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 به ابو موسی اشعری املؤمننی أمرینامه 

َ  بْنَ  هَاشِمَ  دَعَا ثُم    ُ  َكتَبَ  وَ  الْمِرْقَالَ  عُتْبَة َابا   مَعَه ِ  كَانَ وَ  اْلَأْشعَرِي ِ  مُوسَى َأبِي ِإلَى كِت  مِنْ  بِالْ كُوفَة
ُ  وَ  عُثْمَانَ قِبَلِ  َابَ  يُوِصلَ  َأنْ  َأمَرَه ِ  الْكِت َ  ِإلَيْه اَس  لِيَْستَنْفِر ُ  اْلجِهَادِ  ِإلَى مِْنهَا الن    مَْضمُونُ كَانَ وَ  مَعَه

َابِ  ِ  بِسْمِ » الْكِت ه ْحمَنِ  الل   ِحيمِ  الر   هِ  عَبْدِ  ِإلَى الْمُؤْمِنِينَ  َأمِيرِ  عَلِي    مِنْ   الر   ا قَيْس   بْنِ  الل    فَِإن ِي بَعْدُ  َأم  
َ  بْنَ  هَاشِمَ  ِإلَيْكَ  َأْرَسلْتُ  ُ  لِتُْشِخَص  عُتْبَة هُوا الْمُْسلِمِينَ  مِنَ  قِبَلَكَ  مَنْ  مَعَه  نَكَثُوا قَوْم   ِإلَى لِيَتَوَج  

ِ  فِي َأحْدَثُوا وَ  ِشيعَتِي قَتَلُوا وَ  بَيْعَتِي ةِ  هَذِه َ  اْلحَدَثَ  اْلُأم   اسِ  فََأْشخِْص  الْعَظِيم ُ  ِإلَي    بِالن    ِحينَ  مَعَه
 ُ َابَ  يُقَد ِم ُ  لَا وَ  عَلَيْكَ  الْكِت كَ  لَمْ  فَِإن ِي َتحْبِْسه ا فِيهِ  َأنْتَ  ال  ذِي الْمِصْرِ  فِي ُأقِر    مِنْ  تَكُونَ َأنْ  ِإل  

لَامُ  وَ  اْلَأْمرِ  هَذَا عَلَى َأنَْصارِي وَ  َأْعوَانِي  .«الس  
 َ َابِ  هَاشِم   فَقَدِم ا اْلَأْشعَرِي ِ  مُوسَى َأبِي عَلَى بِالْكِت ِ  وَقََف  فَلَم   ائِبَ  دَعَا عَلَيْه  اْلَأْشعَرِي    مَالِك   بْنَ  الس  

 ُ َابَ  فََأقْرََأه ُ  قَالَ  وَ  الْكِت ائِبُ  فَقَالَ  تَرَى مَا لَه بِعْ  الس   ِ  َكتَبَ  مَا ات    وَ  ذَلِكَ  مُوسَى َأبُو فََأبَى ِإلَيْكَ  بِه
 َ َابَ  َكسَر ُ  وَ  الْكِت َ  بْنِ  هَاشِمِ  ِإلَى بَعَثَ  وَ  َمحَاه ُ  عُتْبَة ُ  وَ  ُيخَو ِفُه دُه ائِبُ  فَقَالَ  بِالس ِْجنِ  يَتَوَع    بْنُ  الس  
ُ  هَاِشما   فََأتَيْتُ  مَالِك   ا َطالِب   َأبِي بْنِ  عَلِي ِ  ِإلَى هَاشِم   فَكَتَبَ  .مُوسَى َأبِي بَِأْمرِ  فََأخْبَرْتُه  يَا بَعْدُ  َأم  

 َ َابِكَ  قَدِْمتُ   فَِإن ِي الْمُؤْمِنِينَ  َأمِير ْحمِ  بَعِيدِ  َشاق    عَاق    اْمرِئ   عَلَى بِكِت  وَ  الش ِقَاقِ  وَ  الْغِل ِ  َظاهِرِ  الر  
َابِ  بِهَذَا ِإلَيْكَ  بَعَثْتُ  قَدْ  َ  بْنِ  الْمُِحل ِ  مَعَ  الْكِت َ  وَ  ء   َطيِ  َأِخي خَلِيفَة  وَ  َأنَْصارِكَ  وَ  ِشيعَتِكَ  مِنْ  هُو

 ُ ُ  عِنْدَه ُ  قِبَلَنَا مَا عِلْم ا فَاْسَألْه ُ  بِرَْأيِكَ  ِإلَي    اْكتُبْ  وَ  لَكَ  بَدَا عَم   بِعْه لَامُ  وَ  َأت    .الس  
ا َ  فَلَم   َابُ  قُد ِم ُ  وَ  عَلِي    ِإلَى الْكِت ُ  اْلحَسَنَ  دَعَا قَرََأه ارَ  وَ  ابْنَه  فَبَعَثَهُمْ  َسعْد   بْنَ  قَيَْس  وَ  يَاسِر   بْنَ  عَم  
 :مَعَهُمْ  َكتَبَ  وَ  مُوسَى َأبِي ِإلَى
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هِ  عَبْدِ  مِنْ » هِ  عَبْدِ  لَىإِ    الْمُؤْمِنِينَ  َأمِيرِ  عَلِي    الل   ا قَيْس   بْنِ  الل   َائِكِ  ابْنَ  يَا بَعْدُ  َأم   ِ  وَ  اْلح ه  ِإن ِي الل  
ُ  َيجْعَلْكَ  لَمْ  ال  ذِي اْلَأْمرِ  هَذَا مِنْ  بُعْدَكَ  َأن    لََأرَى ُكنْتُ  ه ُ  الل    نَِصيبا   فِيهِ  لَكَ  َجعَلَ  لَا وَ  َأهْل ا لَه

