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 ) ) ) )ووونْ    ونْمنْمنْمةٍ    مةٍخُطْبةٍخُطْبةٍخُطْبخُطْب    َلهَلهَلهَله    هَليعهَليعهَليعهَليع    المالسالمالسالمالسالمالس ( : ( : ( : ( :وووو    َقدَقدَقدَقد         َتـواَتَرت َتـواَتَرت َتـواَتَرت َتـواَتَرت             ـهَليع ـهَليع ـهَليع ـهَليع             الْأَخْبـار الْأَخْبـار الْأَخْبـار الْأَخْبـار     يالءـتبِاس يالءـتبِاس يالءـتبِاس يالءـتـحابِ     بِاسـحابِ أَصـحابِ أَصـحابِ أَصأَص    
    وووو        عبـاسٍ عبـاسٍ عبـاسٍ عبـاسٍ             بـنُ بـنُ بـنُ بـنُ             عبيداللَّـه عبيداللَّـه عبيداللَّـه عبيداللَّـه         همـا همـا همـا همـا     وووو    الْـيمنِ الْـيمنِ الْـيمنِ الْـيمنِ     عَلىعَلىعَلىعَلى    عامالهعامالهعامالهعاماله    عَليهعَليهعَليهعَليه    َقدمَقدمَقدمَقدم    وووو    الْبِالد،الْبِالد،الْبِالد،الْبِالد،    عَلىعَلىعَلىعَلى    معاوِيةَمعاوِيةَمعاوِيةَمعاوِيةَ    
    يدعسيدعسيدعسيدعن        سنبنبنبرانَ            برانََنمرانََنمرانََنما        َنماَلماَلماَلمَلم    َغَلبَغَلبَغَلبهِما    َغَلبَليهِماعَليهِماعَليهِماعَليرُ        عسرُبسرُبسرُبسنُ        بنُبنُبنُبطاةَ،    أَبِىأَبِىأَبِىأَبِى            بطاةَ،أَرطاةَ،أَرطاةَ،أَرأَر    َفقامَفقامَفقامَفقام    هَليعهَليعهَليعهَليع    المالسالمالسالمالسالمَلى    السَلىعَلىعَلىعـرِ     عنْبـرِ الْمنْبـرِ الْمنْبـرِ الْمنْبالْم    

