
 

                                      

 
 



 

 

  ه ي  ج  يزيد بن ح  

 

ِيدَََّّن  َّإ َََّّبْنَََّّيَز ة ،َُّحجَي   يْمِي   َمَلَََّّشَهِدَََّّالت   ََُّّثُم  ََّّ،َّعَلِي  ََّّمَعَََّّوَنَهْرَوَانَََّّوَِصف ِينَََّّاْلج ََّّوَلاه ي   َّمِنََّّْفَسَرَقَََّّوَدَْستَبَى،َّالر  
يَةَ،َّوَلَحِقََََّّأْموَالِهِمَا اَّوََهجَاَّبِمُعَاوِ ََِّّعَلِي ًّ لامُ،َّعَلَيْه َََّّوَمَدَحَََّّوََأْصحَابَهُ،َّالس   يَة ََِّّفَدَعَاَّوََأْصحَابَهُ،َّمُعَاوِ ََِّّ،َّعَلِي  ََّّعَلَيْه َّعَلَيْه
لامُ، ََُّّوَرَفَعَََّّالس   نُوا،ََّأيْدِيَهُمَََّّْأْصحَابُه ََِّّوََكتَبَََّّفََأم   ََِّّبَنِيَّمِنََّّْرَجُل ََِّّإلَيْه َابًاَّعَم ِه ََِّّيُقَب ِحََُّّكِت َابََُّّوَكَانََََّّصنََع،َّمَاَِّإلَيْه َّالْكِت

َّ.ِشعْرًا
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اَّ يةَّفلحقَّنائمَّسعدَّوَّركائبهَّيزيدَّفقر بَّسعد:َّلهَّيقالَّلهَّمولىَّمعهَّجعلَّو َّعلي ََّّفحبسهَأم   َّقالَّوَّبمعاو
َّ:شعراَّذلكَّفي

ََّّركائبيَّبيَّارتمتَّوَّسعداَّخادعتَّو

ََّّأفضلَّهوَّال ذيَّاخترتَّوَّالش امَّإلى

َّةــيابـــغَّفيَّماـنائَّداــعـسَّغادرتََُّّو

ََّّلــمضل َََّّّتهل َّــسـمَّلامـــغَّدـــعــسَّو



يةَّأرادَّمنَّالن اس؛َّيصنعَّكانَّكذلكَّوَّالر ق ةَّأتىَّحت ىَّخرجَّثم َّ يةَّيستأذنَّحت ىَّبالر ق ةَّيبدأَّمعاو َّفيَّمعاو
ية؛َّحي زَّمنَّحر انَّوَّالر هاَّوَّقرقيسياءَّوَّالر ق ةَّكانتَّوَّعليه،َّالقدوم قالَّالرضي:َّوَّالمنذرَّبنَّالجارودََّّمعاو

َّهذاَّهوَّالذيَّقالَّفيهَّأميرالمؤمنينَّعليهَّالسلام:َّإنهَّلنظارَّفيَّعطفيه،َّمختالَّفيَّبرديه،َّتفالَّفيَّشراكيه.

َّ:أيضاَّقالَّو...

ََّّفسل ميَّأسلموكَّقومكَّهندَّيا

ََّّالأوطانَّمنَّوطناَّاستبدليَّو

ََّّفيهمَّوماـقَّوَّةـد سـقــمَّأرضا

ََّّرقانـالفَّعوـتابَّهـق َّـالت فَّلــأه

ََّّجئتهمَّلم اَّالش امَّلـأهَّأحببت

ََّّعثمانَّعلىَّجزعَّنــمَّبكيتَّو

ه؛َّلعنهَّأعدائه،َّمنَّأن هَّيخبرهَّوَّعلي اَّفيهَّيذم ََّّشعراَّأيضاَّقالَّو َّقالَّوَّعليهَّفدعا َّعلي اَّذلكَّفبلغَّالل  
لتَّأبوَّقالَّ.أصحابهَّأم نَّوَّالس لامَّعليهَّعلي ََّّعليهَّفدعاَّعليه،َّفادعواَّأيديكمَّارفعوا:َّلأصحابه َّفقال:َّالت يمي ََّّالص 

