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 ناصبی گری ذهبی 

 

 لَمَةَ القُرَشِي ُّ ال كُوْفِي ُّ الفَْأفَاءُ خَالِدُ بُن سَ 
َخْزُْومِ  ، الم ِ القُرَشِي ُّ َ بِن العَاِص بِن هِشَاِم بِن المُغِيْرَة ُ بُن َسلَمَة َ خَالِد ، الِإمَامُ، الفَقِيْهُ، َأبُو َسلَمَة ي ُّ

، الفَْأفَاءُ.  ال كُوْفِي ُّ
، وَمُوْسَى بِن َطلْحَةَ، وَ  عْبِي ِ َث عَْن: َسعِيْدِ بِن المُسَي ِِب، وََأبِي بُرْدَةَ، وَالش َّ بَيْرِ حَد َّ  .عُْروَةَ بِن الز ُّ

، وَزَائِدَةُ، وَهُشَيْمٌ، وَآخَرُْونَ  وْرِي ُّ  .وَعَنْهُ: ابْنُهُ؛ عَبْدُ الل  هِ، وَُشعْبَةُ، وَالث َّ
 َ اِس، فَقُتَِل بِهَا مََع الَأمِيْرِ ابِْن هُبَيْرَة  .هَرََب ِإلَى وَاِسَط مِْن بَنِي العَب َّ

 َ ِ  -اٍر وَقَْد رَوَى عَنْهُ: عَمْرُو بُن دِيْن مِه  .- مََع تَقَد ُّ
قَهُ: َأْحمَدُ، وَابُْن مَعِيْنٍ   .وَث َّ

ُ -وَكَانَ مُْرِجئاً، يَنَاُل مِْن عَلِي ٍ   .-رَضِيَ الل  هُ عَنْه
 َ ٌّ، وَي ٌّ، نَاِصبِي  مَاِن، ُكوْفِي  َثِيْنَ وَمائَةٍ، وَهُوَ مِْن عَجَائِِب الز َّ رُ َأْن ندُ قُتَل: فِي َأوَاِخرِ َسنَةِ اثْنَتَيْنِ وَثَلا

عُ   .َتجِدَ ُكوفِي اً ِإلا َّ وَهُوَ يَتَشَي َّ
ِل بَعْدَ وَقْعَةِ ِصف ِيْنَ عَلَى َأقسَامٍ  ْدرِ الَأو َّ اُس فِي الص َّ  :وَكَانَ الن َّ

وْنَ عَِن الخَوِض فِيْمَا َشجَرَ  حَابَةِ، كَاف ُّ وَْن لِلص َّ ْولُو العِلْمِ، وَهُم ُمحِب ُّ ةٍ: وَهُم أُّ بَيْنَهُم؛ كسَعْدٍ، َأهُْل ُسن َّ
مَمٍ  دِ بِن َسلَمَةَ، وَأُّ  .وَابِْن عُمَرَ، وَمُحَم َّ

 َ هُم مُْسلِمُوْنَ بُغَاةٌ َظلَم يَقُوْلُوْنَ: ِإن َّ َبُوا عَلِي اً، وَ ْن حَار ٌ ثُم َّ ِشيْعَةٌ: يَتَوَالَوْنَ، وَيَنَالُوْنَ مِم َّ  .ة
 َ َبُوا عَلِي اً ي يَقُوْلُوْنَ: خَذََل ثُم َّ نَوَاِصُب: وَهُمُ ال َّذِيَْن حَار ْوَن بِِإْسلاَِم عَلِي ٍ وََسابِقِيْه، وَ يُقِر ُّ وْمَ ِصف ِيْنَ، وَ

َلِيْفَةَ عُثْمَانَ  .الخ
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بَهُ، رَ عَلِي اً وَِحْز بَهُ، وَلاَ نَاِصبِي اً َكف َّ يَةَ وَِحْز رَ مُعَاوِ مَاِن ِشيْعِي اً َكف َّ بَْل دَخَلُوا  فَمَا عَلِمُت فِي ذَلَِك الز َّ
ً فِي  يَبْرَؤُْوَن مِْنهُم َجهلاً وَعُدوَانا حَابَةَ، وَ ِنَا يَُكف ِرُْونَ الص َّ ، َسب ٍ وَبُغٍْض، ثُم َّ َصارَ اليَوْمَ ِشيْعَةُ زَمَان

