
 »میحرلا نمحرلا هللا مسب« 
 

 مستندات سخنان حامد کاشانی در سلسله جلسات پاتوق اندیشه 

 1399   ماه اسفند  2  شنبه ششم جلسه 

های تاریخی و  ژوهشسله پع سلجلسه اول از دوره جامموضوع: »

 «صدر اسالم  لاز مسائ کالمی
 



 

« اصول النحل»از کتاب    «النیـباق  نقل »   

وآله علیهاهللصلی ر بدر رابطه با جانشینی پیام  

« األربعه ئمه مناقب األ»اب در کت  







EMRAAN
Rectangle
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ابطه بادر ر «ونگویلفرد مادل» سخن  

وآله علیهلل اصلیت مسئله جانشینی پیامبر اهمی   

مقدمه کتاب خوددر   





نیتسخن تفالخ  نوماریپ  یشهوژپ  ص )  ) دمحم ترضح  ینیشناج 

: هدنسیون

گنولدام درفلیو 

: یپاچ رشان 

يوضر سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



همدقم

هراشا

مالـسا رد  هقرفت  بجوم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ترـضح  ینیـشناج  ۀلأسم  زا  رت  یندـنام  رت و  قیمع  يا  هعقاو  چـیه  خـیرات  رد 
زا یکی  تروـص  هب  وا  تلحر  زا  سپ  تّما  روـما  ماـمز  نتفرگ  تسد  هب  هلآ و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  ربماـیپ  ینیـشناج  قـح.تسا  هدوـبن 
رد اهنرق  هک  تسا  یعوضوم  لطاب  قح و  هلأسم.تسا  هدوب  نایعیش  نایّنـس و  ییادج  ببـس  زورما  هب  ات  هک  دمآرد  ینید  مهم  لئاسم 

ربمایپ زا  سپ  نامدرم  لضفا  وا  اریز  ، هدوب قح  رب  هفیلخ  اهنت  ، لوا هفیلخ  ، رکب وبا  نایّنـس  رظن  زا.تسا  هتـشاد  ياـج  ناناملـسم  هشیدـنا 
وبا باختنا  اّما  دوب  هدرکن  بوصنم  دوخ  ینیشناج  هب  ار  وا  تحارـصب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  دنچ  ره.دوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص 

رد ناناملسم  عامجا.دوب  وا  ّتیولوا  رب  لیلد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  يرامیب  نیرخآ  نامز  رد  ناناملـسم  تعامج  تماما  هب  رکب 
ترضح داماد  مع و  رسپ  مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیش  رظن  زا.دوب  دنوادخ  دنـسپ  دروم  هچنآ  رب  دوب  يا  هّحـص  اتیاهن  رکب  وبا  زا  تیامح 

هب ار  وا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  ، شکیدزن تبـسن  مالـسا و  رد  شا  هتـسیاش  قباوس  تلعب  هک  دوـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم 
ار وا  قح  رب  ماقم  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  ترـضح  هباحـص  رثکا  تیامح  اب  رکب  وبا  نیاربانب.دوب  هدـیزگرب  دوخ  ینیـشناج 

.درک بصغ 

نوماریپ طیارـش  عیاـقو و  فـیک  مک و  یـسررب  هب  رتـمک  رـصاعم  ناـخّروم  ، مالـسا خـیرات  رد  فـالتخا  نیا  نیداـینب  ّتیمها  مغر  هب 
روحم لوح  دـنچ  ره  ، نایعیـش نایّنـس و  نیب  فالتخا  هک  تسا  هیرظن  نیا  هیاپ  رب  ارهاظ  یّلک  یهّجوت  یب  نیا.دـنا  هتخادرپ  ینیـشناج 

مّدقتم یّنس  ناراگن  عیاقو.دوب  هدمآ  دیدپ  يدعب  ياهنارود  رد  هک  دوب  یبلطم  اّما  ، دخرچ یم  تفالخ 
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تفالخ نوماریپ  یشهوژپ  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترضح  ینیشناج 
نیتسخن
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عالم مطرح اهل  «ن توحیدیابوحیا»
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 (السَّقيفة)اإلمامة رسالة 
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حوارًا بـ نْي  الصحابة  َحيَّان التَّوِحيديِّ  وأبيقيم رسالٌة الهذه يف 
حول مسألة اإلمامة، اْلوار بطبيعة ي الكرام أيب بكر وعمر وعل

اْلال افرتاضي مل يكن يف األصل، ويف هذا اْلوار يكشف 
التوحيدي عن أمرين أوهلما موقفه من اإلمامة وثانيهما حقيقة 

 . 21اإلمامة
 

                                                           

 .هذه الرسالة أسقطت من طبعة الكتاب وقمت بإثباهتا هناـ    21
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 :بن محمد التوحيدي البغدادي أبو حيان علي قال
 وذي العامريبن بشر المروز  أبي حامد أحمدس  ْرنا ليلًة عند القاضي 

فتصرف اْلديث به كل متـصرف، . يف شارع املاُذبان حبشان أبيببغداد يف دار 
، غـزير الرواية، له يف كل جّو 215، مـزيالً 211، ُملطاً  21، ِمفن ا212وكان ِمع ن ا

متنف س، ومن كل نار ُمقتبس، فجرى حديث السقيفة، وشأن اْلالفة، فركب  
 :فقاليء، ونـزع إىل فن، كلُّ منا متناً، وقال قواًل، وعرض بش
رضي أبي بكر الصديق لعلي بن أبي طالب هل فيكم من حيفظ رسالة 

 له ومبايعته إياه عقب تلك املناظرة؟ علياهلل عنهما وجواب 
 !ال واهلل: الماعة اليت بني يديه فقالت

هـي من بنات اْلقـائق، وُمبآت اْلـزائن يف الصناديق، وُمذ حفظُتها : قال
ال أعرف على : وقال. يف وزارته، وكتبها عين يف خلوةٍ  للمهلبيإال  ما رويُتها

                                                           

 .عايناملتمكن اْلسن التصرف يف امل: ـ املعنُّ   212
 .املتمك ن اْلسن الت صرف يف كل  فن: ـ املفنُّ    21
 .الكثري اْللط بني األمور، وهو هنا غزير املوضوعات القادر على التنقل بينها برباعة: ـ املخلط  211
 .الذي يزيل اْللط واللبس بني األمور ويفصل بينها: ـ املزيل  215
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وجه األرض رسالة أعقل منها وال أبني، وإّنا لتدلُّ على علم وحلم، وفصاحة 
 .وفقاهة، ودهاء ودين، وبُعد غور، وشدة غوص

لـــــــو أمتمـــــــت املنـــــــة بروايتهـــــــا ! أيهـــــــا القاضـــــــي : 21العب       ادانيلـــــــه  فق       ال
، وأوجـُب ذمامـاً عليـك، فانـدفع المهلب يا عنـك مـن مثله، وحنن أوعى هل سعناها

 :فقال
 عنفُليح  بن محمدعن  ميسرة ابنمبكة قال حدثنا  الخ زاعيحدثنا 

عن أبيه قال  212وي زيد بن رومان 211بن كيسان صالح عن 217دأب بن عيسى
 بن الجراح أبا عبيدةقال سعُت  بن الجراح أبي عبيدة أبو التياح مولىأخربنا 

