
 

Noorfatemah.org 
 

 البالغه نهج اعالم ۱

 

 اعالم نهج البالغه
 شناختي از كسانيكه در نهج البالغه ياد شده اند

 محمد هادي اميني

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 البالغه نهج اعالم ۲

 مقدمه

 فكرى پشتوانه نيرومندترين و علمى پايگاه استوارترين البالغه نهج كه بگويم اگر نيست روى زياده تعريف در و گويى، گزافه توصيف در

 تكامل به رو طبيعت در انسان و زندگى كه زمان آن تا و داشته نگاه محفوظ قرنها طول در را اسالمى و عربى فرهنگى ميراث كه است

 و عرب ترين فصيح انديشه از كه كالمى... نيست راه بدو سويى هيچ از را باطل كه كتابى. كرد خواهد حفظ همچنان را ميراث اين است،

 خاتم و مسلمين سرور و مؤمنان امير پرداخته. است اويده تر اعظم پيامبر همتايش از پس تازى سخن زيورهاى به نسبت داناترينشان

 و چربيد مى همه بر او امتيازات گفته كه كسى... بود وفادارتر همه از خدا پيمان به نسبت و گرويد اسالم به كه كسى نخستين و اوصياء

 على امام دانش، و حكمت دروازه و ايمان، مشعل و راهنما اين و بود، تر آگاه همه از اسالم، به و داشت مى پاس همه از بيش را خدا فرمان

 نماز و عبادت محراب و كوفه، مسجد در خدا، خانه در شهيد دروغين، خداى هر از آن كننده پاك و كعبه زاده پاك، هاشمى طالب ابى بن

 برگيرنده در است كتابى. نيست اى ويژه مسئله پيرامون و مخصوص معينى عصر به البالغه نهج پاك كتاب...) هجرى 40( سال به خويش

 و نفس، تهذيب سنن، و آداب كارى، سوار جنگ، اخالق، شناسى، جامعه و اقتصاد و تاريخ از دانش اصول و گون گونه مفاهيم و حوادث

 اين و است برده راهها همه به را انديشه و رسيده، سخن هدفهاى همه به كه بالغت وجوه و فصاحت فنون مهمترين متضمن همزمان،

 برتريهاى وصف در«: گويد معتمد و متوكل وزير خاقان بن يحيى ابن اهللا عبيد العيناء ابو چنانكه و است بيرون بشر توان از كه است چيزى

. نباشد پنهان اى بيننده هيچ بر كه گويد مى سخن تابان ماه از گويد مى سخن روز روشنايى از كه ديدم كسى چونان را خويشتن تو

 معتزلى مداينى الدين عز چنانكه يا» .گذارم مى وا دارند تو باره در مردم كه آگاهى به را تو از گفتن سخن و ستايم نمى را تو رو اين از

 و گرفته در جنگهايى از گويا بينم مى تصويرهايى مقدس كتاب اين در«: گويد) هجرى 655( سال به متوفى الحديد ابى ابن به معروف

 و طالب ابى بن على المؤمنين امير امام پيروزش پرچمدار دست به غالب درخشان راست حق از زنده هايى صحنه و امان بى هايى حمله

 قلوب و پاك نفوس و عالى ارواح از ازدحام پر انجمنهايى نيز و مطرود، مغلوب خاموش خورده شكست باطل فرجام از هايى صحنه

 درجات و فضيلت پايگاه به اوهام و لغزشگاهها از را خويشتن آن، در و اند خويش شده گم مقصود و رستگارى جستجوى در كه صادق

 و ها ناپاكى شرّ از را خويشتن و كشند مى بر است نور ترين روشن گاه تجلى و برين فردوس و فاضله مدينه كه آنجا يعنى كمال و انسانيت

 به آن در كه بينيم مى را فصاحت بنيانگذار و حكمت سخنور دالورى از شكوهمندى طليعه كتاب، اين در نيز و. رهانند مى اوهام چنگال از

 ايشان به را كشور سياست امور دقايق و دهد مى نشان آينده نسلهاى و جامعه به را درست راه و خواند مى توحيد كلمه و كلمه توحيد

. گردد مى رهنمون نيك تدبير بلندى سر و سرورى مدارج و آگاهى طرق به را آنان و كند مى گوشزد

 و دانشجو و استاد گمشده و مردمان مطلوب تراويد، امام تابناك انديشه از كه هنگامى از يا تأليف آغاز از البالغه نهج كه است اين حقيقت

 نيز و نسلها »عبده محمد« شيخ كه بينيم مى رو اين از. است نبوده نياز بى آن از كس هيچ و بوده دانشمند و سياستمدار و زاهد و سخنور

. ريزد مى اشك بيهوده كتابهاى به آوردنشان روى و البالغه نهج از مردم دورى از و خواند مى فرا كتاب اين آيات در تأمل به را جوانان

 بدنبال عربى زبان آموختن راه در كه بينم مى زيرا. افتد سودمند را زمان اين جوانان ام نوشته كه كوتاهى توضيحات اميدوارم«: گويد مى

 و »مقامات« مطالعه دنبال به ولى. است نويسنده اى خامه و سخنور زبانى جستجوى در كدام هر و اند افتاده لغوى ملكات و ها سليقه

 و كلمات لطافت جز آن تحرير در و اند كرده تقليد ايشان از متأخران يا اند نوشته اصالت بى نويسندگان كه كتابهايى. افتند مى »مراسالت«
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 البالغه نهج اعالم ۳

 يا ارجمند معانى از عباراتشان و اند، نداشته توجه ديگرى چيز به بديعى، فنون اصطالح به يا لفظى زيورهاى ساير و سجع و جناس

 باشد دست همين از همگى سخن اگر و آنست، همه نه عربى ادب از اى گوشه سخن گونه اين كه اين با. است بوده خالى عالى هاى شيوه

 به اگر اينان. دهد ارتقاء متوسط درجه به را آن تواند نمى حتى آويخته آن واژگان اواخر به كه زيورهايى و است سخن نوع ترين پست

 اين بر همگى زيان تا... يافت خواهند كشند مى گردن آن سوى به كه را خود دلخواه بگروند پايگانشان بلند ويژه به زبان اهل آثار مطالعه

) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر و خدا كالم از پس سخن رساترين و برترين» )السالم عليه( طالب ابى بن على امام« سخن كه اند عقيده

: كه برد مى پايان به چنين را خود سخن سپس، »عبده» «.است برتر همه از شكوهمند معانى ارائه در نيز و روش و محتوى در و اوست

 و متن مهمترين عنوان به را كتاب اين كه است آن سزاوار انديشند مى سخنورى عالى مقامات به كه كسانى و ارزشمند زبان طالبان براى«

 كه معانى به توجه با آن الفاظ در و دريابند نيك آمده گفته آن براى آن گفتارهاى كه را هدفهايى و معانى و كنند بر از مأثور سخن برترين

 دليل اين اگر حال، هر به» .يابند دست خويش دلخواه و عالى هدف به راه، اين از تا كنند تأمل است شده برگزيده آنها بر داللت براى

 هاى نمونه و انسانى ارزشهاى همه بزرگداشت كتاب، اين بنام جشنى برگزارى و البالغه نهج بزرگداشت كه دارد آن بر داللت باشد چيزى

 و جوان اسالمى جمهورى شكوفايى در بار، نخستين براى و تاريخ طول در كه است علم اين باالخره است ارجمند هاى خصلت و برتر

 يارى به كه اند فضيلت پيشآهنگان و سخنورى و ادب استادان و دانشمندان از گروهى آن بنيانگذاران و شود، مى داشته پا بر ايران ظفرمند

. اند يازيده دست بدان كاران نكو و نيكان از چند تنى

) السالم عليه( امام سخنان ضمن كه را البالغه نهج در دارد اعالم كوتاه معرفى خود، سهم به نسبت البالغه، نهج هزاره كنگره دعوت به بنا

 باره در مايلند كه گردد پژوهندگانى راهنماى عنوان به بحث اين اميدوارم. ام برگزيده خود بحث موضوع عنوان به است شده ياد آنها از

 ايشان، معرفى در و آورم مى الفبايى ترتيب به را اعالم. كنند پژوهش است آمده البالغه نهج در نامشان كه فكرى پيشروان و اسالم رهبران

 موسى، عيسى، داود، ابراهيم، آدم،: مانند است شده ياد ايشان از البالغه نهج در كه را پيامبرانى نام ضمنا. كنم مى تكيه تاريخى مهم منابع به

 خداوند از است امتها بهترين كه را امت اين به خدمت راه كوشندگان همه توفيق. ام نكرده وارد بحث اين در) السالم عليهم( محمد و هارون

 . دارد استوار امت اين رستگارى و استقالل و بلندى سر و عزت راه در را گزاران خدمت همه گامهاى خداوند اميدوارم و خواستارم

 »مجيب سميع انه«

 امينى هادى محمد -تهران 
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 البالغه نهج اعالم ۴

 البالغه نهج اعالم

: غفارى ذرابو -1

 مسعود ابن و درگذشت »ربذه« در عثمان، زمان در) هجرى 32 31( سال به كه)  1(غفار، بن حرام بن عبيد بن سفيان بن جنادة بن جندب

: فرمود اش باره در) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر. است بوده چهارگانه اركان از يكى و پيامبر صحابه از ذر ابو. گزارد نماز او جنازه بر

 »خطبه« نام به است كتابى را ذر ابو. »است نديده ذر ابو از صادقتر سخنگويى خويش روى بر زمينى هيچ و خود سايه در درختى هيچ«

 پرسيدند او شخصيت باره در) السالم عليه( على از است بوده جسته بر حق كردن فاش و پرهيزكارى و زهد از و بود دانشمند مردى وى

 پاى هرگز آن مرزهاى از و كرد تكيه خويش علم بر گاه آن. اند بوده ناتوان آن گرفتن فرا از ديگران كه داشت سينه در علمى وى«: فرمود

. »ننهاد فراتر

 و خواهم مى را شما صالح من. هستم غفارى سكن بن جندب من مردم اى :-گفت مردم به رو و ايستاد كعبه در برابر در روزى ذر ابو

 آن از كه شايسته اى توشه كند سفر قصد شما از يكى اگر :-گفت مردم به گاه آن زدند، حلقه او گرد به مردم بياييد،. دارم مى دوست را شما

. دارد مى بر خود با نباشد گزير

. داريد مى بر توشه آن براى كه است راهى سزاوارترين قيامت راه

. كن راهنماييمان ذر، ابو اى :-گفت ذر ابو به و ايستاد مردى

: گفت ذرابو

 بگزاريد شب تاريكى در نماز ركعت دو گور، از وحشت براى و بداريد روزه رستخيز روز نهيب براى و بگذاريد حج بزرگ كارهاى براى

 از كه باشد كنيد چنين دهيد مى مسكينان به كه است اى صدقه شويد مى خاموش آن از كه زشتى سخن و آوريد مى زبان بر كه حقى سخن و

» .يابيد رهايى دشوار روزى

: تيهان ابن -2

 االوس بن مالك بن الخزرج بن الحارث بن جشم ابن زعوراء بن عامر بن االعلم عبد بن عمرو بن عتيك بن تيهان بن مالك الهيثم ابو

) 2.(األوسى االنصارى

 صفين جنگ در وى گويند اى پاره. شد كشته صفين در) هجرى 37( سال به و كرد شركت بدر جنگ در. بود عقبه شب نقيبان از يكى وى

