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 پرهیز از دشمنى ها )اخالقى(:

ٍ َرآهل َيْسََع لََعَ َو ََقَل )لعیه السالم( 
ُجل َ ِلر

نر  اعر
ب ْت َ ََكلطم

َ
َا أ َّنم : إر هر ْفسر اٌر ب رن َ ْْضَ هر إر ا ِفر َ وٍّ ََلل ِبر

ََعل
. ْدفَهل َل رر

ْقن ل َ َسهل ِلر
ْ ف   نهج البالغه( 296حکمت ) ن َ

*** 

 اعتدال در دشمنى ها )اخالقى، سیاسى(:

وَمةر  صل ل خ 
ْ
 ََبَلَغ ِفر ال

َو ََقَل )لعیه السالم(: ََمْ
 َ َ اَّللم ِقر ْن َين م

َ
یعل أ طر  َيْست َ

َ
، َو َل َ ِلر

هَيا ظل َ فر َّصم
، َو ََمْ ق َ َ ِثر

َ
أ

 (نهج البالغه 298حکمت ) ََمْ ََخَصَم.

*** 

 آگاهی سیاسی از حرکات نظامی دشمن

اراا  الا َو ََنَ مر َِلْ ءر اْلََقْ
َ
َل الر َهؤل

َ ََل ِقر ْ إر
تلُكل ِّني ََقْ َدََعْ  َو إر

َ
َل
َ
أ

اا َو   ّ . َو ِسر ْ
ل
وُك ْن َيْغزل

َ
َل أ ْ ََقْ وُهل ل اْغزل ْعاَلانا َو قلْلتل َلُكل إر

 ْ َواكَْلُتل ا ََفَ  َذُّلُّ
م
َل ْ إر ُهر رر َدارر

ْ ف   ِفر عل
طُّ ٌم ق َ َي ََقْ زر

ر َما غل اَّللم ََفَ
َكْت  لر اَراتل َو مل َ ل الْغ 

ْیُكل ْت لَعَ ن م ل ْ َحَّتم ش  خ َاَذْلُتل َو ت َ
خل 
َ
ا أ . َو ََهَ ْوَطانل

َ ْ
ل اْل ْیُكل ل لَعَ ٍد ََقْ َوَرَدْت َخْیُلل و ََغمر

َزاَل 
َ
يم َو أ ْكرر اَن اْْلَ

َن َحسم ْ اَن ب  َل َحسم اَر َو ََقْ َِقَ َ ب ْن 
َ ْ
اْل

ْم ََكَن  ل ْ َ نِمر ُجل نم اِلم
َ
ِنر أ
ْد َبََلَ َ َها َو لَف  خر ْ َعْن َمَسالر

َخْیَلُكل
 َ َعاهر ل

ْ
ْخَرى اْل

ل ْ
ةر َو اْل َ ْسِلر ل

ْ
ةر اْل

َ
ْرأ َ
ْ
ل لََعَ اْل ، َيْدُخل ةر

عل  َتنر ا َما ََتْ ََثَ عل َدَها َو رل ا َو َقاَلئر ََبَ
ْجَلَها َو قللل  حر

عل ر ز 
ْنت َ َِفَ

ا  َفل ََّْصَ م ان  ، ِثل ْزََحمر ْست ر ْزََجعر َو اَلر ر
َلْست   َبر

م
َل هل إر

ْ ِمر
نم 
َ
ْم َدٌم. فَََلْ أ يَق ََلل رر

ل
 أ
َ
ْم كَِْلٌ َو َل ل ْ الا نِمر يَن َما اَنَل َرجل رر َوافر

اا  ْسِلر  مل
ا
أ ماا ََبْ  اْْمَ هر َمَلل  َما ََكَن بر

اا َسف 
َ
ا أ ْغدر ََهَ ْ ن َ َماَت َمر

. يراا ي ََجر در ْ هر ِعر  (27)بخشی از خطبه   ََكَن بر
 

 

 

و درود خدا بر او، )شخصى را ديد كه چنان بر 

ضد دشمنش مى كوشيد كه به خود زيان مى رسانيد، 

فرمود:( تو مانند كسى هستى كه نيزه در بدن خود فرو 

 ديگرى را كه در كنار اوست بكشد.برد تا 
 

*** 
و درود خدا بر او، فرمود: كسى كه در دشمنى 

زياده روى كند گناهكار، و آن كس كه در دشمنى 

كوتاهى كند ستمكار است، و هر كس كه بى دليل 

  دشمنى كند نمى تواند با تقوا باشد.

 
*** 

آگاه باشيد من شب و روز، پنهان و آشكار، شما را به 

مبارزه با شاميان دعوت كردم و گفتم پيش از آن كه 

آنها با شما بجنگند با آنان نبرد كنيد، به خدا سوگند، 

هر ملّتى كه درون خانه خود مورد هجوم قرار گيرد، 

 .ذليل خواهد شد

امّا شما سستى به خرج داديد، و خوارى و ذلّت 

پذيرفتيد، تا آنجا كه دشمن پى در پى به شما حمله 

  .سر زمين هاى شما را تصرّف نمود كرد و

و اينك، فرمانده معاويه، )مرد غامدى( با لشكرش وارد 

 «حسّان بن حسّان بكرى»شهر انبار شده و فرماندار من، 

را كشته و سربازان شما را از مواضع مرزى بيرون رانده 

به من خبر رسيده كه مردى از لشكر شام به خانه  .است

مسلمان كه در پناه حكومت زنى مسلمان و زنى غير 

اسالم بوده وارد شده، و خلخال و دستبند و گردن بند 

و گوشواره هاى آنها را به غارت برده، در حالى كه هيچ 

وسيله اى براى دفاع، جز گريه و التماس كردن، نداشته 

لشكريان شام با غنيمت فراوان رفتند بدون اين كه  .اند

و يا قطره خونى از او حتّى يك نفر آنان، زخمى بردارد، 

ريخته شود، اگر براى اين حادثه تلخ، مسلمانى از روى 

تأسّف بميرد، مالمت نخواهد شد، و از نظر من سزاوار 

  .است
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 آمادگی نظامی امام در برابر تهاجمات دشمن

ي  ير
ْ
نم َرأ إر

، فَ الر
ن َ ي ِفر الْف ر ير

ْ
ْ َرأ هل َمر ْْلَ َِعْ

َ
ا َما َسأ مم

َ
َو أ
حر  ل
ْ
الل اْل َ اسر ِقر َزةل انلم ْ ِّنر كَت 

يدل  َيزر
َ
؛ َل َ ْلَِق اَّللم

َ
َن َحَّتم أ ي  لي

َن  ْ نم اب  ْخَسي َ  ت َ
َ
. َو َل ةا َ ْم َعِني َوْحس  هل ل ق  رُّ َ ف   ن َ

َ
ةا َو َل زم َحْوَلر عر

َك  ب رن 
َ
اسل -أ هل انلم ْسَِلَ

َ
ّراا  -َو َُّلْ أ ف ر  مل

َ
عاا َو َل ي س  خ َ َ اعا ُمل ََضي ت َ مل

َس   َسلر
َ
ناا َو َل ْْير َواهر

م لص  ْهرر  لر
َء الظ م  َوِطر

َ
در َو َل َقائر

ْ
َمامر ِلر ازلي

و َبِنر 
خل
َ
هل كَََم ََقَل أ نم ، َو َلكر در عي ََتَ ل

ْ
[ اْل در عر ْقن َ ل

ْ
بر ]اْل اكر رم ِلر

ٍْي: ِنر َسلر
نم  فَإر
ب ْت َ
َ
ِنر كَْیَف أ ِلر

َ
ْن ت َْسأ إر

 فَ
يل  َمانر َصلر

وٌر لََعَ َرْيت ر ازلم  َصبل
َرى ِبر 

ْن تل
َ
م أ زُّ لََعَ   كَآَبٌة َيعر

يل  َساَء َحبر ْو يل
َ
ْشَمَت اَعٍد أ  (36)نامه  َِفَ

*** 

 اخالق سیاسی امام در برخورد با دشمن

ْجَلَب  ْزَبهل َو اْشن َ َطاَن ََقْ ََجََع حر ت ْ م نم الس   َو إر
َ
َل
َ
أ

ْستل لََعَ  َزِتر َما َْلم ت  صر
 َمَعر َلت َ

نم هل َو إر
َ
َخْیَُلل َو َرِجر

َس  ي  ْلل
َ
ِسر َو َل

ْ ْم َحْوضاا ن َف  َطنم ََلل فْرر
ل َ
ر ْل . َو اْيمل اَّللم م لََعَ

هر  َِلْ وَن إر ودل  َيعل
َ
هل َو َل وَن َِعْ رل  َيْصدل

َ
، َل خلهل ر

اَن َمات 
َ
 .أ

 (10)خطبه 

 

*** 

 اقسام دشمنان

َك َثاَلَثٌة َو  ََقؤل ْصدر
َ
َو ََقَل )لعیه السالم(: أ

َك َو  يقل َك: َصدر ََقؤل ْصدر
َ
َك َثاَلَثٌة؛ فَأ اؤل َْعَ

َ
يقل أ َصدر

َك َو  وُّ َك: ََعل اؤل َْعَ
َ
َك؛ َو أ وي وُّ ََعل َك َو ََعل يقر َصدر
ك. وي يقل ََعل َك َو َصدر يقر وُّ َصدر  (295)حکمت  ََعل

