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   مناشده امریاملؤمننی

 
 :دیگو یم سلم و آله و هیعل اهلل یصل خدا رسول اصحاب از «واثله بن عامر لیالطف أبو»

 

 ر،یغد ثیحد یبرا مردم، از یریکث مجع انیم در کوفه رحبه در السالم هیعل نیاملؤمن ریام دمید یوقت

 نیا یدرست بر سلم و آله و هیعل اهلل یصل خدا رسول اصحاب از نفر یس دمید تعّجب با د،یطلب شاهد

 او. گفتم  را  ماجرا و دمید را «ارقم بن دیز» تا شدم تریح و شک دچار من و دادند، یگواه ثیحد

 .دمیشن سلم و آله و هیعل اهلل یخداصل رسول از  را آن هم من ؟یکن یم انکار را زیچ چه: گفت

 داللت مطلب نیا بر داند، یم حیصح را آن األرنؤوط، بیشع کتاب، حمقق که ثیحد نیا: مهم نکته

 اصالا  بود، یم «اوری و دوست»یمعنا به اگر که چرا باشد؛ یم «امر یول»یمعنا به  «موال» که دارد

 و یعیطب یامر گریکدی با مؤمنان یدوست رایز نداشت؛ وجود «لیالطف ابو» یبرا تعجب و شک یجا

 .است ُمسّلامت از

 

 

ثَنَا دٍ، بْنُ  ُحسَيْنُ  حَد َّ ثَنَا: قَالَا الْمَعْنَى، نُعَيْمٍ  وََأبُو مُحَم َّ فَيِْل، َأبِي عَنْ  فِْطرٌ، حَد َّ  عَلِي    جَمَعَ : قَالَ  الط ُّ
ُ  رَضِيَ  ُ  الل  ه اَس  عَنْه َحبَةِ، فِي الن َّ َ  َأنْشُدُ : لَهُمْ  قَالَ  ثُم َّ  الر َّ  َصل َّى الل  هِ  رَُسولَ  سَمِعَ  مُْسلِمٍ  اْمرِئٍ  كُل َّ  الل  ه

 ُ ِ  الل  ه مَ  عَلَيْه َ  وََسل َّ ِ  يَوْم ا سَمَِع، مَا ُخم ٍ  غَدِير اِس، مِنَ  ثَلَاثُونَ فَقَامَ  قَامَ  لَم َّ  فَقَامَ : نُعَيْمٍ  َأبُو وَقَالَ  الن َّ
ٌ  نَاٌس  ُ  ِحينَ  فَشَهِدُوا َكثِير ِيَدِهِ، َأخَذَه اسِ  فَقَالَ  ب  َأنْفُسِهِْم؟ مِنْ  بِالْمُؤْمِنِينَ  َأْولَى َأن ِي َأتَعْلَمُونَ: " لِلن َّ

ُ  ُكنْتُ  مَنْ : " قَالَ  الل  هِ، رَُسولَ  يَا نَعَمْ : قَالُوا"   وَعَادِ  وَالَاهُ، مَنْ  وَالِ  اللهُم َّ  مَوْلَاهُ، فَهَذَا مَوْلَاه
ُ  مَنْ  َلَقِيتُ  َشيْئًا، نَْفسِي فِي وَكََأن َّ  فَخَرَْجتُ : قَالَ "  عَادَاه َ  ف َيْد ُ  فَقُلْتُ  َأْرقَمَ  بْنَ  ز  سَمِعْتُ  ِإن ِي: لَه



. 