. درگذشت آن از پس اندكى و بود) السالم عليه( على با

 .رسيد شهادت به احد جنگ در و بود بدريان از تيهان بن عتيك برادرش. بود بسيار گوسپندان و نخلستان داراى وى
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 البالغه نهج اعالم ۵

: األشعث -3

) 3.(الكندى ثور بن معاوية بن الحارث ابن ربيعة بن عدى بن ثعلبة بن معاوية به كرب معدى بن قيس بن األشعث محمد ابو

 اسالم كه همين. آوردند اسالم و آمدند) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر نزد به هجرى دهم سال در كه بود كندى سوار شصت از يكى وى

 از) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر از پس و بازگشت يمن به گاه آن. شد موافقت و خواست زنى به را بكر ابو خواهر فروه أم. آورد

 مرا گفت بكر ابو به اشعث. آوردند بكر ابو نزد به كرده اسير را اشعث آنان فرستاد يمن به را خود سپاهيان بكر ابو. برگردانيد روى اسالم

 شد بسته زناشويى عقد چون و داد او به را االشعث بن محمد أم خواهرش بكر ابو. آور در من عقد به را خواهرت و نگاهدار جنگ براى

 از كه همين »است شده كافر اشعث«: كه برآوردند بانگ مردم كرد، پى ديد مى كه اى ماده يا نر شتر هر و رفت شتر بازار به آخته شمشير با

 ما. است آورده در من عقد به را خود خواهر مرد اين. ام نشده كافر خدا به: گفت مردم به رو و افكند سويى به شمشير شد فارغ شتران كار

 اين صاحبان اى شما و بخوريد و كنيد »نحر« را شتران مدينه مردم اى. ايم داشته مى پا بر اين جز سورى بوديم مى خود ديار در اگر

. نشد ديده اشعث عروسى سور مانند سورى. بگيريد من از را شتران بهاى و بياييد شتران،

 داشته شركت نهاوند و جلوالء، مداين، قادسيه، جنگهاى در همچنين وى. شد كور چشمانش و كرد شركت) شام( يرموك جنگ در اشعث

 منده ابن. گزارد نماز او بر) السالم عليه( على بن حسن و درگذشت جا همان در) هجرى 42( سال در و شد مقيم كوفه در اشعث. است

. است بوده مدينه در كه كوفه در نه 42 سال در على بن حسن زيرا. است اشتباه اين: گويد

: انس -4

 الخزرج بن عمرو بن ثعلبة بن النحار بن عدى بن غنم بن عامر بن جندب بن حرام بن زيد بن ضمضم بن النضر بن مالك بن انس حمزه ابو

 بدرود بصره در كه بود صحابى آخرين و درگذشت بصره در) هجرى 90 93 92 91( سال به وى)  4(الخزرجى، األنصارى حارثة بن

. گفت حيات

. كرد خدمت) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر به وى

. است داده مى ميوه دوبار سال در كه داشت بوستانى. بست مى زرد خضاب. باليد مى بدان و نهاد مى خود بر را او نام

 پشت از. بود كرده دعا او فرزند و مال فزونى براى) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر. آمد مى آن از مشك بوى كه داشت باغ در ريحانى

. است بوده نامى تيراندازان از وى. رسيد بيست و صد به او هاى نواده و فرزندان شماره مرگ، از پس و داشت دختر دو و پسر هشتاد خود
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 البالغه نهج اعالم ۶

: برج -5

 از ابياتى خود »حماسه« در تمام ابو. است زيسته مى »طى« ديار در كه بود خوارج از وى) 5. (الطايى االرت بن جالس بن مسهر بن برج

. است بوده كاهنان از اسالم از پيش كه دوسى قارب ابن سواد با است داستانى را او. است آورده نيز را او شعر

: بسر -6

 بن مالك بن فهر بن غالب بن لؤى بن عامر بن معيص بن نزار بن سيار بن الحلبس بن عمران بن عمويمر بن ارطاة بن بسر الرحمن عبد ابو

. داشت شركت مصر فتح در. بود معاويه ياران از و جبار و سفاك سرداران از بسر. درگذشت) هجرى 86( سال در وى) 6( كنانة، بن النضر

 دو هر او و فرستاد يمن به سپس و مكه به آورد، فرمان زير را مدينه او و داشت گسيل مدينه سوى به را او) هجرى 39( سال به معاويه

 به گاه آن. كشت را امام ياران از بسيارى گروه او. ندهد امان بيابد را كه هر على ياران از تا بود داده دستور وى به معاويه. گرفت را جا

 را او بار اين معاويه. گشت باز شام به سپس و بماند آنجا در اندكى. كرد بصره والى را او معاويه) هجرى 41( سال در و گشت باز شام

. كرد »بحر« منطقه والى

 خود با را او همچنان معاويه حال، اين با. آمد پديد خلل عقلش در آن از پس. رسيد قسطنطنيه به هجرى 50 سال در و جنگيد روميان با

. درگذشت شام در سالگى نود سن در آنكه تا داشت مى نزديك

: جابر -7

 بن تزيد بن ساردة بن اسد بن على بن سعد بن سلمة بن كعب بن غنم بن كعب بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن عمرو بن اهللا عبد بن جابر

 واحد بدر و دوم عقبه جنگ در. داشت سال چهار و نود مرگ هنگام در وى) هجرى 77 74( سال به متوفى) 7( الخزرج، بن جشم

) السالم عليه( على ياران از نيز صفين در. ام بوده پيامبر با غزوه هجده در روايتى به غزوه هفده در: گفت كه كنند نقل او از. داشت شركت

 در كه عقبه حاضران از بود كسى آخرين وى. بست مى زرد خضاب و كرد مى كوتاه بسيار را خود شارب. شد نابينا عمر اواخر در او. بود

. بود سنت حافظان از و كرد مى بسيار حديث. بست فرو جهان از چشم مدينه

: جرير -8

 انمار بن عبقر بن قسر بن نذير بن سعد بن مالك بن حرب بن خزيمة بن عوف بن جشم بن ثعلبة بن نصر بن مالك بن جابر بن اهللا عبد ابو

 زيبا صورت. آورد اسالم) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر رحلت از قبل روز چهل). هجرى 54 51( سال به متوفى) 8( البجلى، اراش بن

 آن، جز و »قادسيه« از عراق جنگهاى در او. »است خويش قوم سرور و امت اين يوسف جرير«: گويد او باره در خطاب بن عمر. داشت

 على امام نزد به كوفه در وى. گماشت آنان بر را جرير و ساخت متحد را ايشان عمر و بودند پراكنده بجيله قبيله همه. داشت عظيم تأثيرى

 را او اشعار از اى پاره نويسان تذكره. سرود مى كم كه بود شاعرانى از جرير. شد او فرمانبرداران از و كرد بيعت او با و آمد) السالم عليه(

. اند كرده نقل
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: الجناحين ذو جعفر -9

 عموى پسر جعفر) 9). (هجرى هشتم( سال به مقتول الهاشمى القرشى قصى بن مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن طالب ابى بن جعفر

. بود) السالم عليه( طالب ابى بن على برادر و) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر

 اسالم برادرش از پس اندكى. بود) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر به مردم ترين شبيه سيرت و صورت در و. داشت لقب طيار جعفر وى

 از سال ده جعفر. ناميد مى »مسكينان پدر«: »المساكين ابو« را او پيامبر. مدينه به هجرت و حبشه به هجرت: بود هجرت دو را او. آورد

 كه هنگامى تا بماند نجاشى نزد در حبشه به هجرت در. بود بزرگتر عقيل از سال ده طالب و جعفر از سال ده عقيل و) السالم عليه( على

. گشت باز پيامبر نزد به شده گشوده خيبر

 به: شادترم كدامين به دانم نمى: بود گفته حال آن در پيامبر. زد بوسه چشمش دو وسط بر و گرفت آغوش در را او رفت، او ديدار به پيامبر

 و رسيد شهادت به »موته« جنگ در جعفر. داد جاى مسجد كنار در را او) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر. خيبر گشودن يا جعفر رسيدن

. داشت تن بر نيزه و شمشير از زخم چند و هفتاد شهادت از پس. شد قطع او دست دو

 تسليت او به و رفت عميس بنت اسماء همسرش نزد به شد آگاه او شدن كشته از) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر چون كه اند آورده

 كشته از پيامبر. كنند گريه زنان كه بايد جعفر چون كسى بر فرمود پيامبر: گفت مى »عماه وا« كنان گريه و آمد در در از نيز فاطمه. گفت

 در فرشتگان با تا داد جعفر به خونين بال دو خداوند كه داد خبر و آمد پيامبر نزد به جبرئيل آنكه تا. شد اندوهگين سخت جعفر شدن

. داشت سال يك و چهل مرگ هنگام به جعفر. باشد پرواز

: همدانى حارث -10

 امير ياران از و) 10( »الهمدانى االعور قيس بن الحارث« او) 242 1( »المقال تنقيح« در. دارند اختالف او نام ضبط در نويسان فرهنگ

 اى پاره. نيست معلوم پدرش نام كه است جداگانه مردى »الهمدانى الحارث« يا »الحرث« كه معتقدند ديگران. است) السالم عليه( المؤمنين

. پدرش نه است او صفت) چشم يك( »اعور«. است گذشته در زبير ابن خالف در كه است »الهمدانى الحوتى بن الحارث« او كه اند گفته

. است شده ياد »الهمدانى مالك بن الحارث« و »االعور الحارث« از صفين جنگ تاريخ در. است شده كشته صفين در او كه گويند اى پاره

 از و مؤمنان امير خواص از كه است شده گفته اش باره در و شده ياد »الهمدانى االعور الحارث« نام به كسى از) 238 1( البحار سفينة در

 .است گذشته در) هجرى 65( سال به و بوده فقيهان
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: الشبامى حرب -11

 المؤمنين امير داران دوست از وى كه اين جز ام نديده اعالم فرهنگهاى در را او حال شرح) 11. (است »الشبامى شرحبيل بن حرب« وى

. است داشته شركت صفين جنگ در و بوده) السالم عليه(

 شبامى شرحبيل بن حرب. بود بلند زارى و شيون صداى. گذشت شباميان بر على گاه آن: گويد اش باره در »صفين وقعه« كتاب در نصر

: گفت شرحبيل داريد بازشان شيونى و زارى چنين از توانيد نمى كه اند چيره شما بر زنان: فرمود) السالم عليه( على. آمد پيش امام سوى به

. اند شده كشته تن هشتاد و صد يك كوى اين از ولى داريم بازشان توانستيم مى شايد بود مى خانه سه يا دو يا يك اگر مؤمنان امير اى

: گفت) السالم عليه( على. خوشحاليم اينان شهادت از بلكه كنيم نمى گريه مردان ما ولى. نباشد بلند گريه صداى آن در كه نيست اى خانه

 گاه آن گرد باز: فرمود على. داشت مى بر گام امام همراه او و بود سواره) السالم عليه( على. كند رحمت را شما مردگان و كشتگان خداوند

 به( »شبام« به منسوب »شبامى«. است مؤمنان خوارى و فريبد مى را »والى« كسى تو چون بودن پياده زيرا. گرد باز: گفت سپس و ايستاد

. آمدند صفين به) السالم عليه( على يارى براى كه است »همدان« قبيله هاى شاخه از يكى نام) كسر

): السالم عليه( السبط الحسن -12

 به الهاشمى، القرشى قصى بن مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن طالب ابى بن على المؤمنين امير بن الحسن محمد ابو االمام) 12(