    إِلَّـا إِلَّـا إِلَّـا إِلَّـا     هـى هـى هـى هـى     مـا مـا مـا مـا : : : : َفقـالَ َفقـالَ َفقـالَ َفقـالَ     الـرَّأْى، الـرَّأْى، الـرَّأْى، الـرَّأْى،     فـى فـى فـى فـى     َلهَلهَلهَله    مخاَلَفتهِممخاَلَفتهِممخاَلَفتهِممخاَلَفتهِم    وووو    الْجِهادالْجِهادالْجِهادالْجِهاد    عنِعنِعنِعنِ    أَصحابِهأَصحابِهأَصحابِهأَصحابِه    بَِتثاقُلِبَِتثاقُلِبَِتثاقُلِبَِتثاقُلِ    َضجِراًَضجِراًَضجِراًَضجِراً
    وووو. . . . اللَّهاللَّهاللَّهاللَّه    َفَقبحكَفَقبحكَفَقبحكَفَقبحك        أَعاصيرُكأَعاصيرُكأَعاصيرُكأَعاصيرُك            َتهبَتهبَتهبَتهب    أَنْتأَنْتأَنْتأَنْت    إِلَّاإِلَّاإِلَّاإِلَّا    َتكُونىَتكُونىَتكُونىَتكُونى    ممممَللََلَل    إِنْإِنْإِنْإِنْ    أَبسطُها،أَبسطُها،أَبسطُها،أَبسطُها،        وووو        أَقْبِضُهاأَقْبِضُهاأَقْبِضُهاأَقْبِضُها        الْكُوَفةُالْكُوَفةُالْكُوَفةُالْكُوَفةُ
            َقليلٍَقليلٍَقليلٍَقليلٍ        الْإِناءالْإِناءالْإِناءالْإِناء        ذَاذَاذَاذَا            منْمنْمنْمنْ            وَضرٍوَضرٍوَضرٍوَضرٍ            علىعلىعلىعلى        إِنَّنىإِنَّنىإِنَّنىإِنَّنى    عمرُوعمرُوعمرُوعمرُو    يايايايا    الَْخيرِالَْخيرِالَْخيرِالَْخيرِ    أَبِيكأَبِيكأَبِيكأَبِيك    َلعمرَُلعمرَُلعمرَُلعمرُ: : : : الشَّاعرِالشَّاعرِالشَّاعرِالشَّاعرِ    بَِقولِبَِقولِبَِقولِبَِقولِ    َتمثَّلََتمثَّلََتمثَّلََتمثَّلَ
ثُمثُمثُمقالَقالَقالَقالَ    ثُم    هَليعهَليعهَليعهَليع    المالسالمالسالمالسالمالس : : : :أُنْبِئْتأُنْبِئْتأُنْبِئْتراً        أُنْبِئْتسراًبسراًبسراًبسب    َقدَقدَقدَقد        اطََّلعاطََّلعاطََّلعنَ            اطََّلعمنَالْيمنَالْيمنَالْيمالْي        وووإِنِّىإِنِّىإِنِّىإِنِّى    و    وووو    اللَّهاللَّهاللَّهأَنَّأَنَّأَنَّأَنَّ    الَظُنُّالَظُنُّالَظُنُّالَظُنُّ    اللَّه    هؤُالءهؤُالءهؤُالءهؤُالء    مالَْقومالَْقومالَْقومالَْقو    
    بِمعـصيتكُم بِمعـصيتكُم بِمعـصيتكُم بِمعـصيتكُم     وووو    حقِّكُـم، حقِّكُـم، حقِّكُـم، حقِّكُـم،     عـنْ عـنْ عـنْ عـنْ     َتَفـرُّقكُم َتَفـرُّقكُم َتَفـرُّقكُم َتَفـرُّقكُم     وووو    بـاطلهِم بـاطلهِم بـاطلهِم بـاطلهِم     علىعلىعلىعلى    بِاجتماعهِمبِاجتماعهِمبِاجتماعهِمبِاجتماعهِم        منْكُممنْكُممنْكُممنْكُم            سيدالُونَسيدالُونَسيدالُونَسيدالُونَ    

