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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 قدمه ناشرم

را  بخشش او و كمك ،كنيممى ستايشحمد ورا  ، اوستخدابراى ستايش 

كسى را  .بريمناه مىپبه خدا  كارهای ناشايست خود، نفس و از شرّ و  ،طلبيممی

هدايت  ،مراه كردگكسى را كه خدا  شود ونمىگمراه  ،هدايت كرد خداكه 

ن بدو ست وتنها، دنداردهيم كه هيچ خدايى جز اهلل وجود یشهادت م .شودنمى

بركات خداوند تا  .اوستفرستاده  بنده و صدهيم كه محمدیشهادت م .شريك

 .راوانفسالمى  ،سالم بر او و، يروان نيكنامش بادپ خاندان و روز قيامت بر او و

حضرت  بهترين راهنما، كالم خداست، و گفتار،ترين اما بعد، همانا صادق

ت عبد ،اوست. هر نوآورى كاردر  بدعت ،بدترين كارها است، و صرسول

است. حضرت  دوزخدر  ،دبدعت آورَكه  هر و ،مراهىگ هر بدعت، و است

 [معنا نظر از بار پر و لفظ، نظر از مختصر] جامع كلمات با» :فرمود صرسول

 از مختصر]به من كلمات جامع »در روايت ديگر: و  .(1)«شدم مبعوث به پيامبری

 .(2)«ده استعنايت ش [معنا نظر از بار پر و لفظ، نظر

                                                            
 (.523(، صحيح مسلم، حدیث )7273حدیث ) ،یصحيح بخار -1
 (.523حدیث )صحيح مسلم،  -2



 ی از سخنان علیاگزیده   4

، چهار هزار را مالحظه كردم ديث مسنداحا»: گفتدر اين مورد بوداود اامام 

 .(1)«تنها چهار حديث است ،امر ةنتيجه رسيدم كه خالصاين به پس  ؛حديث است

ا ت ،دسته بندى كنند وآوری ها را جمعدانشمندان سعى كردند كه اين حديث

 بنا هاآن دين اسالم بر اساس گرد آورد كهودو حديث چهل :آنكه امام نووى

 .استشده 

 .(2)«هستم من از او على از من است و» اكرم همچنين فرمود:رسول 

آوری نموده را جمع سخنانی -دخدا حفظش كنكه  -ما، خالد زهرانى شيخ

را در رأس  علی نانكه امير المؤمنينچ ؛است كه در تأييد سخن باالست

. غتدر بال صحضرت رسولسخن  دهندةو ادامهدهد، یقرار م پيامبربيت اهل

از و كند یم تأييد حضرت على در شأنِاين نكته را  مذكور  در حديثِ

 ،تبيان كرده اس هل حديث(چ)در كتابش امام نووى  را كه ایشيوه ،رگدي سوی

رائه نكات و مسائلی نيز بدان شيوه افزوده و در كتاب حاضر ا ودر پی گرفته 

 نموده است.

 رگروشن كتابی ،افتخار نشر آن را دارد «اصحاب جمعيت آل و»كه  اين اثر،

البالغه را در اختيار نهج های[ پنهاند تا مفاهيم ]و پيامكوشمی است كه

ترين كتاب شيعة اماميه و اثری مهم« البالغهنهج». بگذاردوار گان بزرگوانندخ

 :ستا هفتگآن دربارة  ،«محمد عبده» ،آن شيعى غير مفسر و شارحِاست كه 

اهى گكه در هر جاي چنين تصور كردمآن را ورق زدم. ات از صفح رخیب»

 ،در فصاحت و ،يستكشور ،در بالغت است؛ای مهيو حمله ،استپبر نبردی

                                                            
 .9، ص جامع العلوم والحكمابن رجب حنبلی،  -1
 (.119( و سنن ابن ماجه، حدیث )3719(، جامع ترمذی، حدیث )17545حدیث ) مسند احمد، -2



  5ای از سخنان علیگزیده

های راستی كه سپاهِ خطابه و لشكر سخنوری و صفوفِ آراسته و دسته ؛هيبتى

شكاف، هایِ دلبا زبانِ شمشير درخشانِ كاری و با نيزه ؛رانَدمنظم به پيش می

با براهينِ نافذ، چون دندانِ شيرِ خونخواره قلب اوهام را  ؛و خوردند گرمِ زد

سركشی و بازيگریِ  ؛مانَدمكد كه اثری از حيات برای اوهام نمیچنان می

هایِ خاطرهشمشير و نيزة خود را به آوردگاهِ  ؛داردها را از ميان برمیوسوسه

اين ميان چيزی نگذشت كه  درپردازد. رسانَد و به كشتارِ آنان میبدنهانی می

ها فرو ديدم ناگهان حق پيروز گشته و باطل در هم شكسته، تا گرد و غبارِ شك

نشسته، و به راستی كه مدبّرِ آن دولت و قهرمان آن حمله، همان پرچمدارِ 

  .(1)«است طالبابیبنپيروزش علی

 :كندمى سفارش پسرشبه  در اين مورد «يازجى»

، ىودت برتر باش، از همساالن خارشگن فنِ در علم، ادب وخواستى اگر »

 .(2)«ىرا حفظ كن البالغهنهج بايد قرآن و

چنين سخن  اهميت كتاب نهج البالغه ارزش و در غيرشيعی]وقتی علمای 

هنوز  با وجود اين،گويند؟ چه می وی ةپس علمای شيعه دربارگويند[ می

 شود. [ بر اين كتاب وارد میبعضی علما هايی ]از جانباعتراض

 /بخاری پيروی كرده است. مام بخارىا ةشيواز بيشتر نيز شيخ زهرانى  
ه كار باحاديث  صحيح بندىِدستهبرای ساماندهی و را  اشهیفقهای دانسته

 و شرحوينی برگزيد كه از هرگونه عناچنان ش كتابهای و برای فصل گرفت

 است. نيازبیتوضيح 

                                                            
 مقدمه شرح نهج البالغه امام محمد عبده. -1
 .154القرآن، ص ينظرات ف -2
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معرفت  از حكمت واين كتاب آنچه در ا يم كه بخواهمیاز خداى متعال 

ى ما برا ىياين كتاب را راهنما روشن گرداند وما را ى هاچشم دل و ،استآمده 

 ناظهار اينكه اعتقاد امير المؤمني و داتحقيقت عبا شناختِقرار دهد در 

يم نازل شده آياتى كه در قرآن كردر   همان چيزى است كه در سنت آمده و

  يابد.یبه نعمت او صالحات كمال م هسپاس خداوند ك و ؛است

 .است جهانيانپروردگار  مخصوصِ ،حمد :آخرين سخن ما اين است كه و
 

 پژوهش و تحقيقگروه 

 صحابا انجمن آل و



 
 

 
 

 

 تقدیم به 

 

 ... اين نسل

 صپيامبرش كه خدا و كسی انِدوستدار ان ملت مسلمان وبه جوان
 ؛دنرا دوست داراو 

 خليفه از ، چهارمينگبزر امام دوستدارن ،به جوانان ملت اسالم

 صامبر اسالميپ كه كسی، هشدامامان هدايت از و خلفاى راشدين
  گفت:ربارة او د

 را[ بريخ] یو دست به خدا كه دهمیم یكس به فردا را پرچم اين»

 هم رسول و خدا و دارد دوست را رسولش و خدا او كند؛یم فتح

 .(1)«دارند دوست را او
 هديهآنان به را كننده عبارات هدايت و امام علیاين سخنان 

 كنم.مى

                                                            
 1/121: (، بحار االنوار، مجلسی2404(، صحيح مسلم: حدیث )4210حدیث ) صحيح بخاری: -1

 .1/165و منهاج الصالحين، وحيد خراسانی 





 
 

 

 پیشگفتار

 بن محمدخدا بر درود  و، ستايش خدا را، كه پروردگار جهانيان است

 نشهمه يارا ، وان پاكشهمسر وبرخاندان  وبرترين پيامبران خدا،  صاهللعبد

فتح  سوره 29در آيه و  شان،خواندمى با باالترين صفت قرآنآنانكه در  ؛باد

 د:ايفرممیآنان  ةدربار

ولح ﴿ ٌد رَسح َمَّ اءح لََعَ ُمح ِشدَّ
َ
ِيَن َمَعهح أ ِ َواَّلَّ اااَّللَّ فَّ ْم رح  رِ رحََحَاءح لْكح ْم تََراهح عاً بَيَْنهح كَّ

ِ َورِْضَواناً ِسيَماهح  وَن فَْضاًل ِمْن اَّللَّ داً يَبَْتغح جَّ وهِِهْم مِ وح ْم ِِف سح وِد جح جح ثَرِ السُّ
َ
ْن أ

ْم ِِف الِ  ْم ِِف اتلَّْوَراةِ َوَمَثلحهح ْخَرَج شَ َزْرع  كَ ْْنِيِل َذلَِك َمَثلحهح
َ
هح فَآَزَرهح فَاسْ  أ

َ
َتْغلََظ ْطأ

اَع ِِلَِغيَظ بِِهْم  رَّ ْعِجبح الزُّ وقِهِ يح فَّ افَاْسَتَوى لََعَ سح ِيَن آَمنحواَر وََعَد الْكح ح اَّلَّ ا َّللَّ
ْجراً َعِظيماً 

َ
ْم َمْغفَِرةً َوأ اِِلَاِت ِمنْهح  .﴾وََعِملحوا الصَّ

و كسانى كه با اويند بر كافران سختگير ]و[ با  پيامبر خداست (ص) محمد»

بينى فضل و خشنودى خدا را همديگر مهربانند آنان را در ركوع و سجود مى

هايشان است اين صفت خواستارند عالمت ]مشخصه[ آنان بر اثر سجود در چهره

ود اى است كه جوانه خشتهل آنها در انجيل چون كِثَايشان است در تورات و مَ

 ان را بههاى خود بايستد و دهقاند و آن را مايه دهد تا ستبر شود و بر ساقهبرآور

ه كسانى شگفت آورد تا از ]انبوهى[ آنان ]خدا[ كافران را به خشم دراندازد خدا ب

عده واند آمرزش و پاداش بزرگى از آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده

 ،«است داده

 فرمايد:یسوره توبه م 100و در آيه 
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نَصارِ ﴿
َ
َهاِجرِيَن َواأل وَن ِمْن الْمح

ح ل وَّ
َ
وَن األ ابِقح ِ  َوالسَّ ْم بِإِْحَسان  َرِضَ يَن اتَّبَ َواَّلَّ  عحوهح

ْم َجنَّات  َتْ  َعدَّ لَهح
َ
وا َعنْهح َوأ ْم َورَضح ح َعنْهح نْ رِي َتْ اَّللَّ

َ
بَداً َهارح َخاِِلِيَن فِيهَ َتَها األ

َ
ا أ

 .﴾الَْعِظيمح َذلَِك الَْفْوزح 
ن پيروى و پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كسانى كه با نيكوكارى از آنا»

ده هايى آماكردند خدا از ايشان خشنود و آنان ]نيز[ از او خشنودند و براى آنان باغ

اند اين است كرده كه از زير ]درختان[ آن نهرها روان است هميشه در آن جاودانه

 .«گهمان كاميابى بزر

 گويد:سوره احزاب می 33آنان كه خدای بزرگ در موردشان در آيه 

َج اْْلَاهِلِ ﴿ نَّ َوال َتََبَّْجَن َتََبُّ  ايَّةِ َوقَْرَن ِِف بحيحوتِكح
َ
وََل َوأ

ح
الةَ َوآتِيَ أل  قِْمَن الصَّ

ح  َما يحرِيدح اَّللَّ وََلح إِنَّ َ َورَسح ِطْعَن اَّللَّ
َ
ََكَة َوأ ْهَل اْلَ َعنْ ْذهَِب  ِِلح الزَّ

َ
ْم الر ِْجَس أ يِْت كح

ْم َتْطِهرياً  َِركح   .﴾َويحَطه 
هاى خود را هايتان قرار گيريد و مانند روزگار جاهليت قديم زينتو در خانه»

 اش را فرمان بريدآشكار مكنيد و نماز برپا داريد و زكات بدهيد و خدا و فرستاده

ك و پيامبر[ بزدايد و شما را پاخواهد آلودگى را از شما خاندان ]خدا فقط مى

 «.پاكيزه گرداند

مملو است از  متعال،كتاب خداى  و آيات ديگری كه در شأن آنهاست.

ود تخرشان نمآنانی كه خداوند مف پيامبر اكرم؛ گرانقدرِ پيروانِ افتخارات ياران و

 .صصحابی بودنِ رسولش شرفِبه 

 عبارتند منزلت قام وم در صياران واصحابش نزديكترين همچنين بهترين و

عثمان ذو  ،عمر فاروق، أبو بكر صديق ،خلفاى راشدين و شچهار داماد: از

عيم ن ر بهشتِرا با ايشان د ما وندخدا . سبطينپدر على مجتبى  نورين، وال

 .جمع نمايد



 11 پيشگفتار

 و رگهدايت ةهارم وخليفچفتار امام گ بيكران با هم در درياى كتابدر اين 

بهشت  ةوعدكه  ده نفریاز بينِ  ؛كنيمسِير می طالبابىابن، علیشدههدايت

سر عموى پ ؛تر استنزديكاز همه  صرسول به از لحاظِ نَسَبی ،اندداده شده

دو  إحسين در حسن وپ، است ‘بتول ةدخترش فاطم شوهرِ وايشان 

اخالق  صاحب كرم و ،سواران ترينِشجاع، وحى كاتبانِاز بهشت، سيد اهل 

 اراده]حتی[  شر قاتلگا مكر كشته شد، وه شهيدى كه ب ،علم وحلم  عظيم و

 داشت.را ن وروبرو شدن با اجرأتِ  كرد، می

، يشتوجيهات زيبا ش وگسخنان بزردر كنيم سِير میكرار  اين حيدرِ همراه

فت گاستدالل ش الفاظ دلنشينش و و بسيارش،دانش  ى وگهاى هميشسفارش

كتابى  كنيم،، بسنده میآمده است (1)«البالغهنهج»ه كه در چبه آناز گفتارِ او يزش. گان

 :اندفتهگآن دربارة  جايى كه تا، هاستكتاب ترينِصحيح ،اماميه ةشيعكه در نزد 

هاى كتاب آيه ةبا عصار، ى خداوند آن را به نظم كشيدهيوگكتابى كه »

فرقى در حقيقت با وحى ، زندىم قلم آن مانند وحى است كه حرف، مفصل

 «.نشده است لاينكه از آسمان ناز بجز ،ندارد

 (2)خالد بن احمد الزهرانی

                                                            
باشد که با می« شرح نهج البالغه شيخ محمد عبده» منبعی که روایات این کتاب از آن نقل شده، -1

تر خوانندگان ی دستيابی سادهوجود اعتبار و وثاقت، در ایران چندان مرسوم و متداول نيست. لذا برا
محترم به متن عربی، سخنان امام علی بر اساس نسخه فيض االسالم است که آن نيز به نوبه خود، از 
نسخۀ شریف رضی )متوفی قرن چهارم( استفاده نموده است. همچنين در ترجمه آنها نيز از 

رم شيرازی، محمد آیتی، محمد های فارسی استفاده شده است؛ از جمله: ناصر مكامعتبرترین ترجمه
 دشتی، سيد جعفر شهيدی و محمدتقی جعفری. )ویراستار(

 kzahrany@gmail.comایميل نویسنده:  -2





 
 

 

آمده آن  هایويژگی باره توحید وفتار ايشان درگاز آنچه 

 است

 امامان  نه شناختِ ،توحيد است خداشناسى و ،مهمترین اصول ایمان *

كمال  و ،است [خدا] شناخت او ،دين اساسِ» فرمود: حضرت على

و يگانه  يكتا ،به وجودِ او تصديق كمالِ ، واوست وجودِصديق ت شناختِ او،

  .(1)«، خالص كردن ]عبادت[ برای اوستيكتاپرستی كمالِ ست، ووا دانستنِ

  اه الهى بدون واسطهگدره ب ز راه دعابيان مسئله توحيد ا *

دنِ شپس پيروزی را از او بجوييد، و روان » فرمود: حضرت على

ها را از او بخواهيد، و هر چه خواهيد از او بطلبيد، عطا و بخششِ او را نعمت

نيست كه شما را از او جدا سازد، و دری نيست كه بر  بیحجا درخواست كنيد،

 .(2)«رویِ شما بسته مانَد

ای تا واسطه خدایش، وميان او واسطه  برای دور کردنبه پسرش  ایشانوصيت  *

، که ]این استخاره کندکه  کردیتوصيه مپسرش  هبکه  طورميان آنها نباشد؛ همان

   کندرا از او نفی می علم غيب کار[

 خدا بسپار كه خود راه در تمام كارها خويشتن را ب» فرمود: حضرت على

را  پروردگارتنگام دعا با اخالص ه به؛ اىمطمئن و نيرومند سپرده به پناهگاهى
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آنچه خير  و همواره از خدا بخواه كه ؛كه بخشش و حرمان بدست اوست، بخوان