ا ُ  رَضِيَ  عَلِي ًّ ُ  الل  ه ُ  َصل َّى الل  هِ  رَُسولَ  سَمِعْتُ  قَدْ  تُنْكِرُ؟ فَمَا: قَالَ  وَكَذَا، كَذَا: يَقُولُ  عَنْه ِ  الل  ه مَ  عَلَيْه  وََسل َّ
ُ  ذَلِكَ  يَقُولُ   .لَه

 
 داند. الأرناؤوط محق ق سلفی کتاب مسند أحمد، حدیث را صحیح میشعیب 

 
 مسند أمحد، ط الرسالة، 

65، ص 23ج  
 

 
 

 به معاویه   امریاملؤمننینامه 

 

ُ  كِتاٍب  مِن َ  إلى لَه يَة يِعَ  لَم ا مُعاوِ  :علي بو
 
َ  إلى المُؤمِنينَ  أميرِ  عَلِي ٍ  الل ه عَبدِ  مِن  يَة  إعذاري عَلِمتَ  فَقَد ، بَعدُ  أم ا:  ُسفيانَ  أبي بنِ  مُعاوِ

ُ  لابُد َّ  ما كانَ َحت ى ، عَنكُم وإعراضي فيكُم، ُ  دَفعَ  ولا مِنه يلٌ  وَالحَديثُ  ، لَه ٌ  وَالكَلامُ  ، َطو  َكثير
َ  وقَد ، َ  ما أدبَر .  أصحابِكَ  مِن وَفدٍ في إلَي َّ  وأقبِل ، قِبَلَكَ  مَن فَبايِع ، أقبَلَ  ما وأقبَلَ  ، أدبَر

لامُ   .وَالس َّ
 

 56ابلالغه،  نامه نهج 





. 

 َ ُ  قَدْ  لَهُْم، مَنُْصوبٌ  وَهُو َ  َألْبَسُوه َ  يَْطلُبُونَ مِن ِي: فَقَالَ  دِمَْشقَ  مِنْبَر ِ  مَوْتُورًا َألَْستُ ! عُثْمَانَ  دَم  َكتِرَة
هُم َّ ! عُثْمَانَ  ...عُثْمَانَ  دَمِ  مِنْ  ِإلَيْكَ  َأبْرَأُّ  ِإن ِي الل َّ

 444، ص 4، ج الرتاث دار ،تاریخ الطربي

 

 قیس بن سعد

وكان من فضلاء الصحابة، وأحد دهاة العرب وكرماتهم، وكان من ذوي الرأي الصائب 
يف قومه غير مدافع، ومن بيت والم كيدة فِي الحرب،  مََع النجدة والشجاعة، وكان شر

 سيادتهم.

 424، ص 4أسد الغابة، ابن األثری، ط العلمية، ج 

 

 سخاوت قیس بن سعد

 

 الديون، من عليهم لك مما يستحيون: فقيل أخوانه، فاستبطأ عبادة بن سعد بن قيس مرض
 عليه سعد بن لقيس كان من: فنودي فأمر العيادة، من الأخوان يمنع لا ما الل  ه أخزى: فقال
 .حل في فهو مال

 .اليوم ذلك عاده من ل كثرة درجته فكسرت
  24ربيع األبرار، زخمرشی، مؤّسسة األعليم، ج ، ص 
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  بر مرص قیس بن سعد نصب 

 

ه رحمه -سعد بن قيس كان و  استعمله على قام فلما  طالب أبى بن على مناصحى من -الل َّ
 .مصر على
 :قال سعد بن سهل عن

ه صلوات -طالب أبى بن علي   ولى و عثمان قتل لم ا  الى سر: فقال سعد بن قيس دعا -عليه الل َّ
 حت ى يصحبك أن أحببت  من ثقاتك من فيه فاجمع رحلك إلى اخرج و ول يتكها فقد مصر
ه شاء إن قدمتها أنت فإذا لولي ك أعز   و لعدو ك  أرهب ذلك فإن   جند معك و تأتيها  الل َّ

ة ارفق و المريب، على اشتد   و المحسن، إلى فأحسن  .يمن الر فق فان العام ة، و بالخاص 
ه رحمك: سعد بن قيس له فقال  اخرج: قولك أم ا ذكرت، ما فهمت قد المؤمنين أمير يا الل َّ

ه فو بجند، اليها  الجند ذلك أدع فإذا أبدا، أدخلها لا المدينة من به آتيها بجند أدخلها لم إن الل َّ
 عد ة كانوا وجوهك من وجه إلى بعثهم أردت إن و قريبا، منك كانوا إليهم احتجت فإن  لك

