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   فرر ستتم منتظر صدمنی

 نباتة، بن الأصبغ عن ، فیطر  بن سعد عن ،یالعرن الحسن بن یعل عن ،یالقم نیالحس بن الحسن یورو
  الل  ه رسول یإل عهد لقد المائة تمام نیأ قال ثم رجلا وتسعون تسعة عهیفبا نیبصف  یعل مع کنا قال
 دکی أبسط فقال ، نیفیبس متقلدا صوف قباء هیعل رجل جاء ،إذ قال رجل مائة ومیهذاال یف یعنیبای أن
 ،یالقرن سیأو  أنا قال أنت من قال ، دونک ینفس مهجة بذل یعل قال یعنیماتبا یعل  یعل قال عکیأبا

 ...الرجالة یف فوجد قتل یحت هیدی نیب قاتلی زلی فلم عهی،فبا قال
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 سلوين...

ماءِ أعلَمُ مِن ي بِطُرُِق الَأرِض ، قَبَل أن تَشغَرَ بِرِجلِها  َسلوني قَبَل أن تَفقِدوني ، فَلََأنا بِطُرُِق الس َّ
 ِخطامِها وتَذهَُب بَِأحلاِم قَومِهافِتنَةٌ تَطَُأ في 

 
 984نهج ابلالغه، خطبه 
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 بمعت اختماری متلامفان با امریاملؤمننی علمه التالم از زبان شمخ مرمد رمحه اهلل

أن أمير المؤمنين ع كان معتزلا للفتنة بقتل  الأخبار و متظاهر الأحاديث و الآثار قد ثبت بمتواتر
لئلا تتطرق عليه الظنون برغبته في البيعة للأمرة على الناس  عثمان و أنه بعد عن منزله في المدينة

و أن الصحابة لما كان من أمر عثمان ما كان التمسوه و بحثوا عن مكانه حتى وجدوه فصاروا 
كوا إليه ما يخافونه من فساد الأمة فكره إجابتهم إلى ذلك على إليه و سألوه القيام بأمر الأمة و ش

و إقدام القوم على الخلاف عليه و المظاهرة له بالعداوة و  الفور و البدار لما علمه من عاقبة الأمور
 و جل و عز بالل  ه  الشنئان فلم يمنعهم إباؤه من الإجابة عن الإلحاح فيما دعوه إليه و أذكروه

 في الل  ه فاتق غيرك الأمر بهذا يقوم أحدا نجد لا و سواك بالمسلمين للإمامة يصلح لا إنه له قالوا
 .المسلمين كافة و الدين

فامتحنهم عند ذلك بذكر من نكث بيعته بعد أن أعطاها بيده على الإيثار و أومأ لهم إلى مبايعة 
الإسلام فأبى القوم عليه أحد الرجلين و ضمن النصرة لهما متى أرادا لإصلاح الدين و حياطة 

بير فصارا إليه راغبين في بيعته منتظرين  تأمير من سواه و البيعة لمن عداه و بلغ ذلك طلحة و الز
و إمامته عليهما فامتنع الاستظهار فألحا عليه في قبول بيعتهما له و اتفقت  للرضا بتقدمه فيهما

واه و قالوا إن لم تجبنا إلى ما دعوناك إليه من الجماعة كلها على الرضا به و ترك العدول عنه إلى س
و قبول البيعة انفتق في الإسلام ما لا يمكن رتقه و انصدع في الدين ما لا يستطاع تقليد الأمر

 . شعبه
 49-84اجلمل، الشيخ املفيد، ص 
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 زبان امریاملؤمننی علمه التالمز و سّل  اعلمه و آله هلل صىل ارشح وقایع بعد از رسول خدا 

أبيه جندب قال:دخل عمرو بن الحمق و حجر بن عدى  و حب ة  عن  عن عبد الر حمن بن جندب
ه بن سبإ على أمير المؤمنين عليه الس لام بعد ما افتتحت مصر و  العرني  و الحارث الأعور و عبد الل َّ

فقال لهم علي  عليه الس لام: و هل  -هو مغموم حزين فقالوا له: بي ن لنا ما قولك في أبى بكر و عمر؟
قد قتلت؟! أنا مخرج إليكم كتابا أخبركم فيه عم ا  هذه مصر قد افتتحت، و شيعتي بها فرغتم لهذا؟ و

