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 کالم باقالنی

 

لستم بأحرص إلی کتاب الل  ه » ورفع أهل العراق المصاحف وتنادوا بذلک النداء أيضاً وقالوا:
ولا أحرص عل البقية منا ونادی منادي علي رضي الل  ه عنه عند ذلک: أمسکوا أمسکوا أيها 

 «الناس رضينا بکتاب الل  ه

 621مناقب األئمة األربعة، ابلاقالين، ص 
 

فلم ا کف  الناس بعث علي رضي الل  ه عنه عبد الل  ه بن العب اس ومعه نفر من أصحاب رسول 
يدعوه إلی الحق  وبعث الل  ه  ية يذکره بالل  ه وبالإسلام و صل ی الل  ه علیه و آله و سل م إلی معاو

ية بأخيه عتبة بن أبي سفيان مع جماعة من أصحاب رسول الل  ه ومن خيار أهل الشام  معاو
 رضي الل  ه عنه إلی مثل ذلکيدعو عليا 

 
 631مناقب األئمة األربعة، ابلاقالين، ص 

 
وهم الذين ينسبون إلی عبد الل  ه بن سبأ المصري وکان الأشتر  ...فافترقت السبائية عند ذلک

 النخعي فيمن افترق
 

 621مناقب األئمة األربعة، ابلاقالين، ص 
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 راوی ثقه قاتل

 إسماعيل بن أوسط بن إسماعيل البجلي
علی ال کوفي ومن أعوان الحجّاج وهو الذي قّدم التابعي الجليل سعيد بن جبير للقتل کان أميراً 

ّ ه تلتقي الخصوم...  وعند الل
 

قال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيی بن معين عن إسماعيل بن أوسط کيف حديثه؟ 
 فقال ثقة

 ی قوله: يروی عنه.وقال ابن أبي حاتم: وسئل أبي عنه؟ فقال: يروی عنه فکرر عليه فلم يزد عل
 ول کنّه من أدنی مراتب التعديل...تعديل « يروی عنه»وقوله : 

... 
قلت)محمود ممدوح(: ذکرتُه ضمن الثقات علی عادتي في ذکر کّل من وثّق ولو بوجه حتّی 
أستوعب الأنواع ما لم يکن الضعف راجحا ثمّ الشأن في أمثال هؤلاء أن لا يروی عنهم کما 

لهم منافية للعدالة التي لا تجبر إذا انخرمت ول کن المحدثين ومعهم أهل قال الأزدي فأعما
يستثنون منها حتی لا تضيع النصوص فأصبح شرط العدالة الفقه والأصول يقرّرون القواعد ثمّ 

کالعدم هنا والأمر قائم أوّلا وأخيرا علی مراعاة المصالح والمقاصد ولذلک فالنظر غالبا يتوجه 
ّ ه ّ ه المستعان. للضبط ورحمة الل  علی شرط العدالة وعليه يتنزل التوثیق والل

 
 333 - 333، ص 3االحتفال، حممود سعید ممدوح، ج 
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 أبوالطفیل

ب ِي ُّ , قَاَل: سَمِعُْت َأبَا  دُ بُْن نُعَيٍْم الض َّ دُ بُْن َأْحمَدَ بِْن يَعْقُوَب , َأخْبَرَنَا مُحَم َّ ِ بَْن َأخْبَرَنَا مُحَم َّ ه عَبْدِ الل َّ
فَيِْل عَامِرِ بِْن وَاثِلَةَ , َافَِظ , وَُسئَِل: لِمَ تَرَكَ الْبُخَارِي ُّ حَدِيَث َأبِي الط ُّ ُ »قَاَل:  اْلَأْخرَِم اْلح ه  كَانَ  لَِأن َّ

عِ  فِي يُْفرِطُ  شَي ُّ  «الت َّ
 636 ص  6 ج    ،اخلطیب ابلغدادي ،الكفاية يف علم الرواية 

 مالک اشرت

 

