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 ابو ایوب انصاری و مروان

 َ ، قَاَل: َأقْبََل م ثَنَا َكثِيرُ بُْن زَيْدٍ، عَْن دَاوُدَ بِْن َأبِي َصاِلحٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِِك بُْن عَمْرٍو، حَد َّ ْروَانُ حَد َّ
ُ عَلَى  َ َأبُو يَوْمًا فَوَجَدَ رَجُلًا وَاِضعًا وَْجهَه ِ فَِإذَا هُو الْقَبْرِ، فَقَاَل: َأتَْدرِي مَا تَْصنَُع؟ فََأقْبََل عَلَيْه

َجَرَ، سَمِعُْت رَُسوَل الل  هِ  مَ وَلَْم آِت اْلح ِ وََسل َّ َأي ُّوَب، فَقَاَل: نَعَْم، ِجئُْت رَُسوَل الل  هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْه
 َ مَ يَقُوُل: " لَا ت بْكُوا عَلَى الد ِيِن ِإذَا وَلِيَهُ َأهْلُهُ، وَل َِكْن ابْكُوا عَلَيْهِ ِإذَا وَلِيَهُ غَيْرُ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ

 ِ  َأهْلِه
 553 ص   83 ج ،أمحد بن حنبل ،ط الرسالة  -مسند أمحد 

 
 

 فرمانده سواره نظام

 

وولى الخيل أبا أيوب الأنصاري، فولى الميمنه حجر بن عدى، وولى الميسره شبث بن ربعي، 
 وولى الرجاله أبا قتادة.

 
يَنوري ،األخبار الطوال   012، ص ادلِّ
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ثَنَا ُشعْبَةُ، عَْن وَاقِدٍ، قَاَل  ثَنَا خَالِدٌ، حَد َّ اِب، حَد َّ هِ بُْن عَبْدِ الوَه َّ : سَمِعُْت َأبِي --َأخْبَرَنِي عَبْدُ الل َّ
هُ عَْنهُْم، قَاَل: ُيحَد ُِث، عَِن ابِْن عُمَرَ،  مَ »§عَْن َأبِي بَكْرٍ رَضِيَ الل َّ دًا َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ اْرقُبُوا مُحَم َّ

 ِ  «فِي َأهِْل بَيْتِه
 02، ص 5صحيح ابلخاري، ج 

 
 

 سالم اهلل علیها به حرضت زهراصّلی اهلل علیه و آله و سّلم احرتام رسول خدا 

 

اِس  ثَنَا َأبُو الْعَب َّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بُْن عُمَرَ، ثَنَا حَد َّ ورِي ُّ دٍ الد ُّ اُس بُْن مُحَم َّ دُ بُْن يَعْقُوَب، ثَنَا الْعَب َّ مُحَم َّ
ِيُل، عَْن مَيْسَرَةَ بِْن َحبِيٍب، عَِن الْمِْنهَاِل بِْن عَمْرٍو، عَْن عَائِشَةَ بِنِْت َطلْحَةَ، عَْن عَائِشَةَ، أُّ  م ِ ِإسْرَائ

 ِ هُ عَْنهَا قَالَْت: الْمُؤْمِنِينَ رَض هِ َصل َّى الل  هُ »يَ الل َّ ا وَهَْديًا بِرَُسوِل الل َّ َ سَمْتًا وَدَل ًّ مَا رََأيُْت َأحَدًا َأْشبَه
مَ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا ِ وََسل َّ ُ عَلَيْه ِ َصل َّى الل  ه ه َ بِنِْت رَُسوِل الل َّ مَ مِْن فَاطِمَة ِ وََسل َّ قَالَْت: « عَلَيْه

لَهَا وََأْجلَسَهَا فِي َمجْلِِسهِ، وَ §وَكَانَْت » مَ قَامَ ِإلَْيهَا فَقَب َّ بِي ِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ كَاَن ِإذَا دَخَلَْت عَلَى الن َّ
لَتْهُ وََأجْلَسَتْهُ فِي مَ  مَ ِإذَا دَخََل عَلَْيهَا قَامَْت مِْن َمجْلِسِهَا فَقَب َّ بِي ُّ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ  «جْلِسِهَاالن َّ

 على شرط البخاري ومسلمنظر ذهبی:  
 

 828، ص 4انليسابوري، ج  احلاكم ،املستدرك ىلع الصحيحني 

 



. 