سألتم، و أسأل كم أن تحفظوا من حق ى ما ضي عتم، فاقرءوه على شيعتي و كونوا على الحق  أعوانا، 
 :و هذه نسخة الكتاب

ه علي  أمير المؤمنين الى من قرأ كتابي هذا من المؤمنين و ا  :لمسلمينمن عبد الل َّ
ه ال ذي لا إله ال ا هو  .الس لام عليكم، فان ى أحمد إليكم الل َّ

يل، و شهيدا على  ه عليه و آله نذيرا للعالمين، و أمينا على الت نز ه بعث محم دا صلى الل َّ أم ا بعد فان  الل َّ
ن و خشهذه الأم ة، و أنتم يا معشر العرب يومئذ على شر  دين و في شر  دار، منيخون على حجارة 

و  صم ، و شوك مبثوث في البلاد، تشربون الماء الخبيث، و تأكلون الط عام الجشيب  حي ات
[ بالباطل،  تسفكون دماءكم، و تقتلون أولادكم، و تقطعون أرحامكم، و تأكلون أموال كم ]بينكم

ه سبل كم خائفة، و الأصنام فيكم منصوبة، ]و الآثام بكم معصوبة و لا يؤمن أكثرهم ب ال ا و هم الل َّ
ه عليه و آله فبعثه إليكم رسولا من أنفسكم، و قال فيما   مشركون ه عليكم بمحم د صلى الل َّ فمن  الل َّ

ِيهِْم وَ يُعَل ِ  ِ وَ يُزَك  َ ال َّذِي بَعََث فِي اْلُأم ِي ِينَ رَُسولًا مِْنهُْم يَتْلُوا عَلَْيهِْم آياتِه مُهُمُ أنزل من كتابه: هُو
 ُ ،و قال: لَقَْد جاءَكُْم رَُسوٌل مِْن َأنْفُِسكُْم  وا مِْن قَبُْل لَفِي َضلاٍل مُبِينٍالْكِتاَب وَ اْلحِْكمَةَ وَ ِإْن كان
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 ٌ يٌص عَلَيْكُْم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤٌُف رَِحيم ِ ْ حَر م ِ ما عَنِت ُ ٌ عَلَيْه ُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ِإْذ  عَزِيز ه ،و قال: لَقَْد مَن َّ الل َّ
 ْ ُ وَ ال فُسِهِمْ بَعََث فِيهِْم رَُسولًا مِْن َأن ِيهِ مَْن يَشاء ِ يُؤْت ه ُ ذُو الْفَْضِل ،و قال: ذلَِك فَْضُل الل َّ ه ل َّ

و   .فكان الر سول إليكم من أنفسكم بلسانكم، و كنتم أو ل المؤمنين تعرفون وجهه و شيعته الْعَظِيمِ 
قن دمائكم، و ،و الفرائض و الس ن ة، و أمركم بصلة أرحامكم و ح،فعل مكم الكتاب و الحكمة عمارته

لا تنقضوا الأيمان بعد ،و أن توفوا بالعهد، و َأهْلِها  وا اْلَأماناِت ِإلىصلاح ذات البين، و َأْن تُؤَد ُ 
و أمركم أن تعاطفوا و تبار وا و تباذلوا و تراحموا، و نهاكم عن الت ناهب و الت ظالم و  توكيدها

بخس المكيال و نقص الميزان، و تقد م إليكم الت حاسد و الت قاذف و الت باغى، و عن شرب الخمر و 
و أن تؤد وا الأمانات الى  فيما أنزل عليكم: أل ا تزنوا، و لا تربوا، و لا تأكلوا أموال اليتامى ظلما

يدنى ،و كل  خير  هَ لا ُيحِب ُ الْمُعْتَدِينَ ، وَ لا تَعْتَدُوا ِإن َّ الل َّ ا فِي اْلَأْرِض مُْفِسدِينَ أهلها، وَ لا تَعْثَوْ 
 . الى الجن ة و يباعد من الن ار أمركم به، و كل  شر  يباعد من الجن ة و يدنى من الن ار نهاكم عنه