چه ، در وصيتم دقت كن و آن را سرسرى مگير؛ برايت پيش آورد ستاو نيك 

دانشى كه نفع نبخشد در  آگاه باش! ست كه سودمند باشد.ا اينكه بهترين گفته آن

 . (1)«بخشدسود نمى، راگرفتن نيستسزاوار ف و دانشى كه آن خيرى نيست،

که  شوداستنباط مىچنين از آن که  صوش پيامبر اکرماز ر ایشان پيروى *

 نيستند پيامبران ۀو آنها در درجئمه نازل نشده اوحى به 

 و شما بين چرا] اينكه مورد در شما اعتراض اما و» فرمود: حضرت على

 خود راى به من كه نبوده حكمى اين امرفتاركرده تساوى به[ مسلمانان ريسا

 كه دانيممى شما و من بلكه باشم، داده انجام دلم خواسته طبق بر و كرده صادر

 آنچه در و؛ است داده انجام و آورده صپيامبر كه است دستورالعملى همان اين

 نيازى شما به صادركرده، را آن فرمان و نموده مشخص را آن بندىسهم خداوند

 داشتهاعتراضى من به تواندنمى ديگرى نه و شما نه سوگند خدا به پس. نداشتم

 و ىيشكيبا و سازد متوجه حق سوى به را شما و ما هاىقلب خداوند .باشد

 .(2)«نمايد الهام ما به را[ حقتحمل] استقامت

 و، دهندکه بخواهند انجام میکارى ئمه هر ا اعتقاد که ایندربارۀ  یشاناانكار  *

 ائمه ۀبه وسيلجز  شودانسان هدایت نمى  اینكه

اى فرزند ، خود را در آنچه ميان تو و ديگران » فرمود: حضرت على

پس براى ديگران دوست بدار آنچه براى خود دوست  ؛است، ترازويى پندار

                                                            
 .31نامه  -1
 .205خطبه  -2



 15 های آن آمده استآنچه از گفتار ایشان درباره توحيد و ویژگی

 ،و به كس ستم مكن ؛خواهىیى ديگران مخواه آنچه براى خود نمدارى و برامى

ونه كه به ديگران نيكى كن، همانگ؛ تو ستم كنند همانگونه كه نخواهى كه بر

از خود نيز زشت  ،دارىشت مىآنچه از ديگران ز ؛خواهى به تو نيكى كنندمی

ت كه از تو نيز ، سزاوار اسسازدمى خشنودترسد ومى بدار. آنچه از مردم به تو

 و ،شددانى اندك باچند، آنچه مى، هر دانى مگوىبه مردم همان رسد. آنچه نمى 

خودپسندى،  بدان كه و ،پسندى كه به تو گويند، تو نيز بر زبان مياورآنچه نمى

خرد آدمى. سخت بكوش، ولى گنجور ديگران  آفتِ صواب است و راهِ خالفِ

 .(1)«خويش يافتى، به پيشگاه پروردگارت بيشتر خاشع باش چون راهِ و ،مباش

و هر طور که بخواهند در آن  است خواست امامآخرت به  دنيا و]امورِ[ چگونه  *

مالک سود و زیانِ خود نيستند، و باید کار کنند و از  کنند، در حالی کهتصرف می

 شک آنها معصوم نيستندیب ؟زندگی[ استفاده کنند ۀوسایلِ ]روزمر

نى در پيش روى الت و بس طوبدان راهى پر مشق» فرمود: حضرت على

زاد و  گيرىش فراوان، و اندازهالبايسته، و تدارى، و در اين راه بدون كوشش 

بار  ،ل خودبيش از تحم .ه، موفق نخواهى بودبار گنا توشه، و سبك كردنِ

گر مستمندى ت. ااسآور تو عذاب ها بر دوش منه، كه سنگينى آن براىمسئوليت

برد و فردا كه به آن نياز دارى به تو باز یات را تا قيامت مرا ديدى كه توشه

و اگر  ؛او را غنيمت بشمار و زاد و توشه را بر دوش او بگذار گرداند، كمكیم

ممكن است روزى  قدرت مالى دارى بيشتر انفاق كن و همراه او بفرست، زيرا

به هنگام . جوى چنين فردى باشى و او را نيابىودر رستاخيز در جست

سختى و غنيمت بشمار، تا در روز  نيازى، اگر كسى از تو وام خواهد،یب
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هاى صعب العبورى بدان كه در پيش روى تو، گردنه .تنگدستى به تو بازگرداند

ند باران است، و آن كه كُباران به مراتب بهتر از سنگينكه حال سبك وجود دارد،

حركت، بهشت و  و سرانجامِ ورزد؛میشتاب كسی است كه رود حالش بدتر از 

ا وسائلى مهي ،آخرت رسيدن به يا دوزخ خواهد بود، پس براى خويش قبل از

آمدنت آماده كن، زيرا پس از مرگ، عذرى  ساز، و جايگاه خود را پيش از

 .(1)«شود، و راه باز گشتى وجود نداردیپذيرفته نم

 طور بخواهد در آن تصرفهر  و است امام آخرت به خواستِ دنيا و اینكه انكار *

  کندمى

 كه بردنمى بهشت به را انسانى خداوند هرگز» فرمود: حضرت على

 او حكم .است رانده بهشت از آن سبب به را ملكى كه باشد شده عملى مرتكب

 از هيچيك و خدا ميان و؛ است يكسان زمين روى مردم و هاآسمان اهل بر

 آن بر كرده حرام جهانيان برهمه كه را چيزى كه نيست اىمصالحه بندگانش

  .(2)«باشد نموده مباح بنده

دو چيز در زمين ماية امان از عذاب خدا » فرمود: حضرت علىهمچنين 

، اما بدان چنگ زنيد ، پس ديگرى را دريابيد وآن دو برداشته شدبود: يكى از 

كه  ،باقيمانده، استغفار است امانِ بود و صرسول خدا ،ه برداشته شدامانى ك

 :فرمايدسوره انفال می 33در آيه خداى بزرگ 

ح ٱَوَما ََكَن ﴿ نَت فِيِهۡمۚۡ َوَما َكَ  َّللَّ
َ
ۡم َوأ َبهح ِ ح ٱَن ِِلحَعذ  َبهح  َّللَّ ِ َعذ  ۡم يَۡسَتۡغفِرح مح وَن ۡم وَهح

 .[33]األنفال:  ﴾٣٣
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و]لى[ تا تو در ميان آنان هستى خدا بر آن نيست كه ايشان را عذاب كند و تا آنان »

  .(1)«كننده ايشان نخواهد بودكنند خدا عذابطلب آمرزش مى

نسبت که حوادث دنيوی را به ائمه  * کالم ایشان با این اعتقاد در تضاد است

 دهندمی

 آبىبى از ما هاىكوه ،خداوندا»: چنين دعا كرد طلب باراندر  امام علی

 در ما پايان چهار؛ است آمده در غبار صورته ب ما زمين و شكافته هم از

 و اندداده سر ناله مردهبچه زنانِ همچون؛ متحيرند خويش خوابگاه در و عطشند

[ علف و آب نيافتن وشخورها ]آب و هاچراگاه سوى به آمد و رفت زيادىِ از

 رحم شتران سوزناك آه و آتش و گوسفندان ناله به، خدايا بار .اندشده خسته

 ترحم هاخوابگاه در شانيهاناله و هاراه در آنها سرگردانى به، خدايا بار. فرما

 و آورده هجوم ما به پىدرپى خشكسالى كه ايمآمده بيرون هنگامى، الها .فرما

 ةكنند حل و بيچاره هر اميد ةماي تو ؛اندكرده پشت ما به باران پر ظاهر به ابرهاى

 چيره مردم بر نوميدى و سأي كه هنگام اين درای. كننده طلب هر مشكالت

 هالكت به رو بيابانى حيوانات وه شد داشته باز باريدن از ابرها و شده

 مؤاخذه اعمالمان ]خاطرِ[ به را ما كه داريم تقاضا و خوانيممى را تو اند،گذارده

 پر بهاران و باران پر ابرهاى بوسيله رارحمتت؛ مگيرى گناهانمان به را ما و نكنى

 را خود درشتِدانه باران؛ دارگسترده ما بر طراوت پر و سرسبز گياهان و گياه

 است رفته دست از آنچه و شوند زنده مرده هاىزمين كه ببار ما بر آنچنان

 پاكيزه، همگانى، كامل، سازنده،سيراب كننده،زنده بارانى، پروردگارا .بازگردد

 گياهان كه بارانی؛ فرما نازل ما بر خودت ناحيه از رويانندهو  گوارا، پربركت
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 چنان ،باشد خرم و سرسبز هايشبرگ و آورد باره ب پرثمر هاىشاخه و پربركت

 .گرداند زنده را مرده هاىسرزمين و رساند توان به را ضعيف بندگان كه

 و هادامنه در و سازد گياه پر را ما بلند هاىكوه و هاتپه كه ده آبى، خداوندا

 روى ماه ب آن با هاميوه؛ بخشد بركت را ما سرزمين ؛گردد جارى هادشت

 آن با نيز ما از دورتر هاىسرزمين و كنند زندگى آن با ما حيوانات؛ آورند

 گسترده بركات از راها اين همه] .گيرد مدد آن از ما روستاهاى و گردند مندبهره

 عنايت وحشى حيوانات و فقير هاىسرزمين بر ،خويش فراوان هایبخشش و

 فروفرست، ما گياهان سيرابى براى درپىپى و درشتدانه بارانى،[ خداوندا] .فرما

، شوند كوبيده هم بر شدت به هايشدانه و برانند را يكديگر قطراتش كه آنچنان

 نه و پراكنده، و كوچك ابرهاى نه و ،ثمربى ابرى و بارانبى برقى و رعد نه

 به زدگانقحطى كه[ كن مرحمت بارانى بلكه] سرد، بادهاى همراه ريز ىيهادانه

 كه ىيتو زيرا ؛گردند زنده زدگانخشكسالى ،آن بركت به و رسند فراوان نعمت

 جا همه آنها بر را رحمتت و فرستىفرومى را باران مردم نوميدى از بعد»

 اقتباس] است ستوده كارهايت همه كه هستى سرپرستى تو و دهىمى گسترش

 .(1)«[28 آيه شورى سوره از

]زیرا[ آنها هم غيب  ،ئمهاحتى دوزخ  وبه بهشت قطعيت ورود کسى عدم * 

 دانندنمی

 براى نه اىشده آفريده آخرت براى تو بدان، پسرم» فرمود: حضرت على

 تو كه[ بدان و؛ ]زندگى براى نه مرگ براى؛ جهان اين در بقاى نه فنا براى؛ دنيا

 بايد كه منزلى در ؛كنى كوچ آن از است ممكن لحظه هر كه دارى قرار منزلى در
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 كه مرگى همان؛ مرگى ةعمط تو آخرتى، طريق در تو برگيرى آن از توشه و زاد

 و رودنمی بيرون اشجوينده دست از و يابدنمی نجات آن از فراركننده هرگز

 گچنه ب را تو زمانى نكند؛ باش حذر بر مرگ از بنابراين .گيردمی را او سرانجام

 توبه ،حال اين از كه گفتىمی خود با يشترپ تو و باشى گناهسرگرم  كه آورد

 اينجاست و گرددمی حائل اتتوبه و تو ميان ]يعنی مرگ[ او اما ،كرد خواهى

 . (1)«اىانداخته هالكته ب را خويشتن تو كه

 نهان نيستپ نانيزى از آچ ودانند یمرا  زهمه چيئمه اد نویگآنكه میانكار * 

 اگر و ...» فرمود: پسرش حسن بهدر سفارش خود  حضرت على

 انديشه و نظر آسودگى تو براى و يابىدست دارى دوست آنچه به نتوانستى

 در و بيندنمى را خود پاى پيش كه هستى شترى مانند كه بدان نيامد، حاصل

 آميزد،مى هم به را باطل و حق و رودمى خطا به كه كسى .داردبرمى گام تاريكى

  .(2)«ايستد باز رفتن از كه است آن بهتر و نيست دين طالب

 کننددخالت نمیدر هستى امامان اینكه  و  خدابراى  (3)بداء رد* 

 بود، شريكى را پروردگارت اگر فرزند، اى بدان» فرمود: حضرت على
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گوید: خداوند متعال در اثر برخی اعمال، آميز شيعه است. این عقيده میهای بدعتاز اندیشه« بداء» -3

به بيان دیگر، شيعيان رافضی دهد. تغيير می -که از پيش تعيين کرده است-ها را سرنوشت انسان
رنوشت خود را اعتقاد دارند که سرنوشتشان در دست خودشان است و با تغيير مسير و روش، قادرند س

دهد. نماید و بعدًا از آن انصراف میامری را مقرر می تغيير دهند. این باور بدین معناست که الله
 )ویراستار(
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 افعال و ديدىمى را او قدرت و پادشاهى آثار و آمدندمى تو نزد هم او پيامبران

 وصف را خويشتن خود كه گونه آن- تو خداى ولى؛ شناختىمى را او صفات و

 نيابد زوال هرگز؛ نكند مخالفتى او با لكشمُ در كسى؛ يكتا است خدايى -كرده

 بعد و ،نيست آغازى را او كه است، بوده چيز هر از پيش؛ بود خواهد همواره و

پروردگاری كه است اين از فراتر؛ نيست نهايتى را او كه بود، خواهد چيز هر از

 دانستى، را اين چون .شود ثابت چشم به يا دل به شناختن و دانستن به شا

 منزلتش و قدر ردىخُ وجود با؛ است شايسته تويى چون از كه كن چنان اكنون

 در پروردگارش،به نيازش بسيارىِ و ناتوانيش فراوانى و تواناييش بودن اندك و

 نيكى به جز را تو او .او خشم از بيم و او عقوبت از ترس و او از فرمانبردارى

 .(1)«ندارد باز زشتى از جز و ندهد فرمان

نكه تكوينی از ائمه و اي ةاين سخن اميرالمؤمنين دليلی است بر نفی اراد

كند كی امر میمبرا و منزه است؛ بنابراين تنها به ني« بداء»خداوند متعال از عقيده 

ه كار او كسی را بدارد. از اين رو، چنين نيست كه و فقط از زشتی و بدی بازمی

 [ آن را برای آن شخص تغيير دهد.ةخير امر نمايد و سپس ]نتيج

 ئمهاوید گمی که سخنی انكار و صصلوات بر محمدثمرات  وفضل ان يب *

 هستند خلقش رابط بين خدا و واسطه و

بر ابتدا هرگاه از خدای سبحان درخواستی دارى، » فرمود: حضرت على

زيرا  ه؛فرست، سپس حاجت خود را بخواب و صلوات درود صپيامبر اسالم

 شده، يكى را برآوردهدرخواست خداوند بزرگوارتر از آن است كه از دو حاجتِ
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 .(1)«روا نكندو ديگری را  كند

 و هاآسمان هایگنجينه كه خداوندى كه بدان و» فرمود: حضرت على

 گرفته عهده بر را آن اجابت خود و داده دعا رخصت را تو اوست، دست به زمين

 تا طلبى آمرزش او از و ،كند عطايت تا بخواهى او از كه خواسته تو از و ،است

 كسى به را تو و نداده قرار حجاب را كس هيچ خود، و تو ميان و ؛بيامرزدت

 اتتوبه از شدى گناهى مرتكب اگر و ؛كند شفاعتت او نزد در كه وانگذاشت

 آن در و ننمود سرزنشت بازگشتى چون و؛ نكرد شتاب كيفرت در و بازنداشت

 سخت تو بر توبه قبول در و، نساخت رسوايت ،اليق رسوا شدن بودی كه زمان

 از و ،نيفكند تنگنايت به سرزده تو از كه گناهى]جريمة[  سبب به و نگرفت

 گناه و؛ شمرد گناه را حسنه از بازگشت تو را بلكه؛ نساخت نوميدت خود رحمت

 رويت به را توبه باب و؛ دهد جزا بار ده را نيكت كار و دهد كيفر بار يك را تو

 را آن گويى، سخن رازه ب اگر و شنودمى را تيآوا دهى، ندايش چون؛ بگشود

 او نزد به خود غم و بگشاى او نزد در دل راز و ببر او نزد به حاجت پس .داندمى

 از و بجوى يارى او از كارهايت در و بخواه را هايتغم ةچار او از و نماى شكوه

 مانند ؛نباشد آن عطاى توان را او جز كه بطلب چيزى او رحمت هایگنجينه

 .(2)«روزى در گشايش و جسم در سالمت و عمر در افزونى

وا إَِِلْهِ الْوَِسيلَةَ ﴿: تعالخداى مکالم تفسير *  و به سوی او » [35 :ةمائدال] ﴾َوابَْتغح

  دجوییمه آن توسل ب بهترین چيزى که مسلمانمعرفی  و «تقرب بجویيد ۀوسيل

 به آن با توانندمی هاانسان كه چيزى بهترين همانا» فرمود: حضرت على
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 ی از سخنان علیاگزیده   22

 كه خداست، راهِ در جهاد به ايمان و خدا به ايمان شوند، نزديك سبحان خداى

 بر. است انسانى فطرت اساس بر خدا دانستن يكتا و اسالم، بلند قلّه جهاد

 روزه و الهى، واجبِ تكليف زكات، پرداختن و اسالم، ملّت آيين پاداشتنِ نماز،

 و فقر ةكنند عمره، نابود و حج و ؛است الهى عذاب برابر سپرى رمضان، ماه

 و عمر، طول و مال فزونىِ ةماي ،مرحِ ةصل و ؛است گناهان ةدهند شووشست

 و ناگهانى هاىمرگ آشكارا، صدقه و است گناهان ةنابودكنند ،پنهانى هاىصدقه

خدا  ياد به. داردیم نگه خوارى و تذل از نيكوكارى و ؛داردیم باز را زشت

 كه ،كنيد آرزو دادند وعده را پرهيزكاران آنچه و است ذكر نيكوترين كه باشيد

 كه كنيد پيروى پيامبرتان رسمِ و راه از ؛هاستوعده ترينِراست خدا وعده

 دهيد كه تطبيق صپيامبر روش با را رفتارتان ؛است هدايت راهنماى بهترين

 آن و است گفتار بهترين كه بياموزيد را قرآن و ؛هاستروش ترينكنندههدايت

شفاى  كه خواهيدب بهبودى و شفا آن نور از ؛هاستدل بهار كه بفهميد نيك را

 ترينسودبخش كه كنيد وتالت نيكو را قرآن و ؛است [بيمار ى]هاسينه

 جاهل چونان عمل كند، خود علم غير به كه عالمى زيرا ؛هاستداستان

 نخواهد شفا نادانى بيمارى ازآيد ]از جهل به هوش نمی كه است سرگردانى

 پيشگاه در و او استوارتر بر اندوه و حسرت و ترقوی او بر تحج بلكه يافت[

 .(1)«استسزاوارتر  نكوهش به خدا

  -دور يانزديك  از - هيچ اشاره به دعای ائمهدقت كنيد كه در متن باال، 

 .وجود ندارد
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تأيید  و در مورد امامت حضرت علىبرخى از سخنان 

