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 معاویه در نخیله

َ وََسعِيدُ بُْن مَنُْصوٍر  ثَنَا َأبُو بَكْرٍ بُْن َأبِي َشيْبَة َ ثَنَا اْلَأعْمَِش عَْن عَمْرِو بِْن حَد َّ يَة قَالَا: ثَنَا َأبُو مُعَاوِ
 ِ َخيْلَة ُ بِالن ُّ يَة ِنَا مُعَاوِ َيْدٍ. قَاَل: َصل َّى ب َ عَْن َسعِيدِ بِْن ُسو ة ِ  -مُر َّ ِ فِي  -يَعْنِي خَارَِج الْ كُوفَة ُمُعَة اْلج

َلْتُكُْم لِتَُصو َحى ثُم َّ َخطَبَنَا فَقَاَل: مَا قَات وا، قَْد عَرَفُْت الض ُّ وا وَلَا لِتُزَك ُّ وا وَلَا لِتَُحج ُّ مُوا وَلَا لِتَُصل ُّ
رَ عَلَيْكُْم، فَقَْد أعطانى الل  ه ذلك وأنتم كارهون َلْتُكُْم لَِأتََأم َّ مَا قَات كُْم تَْفعَلُونَ ذَلَِك، وَل َِكْن ِإن َّ « . َأن َّ

دُ بُْن َسعْدٍ عَْن يَعْلَى بِْن عُبَيْدٍ عَ  دُ بُْن َسعْدٍ: حدثنا عارم ثنا رواه مُحَم َّ ِن اْلَأعْمَِش بِهِ. وَقَاَل مُحَم َّ
يَةَ عَمَِل َسنَتَيْنِ عَمََل عُمَرَ مَا َيخْرِمُ فِيهِ، ثُم َّ إنه  ِ َأن َّ مُعَاوِ هْرِي  بعد حماد بن يزيد عَْن مَعْمَرٍ عَِن الز ُّ

 عن ذلك.

 8/131، ابن كثري،ط الفكر  -ابلدايه وانلهايه 

 معاویه با سعد بن ابی وّقاص ماجرای

ادٍ  دُ بُْن عَب َّ ُ بُْن َسعِيدٍ، وَمُحَم َّ ثَنَا قُتَيْبَة ْفِظ  -حَد َّ َ ابُْن  -وَتَقَارَبَا فِي الل َّ ٌ وَهُو ثَنَا حَاِتم قَالَا: حَد َّ
اٍص، عَنْ  -ِإْسمَاعِيَل  ِيهِ، قَاَل: َأمَرَ  عَْن بُكَيْرِ بِْن مِْسمَاٍر، عَْن عَامِرِ بِْن َسعْدِ بِْن َأبِي وَق َّ َأب

 َ ا مَا ذَكَرُْت ث رَاِب؟ فَقَاَل: َأم َّ يَةُ بُْن َأبِي ُسْفيَانَ َسعْدًا فَقَاَل: مَا مَنَعََك َأْن تَسُب َّ َأبَا الت ُّ لَاثًا مُعَاوِ
هُ، لََأْن تَكُونَ لِي وَ  مَ فَلَْن َأُسب َّ اِحدَةٌ مِْنهُن َّ َأَحب ُّ ِإلَي َّ مِْن قَالَهُن َّ لَهُ رَُسوُل الل  هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ

