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 نامز رسول خدا

 

، عَْن َأبِي العَلاَءِ، عَْن مُطَر ٍِف، عَْن  ِ َيْرِي  ثَنَا خَالِدٌ، عَِن الجُر ، قَاَل: حَد َّ ثَنَا ِإْسحَاُق الوَاِسطِي ُّ حَد َّ
هُ عَنْهُ  جُُل َصلاَةً »بِالْبَصْرَةِ فَقَاَل: ِعمْرَانَ بِْن ُحَصيٍْن، قَاَل: َصل َّى مََع عَلِي ٍ رَضِيَ الل َّ رَنَا هَذَا الر َّ ذَك َّ

 ُ هِ َصل َّى الل  ه مَ، فَذَكَرَ  كُن َّا نَُصل ِيهَا مََع رَُسوِل الل َّ هُ كَانَ عَلَيْهِ وََسل َّ ُ َأن َّ مَا يَُكب ِر مَا رَفَعَ  كُل َّ  «َضعَ وَ  وَكُل َّ
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 602 خطبه 

 

كُْم لَوْ وََصْفتُمْ َأعْمَالَهُْم، وَ ذَكَرْتُمْ حَالَهُْم، كانَ ابِينَ، وَ ل َِكن َّ  َأْصو َََ ِإن ِي َأكْرَهُ ل َكُْم َأْن تَكُونُوا َسب َّ
هُم َّ اْحقِْن دِمَا اهُْم: الل َّ ْ مَكَانَ َسب ِكُْم ِإي َّ ُلْتُم ءَنَا وَ دِمَاءَهُْم، وَ فِي الْقَوِْل، وَ َأبْلََغ فِي الْعُْذرِ، وَ ق

ى يَعْرَِف اْلحَق َّ مَْن َجهِلَهُ، وَ يَرْعَوِيَ   َأْصلِْح ذَاَت بَيْنِنَا وَ بَيْنِهِْم، وَ اهْدِهِْم مِْن َضلَالَتِهِْم، َحت َّ
 عَِن الْغَي ِ وَ الْعُْدوَاِن مَْن لَهَِج بِهِ.

 
ه
ّ
ي   »شاميان را در اى از اصحابش  اين سخن را هنگاىم فرمود كه شنيد عد

ّ
« صف

 :دادند دشنام ىم
 



. 

شديد و   من خوش ندارم كه شما دشنام دهنده باشيد! اّما اگر كردارشان را يادآور ىم
شمرديد به گفتار درست نزديكتر و در اتمام  گمراهيها و كارهاى ناشايسته آنان را بر ىم

ت رساتر بود، شما بايد به جاى دشنام به آنها ىم
ّ
 :گفتيد حج
 
پروردگارا! خون ما و آنها را حفظ كن! بي   ما و آنها را اصالح نما! و آنان را از گمراىه به  بار 

 و دشمن  
ى

گ  كه ستت  
 
راه راست هدايت فرما! تا آنان كه جاهلند، حق را بشناسند و كسان

 كنند دست بردارند و باز گردند.  با حق ىم

 
 

602خطبه  غة، نهج ابلال  
 

 

 حجر بن عدي و اشعث

يعزل  ياسة كندة ، و وكان حجر من عظماء أصحا َ علي ، وقد كان علي أراد أن يوليه ر
، فأبى حجر بن عدي أن  ولد الحارث بن عمروا آكل المرار الأشعث بن قيس ، وكلاهما من

 يتولى الأمر والأشعث حي .
 

يَنوري ،االخبار الطوال   662ص  ،منشورات الرشيف الريض،ادلِّ
 

 مقدمات جنگ صفنی

 
ية إلى صفين ونشطوا وجدوا ، غير أنه كان من الأشعث بن  وبلغ أهل العراق مسير معاو

ياسة كندة وربيعة كانت للأشعث ،  ياسة ، وذلك أن ر قيس شئ عند عزل علي إياه عن الر



. 