ِ ، ولا يَرى إل ا قِتاَل  حيفَة َ لا يُقِر ُّ بِما فِي الص َّ ُ : إن َّ الَأشتَر حيفَة قيَل لِعَلِي ٍ بَعدَما ُكتِبَِت الص َّ
ٌّ : وأنَا وَالل ه ِ ، ما رَضيُت ولا أحبَبُت أن تَرَضوا ، فَِإذ أبَيتُم إل ا أن تَرَضوا القَوِم . قاَل  عَلِي 

بديُل بَعدَ الِإقرارِ ، إل ا أن  فَقَد رَضيُت ، فَِإذ رَضيُت فَلا يَصلُُح الر ُّجوعُ بَعدَ الر ِضا ، ولَا الت َّ
ا ال َّذي ذَكَرتُم يُعصَى الل ه ُ عَز َّ وجَل َّ ويُتَعَد ى كِتابُهُ ، فَقا تِلوا مَن تَرَكَ أمرَ الل ه ِ عَز َّ وجَل َّ . وأم َّ

ُ عَلى ذلَِك ، يالَيَت فيكُم مِثلَهُ  ِ أمري وما أنَا عَلَيهِ فَلَيَس مِن اُولئَِك ، ولَسُت أخافُه مِن تَركِه
 َ ت ع لَي َّ مَؤونَتُكُم ورََجوُت اثنَينِ ! يالَيَت فيكُم مِثلَهُ واِحدا ! يَرى في عَدُو ي ما أرى ؛ إذا لَخَف َّ

أن يَستَقيمَ لي بَعُض أوَدِكُم ، وقَد نَهَيتُكُم عَم ا أتَيتُم فَعََصيتُموني ، وُكنُت أنَا وأنتُم َكما قاَل أخو 
ةُ أرُشد 0هَوازِنَ :  َيُت وإن تَرُشد غَزِي َّ ةَ إن غَوَت غَو  وهَل أنَا إل ا مِن غَزِي َّ

 
 53، ص 5ج  تاريخ الطربي،
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 أرواحنا لذکره الفداء  "امریاملؤمننی"

َ بِن أبي ُسفيانَ ،  يَة ةِ بَينَ أميرِ المُؤمِنينَ عليه السلام وبَينَ مُعاوِ لَم ا وَقََع الاِت ِفاُق عَلى َكتِب القَِضي َّ
َحضَرَ عَمرُو بُن العاِص في رِجاِل مِن أهِل الش اِم وعَبدُ الل ه ِ بُن عَب اٍس في رِجاٍل مِن أهِل العِراِق 

أميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام لِلكاتِِب : اُكتُب : هذا ما تَقاضى عَلَيهِ أميرُ المُؤمِنينَ عَلِي ُّ ابُن أبي  . فَقالَ 
يَةُ بُن أبي ُسفيانَ . فَقاَل عَمرُو بُن العاِص : اُكتُِب اسمَهَ وَاسمَ أبيهِ ولا تُسَم ِهِ بِِإمرَةِ  طالٍِب ومُعاوِ

ما هُوَ أ َمُح هذَا الاِسمَ فَِإن ي المُؤمِنينَ ، فَِإن َّ ميرُ هؤُلاءِ ولَيَس بَِأميرِنا . فَقاَل الَأحنَُف بُن قَيٍس : لا ت
ِ ، فَتَراَجَع  ُ المُؤمِنينَ عليه السلام مِن َمحوِه ُ لا يَرِجُع إلَيَك أبَدا . فَامتَنََع أمير ُف إن َمحَوتَه أَتخَو َّ

هارِ ، فَقاَل ال ُ الل ه ُ . فَقاَل أميرُ الخِطاُب فيهِ مَلِي ا مَِن الن َّ حَه ُ هذَا الاِسمَ تَر َّ َأشعَُث بُن قَيٍس : اُمح
ةٍ ومَثٌَل بِمَثٍَل ، وَالل ه ِ ، إن ي لَكاتُِب رَسوِل الل ه ِ صلى  ةٌ بِسُن َّ المُؤمِنينَ عليه السلام : الل ه ُ أكبَرُ ! ُسن َّ