كُمإِمامكُمإِمامكُمإِمامكُمى    إِمامىفىفىفقِّ    فقِّالْحقِّالْحقِّالْحالْح    وووو    هِمتطاعهِمتطاعهِمتطاعهِمتطاع    مهإِماممهإِماممهإِماممهى    إِمامىفىفىفلِ،    فلِ،الْباطلِ،الْباطلِ،الْباطالْباط    وووبِبِبِبِ    وهِمأَدائهِمأَدائهِمأَدائهِمإِلىإِلىإِلىإِلى    الْأَماَنةَالْأَماَنةَالْأَماَنةَالْأَماَنةَ    أَدائ    بِهِمصاحبِهِمصاحبِهِمصاحبِهِمصاح    وووو    
،كُمياَنتخ،كُمياَنتخ،كُمياَنتخ،كُمياَنتخ    وووو    هِمالحبِصهِمالحبِصهِمالحبِصهِمالحى    بِصىفىفىفف    مهبِالدمهبِالدمهبِالدمهبِالد    وووو    كُمَفسادكُمَفسادكُمَفسادكُمَفَلـوِ َفَلـوِ َفَلـوِ َفَلـوِ . . . . َفساد     نْـتائَْتم نْـتائَْتم نْـتائَْتم نْـتائَْتم     كُمـدأَح كُمـدأَح كُمـدأَح كُمـدلـى     أَحلـى علـى علـى عـبٍ         عـبٍ َقعـبٍ َقعـبٍ َقعَقع        
يتَلَخشيتَلَخشيتَلَخشيتأَنْأَنْأَنْأَنْ    َلَخش    بذْهيبذْهيبذْهيبذْهي        هالَقتبِعهالَقتبِعهالَقتبِعهالَقتبِع     . . . .مأَللَّهمأَللَّهمأَللَّهمإِنِّىإِنِّىإِنِّىإِنِّى    أَللَّه    َقدَقدَقدَقد    ملْتُهلمملْتُهلمملْتُهلمملْتُهلم    وووى،    ولُّونى،ملُّونى،ملُّونى،ملُّونم    وووو    متُهمئسمتُهمئسمتُهمئسمتُهمئس    وووى،     وونمـئى، سونمـئى، سونمـئى، سونمـئس    
    الْملْحالْملْحالْملْحالْملْح        يماثُيماثُيماثُيماثُ        َكماَكماَكماَكما        قُلُوبهمقُلُوبهمقُلُوبهمقُلُوبهم            مثْمثْمثْمثْ        اللَّهماللَّهماللَّهماللَّهم    منِّى،منِّى،منِّى،منِّى،    َشرّاًَشرّاًَشرّاًَشرّاً    بِىبِىبِىبِى    أَبدلْهمأَبدلْهمأَبدلْهمأَبدلْهم    وووو    منْهممنْهممنْهممنْهم    َخيراًَخيراًَخيراًَخيراً    بِهِمبِهِمبِهِمبِهِم    َفأَبدلْنىَفأَبدلْنىَفأَبدلْنىَفأَبدلْنى
        هنالكهنالكهنالكهنالك    . . . . َغنْمٍَغنْمٍَغنْمٍَغنْمٍ    بنِبنِبنِبنِ    فراسِفراسِفراسِفراسِ    بنىبنىبنىبنى    منْمنْمنْمنْ    فارِسٍفارِسٍفارِسٍفارِسٍ    أَلْفأَلْفأَلْفأَلْف    بِكُمبِكُمبِكُمبِكُم    لىلىلىلى    أَنَّأَنَّأَنَّأَنَّ    َلوددتَلوددتَلوددتَلوددت    اللَّهاللَّهاللَّهاللَّه    وووو    أَماأَماأَماأَما    الْماء،الْماء،الْماء،الْماء،    فىفىفىفى
    َلوَلوَلوَلو        توعدتوعدتوعدتوعد            أَتاكأَتاكأَتاكأَتاك            منْهممنْهممنْهممنْهم        َفوارِسَفوارِسَفوارِسثْلُ    َفوارِسثْلُمثْلُمثْلُمةِ    ميمةِأَريمةِأَريمةِأَريميمِ    أَرميمِالْحميمِالْحميمِالْحمالْح    ثُمثُمثُمَنَزلََنَزلََنَزلََنَزلَ    ثُم    هَليعهَليعهَليعهَليع     المالـس المالـس المالـس المـنَ     الـسـنَ مـنَ مـنَ مـرِ     منْبـرِ الْمنْبـرِ الْمنْبـرِ الْمنْبالْم . . . .
    إِنَّمـا إِنَّمـا إِنَّمـا إِنَّمـا     وووو    الـصيف، الـصيف، الـصيف، الـصيف،     وقْـت وقْـت وقْـت وقْـت     ههنـا ههنـا ههنـا ههنـا         الْحميمالْحميمالْحميمالْحميم    وووو    السحاب،السحاب،السحاب،السحاب،    هوهوهوهو    وووو    رمىرمىرمىرمى    جمعجمعجمعجمع    الْأَرميةُالْأَرميةُالْأَرميةُالْأَرميةُ: : : :     أَقُولُأَقُولُأَقُولُأَقُولُ    