 صّلی اهلل علیه و آله و سّلم !!!! تقویت دین رسول خدا 

 

، عَْن مَْسلَمَةَ بِْن ُمحَارٍِب، عَْن ُسلَيْمَانَ التيمى، وعى ابِْن عَوٍْن َأن َّ َأبَا بَكْرٍ َأْرَسَل ِإلَى  عَلِي ٍ الْمَدَائِنِي ُّ
َاءَ عُمَرُ، ومعه فتيلة  ِيدُ الْبَيْعَةَ، فَلَْم يُبَايِْع. فَج  يُر

اِب، َأتُرَاكَ ُمحَر ِقًا عَلَي َّ بَابِي؟ قَاَل: نَعَْم،  فتلقته فاطمة على الباب، فقالت فاطمة: يا ابن اْلخَط َّ
ٌّ، فَبَايََع وَقَالَ   :وَذَلَِك َأقْوَى فِيمَا جَاءَ بِهِ َأبُوِك. وَجَاءَ عَلِي 

ى َأْجمََع الْقُرْآنَ  .ُكنُْت عَزَْمُت َأْن لا َأْخرَُج مِْن مَنْزِلِي َحت َّ
 

 535، ص 1أنساب األرشاف، ابلالذري، ج
 

السلام : أحسن مسمعا تحسن إجابة ، ثكلتكم الثواكل ما تزيدونني إلا  فقال أمير المؤمنين عليه
وآله وأنكم مثل أنصاره ، وإنما ضربت ل كم مثلا ،  عليه الل  ه غما ، هل أخبرتكم أني مثل محمد صلى

 .وأنا أرجو أن تأسوا بهم
 السلام ومن معه إلى أصحاب النهروان! ثم قام رجل آخر فقال : ما أحوج أمير المؤمنين عليه

 
 174 ص  1 ج ط دار اثلقافة ، الشيخ الطويس ،األمايل
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 فاطمة شجنة مني 

 

 يقبضها ويبسطني ما يبسطها.إنما فاطمة شجنة مني يقبضني ما 
 

 110، ص 8، ج املطبعة احليدرية يف انلجف املناقب، ابن شهرآشوب،

 

 هنج البالغه 77نامه 

ه بن العب اس، لم ا بعثه للاحتجاج إلى الخوارج   لعبدالل َّ
 

اٌل ذُو وُُجوهٍ، تَقُوُل وَ  ةِ لَاُتخَاِصمْهُْم بِالْقُرْآِن، فَِإن َّ الْقُرْآنَ حَم َّ ن َّ يَقُولُونَ، وَ ل ِكْن حَاِججْهُْم بِالس ُّ
هُْم لَْن َيجِدُوا عَْنهَا َمحِيصاً.   فَِإن َّ

 

 تزلزل در خوارج

ِيعَة، قَالَ  َب ثَنَا َأبُو جناب الكلبي، عن عمارة بن ر  :قَاَل َأبُو مخنف: حَد َّ

برحوا من عسكرهم خرجوا مع علي ِإلَى صفين وهم متوادون أحباء، فرجعوا متباغضين أعداء، مَا 
يضطربون بالسياط،  يق كله ويتشاتمون و ى فشا فِيهِمُ التحكيم، وَلَقَْد أقبلوا يتدافعون الطر بصفين َحت َّ
ه عَز َّ وَجَل َّ وحكمتم! وَقَاَل الآخرون: فارقتم إمامنا  ه، أدهنتم فِي أمر الل َّ يقول الخوارج: يَا أعداء الل َّ



. 