ياسة ، فتكلم في ذلك أناس من أهل اليمن ،  فدعا علي حسان بن مخدوج ، فجعل له تلك الر
، وزحر بن قيس  وهانئ بن عروة ، فقاموا إلى علي فقالوا : يا منهم الأشتر ، وعدي الطائي 

ياسة الأشعث لا تصلح إل   أمير المؤمنين ، إن   ا لمثله ، وما حسان بن مخدوج مثل الأشعث. ر
فغضب ربيعة ، فقال حريث بن جابر : يا هؤلاء رجل برجل ، وليس بصاحبنا عجز في شرفه 

 : فضل صاحبكم وشرفه. فقال النجاشي في ذلكوموضعه ، ونجدته وبأسه ، ولسنا ندفع 
 

 رضينا بما يرضى علي لنا به
 وإن كان فيما يأت جدع المناخر
 وصي رسول الل  ه من دون أهله

 ووارثه بعد العموم الأكابر
 رضى بابن مخدوج فقلنا الرضا به

 رضاك وحسان الرضا للعشائر
 وللأشعث ال كندي في الناس فضله

 توارثه من كابر بعد كابر
 متوج آباء كرام أعزة

 إذ الملك في أولاد عمرو بن عامر
 فلولا أمير المؤمنين وحقه

 علينا لأشجينا حريث بن جابر
 فلا تطلبنا يا حريث فإننا



. 

 لفومك؟؟ ردء في الأمور الغوامر
 وما بابن مخدوج بن ذهل نقيصة

 ولا قومنا في وائل بعوائر
 وليس لنا إلا الرضا بابن حرة

يل الساعدين مهاجر أشم طو  
 على أن في تلك النفوس حزازة
 وصدعا يؤتيه أكف الجوابر 

 
قال : وغضب رجال اليمنية ، فأتاهم سعيد بن قيس الهمداني فقال : ما رأيت قوما أبعد رأيا 
ية عوض منه ، أو  منكم ، أرأيتم إن عصيتم على علي هل ل كم إلي عدوه وسيلة؟ وهل في معاو

أو تجد ربيعة ناصرا من مضر؟ القول ما قال ، والرأي ما  هل ل كم بالشام من بدله بالعراق ،
 .صنع

قال : فتكلم حريث بن جابر فقال : يا هؤلاء ، لا تجزعوا ؛ فإنه إن كان الأشعث ملكا في 
ياسة وما هو أفضل منها. فقال حسان  الجاهلية وسيدا في الإسلام فإن صاحبنا أهل هذه الر

ربيعة. فقال : معاذ الل  ه ، لا يكون هذا أبدا ، ما كان  للأشعث : لك راية كندة ، ولي راية
 .لك  فهو لي ، وما كان لي فهو لك

ية ما صنع بالأشعث فدعا مالك بن هبيرة فقال : اقذفوا إلى الأشعث شيئا تهيجونه  وبلغ معاو
على علي. فدعوا شاعرا لهم فقال هذه الأبيات ، فكتب بها مالك بن هبيرة إلى الأشعث ، 

 : صديقا ، وكان كنديا وكان له
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 من كان في القوم مثلوجا بأسرته
 فالل  ه يعلم أني غير مثلوج

ياسته  زالت عن الأشعث ال كندي ر
 واستجمع الأمر حسان بن مخدوج

 يا للرجال لعار ليس يغسله
 ماء الفرات وكر َ غير مفروج

 إن ترض كندة حسانا بصاحبها
 يرض الدناة وما قحطان بالهوج

 س ينكرههذا لعمرك عار لي
 أهل العراق وعار غير ممزوج

 كان ابن قيس هماما في أرومته
 ضخما يبوء بملك غير مفلوج

 ثم استقل بعار في ذوي يمن
 والقوم أعداء ياجوج وماجوج

 إن الذين تولوا بالعراق له
 لا يستطيعون طرا ذبح فروج

 ليست ربيعة أولى بالذي حذيت
انتهى الشعر إلى أهل اليمن قال شريح بن هانئ : يا قال : فلما من حق كندة ، حق غير محجوج

أهل اليمن ما يريد صاحبكم إلا أن يفرق بينكم وبين ربيعة. وإن حسان بن مخدوج مشى إلى 



. 