َخصَخصَخصرُ    َخصرُالشّاعرُالشّاعرُالشّاعالشّاع    حابسحابسحابسحابس    الصالصالصالصفيفيفيفبِالذِّكْرِبِالذِّكْرِبِالذِّكْرِبِالذِّكْرِ    ي    أَنَّهلأَنَّهلأَنَّهلأَنَّهل    أََشدأََشدأََشدفُوًلا    أََشدفُوًلاجفُوًلاجفُوًلاجج    وووو    َرعأَسَرعأَسَرعأَسَرعخُفُوفاً،خُفُوفاً،خُفُوفاً،خُفُوفاً،        أَس    أَنَّهلأَنَّهلأَنَّهلأَنَّهالالالال    ل    ماءماءماءماء    
،يهف،يهف،يهف،يهف    وووكُونُ    إِنَّماإِنَّماإِنَّماإِنَّما    وكُونُيكُونُيكُونُيي    حابالسحابالسحابالسحابيلَ    السيلََثقيلََثقيلََثقرِ    َثقيرِالسيرِالسيرِالسيالس    هالئتاملهالئتاملهالئتاملهالئتامل    ،بِالْماء،بِالْماء،بِالْماء،بِالْماء        وووو        كذلكذلكذلككُونُ        الالالال        ذلكُونُيكُونُيكُونُيى        يىفىفىفاالَكَْثرِاالَكَْثرِاالَكَْثرِاالَكَْثرِ        ف    
ـ     الـشّاعرُ الـشّاعرُ الـشّاعرُ الـشّاعرُ     أَرادأَرادأَرادأَراد    إِنَّمـا إِنَّمـا إِنَّمـا إِنَّمـا     وووو    الـشِّتاء، الـشِّتاء، الـشِّتاء، الـشِّتاء،     زمـانَ زمـانَ زمـانَ زمـانَ     إِلّاإِلّاإِلّاإِلّا صـ وصـ وصـ وصومَفهمَفهمَفهمةِ     َفهرْعةِ بِالـسرْعةِ بِالـسرْعةِ بِالـسرْعـوا     إِذاإِذاإِذاإِذا    بِالـسعـوا دعـوا دعـوا دعد    وووإِذَاإِذَاإِذَاإِذَا    الْإِغاَثـةِ الْإِغاَثـةِ الْإِغاَثـةِ الْإِغاَثـةِ     و    

        منْهممنْهممنْهممنْهم    أَتاكأَتاكأَتاكأَتاك    دعوتدعوتدعوتدعوت    َلوَلوَلوَلو    هنالكهنالكهنالكهنالك: : : : َقولُهَقولُهَقولُهَقولُه    ذلكذلكذلكذلك    علىعلىعلىعلى    الدليلُالدليلُالدليلُالدليلُ    وووو    استُغيثُوا،استُغيثُوا،استُغيثُوا،استُغيثُوا،
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  سست ياران از رنجش

  

  )شاميان پيروزى و كوفيان شكست علل (ملتها شكست علل

 ببنـدم  يـا  بگشايم را آن كه است، نمانده باقى من دست در كوفه شهر جز اكنون

!! طوفانهـا  و مـصيبتها  همـه  ايـن  برابـر  هـم  آن باشى، مرا تو فقط اگر كوفه اى

 اى سـوگند  پـدرت  جـان  به: آورد مثال شاعر گفته به آنگاه. باد زشت ات چهره

 رسيده خبر من به: داد ادامه سپس. داشتم پيمانه و ظرف از اندكى سهم كه عمرو

 بـه  شام مردم كه دانستم مى خدا به سوگند يافت، تسلط يمن بر ارطاه بن بسر كه

 وحـدت  خـود،  باطـل  كردن يارى در آنها زيرا. كرد خواهند غلبه شما بر زودى

 و كرده نافرمانى حق در را خود امام شما متفرقيد، حق از دفاع در شما و دارند،

ـ  خود رهبر به نسبت آنها. فرمانبردارند باطل در را خود آنهاامام  شـما  و دارامانت

 و فساد به شما و مشغولند آبادانى و اصالح به خود شهرهاى در آنها خيانتكاريد،

 امانـت  شـماها  از يكى به را آب چوبى كاسه من اگر) ايد فرومايه آنقدر (خرابى

  .بدزديد را آن بند كه ترسم مى دهم

  

  خيانتكار امت به نفرين

 خسته مرا نيز آنها و كردم خسته مداوم تذكرهاى و پند با را مردم اين من خدايا،

 بـه  ام، شكـسته  دل آمده، ستوه به آنان از من و آمده، ستوه به من از آنها نمودند،

 آنهـا  بـر  مـن  از بـدتر  من جاى به و فرما، مرحمت من به بهتر افرادى آنان جاى

. كن آب شود، مى حل آب در نمك كه آنچنان را، آنان دلهاى خدايا،. كن مسلط

 بـن  فراس بنى از سوار هزار كوفيان، شما جاى به داشتم، دوست د،سوگن خدا به
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 آمدنـد  مـى  تو نزد ايشان از سوارانى خواندى، مى را آنان اگر: (كه داشتم مى غنم

  .)تابستانى ابر چون تازنده و مبارز

 


