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 عابدان بی مغز

 َ ازِي ُّ قَاَل: نا ِإْسحَاُق بُْن مُوسَى اْلَأنَْصارِي ُّ قَاَل: نا َسعِيدُ بُْن ُخثَيٍْم ق ثَنَا عَلِي ُّ بُْن َسعِيٍد الر َّ اَل: نا ابُْن حَد َّ
 َ ا فَارَقَِت اْلخَوَارُِج ع ايِفَةِ، عَْن ُجنْدٍُب قَاَل: لَم َّ َلِيِل، عَْن َأبِي الص َّ َ قَاَل: نا َأبُو اْلخ ا، خَرََج فِي ُشبْرُمَة لِي ًّ

ِ الْقَوِْم،  ِ الْقُرْآِن، َطلَبِهِْم، وَخَرَْجنَا مَعَهُ، فَانْتَهَيْنَا ِإلَى عَْسكَر حِْل مِْن قِرَاءَة ِ الن َّ ٌّ كَدَوِي  فَِإذَا لَهُْم دَوِي 
ا رََأيْتُهُْم دَخَلَنِي مِ  فِنَاِت، وََأْصحَاُب الْبَرَانِِس، فَلَم َّ يُْت فَرَكَزُْت وَفِيهِْم َأْصحَاُب الث َّ ، فَتَنَح َّ ٌّ ْن ذَلَِك َشك 

ِ دِْرِعي، وََأخَْذُت بِمِْقوَدِ فَرَسِي، فَقُْمُت  رُْمحِي، وَنَزَلُْت عَْن فَرَسِي، وَوََضعُْت تُرْسِي، فَنَثَرُْت عَلَيْه
 َ هُم َّ ِإْن كَانَ قِتَاُل هَؤُل َصل ِي ِإلَى رُْمحِي، وََأنَا َأقُوُل فِي َصلَاتِي: الل َّ اءِ الْقَوِْم لََك َطاعَةً فَائْذَِن فِيهِ، وَِإْن أُّ

هِ َصل َّى ا ٌّ عَلَى بَغْلَةِ رَُسوِل الل َّ مَ كَانَ مَعِْصيَةً فََأرِنِي بَرَاءَتَِك قَاَل: فََأنَا كَذَلَِك، ِإْذ َأقْبََل عَلِي  لل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ
ِ يَا ُجنْدُ  ه ْذ بِالل َّ ا حَاذَانِي قَاَل: تَعَو َّ ، فَجِئُْت َأْسعَى ِإلَيْهِ، وَنَزََل فَقَامَ يَُصل ِي، ِإْذ َأقْبََل فَلَم َّ ك ِ ُب مَِن الش َّ

َ الْمُؤْمِنِينَ قَاَل:  ٌ فِي الْقَوِْم؟ « مَا تَشَاءُ؟»رَجٌُل عَلَى بِرْذَْوٍن يَْقرَُب بِهِ، فَقَاَل: يَا َأمِير قَاَل: َألََك حَاجَة
َ « وَمَا ذَاكَ؟»قَاَل:  هْرَ، فَذَهَبُوا قَاَل: قَاَل: قَْد ق هِ ثُم َّ جَاءَ آخَرُ « مَا قَطَعُوهُ؟»طَعُوا الن َّ ُلُْت: ُسبْحَانَ الل َّ ق

وَمَا »قَاَل: َألََك حَاجَةٌ فِي الْقَوِْم؟ قَاَل: « مَا تَشَاءُ؟»َأْرفَُع مِنْهُ فِي اْلجَرِْي، فَقَاَل: يَا َأمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَاَل: 
ٌّ:  قَاَل: قَدْ « ذَاكَ؟ هُ َأْكبَرُ، فَقَاَل عَلِي  ُلُْت: الل َّ هْرَ، فَذَهَبُوا ق ُ »قَطَعُوا الن َّ ثُم َّ جَاءَ آخَرُ يَْستَْحضِرُ « مَا قَطَعُوه

« وَمَا ذَاكَ؟»قَاَل: « َألََك حَاجَةٌ فِي الْقَوِْم؟»قَاَل: « مَا تَشَاءُ؟»بِفَرَِسهِ، فَقَاَل: يَا َأمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَاَل: 
ٌّ: قَا هْرَ، فَقَاَل عَلِي  ِ »َل: قَْد قَطَعُوا الن َّ ِ وَرَُسولِه ه « مَا قَطَعُوهُ، وَلَا يَْقطَعُوهُ، وَلَيُْقتَلَن َّ دُونَهُ، عَْهدٌ مَِن الل َّ