 :يقول
رضي اهلل عنه بني املهاجرين واألنصار، ألبي بكر ستقامت اْلالفة ملا ا

الشيطان هبا،   25ْل ظ  بعني اهليبة والوقار، وإن كان مل يـزل كذلك، بعد هنٍة كاد
                                                           

بن حيىي بن سعيد بن يسر القرشي العباداين، اشتهر  ـ هو أبو بكر حممد بن الفضل بن حممد بن جعفر   21
والعباداين نسبة إىل عبادان، وهي بليدة بناحية البصرة، كان . م    /هـ  1بالصالح واْلري، تويف سنة 

رسائل أبي حيان : نقال عن الدكتور إبراهيم الكيالين. يسكنها ْجاعة من العلماء والزهاد للعبادة اْللوة
 .1 2ـ ص التَّوحيدي

ـ هو عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب الليثي أبو بكر املديين، قدم بغداد وحد ث هبا، كان وافر األدب عاملاً   217
 .11 ـ ص   ـ ج تاريخ بغداد: انظر. باألنساب واأليام حافظاً للسري

ابن عمر ـ هو أبو حممد صاحل بن كيسان املدين، مؤد ب أوالد عمر بن عبد العزيز، روى األحاديث عن   211
توىف . وعروة وسامل ونافع، وروى عنه ابن جريح ومعمر بن إسحاق ومالك وإبراهيم بن سعد وغريهم

 .1 2ـ ص رسائل أبي حيان التَّوحيدي: انظر الدكتور الكيالين. م757/هـ 1  سنة
م وابن حاز  موىل آل الزبري، روى اْلديث عن  ابن الزير وعروة، وروى عنه جرير بن: ـ يزيد بن رومان  212

إن ه عامل ثقة يف اْلديث، تويف : إسحاق ونافع القارئ وطائفة غريهم، وصفه ابن سعد بقوله
 .5 2ـ1 2ـ ص رسائل أبي حيان التَّوحيدي: انظر الدكتور الكيالين. م717/هـ    سنة

 .من الكيد ال من الوشوك: ـ كاد   25
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، ورد  كيدها، 252، ويسر خريها، وأزاح ضريها 25فدفع اهلل شرها، ودحض ُعر ها
تلكؤ   عليعن  ديقالص بكر أباوقصم ظهر النفاق والفسق بني أهلها؛ بلغ 

وكره أن يتمادى اْلال، وتبدو العورة، وتنفرج . 255ونـ ف اس 251وهتمهمٌ   25وُِش اس
لاهٍل مغرور، أو عاقل ذي دهاء، أو صاحب   25ذات البني، ويصري ذلك ُدربة
 .257سالمة ضعيف، خوار العنان

عمر وحده، وكان  الخطاب بن عمردعاين فحضرته يف خلوة وعنده 
 :عه، يستضيء بنريانه ويستملي على لسانه، قال يلقبساً له، ظهرياً م

ما أمين ناصيتك، وأبني اْلري بني عارضيك، ولقد كنت ! عبيدة أبايا 
باملكان احملوط، واحملل املغبوط، ولقد قال فيك يف يوم  رسول اهلل من 

 :مشهود
 ((أمني هذه األمة  عبيدة أبو)) 

ى يديك، ومل تـزل للدين وطاملا أعز اهلل بك اإلسالم، وأصلح فساده عل
ملجأ، وللمؤمنني روحاً، وألهلك ركناً، وإلخوانك ردعاً، قد أردتك ألمٍر له ما 
بعده، خطره ُموف وصالحه معروف، ولئن مل يندمل جرحة بيسارك ورفقك، 

                                                           

 .ـ من العار   25
 .ضررها: ـ ضريها  252
، وهي للدواب اليت إذا خنست مل تستقر، (بتحريكهما)اعندة، من الش ِمس والشموس الموح وامل: ـ ُشاس   25

اب ة والفرس تشمس ُشاسًا وُشوسًا وهي ُشوس: ويقال شردت وْجحت ومنعت ظهرها، وبه : ُش  س ت الد 
 .ُشاس

 .ـ من اهلمهمة، وهي الكالم اْلفي  251
 .ـ من املنافسة  255
 .وغريه هلـ أي سبيالً يتدر ب به الا   25
 .مفعم النشاط سهل االنقياد: ـ خوار العنان  257
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، فقد وقع اليأس، وأعضل البأس، واحتيج بعدك إىل ما 251ومل َُّتب  حيته ِبرُقي ِتك  
علق، وأعسر منه وأغلق، واهلل أسأل متامه بك، ونظامه على هو أمرُّ من ذلك وأ

، وتلطف فيه، وانصح هلل تعاىل ولرسوله وهلذه عبيدة أبايديك، فتأت  له يا 
العصابة غري آٍل ُجهداً، وال قاٍل محداً، واهلل كالئك وناصُرك، وهاديك ومبصرك، 

من صوتك واخفض جناحك له، واغضض علي امِض إىل . وبه اْلول والتوفيق
مكانُه،  ، ومكانه ممن قد فقدناه باألمس طالب أبي عنده، واعلم أنه ُساللة 

 :وُقل له
، والسماء   2، والليل أغلف252البحر مغرقة ، والرب مفرقة، والوُّ أكلف

، واألرض صلعاء، والصعود متعذر، واهلبوط متعسر، واْلق رؤوف   2جلواء
ا  2عنوف 2 2عطوف، والباطل شنوف حة الش ر، والض عن رائد ، والُعجب قد 

الفتنة، والقحة ثقوب العداوة، وهذا الشيطان متكئ  1 2البوار، والتعريض سجار
على ُشاله، متحيل بيمينه، نافخ حضنيه ألهله، ينتظر الشتات والُفرقة، ويدب 
بني األمة بالشحناء والعداوة، عناداً هلل ولرسوله ولديته، يُوسوس بالفجور، ويُديل 

ين أهل الشرور، ويوحي إىل أوليائه بالباطل، دأبًا له مذ كان على بالغرور، وميُ 
، وعاًد منه منذ أهانه اهلل يف سالف الدهر، ال يُنجي منه إال آدمعهد أبينا 

                                                           

 .ـ من الرقي ة، وهي ما يرقى به  251
 .ـ أي بني الكلفة، من الكلف، وهي حرة خيالطها سواد  252
ة الظلمة واْلفاء    2  .ـ أي مغلف أو موضوع يف غرف، كناية عن شد 
 .واسعة: فية مضيئة، وجبهة جلواءمصحية صا: أي مصحية وصافية، وليلة جلواء: ـ ساء جلواء    2
 .البغض والكره: ـ من الشنف  2 2
 .ـ من العنف    2
 .مأله سجورا أي وقوداً : سجر التنور: الوقود، ومنها: ـ السجار والسجور  1 2
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على اْلق، وغض الطرف عن الباطل، ووطء هامة عدّو اهلل  5 2بعض الناجذ
النفس هلل تعاىل فيما وعدّو الدين باألشد  فاألشد ، واألجد  فاألجد ، وإسالم 

 .حاز رضاه، وجنب سخطه
ولقد .   2وال بد  اآلن من قوٍل ينفع إذ قد أضر  السُّكوت، وخيف ِغبُّه

أرشدك من أفاء ضالتك، وصافاك من أحيا مودته لك بعتابك، وأراد اْلري بك 
 .من آثر البقيا معك

ويدوي به قلبك، ويلتوي به عليك . ما هذا الذي تسول لك نفُسك
ويرتادُّ معه نفسك،  1 2دونه طرفك، ويسري فيه ظعنك 7 2يك، ويتخاوصرأ