د ِيِْق  ِ ْونَ ِإلَى الص  ُ  -وَيَتَعَد ُّ َلَهُمُ الل  ه  .- قَات
ا نَوَاِصُب وَقْتِنَا فَقَلِيٌْل، وَمَا عَلِمُت فِْيهِم مَْن  ِي اً.وََأم َّ  يُكف ِرُ عَلِي اً وَلاَ َصحَاب

 
 

  ـه.ق(، 847سري أعالم انلبالء، تأیلف شمس ادلين ذهیب )
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 گفتگوی ابن عباس با ابوموسی

حكيِم عَلى كُرهٍ مِن عَلِي ٍ عليه السلام  لَم ا أجمََع أهُل العِراِق عَلى َطلَِب أبي موسى ، وأحضَروهُ لِلت َّ
ُ : يا أبا موسى ! إن َّ  ُ وُجوهُ الن اِس وأشرافُهُم ، فَقاَل لَه ، أتاهُ عَبدُ الل ه ِ بُن العَب اِس ، وعِندَه

َ أشباهََك مَِن الن اَس لَم يَرَضوا بَِك ، ولَم َيجتَمِعو ُ فيهِ ، وما أكثَر ا عَلَيَك لِفَضٍل لا تُشارَك
ِي ا ،  يَن وَالَأنصارِ وَالمُتَقَد ِمينَ قَبلََك ، ول ِكن َّ أهَل العِراِق أبَوا إل ا أن يَكونَ الحَكَمُ يَمان المُهاِجر

هُ قَد ضُم َّ إلَيَك  ورََأوا أن َّ مُعظَمَ أهِل الش اِم يَماٍن ، وَايمُ الل ه ِ إن ي لََأُظن ُّ ذلِكَ  شَر ا لََك ولَنا ؛ فَِإن َّ
َ ، فَِإن تَقذِف ِبحَق َِك عَلى باطِلِهِ  ٌ يَستَِحق ُّ بِهَا الخِلافَة َ خَل َّة يَة ُ العَرَِب ، ولَيَس في مُعاوِ داهِيَة

ا موسى أن َّ تُدرِك حاَجتََك مِنهُ ، وإن يَطمَع باطِلُهُ في َحق َِك يُدرِك حاَجتَهُ مِنَك . وَاعلَم يا أب
ِعي الخِلافَةَ مِن غَيرِ مَشوَرَةٍ ولا  هُ يَد َّ َ َطليُق الِإسلاِم ، وأن َّ أباهُ رَأُس الَأحزاِب ، وأن َّ يَة مُعاوِ
َلَقَد َصدََق ؛ استَعمَلَهُ عُمَرُ ؛ وهُوَ الوالي عَلَيهِ  بَيعَةٍ ؛ فَِإن زَعَمَ لََك أن َّ عُمَرَ وعُثمانَ استَعمَلاهُ ف
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 ِ َ ، وما أكثَرَ بِمَنزِلَة ُ ، ثُم َّ استَعمَلَهُ عُثمانُ بِرَأِي عُمَر ُ ما يَكرَه يُوِجرُه بيِب يَحميهِ ما يَشتَهي ، و الط َّ
 َ ِع الخِلافَة ن لَم يَد َّ كَ َخبيئا يَسوؤُكَ ومَهما  . مَِن استَعمَلا مِم َّ ِ شَيءٍ يَسُر ُّ وَاعلَم أن َّ لِعَمرٍو مََع كُل 

هُ لَم نَسيَت فَلا تَنَس أن َّ عَلِي   ها بَيعَةُ هُدًى وأن َّ ا بايَعَهُ القَومُ ال َّذيَن بايَعوا أبا بَكرٍ وعُمَرَ وعُثماَن ، وأن َّ
 يُقاتِل إلَا العاصينَ وَالن اِكثينَ 
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 اندرز امام به عمرو بن عاص

نيا مَشغَلَةٌ عَن غَيرِها ، ولَم  ٌّ إلى عَمرِو بِن العاِص يَعِظُهُ ويُرِشدُهُ : أم ا بَعدُ ؛ فَِإن َّ الد ُّ َكتََب عَلِي 
ً ، ولَن يَستَغنِيَ صاِحبُها بِما ناَل  ُ فيها رَغبَة يدُه ُ ِحرصا يَز يُِصب صاِحبُها مِنها َشيئا إل ا فَتََحت لَه