 
امّا آنچه را كه از تداوم جنگ پرسيدى، و رأى 

مرا خواستى بدانى، همانا رأى من پيكار با پيمان 

اوانى فرشكنان است تا آنگاه كه خدا را مالقات كنم. نه 

مردم مرا توانمند مى كند، و نه پراكندگى آنان مرا 

هراسناك مى سازد. هرگز گمان نكنى كه فرزند 

پدرت، اگر مردم او را رها كنند، خود را زار و فروتن 

خواهد داشت، و يا در برابر ستم سست مى شود، و يا 

مهار اختيار خود را به دست هر كسى مى سپارد، و يا 

ى اطاعت مى كند، بلكه تصميم من از دستور هر كس

اگر »آنگونه است كه آن شاعر قبيله بنى سليم سروده: 

از من بپرسى چگونه اى، بدان كه من در برابر مشكالت 

روزگار شكيبا هستم، بر من دشوار است كه مرا با 

چهره اى اندوهناك بنگرند، تا دشمن سرزنش كند و 

  «.دوست ناراحت شود

*** 

 :جمل مقابله با اصحاب

آگاه باشيد كه شيطان حزب خود را جمع كرده، 

و سواره و پياده هاى لشكر خود را فراخوانده است. امّا 

من آگاهى الزم به امور را دارم، نه حق را پوشيده 

داشتم، و نه حق بر من پوشيده ماند. سوگند به خدا، 

گردابى براى آنان به وجود آورم كه جز من كسى نتواند 

سازد، آنها كه در آن غرق شوند، هرگز آن را چاره 

نتوانند بيرون آيند، و آنان كه بگريزند، خيال بازگشت 

  .نكنند

 

*** 
و درود خدا بر او، فرمود: دوستان تو سه 

گروهند، و دشمنان تو نيز سه دسته اند، امّا دوستانت: 

دوست تو و دوست دوست تو، و دشمن دشمن تو 

تو، و دشمن دوست است، و امّا دشمنانت، پس دشمن 

  تو، و دوست دشمن تو است.
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 انواع مکر و حیله دشمن

م   ِفر
نم
َ
امر أ م ْهلر الس  مل َلر

! َيْزعل ةر َ غ  ان ر
نر انلم

ْ ب   َلر
باا َ خ 
َ
ع

ْد ََقَل  َ ! لَف  سل َمارر
ل
سل َو أ اَعف ر

ل
اَبٌة، أ ْْلَ ٌؤ تر ِّني اْْمل

َ
، َو أ اَعَبةا دل

َما 
َ
. أ اا َطَق آِثر

َ ال، َو ن  بل َو ََشُّ -ََبطر لر اْلَکذر هل  -اْلََقْ نم إر
، َو  ْبَخلل لل َِفَ

َ
ْسأ ، َو يل ل ْخِلر دل َِفل ، َو َيعر بل ْکذر لل َِفَ

َقل َِلَ
َذا  ; فَإر

َطعل اَْللم نل اْلَعْهَد، َو َيق ْ ، َو َيُخل فل ْلحر لل َِفل
َ
َيْسأ

ذر  خل
ْ
! َما ََلْ َتأ َ ر َو آْمر ُهل  َزاجر

يُّ
َ
َْربر فَأ

ْ
َداْل ْ ََكَن ِعر

وفل َمآخر  یل هر السُّ یَدتر زل َمکر
َ ت 
ْ
ک
َ
َک ََكَن أ َذا ََكَن ذلر َذَها، فَإر

. َتهل ن م ْرَم شل َ َح الْف  ْن َيْْمَ
َ
 (84)خطبه  أ

*** 

 برخورد انسانی با دشمن

و َم كالم َل )لعیه السالم( و َق مسع َقما َم 
ن صفي  ام أيام حرهبم ن  ِّني :أصخابه يسّبون أهل الس  إر

ا  ْن َتكلوُنل
َ
ْ أ كَْرهل َلُكل

َ
ْ أ ُتل ْ ْ َُّلْ َوَصف  ُكل نم َن، َو َلكر ي  ابر

َشن م
ْبَلَغ ِفر 

َ
لر َو أ َب ِفر اْلََقْ ْْصَ

َ
ْم ََكَن أ ْ ََحََلل ْم َو َذكَْرُتل اََلل ْْعَ

َ
أ

، ْذرر
َماَءاَن  الْغل ْن در مم اْحف ر هل

ْ اللم اُهل يم ْ إر
ُكل ْ َمَكاَن َشن ي َو قلْلُتل

ا َو ب َ  َ ِنر ْ ْح َذاَت ب َن  ْصلر
َ
ْ َو أ َماَءُهل ْ َو در ْ َمر ُهر ْم َو اْهر ر ِنر ْ ن 

َي َعنر  َُلل َو َيْرََعر هر
َقم ََمْ ج َ

ْ
َف اْل  َيْعرر

ْم، َحَّتم ر َضاَلَلِتر
. هر َج بر  ََلر

ْدَوانر ََمْ  نهج البالغه 206خطبه   اْلََغي َو الْغل

*** 

 :پاسخ به شایعات دشمن
طبة[ َل )لعیه السالم( ِف مغِن ِقل  َم كالم ]ج 
عثَمن و ُه حُك َل لَع عثَمن و لعیه و لَع انلاس 

غَلا و براءة َل َم دمه ْو :ِبا ف 
َ
الا أ ْنتل ََقتر

هر َلكل  بر
تل َْمْ
َ
َُّلْ أ

هل  ْیتل َِعْ  ََنَ
َ
هل َل ََّصَ َ نم ََمْ ن 

َ
َز أ ْ ، َغت 

اا ْنتل اَنِصر َلكل
 
َ
هل َو ََمْ َخَذََلل َل ْ ٌز ِمر ْ اَن َخت 

َ
َل َخَذََلل ََمْ أ ْن َيَقل

َ
یعل أ طر َيْست َ

 ٌ اَن ََجِمر
َ
. َو أ ِني ٌز مر

ْ َ َخت  هل ََمْ ُهل ََّصَ َ َل ن  ْن َيَقل
َ
یعل أ طر َيْست َ

َثَرَة 
َ ْ
َساَء اْل

َ
َثَر فَأ

ْ
أ ، اْشن َ هل ْْمَ

َ
ْ أ ل  َلُكل ُتل

ْ
َسأ
َ
ْ فَأ ْعُتل َو َجزر
. عر َازر

ْ
رر َو اْل ثر

ْ
ْسَتأ ل

ْ
ٌع ِفر اْل ُْكٌ َواقر

ر حل م ََزَع َو َّللر
ْ
 30بهخط اْل

 غهنهج البال

 :روانشناسى عمرو عاص

شگفتا از عمرو عاص پسر نابغه! ميان مردم شام 

گفت كه من اهل شوخى و خوشگذرانى بوده، و عمر بيهوده 

مى گذرانم حرفى از روى باطل گفت و گناه در ميان 

شاميان از انتشار داد، مردم آگاه باشيد بدترين گفتار دروغ 

بندد، است. عمرو عاص سخن مى گويد، پس دروغ مى 

وعده مى دهد و خالف آن مرتكب مى شود، در خواست 

مى كند و اصرار مى ورزد، اما اگر چيزى از او بخواهند، 

بخل مى ورزد، به پيمان خيانت مى كند، و پيوند 

خويشاوندى را قطع مى نمايد، پيش از آغاز نبرد در هياهو 

و امر و نهى بى مانند است تا آنجا كه دست ها به سوى 

مشيرها نرود. اما در آغاز نبرد، و برهنه شدن قبضه ش

شمشيرها، بزرگ ترين نيرنگ او اين است كه عورت 

  .خويش آشكار كرده، فرار نمايد

*** 

 :اخالق در جنگ

در جنگ صفّين شنيد كه ياران او شاميان را دشنام 

من خوش ندارم كه شما دشنام دهنده : مى دهند فرمود

تعريف، و حاالت آنان را باز گو باشيد، اما اگر كردارشان را 

 .مى كرديد به سخن راست نزديك تر، و عذر پذيرتر بود

خوب بود بجاى دشنام آنان مى گفتيد: خدايا خون ما و 

آنها را حفظ كن، بين ما و آنان اصالح فرما، و آنان را از 

گمراهى به راه راست هدايت كن، تا آنان كه جاهلند، حق 

با حق مى ستيزند پشيمان شده به را بشناسند، و آنان كه 

 .حق باز گردند

*** 
پس از پخش شايعات دخالت امام در قتل عثمان در سال 

 :هجرى اين خطبه افشاگرانه را ايراد كرد 35

اگر به كشتن او )عثمان( فرمان داده بودم، قاتل بودم، و اگر 

از آن باز مى داشتم از ياوران او به شمار مى آمدم، با اين 

كسى كه او را يارى كرد، نمى تواند بگويد كه از كسانى همه، 

كه دست از يارى اش برداشتند بهترم، و كسانى كه دست از 

 .يارى اش برداشتند نمى توانند بگويند، ياورانش از ما بهترند

من جريان عثمان را برايتان خالصه مى كنم: عثمان استبداد 

و از حد و خودكامگى پيشه كرد، و شما بى تابى كرديد 

گذرانديد، و خدا در خود كامگى و ستمكارى، و در بى تابى 

 . و تندروى، حكمى دارد كه تحقّق خواهد يافت

http://ahlolbait.com/article/15921/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87-206-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
http://ahlolbait.com/article/13982/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87-30-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
http://ahlolbait.com/article/13982/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87-30-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
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 پرهیز از غفلت و ساده نگری نسبت به دشمن
و َم كالم َل )لعیه السالم( َقَل ِلُخارج و 
مون لَع إنكار  ن  َغسكرُه و ُه مف  َق خرج إَل مل