 گوشتش. است جهان زنان سرور دخترش از او تن پاره و) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( خدا پيامبر نوه او. گرديد مسموم) هجرى 47( سال

 شان پاكيزه و پاك و ساخته دور ايشان از را پليدى خداوند كه است كساء اصحاب از يكى وى. اوست خون از خونش و او گوشت از

 به ايشان با خداوند كه است كسانى از نيز و ستوده را آنان» ...اتى هل« »سوره« در خداوند كه است كسانى از يكى و است داشته

 كه چيزى: فرمود و جويند تمسك بدان امتش تا نهاده جاى بر بزرگ پيامبر كه است» نقل« دو از يكى و رفت نجران نصاراى »مباهله«

. شد نخواهيد گمراه هرگز زنيد چنگ بدان اگر

): السالم عليه( الشهيد الحسين -13

 فداكار. رسيد شهادت به كربال در) هجرى 61( سال به كه ،)السالم عليهم( على المؤمنين امير االمام بن الحسين الّله عبد ابو االمام) 13(

 نيز و را شان دينى ضد و بشرى ضد و خويانه درنده سياست و امويان خشونت تا گذشت خود از دين راه در كه ظفرمندى مجاهد و بزرگ

 و نداشتند پاس را كالن حرمت چگونه اينان كه بگويد ها نسل به و كند اعالم اسالم امت به را آميزشان كفر عادات و جاهلى خشن رفتار

 رسالت درخت هاى شاخه. نكردند ابا زنان به خشونت از و نگرفت نرمى شيرخواران برابر در حتى شان درندگى و نكردند رحم كودكان به

 راه در را جانشان همگى و نكرد استثناء را گوهرها اين از گوهرى هيچ و فرستاد نبرد ميدان به را خالفت هاى شكوفه و نبوت گلهاى و

. نهادند ارج پر آرمان اين
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: الشهداء سيد حمزه -14

 و خدا رسول عم وى. گرديد شهيد احد جنگ در) هجرت سوم( سال در كه) 14( مناف، عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن حمزه عامر ابو

 قولى به و سال دو) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر از وى. نوشيدند شير لهب ابى كنيز »ثويبه« پستان از دو هر و بود او شيرى برادر

. بود بزرگتر سال چهار

 در و كرد نبرد شمشير دو با بدر جنگ در. آورد اسالم پيامبر، بعثت دوم سال در وى يافت لقب »شهيدان سرور«: »الشهداء سيد« به حمزه

 آن در هم رفت، سو يك به شكمش روى از زره و افتاد زمين به پشت از و لغزيد نبرد حال در او پاى. كشت را تن يك و سى احد جنگ

) قطعه قطعه( مثله جنگ آن در را اسالم كشتگان ساير و حمزه مشركين. كشت را او و برد فرو او شكم در را خود نيزه حبشى يك لحظه

 را ايشان از تن هفتاد شوم پيروز اگر: فرمود و شد دگرگون سخت ديد حال آن در را او تن كه همين پيامبر. دريدند را شكمشان و كردند

 و للصابرين، خير لهو صبرتم، لئن و به، عوقبتم ما بمثل فعاقبوا عاقبتم، ان و«: كه رسيد وحى بدو كه بود اينجا در. كرد خواهم قطعه قطعه

 بهتر شكيبايان براى شكيبائى باشيد، شكيبا اگر ولى. اند كرده شما با كه كنيد چنان دهيد مى كيفر اگر: يعنى) 15( »بالّله الّا صبرك ما و اصبر

. كرد نتوانى صبر خداوند يارى به جز و كن صبر است

 اين چون انصار گريد نمى زنى حمزه بر ولى فرمود. كنند مى نوحه انصار كشتگان بر زنان كه ديد بازگشت مدينه به آنكه از پس پيامبر

 هفت و پنجاه شهادت هنگام به حمزه. كنند توجه خويش كشتگان بر گاه آن و حمزه بر نخست: گفتند خود زنان به شنيدند را پيامبر سخن

. داشتند نام عامر يعلى، عماره، او فرزندان داشت سال

: االرت بن خباب -15

 او). هجرى 37( سال به متوفى) 16( الخزاعى،  تميم بن مناة بن زيد بن كعب بن خزيمة بن سعد بن جندلة بن االرت بن خباب محمد ابو

. گرديد مدفون كوفه پيرامون در كه بود صحابى نخستين

. »زيست مجاهد و كرد هجرت فرمانبردارانه و آورد اسالم رغبت با كه بيامرزد را خباب خداوند«: فرمود او ترحيم در) السالم عليه( على

 كشيدند آتش روى بر را او و افروخته بر آتش قريش. بود ساله سه و هفتاد مرگ هنگام به و داشت حضور نهروان و صفين جنگ در وى

 داغ آفتاب در را او و پوشانيدند او بر آهنين زره: گويد اثير ابن. بود آشكار تنش بر آتش اثر و گرديد خاموش او كفل با آتش چنانكه و

 .نداد در تن خواستشان به او ولى نهادند
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: الشهادتين ذو خزيمه -16

) 17. (الشهادتين ذو الخطمى االوسى خطمة بن عامر بن عباد بن عامر بن ساعدة بن ثعلبة بن الفاكة بن عمارة بن ثابت بن خزيمة عمارة ابو

 در: گويد ليلى ابى ابن. بود شمرده شهادت دو را او شهادت پيامبر كه اند گفته بدان الشهادتين ذو را او. رسيد شهادت به صفين در وى

 شيخ اى گفتم. جنگيد مى سخت. شد مى ديده او ريش انتهاى فقط. چهره بر لثام و سر بر عمامه و سفيد ريش با ديدم را مردى بودم، صفين

 على با كه كسانى همه با«: فرمود كه شنيدم خدا پيامبر از. ام خزيمه من بلى،: گفت و برداشت چهره از لثام جنگى مى مسلمانان با

. »بجنگ جنگند مى

: اليمانى ذعلب -17

 را پروردگارت آيا: گفت) السالم عليه( على به كه اوست هم. گفت مى سخن رسا و شيوا) السالم عليه( على اصحاب از) 18( يمانى، ذعلب

 على اى ديده را او چگونه«: گفت ذعلب و »كنم پرستش ام نديده كه را خدايى كه نيم آن من ذعلب اى تو بر واى«: فرمود على و اى ديده

. »ديد توانند را او ايمان حقيقت به دلها ولى ببيندش جسمانى ديدن به چشمان«: فرمود

: زبير -18

 سال به وى) 19. (االسدى القرشى لؤى بن كعب بن مرّة بن كالب بن قصى بن العزّى عبد بن اسد بن خويلد بن العوام بن الزبير الّله عبد ابو

 از اى دسته فرماندهى يرموك جنگ در و داشت شركت احد و بدر جنگهاى در. شد كشته سالگى هفت و شصت سن در) هجرى 36(

 زبير. كرد اعالم خالفت نامزدان از را او خود از پس خطاب بن عمر. داشت حضور »جابيه« جنگ در وى. داشت عهده بر را سواران

 1( »الخميس تاريخ« كتاب در. شد فروخته درهم ميليون چهل به كه ماند جاى بر امالكى او از مرگ، از پس. بود بازرگان و ثروتمند

. بود بنده هزار را او كه است آمده) 172

 خونهاى آن در كه گشت سبب را جمل جنگ و كرد تحريك) السالم عليه( على برابر در خروج به را عايشه كه است كسى همان زبير

 بودند، تن هزار سى كه عايشه ياران از جمل جنگ كشتگان شماره: نويسد مى) 86 ص( مالكى الصباغ ابن. بود شده ريخته زمين به پاكى

. شدند كشته تن هفتاد و هزار بودند تن هزار بيست كه على ياران از. رسيد تن نود و هفتصد و هزار شانزده به

: ابيه بن زياد -19

 او سفيان ابو ولى. است اميه بن حرب ابن صخر سفيان ابو فرزند او كه اند گفته اى پاره. اوست مادر نام سميه) 20. (است سميه بن زياد او

) هجرى 53( سال به زياد. بود كلده بن حارث كنيزه سميه مادرش. اند گفته مى »ثقفى عبيد بن زياد« او به قبال. پذيرفت فرزندى به را

 موسى ابو دبير سپس و شعبه بن مغيرة دبير نخست او آورد اسالم بكر ابو زمان در. نديد را او ولى كرد درك را پيامبر زمان وى. درگذشت

. است داشته عهده بر را بصره امارت موسى ابو كه بود ايامى در اشعرى

 قالع در و زد باز سر معاويه فرمان از زياد رسيد شهادت به) السالم عليه( على چون و كرد، منصوب فارس امارت به را او امام گاه آن

 سال در و ساخت آگاه امر اين از نيز را او و نوشت نامه زياد به شد آگاه زياد با خود برادرى از آنكه از پس معاويه. گرفت موضع فارس
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 در و كرد عراق نقاط ساير و كوفه و بصره والى را او معاويه. بود معاويه نيرومند بازوى زياد. نمود ملحق خود نسب به را او) هجرى 44(

. مرد سرانجام تا برد سر به سمت همين

: وقاص ابى بن سعد -20

 را عراق كه اميرى و صحابى) هجرى 55( سال به متوفى الزهرى، القرشى مناف عبد بن اهيب بن مالك وقاص ابى بن سعد بن اسحاق ابو

 و كرد اقامت كوفه سرزمين در و گشود را قادسيه و داشت شركت بدر جنگ در. شد خالفت نامزد عمر سوى از كه كسانى از) 21. (گشود

 كوفه والى عمر عهد پايان تا و شد ساخته آنجا در بسيار هاى خانه پس آن از و. ساخت اى خانه آن در و كرد تقسيم عرب قبايل بين آنرا

. كرد كنارش بر چندى از پس ولى كرد، مقام آن در ابقاء را او نيز عثمان. بود

 ثبت ها تذكره در او شعر از ابياتى. است شده نقل كتابها در او از حديث 271. شد كور و بماند آنجا در اندكى و بازگشت مدينه به گاه آن

 خالفت شايسته و قرشى كه را كسى عمر بعد، اما«: است شده نقل چنين نوشت معاويه به سعد كه اى نامه از بخشى »الفريد عقد« در. است

. است نكرده شورى وارد نباشد،

 چيزى اين و. نيست ما در او امتيازات ولى هست او در امتيازات، كه على جز ندارد، تقدم اكثريت راى با مگر ديگرى، بر ما از هيچيك

 با را المؤمنين ام خدا. است بهتر ايشان بر بمانند خود هاى خانه در اگر زبير و طلحه اما. ايم نداشته دوست را آن انجام و آغاز كه است

 ابى ابن و) 358 1( »العرب رسائل جمهرة« و) 76 1( »السياسته و االمامه« چون ديگر منابع اى پاره در» .ببخشايد است كرده كه كارى

 خونخواهى راه در قيام به را او وقاص ابى بن سعد نامه پاسخ در معاويه. است آمده چنين نيز سعد به معاويه پاسخ) 290 1( الحديد

 بر را او و شناختند را او حق كه هستند شورى اهل قرشيان عثمان يارى در مردم سزاوارترين بعد، اما تو، بر سالم«: كرد دعوت عثمان

 او خونخواهى و يارى به اند بوده تو مانند اسالم در نيز و شورى و خالفت در تو شريكان كه زبير و طلحه. داشتند مقدم ديگران