يهِ، فَقَا فَهُ فِي بَعِْض مَغَازِ مَ يَقُوُل لَهُ، خَل َّ عَِم، سَمِعُْت رَُسوَل الل  هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ َل لَهُ حُمْرِ الن َّ
 ُ بْيَاِن؟ فَقَاَل لَه ِ ْفتَنِي مََع الن ِسَاءِ وَالص  ٌّ: يَا رَُسوَل الل  هِ خَل َّ مَ:  عَلِي  ِ وََسل َّ ُ عَلَيْه ِ َصل َّى الل  ه رَُسوُل الل  ه
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ةَ بَعْدِي»§ هُ لَا نُبُو َّ ا َأن َّ وَسَمِعْتُهُ يَقُوُل يَوْمَ « َأمَا تَرْضَى َأْن تَكُونَ مِن ِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِْن مُوسَى؟ ِإل َّ
 َ َ وَرَُسولَهُ، »َخيْبَر َ رَجُلًا ُيحِب ُّ الل  ه ايَة ْعطِيَن َّ الر َّ ُ لَأُّ ُ وَرَُسولُه ُ الل  ه ه قَاَل فَتَطَاوَلْنَا لَهَا فَقَاَل: « وَُيحِب ُّ

ا» ا نَزَلَْت « اْدعُوا لِي عَلِي ًّ َ ِإلَيْهِ، فَفَتََح الل  هُ عَلَيْهِ، وَلَم َّ ايَة ِ َأْرمَدَ، فَبََصَق فِي عَيْنِهِ وَدَفََع الر َّ تِيَ بِه فَأُّ
 ْ [ دَعَا رَُسوُل الل  هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ 16نَاءَنَا وََأبْنَاءَكُْم{ ]آل عمران: هَذِهِ اْلآيَةُ: }فَقُْل تَعَالَوْا نَْدعُ َأب

ا وَفَاطِمَةَ وََحسَنًا وَُحسَيْنًا فَقَاَل:  مَ عَلِي ًّ  «اللهُم َّ هَؤُلَاءِ َأهْلِي»وََسل َّ

 4/1881صحيح مسلم، 

 دفاع جناب ام سلمه سالم اهلل علیها 

ثَنَا َأبُو َجعْفَرٍ  ، ثنا حَد َّ يْمِي ُّ َافُِظ، بِهَْمدَانَ، ثنا َأْحمَدُ بُْن مُوسَى بِْن ِإْسحَاَق الت َّ َأْحمَدُ بُْن عُبَيْدٍ اْلح
، قَاَل: سَمِعُْت َأبَا ِإْسحَاَق الت َّمِيمِي َّ يَقُوُل: سَمِعْ  ُ بُْن عُثْمَانَ الْبَجَلِي ُّ ُت َأبَا َجنْدَُل بُْن وَالٍْق، ثنا بَُكيْر

هِ  بَعْتُهُْم، عَبْدِ الل َّ اُس عُنٌُق وَاِحدٌ، فَات َّ اْلجَدَلِي َّ يَقُوُل: َحجَْجُت وََأنَا غُلَامٌ، فَمَرَْرُت بِالْمَدِينَةِ وَِإذَا الن َّ
 ْ ب مَ فَسَمِعْتُهَا تَقُوُل: يَا َشبِيَب بَْن رِ ِ وََسل َّ ُ عَلَيْه بِي ِ َصل َّى الل  ه َ زَْوِج الن َّ م ِ َسلَمَة ، ِعٍِّ ٍ فَدَخَلُوا عَلَى أُّ

مَ  ِ وََسل َّ ِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْه ه تَاهُ، قَالَْت: يُسَب ُّ رَُسوُل الل َّ م َّ يِْك يَا أُّ فِي فََأجَابَهَا رَجٌُل ِجلٌْف جَاٍف: لَب َّ
ِيدُ عَرََض  َ نُر ا لَنَقُوُل َأْشيَاء نَادِيكُْم؟ قَاَل: وََأن َّى ذَلَِك؟ قَالَْت: فَعَلِي ُّ بُْن َأبِي َطالٍِب، قَاَل: ِإن َّ

مَ يَقُوُل: ا ِ وََسل َّ هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْه نْيَا، قَالَْت: فَِإن ِي سَمِعُْت رَُسوَل الل َّ نِي، »لد ُّ ا فَقَْد َسب َّ مَْن َسب َّ عَلِي ًّ
هَ تَعَالَى نِي فَقَْد َسب َّ الل َّ    «وَمَْن َسب َّ

