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 السالم  امازدواج استثنایی حرضت زهرا و امری املؤمننی علیه

 

امءِ  ُجُكم ، إّلا فاطَِمَة َفإِنَّ َتزوجَيها َنَزَل ِمَن السَّ ُج فیُكم وُاَزوِّ  إنَّام أَنا َبََشٌ ِمثُلُكم أَتَزوَّ

 5/565الاکيف، 

 و غصب خالفتعلت جنگ نكردن امری املؤمننی علیه السالم در ماجرای سقیفه 

ِد ْبِن َعاِمٍر َعْن عَ  َسنْیُ ْبُن ُُمَمَّ َثنَا اْْلُ وٍر )رمحه اهلل( َقاَل َحدَّ ِد ْبِن َمْْسُ َثنَا َجْعَفُر ْبُن ُُمَمَّ ِْْد اهللَِّ ْبِن َحدَّ ِه َع مِّ

ِْْد اهللَِّ )ع( قَ  ْن َذَكَرُه َعْن َأِِب َع ِد ْبِن َأِِب ُعَمرْیٍ َعمَّ اَل ُقْلُت َلُه َما َباُل َأِمرِی املُْْؤِمننَِی )ع( ََلْ ُیَقاتِْل َعاِمٍر َعْن ُُمَمَّ

ْبنَا الَِّذیَن َكفَ  ُلوا َلَعذَّ ُروا ِمنُْهْم َعذابًا َألِیاًم َقاَل ُفاَلنًا َو ُفاَلنًا َو ُفاَلنًا َقاَل ِِلَیٍة ِِف كَِتاِب اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ َلْو َتَزیَّ

َزاُیلِِهْم َقاَل َوَدائَِع ُمْؤِمننَِی ِِف َأْصاَلِب َقْوٍم َكافِِریَن َو َكَذلَِك اْلَقائُِم )ع( َلْن َیْظَهَر َأَبدًا ُقْلُت َو َما َیْعنِي بِتَ 

ُرَج َوَدائُِع اهللَِّ َتَعاََل َفإَِذا َخَرَجْت َظَهَر َعََل َمْن َظَهَر ِمْن َأْعَداِء اهللَِّ َفَقَتَلُهمْ   َحتَّى ََتْ

 

ِد ْبنِ   َثنَا َجْعَفُر ْبُن ُُمَمَّ ِر اْلَعَلِويُّ )رمحه اهلل( َقاَل َحدَّ ُر ْبُن َجْعَفِر ْبِن املَُْظفَّ َثنَا املَُْظفَّ  َمْسُعوٍد َعْن َأبِیِه َعْن َحدَّ

ُْوٍب َعْن إِْبَراِهیَم  َسِن ْبِن َُمْ ٍد َعِن اْْلَ َد ْبِن ُُمَمَّ ٍد َعْن َأمْحَ ِْْد اهللَِّ )ع( َعِِلِّ ْبِن ُُمَمَّ اْلَكْرِخيِّ َقاَل ُقْلُت ِِلَِِب َع

ًا ِِف ِدیِن اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ َقاَل َبََل قَ  اَل َفَكْیَف َظَهَر َعَلْیِه َأْو َقاَل َلُه َرُجٌل َأْصَلَحَك اهللَُّ َأ ََلْ َیُكْن َعِِلٌّ )ع( َقِویا

َعُه ِمْن َذلَِك َقاَل آَیٌة ِِف كَِتاِب اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ َمنََعْتُه َقاَل ُقْلُت َو َأيُّ آَیٍة َقاَل اْلَقْوُم َو َكْیَف ََلْ َیْدَفْعُهْم َو َما َمنَ 

ُه َكاَن هللَِِّ َعزَّ َو َج  ْبنَا الَِّذیَن َكَفُروا ِمنُْهْم َعذابًا َألِیاًم إِنَّ ُلوا َلَعذَّ نَی ِِف َأْصاَلِب لَّ َوَدائُِع ُمْؤِمنِ َقْوُلُه َتَعاََل َلْو َتَزیَّ

ُرَج اْلَوَدائُِع َفَلامَّ َخَرَج  اْلَوَدائُِع َظَهَر َعِِلٌّ َعََل  َقْوٍم َكافِِریَن َو ُمنَافِِقنَی َفَلْم َیُكْن َعِِلٌّ )ع( لَِیْقُتَل اِْلَباَء َحتَّى ََتْ



. 