ارا   وَ  اْلحَسَنَ  ِإلَيْكَ  بَعَثْتُ  قَدْ  وَ  َأْمرِي رَد ِ  مِنْ  َسيَمْنَعُكَ  َ  لَهُمُ  فََأخْلِ  قَيْسا   وَ  عَم   ُ  وَ  الْمِصْر  وَ  َأهْلَه
ا وَ  فَعَلْتَ  فَِإنْ  مَْدُحورا   مَْذؤُما   عَمَلَنَا اعْتَزِلْ  َ  ِإن    َسواء    عَلى  يُنَابِذُوكَ  َأنْ  َأمَْرتُهُمْ  فَِإن ِي ِإل   ه  لا الل  
ِينَ  ُيحِب ُ  ِن با   قَطَعُوكَ  عَلَيْكَ  َظهَرُوا فَِإنْ   اْلخائ با   ِإْر لَامُ  وَ  ِإْر َ  مَنْ  عَلَى الس   َ  َشكَر  رَضِيَ  وَ  الن ِعْمَة

 ِ هِ  عَمِلَ  وَ  بِالْبَيْعَة َ  لِل   ِ  رَجَاء  .الْعَاقِبَة
 

 343- 342 ص د،یمف خیش اجلمل،
 
 

 

 

  األشعري موسى أيب هخطب
 

 جرثومة تكونوا أطيعوني الناس أيها فقال الأشعري موسى أبو قام كلامهم من القوم فرغ فلما
 سمعنا بما أعلم  محمد أصحاب إنا الخائف فيكم يأمن و المظلوم إليكم يأوي العرب جراثيم من

 بها تجري البطن كداء نافذة الفتنة هذه إن و بينت أدبرت إذا و شبهت أقبلت إذا الفتنة
 و سيوفكم شيموا تأتي أين من يدرى فلا أحيانا تنكب و الدبور الصباو و الجنوب و الشمال
 دار من الخروج إلا أبوا إذا قريشا خلوا البيوت الزموا و أوتاركم قطعوا و رماحكم قصروا



. 

 أبت إن و فلنفسها فعلت فإن صدعها تشعب و فتقها ترتق بالإمرة العلم أهل فراق و الهجرة
يق سمنها جنت فعليها  و دنياكم و دينكم ل كم يسلم تستغشوني لا و استنصحوني أديمها في ير
 .جناها من الفتنة بهذه يشقى

 

 342-342 ص ، مفید شیخ اجلمل،

 مالك اشرتو مردم كوفه

 

ُ  كَانَ قَدْ  َ  يَا: فَقَالَ   عَلِي    ِإلَى قَامَ  الَأْشتَر ِ  َأهْلِ  ِإلَى بَعَثْتُ  قَدْ  ِإن ِي الْمُؤْمِنِينَ، َأمِير  رَجُلا الْ كُوفَة
َ  وَلا َشيْئ ا َأحْكَمَ  َأرَهْ فَلَمْ  هَذَيْنِ  قَبْلَ   الَأْمرُ  بِهِمُ  ينشب َأنْ  بَعَثْتَ  مَنْ  َأخْلَقُ  وَهَذَانِ  عَلَيْهِ، قَدَر
، مَا عَلَى ُ  َأكْرَمَكَ  -رََأيْتَ  فَِإنْ  يَكُونُ، مَا َأْدرِي وَلَْستُ  َتحِب ُ ه َ  يَا -الل    فِي تَبْعَثَنِي َأنْ  الْمُؤْمِنِينَ  َأمِير

 مِْنهُمْ  ُيخَالِفَنِي َألا رََجوْتُ  عَلَْيهِمْ  قَدِْمتُ  وَِإنْ  َطاعَة ، لِي شَْيء   َأْحسَنُ  الْمِصْرِ  َأهْلَ  فَِإن    َأثَرِهِْم،
 .َأحَد  

ُ  فَقَالَ  ُ  فََأقْبَلَ  بِهِْم، اْلحَقْ :   عَلِي    لَه ى الَأْشتَر َ  دَخَلَ  َحت   اُس  اْجتَمَعَ  وَقَدِ  الْ كُوفَة  الْمَْسِجدِ  فِي الن  
يَقُولُ  دَعَاهُمْ  ِإلا مَْسِجد  َأوْ  َمجْلِس   فِي جَمَاعَة   فِيهَا يَرَى بِقَبِيلَة   يَمُر ُ  لا فَجَعَلَ  الَأْعظَِم،  اتْبَعُونِي: وَ

