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 بن کواء عبد اهلل

َلََغ ذلَِك الخَوارَِج رَكِبَ  ٌّ إلَى القَوِم في مِئَةِ رَجٍُل مِن أصحابِهِ ، َحتّى وافاهُم ِبحَرَوراءَ ، فَلَمّا ب  رَِكَب عَلِيّ
ٌّ : يَابَن ال كَوّاءِ إّنَّ الكَلا مَ عَبدُ اللّه ِ بُن ال كَوّاءِ في مِئَةِ رَجٍُل مِن أصحابِهِ َحتّى واقَفَهُ . فَقاَل لَهُ عَلِيّ

ٌّ : نَعَم كَ  ثيرٌ ، ابرُز إلَيَّّ مِن أصحابَِك َحتّى ُأكَلِّمََك . قاَل ابُن ال كَوّاءِ : وأنَا آمٌِن مِن َسيفَِك . قاَل عَلِيّ
ّ ه عنه  ، وأنَت آمٌِن مِن َسيفي . قاَل : فَخَرََج ابُن ال كَوّاءِ في عَشَرَةٍ مِن أصحابِهِ ودَنَوا مِن عَلِيٍّ رضى الل

َّّمَ . قاَل : وذَهََب ا ِ رَجٌُل مِن أصحاِب عَلِيٍّ وقاَل : اُسكُت ؛ َحتّى يَتَكَل مَ فَصاَح بِه َّّ بُن ال كَوّاءِ لِيَتَكَل
مَ عَلِيُّ بُن أبي طالٍِب ، فَذَكَرَ الحَرَب  َّّ مَن هُوَ أَحّقُ بِالكَلاِم مِنَك . قاَل : فَسَكََت ابُن ال كَوّاءِ ، وتَكَل

 َ ي َينَ مُعاوِ َّّذي كانَ بَينَهُ وب َّّفَقوا عَلَى الحَكَمَينِ ال َّّذي رُفِعَت فيهِ المَصاِحُف ، وَكيَف ات ةَ ، وذَكَرَ اليَومَ ال
َّّذي رُفِعَت فيهِ المَصاِحُف :  ٌّ : وَيحََك يَابَن ال كَوّاءِ ، أ لَم أقُل ل َكُم في ذلَِك اليَوِم ال َّّ قاَل لَهُ عَلِيّ ، ثُم

يدونَ أن َيخدَعوكُم بِ  هُمَكيَف أهُل الّشاِم يُر هُمُ الّسِلاُح وكاعوا ها ؟ أ لَم أقُل ل َكُم بَِأّنَّ َّّ عَِن  قَد عَض
ُلتُم : إّنَّ القَومَ قَد دَعَونا إلى كِتاِب اللّه ِ عَزَّّ وجَّلَّ فََأِجب هُم الحَرِب ، فَذَروني اُناِجزهُم ، فََأبَيتُم عَلَيَّّ وق

 َ يهِم ! فَلَمّا أَجبتُكُم إلى ذلَِك وأرَدُت أن أبعََث ابَن إلى ذلَِك ، وإلّا لَم نُقاتِل مَعََك ، وإلّا دَفَعناكَ إل
نيا ولا  ِ الدُّ َّّهُ رَجٌُل لا يَبتَغي بِشَيءٍ مِن عَرَِض هذِه عَمّي عَبدَ اللّه ِ بَن عَبّاٍس لِيكَونَ لي حََكما ، فَِإن

 ُ ُلتُم يَطمَُع أحَدٌ مِن النّاِس في خَديعَتِهِ ، فََأبى عَلَيَّّ مِنكُم مَن أبى ، وِجئت موني بَِأبي موسَى الَأشعَرِّيِ وق
 َّّ َما أَجبتُكُم . ثُم : قَد رَضينا بِهذا . فََأَجبتُكُم إلَيهِ وأنا كارِهٌ ، ولَو أَصبُت أعوانا غَيرَكُم في ذلَِك الوَقِت ل

ةِ الجامِعَةِ ، إنِّي اشتَرَطُت عَلَى الحَكَمَينِ ِبحَضرَتِكُم أن َيحُكما بِما أنزََل اللّه ُ مِن فاِتحَتِهِ  َّّ ن إلى خاتِمَتِهِ أوِ الّسُ
فَِإن هُما لَم يَفعَلا ذلَِك فَلا طاعَةَ لَهُما عَلَيَّّ ، أكانَ ذلَِك أم لَم يَكُن ؟ فَقاَل ابُن ال كَوّاءِ : َصدَقَت ، 

 َ َ لا تَرِجُع إلى حَرِب القَوِم إذ قَد عَلِمَت إّنَّ الحَكَمَينِ ل ِ ، فَلِم م َيحُكما بِالحَّقِ، وأّنَّ قَد كانَ هذا بِعَينِه



. 