َْْیِت َلْن َیْظَهرَ  َأَبدًا َحتَّى َتْظَهَر َوَدائُِع اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ َفإَِذا َظَهَرْت َظَهَر  َمْن َظَهَر َفَقاَتَلُه َو َكَذلَِك َقائُِمنَا َأْهَل اْل

 َعََل َمْن َظَهَر َفَقَتَلهُ 

 1/141علل الرشايع، الشيخ الصدوق، 

 ماجرای خطْه بسیار مهم امام جمتْی علیه السالم

ربیعة اّلشعري قال : حدثنا عِل كتاب الربهان : أخربنا أمحد بن سعید قال : حدثنا ُممد بن الفضل بن 

بن حسان قال : حدثنا عْدالرمحن ابن كثری ، عن جعفر ، عن أبیه ، عن عِل بن اْلسنی : قال : ملا أمجع 

اْلسن بن عِل عَل صلح معاویة خرج حتى لقیه فلام اجتمعا قام معاویة خطیْا فصعد املنرب وأمر اْلسن 

ة ، فقال : هذا اْلسن بن عِل رآين للخالفة أهال وَل یر نفسه أن یقوم أسفل منه بدرجة ، ثم تكلم معاوی

هلا أهال ، وقد أتانا لیْایع ، ثم قال : قم یا حسن ، فقام اْلسن  فخطب فقال : اْلمد هلل املستحمد باّلّلء 

 ، وتتابع النعامء ، وصارفات الشداید والْالء ، عند الفهامء وغری الفهامء املذعننی من عْاده ّلمتناعه

املخلوقنی من أن حتیط بمكنون  بجالله وكربیائه وعلوه عن ْلوق اّلوهام بْقائه املرتفع عن كنه طیات

غیْه ، رویات عقول الرائنی ، وأشهد أن ّل إله إّل اهلل وحده ّل رشیك له ِف ربوبیته ، ووجوده وحدانیته 

اصطفاه وانتجْه وارتضاه ،  ، صمدا ّل رشیك له فردا ّل وتر معه ، وأشهد أن ُممدا عْده ورسوله ،

فْعثه داعیا إَل اْلق رساجا منریا ، وللعْاد مما خيافون نذیرا ، وملا یأملون بشریا فنصح لالمة ، وصدع 

 .بالرسالة ، وأبان هلم درجات العاملة شهادة علیها أموت وأحَش ، وهبا ِف اّلجلة اقرب واحرب

فعوا ، إنا أهل بیت أكرمنا اهلل باّلسالم ، واختارنا وأقول معَش املالء فاستمعوا ولكم أفئدة وأسامع 

واصطفانا واجتْانا ، فأذهب عنا الرجس وطهرنا تطهریا والرجس هو الشك فال نشك ِف اْلق أبدا 



. 

وطهرنا وأوّلدنا من كل ]أفن وغیة[ خملصنی إَل آدم َل یفرتق الناس فرقتنی إّل جعلنا ِف خریمها ، حتى 

 .النْوة ، واختاره للرسالة ، وأنزل علیه كتابهبعث اهلل عزوجل ُممدا  ب

ثم أمره بالدعاء إَل اهلل عزوجل ، فكان أِب رضوان اهلل علیه أول من استجاب هلل ولرسوله ، وقد قال اهلل 

فرسول اهلل  بینة « أفمن كان عَل بینة من ربه ویتلوه شاهد منه»جل ثناؤه ِف كتابه املنزل عَل نْیه املرسل 

 .الذي یتلوه شاهد منه من ربه وأِب

وقد قال رسول اهلل  حنی أمره أن یسری إَل أهل مكة بربائة : رس هبا یا عِل فاين امرت أن ّل یسری هبا إّل أنا 