 پیشین اىخلف

که داللت  قرار دهدرا پيشواى مردم  که خود هر کسیدربارۀ  * سخن ایشان

 شودئمه یا اینكه به آنان وحی میعلم غيب اکند بر نبودن نصی بر امامت یا می

 ،دهدقرار می مردم پيشواىامام و  را خود كه هر» فرمود: حضرت على

 به ديگران تربيت كه بايد و پردازد خودتربيت  به، ديگران تربيت از پيش بايد

 سزاوارتر است، خويش كنندهادب و آموزگار كه كسى .گفتار به نه باشد، كردار

  .(1)«است مردم كنندهادب و آموزگار آنكه از است، تعظيم به

دربارۀ  نصی وجود نداشتنبر  است و این دليلیدر خالفت،  على * پارساییِ

مردم  دهد که این امر، بهو نشان می صرسولش یاامامت از طرف خدا  [انتصاب]

 واگذار شده و از اختيارات آنهاست

داشتم و نسبت به خالفت رغبتى نه به خدا كه من » فرمود: حضرت على

آن را بر من  اما شما مرا به آن فرا خوانديد واحتياجی؛  [بر شما]واليت نه به 

 .(2)«تحميل نموديد

 روايات بيشتری در اين مورد خواهيم آورد، ان شاء اهلل. ةفضايل صحاب در بخش
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ذكر  ئمهااز عصمت  نفیدر مورد  حضرت على گفتارآنچه از 

 است شده

که در آن سخنانی ، یشخو دارانبه بعضى فرمان از سخنان حضرت على* 

دهد که او حقيقت و نشان می گوید که با اعتقاد به عصمت در تضاد استمی

 دانستاز فرماندارانش را نمیایمانی[ برخی ]دینداری یا بی

اما بعد، » فرمايد:مى «منذر بن جارود»اش به نامهدر  حضرت على

او  پنداشتم كه تو از روشِ و فريب دادپدرت مرا در انتصاب تو درستكارى 

تو  است، كه به من خبر رسيده طور ولى آن ،روىبه راه او مى كنى وپيروى مى

كسانى همانند تو هيچ مرزى را  ... نهىفرمانبردارى از نفس خود را فرونمی

 .(1)«استوار نتوانند داشت

 باشد از ائمهر گحتى ا ،معصوم نيست ،رعيت* والیِ 

 براى را خود حقوق از بعضى سبحان خداوند پس» فرمود: حضرت على

. داد قرار ديگر حقى پاداش برابر را حقى هر و فرمود واجب مردم از بعضى

 گردن بر كه را حقى نيز ديگر آن كه آيندمى واجب زمانى حقوق آن از بعضى

 گردانيده، واجب حقوق آن از تعالى خداوند كه حقى بزرگترين. نمايد ادا دارد

 كه است اىفريضه اين. والى بر است رعيت حق و رعيت بر است والى حق

 ميان الفت سبب را آن و داشته مقرر طرف دو از يك هر بر را آن اداى خدا

 نپذيرد صالح رعيت پس. است داده قرار ايشان دين ارجمندى و عزت و ايشان
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 درستى و راستى به مگر نيايند، صالح به واليان و پذيرند صالح واليان آنكه مگر

 خود حق نيز والى و بگزارد والى به نسبت را خود حق رعيت كه زمانى. رعيت

 دينشان هاىپايه و يابد عزت آنها ميان در حق نمايد، ادا رعيت به نسبت را

 مسير در صپيامبر هاىسنت و گردد برپا عدالت هاىنشانه و گيرد استوارى

 دولت بقاى به اميد و آيد صالح به روزگار ،آن پى در و گردد اجرا و افتد خود

 .(1)«گردند مأيوس دشمنان و گيرد قوت

دهد كه ( نشان مىگردند اصالح زمامداران كه آن جز) سخن اماماين 

 فساد ،نزمامدارا يعنی فساد و اين ؛مردم است اصالحِهمان  ،زمامامداراناصالحِ 

كار درستكار و بد زمامداران، دهد كه در مياناين نكته نشان می .مردم است

 امر نيست. عصمت از شرايط ولىِ و وجود دارد

و خواند اگر معصوم بود، این دعا را نمى انكار کرد، وا ر خود عصمت امام* 

 ترسيدگمراهى نمى فتنه و]گرفتاری در[ از 

 بيمارم نه و اممرده نه من و آورد روز به را شبم كه را خداوندى باد ستايش»

بازخواست  مورد كردارم بدى به نه و است آفتى و اضطراب دچار هايمرگ نه و

 از نه و هستم پروردگارم منكر نه و امبرگشته دين از نه فرزندمبى نه هستم؛

 شب ؛معذبم پيشين هاىامت عذاب به نه و است آشفته عقلم نه و نگرانم ايمانم

 تو. امكرده ستم خود بر و اختيارمبى اىبنده كه حالى در آورم،مى روز به را

 گرفت نتوانم. آورم عذرى تو برابر در نتوانم من و آورى حجت من بر توانى

 نگه مرا تو آنكه مگر دارم نگه بد از را خويش نتوانم و كنى عطا مرا تو آنكه جز

 و نيازمند ،نيازيتبى عين در اينكه از تو، به برممى پناه خدايا، بار. دارى
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 27 در مورد نفی عصمت از ائمه... آنچه از گفتار حضرت علی

 من بر توانمنديت عين در يا ،گردم گمراه راهنماييت عين در يا ،مانمب دستيته

. گردم ارجبى و خوار توست، دست به كارها همه آنكه عين در يا ،رود ستمى

 گرانبهاى هاىنعمت از كه ده قرار گرانبهايى نعمت نخستين مرا جان خدايا، بار

 بار. گيرىمى بازپس من از كه خود هایامانت از امانتی نخستين و ستانىمى من

 تو كيش يا تابيم، بر سر تو سخن از بخواهيم اينكه از بريممى پناه تو به خدايا،

 از كه هدايتى رسيدن فرا از پيش نفسانى  يا گراييم، ديگر كيش به و وانهيم را

 .(1)«گردد چيره ما هاى برخواهش ،آمده تو سوى

 از تو خدايا، بار»: ستودند، فرمودو هنگامی كه گروهی پيش رويش او را  

 بهتر مرا خدايا، بار .شناسممى ايشان از بهتر را خود من و داناترى خودم به من

 .(2)«بيامرز من براى دانند،نمى اينان كه را گناهانى و پندارندمى اينان كه دار آن از

 چشم در ظاهرم اينكه از برممى پناه تو به خدايا، بار»فرمايد: مى همچنين

 از مردم نزد در و؛ باشدزشت دارم،مى پنهانش كه ،درونم و كند جلوه نيكو مردم

 در را خود و؛ ترىآگاه بدان من از تو كه كارهايى در كنم خودنمايى ريا روى

 نزديكی بندگانت به تا رموآ تو نزد را بدم اعمال ولى دهم جلوه نيكو مردم برابر

  .(3)«گردم دور تو خشنودى از و جويم
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 ی از سخنان علیاگزیده   28

 ، واو مشورت کنند و با نصيحت او راه ک خواستاز مردم می حضرت على* 

ای است که با ادعای در این گفتار، نكته و رفته باشد،شاید به خطا  اعتراف به اینكه

 عصمت در تضاد است

يارى خويش  ةهاى خيرخواهانمرا با ارائه ديدگاه» فرمود: حضرت على

به خدا  .ريا و ريب هر از امان در و نابكارى هر از عارى اندرزهايى ؛كنيد

 ؛(1)«مسزاوارتر از خودشان مردممن به سوگند كه 

يارانِ او ]پيامبر  ةما را در حالی در زمر»: خواهدو از خداوند چنين می

 ، وانپشيماناز نه  خوار نباشيم، و رسوا ونزد خلق كه  ،محشور گردان[ صاكرم

 و دوستاناو ]يعنی  ةزمر در را ما و اندنه از كسانی كه از راهِ راست منحرف شده

 نه خويش هاىكرده خاطره ب كه حالى در گردان، محشور [صپيامبر اكرم پيروان

 نه؛ گمراه نه شكنپيمان نه؛ منحرف نه و پشيمان نه؛ شرمسار نه و باشيم رسوا

 .(2)«خوردهفريب نه وه كنندگمراه

عدالت مشورت يا و حق سخن گفتن از» فرمود: حضرت على همچنين

 آنكه مافوق را خويشتن[ انسان يك عنوان به] من زيرا؛ كنيدن خوددارى آميز

 مرا خداوند اينكه مگر نيستم، ايمن كارهايم درخطا  از و دانمنمى كنم اشتباه

 او؛ نيست ىيخدا او جز كه هستيم خداوندى بندگان شما و من .كند حفظ

 آنچه از را ما خداوند .نداريم اختيار بدان خود آنچه در ماست اختيارصاحب

 هدايت گمراهی، جاى به؛ آوردرستگارى و صالح به و ساخت خارج بوديم

 .(3)«كرد عطا ىيبينا و بصيرت ،كوردلى و ىينابينا از پس و بخشيد

                                                            
 .118حكمت  -1
 .106خطبه  -2
 .216خطبه  -3



 29 در مورد نفی عصمت از ائمه... آنچه از گفتار حضرت علی

از »: مصر برگزيدبه زمامدارى كه او را  ىنگامهبه مالك اشتر  ايشاننامه 

ها گسترده و قدرت برترش در انجام تمام خواسته خداوند بزرگ با رحمت

فرمايد،  قفمو ،به آنچه موجب خشنودى اوستما و تو را كنيم كه درخواست مى

 و بندگانش ميان در نيك ةآواز و ؛او داراى عذرى روشن باشيمِكه نزد او و خلق 

و اينكه پايان عمر  شتماكر فراوانى و او نعمت كمال و بالدش در نيك هاىنشانه

من و تو را به شهادت و رستگارى ختم فرمايد، كه همانا ما به سوى او باز 

 .(1)«و اهل بيت پاكيزه و پاك او صرسول خدابا درود به  ،گرديممى

 دانست، پس چرا نياز به استخاره ومعصوم بود یا غيب مى امام علیاگر  *

 ؟شتدیگران دا پندِ نصيحت و

 برايم نماز ركعت دو مهلت ،آن از بعد كه گناهى» فرمود: حضرت على

 توبه و] طلبممی عافيت و عفو خدا از نماز اين در كه چرا ،نيست مهم ،باشد

 . (2)«[كرد خواهم

 و آن است به پيمان خود پايبند باشيد ،آنچه حق من بر شماست» د:وفرم و

 .(3).«..خيرخواه من باشيد  ،سر پشتِ در حضور و

سفارش  او اگر پسرش معصوم بود، به و ؛کردچنين وصيت نمیاگر معصوم بود * 

 در ردّ گفتار، این چنينهم ؛به آن ندارد یکرد، زیرا معصوم نيازمىنموعظه  و

 نمرده است على گفتندکه مى استغاليانی 
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 به معترف ،فنا ةدر آستان پدرى از»نويسد: مى در وصيتش حضرت على

 تسليم ،ناخواه خواه و است غروب به رو عمرش آفتاب كه زمان، گذشت

 كوچ آن از فردا وساكن شده  پيشينيان منزلگاه در كه همو؛ دنياست گذشتِ

 و آيدنمى دسته ب هرگز كه چيزى آرزومند؛ آرزومند فرزندى به، كرد خواهد

 كه كسى به؛ شدند هالك و نهادند گام آن در ديگران كه نهدمى گام راهى در

 بازرگان دنيا، بنده مصائب، تيررس در روزگار، گروگان هاست،بيماری هدف

 بالها، و آفات آماج ها،غم قرين ها،اندوه پيمانهم مرگ، اسير و بدهكار غرور،

  .(1)«مردگان جانشين و شهوات مغلوب

 داردمنافات عصمت این با  و يفتدد که پسرش در گمراهى بيترسمى امام* 

 خويش بكوش، و منزلگاه پس در نيكو ساختنِ» فرمود: حضرت على

آنچه را بر  وكن، دانی سخن را واگذار آخرتت را به دنيا مفروش. در آنچه نمی

كه در آن از گمراهى ترسى، كه هنگام  مروراهى را  و ،روزبان ميا بر ،عهده ندارى

 .(2)«تا در كارهاى بيمناك افتادن ،گمراهى، باز ايستادن بهتر است سرگردانىِ

در دین  آموزیعلم ى ویشكيبارا به او  و نموده از پسرش نفى عصمت را* 

 کندسفارش مى

 تن دشوارى هر به خدا براى باشد، كه جا هر در و» فرمود: حضرت على

بهترين كه  ،هد عادت ناپسندها تحمل به را خود و بياموز نيكو را دين و ده در

 .(3)«ه حق استاخالق شكيبايی كردن در را
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 طاعتش وپایبندى به فرمان  خدا وتقواى  بهکه  کندسفارش مى پسرشبه * 

 به آن ندارد  ی معصوم نيازامام که  حالی در بماند، 

 كنم ومى وصيت خدا از ترس به را تو فرزندم، اى» فرمود: حضرت على

 در زدن دست و او ياد به خود دل ساختن آباد و او امر فرمانبرداری از به

 خداى و تو ميان است كه محكمتر ريسمانى از ريسمان كدام .او ريسمان

 به و دار زنده موعظه به خويش دل زنى؟ چنگ آن در هرگاه توست،

 ساز روشن حكمت به و گردان نيرومند يقين به و بميران پارسايى و پرهيزگارى

 چشمش؛ كند اقرار خويش مرگ به كه نماى وادارش و كن خوار مرگ ذكر به و

 و شب هاىكژتابی و روزگار هجوم و حمله از و بگشاى دنيا اين فجايع به را

 تو پيشينيان سر بر آنچه از و دار عرضه او بر را گذشتگان اخبار؛ دار برحذر روز

 آن و اندكرده آنچه در و بگذر آثارشان و هاخانه بر؛ ساز آگاهش است رفته

 از كه ديد خواهى؛ كن نظر اندآمده فرود كه هاجای آن و اندرفته كه هاجای

 آنها از يكى نيز تو و اندكشيده رخت غربت ديار به و اندبريده دوستان جمع

  .(1)«بودخواهى

نياز به آموزش  ،ر او معصوم بودگا ها؛انسان دیگر بود مانندشخصی  شسرپهمانا * 

 کندر يتغياو ]اخالق و رفتار[ که  اشتندبيم  و شتندا

 را هانيكى بهترين مهربان پدر يك كه همانگونه پس» فرمود: حضرت على

 كنم تربيت صورت بدين راو ت كه ديدم صالح نيز من ،خواهدمى فرزندش براى

ه ب رو روزگارت و است پيش به رو تو عمر زيرا گماشتم، آن بر را خود همت و

 كتاب، آغاز در كه[ ديدم صالح چنين؛ ]صفا با روحى و سالم نيتى داراى؛ جلو
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 يتآشنا اسالم آيين به ،پيش از بيش و به تو بياموزم تفسيرش همراه را خدا

 چيزها ديگر به امور اين از و فراگيرى را آن حرام و حالل احكام تا گردانم

 كار و شده مردم آراء و عقايد اختالف سبب آنچه مباد كه ترسيدم سپس .نپرداختم

 به را تو خواستمنمى آغاز در .اندازد اشتباه به نيز را تو ساخته، مشتبه آنان بر را

 از تربه بكوشم تو عقايد استحكام در اگر كه انديشيدم خود با ولى كشانم، راه اين

 بدان .نيست ايمنى هالكت از آن در كه سازم جريانى تسليم را تو كه است اين

 پس .نمايد راست راه را تو و دهد توفيق رستگارى به را تو خداوند كه بستم اميد

 .(1) «... كنممى سفارش تو به را وصيتم اين بستن كار به

آفریده  اطالع]مانند دیگرمردم[ بیانا او د، همنکمى نفیسرش پاز عصمت را * 

 ى نزد امامان استدنّلَ علمِ :ست کهاعتقاد ا مخالف این کار، این شد، و

 كه بدان بينديش، درست من توصي در پسرم»فرمايد: مى حضرت على

پديدآورندة  و او دست در زندگى كه است همان مرگ، دارندة اختيار در

 زنده دوباره كه استكسی  كننده هماننابود و ؛ميراندمى همو ؛است موجودات

 و نيست جاودانه دنيا بدان كه .دهدمى نيز شفا كندمى بيمار كه آن و ؛كندمى

 انواع و هاكردن نعمت عطا از است، برقرار است خواسته خدا كهچنان آن

 تو و است خواسته او كه را آنچه يا و در معاد دادن پاداش و هاآزمايش

 را آن آمد، پديد تو براى مشكلى روزگار، تحوّالتِ و جهان،دربارة  اگر. دانىنمى

 سپس و شدى دمتول اطالعنادان و بی ابتدا تو زيرا ده، ارتباط ناآگاهی خودبه 

 ة]دربار اتانديشه و دانىنمىتو كه  چيزهايی ندبسيار چه و ؛فراگرفتى را علوم
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بينی و می را آنها ولی بعدها ،جويدبصيرتت بدان راه نمی و ،است سرگردانآن[ 

 .(1)«شناسىمى

 نيكو اندامى وات داده روزى كه تو را آفريده وپناه ببر ى يخدابه »نيز فرمود: 