َد  اْللكومة قفال )لعیه السالم(: هر
ْ ش َ ُكل  كللُّ

َ
أ

ا ََمْ ََلْ  م َد َو ِمر هر
ا ََمْ ش َ م ا ِمر

اُّلل َن؟ قَفَ ي  ي ف  َمَغَنا صر
َد  هر

ْن ََمْ ش َ كل نر فَْْلَ
ي ْ ْرَِقَ وا فر ازل َهْد. ََقَل ََفُْمَ َيش ْ

َ كلالا  كَِلي
ل
ْرَقةا َحَّتم أ َهْدَها فر ْرَقةا َو ََمْ ََلْ َيش ْ َن فر ي  ي ف  صر

. َو اَن  هر َكاَلمر ْ بر
ُكل ْ وا َعنر ِمر

كل ْمسر
َ
اَل أ اَس قَفَ َدى انلم

ْن  ََلم ََفَ ْ إر
ُكل َدتر ئر

فْ
َ
أ ا بر
َلل َْقر
َ
َلر َو أ ََقْ وا لر تل صر

ْ ن 
َ
اْلَكاَلمر َو أ

ْم  َمهل م كَلم هَيا. ِثل هر فر ِْلر غر  ن ر
ْ ُقل َهاَدةا فَْْلَ ْداَنهل ش َ ت َس َ

ْن ََقَل )لعیه السالم(:
َ
هر أ ََْلر ْ َجل يٍل َمر َكاَلٍم َطور  بر

 ََلْ 
َ
ََلا َو  أ َف ِحر مل اْلَمَصاحر هر عر

َد َرفْ ْ ا ِعر
ُّلل َتَقل

ا  ب رن َ  َدَْعَ
ْهلل
َ
ا َو أ ْخَواب لن َ  إر

يَعةا ََلا َو َمْكراا َو ََخر ِغر
ََحَنهل  ن ْ ر شل َتابر اَّللم ََل كر وا إر

َزاحل اَن َو اْست َ َقاُّلل اْشن َ
ْلتل  ْم؟ قَفل سل َعِْنل ن  ْْنر ْم َو اتلم ل

ْ
ولل نِمر ل ن  َ يل الْف 

ْ
أ ََفِلم
 ْ ل َلُكل َلل وم

َ
َواٌن َو أ ْ هل َعل نل يََمٌن َو ََبطر هل إر رل ْْمٌ َظاهر

َ
ا أ  ََهَ

وا  مل ْ َو ازْلَ ُكل نر
ْ
وا لََعَ َشأ مل ِقر

َ
هل َنَداَمٌة، فَأ رل ٌة َو آخر َرْْحَ

 
َ
ْ َو َل

ل
ُك ذر َواجر

َهادر ب َن َ خ ر
ْ
وا لََعَ ال ُّ ْ َو َعص  ُكل يَقن َ َطرر

َي  جر
ل
ْن أ َغَق إر

ٍق ن َ ََل اَنعر وا إر ن ل فر َك َتَْلَ رر
ْن تل  َو إر

َضلم
َ
 أ

 ْ ُكل ْين ل
َ
ْعََلل َو ََقْ َرأ َ هر الْف  ، َو ََقْ ََكب َت ْ ََهر َذلم

م  ا َما َوَجََبْ لََعَ َ ِتل ْ ب َن 
َ
ْن أ ر َلي ر

وَها. َو اَّللم مل ْعَطْیتل
َ
أ

ا  َ ْئِتل ْن جر ر إر
ا َو َو اَّللم ل َذْنََبَ نََلر اَّللم  َْحم

َ
ا َو َل َ يَضِتل رر

فَ
ر 
قُّ اّلم حر ل

ِّني لََلْ هل إر َعر َما ََفَرِْقل
َ َتاَب ْلَ نم اْلكر َبعل َو إر ن م ي يل

. هل ْبتل ْذ َصخر  مل
 

پس از پافشارى خوارج در شورشگرى، امام عليه )

السّالم به قرارگاهشان رفت و خطاب به جمع خوارج 

 (:فرمود

آيا همه شما در جنگ صفّين بوديد؟ گفتند 

فرمود: به دو  .بعضى بوديم و برخى حضور نداشتيم

گروه تقسيم شويد، تا متناسب با هر كدام سخن گويم. 

دو دسته شدند، امام ندا در داد كه: ساكت باشيد، به 

حرفهايم گوش فرا دهيد و با جان و دل به سوى من 

توجّه كنيد، و هر كس را براى گواهى سوگند دادم با 

 .علم گواهى دهد

آنگاه سخنان طوالنى مطرح فرمود كه برخى از 

 :ن استآن خطبه اي

آنگاه كه شاميان در گرما گرم جنگ، و در لحظه 

هاى پيروزى ما، با حيله و نيرنگ، و مكر و فريب كارى 

قرآن ها را بر سر نيزه بلند كردند شماها نگفتيد كه: 

شاميان، برادران ما و هم آيين ما هستند از ما مى »

خواهند از خطاى آنان بگذريم. و راضى به حاكميّت 

اند، نظر ما اين است كه حرفشان را  كتاب خدا شده

 «قبول كنيم و از آنان دست برداريم؟

امّا من به شما گفتم كه: اين توطئه، ظاهرش 

ايمان و باطن آن دشمنى و كينه توزى است، آغاز آن 

رحمت و پايان آن پشيمانى است، پس در همين حال 

به مبارزه ادامه دهيد، و از راهى كه در پيش گرفته ايد 

ف نشويد، و در جنگ دندان بر دندان فشاريد، و منحر

به نداى ندا دهند اى گوش ندهيد، زيرا اگر پاسخ داده 

شوند گمراه كننده اند، و اگر رها گردند خوار و ذليل 

 .شوند، كه همواره چنين بود

امّا دريغ، شماها را ديدم كه به خواسته هاى 

 .شاميان گردن نهاديد، و حكميّت را پذيرفتيد

ند به خدا اگر از آن سرباز مى زدم مسئول سوگ

پى آمدهاى آن نبودم، و خدا گناه آن را در پرونده من 

به خدا سوگند اگر هم حكميّت را مى  .نمى افزود

پذيرفتم به اين كار سزاوار پيروى بودم زيرا قرآن با 

من است، از آن هنگام كه يار قرآن گشتم از آن جدا 

 .نشدم
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ا  ر )صیل اَّلل لعیه فََلَقْد كلنم ولر اَّللم

َِمَ َرسل
اءر َو  ب ْن َ

َ ْ
ورل لََعَ اْْلَبءر َو اْل دل َل َِلَ ن ْ َ نم الْف  وآَل( َو إر

یَبٍة َو  صر ي مل ا َنْزَدادل لََعَ ُكل ، ََفَ َراََبتر َ ْخَوانر َو الْف  ر
ْ
اْل

َما  َْسْلر
َقي َو ت 

ْ
ّیاا لََعَ اْل ص ر يََمانا َو مل  إر

م
َل ٍة إر

دم شر
ْْمر َو 
َ
ْْل . لر رَراحر

ْ
ر اْل ض 

َ زاا لََعَ َمض  ْ  َصت 
ا ِفر 

ْخَواب َن َ ل إر اِتر
َ ف  ْصَبْحَنا ن ل

َ
َا أ َّنم ا إر نم َو َلكر

ََججر  َْعر ْيغر َو اَلر
َ ازلم هر َمر ْساَلمر لََعَ َما َدَُخَ ِفر ر

ْ
اْل

ْصََلٍ 
ْعَنا ِفر ج َ َذا َطمر ، فَإر يلر ور

ْ
أ ةر َو اتلم َْبَ ُّ َو الس 
َغَثَنا ا س َ َ ل هبر ُّ اَّللم

ةر ِفر  َيِلل م ن  قر ََل اْْلَ ا إر َ َداَِّن هبر ََم َو ب َن َ
َواَها. ا سر ْمَسْكَنا َْعم

َ
هَيا َو أ ا فر ْْبَ ا َرغر َِنَ ْ به خط  ب َن 
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 پرهیز از ناسزاگوئی به دشمن
و َم كالم َل )لعیه السالم( و َق مسع 
ام أيام حرهبم  َقما َم أصخابه يسّبون أهل الس 