أو رجل مني فعِل من رسول اهلل ورسول اهلل منه ، وقال له حنی قىض بینه وبنی جعفر وبنی زید بن حارثة 

ني وأنا منك ، وأنت ويل كل مؤمن بعدي فصدق ]أِب[ رسول اهلل ِف ابنة محزة وأما أنت یا عِل فرجل م

ووقاه بنفسه ، ِف كل موطن یقدمه رسول اهلل وِف كل شدیدة ثقة منه وطمأنینة إلیه ، لعلمه بنصیحته هلل 

 .ولرسوله

وكان أِب سابق السابقنی إَل اهلل ورسوله و أقرب اّلقربنی وقد قال اهلل «السابقون اولئك املقربون

[ فأِب كان أوهلم ٢« ]ّل یستوي منكم من أنفق من قْل الفتح وقاتل اولئك أعظم درجة»وجل عز

 .إسالما ، وأقدمهم هجرة وأوهلم نفقة

والذین جاؤا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا وّلخواننا الذین سْقونا باّلیامن وّل جتعل ِف »وقال : 

ناس من بعده من مجیع اّلمم یستغفرون له بسْقهم فال« قلوبنا غال للذین آمنوا ربنا إنك رؤف رحیم

السابقون اّلولون من املهاجرین »إیاهم إَل اّلیامن بنْیه  وَل یسْقه إَل اّلیامن أحد وقد قال اهلل عزوجل : 



. 

جلمیع السابقنی وهو سابقهم وكام أن اهلل عزوجل ]فضل السابقنی[  «واّلنصار الذین إتْعوهم باحسان

 .كذلك فضل سابق السابقنی عَل السابقنیعَل املتخلفنی ، ف

ِف سْیل اهلل ّل أجعلتم سقایة اْلاج وعامرة املسجد اْلرام كمن آمن باهلل ورسوله وجاهد »وقال تعاَل 

فكان أِب املؤمن باهلل والیوم اّلخر واملجاهد ِف سْیل اهلل وفیه نزلت هذه اّلیة ،  «یستون عند اهلل

بن عمه جعفر ]فقتال شهیدین ِف قتَل[ كثریة معهام فجعل اهلل محزة واستجاب رسول اهلل عمه محزة وا

یشاء وذلك سید الشهداء من بینهم ، وجعل جناحنی جلعفر یطری هبام مع ]املالئكة[ ِف اجلنان كیف 

وملنزلتهام هذه ولقرابتهام منه ، وصَل رسول اهلل  عَل محزة سْعنی صالة من بنی  ملكاهنام من رسول اهلل

 .الذین استشهدوا[ معه ]الشهداء

وأنه أقرب املقربنی من اهلل ، ورسوله  وجعل لنساء النْي أجرین ]للمحسنة منهن وللمسیئة منهن وزرین

[وكان أِب سابق السابقنی إَل اهلل ١« ]السابقون اولئك املقربون السابقون»، وقد قال اهلل عزوجل 

یستوي منكم من أنفق من قْل الفتح وقاتل اولئك ّل »ورسوله و أقرب اّلقربنی وقد قال اهلل عزوجل 

 .[ فأِب كان أوهلم إسالما ، وأقدمهم هجرة وأوهلم نفقة٢« ]أعظم درجة

 

والذین جاؤا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا وّلخواننا الذین سْقونا باّلیامن وّل جتعل ِف »وقال : 

من بعده من مجیع اّلمم یستغفرون له  [ فالناس٣« ]قلوبنا غال للذین آمنوا ربنا إنك رؤف رحیم

السابقون اّلولون من »وَل یسْقه إَل اّلیامن أحد وقد قال اهلل عزوجل :  ْقهم إیاهم إَل اّلیامن بنْیهبس
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جلمیع السابقنی وهو سابقهم وكام أن اهلل عزوجل ]فضل «املهاجرین واّلنصار الذین إتْعوهم باحسان

 .فضل سابق السابقنی عَل السابقنیالسابقنی[ عَل املتخلفنی ، فكذلك 

أجعلتم سقایة اْلاج وعامرة املسجد اْلرام كمن آمن باهلل ورسوله وجاهد ِف سْیل اهلل ّل »وقال تعاَل 