هم َّ:ََّّعلي َّ َّاجزهَّوَّكيدهَّوَّمكرهَّفاكفناََّّالفاسقينَّبالقومَّلحقَّوَّالمسلمين،َّبمالَّهربَّحجي ةَّبنَّيزيدَّإن ََّّالل  
المينَّجزاء َّعدو اَّكانَّو]َّالت يمي ََّّرهمَّأبيَّبنَّشرحبيلَّبنََّّعفاقَّفيهمَّوَّيؤم نونَّأيديهمَّالقومَّرفعَّو:َّقال.الظ 
ه َّبنَّيزيدَّعلى:َّفقيلَّ-القوم؟َّيدعوَّمنَّعلى:َّعفاقَّفقالَّقتل،َّحت ىَّبعدَّعدي ََّّبنَّحجرَّعلىَّشهدَّكانَّمم نَّلل  

َّ.يهلكَّكادَّحت ىَّفضربوهَّإليهَّفدنوا!َّتدعون؟َّأشرافناَّأعلىََّّأيديكمَّتربت:َّقالَّحجي ة،



يادَّوثبَّو َّللر جلَّدعوا:َّ َّعلي ََّّفقال َّعلي ََّّمناصحيَّمنَّكانَّوَّعم ي؛َّابنَّليَّدعوا:َّفقالَّخصفةَّبنَّز
يادَّفأخذَّالن اس،َّفتركهَّعم ه،َّابن َّوجههَّعنَّالت رابَّيمسحَّمعهَّيمشىَّهوَّفأخذوَّالمسجدَّمنَّفأخرجهَّبيدهَّز
هَّوَّلا:َّيقولَّعفاقَّو هَّوَّمشيت،َّوَّسعيتَّماَّأحب كمَّلاَّالل   ََّّالجر ةَّوَّالد ر ةَّاختلفَّماَّأحب كمَّلاَّالل  

َّ
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 صقلة بن هبريةم

 

ة َِّإلىَّمصقلةَّبنَّهبيرةَّالشيباني،َّوَّهوَّعاملهَّعلىَّأردشيرَّخُر  
َلَغَنِيَّعَنَْكََّأْمر َِّإْنَُّكنَْتَّفَعَلْتَهَُّفَقَْدََّأْسخَْطَتَِّإلهَك،َّوََّعََصيَْتَِّإمَامََك:َّ ءََّالْمُْسلِمِينََّال  ذِيَّحَازَتْهَََُّّأن  َكَّتَْقسِمَُّفَيَّْب

يقَْتَّعَلَيْهَِّدِمَاؤُهُْم،َّفِيمَِنَّاعتَامََكَّمِْنََّأْعرَاِبَّقَوْمَِك.َّفَوَال  ذِيَّفَلََقَّ ةَ،َّوََّبَرََأَّرِمَاُحهُْمَّوََُّخيُولُهُْم،َّوََُّأرِ َب   اْلح
َّ ًَّلَتَِجدَن   ََّحق ا َّذلَِك َّكَانَ َئِْن َّل سَمَةَ، َّوََّالن   َب َِك، َّر ِ َِّبحَق  َّتَْستَهِْن َّفَلا َّمِيزَاناً، َّعِنْدِي ن   َّلَتَِخف   َّوَ َّهَوَاناً، َّعَلَي   لََك

يَنََّأعْمَالًاَّلَاتُْصلِْحَّدُنْيَاك َحِْقَّدِينَِك،َّفَتَكُونََّمَِنَّاْلَأْخسَرِ  .بِم

َِّ َّمَْنَّقِبَلََكَّوََّقِبَلَنَاَّمَِنَّالْمُْسلِمِينََّفِيَّقِْسمَة ََّحق   اَّوََِّإن   َّالْفَيََِّّْإل   ءََِّسوَاء :َّيَرِدُونََّعِنْدِيَّعَلَيْهِ،َّوََّيَْصدُرُونَََّّهذَا
َّعَنْهُ.

