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 دارد تو را جز مؤمن دوست نداردو جز منافق دشمن نمییا علی ! 

 َ ثَنَا َيحْي يَةَ، عَِن اْلَأعْمَِش، ح وَحَد َّ ثَنَا وَِكيٌع، وََأبُو مُعَاوِ ِ بُْن َأبِي َشيْبَةَ، حَد َّ ثَنَا َأبُو بَكْر ى بُْن حَد َّ
ِ بِْن ثَابٍِت، عَْن زِر ٍ، قَاَل: قَا يَةَ، عَِن اْلَأعْمَِش، عَْن عَدِي  ْفُظ لَهُ، َأْخبَرَنَا َأبُو مُعَاوِ َل َيحْيَى، وَالل َّ

بِي ِ اْلُأم ِي ِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وَسَ  هُ لَعَْهدُ الن َّ سَمَةَ، ِإن َّ ةَ، وَبَرََأ الن َّ َب َّ ٌّ: وَال َّذِي فَلََق اْلح : ل َّ عَلِي  َأْن لَا »مَ ِإلَي َّ
ا مُنَافِقٌ  ا مُؤْمٌِن، وَلَا يُبْغَِضنِي ِإل َّ نِي ِإل َّ  «ُيحِب َّ

 68، ص 1ج ، دار إحیاء الرتاث العريب صحیح مسلم، 

 

 فضیلت والای امیرالمؤمنین علیه السلام

 ِ ياءِ عن أنس بن مالك : سَمِعُت رَسوَل الل ه ِ صلى الل  ه عليه و آله قاَل : أوصياءُ الَأنب
تِهِم [ ال َّذيَن ] يَقومونَ مِن يُقاتِلونَ عَلى ُسن َّ بَعدِهِم بِقَضاءِ دُيونِهِم ، وإنجازِ عِداتِهِم ، و

نيا وَالآِخرَةِ ،  . ثُم َّ التَفََت إلى عَلِي ٍ عليه السلام ، فَقاَل : أنَت وَِصي ي ، وأخي فِي الد ُ
أ تي ؛ تُقاتُِل عَلَى الت َّ َلُت عَلَى تَقضي دَيني ، وتَنحو  عِداتي ، وتُقاتُِل عَلى ُسن َّ يِل َكما قات و

يلِ  نز  الت َّ
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 فرازی از خطبه قاصعه
 

هِ مَا يْطَاِن ِحينَ نَزََل الْوَْحيُ عَلَيْهِ صلى الل  ه عليه و آله فَقُلُْت: يَا رَُسوَل الل َّ ةَ الش َّ  وَ لَقَْد سَمِعُْت رَن َّ
ةُ؟ فَقَاَل:  ن َّ يْطَانُ قَْد »هذِهِ الر َّ َك تَْسمَُع مَا َأْسمَُع، وَ تَرَى مَا َأرَى، هذَا الش َّ َأيَِس مِْن عِبَادَتِهِ. ِإن َّ

َك لَعَلَى خَيْرٍ  يرٌ وَ ِإن َّ َك لَوَزِ ، وَ ل ِكن َّ َك لَْسَت بِنَبِي ٍ ا َأن َّ  ِإل َّ
اى كه اسالم در آن راه يافته  ر آن روز غير از خانه رسول خدا صىل هللا عليه و آله خانهد

ت بود كه او و خديجه و من نفر سّوم آنها،  باشد وجود نداشت؛ تنها خانه آن حضر

ديدم و نسيم نبّوت را استشمام  اسالم را پذيرفته بوديم، من نور وىح و رسالت را ىم

زول وىح بر محّمد صىل هللا عليه و آله صداى ناله شيطان را كردم. من به هنگام ن ىم

اين »شنيدم! از رسول خدا صىل هللا عليه و آله پرسيدم: اين ناله چيست؟ فرمود: 