ةِ وقَد أملى عَلَي َّ : هذ دٌ رَسوُل الل ه ِ سُهَيَل بَن عَمرٍو ، الل  ه عليه و آله يَومَ الحُدَيبِي َّ ا ما قاضى عَلَيهِ مُحَم َّ
ُ رَسوَل الل ه ِ فَِإن ا لا نُقِر ُّ لََك بِذلَِك ، ولا نَشهَدُ لََك بِهِ ، اكتُِب اسمََك وَاسمَ  فَقاَل لَهُ سُهَيٌل : اُمح

بِي ُّ صلى الل  ه عليه و آله  ِ فَقاَل الن َّ ُ يا عَلِي ُّ ! وَستُدعى إلى مِثلِها أبيَك ، فَامتَنَعُت مِن َمحوِه : اُمحُه
ُ بِذلَِك  ه فَتُجيُب ، وأنَت عَلى مََضٍض . فَقاَل عَمرُو بُن العاِص : ُسبحانَ الل ه ِ ! ومِثُل هذا يُشَب َّ

ِ ! ومَ  تى لَم وَنحُن مُؤمِنونَ ، واُولئَِك كانوا ُكف ارا ! فَقاَل أميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام : يَابَن الن ابِغَة
َك ال َّتي دَفَعَت بَِك ؟ فَقاَل عَمرٌو : لا جَرَمَ  تَكُن لِلفاِسقينَ وَلِي ا ولِلمُسلِمينَ عَدُو ا ، وهَل تُشبِهُ إل ا اُم َّ
ُ المُؤمِنينَ عليه السلام : وَالل ه ِ ، إن ي لََأرجو أن  ، لا يَجمَُع بَيني وبَينََك َمجلٌِس أبَدا . فَقاَل أمير

 ه ُ َمجلِسي مِنَك ومِن أشباهَِك . ثُم َّ ُكتَِب الكِتاُب وَانصَرََف الن اُس يُطَه ِرَ الل  
 

 633 - 631، ص مؤسسة ابلعثةاألمايل، الشیخ الطويس، 
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 متن حکمیت

حمِن الر َّحيم هذا ما تَقاضى عَلَيهِ عَلِي ُّ بُن أبي طالٍِب  َلي : بِسِم الل ه ِ الر َّ َ ما ي حكيِم هِي ُ الت َّ وَثيقَة
ِ ومَن مَعَهُم مِن شيعَتِهِم مَِن المُؤمِنينَ  ٌّ عَلى أهِل ال كوفَة ُ بُن أبي ُسفياَن ، قاضى عَلِي  يَة ومُعاوِ

يَةُ عَلى أهِل الش اِم ومَن كانَ مَعَهُم مَِن المُؤمِنينَ وَالمُسلِمينَ ، إن ا نَنزُِل  وَالمُسلِمينَ ، وقاضى مُعاوِ
ُ ، وإن َّ كِتاَب الل ه ِ عَز َّ وجَل َّ بَينَنا مِن  ِ ، ولا يَجمَُع بَينَنا غَيرُه عِندَ حُكمِ الل ه ِ عَز َّ وجَل َّ وكِتابِه

ِ ، ُنحيي ما أحيا ، ونُميُت ما أم ِ إلى خاتِمَتِه َما وَجَدَ الحََكماِن في كِتاِب الل ه ِ عَز َّ فاِتحَتِه اَت . ف
وجَل َّ   وهُما أبو موسَى الَأشعَرِي ُّ عَبدُ الل ه ِ بُن قَيٍس ، وعَمرُو بُن العاِص القُرَشِي ُّ   عَمَلا بِهِ ، 

ُ المُفَ  ُ غَير ُ الجامِعَة ةُ العادِلَة ن َّ ِ . وأخَذَ الحََكماِن مِن وما لَم َيجِدا في كِتاِب الل ه ِ عَز َّ وجَل َّ فَالس ُّ ر ِقَة
هُما آمِناِن عَلى أنفُسِهِما  ُندَيِن مَِن العُهودِ وَالميثاِق ، وَالث ِقَةِ مَِن الن اِس ، أن َّ يَةَ ومَِن الج عَلِي ٍ ومُعاوِ