اِس، مِنَ  جَمَاعَة   فِي الْقَصْرِ  ِإلَى فَانْتََهى الْقَصْرِ، ِإلَى َ  فَاقْتََحمَ  الن   ُ  الْقَصْر  فِي قَاِئم   مُوسَى وََأبُو فَدَخَلَه
هَا: يقول ويثبطهم، الناس يخطب الْمَْسِجدِ  اُس، َأي ُ ِ  ِإن    الن   ُ  فِتْنَة   هَذِه ُ  عَمْيَاء اء  ِخطَامَهَا، تَطَأُ  َصم  

 ُ اِئم ُ  الْقَاِئِم، مِنَ  خَيْر   فِيهَا وَالْقَاعِدُ  الْقَاعِدِ، مِنَ  خَيْر   فِيهَا الن    وَالْمَاشِي الْمَاشِي، مِنَ  خَيْر   فِيهَا وَالْقَاِئم
اِعي، مِنَ  خَيْر   فِيهَا اِعي الس   اِكِب، مِنَ  خَيْر   فِيهَا وَالس   هَا الر    مِنْ  َأتَتْكُمْ  الْبَْطِن، كَدَاءِ  بَاقِرَة   فِتْنَة   ِإن  

َ  تَدَعُ  مَْأمَنِكُْم، قِبَلِ  َلِيم  .َأْمسِ  كَابْنِ  حَيْرَانَ فِيهَا اْلح



. 

ُ   محمد اصحاب معاشر انا هَا بِالْفِتْنَةِ، َأعْلَم هَتْ  َأقْبَلَتْ  ِإذَا ِإن   ار   َأْسفَرَتْ  َأْدبَرَتْ  وَِإذَا َشب    وَعَم  
 ُ ُ  يَقُولُ  وَاْلحَسَنُ  ُيخَاطِبُه ُ  وَقَالَ  مِنْبَرِنَا عَنْ  وَتَنَح   ! لَكَ  ُأم    لا عَمَلَنَا اعْتَزِلْ : لَه ار   لَه  سَمِعْتَ  َأنْتَ : عَم  

ِ : مُوسَى َأبُو فَقَالَ  ؟ ص الل  ه رسول من هَذَا ُلُْت، بِمَا يَدِي هَذِه ُ  فَقَالَ  ق ار   لَه مَا: عَم    لَكَ  قَالَ  ِإن  
ة ، هَذَا ص الل  ه رَُسولُ  ار   قَالَ  ثُم    قَائِم ا، مِنْكَ  خَيْر   قَاعِد ا فِيهَا َأنْتَ : فَقَالَ  خَاص   ُ  غَلَبَ : عَم   ه  مَنْ  الل  

 ُ ُ  غَالَبَه  .وَجَاحَدَه
ثَنَا: مزاحم بن نصر قَالَ  ثَنِي: قَالَ  َسعِيد، بن عُمَر حَد    مريم أبي عن نعيم، عن رجل، حَد  

ِ : قَالَ  الثقفي، ه يقول مُوسَى أبا يخاطب وعمار يَوْمَئِذ   المسجد لفي إني وَالل   ُ  و  إذ القول، ذَلِكَ  لَه
 القصر دخل قَدْ  الَأْشتَر هَذَا مُوسَى، َأبَا يَا: ينادون يشتدون مُوسَى لأبي غلمان علينا خرج

ِ  فصاح القصر، فدخل مُوسَى، َأبُو فنزل وأخرجنا، فضربنا  أم لا قصرنا من اخرج: الَأْشتَر بِه
ِ  أجلني: قَالَ  قديما، المنافقين لمن إنك الل  ه فو نفسك، الل  ه اخرج! لك  هي: فَقَالَ  العشية، هَذِه

 الَأْشتَر فمنعهم مُوسَى، أبي متاع ينتهبون الناس ودخل الليلة القصر فِي تبيتن وَلا لك،
 عنه الناس فكف أخرجته، قَدْ  إني: وَقَالَ  القصر، من وأخرجهم

 
 06ص ، 5ج ،تاریخ طربی

 

يثِي ُ  َحوط   بنُ  الحارِثُ  دَخَلَ  َ  يا:  فَقالَ   أبيطالِب   بنِ  عَلِي ِ  المُؤمِنينَ  أميرِ  عَلى الل    ، المُؤمِنينَ  أمير
َ  أرى ما َ  َطلحَة بَير َ  وَالز ُ وا وعائِشَة  نَظَرتَ  إن إن  كَ  ، حارِثُ  يا:  فَقالَ  ؟ َحق    عَلى إل ا احتَج 

 اعرِفِ  ول ِكنِ  ، بِالن اسِ  يُعرفانِ  لا وَالباطِلَ  الحَق    إن    ؛ الحَق ِ  عَنِ  جُزتَ  فَوقَكَ  تَنظُر ولَم َتحتَكَ 
ِباعِ  الحَق    ُ  مَنِ  بِات  بَعَه ُ  مَنِ  بِاجتِنابِ  وَالباطِلَ  ، ات   َ  بنِ  الل ه َكعَبدِ  أكونُ  فَهَل ا:  قالَ .  اجتَنَبَه  عُمَر



. 