شنوى  شنوم، ىم شيطان است كه از پرستش خويش مأيوس گرديده، تو آنچه را كه من ىم

! تنها فرق ميان من و  بينم ىم و آنچه را كه من ىم ،  بينر تو اين است كه تو پيامير نيسنى

 «.بلكه وزير منر و بر طريق و جاده خير قرار دارى
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 76خطبه 

ه صلى الل  ه عليه و  قالوا: لم ا انتهت إلى أميرالمؤمنين عليه السلام أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الل َّ
آله و سلم، قال عليه السلام: ما قالت الأنصار؟ قالوا: قالت: منا أمير و منكم أمير؛ قال عليه 

 :السلام

ى بَأْن ُيحْسََن ِإلَى ُمحِْسنِهِْم، هِ صلى الل  ه عليه و آله و سلم وَص َّ  فَهَل َّا اْحتََجْجتُمْ عَلَْيهِْم بَِأن َّ رَُسوَل الل َّ

 وَ يُتَجَاوَزَ عَْن مُِسيئهِْم؟ 

 قالوا: و ما في هذا من الحجة عليهم؟

 :فقال عليه السلام

ةُ بِهِمْ   .لَوْ كَانِت اْلِإمَامَةُ فيهِْم لَْم تَكُِن الْوَِصي َّ

 :ثم قال عليه السلام

ها شجرة الرسول صلى الل  ه عليه و آله و  َيٌْش؟ قالوا: احتجت بَأن َّ سلم، فقال عليه فَمَاذا قَالَْت قُر
 َ ثمَرَة َجرَةِ، وَ َأضاعُوا ال َّ وا بِالش َّ  السلام: اْحتَج ُ

 

را پس از درگذشت پيغمير صىل هللا عليه و آله به امام عليه « سقيفه»هنگاىم كه جريان 

 :السالم گزارش دادند امام پرسيد



. 

 ودانصار چه گفتند؟ پاسخ دادند كه انصار گفتند: از ميان ما زمامدارى انتخاب ش

 !و از ميان شما هم زمامدار ديگرى

 :امام فرمود

با »... چرا در برابر آنها به اين استدالل نكرديد كه پيغمير درباره انصار توصيه فرمود كه 

 «نيكان آنها به نيىك رفتار كنيد و از بدكاران آنها در گذريد

 سازد؟ گفتند: اين سخن چگونه انصار را محكوم ىم

ود: اگر حكومت و زمامدارى مربوط به آنان بود، توصيه كردن درباره السالم فرم امام عليه

 .آنها به )مهاجران( معنا نداشت

سپس فرمود: پس قريش چه گفتند؟ پاسخ دادند كه: قريش استدالل كردند كه ما از 

 !درخت رسالتيم

اش را ضايع ساختند و  به درخت استدالل كردند، اّما ميوه»امام عليه السالم فرمود: 

 «فراموش كردند
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 361خطبه 

 ِ  .َأمِينُ وَْحيِهِ، وَ خَاتَمُ رُُسلِهِ، وَ بَِشيرُ رَْحمَتِهِ، وَ نَذِيرُ نِْقمَتِه

اِس بِهذَا اْلَأْمرِ َأقْوَاهُْم عَلَيْهِ، وَ َأعْلَمُهُْم بَِأْمرِ  اُس، ِإن َّ َأَحق َّ الن َّ هَا الن َّ هِ فِيهِ َأي ُ  .الل َّ

ى  ُ لَاتَنْعَقِدُ َحت َّ َئِْن كَانَِت اْلِإمَامَة فَِإْن َشغََب َشاغٌِب اْستُعْتَِب، فَِإْن َأبَى قُوتَِل. وَ لَعَْمرِي ل
 َ اِس، فَمَا ِإلَى ذلَِك َسبِيٌل، وَ ل ِكْن َأهْلُهَا َيحْكُمُونَ عَلَى مَْن غَاَب عَْنهَا، ثُم َّ ل ةُ الن َّ يَْس َيحْضُرَهَا عَام َّ