ةُ لَهُما أنصارٌ عَلَى ال َّذي يَتَقاِضياِن عَلَيهِ . وعَلَى المُؤمِنينَ وَالمُس لِمينَ مَِن الط ائِفَتَينِ وأهلِهِما ، والاُم َّ
تُهُما عَلَى المُؤمِنينَ  حيفَةِ ، وأن قَد وََجبَت قَِضي َّ كِلتَيهِما عَهدُ الل ه ِ وميثاقُهُ أن ا عَلى ما في هذِهِ الص َّ
َما ساروا عَلى أنفُسِهِم وأهليهِم وأموالِهِم ،  َ ووَضَع الس ِلاِح بَينَهُم أين ، فَِإن َّ الَأمَن وَالاِستِقامَة
ُ أن َيحُكما  وشاهِدِهِم وغائِبِهِم . وعَلى عَبدِ الل ه ِ بِن قَيٍس وعَمرِو بِن العاِص عَهدُ الل ه ِ وميثاقُه
ٍ َحت ى يُعِصيا ، وأجُل القَضاءِ إلى رَمَضاَن .  ةِ ، ولا يَرُد اها في حَرٍب ولا فُرقَة ِ الاُم َّ بَينَ هذِه

راهُ عَلى تَراٍض مِنهُما ، وإن تُوُف ِيَ أحَدُ الحَكَمَينِ فَِإن َّ أميرَ الش يعَةِ  وإن أَحب ا أن يُؤَخ ِرا ذلَِك أخ َّ
تِهِمَا ال َّذي يَقِضياِن فيهِ  ِ وَالقِسِط . وإن َّ مَكانَ قَِضي َّ ُ ، ولا يَألو مِن أهِل المَعدَلَة َيختارُ مَكانَه

 َ لا َيحضُرُهُما فيهِ إل ا مَن أرادا ، مَكاٌن عَدٌل بَينَ أهِل ال كوفَةِ وأهِل الش اِم ، وإن رَِضيا وأَحب ا ف



. 

حيفَةِ ، وهُم  هودِ ، ثُم َّ يَكتُباِن شَهادَتَهُما عَلى ما في هذِهِ الص َّ ويَأخُذُ الحََكماِن مَن أرادا مَِن الش ُّ
حيفَةِ ، وأرادَ فيهِ إلحادا وُظلما . الل هُم َّ ! إن ا نَستَنصِرُكَ  عَلى أنصارٌ عَلى مَن تَرَكَ ما في هذِهِ الص َّ

حيفَ   ةمَن تَرَكَ ما في هذِهِ الص َّ
 

 55، ص 5، ج تاريخ الطربي
 

 اشعث

يَعرُِضهُ عَلَيهِم فَيَقرَؤُنَهُ َحت ى مَر َّ بِهِ عَلى طائِفَةٍ  مِن خَرََج الَأشعَُث بِذلَِك الكِتاِب يَقرَؤُهُ عَلَى الن اِس ، و
دَي َّةَ وهُوَ أخو أبي بِلاٍل فَقَرََأهُ  ةَ : ُتحَك ِمونَ في أمرِ بَني تَميٍم فيهِم عُروَةُ بُن أُّ دَي َّ عَلَيهِم فَقاَل عُروَةُ بُن أُّ

َ إل ا لل ه ِ ً َخفيفَةً الل ه ِ عَز َّ وجَل َّ الر ِجاَل ؟ ! لا حُكم بَة ِ ضَر تِه َ داب َّ ِ عَجُز ِ فَضَرََب بِه ، ثُم َّ َشد َّ بِسَيفِه
 َ َجَع ، فَغَِضَب لِلَأشعَِث قَومُهُ وناٌس َكثيرٌ مِن وَاندَفَعَِت الد اب َّةُ ، وصاَح بِهِ أصحابُهُ أن أملَِك يَدَكَ فَر