 ، وال يفيض به لسانك؟2 2وتكثر معه صعداؤك
أعجمٌة بعد إفصاح، أتلبيس بعد إيضاح، أديٌن غرُي  دين اهلل، 

غري خلق القرآن أهًدى غرُي ُهدى رسول اهلل، أِمثلي متشي له الضراء  أخلقٌ 
ك يغصُّ عليه الفضاء، أو خُيسف يف عينه ، أم مثل 27يدبُّ إليه اْل ِمرُ  أو

 القمر؟
ـدُّ عـارف  ما هذه القعقعـة بالشـنان، ومـا هـذه الوعوعـة باللسـان؟ إنـك ج 
باستجابتنا هلل ورسوله، وخروجنا عن أوطاننا وأموالنا وأوالدنا وأحبتنـا هجـرة إىل 

                                                           

 .وعضُّوا عليها بالنواجذ…  عليكم بسنيت: ـ من اْلديث النبوي  5 2
 .عاقبته وآخره: ـ غبُّ األمر ومغبته    2
 .إذا غض  بصره حمدقاً كأن ه يقو ُم سهماً : صغرية غائرة، ويتخاوص له: اءـ عني خوص  7 2
 .الظعن، ْجع ظعينة، مثلها األظعان والظعائن، وهي المال عليها اهلوادج: ـ ظعنك  1 2
 .إذا عال نفسه، كناية املشقة واإلجهاد: تنفس الصعداء: ـ يقال  2 2
 .ما واراك من الشجر  وحنوه(: بفتحتني)ي، واْل م ر املسترت أو املتخف(: بالتحريك)ـ اْل ِمُر    27
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، 272الصبا، وخدر الغـرارة  27اهلل تعاىل، ونصرة لدينه، يف زماٍن أنت فيه يف كن  
غافٌل، ُتشبُب وتربُب ال تعي ما يُراد وُيشاد، وال حتص ل ما ُيساق ويُقاد، سوى 
ما أنت جاٍر عليه إىل غايتك اليت إليها ُغدي بـك، وعنـدها ُحـط  رحلـك، غـري 
جمهـــول القـــدر، وال جمحـــود الفضـــل، وحنـــن يف أثنـــاء ذلـــك نعـــاين أحـــوااًل تــــزيل 

خائضــني غمارهــا، راكبــني تيارهــا،  الرواســي، ونقاســي أهــوااًل ُتشــيب النواصــي،
ُـــــربم  27نتجـــــرع صـــــاهبا وُنشـــــرُج عياهبـــــا ، ونكـــــرُع عياهبـــــا، وحنكـــــم أساســـــها، ون

والعيـــون حتـــد ج باْلســـد، واألنـــوف تعطـــس بـــالِكرْب، والصـــدور تســـتعُر . أمراســـها
ــفار تشــحذ بــاملكر، واألرض متيــد  271بــالغيظ، واألعنــاق تتطــاول بــالفخر، والش 

املســاء صــباحاً، وال عنــد الصــباح مســاًء، وال نــدفع يف بــاْلوف، وال ننتظــر عنــد 
حنــر أمــٍر لنــا إال بعــد أن حنســو املــوت دونــه، وال نتبل ــغ إىل شــيٍء إال بعــد جــزع 

إال بعد اليأس من اْلياة عنده، فـادين يف كـل  275الُغصص معه، وال نقوم ُمنآداً 
،  27بـــــــاألب واألم، واْلـــــــال والعـــــــم، واملـــــــال والنشـــــــب  ذلـــــــك لرســـــــول اهلل

ـــــب دو  واللب ـــــد 277الس 
واألهـــــل والولـــــد، بطيـــــب أنفـــــس، وقـــــرة أعـــــني، وُرحـــــب  271

                                                           

 .والمع أكنان وأكنة: وقاء كل شيء وِسرته، والكن البيت أيضاً : ـ الكنُّ والكن ة والكنان   27
، والتغر ة من التغرير، والغرارة من الغر  أي حداثة العهد بالشيء أو األمر  272  .ـ الغر ة من الغار 
شد ها، وأدخل : شرجها وأشرجها وشر جها. عرى املصحف والعيبة واْلباء وحنو ذلك(: ريكبالتح)ـ الش ر ج    27

 (.سيأي شرحها)بعض عراها يف بعض، وداخل بني أشراجها، والعياب أوعية املتاع 
 .السكني العريض: ـ الشفار ْجع شفر وهي  271
 .ـ املنآد من األود، وهو االعوجاج والتثين  275
 .ألصيلاملال ا: ـ النشب   27
 .الش عر: ـ السبد  277
ما له : الصوف، ويف ذلك كناية عن التضحية بالقليل والكثري، والغـايل والرخيص، والعرب تقول: ـ اللبد  271

 .سبٌد وال لبد، أي ما له ذو شعر وال ذو صوف
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ألســن،   21، وثبــات عــزائم، وصــحة عقــول، وطالقــة أوجــه، وذالقــة272أعطــان
هــذا إىل خفيــات أســرار، ومكنونــات أخبــار كنــت عنهــا غــافاًل، ولــوال ِســنُّك مل 

  21، وغيبــك212، وُعــوُدك معجــوم 21تكــن عنهــا نــاكاًل، كيــف وفــؤادك م ْشــهوم
اْلــري لــك،  215، والقــول فيــك كثــري، واآلن قــد بلــغ اهلل بــك، وأرهــص211ُمبــور

  21وعن ِعْلٍم أقوُل ما تسمع، فارتقب زمانك وقل ص. وجعل مرادك بني يديك
إليـك إذا خطـا، وال  212ملـن ال يظلـع 211والتعـبُّس 217إليه أردانك ودع التحبُّس

، والنُّفــوس فيهــا مــض   مُي هــذه ، وإنــك أد 22يتزحــزح عنــك إذا عطــا واألمــر غــضُّ
األمة فال حت ْل ْم لاجاً، وسيفها الغضب فال تنُب اعوجاجاً، وماؤها العذب فـال 

 .حُتْل ُأجاجاً 
                                                           

كذلك،   ـ األعطان ْجع ع ط ن، والعطن لإلبل كالوطن للناس، وقد غلب على مربكها حول اْلوض، واملعطن  272
 .رحب الذراع كثري املال واسع الرحل: رجل رحب العطن وواسع العطن يعين: وعندما يقال

يف لسانه ذالقه وذلق، وقد ذلق لسانه وهو ذليق اللسان تكلم بلسان : اْلدة، ومن اجملاز قوهلم: ـ الذلق   21
 .طلق ذلق

 .اْلديد الفؤاد: الذكي الفؤاد املتوقد، اللد، والمع شهام، واملشهوم: ـ الشهم   21
للذي إذا أصابته اْلوادث وجدته جلداً، ( بفتح امليم)رجل صلب املعجم : ـ معجوم أي ذو سنة، ويقولون  212

 .عود صلب املعجم: من قوهلم
 .ـ ما غاب منك عن الناس   21
 .ُمترب ممدوح، أو ليس اآلن موضع اختبار ألن ه قد اخترب فيما سبق: ـ ُمبور  211
أسسك عليه وأسسه لك، ألن  الرهص العرق األسفل من اْلائط، ورهص اْلائط : لك ـ أرهص اْلري  215