ن صفي   :ن 
ْ َُّلْ  ُكل نم َن، َو َلكر ي  ابر

ا َشن م وُنل
ْن َتكل

َ
ْ أ كَْرهل َلُكل

َ
ِّني أ إر

ْم  ْ ََحََلل ْم َو َذكَْرُتل اََلل ْْعَ
َ
ْ أ ُتل ْ َب ِفر َوَصف  ْْصَ

َ
ََكَن أ

، ْذرر
ْبَلَغ ِفر الْغل

َ
لر َو أ ْ  اْلََقْ اُهل يم ْ إر

ُكل ْ َمَكاَن َشن ي َو قلْلُتل
ا َو  َ ِنر ْ ْح َذاَت ب َن  ْصلر

َ
ْ َو أ َماَءُهل َماَءاَن َو در ْن در مم اْحف ر هل

اللم
َقم 
ْ
َف اْل  َيْعرر

ْم، َحَّتم ر ْ َضاَلَلِتر ْ َمر ُهر ْم َو اْهر ر ِنر ْ ب َن 
َُلل  هر

.ََمْ ج َ هر َج بر  ََلر
ْدَوانر ََمْ َي َعنر اْلََغي َو الْغل   َو َيْرََعر

 نهج البالغه 206خطبه 

 
م، و آله و سلّم بوديما با پيامبر صلّى اللّه عليه 

و همانا جنگ و كشتار گرداگرد پدران، فرزندان، 

برادران و خويشاوندان ما دور مى زد، امّا از وارد شدن 

هر مصيبت و شدّتى جز بر ايمان خود نمى افزوديم، 

و بيشتر در پيمودن راه حق، و تسليم بودن برابر اوامر 

 مالهى، و شكيبايى بر درد جراحت هاى سوزان، مصمّ

 .مى شديم

امّا امروز با پيدايش زنگارها در دين، كژى ها 

و نفوذ شبهه ها در افكار، تفسير و تأويل دروغين در 

دين، با برادران مسلمان خود به جنگ خونين 

كشانده شديم، پس هر گاه احساس مى كنيم چيزى 

باعث وحدت ماست و به وسيله آن با يكديگر نزديك 

و باقى مانده پيوندها را  مى شويم، و شكاف ها را پر

محكم مى كنيم، به آن تمايل نشان مى دهيم، آن 

    .را گرفته و ديگر راه را ترك مى گوييم

 
 
 

*** 
در جنگ صفّين شنيد كه ياران او شاميان را )

 (:دشنام مى دهند فرمود

من خوش ندارم كه شما دشنام دهنده باشيد، 

را باز گو  اما اگر كردارشان را تعريف، و حاالت آنان

مى كرديد به سخن راست نزديك تر، و عذر پذيرتر 

خوب بود بجاى دشنام آنان مى گفتيد: خدايا  .بود

خون ما و آنها را حفظ كن، بين ما و آنان اصالح 

فرما، و آنان را از گمراهى به راه راست هدايت كن، 

تا آنان كه جاهلند، حق را بشناسند، و آنان كه با حق 

    .مان شده به حق باز گردندمى ستيزند پشي

  

http://ahlolbait.com/article/14653/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87-122-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
http://ahlolbait.com/article/14653/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87-122-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
http://ahlolbait.com/article/15921/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87-206-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
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 :تالش در هدایت دشمن
خ ويف أهل  طبة َل )لعیه السالم( ِف ت  َم ج 

ا :الِنروان اءر ََهَ ب ْن َ
َ
أ َعَ بر ا َِصْ ُحل ْصبر

ل ْن ن 
َ
ْ أ يٌر َلُكل اَن َنذر

َ
فَأ

 
َ
ْ َو َل ُكل ْ َربي َنٍة َمر ي زر ب َن 

ْ طر لََعَ َغت  ر
ان  َ ا الْغ  امر ََهَ َ ْهص 

َ
أ رر َو بر

َ الِنم
ل  َبَلُكل ارل َو اْْحَ ل ادلم ُكل َحْت بر  َطوم

. ََقْ ْ ٍن َمَغُكل ي  ر
ْلَطاٍن ُمل سل

م  ْ لََعَ ُتل ْ ب َن 
َ
وَمةر فَأ

لكل
ْ
هر اْل ْ َعْن ََهر

ُكل ْیتل . َو ََقْ كلْنتل ََنَ ْقَدارل ر
ْ
اْل

 ْ ْنُتل
َ
. َو أ ْ

ل
اُك ََل َُهَ ي إر ير

ْ
فْتل َرأ يَن َحَّتم َِصَ ذر َنابر ل

ْ
ََبَء اْل إر

م  ف  ر ح 
َ
ل أ ْ َمَغاَشر ََب َلُكل

َ
 أ
َ
ْحاَلمر َو ََلْ آتر َل

َ ْ
َهاءل اْل ق َ امر سل اءل اَْلَ

. اا ّ ْ ْضل َرْدتل َلُكل
َ
 أ
َ
ْراا َو َل خ 

ل  هج البالغهن 36خطبه  ت 

*** 

 خطرات دشمنی و خصومت
، َو  َ ِثر

َ
وَمةر أ صل ل خ 

ْ
 ََبَلَغ ِفر ال

َو ََقَل )لعیه السالم(: ََمْ
َ ََمْ ََخَصَم. َ اَّللم ِقر ْن َين م

َ
یعل أ طر  َيْست َ

َ
، َو َل َ ِلر

هَيا ظل َ فر َّصم
 ََمْ ق َ

   نهج البالغه 298حکمت 
*** 

 دشمن شناسی

ن و َم كالم َل )لعیه السالم( َقَل  غث ب  لْلس 
طب، َفىض ِف بعض   ز الكوفة يخ  ِقس و ُه لَع ِمت 

غث ِفه، قفال: يا كالمه يش زضه اْلس  ء اعت 
ض  )لعیه  ق  ، ف خ  ن، َهه لعیك َل ََلَ زاْلؤِمي  أمت 

َّصه ِث َقل ،  :السالم( إِله ن  ا َلر م م ِمر يَك َما لََعَ ْدرر
َما يل

َن، ََحئر  ي  ر ِعر
ر َو لَْغَنةل الالم ْیَك لَْغَنةل اَّللم

ٍك، لَعَ نل ََحئر
ْ ٌك اب 

ْساَلمل  ر
ْ
ةا َو اْل ْْفل َْمم َك اْلكل َِسَ

َ
ْد أ َ ر لَف  ٍر. َو اَّللم نل ََكفر

ْ ٌق اب  افر َ  ِمل
َك َو    َحَسبل

َ
َ َو َل ََم َماَلل ل ْ ٍة نِمر َ ْ َواِحر اَك َمر ا ََفَ ْخَرى، ََفَ

ل
أ

َْتَف 
ْ
مل اْل َلهْير ْیَف َو َساَق إر هر السم مر  َدلم لََعَ ََقْ

ا
أ نم اْْمَ إر

. َغدل ن ْ
َ ْ
هل اْل َِمَ

ْ
 َيأ
َ
ْقَربل َو َل

َ ْ
هل اْل ن َ ْن َيْمقل

َ
يٌّ أ َرر

َ
َقل السید  ْل

الرشيف: يريد )لعیه السالم( أنه أِسر ِف الكْف ْمة و ِف 
اْلسالم ْمة. و أما َقَل )لعیه السالم( دل لَع َقمه السیف 
ن اُّلِلد َبِلَممة غّر ِفه  غث ِم َخدل ب  ا َكن لْلس  فأراد به ِحين 

مكر هبم حَّت أوقع هبم َخدل و َكن َقمه ن غد ذَل  َقمه و
 يسّمونه عرف انلار و ُه اسم لَلادر ِعدُه(

 

براى هشدار و نصيحت خوارج نهروان و تذكّر اشتباهات 

شما را از آن مى  :هجرى فرمود 38آنان در ماه صفر سال 

ترسانم مبادا صبح كنيد در حالى كه جنازه هاى شما در 

و زمين هاى پست و بلند آن افتاده باشد، اطراف رود نهروان 

بدون آن كه برهان روشنى از پروردگار، و حجّت و دليل 

قاطعى داشته باشيد. از خانه ها آواره گشته و به دام قضا 

من شما را از اين حكميّت نهى كردم  .گرفتار شده باشيد

ولى با سر سختى مخالفت كرديد، تا به دلخواه شما كشانده 

ى بى خردان، و بى خردان، اى ناكسان و بى شدم. شما ا

پدران، من كه اين فاجعه را به بار نياوردم و هرگز زيان شما 

 .را نخواستم

*** 
و درود خدا بر او، فرمود: كسى كه در دشمنى زياده 

روى كند گناهكار، و آن كس كه در دشمنى كوتاهى كند 

واند تستمكار است، و هر كس كه بى دليل دشمنى كند نمى 

  با تقوا باشد.
*** 

هجرى سخنرانى مى  38امام در مسجد كوفه در سال 

كرد، اشعث بن قيس به يكى از مطالب آن اعتراض كرد و 

گفت اين سخن به زيان شما، نه به سود تو است، امام نگاه 

 :خود را به او دوخت و فرمود

چه كسى تو را آگاهاند كه چه چيزى به سود، يا زيان 

نت خدا و لعنت لعنت كنندگان، بر تو باد اى من است. لع

سوگند به خدا، تو يك  .متكبّر متكبّر زاده، منافق پسر كافر

بار در زمان كفر و بار ديگر در حكومت اسالم، اسير شدى، 

 .و مال و خويشاوندى تو، هر دو بار نتوانست به فريادت برسد

آن كس كه خويشان خود را به دم شمشير سپارد، و مرگ 

نابودى را به سوى آنها كشاند، سزاوار است كه بستگان او و 

  .بر وى خشم گيرند و بيگانگان به او اطمينان نداشته باشند

سيد رضی مى گويد: منظور امام عليه السّالم اين است )