ُ  فَقالَ  ؟ مالِك   بنِ  وَسعدِ  َ  بنَ  الل ه عَبدَ  إن   :   المُؤمِنينَ  أمير  يَنصُرَا ولَم الحَق    خَذَلَا داوَسع عُمَر
َيرِ  فِي إمامَينِ  كانا مَتى ، الباطِلَ  بَعانِ  الخ  ! ؟ فَيُت  

 124ص  دار اثلقافة، األمايل، الشیخ الطويس،

 

 و جعل داستاين مضحك ! اهتام عجيب

تِهِمْ  مِنْ  كَانَ وَقَدْ  ُ  الْيَوْمِ  هَذَا فِي ُسن   ه ُف  لَا َأن   ، عَلَى يُذَف    هَذَا مَعَ  قُتِلَ  وَقَدْ  مُْدبِر ، يُتْبَعُ  وَلَا جَرِيح 
ا، َكثِير   بَشَر   ى ِجد ًّ ِ  يَقُولُ  عَلِي    َجعَلَ  َحت    الْيَوْمِ  هَذَا قَبْلَ  مَاتَ  َأبَاكَ  لَيْتَ  بُنَي    يَا: اْلحَسَنِ  لِابْنِه

ينَ  ُ  فَقَالَ . َسنَة   بِعِشْرِ  .هَذَا عَنْ  َأْنهَاكَ  ُكنْتُ  قَدْ  َأبَهْ  يَا: لَه
بَةَ، َأبِي بْنُ  َسعِيدُ  قَالَ  َ   عَلِي    قَالَ : قَالَ  عُبَاد   بْنِ  قَيْسِ  عَنْ  اْلحَسَِن، عَنِ  قَتَادَةَ، عَنْ  عَرُو  يَوْم

َمَلِ  ينَ  مُنْذُ  مَاتَ  َأبَاكَ  لَيْتَ  َحسَُن، يَا َحسَُن، يَا: اْلج ُ  فَقَالَ . َسنَة   عِشْرِ  ُكنْتُ  قَدْ  َأبَهْ  يَا: لَه
ُ  وَقَالَ . هَذَا يَبْلُغُ  اْلَأْمرَ  َأن    َأرَ  لَمْ  ِإن ِي بُنَي    يَا: قَالَ . هَذَا عَنْ  َأْنهَاكَ   عَنِ  فََضالَةَ، بْنُ  مُبَارَك

َ  َأبِي عَنْ  اْلحَسَِن، ا: بَكْرَة َ  الْقِتَالُ  اْشتَد    لَم   َمَِل، يَوْم ءُوَس  عَلِي    وَرََأى اْلج ُ  عَلِي    َأخَذَ  تَنْدُرُ، الر ُ  ابْنَه
ُ  اْلحَسََن، ه ا: قَالَ  ثُم    َصْدرِهِ، ِإلَى فََضم   ِ  ِإن   ه  !هَذَا بَعْدَ  يُرْجَى خَيْر   َأي ُ ! َحسَنُ  يَا لِل  

 
 450، ص 16ابلداية وانلهاية، ابن كثري، ط هجر، ج 
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 نامه به رسان مجل

بير و طلحة لىإ   الِإسكافي ابوجعفر ذكره( الخزاعي الحصين بن عمران مع) الز

  أميرالمؤمنين مناقب في المقامات كتاب في

 

ا اَس  ُأرِدِ  لَمْ  َأن ِي َكتَْمتَما، ِإنْ  وَ  عَلِمْتَما، فَقَدْ  بَعْدُ، َأم   ى الن   ى ُأبَايِعْهُمْ  لَمْ  وَ  َأرَادُوني، َحت    َحت  
ُكمَا وَ  بَايَعُونِي، نْ  ِإن   َ  ِإن    وَ . بَايَعَنِي وَ  َأرَادَنِي مِم   ة ، لِسُلْطَانِ  تُبَايِعْنِي لَمْ  الْعَام    لِعَرَض   لَا وَ  غَالِب 
بَا وَ  فَاْرِجعَا َطائِعَيْنِ، بَايَعْتَمانِي ُكنْتَما فَِإنْ  حَاضِر ، ِ  ِإلَى تُو ه ؛ مِنْ  الل   يب   ُكنْتَما ِإنْ  وَ  قَرِ

بِيلَ  عَلَيُْكمَا لِي َجعَلْتَما فَقَدْ  كَارِهَيْنِ، بَايَعْتَمانِي اعَةَ، بِِإْظهَارُِكمَا الس   َ  ِإسْرَارُِكمَا وَ  الط    وَ . الْمَعِْصيَة
ِينَ  بَِأَحق ِ  ُكنْتَما مَا لَعَْمرِي ةِ  الْمُهَاِجر قِي    َأنْ  قَبْلِ  مِنْ  اْلَأْمرَ  هذَا دَفْعَُكمَا ِإن    وَ  الْ ِكتَماِن، وَ  بِالت  
ِ  ِإقْرَارُِكمَا بَعْدَ  مِنْهُ، خُرُوِجُكمَا مِنْ  عَلَيُْكمَا َأْوَسعَ  كَانَ فِيهِ، تَْدخُلَا  .بِه