هُ َأْكبَرُ، ثُم َّ قُمُْت، فََأْمسَْكُت لَهُ بِالر ِكَاِب، فَرَِكَب فَرََسهُ، ثُم َّ رََجعُْت ِإلَى دِْرعِ  ُلُْت: الل َّ َلَبِْستُهَا وَِإلَى ق ي، ف
َسايِرُهُ، فَقَاَل لِي:  يَْك « يَا ُجنْدُبُ »فَرَسِي، فَعَلَوْتُهُ، ثُم َّ وََضعُْت رِجْلِي فِي الر ِكَاِب، وَخَرَُجٌت أُّ ُلُْت: لَب َّ ق

َ الْمُؤْمِنِينَ قَاَل:  ا َأنَا فََأبْعَُث ِإلَْيهِْم رَجُلًا يَْقرَأُّ الْمُْصَحَف »يَا َأمِير ةِ َأم َّ ِهِْم، وَُسن َّ َب  َاِب ر ، يَْدعُو ِإلَى كِت



. 

هُ لَا يُْقتَُل مِن َّ  بِْل، يَا ُجنْدُُب، َأمَا ِإن َّ ى يَرُْشقُوهُ بِالن َّ ا عَرَرَةٌ، وَلَا نَْجوُو نَبِي ِهِْم، فَلَا يُْقبُِل عَلَيْنَا بِوَْجهِهِ َحت َّ
 ٌ ِ « مِْنهُْم عَرَرَة ٌّ فِي َأْصحَابِهِ فَانْتَهَيْنَا ِإلَى الْقَوِْم وَهُْم ف ي مُعَْسكَرِهِمُ ال َّذِي كَانُوا فِيهِ لَْم يَبْرَُحوا، فَنَادَى عَلِي 

َ يَقُوُل:  َيْنِ، وَهُو ت ف َّ مِْن رَْأِسهِ ذَا ِإلَى رَْأِسهِ ذَا مَر َّ هُْم، ثُم َّ َأتَى الص َّ مَْن يَْأخُذُ هَذَا الْمُْصَحَف، »فََصف َّ
ِ ِإلَى هَؤُلَاءِ،  ةُ؟فَيَْمرِي بِه َن َّ ُ اْلج َ مَْقتُوٌل، وَلَه ِ نَبِي ِهِْم، وَهُو ة ِهِْم، وَُسن َّ َب  َاِب ر فَلَمْ ُيجِبْهُ « فَيَْدعُوهُْم ِإلَى كِت

ٌّ حَدَاثَةَ ِسن ِهِ، قَاَل لَهُ:  ا رََأى عَلِي  ٌّ مِْن بَنِي عَامِرِ بِْن َصعَْصعَةَ، فَلَم َّ ا َشاب  ، ثُم َّ « اْرِجْع ِإلَى مَوْقِفِكَ »ِإل َّ
 َ ِ ِإل َّ ن الِثَةَ، فَلَمْ َيخْرُْج ِإلَيْه اب ُّ ثُم َّ نَادِي الث َّ ا ذَلَِك الش َّ ِ ِإل َّ ِيَةَ، فَلَْم َيخْرُْج ِإلَيْه ان ، ادَى الث َّ اب ُّ ا ذَلَِك الش َّ

ٌّ:  فَقَالَ  ُ عَلِي  ْ »، فَقَاَل: « خُْذ فََأخَذَ الْمُْصَحَف »لَه ى َأمَا ِإن ََّك مَْقتُوٌل، وَلَْسَت تُْقبُِل عَلَي نَا بِوَْجهَِك َحت َّ
بْلِ  ا دَنَا مِْنهُْم َحيُْث سَمِعُوا، قَامُوا، « يَرُْشقُوكَ بِالن َّ َمْرِي بِالْمُْصَحِف ِإلَى الْقَوِْم، فَلَم َّ اب ُّ ي ، فَخَرََج الش َّ

 ْ بِْل، فَأقْبََل عَلَي ٌّ: وَنَشَبُوا الْقِتَاَل قَبَْل َأْن يَرِْجَع قَاَل: فَرَمَاهُ ِإنْسَاٌن بِالن َّ دُونَكُمُ »نَا بِوَْجهِهِ، فَقَعَدَ فَقَاَل عَلِي 
 َ ْهرَ، »قَاَل ُجنْدٌُب: « الْقَوْم َصل ِيَ الظ ُّ ِيَةً، قَبَْل َأْن أُّ ِي هَذِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَنِي مَا كَانَ دَخَلَنِي ثَمَان َلُْت بِكَف  فَقَت