ت الأقربين و عم ت  ه اليه سعيدا حميدا، فيا لها مصيبة خص  فلم ا استكمل مد ته من الد نيا توف اه الل َّ
ه عليه و آ اجميع المسلمين، ما أصيبوا بمثلها قبلها، و لن يعاينوا بعد أخته له فلم ا مضى لسبيله صلى الل َّ

ه ما كان يلقى في روعيف ، تنازع المسلمون الأمر بعده   ،و لا يخطر على بالي أن  العرب تعدل و الل َّ
وه هم منح  ه عليه و آله عن أهل بيته و لا أن    عن ي من بعده، فما راعني  هذا الأمر بعد محم د صلى الل َّ

اليه ليبايعوه، فأمسكت يدي و رأيت أن ي أحق  بمقام   و إجفالهم أبي بكرال ا انثيال الن اس على 
ه حت ى  ه عليه و آله في الن اس مم ن تول ى الأمر من بعده فلبثت بذاك ما شاء الل َّ ه صلى الل َّ رسول الل َّ

ه عليه   ن اسرأيت راجعة من ال ه و مل ة محم د صلى الل َّ رجعت عن الإسلام يدعون الى محق دين الل َّ
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فيه ثلما و هدما يكون  و آله و إبراهيم عليه الس لام فخشيت ان لم أنصر الإسلام و أهله أن أرى
ما ال تي ان ما هي متاع أي ام قلائل ثم  يزول ما كان منها ك  ظم علي  من فوات ولاية أموركمأع  مصيبته

نهضت في تلك الس حاب، فمشيت عند ذلك الى أبي بكر فبايعته و   يزول الس راب و كما يتقش ع
هِ هِيَ الْعُلْياكَ »  الباطل و زهق و كانت الأحداث حت ى زاغ   وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ »لِمَةُ الل َّ

 
أطعته فيما أطاع  و قارب و اقتصد، فصحبته مناصحا و فتول ى أبو بكر تلك الأمور فيس ر و شد د

ه ]فيه و أنا حي  أن يرد  الى  الأمر ال ذي نازعته   [ جاهدا، و ما طمعت ان لو حدث به حدث الل َّ
ة ما كان بينه و بين عمر  فيه طمع مستيقن و لا يئست منه يأس من لا يرجوه، و لو لا خاص 

و أطعنا و ناصحنا و تول ى عمر لا يدفعها عن ي، فلم ا احتضر بعث الى عمر فول اه فسمعنا   لظننت أن ه
حت ى إذا احتضر قلت في نفسي: لن يعدلها عن ي فجعلني  ميمون الن قيبة الأمر و كان مرضي  الس يرة

سادس ست ة فما كانوا لولاية أحد أشد  كراهية منهم لولايتي عليهم، فكانوا يسمعوني عند وفاة 
ه عليه و آله أحاج  أبا بكر ل: يا معشر قريش ان ا أهل البيت أحق  بهذا الأمر و أقو الر سول صلى الل َّ

الحق  فخشي القوم ان أنا وليت   منكم ما كان فينا من يقرأ القرآن و يعرف الس ن ة و يدين دين
عليهم أن لا يكون لهم في الأمر نصيب ما بقوا، فأجمعوا إجماعا واحدا، فصرفوا الولاية الى 

قبلي ثم  قالوا: هلم    أن ينالوا من و يتداولوها إذ يئسوا عثمان و أخرجوني منها رجاء أن ينالوها
: يا ابن أبي طالب ان ك  فبايع و ال ا جاهدناك، فبايعت مستكرها و صبرت محتسبا، فقال قائلهم

يص فقلت: أنتم أحرص من ي و أبعد، أ أنا أحرص إذا طلبت تراثي و حق ي  على هذا الأمر لحر
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ه و رسوله أول ى به؟ أم أنتم إذ تضربون وجهي دونه؟ و تحولون بيني و بينه؟! ال ذي جعلني الل َّ
المين فبهتوا ه لا يهدى القوم الظ   . ،و الل َّ

هم قطعوا رحمي، و أصغوا الل هم  ان ى أستعديك على قريش و صغ روا عظيم منزلتي، و  إنائي، فان 
ن  في الحق  أن تأخذه و في أجمعوا على منازعتي حق ا كنت أولى به منهم فسلبونيه، ثم  قالوا: ألا ا