 .بيتي أهل و بنفسي إليها أسير ل كن ى و لك،
ه فإن   الإحسان، و الر فق من به أوصيتني ما أم ا و  .ذلك على المستعان هو تعالى الل َّ

 بكتاب فأمر المنبر -فصعد مصر دخل حت ى أصحابه من نفر سبع في سعد بن قيس فخرج: قال
 :فيه الن اس، على فقرئ معه

 
ه بسم ه عبد من الر حيم الر حمن الل َّ  المسلمين، من هذا كتابي بلغه من إلى المؤمنين أمير علي   الل َّ

ه أحمد فإن ي عليكم سلام ه فإن   بعد أم ا. هو إل ا إله لا ال ذي  إليكم الل َّ  و تقديره و صنعه بحسن الل َّ



. 

 خص  [ و] عباده إلى الر سل به بعث و رسله، و ملائكته و لنفسه دينا الإسلام اختار تدبيره
ه أكرم مم ا فكان خلقه من انتجب من  الفضيلة من[  به] خص هم و الأم ة هذه به جل   و عز   الل َّ
ه صلى -محم دا بعث أن  و الفرائض، و الس ن ة و الحكمة و الكتاب فعل مهم[  اليهم] -آله و عليه الل َّ

 من قضى فلم ا يتطه روا، ل كيما زك اهم و يتفر قوا،[ لا] ل كيما جمعهم و يهتدوا، ل كيما أد بهم
ه قبضه عليه ما ذلك ه صلوات[  فعليه إليه] الل َّ  .مجيد حميد إن ه رضوانه و رحمته و سلامه و الل َّ

 لم و الس يرة أحسنا و بالكتاب عملا صالحين منهم  امرأين استخلفوا بعده من المسلمين إن   ثم  
ن ة يتعد يا ه توف اهما ثم   الس  ه، فرحمهما  الل َّ  فوجدت أحداثا أحدث وال بعدهما من ول ى ثم   1الل َّ
 .فغي روا عليه نقموا ثم   فقالوا، مقالا، عليه الأم ة

ه فأستهدى فبايعوني، جاءوني ثم    العمل علينا ل كم إن   و ألا الت قوى، على أستعينه و الهدى الل َّ
ه بكتاب ه و بالغيب، ل كم الن صح و بحق ه القيام و رسوله سن ة و الل َّ ُ  َحْسبُنَا و المستعان الل َّ ه  وَ  الل َّ

، على أعينوه و فوازروه أميرا[  الأنصاري  ] سعد بن قيس إليكم بعثت قد و.الْوَكِيلُ  نِعْمَ   و الحق 
كم، و بعوام كم الر فق و مريبكم على الش د ة و محسنكم إلى بالإحسان أمرته قد  مم ن هو و خواص 

ه نسأل نصيحته، و صلاحه أرجو و هديه أرضى يلا، ثوابا و زاكيا، عملا ل كم و لنا الل َّ  و جز
ه رحمة و عليكم الس لام و واسعة، رحمة  .بركاته و الل َّ

ه عبيد كتب و  .ثلاثين و ست   سنة صفر في رافع أبى بن الل َّ
ه فحمد خطيبا سعد بن قيس قام الكتاب قراءة من فرغ لم ا: قال و  الحمد: قال و عليه أثنى و الل َّ

ه المين، كبت و  الحق   أحيى و الباطل أمات ال ذي لل َّ ها الظ   بعد نعلم من خير بايعنا إن ا الن اس أي 
ه صل ى -نبي نا ه كتاب على فبايعوا فقوموا -سل م و آله و عليه الل َّ  نعمل لم نحن فإن نبي ه، سن ة و الل َّ

                                                           
 . این عبارات در مدح شیخنی خمالف عقیده مسّلم شیعه می باشد و قطعا از اضافات و حتریفات تاریخ است. 1



. 