ا عَرَرَةٌ وَلَا َنجَا مِْنهُْم عَرَرَةٌ كَ  َا قَالَ وَمَا قُتَِل مِن َّ  «م
 ْ دَ بِهِ: ِإْسحَاُق بُْن مُوسَى اْلَأن ا َسعِيدُ بُْن ُخثَيٍْم، تَفَر َّ  َصارِي ُّ  لَْم يَرْوِ هَذَا اْلحَدِيَث عَِن ابِْن ُشبْرُمَةَ ِإل َّ
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 ...؟!ی این مرد چه بگویم درباره

و ما أقول في رجل تحبه أهل الذمة على تكذيبهم بالنبوة و تعظمه الفلاسفة على معاندتهم 
حاملا سيفه مشمرا  ملوك الفرنج و الروم صورته في بيعها و بيوت عباداتهالأهل الملة و تصور 

يه و  لحربه و تصور ملوك الترك و الديلم صورته على أسيافها كان على سيف عضد الدولة بن بو
سيف أبيه ركن الدولة صورته و كان على سيف ألب أرسلان و ابنه مل كشاه صورته كأنهم 

 يتفاءلون به النصر و الظفر .
  22-22، ص 1رشح نهج ابلالغة، ابن أيب احلديد، ج 

 

 علیه السالم نصاری و حمبت امریمؤمنان

ی شعر  محمد بن داود ظاهری در کتاب الزهرة یم گوید: برخی از مسیحیان برای من چنی 

 خواندند: 

 :أنشدني محمد قال: أنشدني بعض النصارى لنفسه
ٌّ لهاشمِ  ني محب  حاول ذكرَها ... بسوءٍ ول كن َّ ٍ وتيم لا أُّ  عدي 

 وهل يعتريني في علي ٍ ورهطِهِ ... إذا لم أخف في الل  ه لومة لائمِ 
هى من مغرب وأعاجمِ   يقولون ما بال الن صارى تحب ه ... وأهل الن ُّ

ه ... طواهُ إلهي في ُصدور البهائمِ   فقلت لهم إن ِي لأحسُب حب َّ
ی  عقالیگویند مسیحیان و  ...یم  ؟و عجم چرا عیل را دوست دارند  (عرب) مغرب زمی 

ی نهاده است ! )  به آنها گفتم خداوند حّب عیل را داخل قلب حیوانات نی 
ی
 (ترجمه مضمون

 812ص ، 2ج ، یحممد بن داود ظاهر الزهرة،
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 ... فاطمه را دریاب ! سلامن

عن أبيه عن جده ما أتى على يوم قط أعظم من يومين أتيا على،  عن عمرو بن أبي المقدام
فاما اليوم الأول فيوم قبض رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وآله، واما اليوم الثاني فوالله انى لجالس 
في سقيفة بنى ساعدة عن يمين أبى بكر والناس يبايعونه، إذ قال له عمر: يا هذا ليس في يديك 

، فابعث إليه حتى يأتيك يبايعك، فإنما هؤلاء رعاع فبعث إليه قنفذ شئ مهما لم يبايعك على
فقال له: اذهب فقل لعلى: أجب خليفة رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وآله، فذهب قنفذ فما لبث 
أن رجع فقال لأبي بكر: قال لك: ما خلف رسول الل  ه أحدا غيري، قال: ارجع إليه فقل: 

م إياه، وهؤلاء المهاجرين والأنصار يبايعونه وقريش، أجب فان الناس قد أجمعوا على بيعته
وإنما أنت رجل من المسلمين لك ما لهم وعليك ما عليهم، فذهب إليه قنفذ فما لبث أن رجع 
فقال: قال لك: ان رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وآله قال لي وأوصاني ان إذا واريته في حفرته لا 

في جرايد النخل وفى أكتاف الإبل، قال عمر:  أخرج من بيتي حتى أؤلف كتاب الل  ه، فإنه
قوموا بنا إليه، فقام أبو بكر، وعمر، وعثمان وخالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة، وأبو عبيدة بن 
الجراح، وسالم مولى أبى حذيفة، وقنفذ، وقمت معهم، فلما انتهينا إلى الباب فرأتهم فاطمة 

وهي لا تشك أن لا يدخل عليها الا باذنها،  صلوات الل  ه عليها أغلقت الباب في وجوههم،
فضرب عمر الباب برجله فكسره وكان من سعف ثم دخلوا فأخرجوا عليا عليه السلام ملببا 
فخرجت فاطمة عليها السلام فقالت: يا با بكر أتريد أن ترملني من زوجي  والل  ه لئن لم تكف 

لى ربى، فأخذت بيد الحسن إ شقن جيبي ولآتين قبر أبى ولأصيحنعنه لأنشرن شعري ولأ
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والحسين عليهم السلام، وخرجت تريد قبر النبي صلى الل  ه عليه وآله فقال علي عليه السلام 
لسلمان: أدرك ابنة محمد فانى أرى جنبتي المدينة تكفيان، والل  ه ان نشرت شعرها وشقت جيبها 