ما منعه، فاصبر كمداالحق  أن ت فا حنقا متوخ  رافد و لا ذاب    فإذا ليس معي  فنظرت أو مت متأس 
يقي على   فأغضيت على القذى، و تجر عت  فضننت بهم عن الهلاك  و لا مساعد ال ا أهل بيتي ر

 .للقلب من حز  الش فارالش جى، و صبرت من كظم الغيظ على أمر  من العلقم، و آلم 
 

حت ى إذا نقمتم على عثمان أتيتموه فقتلتموه ثم  جئتموني لتبايعوني، فأبيت عليكم و أمسكت يدي 
فنازعتموني و دافعتموني، و بسطتم يدي فكففتها، و مددتم يدي فقبضتها، و ازدحمتم علي  حت ى 

بك، فبايعنا جد غيرك و لا نرضى ال ا ظننت أن  بعضكم قاتل بعض أو أن كم قاتلي، فقلتم: بايعنا لا ن
قبلته منه، و و لا تختلف كلمتنا، فبايعتكم و دعوت الن اس الى بيعتي، فمن بايع طائعا   لا نفترق

كما لم اكره و تركته، فبايعني فيمن بايعني طلحة و الز بير و لو أبيا ما أكرهتهما   من أبى لم أكرهه
هين الى البصرة في جيشمن مك   بلغني أن خرجاال ا يسيرا حت ى  غيرهما، فما لبثنا ما منهم   ة متوج 

بايعني و أعطاني الط اعة، فقدما على عاملي و خز ان بيت مالي و على أهل مصر كل هم   رجل ال ا
على بيعتي و في طاعتي فشت توا كلمتهم و أفسدوا جماعتهم، ثم  وثبوا على شيعتي من المسلمين فقتلوا 

بوا بأسيافهم فضاربوا بهاو طائفة صبرا، و طائفطائفة منهم غدرا،  ه صادقين،  ة عص  حت ى لقوا الل َّ
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ه لو لم يصيبوا منهم ال ا رجلا واحدا متعم دين لقتله لحل  لي به قتل ذلك   ]بلا جرم جر ه  فو الل َّ
هم قد قتلوا من المسلمين أكثر من العد ة ال تي دخلوا بها عليهم و قد  الجيش كل ه أدال  فدع ما ان 

الِمِينَ  ه منهم فَبُعْداً لِلْقَوِْم الظ َّ ب أحزاب، و أهل طمع فإذا أعرا  ثم  ان ي نظرت في أهل الش ام . الل َّ
و يؤخذ   ينبغي ان يؤد ب و يدر ب أو يول ى عليهو من كان   يجتمعون من كل  أوب  جفاة طغام

بإحسان، فسرت اليهم فدعوتهم الى ،ليسوا من المهاجرين و لا الأنصار، و لا الت ابعين  على يديه
و يشجرونهم  لن بلفي وجوه المسلمين ينضحونهم باو نهوضا ال ا شقاقا و نفاقا الط اعة و الجماعة، فأبوا

الس لاح و وجدوا ألم الجراح رفعوا   فقاتلتهم فلم ا عظ هم  ،فهناك نهدت اليهم بالمسلمين  بالر ماح
هم رفعوها فيها، فأنبأ  المصاحف يدعونكم الى ما هم ليسوا بأصحاب دين و لا قرآن، و أن  تكم أن 

خديعة و وهنا و ضعفا، فامضوا على حق كم و قتال كم، فأبيتم علي  و قلتم: اقبل  و غدرا و مكيدة
، و ان أبوا كان أعظم  منهم، فان أجابوا الى ما في الكتاب جامعونا على ما نحن عليه من الحق 

لح بينكم و بينهم على   كففت عنهم إذ أبيتم و ونيتم و، لحج تنا عليهم، فقبلت منكم ،و كان الص 
رجلين يحييان ما أحيا القرآن، و يميتان ما أمات القرآن، فاختلف رأيهما و تفر ق حكمهما و نبذا 

ل ه الس داد و دل اهما في الض  فنبذا حكمهما و كانا   الما في القرآن و خالفا ما في الكتاب فجن بهما الل َّ
حت ى إذا عتوا في الأرض يقتلون و يفسدون أتيناهم  ]فرقة من ا فتركناهم ما تركونا فانخزلت  أهله