فكان أِب املؤمن باهلل والیوم اّلخر واملجاهد ِف سْیل اهلل وفیه نزلت هذه اّلیة ، « یستون عند اهلل

ه جعفر ]فقتال شهیدین ِف قتَل[ كثریة معهام فجعل اهلل محزة واستجاب رسول اهلل عمه محزة وابن عم

سید الشهداء من بینهم ، وجعل جناحنی جلعفر یطری هبام مع ]املالئكة[ ِف اجلنان كیف یشاء وذلك 

ملكاهنام من رسول اهلل  وملنزلتهام هذه ولقرابتهام منه ، وصَل رسول اهلل  عَل محزة سْعنی صالة من بنی 

 .ین استشهدوا[ معه]الشهداء الذ

ملكاهنن من رسول اهلل   ضعفنی وجعل لنساء النْي أجرین ]للمحسنة منهن وللمسیئة منهن وزرین

وجعل الصالة ِف مسجد رسول اهلل بألف صالة ِف سائر[ املساجد إّل مسجد خلیله إبراهیم  بمكة ملكان 

ُممد وعَل آل ]ُممد ، فأخذ[ من كل  رسول اهلل من ربه و لفضیلته وعلم رسول اهلل املؤمننی الصالة عَل

فریضة واجْة ، وأحل اهلل عزوجل الغنیمة لرسوله وأحلها  9مسلم أن یصِل علینا مع الصالة عَل النْي 

 .لنا معه. وحرم علیه الصدقة وحرم علینا معه ، كرامة أكرمنا اهلل هبا ، وفضیلة فضلنا هبا عَل سایر العْاد

قل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم »جحده أهل الكتاب : حیث  وقال تْارك وتعاَل ملحمد

فأخرج رسول اهلل من اّلنفس هو وأِب ، ومن «وأنفسنا وأنفسكم ثم نْتهل فنجعل لعنة اهلل عَل الكاذبنی

ام إن»الْننی أنا وأخي ومن النساء أمي فاطمة ، فنحن أهله ، ونحن منه وهو منا ، وقد قال تْارك وتعاَل : 

أنا  9فلام نزلت آیة التطهری مجعنا رسول اهلل «یرید اهلل لیذهب عنكم الرجس أهل الْیت ویطهركم تطهریا
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اللهم هؤّلء أهل » م سلمة خیربي ِف یومها فقال : وأِب فجللنا وجلل نفسه ِف كساء ِلوأخي وامي 

معهم یا رسول اهلل ، بیتي وعرتيت فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهریا ، فقالت ام سلمة : أدخلني 

 فقال هلا : أنت عَل خری ولكنها خاصة يل وهلم.

تكرمة من اهلل لنا ، وفضیلة اختصنا هبا عَل مجیع الناس ، وقد رأیتم مكان أِب من رسول اهلل  ومنزلنا من 

وهو منازل رسول اهلل ، أمره اهلل أن یْني املسجد فابتنى فیه عَشة أبیات تسعة لنْیه وّلِب العارش ، 

فنحن أهل الْیت ، « أهل الْیت»متوسطها ، والْیت هو املسجد وهو الْیت الذي قال اهلل عزوجل : 

 .ونحن ]الذین[ أذهب اهلل عنا الرجس وطهرنا تطهریا

أهيا الناس إين لو قمت سنة أذكر الذي أعطاه اهلل وخصنا به من الفضل ِف كتابه ، وعَل لسان نْیه َل 

زعم إين رأیته للخالفة أهال وَل أر نفيس هلا أهال وكذب دعواه وإين أوَل الناس أحصه كله ، وإن معاویة 

، فاهلل  9بالناس ِف كتاب اهلل عَل لسان رسوله غری أنا َل نزل أهل الْیت مظلومنی منذ قْض رسول اهلل 

كتاب اهلل  بیننا وبنی من ظلمنا حقنا ، ونزل عَل رقابنا ، ومحل الناس عَل أكتافنا ، ومنعنا سهمنا ِف