ن فيها[ فأدركها سلمان وأتت قبر أبيها وصاحت إلى ربها لا يناظر بالمدينة أن يخسف بها ]وبم
 .رضي الل  ه عنه

فقال: يا بنت محمد ان الل  ه إنما بعث أباك رحمة فارجعي، فقالت: يا سلمان يريدون قتل على ما 
على على صبر فدعني حتى آتى قبر أبى فانشر شعري واشق جيبي وأصيح إلى ربى، فقال 

يأمرك  أن ترجعي إلى بيتك سلمان: انى أخاف أن تسخف بالمدينة، وعلى بعثني إليك و
 ...أرجع واصبر وأسمع له وأطيع وتنصرفي، فقالت: إذا

 
 66، ص 2ج  املكتبة العلمية اإلسالمية  ،تفسري العيايش

 
 

 هنج البالغه 77نامه 

ه بن العب اس، لم ا بعثه للاحتجاج إلى الخوارج   لعبدالل َّ
 

ن َّ  اٌل ذُو وُُجوهٍ، تَقُوُل وَ يَقُولُونَ، وَ ل ِكْن حَاِججْهُْم بِالس ُّ ةِ لَاُتخَاِصمْهُْم بِالْقُرْآِن، فَِإن َّ الْقُرْآنَ حَم َّ
هُْم لَْن َيجِدُوا عَْنهَا َمحِيصاً.   فَِإن َّ
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 مام مثل الكعبةمثل اإل

قلت: يا سيدتي فما باله قعد عن حقه ؟ قالت: يا با عمر لقد قال رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وآله 
ثم قالت: أما والل  ه لو أو قالت: مثل علي  -وسلم: مثل الامام مثل ال كعبة إذ تؤتى ولا يأتي 

 ...على أهله واتبعوا عترة نبيه لما اختلف في الل  ه تعالى اثنانتركوا الحق 
 

 122، ص ىلع بن حممد بن ىلع اخلزاز القىم الرازيکفاية األثر، 
 

 حبل اهلل

عن حذيفة بن أسيد الغفاري، قال: قال رسول الل  ه )صلى الل  ه عليه وآله(: يا حذيفة، إن حجة 
كفر بالل  ه، والررك به شرك بالل  ه، والشك فيه الل  ه عليكم بعدي علي بن أبي طالب، ال كفر به 

شك في الل  ه، والالحاد فيه إلحاد في الل  ه، والانكار له إنكار لل  ه، والايمان به إيمان بالل  ه، لانه 
عروته الوثقى التي لا أخو رسول الل  ه، ووصيه، وإمام امته ومولاهم، وهو حبل الل  ه المتين، و

 انفصام لها
 264ص  مؤسسة ابلعثة  األمايل، الشيخ الصدوق،

 اصل الدین

 :علیه السلام لعلي صلى الل  ه عليه وآله قال رسول الل  ه
 ...ك اصل الدين ومنار الايمان وغايه الهدى وأمير الغر المحجلينن  إ
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 865ص  حياء الرتاث االساليممؤسسة اثلقلني إل اتلحصني، سيد بن طاووس،

 

 امان از تفرقه والیت اهل بیت علیهم السالم تنها 

فجعل الل  ه الإيمان تطهيرا ل كم من الررك والصلاة تنزيها ل كم عن ال كبر والزكاة تزكية للنفس 
ونماء في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشييدا للدين والعدل تنسيقا للقلوب وطاعتنا 

 نظاما للملة وإمامتنا أمانا للفرقة والجهاد عزا للإسلام
 

 22، ص  مؤسسة األعليم للمطبواعت الطربيس،االحتجاج، 

 علیه السالم أقضانا عيل

 

 ْ ثَنَا ُسْفيَانُ، عَْن َحبِيٍب، عَْن َسعِيدِ بِْن ُجبَيْرٍ، عَِن اب ثَنَا َيحْيَى، حَد َّ ، حَد َّ ثَنَا عَمْرُو بُْن عَلِي ٍ ِن حَد َّ
اٍس، قَاَل: قَاَل  ُ عَنْهُ:  عَب َّ ه ُ رَضِيَ الل َّ ، عُمَر بَي ٍ ا لَنَدَعُ مِْن قَوِْل أُّ ٌّ، وَِإن َّ ٌّ، وََأقَْضانَا عَلِي  بَي  َأقْرَؤُنَا أُّ

مَ  . وَقَْد  هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ ا يَقُوُل: لاَ َأدَعُ َشيْئًا سَمِعْتُهُ مِْن رَُسوِل الل َّ بَي ًّ هُ وَذَاكَ َأن َّ أُّ قَاَل الل َّ
 [601َأْو نُنْسِهَا{ ]البقرة: تَعَالَى: }مَا نَنْسَْخ مِْن آيَةٍ 