بَت  َّّتي ضُرِ ةِ ال هُ لَيَس إلى حَرِب القَوِم َسبيٌل إلَى انقِضاءِ المُّدَّ َّّ ٌ : إن أحَدَهُما خَدَعَ صاِحبَهُ ؟ فَقاَل عَلِي
ر يَابَن بَيني وبَينَهُم . قاَل ابُن ال كَوّاءِ : فََأنَت مُجمٌِع عَلى ذلَِك ؟ قاَل : وهَل يَسَعُني إلّا ذلَِك ؟ اُنظُ 

ابُن ال كَوّاءِ فَرََسهُ وصارَ إلى عَلِيٍّ مََع  َحّقي ؟ قاَل : فَعِندَها بَطَنَ ال كَوّاءِ أنّي أَصبُت أعوانا وأقعُدُ عَن 
َق  َّّ ِ ، وتَفَر ُ ، ورََجعوا عَن رَأِي الخَوارِِج ، وَانصَرَفوا مََع عَلِيٍّ إلَى ال كوفَة َّّذيَن كانوا مَعَه ِ ال العَشَرَة

ِمَن عَصَى  ّ هالباقونَ وهُم يَقولونَ : لا حُكمَ إلّا للّه ِ ، ولا طاعَةَ ل  الل
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بِح فَقَرََأ ابُن ال كَوّاء وهُوَ خَلفَهُ :  وَ لَقَْد ُأوِحىَ ِإلَيَْك وَ »إّنَّ عَلِيّا عليه السلام كانَ في َصلاةِ الّصُ

 َ َئِْن َأشْرَْكَت لَيَْحبَطَّنَّ عَمَلَُك وَ لَتَكُونَّنَّ مَِن اْلخ َّّذِيَن مِن قَبْلَِك ل يَن اِإلَى ال ٌّ عليه « . سِرِ فََأنَصَت عَلِيّ
اء الآيَةَ ، السلا َّّ َّّ أعادَ ابُن ال َكو َّّ عادَ في قِراءَتِهِ ، ثُم م ؛ تَعظيما لِلقُرآِن َحتّى فَرَغَ مَِن الآيَةِ ، ثُم

َّّ قاَل  ٌّ عليه السلام ، ثُم َّّ قَرََأ ، فََأعادَ ابُن ال كَوّاء فََأنَصَت عَلِيّ ٌّ عليه السلام أيضا ، ثُم فََأنَصَت عَلِيّ
َّّذِيَن لَا يُوقِنُونَ فَاْصبِرْ ِإّنَّ وَعْدَ : » َك ال َّّ ن هِ َحّقٌّ وَ لَا يَْستَِخّفَّ َّّ َّّ رََكَع « الل َّّ الّسورةَ ، ثُم َّّ أتَم  ، ثُم
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 علیه السالم توبیخ خوارج توسط امریاملؤمننی

ا أتى أهل النهر فوقف عَلَْيهِم  ًّّ ثَنِي مالك بن أعين، عن زَيْد بن وهب، أن عَلِي قَاَل َأبُو مخنف: حَّدَّ
َّّتِي أخرجتها عداوة المراء واللجاجة، وصدها عن الحق الهوى، وطمح بِهَا  فَقَاَل: أيتها العصابة ال

تلفيكم الأمة غدا  النزق، وأصبحت فِي اللبس والخطب العظيم، إني نذير ل كم أن تصبحوا
صرعى بأثناء هَذَا النهر، وبأهضام هَذَا الغائط، بغير بينة من ربكم، وَلا برهان بين ألم تعلموا 
أني نهيتكم عن الحكومة، وأخبرتكم أن طلب القوم إياها مِنْكُْم دهن ومكيدة ل كم! ونبأتكم أن 