ه بكتاب فيكم  و مصر له استقامت و فبايعوا الن اس فقام عليكم، لنا بيعة فلا رسوله سن ة و الل َّ
ية أن   إل ا عم اله عليها فبعث أعمالها  كنانة بني من رجل بها و عثمان  قتل أهلها أعظم قد منها قر

 :سعد بن قيس إلى فبعث ، الحارث بن يزيد: له يقال
 ما إلى ننظر حت ى حالنا على أقر نا ل كن و أرضك الأرض و عم الك فابعث نأتيك لا إن ا ألا

 الى دعي و عثمان فنعى  الأنصاري   صامت بن مخل د بن مسلمة وثب و: قال. الن اس أمر يصير
ه و! تثب؟ علي   أ ويحك: قيس إليه فأرسل بدمه الط لب  إلى الش ام ملك لي أن   أحب   ما الل َّ

 والى أنت دمت ما عنك كاف   أن ى مسلمة إليه فأرسل[  دمك فاحقن] قتلتك ان ى و مصر
 .مصر
 ل كن ى و البيعة على أكرهكم لا أن ى اعتزلوا ال ذين إلى فبعث رأى، و حزم له قيس كان و: قال

 .ينازعه أحد ليس و الخراج جبى و مخل د، بن مسلمة هادن و فهادنهم عنكم، أكف   و أدعكم
 ال كوفة إلى رجع و مصر، على هو و الجمل إلى -الس لام عليه -علي   المؤمنين أمير خرج و: قال
ه خلق أثقل فكان بمكانه، هو و البصرة من ية على الل َّ  يقبل أن مخافة و الش ام من  لقربه معاو
 .بينهما فيقع مصر بأهل قيس اليه يقبل و العراق، بأهل -الس لام عليه -علي   اليه

 
ية فكتب  إلى يسير أن قبل بال كوفة يومئذ -الس لام عليه -علي   و سعد بن قيس إلى معاو
 :صف ين

 
ه بسم ية من الر حيم، الر حمن الل َّ  أحمد فإن ي عليك سلام سعد، بن قيس إلى سفيان أبى بن معاو

ه إليك  في أو رأيتموها، أثرة في عثمان على نقمتم كنتم ان فإن كم بعد أم ا هو، ال ا إله لا ال ذي الل َّ



. 

 من  الفتيان استعماله في أو ،[واحدا تعييره أو]  رجل شتمة في أو ضربها، رأيتموه سوط ضربة
 الأمر من عظيما ركبتم فقد[  بذلك] ل كم يحل   لم دمه أن   تعلمون كنتم إن علمتم قد فإن كم أهله

ْ  و ً  ِجئْتُم ا َشيْئا  من الت وبة كانت ان عثمان على المجلبين من كنت إن قيس يا رب ك إلى فتب ِإد ًّ
 قتله على حملهم و  به الن اس أغرى أن ه استيقن ا قد فإن ا صاحبك أم ا و شيئا، تغني  المؤمن قتل

 يطلب مم ن تكون أن قيس يا استطعت فإن قومك، عظم دمه من يسلم لم أن ه و قتلوه، حت ى
 و بقيت، ما ظفرت أنا إن العراقين سلطان لك و ،اهذ أمرنا على بايعنا و فافعل، عثمان بدم
 تحب   ما هذا غير من سلني و سلطان، لي دام ما الحجاز سلطان بيتك أهل من أحببت  لمن

 .الس لام و إليك[   به] كتبت فيما برأيك إلي   اكتب و أوتيته إل ا ء شي من تسألنى لا فإن ك
 

ية كتاب قيسا جاء فلم ا به له يعجل لا و أمره[  له] يبدي لا و يدافعه أن أحب   معاو . حر
 :اليه فكتب

 
 و أقاربه، لم أمر ذلك و عثمان، قتل من ذكرت ما فهمت و كتابك الى   وصل فقد بعد أم ا

 لم أمر هذا و قتلوه، حت ى اليه دس هم و بعثمان الن اس أغرى ال ذي هو صاحبي أن   ذكرت
لع  كان الن اس أولى ان   فلعمري عثمان، دم من تسلم لم  عشيرتي عظم أن   ذكرت و عليه، أط 

 ما علي   عرضت و[  بدمه الط لب على] متابعتك من سألتني ما أم ا و عشيرتي، أمره في
 كاف   أنا و  اليه يعجل مم ا هذا ليس و فكر، و نظر فيه لي أمر هذا و فهمته، فقد عرضت

ه رحمة و عليك الس لام و نرى، و ترى حت ى تكرهه ء شي قبلي من يأتيك ليس و عنك  و الل َّ
 .بركاته



. 