 َ ى أتوا حروراء، فنزل بِهَا مِْنهُمُ اثنا عشر ألفا، وفرقتم جماعتنا فلما دخل علي الْ كُوف ة لم يدخلوا مَعَهُ َحت َّ
هِ بن ال كواء اليشكري،  لاة عَبْد الل َّ ونادى مناديهم: إن َأمِير القتال شبث بن ربعي التميمي وأمير الص َّ

، والأمر بالمعروف والنهي عن ا هِ عَز َّ وَجَل َّ  لمنكروالأمر شورى بعد الفتح، والبيعة لِل َّ
 58، ص 5تاريخ الطربی، ج 

 

 شک در بنی خوارج

ٌّ رِضوانُ الل ه ِ عَلَيهِ : اِرِجعوا وَادفَعوا إلَينا قاتَِل عَبدِ الل ه ِ بِن َخب ا ٍب خَرََج مِنهُم رَجٌُل بَعدَ أن قاَل عَلِي 
ٌّ : لا تَبدَ  ِ عَلِي ٍ   وقَد قاَل عَلِي  َلَهُ وشَرِكَ في دَمِهِ ! ثُم َّ حَمََل مِنهُم رَجٌُل عَلى َصف  نا قَت هُم ؤو. فَقالُوا : كُل ُّ

َ يَقوُل :  ً وهُو ِي ا  0بِقِتاٍل   فَقَتََل مِن أصحاِب عَلِي ٍ ثَلاثَة ُ الخَط  ُلُهُم ولا أرى عَلِي ا ولَو بَدا أوجَرتُه  0أقت
َن َّ  ُ إلَى الج ذَا الر َّوحَة يُف قاَل : َحب َّ ُ الس َّ َلَهُ ، فَلَم ا خالَطَه ٌّ َصلَواُت الل ه ِ عَلَيهِ فَقَت ! فَقاَل  ةِ فَخَرََج إلَيهِ عَلِي 

ما َحضَرُت  ةِ أم إلَى الن ارِ ؟ فَقاَل رَجٌُل مِن بَني َسعٍد : إن َّ َن َّ عَبدُ الل ه ِ بِن وَهٍب : ما أدري أإلَى الج
ِ أبي أي وَب  ِ ، وماَل ألٌف إلى ناِحيَة ُ قَد َشك َّ ! ! فَانخَزََل بِجَماعَةٍ مِن أصحابِه اغتِرارا بِهذا ، وأراه

 الَأنصارِي ِ 
 1125ص  8ج  ،ملرّبد ا ،الاكمل

 

 23خطبه 

  و فيها يصف زمانه بالجور، و يقسم الناس فيه خمسة أصناف



. 

 ثم يزهد في الدنيا

ا قَْد َأْصبَْحنَا فِي دَهٍْر عَنُوٍد، وَ زَمٍَن َكنُوٍد يُعَد ُّ فِيهِ الُمحِْسُن مُِسيئاً، وَ يَزْدَا اُس، ِإن َّ ها الن َّ الِمُ فِيهِ َأي ُّ دُ الظ َّ
ا، ِنَا عُتُو ًّ ى َتحِل َّ ب ُف قَارِعَةً َحت َّ ا َجهِلْنَا، وَ لَا نَتَخَو َّ  .لَا نَنْتَفُِع بِما عَلِمْنَا، وَ لَا نَْسَأُل عَم َّ

ا مَهَانَةُ نَْفِسهِ  َمْنَعُهُ الْفَسَادَ في الَْأْرِض ِإل َّ بَعَةِ َأْصنَاٍف: مِْنهُْم مَْن لَا ي اُس عَلَى َأْر  وَ الن َّ