ياِحي ُّ ومِسعَرُ بُن فَدَكِي ٍ وناٌس َكثيرٌ  عدِي ُّ ومَعقُِل بُن قَيٍس الر ِ َمَِن فَمَشَى الَأحنَُف بُن قَيٍس الس َّ أهِل الي
لوا إلَيهِ وَاعتَذَروا فَقَبَِل وَصفَحَ   مِن بَني تَميٍم فَتَنَص َّ
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 پس از حکمیت کوفیاندرگریی 

أُّ الَأُخ مِن أخيهِ ،  أُّ مِن بَعٍض : يَتَبَر َّ حكيمُ تَباغََض القَومُ جَميعا ، وأقبََل بَعضُهُم يَتَبَر َّ لَم ا وَقََع الت َّ
 َ أِي ، وع ِ ، وتَفاوُِت الر َّ ِ بِاختِلاِف الكَلِمَة حيِل ، لِعِلمِه ٌّ بِالر َّ َ عَلِي  دِم وَالاِبُن مِن أبيهِ ، وأمَر



. 

ُ في جَيِش أهِل العِراِق ،  حكيم َ الت َّ ُ مَِن الخِلاِف مِنهُم ، وَكثُر الن ِظاِم لِاُمورِهِم ، وما لَحِقَه
 . ِ َ في رَأيِه يٍق مِنهُمُ الآخَر يوِف ، وتَساب وا ، ولامَ كُل ُّ فَر وتَضارََب القَومُ بِالمَقارِِع ونِعاِل الس ُّ

ٌّ يَؤُم َّ ال كوفَةَ ، ولَ  َلَِحَق كُل ُّ وسارَ عَلِي  َق عَساكِرَهُ ، ف يَةُ بِدِمَشَق مِن أرِض الش اِم وفَر َّ حَِق مُعاوِ
ِبَلَدِهِ   ُجندٍ مِنهُم ب

 

 515، ص 2مروج اذلهب، مسعودي، ج 

 

 در راه بازگشت از صفنییه السالم لعامریاملؤمننی 

 

 َ مَ عَلَيهِ وسايَر ٌّ غَيرَ بَعيدٍ ، فَلَقِيَهُ عَبدُ الل ه ِ بُن وَديعَةَ الَأنصارِي ُّ ، فَدَنا مِنهُ ، وَسل َّ هُ ثُم َّ مَضى عَلِي 
ُ لَهُ، َكما  ُ : ما سَمِعَت الن اَس يَقولونَ في أمرِنا ؟ قاَل: مِنهُم المُعَجُب بِهِ،ومِنهُمُ الكارِه . فَقاَل لَه

: قاَل عَز َّ وجَ  أِي « . وَلَا يَزَالُونَ ُمخْتَلِفِينَ * ِإلَا مَْن رَِحمَ رَب ُّكَ »ل َّ َما قَوُل ذَوِي الر َّ فَقاَل لَهُ : ف
ُ ِحصٌن  ُ ، وكانَ لَه قَه ٌ فَفَر َّ ُ جَمٌع عَظيم فيهِ ؟ قاَل : أم ا قَولُهُم فيهِ فَيَقولونَ : إن َّ عَلِي ا كانَ لَه

 َ ُ ، فَحَت ى مَتى ي َق ! فَلَو أن َّهُ كانَ مَضى بِمَن َحصيٌن فَهَدَمَه بني ما هَدَمَ ، وَحت ى مَتى يَجمَُع ما فَر َّ
 : ٌّ أطاعَهُ   إذ عَصاهُ مَن عَصاهُ   فَقاتََل َحت ى يَظفَرَ أو يَهلَِك إذا كانَ ذلَِك الحَزمَ . فَقاَل عَلِي 

قوا ! أم ا قَو قُت أم هُم فَر َّ هُ لَو كانَ مَضى بِمَن أطاعَهُ أنَا هَدَمُت أم هُم هَدَموا ! أنا فَر َّ لُهُم : إن َّ
إذ عَصاهُ مَن عَصاهُ فَقاتََل َحت ى يَظفَرَ أو يَهلَِك ، إذا كانَ ذلَِك الحَزمَ ؛ فَوَالل ه ِ ، ما غَبِيَ عَن 



. 