 3/131املستدرک یلع الصحيحني، احلاکم انلیسابوري، 
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 صّلی اهلل علیه و آله و سّلمتوسط معاویه باالی منرب رسول اهلل علیه السالم لعن نفس الرسول 

ية فدخل المدينة وأراد أن يلعن عليا على منبر رسول الل  ه صل ى  ولما مات الحسن بن علي، حج معاو
الل  ه عليه وسلم، فقيل له: إن ههنا سعد بن أبي وقاص ولا نراه يرضى بهذا، فابعث إليه وخذ رأيه. 
ية  فأرسل إليه وذكر له ذلك، فقال: إن فعلت لأخرجن  من المسجد ثم لا أعود إليه! فأمسك معاو

وكتب إلى عماله أن يلعنوه على المنابر، ففعلوا.  عن لعنه حتى مات سعد، فلما مات لعنه على المنبر
ية  :فكتبت أم سلمة زوج النبي صل ى الل  ه عليه وسلم إلى معاو

ه على منابركم، وذلك أنكم تلعنون علي  بن أبي طالب ومن أحب ه، وأنا أشهد أن  إنكم تلعنون الل  ه ورسول
 فلم يلتفت إلى كلامها. .الل  ه أحب ه ورسوله

 العقد الفريد، ابن عبد رّبه، 111-114/1

 گفتگوی معاویه با دخرت عثامن

ا هَا بَعْدَ اْجتِمَاِع الن َّ ةٍ َحج َّ َل َحج َّ يَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ َأو َّ ِس عَلَيْهِ، حدثني علوان بن َصاِلِح بِْن َكيْسَانَ َأن َّ مُعَاوِ
ا  انَ، فَلَم َّ هَ ِإلَى دَارِ عُثْمَانَ بِْن عَف َّ َيٍْش، فَتَوَج َّ ارِ فَلَقِيَهُ اْلحَسَُن وَاْلحُسَيْنُ وَرِجَاٌل مِْن قُر دَنَا ِإلَى بَاِب الد َّ

 َ ِمَْن مَعَهُ: انْصَرِفُوا ِإلَى مَنَازِل ِكُْم ف ُ ل يَة ُ بِنُْت عُثْمَانَ وَنَدَبَْت َأبَاهَا، فَقَاَل مُعَاوِ ِإن َّ لِي َصاَحْت عَائِشَة
 َ ِ وَقَاَل ل ِ الدار، فانصرفوا ودخل فسكن عائشة بنت عثمان، وََأمَرَهَا بِالْ كَف  ً فِي هَذِه هَا: يَا حَاجَة

بِنَْت َأِخي إن الناس أعطونا سلطاننا فََأْظهَرْنَا لَهُْم ِحلْمًا َتحْتَهُ غََضٌب، وََأْظهَرُوا لَنَا طاعة تحتها حقد، 
فبعناهم هذا بهذا، وباعونا هذا بهذا، فان أعطيناهم غير ما اشتروا منا شحوا علينا بحقنا وغمطناهم 

ِنَا، ثُم َّ لَا نَْدرِي  بحقهم، ومع كل إنسان منهم شيعته، وهو يرى مكان شيعته، فَِإْن نَكَثْنَاهُْم نَكَثُوا ب
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ً مِْن ِإمَاءِ  أتكون ُ َأْم عَلَيْنَا؟ وََأْن تَكُونِي ابْنَةَ عثمان أمير المؤمنين أحب إلى َأْن تَكُونِي َأمَة ائِرَة لَنَا الد َّ
ِ  .الْمُْسلِمِينَ  َلَُف َأنَا لَِك بَعْدَ َأب  يكِ وَنِعْمَ اْلخ