  .(2)«او از تو ترس و او به تو گرايش و باشد او خاص تو پرستش كه بايد و ؛بخشيده

 پيامبر رهبر و و لگوبه ا آنهانياز  ئمه وا ىِتهيدست به فقر و اماماقرار * 

]مردم  صخدا بدان پسرم هيچ كس چون رسول» فرمود: حضرت على

 سازى خود پيشواى را او كه شو راضى بدان پساز خدا آگاهى نداده است، را[ 

همانا من از هيچ اندرزى براى تو كوتاهى  ،طی كنی او رهبرى به رانجات  راهو 

 مصالح ،بگيرى نظر در را خويش صالح و كنى كوشش هم قدر هر تو ونكردم، 

 .(3)«ددا نخواهى تشخيص ،امداده تشخيص تو درباره من كه اندازه آن را خود

 د وافكنَىشبهه م که او را در یاموراز کند که سرش را وصيت مىپ * امام

ئمه عصمت ااست که  آن ۀنشاناین  و دوری کند؛ شودىم در دین ىگمراه اعثب

 ندارند

 آن در قدم و كنى نظر طريق اين در آنكه از پيش»فرمود:  حضرت على

 هر از و آور روى او به يافتنت توفيق براى و بخواه يارى خود خداى از ،نهى

 چون و ؛كن احتراز شود،مى منجر گمراهيت به يا دكشانَمى شبهه به را تو چه

 و برست پراكندگى از اتانديشه و شد خاشع و يافت صفا دلت كهكردى يقين
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ه ب تو براى وصيت اين در آنچه به آنگاه گرديد، آن در منحصر تو سعى همه

 .(1)«بنگر امداشته بيان وضوح

را که نابوی دینش کند، زیرا شخص معصوم چيزی ا از پسرش نفی می* عصمت ر

 خواهددر آن باشد نمی

فرمود: چه بسا چيزی از خدا بخواهی كه اگر آن را به تو  حضرت علی

 .(2)«ارزانی دارد، باعث تباهیِ دينت شود

  کندائمه نفى مىاز علم غيب را  عصمت و* 

به آرزوها برحذر باش، زيرا  ىپشت گرماز » فرمود: حضرت على

هاست تجربه خرد، به خاطر سپردنِ عقل و ةشانن .نابخردان است ةآرزوها سرماي

بزرگوارى  م ورَاز كَ ،رفتار نرم و ؛آن است كه تو را پند دهد هاربهبهترين تج و

به  ىاجويندهره .پيش از آنكه اندوه گلوگير شود ،فرصت را غنيمت شمار .است

معاد  دادنِاز دست كردن توشه وضايع ها،ىتبهكار و از جمله ؛رسدىهدف نم

 .آورد ىبه دست خواه ،آنچه برايت مقدر است دارد و ىسرانجام ىكارهر .است

 ىتر از چيزهابا بركت بسياراندك كه  ىچه بسا چيزها تاجر در خطر است و

  .(3)«زياد هستند

 چه و نيك چه ،دهىمى اندرز را برادرت كه وقتى» :فرمود چنين ايشانهم

 به من كه خور فرو اندكاندك خود خشم و گوىاخالص سر از سخن ناهنجار،

 درشتى تو با آنكه با .امنديده آن از گواراتر پايانى و امننوشيده شربتى آن شيرينى
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 جوانمردی و كرامت خود دشمن با .كند نرمى تو با نيز او تا نماى نرمى كند،

 خواستی با اگر. است پيروزى ترينشيرين آنبخشش[  و انتقام]از بين  كه كن

 بازگشتن روزى اگر كه بگذار آشتى براى جايى ،قطع رابطه كنی خود دوست

 خود نيك كارهاى با نيز تو برد، نيك گمان تو درباره كسى اگر .تواند خواهد،

 ضايع را دوستت حق شماست، ميان كه اعتمادى به .پيوند حقيقت به را گمانش

 كسانت با .بود نخواهد تو ديگردوست كنى، ضايع را او حق كه كسى زيرا مكن،

 جويد،مى دورى تو از كه كسى با .نباشند تو از مردم ترينبهرهبى كه كن چنان

 تو از استوارتر دليلى دوستى، پيوند گسستن در تو دوست نبايد و؛ مكن دوستى

 نيكى از تو به كردن بدى در اشانگيزه نبايد و باشد داشته دوستى پيوند در

 بزرگ چشمت در داردمى روا ستم تو بر آنكه ستمِ .باشد بيشتر تو به كردن

 شادمان را تو كه كسى پاداش .كوشدمى خود سود و تو زيان در زيرا نيايد،

 .(1)«نيست او به كردنبدى سازد،مى

 کندرا نفی می عصمت که دیگر * سخنانی

 از. يكديگرند شبيه امور كه چرا، كن استدالل» فرمود: حضرت على

 در سخت كه زمان آن مگر بخشدنمى سود آنها به اندرز و پند كه مباش كسانى

 اما ،پذيرندمى پند آداب و اندرز با عاقالن كه چرا كنى، مبالغه او و تنبيه توبيخ

 از باوری ]به خدا[نيك و صبر سپرِ با را هاغم و همّ؛ زدنكتك  با چهارپايان

 و يار. شده منحرف حق راه از كند ترك را روىميانه كه كسى. ساز دور خود

 حق انسان نبود در كه است آن دوست .است خويشاوند حكم در همنشين
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 از كه بيگانگانی بسا چه .است كورى شريك هوس و هوا. كند رارعايت دوستى

 غريب. باشندمى دورتر كس هر از كه خويشاوندانى و نزديكترند خويشاوندان

 قرار تنگنا در كند تجاوز حق از كه كسى .باشد نداشته دوست كه است كسى

پايدارتر  برايش ]و اندازه نگه دارد[ كند اكتفا خود ارزش به كه كس آن .گيردمی

 بزنى گچن آنه ب توانىمی كه دستاويزی ترينمطمئن .بود خواهد ترو پاينده

 اهميت تو كاره ب كه كسى .كند رابطه ايجاد خدايت و تو بين كه است اىوسيله

ه ب وصول نوعى ،ميدىاان كه شودمی گاه .توست دشمن ،حقيقت در ،دهدنمی

 هالكت موجب طمع كه استهنگامی امر  اين و؛ است ]و نعمت[  مقصد

 نتيجهه ب هافرصت همه و شود آشكار پنهانى عيب هر كه نيست چنان .(1)شود

 را بدى و شر. رسدمی مقصد هب نابينا و رودمی خطاه ب بينا كه شودمی گاه .رسد

 جاهل از بريدن. دهى انجام توانىمی بخواهى وقت هر زيرا ،افكن خيرأتبه 

 به زمان بماند ايمن زمان مكر از كه كسى .است هوشيار و عاقل با پيوند معادل

 خواهد خوار را او ،بشمارد بزرگ را آن كه كسى و كرد خواهد خيانت او

 تغيير حكومت كه گاه آن .بزند هدف به تيراندازى هر كه نيست چنين .ساخت

 سفر سوى به حركت از پيش. شد خواهد دگرگون زمانه، شود دگرگون و كند

 درباره ،منزل گرفتن از پيش و كن تحقيق و جستجو همسفرت درباره

 .(2)«اتهمسايه

برخاست كه  صسپس رسول خدا... » فرمود:در حديثی طوالنی  امام
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پدر جان، توانِ كارهای خانه را ندارم. برای »به او گفت:  ‘فاطمهبرود. پس 

پس . «كمك كندمن خدمتكاری بگير كه برايم كار كند و در كارهای خانه به من 

علی  «خواهی؟ای فاطمه، آيا چيزی بهتر از مستخدم نمی» به او گفت: صپيامبر

هر »پيامبر فرمود:  «؟پدر جان، بهتر از خادم»او گفت: . «بگو بله»به فاطمه گفت: 

بار تكبير بگو. پس  34بار حمد بگو و  33و  بار تسبيح بگو 33 خدا را روز

 .(1)«حاسبه كارهای خير، هزار بارماين ذكر، به زبان صد بار است و در 

ند، و دهد كه آنان كاری را كه بهتر بود، انجام ندادنشان میكه  ،اين حديث

 عصمت است.عقيدة به او گفت كه چه پاسخ دهد، در تضاد با  اينكه علی

 چنين نقل شده است: همچنين در داستانی طوالنی از ابوذر

مهاجران سرزمينِ حبشه بوديم. به جعفر كنيزی از طالب بن ابیمن و جعفر »

چهار هزار درهم بود. وقتی به مدينه رسيديم، جعفر آن  ارزششهديه دادند كه 

هم او را به منزل  ، تا خدمتكار او باشد. علیهديه كرد علی كنيز را به

را در اتاق آن كنيز  به خانه رفت و علی ‘برد. روزی فاطمه ‘فاطمه

نه، به »وی جواب داد:  «ای؟ای اباالحسن، آيا ]با او[ كاری كرده»ديد و پرسيد: 

او  «خواهی چه كنی؟میحال ام. ، كاری نكردهصخدا قسم، ای دختر محمد

گفت:  علی .«برومص اجازه بده تا به خانه پدرم رسول خدا»جواب داد: 

پس روسری و روبنده خود را بست و به سوی خانه پيامبر . «دهماجازه می»

ده و رسانای محمد، خداوند به تو سالم »پايين آمد و گفت:  رفت. جبرئيل

 پس شكايت او راآيد تا از علی شكايت كند. گويد كه فاطمه به سوی تو میمی

ای كه از آمده»پرسيد:  صوقتی فاطمه وارد شد، پيامبر. «علی قبول نكندربارة 
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به  صپيامبر «به خدای كعبه قسم كه آری»او پاسخ داد:  «علی شكايت كنی؟

رویِ مرا زمين  تو رضايتِكه به خاطر پيش او بازگرد و بگو »فرمود:  وی

  .(1)««زدند

 صو پيامبر اكرمعصمت نداشت  ‘فاطمهدهد كه می اين داستان نشان
خبر داد كه فاطمه چه  ص، زيرا جبرئيل به پيامبردانستعلم غيب نمی

او كسی است  الی كهدر ح كرد،خشمگين  را فاطمه خواهد، و اينكه علیمی

  شود.او غضبناك می د از غضبونكه خدا

واجبات  ،بيتاهل همانند مهاجرانِ نخستينِکه  کندبه فرزندش وصيت مى* 

 خداوند را انجام دهد

 ترينمحبوب و بهترين كه فرزند، اى بدان و» فرمود: حضرت على

 تو بر آنچه به اكتفا و خداست از ترس گيرى،مى فرا اندرز اين از كه چيزى

 خاندانت، نيكان و نياكانت ،يعنى پيشينيانت كه اىشيوه گرفتن و ساخته واجب

 تو كه همانگونه كردند،نظرمى خود كار در همواره آنان زيرا، اندكرده كار بدان

 تا بينديشى بايد تو كه گونههمان انديشيدند،مى خود حال به و كنى نظر بايد

 آنچه انجام از و كردند عمل بدان بود، نيكى آنچه كه رسيدند جايى به سرانجام

 سر آنان شيوه بردن كار به از تو نفس اگر پس .ايستادند باز نبودند، مكلف بدان

 پس -بودند دريافته آنان چنانكه- دريابد را حقايق خود خواهدمى و زندمى باز

 ةورطگرفتاری در  اب نه باشد، علم و فهم روى از كنىمى طلب چه هر تا بكوش

 .(2)«بيهوده جدل و بحث پرداختن به و شبهات
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 39 در مورد نفی عصمت از ائمه... آنچه از گفتار حضرت علی

نشان  -اندگفتهالبالغه نيز همان طور كه برخی شارحان نهج – اين سخن

 بزرگانی نمود؛ پيروی كسانی به غير از ائمه نيز ةتوان از راه و شيودهد كه میمی

 .بن عبدالمطلب بن حارث ةعبيد حمزه، جعفر، عباس و همچون

 عمل به تقيهسخن،  اینکه حق شجاع باشد بيانِکند در به فرزندش وصيت مى* 

 کندرا به طور کامل نفی می

 دست با و باش، نيكوكار خود و كن امر هانيكى به» فرمود: حضرت على

 خدا راه در و باشى، دور بدكاران از تا بكوش و كن، انكار را هابدی زبان و

 شالت از را تو متگرانالم سرزنش هرگز و كن، شالت است شايسته كه آنگونه

 .(1)«ندارد باز خدا راه در
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 صحابه آمده است فضايلدر  ه از كالم علىچآن

به همين  ؛بودنداهل بيت همواره پيشگام دفاع از صحابه کند که اقرار مى* 

 فرستادرا جلو مى آنها صها حضرت رسولگدر جن دليل،

رسيد و سرباران آنگاه كه جنگ به اوج می» فرمود: حضرت على

پيش ]به ميدان جنگ[ خود را ِبيت اهل صمالامبر اس، پيشدندگير میزمين

ها حفظ شمشيرها و نيزه آنها، اصحابش را از سوزشِ وسيلّ فرستاد تا بهمى

 .(1)«فرمايد

 ودر ميان مردم حاکم بودند، از او  قبل وى درباره کسانى که ۀشهادت عادالن* 

  گانه هستند خلفای سهآنها 

 ، به اورا فرمانده مصر قرار داد نخعی وقتى كه در زمان خالفتش مالك اشتر

 پيشين، دادگستر هاىحكومت كه است آن ،است زمال تو بر آنچه»فرمود: 

 و صپيامبر آثار و رفتگان، ةپسنديد هاىروش گذشتگان، باارزش هاىتسن

 عملبدان  ما آنچه از و آورى، ياد به همواره خداست، كتاب در كه را واجباتى

 تو براى كه اىعهدنامه اين دستورهای از پيروى براى و ؛كنى پيروى ايمكرده

 سركشى نفس اگر تا كن، شالت ام،كرده تمام تو بر را تحج آن با و امنوشته

  .(2)«باشى نداشته من نزد عذرى ،شد چيره تو بر و كرد
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 کند دعا مى برایشان و ،را بيان ستاید، فضل آنهارا مى بعمر ابوبكر و* 

 رفيع ،آن دو در اسالم جايگاه ،ندگجانم سوه ب» فرمود: حضرت على

خداوند  .يكر اسالم استپبر  گآنها زخمى بزردربارة  ويىگزشت و ،است

 .(1)«ه كه عمل كردند به آنها بدهدچبهتر از آن ،نيك یاداشپ بيامرزدشان و

 شيخِ دو ر وگهدایت رهبرانِ و دوستان عزیز امام علی بعمر ابوبكر و* 

 اسالم بودند

 اتخطبهابتدای در كه شنيدم »: پرسيد حضرت علىاز  مردى از قريش

آنها  ؛«نانكه خلفاى راشدين را اصالح كردىچ ،را اصالح نما ما ،خدايا» :یگفت

 ،عمر ى من ابوبكر وهاعمو عزيز ودوست دو »فرمود:  «هستند؟ چه كسانی

بعد از دو پيشوا  قريش و دو مردِ و ،دو شيخ اسالم ر وگرهبران هدايت

راه و كه از  هر و ها[ نجات يافت،]از فتنه ،هركس به آنها اقتدا كرد ؛صرسول

 . (2)«مستقيم هدايت شد راهبه  ،يروى كردپآنها روشِ 

 ذیردپرا نمى بعمر با ابوبكر و تمخالف* 

من »كرد فرمود: له فدك صحبت مىئمسدربارة  كه درحالی حضرت على

عمر آن را  يزى را رد كنم كه ابوبكر آن را منع كرد وچ كه شرم دارماز خدا 

 .(3)«جارى ساخت
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 هستند بعمر ابوبكر و ،امت بهترینِ صخدا اینكه بعد از رسول * تصریح به

 ابوبكر و اين امت بعد از پيامبرش، همانا بهترينِ» فرمود: حضرت على

 .(1)«هستند عمر

به او پيشنهاد کردند ه بودند کدو شخصى  بو عمر که ابوبكر کنداعتراف مى* 

 ازدواج کند ‘که با فاطمه

نزد ر گفتند: اگ مدند وآنزد من  عمر ابوبكر و» فرمود: حضرت على

 .(2)«سخن به ميان آورفاطمه از ]ازدواجت با[  ،رفتی صرسول

 وخالفت ا و صدیقثناى ابوبكر  مدح و* 

 یجا در ؛رفتگرا به عهده  زمام امورابوبكر  پس» فرمود: حضرت على

 شيپ یخوب به را امور و داد نشان عمل شدت ،خود یجا به و یريآسانگ خود،

 یرخواهيخ راه از او با .بود روانهيم و كرد شهيپ یراست و یدرست و برد

از  تمام كوشش با بُرد،یم فرمان را خدا آنچه در و كردم یهمراه و مصاحبت

چنانچه  –؛ و من مانند كسی كه به يقين رسيده طمع ندارم نمودم اطاعتوی 

كه كار خالفت، كه من  -امبرای او ]ابوبكر[ اتفاقی بيفتد، در حالی كه من زنده

اش با وی اختالف نظر داشتم، به من بازگردد؛ و مانند كسی كه به او درباره

ای كه ميان او و از او مأيوس نشدم؛ و اگر نبود به خاطر دوستیاميدوار نيست، 

عمر وجود داشت، يقين داشتم كه ابوبكر خالفت را از من ]به شخص ديگری[ 

سپارد؛ پس وقتی كه در بستر مرگ افتاد، در پی عمر فرستاد و رد نكرده و نمی
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م و اطاعت مسئوليت را بدو سپرد؛ در نتيجه، ما ]موضوع خالفت عمر[ را شنيدي