 .عزوجل من الفئ واملغانم ، ومنع امنا فاطمة  مریاثها من أبیها

إنا ّل نسمي أحدا ولكن اقسم باهلل لو أن الناس منعوا أِب ومحوه وسمعوا وأطاعوا ّلعطتهم السامء 

قطرها ، واّلرض بركتها ، وملا طمعت فیها یا معاویة ولكنها ملا خرجت من معدهنا تنازعتها قریش ، 

عت أنت فیها ، یا معاویة وأصحابك وقد قال رسول اهلل: ما ولت أمه أمرها رجال قط ، وفیهم من وطم

هو أعلم منه إّل َل یزل أمرهم یذهب سفاّل حتى یرجعوا إَل ما تركوا ، وقد تركت بنوا إرسائیل هارون 

ابعت غریه ، وقد ، وعكفوا عَل العجل ، وهم یعلمون أنه خلیفة موسى فیهم ، وقد تركت اّلمة أِب وت



. 

سمعوا رسول اهلل  یقول : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إّل أنه ّل نْي بعدي ، وقد رأوا رسول اهلل 

حیث نصْه بغدیر خم ونادى له بالوّلیة عَل املؤمننی ثم أمرهم أن یْلغ الشاهد الغائب وقد هرب 

یهم أعوانا هرب ، وقد كف أِب یده رسول اهلل  من قومه إَل الغار ، وهو یدعوهم ، فلام َل جيد عل

وناشدهم واستغاث فلم یغث ، وَل جيد أعوانا علیهم ولو وجد أعوانا علیهم ما أجاهبم ، وقد جعل ِف 

 .ِف سعة حنی هرب إَل الغار ، إذ َل جيد أعوانا سعة كام جعل النْي

هلل هارون ِف سعة حنی وقد خذلتني اّلمة. فْایعتك ، ولو وجدت علیك أعوانا ما بایعتك ، وقد جعل ا

استضعفوه وعادوه ، وكذلك أنا وأِب ِف سعة من اهلل عزوجل حنی تركتنا اّلمة ، وبایعت غرینا ، وَل 

 .نجد أعوانا ، وإنام هي السنن واّلمثال یتْع بعضها بعضا

غریي  أهيا الناس لو التمستم بنی املَشق واملغرب أن جتدوا رجال أبوه ويص رسول اهلل ، وجده نْي اهلل

وغری أخي َل جتدوا ، فاتقوا اهلل وّل تضلوا بعد الْیان ، وإين قد بایعت هذا وّل أدري لعله فتنة لكم ومتاع 

 .إَل حنی

أهيا الناس أنه ّل یعاب إحد برتك حقه ، وإنام یعاب من یأخذها ما لیس له وكل صواب نافع ، وكل خطأ 

امن ، فنفعت سلیامن وَل ترض داود ، وأما القرابة فقد غری ضار ، وقد انتهت القضیة إَل داود ففهمها سلی

لعمه أِب طالب ِف املوت قل : ّل إله إّل اهلل أشفع  9نفعت املَشك وهي للمؤمن أنفع ، قال رسول اهلل 

یقول له ، إّل ما یكون منه عَل یقنی ، ولیس ذلك ّلحد من  9لك هبا یوم القیامة ، وَل یكن رسول اهلل 

ولیست التوبة للذین یعملون السیئات حتى إذا حرض أحدهم املوت قال إين »عزوجل :  الناس لقول اهلل

 «تْت اّلن وّل الذین یموتون وهم كفار اولئك أعتدنا هلم عذابا ألیام



. 

أهيا الناس اسمعوا وعوا ، واتقوا اهلل وارجعوا ، وهیهات منكم الرجعة إَل اْلق وقد خامركم الطغیان 

 .من اتْع اهلدى واجلحود ، والسالم عَل

 156-17/151حبار األنوار، العالمة املجليس، 

 

 عْارت نرصی سلهب مسیحی در مورد امری املؤمننی علیه السالم

ة وُمو الذات  غری أينا وأنا املسیحي وقد ألفُت اجلوا بل املناخ الروحاين ِف اإلنجیل وتعالیم املسیح ِف العفا

 یباإلنسان من ظلمة اِلرض إل یآخر ما هنالک من قیم روحیة ترق یواملحْة والغفران وطهر الروح إل

بن أِب طالب لیس لقوم دون  ِلغْطة السامء أشهد وأقرا أنا من كان تلمیذ القرآن وربیب الرسول كع

بل هو للدنیا بأرسها ّل زمان حيتویه وّل مكان. هو أمری املؤمننیآخرین  ... 