عَى مَا لَيَْس  اهِدِ َأْن يَرِْجَع وَ لَا لِلْغَائِِب َأْن َيخْتَارَ. َألَا وَ ِإن ِي ُأقَاتُِل رَجُلَيْنِ: رَجُلًا اد َّ لَهُ، وَ  لِلش َّ
 ِ  .آخَرَ مَنََع ال َّذِي عَلَيْه

ها خَيْرُ مَا تَوَاصَى الْعِبَادُ  هِ فَِإن َّ ِتَْقوَى الل َّ هِ ب هِ. وَ  ُأوِصيكُْم عِبَادَ الل َّ بِهِ، وَ خَيْرُ عَوَاقِِب اْلُأمُورِ عِنْدَ الل َّ
ا َأهُْل الْبَصَرِ وَ  بْرِ وَ قَْد فُتَِح بَاُب اْلحَرِْب بَيْنَكُْم وَ بَيْنَ َأهِْل الْقِبْلَةِ، وَ لَا يَحْمُِل هذَا الْعَلَمَ ِإل َّ  الص َّ

ِمَا تُؤْمَرُونَ ِ، فَاْمُضوا ل ى  الْعِلْمِ بِمَوَاِضِع اْلحَق  بِهِ، وَ قِفُوا عِنْدَ مَا تُْنهَوْنَ عَنْهُ. وَ لَا تَعْجَلُوا فِي َأْمرٍ َحت َّ
 ً ِ َأْمرٍ تُنْكِرُونَهُ غِيَرا نُوا، فَِإن َّ لَنَا مََع كُل   .تَتَبَي َّ

 

انش، بشارت دهنده به رحمت  ر وىح او بود و خاتم پيامير محّمد صىل هللا عليه و آله امير

 .فرشدهنده از كي او و بيم

ين مردم نسبت به آن است و داناترين آنها به  اوارترين كس به خالفت قوييى اى مردم! سر

د، از او خواسته ىم ر ى برخير ر شود كه به  فرمانهاى خدا، پس اگر آشوبگرى به فتنه انگير

د بايد پرداخت. به جان خودم سوگند! )اگر  حق بازگردد و اگر امتناع ورزد با او به نير



. 

مام را مردم بايد برگزينند در اين صورت( اگر قرار باشد امامت و خالفت قبول كنيم كه ا

گاه  جز با حضور همه مردم انعقاد نپذيرد، هرگز راىه به سوى آن نتوان يافت )يعنر هيچ

منعقد نخواهد شد( بلكه آنها كه صالحّيت رأى و نظر دارند و اهل حل و عقدند حاكم و 

ان گزينند و عمل آنه خليفه را بر ىم ا نسبت به ساير مردم نافذ است و بعد از آن نه حاضر

 انتخاب ديگرى را دارند. آگاه باشيد من با دو كس ىم
ّ
 رجوع و نه غايبان حق

ّ
جنگم:  حق

 او نيست بخواهد و ديگر آن كس  
ّ
ى كه حق ر عا كند و چير

ّ
نخست آن كس كه به ناحق اد

 كه بر گردن اوست امتناع ورزد
 .كه از دادن حقىّ

ى  گان خدا! شما را به تقوا و ترس از عذاب خدا توصيه ىماى بند  ر ين چير كنم، زيرا تقوا بهيى

ين مرحله پايان كار در پيشگاه  است كه بندگان يكديگر را به آن توصيه ىم نمايند و بهيى

ر شما و اهل قبله روشن گشته است و اين پرچم را جز  د بير خداست. هم اكنون آتش نير

كشند. بنابراين آنچه را به شما  و آگاه به موارد حق، به دوش نىم افراد بينا، با استقامت

ف نماييد و در هيچ كارى  فرمان داده
ّ
اند انجام دهيد و در برابر آنچه از آن نىه شديد توق

پسنديد  تا بر شما روشن نشود عجله نكنيد؛ زيرا ما مجاز هستيم آنچه را شما نىم

 .دهيم)چنانچه خالف فرمان خدا نباشد( تغيير 
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 7نامه 

هُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ ال َّذِيَن بَايَعُوا َأبَابَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثَمانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُْم عَلَيْهِ، فَلَْم يَكُ إ اهِدِ َأْن ن َّ ْن لِلش َّ
ورَى  ما الش ُ ، وَ ِإن َّ ِيَن وَ اْلَأنَْصارِ، فَِإِن اْجتَمَعُوا عَلَى رَجٍُل وَ َيخْتَارَ، وَ لَالِلْغَائِِب َأْن يَرُد َّ لِلْمُهَاِجر

ُ ِإلَى مَا  وه ٍ رَد ُ هِ رِضىً، فَِإْن خَرََج عَْن َأْمرِهِْم خَارٌِج بِطَعٍْن َأْو بِْدعَة ً كانَ ذلَِك لِل َّ ُ ِإمَاما وْه سَم َّ
 َ ِبَاعِهِ غَيْر هُ مَا تَوَل َّى خَرََج مِنْهُ، فَِإْن َأبَى قَاتَلُوهُ عَلَى ات  اهُ الل َّ  .َسبِيِل الْمُؤْمِنِينَ، وَ وَل َّ



. 

 كه با 
ر

ايط و كيفّيت « عثمان»و « عمر»، «ابوبكر»همان كسان بيعت كردند، با همان سر

 .با من بيعت نمودند

  
ّ
بنابراين نه آن كه حاضر بود )هم اكنون( اختيار فسخ دارد و نه آن كه غايب بود اجازه رد

 .كردن

 كىس را امام ناميدند خداوند راضر شورا فقط 
ى

از آِن مهاجران و انصار است اگر آنها همىك

و خشنود است. اگر كىس از فرمان آنها با طعن و بدعت خارج گردد او را به جاى خود 

كنند، چرا كه از غير طريق مؤمنان تبعّيت كرده و  نشانند و اگر طغيان كند با او پيكار ىم ىم

اهه   .سازد رها ىمخدا او را در بير

يانر   اى معاويه! به جانم سوگند اگر با نگاه عقلت بنگرى؛ نه با چشم هوا و هوست، ىم

اترم و ىم« عثمان»كه من از همه در خون  ّ  كه من از آن بر كنار بوده مير
ر

ام، جز اين كه  دان

ر است هر جناينى كه  ر نسبنى را به من بدىه، اكنون كه چنير بخواىه خيانت كنر و چنير

 .والسالم -خواىه بكن ىم

 8نامه 

 

لامُ عَلَيَك يا ناظِرَ َشجَرَةِ طوبى   وِسدرَةِ المُنتَهى  الس َّ
 765املزار الكبري، ابن املشهدي، ص 
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 دادم  اگر ابو عبیده جراح و خالد بن ولید زنده بودند آنها را جانشین خود قرار می

ثَنَا َأبُو الْمُغِيرَةِ، وَعَِصامُ بُْن  ثَنَا َصْفوَانُ، عَْن شُرَْيحِ بِْن عُبَيْدٍ وَرَاِشدِ بِْن حَد َّ خَالِدٍ، قَالا: حَد َّ
 :َسعْدٍ، وَغَيْرِهِمَا، قَالُوا

 َ َب ةَ الْو ِي َأن َّ شِد َّ َلَغَن َاَل: ب َاءً شَدِيدًا، ق اِم وَب َرْغَ حُد َِث َأن َّ بِالش َّ اِب س ُْن اْلخَط َّ َرُ ب ََغ عُم َل ا ب ِي لَم َّ اءِ ف
اِم، ِمَ  الش َّ َألَنِي الل  هُ: ل َِإْن سَ تَخْلَْفتُهُ، ف ٌّ، اْس اِح حَي  َر َّ ُْن اْلج ْدَةَ ب ُو عُبَي ِي، وََأب ِي َأجَل ُْت: ِإْن َأْدرََكن فَقُل