 .(1)«كرديم و نصيحت نموديم

 فضل او و بيان بيعت با ابوبكر* 

ترين مردم به حقبكر مُم كه ابويبينمىهمانا » فرمود: حضرت على

 رسول و شناسيم؛ا سنتی را برای او میم غار است و او يارِ ،خالفت است

 .(2)«بودزنده خودش حالى كه در كه پيشنماز مردم شود،او امر كرد  به صخدا

انصار با او بيعت  همانطور که مهاجرین و صدیقبا ابوبكر تأکيد بر بيعت * 

 کردند

 با او بيعت كردم و ام نزد ابوبكر رفتم وگدر آن هن» فرمود: حضرت على

 یجا در ؛رفتگآن امور را به دست ]زمام[  ابوبكر ... درآن امور قيام كردم

 شيپ یخوب به را امور و داد نشان عمل شدت ،خود یجا به و یريآسانگ خود،

 یرخواهيخ راه از او با؛ بود روانهيم و كرد شهيپ یراست و یدرست و برد

از  تمام كوشش با بُرد،یم فرمان را خدا آنچه در و كردم یهمراه و مصاحبت

 . (3)«نمودم اطاعتوی 

 بيعت با آنها درست بودنِ او بودند و اقرار به رهبرى آنانكه قبل از* 

 ترينقوى ،خالفت به كس سزاوارترين ،مردم اى» فرمود: حضرت على

شخص  اگر پس؛ خدا هاىفرمان به آنها داناترين و است آن به نسبت مردم
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 45 های صحابه آمده استدر فضيلت آنچه از کالم علی

 حقسوی  به كه شودمى خواسته او از برخيزد، انگيزىفتنه به آشوبگرى

 اگر، سوگند خودم جان به .پرداخت نبرد به او بايد با ورزد امتناع اگر و بازگردد،

 به راهى هرگز نپذيرد، انجام مردم ةهم حضور با جز خالفت و امامت باشد قرار

 اهل كه كسانى ولىصورت نخواهد گرفت[  هيچگاه يعنى] يافت نتوان آن سوى

 به اندنبوده حاضر امام تعيين هنگام كه را كسانى اند،پذيرفته را آن و هستند آن

 خود بيعت از بوده حاضر كه كسى نيست روا سپس؛ دارندوامى آن پذيرفتن

 كس دو با من باشيد آگاه .كند اختيار را ديگرى بوده غايب آنكه و بازگردد

 نيست او حق كه را چيزى و كند ادعا ناحق به كه كس آن نخست :جنگممى

 .(1)«ورزد امتناع است او گردن بر كه حقى دادن از كه كس آن ديگر و ؛بخواهد

کس  هراینكه  و و اساس شورا معترف است عثمان عمر و و رهبرى ابوبكربه * 

سخنی   تردید کرده است و علی در رهبرىِ ،در رهبرى ایشان تردید کند

 انصار مهاجرین و ستایشِاست در 

اند كه با ابابكر و همانا كسانى با من بيعت كرده» فرمود: حضرت على

بيعت كردند، پس آن كه در بيعت و كيفيت  با همان شرايط عمر و عثمان

انتخاب كند، و آن كس كه غايب بود  یديگر [خليفه]تواند نمى ،داشت حضور

مهاجرين و انصار  آنِ همانا شوراى مسلمين از .تواند بيعت مردم را نپذيردنمى

و او را امام خود خواندند، خشنودى خدا  كسی جمع شدندرد است، پس اگر گِ

آنان را نكوهش كند يا بدعتى پديد آورد، او  حال اگر كسى كارِ ؛ستهم در آن ا

كنند، مى با او پيكار ،باز زد گردانند، اگر سررا به جايگاه بيعت قانونى باز مى
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ش رها ایگمراهخدا هم او را در  ؛است مسلمانان در نيامده زيرا كه به راهِ

  .   (1)«كندمى

 من از شيپ گرانيد با كه ديكرد عتيب اساس همان بر من با شما»فرمود:  و

 اما ;ارندياخت صاحب كنند، عتيب آنكه از شيپ مردم. نموديد عتيب آن اساس بر

 .(2)«ستين آنان براى [نافرمانى در] ارىياخت گريد كردند، عتيب كه هنگامى

رضاى  موردِ انصار مهاجرين و ةسيلبه و تعيين رهبر دهد كهاين امر نشان می

به خاطرِ  ،در كسى با آنها مخالفت كرگا كند كهبيان می همچنين ؛خداوند است

 .خواهد شد گبا او جنيروى كردن راهى غير از راهِ مسلمانان، پ

 از عمر بن الخطاب او * ستایشِ

 از آنجا برخاسته یسرزمينى را كه فالنخداوند[ »] فرمود: حضرت على

سنت را  و ،را عالج نمود هابيمارى راست كرد ورا  هاكجى ؛بركت دهاد است،

عيب از اين جهان برفت. به كم اكدامن وپ ؛شت سر افكندپفتنه را  و تاداشپبر 

اطاعت خدا را به جا  ؛هايش دورى كرداز بدى هاى آن دست يافت ونيكى

ون رها گوناگهاى مرا در راه درگذشت؛ بار سفر بست و ؛از او ترسيد و ،آورد

خويش  يقينِ بر سرِ ،اندآنانكه راه يافته و ؛يابندمراهان در آن راه نمىگكه  ،كرد

 .(3)«مانندنمى

 كردروم با او مشورت مى نبرددرباره رفتن به  كه عمر بن الخطابزمانی 

 سر را اسالم كه گرفته عهده بر و داده وعده دين اين پيروان به خداوند» :فرمود
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 كه هنگام آن در را آنان كه كس آن.سازد طرف بر را آنهاضعف نقاط و بلند،

 خود از توانستندنمى نفرات كمى اثر در كه موقع آن در و كرد يارى بودند اندك

 شخصاً اگر تو ولى. ميردنمی هرگز؛ است زنده همو ،نمود دفاع آنها از كنند دفاع

 دوردست شهرهاى براى ،گردى مغلوب و كنى حركت دشمن سوىه ب

 كه آن از پيش شوى، كشته جنگ ميدان در تو اگر و] ماندنمى پناهى مسلمانان

جنگ مرد پس .كنند مراجعه او به كه نيست كسى[ كنند بيعت ديگرى با مردم

 و مشكالت كهساز  همراه او بارا  گروهى و بفرست آنها سوى به را اىآزموده

 خداوند اگر پس. پذيرندنصيحت و خيرخواه و ديده را هاجنگ هاىسختی

 آنها پناه و مردم مدافع تو ،نشد اگر و ؛خواهىمى تو كه است همان داد پيروزى

  .(1)«بود خواهى

حضرت با  يان برودايرانبا  گبه جنآنكه شخصاً براى  اعمر زمانی كه

]جهاد[  امر ايندر  شكست و پيروزى» :فرمودايشان  ،كردمشورت  على

 پيروز را آن كه خداستدين اين رد؛ندا جمعيت كمى و زيادی به بستگى

 ؛برسد بايد كهرسيد  آنجا به تا كرد يارى و آماده را آن كه اوست سپاه و ساخت

 پيروزى وعده ما به خداوندة ناحي از نمود، طلوع كند، طلوع بايد كه جا هر به و

 سپاه و پوشانيد خواهد عمل جامه خود ةوعد به خداوند دانيممی و شده داده

 كه است ريسمانى همچون زمامدار، موقعيت .فرمود خواهد يارى را خويش

 ريسمان اگر؛ بخشدمى ارتباط و كرده جمع را آنها و كشدمى نظام در را هامهره

 سپس و افتاد خواهد ىيجاه ب كدام هر و شوندمی پراكنده هامهره ،بگسلد هم از

 گرچه امروز عرب .بخشيد نظام نو از و نمود آورىجمع را همه وانيتمن هرگز
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 و اجتماع و اتحاد با واست  فراوان ،اسالم به پيوستگى با اما كم، تعداد نظر از

 و، باش بآسيا محور همچون تو بنابراين .است قدرتمند و عزيز هماهنگى

 نبرد، در آنها همكارى با و درآور گردش به عرب مسلمانان اىبوسيله را جامعه

 خارج سرزمين اين از شخصاً اگر زيرا؛ ساز ورشعله دشمنان براى را جنگ آتش

 آن و] برد خواهند بيرون فرمانت بارِ زير از سر اكناف و اطراف از عرب ،شوى

 پيش در كه است آن از ترمهم اىگذاشته سر پشت چه آن كه[ يافت خواهى گاه

 ةريش و اساس اين :گفت خواهند افتد تو بر فردا هاعجم چشم اگر .دارى رو

 تو با مبارزه در را آنها فكر اين و يد،شومى راحت كنيد قطعش اگر ؛است عرب

 .(1)«ساخت خواهد ترسرسخت و ترحريص، نابوديت در طمع و

او فرمانروايیِ امور مردم را به دست گرفت، پس آنان را »فرمود: همچنين 

 .(2)«سامان داد و خود پايمردی كرد تا دين استقرار يافت

در طول خالفتش انجام داده بود، انجام  کارهایی را که عمرآرزو داشت * 

 به مالقات خداوند برود اینچنيندهد و 

يده چيپدر حاليكه در كفن  ،وارد شد فاروقعمر ر ب حضرت على

از اين در روى زمين كنم، زمانی كه خدا را مالقات می»پس فرمود:  ؛بودشده 

اعمالم  ةپروندكسى نيست كه بيشتر دوست داشته باشم بينيد مى ى كهچيپكفن 

  .(3)«او باشد مانند
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 وفادار ماندن در بيعت و بيعت ایشان با عمر* 

 ،بيعت كرديد او باشما با عمر بيعت كردم همانطور كه » فرمود: حضرت على

 ةنفر ]از شورای شش نفر او مرا ششمين .تا كشته شد به بيعت با او وفادار بودم و

 .(1)«انی كه او مرا وارد كردموارد آن ]شورا[ شدم، ز و، قرار داد تعيين خليفه[

به او  لبا فاطمه مخارج ازدواجشدر  عفانبنایشان به اینكه عثمان اقرار* 

 کمک کرد

را به حضرت  وقتى كه تقاضاى ازدواج با فاطمه» فرمود: حضرت على

ه مصلحت تو چرا بفروش تا آن خود زره»به من فرمود:  ،كردم عرض صرسول

آن  به بازار رفتم و زرهم را برداشتم و .«آماده نمايم است برايتانو دخترم فاطمه 

او  ازرا ول پوقتى  ؛فروختم هارصد درهم سياه به عثمان بن عفانچرا به 

حسن، آيا من به زره الباااى »فت: گبه من  ،رفتگزره را از من  رفتم وگ

همينطور »فتم: گ «تر از من نيستى؟شايستهها به درهمتو  نيستم وتر از تو شايسته

 خدمت رفتم وگرا  هادرهم زره و. «هديه من به توست ،اين زره»فت: گ .«است

عثمان را به  ماجراى خود و ذاشتم وگ يشانرا نزد او آنها  رفتم صرسول خدا

 .(2)«براى او دعا كردص پيامبر ؛او خبر دادم

 صدختر رسول اهللبا ازدواجش خاطر به  عثمان بن عفان * ستایشِ

 «خطاب» پسر[ و ابوبكر] «حافهابوقُ»پسر  هيچگاه» فرمود: حضرت على

 نظر از صخدا رسوله ب تو؛ نبودند سزاوارتر تو از نيك اعمال انجام در[ عمر]
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 آن كه ای يافتیمرتبه او دامادى به تو؛ نزديكترى دو آن از ،خويشاوندى پيوند

 . (1)«نيافتند دو

 از عثمان ودفاع ا* 

 كه كردم دفاع او از قدر آن من ،سوگند خدا به» فرمود: حضرت على

 .(2)«باشم گناهكار ترسيدم

 اینكه آنها اهل فضل و انصار بدون استثنا و مهاجرین و اقرار ایشان به فضلِ* 

 اسالم هستنديشگامان پ

 اينكه نه -بينىنمى مگر» فرمود:اش به معاويه در نامه حضرت على

 خداوند نعمت سپاسگزارى و شكر عنوان به بلكه دهم خبرت بخواهم

 هر و دندرسي شهادتبه  خدا راه در انصار و مهاجران از جمعيتىكه  -گويممى

به [ سحمزه]حضرت  ما شهيد كه هنگامى اما؛ بودند مرتبتى و مقام داراى كدام

 صاهلل رسول و[ دادند شهيدان آقاى] سيدالشهداء لقب او بهشهادت رسيد، 
 .(3)«.گفت تكبير هفتاد[ تكبير پنج جاىه ب] وى بر نماز هنگام

پيشرو بودنشان پيروز شدند  خاطر به [انصار]آنها كه پيشرو بودند »و گفت: 

  .(4)«... خود رفتند و كرامت ن اوليه به فضلاو مهاجر
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خداوند به آنها  ؛شناسیاست كه می یبسيار خيرِو در مهاجرين »و گفت: 

 .(1)«دهن پاداش را ديبهتر

 و برادران و فرزندان و پدران؛ بوديم صخدا پيامبر ركاب در» :گفتو 

 كه؛ چرا افزودنمى ما تسليم و ايمان به جز كار اين و كشتيممى را خود عموهاى

 دشمن با جهاد در و ورزيديممى شكيبايى آالم سوزش بر و بوديم راست راه بر

 پنجه مردانه ما دشمنان از مردى و ما از مردى گاهی .بوديم ايستاده يتجد اب

 جام كه بوديم ما گاه؛ چشاندبديگرى به  را جام مرگ يك كدام تا افكندنددرمى

 ما دست از مرگ جام كه بود دشمن گاه و گرفتيممى دشمن دست از مرگ

 زبون و خوار را ما دشمن ديد، درپيكار را ما صداقت خداوند چون .گرفتمى

 و آرميد دشمنان خوف از و يافت استقرار اسالم تا .داد پيروزى را ما و ساخت

 پيش را شما سيرت و شيوه اگر جانم، سوگند به .گزيد واأم خود هاىمنزلگاه در

 ترى شاخه اسالم درختاز  و ،شدنمى برپا بنا اين از ستونى حتى بوديم، گرفته

 نصيبى و بود خواهد خون دوشيدمى پس زين آنچه سوگند، خدا به .روييدنمى

 .     (2)«برد نخواهيد پشيمانى جز

و شكایت امام از شيعيانش به خاطر یاری  ن و انصارامهاجر رفتنسف از أت* 

 نكردن او

 و شدند دعوت اسالم به كه مردمى كجايند» فرمود: حضرت على

 سوى به شناختند؟ را آن بايد كه آنچنان و كردند تالوت را قرآن پذيرفتند؟

 سوى به ،فرزندانش به شتر ماده عشق همچون عاشقانه و شدند برانگيخته جهاد

                                                            
 .33/112مجلسی، بحاراالنوار، -1
 .56خطبه  -2



 ی از سخنان علیاگزیده   52

گروه را زمين گرداگرد و انداختند كنار را شمشيرها غالف؛ افتادند راه به آن

؛ يافتند نجات برخى و گشتند شهيد بعضى؛ كردند احاطه صفبهصف و گروه

 شهدا گمر در ؛شدندنمی شاد جنگ ميدان در كسى ماندن زنده از هيچگاه

 و بود ناراحت چشمانشان [خدا خوف از] گريه اثر بر؛ نداشتند تسليت به نيازى

 و خشك، را هايشانلب بسيار دعاهاى؛ تهى غذا از يشانهاشكم ،روزه زيادى از

 شانيچهرها بر خشوع غبارِ؛ بود كرده دگرگون را شانيهاچهره دارىزندهشب

 مالقاتشان تشنه است شايسته ما بر ؛رفتند كه بودند من برادران آنها. بود نشسته

 .(1)«بگزيم دندان به حسرت انگشت فراقشان از و باشيم

 کنندبا هم اتفاق نظر نمیبر گمراهی  صمبراپيروان پي* 

 و كرده خطا من كه پنداريدمى چنين اگر» :خوارج فرمود خطاب به علی

 گمراه را صمحمد امت همه من گمراهى به چرا پس، امشده گمراه

 من گناه به و دهيدمى قرار مؤاخذه مورد من خطاى با را آنها ،شماريدمى

 گناهبى و گناهكارو  گذاشته دوش بر را خويش شمشيرهاى كنيد؟مى تكفيرشان

 دانيدمى كه حالى در[ نگريدمى نظر يك با را همه و] گذاريدنمى فرق هم از را

 ؛خواندمى نماز وى به آن از پس؛ كردمى سنگسار را همسردار زناكارِ صپيامبر

 به را ميراثش و كشتمى را قاتل؛ نمودمى تقسيم خاندانش ميان را او ارث پس

 پس ؛زدمى تازيانه را همسر بدون زناكار و بريدمى را سارقدست ؛دادمى اهلش

 ؛كنندانتخاب همسر مسلمان زنان از توانستندمى و دادمى غنائم از را آنها سهم

 آنها بر را خدا حق و كردمى مؤاخذه گناهانشان خاطر به را آنها مبراپي بنابراين
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 دفتر از را شاننام و بردنمى بين از را آنها اسالمى سهم اما نمود،مى اجرا

 شيطان كه هستيد كسانى و مردميد رترينوشر شما .ساختنمى خارج مسلمانان

 دو زودىه ب ساخته محكوم سرگردانى به و كرده پرتاب راست راه از را شما

 ،من افراطى محبت كه ،كننده افراط دوستدار :گردندمى هالك من درباره گروه

 راه غير در قدم دشمنى سر از كه ،افراطى دشمن و؛ بكشد حق غير به را وى

 مردم بهترين[. ندانند مسلمان حتى جمعى و بدانند خدا مرا جمعى] بگذارد حق

 ترينبزرگ همراه همواره و نشويد جدا آنها از ؛هستند روميانه گروه ،من درباره

 از .است تائجم با خدا دست كه باشيد[ حق طرفدار هاىاكثريت] هاجمعيت

 .«(1)بپرهيزيد پراكندگى

و اینكه آنان هستند  انصار مهاجرین و ستودنِ از پيروانش و دلخوری و ناراحتی* 

 که از دل و جان ایمان آوردند

 كه اراذلند بردگانى و اوباشو  سنگدالن ]شاميان[» فرمود: حضرت على

 هستند كسانى از؛ انديافته تركيب مختلف هاىگروه از و اندآمده گرد سو هر از

 كسانى از؛ شوند تربيت و گردند آموخته شوند، ادب بفهمند، است سزاوار كه

 از و گرفت را دستشان و كرد تعيين سرپرستى و مقيّ برايشان بايد كه هستند

 آنان از نه و انصار از نه و هستند مهاجران از نه ؛كرد ممنوع اموالشان در تصرف

 ايمان دل و جان از و كردند آماده مهاجران براى را خود زندگى و خانه كه

 .(2)«آوردند
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 انصار ایشانرسای  * ستایشِ

 در فرزند همچون را اسالم آنها ،سوگند خدا به» فرمود: حضرت على

 و گويا هاىزبان و سخاوت پر و گشاده هاىدست با؛ دادند پرورش دامانشان

 .(1)«نداشتند آن به مادى نياز اينكه با كوبنده، منطق

ای مردم، به خدا سوگند كه عده مردم شهر شما » فرمود: حضرت على

 [يعنی انصار]در بين شهرها بيشتر از تعداد انصار در ميانِ عرب است، و ايشان 

به ايشان ارزانی شد، مانع او و مهاجرينی كه همراه  صآن روز كه رسول خدا

]يعنی  مگر دو قبيله ،او بودند نشدند كه دستوراتِ پروردگارش را ابالغ نمايد

گذشت و محل تولدشان جای ه چيزی از پيدايش آن دو نمیك اوس و خزرج[

و يارانش را پناه  صپس زمانی كه پيامبر كوچه عربها قديميتر و كهنتر نبودند.