هذه الراية عظمت على  الأشعث بن قيس برايته حتى ركزها في داره ، فقال الأشعث : إن
أن يغيرني ذلك ل كم. قال : فعرض  ، ومعاذ الل  ه وهو والل  ه أخف علي من زف النعام علي ،

عليه علي بن أبي طالب أن يعيدها عليه فأبي وقال : يا أمير المؤمنين ، إن يكن أولها شرفا فإنه 
ليس آخرها بعار. فقال له علي : أنا أشركك فيه. فقال له الأشعث : ذلك إليك. فولاه على 

 ميمنته ، وهي ميمنة أهل العراق.
يب رجلا وقد تخلف عن علي فضر َ عنقه فبلغ ذلك قومه فقال وقال : وأخذ مالك بن حب

لعله أن يقر لنا بقتله ؛ فإنه رجل أهوج. فجاءوا  بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى مالك فنتسقطه
فقالوا : يا مالك ، قتلت الرجل؟ قال : أخبركم أن الناقة ترأم ولدها. اخرجوا عني قبحكم الل  ه. 

دثني مصعب بن سلام قال أبو حيان التميمي ، عن أبي عبيدة ، قال : ح.أخبرتكم أني قتلته
عن هرثمة بن سليم قال : غزونا مع علي بن أبي طالب غزوة صفين ، فلما نزلنا بكربلا صلى بنا 
بة ، ليحشرن منك قوم  بتها فشمها ثم قال : واها لك أيتها التر صلاة ، فلما سلم رفع إليه من تر

إلى امرأته   وهي جرداء بنت سمير ،  ما رجع هرثمة من غزوتهيدخلون الجنة بغير حسا َ. فل
وكانت شيعة لعلي   فقال لها زوجها هرثمة : ألا أعجبك من صديقك أبي الحسن؟ لما نزلنا 

بتها فشمها وقال : واها لك يا تربة ، ليحشرن منك قوم بلا رفع إليه من تر يدخلون الجنة  كر
دعنا منك أيها الرجل ، فإن أمير المؤمنين لم يقل إلا بغير حسا َ وما علمه بالغيب؟ فقالت : 

ياد البعث الذي بعثه إلى الحسين بن علي وأصحابه ، قال : كنت  حقا. فلما بعث عبيد الل  ه بن ز
فيهم في الخيل التي بعث إليهم ، فلما انتهيت إلى القوم وحسين وأصحابه عرفت المنزل الذي 

يه من ترابها ، والقول الذي قاله ، فكرهت مسيري ، نزل بنا علي فيه والبقعة التي رفع إل
فأقبلت على فرسي حتى وقفت على الحسين ، فسلمت عليه ، وحدثته بالذي سمعت من أبيه 



. 

في هذا المنزل ، فقال الحسين : معنا أنت أو علينا؟ فقلت : يا ابن رسول الل  ه. لا معك ولا 
ياد.  عليك. تركت أهلي وولدي فقال الحسين : فول هربا حتى لا أخاف عليهم من ابن ز

إلا أدخله الل  ه  يرى مقتلنا اليوم رجل ولا يغيثناترى لنا مقتلا ، فوالذي نفس محمد بيده لا 
  النار. قال : فأقبلت في الأرض هاربا حتى خفي علي مقتله

نصر : مصعب بن سلام قال : حدثنا الأجلح بن عبد الل  ه ال كندي عن أبي جحيفة قال جاء 
عن علي بن أبي  بارقي إلى سعيد بن وهب. فسأله وأنا أسمع فقال : حديث حدثتنيهعروة ال

يقول  بلاء : فوجدته يشير بيده و طالب. قال : نعم ، بعثني مخنف بن سليم إلى علي. فأتيته بكر
: هاهنا هاهنا. فقال له رجل : وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال : ثقل لآل محمد ينزل هاهنا 

يل لهم منك يل ل كم منهم. فقال له الرجل : ما معنى هذا الكلامفو  م ، وو
يل ل كم منهم : يدخل كم الل  ه بقتلهم إلى  يل لهم منكم : تقتلونهم ، وو يا أمير المؤمنين؟ قال : و

يل [  وقد روى هذا الكلام على وجه آخر : أنه عليه.النار يل ] ل كم منهم ، وو السلام قال : فو
يل لنا منهم فقد عرفترجل : ل كم عليهم. قال ال يل لنا عليهم ما هو؟ قال : ترونهم  أما و : وو

