن يقبلوا يصيبوا ويرشدوا ، والعافية أوسع لنا ولهم. وإن يتمادوا في الشقاق ولا ينزعوا عن 
ودعوناهم إلى ما في أيدينا من الحق ، فوالله لهم من  سر إليهم. وقد قدمنا إليهم العذرالغي ف

 الل  ه أبعد ، وعلى الل  ه أهون ، من قوم قاتلناهم بناحية البصرة أمس ، لما أجهد لهم الحق
 « فتركوه ، ناوخناهم براكاء القتال حتى بلغنا منهم ما نحب ، وبلغ الل  ه منهم رضاه فيما يرى

المجتهدين فقال : الحمد لل  ه حتى يرضى  صحاب البرانسالطائي   وكان من أ فقام زيد بن حصين
، ولا إله إلا الل  ه ربنا ، ومحمد رسول الل  ه نبينا. إما بعد فوالله لئن كنا في شك من قتال من 
خالفنا ، لا يصلح لنا النية في قتالهم حتى نستديمهم ونستأنيهم. ما الأعمال إلا في تباب ، ولا 

ل : ) وأما بنعمة ربك فحدث (. إنا والل  ه ما ارتبنا طرفة عين السعي إلا في ضلال. والل  ه يقو
، فكيف بأتباعه القاسية قلوبهم ، القليل في الإسلام حظهم ، أعوان الظلم ون دمهفيمن يبتغ

 ومسددي أساس الجور والعدوان  ليسوا من المهاجرين ولا الأنصار ، ولا التابعين بإحسان.
حصين ، أكلام سيدنا عدي بن حاتم تهجن؟ قال :  فقام رجل من طيئ فقال : يا زيد بن
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فقال زيد : ما أنتم بأعرف بحق عدي مني ، ول كني لا أدع القول بالحق وإن سخط الناس. 
يق مشترك ، والناس في الحق سواء. فمن اجتهد رأيه في  قال : فقال عدي بن حاتم : الطر

 نصيحة العامة فقد قضى الذي عليه
علي  بن عوف على قال : دخل أبو زبيب لحارث بن حصيرةنصر : عمر بن سعد ، عن ا

يا أمير المؤمنين ، لئن كنا على الحق لأنت أهدانا سبيلا ، وأعظمنا في الخير نصيبا ، : » فقال
ولئن كنا في ضلالة إنك لأثقلنا ظهرا وأعظمنا وزرا : أمرتنا بالمسير إلى هذا العدو وقد قطعنا 

وأظهرنا لهم العداوة ، نريد بذلك ما يعلم الل  ه ] من طاعتك [ ، ما بيننا وبينهم من الولاية ، 
وفي أنفسنا من ذلك ما فيها. أليس الذي نحن عليه الحق المبين ، والذي عليه عدونا الغي 

 «. والحوب ال كبير؟
 

 911-16 ص وقعة صفني، نرص بن مزاحم،

 
 شاگردان ابن مسعود

 

والجهاد جل الناس ، إلا أن أصحاب عبد الل  ه بن مسعود أتوه ، وفيهم  فأجاب عليا إلى السير
عبيدة السلمانيوأصحابه ، فقالوا له : إنا نخرج معكم ، ولا ننزل عسكركم ، ونعسكر على حدة حتى 
ننظر في أمركم وأمر أهل الشام ، فمن رأيناه أراد ما لا يحل له ، أو بدا منه بغي ، كنا عليه. 
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با وأهلا ، هذا هو الفقه في الدين ، والعلم بالسنة ، من لم يرض بهذا فهو فقال علي : مرح
وهم يومئذ  ل  ه بن مسعود ، فيهم ربيع بن خشيمجائر خائن. وأتاه آخرون من أصحاب عبد ال

أربعمائة رجل ، فقالوا : يا أمير المؤمنين إنا شككنا في هذا القتال على معرفتنا بفضلك ، ولا 
تم نقاتل عن  فولنا بعض الثغور نكون بهلا المسلمين عمن يقاتل العدو ، غناء بنا ولا بك و

