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))))  المالس هَليع نْ َكالمٍ َلهم و المالس هَليع نْ َكالمٍ َلهم و المالس هَليع نْ َكالمٍ َلهم و المالس هَليع نْ َكالمٍ َلهم و ( ( ( (هَليع ا اضَْطَربَلم قاَلههَليع ا اضَْطَربَلم قاَلههَليع ا اضَْطَربَلم قاَلههَليع ا اضَْطَربَلم ـةِ  قاَلهكُومرِ الْحى أَمف هحابـةِ أَصكُومرِ الْحى أَمف هحابـةِ أَصكُومرِ الْحى أَمف هحابـةِ أَصكُومرِ الْحى أَمف هحابأَص : : : :
 وووو---- الْحرْب، و قَد  الْحرْب، و قَد  الْحرْب، و قَد  الْحرْب، و قَد     نَهِكَتْكُمنَهِكَتْكُمنَهِكَتْكُمنَهِكَتْكُم    أَمرِى معكُم على ما أُحب حتّى أَمرِى معكُم على ما أُحب حتّى أَمرِى معكُم على ما أُحب حتّى أَمرِى معكُم على ما أُحب حتّى  أَيها النّاس، إِنَّه لَم يزَلْأَيها النّاس، إِنَّه لَم يزَلْأَيها النّاس، إِنَّه لَم يزَلْأَيها النّاس، إِنَّه لَم يزَلْ

اللَّهاللَّهاللَّهاللَّه---- و ـنْكُمم أََخذَت  و ـنْكُمم أََخذَت  و ـنْكُمم أََخذَت  و ـنْكُمم أََخذَت      َلَقـد ،ـكأَنْه كُموـدعل ـىه و ،َتَرَكـت      َلَقـد ،ـكأَنْه كُموـدعل ـىه و ،َتَرَكـت      َلَقـد ،ـكأَنْه كُموـدعل ـىه و ،َتَرَكـت      َلَقـد ،ـكأَنْه كُموـدعل ـىه و ،يـراً      َتَرَكـتـسِ أَمأَم يـراً    كُنْـتـسِ أَمأَم يـراً    كُنْـتـسِ أَمأَم يـراً    كُنْـتـسِ أَمأَم كُنْـت
ناهياً َفأَصبحت الْيوم منْهِياً، و َقـد أَحببـتُم   ناهياً َفأَصبحت الْيوم منْهِياً، و َقـد أَحببـتُم   ناهياً َفأَصبحت الْيوم منْهِياً، و َقـد أَحببـتُم   ناهياً َفأَصبحت الْيوم منْهِياً، و َقـد أَحببـتُم    َفأَصبحت الْيوم مأْموراً، و كُنْت أَمسَِفأَصبحت الْيوم مأْموراً، و كُنْت أَمسَِفأَصبحت الْيوم مأْموراً، و كُنْت أَمسَِفأَصبحت الْيوم مأْموراً، و كُنْت أَمسِ

و ،قاءالْبو ،قاءالْبو ،قاءالْبو ،قاءونَ الْبلى ما َتكَْرهع َلكُممى أَنْ أَحل سونََليلى ما َتكَْرهع َلكُممى أَنْ أَحل سونََليلى ما َتكَْرهع َلكُممى أَنْ أَحل سونََليلى ما َتكَْرهع َلكُممى أَنْ أَحل سَلي.        

 

 نكوهش از نافرمانى كوفيان: درباره حكميت

من بود تا آنكه جنگ شـما را نـاتوان    اى مردم، همواره كار من با شما به دلخواه

جمعـى را گذاشـت، بـراى     كرد، به خدا اگر جنگ كسانى را از شما گرفـت، و 

بودم ولى امروز فرمانم  تر بود، من ديروز فرمانده و امير شما دشمنانتان نيز كوبنده

شـما زنـده مانـدن را     دارند، دهند، ديروز بازدارنده بودم كه امروز مرا باز مى ىم

 .كنم توانم شما را به راهى كه دوست نداريد اجبار دوست داريد، و من نمى

 