عيدُ مَن وُعَِظ بِغَيرِهِ ؛ فَلا ُتحبِط   أبا عَبدِ عَم ا لَم يَبلُغهُ ، ومِن وَ  راءِ ذلَِك فِراُق ما جَمََع . وَالس َّ
ُ عَمرُو بُن العاِص : أم ا بَعدُ ؛ فَِإن َّ ما فيهِ  ِ . فََأجابَه َ في باطِلِه يَة الل ه ِ   أجرَكَ ، ولا ُتجارِ مُعاوِ

ِ ، وقَد  ُ إلَى الحَق  ُلفَتُنَا الِإنابَة جُُل َصلاُحنا وا َجعَلنَا القُرآنَ حََكما بَينَنا ، فََأِجبنا إلَيهِ . وَصبرَ الر َّ
 ٌّ لامُ . فََكتََب إلَيهِ عَلِي  ُحاجَزَةِ . وَالس َّ : مِن ا نَفسَهُ عَلى ما حَكَمَ عَلَيهِ القُرآنُ ، وعَذَرَهُ الن اُس بَعدَ الم

نيا مِم ا نازَ  ِ مِنها لَمُنقَلٌِب عَنَك ، أم ا بَعدُ فَِإن َّ ال َّذي أعجَبََك مَِن الد ُّ عَتَك إلَيهِ نَفسَُك ووَثِقَت بِه
ارَةٌ . ولَوِ اعتَبَرَت بِما مَضى لَحَفِظَت ما بَقَِي ،  ها غَر َّ نيا ؛ فَِإن َّ ومُفارٌِق لََك ؛ فَلا تَطمَئِن َّ إلَى الد ُّ
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لامُ . فََأجابَهُ عَمرٌو : أم ا بَع ِ . وَالس َّ دُ ؛ فَقَد أنَصَف مَن َجعََل القُرآنَ وَانتَفَعَت بِما وُعِظَت بِه
 إماما ، ودَعَا الن اَس إلى أحكامِهِ . فَاصبِر أبا َحسٍن ، وأنَا غَيرُ مُنيلَِك إل ا ما أنالََك القُرآنُ

 
 497ص وقعة صفني، نرص بن مزاحم، 

 

 احرتام عمروعاص به ابوموسی

 

ً دونَ أبي  لا ِ أو َّ مَ إلَيهِ لِيَبدََأ بِه دَعا عَمرٌو بَِصحيفَةٍ وكاتٍِب ، وكانَ الكاتُِب غُلاما لِعَمرٍو ، فَتَقَد َّ
ِ : اُكتُب ؛ فَِإن ََّك شاهِدٌ عَلَينا ، ولا  َماعَة ِ الج ُ ِبحَضرَة ِ ، ثُم َّ قاَل لَه ِما أرادَ مَِن الم َكرِ بِه موسى ؛ ل

بِهِ أحَدُنا َحت ى تَستَأمِرَ الآخَرَ فيهِ ، فَِإذا أمَرَكَ فَاكتُب ، وإذا نَهاكَ فَانتَهِ َحت ى  تَكتُب َشيئا يَأمُرُكَ 
حيِم ، هذا ما تَقاضى عَلَيهِ فُلاٌن وفُلاٌن ، فَكَتََب وبَدََأ  حمِن الر َّ َيجتَمَِع رَأيُنا ، اكتُب : بِسِم الل ه ِ الر َّ

لََك ! أ تُقَد ِمُني قَبلَهُ كََأن ََّك جاهٌِل ِبحَق ِهِ ؟ ! فَبَدََأ بِاسِم عَبدِ الل ه ِ بِن  بِعَمرٍو ، فَقاَل لَهُ عَمرٌو : لا اُم َّ 
دا  يَك لَهُ ، وأن َّ مُحَم َّ هُما يَشهَداِن أن لا إلهَ إلَا الل ه ُ ، وَحدَهُ لا شَر قَيٍس ، وَكتََب : تَقاَضيا عَلى أن َّ

ُ بِالهُدى ودي ُ ، أرَسلَه ُ ورَسولُه َ المُشرِكونَ . ثُم َّ قاَل عَبدُه ِ ولَو كَرِه ُ عَلَى الد يِن كُل ِه ِ لِيُظهِرَه ِن الحَق 
ةِ رَسوِل  ُ رَسوِل الل ه ِ صلى الل  ه عليه و آله عَمَِل بِكِتاِب الل ه ِ وُسن َّ عَمرٌو : ونَشهَدُ أن َّ أبا بَكرٍ خَليفَة