وَ نَِضيُض وَفْرِهِ، وَ مِْنهُمُ الْمُْصلُِت لِسَيْفِهِ، وَ الْمُعْلُِن بِشَر هِ، وَ الُمجْلُِب ِبخَيْلِهِ وَ رَجْلِهِ، قَْد وَ كَلَالَةُ حَد هِ 
بََق دِينَهُ ِلحُطَاٍم يَنْتَهِزُهُ، َأْو مِْقنٍَب يَقُودُهُ، َأْو مِنْبَرٍ يَْفرَعُهُ. وَ لَبِئَْس  َ  َأشْرََط نَْفسَهُ، وَ َأْو تَْجرُ َأْن تَرَى الْم

نْيَا بِعَمَِل الآِخرَةِ، ِ عِوَضاً! وَ مِنْهُْم مَْن يَْطلُُب الد ُّ ه ا لَك عِنْدَ الل َّ َمَناً، وَ مِم َّ نْيَا لِنَْفِسَك ث وَ لَا يَْطلُُب  الد ُّ
 َ ر نْيَا، قَْد َطامَْن مِْن َشخِْصهِ، وَ قَارََب مِْن َخْطوِهِ، وَ شَم َّ َ بِعَمَِل الد ُّ بِهِ، وَ زَْخرََف مِْن الآِخرَة مِْن ثَوْ

 ْ يعَةً ِإلَى الْمَعِْصيَةِ. وَ مِْنهُْم مَْن َأبْعَدَهُ عَْن َطلَِب ال هِ ذَرِ خَذَ ِستْرَ الل َّ مُلِْك ُضؤُولَةُ نَْفِسهِ، نَْفِسهِ لِلَْأمَانَةِ، وَ ات َّ
َاُل عَلَى حَالِهِ، فَتَحَل َّى  هَادَةِ، وَ لَيَْس وَ انْقِطَاعُ َسبَبِهِ، فَقَصَرَتْهُ اْلح َي ََّن بِلِبَاِس َأهِْل الز َّ بِاسِْم الْقَنَاعَةِ، وَ تَز

 .مِْن ذلَِك فِى مَرَاٍح وَ لَا مَغْذًى

يٍد نَا َيْنَ شَرِ ُ الْمَرِْجِع، وَ َأرَاَق دُمُوعَهُْم َخوُْف الَمحْشَرِ، فَهُْم ب د ٍ، وَ وَ بَقَِي رِجَاٌل غَض َّ َأبَْصارَهُْم ذِكْر
ُ وَ شَمَلَتْهُمُ خَائٍِف  ة قِي َّ مَْقمُوٍع، وَ َساكٍِت مَْكعُوٍم، وَدَاٍع مُخْلٍِص، وَ ثَْكلَانَ مُوَجٍع، قَْد َأْخمَلَْتهُمُ الت َّ

 ِ وا، وَ قُه ى مَل ُّ بُهُْم قَرِحَةٌ، قَْد وَ عَظُوا َحت َّ جَاٍج، َأفْوَاهُهُْم َضامِزَةٌ، وَ قُلُو ى رُوا َحت َّ الذُل ِةُ، فَهُْم فِي َبحٍْر أُّ
وا ى قَل ُّ  ذَل ُّوا، وَ قُتِلُوا َحت َّ

 َ عِظُوا بِمَْن كانَ ق َلَمِ وَ ات َّ نْيَا فِي َأعْيُنِكُْم َأْصغَرَ مِْن ُحثَالَةِ الْقَرَِظ، وَ قُرَاَضةِ اْلج بْل َكُْم، قَبَْل َأْن فَلْتَكُِن الد ُّ
 َ ه عَِظ بِكُْم مَْن بَعْدَكُْم، وَ اْرفُُضوهَا ذَمِيمَةً؛ فَِإن َّ  ا قَْد رَفََضْت مَْن كانَ َأْشغََف بِهَا مِنْكُْم.يَت َّ

 



. 