كه اشعث ابن قيس يك بار وقتى كه كافر بود اسير شد و بار 

ه اش قبيل ديگر آنگاه كه مسلمان شد و شمشيرها را به سوى

راهنمايى كرد، مربوط به جريانى است كه اشعث قبيله خود 

را فريب داد تا خالد بن وليد، آنها را غافلگير كند و از دم 

عرف »شمشير بگذراند كه پس از آن خيانت او را با لقب 

)چيزى كه آتش را بپوشاند(، مى ناميدند و اين لقبى « النّار

 (.بود كه به نيرنگ باز مى دادند

  

http://ahlolbait.com/article/13993/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87-36-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
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 :خبر از سلطه ستمگرى بى باك
ة رُج مذموم ِث  َم كالم َل )لعیه السالم( ِف صف 

ُل ُه )لعیه السالم( ص  ْ :ِف ق  ْیُكل َهرل لَعَ ظ ْ هل َست َ نم ا إر مم
َ
أ

ل َما  ُكل
ْ
ْطنر َيأ

قل اْلت َ َدحر ْ ومر ِمل ْْلل ٌ َرْحبل اْْلل ي َرُجل ْغدر ن َ
هل َو  َلل ، ََفِْقل ل  َيِجر

َ
بل َما َل ل َو َيْطلل نم َيِجر  َو إر

َ
َل
َ
. أ هل َلل ن ل ْ ف  هل َلْن ن َ

وِّنر  بُّ
بُّ ف َسل ا السم مم

َ
، فَأ ِني َزاَءةر مر

َ َسِّبي َو اْلت  ْ ت ر
ل
ُك ل ْمل

ْ
أ َشن َ

ِني  وا مر ءل زم
َ ت  ، فَاَل ب َن َ َزاَءةل َ ا اْلت  مم

َ
َاٌة؛ َو أ خ 

ْ ت َ هل َلر َزََكٌة َو َلُكل
نم فَإر

ََل   إر
ْقتل ْطَرةر َو َشن َ ر تل لََعَ اْلق  ْ دلر  ول

ِّني يََمنر َو فَإر ر
ْ
 اْل

. ةر ْْجَ  نهج البالغه 57خطبه  اَْلر
خبر غيبى از حكومت چهار فرمانرواى فاسد، از 

 :پسران مروان
ن اْلُك  و َم كالم َل )لعیه السالم( َقَل ْلروان ب 

ََملر 
ْ
زاا َيْوَم اْل ت  سر

َ
ََُكر أ

ْ
نل اْل ْ َوانل ب  َذ َْمْ خر

ل
ا: أ َّصة؛ ََقُّلل َبلت 

ََل  َن )لعهيَم السالم( إر
َسي ْ ْشَفَع اْلَخَسَن َو اْلخل ََفْشن َ

هر  اهل ِفر َ
َن )لعیه السالم( فََكِلم ي  ر ْؤِمر ل

ْ
زر اْل ت  مر

َ
َ  أ خ 

َ یلم ف 
ا یَُلل قَفَ َن ََقَل )لعیه َشن ر ي  ر ْؤِمر ل

ْ
َز اْل ت  مر

َ
َك َيا أ عل اير

َ ن  َل ََلل يل
 ََحَجَة َلر :السالم(

َ
ْثََمَن؟ َل لر عل

ْغَد َِقْ ْعِنر ن َ اير
َ ن  َو ََلْ يل

َ
أ

َدَر  َ هر لَغ  َكفي  ََبَيَعِنر بر
ٌة َُّلْ يم در ا كَفٌّ َيُهل َ َنم ، إر هر َعتر ْ ِفر ب َن 
َق  ةا كََْلْ ْْمَ  ََلل إر

نم َما إر
َ
. أ هر تر َسبم ُبل ت ر

َ
َ أ هل َو ُهل َ ف  ن ْ

َ
ةر اْلَكْلبر أ

هر َيْوماا  ْ َودَلر هل َو َمر ْ ةل ِمر مم
ل ْ
ْلَِق اْل َغةر َو َشن َ ْرن َ

َ ْ
شر اْل

كْبل
َ ْ
اْل

َر. ْْحَ
َ
 نهج البالغه 73خطبه  أ

 :افشاى منافق

ن مشهر  رج ب  و َم كالم َل )لعیه السالم( َقَل بللل
خیث يسمعه  ، و «إَل َّلّل  َل حَُك »الطايئ و َق َقل َل ت 

ر :َكن َم اخلوارج اَّللم ! ََفَ ْثَرمل
َ
ل َيا أ َحَك اَّللم ْت، ََقَ اْسكل

اا  ّ ن  ف ر َ َك ح  صل ْ یالا َشخ  هر َضئر ْنَت ِفر
َقُّ َفكل

ْ
َهَر اْل ْد ظ َ َ لَف 

وَم َقْرنر 
ل خ 
َْمَت ت ل خ 

لل ت َ اطر َغَر اْْلَ
َذا ن َ  إر

تلَك، َحَّتم َْصْ
. زر اعر

َ  نهج البالغه 184خطبه  اْلْ

هجرى، روزهاى آخر عمر شريف خود  40در سال 

 آگاه باشيد پس :در نكوهش و هشدار كوفيان ايراد فرمود

بزرگ بر شما از من مردى با گلوى گشاده، و شكمى 

مسلّط خواهد شد، كه هر چه بيابد مى خورد، و تالش 

مى كند آنچه ندارد به دست آورد او را بكشيد ولى هرگز 

نمى توانيد او را بكشيد. آگاه باشيد به زودى معاويه شما 

را به بيزارى و بدگويى من وادار مى كند، بدگويى را به 

ندى هنگام اجبار دشمن اجازه مى دهم كه مايه بل

درجات من و نجات شماست، امّا هرگز در دل از من 

بيزارى نجوييد كه من بر فطرت توحيد تولّد يافته ام و 

   .در ايمان و هجرت از همه پيش قدم تر بوده ام

 

*** 

هجرى وقتى مروان بن حكم،  36گويند در سال 

داماد عثمان، در جنگ جمل اسير شد، امام حسن عليه 

حسين عليه السّالم نزد پدر عذر او السّالم و امام 

خواستند و امام على عليه السّالم او را رها كرد. گفتند: 

مگر پس  :پدر، مروان با شما بيعت مى كند، امام فرمود

از كشته شدن عثمان با من بيعت نكرد؟ مرا به بيعت او 

نيازى نيست دست او دست يهودى است، اگر با دست 

ت را مى شكند. آگاه باشيد، خود بيعت كند، در نهان بيع

او حكومت كوتاه مدتى خواهد داشت، مانند فرصت 

كوتاه سگى كه با زبان بينى خود را پاك كند. او پدر 

چهار فرمانرواست )قوچ هاى چهار گانه( و امّت اسالم از 

  .دست او و پسرانش روزگار خونينى خواهند داشت

 

*** 

خوارج بود برج بن مسهر طايى از شعراى مشهور  

«. حكومت فقط از آن خداست»و با صداى بلند گفت 

 :هجرى در كوفه در جواب او فرمود 38امام در سال 

خاموش باش، خدا رويت را زشت گرداند، اى دندان 

پيشين افتاده. به خدا سوگند آنگاه كه حق آشكار شد 

تو ناتوان بودى، و آواز تو آهسته بود و آن هنگام كه 

  .ورد، چونان شاخ بز سر بر آوردىباطل بانگ بر آ

  

http://ahlolbait.com/article/14078/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87-57-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
http://ahlolbait.com/article/14105/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87-73-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
http://ahlolbait.com/article/15744/%D8%AE%D8%B7%D8%A8%D9%87-184-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
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ن  و َم كتاب َل )لعیه السالم( إَل ْعرو ب 
ٍئ  الغاص: ا اْْمر

َ ب ْن  ل  دلر
عاا َ َك ب َن  ين َ َغْلَت در َك ََقْ ح َ نم فَإر

هر َو  سر ْجلر َ يَم ِبر  اْلَكرر
نل ي  ، َيس ر هل زل

ت ْ وٍك سر ، َمْهتل هل ٍر َِغُّ َظاهر
 ، هر ْلَطتر خ ر ر َْي ت  َلر

ْ
هل اْل َسفي ْ يل ص  َت ق َ َثَرهل َو َطََلْ

َ
ْعَت أ َ َُلل ََفب من 

ْلَِق  رل َما يل ر ط  ت َ هر َو َين ْ ر ََخْلر
َ  ِبر
ذل ََغمر َيَلل ْ لَضي اَع اْلَكْلبر لر

َ اب ين 
َرَتَك، َو  اَك َو آخر َ ب ْن  ْذَهَْبَ دل

َ
، فَأ هر يَستر رر

لر فَ
ْ ص  ْ ق َ هر َمر َِلْ إر

ْن  َت. فَإر ْدَركَْت َما َطََلْ
َ
َخْذَت أ

َ
َقي أ
ْ
ْل [ َُّلْ َبر نر

َمكي ]يل
ا  َ ََم ِبر

كل ْجزر
َ
اَن أ َ ن  ْ ف  ِبر سل

َ
نر أ
ْ ر اب  َك َو َمر

ْ ل ِمر ِني اَّللم
َمكي يل

ََم؛  ََم ََشٌّ َلكل َماَمكل
َ
ا أ ا ََفَ َ َقن  ْ َزا َو ب َن  ْغجر

ْن ن ل ََم، َو إر
ُْمل ََقم

اَلم.  39نامه  َو السم
 

 