، عرفتهم أطفالا ورجالا، فهم القوم ليسوا بَأْصحَاب دين وَلا قرآن، وأني أعرف بهم مِنْكُمْ 
ى أقررت بأن حكمت،  َّّ أهل الم كر والغدر، وأنكم إن فارقتم رأيي جانبتم الحزم! فعصيتموني، َحت
فلما فعلت شرطت واستوثقت، فأخذت عَلَى الحكمين أن يحييا مَا أحيا القرآن، وأن يميتا مَا 

رهما، ونحن عَلَى أمرنا الأول، فما أمات القرآن، فاختلفا وخالفا حكم الكتاب والسنة، فنبذنا أم
َّّذِي بكم؟ ومن أين أتيتم! قَالُوا  :ال

إنا حكمنا، فلما حكمنا أثمنا، وكنا بِذَلَِك كافرين، وَقَْد تبنا فإن تبت كما تبنا فنحن مِنَْك ومعك، 
ه لا يحب الخائنين فَقَاَل علي: أصابكم  َّّ وإن أبيت فاعتزلنا فإنا منابذوك عَلَى سواء إن الل

ّ ه ص وهجرتي مَعَهُ،}حاصب، وَلا بقي مِنْكُْم وابر!  وجهادي فِي سبيل  أبعد إيماني برسول الل
َّّ انصرف عَْنهُمْ  ه، أشهد عَلَى نفسي بال كفر! لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ثُم َّّ  .{ الل

هْرِيّ  ُّ ثَنِي َأبُو سلمة الز ا قَاَل لأهل  -وكانت أمه بنت انس ابن مالك -قَاَل َأبُو مخنف: حَّدَّ ًّّ أن عَلِي
َّّتِي أنتم ابتدأتموها وسألتموها ل كم ف النهر: يَا هَؤُلاءِ، إن أنفسكم قَْد سولت ِ الحكومة ال راق هَذِه
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وأنا لها كاره، وأنبأتكم أن القوم سالوكموها مكيده ود هنا، فأبيتم علي إباء المخالفين، وعدلتم 
هِ معاشر أخفاء الهام،  َّّ ْ وَالل ى صرفت رأيي ِإلَى رأيكم، وََأنْتُم َّّ عني عدول النكداء العاصين، َحت

هِ مَا خبلتكم عن أموركم، وَلا أخفيت َشيْئًا  -لا أبا ل كم -لم آتسفهاء الأحلام، ف َّّ حراما وَالل
من هَذَا الأمر عنكم، وَلا أوطأتكم عشوة، وَلا دنيت ل كم الضراء، وإن كَانَ أمرنا لأمر 
الْمُْسلِمِينَ ظاهرا، فأجمع رأي ملئكم عَلَى أن اختاروا رجلين، فأخذنا عليهما أن يحكما بِمَا فِي 

قرآن وَلا يعدواه، فتاها وتركا الحق وهما يبصرانه، وَكَانَ الجور هواهما، وَقَْد سبق استيثاقنا ال
عليهما فِي الحكم بالعدل، والصد للحق سوء رأيهما، وجور حكمهما والثقة فِي أيدينا لأنفسنا حين 

خروج من جماعتنا، خالفا سبيل الحق، وأتيا بِمَا لا يعرف، فبينوا لنا بماذا تستحلون قتالنا، وال
َّّ تستعرضوا الناس، تضربون  إن اختار الناس رجلين أن تضعوا أسيافكم عَلَى عواتقكم، ثُم
هِ لو قتلتم عَلَى هَذَا دجاجة لعظم  َّّ رقابهم، وتسفكون دماءهم! إن هَذَا لهو الخسران المبين وَالل

ه حر َّّ َّّتِي قتلها عِنْدَ الل ه قتلها، فكيف بالنفس ال َّّ ام! فتنادوا: لا تخاطبوهم، وَلا تكلموهم، عِنْدَ الل
 وتهيئوا للقاء الرب، الرواح الرواح ِإلَى الجنة!
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بِح فَقَرََأ ابُن ال كَوّاء وهُوَ خَلفَهُ :  وَ لَقَْد ُأوِحىَ ِإلَيَْك وَ »إّنَّ عَلِيّا عليه السلام كانَ في َصلاةِ الّصُ
يَن  َ سِرِ َئِْن َأشْرَْكَت لَيَْحبَطَّنَّ عَمَلَُك وَ لَتَكُونَّنَّ مَِن اْلخ َّّذِيَن مِن قَبْلَِك ل ٌّ عليه « . ِإلَى ال فََأنَصَت عَلِيّ