دادند و خدا و دينش را ياری كردند، اعراب همة آنان را با يك تير هدف 

قبايل ديگر، يكی پس  راهیِبا همقسم شدند، و عليه آنان هم يانگرفتند، و يهود

ن برای ياری دين خدا تنها ماندند و از ديگری با ايشان جنگيدند. لذا آنا

و با  ؛های پيمان ميان خود و عرب، و پيمان ميانِ خود و يهود را گسستندرشته

 ستوناهل نجد و تهامه و مكه و يمامه و اهل حزن و سهل به جنگ برخاستند و 

، تا آنكه عرب های ستم شكيبايی ورزيدندزير تازيانهدين را برپا داشتند، و 

نور چشم وفات كند،  صپيش از آنكه پيامبر و شدند صمديونِ رسول خدا

 .(2)«بود؛ پس شما در ميان مردم، بيشتر از مردم عرب در آن زمان هستيد ايشان
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 آنها دشنام ندادن بهو  صمبرااصحاب پي ]حفظ حرمت[ بهپيروانش * سفارش 

كنم به شما سفارش می صمبراپي اصحاب ةدربار» فرمود: علىحضرت 

هيچ كسانی كه  و هستند زيرا آنها ياران رسول خدا ،به آنان دشنام ندهيدكه 

 صرسول اهلل ی،بل .گذاران احترام نگذاشتندبدعتی در دين نياوردند و به بدعت
 .(1)«آنها مرا سفارش كرددربارة 

 مخالفت نكردند                                                                     صرسول خداشهادت درباره این که صحابه با * 

پيغمبرتان را هنوز  ]مسلمانان[ شما»: گفت به امام علی يكی از يهوديان

 ما»: فرموددر پاسخ  حضرت على ؛«دفن نكرديد كه اختالفتان شروع شد

خود او دربارة  نه ،كرديماختالف  است ايشان رسيدهاز كه  هايیچيزدربارة 

مبرتان گفتيد: ااما شما پايتان به خشكی نرسيده به پي هايش[؛]و آموزه

ْم قَوٌْم َتَْهلحونَ ...﴿ ْم آلَِهٌة قَاَل إِنَّكح    [138]األعراف:  ﴾اْجَعل ََلَا إِلَهاً َكَما لَهح

 :گفت ،همان گونه كه براى آنان خدايانى است براى ما ]نيز[ خدايى قرار ده ...»

 .(2)««مردمی نادان هستيدراستى شما 

 هستند تا دیگران                                                      صمبراتر به پيشهادت او درباره اینكه صحابه شایسته* 

كسانی هستند  ،مبراناترين مردم به پينزديكهمانا »: فرمود حضرت على

ْوََل ﴿ سپس اين آيه را تالوت كرد: اند داناتر باشند؛كه به آنچه آورده
َ
إِنَّ أ

ِيَن آَمنحوا  وهح وََهَذا اَلَِِّبُّ َواَّلَّ َبعح ِيَن اتَّ  [68عمران: ]آل ﴾...اَلَّاِس بِإِبَْراهِيَم لََّلَّ

 پيروى او از كه هستند آنها ابراهيم به مردم تريننزديك و ترينشايستههمانا »
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 دوست: همانا فرمودسپس  ؛«...ر پيامب اين به مؤمنان و پيامبر اين و، كردند

 دور او نسبى پيوند چند هر ،كسی است كه فرمانبردار خداست صمحمد

اگرچه  ،كند سرپيچیخدا  از فرمانِكسی است كه  صو دشمن محمد ؛باشد

 .   (1)«از نزديكان او باشد

      ستایش صحابه و سرزنش پيروانش                                                                                                  * 

 از هيچكدام اما ام،ديده را صمحمد اصحاب من» فرمود: حضرت على

 ىيموها[ اسالم صدر مشكالت تنگناى در] آنها؛ بينمنمى آنان مانند را شما

 به قيام و سجده حال در صبح به تا شب؛ داشتند آلوده غبار ىيهاچهره و پراكنده

؛ گذاردندمی خاكه ب خدا پيشگاه در را هاگونه گاه و پيشانى گاه؛بودند عبادت

 از آنها پيشانى؛ بودند لرزان آتش هاىشعله همچون رستاخيز وحشت از

 آنچنان، شدمى برده خدا نام كه هنگامى و بود بسته پينه طوالنى هاىسجده

 شدت از كه بيد همچون و گرديدمى تر آنها گريبان كه شدمى اشكبار چشمشان

 به اميد و مسئوليت ترس از[ همه هااين؛ ]لرزيدندمى لرزد،مى خوده ب باد تند

 .               (2)«بود الهى پاداش

روشی اینكه آنها بر همان و گواهی آن حضرت درباره ایمان معاویه و پيروانش * 

 او و یارانش بودند                         خود بودند که 

بين او و اهل صفين گذشته بود حكايت را كه آنچه  حضرت على

در ظاهر خدا و  ؛مواجه شديم مبا گروهی از اهل شا ،آغازدر » و فرمود: كردمی
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آنها به خدا و  . در ايمانِدما به اسالم هم يكی بو دعوتِ و ،مبرمان يكی بوداپي

 ،بر آنها برتر نبوديم و آنها هم بر ما برتر نبودند صرسول خدا]نبوتِ[ اقرار به 

 عثمان بود و ما از آن خونِ ،آنچه در آن اختالف داشتيم .و كار هم يكی بود

                   .                                                                                                                            (1)«بوديم ]حادثه[ مُبرّا

به جنگاوران  علیكند كه میاز پدرش روايت  امام جعفر صادق

كه ما را  اين دليلنه به و ، جنگيديمن شانتكفير دليله ما با آنها ب» :گفتمی

كه بر  ديدندمیو آنها هم  هستيم،ما بر حق  ديديم كهلی میو ،كردندمی تكفير

 .   (2)«حق هستند

دهنده باشيد، من خوش ندارم كه شما دشنام»و به اصحابش در صفين فرمود: 

 راست به سخنِ ،كرديدت آنان را بازگو مىالو حا توصيفاما اگر كردارشان را 

، دايا: خگفتيدمى دادنجاى دشنام ه خوب بود ب. عذرپذيرتر بود تر ونزديك

 .(3)«ح فرماالاص را بين ما و آنان ؛خون ما و آنها را حفظ كن

                                                               بودند از اهل عراقکه پيروانش  سرزنشِو  ،ستایش او از معاویه و اصحابش* 

 هر غايب، خرد به و حاضريد تن به كه كسانى اى» فرمود: حضرت على

 فرمانرواى؛ شمايند گرفتار فرمانروايانتان ؛است ديگر عقيدتى را شما از يك

 اهل شام فرمانرواى و ؛نماييدمى شانافرمانی شما و كندمى اطاعت را خدا شما،

 معاويه خواهدمى دلم .دارند فرمانش خط بر سر ايشان و كندمى نافرمانى را خدا

 من از را شما از تن دو: به درهم دينار همچون معاملة ،كند ایهمعامل من با
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 در كه چيز سه به كوفه، مردم اى .دهد من به را خود مردان از تن يك و بستاند

 با :چيز سه آن اما؛ امشده شما گرفتار نيست، شما در كه چيز دو و هست شما

 داريد، چشم آنكه با و گنگيد داريد، زبان آنكه با و هستيد كر داريد، گوش آنكه

 به نه و هستيد صديق آزادگانى دشمن، با رويارويى در نه :دو آن اما و؛ كوريد

 اشترانى همانند باد، خاك پر هايتاندست .اعتماد خور در يارانى بال هنگام

 پراكنده سو ديگر از شوند، آورده گرد سو يك از هرگاه كه ساربان هستيدبى

 پيكار آتش و شود ختس جنگ چون كه دارم آن گمان خدا، به سوگند .گردند

]به  زن شدن جدا همانند شويد، پراكنده ابوطالب پسر ردگِ از گردد، افروخته

 و حجت پروردگارم جانب از من كه حالى درفرزندش؛  ازهنگام زايمان[ 

 را آن؛ است روشن راهى من راه .زنممى گام پيامبرم روشن راه به و دارم گواهى

 .(1)«نيفتم باطل ةورط به تا ،گيرمبرنمى راه از چشم و پيمايممى گام به گام

آنها را از او هستند و  میِ ویبرادران اسال ،اقرار آن حضرت به اینكه اهل شام* 

 ه استبيرون نكرداسالم امت 

ها و كژى ا امروز با پيدايش زنگارها در دين،ام» فرمود: حضرت على

دروغين در دين، با برادران مسلمان خود  تفسير و تأويلِ و ها در افكارنفوذ شبهه

كنيم چيزى باعث پس هر گاه احساس مى ؛جنگ خونين كشانده شديم به

ها را پر و و شكاف شويممى آن با يكديگر نزديك ةوحدت ماست و به وسيل

دهيم، آن را گرفته و ايل نشان مىبه آن تم ،كنيمپيوندها را محكم مى ةماندباقى

 .                                                                             (2)«گوييممى را ترك هاديگر راه
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 هستندکه اهلِ قبله اهل شام که دربارۀ  گواهی ایشان* 

 عذاب از ترس و تقوا به را شما، خدا بندگان اى» فرمود: حضرت على

 آن به را يكديگر بندگان كه است چيزى بهترين تقوا زيرا كنممى توصيه خدا

 نبرد آتش اكنون هم .خداست پيشگاه در كار پايان بهترين و؛ نمايندمى توصيه

 كشند جزنمى دوش به را پرچم اين وت اس گشته روشن قبله اهل و شما بين

 و دهيد انجام دادند فرمان را آنچه بنابراين ؛حق موارد به آگاه وشكيبا  بينا، افراد

 شما بر نكنيد تا عجله كارى هيچ در و؛ یينما توقف كردند نهى آنچه برابر در

 خالف چنانچه] پسنديدنمى شما را آنچه هستيم مجاز ما زيرا نشود، روشن

 .(1)«دهيم تغيير [نباشد خدا فرمان

 درباره برادران  گمانِ نيكوفرمان ایشان به * 

 زمانى تا كن حمل وجه بهترين بر را برادرت كار» فرمود: علىحضرت 

 حالى در مبر بد گمان برادرت سخن به و ؛آيد آشكار تو بر آن خالف چيزى كه

  .(2)«يابىمى نيكو محمل او سخن براى كه

گذشت و  آنان بزرگداشت ،فرمان آن حضرت در شناختن کوشش گذشتگان* 

                                                  از اشتباهاتشان

 كارى چه در يك هر كه دار نظر در همواره و»فرمود: حضرت على

 ديگرى حساب به كرده تحمل يكى كه را رنجى تا اند،كرده رنجى تحمل
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 بزرگى و شرف .مده پاداشش كرده تحمل كه محنتى و رنج از كمتر و نگذارى

 را تو كسى فرودستى و ،شمرى بزرگ را اندكش رنج كه واندارد را تو كسى

 دشوار تو بر كارى چون .آورى حساب به كوچك را بزرگش  رنج كه واندارد

 خداى زيرا؛ كن رجوع رسولش و خدا به كار آن در شود آميزشبهه و گردد

ِيَن آَمنحوا﴿ :است گفته بود هدايتشان دوستدار كه قومى به تعالى َها اَّلَّ يُّ
َ
ِطيعحوا  يَا أ

َ
أ

مْ  ْمِر ِمنْكح
َ
ْوَِل األ

ح
وَل َوأ وا الرَّسح ِطيعح

َ
َ َوأ اى كسانى كه ايمان » [59]النساء:  ﴾...اَّللَّ

 ؛«و اولياى امر خود را ]نيز[ اطاعت كنيد... صايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبرآورده

 سنت گرفتن رسول، به رجوع و اوست كتاب محكمات گرفتن خدا، به رجوع

 .(1)«سازدنمى پراكنده و آوردمى گرد را مسلمانان كه سنتى ؛اوست جامع

 گروهی كه خداوند»: فرمود بزرگداشت صحابهدر  حضرت على

سخن از  ،كه در آن كنداشاره می ]فوق[ سپس به آيه «دوستدار هدايتشان بود

ای به ائمه اشاره لیو ،است اختالفات[ ]برای حل مبرابازگشت به خدا و پي

 .نكرده است
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 گفته استپیروانش  نکوهشدر  كه امامنچه آ

        آنها از ویاز پيروانش و اطاعت نكردن  مامناراحتی ا* 

 دهممى فرمان چون كه امآمده گرفتار مردمى به» فرمود: حضرت على

 در چرا، هاريشهبى اى. گويندنمى پاسخ خوانممى فرا چون و كنندنمى اطاعت

 متحد يكديگر با را شما كه نيستدينى آيا كنيد؟مى درنگ پروردگارتان يارى

 ايستاده شما ميان در آورد؟ خشم به را شما كه نيست تىحميّ و غيرت آيا سازد؟

 كه دريغا .رسيد فرياد به مگر دهم،مى ندايتان طلبم،مى يارىام؛ برداشته بانگو 

 پايان سرانجام،! بنديدنمى كار به را فرمانى هيچ و شنويدنمى من از سخنى هيچ

 توان انتقامى كس از شما پايمردى به كه نپندارم .شد خواهد پديدار كارها ناگوار

 ناليديد،؛ فراخواندم برادرانتان يارى به را شما .رسيد توان مقصودى به يا گرفت

كه  شترى همانند ورزيديد، سستى و گرانى و ؛بنالد ناف درد از كه شترى همانند

 و مضطرب اندك سپاهى سپس، .باشند نهاده او بر بار و مجروح است شپشت

 به گويى كه دارندبرمى قدم ميلىبى با چنان ايد،داشته روانه من نزد به ناتوان

     .(1)«برندمى مرگشان ديار

 تهمت زدنِ آنها به امامدروغ اهل عراق و * 

 باردارى زن به شما، عراق مردم اى ،بعد اما» فرمود: حضرت على

 و كند سقط را خود جنين حمل، دوران روزهاى آخرين در مانيدكهمى
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 .ببرند دورش بستگان را ميراثش و انجامد طول به شابيوگی و بميرد سرپرستش

 روى از بلكه ،نيامدم شما سوىه ب خود ميل به من سوگند خداه ب !باشيد آگاه

 را شما خدا. «گويدمی دروغ على» :يديگومى كه رسيده خبر من به. بودناچارى

 مؤمننخستين خود كه امبسته دروغ خدا به آيا ام؟بسته دروغ كسى چه به بكشد،

 .(1)«ام؟بوده اشكنندهتصديق نخستينمن  كه پيامبرش بر يا؟ هستم او به

 سستی پيروان امام از یاری رساندن به وی*  

 آشكارا و پنهان روز، و شب منكه  باشيد آگاه» فرمود: حضرت على

 شما با آنكه از پيش گفتم و كردم دعوت جمعيت اينبا  مبارزه به را شما

 هجوم مورد اشخانه درون در ملتى هر سوگند خدا به .كنيد نبرد آنان با بجنگند

 دست و داديد خرج به سستى شما ولى، شد خواهدذليل حتما گيرد قرار دشمن

 شما سرزمين و كرد حمله شما به درپىپى دشمن كه آنجا تا برداشتيد، يارى از

حمله  «انبار» [مرزى شهر] بهی است كه غامد اين :بشنويد اكنون .شد مالك را

 و سربازان و كشته را «بكرى حسان بن حسان» من فرماندار و نماينده و كرده

 از يكى كه رسيده خبر من به .است رانده بيرون سرزمين آن از را شما مرزبانان

 و جان اسالم پناه در كه غيرمسلمانى زنديگری  و ،مسلمان زن خانه به آنان

 هاىگوشواره و گردنبند دستبند، ،خلخال و شده وارد است بوده محفوظ مالش

 جز اىوسيله هيچ ،دفاع كه براى حالى در، است آورده بيرون تنشان از را آنها

 اينكه بدون اندبرگشته فراوان غنيمت با آنها. اندنداشته كردن التماس و گريه

 به اگر. شود ريخته آنها از خون اىقطره يا و گردد زخمى آنها از نفر يك حتى

 نظر از و شد نخواهد مالمت ،بميرد سفأت روى از مسلمانى ،حادثه اين خاطر
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 ،سوگند خدا به !شگفتا !شگفتا !ديدمنمى را شما كاش اى. بجاست و سزاوار من