*** 

 راه نجات از شیوه های اغفال گرانه دشمن

 السالم( إَل مغاوية:و َم كتاب َل )لعیه 
ْم  ْعَِتل ، ََخَ زاا ت  اسر كَثر َ انلم یالا َمر  جر

ْرَدْيت َ
َ
َو أ

اتل َو  َ ِلل ُّ ل الط  َشاُهل ْ غ  َك، ن َ ْخرر
َ ْم ِفر َمْوجر ت 

َِتل ْ ن  َ لْف 
َ
َك َو أ یي َ غ  ن ر

وا َعْن  ازل َ خ 
َ وا[ ف  ارل َ خ 

َ ؛ ]ف  اتل َ َبل ُّ مل الس  ر اَلَطمل هبر
ب َن َ

وا لََعَ  ْم َو َنَكصل ر َهِتر
ج ْ ْ َو ور ُهر ْدََبرر

َ
ا لََعَ أ ْ ْم َو ََتَُّلم ر اهبر

َ ْعف 
َ
أ

 ، رر َصائر
ْهلر اْلت َ

َ
ْ أ  ََمْ ََفَء َمر

م
َل ْم، إر ر ْحَساهبر

َ
ا لََعَ أ ُّلل ََعم

 ْ ر َمر ََل اَّللم ا إر
َك َو َهَرُبل ََفر ْغَد َمْغرر

َك ن َ ْم ََفَرَقل ل َنم فَإر
ْعبر َو ََعَ 

ْم لََعَ الصم ْلَِتل ْذ َْحَ َك، إر َواَزَرتر ْم َعنر مل ر  هبر
ْْلَ

بر  َك َو ََجذر سر
ْ ف   ِفر ن َ

َيةل َغاور
َ َيا مل قر اَّللم

؛ ََفتم ْصدر
اْلق َ

َرَة  َك َو اْْلخر َعٌة َِعْ طر
ق َ ْ ا ِمل َ ب ْن  نم ادلُّ إر

اَدَك، فَ َ َطاَن ِقر ت ْ
م الس 

اَلمل  َك، َو السم ْ ٌة ِمر َ ين   32نامه  .َقرر
 

 

 :افشاى بردگى عمرو عاص

هجرى پس از  39نامه به عمرو عاص در سال 

 نبرد صفّين

تو دين خود را پيرو دنياى كسى قرار دادى كه 

گمراهى اش آشكار است، پرده اش دريده، و افراد 

بزرگوار در همنشينى با او لكّه دار، و در معاشرت با او 

به سبك مغزى متّهم مى گردند. تو در پى او مى روى، 

و چونان سگى گرسنه به دنبال پس مانده شكار شير 

تى، به بخشش او نظر دوختى كه قسمت هاى هس

اضافى شكارش را به سوى تو افكند، پس دنيا و آخرت 

خود را تباه كردى، در حالى كه اگر به حق مى 

 .پيوستى به خواسته هاى خود مى رسيدى

اگر خدا مرا بر تو و پسر ابو سفيان مسلّط گرداند، 

 سزاى زشتى هاى شما را خواهم داد، اما اگر قدرت آن

را نيافتم و باقى مانديد آنچه در پيش روى داريد براى 

  .شما بدتر است. با درود
 

*** 

اى معاويه گروهى بسيار از مردم را به هالكت 

كشاندى، و با گمراهى خود فريبشان دادى، و در موج 

سركش درياى جهالت خود غرقشان كردى، كه 

شبهات تاريكى ها آنان را فرا گرفت، و در امواج انواع 

كه از راه حق به بيراهه افتادند، و  غوطه ور گرديدند،

به دوران جاهليت گذشتگانشان روى آوردند، و به 

ويژگى هاى جاهلى خاندانشان نازيدند، جز اندكى از 

و پس از آن كه  آگاهان كه مسير خود را تغيير دادند،

تو را شناختند از تو جدا شدند، و از يارى كردن تو به 

گريختند، زيرا تو آنان را به كار دشوارى وا سوى خدا 

اى معاويه  .داشتى، و از راه راست منحرفشان ساختى

در كارهاى خود از خدا بترس، و اختيارت را از كف 

شيطان در آور، كه دنيا از تو بريده و آخرت به تو 

 . نزديك شده است
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 رعایت اصول اخالق با دشمن

در ا م ََقَل: َيا َبِنر ََعْ
ْ ِثل ُكل نم َ ن  لْف ر

ل
 أ
َ
، َل بر لر

طم ْلمل
َل  ر
َن ِقل ُّلل ، َتَقل َن َخْوضاا ي  ر ْسِلر ل

ْ
َماَء اْل َن در خ لوُضل ت َ

نم  لل ن ل ْ ف   ن َ
َ
 َل
َ
َل
َ
َن[؛ أ ي  ر ْؤِمر ل

ْ
زل اْل ت  مر

َ
َل أ ر

َن ]ِقل ي  ر ْؤِمر ل
ْ
زل اْل ت  مر

َ
أ

هر  هر ََهر ن ر
ب َ ْ َْضْ تُّ َمر اَن مر

َ
َذا أ وا إر رل

ل ط  ْ ، ان  یلر  ََقتر
م
َل ِبر إر

هل  ُبل ِّني  ََفْْضر إر
، فَ ر

ُجل ِلم ا َبر
َلل ثي َ  َتل

َ
َبٍة؛ َو َل ََضْ ر  ن 

َبةا َْضْ
 : لل ر )صیل اَّلل لعیه وآَل( َيَقل وَل اَّللم ْعتل َرسل مَسر

ر. ْلَكْلبر الَْغَقل  َبر
ْثََلَ َو َُّلْ ل

ْ
ْ َو اْل

ل
اُك يم  47نامه  إر

*** 

 رواشناسی دشمن

ْم،  ل ْبَداَنل
َ
ةل أ َ اهر م مل الس  َها اْلََقْ يُّ

َ
ةل أ َ اب رن  َ الْغ 

ْبَتیَل  ل
ْ
، اْل ْ ُهل اؤل ُْهَ

َ
َفةل أ ْخَتلر ل

ْ
ْم، اْل ل َلل َقل ْم عل َعِْنل

 ْ ْنُتل
َ
َ َو أ یعل اَّللم طر ْ يل

ُكل بل . َصاحر ْ ُهل اؤل َْمَ
ل
ْم أ ر هبر

َ َو  امر َيْعِصر اَّللم م ْهلر الس 
َ
بل أ ، َو َصاحر وَنهل َتْعصل

َي  َغاور
نم مل
َ
ر أ ْدتل َو اَّللم در . َُّلَ وَنهل یعل طر ْ يل

 َة َصاَرفَِنر ُهل
َة  ِني َعرَشَ َخَذ مر

َ
، فَأ ْرَُهر دلي ارر َبر

ين َ َف ادلي ْ َِصْ ُكل بر
ْم. ل ْ الا نِمر ْعَطاِّنر َرجل

َ
ْ َو أ ُكل ْ  97خطبه  ِمر

 

*** 

 روش برخورد اخالق با دشمن

ْرَت لََعَ  َذا ََقَ َو ََقَل )لعیه السالم(: إر
ْكراا  هل شل َغلر الَْغْْفَ َِعْ

َك، ََفح ْ وي .ََعل ْیهر
ْدَرةر لَعَ قل ْ  ِلر

 11حکمت 

 

 

 

 

سپس فرمود: اى فرزندان عبد المطلب، نبينم كه 

در خون مسلمانان فرو رفته باشيد و بانگ برآوريد كه، 

امير المؤمنين كشته شد. بدانيد كه نبايد به قصاص 

خون من جز قاتلم كشته شود. بنگريد اگر من از اين 

ت ز يك ضربضربت كه او زده است كشته شوم شما ني

بر او زنيد. اعضايش را مبريد، كه من از رسول اهلل 

)صلى اهلل عليه و آله( شنيدم كه فرمود: بپرهيزيد از 

  .مثله كردن حتى اگر سگ گيرنده باشد

 

*** 

اى مردم كه بدن هاى شما حاضر و عقل هاى 

شما پنهان و افكار و آراء شما گوناگون است و 

شمايند. رهبر شما از زمامداران شما دچار مشكالت 

خدا اطاعت مى كند، شما با او مخالفت مى كنيد، امّا 

رهبر شاميان خداى را معصيت مى كند، از او 

فرمانبردارند. به خدا سوگند دوست دارم معاويه شما 

را با نفرات خود مانند مبادله درهم و دينار با من سودا 

من  ا بهكند، ده نفر از شما را بگيرد و يك نفر از آنها ر

  .بدهد

 

 

*** 

امام عليه الساّلم )در عفو و گذشت از دشمن( 

هرگاه بر دشمنت دست يافتى پس  :فرموده است

بخشش و گذشت از او را شكر و سپاس )نعمت( توانائى 

)از پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله روايت  .بر او قرار ده

دا بر خ شده: روز قيامت نداكننده اى فرياد ميكند هر كه را

اجر و پاداشى است بايستد، و نمى ايستند مگر گذشت 

عفا  فمن»كنندگان، آيا نشنيديد فرمايش خداى تعالى را 

، يعنى پس 40آيه  42سوره « و أصلح فأجره على اللّه

كسيكه از دشمن بگذرد و بين خود و او اصالح نمايد بر 

 (. خدا است كه اجر و پاداش او را عطا فرمايد
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 برخورد با دشمن مهاجمروش 