اء الآيَةَ ، السلا َّّ َّّ أعادَ ابُن ال َكو َّّ عادَ في قِراءَتِهِ ، ثُم م ؛ تَعظيما لِلقُرآِن َحتّى فَرَغَ مَِن الآيَةِ ، ثُم
َّّ قاَل  ٌّ عليه السلام ، ثُم َّّ قَرََأ ، فََأعادَ ابُن ال كَوّاء فََأنَصَت عَلِيّ ٌّ عليه السلام أيضا ، ثُم فََأنَصَت عَلِيّ

َّّذِيَن لَا يُوقِنُونَ فَاْصبِرْ ِإّنَّ وَعْدَ : » َك ال َّّ ن هِ َحّقٌّ وَ لَا يَْستَِخّفَّ َّّ َّّ رََكَع « الل َّّ الّسورةَ ، ثُم َّّ أتَم  ، ثُم
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 فکر خوارج هنوز زنده است

، نَا الْ كِرْمَانِيُّ بُْن عَمْرٍ دُ بُْن مُوسَى، نَا ِإْسمَاعِيُل بُْن َيحْيَى اْلَأْزدِّيُ اْلِإْصطَْخرِّيُ َّّ ثَنَا مُحَم و، حَّدَّ
اءُ، عَْن َأبِي َجعْفَرٍ، مَوْلَى عَلِيٍّ قَاَل: شَهِْدُت مََع عَلِيٍّ  َّّ َمِيدِ بُْن َأبِي َجعْفَرٍ الْفَر ثَنِي عَبْدُ اْلح هَرَ، حَّدَّ ، النَّّ

ا فَرَغَ مِْن قَتْلِهِْم قَاَل:  َّّ جَ »فَلَم َ َأْن يُوَضَع عَلَى كُّلِ « اْطلُبُوا الْمُخَّدَّ ، فَطَلَبُوهُ، فَلَْم َيجِدُوهُ، وََأمَر
، فِي مَوْضِ  ِع يَدِهِ َكهَيْئَةِ قَتِيٍل قََصبَةٌ، فَوَجَدُوهُ فِي وَهْدَةٍ فِي مُْستَنْقَِع مَاءٍ، رَجٌُل َأْسوَدُ، مُنْتِنُ الرِّيحِ

ِ قَاَل:  َ ِإلَيْه ا نَظَر َّّ ِ َشعَرَاٌت، فَلَم ْدِي، عَلَيْه َّّ ُ »الث ُ وَرَُسولُه ه َّّ ، فَسَمَِع َأحَدُ ابْنَيْهِ، يَعْنِي: « َصدََق الل
 َ ُ عَل ّ ه َّّى الل دٍ َصل َّّ َ مُحَم ة َّّذِي أراَح ُأمَّّ ِ ال ه َّّ َمْدُ لِل مَ مِْن هَذِهِ اْلحَسََن َأوِ اْلحُسَيْنَ، يَقُوُل: اْلح َّّ ِ وََسل يْه

 :ٌّ ةِ  مِنْ  يُبْقَ  لَمْ  لَوْ §»الْعَِصابَةِ، فَقَاَل عَلِيّ دٍ  ُأمَّّ َّّ َّّى مُحَم ُ  َصل ّ ه ِ  الل مَ  عَلَيْه َّّ ا وََسل ٌ  ِإلَّّ  َأحَدُهُمْ  لَكَانَ ثَلَاثَة
هُمْ  هَؤُلَاءِ، رَْأيِ  عَلَى  «اءِ النِّسَ  وأرحامِ  الرِّجَالِ  َأْصلَابِ  لَفِي ِإّنَّ
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 ابن وهب راسبی

ِ : يَابَن أبي  َّّ نادى بَِأعلى َصوتِه َمعَينِ ، ثُم مَ عَبدُ اللّه ِ بِن وَهٍَب الرّاِسبِيُّ َحتّى وَقََف بَينَ الج تَقَّدَّ
طالٍِب ! َحتّى مَتى يَكونَ هذِهِ المُطاوَلَةُ بَينَنا وبَينََك ؟ ! وَاللّه ِ ، لا نَبرَُح هذِهِ العَرَصةَ أبَدا أو 