 علیه السالم نریوی امریاملؤمننی

ِِل ،  َيهِ رُؤوَس أهِل ال كُوفَةِ ، ورُؤوَس الَأسباِع ، ورُؤوَس القَبائ يه السلام [ إل ِيٌ عل ََع ]الِإمامُ عَل جَم
قاَل : ُم َّ  َيهِ ، ث نى عَل ِدَ الل ه َ وأث صاري ،  ووُجوهَ الن اِس ، فَحَم خواني ، وأن نتُم إ َةِ ! أ هَل ال كوف يا أ

َةِ  َمامَ طاع جو ت ُدبِرَ ، وأر ضرُِب الم ُم ، أ ُحِل ينَ بِك َدُو ِي الم هادِ ع َلى ِج حابَتي ع ِ ، وَص َق  َى الح عواني عَل وأ
ثَةُ آلاٍف ومِئَتَا رَجٍُل ، المُقبِِل ، وقد بَعَثُت إلى أهِل البَصرَةِ فَاستَنفَرتُهُم إلَيكُم فَلَم يَأتِني مِنهُم إل ا ثَلا

 ِ ةٍ ، خَل ِ ، إن َّكُم .فََأعينوني بِمُناَصحَةٍ جَلِي َّ ةٍ مَِن الغَش  َِأجمَعِكُم ،  ..ي َّ َل استَجمَعوا ب ف ينَ ، ب نا إلى صِ َمخرَُج
ِلَةِ ، وأبناءِ المُقا ِ قَوٍم ما في عَشيرَتِهِ مَِن المُقات ِلَةِ ال َّذيَن أدرَكُوا وإن ي أسَأل ُكُم أن يَكتَُب لي رَئيُس كُل  ت

يا  َقاَل :  َمدانِي ُّ ف َيٍس اله بُن ق عيدُ  َقامَ سَ نا . ف َِك إلَي َُع ذل ُم َّ يَرف القِتاَل ، وعُبداِن عَشيرَتِهِ ومَواليهِم ، ث
ُل الن اِس جاءَ بِما َسَألَت وبِما َطلَبَت .  وقامَ مَعقُِل أميرَ المُؤمِنينَ سَمعاً وطاعَةً ، ووُد اً ونَصيحَةً ، أنَا أو َّ

 ٍ بُن عَدِي  جرُ  بُن َخَصفَةَ وُح يادُ  َِك . وقامَ عَدِي ُّ بُن حاِتٍم وزِ حواً مِن ذل َهُ َن َقاَل ل ياِحي ُّ ف َيٍس الر ِ بُن ق
َيهِ ،  َعوهُم إل ُم َّ رَف فيهِم ، ث َن  َبوا م ؤوَس َكت لر ُّ ُم َّ إن َّ ا َِك . ث ثَل ذل َقالوا مِ ِِل ف شراُف الن اِس وَالقَبائ وأ

َرو َيهِ وأم َعوا إل َدٌ ، فَرَف َنهُم أح ِنهُم ع ُم ، وأل ا يَتَخَل ََّف م ُجوا مَعَه َوالِيَهُم أن َيخر يدَهُم وم ناءَهُم وعَب ا أب
ِيةَ آلاٍف مِن مَواليهِم وعَبيدِهِم ،  ن أدرَكَ ، وثَمان أربَعينَ ألَف مُقاتٍِل ، وَسبعَةَ عَشَرَ ألفاً مَِن الَأبناءِ مِم َّ

ُلُمَ وأطاَق القِتاَل فَقَد وقالوا : يا أميرَ ا َلََغ الح ن قَد ب ِلَةِ مِم َّ ِلَةِ وأبناءِ المُقات لمُؤمِنينَ أم ا مَن عِندَنا مَِن المُقات
ياعِنا  َنا ، ومِنهُم ضُعَفاءُ وهُم في ضِ خوِص مَع ناهُم بِالش ُّ َدِ ، وأمَر َل ةِ وَالج ُو َّ َيَك مِنهُم ذَوِي الق نا إل رَفَع

َماليِكهِم  وأشياءُ مِم ا يُصلُِحنا بعَةً وخَمسينَ ألفاً مِن أهِل ال كوفَةِ ، ومِن مَواليهِم وم . وكانَِت العَرَُب سَ
ِيةَ آلاٍف ، وكانَ جَميُع أهِل ال كوفَةِ خَمسَةً وِست ينَ ألفاً وثَلاثَةَ آلاٍف ومِئَتَي رَجٍُل مِن أهِل البَصرَةِ  ثَمان