 .يقتلون ولا تستطيعون نصرهم
بلاء فوقف نصر : سعيد بن حكيم العبسي : عن الحسن بن كثير عن أبي ه : أن عليا أتى كر

بلاء. قال : ذات كر َ وبلاء. ثم أومأ بيده إلى مكان بها ، فقيل يا أمير المؤمنين ، هذه كر
ال : هاهنا موضع رحالهم ، ومناخ ركابهم وأومأ بيده إلى موضع آخر فقال : هاهنا مهراق فق

 ..دمائهم.
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) رجل من عرينة ( قال : أمر  ثني مسلم الأعور ، عن حبة العرنينصر : عمر بن سعد ، حد
علي بن أبي طالب الحارث الأعور فصاح في أهل المدائن : من كان من المقاتلة فليواف أمير 

 : مؤمنين صلاة العصر. فوافره في تلك الساعة ، فحمد الل  ه وأثنى عليه وقالال
أما بعد فإني قد تعجبت من تخلفكم عن دعوتكم ، وانقطاعكم عن أهل مصركم في هذه 
المساكن الظالم أهلها ، والهالك أكثر سكانها لا معروفا تأمرون به ، ولا منكرا تنهون عنه. 

، إنا كنا ننتظر أمرك ورأيك ، مرنا بما أحببت. فسار وخلف عليهم قالوا : يا أمير المؤمنين 
عدي بن حاتم ، فأقام عليهم ثلاثا ثم خرج في ثمانمائة ، وخلف ابنه يزيد فلحقه في أربعمائة 

 رجل منهم ، ثم لحق عليا ، وجاء علي حتى مر بالأنبار ، فاستقبله بنو خشنوشك دهاقنتها.
ا يشتدون معه قال : ما هذه الدوا َ التي معكم؟ وما أردتم بهذا فلما استقبلوه نزلوا ثم جاءو

الذي صنعتم؟ قالوا : أما هذا الذي صنعنا فهو خلق منا نعظم به الأمراء. وأما هذه البراذين 
فهدية لك. وقد صنعنا لك وللمسلمين طعاما ، وهيأنا لدوابكم علفا كثيرا. قال : أما هذا الذي 

ن به الأمراء فوالله ما ينفع هذا الأمراء ، وإنكم لتشقون به على زعمتم أنه منكم خلق تعظمو
أنفسكم وأبدانكم ، فلا تعودوا له. وأما دوابكم هذه فإن أحببتم أن نأخذها منكم فنحسبها من 
خراجكم أخذناها منكم. وأما طعامكم الذي صنعتم لنا فإنا نكره أن نأكل من أموال كم شيئا إلا 

المؤمنين ، نحن نقومه ثم نقبل ثمنه. قال : إذا لا تقومونه قيمته ، نحن بثمن. قالوا : يا أمير 
نكتفي بما دونه. قالوا : يا أمير المؤمنين فإن لنا من العر َ موالي ومعارف ، فتمنعنا أن نهدى 
لهم وتمنعهم أن يقبلوا منا؟ قال : كل العر َ ل كم موال ، وليس ينبغي لأحد من المسلمين أن 

ن غصبكم أحد فأعلمونا. قالوا : يا أمير المؤمنين ، إنا نحب أن تقبل هديتنا يقبل هديتكم. وإ
 وكرامتنا. قال لهم : ويحكم ، نحن أغنى منكم. فتركهم ثم سار.

 722 – 731وقعة صفني، نرص بن مزاحم،ص 
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 رقه

أن عليا بعث من  عن نمير بن وعلة ، عن أبي الوداكمخنف    نصر : عمر عن رجل   وهو أبو
ياحي [ في ثلاثة آلاف رجل ، وقال له :  خذ على الموصل ، » المدائن معقل بن قيس ] الر

قاتل إلا من قاتلك ثم نصيبين ، ثم القني بالرقة ؛ فإني موافيها ، وسكن الناس وأمنهم ، ولا ت
فإن الل  ه جعله  الليل ، وأقم الليل ، ورفه في السير ، ولا تسر فياس، وغور بالن، وسر البردين