فِس بِالمَوِت ، ولَقَد هَمَمُت  نيا ، َطي َِب الن َّ ِنَفسي عَِن الد ُّ رَأيي ذلَِك ، وإن ُكنُت لَسَِخي ا ب
 ِ الِإقداِم عَلَى القَوِم ، فَنَظَرُت إلى هذَيِن قَد ابتَدَراني   يَعنِي الحَسَن وَالحُسينَ   ونَظَرُت إلى ب

دَ بَن عَلِي ٍ   فَعَلِمُت أن َّ هذَيِن إن هَلَكَا  هذَيِن قَد استَقدَماني   يَعني عَبدَ الل ه ِ بَن َجعفَرٍ ومُحَم َّ
دٍ صلى الل  ه ع ةِ ، فَكَرِهُت ذلَِك ، وأشفَقُت عَلى هذَيِن أن انقَطََع نَسُل مُحَم َّ ليه و آله مِن هذِهِ الاُم َّ

دَ بَن عَلِي ٍ وعَبدَ الل ه ِ بَن َجعفَرٍ   وَايمُ  يَهلِكا ، وقَد عَلِمُت أن لَولا مَكاني لَم يَستَقدِما   يَعني مُحَم َّ
هُم ولَي َئِن لَقيتُهُم بَعدَ يَومي هذا لََألقَيَن َّ  سوا مَعي في عَسكَرٍ ولا دارٍ الل ه ِ ، ل

 
 16، ص  5، ج تاريخ الطربي

 

 به عبد اهلل بن عمر حفصهکالم 

 

 َ ث َ حَد َّ دُ بُْن رَافٍِع، وَعَبْدُ بُْن حُمَيْدٍ، وََألْفَاُظهُْم مُت بَةٌ، نَا ِإْسحَاُق بُْن ِإبْرَاهِيمَ، وَابُْن َأبِي عُمَرَ، وَمُحَم َّ قَارِ
اِق، َأخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَِن ال ز َّ ثَنَا عَبْدُ الر َّ ، قَاَل ِإْسحَاُق: وَعَبْدٌ: َأخْبَرَنَا، وقَاَل اْلآخَرَاِن: حَد َّ ِ هْرِي  ز ُّ

 ِ ٍف؟ َأخْبَرَنِي َسالِمٌ، عَِن ابِْن عُمَرَ، قَاَل: دَخَلُْت عَلَى َحْفَصةَ، فَقَالَْت: َأعَلِمَْت َأن َّ َأبَاكَ غَيْرُ مُْستَخْل
كَل ِمُهُ فِي ذَلَِك، فَسَ  َلَْفُت َأن ِي أُّ هُ فَاعٌِل، قَاَل: فَح ُلُْت: مَا كَانَ لِيَْفعََل، قَالَْت: ِإن َّ ى قَاَل: ق كَت ُّ َحت َّ

ى رََجعُْت فَدَخَلُْت عَلَيْهِ، فَسَ  ِينِي َجبَلًا َحت َّ َم مَا َأْحمُِل بِي كَل ِمْهُ، قَاَل: فَكُنُْت كََأن َّ َألَنِي غَدَْوُت وَلَْم أُّ
 َ اَس يَقُولُونَ مَقَال ُلُْت لَهُ: ِإن ِي سَمِعُْت الن َّ خْبِرُهُ، قَاَل: ثُم َّ ق اِس وََأنَا أُّ ةً، فَآلَيُْت َأْن عَْن حَاِل الن َّ

هُ لَوْ كَانَ لََك رَاِعي ِإبٍِل، َأْو رَاِعي غَنٍَم، ثُم َّ جَا ُ مُْستَخْلٍِف، وَِإن َّ َك غَيْر ءَكَ َأقُولَهَا لََك، زَعَمُوا َأن َّ
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، قَاَل: فَوَافَقَهُ قَوْلِي، فَوََضَع رَ  اِس َأَشد ُّ َع فَرِعَايَةُ الن َّ ْأَسهُ َساعَةً، ثُم َّ رَفَعَهُ وَتَرََكهَا رََأيَْت َأْن قَْد َضي َّ
، فَقَاَل:  َئِْن لَا َأْستَخْلِْف، فَِإن َّ »ِإلَي َّ ُ  َصل َّى الل  هِ  رَُسولَ §ِإن َّ الل  هَ عَز َّ وَجَل َّ َيحْفَُظ دِينَهُ، وَِإن ِي ل  الل  ه