ِيةً وِست ينَ أ  لفاً ومِئَتَي رَجٍُل ، وكانَ جَميُع مَن مَعَهُ ثَمان
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ِ رُؤوسِهِم هُم أَشد ُّ إطافَةً . فَنَظَرَ ، فََأخبَرَهُ أن َّ  ضرِ إلَيهِم فَقاَل : اُنظُر بَِأي  يادَ ابَن الن َّ ٌّ زِ هُ لَم يَرَهُم بَعََث عَلِي 
يدَ بَن قَيسٍ  يدَ  عِندَ رَجٍُل أكثَرَ مِنهُم عِندَ يَز ٌّ فِي الن اِس َحت ى دَخََل إلَيهِم ، فََأتى فُسطاَط يَز . فَخَرََج عَلِي 

َأ فيهِ ، وَصل ى رَكعَتَي ي ِ بِن قَيٍس ، فَدَخَلَهُ فَتَوَض َّ رَهُ عَلى أصبَهانَ وَالر َّ ى انتَهى إلَيهِم  نِ ، وأم َّ . ثُم َّ خَرََج َحت َّ
 َ مَ فَحَمِدَ الل ه َ عَز َّ وهُم ُيخاِصمونَ ابَن عَب اٍس ، فَقاَل : اِنت هِ عَن كَلامِهِم ، أ لَم أنهََك رَِحمََك الل ه ُ ! ثُم َّ تَكَل َّ

َق وجَل َّ وأثنى عَلَيهِ ، ثُم َّ قاَل : الل هُم َّ إن َّ هذا مَقامٌ مَن أفلََج فيهِ كانَ أولى بِالفُلِج يَومَ القِيامَةِ ، ومَن نَطَ 
ى وأَضل ُّ َسبيلاً . ثُم َّ قاَل لَهُم : مَن زَعيمُكُم ؟ قالوا : ابُن ال كَو اءِ . قاَل فيهِ وأوعََث فَهُوَ فِي الآِخرَةِ أعم

هُم َحيثُ  َما أخرَجَكُم عَلَينا ؟ قالوا : حُكومَتُكُم يَومَ ِصف ينَ . قاَل : أنشُدُكُمُ بِالل ه ِ ، أ تَعلَمونَ أن َّ ٌّ : ف  رَفَعُوا عَلِي 
هُم لَيسوا بَِأصحاِب المَصاِحَف ، فَقُلتُم : ُنجيبُهُم إ ُ بِالقَوِم مِنكُم ، إن َّ ُلُت ل َكُم : إن ي أعلَم لى كِتاِب الل ه ِ ، ق

ً ، فَكانوا شَر َّ أطفاٍل وشَر َّ رِجاٍل . اِمُضوا عَلى  ً ورِجالا ديٍن ولا قُرآٍن ، إن ي َصحِبتُهُم وعَرَفتُهُم أطفالا
 ِ ما رَفََع القَومُ هذِه ُلتُم : لا  َحق ِكُم وِصدقِكُم ، فَِإن َّ المَصاِحَف خَديعَةً ودَهنا ومَكيدَةً ، فَرَدَدتُم عَلَي َّ رَأيي ، وق

عَلَى ، بَل نَقبَُل مِنهُم . فَقُلُت ل َكُم : اُذكُروا قَولي ل َكُم ، ومَعِصيَتَكُم إي اَي ، فَلَم ا أبَيتُم إلَا الكِتاَب اشتَرَطُت 
َلَيَس لَنا أن  الحَكَمَينِ أن ُيحييا ما أحيَا القُرآنُ ، وأن ُميتا ما أماَت القُرآنُ ، فَِإن حََكما ِبحُكمِ القُرآِن ف ي