َّ



 
 (فارس شهرهاى از يكى) «خّره اردشري» فرماندار «شيبانى هبريه مصقلةبن» به

 

 و آورده خشم به را پروردگارت باشى داده انجام را كار اين و باشد درست اگر كه رسيده گزارشى تو درباره من به

 به اسبهايشان و اسلحه وسيله به كه را مسلامنان به مربوط غنايم تو كه( رسيده گزارش. )اى كرده عصيان را امامت

/ -اند رابرگزيده تو كه/ -ات قبيله نشينان باديه از افرادى بني در شده، رخيته راه اين در خوهنايشان و آمده دست

 .كنى مى تقسيم

 نزد در تو باشد، درست گزارش اين اگر! آفريد را انسانى روح و! شكافت خاك زير در را دانه كه كسى به سوگند

 نابودى با را دنيايت و مشامر سبك را پروردگارت حّق  بود، خواهد كم مقدارت و ارزش و شد خواهى خوار من

 !بود خواهى افراد زيانكارترين از كه مكن، اصالح دينت

 من نزد به آهنا مهه بايد است، مساوى اموال اين تقسيم در هستند تو پيش يا و من نزد كه مسلامنانى حق! باش آگاه

 .بگريند من از را خود سهمّيه و آيند

َّ
 

 34نامه 
 
 

  امرياملؤمنني به قلهصم نامه

َّإليهَّمصقلةَّفكتب َّبعدَّعزليَّفليعجلَّحقاَّكانَّإنَّفليسأل َّالمؤمنينَّأميرَّكتابَّبلغنيَّفقدَّبعد،َّأما:
َّلاَّوَّدرهما،َّلاَّوَّدينارا،َّعمليَّمنَّرزأتَّكنتَّإنَّمضرَّوَّربيعةَّأيامَّعلىَّوَّحر،َّليَّمملوكَّفكلَّنكالي،
َّفلما.َّالتهمةَّمنَّعليَّأهونَّالعزلَّأنَّلتعلمنَّوَّ، َّالمؤمنينَّأميرَّكتابَّعليَّوردَّأنَّإلىَّوليتهَّمنذَّغيرهما،

َّ.صادقاَّإلاَّالفضلَّأباَّأظنَّما:َّقالَّكتابهَّقرأ

 222، ص 2تاريخ اليعقويب، ج 



 بني ناجيه

ََِّّمِنَّجَماعَة ََّّفيَّالن اِجي ََُّّراِشد َّبنََُّّالخِر يتََُّّخَرَجََّ دُواَّ،َّأصحابِه يوَفََّّفَجَر   ََِّّالس ُ ًََّّفَقَتَلواَّ،َّبِالـكوفَة َّوَطلَبَهُمََُّّ،َّجَماعَة
ََُّّالخِر يتََُّّفَخَرَجَََّّ،َّالن اُسَّ ََِّّمِنَََّّوأصحابُه َمُر ونَََّّلاَّفَجَعَلواَّ،َّالـكوفَة ِبَلَد ََّّي ََِّّبَيتَََّّانتَهَبواَّإلَاَّب َّإلىَّصارواََّحت ىَّمالِه
َََّّقَد َّعَلِي  ََّّوكانََّ.ََّّعُمانَََِّّسيفَِّ ه َََّّوَج   ُلو ََّّعَوف ََّّبنَََّّالح ًََّّالَأزدِي   َبَتَّ،َّعُمانَََّّعَلىَّعامِلا ََِّّفَوَث َنوَّبِه َََّّب ََُّّناِجيَة َّفَقَتَلوه

َََّّ،َّالِإسلامََِّّعَنََِّّوَارتَد واَّ، ه ياِحي  ََّّقَيس ََّّبنَََّّمَعقِلَََّّعَلِي  ََّّفَوَج   َلَدََِّّإلَىَّالر ِ َّراِشد َّبنَََّّالخِر يتَََّّفَقَتَلَََّّ،[َّعُمانََّ]َّالب
َُّ َََّّبَنيَّوَسبىَّ،َّوأصحابُه َّ.َّناِجيَة

ِخّريت بن راشِد ناجى ، مهراه گروهى از يارانش برآشوبيدند و در كوفه ، شمشري بر كشيدند و مجاعتى را كشتند . 