َّّ تَأبى عَلى نَفِسَك ،  ّ ه عنه ثُم ٌّ رضى الل مَ عَلِيّ َّّ ِبا . فَتَبَس فَابرُز إلَيَّّ َحتّى أبرُزَ إلَيَك وذَرِ النّاَس جان
محِ ،  ُّ يِف وجَديُل الر هُ لَيَعلَمُ أنّي حَليُف الّسَّ َّّ َلَهُ اللّه ُ مِن رَجٍُل ما أقَّلَّ حياءَهُ ! أما إن قاَل : قات

 ُ َّّه َياةِ ، أو لَعَل ُ أيَِس مَِن الح ه َّّ يَطمَُع َطمَعا كاذِبا . قاَل : وَجعََل عَبدُ اللّه ِ َيجوُل بَينَ  ول ِكن
يَقوُل :  ينِ وهُوَ يَرَتجِزُ و ّفَّ   0فِي القَوِم لَِأخذِ الثّارِ  أنَا ابُن وَهٍب الرّاِسبِيُّ الثّاري أضرِبُ  0الّصَّ

ُ الَأشرارِ ويَرِجَع الحَّقُ إلَى الَأخيارِ  َّّ حَ  0َحتّى تَزوَل دَولَة ً ألحَقَهُ ثُم بَة ٌّ ضَر ُ عَلِيّ َبَه مََل فَضَر
 ِ  بَِأصحابِه
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 سگان حوأب 

َ ماءٌ لِبَني  ِ ، َطرَقَت ماءَ الحَوَأِب   وهُو ةَ إلَى البَصرَة بَيرُ مِن مَكَّّ ُّ ُ وَالز ُ وَطلَحَة لَمّا خَرََجت عائِشَة
َ   فَنَبََحتهُمُ  الكِلاُب ، فَنَفَرَت ِصعاُب إ بِلِهِم . فَقاَل قائٌِل مِنهُم : لَعََن اللّه ُ عامِرِ بِن َصعَصعَة

ُ ذِكرَ الحَوَأِب ، قالَت : أ هذا ماءُ الحَوَأِب ؟  َ كِلابَها ! فَلَمّا سَمِعَت عائِشَة َما أكثَر الحَوَأَب ؛ ف
ا بَدا لَها ؟ فَقالَت : إنّي سَمِعُت نَعَم ، فَقالَت : رُدّوني رُدّوني ، فَسََألوها ما َشأنُها ؟ م : قالوا
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ّ ه عليه و آله يَقولُ  كََأنّي بِكِلاِب ماءٍ يُدعَى الحَوَأَب ، قَد نَبَحَت بَعَض » : رَسوَل اللّه ِ صلى الل
َّّ قاَل لي «نِسائي َ !« . إيّاِك يا حُميراءُ أن تَكونيها » : ثُم بَيرُ : مَهلاً يَرحَمُِك اللّه ُ ؛ ف ُّ ِإنّا فَقاَل لَهَا الز

ِ الكِلاَب الناِبحَةَ  َ َكثيرَةٍ . فَقالَت : أ عِندَكَ مَن يَشهَدُ بَِأّنَّ هذِه َ الحَوَأِب بِفَراِسخ قَد جُزنا ماء
َلَفوا لَها ،  ِيّا َجعَلا لَهُم ُجعلاً ، فَح بَيرُ وَطلحَةُ خَمسينَ أعراب ُّ َق لَهَا الز َلَّفَّ لَيسَت عَلى ماءِ الحَوَأِب ؟ ف

ُل شَهادَةِ زوٍر فِي الِإسلاِم ! فَسارَت وشَهِدوا أّنَّ  هذَا الماءَ لَيَس بِماءِ الحَوَأِب ، فَكانَت هذِهِ أّوَّ
 عائِشَةُ لِوَجهِها
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 خوارج !  نامز

ثَنَا َأنَُس بُْن مَالٍِك قَاَل: ذُكِرَ لِي َأّنَّ نَبِّيَّ  ، حَّدَّ يْمِّيُ َّّ ثَنَا ِإْسمَاعِيُل، َأْخبَرَنَا ُسلَيْمَانُ الت َّّى  حَّدَّ ّ هِ َصل الل
يَْدَأبُونَ  ُ مِنْهُ: " ِإّنَّ فِيكُْم قَوْمًا يَعْبُدُونَ وَ مَ قَاَل: وَلَْم َأْسمَعْه َّّ ِ وََسل ُ عَلَيْه ّ ه ِ  -الل يُعِْجبُونَ  -ي يَعْن