 سرباز اند پذيرفته اينان آنچه از و باش خشنود خشنودند آن از اينان آنچه از هم تو پس. است پذيرفته آسانى به نيز عايشه و اند برخاسته

 »والسالم گردد، تعيين شورى به مسلمانان ميان در خالفت خواهيم مى مزن،

 ما از هيچيك خالفت مسئله در پس است نكرده شورى وارد باشند خالفت شايسته كه را كسانى جز عمر بعد، اما«: معاويه به سعد پاسخ

 خانه و نخواهد را خالفت على گاه هر و نيست ما در كه هست امتيازى على در ولى. اكثريت آراى به مگر نباشد برترى ديگرى بر را

. ايم داشته نمى خوش پايان تا آغاز از آنرا كه است چيزى اين و. رفت خواهند او دنبال به يمن دستهاى دور در چند هر اعراب گردد نشين

 »السالم و ببخشايد، است كرده كه كارى با را المؤمنين ام خداوند. است بهتر ايشان بر نيايند بيرون خود هاى خانه از اگر زبير و طلحه اما

 بر را هيچكدامشان خالفت مسئله در شورى اعضاى بعد، اما: نوشت معاويه به سعد«: است چنين السياسة و االمامة روايت به پاسخ همين

 در ما ولى است شريك ما با ما خوبهاى در او. نيست ما در اوست، در كه امتيازى و است سابقه داراى كه على جز نباشد، رجحان ديگرى

 را خالفت كه بود خداوند تقدير ليكن،. است سزاوارتر خالفت به نسبت ما همه از ارجش و علم خاطر به او. نيستيم شريك او خوبيهاى

 كردن مشاجره و گفتن سخن از ولى. است تر شايسته ما از خالفت به نسبت او كه ايم دانسته ما. نهاد خواست كه جايى در و گرفت او از

 در اگر زبير و طلحه اما. ايم نبوده موافق آن با انجام تا آغاز از كه است چيزى معاويه، اى تو كار اما. بگذريم اين از. است نبوده گريزى

» .ببخشايد او بر است زده سر المؤمنين ام از كه را آنچه تعالى خداى. است بهتر شان براى بمانند خود هاى خانه
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 البالغه نهج اعالم ۱۲

: نمران بن سعد -21

 ابن. داشت شركت يرموك جنگ در. بود همدان قبيله رئيس). هجرى 70( سال به متوفى) 22( الناعطى، الهمدانى نمر بن نمران بن سعيد

 تا فرستاد معاويه براى و كرد دستگير را او ابيه بن زياد. بود كندى عدى بن حجر ياران از او. است شمرده صحابيان از را او البر عبد

 يمن بر) السالم عليه( المؤمنين امير عامل او زيرا. ساخت رها را او و كرد شفاعت او از همدانى مالك بن حمران ولى. بكشد را او معاويه

) السالم عليه( على نزد به چون و راندند يمن از را او و شوريدند سعيد بر يمن مردم يمن، به ارطاه بن بسر حمله هنگام به او است، بوده

 او از بود صنعاء در او عامل كه عباس بن اهللا عبيد ولى است جنگيده كه كرد ادعا او و كرد سرزنش  جنگ ترك علت به را او امام آمد،

 كتاب در. آورد فراهم زمينهايى و ساخت ها خانه آنجا در و كوچيد گرگان به سعيد. نيست قوم اين با نبرد توان را ما: گفت و نكرد يارى

 ياران از وى كه چرا داشت باز تصميم اين از را او برادرش ولى بسپرد او به را قضاء منصب خواست مى مصعب: گويد) 113 2( »االصابه«

. است بوده على

: فارسى سلمان -22

 و سيصد و گذشت در) هجرى 35( سال به وى) 23. (است معروف نيز »نيكى سلمان«: »الخير سلمان« به كه فارسى سلمان اهللا عبد ابو

 سه وى. است خوانده را آسمانى كتاب دو و كرده درك را مريم بن عيسى زمان او كه اند گفته. است كهنساالن از وى كرد عمر سال پنجاه

. بود پيامبر كارى ياران از. اند نوشته تفصيل به را او آوردن اسالم سبب نويسان تذكره. مصر در دختر دو و اصفهان در يكى: داشت دختر

 به را خندق حفر احزاب غزوه در كه اوست هم و. بود دانشمند ديگر مسائل و اديان باره در: بود صائب رايى و نيرومند جسمى داراى

 صلّى( پيامبر كه آنجا تا. ماست از سلمان: كه گفتند مى كدام هر. افتاد اختالف او سر بر انصار و مهاجرين ميان چنانكه. آموخت مسلمانان

 همان در سرانجام تا بماند آنجا در و گرديد منصوب مداين امارت به سلمان. »است بيت اهل ما از سلمان«: فرمود) وسّلم وآله عليه اهللا

 داشت مزرعه در خود دستهاى بركت از كه را جوى و بافت مى خرما ليف. كرد مى تصدق دريافت از پس را خود حقوق. درگذشت جا

. اند آورده حديث شصت او از حديث كتب در است گرفته انجام اى ويژه بررسيهاى او باره در. خورد مى

: االنصارى سهل -23

 بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن خنش بن عمرو  بن الحارث بن مجدعة بن ثعلبة بن العكيم بن وهب بن حنيف بن سهل سعيد ابو

 احد جنگ در. بود) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر با نبرد هاى صحنه همه در. است انصار از). هجرى 38( سال به متوفى) 24. (االوس

. بود كرده مرگ بيعت پيامبر با روز، آن در او. كرد ايستادگى پيامبر كنار در سهل گذاشتند، وا را پيامبر مردم، كه گاه آن

 جانشين را او شد، بصره عازم مدينه از) السالم عليه( على كه هنگامى. بود على ياران از) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر رحلت از پس

 بن زياد امام، گاه آن راندند، خود از را او فارس مردم ولى شد فارس بالد والى على سوى از. داشت شركت صفين در سهل. كرد خويش

. پرداختند خراج و ساختند او با. گماشت آنان بر را ابيه
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: الحارث بن شريح -24

. أمية ابو كنده بن معاوية بن مربع بن ثور بن معاوية بن الحارث بن الرائش بن عامر بن معاوية بن الجهم بن قيس بن الحارث بن شريح

 بود كوسه گفت مى خوش شعر. اند گفته نيز سال بيست و صد صحابيان از بعضى. كرد عمر سال صد وى) هجرى 87( سال به متوفى) 25(

 والى ثقفى عبيده ابى بن مختار كه همين. كرد قضاوت آنجا در سال شصت. گماشت كوفه قضاى به را او عمر. نداشت صورت بر موى و

. كرد تبعيد كوفه از بودند يهود اهلش كه اى قريه به را شريح شد كوفه

 از او ولى. كرد قضا مأمور را او و گردانيد باز كوفه به بود فرتوت پيرى كه را شريح گرديد كوفه والى حجاج و شد كشته مختار چون و

. بمرد سرانجام تا نكرد قضاوت پس آن از شريح و نكرد پافشارى نيز حجاج و نپذيرفت را قضا بود، كرده وى با مختار كه كارى شرم

. فرستاد معاويه براى را شهود ساير و شريح گواهى زياد و داد گواهى او عصيان و كندى عدى بن حجر كفر به كه است كسانى از شريح

: هانى بن شريح -25

 متوفى) 26( الحارثى، كعب بن الحارث بن ربيعة بن الحارث بن الضباب بن سفيان بن دريد بن نهيك بن يزيد بن هانى بن شريح المقدام ابو

. كرد عمر سال بيست و صد يك). هجرى 78( سال به

 فرماندهى تحت كه بود سپاهيانى از بخشى فرمانده. داشت حضور صفين جنگ در. بود) السالم عليه( على صفاى با و وفادار اصحاب از

 زياد معاويه لشكر مقدمه با شدن روبرو صورت در تا فرمود اشتر به امام پيوست، بدانها اشتر مالك كه همين و بودند حارثى منذر بن زياد

 نوشت معاويه براى عدى بن حجر سرپيچى و كفر بر را گروهى شهادت شد كوفه والى زياد چون. بگمارد ميسره بر را شريح و ميمنه بر را

 و ايستاد پيكها راه سر در و رفت »غريين« به كوفه از و شد آگاه بهتان اين از شريح. آورد گواهان از نيز را شريح ابن نام دروغ به و

 تو براى عدى بن حجر ضد بر مرا گواهى زياد: كه نوشت معاويه به خود نامه در شريح. برند شام به معاويه براى تا داد آنها به اى نامه

 او مال و خون. كند مى منكر از نهى و معروف به امر و پردازد مى زكات و دارد مى پاى بر نمازى حجر كه دهم مى گواهى من ولى فرستاد

) سيستان( بجستان به نبرد براى شريح گاه آن. است گرفته پس را خود شهادت شريح: گفت معاويه بگذر او از بخواهى اگر. است حرام

. شد كشته آنجا در و رفت

: صخر -26

. جاهليت در قريش سران از و بود صحابى) هجرى 31( سال به متوفى مناف، عبد بن شمس عبد بن امية بن حرب بن صخر سفيان ابو

 فرماندهى. بود مشركين سران از صخر اسالم با مشركين جنگ در اسالم ظهور هنگام به. است اموى دولت بنيانگذار معاويه پدر او) 27(

 مكه شدن گشوده روز. جنگيد مى) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( خدا رسول با و داشت عهده بر خندق و احد هاى جنگ در را كنانه و قريش

 .بمرد مدينه در سرانجام ولى كوچيد شام به. آورد اسالم) هجرت هشتم سال( مسلمين دست به
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 البالغه نهج اعالم ۱۴

: طلحه -27

 كنانة بن النضر بن مالك بن فهر بن غالب بن لؤى بن كعب بن مرة ابن تميم بن كعب بن عمر بن عثمان بن اهللا عبيد بن طلحة محمد ابو

. بست برادرى عقد زبير و او ميان هجرت از قبل و مكه در پيامبر. بود پيامبر صحابه از) هجرى 38( سال به مقتول) 28( التميمى، القرشى

 قروض و كرد مى تأمين را تميم بنى مندان عائله. داشت اى گسترده بازرگانى عراق با. داشت شركت احد از بعد جنگهاى و احد جنگ در

. گرديد مدفون بصره در و شد كشته جنگ همان در. بود عايشه ياران از جمل جنگ در پرداخت، مى را ايشان

: زياد بن عاصم -28

 ربيع برادرش. پرداخت عبادت به و گرفت كناره مردم از كه وارسته بود زاهدى و) السالم عليه( على اصحاب از) 29( زياد، بن عاصم

 من نزد را عاصم فرمود امام. است كرده اندوهگين را فرزندانش و خانواده او كه برد) السالم عليه( المؤمنين امير نزد به را او حال شكايت

 رحم فرزندانت به كنى نمى شرم ات خانواده از آيا: گفت و كشيد هم در چهره ديد را او امام كه همين و آوردند امام نزد را عاصم آوريد،

 كم خدا نظر در تو و شوى مند بهره آن از تو ندارد خوش كرده حالل را خود خوب نعمتهاى آنكه با خداوند كه كنى مى گمان كنى نمى

 ميوه با را زمين: »االكمام ذات النخل و فاكهه فيها لالنام، وضعها االرض و«: فرمايد مى خداوند كه است اين نه مگر باشى اين از تر اهميت

. است گفتار به آن دادن نشان از بهتر كردار به خدا نعمت دادن نشان كه خدا به سوگند داد قرار مردم براى خرما و