َف  مَنْ  بَيْنَُكمَا وَ  فَبَيْنِي عُثَمانَ، قَتَلْتُ  َأن ِي زَعَمْتَما قَدْ  وَ   ثُم    الْمَدِينَةِ، َأهْلِ  مِنْ  عَنُْكمَا وَ  عَن ِي َتخَل  
 ُ َلْزَم هَا فَاْرِجعَا. اْحتَمَلَ  مَا بِقَْدرِ  ء   اْمرِى كُل ُ  ي يْخَانِ  َأي ُ  َأْمرُِكمَا َأْعظَمَ  اْلآنَ فَِإن    رَْأيُِكمَا، عَنْ  الش  

عَ  َأنْ  قَبْلِ  مِنْ  الْعَارُ، ُ  يَتَجَم   ارُ، وَ  الْعَار لَامُ  الن    .وَالس  

 

 جعفر ابو» و فرستاد «زبری» و «طلحه» براى «خزاعى حصنی بن عمران» مهراه  امام را نامه اين

 .است آورده را آن  نامریمؤمنا فضايل بخش در «مقامات» كتاب در «اسكاىف
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 من. آمدند من رساغ به آهنا نرفتم، مردم دنبال به من كه -كنيد مى كتامن گرچه -دانيد مى شام! بعد اّما

 كسانى از هم نفر دو شام و كردند، بيعت من با زياد ارصار با آهنا نگشودم، آنان سوى به را بيعت دست

 عموم( كه آگاهيد خوبى به نيز شام و است اين حقيقت) كرديد بيعت من با و خواستيد مرا كه بوديد

 ... ننمودند بيعت دنيا متاع يا و زور خاطر به من با مردم

 توبه خداوند پيشگاه در فورا   و برگرديد بايد ايد نموده بيعت من با ميل روى از اگر نفر دو شام حال

 دست با شام ايد، نبوده راىض امر اين به خود قلب در يعنى بوده، نارضايى و اكراه روى از اگر و كنيد،

 را خويش اطاعت زيرا ايد؛ كرده ثابت خود گردن به مرا بيعت و گشوده من براى را راه اين خود

 دل در كه اين اّدعاى نباشد، اجبارى هيچ كه كارى در و) ايد، داشته پنهان را خويش نارضايى و آشكار

 به سزاوارتر مهاجران ساير از شام! سوگند خودم جان به( نيست پذيرفته ايد، نبوده راىض خود بيعت از

 آغاز از هرگاه (نبود من از اطاعت به جمبور روز آن در كس هيچ زيرا) نيستيد عقيده كتامن و تقّيه

 .زنيد رسباز اى هبانه به بعد و كنيد بيعت نخست كه اين تا بود آسانرت شام كار بوديد كرده گریى كناره

 

 در اكنون هم كه كنند حكم كسانى شام و من ميان تا بياييد هستم، «عثامن» قاتل من كه ايد پنداشته شام

 كه جرمى اندازه به هركس سپس. شام از طرفدارى به نه و اند برخاسته من طرفدارى به نه اند؛ «مدينه»

 به را اى عّده امور زمام كه كسانى اى و پریمرد دو اى. بپذيرد را آن مسؤولّيت بايد داشته، حادثه اين در

 تنها خالف، راه اين از شام بازگشت اآلن كه چرا بازگرديد، خود نظريه و رأى از! ايد گرفته دست
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 شام براى را دوزخ آتش هم و ننگ هم راه، اين ادامه وىل( شام عقيده به هم آن) است ننگ موجب

 .والسالم! سازد مى فراهم

 

 54نهج ابلالغه، نامه 

 

 با زبری گفتگوي امریاملؤمننی 

ِنَفِسهِ   عَلِي    خَرَجَ  ِ  عَلى حاسِرا ب ِ  ِسلاحَ  لا  الل ه رَسولِ  بَغلَة ُ  يا:  فَنادى ، عَلَيه  اخرُج ، زُبَير
ُ  إلَيهِ  فَخَرجَ  ، إلَي    بَير َ  ذلِكَ  فَقيلَ  ، ِسلاِحهِ  في شاك ا الز ُ ُ  يا ثُكلَكِ  وا:  فَقالَت ، لِعائِشَة  ، أسماء

ت ، حاسِر   عَلِي ا إن   :  لَها فَقيلَ  ُ   مِنهُما واِحد  كُل ُ  وَاعتَنَقَ .  فَاطمََأن   ُ  فَقالَ .  ِحبَه :   عَلِي    لَه
ُ  يا وََيحكَ  ُبَير ُ :  قالَ  ؟ أخرَجَكَ  ال  ذي مَا!  ز  ، عُثمانَ بِدَمِ  أولانا الل ه قَتَلَ :  قالَ  ، عُثمانَ دَم