مردم در تعقيب آنان بر آمدند و ِخّريت و يارانش از كوفه كوچيدند و به هيچ ديارى در نمى آمدند ، جز آن كه بيت 

وف ا ْزدى را در عامن به ه به ساحل عامن رسيدند . پيش تر ، عىل املاِل آن را غارت مى كردند ، چندان ك ، حلو بن ع 

كارگزارى نصب كرده بود . پس بنى ناجيه بر او تاختند و هالكش ساختند و از اسالم برگشتند.سپس عىل عليه 

انش را كشت و بنى ناجيه را به السالم ، معقل بن قيس رياحى را به آن رسزمني فرستاد . وى ِخّريت بن راشد و يار

 اسريى گرفت .

 

َّبهَّمصقله َّالمؤمنيناميرنامهَّ

َّ

ََِّّفيَّـَّالسلامَّعليهَّعنه ََِّّأعظَمََِّّمِنَّفَِإن  ََّّ،َّبَعدََُّّأم ا:َّـَّمَصقَلَةَّإلىَّكِتابِه َََّّالخِيانَة ةََِِّّخيانَة ََِّّوأعظَمََُّّ،َّالاُم   َّعَلىَّالغِش 
ََّّالمِصرََِّّأهلَِّ َََّّ،َّالِإمامََِّّغِش ُ ََِّّالمُسلِمينََََّّحق ََِّّمِنَّوعِندَك ًََّّإلَي  ََّّبِهاَّفَابعَثَّ،َّألف ََّّخَمسُمِئَة َّ،َّرَسوليَّيَأتيكَََّّساعَة
ََُّّحينَََّّفََأقبِلَّوإل ا متََُّّقَدَّفَِإن يَّ؛َّكِتابيَّفيَّتَنظُر َََّّأنَّيَدَعَكَََّّأل اَّإلَيكَََّّرَسوليَّإلىَّتَقَد   ًََّّتُقيم َّبَعدَََّّواحدةًََّّساعَة

َِّ لامََُّّ،َّبِالمالََِّّتَبعَثَََّّأنَّإل اَّعَلَيكَََّّقُدومِه َّ.َّعَلَيكَََّّوَالس  



َّ
 به خيانت ، ها خيانت ترينِ  بزرگ از ؛ خداوند سپاس و محد از پس: ـ مصقله به اش نامه در ـ السالم عليه عىل امام

 ، مسلامنان مال از تو نزد.  است آنان پيشواى دغلكارى ، شهر يك مردمان بر دغلكارى ترين بزرگ و ، است اّمت

 به ام نامه وقتى ، وگرنه ؛ بفرست برايم ، آيد مى تو نزد من فرستاده كه هنگامى در را آن.  است[ سّكه]  هزار پانصد

 را اموال كه آن مگر ، نكند رهايت ، تو بر شدن وارد از پس كه ام گفته ام فرستاده به كه چرا ؛ بيا من نزد ، رسيد تو

 !عليك والسالم.  بفرستى
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  مصقلة يدربارهمجالت امرياملؤمنني 

 

َََّّبنَّمَْصقَلةَّهربَّلم ا ية،َّإلىَّالشيبانيَّهُبيرة َََّّابتاعَّقدَّكانَّوَّمعاو َّعليهَّأميرالمؤمنينَّعاملَّمنَّناجيةَّبنيََّسبْي
َّ:َّالشامَّإلىَّهربَّوَّبهَّخاسَّبالمالَّطالبهَّفلم اَّأعتقهمَّوَّالسلام

حََّ ََُّّقَب   ه َََّّالل   ادَةِ،َّفِعْلَََّّفَعَلََّ!َّمَْصقَلَة َََُّّأنْطَقَََّّفَمَا!َّالْعَبِيدََِّّفِرَارَََّّفَر  ََّّوَََّّالس   قَََّّلَاَّوََََّّأْسكَتَهُ،ََّحت ىَّمَادِحَه َََُّّصد   َّوَاِصفَه
ى تَهُ،ََّحت   ََُّّلََأخَْذناََّأقَامَََّّلَوََّّْوَََّّبَك   ََِّّانْتَظَرْناَّوَََّّمَيْسُورَه ََُّّبِمَالِه َّ.وُفُورَه

 
 «قيس بن معقل» از را «ناجيه بنى» اسريان بود  امام فرمانداران از كه «هبريه بن مصقلة»