 در و ساده غذاى به خوراك در چرا خود پس مؤمنان امير اى: گفت عاصم »بگو سخن پروردگارت نعمت از اما«: فرمايد مى خداوند

 را خويشتن تا است كرده واجب عادل امامان بر خداوند. نيستم تو مانند من تو، بر واى: فرمود امام. كنى مى بسنده خشن لباس به پوشاك

 به و گرفت پيش اى پيشه و افكند سويى به را خود عباى پس آن از عاصم. نيايد سخت آنان بر فقيران فقر تا دارند برابر ناتوان مردم با

. بازگشت خود كسان سوى

: عباس -29

 صحابه. داشت گرامى جايگاهى پيامبر نزد در) هجرى 32( سال به متوفى) 30( مناف، عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن عباس الفضل ابو

. كردند مى مشورت او با كارها در و بودند معترف او فضل به

 كرد پيدا را او چون و بپوشاند حرير با را خدا خانه كند پيدا را او اگر كه كرد نذر مادرش. شد گم كودكى در. بود بزرگتر پيامبر از سال دو

 خانه سرپرستى و حاج سقايت جاهليت در عباس. پوشانيد حرير با را خدا خانه كه شد كسى نخستين و پوشانيد حرير با را خدا خانه

 از. درگذشت جا همان در و گزيد اقامت مدينه در و كرد پايدارى حنين جنگ در و داشت حضور جنگها اكثر در و داشت عهده بر را خدا

. است شده نقل ها تذكره در اشعارى او
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: عتاب بن الرحمن عبد -30

 همان در و بود جمل جنگ در عايشه ياران از وى) 31. (الشمس عبد بن امية بن العيص ابى بن اسيد بن عتاب بن الرحمن عبد محمد ابو

 خواستگارى او از) السالم عليه( على كه بود جهل ابو دختر »جويريه« مادرش. كردند مى اقتدا او به نماز در عايشه ياران. شد كشته جنگ

. شد زاده الرحمن عبد و كرد ازدواج وى با عتاب گاه آن. بود بازداشته وصلت اين از را او) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر و بود كرده

: عوف بن الرحمن عبد -31

 31( سال به متوفى) 32( الزهرى، القرشى مرّة بن كالب بن زهرة بن الحارث عبد بن عوف عبد بن عوف بن الرحمن عبد محمد ابو

 نام) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر و بود »الكعبه عبد« قولى به و »عمر عبد« جاهليت در نامش. كرد زندگى سال پنج و هفتاد). هجرى

. ساخت مبدل الرحمن عبد به را او

 نخستين مهاجران از وى. آورد اسالم بكر ابو دست به آيد، در ارقم خانه به پيامبر آنكه از پيش و شد زاده الفيل عام از پس سال ده وى

 عبد. فرستاد كلب و الجندل دومة به را او پيامبر و كرد شركت ديگر جنگهاى و بدر جنگ در. كرد هجرت مدينه به نيز و حبشه به كه بود

 مرگ از پس و كرد آزاد بنده سى روز يك در. نهاد ايشان ميان در را خالفت خطاب بن عمر كه بود نفرى شش شوراى عضو الرحمن

 شتر هزار او اموال از. بود زده تاول زدن تبر از مردان دست و شكستند مى تير با را او طالهاى چنانكه نهاد جاى بر خود از بسيارى طالى

. كرد بيرون درهم هزار هشتاد با را آنها از يكى كه داشت زن چهار. چريدند مى بقيع در كه بود گوسفند سيصد و اسب صد يك و

: زمعه بن الرحمن عبد -32

 سال به متوفى) 33( العامرى، القرشى لؤى عامرين بن حسل بن مالك بن نصر بن عبدود بن شمس عبد بن قيس بن زمعة بن الرحمن عبد

 و است بستر به متعلق فرزند«: كه كرد را معروف داورى او باره در) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر كه بود زمعه وليده فرزند وى(...) 

 اختالف او نسب در شناسان نسب. كردند نزاع هم با وقاص ابى بن سعد و زمعه بن عبد برادرش كه بود هنگامى اين و» .سنگ زانى براى

. نباشد ممكن ايشان اقوال ميان جمع چنانكه دارند، زيادى

: عباس بن اللّه عبد -33

 عموى پسر) 34). (هجرى 68( سال به متوفى الهاشمى القرشى مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن عباس بن الّله عبد العباس ابو

 در خاندانش و پيامبر كه هنگامى. گفتند مى »امت قلم: امت مركب: األمة حبر« نيز و »دريا«: »بحر« او به دانش بسيارى از. بود پيامبر

 سه اين و داد مالش را او گلوى دهانش آب با) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر و آوردند پيامبر نزد را او. شد متولد بودند، مكه »شعب«

 على بر گريه بسيارى از. شود مى شناخته على خاص ياران و شيعيان از او. ديد را جبرئيل دوبار عباس ابن. بود هجرت از پيش سال

 و لسانى ففى نورهما عينى من الّله يذهب ان: سرود را بيت دو اين شدن كور از پس عباس ابن. داد دست از را خود بينايى) السالم عليه(

 و زبان در ببرد، من چشمان از نور اگر خداوند: يعنى مشهور كالسيف صارم فمى فى و كل و ذى غير ذهنى و ذكى قلبى نور منهما قلبى

. است جاى بر نورشان دلم
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. است تيز ذهنم و است هشيار قلبم

. دارم دهان در آخته شمشير چون اى برنده

 على امام( تو يار به كه كنم مى گمان عباس ابن :-گفت من به ناگهان زدم مى قدم خطاب بن عمر با كه حالى در: گفت عباس بن الّله عبد

. است شده مظلوم او كه ام دانسته مى پيش از من خدا به گفتم خود با است رفته ستم) السالم عليه(

. گردان باز بدو ديده ستم اش باره در او كه را آنچه پس، :-گفتم عمر به گاه آن

. رسيدم او به تا ايستاد گاه آن رفت پيشتر من از چند گامى گفت مى چيزهايى لب زير كه حالى در و كشيد من دست از را خود دست عمر

. است بوده او سن كمى داشته باز حقش از را او كه چيزى من گمان به :-گفت من به

 از را »برائة« سوره تا فرمود بدو پيامبر كه هنگامى سوگند خدا به :-گفتم او به گاه آن. است مهمتر يكى آن از سخن اين. گفتم خود با

. اند ديده نمى اندك را او سن پيامبرش و خداوند بگيرد، تو يار دست

. درماند پاسخ از و شد مبهوت

. درگذشت طائف در سالگى هفتاد در عباس ابن

: عثمان بن اللّه عبد -34

 13( سال به متوفى) 35( التيمى، القرشى لؤى بن كعب بن مرة بن تيم بن سعد بن كعب بن عمر بن عامر بن عثمان بن الّله عبد بكر، ابو

. نهاد او بر را الّله عبد نام پيامبر بود الكعبه عبد نامش). هجرى

 و محبوب ميانشان در و قريش سران از جاهليت در وى. گويند نيز »عتيق« بدو. نهاد او بر الّله عبد نام اش خانواده كه اند گفته اى پاره

 سخن گفته، اين مؤيد. آورد اسالم نيز وى آمدند، در اسالم به مرد پنجاه از بيش آنكه از پس بعثت هفتم سال در. بود شان همبستگى سبب

 درود على بر و من بر تنها سال هفت مدت به فرشتگان«: فرمود پيامبر. اند شمرده صحيح آنرا مورخان و نويسان تذكره كه است پيامبر

 خالفت مسند بر اجماع و شورى بيعت، انتخاب، با »بگزارد نماز ما با كه نبود ديگرى كس ما جز و خوانديم مى نماز زيرا، اند، فرستاده مى

 كسانى تعداد در علما«: است چنين آن متن كه دارد سخنى باره اين در »السلطانية االحكام« خود كتاب در ماوردى،. نشست حكومت و

 ايشان سوى از امامت كه كسانى اند گفته اى پاره. اند كرده اظهار گوناگونى عقايد باره اين در كرده اختالف شود مى منعقد بدانها امامت كه

: دليل دو به. رسيد مى امامت به ديگر تن چهار رضايت با آنها از يكى يا باشند تن پنج از كمتر نبايد شود مى تأئيد

. نمودند بيعت بدو و كرده پيروى آنها از مردم گاه آن و پذيرفت صورت گذاشتند صحه آن بر كه تن پنج سوى از) رضى( بكر ابو بيعت -1

: اند بوده اينان تن پنج اين

 خطاب بن عمر - 1
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 جراح عبيده ابو -2

 حضير بن اسيد -3

 سعد بن بشر -4

 .عنهم الّله رضى -حذيفه ابى مولى سالم -5

 

 جوينى الحرمين امام» .گردد منعقد شان يكى براى ايشان از تن پنج رضايت با امامت تا نهاد نفر شش در را شورى) رضى( عمر -2

 باره در چنانكه شود مى منعقد عقد، و حل اهل از تن يك سوى از امامت: گويد -434 -ص -االرشاد در) هجرى 478( سال به متوفى

. گردد مى منعقد نيز امت اجماع بدون امامت. نيست شرط آن در اجماع و بود شده چنين بكر ابو

: اشعرى اللّه عبد -35

 اشعر بن جماهر بن ناجيه بن وائل بن عذر بن عامر بن بكر بن عنز بن عامر بن حرب بن حضار بن سليم بن قيس بن الّله عبد موسى ابو

 دو از يكى و فاتحان و واليان از و پيامبر شجاع ياران از) هجرى 53 52 50 49( سال به متوفى) 36( اشعرى، يشجب بن زيد بن ادد بن

. كرد هجرت حبشه به آوردن اسالم از پس. دادند رضا بدانها صفين جنگ از پس معاويه و) السالم عليه( على كه بود »حكم«

 آن. گشود را اصفهان و اهواز او و برگزيد بصره واليت به را او هجرى 17 سال در عمر و گماشت »عدن« و »زبيد« بر را او پيامبر گاه آن

. نمود ابقاء را او) السالم عليه( على و شد منتقل كوفه به گاه

 را او) السالم عليه( على. داشت باز يارى از را مردم موسى ابو ولى خواست يارى كوفه مردم از على و گرفت در جمل جنگ سپس

 در و بازگشت كوفه به گاه آن موسى ابو. داد فريب را او عاص بن عمرو و آمد ميان به »حكميت« مسئله تا ماند آنجا در. نمود معزول

. درگذشت جا همان

: رافع ابى بن اللّه عبيد -36

 امير مع شهد من كتاب«: و »المؤمنين امير قضايا كتاب«. بود او پشتيبان و دبير و) السالم عليه( على ياران از) 37( رافع، ابى بن الّله عبيد

 و. بود او با هميشه على جنگهاى در. بود برگزيده شيعيان از. اوست از »الصحابه من النهروان و صفين و الجمل) السالم عليه( المؤمنين

. داشت عهده بر كوفه در را امام المال بيت
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: عباس بن اللّه عبيد -37

. معاويه بن يزيد عهد در يا ،)هجرى 58 يا 87( سال به متوفى) 38( هاشمى، قرشى هاشم بن المطلب عبد بن عباس بن الّله عبيد محمد ابو

 يك عباس بن الّله عبد برادرش از. است داشته نگاه حديث او از و ديده را پيامبر. بود) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر عموى پسر وى

 در حجاج راهنماى) السالم عليه( امام فرمان به هجرى 37 و 36 سال در. شد يمن والى) السالم عليه( على سوى از. بود كوچكتر سال