 مسير در آنها كه آفريندمى اندوه و غم و ميراندمى را انسان قلب حقيقت اين

 روى. متفرق و پراكنده چنين ،حق راه در شما و متحدند چنين اين خود باطل

 قرار دشمن حمالت هدف كه باد قرينتان غصه و غم همواره و باد زشت شما

؛ زنيدنمى دست متقابل حمله به شما و كنندمی حمله شما به درپىپى؛ ايدگرفته

 با] شما و شودمى خدا معصيت گونه اين ؛جنگيدنمى شما و جنگندمى شما با

 سوى به حركت فرمان تابستان ايام در گاه هر .دهيدمی رضايت آن به[ خودعمل

 در اگر و ؛نشيند فرو گرما سوزِ تا ده مهلت را ما اندكى :گفتيد ،دادم دشمن

 سرد العادهفوق هوا اكنون :گفتيد ،دادم شما به را دستور اين زمستان سرماى

 گرما و سرما از فرار براى هابهانه اين همه. گيرد آرام سرما سوز بگذار؛ است

 از سوگند خدا به كنيد،مى فرار و[ داريد وحشت] گرما و سرما از كه شما. بود

 .(1)«كرد خواهيد فرار بيشتر [دشمن] شمشير

                                                       ایشانآنها و سرزنش  اسف از آشنایی بأت اظهارو  مردنماتوصيف پيروانش به * 

 و خرد،بى صفتانِكودك اى نامرد، مردنمايانِ اى» فرمود: حضرت على

 و ديدمنمی را شما هرگز كه داشتم دوست چقدر، نشينحجله عروسان اى

 خدا. ساخت ناراحت و ملول چنين اين مرا سرانجام آشنايی همان .شناختمنمى

 ساختيد خشم از مملو مرا سينه و كرديد من دله ب خون اينقدر كه بكشد را شما

 يارى و سرپيچى با! نوشانديد من به جرعهجرعه را اندوه و غم هاىكاسه و

 آباد جامعه يك ساختن و دشمن سركوبى براى] مرا هاىطرح و هانقشه ،نكردن

 ،شجاع است مردى ابوطالب پسر گفتند قريش كه آنجا تا كرديد، تباه[ اسالمى
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 اين در آنها از يك هيچ آيا ،دهد خيرشان خدا ... !نيست آگاه جنگ فنون از ولى

 نبرد ميدان در گام روز آن من ؟است بوده ترپيشگام و ترسابقه با من ها ازميدان

 شصت از اكنون هم و؛ بود نگذشته عمرم از سالبيست هنوز كه گذاشتم

 هر] ندارد اىنقشه و طرح كنند،نمى اجرا را فرمانش كه كس آن ولى ام،گذشته

 .(1)«[رسدنمى ىيجا به هرگز باشد دقيق او نقشه و بلند او فكر اندازه

 مدارا همچون؟ كنم مدارا شما با اندازه چه» فرمود: حضرت على و

 همانند و گرديده مجروح پشتشان، بار سنگينى از كه نوبارى شتران با كردن

 پاره ديگر سوى از ،بدوزند را آن جانبى از هرگاه كه اىفرسوده و كهنه ةجام

 از يك هر ،شوندمى نزديك شما به شام لشكريان از گروهى گاه هر .گرددمى

 و خزيدمى خود النه در سوسمار همچون و بنديدمى خود روى به را در شما

 شما كه آنكس، سوگند خدا به .گرديدمى پنهان خويش خانه در كفتار، همانند

 است كسى همچون كندتيراندازى شما با كه كسی و؛ است ذليل باشيد او ياور

 در شما جمعيت، سوگند خدا به .سازد رها دشمن سوىه ب پيكان بى تيرى كه

 چيز چه دانممى من .كم ،نبرد ميدان هاىپرچم سايه زير واست  زياد هاخانه

 جايز خويش روح ساختن تباه با را شما اصالح ولى ،كندمى اصالح را شما

 شما هاىبهره و بگذارد شما پيشانى و هاچهره بر را ذلت نشانه خدا .شمرمنمى

 ىيآشنا حق به د،ييآشنا آن به و متمايل باطل به كه گونه آن .سازد نابود را

 قدم باطل بردن بين از براى ،كوشيدمى حق نابودى در كه چنان آن و نداريد

 .(2)«داريدبرنمى
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زنان او به تنهايی و قدمرسيد  حضرتبه خبر حمله ياران معاويه به انبار 

ای »مردم او را شناختند و گفتند:  ،؛رسيد «نخيله»]پادگان نظامیِ[ بيرون آمد تا به 

 :فرمود حضرت على «.كافی هستيمآنها ]مقابله با[ برای ما  ،امير المومنين

 ؟كنيدچگونه كار ديگرى را برايم كفايت مى .ايدشما از انجام كار خود درمانده»

ت خود امروز من از رعيناليدند، حاكمان مى اگر رعاياى پيش از من از ستمِ

   .(1)«نالم، گويى من پيرو، و آنان حكمرانند، يا من محكوم و آنان فرمانروايانندمى

 كه بود آنطور شما و من وضع همواره، مردم اى»: فرمود حضرت على

 .ساخت كوفتهدرهم و خسته را شما نبرد كه آنگاه تا، داشتممى دوست من

 باقى را جمعى و گرفت[ ما از] را شما از اىعده[ جنگ كه، ]خدا به سوگند

 ديروز من. بود تركنندههخست و تركوبنده دشمنانتان براى نبرد اين اما؛ گذاشت

 و كنندهنهى ديروز. امشده فرمانبر و مورأم امروز ولى بودم، امير و فرمانده

 را دنيا در بقاى و زندگى شما. امبازداشته و شدهنهى امروز و بودم بازدارنده

 .(2)«سازم مجبور نداريد دوست كه راهى به را شما توانمنمى من و داريددوست

همانا دوست دارم كه خداوند بين من و شما »: فرمود حضرت على

 به .تر هستند. شايستهبرای داشتن من برساند كه  و مرا به كسانی ،دجدايی افكنَ

 كه ،بسيار بردبارى و نيكو و خجسته هايىانديشه با بودند مردمى كه سوگند خدا

 و رفتندمى پيش راست راه در؛ بودند گريزان ستمگرى از و گفتندمى حق سخن

 گواراى نعمت و جاويد جهان به پس؛ سپردندمى شتابه ب را روشن طريق

 .(3)«يافتند ستد خداوندى
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 مهلت را ستمگر خداوند اگر[ كه نيست چنين]» :فرمود حضرت على

 گلوى و است ستمگران كمينگاه در راه، سر بر او؛ برود دستش از فرصت دهد

 آگاه .فروبرند دهان آب نگذارد حتى بخواهد زمان هر كه دارد دست در را آنها

 بر سرانجامها اين كه است او قدرت دست در جانم كه خدايى به سوگند !باشيد

 آنكه براى بلكه، دارند پيشى شما از حق در آنها اينكه نه اما؛ شوندمى پيروز شما

 در شما كه حالی در ،كوشايند و سريع يرودم زمامدارشان كه باطلى راه در آنها

 زمامدارانشان ظلم از همواره جهان هاىملت. هستيد سست و كند من حق برابر

 با جهاد براى را شما. ترسممى پيروانم ظلم از من كه حالی در ،وحشتند در

 نهان و آشكار در؛ امانشنيديد خواندم شما گوش به؛ نرفتيد اما برانگيختم دشمن

 شما مگر. نكرديد قبول دادم اندرزتان؛ ننموديد اجابت ،كردم دعوت شما از

 قيافه در بردگانيد يا و[ شنويدنمى را سخنانم كه] يدهست بيغا حاضران،

 رسا ندرزهاىا به و ؛كنيدمى فرار آن از ،خوانممى شما بر را خدا فرمان ؟مالكان

 ترغيبتان سركشان با مبارزه به؛ يديگرامى پراكندگى به ،كنممى موعظه را شما

 شويدمى پراكنده« سبا قوم» همچون بينممى نرسيده آخر به سخنانم هنوز ،كنممى

 تا دهيدمى فريب را يكديگر اندرز لباسِ در و ؛گرديدبازمى خود جلسات به و

ه ب شامگاهان و سازممى مستقيم را شما صبحگاهان .ببريد بين از مراة موعظ اثر

 نه كه محكمى و سخت كمان همانند ؛گرديدبازمى نخست كجىِ حالت همان

 .(1)«شدن صاف قابليت خودش نه و دارد را آن كردن صاف قدرت كسى
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  بر آنها تكيه کردنباید اعتماد نيستند و قابلِ گواهی ایشان به اینكه پيروانش * 

در حالی كه اصحابش را برای جنگ با شاميان بسيج  حضرت على

 به آيا. شدم خسته كردم سرزنش را شما بس از !شما بر نفرين»: رد فرمودكمی

 و عزت جاى به و ايد؟گشته راضى دنيا موقت زندگى به آخرت زندگى جاى

 دشمن با جهاد به را شما گاه هر ايد؟برگزيده را ذلت و بدبختى بلندى، سر

 مرگ از ترس گويا؛ زندمى دور حدقه در ترس از چشمتان كنممى دعوت

 شده خودبى خود از نيستند پاسخ به قادر كه مستانى همچون و ربوده را عقلتان

. كنيدنمى درك و ايدداده دست از را خود هاىعقل گويا و ؛ايدگشته سرگردان و

 دفع در] كه نيست شما بر اعتماد؛ ندارم اعتماد شما به هيچگاه و هرگز من

 به نياز دست كه هستيد شرافتمندى ياران و قبيله نه و شود تكيه شما به[ دشمن

 يد،يآ گرد يكطرف از گاه هر كه مانيدمى ساربانبى شتران به. گردد دراز انيتسو

 افروختن براى بدى وسيله شما، سوگند خدا به .شويدمى پراكنده ديگر سوى از

 مرد شما اما كشندمى شما براى هانقشه. هستيد دشمنان ضد بر جنگ آتش

 از را شهرها و كندمى حمله شما به دشمن. نيستيد آنان ضد بر اىنقشه كشيدن

 به حمله براى دشمن ديده. يديآنمى خشم به شما ]لی[و، سازدمى خارج دستتان

 آنِ از شكست. بريدمى سر به خبرىبى و غفلت در شما ولى ندارد، خواب شما

 كنممى گمان ،سوگند خداه ب .دارندبرمى يكديگر يارى از دست كه است كسانی

 اطراف از رسد شما به مرگ سوزش و حرارت و شود درگير سخت جنگ، اگر

 خدا به. بدن از سر ىيجدا همچون ،شويد پراكنده و جدا «طالب ابو»پسر 

 بخورد، را گوشتش كه گرداند مسلط خويش جان بر را دشمن كه كسى ،سوگند

 و بزرگ بسيار او ناتوانى و سازد،عجز جدا را پوستش و بشكند را استخوانش
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 در خواهىمى هم تو اگر، شنونده اى .است ناتوان و كوچك بسيار او قلب

 پاى از ،سوگند خدا به من اما. باش باشى، كسى چنين اين مانند ناتوانى و زبونى

 بر اىضربهچنان آبدار شمشير با دهم فرصت دشمن به آنكه از قبل و ننشينم

 هايشقدم و بازوها و بپرد، او سر استخوانِ هاىريزه كه سازم وارد او پيكر

 مرا، مردم اى عدالت طريق. شودمى خواهد خداوند آنچه آن، از پس؛ جداگردد

 خير از كه است آن من بر شما حق اما .است حقى من بر را شما و شما بر

 را شما و كنم صرف شما راه در را شما المال بيت و نورزم دريغ شماخواهى

 حق اما و؛ گيريد فرا تا كنم، تربيتتان و يابيد نجات نادانى وجهل از تا دهم تعليم

 و آشكارا در و باشيد وفادار من با خويش بيعت در كه است اين شما بر من

 هر و يدينما اجابت بخوانم را شما وقت هر؛ ندهيد دست از را خيرخواهى ،نهان

  .(1)«.كنيد اطاعت دادم فرمان گاه

 سرزنش واليان حكومتی  * زشت شمردن کارِ پيروانش در مورد

 مقدر كه كار هر و داده فرمان آنچه بر را خداوند» فرمود: حضرت على

 كه گروهى به خود گرفتارى كنم برمى ستايش را پروردگار و ستايممى فرموده

 اجابت نمودم دعوتتان كه زمان هر و نكرديد اطاعت امداده فرمان گاه هر

 و جنگ با كه هنگامى و رويدفرومى بيهودگى در دهم مهلتتان گاه هر ؛ننموديد

 گرد ىيپيشوا اطراف مردم اگر .دهيدمى نشان ناتوانى و ضعف شويد روبرو نبرد

 .كنيدمىنشينىعقب بكشانند مشكلى سوى به را شما اگر و زنيدمى طعنه آيند

 منتظر خود حق راه در جهاد و خويش كردن يارى براى !باد پدربى شما دشمن
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 حتماً كه-رسد فرا من گمر اگر خدا به سوگند ذلت؟ ياگ مر هستيد؟ چه

 مصاحبت از من كه حالى در افتاد، خواهد ىيجدا شما و من بين -رسيد خواهد

 ميان در آيا !دهد خيرتان خدا. نبود آفرينقدرت برايم وجدتان وم ناراحت شما با

 دشمن سوى به را شما كه نيست غيرتى آيا ؟جمعتان كند كه نيست دين شما

 دعوت را اوباش جفاپيشگانِ اين همعاوي كه نيست آورشگفت اين آيا كند؟ بسيج

 شما اينكه با -من اما كنند؟ اشپيروی كمكى و بخشش انتظار بدون آنها و كند

 از ولى ،كنمدعوتتان مى عطايا و كمك به -مردميد بقاياى و اسالم بازماندگان

 هستيد تفاوتبى چنان]. گيريدمى پيش را تفرقه راه و شويدمى پراكنده ردمگِ

 كه اندازدمى غضب به را شما نه و شويدمى راضى كارهايم و هاازدستور نه[ كه

 گمر كنم، مالقاتش دارم دوست كه چيزى محبوبترين. كنيد اجتماع آن ضد بر

 آموختم، شما به را استدالل رسم و راه دادم، تعليم شما به را خدا كتاب .است

 آن حقيقت از و بود زبانتان لقلقه آنچه و شناساندم شما به شناختيدنمى آنچه

 گوارا فكرتان ذائقه به وكردم  مفهوم خويش، توضيح و بيان با نبوديد آگاه

 .(1)«نيست بيدار ،خوابيدهشخص  و ببيند نميتواند نابينا اما ،ساختم

 و افكار و جمع تانيهابدن كه مردمى اى» فرمود: حضرت على

 هم در را سخت هاىسنگ شما داغ سخنان، است پراكنده شما هاىخواسته

 و مجالس در ؛اندازدمى طمع به را دشمنانتان شما سست اعمال ولى شكند،مى

 اى :زنيدمى فرياد جنگ هنگام اما، كرد خواهيم چنان و چنين گوييدمى محافل

 و رسدنمى ىيجا به او فرياد ،بخواند را شما كه آنكس. شو دور ما از، جنگ

 عذرهاى به؛ بود نخواهد امان در شما آزار از او قلب كند رها را شما كه كسى
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 یادا از[ نابجا عذرهاى با] كه بدهكارى همچون ،شويدمى وسلمت اىكنندهگمراه

 خود از را ظلم توانندنمى هرگز ناتوان و ضعيف افراد. زندبازمى سر خود يندِ

 خود خانه از كه شما .آيدنمى دسته ب كوشش و تالش با جز حق و كنند، دور

 و پيشوا كدام با و كنيد؟ دفاع ديگران خانه از توانيدمى چگونه كنيدنمى دفاع

 آن واقعى ةخوردفريب ،سوگند خدابه رفت؟ خواهيد مبارزه به من، از پس امام

 آيد بدست شما وسيلهه ب پيروزى اگر و شود مغرور شما گفتار به كه است كس

؛ شود او نصيب اىنابرنده برگ قرعه، در كه كسى همانند است اثرى بى پيروزى

 با كه است كسى همچون كند تيراندازى شما ةوسيله ب بخواهد كه كسى و

 گفتارتان كه امرسيده آنجا به، خداه ب سوگند. است انداخته تير پيكانبى تيرهاى

 تهديد شما وسيله به را دشمنان و ندارم اميد شما يارى به و كنمنمى تصديق را

 هم آنها است؟ كدام شما طب چيست؟ شما دواى داريد؟ دردى چه. كنمنمى

[ قدرسست؟ اين شما و پايدارند همه اين آنها چرا. ]هستند شما همچون مردانى

 باشيد داشته تقوی بدون فراموشكارى و نكنيد؟ عمل و يديبگو است سزاوار آيا

 .(1)«بورزيد؟ حق غيرِ در اميد و[ زهد خاطره ب نه چيزى كردن رها يعنى]

                                                            
 .29خطبه  -1



 
 

 

 در واجب بودن پیروی از كتاب و سنت سخنان امام علی

کسی که بر خالف آنچه که  ،کتاب و سنت امام علی بر اساسعبادات * انجام 

 دهدکند پيرو اوست انجام میگمان می

 با زمانى تا را ظهر نماز،بعد اما» فرمود:در تبيين اوقات نماز  حضرت على

 زمانى را عصر نماز و؛ گردد بزى خفتن جاى قدر به آفتاب سايه كه بگزاريد مردم

 در كه باشد مانده قدر آن روز از و تابنده و باشد سفيد آفتاب كه بگزاريد ايشان با

 كه بگزاريد آنها با زمانى تا را مغرب نماز و؛ پيمود توان راه فرسنگ دو ،آن

 با زمانى را عشا نماز و ؛گرددمى منا روانه حاجى و گشايدمى روزه دار،روزه

 زمانى را صبح نماز و د؛بگذر شب از ثلثى تا گردد پنهان شفق كه بگزاريد ايشان

 حد در را نماز و شناخت تواند را ديگرى صورت كس هر كه بگزاريد ايشان با

 .(1)«نگرديد شانانگيزیفتنه موجب كه آريد، جاى به ترينشانناتوان توانِ

 حاضر جمعه نماز در تا مكن سفر جمعه روز در» فرمود: حضرت على

 دادنش انجام در كه باشد كارى يا باشد خدا راه در سفرت اينكه مگر ى،شو

 ديگر كار هر از ،حق اطاعت زيرا كن، اطاعت را خدا كارها همه در .باشى ناچار

 به و؛ منماى قهر او بر و كن مدارا او با و بفريب عبادت در را نفس .است برتر

 به از كه است واجب تو بر آنچه در مگر درياب، را او آسايشش و فراغت هنگام

 .(2)«نيست اىچاره مقرر وقت در آن مراعات و آوردن جاى
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 و پدر»: فرمود داددر حالی كه از حضرت رسول خبر می حضرت على