 بيت به غرامتهارا پرداخت مطالبه او از السالم عليه امام كه هنگامى اّما ساخت، آزاد و خريد  امام لشكر فرمانده

 :فرمود مورد اين در السالم عليه امام! نمود فرار شام سوى به و ورزيد امتناع كرد، املال

 مهچون خود اّما( ساخت آزاد و خريد را ها برده) داد انجام را بزرگواران كار كند، سياه را «مصقله» روى خدا

 پايان به ستايشگران سخن هنوز و نمود، ساكت را او كه بود نپرداخته مّداحيش به خوان ثنا هنوز كرد؛ فرار بردگان



 تا و پذيرفتيم مى او از داشت كه مقدار مهان بود، ايستاده( مردانه) اگر اّما !انداخت زمحت به را آهنا كه بود نرسيده

 .اديمد مى مهلت او به توانايى و قدرت هنگام

 
 

 33خطبه 
 
 
 

 نامه بستگان مصقله به او

َّ
َّأميرَّيا:ََّّفقالواَّ،َّوائلَّبنَّبكرَّوجوهَّ،َّالـكوفةَّإلىَّالبصرةَّمنَّانصرافهَّبعد َّعليَّإلىَّقامَّأنهَّوذكروا
َّمنَّمصقلةَّيمنعَّلاَّأنهَّاليقينَّأتاناَّوقدَّ،َّمصقلةَّصنعَّلماَّ،َّمنكَّيستحيَّمصقلةَّأخاَّنعيماَّإنَّ،َّالمؤمنين
َّرسولاَّقبلناَّمنَّوبعثناَّ،َّكتاباَّإليهَّكتبناَّفلوَّ،َّيدهَّولاَّلسانهَّفارقناَّمنذَّيبسطَّولمَّ،َّالحياءَّإلاَّإليكَّالرجوع

يةَّإلىَّالعراقَّأهلَّمنَّمصقلةَّمثلَّفارقناَّيكونَّأنَّنستحيَّفإناَّ، َّ .معاو
يةَّتلحقَّلمَّأنكَّعلماَّفقدَّ،َّبعدَّأما:ََّّفكتبوا.ََّّاكتبوا:َّ َّعليَّفقال َّدنياهَّفيَّرغبةَّولاَّ،َّبدينهَّرضاَّبمعاو

َّفيهَّوأضعفتَّ،َّالظنَّفيهَّفقويتَّأمراَّتوسطتَّولـكنَّ،َّعنهَّرغبةَّولاَّ،َّفيهَّطعنَّعليَّعنَّيعطفكَّولمَّ،
يةَّوألحقَّ،َّبالمالَّأفوز:ََّّقلتَّأنَّعندكَّأولاهماَّفكانَّ،َّالرجاء َّ .بمعاو
بيعةَّالسكاسكَّولاَّ،َّبالعراقَّالشامَّاستبدلتَّماَّولعمرنا يةَّولاَّ،َّبر َّتهنأَّدنياَّأصبتَّولاَّ،ََّّبعليَّمعاو

يةَّمعَّتكونَّماَّأبعدَّ،َّالل  هَّمعَّتكونَّماَّأقربَّوإنَّ،َّعليهَّتحسدَّحظاَّولاَّ،َّبها َّمصركَّإلىَّفارجعَّ،َّمعاو
َّوكانتَّ،َّغداَّمنهاَّخيرَّاليومَّرجعتكَّأنَّواعلمَّ،َّالثقلَّواحتملَّ،َّالذنب َّالمؤمنينَّأميرَّاغتفرَّفقدَّ،

َّليسَّأمراَّالل  هَّفقبحَّ،َّأعظمَّفيهَّأنتَّفماَّ،َّالحسنَّأبيَّمنَّحياءَّعليكَّكانَّوإنَّ،َّاليومَّمنهاَّخيراَّأمس
َّ،َّمصقلةَّيا:ََّّالرسولَّقالَّ،َّولسانَّعقلَّلرسولهمَّوكانَّ،َّمصقلةَّإلىَّكتابهمَّانتهىَّفلما.ََّّآخرةَّولاَّدنياَّفيه