. شد حج برگزارى

 گسيل حج اقامه براى را رهاوى شجره بن يزيد خود، سوى از معاويه و رفت حج به منظور همين به امام سوى از نيز هجرى 38 سال در

. آمدند در آشتى در از و كردند مالقات هم با دو اين و داشت

 كه است كسى او. بود فرستاده او براى درهم هزار صد معاويه آنكه از پس البته پيوست معاويه به) السالم عليه( على شهادت از پس وى

. شود خارج) السالم عليه( على دست از بصره المال بيت تا شد سبب

: حنيف بن عثمان -38

 در ايم آورده حنيف بن سهل برادرش نام ذيل در را او نسب. گذشت در معاويه عهد در وى. انصارى حنيف بن عثمان الّله عبد ابو) 39(

. نمود تعيين را منطقه آن خراج و كرد چنين نيز او و كرد عراق مواد مساحت مأمور را او عمر. بود حاضر بعدى جنگهاى و احد جنگ

 آنجا از را او و آمده بدانجا عايشه همراه زبير و طلحه كه زمانى تا كرد حكومت آنجا در او و كرد بصره عامل را او) السالم عليه( على

. كردند بيرون

 بصره بر را عباس بن الّله عبيد و. گرديد پيروز) السالم عليه( على و شد واقع جمل جنگ و آمد بصره به) السالم عليه( على گاه آن

. درگذشت همانجا در و بماند كوفه در حنيف بن عثمان و گماشت

: عفان بن عثمان -39

 بكر ابو. شد كشته) هجرى 35( سال در) 40. (اموى قرشى مناف عبد بن شمس عبد بن امية بن العاص ابى بن عفان بن عثمان الّله عبد ابو

. بود شرفاء از و مالدار جاهليت در. يافت تولد مكه در. است راستين خلفاى از خليفه سومين او. آورد اسالم و كرد دعوت اسالم به را او

 در و افزود الرسول مسجد و الحرام مسجد بناى بر كه است كسى نخستين وى. رسيد خالفت به عمر وفات از پس) هجرى 23( سال در

 از كه را خود خويشاوندان عثمان كه اين از مردم. برگزيد مردم ميان در قضاوت براى را اى خانه و. داشت مقدم نماز بر را خطبه عيد، روز

 تا خواستند او از آمده او نزد مصر و بصره و كوفه از ها هيئت. شدند معترض او بر گمارد مى شهرها و واليت بر بودند، اميه بنى

 چنين او و گيرد كناره خالفت از تا خواستند او از و كردند محاصره اش خانه در را او نپذيرفت چون و كند معزول را خود خويشاوندان

. زيست سال نود عثمان. كشتند را او و رفته باال ديوار از سرانجام، و داشتند نگاه محاصره در را او روز چهل نتيجه در. نكرد
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: طالب ابى بن عقيل -40

 صلّى( پيامبر عموى پسر وى(...)  سال به متوفى) 41( هاشمى، قرشى مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن مناف عبد بن عقيل يزيد ابو

 عليه( على از جعفر و سال ده جعفر از او. بود بزرگتر دو اين از و بود جعفر و) السالم عليه( على امام پدرى برادر و) وسّلم وآله عليه اهللا

 گاه آن. داشت شركت مؤته غزوه در و كرد مهاجرت و آورد اسالم وى. بود هاشم بن اسد بنت فاطمه مادرش. بود بزرگتر سال ده) السالم

. ساخت مى خاموش زود را خصم و بود جواب حاضر. نيست او از نامى غزوات ساير در. شد بيمار و بازگشت

 داشت فرشى. شمرد مى بر را عيوبشان. داشت نمى دوست را قريش ولى بود تر مطلع همه از عرب جنگهاى تاريخ از نيز و عرب انساب در

 از. شنيدند مى را عرب جنگهاى و انساب او از و شدند مى جمع او گرد به مردم و نشست مى آن بر و انداخت مى پيامبر مسجد در آنرا كه

 داستانها و دادند نسبت حماقت به را او و گفتند ناروا چيزهاى اش باره در و شدند دشمن او با رو اين از و. گفت مى بسيار قريش بديهاى

 گويند. بود معاويه نزد شام به رفتنش و على برادرش از او جدايى كرد مى تأييد او ضد بر را ايشان كه چيزهايى از. ساختند او باره در

. ماند نمى ما نزد در بهترم برادرش از او براى من كه دانست نمى اگر يزيد ابو اين :-گفت او به معاويه روزى

 كارم پايان كه خواهم مى خداوند از و ام داده ترجيح را دنيا من من، دنياى لحاظ از تو و است بهتر برايم دين لحاظ از برادرم :-گفت عقيل

. گرداند نيكو را

: حارثى عالء -41

. باشد داده روى تصحيفى نامش در شايد. نيافتيم او از نامى رجال كتب در) 42... (حارثى زياد بن عالء

: ياسر بن عمار -42

 بن يام بن االكبر عامر بن حارثة بن عوف بن ثعلبة ابن وذيم بن حصين بن قيس بن كنانة بن مالك بن عامر بن ياسر بن عمار يقطان ابو

 كسانى نخستين از مادرش و پدر و عمار). هجرى 37( سال به شهيد) 43( عنسى، مذجحى يشجب بن زيد بن ادد بن مالك بن عنس

 عمار كه اى شكنجه شد، شكنجه خدا راه در و آمد در اسالم به پيامبر دعوت ظهور از پس روز چند و سى وى. آوردند اسالم كه بودند

. است اختالف خير يا است بوده حبشه مهاجران از نيز وى آيا كه اين در. بود سخت بسيار ديد

 را عمار مشركان. دانند مى عمار باره در را) 44( »بااليمان مطمئن قلبه و اكره من اال ايمانه، بعد من بالّله كفر من«: آيه نزول مفسران همه

 را او مشركان گاه آن ستود را هاشان بت و گفت دشنام) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر به ناگزير تا برنداشتند او از دست و دادند شكنجه

: گفت عمار »خبر چه«: پرسيد او از) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر و آمد) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر نزد به سپس ساختند رها

) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر. »نكردند رها مرا نستودم را خدايانشان و نگفتم دشنام تو به كه هنگامى تا اللّه، رسول يا بد، خبر«

 چنين نيز تو كردند چنين باز اگر«: فرمود) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر »ايمان آرامش در« گفت »بينى مى چگونه را دلت«: پرسيد

. »كن
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 همواره گاه آن. گماشت كوفه بر را او عمر. بود »قباء« مسجد ساخت او كه مسجدى. بود عمار ساخت مسجد اسالم در كه كسى نخستين

. گرديد شهيد صفين در و جست شركت دالورانه صفين و جمل جنگهاى در او با و بود) السالم عليه( على ياران از

 ديگرى سپس و افتاد خاك بر جهنى نيزه به گويند اى پاره و دانند مى مزنى العاديه ابو را او قاتل اى پاره. است اختالف عمار قاتل باره در

 آن در وى. عمارند قاتل كه كردند ادعا كدام هر خاسته بر خصومت به هم با دو اين گاه آن. كرد جدا تن از را سرش و آمد فرود او بر

. نداد غسلش ديگر و سپرد خاك به را او تنش جامه با هم) السالم عليه( على. داشت سال 91 قولى به و 93 قولى به سال 94 روز

: خطاب بن عمر -43

) 45( عدوى، قرشى لؤى بن كعب بن عدى بن زراح بن قرط بن الّله عبد بن رباح بن العزّى عبد بن نفيل بن خطاب بن عمر حفص ابو

 در. بود قريش جسته بر اشراف از وى. آورد اسالم زن، يازده و مرد پنج و چهل آوردن اسالم از پس عمر) هجرى 24( سال به متوفى

 سفير را عمر داد مى روى جنگ ديگران و قريش بين يا و شد مى جنگ قريش ميان در اگر. است بوده او عهده بر قريش سفارت جاهليت

. كردند مى

 و داستانها ها تذكره در او از. فرستادند مى ايشان نزد به مفاخره براى را عمر كردند، مى قبول را او و آمد مى ايشان مفاخره به كسى اگر و

. اند كرده نقل قاطعى هاى گيرى موضع و ها قهرمانى

 المؤمنين امير اى: گفت آمده او پيش مردى بوديم عمر نزد در«: آورد مى ابزى بن الرحمن عبد از تيمم رباب خود صحيح در مسلم امام

. »برسم آب به تا خوانم نمى نماز من اما: گفت عمر. يابيم نمى آب و گذرد مى ماه دو ماه، يك

: مخزومى عمر -44

 متوفى) 46( مخزومى، قرشى لؤى بن كعب بن يقظة به مخزوم بن عمر بن الّله عبد بن هالل بن االسد عبد بن سلمة ابى بن عمر حفص ابو

 عليه( امام. كرد شركت جمل جنگ در على با. بود خندق جنگ. يافت تولد حبشه در هجرت دوم سال در). هجرى 83( سال به مدينه در

 بارى،«: نوشت  او به كرد او جانشين را زرقى عجالن بن نعمان و كرده عزل را او كه هنگامى. گماشت فارس و بحرين بر را او) السالم

 حق و اى داده انجام نكو را واليت. نيست تو بر مالمتى. ام داشته كنار بر نكوهشى هيچ بدون را تو و ام گمارده بحرين بر را زرقى بن نعمان

. آى من نزد گناه و اتهام و مالمت هيچ بى و بد گمان هيچ بى اى آورده بجاى را امانت

 ستون پاداشتن بر و دشمن با جهاد در كه باشى كسانى از تو زيرا باشى من همراه دارم مى دوست. دارم شام ستمگران سوى به حركت عزم

 در اثير ابن ولى است شده شهيد صفين در 37 سال به مخزومى عمر كه آنند بر مورخان اى پاره» .است من پشتيبان خدا خواست به دين

. است نوشته مروان بن الملك عبد دوره در و 83 سال به را او گذشت در) 79: 4( الغابه اسد
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: عاص بن عمرو -45

 43( سال به متوفى)  47(قرشى، لؤى بن كعب بن هصيص بن عمرو بن سهم بن سعيد بن هاشم بن وائل بن عاص بن عمرو الّله عبد ابو

 در و است مشهور او هاى شيطنت و ها تبهكارى. است گشته مى باز بدو و شد مى آغاز او از ها فتنه كه بود عرب پنجگانه داهيان از). هجرى

. است گشته دست به دست اسالمى منابع ميان

 در روايات ترين صحيح مبناى بر است كرده بررسى را عاص بن عمرو زندگى الغدير، خود كتاب در امينى عالمه ما حجت و بزرگ شيخ

 به مرگ از پيش عاص بن عمرو: گويد) 198: 2( يعقوبى. زيست سال نه و نود وى. است افتاده اتفاق) هجرى 43( سال به او گذشت

 پاسخى چه آن باره در دانم نمى كه ام زده كارهايى به دست من. بود مرده السالسل ذات جنگ در داشت مى دوست پدرت«: گفت پسرش

 بودم مرده اين از پيش سال سى كاش اى. بودند مى شتر پشكل كاش اى«: گفت و افكند فراوانش مال به نگاهى گاه آن. »بدهم خداوند به

 كور رستگارى راه برابر در دادم، ترجيح آخرتم بر را خود دنياى ساختم، تباه را خود دين و كردم درست را معاويه دنياى كه هنگامى

» .است شده من براى جانشينى بد و گرفته مرا اموال معاويه كه بينم مى. است رسيده فرا اجلم آنكه تا ماندم