 .وأرهصه إذا وضع فيه الرهص
 .ـ التقليص معروف، ومراده التشمري عن ساعد الد   21
 .املبالغة يف االحتباس تشددا يف مطلب أو أمر: ـ التحبس  217
 .املبالغة يف العبوس وعدم البشاشة: ـ التعبس  211
 .يعرج، واملقصود ال يأتيك وهو يعرج غمزاً إليك مبشيه: ظلعـ ي  212
 .األمل: ـ املضُّ    22
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 :عن هذا األمر فقال يل ولقد سألُت رسول اهلل 
هو يل، وملن يُقاُد إليه، : هو لك، ال ملن يقول: هو ملن قيل له! أبا بكريا 

يف الصهر، فذكر فتيانًا من  ين رسول اهلل لقد شاور ! ال ملن يـ تـ نـ ف ُج إليه، واهلل
 :قريش، فقلت

 ؟ علي  أين أنت من 
 .م ْيعة شبابه، وحدة سنه لفاطمةإين ألكره : فقال

مّت كنفتُه يُدك، ورعته عيُنك، ح ف ْت هبما الربكة، وأسبغ ْت : فقلت له
فت عليهما النعمة، مع كالٍم كثرٍي خطبُت به عنك، ورّغبُتة فيك، وما كنت عر 

، فقلُت ما قلُت وأنا أرى مكان غريك،  22منك يف ذلك ح ْوجاء وال لوجاء
وأجد رائحة سواك، وكنُت لك إذ ذاك خرياً منك اآلن يل، ولئن كان ع ر ض  بك 

، فقد كىن  عن غريك، وإن كان قال فيك، فما سكت عن سواك، رسول اهلل 
والصواُب مسموٌع، واْلقُّ  يف نفسك شيٌء فهلم  فاْلكم م ْرضي   222وإْن خت  ل ج

،  22وهو عن هذه العصابة راٍض، وعليها ح ِدب ُمطاٌع، ولقد نُقل  رسول اهلل 
ي ُسر ُه ما يسرُّها، ويكيُده ما كاد ها، ويرضيه ما أرضاها، وُيسخطه ما أسخطها، 

إال أبانه  221أمل تعلم أنه مل يدع أحدًا من أصحابه وخلطائه، وأقاربه وسجرائه
 225وخّصه مبزيٍّة، وأفراده حبالٍة لو أصفقت األمة عليه لكان عنده إيالتهابفضيلٍة، 

دًا ِعًدى،  وكفالتها وكرامتها وعزازهتا، أتظنُّ أن ه  ترك األم ة بشرًا سًدى، ب د 
                                                           

 .ليس يل عنده حوجاء وال لوجاء، أي ليس يل فيه أو منه غرض أو غاية أو حاجة: ـ تقول العرب   22
 .من االختالج وهو االضطراب: ـ  ختلج  222
 .ت من العطف واْلدبتعطف، وهو ح ِدب على أخيه، وفيه ما شئ: ـ ح ِدب  حيدب   22
 .حينُّ : املخالُّ واملخالط، ألن ه يسجر إىل صاحبه: ـ السجراء ْجع سجري وهو  221
 .توىل سياسة أمورهم: آل على القوم إيالة، أي: توىل، ويقال: ـ إيالتها من آل  225
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، ُطالحى مفتونًة بالباطل، مغبونًة عن اْلق ، ال ذائد وال قائد،  22عباهل مباهل
واهلل !  ؟ كال    راقي، وال هادي وال حاديوال حائط وال رابط، وال ساقي وال

اشتاق إىل رب ه تعاىل، وال سأله املصري إىل رضوانه إال بعد أن ضرب  ما
 222، وسه ل املبارك221، وأوضح اهلدى، وأم ن املهالك واملطاوح227الصُّوى
الشرك بإذن اهلل، وش ر م النفاق لوجه  2  يافوخ    ، إال  بعد أن ش د خ     واملماتح

 .يف عني الشيطان بعون اهلل    وج د ع أنف الفتنة يف جنب اهلل، وتـ ف ل  اهلل، 
وبعد، فهؤالء املهاجرون واألنصار عندك ومعك يف دار واحدة، وبقعة 

، فأنا واضٌع يدي يف يدك، 5  لك، أو أشاروا إيل   1  جامعة، إن استقادوا
وصائٌر إىل رأيهم فيك، وإن تكن األخرى فادخل يف صاحل ما دخل يف 

سلمون، وكن العون على مصاْلهم، والفاتح ملغالقهم، واملرشد لضاهل م، والر ادع امل
ودعنا . لغاويهم، فقد أمر اهلل بالتعاون على الرب ، وأهاب إىل الت ناصر على اْلق  

                                                           

العباهل : ، ومنهاـ عباهل مثل مباهل، وكالْها تفيد اإلْهال والرتك، من عبهل اإلبل إذا تركها وحدها ترعى   22
 .الذين أُقرُّوا على ملكهم ال يُزالون عنه

 ..األعالم املنصوبة املرتفعة يف غلظ: ـ الصوى واألصواء  227
 .أشرف على اهلالك، وقيل هلك وسقط وذهب: ـ املطاوح من طاح يطوح ويطيح طوحاً   221
: استناخ، وأبركته أنا فربك، وأيضاً : أي برك البعري يربك بروكاً : املوضع الذي تربك فيه اإلبل، من: ـ املبارك  222

ُه باألرض وهو صدره: برك البعري  .ألقى بـ رْك 
جذبك رشاء الدلو متدُّ بيد وتأخذ بيد على رأس البئر، وقيل : ـ املماتح أماكن املتح، ومفردها ممتح، واملتح     

 .الذي ميأل الدلو من أسفل البئر: املستقي، واملائح: املاتح
 .هو التهشيم، يعين  به كسر  اليابس وكل أجوف: الكسر يف كل  شيء رطب، وقيل :ـ الشدخ      
 .يوافيخ: ملتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره، ْجعه: ـ اليافوخ  2  
 .بصق: ـ تفل يتُفل يتِفل ت فالً      
 .أعطوك قيادهم: ـ استقادوا لك  1  
 .ـ أي أشاروا إيل لتكون خليفة  5  
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عز  وجل  بقلوٍب  نقضي هذه اْلياة الدنيا بصدوٍر بريئٍة من الغل ، ونلقى اهلل
 .سليمة من الض غن

، فارفق هبم، واحُن عليهم، وِلن هلم، وال ُتْشِق    د، فالناس ثامةٌ وبع
نفسك بنا خاص ًة، واترك ناجم اْلقد حصيداً، وطائر الشر واقعاً، وباب الفتنة 

، واهلل على ما نقول شهيد، ومبا حنن عليه 7  فال قال، وال قيل، وال تبيع. غ ل قاً 
 .بصري

كن لدى الباب : عمريل  فلما هتيأت للنهوض قال: أبو عبيدةقال 
 .من القول 2  فلي معك  ذرءٌ  1  هنيئة

 :فوقفت ال أدري ما كان بعدي، إال أن ه ْلقين بوجه يندى هتلاًل، وقال يل
الرقاد ملحمٌة، واللجاج ملحمٌة، واهلوى مفحمة، وما منا أحٌد : لعليّ قْل 