 12، ص 6صحيح ابلخاري، ج 

 
 امان امریاملؤمننی به اهل هنروان پیش از جنگ
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ورفع علي راية أمان مع أبي أيوب، فناداهم َأبُو أيوب: من جَاءَ هَذِهِ الراية مِنْكُْم ممن لم يقتل 
ِإلَى المدائن وخرج من هَذِهِ الجماعة ولم يستعرض فهو آمن، ومن انصرف مِنْكُْم ِإلَى الْ كُوفَةِ أو 

فهو آمن، إنه لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا مِنْكُْم فِي سفك دمائكم فَقَاَل فروة بن 
ى تنفذ لي  ا! لا َأرَى إلا أن أنصرف َحت َّ هِ مَا أدري عَلَى أي شَْيء نقاتل عَلِي ًّ نوفل الأشجعي: وَالل َّ

 .بصيرتي فِي قتاله أو اتباعه
وانصرف في خمسمائة فارس، حتى نزل البندنيوين والد سكره، وخرجت طائفة أخرى 
متفرقين فنزلت الْ كُوفَة، وخرج ِإلَى علي مِْنهُْم نحو من مائة، وكانوا أربعة آلاف، فكان ال َّذِيَن 

 .لل  ه بن وهب منهم الفين وثمانمائهبقوا مع عَبْد ا
 26، ص 8تاریخ الطربي، ج 

 حرضت درباره جنگ با خوارجشک برخی اصحاب 

َمََل وِصف ينَ لا أُشك ُّ في قِتاِل مَن  عن جندب بن عبد الل ه الأزدي : شَهِدُت مََع عَلِي ٍ عليه السلام الج
ُلُهُم ؟ ! إن َّ هذا لََأمرٌ عَظي ُلُت : قُر اؤُنا وِخيارُنا نَقت ٌّ ، وق هرَوانَ ، فَدَخَلَني َشك  َلَهُ ، َحت ى نَزَلنَا الن َّ ٌ قات .  م

فوِف ، فَرَكَزُت رُمحي ، ووََضعُت  ُ ماءٍ ، َحت ى بَرَزُت عَِن الص ُّ ً أمري ومَعي إداوَة فَخَرَجُت غُدوَة
مِس ، فَِإن ي لَجالٌِس َحت ى وَرَدَ عَلَي َّ أميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام ، فَقاَل  تُرسي إلَيهِ ، وَاستَتَرُت مَِن الش َّ

ُلُت : نَعَم ، فَناوَلتُهُ الِإداوَةَ ، فَمَضى َحت ى لَم أرَهُ ، ثُم َّ أقبََل وقَد  لي : يا أخَا الَأزدِ ، أمَعَكَ  َطهورٌ ؟ ق
يدُكَ  رِس ، فَِإذا فارٌِس يَسَأُل عَنهُ ، فَقُلُت : يا أميرَ المُؤمِنينَ ، هذا فارٌِس يُر ِ الت ُّ َلََس في ظِل  رَ فَج تَطَه َّ

هرَ ! ، قاَل : فََأشِر إلَيهِ ، فََأشَرُت إلَي هِ ، فَجاءَ ، فَقاَل : يا أميرَ المُؤمِنينَ ، قَد عَبَرَ القَومُ وقد قَطَعُوا الن َّ
هُ ل َكَذلَِك  َلى ، وَالل ه ِ لَقَد فَعَلوا . قاَل : كَل ا ، ما فَعَلوا . قاَل : فَِإن َّ فَقاَل : كَل ا ، ما عَبَروا . قاَل : ب

َ المُؤمِنينَ  ُ فَقاَل : يا أمير َ آخَر َ القَومُ ! قاَل : كَل ا ، ما عَبَروا . قاَل : وَالل ه ِ ، ما  إذ جاء ، قَد عَبَر
ُ لَمَصرَعُهُم  ه ِجئتَُك َحت ى رََأيُت الر اياِت في ذلَِك الجانِِب ، وَالَأثقاَل . قاَل : وَالل ه ِ ما فَعَلوا ، وإن َّ
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ُ ، فَقُلُت في  رَني هذَا الر َّجَُل ، ومُهَراُق دِمائِهِم . ثُم َّ نَهََض ونَهَضُت مَعَه َمدُ ِلل ه ِ ال َّذي بَص َّ نَفسي : الح
َب ِهِ وعَهدٍ مِن نَبِي ِهِ ،  فَني أمرَهُ ، هذا أحَدُ رَجُلَينِ : إم ا رَجٌُل كَذ اٌب جَرِيءٌ ، أو عَلى بَي ِنَةٍ مِن ر وعَر َّ