ى الحَق َّ  ال َّذي عَلَيهِ ، قاَل أبو موسى : اُكتُب ، ثُم َّ قاَل في عُمَرَ  الل ه ِ َحت ى قَبََضهُ الل ه ُ إلَيهِ ، وقَد أد َّ
مِثَل ذلَِك ، فَقاَل أبو موسى : اُكتُب . ثُم َّ قاَل عَمرٌو : وَاكتُب : وأن َّ عُثمانَ وَلِي ُّ هذَا الَأمرِ بَعدَ 

يه و آله ورضِىً مِنهُم ، عُمَرَ عَلى إجماٍع مَِن المُسلِمينَ وشورى مِن أصحاِب رَسوِل الل ه ِ صلى الل  ه عل
َيَس هذا مِم ا قَعَدنا لَهُ ، قاَل عَمرٌو : وَالل ه ِ لابُد َّ مِن  هُ كانَ مُؤمِنا ، فَقاَل أبو موسَى الَأشعَرِي ُّ : ل وأن َّ
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ُ يَكتُب ، قاَل أبو  أن يَكونَ مُؤمِنا أو كافِرا ، فَقاَل أبو موسى : كانَ مُؤمِنا ، قاَل عَمرٌو : فَمُره
ِما قُتَِل عُثمانُ أو مَظلوما ، قاَل أبو موسى : بَل قُتَِل مَظلوما ،  موسى : اُكتُب ، قاَل عمرٌو : فَظال

َلَيَس قَد َجعََل الل ه ُ لِوَلِي ِ المَظلوِم ُسلطانا يَطلُُب بِدَمِهِ ؟ قاَل أبو موسى : نَعَم ، قاَل  قاَل عَمرٌو : أف
ُ لِعُثمانَ وَلِي ا  َ ؟ قاَل أبو موسى : لا ، قاَل عَمرٌو : أ فَلَيَس عَمرٌو : فَهَل تَعلَم يَة أولى مِن مُعاوِ

َلى ، قاَل عَمرٌو  ُ أو يَعِجزَ عَنهُ ؟ قاَل أبو موسى : ب ُلَه ُ َحيثُما كانَ َحت ى يَقت َ أن يَطلَُب قاتِلَه يَة ِمُعاوِ ل
 ُ ُ أبو موسى فَكَتََب ، قاَل عَمرٌو : فَِإن ا ن َ أن َّ عَلِي ا قَتََل عُثمانَ ، لِلكاتِِب : اُكتُب ، وأمَرَه ُ البَي ِنَة قيم

مَا اجتَمَعَنا لِغَيرِهِ ، فَهَلُم َّ إلى أمرٍ يُصلُِح الل ه ُ  قاَل أبو موسى : هذا أمرٌ قَد حَدََث فِي الِإسلاِم ، وإن َّ
َ ؟ قاَل أبو موسى : قَد عَلِمَت أن َّ أ دٍ ، قاَل عَمرٌو : وما هُو ةِ مُحَم َّ ِ أمرَ اُم َّ هَل العِراِق لا ُيحِب ونَ بِه

يَةَ أبَدا ، وأن َّ أهَل الش اِم لا ُيحِب ونَ عَلِي ا أبَدا ؛ فَهَلُم َّ َنخلَعُهُما جَميعا ونَستَخلُِف عَبدَ الل ه ِ بنَ   مُعاوِ
  عُمَرَ ! وكانَ عَبدُ الل ه ِ بُن عُمَرَ عَلى بِنِت أبي موسى
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اُخلِيَ لَهُما ]عَمرِو بِن العاِص وأبي موسى [مَكاٌن َيجتَمِعاِن فيهِ ، فََأمهَلَهُ عَمرُو بُن العاِص ثَلاثَةَ 
عاِم يُشَه يهِ بِها ، َحت ى إذَا استَبطََن أبو موسى ناجاهُ عَمرٌو ،  أي اٍم ، ثُم َّ أقبََل إلَيهِ بَِأنواٍع مَِن الط َّ