 أهله. فوجهه علي على ثغر الرى ، فكان أول لواء عقده بال كوفة لواء ربيع بن خثيم.
 997 ص وقعة صفني، نرص بن مزاحم،

 
 

 نصر ، عن عمر بن سعد ، عن يوسف بن يزد عن عبد الل  ه بن عوف ابن الأحمر ، أن عليا لم
يبرح النخيلة حتى قدم عليه ابن عباس بأهل البصرة ، وكان كتب علي إلى ابن عباس وإلى 

 : أهل البصرة
أما بعد فأشخص إلي من قبلك من المسلمين والمؤمنين ، وذكرهم بلائي عندهم ، وعفوي »

 «.أعلمهم الذي لهم في ذلك من الفضلعنهم ، واستبقائي لهم ، ورغبهم في الجهاد ، و
فقام فيهم ابن عباس فقرأ عليهم كتاب علي ، فحمد الل  ه وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، 
استعدوا للمسير إلى إمامكم ، وانفروا في سبيل الل  ه خفافا وثقالا ، وجاهدوا بأموال كم وأنفسكم 

ولا  ؛ فإنكم تقاتلون المحلين القاسطين ، الذين لا يقرءون القرآن ولا يعرفون حكم الكتاب ،
وسلم ، الآمر  وآله عليه الل  ه يدينون دين الحق ، مع أمير المؤمنين وابن عم رسول الل  ه صلى

بالمعروف ، والناهي عن المنكر والصادع بالحق ، والقيم بالهدى ، والحاكم بحكم الكتاب ؛ الذي 
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ف بن فقام الأحن لا يرتشي في الحكم ، ولا يداهن الفجار ، ولا تأخذه في الل  ه لومة لائم.
قيس فقال : نعم ، والل  ه لنجيبنك ، ولنخرجن معك على العسر واليسر ، والرضا وال كره ، 

 نحتسب في ذلك الخير ، ونأمل من الل  ه العظيم من الأجر
 

 997 ص وقعة صفني، نرص بن مزاحم،
 
 
 

 جنگ بر اساس تأویل قرآن

 

َابِهِ، ثنا َأْحمَدُ بُْن حَازِ  ِ مِْن َأْصِل كِت ، بِالْ كُوفَة يْبَانِي ُّ دُ بُْن عَلِي ٍ الش َّ ِم بِْن َأبِي َأخْبَرَنَا َأبُو َجعْفَرٍ مُحَم َّ
لَاِم بُْن حَْرٍب، ثنا اْلَأعْمَُش، عَْن ِإْسمَاعِيَل بِْن رَجَاءَ، عَ  انَ، ثنا عَبْدُ الس َّ ْن غَرَزَةَ، ثنا َأبُو غَس َّ

هِ بُْن مُوسَى، ثن ثَنَا عُبَيْدُ الل َّ هُ عَنْهُ، قَاَل: ابُْن َأبِي غَرَزَةَ، وَحَد َّ ِيهِ، عَْن َأبِي َسعِيدٍ رَضِيَ الل َّ ا فِْطرُ َأب
هُ عَنْهُ قَاَل: كُن َّا مَ  ِيهِ، عَْن َأبِي َسعِيدٍ رَضِيَ الل َّ َع رَُسوِل بُْن خَلِيفَةَ، عَْن ِإْسمَاعِيَل بِْن رَجَاءٍ، عَْن َأب

َلِيلًا ثُم َّ قَاَل: ٌّ َيخِْصفُهَا فَمَشَى ق َف عَلِي  مَ، فَانْقَطَعَْت نَعْلُهُ فَتَخَل َّ هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ ِإن َّ مِنْكُْم » الل َّ
 ِ يلِه َلُْت عَلَى تَنْزِ يِل الْقُرْآِن َكمَا قَات مُ، وَفِيهِْم َأبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَاْستَشْرََف لَهَا الْقَوْ  «مَْن يُقَاتُِل عَلَى تَْأوِ

ُ عَْنهُمَا، قَاَل َأبُو بَكْرٍ: َأنَا هُوَ، قَاَل:  ه لَا، وَل َِكْن »قَاَل عُمَرُ: َأنَا هُوَ، قَاَل: « لَا»رَضِيَ الل َّ



. 