ِميَّّ  َّّ ْهمُ مَِن الر َّّ اَس، وَتُعِْجبُهُْم َأنْفُسُهُْم، يَمْرُقُوَن مَِن الدِّيِن َكمَا يَمْرُُق الس َّّ  الن
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 ْ هِ ب َّّ ثَنَا عَبْدُ الل َارِِث حَّدَّ دِ بِْن ِإبْرَاهِيمَ بِْن الح َّّ ُن يُوُسَف، َأخْبَرَنَا مَالٌِك، عَْن َيحْيَى بِْن َسعِيدٍ، عَْن مُحَم
ُ قَالَ  ه َّّ ُ عَنْهُ، َأن ه َّّ ْحمَِن، عَْن َأبِي َسعِيدٍ الخُْدرِّيِ رَضِيَ الل َّّ َ بِْن عَبْدِ الر ، عَْن َأبِي َسلَمَة يْمِّيِ َّّ : الت
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 َّّ مَ يَقُوُل: سَمِعُْت رَُسوَل الل َّّ ِ وََسل ُ عَلَيْه ّ ه َّّى الل ِ َصل َتَكُمْ  َتحْقِرُونَ قَوْمٌ  فِيكُمْ  َيخْرُجُ §»ه  مَعَ  َصلا
يَْقرَءُونَ عَمَلِهِْم، مَعَ  وَعَمَل َكُمْ  ِصيَامِهِْم، مَعَ  وَِصيَامَكُمْ  َصلاَتِهِْم، َ  القُرْآنَ  وَ ُ  لا  َحنَاِجرَهُْم، ُيجَاوِز

ْصِل فَلاَ يَرَى َشيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي القِْدِح كَ  الدِّينِ  مِنَ  يَمْرُقُونَ  َّّ ةِ، يَنْظُرُ فِي الن َّّ مِي َّّ ْهمُ مَِن الر َّّ مَا يَمْرُُق الس
َمَارَى فِي الفُوقِ  َت ي ِّيِش فَلاَ يَرَى َشيْئًا، وَ  «فَلاَ يَرَى َشيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي الر
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 ذوالثدية

ٌ أّنَّ عَلِيّا كاَن  ُ قَبَل ُظهورِ الخَوارِِج ؛ أّنَّ قَوما َيخرُجوَن يَمرُقونَ قَد رَوى جَماعَة ُيحَّدُِث أصحابَه
ةِ ، عَلامَتُهُم رَجٌُل ُمخدَُج اليَدِ ، سَمِعوا ذلَِك مِنهُ مِرارا .  َّّ مِي َّّ همُ مَِن الر َّّ مَِن الدّيِن َكما يَمرُُق الس

 ٌّ هرَواِن سارَ بِهِم إلَيهِم عَلِيّ وكاَن مِنهُ مَعَهُم ما كانَ ، فَلَمّا فَرَغَ أمَرَ أصحابَهُ أن فَلَمّا خَرََج أهُل النَّّ
َمَسوهُ ، فَقاَل بَعضُهُم : ما َنجِدُهُ ، َحتّى قاَل بَعضُهُم : ما هُوَ ف ُخدََج ، فَالت َلتَمِسُوا الم يهِم ، وهُوَ ي

بُت ! ثُ  يَقوُل : وَاللّه ِ هُ لَفيهِم ، وَاللّه ِ ، ما كَذَبُت ولا كُّذِ َّّ رَهُ ، فَقاَل : إن َّّ َّّهُ جاءَهُ رَجٌُل فَبَش َّّ إن م
 ُ  يا أميرَ المُؤمِنينَ ، قَد وَجَدناه
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 راشد ت بنخري

ُلُت لِابِن عَمِّهِ وما رَدَّّ عَلَيَّّ  ّيِت وما ق . أتَيُت أميرَ المُؤمِنينَ عليه السلام ... فََأخبَرتُهُ بِما سَمِعُت مَِن الخِر
ُ .  فَقالَ  ُ ؛ وإن أبى َطلَبناه ُ مِنه ُ وقَبِلناه ُ ، فِإن قَبَِل الحَّقَّ ورََجَع عَرَفنا ذلَِك لَه عليه السلام : دَعه