ُ : يا أبا موسى ! إ دٍ صلى الل  ه عليه و آله ، وذو فَضلِها ، وذو فَقاَل لَه َك َشيُخ أصحاِب مُحَم َّ ن َّ
ةُ مَِن الفِتنَةِ العَمياءِ ال َّتي لا بَقاءَ مَعَها ، فَهَل لََك  سابِقَتِها ، وقَد تَرى ما وَقَعَت فيهِ هذِهِ الاُم َّ

ةِ ؛ فَيَحقُُن الل ه ُ بَِك دِماءَها ؛  هُ يَقوُل في نَفٍس واِحدَةٍ : أن تَكونَ مَيمونَ هذِهِ الاُم َّ وَمَْن »فَِإن َّ
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اَس جَمِيعاَأْحيَاهَا فَكََأن َّ  ، فَكَيَف بِمَن أحيا أنفَُس هذَا الخَلِق كُل ِهِ ! قاَل لَهُ : وَكيَف  «مَا َأْحيَا الن َّ
يَةَ بَن أبي ُسفيانَ ، وَنختارُ لِهذِهِ  ذلَِك ؟ قاَل : َتخلَُع أنَت عَلِي َّ بَن أبي طالٍِب ، وأخلَُع أنَا مُعاوِ

 ُ ةِ رَجُلاً لَم َيحضُر في شَيءٍ مَِن الفِتنَةِ ، ولَم يَغمِس يَدَه فيها . قاَل لَهُ : ومَن يَكونَ ذلَِك ؟    الاُم َّ
وكانَ عَمرُو بُن العاِص قَد فَهِمَ رَأَي أبي موسى في عَبدِ الل ه ِ بِن عُمَرَ   فَقاَل لَهُ : عَبدُ الل ه ِ بُن 

ُ : يا أبا موس ِ مِنَك ؟ فَقاَل لَه ُ ل ََكما ذَكَرَت ، ول ِكن َكيَف لي بِالوَثيقَة ه َ . فَقاَل : إن َّ ى ، عُمَر
ِ ا» هِ تَْطمَئِن ُّ الْقُلُوُب َألَا بِذِكْر ، خُذ مَِن العُهودِ وَالمَواثيِق َحت ى تَرضى . ثُم َّ لَم يُبِق عَمرُو بُن «لل َّ

يُخ مَبهوتا ، وقاَل لَهُ :  دَةً َحت ى حَلََف بِها ، َحت ى بَقَِي الش َّ العاِص عَهدا ولا مَوثِقا ولا يَمينا مُؤَك َّ
 قَد أحبَبتُ 
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 اعالم نتیجه حکمیت

 

َندَِل ، أخَذَ عَمرٌو يُقَد ِمُ أبا موسى فِي الكَلاِم ، يَقوُل : إن ََّك  إن َّ عَمرا وأبا موسى َحيُث التَقَيا بِدومَةِ الج
دَ أبا  م وأتَكَل َّمُ ؛ فَكانَ عَمرٌو قَد عَو َّ صاِحُب رَسوِل الل ه ِ صلى الل  ه عليه و آله وأنَت أَسن ُّ مِن ي ، فَتَكَل َّ

 ُ َ في  موسى أن يُقَد ِمَه ُ ، فَيَبدََأ ِبخَلِع عَلِي ٍ . قاَل : فَنَظَر ِ أن يُقَد ِمَه ِ شَيءٍ ، اغتَزى بِذلَِك كُل ِه في كُل 
يَةَ فََأبى ، وأرادَهُ عَلَى ابنِهِ فََأبى ، وأرادَ موسى عَمرا  أمرِهِما ومَا اجتَمَعا عَلَيهِ ، فََأرادَهُ عَمرٌو عَلى مُعاوِ

 ُ ُ عَمرٌو : خَب ِرني ما رَأيَُك ؟ قاَل : رَأيي أن َنخلََع هذَيِن عَلى عَبدِ الل ه ِ بِن ع َ فََأبى عَلَيهِ ، فَقاَل لَه مَر
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َينَ المُسلِمينَ ، فَيَختارَ المُسلِمونَ لَِأنفُسِهِم مَن أَحب وا . فَقاَل لَهُ عَمرٌو  جُلَينِ ، وَنجعََل الَأمرَ شورى ب : الر َّ
أَي ما رََأيَت . فَأَ  قبَلا إلَى الن اِس وهُم مُجتَمِعونَ ، فَقاَل : يا أبا موسى ، أعلِمهُم بَِأن َّ رَأيَنا قَد فَِإن َّ الر َّ