 َ ل َّى الل  هُ عَل ُلُْت: ِإن ِي سَمِعُْت رَسُولََك  صَ مَ؟ ق ل َّ ْهِ وَسَ ل َّى الل  هُ عَلَي دٍ صَ ةِ مُحَم َّ َى ُأم َّ مَ يْهِ اْستَخْلَْفتَهُ عَل ل َّ وَسَ
 ُ َال َِك، وَق َوْمُ ذَل ََأنْكَرَ الْق اِح " ف َر َّ ُْن اْلج ْدَةَ ب ُو عُبَي ِي َأب ًا، وََأمِين ِي ٍ َأمِين ِ نَب ُل  ُوُل: " ِإن َّ لِك َاُل يَق وا: مَا ب

َيٍْش؟!  بُو عُبَيْدَةَ، اْستَخْلَْفُت ثُم َّ قَاَل: فَِإْن َأْدرََكنِي َأجَلِي، وَقَْد تُوُف ِيَ أَ  -يَعْنُونَ بَنِي فِهْرٍ  -عُلْيَى قُر
 َ ل َّى الل  هُ عَل ُلُْت: سَمِعُْت رَسُولََك صَ : لِمَ اْستَخْلَْفتَهُ؟ ق َب ِي عَز َّ وَجَل َّ َألَنِي ر يْهِ مُعَاذَ بَْن َجبٍَل، فَِإْن سَ

هُ ُيحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَِي الْعُلَمَاءِ نَبْذَةً  مَ يَقُوُل: " ِإن َّ  «وََسل َّ

 1/38١مسند أمحد،  

 

 !قِيَْل لِعُمَرَ: لَوْ عَهِْدَت يَا َأمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ 

يْتُهُ، ثُم َّ قَدِْمُت عَلَى رَب ِي، فَقَاَل لِي: لِمَ اْستَخْلَْفتَهُ؟  قَاَل: لَوْ َأْدرَْكُت َأبَا عُبَيْدَةَ ثُم َّ وَل َّ

َ لَقُلُْت: سَمِعُْت عَبْدَكَ وَخَلِيْلََك يَقُوُْل:  ةٍ َأمِيٌْن، وَِإن َّ َأمِيْنَ ه ِ ُأم َّ ةِ: َأبُو عُبَيْدَة)لِكُل    (ذِهِ الُأم َّ



. 

يْتُهُ، فَقَدِْمُت عَلَى رَب ِي، لَقُلْتُ   :وَلَوْ َأْدرَْكُت خَالِدَ بَن الوَلِيْدِ، ثُم َّ وَل َّ

 المُشْرِِكيْنَ( َسل َّهُ الل  هُ عَلَىسَمِعُْت عَبْدَكَ وَخَلِيْلََك يَقُوُْل: )خَالِدٌ َسيٌْف مِْن ُسيُوِْف الل  هِ، 

 1/١53،اذلهيب،سري أعالم انلبالء

 کلام ابوبکر در سقیفه

 ِ ه َ رَُسوُل الل َّ ا تُوُف ِي مَ  -لَم َّ ِ وََسل َّ ُ عَلَيْه ه َ لِيُبَايِعُوا  -َصل َّى الل َّ ِ بَنِي َساعِدَة ُ فِي َسقِيفَة اْجتَمََع اْلَأنَْصار
اِح، فَقَاَل: مَا هَذَا؟ َسعْدَ بَْن عُبَادَةَ،  فَبَلََغ ذَلَِك َأبَا بَكْرٍ، فََأتَاهُْم وَمَعَهُ عُمَرُ وََأبُو عُبَيْدَةَ بُْن اْلجَر َّ

ا اْلُأمَرَاءُ، وَمِنْكُمُ الْوُزَرَاءُ. ثُم َّ قَالَ  ا َأمِيرٌ، وَمِنْكُْم َأمِيرٌ. فَقَاَل َأبُو بَكْرٍ: مِن َّ قَْد  َأبُو بَكْرٍ: فَقَالُوا: مِن َّ
ةِ. جُلَيْنِ عُمَرَ وََأبِي عُبَيْدَةَ َأمِينُ هَذِهِ اْلُأم َّ  رَِضيُت ل َكُْم َأحَدَ هَذَيِْن الر َّ