 ...مجیع املؤمننی 

  ...مسیحیانی ومسلمنی 

 141ص نرصي سلهب، يلع،  یخط يف
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 فقط علی است كه باید مؤدی آیات باشد !

اُد ْبُن َسَلَمَة، َثنَا مَحَّ َمِد، َقاَّل َحدَّ ُْْد الصَّ اُن، َوَع َثنَا َعفَّ اٍر َقاَل: َحدَّ ُد ْبُن َبشَّ َنا ُُمَمَّ َعْن ِساَمِك ْبِن َحْرٍب،  َأْخرَبَ

اَءةَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  اهللُ َصَلَّ  النَِّْيُّ  َبَعَث َعْن َأَنٍس َقاَل:  َْ  َّل »: َفَقاَل  َدَعاهُ  ُثمَّ  َبْكٍر، َأِِب  َمعَ  برَِبَ َغ َهَذا َینْ َْلِّ ِغي َأْن ُی

اهُ « إِّلَّ َرُجٌل ِمْن َأْهِِل   َفَدَعا َعلِیًّا، َفَأْعَطاُه إِیَّ

مْحَِن ْبُن َغْزَواَن، ُقَراٌد، عَ  ُْْد الرَّ َثنَا َأُبو ُنوٍح، َواْسُمُه َع ٍد َقاَل: َحدَّ َّْاُس ْبُن ُُمَمَّ َنا اْلَع وُنَس ْبِن َأِِب ْن یُ َأْخرَبَ

َم إِْسَحاَق، َعْن َأِِب إِْسَحاَق، َعْن َزْیِد ْبِن ُیَثْیٍع،  ، َأنَّ َرُسوَل اهللِ َصَلَّ اهللُ َعَلْیِه َوَسلَّ اَءةَ  َبَعَث § "َعْن َعِِلٍّ  برَِبَ

ةَ  َأْهلِ  إََِل  ََْعهُ  ُثمَّ  َبْكرٍ  َأِِب  َمعَ  َمكَّ ةَ إََِل  بِهِ  َفاْمضِ  اْلكَِتاَب، ُخذِ »: َلهُ  َفَقاَل  بَِعِِلٍّ  َأْت َفَلِحْقُتُه، »َقاَل: «  َأْهِل َمكَّ

َف َأُبو َبْكٍر، َوُهَو َكئِیٌب  ٌء؟ َقاَل: « َفَأَخْذُت اْلكَِتاَب ِمنُْه، َفاْنرَصَ َّل، إيِنِّ »َفَقاَل: َیا َرُسوَل اهلِل ُأْنِزَل ِِفَّ ََشْ

َغُه َأَنا، َأْو َرُجٌل   «ِمْن َأْهِل َبْیتِيُأِمْرُت َأْن ُأَبلِّ

َْاٌط، َعْن فِْطٍر، َعنْ  َثنَا َأْس ُْْد اهللِ ْبُن ُعَمَر َقاَل: َحدَّ َثنَا َع ا ْبُن حَيَْیى َقاَل: َحدَّ َنا َزَكِریَّ یٍك،  َأْخرَبَ ِْْد اهللِ ْبِن رَشِ َع

ِْْد اهللِ ْبِن رقیٍم، َعْن َسْعٍد َقاَل:  اَءَة َحتَّى إَِذا َكاَن َوَس  َعَلْیهِ  اهللُ َصَلَّ  اهللِ َرُسوُل  َبَعَث §َعْن َع َم َأَبا َبْكٍر برَِبَ لَّ

