
 

                                      

 
 



 منذر بن جارود عبدي

 

  عبدي جارود

 

. مقرّن بن النعمان مع بنهاوند قتل إنه: وقيل... فأسلم تسع سنة في  النبي على قدم ...العبدي الجارود
 بعقبة يعرف بموضع فقتل فارس، ساحل نحو بعث في الجارود بعث العاصي أبى بن عثمان إنّ : وقيل

 سنة وذلك الجارود، بعقبة عرف فيه الجارود قتل فلما ، الطين بعقبة يعرف ذلك قبل وكان الجارود،
 ...وعشرين إحدى
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 به منذر نامه امرياملؤمنني 

ه ما بعض يف خان قد و العبدي، اجلارود بن املنذر إىِل أعامله من وّلا  

بُِع هَْديَهُ، وَ تَْسلُُك َسبِيلَهُ، فَِإذَا َّّ َك تَت َّّ ني مِنَْك، وَ َظنَنُْت َأن ِيَك غَرَّّ ا بَعْدُ، فَِإّنَّ َصلَاَح َأب َأنَْت  َأمَّّ
ُ دُنْيَاكَ ِبخَرَا َ ِإلَىّ عَنَْك لَاتَدَعُ لِهَواكَ انْقِيَاداً، وَ لَاتُبْقِي لِآِخرَتَِك عَتَاداً. تَعْمُر ِب فِيَما رُقِّي

َمَُل َأهْلَِك وَ ِشْسعُ  َلَغَنِي عَنَْك َحّقاً، لَج َئِْن كَانَ مَا ب  آخرَتَِك، وَ تَِصُل عَِشيرَتََك بِقَطِيعَةِ دِينَِك. وَ ل
ُ نَعْلَِك خَيْرٌ مِنَْك، وَ مَْن كَانَ بِِصفَتَِك فَلَيَْس بَِأهٍْل َأْن يُسَّدُّ بِهِ ثَغْرٌ، َأْو يُنْفَذَ بِهِ َأْمرٌ، َأْو  عْلَى لَهُ ي



َابِي هذَا، إِ  ْن َشا ََ قَْدرٌ، َأْو يُشْرَكَ فِي َأمَانَةٍ، َأْو يُؤْمََن عَلَى ِجبَايَةِ، فََأقْبِْل ِإلَىَّّ ِحينَ يَِصُل ِإلَيَْك كِت
هُ. َّّ  الل

قال الرضي: و المنذر بن الجارود هذا هو الذي قال فيه أميرالمؤمنين عليه السلام: إنه لنظار في 
 مختال في برديه، تفال في شراكيه.عطفيه، 

 

 :كه در بعىض از كارهاى فرماندارى خويش خيانت كرده بود« منذربن جارود عبدى»به 

ا بعد! شايستگى پدرت مرا نسبت به تو گرفتار خوش بينى ساخت و گامن كردم كه تو هم پريو هدايت و  اما

كه تو در پريوى از هوا و هوس فروگذار  . ناگهان به من خرب دادندروىشيوه او هستى و از راه او مى

و پيوند با  سازى،. دنيايت را با ويرانى آخرت آباد مىاىباقى نگذاشته اى! و براى آخرتت ذخريهكنىنمى

. اگر آنچه از تو به من رسيده درست باشد، شرت كنىخويشاوندانت را به قيمت قطع دينت برقرار مى

تو هبرت است! و كسى كه مهچون تو باشد شايستگى اين را دارد كه  و بند كفشت از ات)باركش( خانواده

حفظ مرزى را به او بسپارند و نه كارى كه به وسيله او اجرا شود، يا قدرش را باّل برند و يا در امانتى 

د رسيدن اين نامه به سوى من  رشيكش سازند و يا در مجع آورى حقوق بيت املال به او اعتامد كنند، به جمرا

 .شاءاهللكت كن، إن حر

او »فرمود:  اشدرباره مهان كسى است كه امريمؤمنان « منذربن جارود: »گويدرشيف رىض رمحه اهلل مى

ى است پى در پى به اين طرف و آن طرفش مى ان گام بر مى نگرد،آدم متكربا و مواظب  داردمهچون متكربا

 «!است بر كفشش گرد و غبار ننشيند

 
 11 نهج ابلالغه ، نامه



 
 از صصعه و شفاعت صعصعه از منذر بن جارود ماجراي عيادت امرياملؤمنني

 
 :ولّى المنذر بن الجارود فارسا فاحتاز مالا من الخراج؛ قال كان عليّ 

كان المال أربع مائة ألف درهم، فحبسه عليّ عليه الّسلام فشفع فيه صعصعة بن صوحان إلى عليّ عليه 
 خلّصه.الّسلام و قام بأمره و 