َل مَن الل هُم َّ ! إن ي اُعطيَك عَهدا تَسَألُني عَنهُ يَومَ القِيامَةِ إن أنَا وَ  جَدُت القَومَ قَد عَبَروا أن أكونَ أو َّ
محِ في عَينِهِ ، وإن كانوا لَم يَعبُروا أن اُقيمَ عَلَى المُناجَزَةِ وَالقِتاِل . فَدَ  َل مَن يَطعَُن بِالر ُّ ِلُهُ ، وأو َّ فَعنا  يُقات

فوِف ، فَوَجَدنَا الر اياِت وَالَأثقاَل َكما هِيَ ، قاَل : فََأخَذَ  بِقَفاَي ودَفَعَني ، ثُم َّ قاَل : يا أخَا  إلَى الص ُّ
َلُت رَجُلاً ، ثُ  ُلُت : أجَل يا أميرَ المُؤمِنينَ . قاَل : فَشَأنََك بِعَدُو ِكَ . فَقَت م َّ الَأزدِ ، أتَبَي َّنَ لََك الَأمرُ ؟ ق

بُني فَوَقَعنا جَ  يَضرِ بُهُ و ميعا ، فَاحتَمَلَني أصحابي ، فََأفَقُت قَتَلُت آخَرَ ، ثُم َّ اختَلَفُت أنَا ورَجٌُل آخَرُ أضرِ
 حينَ أفَقُت وقَد فَرَغَ القَومُ 

 
 712-713، ص 1، ج اإلرشاد، الشيخ املفيد

 عيل ويل کّل مؤمن بعدي

ُ بُْن  ثَنَا َجعْفَر اِق قَالَا: حَد َّ ز َّ انُ الْمَعْنَى وَهَذَا حَدِيُث عَبْدِ الر َّ اِق، وَعَف َّ ز َّ ثَنَا عَبْدُ الر َّ ُسلَيْمَانَ حَد َّ
ِيدُ الر ِْشُك، عَْن مُطَر ِِف بِْن عَبْدِ الل  هِ، عَْن ِعمْرَانَ بِْن ُحَصيٍْن قَاَل: بَعََث رَُسوُل  ثَنِي يَز قَاَل: حَد َّ

رَ عَلَْيهِْم عَلِي َّ بَْن َأبِي َطالٍِب، فََأحْدََث َشيْئًا فِي سَ  ةً وََأم َّ ي َّ مَ سَرِ فَرِهِ فَتَعَاهَدَ. الل  هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ
 َ ُ لِر مَ َأْن يَذْكُرُوا َأْمرَه ِ وََسل َّ ُ عَلَيْه دٍ َصل َّى الل  ه ٌ مِْن َأْصحَاِب مُحَم َّ بَعَة انُ: فَتَعَاقَدَ َأْر ُسوِل الل  هِ قَاَل عَف َّ

 َ مَ قَاَل ِعمْرَانُ: وَكُن َّا ِإذَا قَدِْمنَا مِْن َسفَرٍ بَدَْأنَا بِر مَ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ ُسوِل الل  هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ
ا فَعََل كَ  مْنَا عَلَيْهِ قَاَل: فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَامَ رَجٌُل مِْنهُْم فَقَاَل: يَا رَُسوَل الل  هِ، ِإن َّ عَلِي ًّ ذَا وَكَذَا، فَسَل َّ

ِ ِإن َّ  انِي فَقَاَل: يَا رَُسوَل الل  ه ا فَعََل كَذَا وَكَذَا فََأْعرََض عَنْهُ، ثُم َّ  فََأْعرََض عَنْهُ، ثُم َّ قَامَ الث َّ عَلِي ًّ
 َ ابُِع ف ا فَعََل كَذَا وَكَذَا فََأْعرََض عَنْهُ، ثُم َّ قَامَ الر َّ الُِث فَقَاَل: يَا رَُسوَل الل  هِ، ِإن َّ عَلِي ًّ قَاَل: يَا قَامَ الث َّ
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 ْ ا فَعََل كَذَا وَكَذَا. قَاَل: فََأق ابِِع رَُسوَل الل  هِ، ِإن َّ عَلِي ًّ مَ عَلَى الر َّ ِ وََسل َّ بََل رَُسوُل الل  هِ َصل َّى الل  هُ عَلَيْه
ا مِن ِي وََأنَا مِنْهُ، ا، ِإن َّ عَلِي ًّ ا، دَعُوا عَلِي ًّ ا، دَعُوا عَلِي ًّ رَ وَْجهُهُ فَقَاَل:   دَعُوا عَلِي ًّ ِ  وَقَْد تَغَي َّ وَهُوَ وَلِي ُّ كُل 