ا، َفَوَجَد َأُبو َبْكٍر ِِف َنْفِسِه،  َْْعِض الطَِّریِق َأْرَسَل َعلِیًّا َفَأَخَذَها ِمنُْه، ُثمَّ َساَر هِبَ َفَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ َصَلَّ بِ

َم:  ُه َّل ُیؤَ »اهللُ َعَلْیِه َوَسلَّ  «دِّي َعنِّي إِّلَّ َأَنا َأْو َرُجٌل ِمنِّيإِنَّ

 1/415السنن الکربی، النسايئ، 
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 راه حق امری مؤمنان نشانِ 

 

ِْْد اهللَِّ  َسِن ْبِن َراِشٍد َعْن َأِِب َع ِه اْْلَ  ع َقاَل: ُقْلُت َعِِلُّ ْبُن إِْبَراِهیَم َعْن َأبِیِه َعِن اْلَقاِسِم ْبِن حَيَْیى َعْن َجدِّ

ُفهُ  َقاَل اَم ُقْلُت َو َأيُّ َیْوٍم ُهَو ُجِعْلُت فَِداَك لِْلُمْسلِِمنَی ِعیٌد َغرْیَ اْلِعیَدْیِن َقاَل َنَعْم َیا َحَسُن َأْعَظُمُهاَم َو َأرْشَ

 ُهَو َیْوٌم ُنِصَب َأِمرُی املُْْؤِمننَِی َصَلَواُت اهللَِّ َو َساَلُمُه َعَلْیِه فِیِه َعَلاًم لِلنَّاسِ 

 4/145الاکيف، 

  تنیمت نگرفغرا به  مجلاهل ال وامچرا امری املؤمننی علیه السالم 

َد  اُر َعْن َأمْحَ فَّ َسِن الصَّ ُد ْبُن اْْلَ َثنَا ُُمَمَّ َسِن َرِِضَ اهللَُّ َعنُْه َقاَل َحدَّ ُد ْبُن اْْلَ َثنَا ُُمَمَّ ِد ْبِن ِعیَسى َعْن  َحدَّ ْبِن ُُمَمَّ

ِْْد اهللَِّ ْبِن ُسَلْیاَم  ٍد َعْن َع بِیِع ْبِن ُُمَمَّ َكِم َعِن الرَّ ِْْد اهللَِّ إِنَّ النَّاَس َیْرُووَن َأنَّ َعلِیاًا َعِِلِّ ْبِن اْْلَ َن َقاَل ُقْلُت ِِلَِِب َع

ْساَلِم  ِك حَيِلُّ َما فِیَها َو َداَر اإْلِ ْ ْم َفَقاَل إِنَّ َداَر الَشِّ ِة َو َتَرَك َأْمَواهَلُ َْرْصَ َّل حَيِلُّ َما فِیَها َفَقاَل إِنَّ )ع( َقَتَل َأْهَل اْل

َة َو َعلِیاًا )ع( إِ  اَم َمنَّ َعَلْیِهْم َكاَم َمنَّ َرُسوُل اهللَِّ )ص( َعََل َأْهِل َمكَّ ُه َكاَن َیْعَلُم نَّ ْم ِِلَنَّ اَم َتَرَك َعِِلٌّ )ع( َأْمَواهَلُ إِنَّ

َْاطِِل َسَتْظَهُر َعَلْیِهْم َفَأَراَد َأْن ُیْقَتَدى بِ  ُه َسَیُكوُن َلُه ِشیَعٌة َو َأنَّ َدْوَلَة اْل َو َقْد َرَأْیُتْم آَثاَر َذلَِك ُهَو ِه ِِف ِشیَعتِِه َأنَّ

مْ  ِة مَجِیعًا َو َأَخَذ َأْمَواهَلُ َْرْصَ َلَكاَن َذلَِك َلُه َحاَلًّل  َذا ُیَساُر ِِف النَّاِس بِِسرَیِة َعِِلٍّ )ع( َو َلْو َقَتَل َعِِلٌّ )ع( َأْهَل اْل

 َعتِِه ِمْن َبْعِدهِ َلكِنَُّه َمنَّ َعَلْیِهْم لُِیَمنَّ َعََل ِشی
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