عائدا صعصعة فدخل عليه فقال له: يا صعصعة لا تجعلّن  قال الأسود بن قيس:جا َ عليّ بن أبي طالب 
ه يا أمير المؤمنين و ل كن نعمة و شكرا. فقال له عليّ عليه  َّّ عيادتي إليك أّبهة على قومك. فقال: لا و الل

ه يا أمير المؤمنين إنّك  الّسلام: إن كنت لمّا علمت لخفيف المئونة عظيم المعونة، فقال َّّ صعصعة: و أنت و الل
ه في صدرك لعظيم؛ و انّك بالمؤمنين لر َوف رحيم َّّ ه لعليم، و اّن الل َّّ  . ما علمت بكتاب الل
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 ذلك و فحلف، عليها، أحلفه أن بعد صوحان بن لصعصعة تركها ثم ألفا، ثلاثين أغرمه و فعزله فأقبل...
 فقال. المئونة خفيق المونة حسن علمت ما إنك: قال علي رآه فلما يعوده، صعصعة على دخل  عليا أن

ّ ه، و أنت و...: صعصعة  على أبهة تجعلها لا: علي له فقال. عظيم صدرك في أبة و عليم المؤمنين، أمير يا الل
ّ ه من من ل كنه و المؤمنين، أمير يا لا،: قال. أمامك عادك إن قومك  ابن و البيت أهل عادني أن على الل

 كل عينيها تعصر الجارود ابنة هذه! المؤمنين أمير يا: صعصعة له فقال غياث قال. العالمين رب رسول عم
 لم و:   علي له فقال. ربيعة أعطيات في عليه ما أضمن أنا و فأخرجه، المنذر، أخاها لحبسك يوم

ّ ه و أراه: صعصعة له فقال. نخرجه و فليحلف يأخذها، لم أنه لنا زعم و تضمنها،  و أنا و: قال. سيحلف الل



ّ ه  بعد، فليحلف شراكيه، في نقال برديه، في مختال عطفيه، في نظار إنه أما:  علي قال و. ذلك أظن الل
 .سبيله فخلى فحلف ليدع أو
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 نامه سيد الشهدا به منذر

 : نسخته سلمان يسمى له مولى مع البصرة أهل من شيعته إلى كتابا كتب علي بن الحسين كان وقد
ّ ه بسم»  بن والمنذر ، قيس ابن والأحنف ، مسمع بن مالك إلى علي بن الحسين من ، الرحيم الرحمن الل

 الحق معالم إحيا َ إلى أدعوكم فإني ، بعد أما ، عليكم سلام ، الهيثم بن وقيس ، عمرو بن ومسعود ، الجارود
 « والسلام ، الرشاد سبل تهتدوا تجيبوا فإن ، البدع وإماتة

ّ ه عبيد من هندا ابنته لتزويجه ، أفشاه فإنه ، الجارود بن المنذر إلا جميعا كتموه الكتاب هذا أتاهم فلما  الل
ياد بن ّ ه عبيد فأمر ، فيه ما له وحكى ، بالكتاب فأخبره ، عليه دخل حتى فأقبل ، ز ياد بن الل  بطلب ز

 . عنقه فضربت ، به فأتوه ، فطلبوه ، الرسول
يَنوري، أبو،  الطوال االخبار  222-222ص  حنيفة ادلِّ

 
 
 
 
 
 
 



 أبو عبد الرمحن السلمي

 
  الحسين و الحسن معلم حبيب بن اللّه عبد بن السلمي الرحمن عبد

 
 114مثالب العرب، لكيب، ط الهور ص 

 
 

 حبا الدنيا رأس كلا خطيئة !

 

ه أنشدك الّسلميّ  الرّحمن عبد لأبي رجل قال: قال  الّسائب بن عطا َ عن َّّ ه: قال عليه أكّد فلمّا  تخبرني بالل َّّ  بالل
 إذا أمّا: قال - َ؟ شي منه بيتك أهل لا و يصبك فلم ال كوفة أهل في المال قسم يوم إلّا عليّا أبغضت هل

ه أنشدتني َّّ  . ذلك كان فلقد بالل
 
 

 السلميجسارت أبو عبد الرمحن 

 فأقبل الّسلام عليه عليّ  أمر في  َ شي الّسلميّ  الرّحمن عبد أبي بين و حيّان بين كان:قال عبيدة بن سعد عن
 ما و: قال الّسلام عليه عليّا يعني الدّما َ؟ على صاحبك جرّأ ما تدري هل: فقال حيّان على الرّحمن عبد أبو

 كلاما أو ل كم؛ غفر فقد شئتم ما اعملوا: بدر لأصحاب قال  النّبيّ  أنّ  حّدثنا: قال -لغيرك؟ أبا لا جرّأه
 . معناه هذا
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