  مُؤْمٍِن بَعْدِي  
 

184، ص 77ط الرسالة، ج مسند أمحد بن حنبل،   
 

 

 

 به قتل عبد اهلل بن خباب مهه خوارج اعرتاف

ٌّ رِضوانُ الل ه ِ عَلَيهِ : اِرِجعوا وَادفَعوا إلَينا قاتَِل عَبدِ الل ه ِ بِن َخب ا ٍب خَرََج مِنهُم رَجٌُل بَعدَ أن قاَل عَلِي 
َلَهُ وشَرِكَ في دَمِهِ ! ثُم َّ  نا قَت ٌّ : لا تَبدَؤوهُم . فَقالُوا : كُل ُّ ِ عَلِي ٍ   وقَد قاَل عَلِي  حَمََل مِنهُم رَجٌُل عَلى َصف 

َ يَقوُل :  ً وهُو ِي ا  0بِقِتاٍل   فَقَتََل مِن أصحاِب عَلِي ٍ ثَلاثَة ُ الخَط  ُلُهُم ولا أرى عَلِي ا ولَو بَدا أوجَرتُه  0أقت
 َ َل ٌّ َصلَواُت الل ه ِ عَلَيهِ فَقَت ةِ ! فَقاَل فَخَرََج إلَيهِ عَلِي  َن َّ ُ إلَى الج ذَا الر َّوحَة يُف قاَل : َحب َّ ُ الس َّ هُ ، فَلَم ا خالَطَه

ما َحضَرُت  ةِ أم إلَى الن ارِ ؟ فَقاَل رَجٌُل مِن بَني َسعٍد : إن َّ َن َّ عَبدُ الل ه ِ بِن وَهٍب : ما أدري أإلَى الج
ُ قَد َشك َّ ! ! فَانخَزََل بِجَماعَةٍ  ِ أبي أي وَب  اغتِرارا بِهذا ، وأراه ِ ، وماَل ألٌف إلى ناِحيَة مِن أصحابِه

 الَأنصارِي ِ 
 1158ص  7الاكمل للمرّبد : ج 
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 وقایع پیش از جنگ

جا ُ المِراءِ وَالل َّ ُ ال َّتي أخرََجتها عَداوَة تُهُا العِصابَة هرِ فَوَقََف عَلَيهِم ، فَقاَل : أي َّ ِ ، إن َّ عَلِي ا أتى أهَل الن َّ جَة
بِس وَالخَطِب العَظيِم ، إن ي نَذيرٌ ل َكُم  زَُق ، وأصبََحت فِي الل َّ ِ الهَوى ، وَطمََح بِها الن َّ ها عَِن الحَق  وَصد َّ

 ِ َب ِكُم ، أن تُصب هرِ ، وبَِأهضاِم هذَا الغائِِط ، بِغَيرِ بَي ِنَةٍ مِن ر ةُ غَدا صَرعى بَِأثناءِ هذَا الن َّ ُلفيكُمُ الاُم َّ حوا ت
ِ ، وأخبَرتُكُم أن َّ َطلََب القَوِم إي اها مِنكُم دَهٌن  َي ِنٍ . أ لَم تَعلَموا أن ي نَهَيتُكُم عَِن الحُكومَة ولا بُرهاٍن ب

ٌ ل َ  أتُكُم أن َّ القَومَ لَيسوا بَِأصحاِب ديٍن ولا قُرآٍن ، وأن ي أعرَُف بِهِم مِنكُم ، عَرَفتُهُم ومَكيدَة كُم ، ونَب َّ
ُ الحَزمَ ! فَعََصيتُموني ، َحت ى  أطفالاً ورِجالاً ، فَهُم أهُل الم َكرِ وَالغَدرِ ، وأن َّكُم إن فارَقتُم رَأيي جانَبتُم

مُت . فَلَم   ا فَعَلُت شَرَطُت وَاستَوثَقُت ، فََأخذَُت عَلَى الحَكَمَينِ أن ُيحيِيا ما أحيَا أقرَرُت بَِأن حَك َّ
ةِ ، فَنَبَذنا أمرَهُما ، وَنحُن  ُميتا ما أماَت القُرآنُ ، فَاختَلَفا ، وخالَفا حُكمَ الكِتاِب وَالسُن َّ القرآنُ ، وأن ي

َما ال َّذي بِكُم ؟ ومِن أيَن  ِل ، ف منا أثِمنا ، وكُن ا بِذلَِك عَلى أمرِنَا الَأو َّ منا ،فَلَم ا حَك َّ اُتيتُم ؟ قالوا : إن ا حَك َّ
يَن ، وقَد تُبنا ، فَِإن تُبَت َكما تُبنا فَنَحُن مِنَك ومَعََك ، وإن أبَيَت فَاعتَزِلنا ؛ فَِإن ا مُنابِذوكَ على  كافِر