مَ أبو موسى فَقاَل : إن َّ رَأيي ورَأَي عَمٍرو قَدِ ات َّفََق عَلى أمرٍ نَرجو أن يُصلَِح الل ه ُ  اجتَمََع وَات َّفََق ، فَتَكَل َّ
ةِ  ِ الاُم َّ ِ أمرَ هذِه مَ أبو عَز َّ وجَل َّ بِه م ، فَتَقَد َّ م فَتَكَل َّ . فَقاَل عَمرٌو : َصدََق وبَر َّ ، يا أبا موسى ! تَقَد َّ

فَقتُم هُ قَد خَدَعََك . إن ُكنتُما قَد ات َّ مَ ، فَقاَل لَهُ ابُن عَب اٍس : وَيحََك ! وَالل ه ِ إن ي لََأُظن َّ ا موسى لِيَتَكَل َّ
م بِذلِكَ  َليَتَكَل َّ م أنَت بَعدَهُ ؛ فَِإن َّ عَمرا رَجٌُل غادِرٌ ، ولا آمَُن  عَلى أمرٍ ؛ فَقَد ِمهُ ف الَأمرِ قَبلََك ، ثُم َّ تَكَل َّ

لاً    ُمَت في الن اِس خالَفََك   وكانَ أبو موسى مُغَف َّ أن يَكونَ قَد أعطاكَ الر ِضا فيما بَينََك وبَينَهُ ، فَِإذا ق
مَ أب فَقنا . فَتَقَد َّ هَا الن اُس ! فَقاَل لَهُ : إن ا قَدِ ات َّ و موسى فَحَمِدَ الل ه َ عَز َّ وجَل َّ وأثنى عَلَيهِ ، ثُم َّ قاَل : أي ُّ

ةِ فَلَم نَرَ أصلََح لَِأمرِها ، ولا ألَم َّ لِشَعَثِها مِن أمرٍ قَد أجمََع رَأيي ورَأيُ   إن ا قَد نَظَرنا في أمرِ هذِهِ الاُم َّ
َ أن َنخلََع عَلِي ا ومُع ةُ هذَا الَأمرَ ؛ فَيُوَل وا مِنهُم مَن أَحب وا عَمٍرو عَلَيهِ ؛ وهُو ِ الاُم َّ َ ، وتَستَقبَِل هذِه يَة اوِ

ُموهُ لِهذَا الَأمرِ أهل يَةَ ، فَاستَقبِلوا أمرَكُم ، ووَل وا عَلَيكُم مَن رََأيت اً . عَلَيهِم ، وإن ي قَد خَلَعُت عَلِي ا ومُعاوِ
 َ ُ ، فَحَمِدَ الل ه َ وأثنى عَلَيهِ وقاَل : إن َّ هذا قَد قاَل ما ثُم َّ تَنَح ى . وأقبََل عَمرُو بُن العاِص ف قامَ مَقامَه

هُ وَلِي ُّ عُثمانَ بِن  َ ؛ فَِإن َّ يَة ُ ، واُثبُِت صاِحبي مُعاوِ ُ َكما خَلَعَه ُ ، وأنَا أخلَُع صاِحبَه سَمِعتُم وخَلََع صاِحبَه
الُِب بِدَمِهِ ، وأَحق ُّ الن اِس بِمَق قََك الل ه ُ ! غَدَرَت عَف انَ ، وَالط  امِهِ . فَقاَل أبو موسى : ما لََك لا وَف َّ

ما مَثَلَُك  َلْهَث»وفَجَرَت ! إن َّ ُ ي َلْهَْث َأْو تَتْرُكْه ِ ي ما مَثَلَُك «. كَمَثَِل الْكَلِْب ِإن تَحْمِْل عَلَيْه قاَل عَمرٌو : إن َّ
« ً وِط ، وحَمََل عَلى شُرَيحٍ ابٌن وحَمََل شُرَي«. كَمَثَِل اْلحِمَارِ يَحْمُِل َأْسفَارَا ُ بِالس َّ عَه ُ بُن هانٍِئ عَلى عَمٍرو فَقَن َّ ح