: عباس بن قثم -46

. است) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر عموى پسر(...)  سال در شهيد) 48( هاشمى، قرشى هاشم بن المطلب عبد بن عباس بن قثم

. آورد اسالم مكه در خديجه از پس كه است زن نخستين. است حزن بن حارث دختر هاللى لبابه الفضل ام مادرش

 داشته ديدار پيامبر با كه است كسى آخرين پس. شد خارج آن از كه بود كسى آخرين بودند، شده پيامبر قبر داخل كه كسانى ميان از

. است

. گرديد شهيد) السالم عليه( امام كه بود مكه در همچنان وى گماشت مكه بر را او) السالم عليه( على

. رسيد شهادت به آنجا در و رفت سمرقند به عفان بن عثمان بن سعيد همراه معاويه ايام در

. است ثبت اعالم فرهنگهاى در اشعارى او از. بود) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر شبيه

: زياد بن كميل -47

 بن مالك بن جلد بن علة بن عامر بن نخع بن مالك بن سعد بن صحبان بن حارث بن مالك بن سعد بن هيصم بن نهيك بن زياد بن كميل

 در مدتى آنكه از پس حجاج دست به) هجرى 82( سال ذيحجة اواخر در) 49. (سبا بن كهالن بن زيد بن عريب بن يشجب بن زيد بن ادد

 عليه( حسن امام پسرش و) السالم عليه( على امام ويژگان از و عابد موثق، مطاع، شهامت، با و شريف مردى. شد كشته بود مرگ انتظار

 او حجاج. گماشت »هيت« بر را او) السالم عليه( على و داشت شركت صفين جنگ در وى. بود داده خبر بدو قتلش از امام. بود) السالم

 شبيخون عراق اطراف به معاويه سپاهيان. بود ضعيف فرمانروايى در وى. بود كشته مذهب سر بر) السالم عليه( على شيعيان ساير مانند را

 قراء ساير و قرقيساء« مانند معاويه قلمرو اطراف به كردن حمله با را خود ضعف تا كوشيد مى برابر، در و كرد نمى دفع را آنها او و زدند مى
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 قلمرو كارگزار، كه است آشكار عجز اين«: فرمود باره  اين در و كرد نكوهش او از را روش اين) السالم عليه( امام. كند جبران فرات كنار

). 50( »نيست او وظيفه، كه زند كارهايى به دست و گذارد فرو را خود

 اين. بود آموخته بدو) السالم عليه( امام كه است او نام به »كميل« معروف دعاى. است مانده جاى بر زيادى حكايات و اخبار او از

 كه گذشتند مى اى خانه كنار از راه در. بود او با نيز كميل. رفت مى خانه به كوفه مسجد از امام شبها، از شبى: كه اوست به مربوط داستان

 يرْجوا و الْآخرَةَ يحذَر قائماً و ساجِداً اللَّيلِ آناء قانت هو أَمنْ بود اين خواند مى كه اى آيه. خواند مى قرآن حزين صداى با مردى آن در

 رحمت به و ترسد مى آخرت از و است مشغول نيايش به قيام و سجود حال در شب لحظات در كه كسى آيا) (51...(ربه رحمةَ

 رو) السالم عليه( على گاه آن. آورد زبان بر چيزى آنكه بى برد رشك مرد آن حال به و آمد خوش را كميل...) است اميدوار پروردگارش

 چگونه كه ماند شگفت در كميل» .داد خواهم خبر تو به آينده در. است دوزخيان از او. نفريبد را تو مرد اين آواى«: گفت و كرد كميل به

 آنكه تا گذشت دراز زمانى. داند مى آتش اهل نيكى حال چنين با را او آنگهى، و است شده آگاه گذشته مى درونش در آنچه از امام

. جنگيد داشتند، بر از بود آمده فرود چنانكه را قرآن شان بسيارى كه آنها با) السالم عليه( امام و ايم ديده كه كشيد بدانجا كارشان خوارج

 نوك امام. بود ريخته زمين بر كافران آن سرهاى و چكيد مى خون شمشيرش از. بود ايستاده) السالم عليه( امام برابر در كميل روز آن در

 را آيه اين شب آن در كه است شخصى همان اين يعنى... الليل آناء قانت هو امن كميل اى: فرمود و نهاد سرها آن از يكى بر را شمشيرش

. كرد استغفار و زد بوسه آن بر و افتاد امام پاى به كميل. اى برده مى رشك او حال از تو و خوانده مى

: اشتر مالك -48

 از و اميران از رسيد، شهادت به و گرديد مسموم) هجرى 38 يا 37( سال در)  52(اشتر، به معروف نخعى يغوث عبد بن حارث بن مالك

 يرموك جنگ در. زيستند كوفه در نسلى او پشت از و شد ساكن كوفه در. كرد درك را جاهليت وى. بود قومش رئيس و بزرگ دليران

 طلحه بن محمد جمل، جنگ در و. بود) السالم عليه( على با جا همه در. داد دست از را خود چشم كه بود جنگ اين در هم بود، حاضر

 همراه اى نامه و فرستاد مصر واليت به را او امام. است ثبت مراجع در كه است اشعارى را او اند ستوده را او نويسان تذكره همه و كشت را

 از اند ديده كه هنگامى. اند آمده خشم به خدا براى كه كسانى به مؤمنان فرمانرواى على خدا بنده از« الرحيم الرحمن اهللا بسم: كه كرد او

 خيرى هيچ و دارند نمى بر دست بدى هيچ از گرفته فرا نيك و بد از را همه ستم كه اين و پيچند مى سر زمينش در هم خداوند فرمان

 شما سوى به را خدا بندگان از اى بنده من بارى،. ستايم مى نيست او جز خدايى كه را خدا. شما بر درود... نبندد دل بدو كه نيست

 بن مالك او. است تر سخت آتش از تبهكاران بر و هراسد نمى دشمن از مصائب، بيم از و نهد نمى هم بر چشم ترس ايام در كه ام فرستاده

 و ضربت قوى. است خداوند شمشيرهاى از شمشيرى او چه كنيد، اطاعت فرمانش از و دهيد فرا گوش او به است، مذحج تبار از حارث

 من. است من امر به بدارد دست اقدام از يا كند اقدام اگر كه چرا بمانيد، دهد ماندن به فرمان اگر و بكوچيد دارد گسيلتان اگر. است دم تيز

 سايه در را شما خداوند. آگاهم شما دشمن برابر در او سرسختى و شما به او خلوص از چه،. ام داشته مقدم خود بر او بداشتن را شما

. »السالم و بدارد، پايدار يقين و ايمان در و كند حفظ تقوى

 



 

Noorfatemah.org 
 

 البالغه نهج اعالم ۲۳

 و زد نيرنگ بدو مرد و فرستاد او سوى به را خراج اهل از مردى آمد دشوار او بر شد آگاه مصر به مالك عزيمت خبر از معاويه كه همين

 و شد بريده صفين در يكى بود دست دو را على بعد، اما«: گفت مردم به خطاب و شد آگاه او مرگ از چون معاويه. كشت و كرد مسموش

. »است اشتر مالك كه امروز ديگرى و بود ياسر بن عمار آن

: بكر ابى بن محمد -49

 به مادرش كه هنگامى الخليفه ذى در الوداع حجة در. است خثعمى عميس بنت اسماء مادرش) 53. (عثمان بن الّله عبد بكر ابى بن محمد

 جنگ در محمد. كرد ازدواج مادرش با) السالم عليه( على بكر، ابو مرگ از پس. گفت مى القاسم ابو او به عايشه. بزاد را او بود رفته حج

 براى و داشت شركت عثمان محاصره در كه بود كسانى جمله از بكر ابو بن محمد. داشت حضور نيز صفين در و بود  على همراه جمل

 مالك شدن كشته از پس. »است بكر ابو پشت از من پسر محمد«: فرمايد او باره در) السالم عليه( على امام. شد او خانه داخل كشتنش

 و كرد حركت او سوى به عاص بن عمرو. فرستاد او جنگ به را عاص بن عمرو و آمد گران معاويه بر. فرستاد مصر به را او امام اشتر،

 در و كشتند آوردند، بيرون آنجا از را او. شد پنهان اى خرابه در و خورد شكست حنفيه بن محمد گرفت در ميانشان در كه جنگى از پس

 شهر در و بردند دمشق در سفيان ابى بن معاويه نزد به كرده جدا تنش از سر كه اند گفته اى پاره سوزانيدند نهاده اى مرده االغ شكم

 و شد غمگين بسيار شد آگاه برادرش قتل خبر از چون عايشه. بگردانيدند چنين را سرش كه اسالم در است كسى نخستين او و گردانيدند

. گرفت عهده بر را ايشان تربيت و آورد خود نزد به را اش خانواده و فرزندان

 عمر و معاويه به نماز از پس چنانكه كرد تابى بى سخت عايشه) 313: 7( كثير ابن و) 154: 3( اثير ابن و) 61 -58: 6( طبرى روايت به

. فرستاد مى لعنت

: حنفيه بن محمد -50

 دانشمندان از. گذشت در) هجرى 81( سال به وى) 54. (است معروف حنفيه ابن به كه طالب ابى بن على االمام بن محمد القاسم ابو

 »حنفيه«. بود) السالم عليه( على فرزندان برترين) السالم عليهما( حسين امام و حسن امام از پس و روزگار شجاعان و عابدان و زاهدان

 از و لجيم بن حنفيه بن دول بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الّله عبد بن سلمة بن قيس بن جعفر دختر »خوله« مادرش. اوست مادر لقب

 منسوب بدو و معروف او بنام محمد پسرش و گرفت زنى به را او) السالم عليه( على و بودند گذاشته فروش به را او. بود رده اهل اسيران

 باز مدينه به كوفه از) السالم عليه( على شهادت از پس و داشت شركت نيز صفين در بود او همراه) السالم عليه( امام جنگهاى در. شد

. گذشت در سالگى پنج و شصت در 81 -80 سال در سرانجام تا ماند آنجا در و گشت
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: حكم بن مروان -51

 عصر در بود عفان بن عثمان عموى پسر. اموى قرشى مناف عبد بن شمس عبد بن امية بن العاص ابى بن حكم بن مروان الملك عبد ابو

 يا مكه در او تولد و يافت تولد خندق جنگ روايتى به و احد جنگ با زمان هم كه هجرت دوم سال به) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر

 تبعيد طايف به كفرش و فساد علّت به را »حكم« پدرش) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر زيرا بود طايف در كودكى از. افتاد اتفاق طائف

 بود كشيده سر خانه به حكم كه بار يك پيامبر گويند. داد مى گوش پيامبر اسرار به و كشيد مى سر پيامبر خانه در او كه گويند. بود كرده

 پدرش و مروان. است كرده مى تقليد را) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر حركات اى پاره و رفتن راه او كه گويند و كند كورش خواست مى

 عثمان آنكه تا. كنيم نمى نقض را پيامبر دستور ما گفتند و نپذيرفتند را مدينه به ايشان بازگشت عمر و بكر ابو و ماندند مدينه از خارج در

 به رو) السالم عليه( على روزى. داشت نگاه خود نزد در و برگزيد خود دبيرى به را مروان عثمان. گردانيد باز را دو آن و شد خليفه

 روز در. گفتند مى) خورشيد لعاب: (»باطل حيظ« او به. »تو فرزندان از و تو از محمد امت بر واى و تو بر واى«: گفت و كرد مروان