 
ية قرأ فلم ا: قال  مخادعا ذلك في له يكون أن يأمن لم و مباعدا مقاربا ال ا يره لم كتابه معاو

ية اليه فكتب مكايدا،  :أيضا معاو
 

ه بسم  تتباعد أرك لم و سلما، فأعد ك تدنو أرك فلم كتابك قرأت فقد بعد أم ا الر حيم، الر حمن الل َّ
 و بالمكايد  يختدع لا و  بالخدائع  يصانع من مثلي ليس و جرور مل كج هاهنا أنت حربا، فأعد ك

 أنت ان و أعطيتك، ما فلك عليك عرضت ال ذي قبلت فان ، الخيل أعن ة و الر جال عدد معه
 .الس لام و رجلا و و خيلا مصر عليك ملأت تفعل لم
 

ية كتاب سعد بن قيس قرأ فلم ا: قال  له المطاولةأظهر و المدافعة منه يقبل لا أن ه[  علم] و معاو
ه بسم :اليه فكتب  قلبه في ما ية الى سعد بن قيس من الر حيم، الر حمن الل َّ : سفيان أبى بن معاو

 لغيرك أبا لا  تسومني أن في طمعك و بى اغترارك و رأيي استسقاطك من فالعجب بعد أم ا
 رسول من أقربهم و سبيلا أهداهم و بالحق   أقولهم و بالأمر الن اس أولى طاعة من الخروج

ه ه صلى الل َّ  هذا من الن اس أبعد طاعة طاعتك في بالد خول تأمرني و وسيلة، آله و عليه الل َّ
ه رسول من أبعدهم و سبيلا أضل هم و بالز ور أقولهم و الأمر ه صلى الل َّ  و وسيلة،  آله و عليه الل َّ
 رجلا، و خيلا مصر علي   تملأ ان ك: قولك أم ا و ، إبليس طواغيت مضل ون ضال ون قوم لديك

 .الس لام و جد   لذو ان ك  منك يكون حت ى ذلك عن أشغلك لم فلئن
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ية أتى فلم ا  بالمكان يكون أن كان و عليه مكانه ثقل و منه أيس سعد بن قيس كتاب معاو
ية على اشتد   و اليه، أعجب غيره به هو ال ذي  فأظهر[ 6] نجدته و بأسه من يعرف لما معاو

ه فادعوا[ 8] بايعكم قد قيسا أن  [  قبله] للن اس  به، وقار فيه لان  ال ذي كتابه عليهم قرأ و له، الل َّ
ية اختلق و  .الش ام أهل على فقرأه[  قيس الى نسبه] كتابا معاو
 

ه بسم ية الأمير الى الر حيم، الر حمن الل َّ  قتل فان بعد أم ا سعد، بن قيس من سفيان أبى بن معاو
 قوم مظاهرة يسعني أر لم ديني و لنفسي نظرت قد و عظيما الإسلام في حدثا كان عثمان

ه نستغفر و تقي ا، بر ا محرما مسلما امامهم قتلوا  قد ان ى و ألا لديننا، العصمة نسأله و لذنوبنا، الل َّ
لم إليك ألقيت  من أحببت فيما علي   فعو ل المظلوم الهدى امام قتلة قتال الى أجبتك و  بالس 

ه شاء ان إليك أعج له الر جال و الأموال   . عليك الس لام و تعالى الل َّ
 :قال

 
ية صالح قيسا أن  [ كل ها] الش ام أهل في فشاع  عليه طالب أبى بن علي   عيون فسر حت معاو

ب و أكبره و أعظمه ذلك أتاه فلم ا بذلك، اليه الس لام  و] الحسين و الحسن ابنيه دعا و له تعج 
ه عبد دعا و[ محم دا ابنه ه عبد فقال رأيكم؟ ما:وقال بذلك، فأعلمهم جعفر بن الل َّ : جعفر بن الل َّ

: لهم فقال مصر، عن سعد بن قيس اعزل يريبك، لا ما الى يريبك ما دع المؤمنين أمير يا
ه و ان ى ه عبد له فقال قيس على بهذا  صد قأ ما الل َّ ه فو المؤمنين، أمير يا اعزله: جعفر بن الل َّ  الل َّ
 .عزلته ان يعتزلك لا حق ا  قيل قد ما كان ان

هم و: قال  :فيه سعد بن قيس من كتاب أتاهم إذ  ل كذلك ان 



. 