ٌ بَعدَ ذلَِك يَقوُل : ما نُدِمُت عَلى  وِط ، وقامَ الن اُس فَحََجزوا بَينَهُم . وكانَ شُرَيح ُ بِالس َّ َبَه لِعَمٍرو فَضَر
َب وِط أل ا أكونَ ضَر َمََس أهُل شَيءٍ نَدامَتي عَلى ضَرِب عَمٍرو بِالس َّ هرُ ما أتى . وَالت ِيا بِهِ الد َّ يِف آت تُهُ بِالس َّ

رتُهُ  َح الل ه ُ رَأَى أبي موسى ! حَذ َّ ةَ . قاَل ابُن عَب اٍس : قَب َّ اِم أبا موسى ، فَرَِكَب راِحلَتَهُ ولَحَِق بِمَك َّ الش 
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رَنِي ا َما عَقََل . فَكانَ أبو موسى يَقوُل : حَذ َّ أِي ف ُ بِالر َّ َ الفاِسِق ، ول ِكن ِي وأمَرتُه بُن عَب اٍس غَدرَة
ةِ . ثُم َّ انصَرََف عَمرٌو وأهُل الش اِم إلى  ِ الاُم َّ َ َشيئا عَلى نَصيحَة ُ لَن يُؤثِر ه اطمَأنَنُت إلَيهِ ، وَظنَنُت أن َّ

موا عَلَيهِ بِالخِلافَةِ ، ورََجَع ابُن عَب اٍس وشُرَيحُ بُن هانٍِئ إلى عَلِي ٍ  يَةَ ، وَسل َّ  مُعاوِ
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 حدیث امام رضا علیه السالم

ونكثوا بيعة إمامهم وأخرجوا المرأة وحاربوا أمير المؤمنين عليه السلام وقتلوا الشيعة المتقين رحمة ...
الل  ه عليهم واجبة، والبراءة ممن نفى الاخيار وشردهم وآوى الطرداء اللعناء وجعل الاموال دولة 

ية وعمرو بن العاص لعيني رسول الل  ه ) ص(، والبراءة من بين الاغنياء واستعمل السفهاء مثل معاو
أشياعهم والذين حاربوا أمير المؤمنين عليه السلام وقتلوا الانصار والمهاجرين وأهل الفضل 
والصلاح من السابقين والبراءة من أهل الاستيثار ومن أبي موسى الاشعري وأهل ولايته )الذين 

ات ربهم( وبولاية ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اولئك كفروا بآي
فلا نقيم لهم يوم  أمير المؤمنين عليه السلام ولقائه كفروا بان لقوا الل  ه بغير إمامته )فحبطت أعمالهم

 القيامة وزنا( فهم كلاب أهل النار
 744-744، ص 7 ج  ،الشيخ الصدوق ،عيون أخبار الرضا)ع( 
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 َحّولَن وجهي...

 َ لَْت وَْجهَهَا عَْنهُم مَا عَلَْيهَا فَلَمْ تَرُد َّ عَلَْيهِمَا وَ َحو َّ ا وَقََع بَصَرُهُمَا عَلَى فَاطِمَةَ )ع( َسل َّ لَا وَ اْستَْقبَلَا فَلَم َّ ا فَتََحو َّ
ى فَعَلَْت مِرَاراً وَ قَالَْت يَا  لَْن وَْجهَهَا َحت َّ ا َحو َّ وَْب وَ قَالَْت لِنِْسوَةٍ َحوْلَهَا َحو ِلَْن وَْجهِي فَلَم َّ عَلِي ُّ جَاِف الث َّ

َ مَْرَضاتِِك وَ ا مَا َأتَيْنَاِك ابْتِغَاء ِ ِإن َّ ه لَا ِإلَْيهَا فَقَاَل َأبُو بَكْرٍ يَا بِنَْت رَُسوِل الل َّ ْجتِنَاَب َسخَطِِك وَْجهَهَا َحو َّ
ً َأبَداً نَْسَألُِك َأْن تَغْ  ً وَاِحدَة َا مِْن رَْأسِي كَلِمَة كَل ِمُُكم َيِْك قَالَْت لَا أُّ ا ِإل ا كَانَ مِن َّ فِرِي لَنَا وَ تَْصفَِحي عَم َّ

َا وَ فِعَال َُكمَا وَ مَا اْرتَكَبْتُمَا مِن ِي َا ِإلَيْهِ وَ َأْشكُوَ َصنِيعَُكم ى َألْقَى َأبِي وَ َأْشكُوَُكم  َحت َّ
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