 يزيد بن معاويه مرگ از پس. ماند كوتاه او گردن پس آن از چنانكه گرديد معيوب گردنش و شد وارد او قفاى بر ضربتى عثمان محاصره

 بن الّله عبد با شام در فهرى قيس بن ضحاك. كردند بيعت حكم بن مروان با شام در نكرد، معين خود براى جانشينى كه آنجا از معاويه بن

 مادر با مروان. شد راست مصر و شام در مروان كار و شد كشته ضحاك و جنگيدند دمشق »راهط مرج« در هم با دو اين نمود بيعت زبير

 امانت به خائن تو«: گفت او به خالد »خيس پشت زن پسر اى«: گفت خالد به روزى. كند كوچك را خالد تا كرد ازدواج يزيد بن خالد

. »باشى

 كه همين گاه آن »اى گفته من به را مطلب اين كه نگو او به«: گفت مادرش. برد شكايت مادرش پيش مروان رفتار اين از خالد روزى

. كردند خفه را او هم با و برخاست خود كنيزان با آمد او نزد مروان

. اند شده كشته زنان بدست كه است كسانى معدود از مروان

: شيبانى مصقله 52

 اصحاب از) 55. (وائل بن بكر بن على بن صعب بن عكابة بن ثعلبة بن مالك ربيعة بن القيس امرى بن يثربى بن شبل بن هبيرة بن مصقله

 او بر كه هنگامى ربيعه كردن آرام در معاويه پيوست او سپاه به و گريخت معاويه سوى به سرانجام ولى. است) السالم عليه( على ياران و

. داشت شركت صفين جنگ در مصقله. گرفت كمك مصقله از بودند شوريده
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: معاويه -53

 هند مادرش) 56). (هجرى 59 يا 60( سال به متوفى اموى قرشى مناف عبد بن شمس عبد بن امية بن حرب بن صخر بن معاوية يزيد ابو

 دو ميان رسيد خالفت به) السالم عليه( على آنكه از پس. است شام در اموى سلسله مؤسس معاويه. شمس عبد بن ربيعة عقبة دختر

 معاويه زدند مى دامن آتش اين به كه كسانى رأس در و خواندند جاهلى تعصبات به را يكديگر مردم و افتاد اختالف قرشى و اموى خاندان

. دانستند نمى او شيرين حرفهاى جز چيزى خالفت از شام مردم كه حالى در برخاست عثمان خونخواهى به او. بود

 و پيچيده سر) السالم عليه( على اطاعت از نتيجه در شدند، جمع معاويه گرد به آزمندانشان و عرب تكرو قبايل بيشتر و شاميان از بسيارى

 براى عاص بن عمرو كه بود نمانده چيزى معاويه شدن اسير به و كرد نبرد او با صفين در. شد جنگ به ناگزير على. شد خالفت مدعى

. هستند قرآن داورى خواستار كه كنند وانمود و كنند نيزه سر بر را قرآنها تا گفت خود سپاه به. كرد سوار نيرنگى او نجات

 عنوان به را مصر العمر دام ما فرماندارى و فريفت اموال و هدايا و ها بخشش به را مردم معاويه و داد روى ديگرى سخت جنگهاى گاه آن

. داد عاص عمرو به پاداش

 مسلمين گردن بر روز سه و ماه سه و سال نود مدت به اموى دولت. شود چنين پيروزى صورت در كه بودند كرده شرط هم با قبال زيرا

 ها تهمت و ساخت ها دروغ و آورد پديد ها تحريف و گرفت بازى به را سنت و شريعت و ريخت زمين بر كه پاكى خونهاى چه. بود سوار

. زد

: رياحى معقل -54

 و شهامت با قهرمانى ،(...) سال به متوفى) 57( تميم، بن مناة زيد بن مالك بن حنظلة بن يربوع بن رياح فرزندان از رياحى قيس بن معقل

 رياست كوفه در. داشت شركت صفين جنگ در جمله از نبردها در. است بوده او مدافعان از و) السالم عليه( على امام شيعيان از. بود دلير

. بود شهر اين قهرمانهاى از و داشت

 ساخت مجهز سپاهى هزار با را او) السالم عليه( على و برد خطاب بن عمر نزد به شوشتر فتح خبر با همراه هرمزان با را او ياسر بن عمار

 و بدار ايمن و كن آرام را مردم. آمد خواهم آنجا به من چون. آى من ديدار به »رّقه« در و كن حركت نصيبين و موصل سمت به گفت و

 حركت آرام كن، اقامت شب در بگذار، پست زمينهاى از و كن حركت عصر و صبح »خنكاى« در مكن نبرد جنگد مى تو با كه كسى با جز

 و شد سحر كه همين و ده آسايش آن در را سربازانت و خود تن. است داده قرار آرميدن براى را شب خداوند زيرا مبر، راه شب در و كن،

. كن حركت يافت گسترش سپيده
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: احنث بن مغيره -55

 زهره بنى با او)  58(ثقفى، ثقيف بن عوف بن غيرة بن العزّى عبد بن سلمة ابى بن عالج بن وهب بن عمرو بن شريق بن احنث بن مغيرة

. شد كشته عثمان با و كرد سخت اى مبارزه عفان بن عثمان محاصره واقعه در مغيره. بود پيمان هم

: عبدى منذر -56

 اهللا صلّى( پيامبر عصر در. بود سخاوتمند سروران از). هجرى 161( سال به متوفى) 59( عبدى، خنيس بن عمرو بن بشر جارود بن منذر

 چيزهايى او از بعدها ولى سپرد بدو را استخر امارت امام و بود) السالم عليه( على با جمل جنگ در. يافت تولد) وسّلم وآله عليه

. كرد كنار بر نوشت او به كه اى نامه موجب به را او و شنيد ناخوشايند

 گويند. درگذشت آنجا در هجرى 61 سال در و گمارد هند حدود به را او زياد بن الّله عبيد و برتافت روى) السالم عليه( على از گاه آن

. است ثبت منابع در او اشعار. آمد مى شمار به شاعران از و داشت خوارج مذهب

: زرقى نعمان -57

(...)  سال به متوفى) 60( انصارى، خزرج بن جشم بن غضب بن مالك بن حارثة عبد بن زريق بن عامر بن نعمان بن عجالن بن نعمان

. بود انصار زبان و شاعر

 اشعار از و كرد شركت صفين در. داد مى عطايا او به آمد مى او نزد به كه كس هر زريق بنى از. گمارد بحرين بر را او) السالم عليه( على

. است ثبت ها تذكره و ادب منابع در وى

: بكالى نوف -58

 در. بود او خاص شيعيان از و) السالم عليه( على ياران از(...)  سال به متوفى بود، تابعين از كه) 61( بكالى، فضاله بن نوف يزيد ابو

 ده پند مرا گفت و آمد) السالم عليه( على نزد به كوفه مسجد ساحت

: مرقال هاشم -59

 »مرقال« به) هجرى 37( سال به صفين در مقتول) 62( زهرى، قرشى زهره بن مناف عبد بن اهيب بن مالك بن عتبة بن هاشم عمر ابو

 و نيكان از و دالور و قهرمان. آورد اسالم »فتح« روز در و كرد منزل كوفه در. است وقاص ابى بن سعد برادر پسر وى. است معروف

. شد ملقب »مرقال« به كرد مى حمل آنرا سرعت به چون و سپرد بدو را رايت صفين در امام. بود) السالم عليه( على ياران از و فاضالن

. شد كور چشمش شام يرموك جنگ در. آيد مى حساب به) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر اصحاب از وى

 هجده به جنگ اين غنايم. گفتند الفتوح فتح جلوالء، جنگ به. ساخت مغلوب را ايرانيان و گشود او را فارس سرزمين از »جلوالء«

. رسيد ميليون
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 طالب ابي بن على با موسى ابو اى: گفت بود كوفه امير وقت آن در. رفت اشعرى موسى ابو نزد به مرقال هاشم عثمان، شدن كشته از پس

 اكثريت و كنند مى چه مردم ببينيم بگذار مكن، شتاب: گفت موسى ابو كن بيعت است امت اين انسان بهترين پيامبر از پس كه) السالم عليه(

 پيامبر از پس كه است كسى با من بيعت اين: گفت مى نهاده چپ دست بر را خود راست دست كه حالى در شد خارج او نزد از. كيست با

. است امت اين انسان بهترين

 نخستين و رفت »قار ذى« در) السالم عليه( امام سوى به و برداشت بودند رسيده بلوغ سن به كه را آنهايى خود فرزندان از و آمد خانه به

 بود كرده دعا اش باره در امام. بود شده قطع او دستهاى شهادت از قبل. گرديد شهيد كنارش در صفين در و پيوست امام به كه بود كسى

. گردان او روزى را) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبرت مصاحبت نيز و خويش راه در شهادت... خداوندا: كه

: همام -60

 ياران و دوستداران و شيعيان از(...).  سال  به متوفى) 63( صباح، بن دول بن حارث بن ضبيعة بن عمرو بن مرة بن زيد بن شريح بن همام

 برد مى سود او مواعظ و مجالس از. بود على مالزمان از كرد مسكن كوفه در. بود مجتهد و وارسته و عابد مردى و) السالم عليه( على

. داشت محفوظ سينه در را امام نوادر و حكم از بسيارى

: عايشه -61

 گزارد نماز او بر هريره ابو و درگذشت سالگى شصت در) هجرى 59 يا 56 يا 58 يا 57( سال در) 64( بكر، ابو دختر عايشه الّله عبد ام

 و تحريكات و اقدامات به. بود) وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر همسران از و صحابه از و حديث راويان از شد سپرده خاك به بقيع در و

. ريخت زمين به آن در پاكى خونهاى و شدند قربانى آن در گناهى بى انسانهاى كه جمل جنگ آنهاست از. زد دست خونين حوادث

 او كار از زبير ابن و عاص بن عمرو و شعبه بن مغيرة چون بزرگى صحابيان حتى و انصار، و مهاجرين زنان و بازگشت مدينه به گاه آن

. شمردند زشت بصره به سپاه با همراه را او خروج نيز خوارج و كردند نكوهش

 باره در گويى مى چه المؤمنين ام يا: گفت بدو و رفت) رض( عايشه نزد به عبدى اوفى ام: نويسد مى) 256 ص( »القلوب ثمار« در ثعالبى

: گفت. كنى مى فكر كه است آن از كوچكتر: گفت اوفى ام. است آتش مستحق گفت. است كشته را خود كوچك كودك بچه كه زنى

 .است كشته را خود بزرگ فرزندان از نفر هزاران كه زنى باره در گويى مى چه: گفت اوفى ام. است آتش مستوجب
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: زهراء فاطمه -62

 سال در و شد متولد بعثت پنجم سال در روايتى به و بعثت دوم سال در) 65( ،)وسّلم وآله عليه اهللا صلّى( پيامبر دختر فاطمه الحسنين ام

 زندگى در. نيست آنها ذكر جاى اينجا و است آمده خاصه و عامه كتب در كه دارد سخنانى او باره در پيامبر. گرديد شهيد هجرت يازدهم

 پاره فاطمه«: فرمود كه شنيدند را پيامبر گفته اين همگى پيامبر صحابه آنكه با. رفت نمى آن انتظار كه ديد آزارهايى و ها دشوارى و دردها

. است رنجانيده مرا برنجاند را او كه هر و كرده شاد مرا كند شاد را او كس هر» .است من تن

» .است من نظر در مخلوق عزيزترين فاطمه«
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