 ِ مَ  عَلَيْه ا َأْن «لََف اْستَخْ  قَدِ  بَكْرٍ  َأبَا فَِإن َّ  َأْستَخْلِْف  وَِإنْ  يَْستَخْلِْف، لَمْ  وََسل َّ ، قَاَل: فَوَاللهِ، مَا هُوَ ِإل َّ
هُ لَْم يَكُْن لِيَعْدَِل بِرَُسوِل الل  هِ  مَ وََأبَا بَكْرٍ فَعَلِمُْت َأن َّ َصل َّى الل  هُ  ذَكَرَ رَُسوَل الل  هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ

هُ غَيْرُ مُْستَخْلِفٍ  مَ َأحَدًا، وََأن َّ  عَلَيْهِ وََسل َّ
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، عَْن َسالٍِم، عَِن ابِْن عُمَرَ،  ِ هْرِي  ُ بُْن مُوسَى، َأْخبَرَنَا هِشَامٌ، عَْن مَعْمَرٍ، عَِن الز ُّ ثَنِي ِإبْرَاهِيم حَد َّ
َ بِْن خَالِدٍ، عَِن ابِْن عُمَرَ، قَاَل: "  َ  دَخَلْتُ §قَاَل: وََأخْبَرَنِي ابُْن َطاوٍُس، عَْن عِكْرِمَة لَى َحْفَصةَ ع

َيَْن، فَلَْم ُيجْعَْل لِي مَِن الَأْمرِ شَْيءٌ،  اِس مَا تَر ُلُْت: قَْد كَانَ مِْن َأْمرِ الن َّ وَنَْسوَاتُهَا تَنْطُُف، ق
 ُ هُْم يَنْتَظِرُونََك، وََأْخشَى َأْن يَكُونَ فِي اْحتِبَاِسَك عَْنهُْم فُرْقَةٌ، فَلَْم تَدَعْه ى  فَقَالَْت: الحَْق فَِإن َّ َحت َّ
مَ فِي هَذَا الَأْمرِ فَلْيُطْ  ِيدُ َأْن يَتَكَل َّ يَةُ قَاَل: مَْن كَانَ يُر اُس َخطََب مُعَاوِ َق الن َّ ا تَفَر َّ لِْع لَنَا ذَهََب، فَلَم َّ

ِيهِ، قَاَل َحبِيُب بُْن مَْسلَمَةَ: فَهَل َّا َأَجبْتَهُ؟ قَا َلُْت قَرْنَهُ، فَلَنَْحُن َأَحق ُّ بِهِ مِنْهُ وَمِْن َأب َل هِ: فَح َل عَبْدُ الل َّ
َلََك وََأبَاكَ عَلَى الِإْسلاَِم، فَخَِشيُت َأنْ   ُحبْوَتِي، وَهَمَْمُت َأْن َأقُوَل: َأَحق ُّ بِهَذَا الَأْمرِ مِنَْك مَْن قَات
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 َ ُ ذَلَِك، ف مَ، وَيُحْمَُل عَن ِي غَيْر َمِْع، وَتَْسفُِك الد َّ ً تُفَر ُِق بَيْنَ الج ُ فِي ذَكَرُْت مَ َأقُوَل كَلِمَة ه ا َأعَد َّ الل َّ
 .الجِنَانِ 

 661، ص 5ج  دار طوق انلجاةصحیح ابلخاري،
 

 
 هدف معاویه از خالفت

 

ية فخطب الناس، فقال: يا أهل ال كوفة أ لا ترونني إن ي ما قاتلتكم على أن تصوموا  جاء معاو
  أو على أن تصل وا، إن ما قاتلتكم على أن أتأم ر عليكم و قد أم رني الل ه عليكم على رغم أنفكم
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