 8/133ط الفكر ،ابن كثري،  -ابلدايه وانلهايه 

 نیصفّ  انیدر جر  یو ذهب هیمیسه گانه ابن ت یبند میتقس

للأئمة في هذه بعينها كلام ينقل عنهم، ولا وقع هذا في الإسلام، إلا أن يكون في قصة علي  ليس
ية، ومعلوم أن أكثر علماء الصحابة لم يروا القتال مع واحد منهما، وهو قول جمهور أهل السنة  ومعاو

السلف  منوالحديث، وجمهور أهل المدينة والبصرة، وكثير من أهل الشام ومصر وال كوفة وغيرهم 
 .والخلف

 898ص  ميه،يمراتب اإلمجاع، ابن ت نقد

ِ ِصف ِيْنَ عَلَى َأقسَامٍ  ِل بَعْدَ وَقْعَة ْدرِ الَأو َّ اُس فِي الص َّ وْنَ :وَكَانَ الن َّ ْولُو العِلْمِ، وَهُم مُحِب ُّ ةٍ: وَهُم أُّ َأهُْل ُسن َّ
َ بَيْنَهُم؛  وْنَ عَِن الخَوِض فِيْمَا َشجَر حَابَةِ، كَاف ُّ مَمٍ لِلص َّ دِ بِن َسلَمَةَ، وَأُّ ثُم َّ ِشيْعَةٌ: .كسَعٍْد، وَابِْن عُمَرَ، وَمُحَم َّ

 ٌ هُم مُْسلِمُوْنَ بُغَاةٌ َظلَمَة يَقُوْلُوْنَ: ِإن َّ ْن حَارَبُوا عَلِي اً، وَ َبُوا .يَتَوَالَوْنَ، وَيَنَالُوْنَ مِم َّ ثُم َّ نَوَاِصُب: وَهُمُ ال َّذِيَْن حَار
 ْ َلِيْفَةَ عُثْمَانَ عَلِي اً يَوْمَ ِصف ِي يَقُوْلُوْنَ: خَذََل الخ ْونَ بِِإْسلاَِم عَلِي ٍ وََسابِقِيْه، وَ يُقِر ُّ  .نَ، وَ

 سري أعالم انلبالء ، اذلهيب، ط الرسالة،  ج  1 ، ص  384
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 علیهم السالماهل بیت  دشمنبا  ّلمسصّلی اهلل علیه و آله و  خدا رسولدشمنی 

 َ ثَن انَ قَاَل: حَد َّ ثَنَا َأبُو غَس َّ َل َّاُل، وَعَلِي ُّ بُْن الْمُنْذِرِ، قَالَا: حَد َّ ثَنَا اْلحَسَُن بُْن عَلِي ٍ اْلخ ا َأْسبَاُط بُْن نَصْرٍ، حَد َّ
م ِ َسلَمَةَ، عَْن زَيْدِ بِْن َأْرقَمَ، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ال ، عَْن ُصبَيٍْح مَوْلَى أُّ ِ د ِي  مَ عَِن الس ُّ هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ ل َّ

، وَفَاطِمَةَ، وَاْلحَسَِن، وَاْلحُسَيْنِ،:  ِمَنْ  ِسلْمٌ  َأنَا§»لَعَلِي ٍ ِمَنْ  وَحَْربٌ  َسالَمْتُمْ، ل ْ  ل َبْتُم  «حَار
 سنن ابن ماجه، 18/1

  «أنا حرب ملن حاربتم»به روایت  سبتن یشاه عبد العزیز دهلوتوجیه 

و  «حرب ملن حاربتم مأنا سلم ملن ساملت»اهل العبا را فرمود:  مرویست که آنجناب  یقو نیز در کتب هر دو فر

 .ت امری و دیگر ائمه نیز کفر باشدحرب رسول اهلل بال شبهه کفر است پس حرب حرض

و تغلیظ است در حماربت این  بلکه هتدید ستیکالم مراد ن تیققل سنّت میگویند که ازین حدیث حاه