 ً َب ِرنا أ تَراهُ عَدلا َتحكيمَ  ُنخالَِف حََكما َيحكُمُ بِما فِي القُرآِن ، وإن أبَيا فَنَحُن مِن حُكمِهِما بُرَآءُ . قالوا لَهُ : فَخ
ٌّ الر جاِل فِي الد ِماءِ ؟ فَقاَل : إن ا لَسنا حَك َّ  َ َخط  ما هُو مَنَا القُرآنَ ، وهذَا القُرآنُ إن َّ ما حَك َّ مَنَا الر ِجاَل ، إن َّ

ُ ف َ َجعَلتَه َب ِرنا عَِن الَأجَِل ، لِم ِ الر ِجاُل . قالوا : فَخ مُ بِه ما يَتَكَل َّ تَينِ لا يَنطُِق ، إن َّ َينَ دَف َّ يما بَينََك مَسطورٌ ب
ةَ .  وبَينَهُم ؟ قاَل : لِيَعلَمَ الجاهِلُ  َت العالِمُ ، ولَعَل َّ الل ه َ عَز َّ وجَل َّ يُصلُِح في هذِهِ الهُدنَةِ هذِهِ الاُم َّ ، ويَتَثَب َّ

  اُدخُلوا مِصرَكُم رَِحمَكُمُ الل ه ُ . فَدَخَلوا مِن عِندِ آِخرِهِم
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يَةً ، فَخَرََج عَبدُ الل ه ِ بُن َخب اٍب ، ذَعِرا َيجُر ُّ  عن أي وب عن حميد بن هلال عن رجل من دَخَلوا قَر
ُ ، فَقالوا : لَم تُرَْع ، قاَل : وَالل ه ِ لَقَد رُعتَموني ! قالوا : أنَت عَبدُ الل ه ِ بُن َخب اٍب صاِحِب  رِداءَه

ِثُهُ عَن رَسوِل  رَسوِل الل ه ِ صلى الل  ه عليه و آله ؟ قاَل : نَعَم . قالوا: فَهَل سَمِعَت مِن أبيَك حَديثا ُيحَد 
الل ه ِ صلى الل  ه عليه و آله ُتحَد ِثُناهُ ؟ قاَل : نَعَم ، سَمِعتُهُ ُيحَد ُِث عَن رَسوِل الل ه ِ صلى الل  ه عليه و آله 

ٌ مَِن القاِئِم ، وَ  ً ، القاعِدُ فيها خَير َ فِتنَة ُ ذَكَر ٌ مَِن أن َّه ٌ مَِن الماشي ، وَالماشي فيها خَير ُ فيها خَير القاِئم
ُ إل ا قاَل : ولا  الس اعي . قاَل : فَِإن أدرَكَت ذلَِك فَكُن عَبدَ الل ه ِ المَقتوَل   قاَل أي وُب : ولا أعلَمُه

ِثُهُ عَ  ن رَسوِل الل ه ِ صلى الل  ه عليه و تَكُن عَبدَ الل ه ِ القاتَِل   . قالوا : أ أنَت سَمِعَت هذا مِن أبيَك ُيحَد 
ُ كََأن َّهُ شِراكُ نَعٍل مَا ُ ، فَساَل دَمُه َبوا عُنُقَه هرِ ، فَضَر ةِ الن َّ موهُ عَلى َضف َّ  آله ؟ قاَل : نَعَم . قاَل : فَقَد َّ

 ابذَقَر َّ ، وبَقَروا اُم َّ وَلَدِهِ عَم ا في بَطنِها 
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َلى! كَانَْت فِي َأيْدِينَا فَدَك ْت عَلَْيهَا نُفُوُس قَوٍْم، وَ َسخَْت عَْنهَا نُفُوُس  ب مَاءُ، فَشَح َّ ُ الس َّ تْه ِ مَا َأَظل َّ مِْن كُل 
هُ  ِيَن، وَ نِعْمَ اْلحَكَمُ الل َّ  قَوٍْم آخَر

 