«. فسر  ذا كان السحر أو حين ينبطح الفجرسكنا ، أرح فيك بدنك وجندك وظهرك. فإ
فخرج حتى أتى الحديثة ، وهي إذ ذاك منزل الناس   إنما بنى مدينة الموصل بعد ذلك محمد بن 

ين ينتطحان ، ومع معقل بن قيس رجل من خثعم يقال له شداد بن مروان   فإذا هم بكبش
يةأبي ربيعة  ، فأخذ يقول : إيه إيه. فقال معقل : ما تقول : قال : قتل بعد ذلك مع الحرور

فجاء رجلان نحو ال كبشين فأخذ كل واحد منهما كبشا ثم انصرفا ، فقال الخثعمي لمعقل : 
له : من أين علمت ذلك؟ قال : أما أبصرت ال كبشين ، أحدهما لا تغلبون ولا تغلبون. قال 

مشرق والآخر مغر َ ، التقيا فاقتتلا وانتطحا ، فلم يزل كل واحد منهما من صاحبه منتصفا 
حي أتى كل واحد منهما صاحبه فانطلق به. فقال له معقل : أو يكون خيرا مما تقول يا أخا 

 خثعم؟ ثم مضوا حتى أتوا عليا بالرقة.
 721-721 وقعة صفني، نرص بن مزاحم،ص
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 اهل رقه

 

 وكان جل أهلها يومئذ عثمانية 
 

 76 ص وقعة صفني، نرص بن مزاحم،
 
 

 ساخت پل

نصر : عمر ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عبد الل  ه بن عمار بن عبد يغوث أن عليا قال لأهل 
الرقة : اجسروا لي جسرا ل كي أعبر من هذا المكان إلى الشام. فأبوا وقد كانوا ضموا السفن 

فقال : يا عندهم ، فنهض من عندهم ليعبر على جسر منبج ، وخلف عليه الأشتر ، فناداهم 
أهل هذا الحصن ، إني أقسم بالل  ه لئن مضى أمير المؤمنين ولم تجسروا له عند مدينتكم حتى 

موال كم. أ ولآخذن يعبر منها لأجردن فيكم السيف ، ولأقتلن مقاتلتكم ، ولأخربن أرضكم ،
  ، وإن عليا خلفه علينا ليأتينا منه الشرفقالوا : إن الأشتر يفي بما يقولفلقى بعضهم بعضا 

 ً فأقبلوا. فأرسل الأشتر إلى علي فجاء ونصبوا له الجسر ،  فبعثوا إليه : إنا ناصبون ل كم جسرا
، ثم أمر الأشتر فوقف في ثلاثة آلاف فارس ، حتى لم يبق أحد من فعبر الأثقال والرجال

 الناس إلا عبر ؛ ثم إنه عبر آخر الناس رجلا.
 756-757 وقعة صفني، نرص بن مزاحم،ص
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 كند به فرمانداران و بخشداران شهرهايى كه لشكر از آهنا عبور مى حرضت نامه

 
 

هِ  اِل الْبِلَادِ مِْن عَبْدِالل َّ َيُْش مِْن ُجبَاةِ اْلخَرَاِج وَ عُم َّ  .عَلِي ِ َأمِيرِالْمُؤْمِنِينَ ِإلَى مَْن مَر َّ بِهِ اْلج
 

 ِ هُ وَ قَْد َأْوَصيْتُهُْم بِمَا َيجُِب ل ةٌ بِكُْم ِإْن َشاءَ الل َّ رُْت ُجنُوداً هِيَ مَار َّ ا بَعْدُ، فَِإن ِي قَْد َسي َّ هِ عَلَْيهِْم َأم َّ ل َّ
ا مِْن مِ  َيِْش ِإل َّ ةِ اْلج تِكُْم مِْن مَعَر َّ ذَى، وَ َأنَ َأبْرَأُّ ِإلَيْكُْم وَ ِإلَى ذِم َّ ِ الَأذَى وَ صَرِْف الش َّ ْن َكف 

ِ َجوْعَةِ الْمُْضطَر ِ، لَاَيجِدُ عَْنهَا مَْذهَباً ِإلَى ِشبَعِهِ. فَنَك ِلُوا مَْن تَنَاوََل مِْنهُْم َشيْئاً ُظلْمَاً عَْن  ْم، وَ ُظلْمِه
ُ مِْنهُْم. وَ َأنَا بَيْنَ أَ  ِض لَهُْم فِيَما اْستَثْنَيْنَاه عُر ُّ تِهِْم وَ الت َّ وا َأيْدِي ُسفَهَائِكُْم عَْن مَُضار َّ ْظهُرِ ُكف ُّ