 165، ص  3الاکمل يف اتلاريخ، ابن األثري، ج 
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 باشند ! فاسق طاعت حاکامن واجب حتی اگر

 

 عربستاناوقاف وزیر سابق  صالح بن عبد العزيز آل الشيخ

ح خود بر عقیده واسطیه به اطاعت از حاکمان حنى   در چند جای سر

 اگر فاسق باشند اشاره نموده؛

 از جمله: 

 

والجماعة في کل  أمير ووال ما دام أن ه لم يخرج عن  ةسن  ل...وهذا الأصل عام عند أهل ا
باٍق لإسلام سم ارج عن الإسلام وکفر بالل  ه کان البحث بحثا آخر فمادام أن  االإسلام فإذا خ

عليه ولو کان ليس معه منه إل ا القدر الذي يصح  معه بقاؤه علی الإسلام؛ فإن  الحج  ماض 
ً فاسقاً  ً أم طالحا معه والجهاد ماض معه وکذا الجمع والجماعات والأعياد؛ سواء کان صالحا

 مستتراً بالفسق الأمر عندهم واحد في ذلک...معلناً للفسق أم 
  ،يف رشح العقیدة الواسطیة الآليل ابلهیة

  80١، ص 3ج  صالح بن عبد العزيز آل الشیخ،
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 نسبت دادن عبارات درر بار امریاملؤمننی به ابوبکر !

ه بن محم د بن عثمان، عن علي  بن محم د بن  أبي سيف، عن أصحابه أن  علي ا عليه حد ثنى عبد الل َّ
الس لام لم ا أجاب محم د بن أبي بكر بهذا الجواب كان ينظر فيه و يتعل مه و يقضى به، فلم ا ظهر عليه 

ية ينظر  و قتل ية بن أبى سفيان، و كان معاو أخذ عمرو بن العاص كتبه أجمع فبعث بها الى معاو
ية به، مر في هذا الكتاب و يعجبه، فقال الوليد بن عق ية لم ا رأى إعجاب معاو بة و هو عند معاو

ية: مه، يا ابن أبى معيط ان ه لا رأى لك، فقال له  بهذه الأحاديث أن تحرق، فقال له معاو
الوليد: ان ه لا رأى لك، أ فمن الر أى أن يعلم الن اس أن  أحاديث أبى تراب عندك؟! تتعل م منها و 

ه ما تقضى بقضائه؟! فعلام تقاتله؟! فقا ية: ويحك أ تأمرني أن أحرق علما مثل هذا؟! و الل َّ ل معاو
سمعت بعلم أجمع منه و لا أحكم و لا أوضح، فقال الوليد: إن كنت تعجب من علمه و قضائه 

ية: لو لا أن  أبا تراب قتل عثمان ثم  أفتانا لأخذنا عنه، ثم  سكت  -فعلام تقاتله؟ فقال معاو
أبى طالب و لكن ا نقول:  -ل: إن ا لا نقول: إن  هذه من كتب علي  بنهنيئة ثم  نظر إلى جلسائه فقا

د يق كانت عند ابنه محم د فنحن نقضي بها و نفتي فلم تزل تلك . ان  هذه من كتب أبى بكر الص 
ها من أحاديث علي   ال كتب في خزائن بنى أمي ة حت ى ول ى عمر بن عبد العزيز فهو ال ذي أظهر أن 

  الس لامبن أبي طالب عليه 
ية اشتد  ذلك عليه  . فلم ا بلغ علي  أبي طالب عليه الس لام أن  ذلك الكتاب صار إلى معاو

 

بن حممد اثلقيف الكويف،  میالغارات ، ابراه  
 ط احلديثة 373-371، ص 1ج
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 استغاثه به رسول خدا صل ی الل  ه علیه و آله و سل م