 ِ ه مُهُ مَِن فَقُلُت : يا أميرَ المُؤمِنينَ فَلِمَ لا تَأخُذُهُ الآنَ فَتَستَوثَِق مِنهُ ؟ فَقاَل: إنّا لَو فَعَلنا هذا لِكُّلِ مَن نَتَّّ
 َ بَتُهُم َحتّى النّاِس مَل َبُس لَهُم وعُقو جونَ مِنهُم ، ولا أراني يَسَعُنِي الوُثوُب عَلَى النّاِس وَالح أنَا الّسُ

 يُظهِروا لَنَا الخِلاَف 
 225، ص 1الغارات، اثلقيف، ج 

 

 

 حممد بن ابی بکر

 

ت در نهج البالغه فرمودند:   حضر

 

َّّكُم ؟ أ مُنِيُت  َب ِنَصرِكُم ر بِمَن لا يُطيع إذا أمَرُت ، ولا ُيجيُب إذا دَعَوُت ، لا أبا ل َكُم ! ما تَنتَظِرونَ ب
ةٌ تُحمِشُكُم ! أقومُ فيكُم مُستَصرِخا ، واُناديكُم مُتَغَوِّثا ، فَلا تَسمَعونَ لي قَولاً ،  َّّ ما ديٌن يَجمَعُكُم ، ولا حَمِي

َما يُدرَكُ بِكُم ثارٌ ، ولا يُبلَُغ بِكُم ولا تُطيعونَ لي أمرا ، حَ  َف الاُمورُ عَن عَواقِِب المَساءَةِ ؛ ف تّى تَكَّشَّ
 ، ِ َمَِل الَأسَرِّ ، وتَثاقَلتُم تَثاقَُل النِّضوِ الَأدبَر َ الج َّّ مَرامٌ . دَعَوتُكُم إلى نَصرِ إخوانِكُم فَجَرجَرتُم جَرجَرَة ثُم

 ُ مَا يُسَاقُونَ ِإلَى الْمَوِْت وَهُْم يَنظُرُونَ»،  تَذائٌِب َضعيٌف خَرََج إلَيَّّ مِنكُم ُجنَيدٌ م َّّ  «كََأن
  23نهج ابلالغة : اخلطبة 
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ً ! فَاجتَمََع النّاُس ، فَحَمِدَ اللّه َ وأثنى عَلَيهِ ،  لاةُ جامِعَة َ فَنودَِي : الّصَّ ٌّ فِي النّاِس وقَد أمَر قامَ عَلِيّ
ّ ه دٍ صلى الل َّّ دِ بِن أبي بَكرٍ وإخوانِكُم  وَصلّى عَلى مُحَم َّّ ُ مُحَم َّّ قاَل : أمّا بَعدُ ، فَِإّنَّ هذا صَريخ عليه و آله ، ثُم

َ مَن عادَى اللّه َ ، فَلا يَكونَّنَّ أهُل  ِ عَدُوُّ اللّه ِ ، ووُلِّي َ إلَيهِمُ ابُن النّابِغَة َ ، قَد سار مِن أهِل مِصر
لاِل إلى باطِلِهِم ، وَالرُّكونُ إلى سَ  هُم قَد الّضَّ بيِل الّطاغوِت أَشّدَّ اجتِماعا مِنكُم عَلى َحّقِكُم هذا ، فَِإّنَّ

صرِ . عِبادَ اللّه ِ ! إّنَّ مِصرَ أعظَمُ مَِن الّشاِم  َّّ ، بَدَؤوكُم وإخوانَكُم بِالغَزوِ ، فَاعجَلوا إلَيهِم بِالمُؤاساةِ وَالن
ٌّ ل َكُم ، وَكبٌت لِعَدُوِّكُم ، أكثَرُ خَيرا ، وخَيرٌ أهلاً ، فَلا تَغلِبوا عَلى مِصرَ  ، فَِإّنَّ بَقاءَ مِصرَ في أيديكُم عِزّ

َينَ الحيرَةِ وَال كوفَةِ ، فَوافوني بِها هُناكَ غَدا إن شاءَ اللّه ُ . قاَل : فَلَمّا كانَ مَِن  اُخرُجوا إلَى الجَرعَةِ ب
ى ا َّّ هارُ يَومُهُ ذلَِك ، فَلَم يُوافِهِ مِنهُم رَجٌُل واِحدٌ الغَدِ خَرََج يَمشي ، فَنَزَلَها بُكرَةً ، فََأقامَ بِها َحت نتََصَف النَّّ