عْلِ  ا  -« خَاِصُف الن َّ ُ  -يَعْنِي عَلِي ًّ ِ رَْأَسه رْنَاهُ، فَلَْم يَرْفَْع بِه ُ فَبَش َّ ُ مِْن فََأتَيْنَاه ُ قَْد كَانَ سَمِعَه ه كََأن َّ
مَ  هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ ُ »رَُسوِل الل َّ يْخَيْنِ، وَلَْم ُيخَر ِجَاه  «هَذَا حَدِيٌث َصحِيٌح عَلَى شَرِْط الش َّ

 
 931 ص،3، حاکم نیشابوری، )العلمیه(،   ک یلع الصحیحنيرستدامل

 
 
 
 
 

 فال بد

 ،ٌّ ٌّ، وَ الْفَْأُل َحق  ٌّ، وَ الس ِْحرُ َحق  قَى َحق  ٌّ، وَ الر ُّ ُ لَيْسَْت و قال عليه السلام: الْعَيْنُ َحق  وَالط ِيرَة
، ٍ ُ ِإلَى  ِبحَق  ظَر ، وَالط ِيُب نُشْرَةٌ، وَالْعَسَُل نُشْرَةٌ، وَ الر ُُّكوُب نُشْرَةٌ، وَالن َّ ٍ وَالْعَْدوَى لَيْسَْت ِبحَق 

 اْلخُضْرَةِ نُشْرَةٌ.
 

 411نهج ابلالغه ، حکم 
 

 َأُبو دجانة األَْنَصاِرّي الساعدي

يقال: سماك ابن أوس بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بْن ]زيد بْن[  اسمه سماك بْن خرشة. و
، أحد بني ساعدة بْن كعب بْن الخزرج. شهد بدرا مع رسول الل  ه صلى الل  ه  ثعلبة الَأنَْصارِي 
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مَ، وَكَانَ بهمة حد من البهم الأبطال، دافع عن رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم يوم أ عليه وََسل َّ
هو ومصعب بْن عمير، فكثرت فيه الجراحات، وقتل مصعب بْن عمير يومئذ، واستشهد َأبُو 

ِ بْن ز  ه َ ممن اشترك فِي قتل مسيلمة يومئذ مََع عَبْد الل َّ يد بْن عَاصِم، دجانة يوم اليمامة وَهُو
 ...ووحشي بْن حرب

 ، )دار اجلیل( ابن عبد الرب، االستیعاب يف معرفه االصحاب 
 9744 ،ص 4    

 
 دفاع ابودجانه از جان پیامرب

 
فَفَتََح رَسوُل الل هِ  صلى الل  ه عليه و آله عَينَيهِ ونَظَرَ إلى أميرِ المُؤمِنينَ عليه السلام ... فَقاَل : يا 

بُرَ ، فَقاَل لَهُ : فَاكفِني  هؤِلاءِ ال َّذيَن قَد عَلِي ُّ ! ما فَعََل الن اُس ؟ فَقاَل : نَقَُضوا العَهدَ ووَل َّوُا الد ُّ
قََصدوا قَصدي ، فَحَمََل عَلَيهِم أميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام فَكَشَفَهُم ، ثُم َّ عادَ إلَيهِ   وقَد حَمَلوا 
ٍ اُخرى   فَكَر َّ عَلَيهِم فَكَشَفَهُم ، وأبو دُجانَةَ وسَهُل بُن ُحنَيٍف قائِماِن عَلى رَأِسهِ  عَلَيهِ مِن ناِحيَة

ِيَدِ كُ  ُ ب ِ واِحدٍ مِنهُما َسيفُهُ لِيَذُب َّ عَنه  ل 
 

 61ص 9 ( ،   مؤسسة آل ابلیت ، )الشیخ املفید ، اإلرشاد

http://lib.eshia.ir/الشيخ_المفيد
http://lib.eshia.ir/الشيخ_المفيد