، وإن  أكيس إال وله مقام معلوم، وحق  مشاٌع أو مقسوٌم، ونبٌأ ظاهٌر أو مكتوم
الكيسى من منح  الش ارد تألُّفاً، وقر ب البعيد تلطُّفاً، و و ز ن كل  امرئ مبيزانه، ومل 
خي ِْلط خربه بعيانه، ومل جيعل ِفرت ه مكان ِشربه؛ ِدينًا كان أو د يْناً، ضالاًل كان أو 

ولسنا كجلدة . وال خري يف معرفة مشوبة بنكرة، وعلم معتمل يف جهل. هًدى
 .وبني الذ ن ب    البعري بني العجان    فغرُ 

                                                           

 .شجر، وهو ضعيف: نبت معروف بالبادية، وقيل: نبٌت ضعيف، وقيل :ـ الثمة والثمام والثمامة     
 .النصري أو الناصر: التابع والتابع والتبيع: ـ التبيع  7  
 .الربهة من الزمان: ـ اهلنيئة واهلنية واهلنيهة  1  
 .طرف منه ومل يتكامل: بلغين ذرٌء من خرب أي: الشيء اليسري من القول، ويقال: ـ الذرء  2  
أصول الفخذين من باطن، وْها ما اكتنفا أعايل جانيب العانة عند ملتقى أعايل : غ بالفتح والضمـ الرف     

 .أرفغ وأرفاغ ورفاغ: أصول اإلبطني، والمع: بواطن الفخذين وأعلم البطن، وْها أيضاً 
 .أعجنة وُعجن: الدبر، واألصح أن ه ما بني القبل والدبر، والمع: يف قول: ـ العجان     
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وكلُّ صاٍل فبناره، وكل سيل فإىل قراره، وما كان سكوت هذه العصابة 
، فقد ج د ع اهلل    ، وال كالمها اليوم لِف ر ٍق أو ر ف قٍ 2  إىل هذه الغاية لِع ي  وِشي  

. كذوب  أنف كل  ذي ِكرٍب، وق ص م  ظهر كل  جب ار، وق ط ع لسان كل    بمحمد
 !فماذا بعد اْلق  إال الض الل؟

؟ وما هذا الش جا املعرتض  رأسك 5  اليت يف فـ ر اش 1  ما هذه اْلُنـزوان ةُ 
، والقذاة اليت  7  اليت أكلت شراسيفك    ؟ وما هذه الوحرة يف مدارج أنفاسك

والد س اللذان يدال ن على ضيق الباع،  1  ؟ وما هذا الد حس أعشت ناظرك
؟ وما هذا الذي لبست بسببه جلدة النمر، واشتملت عليه  باعوخ و ر الط  

 ؟ إليها  2 نقد ُسرى ابن 2  بالشحناء والنُّكر، لشد  ما استسعيت هلا، وس ريت
، وما 21 ال تكل م خربةً   2 ، واْل ص ان22 ال تـُع ل م اِْلْمر ة  2 إن  العوان

ول إىل فال، وما أفقر الصلعاء إىل حال، لقد خرج رس 25 أحوج الفرعاء
                                                           

 .العجز عنه، والشي من اإلتباع: الكالم غري املقدر املعىن، أو هو: العيـ   2  
 .ـ الفرق من الفرقة، والرفق من الرفقة     
 .الكرب: ـ اْلنـزوانة  1  
 .عظام دقاق تلي القحف: ـ الفراش  5  
تشبه  دويبة: وزغة صغرية تلصق، ومنها سي اْلقد وحرًا للصوقه بالقلب، وقيل هي: ـ الوحرة يف األصل     

 .الوزغة، تقع يف الطعام فيفسد
 .الطرف املشرف على البطن من الضلع: ـ الشرسف والشرسوف، وْجعها شارسيف  7  
 .الت دسيس يف األمر استبطاناً وطلباً : ـ الد حس  1  
 .مشى ّناراً : املشي لياًل، والسري ومنها سار: ـ السري ومنا سرى  2  
 .القنفذ: ـ ابن نقد   2 
 .ملرأة اليت أسنت وملا هترما: ـ العوان   2 
 .االختمار، وقصده أن املرأة اليت هبذا السن ليست حباجة إىل أن تعلم االختمار: ـ اِْلْمر ة  22 
 .املرأة احملصنة، العفيفة(: بفتح اْلاء)ـ اْلصان    2 
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، ليس ألحٍد فيه ملمس وال مأنس، ومل ُيسري   2 واألمر مب ٌد ُمي سٌ   اهلل
فيك قواًل، ومل يستنـزل فيك قرآناً، ومل جيزم يف شأنك حكماً، ولسنا يف  

، تانك ألخدان فارس، وأبناء األصفر، قيصر، وال يف قيصرية كسرىكسروية 
لطعاننا، وتبعاً  21 نا، وُمز عاً لسيوفنا، وج ر رًا لرماح 27 قوم جعلهم اهلل ج ز راً 

بل حنن يف نور نبوة، وضياء رسالة، وثرة حكمة، وآثار رمحة، . لسلطاننا
وعنوان نعمة، وظل عصمة، بني أم ة مهدية باْلق  والصدق، مأمونة على 
الفتق والرتق، هلا من اهلل قلب أيب ، وساعد قوي ، ويد ناصرة، وعني باصرة، 

ُمفتاناً على هذه األمة، خداعاً  22 وثب على هذا األمر بكر اأبأتظنُّ ظن ا أن  
أبصارها، وحل      أحالمها، وأزاغ    ؟ أتراه امتلخ   هلا، ومتسلطًا عليها

عقودها، وأحال عقوهلا، واستل  من صدورها محي تها، وانتزع من أكبادها 
، وأنضب ماءها، وأضل ها عن هداها،    رشاءها 2  عصبي تها، وانتكث

                                                                                                                                        

 .ال جيوز أن ختاطب بصيغة االختبار أو بقصده: ـ ال تكلم خربًة أي  21 
 .عرطويلة الش: ـ الفرعاء  25 
 . املذلل، من اِْلس ة، وهي الضعة والذل: ـ املخيس   2 
 .كل شيء مباح للذبح: ـ الزر بالتحريك، ومنها الزار  27 
 .وهي القطعة من اللحم: ـ الزرع ْجع مزعة  21 
 .ـ أي اْلالفة  22 
ل، يكون اجتذبه يف استال: قبضك على عضلة عض ا وجذباً، وملخ الشيء ميلخه ملخًا وامتلخه: ـ امللخ     

اب ة: ومن ذلك. ذلك قبضًا وعضاً  امتلخ الرطبة من قشرها، : انتزعه، وكذلك: امتلخ اللجام من رأس الد 
 .واللحمة من عظمها

 .امليل، زاغ يزيغ زيغاً وزيغاناً وزيوغاً : ـ الزيغ     
 .تقطيع النسيجة قطعاً صغاراً (: بكسر النون)نقض العهد، والنكث (: بفتح النون)ـ النكث   2  
 .اْلبل: ـ الرشاء     
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، وجعل ّنارها لياًل، ووزّنا كياًل، ويقظتها رقاداً، 1  ا إىل رداهاوساقه
 ؟ وصالحها فساداً 

كال  واهلل بأي  خيٍل . إن كان هكذا إن  سحره ملبني، وإن  كيده ملتني
ور ْجلٍ 

، وبأي  ِسناٍن ونصل، وبأي قو ة ومن ة، وبأي  ذخٍر وُعد ة، وبأي  أيٍد 5  
 .   ، وبأي  تدريج وبسطةوشد ة، وبأي عشرية وأسرة