 : ٌّ ِنينَ . فَقاَل عَلِي  ٌ ! أبَعدَ إيماني َسواءٍ ، إن َّ الل ه َ لا ُيحِب ُّ الخائ أصابَكُم حاِصٌب ، ولا بَقَِي مِنكُم وابِر
بِرَسوِل الل ه ِ صلى الل  ه عليه و آله وِهجرَتي مَعَهُ وِجهادي في َسبيِل الل ه ِ أشهَدُ عَلى نَفسي بِال كُفرِ ! لَقَد 

َلُت إذا وما أنَا مَِن المُهتَديَن . ثُم َّ انصَرََف عَنهُم  َضل
 24 ، ص8تاریخ الطربي، ج 

 ماجرای استغفار حرضت

ِل خُروِج القَوِم عَلَيهِ دَعا َصعَصعَةَ بَن صوحانَ العَبدِي َّ   وقَد  في ذِكرِ الخَوارِِج  : يُروى أن َّ عَلِي ا في أو َّ
ِ القَ  ضرِ الحارِثِي َّ مََع عَبدِ الل ه ِ بِن العَب اِس ، فَقاَل لَِصعَصعَةَ : بَِأي  يادَ بَن الن َّ هَهُ إلَيهِم   وزِ وِم كانَ وَج َّ



. 

 َ ُ رََأيت ٌّ إلَيهِم إلى حَرَوراءَ ، فَجَعََل نَتَخَل َّل يدَ بِن قَيٍس الَأرَحبِي ِ . فَرَِكَب عَلِي  هُم هُم أَشد َّ إطافَةً ؟ فَقاَل : بِيَز
يدَ بِن قَيٍس ، فََصل ى فيهِ رَكعَتَينِ ، ثُم َّ خَرََج فَات َّكََأ عَلى قَوِسهِ ، وأقبََل عَلَى  َحت ى صارَ إلى مَضرِِب يَز

ُ الل ه َ ، أعَلِمتُم أحَدا مِنكُم كانَ  الن اسِ  ِ ، أنشُدُكُم َلََج فيهِ فَلََج يَومَ القِيامَة ، ثُم َّ قاَل : هذا مَقامٌ مَن ف
نَعَم . أكرَهُ لِلحُكومَةِ مِن ي ؟ قالوا : الل هُم َّ لا . قال : أ فَعَلِمتُم أن َّكُم أكرَهتُموني َحت ى قَبِلتُها ؟ قالوا : الل هُم َّ 

ُموني ؟ قالوا : إن ا أتَينا ذَنبا عَظيما ، فَتُبنا إلَى الل ه ِ ، فَتُب إلَى الل ه ِ مِنهُ  قالَ  : فَعَلامَ خالَفتُموني ونابَذت
ةُ آلاٍف .  ِ ذَنٍب . فَرََجعوا مَعَهُ ، وهُم ِست َّ ٌّ : إن ي أستَغفِرُ الل ه َ مِن كُل  وَاستَغفِرهُ نَعُد لََك . فَقاَل عَلِي 

ا ا ُ أميرُ فَلَم َّ ما يَنتَظِر ً ، وقالوا : إن َّ ُ َضلالا حكيِم ورَآه ِ أشاعوا أن َّ عَلِي ا رََجَع عَِن الت َّ ستَقَر وا بِال كوفَة
المُؤمِنينَ أن يَسمََن ال كُراعُ ، وُيجبَى الماُل ، فَيَنهََض إلَى الش اِم . فََأتَى الَأشعَُث بُن قَيٍس عَلِي ا فَقاَل : يا 

ٌّ  أميرَ المُؤمِنينَ ، ثوا أن ََّك رََأيَت الحُكومَةَ َضلالاً ، والِإقامَةَ عَلَيها ُكفرا ! فَخَطََب عَلِي  إن َّ الن اَس قَد َتحَد َّ
َ أَضل ُّ .  ً فَهُو ِ فَقَد كَذََب ، ومَن رَآها َضلالا الن اَس فَقاَل : مَن زَعَمَ أن ي رََجعُت عَِن الحُكومَة

هُم خارِجونَ عَلَيَك . فَقاَل : لا اُقاتِلُهُم فَخَرََجِت الخَوارُِج مَِن المَسِجدِ ،  مَت ، فَقيَل لِعَلِي ٍ : إن َّ فَحَك َّ
 َحت ى يُقاتِلوني ، وَسيَفعَلونَ 
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