َّومنَّ،َّجاورتَّمنَّوانظرَّ،َّتركتَّومنَّ،َّأخذتَّمنَّوانظرَّ،َّإليهَّصرتَّوفيماَّ،َّمنهَّخرجتَّفيماَّأنظر
َّهواكَّدونَّبعقلكَّاقضَّثمَّ،َّزايلت

َّ
  28، ص  1 ج ؤسسة احلليب،م والسياسة، ابن قتيبة، ةممااإل

 
 
 
 

 به نامه بستگان قلهصم پاسخ

 

َّوإنيَّ،َّكتابكمَّجاءنيَّفقدَّ،َّبعدَّأما:ََّّقومهَّإلىَّكتبَّمصقلةَّأنَّوذكروا:ََّّقالَّقومهَّإلىَّمصقلةَّجواب
َّإلىَّوأضافنيَّ،َّعليَّمنَّقطعنيَّالذيَّالأمرَّعلمتمَّوقدَّ،َّالـكثيرَّينفعهَّلمَّالقليلَّينفعهَّلمَّمنَّأنهَّأخبركم
ية َّ،َّعليَّإلىَّأذنبتَّولـكنيَّ،َّمغفوراَّذنبيَّلكانَّوإليكم َّعليَّإلىَّرجعتَّلوَّأنيَّعلمتَّوقدَّ،َّمعاو
يةَّوصحبت َّ،َّخيانةَّأولهماَّ،َّلائمينَّبينَّوكنتَّ،َّعاراَّوأحييتَّ،َّعيباَّأحدثتَّعليَّإلىَّرجعتَّفلوَّ،َّمعاو
يةَّغلبَّفإنَّ،َّبالشامَّأقيمَّولـكنيَّ،َّغدرَّوآخرهما َّالرومَّأرضَّفداريَّعليَّغلبَّوإنَّ،َّالعراقَّفداريَّمعاو

يةَّفرقتيَّمنَّإلىَّأحبَّالعذرَّبعضَّعلى َّعلياَّفرقتيَّوكانتَّ،َّطائرَّفإليكمَّالهوىَّفأما.َّ َّليَّعذرَّولاَّمعاو
َّ
َّ

 21 ص ، 1 ج احلليب، مؤسسة قتيبة، ابن والسياسة، اإلمامة
 
 
 
 
 



 به برادرش نعيم قلهصم نامه

ََِّّفكتبَّمناصحا،َّولعليَّشيعيا،َّهبيرةَّبنَّنعيمَّأخوهَّوَكَانََّ َّمنَّالنصارىَّمنَّرجلَّمعَّالشامَّمنَّمصقلةَِّإلَيْه
ََُّّيقالَّتغلبَّبني َّ:حلوانَّلَه
ا يَةَّكلمتَّفإنيَّبَعْدُ،ََّأم   َََِّّإنََّّْرسوليَّيلقاكَّساعةَّإليَّفأقبلَّالـكرامة،َّومناكَّالإمارة،َّفوعدكَّفيك،َّمُعَاوِ ََّشاء

هُ، َّ.والسلامَّالل  
ََِّّفسرحَّالأرحبي،َّكعبَّبنَّمالكَّفأخذه َّفماتَّالنصرانيَّيدَّفقطعَّفقرأه،َّكتابهَّفأخذَّ،َّعليَِّإلَىَّبِه
َّ:مصقلةَّأخيهَِّإلَىَّنعيمَّكتب

هَّهداكَّينـرمـــتَّلاَّ َََََََّّّّّّّرضاــتـــمعَّالل  
َّ!لواناـوحَّيـالبَّامــفَّنْكََّــمََِّّنــظــبالََّّ

يصَّذاك ََّّطمعَّمنَّنالَّمَاَّعَلَىَّالحر
َََّّ َّخاناَّإذَّكـــيحزنَّلاـفَّيدــالبعَّوَهْو
ََّّاهــفــسَّهـالإرسَِّإلَىَّأردتَّذااـم
َّوسناناَّيلفَّلمَّامرىَّسقاطَّوـترجَّ

َّإنَّليــــعـلَّهــتــرضـع ََّّدـــأسَّهــــ 
َّفاناـخَّآسادَّمنَّةـــنــالعرضَّيمشيَّ