و َم كتاب َل )لعیه السالم( إَل أخیه 
َذه إَل بعض   ن أِب طابل ِف ذكر َجیش أن ف  ل ب  ن  عف 
ل:  ن  اْلَعاء و ُه جواب كتاب كتبه إِله عف 
ا  َن، فََِلم ي  ر ْسِلر ل

ْ
َ اْل  َمر

فياا  كَثر
هر َجْیشاا َِلْ  إر

ْحتل فَََسم
َبا َو َنَكَص اَندر  َر َهارر

َ ََشم هل َذَلر هل َبََلَ َقل َلحر
، فَ ماا

 ، َيابر ْْلر ْمسل لر م َلتر الس 
م يقر َو ََقْ َطف  رر

ر الطم ْعض 
َ ب رن 

فر َساَعٍة   كََمْوقر
م
َل ا ََكَن إر

، ََفَ
َ
ئاا كاََل َو َل ن ْ ا ش َ

َتَلل ََفِْقَ
َق  ْ قر َو ََلْ َين 

َخنم ل
ْ
ْل هل َبر

ْ َذ ِمر خر
ل
ْغَد َما أ يضاا ن َ ا َجرر

َ خ 
َحَّتم ت َ

زل اِلم  ْ هل َغت  ْ [ ِمر ْع ]َمَغهل َا. ََفَ خ 
ٍي َما ت َ

ْ
َْل  بر
ياا
ْ
، فََْل َمقر

ْم ِفر  َواََلل
ْ خ 
اَللر َو ت َ

م ْم ِفر الص  هل
َ اا َو َتْرََكض  َك قلَرْيس  َِعْ

وا لََعَ  َْجَعل
َ
ْم ََقْ أ ل َنم ، فَإر یهر

ْم ِفر اتلي َاَجهل َقاقر َو َجر
ي الس 

ر )صیل اَّلل  ولر اَّللم
 َحْربر َرسل

ْم لََعَ هر َْجَاعر َحْرِبر كَإر
ي، لعیه  ََوازر

ْ
اا َعِني اْل َزْت قلَرْيس  َ خ 

َ ؛ ف  وآَل( ََقْیلر
. ِّمي
ل
نر أ
ْ ْلَطاَن اب  وِّنر سل ِمر َو َسََلل وا َرحر َطعل

َ ْد ق      قَفَ

 36نامه 

*** 

 سیاست مهلت ندادن به دشمن بهانه جو

ن  و َم كتاب َل )لعیه السالم( إَل جرير ب 
ا أرسُل إَل مغاوية: ّ

َ
 َعد اَّلل اْلجیل ْل

ا  مم
َ
َيَة لََعَ أ َغاور

ْل مل َتاِبر ََفْْحر ََتَك كر
َ
َذا أ ، فَإر

ن َْغدل
َن َحْرٍب  ْزهل َبي ْ ي م َخت 

، ِثل َْزمر
ْ
ْْمر اْل

َ ْ
ْل ْذهل َبر

ْصلر َو خل
اْلق َ

 ، هر َِلْ ْذ إر ن ر
َْرَب ََفب ْ

ْ
اَر اْل نر اْْخَ َيٍة؛ فَإر زر

ْ ِْلٍ ُمل ْو سر
َ
ٍة أ َ ْْلر

ُمل
َعَت  ْ ْذ ب َن  ل خ 

َ ِْلَ ف  اَر السي نر اْْخَ اَلم.َو إر ، َو السم  8نامه  هل

در مورد ضحاك فرمانده لشكر معاويه توضيح )

خواسته بودى( من سپاهى انبوه از مسلمانان را به 

سوى او گسيل داشتم. هنگامى كه اين خبر به او رسيد 

دامن فرار به كمر زد و با ندامت و پشيمانى عقب 

ولى سپاهيان من در بعضى از جاده ها به  ;نشينى كرد

رسيدند و اين هنگامى بود كه خورشيد نزديك به  او

غروب بود. مدت كوتاهى اين دو لشكر با هم جنگيدند 

درست به اندازه توقف  ;و اين كار به سرعت انجام شد

ساعتى )و ضحاك و لشكرش درمانده و پراكنده شدند( 

و در حالى كه مرگ به سختى گلويش را مى فشرد 

و از او جز رمقى باقى نيمه جانى از معركه به در برد 

نمانده بود و سرانجام با سختى و مشقت شديد از 

اما آنچه درباره مخالفت هاى ) .مهلكه رهايى يافت

قريش با من گفته اى( قريش را با آن همه تالشى كه 

در گمراهى و جوالنى كه در دشمنى و اختالف و 

سرگردانى در بيابان ضاللت داشتند، رها كن. آنها با 

در نبرد با من هم دست شدند همان گونه كه يكديگر 

پيش از من در مبارزه با رسول خدا)صلى اهلل عليه 

وآله( متحد گشته بودند. خدا قريش را به كيفر 

اعمالشان برساند آنها پيوند خويشاوندى را با من 

بريدند و خالفت فرزند مادرم )پيامبر)صلى اهلل عليه 

 . وآله(( را از من سلب كردند
 

*** 

نامه به جرير بن عبد اهلل بجلى، فرستاده امام ) 

 (هجرى 36به سوى معاويه در سال 

 :وادار ساختن معاويه به بيعت

پس از نام خدا و درود هنگامى كه نامه ام به 

دستت رسيد، معاويه را به يكسره كردن كار وادار كن، 

و با او برخوردى قاطع داشته باش. سپس او را آزاد 

پذيرفتن جنگى كه مردم را از خانه ها بيرون بگذار: در 

مى ريزد، يا تسليم شدنى خوار كننده. پس اگر جنگ 

را برگزيد، امان نامه او را بر زمين كوب، و اگر صلح 

 . خواست از او بيعت بگير، با درود
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 :شجاعت و دشمن شناسى امام علیه السّالم

:

[]

[]

.

62نامه .

 

 

 

 

 

خدا سوگند اگر تنها با دشمنان روبرو شوم،  به

در حالى كه آنان تمام روى زمين را پر كرده باشند، 

نه باكى داشته، و نه مى هراسم. من به گمراهى آنان 

و هدايت خود كه بر آن استوارم، آگاهم، و از طرف 

پروردگارم به يقين رسيده ام، و همانا من براى مالقات 

 .اداش او اميدوارمپروردگار مشتاق، و به پ

لكن از اين اندوهناكم كه بى خردان، و 

تبهكاران اين امّت، حكومت را به دست آورند، آنگاه 

مال خدا را دست به دست بگردانند، و بندگان او را به 

بردگى كشند، با نيكوكاران در جنگ، و با فاسقان 

همراه باشند، زيرا از آنان كسى در ميان شماست كه 

حد بر او جارى شد، و كسى كه اسالم  شراب نوشيد و

 را نپذيرفت امّا بناحق بخشش هايى به او عطا گرديد.

اگر اينگونه حوادث نبود شما را بر نمى 

انگيختم، و سرزنشتان نمى كردم، و شما را به گرد 

آورى تشويق نمى كردم، و آنگاه كه سرباز مى زديد 

را رهاتان مى كردم. آيا نمى بينيد كه مرزهاى شما 

تصرّف كردند و شهرها را گشودند و دستاوردهاى شما 

را غارت كردند و در ميان شهرهاى شما آتش جنگ 

 .را بر افروختند

براى جهاد با دشمنان كوچ كنيد، خدا شما را 

رحمت كند، در خانه هاى خود نمانيد، كه به ستم 

گرفتار، و به خوارى دچار خواهيد شد، و بهره زندگى 

تر خواهد بود، و همانا برادر جنگ،  شما از همه پست

بيدارى و هوشيارى است، هر آن كس كه به خواب 

 .رود، دشمن او نخواهد خوابيد با درود
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 شناخت جایگاه استقرار نظامیان در برابر دشمن

()

:

.

11نامه .

*** 

 شناخت عملیات نفوذی دشمن

()

:

.

[]

33نامه .