ُ  أما َ  بَني في  الل ه رَسولَ  لَقيتُ  يَومَ  تَذكُر َ  بَياَضة ُ  راِكب   وهُو  الل ه رَسولُ  إلَي    فََضِحكَ  ، ِحمارَه
ُ  وأنتَ  ، إلَيهِ  وَضحِكتُ  ، ُ  عَلِي    يَدَعُ  ما ، الل ه رَسولَ  يا:  أنتَ  فَقُلتَ  ، مَعَه :  لَكَ  فَقالَ .  زَهوَه

َ  لَيَس  ُ  أ ، زَهو   بِه ه ُ  يا ُتحِب ُ ُبَير ُ  وَالل ه إن ي:  فَقُلتَ  ؟ ز ه ُ  وَالل ه إن  كَ :  لَكَ  فَقالَ .  لَاُِحب ُ  وأنتَ  َستُقاتِلُه
 ُ ُ  فَقالَ .  ظالِم   لَه بَير ُ :  الز ُ ُ  فَقالَ .  خَرَجتُ  ما ذَكَرتُها لَو وَالل ه ، الل ه أستَغفِر ُ  يا:  لَه ُبَير  ، ز

ُ  وَالل ه هذا! ؟ البِطانِ  حَلقَتَا التَقَت وقَدِ  الآنَ أرِجعُ  وَكيَف :  فَقالَ  ، ارِجع  لا ال  ذي العار
ُ  يا:  فَقالَ .  يُغسَلُ  ُبَير ُ  فَرََجعَ .  وَالن ارَ  العارَ  تَجمَعَ  أن قَبلَ  بِالعارِ  ارِجع ، ز بَير َ  الز ُ :  يَقولُ  وهُو

جَة   نار   عَلى عارا اِختَرتُ  0  لَستُ  بَِأمر   عَلِي    نادى 0 0 الط ينِ  مِنَ  خَلق   لَها يَقومُ  إن ما مُؤَج  
 ُ نيا فِي لَعَمرُكَ  عار   أجهَلُه  هذَا فَبَعُض  َحسَن   أبا عَذل   مِن َحسبُكَ :  فَقُلتُ  0 0 الد ينِ  وفِي الد ُ



. 

ُلتَ  قَد ال  ذي ُ  فَقالَ  0 يَكفيني ق  أبُو أذكَرَني ، بُنَي    يا:  فَقالَ  ؟ وتَدَعُنا تَذهَبُ  أينَ :  الل ه عَبدُ  ابنُه
ُ  قَد ُكنتُ  بَِأمر    الحَسَنِ  كَ  ، وَالل ه لا:  فَقالَ  ، اُنسيتُه  عَبدِ  بَني ُسيوفِ  مِن فَرَرتَ  ول ِكن  
لِبِ  ها ؛ المُط    أنسانيهِ  ما ذَكَرتُ  ول ِكن ي ، وَالل ه لا:  قالَ  ، أنجاد   فِتيَة   تَحمِلُها ، ِحداد   طِوال   فَِإن  

 ُ هر ُبنِ  ، الن ارِ  عَلَى العارَ  فَاختَرتُ  ، الد   ُ  أمالَ  ثُم    ؟ لَكَ  أبا لا تُعَي ِرُني أبِالج ِ  فِي وَشد    ِسنانَه .  المَيمَنَة
ُ  اِفرِجوا:   عَلِي    فَقالَ  ُ  فَقَد لَه ِ  فِي فَشَد    رََجعَ  ثُم   .  هاجوه  ، القَلبِ  فِي فَشَد    رََجعَ  ثُم    ، المَيسَرَة

ِ  إلَى عادَ  ثُم     .مُنصَرِفا مَضى ثُم    ؟ َجبان   هذا يفَعَلُ  أ:  فَقالَ  ، ابنِه
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 تریباران به جرم قرآن خواندن

ُ  الْمُؤْمِنِينَ  َأمِيرِ  ِإلَى فَرََجعْتُ  َ  فََأخْبَرْتُه َبَر ُلْتُ  وَ  اْلخ ُ  مَا ق ِ  وَ  تَنْتَظِر ه ُ  يُعْطِيكَ  مَا الل   ا الْقَوْم يَْف  ِإل    الس  
ُ » فَقَالَ  عَلَيْكَ  يَحْمِلُوا َأنْ  قَبْلَ  عَلَْيهِمْ  فَاْحمِلْ  ِ  نَْستَْظهِر ه اس   ابْنُ  قَالَ  «عَلَْيهِمْ  بِالل   َ  عَب   ِ  فَو ه  رُْمتُ  مَا الل  

ى مَكَانِي مِنْ  ابُهُمْ  عَلَي    َطلَعَ  َحت   ُ  نُش   ه َ  يَا تَرَى مَا أَ  فَقُلْتُ  مُنْتَشِر   جَرَاد   كََأن    مَا ِإلَى الْمُؤْمِنِينَ  َأمِير
ُ  يَْصنَعُ  ى» فَقَالَ  نَْدفَعُهُمْ  مُْرنَا الْقَوْم َ  َحت   ِيَة   ِإلَْيهِمْ  ُأعْذِر  الْمُْصَحَف  هَذَا يَْأخُذُ  مَنْ : »قَالَ  ثُم    «ثَان