ِ وَكَاَن خَازِنُ وروى بن َأبِي َشيْبَةَ بِِإْسنَادٍ َصحِيٍح مِْن  ارِي  اِن عَْن مَالٍِك الد َّ م َّ رِوَايَةِ َأبِي َصاِلحٍ الس َّ
هُ عَلَيْهِ وََسل َّ  بِي َّ َصل َّى الل َّ َاءَ رَجٌُل ِإلَى قَبْرِ الن َّ َحٌْط فِي زَمَِن عُمَرَ فَج اَس ق مَ فَقَاَل عُمَرَ قَاَل َأَصاَب الن َّ

 َ تَِك ف ِ اْستَْسِق لُِأم َّ ه ُ ائِْت عُمَرَ يَا رَُسوَل الل َّ جَُل فِي الْمَنَاِم فَقِيَل لَه هُْم قَْد هَل َكُوا فََأتَى الر َّ ِإن َّ
 َ َارِِث الْمُز نِي ُ اْلحَدِيَث وَقَْد رَوَى َسيٌْف فِي الْفُتُوِح َأن َّ ال َّذِي رََأى الْمَنَامَ الْمَذُْكورَ هُوَ بِلَاُل بُْن اْلح

 ِ حَابَةِ وََظهَرَ بِهَذَا كُل  هُ الْمُوَف ِقُ َأحَدُ الص َّ ةِ َأيًْضا وَالل َّ رْجَمَةِ لَِأْصِل هَذِهِ الْقِص َّ  هِ مُنَاَسبَةُ الت َّ

 ٦٩8_۵۹۴، ص ۲ج  ،فتح ابلاري، ابن حجر عسقالین

: َأخْبَرَنَا َأبُو نَصْرِ بُْن قَتَادَةَ وََأبُو بَكْرٍ الْفَارِسِي ُ قَالَا َافُِظ َأبُو بَكْرٍ الْبَْيهَقِي ُ ثَنَا َأبُو عَمْرِو وَقَاَل اْلح : حَد َّ
 َ يَة ثَنَا َأبُو مُعَاوِ ثَنَا َيحْيَى بُْن َيحْيَى، حَد َّ ، حَد َّ هْلِي ُ ُ بُْن عَلِي ٍ الذ ُ ثَنَا ِإبْرَاهِيم ، عَِن بُْن مَطَرٍ، حَد َّ

 ْ َحٌْط فِي زَمَاِن عُمَرَ ب اَس ق ، عَْن مَالٍِك قَاَل: َأَصاَب الن َّ َاءَ اْلَأعْمَِش، عَْن َأبِي َصاِلحٍ اِب، فَج ِن اْلخَط َّ
بِي ِ  هُْم قَْد  رَجٌُل ِإلَى قَبْرِ الن َّ تَِك فَِإن َّ هَ لُِأم َّ هِ اْستَْسِق الل َّ مَ،، فَقَاَل: يَا رَُسوَل الل َّ ِ وََسل َّ هُ عَلَيْه َصل َّى الل َّ

مَ، فِي الْمَنَاِم، ِ وََسل َّ ُ عَلَيْه ه هِ، َصل َّى الل َّ ُ رَُسوُل الل َّ ُ مِن ِي  هَل َكُوا. فََأتَاه َ فََأقْرِئْه فَقَاَل: " ائِْت عُمَر
 َ َ عُمَر جُُل فََأخْبَر ُ عَلَيَْك الْ كَيَْس الْ كَيَْس ". فََأتَى الر َّ كُْم مُْسقَوْنَ، وَقُْل لَه ُ َأن َّ لَامَ وََأْخبِرْه  الس َّ

ا مَا عَجَزُْت عَنْهُ. وَهَذَا ِإْسنَادٌ َصحِيحٌ   .فَقَاَل: يَا رَب ِ مَا آلُو ِإل َّ

 

 5٦_5١، ص 10ابلداية وانلهاية، ابن کثري، ج 