دستور العمل امام به لشكرى كه آن را به )

فرماندهى زياد بن نضر حارثى، و شريح بن هانى به 

 (سوى شام و معاويه فرستاد

 :آموزش نظامى به لشكريان

 هر گاه به دشمن رسيدند، يا او به شما رسيد،

لشكرگاه خويش را بر فراز بلندى ها، يا دامنه كوه ها، يا 

بين رودخانه ها قرار دهيد، تا پناهگاه شما، و مانع هجوم 

جنگ را از يك سو يا دو سو آغاز كنيد، و  .دشمن باشد

در باالى قلّه ها، و فراز تپّه ها، ديده بانهايى بگماريد، مبادا 

، كه بيم نداريددشمن از جايى كه مى ترسيد يا از سويى 

ناگهان بر شما يورش آورد و بدانيد كه پيشاهنگان سپاه 

از  .ديدبان لشكريانند، و ديدبانان طاليه داران سپاهند

پراكندگى بپرهيزيد، هر جا فرود مى آييد، با هم فرود 

بياييد، و هر گاه كوچ مى كنيد همه با هم كوچ كنيد، و 

ان را پيرامون چون تاريكى شب شما را پوشاند، نيزه دار

لشكر بگماريد، و نخوابيد مگر اندك، چونان آب در دهان 

 . چرخاندن و بيرون ريختن

*** 
هشدار از تبليغات دروغين ياران معاويه در 

 :مراسم حج

نامه به فرماندار مكّه قثم بن عبّاس، پسر عموى )

هجرى كه  39پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در سال 

 (قصد توطئه در شهر مكّه را داشتندعوامل معاويه 

پس از ياد خدا و درود، همانا مأمور اطالعاتى من 

در شام به من اطالع داده است كه گروهى از مردم شام 

براى مراسم حج به مكّه مى آيند، مردمى كور دل، گوش 

هايشان در شنيدن حق ناشنوا، و ديده هايشان نابينا، كه 

و بنده را در نافرمانى از خدا،  حق را از راه باطل مى جويند،

فرمان مى برند، دين خود را به دنيا مى فروشند، و دنيا را 

به بهاى سراى جاودانه نيكان و پرهيزكاران مى خرند، در 

حالى كه در نيكى ها، انجام دهنده آن پاداش گيرد، و در 

پس در اداره امور خود . بدى ها جز بدكار كيفر نشود

نه استوار باش، نصيحت دهنده اى هشيارانه و سر سختا

عاقل، پيرو حكومت، و فرمانبردار امام خود باش، مبادا 

كارى انجام دهى كه به عذر خواهى روى آورى، نه به 

هنگام نعمت ها شادمان و نه هنگام مشكالت سست باشى. 

 . با درود
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 ضرورت افشاگری الزم در برابر دشمن

()

: 

.

(.)

. 

 

*** 

 ضرورت حمالت پی در پی به دشمن

.

[]

 124خطبه .

هجرى به هنگام شروع جنگ  37در سال )

 (:را ايراد فرمودصفّين اين سخنرانى 

مردم همانند شتران تشنه اى كه به آب نزديك 

شده، و ساربان رهاشان كرده، و عقال )پاى بند( از آنها 

گرفته، بر من هجوم آوردند و به يكديگر پهلو مى 

زدند، فشار مى آوردند، چنان كه گمان كردم مرا 

خواهند كشت، يا بعضى به وسيله بعض ديگر مى 

ى گردند. پس از بيعت عمومى مردم، ميرند و پايمال م

مسئله جنگ با معاويه را ارزيابى كردم، همه جهات 

آن را سنجيدم تا آن كه مانع خواب من شد، ديدم 

چاره اى جز يكى از اين دو راه ندارم: يا با آنان مبارزه 

كنم، و يا آن چه را كه محمّد صلّى اللّه عليه و آله و 

پس به اين نتيجه رسيدم سلّم آورده، انكار مى نمايم، 

كه، تن به جنگ دادن آسانتر از تن به كيفر پروردگار 

دادن است، و از دست دادن دنيا آسان تر از رها كردن 

 54خطبه . آخرت است

*** 

 :ضرورت جنگ بى امان براى شكست شاميان

بار خدايا اگر شاميان از حق روى گرداندند جمعشان 

و تفرقه بيفكن، و آنان  را پراكنده، و در ميانشان اختالف

همانا شاميان، بدون . را براى خطاكاريشان به هالكت رسان

ضربت نيزه هايى پياپى هرگز از جاى خود خارج نشوند، 

ضرباتى كه بدنهايشان را سوراخ نمايد، چنانكه وزش باد از 

اين سو فرو شده بدان سو در آيد، ضربتى كه كاسه سر را 

را خرد، و بازوها و پاها را قطع بپراكند، و استخوانهاى بدن 

و به اطراف پخش كند. آنان دست بر نمى دارند تا آنگاه 

كه دسته هاى لشكر پياپى بر آنان حمله كنند و آنها را 

تيرباران نمايند، و سواران ما هجوم آورند، و صف هايشان 

را درهم شكنند، و لشكرهاى عظيم، پشت سر لشكرهاى 

شان عقب برانند، و تا اسب ها، انبوه، آنها را تا شهرهاي

سرزمينشان را كه روى در روى يكديگر قرار دارد، و اطراف 

 . چراگاهايشان، و راه هاى آنان را، زير سم بكوبند
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 هوشیاری در برابر دشمن
()

(:)

.

.

.()

(:)

.

 122خطبه.

پس از پافشارى خوارج در شورشگرى، امام عليه 

 :السّالم به قرارگاهشان رفت و خطاب به جمع خوارج فرمود

آيا همه شما در جنگ صفّين بوديد؟ گفتند 

رخى حضور نداشتيم. فرمود: به دو بعضى بوديم و ب

گروه تقسيم شويد، تا متناسب با هر كدام سخن گويم. 

دو دسته شدند، امام ندا در داد كه: ساكت باشيد، به 

حرفهايم گوش فرا دهيد و با جان و دل به سوى من 

توجّه كنيد، و هر كس را براى گواهى سوگند دادم با 

طرح فرمود علم گواهى دهد. آنگاه سخنان طوالنى م

 (:كه )برخى از آن خطبه اين است

 :سياست استعمارى قرآن بر سر نيزه كردن

آنگاه كه شاميان در گرما گرم جنگ، و در لحظه 

هاى پيروزى ما، با حيله و نيرنگ، و مكر و فريب كارى 

قرآن ها را بر سر نيزه بلند كردند شماها نگفتيد كه: 

هستند از ما مى شاميان، برادران ما و هم آيين ما »

خواهند از خطاى آنان بگذريم. و راضى به حاكميّت 

كتاب خدا شده اند، نظر ما اين است كه حرفشان را 

امّا من به شما «. قبول كنيم و از آنان دست برداريم

گفتم كه: اين توطئه، ظاهرش ايمان و باطن آن 

دشمنى و كينه توزى است، آغاز آن رحمت و پايان آن 

، پس در همين حال به مبارزه ادامه پشيمانى است

دهيد، و از راهى كه در پيش گرفته ايد منحرف نشويد، 

و در جنگ دندان بر دندان فشاريد، و به نداى ندا دهند 

اى گوش ندهيد، زيرا اگر پاسخ داده شوند گمراه كننده 

اند، و اگر رها گردند خوار و ذليل شوند، كه همواره 

ا را ديدم كه به خواسته هاى چنين بود. امّا دريغ شماه

 .شاميان گردن نهاديد، و حكميّت را پذيرفتيد

سوگند به خدا اگر از آن سرباز مى زدم مسئول 

پى آمدهاى آن نبودم، و خدا گناه آن را در پرونده من 

نمى افزود. به خدا سوگند اگر هم حكميّت را مى 

 نپذيرفتم به اين كار سزاوار پيروى بودم زيرا قرآن با م

  .است، از آن هنگام كه يار قرآن گشتم از آن جدا نشدم
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 واقع نگری در برخورد با دشمن
()

:

.

[]()

 123خطبه  .

*** 

 نکوهش سستی یاران در جنگ با دشمن

.  

*** 

 شناخت محورهای عملیاتی و تهاجم به دشمن

()

:

 11خطبه  .

 36سال وقتى نماينده خود جرير بن عبد اللّه را در 

هجرى به طرف معاويه فرستاد و معاويه پاسخى روشن 

نمى داد ياران امام گفتند، وسائل جنگ را مهيّا كن، 

مهيّا شدن من براى جنگ با شاميان، در حالى : فرمود

را به رسالت به طرف آنان فرستاده ام، « جرير»است كه 

بستن راه صلح و باز داشتن شاميان از راه خير است، اگر 

را در شام « جرير»را انتخاب كنند. من مدّت اقامت آن 

معيّن كردم، كه اگر تأخير كند يا فريبش دادند و يا از 

اطاعت من سرباز زده است. عقيده من اين است كه صبر 

نموده با آنها مدارا كنيد، گرچه مانع آن نيستم كه خود را 

ى سمن بارها جنگ با معاويه را برّر .براى پيكار آماده سازيد

كرده ام، و پشت و روى آن را سنجيده، ديدم راهى جز 

پيكار، يا كافر شدن نسبت به آن چه پيامبر صلّى اللّه عليه 

و آله و سلّم آورده باقى نمانده است، زيرا در گذشته كسى 

بر مردم حكومت مى كرد كه اعمال او ]عثمان[ حوادثى 

م آفريد و باعث گفتگو و سر و صداهاى فراوان شد، مرد

  .آنگاه اعتراض كردند و تغييرش دادند

*** 

 هشدار از كوتاهى در نبرد

گويى شما را در برخى از حمله ها، در حال فرار، 

ناله كنان چون گلّه اى از سوسمار مى نگرم كه نه حقّى 

را باز پس مى گيريد، و نه ستمى را باز مى داريد، اينك 

د كه خو اين شما و اين راه گشوده، نجات براى كسى است

را به ميدان افكنده به مبارزه ادامه دهد، و هالكت از آن 

 .كسى است كه سستى ورزد

*** 
 15هجرى روز پنجشنبه  36در جنگ جمل سال 

جمادى اآلخر هنگام دادن پرچم به دست فرزندش محمد 

اگر كوه ها از جاى كنده شوند تو ثابت و  :حنفيّه فرمود

فشار، كاسه سرت را به  استوار باش، دندان ها را برهم به

خدا عاريت ده، پاى بر زمين ميخكوب كن، به صفوف 

پايانى لشكر دشمن بنگر، از فراوانى دشمن چشم بپوش، 

 . و بدان كه پيروزى از سوى خداى سبحان است