يٌن  َكئيٌب ، ، فَرََجَع . فَلَمّا كانَ مَِن العَشِّيِ بَعََث إلى أشراِف النّاِس ، فَدَخَلوا عَلَيهِ القَصرَ وهُوَ حَز
َمدُ للّه  رَ مِن فِعلي وَا فَقاَل : الح ن لا يُطيُع اذا عَلى ما قَضى مِن أمري وقَّدَّ َّّ تُهَا الفِرقَةُ ؛ مِم َّّ بتَلاني بِكُم أي

ّلُ  أمَرُت ولا ُيجيُب إذا دَعَوُت ، لا أبا لِغَيرِكُم ! ما تَنتَظِرونَ بَِصبرِكُم وَالجِهادِ عَلى َحّقِكُم ! المَوُت وَالذُّ
َئِن جاءَ المَو نيا عَلى غَيرِ الحَّقِ ، فَوَاللّه ِ ، ل ِ الدُّ ُت   ولَيَأتِيَّنَّ   لَيُفَرِّقَّنَّ بَيني وبَينَكُم ، وأنَا ل َكُم في هذِه

ةَ تُحميكُم ، إذا أنتُم سَمِعتُم بِعَدُوِّكُم يَرِدُ  اٍل وبِكُم غَيرُ َضنينٍ ، للّه لُِصحبَتِكُم ق َّّ أنتُم لا ديَن يَجمَعُكُم ولا حَمِي
بِعونَهُ عَلى غَيرِ عَطاءٍ ولا  بِلادَكُم ويَِشّنُ الغارَةَ عَلَيكُم ، أوَ لَيَس عَجَبا أّنَّ  َّّ غامَ فَيَت يَةَ يَدعُو الجُفاةَ الّطَّ مُعاوِ

 َ هى وب لاِث إلى أّيِ وَجهٍ شاءَ ، وأنَا أدعوكُم   وأنتُم اُولُو النُّ َّّ َينِ وَالث ت َّّ نَةِ المَر ةُ مَعونَةٍ ، وُيجيبُونَهُ فِي الّسَّ َّّ قِي
 َ ٌ مِنكُم ع ِ وطائِفَة لَى العَطاءِ ، فَتَقومونَ عَنّي وتَعصونَني وَتختَلِفونَ عَلَيَّّ ؟ فَقامَ إلَيهِ النّاِس   عَلَى المَعونَة

َّّهُ لا عِطرَ بَعدَ عَروسٍ  َّّ الَأرَحبِيُّ فَقاَل : يا أميرَ المُؤمِنينَ اندُِب النّاَس فَِإن  مالُِك بُن َكعٍب الهَمدانِيُّ ثُم
ُ نَفسي ، وَا ِخر قُوا اللّه َ وأجيبوا إمامَكُم ، لِمِثِل هذَا اليَوِم ُكنُت أدَّّ َّّ ةِ . اِت َّّ ُ لا يَأتي إلّا بِال كَر لَأجر
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ٌّ مُناديهِ َسعداً فَن هُ ، أنَا أسيرُ إلَيها يا أميرَ المُؤمِنينَ . قاَل : فََأمَرَ عَلِيّ ادى وَانصُروا دَعوَتَهُ وقاتِلوا عَدُوَّّ
ٌّ فَنَظَرَ فَِإذا جَميُع فِي النّاِس : ألَا انتَدَبوا إلى مِصرَ مََع مالِِك بِن كَ  َّّهُ خَرََج وخَرََج مَعَهُ عَلِيّ َّّ إن عٍب . ثُم

مَن خَرََج َنحوَ ألفَي رَجٍُل . فَقاَل : سِر فَوَاللّه ِ ، ما إخالَُك تُدرِكُ القَومَ َحتّى يَنقَضي أمرَهُم . قاَل : 
َ الِإمامُ بِفَتِح مِ  ا اُخبِر َّّ حمِن فَخَرََج بِهِم فَسارَ خَمساً . و]لَم َّّ ٌّ عبدَالر َح عَلِيّ دِ بِن أبي بَكرٍ[ سَرَّّ َّّ صرَ وقَتِل مُحَم

يقِ  ر هُ مَِن الّطَّ باِميَّّ إلى مالِِك بِن َكعٍب فَرَدَّّ  بَن شُرَيحِ الّشِ
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