ََّّومستمعَّذاَّعنَّمنظرَّفِيَّكنتَّقَدَّْ
َّشيباناَّخيرَّوتدعىَّراقـالعَّيـمـحـتَّ

 
 141-148ص  ،6ج  تاريخ الطربي،

 
 
 
 



 
  خانه مصقله را خراب كرداملؤمننيريام  

 

َّعلي ََّّقتلَّحت ىَّالـكوفةَّمصقلةَّيدخلَّفلمَّهدمها؛َّبل:َّقيلَّوَّداره،َّمنَّشيئا َّطالبَّأبيَّبنَّعلي ََّّفشعث
َّ.َّطالبَّأبيَّبن
َّ

 774 ص  8ج  ،احلديثة ط الکويف، اثلقيف ،الغارات

 

 

 جر بن عديحعليه شهادت مصقلة 

 

ثَنِي:َّمخنفََّأبُوَّقَالََّ َارِثَّفَحَد   َََّّ-الـكنودَّأبيَّعنَّحصيرة،َّبنَّاْلح ْحمَنَّعبدَّوَهُو َّعنَّمخنف،َّوأبوَّ-عبيدَّبنَّالر  
ْحمَنَّعبد َّ:الشهودَّهَؤُلاءََِّّبأسماءَّالـكنودَّأبيَّعنَّراشد،َّأبيَّبنَّوُسلَيْمَانَّجندبَّبنَّالر  
ََِّّبِسْمَِّ ه ْحمَنََِّّالل   ِحيمََِّّالر   ََِّّشهدَّمَاَّهَذَاَّالر   ََِّّمُوسَىَّأبيَّبنَّبردةََّأبُوَّعَلَيْه ه َّعديَّبنَّحجرَّأنَّشهدَّالعالمين،َّربَّلِل  
ََِّّوجمعَّوالفتنة،َّالحربَِّإلَىَّودعاَّالخليفة،َّولعنَّالجماعة،َّوفارقَّالطاعة،َّخلع َّنكثَِّإلَىَّيدعوهمَّالجموعَِّإلَيْه
يَة،َّالْمُؤْمِنِينََََّّأمِيرَّوخلعَّالبيعة هََِّّوكفرَّمُعَاوِ َّ.صلعاءَّكفرةَّوَجَل  ََّّعَز  ََّّبِالل  
يادَّفَقَالََّ ََِّّمثلَّعَلَى:َّز ََِّّأماَّفاشهدوا،َّدةالشهاَّهَذِه ه َّفشهدَّالأحمق،َّالخائنَّعنقَّخيطَّقطعَّعَلَىَّلأجهدنَّوَالل  

ياداَّإنَّثُم  ََّّ-أربعةَّوكانواَّ-شهادتهَّمثلَّعَلَىَّالآخرونَّالثلاثةَّالارباعَّرءوس َّعَلَىَّاشهدوا:َّفَقَالَََّّالناسَّدعاَّز
َّتيمَّالتيميَّدهمَّأبيَّبنَّشُرَْحبِيلَّبنَّعناقَّالناسَّأولَّفقامَّالكتاب،َّعَلَْيهِمَّفقرأَّالأرباعَّرءوسَّشهادةَّمثل



ه يادَّفَقَالَََّّاسمي،َّبينوا:َّفَقَالَََّّثعلبة،َّبنَّالل   َّومنَّالشهود،َّفِيَّعناقَّاسمَّاكتبواَّثُم  ََّّقريش،َّبأساميَّابدءوا:َّز
يعرفهَّنعرفه َّ.والاستقامةَّبالنصيحةَّالْمُؤْمِنِينََََّّأمِيرَّو
هِ،َّعُبَيْدَّبنََّطلْحَةَّبنَِّإْسحَاقَّفشهد هِ،َّعُبَيْدَّابنَّطلحهَّبنَّواسماعيلَّطلحه،َّبنَّوموسىَّالل   َّبنَّوالمنذرَّالل  
بَيْرِ، َّبنَّوعامرَّ،وَق  اصََّأبِيَّبْنَََِّّسعْدََِّّبنَّوعمرَّهناد،َّابنَّالرحمنَّوعبدَّمعيط،َّابىَّبنَّعقبهَّبنَّوعمارةَّالز ُ
ةَّبنَّمسعود يةَّبنَّومحرزَّخلف،َّبنَُّأمَي   ِيعَةَّبنَّجار َب هَّوعبيدَّشمس،َّعبدَّبنَّالعزىَّعبدَّبنَّر َّمسلمَّبنَّالل  