 است... رآنست که آن حماربت اشد کبائ بیان و ارانبزرگو

  334، ص نا عرشيه، شاه عبد العزيز دهلویحتفه اث                          

                  یوهاب یپدرش در کالم صالب یهادر رابطه با جنگی علیه السالم نظر امام جمتب

موقف الحسن بن علي رضي الل  ه عنه هو موقف أهل السنة والجماعة من الحرب التي وقعت بين  ان
الصحابة ال كرام رضي الل  ه عنهم وهو الإمساك عما شجر بينهم إلا فيما يليق بهم رضي الل  ه عنهم لما 

كل  ىيسببه الخوض في ذلك من توليد العداوة والحقد والبغض لأحد الطرفين وقالوا: إنه يجب عل
يعترف لهم بسوابقهم،  يترحم عليهم ويحفظ لهم فضائلهم، و يترضى عنهم و مسلم أن يحب الجميع و
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وينشر مناقبهم وأن الذي حصل بينهم إنما كان عن اجتهاد والجميع مثابون في حالتي الصواب 
 والخطأ

 189حممد صاليب، ص  شخصيته وعرصه، یلع –احلسن بن يلع  أمرياملؤمنني

 علیه السالم جمتبیامام اخالق 

َ الَأثْرَمُ، عَْن َأبِي عُبَيْدَةَ، عَْن يُونَُس بِْن َحبِيٍب قَالَ  ثَنِي عَلِي ُّ بُْن الْمُغِيرَة ٌ اْلحَسََن بَْن  :حَد َّ مَدََح َشاعِر
خير المال ما وقي عَلِي ٍ فََأْعطَاهُ عَشْرَةَ آلاِف دِْرهٍَم!!! فَقِيَل: َأتُعْطِيهِ عَشْرَةَ آلاِف دِْرهٍَم؟ قال: ]إن 

هِ وَل هِ مَا َأخَاُف َأْن يَقُوَل: لَْسَت بِابِْن رَُسوِل الل َّ حْدُوثَةِ، وَالل َّ ا )به( الْعِرَْض، وَاْكتُِسَب بِهِ ُحْسُن الأُّ
 َ هِ، وَلا ع ُ رَُسوَل الل َّ ا وَلا فَاطِمَةَ، ابِْن عَلِي ٍ وَلا ابِْن فَاطِمَةَ، وَل َِكن ِي َأخَاُف َأْن يَقُوَل: ِإن ََّك لا تُْشبِه لِي ًّ

هُْم لخير م هِ ِإن َّ  ني، وأخرى إن الرجل أملني ورجانيوَالل َّ

  3/84أنساب األرشاف، ابلالذري،                       

نا عبيد الل  ه بن عباس عن شيخ من بني جمح عن رجل من أهل الشام قال قدمت المدينة فرأيت 
فحسدت والل  ه عليا أن يكون له ابن مثله قال رجلا جهري كحالة فقلت من هذا قالوا الحسن بن علي 

فأتيته فقلت أنت ابن أبي طالب قال أبي ابنه فقلت بك وبأبيك وبك وبأبيك قال وأزم لا يرد الي 
شيئا ثم قال أراك غريبا فلو استحملتنا حملناك وان استرفدتنا رفدناك وان استعنت بنا اعناك قال 

 ب الي منهفانصرفت والل  ه عنه وما في الأرض أحد اح

 13/848تاريخ دمشق، ابن عساكر، 



. 

 نسخه خطی موقوفه شاه عباس صفوی که رسقت و به ترکیه منتقل شد:

الصفوی بر آستانه مقدسه  باسنه علی بن ابی طالب علیه السالم عوقف نمود این کتاب را کلب آستا

 ونریو هر که ب نربند ونریکه هر که خواهد بخواند، مرشوط آن که از آن آستانه بشاه صفی علیه الرمحة 

 «السالم بوده باشد هیعل نیخون امام حس کیرشبرد، 
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