ه بيننا و بينكم، قالوا: كل نا قتلهم، و كل نا استحل   فقلنا: ادفعوا إلينا قتلة إخواننا ثم  كتاب الل َّ
ه مصرع . فلم ا كان لمينالظ ا  دماءهم و دماءكم، و شد ت علينا خيلهم و رجالهم، فصرعهم الل َّ

و نبالنامن فوركم ذلك الى عدو كم فقلتم: كل ت سيوفنا، و نفدت  ذلك من شأنهم أمرتكم أن تمضوا
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و إذا  بأحسن عد تنا، فارجع بنا الى مصرنا لنستعد   أسن ة رماحنا، و عاد أكثرها قصدا  نصلت
ا فأقبلت بكم على عدو نرجعت زدت في مقاتلتنا عد ة من هلك من ا و فارقنا، فان  ذلك أقوى لنا 

معسكركم، و أن تضم وا على ال كوفة أمرتكم أن تنزلوا بالن خيلة، و أن تلزموا  حت ى إذا أطللتم
يارة أبنائكم و نسائكم، فان  أصحاب  قواضبكم نوا على الجهاد أنفسكم، و لا تكثروا ز ،و أن توط 

سهر ليلهم و لا ظمأ نهارهم و لا  من  ت شمير فيها ال ذين لا ينوحونالحرب المصابروها، و أهل ال
،و دخلت طائفة منكم المصر  م، فنزلت طائفة منكم معي معذرةخمص بطونهم و لا نصب أبدانه

عاصية، فلا من بقي منكم ثبت و صبر، و لا من دخل المصر عاد الى  و رجع، فنظرت الى 
درت على أن تخرجوا معسكري و ليس فيه خمسون رجلا، فلم ا رأيت ما أتيتم دخلت إليكم فما ق

قد   فكم قد انتقصت، و إلى أمصاركم[ أطرا فما تنتظرون؟ أما ترون ]الى معي الى يومنا هذا.
و الى بلادكم تغزى، و أنتم ذوو   قد قتلت، و الى مسالحكم تعرىافتتحت، و الى شيعتي بها بعد 

ه أنتم! من أين تؤتون؟ و [ تؤفكون؟! و  ما ل كم ]أن ى عدد كثير، و شوكة و بأس شديد،فما بال كم؟ لل َّ
و تناصحوا  و تناشبوا ن  القوم قد اجتمعواأن ى تسحرون؟! و لو أن كم عزمتم و أجمعتم لم تراموا، ألا ا

فأنبهوا نائمكم و  اءو أنتم قد ونيتم و تغاششتم و افترقتم، ما أنتم ان أتممتم عندي على ذي سعد
بح لذي   الر غوة عن الص ريح  د بدتلحرب عدو كم، ق على حق كم، و تجر دوا اجتمعوا و قد بي ن الص 

ه   ان ما تقاتلون الط لقاء و أبناء الط لقاء، و اولى الجفاء و من أسلم كرها، و كان  عينين لرسول الل َّ
ه عليه و آ ن ة و القرآن و أهل البدع و   له أنفصلى الل َّ ه و الس  با، أعداء الل َّ الإسلام كل ه حر

الأحداث، و من كانت بوائقه تت قى، و كان على الإسلام و أهله مخوفا،و أكلة الر شا و عبدة 
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و شرط أن يؤتيه أتي ة هي أعظم مم ا  ابغة لم يبايع حت ى أعطاه ]ثمناانهي إلي  أن  ابن الن   الد نيا، لقد
و خزيت أمانة هذا المشترى نصرة  من سلطانه، ألا صفرت يد هذا البائع دينه بالد نيا، في يده

فاسق غادر بأموال المسلمين، و ان  فيهم لمن قد شرب فيكم الخمر و جلد الحد  في الإسلام، يعرف 
 بالفساد في الد ين و الفعل الس ي ئ، و ان  فيهم لمن لم يسلم حت ى رضخ له على الإسلام رضيخة

يه من قادتهم مثل من ذكرت منهم بل هو شر   فهؤلاء قادة القوم، و من تركت ذكر مساو
و الت سل ط  و الفجور فيكم الفساد و ال كبر [ لو ول وا عليكم لأظهروا ذكرتمنهم، و هؤلاء ال ذين ]