ِ  فَيَْدعُوهُمْ  َ  وَ  ِإلَيْه ُ  َضامِن   َأنَا وَ  مَْقتُول   هُو ِ  عَلَى لَه ه َ  الل   ة َن   ا َأحَد   يَقُمْ  فَلَمْ  «اْلج ِ  غُلَام   ِإل    قَبَاء   عَلَيْه
ُ  يُقَالُ  الْقَيْسِ  عَبْدِ  مِنْ  الس ِن ِ  حَدَثُ  َأبْيَُض  ُ  كََأن ِي مُْسلِم   لَه ُ  َأنَا فَقَالَ  َأرَاه َ  يَا عليهم َأْعرُِضه  َأمِير



. 

هِ  عِنْدَ  نَْفسِي اْحتَسَبْتُ  قَدِ  وَ  عَلَْيهِمْ  الْمُؤْمِنِينَ  ُ  فََأْعرََض  تَعَالَى الل   ِ  ِإْشفَاقا   عَنْه ِيَة   نَادَى وَ  عَلَيْه  ثَان
ُ  وَ  الْمُْصَحَف  هَذَا يَْأخُذُ  مَنْ » ُ  لْيَعْلَمْ  وَ  الْقَوْمِ  عَلَى يَعْرُِضه ه ُ  وَ  مَْقتُول   َأن   ُ  لَه ة َن   ِ  مُْسلِم   فَقَامَ  اْلج  بِعَيْنِه
ُ  َأنَا قَالَ  وَ  ُ  يَقُمْ  فَلَمْ  ثَالِثَة   نَادَى وَ  فََأْعرََض  َأْعرُِضه ِ  فَدَفَعَ  الْفَتَى غَيْر  اْمضِ  قَالَ  وَ  الْمُْصَحَف  ِإلَيْه

ُ  وَ  ِإلَْيهِمْ  ى الْغُلَامُ  فََأقْبَلَ  فِيهِ  مَا ِإلَى اْدعُهُمْ  وَ  عَلَْيهِمْ  َأْعرِْضه فُوفِ  بِِإزَاءِ  وَقََف  َحت   َ  وَ  الص ُ  نَشَر
َابُ  هَذَا قَالَ  وَ  الْمُْصَحَف  ِ  كِت ه ُ  وَ  جَل    وَ  عَز    الل   ِ  مَا ِإلَى يَْدعُوكُمْ  الْمُؤْمِنِينَ  َأمِير ُ  فَقَالَتْ  فِيه  عَائِشَة

 ُ هُ حَاضِرَة   بِالر ِمَاحِ  اْشجَرُوه ِ جَانِب  وَ كَانَْت ُأم ُ ِ بِالر ِمَاِح فَطَعَنُوهُ مِْن كُل  هُ فَتَبَادَرُوا ِإلَيْه ُ الل   حَه قَب  
تْهُ مِْن مَوِْضعِهِ وَ لَحِقَهَا جَمَاعَة  مِنْ  ِ َأمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ   فََصاَحْت وَ َطرََحْت نَْفسَهَا عَلَيْهِ وَ جَر    ْسكَر

 َ ى َطرَُحوهُ بَيْنَ يَدَْي َأمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ َأعَانُوه هُ تَبْكِي وَ تَنْدُبُهُ وَ تَقُولُ   ا عَلَى حَمْلِهِ َحت     وَ ُأم ُ
 

هِ لَا َيخْشَاهُمْ  َاَب الل     يَا رَب ِ ِإن   مُْسلِما  دَعَاهُْم* * * يَتْلُو كِت
 

هُْم    قَائِمَة  تَرَاهُمْ فَخََضبُوا مِْن دَمِهِ قَنَاهُْم* * * وَ ُأم ُ
 

 تَْأمُرُهُْم بِالْقَتِْل لَا تَْنهَاهُمْ 
 

 343-333اجلمل، شيخ مفيد ، ص 
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 قتل طلحه توّسط مروان و قتل زبری

 
هِ  عَبْدُ  رَوَى وَ  ا يَقُولُ  اْلحَكَمِ  بْنَ  مَْروَانَ سَمِعْتُ  قَالَ  عَوْن   َأبِي ابْنِ  عَنِ  َجعْفَر  بْنُ  الل   ُ  كَانَ لَم    يَوْم

َمَلِ  ُلْتُ  اْلج ِ  وَ  ق ه َ  فَرَمَيْتُ  عُثْمَانَ ثَارَ  لَُأْدرَِكن    الل   ُ  فَقَطَعْتُ  بِسَْهم   َطلْحَة مَا كَانَ وَ  نَسَاه  َسد    كُل  
مُ  غَلَبَ  الْمَوِْضعَ  ُ  وَ  الد   ِ  فَقَالَ  َألَمُه ُ  لِغُلَامِه َ  دَعْه ُ  سَْهم   فَهُو ُ  َأْرَسلَه ه ُ  قَالَ  ثُم    ِإلَي    الل   يْلَكَ  لَه  لِي اْطلُبْ  وَ
ُ  مَوِْضعا   ُ  َيجِدْ  فَلَمْ  فِيهِ  َأحْتَرِز ُ  مَكَانا   لَه ِ  عُبَيْدُ  فَاْحتَمَلَه ه ُ  مَعْمَرِ  بْنُ  الل   ة   بَيْتَ  فََأْدخَلَه ِي    ذَهَبَ  ثُم    َأْعرَاب