ولكن سال !  ال، واهلل. لقد أصبح عندك مبا وسته منيع الرُّتبة، رفيع العتبة
هلا فلصقت به، ومال عنها فمالت إليه، واستمر   7  عنها، فـ و هِل ت له، وتطامن

دوّنا فاشتملت عليه، حبوة حباه اهلل هبا، وعاقبة بل غه اهلل إي اها، ونعمة سربله 
وطاملا حلقت فوقه يف . ويدًا أوجب عليه شكرها، وأم ًة نظر اهلل به هلا ْجاهلا،

وهو ال يلتفت لِفتها، وال يرتصد وقتها، واهلل أعلم خبلقه،   أي ام رسول اهلل
وأرأف بعباده، خيتار ما كان هلم اْلرية، وإن ك حبيث ال جيهل موضعك من بيت 

ولكن جيحد حقك فيما آتاك ربُّك، النبوة، ومعدن الرسالة، وكهف اْلكمة، وال 
لك من يزامحك مبنكٍب أضخم من منكبك، وقرٍب أمس  من قربك، وسن  أعلى 
من سن ك، وشيبة أروع من شيبتك، وسيادة هلا عرق يف الاهلية، وفرع يف 
اإلسالم، ومواقف ليس لك فيها ْجٌل وال ناقة، وال تذكر يف مقد مة منها وال 

 .2  وال رُب ع 1  ا بذراٍع وال إصبع، وال خترج منها هِبُب عساقة، وال ت ضرب فيه
                                                           

 .املوت: ـ من الردى  1  
 .ْجع راجل، أي املرتجل(: بفتح الراء)ـ الر جل   5  
 .االنبساط: طي الثوب ولفه، والبسطة عكسها، أي: ـ التدريج     
 .واطمأن مقلوب، فيما رأي بعضهم، وأصله طأمن. السكون: سك نه، والطمأنينة: ـ طأمن الشيء  7  
. الذي ينتج يف آخر الشتاء فيكون ضعيفاً : ، أي(الراجوع: )هو ما يسمى بالعامية(: اهلاء بضم)ـ اهلُب ع   1  

الفصيل، (: بضم اهلاء)مشى مشي محار بليد، اهلُبع : ضرب من املشي، وهبع هبوعاً (: بفتح اهلاء)واهلبع 
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ْه ه،   1 ، وعالقة فلم يزل ح ب ة قلب رسول اهلل أبو بكر الصديقفأم ا 
سر ه، ومثوى حزنه، ومرمق طرفه، وذلك كلُّه مبحضر الصادر والوارد   1 وعيبة

ك أقرب من املهاجرين واألنصار، شهرته غنية عن الد اللة عليه، ولعمري إن  
، والقرابة ْلٌم ودٌم، والقربة روٌح ون فٌس، وهذا فرق قد عرفه املسلمون، 12 قربةً 

أن  يد اهلل [ يف]ولذلك صار معه املؤمنون أْجعون، ومهما شككت فال تشك  
مع الماعة، ورضوانه ألهل الطاعة، فادخل فيما هو خرٌي لك اليوم، وأنفع لك 

فإن . من صدرك  1 تك، وانفث الس خيمةغداً، والفظ من فيك ما تعلق بلها
يكن يف األمل طول، ويف األجل فسحة فستأكله مريئًا أو غري مريء، وستشربه 
هنيئًا أو غري هينء، حني ال راد  لقولك إال  من كان منك، وال  تابع لك إال من  
كان طامعاً فيك، ميضُّ إهابك، ويفري أدميك، ويزري على هديك، فهناك تقرع 

، وَّترُع املاء مضروجًا بدٍم، وحينئٍذ تأسى على ما مضى من عمرك، ود ر ج الس ن  
على قومك، فتودُّ أن لو سقيت بالكأس اليت أبيتها، ورددت للحال اليت 

، وهلل تعاىل فينا وفيك أمر هو بالغه، وغيٌب هو شاهده، وعاقبٌة هو 11 استربيتها
 .لغفور الودوداملرجو لضر ائها وسر ائها، وهو الويل اْلميد، ا

                                                                                                                                        

 .ينتج يف محارة القيظ، سي ُهبعا ألن ه إذا مشى هبع، أي استعان بعنقه
 .الصغري من أوالد اإلبل، الذي يولد يف الربيع(: بضم الراء وفتح الباء)ب ع ـ الرُّ   2  
 .اهلوى واْلب الالزم للقلب: ـ العالقة   1 
وعاء من أدم، تكون فيها املتاع، والمع عياب وعيب، وقد سيت الصدور عيابًا ْلفظها أخص  : ـ العيبة   1 

 .ب الثيابأسرار أصحاهبا اليت ال حيب شيوعها، تشبيهاً بعيا
 .واضحة يف السياق( صلة النسب)املنـزلة واملكانة، والفرق بينها وبني القرابة : القربة:   12 
 .اْلقد: ـ السخيمة   1 
 .استربأت منها، أو طلبت الرباءة منها: ـ استربيتها  11 
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 :عبيدة أبوقال 
ا أخطو على أم  رأسي فـ ر قًا من الفرقة،   15 فمشيت متزم اًل، أتوج أ كأّن 

يف خالء، فأبـْث ْثُته األمر كل ه،   عليَّ وش ف قًا على األم ة، حّت  وصلت إىل 
وبرئت إليه منه، ورفقت به، فل ما سعها ووعاها، وسرت يف أوصاله مُحياها، 

 :فقال
الت عس أوىل هلا   11 ، حٍل ال حليت17 ، وول ت ُمرو طةً  1 حل ت ُمْعل و طةً 

 :12 من أقول ل ع ا
  5 إحـدى لياليك فهيسي هيسي

  5 ال تنـعمي الليلة بالت عريـس
 ؟ ، أكلُّ هذا يف أنفس القوم حيتبون به، ويطجعون عليهأبا عبيدةنعم يا 

 :فقلت: أبو عبيدةقال 
ا  قاٍض حق  الدين، وراتق فتق اإلسالم، وساد  ال جواب لك عندي، إّن 

 :  عليَّ ثلمة األم ة، يعلم اهلل ذلك من خلجات قليب، وقرارة نفسي، فقال 

                                                           

ة اْلفا، و ِجي  و جاً، ورجٌل وٍج وو ِجي ،: ـ أتوج أ من الوجا، وهو  15  وإن ه ليتوج ى يف مشيته فهو  اْلفا، وقيل شد 
 .أن يشتكي البعري باطن خفه، والفرس باطن حافره: الوجا: وٍج، وقيل أيضاً 

اب ة اليت توسم يف عنقها: ركب رأسه من غري روي ة، واملعلوطة: ـ معلوطة من اعلو ط   1   .الد 
ابة الموح: ـ املخروطة  17   .الد 
حٍل ال : حٍل حٍل، فإذا مل تزجر قالت هلا: رت اإلبل قالت هلاكانت العرب إذا زج: ـ حٍل ال حليت  11 

 .ال أصبت خرياً : حليت، أي
 .لعاً لك: تعساً لك، ولغريْها: تقول العرب للفرس النجيب وللناقة النجيبة إذا تعثر الواحد منهما: ـ لعا  12 
 .سار أي سري كان: السري أي ضرب كان، وهاس يهيس هيساً : ـ اهليس   5 
 .يضرب ملن يقع يف مأزق شديد حيوجه إىل شديد الد الهد ـ مثل   5 
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واهلل ما كان قعودي يف ِكسر هذا البيت قصدًا للخالف، وال 
  به رسول اهلل 52 للمعروف، وال زراية على مسلم، بل ملا وقذين إنكاراً 