، و لأنتم على ما كان في ي ة و الفساد في الأرض، و ات بعوا الهوى و حكموا بغير الحق  كم من بالجبر
تواكل و تخاذل خير منهم و أهدى سبيلا، فيكم العلماء و الفقهاء و الن جباء و الحكماء، و حملة 
الكتاب، و المتهج دون بالأسحار، و عم ار المساجد بتلاوة القرآن أ فلا تسخطون و تهتم ون أن 

 .ينازعكم الولاية عليكم سفهاؤكم، و الأشرار الأراذل منكم
ه هداكم -فاسمعوا قولي ه لئن أطعتموني لا  -الل َّ إذا قلت، و أطيعوا أمري إذا أمرت، فو الل َّ

اليها فقد  تغوون، و ان عصيتموني لا ترشدون، خذوا للحرب أهبتها و أعد وا لها عد تها، و أجمعوا
ه، و يطفئوا  و علا شنارها شب ت و أوقدت نارها و تجر د ل كم فيها الفاسقون كي يعذ بوا عباد الل َّ

 .هنور الل َّ 
بأولى بالجد  في غي هم و ضلالهم و  ألا ان ه ليس أولياء الش يطان من أهل الط مع و الجفاء و ال كبر

هم و مناصحة  ه، من أهل البر  و الز هادة و الإخبات في حق هم و طاعة رب  باطلهم من أولياء الل َّ
ه لو لقيتهم فردا و ان ى من   لا استوحشتو    ما باليت  ء الأرض و هم مل إمامهم، ان ي و الل َّ
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ضلالتهم ال تي هم فيها و الهدى ال ذي نحن عليه لعلى ثقة و بي نة و يقين و صبر، و ان ى الى لقاء 
من أن يلي أمر  ،و حزنا يخامرني لمنتظر، و ل كن  أسفا يعتريني  رب ى لمشتاق و لحسن ثواب رب ى

ه دولا با و  هذه الأم ة سفهاؤها و فج ارها فيت خذوا مال الل َّ الحين حر ه خولا ]و الص  و عباد الل َّ
ه لو لا ذلك با، و أيم الل َّ يضكم، و لتركتكم إذ ونيتمو   ما أكثرت تأنيبكم و تأليبكم  الفاسقين حز   تحر

، ف   تم حت ى ألقاهم بنفسي متى حم  و أبي ، و ان ي للش هادة لمحب  ه ان ى لعلى الحق  لي لقاؤهم، فو الل َّ
ً وَ  ُ انْفِرُوا ِخفافا ٌ ل َك ِ ذل ِكُْم خَيْر ه ْم ِإْن ُكنْتُمْ ثِقالًا وَ جاهِدُوا بَِأْموال ِكُْم وَ َأنْفُِسكُْم فِي َسبِيِل الل َّ

،ان  أخا بالذ ل  و يكن نصيبكم الأخسر و تبوءوا  الى الأرض فتقر وا بالخسف او لا تثاقلو تَعْلَمُونَ 
[  ودى،و من ترك الجهاد ]في الل َّهضعف أ  ،و من و من نام لم ينم عنه ، الحرب اليقظان الأرق

 .كان كالمغبون المهين
هم  اجمعنا و إي اهم على الهدى، و زه دنا و إي اهم في الد نيا، و اجعل الآخرة خيرا لنا و لهم من  الل َّ

 . الاولى، و الس لام
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 فامه به حممد بن ابی بکر

ه علي  أمير المؤمنين إلى محم د بن أبى بكر حين ول اه  ه الر حمن الر حيم، هذا ما عهد عبد الل َّ بسم الل َّ
ه ]و الط اعة له ه في المغيب و المشهد، [ في الس ر  و  مصر، أمره بتقوى الل َّ العلانية، و خوف الل َّ

و بالغلظة على الفاجر، و بالعدل على أهل الذ م ة، و بالإنصاف للمظلوم،   [ بالل ين للمسلم و ]أمره
ه يجزى المحسنين ]و  و بالش د ة على الظ الم، و بالعفو عن الن اس، و بالإحسان ما استطاع، و الل َّ

 .[ يعذ ب المجرمين
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