 َ ة   فََصبَر ُ  رََجعَ  وَ  هُنَي   ُ  هَرَبَ  وَ  مَاتَ  قَدْ  فَوَجَدَه بَيْر ِ  ِإلَى فَار ا   الز ُ ى الْمَدِينَة بَاعِ  وَادِيَ  َأتَى َحت    الس ِ
ُ  اْلَأْحنَُف  فَرَفَعَ  بَيْرِ  َأْصنَعُ  مَا قَالَ  وَ  َصوْتَه اسِ  مِنَ  غَارَيْنِ  بَيْنَ  لَف    قَدْ  بِالز ُ ى الن    بَعْضُهُمْ  قَتَلَ  َحت  
 بَعْضا  

 

 236- 223اجلمل، شیخ مفید، ص
 

 

 

 

  به مردم كوفه نیاملؤمن أمرینامه 
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هِ  عَبْدِ  مِنْ  ِ  الْ كُوفَةِ، َأهْلِ  ِإلَى  َأمِيرِالْمُؤْمِنِينَ  عَلي    الل    .الْعَرَبِ  َسنَامِ  وَ  اْلَأنَْصارِ  َجْبهَة
 

ا ى عُثَمانَ َأْمرِ  عَنْ  ُأْخبِرُكُمْ  فَِإن ِي بَعْدُ، َأم   ُ  يَكُونَ َحت   ِ  سَمْعُه اَس  ِإن   . َكعِيَانِه  فَكُنْتُ  عَلَيْهِ، َطعَنُوا الن  
ِينَ  مِنَ  رَجُل ا ُ  الْمُهَاِجر ُ  ُأْكثِر ُ  كانَ  وَ  عِتَابَهُ، ُأقِل ُ  وَ  اْستِعْتَابَه ُ  وَ  َطلْحَة بَيْر  فيهِ  َسيْرِهِمَا َأهْوَنُ الز ُ

َ  مِنْ  كانَ وَ  الْعَنِيُف، ِحدَائِهِمَا َأْرفَقُ  وَ  الْوَِجيُف، ُ  فِيهِ  عَائِشَة ، فَلْتَة ِيحَ  غََضب  ُ  فَُأت  فَقَتَلُوهُ، قَوْم   لَه
اُس  يَعَنِيبَا وَ  َ  الن   يَن، وَ  مُْستَكْرَهِينَ  غَيْر ينَ  َطائِعِينَ  بَلْ  لَاُمجْبَرِ رِ  .ُمخَي  
 
ِ  دَارَ  َأن    اعْلَمُوا وَ  َلَعَتْ  قَدْ  الْهِْجرَة َلَعُوا وَ  بَِأهْلِهَا ق ُ  قَامَتِ  وَ  الْمِرْجَِل، جَيَْش  جَاَشتْ  وَ  بِهَا، ق  الفِتْنَة

َ  ِإنْ  عَدُو ِكُْم، ِجهَادَ  بَادِرُوا وَ  َأمِيرِكُْم، ِإلَى فََأسْرِعُوا الْقُْطِب، عَلَى ُ  َشاء ه وَجَل    الل    .عَز  
 

1 نامه  
 

  برصه سوى به مدينه از حركت هنگام كوفه اهل به

 

 !عرب بلندپايگان و رشافتمند ياران گروه كوفه، اهل به  امریاملؤمننی خدا بنده از

 

 او به مردم. باشد ديدن مهچون آن شنيدن كه دهم آگاهى را شام چنان آن «عثامن» جريان از من: بعد اّما

( خدا راه در) رضايتش براى تر بيش كه بودم مهاجران از يكى من و زدند طعنه و گرفتند عيب

 وارد او بر كه فشارى آسانرتين «زبری» و «طلحه» وىل نمودم، مى رسزنشش كمرت و كوشيدم مى



. 

 از و( شود خسته زودتر چه هر كه) كننده ناراحت هاى خواندن و بود شرت راندن تند مهانند كردند مى

 .گرفت قرار غضب مورد ناگهانى بطور( عثامن) نيز «عايشه» ناحيه

 

 با رغبت؛ و اختيار با بلكه اجبار، و اكراه بدون مردم و كشتند را او و آمدند تنگ به اى عّده رسانجام

 .نمودند بيعت من

 اند؛ گرفته فاصله آن از هم آهنا و رانده بریون را خويش اهل ،(مدينه) هجرت رساى! باشيد آگاه

 .خاسته بپا فتنه و است غليان حال در ديگى مهچون( مدينه)

 خواست به ورزيد؛ مبادرت خويش دشمنان جهاد به و بشتابيد خود فرمانده و امری سوى به بنابراين

 .بزرگ خداوند

 
 1نامه نهج ابلالغه، 

 

 
 

 