زن بفقده، وذلك أين  مل أشهد بعده مشهدًا إال  بفراقه، وأودعين من اْل
يل حزناً، وذك رين شجناً، وإن  الش وق إىل اللحاق به كاف  عن الط مع يف  جد د

غريه، فقد عكفت على عهد اهلل أنظر فيه، وأْجع ما تفر ق منه رجاء ثواب 
ا علمت أن  على أين  م. ُمع د  ملن أخلص عمله، وسل م لعلمه ومشيئة أمره

الت ظاهر علي  واقٌع، وال عن اْلق  الذي سبق إيل  دافٌع، وإذ قد أفعم الوادي 
يب، وحشد الن ادي من أجلي، فال مرحبًا مبا ساء أحدًا من املسلمني، ويف 
النفس حاجات لوال سابق قول، وسالف عهٍد، لشفيت غيظي خبنصري 

 ملجٌم إىل أن ألقى ريب، لكين  . وبنصري، وخضت ل ته بأمخصي ومفرقي
وعنده أحتسب ما نـزل يب، وأنا غاٍد إىل ْجاعتكم، ومبايٌع لصاحبكم، وصابٌر 
على ما ساءين وسر كم، ليقضي اهلل أمرًا كان مفعواًل، وكان اهلل على كل  شيٍء 

 .شهيداً 
رضـــــي اهلل عنهمـــــا،  أب     ي بك     ر وعم     رفعـــــدت إىل : أب     و عبي     دةقـــــال 

، ومل أختـزل شـيئاً مـن حلـوه ومـر ه، وذكـرت غـدو ه  5 وقصصت القول على ِغر هِ 
ـــــا كـــــان صـــــباح يومئـــــٍذ واىف  ، فخـــــرق الماعـــــة إىل  عل     يَّ إىل املســـــجد، فلم 

                                                           

الشديد : ضربه حّت  اسرتخى وأشرف على املوت، والوقيذ واملوقوذ: شدة الضرب، وقذه يقذه وقذاً : ـ الوقذ  52 
 .املرض الذي أشرف على املوت، وقد وقذه املرض والغم

وقوله على غر ه يعين به أن ه نقله على حرفه وكأن ه ينقل  الكسر املتثين يف جلد الثوب،(: بكسر أوله)ـ الِغرُّ    5 
 .الثوب على كسره املثين من غريما تغيري يف طي ته
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، واســتأذنه 51 فبايعــه، وقــال خــرياً، ووصــف ْجــياًل، وجلــس زميتــاً   بك  ر أب  ي
، تكرمــــة لـــــه واســــترباًء ملــــا عنـــــده، فقــــال لـــــه  عم    رللقيــــام، وّنــــض فشـــــي عه 

 :  عليَّ 
ا قعدت عند صاحبكم زهدًا فيه، وال أتيته فرقًا منه، وما أقول ما أقول م

. تعل ًة، وإين  ألعرف مسمى طريف، وُمطى قدمي، ومنـزع قوسي، وموقع سهمي
 .على فأسي، ثقة باهلل يف اإلدالة يف الدنيا واآلخرة 55 ولكين  أزْمت

، واستوقف سربك، ودع العصا  5 كفكف غ ْرب ك:   عمرفقال 
حائها، والد لو على رشائها، فإن ا من خلفها وورائها، إن قدحنا أورينا، وإن بل

أدمينا، وإن نصحنا أربينا، ولقد سعت أماثيلك اليت  57 متحنا أروينا، وإن قرحنا
لغوت هبا عن صدٍر أكل بالوى، ولو شئت لقلت مقالتك ما إذا سعته ندمت 

 .على ما قلته
بفراقه،   ملا وقذك به رسول اهللزعمت أن ك قعدت يف كسر بيتك 

بل مصابه أعظم وأعزُّ من ! ؟ وقذك وحدك ومل يقذ سواك  أفرسول اهلل
ذلك، وإن  من حق  مصابه أال  يصدع ُشل الماعة بكلمة ال عصام هلا، وال 

هذه العرب من حولنا، . يزري على اختيارها مبا ال يؤمن كيد الشيطان يف ُعقباها
 .علينا يف مصبح يوم مل نلتق يف ممساهواهلل لو تداعت 

                                                           

 .اْلليم الساكن، القليل الكالم، كالصميت(: بكسر أوله وبضمه)ـ الزميت   51 
ة العض  بالفم كله، وقيل باألنياب، واألنياب هي األوازم، وقيل: ـ األزم  55  أن يعضه مث  يكرر عليه وال  هو: شد 

 .يرسله
 .الدموع حني خترج من العني: اّنمال الدمع من العني، أو هو واحدة الغروب وهي: ـ الغرب   5 
 .جرحه: الريح، وقد قرحه يقرحه قرحاً : ، والقريح(بالفتح والضم لكيليهما)الرخ : ـ الرقح  57 
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وزعمت أن  الشوق إىل اللحاق به كاف  عن الط مع يف غريه، فمن الش وق 
 .إليه نصرة دينه، ومؤازرة أولياء اهلل تعاىل ومعاونتهم فيه

وزعمت أن ك عكفت على عهد اهلل َّتمع ما تبد د منه، فمن العكوف 
أفة على خلقه، وبذل ما يصلحون به، ويرشدون على عهده الن صيحة لعباده، والر  

 .إليه
وزعمت أن ك مل تعلم أن  الت ظاهر عليك واقٌع، وال لك يف اْلق الذي 

؟ قد علمت  دونك 51 سيق إليك دافع، فأي تظاهر وقع عليك، وأيُّ حق  ُلط  
أو ما قالت األنصار لك سر ا وجهراً، وما تقل بت عليه بطنًا وظهراً، فهل ذكرتك 

 ؟ أشارت بك، أو وجدت رضاها عندك
إن ك تصلح هلذا األمر، : هؤالء املهاجرون واألنصار من الذي بلسانه قال

؟ أتظنُّ أن  الناس قد ضلُّوا من أجلك، أو  أو أومأ بعينه، أو ْههم يف نفسه
.  ؟ ال واهلل حتاماًل عليك  سولهعادوا كف ارًا زهدًا فيك، وباعوا اهلل تعاىل ور 

مناجاة اْلم لك، ذلك أمٌر طواه  52 كن ك اعتزلت تنتظر الوحي، وتتوكفول
، أو مشدود بأطراف    ، كأن  األمر معقود بأنشوطة محمدبعد   اهلل

 .   ليطة

                                                           

وهو املراد . سرتته وأخفيته، واللطُّ السرت: طت الشيء ألطُّهسرت، ولط: ـ لط  الشيء ولط  على الشيء وألط    51 
 .ألزقه: وكذلك لط  الشيء يلطُّه لط ا. هنا

وكف الدمع واملاء وكفًا ووكيفًا ووكوفاً : ويف األصل. التوقع واالنتظار: تتبعه، والتو كف: ـ توكف األمر  52 
 .سال: ووكفاناً 