َََّّابن َّبنَّشهابَّبنَّوكثيرَّالحضرمي،َّحجرَّبنَّووائلَّدهم،َّأبيَّبنَّشُرَْحبِيلَّبنَّوعناقَّالحضرمي،َُّشعْبَة
ََِّّعَبْدََِّّبنَّوقطنَّالحارثي،َّحصين ه َََّّشهادتهَّوكتبَّ-الحارثيَّوَق  اصَّبنَّوالسريَّحصين،َّبْنََِّّالل   َّفِيَّغائبَّوَهُو

هَّوعبدَّربعي،َّبنَّوشبثَّالثقفى،َّالأقرعَّبنَّوالسائبَّ-عمله َّهبيرةَّبنَّومصقلةَّالثقفي،َّعقيلَّأبيَّبنَّالل  
َارِثَّبنَّالمنذرَّبنَّوشدادَّالذهلي،َّشورَّبنَّوالقعقاعَّ،الشيباني َّالحجاجَّبنَّوعمرو ....الذهليَّوعلةَّبنَّاْلح
دَّالتميمي،َّعطاردَّبنَّولبيدَّالزبيدي ْحمَنََِّّعَبْدََِّّبنَّوسويدَّالتميمي،َّعطاردَّبنَّعميرَّبنَّومُحَم   َّبنيَّمنَّالتميميَّالر  
َّو...َّالعامريَّالجوشنَّذيَّبنَّوشمرَّ-أمرهَّمنَّيعتذرَّكَانَََّّ-الفزاريَّخارجةَّبنَّوأسماءَّسعد،

َّ
 878-852 ،ص6 الطربي،ج تاريخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عيل بن جهم

 

دََِّّبنََِّّبَدرََِّّبنََِّّالجَهمََِّّبنََُّّعَلِي ََُّّأم ا َََّّبنََِّّأَسدََِّّبنَّمَسعودََِّّبنََِّّمُحَم   ََُّّالساِجي ََُّّادينَة اعِر َّفَكانَََّّالمُتَوَك ِلََِّّأي امََِّّفيَّالش 
َََّّ،َّبِالن  صبََِّّمَشهورا َُّ:ََّّوقيلََّ.َّ َّالبَيتََِّّوأهلََِّّعَلِي  ََّّعَلىَّالحَط َََِّّكثير ه َلعَنََُّّكانَََّّإن   َََّّأباهَّي ََُّّلِم َّ.َّعَلِي اَّسَم اه

َّ
 و عىل با دشمنى به مشهور ،( متوّكل روزگار شاعر) ساجى ادينه بن اسد بن مسعود بن حمّمد بن بدر بن جهم بن عىل

 ، بود ناميده عىل را او كه آن خاطر به را پدرش وى: اند گفته.  كرد مى حتقري بسيار را آنان و السالم عليهم بيت اهل

 . كرد مى لعن
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َّعنَّوَّذلكَّفيَّالسببَّعنَّفسألَّيزو جوه،َّفلمَّقريشَّمنَّامرأةَّخطبَّالجهمَّبنَّعلي ََّّأن ََّّالمتوكلَّبلغ
َّقريش،َّفيَّيدخلاهمَّلمَّعمرَّوَّبكرَّأباَّبأن ََّّحديثهمَّانتهىَّثمَّبها،َّفحد ثَّلؤي،َّبنَّسامةَّنسبَّعنَّوَّقصته،

َّوَّمنهم،َّارتدَّمنَّقتلَّأنهَّوَّالحارث،َّمعَّفارتد واَّمنه،َّأخرجهم َّعلي اَّأنَّوَّفيه،َّأدخلهمَّعثمانَّأنَّو
َّ.هبيرةَّبنَّمصقلةَّمنَّباعهمَّوَّبقيتهم،َّسبى
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