ا يَغْلِبُكُْم مِْن َأْمرِهِْم، وَ مَا لَاتُطِيقُونَ ِم َكُْم وَ مَا عَرَاكُْم مِم َّ َيِْش فَاْرفَعُوا ِإلَي َّ مَظَال ا  اْلج ُ ِإل َّ دَفْعَه
هِ. غَي ِرُهُ بِمَعُونَةِ ِإْن َشاءَ الل َّ هِ وَ بِي، فََأنَا أُّ  بِالل َّ

 
 

مؤمنان به تمام كارگزاران خراج و فرمانداران   است از ناحيه بنده خدا عىل امت 
 
فرمان

 .كند شهرستانهانى كه سپاه از منطقه آنها گذر ىم
 

د بسيج  را براى نتر
 
كردم كه با خواست خدا از آباديهاى شما   اّما بعد! من سپاهيان

ام   ام. به آنان گفته گذرند و آنها را به آنچه خداوند بر آنها واجب كرده، توصيه نموده ىم
كه از آزار مردم و ايجاد ناراحتيها و مشكالت خوددارى كنند و من بدين وسيله در برابر 

 كه سپاهي
ر
 كه در پناه شما هستند از مشكالن

 
آورند از خود  ان به وجود ىمشما و كسان

 رساندن هيچ گونه زيان را به كىس ندارند( جز اين   رفع مسؤولّيت ىم
ّ
كنم، )كه آنها حق

 .كه آنها سخت گرسنه شوند و راىه براى ست  كردن خود نيابند
 

ى را از روى ستم از افراد گرفت، وظيفه داريد او را در برابر  بنابراين اگر كىس از آنها، چت  
ار و نر خردان  كيفر كنيد. )و شما را نت   توصيه ىمعملش  

كنم كه( جلوى زيانهاى اشر



. 

يد، و جز در آن موارد كه استثنا كردم متعّرض آنان  منطقه خود را نسبت به سپاهيان بگت 
نشويد. من خود پشت ش سپاه در حركتم. شكايات خود را پيش من آوريد، در آن 

ه شده د و شما قدرت دفع آن را جز با كمك خداوند و من ان مواردى كه آنها بر شما چت 
دهم و دگرگون  نداريد به من مراجعه كنيد، كه من به كمك خداوند آن را تغيت  ىم

.  ىم
ه

 سازم، إن شاءاّلل

 20نهجابلالغه ، نامه 

 

 

 مساكنیجعفر بن ابی طالب پدر 

 

 

، ثنا ِإْسمَاعِيُل بُْن ِإبْ  ، ثنا عَبْدُ الل  هِ بُْن َسعِيْدَ الْ ِكنْدِي ُّ دُ بُْن عَبْدِ الل  هِ اْلحَضْرَِمي ُّ ثَنَا مُحَم َّ رَاهِيمَ حَد َّ
، عَْن َسعِيدٍ  يْمِي ُّ تَيْمُ الل  هِ بُْن ثَعْلَبَةَ، ثنا َأبُو ِإْسحَاَق ِإبْرَاهِيمُ الْمَْخزُوِمي ُّ َيْرَةَ الت َّ ، عَْن َأبِي هُر ِ الْمَْقبُرِي 

وَكَانَ »كَانَ َجعْفَرٌ ُيحِب ُّ الْمَسَاِكينَ، َيجْلُِس ِإلَْيهِْم ُيحَد ِثُهُْم، وُيحَد ِثُوهُ §رَضِي الل  هُ عَنْهُ، قَاَل: 
مَ، يُسَم ِيهِ َأبُو الْمَسَاِكينَ   «رَُسوُل الل  هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ

 
 271، ص2، جابلیهيق، أبو بكر     ،السنن الکربى 

 

 ...اگر جعفر بود

 ولو كان لي بعد رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وآله عمي حمزة وأخي جعفر لم أبايع كرها
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