 .ي ألن  األنشوطة يسرية اْلل خالف العقدةـ أراد باألنشوطة سهولة مناجاة الوح     
 .ـ وللسبب السابق ذاته استخدم الليطة اليت قشر القصب، ونـزع قشر القصب جدُّ يسري أيضاً      
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، وإن  الشـجرة ملورقة،  وال عجـماء بعد 2  كــال  واهلل، إن  الغـابة ملخـلقة
سنت، وال بلـهاء إال وقـد  محــد اهلل إال وقـد أفصـحت، وال عجـفاء إال وقد

 .فطـنت، وال شـوكاء إال وقد نفحت
 :ومن أعجب شأنك قولك

 .لوال سابق قول، وسالف عهٍد، لشفيت غيظي
! ؟ وهل ترك الدين ألحٍد من أهله أن يشفي غيظه بيده ولسانه

، ودفع عن الناس آفتها، واقتلع    جاهلية قد استأصل اهلل شأفتها تلك
والرحيان،     ليلها، وغو ر سيلها، وأبدل منها الر وح 5  ، وهو ر1  جرثومتها

 .واهلدى والربهان
، وآثر رضاه،  وزعمت  أن ك ملجٌم، فلعــمري إن  من ات قى اهلل

 وطلب ما عنده، أمسك لسـانه وأطبق فاه، وجعل سعيه
 .ملا وراه

واهلل ما بذلت وأنا أريد نكثه، وال أقررت مبا أقررت وأنا :   عليقال 
بغي ِحواًل عنه، وإن  أخسر الن اس صفقًة عند اهلل من آثر النفاق، واحتضن ا

                                                           

 .معطاءة، من أخلق فالن فالنا إذا أعطاه: ـ ُملقة  2  
شأفتهم، وذلك أن  الشأفة استأصل اهلل : يف أسفل القدم، ويف الدعاء: قرحة خترج يف القدم، وقيل: ـ الشأفة     

أهله وماله، وقيل الشأفة األصل، : وقيل شأفة الرجل. أذهبهم اهلل كما أذهبها: تكوى فتذهب، فيقال
 .أصلهم: واستأصل اهلل شأفتهم

ما اجتمع من الرتاب يف أصول : الرثومة: وقيل. األصل، وجرثومة كل شيء أصله وجمتمعه: ـ الرثومة  1  
 .الشجر

 .هدمه، وهار البناء والرف يهور هوراً وهؤوراً فهو هائر وهار: هدم، وأزال، من هار البناء هوراً  :ـ هو ر  5  
 .برد نسيم الريح: فهي( بفتح األول)أم ا الر وح . وْجعها أرواح، معروفة(: بضم األول)ـ الرُّوح      
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ارجع يا . الش قاق، وباهلل سلوة من كل  كارث، وعليه الت وكل من كل  اْلوادث
، فليس 1  القلب، مربود الغليل، فسيح اللبان 7  إىل جملسك ناقع حفص أبا

ع اإلصر، وجيمع اإللفة، ويرفع وراء ما سعت وقلت إال  ما يشدُّ األزر، ومين
 .، وحسن توفيقه الكلفة، ويوقع الزلفى مبعونة اهلل

سول ، وهذا أصعب ما مر  بنا بعد فراق ر عمروانصرف : أبو عبيدةقال 
 . اهلل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ا قيل للماء ناقع ألن ه ينقع به العطش، أي اجتمع، وإّن  : ـ الناقع اجملتمع أو املرتوي، من نقع املاء يف املسيل  7  
 .يروى به

 .الصدر: ـ اللبان  1  



بو قلم در کتا ماجرای حدیث دوات  

«  الرَّسـولنَهِی سُیٌ فِـلِعَ»  

ألیفت  

« یلّم الحِـشیخ باسِ»  
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أنا »ذیل حدیث  «حافظ عالئی»مهم  جمله

و  «د الصحیحالنق»در کتاب  «ممدینه العل

اکثر محققین کتاب  آن توسط  تحریف  
؛ ت ـ قیق شده اس ـ ح ـ ت   «وائل محمد بکر زهران » و    «شقری ـ احمد ق، » « دوح ـ عید مم س مود  ـ مح شیخ  » تاب توسط این ک   

تحریف کرده اند. را    « حافظ عالئی » جمله مهم    « ر زهرانوائل محمد بک » و    «احمد قشقری »  در این میان  که   
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 تغییر عبارت »و لم یأت من تکلم علی حدیث  أنا مدینه العلم« به »له باب...«

ی«احمد القشقرعبد الرحیم محمد توسط محقق کتاب »   
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 تغییر عبارت »و لم یأت من تکلم علی حدیث  أنا مدینه العلم« به »له... «

بارت در نسخه ان ناخوانا بودن عو بی  

«وائل محمد بکر زهرانتوسط محقق کتاب »  
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در  هوآلعلیه اهللصلی خدا تنقیص کالم رسول

دروغ با   بطهاردر  «الغابهسدُاُ» کتاب 

و نقل کذب از ایشان  بستن  
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ث حدینقل کامل   

، « ...مِّداًعَ ِتمُ یَّلَبَ عَذَّن کَمَ»   

منابع شیعیدر   

. نابع اهل سنت حذف شده است در م   « ه کَثُرَت عَلَیَّ کَذاب » عبارت    
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«یهرزُ»و تحذیرار انذ  

و زمان بیان  جرای غدیراز نقل ما

، «مِّداًعَ ِتمُ یَّلَبَ عَذَّن کَمَ»حدیث    

 در شــام

 
. داند که در صورت بازگو کردن، حتماً کشته خواهد شدمی   السالم علیه  ائلی از امیرالمؤمنین ض گوید ف می   در پاسخ   «هری ز  »   
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امیهبا دربار بنی «هریزُ»کارتباط نزدی  

«راءمَاُ ندیلمَ»و تشبیه به وی به   

مدینه دمشق«تاریخ » کتاب  در  

  عنوان   با دربار حاکمان و دستگاه خالفت، از او به   ( محمد بن شهاب الزهری )   هری نزدیک ز  باط  ارت لت  به ع 

تعبیر شده است.   « کمان دستمال حا » ه معنی  ب   « ء را م  ندیل ا  م  »   
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  لسالماعلیهضائل امیرالمؤمنین تساب فنا

به علت خفقان ه عثمان ب  

 موجود در جامعه
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علیهاهللنامه حضرت امام سجاد سالم  

«قولف العُح  تُ»کتاب در  «هریزُ»به   













 

و   ات جنگ احداتفاقریف تح

و طلحه  فاءلبرای ختراشی فصیلت

«البیصَّالعلی محمد » وسطت  
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( طاء ع بیت المال ) قطع مقرریِ  

قوق شهروندی  حمحروم شدن از و   

به نفاق  تاددر صورت عدم شه

السالم علیهمنین  میرالمؤا  
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 از روایان برجسته  ، «وکیع بن جراح» اشاره 

شار قرار گرفتن به تحت ف اهل سنت  

ضائل توسط مردم در صورت نقل ف

السالم علیهمیرالمؤمنین ا  
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   السالمهعلیافصلیت امیرالمؤمنین  بیاناز ترس 

  گویوگفتدر ماجرای 

«بن راشد رمَعمَ»و  «یان ثوریـف سُ»  
 

  و   در خلوت عالقه دارد،  کند که  بیان می  ، شود ی و خلفا سؤال م   السالم علیه   ن منی امیرالمؤ فصلیت  ابطه با ا در ر   « سفیان ثوری » از  زمانی که  

د. گو کن و گفت در این رابطه    « ر عم  م  » با   تنهایی   
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