 
ه بسم ه أكرمه -المؤمنين أمير أخبر فان ى بعد أم ا الر حيم الر حمن الل َّ [  معتزلين] رجالا قبلي أن  -الل َّ

 قد و  يرون و فنرى الن اس أمر يستقيم حت ى حالهم على أدعهم أن و عنهم أكف   أن سألوني
ه لعل   ذلك بين فيما أتأل فهم أن و  أعجل أل ا و عنهم أكف   أن رأيت  و بقلوبهم يقبل أن الل َّ

ه شاء ان ضلالتهم عن  يفر قهم  .الس لام و الل َّ
ه عبد له لفقا هم مم ا هذا يكون أن المؤمنين أمير يا أخوفنى ما: جعفر بن الل َّ  ان ان ك] عليه ات 

 مم ن كثير بيعتك عن قعد و الفتنة، تفاقمت و الأمر  استشرى اعتزالهم و تركهم في أطعته
 .بقتالهم مره[  ل كن و فيها الد خول على تريده

 :الس لام عليه -على اليه فكتب
 
ه بسم]  فيه دخل فيما دخلوا فان ذكرت، ال ذين القوم الى فسر بعد أم ا[  الرحيم الرحمن الل َّ

 .ال ا و المسلمون
 .الس لام و فناجزهم

 :المؤمنين أمير الى كتب أن يتمالك لم فقرأه الكتاب سعد بن قيس أتى فلم ا
 

 للفتنة يدا إليك يمد وا لم و عنك كاف ين قوم بقتال تأمرنى لك فالعجب المؤمنين أمير يا بعد أم ا
 و المؤمنين أمير يا تركهم الر أى فان   عنهم كف   و المؤمنين أمير يا فأطعنى لها أرصدوا لا و

 .الس لام
 



. 

ه عبد له قال الكتاب هذا أتاه فلم ا  الى بكر أبى بن محم د ابعث المؤمنين أمير يا: جعفر بن الل َّ
ه فو قيسا اعزل و أمرها يكفك مصر  بقتل ال ا يتم   لا سلطانا ان  : يقول قيسا أن   لبلغنى الل َّ

ه و سوء، لسلطان مخل د بن مسلمة  ان ى و مصر سلطان مع الش ام سلطان لي أن   أحب   ما الل َّ
ه عبد كان و. مخل د ابن قتلت  يكون أن يحب   كان و لأم ه، بكر أبى بن لمحم د أخا جعفر بن الل َّ

 .سلطان و إمرة له
 

 بكر أبى بن محمد تولية و مصر عن سعد بن قيس عزل
 

 كتب وس قي عزل و مصر الى بكر أبي بن محم د -الس لام عليه -طالب أبى بن علي   فبعث: قال
 غي ره؟ ما المؤمنين؟ أمير بال فما: قيس له قال قيس على قدم فلم ا كتابا مصر أهل الى معه

 كانت[ إذ] نسب بينهما كان و سلطانك الس لطان هذا و لا،: قال -بينه؟ و بيني أحد أدخل
د   بكر أبى أخت قحافة أبى بنت قريبة قيس تحت : قيس فقال عم ته زوج قيس فكان يقالص 

ه و لا  منها فخرج عنها الس لام عليه علي   عزله حين غضب و واحدة ساعة معك أقيم لا الل َّ
 [.بال كوفة الس لام عليه علي   الى يمض لم و] المدينة الى مقبلا

  
 الکويف، اثلقيف حممد بن  ميابراه ، الغارات
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