 قطع ديگرى گمر با كه شد قطع چيزى تو گمر با، خدا پيامبر اى فدايت مادرم

 را امتياز اين تو مصيبت .بود آسمان از آگاهى و اخبار و نبوت آن و ؛نگشت

 هامرگ ديگر تو مصيبت از پس يعنى است، دهندهتسلى اىناحيه از كه دارد

 مردم عموم كه است همگانى مصيبت يك اين ،ديگر سوى از و ندارد، اهميتى

 تابىيب از و اىفرموده ىيشكيبا و صبر به امر كه نبود اگر .ندگسو در تو خاطره ب

 اهكجان درد اين و شود تمام هايماشك كه كردممى گريه آنقدر، اىنموده نهى

 تو مصيبت درها اين تازه و؛ دائمى اندوهم و حزن و بود باقى من براى هميشه

به  مادرم و پدر .نمود دفع را آن و بازگرداند را گمر تواننمى حيف اما بود، كم

 .(1)«منما فراموش هرگز را ما و كن ياد پروردگارت پيشگاه در را ما باد،فدايت

و  شودمى نازل مصيبت اندازه به ىيشكيبا و صبر» فرمود: حضرت على

 ،زند زانو بر مصيبت هنگام به[ ناشكرى و بيتابى عنوان به] را دستش كه كسى

 .(2)«[داشت نخواهد مصيبت بر پاداشى و] شودمى ضايع او اجر

قضای الهی دربارة  ،كس بر دنيا اندوهگين شود هر» فرمود: حضرت على

 ،و هر كس از مصيبتی كه بر او نازل شده است شكايت می كند ،در اشتباه است

 .(3)«كندهمانا او از خداوند شكايت می

از وی روايت شده است وقتی كه در بازگشت از صفين به كوفه رسيد از 

حرب بن  .شنيدرا گريه زنان بر كشتگان صفين  ؛گذر كرد شباميان ةمحل
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او هم مانند قومش  خدمت امام رسيد؛ ]رييس قبيله شباميان[ یمحبيل شبارَشُ

اند؟ چيره شدهشما  زنانتان بر ،شنوم می آنگونه كهآيا »پس به او فرمود:  .بود

  .(1)«داريد؟چرا آنان را از گريه و زاری باز نمی

یا  وندو شرک نياوردن به خدا ،پيروی از کتاب و سنت در سفارش به پيروانش* 

  درگذشتگان و بدگویی از سرزنش

 باطنى و انگيز شگفت و زيبا ظاهرى داراى قرآن» فرمود: حضرت على

 پايان آن ةنهفت اسرار و نگردد فانى آن آورِشگفت نكات؛ است عميق و پرمايه

 . (2)«شد نخواهد رفع آن به جز نادانى و جهل هاىتاريكی هرگز ؛نپذيرد

 شريك را چيزى است كه آن خدا[ به ]نسبت من توصي اام» فرمود:همچنين 

 ضايع را او شريعتِ و سنّت كه اين است صپيامبر به نسبت و ندهيد، قرار خدا

 و نگهداريد، فروزان را چراغ دو اين و داريد، پا بر را محكم ستونِ دو اين. نكنيد

 .(3)«داشت نخواهيد سرزنشى ايد،نشده منحرف حق از زمان كه آن تا

 بر خدا حجت و گويا، ساكتى و بازدارنده، اىفرمانده قرآن» فرمود:و 

 را آنان و گرفته بندگان از را قرآن به كردن عمل پيمانِ خداوند. است مخلوقات

 به را خود دين و تمام، را قرآن تنوراني .است داده قرار دستوراتش گرو در

 احكامِ تبليغِ از كه بُرد جهان از هنگامى را پيامبرش و فرمود، كامل آن، ةوسيل

 .(4)«بود يافته قرآن فراغت
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 قرآن چون چيزى به را كسى سبحان خداوند همانا» فرمود: حضرت على

 در. است امين ةوسيل و خدا، استوار ريسمان قرآن ]زيرا[ كه است، نداده پند

 يافت، نتوان قرآن جز جايى قلب، براى است. دانش هاىچشمه و دل، بهار قرآن

 كنندگانتغافل و غافالن و انددرگذشته بيداردالن كه اىجامعه در به ويژه،

 و بد چيز گاه هر و كنيد، يارى ديديد نيكى كه جا هر پس. دارند حضور

فرمود: مى همواره صاسالم پيامبر زيرا گزينيد، دورى كرديد، ناروايى مشاهده

 راه در كنى چنين اگر واگذار، را بد كار و ده، انجام را نيك كار آدم، فرزند اى»

 .(1)««داشت خواهى قرار الهى راست

 محكم ريسمان كه قرآن، به كردن عمل باد شما بر» فرمود: حضرت على

 نگهدارندة فرونشانَد. را تشنگى كه است، سودمند درمانى و آشكار و نورِ الهى،

 چنگ آن به كه است كس دهندة آننجات و جويد كتمس آن به كه است كسى

 گردانده باز آن از تا ندارد باطل به گرايش و شود، راست تا ندارد كجى ؛آويزد

 آن شنيدن از گوش و سازد،نمى اشكهنه آيات، پياپى و شنيدنِ تكرار و شود،

 بدان كس و هر گفته راست بگويد، سخن قرآن با كه كسى. شودنمى خسته

 .(2)«است پيشتاز كند، عمل

* پاسخ امام به کسانی که با استناد به عظمتِ قرآن بر او شوریدند، ولی آنان 

 فهميدندگروهی بودند که نمی

ار ناداديم، تنهاا قارآن را باه     ماا افاراد را داور قار   » فرمود: حضرت على

اين قرآن، خطّى است نوشاته شاده كاه مياان دو جلاد      . انتخاب كرديم تحكمي
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اسات كاه آن را ترجماه     زبان ندارد تا سخن گويد و نيازمند به كسى جای دارد؛

و هنگامى كاه شااميان ماا را     ؛توانند از آن سخن گويندمى هاو همانا انسان ؛كند

ميان خويش داور گردانيم، ماا گروهاى نباوديم كاه باه      را  دعوت كردند تا قرآن

 :كتاب خداى سبحان پشت كنيم، در حالى كه خداى بزرگ فرمود
وا ا﴿ ِطيعح

َ
َ َوأ وا اَّللَّ ِطيعح

َ
ِيَن آَمنحوا أ َها اَّلَّ يُّ

َ
ويَا أ ْوَِل لرَّسح

ح
مْ  َل َوأ ْمرِ ِمنْكح

َ
 ﴾ ... األ

 .[59]النساء: 
 ر خاود را خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى اما  ،ايداى كسانى كه ايمان آورده»

 .«]نيز[ اطاعت كنيد...

آن به خدا اين است كه كتاب او را به داورى بپذيريم، و  باز گرداندن

اين است كه سنّت او را انتخاب كنيم، پس اگر از روى  صگرداندن به پيامبرباز

داورى شود، ما از ديگر مردمان به آن سزاوارتريم، و اگر در  راستى به كتاب خدا

 .(1)«بدان اولى و برتريم تسليم باشند ما ص پيامبر برابر سنّتِ

     فرمان ایشان به پيروانشان در تمسک به سنت                                                                                      * 

 خبرهاى و شماست پيشينيان خبرهاى قرآن در» فرمود: حضرت على

  .(2)«است]آمده[ شما  ميان روابط حكم آن، در نيز و ؛آيندمى شما از پس كه آنها

سفارش امام علی به عبداهلل بن عباس وقتی كه او را برای گفتگو با خوارج 

با ايشان به قرآن مناظره مكن، زيرا قرآن بارِ معناهایِ گوناگون را » فرستاد:می
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د؛ بلكه با ايشان به گوينگويی و آنها هم چيزی میكند؛ تو چيزی میحمل می

 .(1)«گريز نيابندسنت مناظره كن، كه راهِ 

 و راه كه كن، اقتدا پاكت و پاكيزه پيامبر به پس» فرمود: حضرت على

 و فخر مايه و ،آن كس كه بخواهد تأسی جويد براى است الگويى او رسم

 نزد بنده، ترينمحبوب و باشد، بزرگوارى خواهانِ كسى كه براى است بزرگى

 .نهد او قدم جايگاه بر گام و كند، پيروى پيامبرش از كه است كسى خدا

 چشم گوشه با دنيا به و كند، پر را دهان كه نخورد چندان دنيا از صپيامبر

 بود، ترخالى همه از شكمش و تر،رفته فرو مردم از تمام پهلويش دو نگريست،

 را دشمن چيزى خدا دانست چون و نپذيرفت، اما دادند، نشان او به را دنيا

 خوار را آن شمرده، خوار خدا كه را چيزى و داشت، دشمن را آن داردمى

 در اگر. دانستمى ناچيز و شمرده كوچك كوچك خدا كه را چيزى و انگاشت،

 يا بداريم، دوست دارند،مى دشمن پيامبرش و خدا را آنچه آنكه جز نباشد ما

 دشمنى دادن نشان براى بداريم، بزرگ شمارند، كوچك و پيامبرش خدا را آنچه

 زمين روى همانا پيامبر بر .بود كافى او هاىفرمان از سرپيچى و خدا، با ما

 خود، دست با و نشست،مى ساده برده، چون و خورد،مى غذا و نشستمى

 االغ بر و دوخت،مى خود دست با را خود جامه و زد،مى وصله را خود كفش

 در بر اىپرده ؛كردسوار مى خويش سر پشت را ديگرى و نشست،مى برهنه

 همسرانش از يكى به بود، آن در تصويرهايی و نقش كه بود آويخته او خانه

 افتدمى آن به نگاهم گاه هر كه كن، دور من برابر چشمان از را پرده اين» فرمود:

 روى دنيا از تمام قلب خويش با صپيامبر. «افتممى آن هاىزينت و دنيا ياد به
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 تا داشت دوست همواره و كرد، كنريشه خود جانِ از را دنيا ياد و گرداند،

 را آن و نكند، تهيه زيبايى لباس آن و از مانَد، پنهان ديدگانش از دنيا هاىجاذبه

 از را دنيا يادِ پس ؛باشد نداشته دنيا در ماندن اميدِ و نداند، خود دائمى قرارگاهِ

 .(1)«پوشاند دنيا از چشم و كند، بر دنيا از دل و كرد، بيرون جانِ خويش

 * برحذر داشتنِ پيروانش از مخالفت با خلفای گذشته

 آن به تام اين بزرگان كه را پسنديدهاى آداب و» فرمود: حضرت على

 هم بر شدند، اصالح آن با ترعي و خورده پيوند آن با اسالم تمل و عمل كردند

 كه نياور، پديد كند،مى زيان وارد گذشته خوب هاىتسن به كه آدابى و ؛مزن

. شكستى هم در را آنها كه باشد تو براى آن كيفر و ت،سن آورندة براى پاداشش

 آبادانى مايه كه كن، بحث فراوان حكيمان با و كن، گفتگو دانشمندان، فراوان با

 وجود نيز در گذشته كه است قانونى و نظم برقرارى و شهرها اصالح و

 .(2)«داشت

که به ائمه وحی  توان فهميدمیاز آن که  صپيروی ایشان از روش رسول* 

 نبوت نيستند ۀشود و امامان در مرتبنمی

 و شما بين چرا] اينكه مورد در شما اعتراض اما و» فرمود: حضرت على

 خود راى به من كه نبوده حكمى اين امرفتاركرده تساوى به[ مسلمانان ريسا

 كه دانيممى شما و من بلكه باشم، داده انجام دلم خواسته طبق بر و كرده صادر

 آنچه در و؛ است داده انجام و آورده صپيامبر كه است دستورالعملى همان اين

                                                            
 .160خطبه  -1
 .53نامه  -2



 ی از سخنان علیاگزیده   78

 نيازى شما به صادركرده، را آن فرمان و نموده مشخص را آن بندىسهم خداوند

 داشتهاعتراضى من به تواندنمى ديگرى نه و شما نه سوگند خدا به پس. نداشتم

 و ىيشكيبا و سازد متوجه حق سوى به را شما و ما هاىقلب خداوند .باشد

 را كسى بيامرزد خدا» :سپس فرمود «.نمايد الهام ما به را[ حقتحمل] استقامت

 و سازد دور را آن و ببيند را ستمى و دهد يارى را آن و ببيند را حقى كه

 .(1)«باشد يار حقش گرفتن در را حق صاحب
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 رگدي موضوعات

 مانند و استفاده از آن؛ غيرمشروع گرفتن مالنسبت به  نمودن علی سرزنش* 

 کند خمس استفاده می از مالِ اما ]یعنی شيعيه[ اوست پيرو دکنکه گمان می یکس

در [ ]منسوب قاضیِ ،حارث بنشريح  خبر رسيد كه به حضرت علی

چون اين خبر به امام  .ای به هشتاد دينار خريدخانه ،خالفت آن حضرتزمانِ 

ای ای به هشتاد دينار خريدهاند خانهبه من خبر داده»او را طلبيد و فرمود:  ،رسيد

ی امير آر»شريح گفت:  .ایای و گواهانی بر آن گرفتهو سندی برای آن نوشته

نگاهی خشمگين  بدو كرد و سپس فرمود:  امام. «چنين بوده است ،مومنان

 از و كند،نمى نگاه اتنوشته به كه آيدمى سراغت به كسى زودى به شريح، اى»

 اى. بسپارد قبر به تنها و بيرون كرده خانه آن از را تو تا پرسد،نمى گواهانت

 كه باشى، نخريده حرام پول با يا ديگران مالِ با را خانه آن كه كن انديشه شريح،

 من نزد خانه، خريد هنگام اگر اما. اىداده دست از را آخرت و خانة دنيا آنگاه

 يا درهمى به خريدِ آن براى ديگر كه نوشتممى سندى تو براى بودى، آمده

 كه است اىخانه نوشتم: اينمى چنين را سند آن كردى،نمى رغبت بيشتر،

 غرور، سراى از اىخانه خريده است. كوچ آماده اىمُرده از را آن خوار اىبنده

 چهار به خانه، اين دارد. قرار شدگانهالك ةو كوچ نابودشوندگان، همحل در كه

به  آن مدو سوى بالها، و هاآفت به آن سوى يك: گرددمى منتهى جهت

 به آن چهارم سوى و كننده،سست هاىهوس و هوا به سوم سوى و ،هامصيبت

 اين. است گشوده شيطان روى خانه به درِ و ؛شودمى ختم كنندهگمراه شيطانِ
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 بندد،برمى رخت جهان از زودى به خود كه كسى از آزمند، ةخوردفريب را خانه

 كشانده دنياپرستى و خوارى به و خارج قناعت و تعز از را او مبلغى كه به

 .(1)«است كرده خريدارى

 کردندغلو می مامادربارۀ  کسانی که کار تقبيح شدید* 

دو تن به خاطر من به هالكت رسيدند: دوست » فرمود: حضرت على

                                                    .(2)«بدخواهكننده و دشمن غلو

 پشتِ»مردی به امير المومنين گفت:  كه اراالنوار نقل می كندحمجلسی در ب

گفت:  امام پس «.كنند تو خدا هستیگروهی هستند كه گمان می ،مسجد درِ

خورم و آب غذا می ؛خدا هستم ةبند ،مانند شماهمانا من  !وای بر شما»

و همان  نددوم و سوم نزد او آمد در روزِ. «پرهيزگار باشيد و برگرديد ؛نوشممی

كنيد يا شما يا توبه می ،به خدا سوگند» :پس به آنها گفت ؛ندكالم را تكرار كرد

پس قنبر را صدا زد و پيش آمد و برای آنها . «شمكُمیترين شكل به فجيعرا 

شما را يا »هيزم ريخت و گفت: در آن پس  .مسجد و قصر كنددرِ ای بين فرهحُ

 آتش را در آنان ، پس امامامتناع كردندآنان . «گرديداندازم يا بر میدر آن می

بر آنها  بلكه ،دآنها را نسوزان»: ندبعضی از يارانش گفت. تندتا سوخ پرتاب نمود

زشت و  زمانی كه ديدم كارِ» فرمود: امام پس «.ريخت ه ]و خاكستر[دود

ای ، سپس حفرهو قنبر را صدا زدم ، آتشی برافروختمدهندناشايستی انجام می

                             .(3)«دادند نابود كردكندم، و قنبر آنان را كه كاری زشت انجام می
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 ادعایِکردند و می غلو امامدربارۀ  روشن کردن امر برای کسانی که* 

 ش را داشتند                                                          تنبو

علی را در مدينه جانشين خود  صحضرت رسولتبوك،  ةدر جريان غزو

« گذاری؟[ باقی میو ناتوانانمرا با بازماندگان ]»به ايشان گفت:  علی كرد.

به هارون باشی نسبت  ةبرای من به منزلكه آيا راضی نيستی » فرمود: صپيامبر

                    .(1)«؟بجز در پيامبری ،موسی

 آنها حجت خداوند بر خلق هستند بدین دليل که ،ستایش علما* 

 علماى اول: گروهند سه مردم» فرمود:به كميل زياد نخعی  علیحضرت 

 احمقان سوم و علمند، تحصيل دنبال نجات راه در كه طلبانى دانش دوم الهى،

 كه همانها؛ كنندمى حركت بادى هر با و دوندمى ىيصدا هر دنبال كه پا و سربى

 بهتر علم ،كميل اى .اندنبرده پناه محكمى ستون به و اندنشده روشن علم نور با

 با مال؛ كنى حفظ را مال بايد تو ولى كندمى پاسدارى را تو علم :است مال از

 با شود پرورده مال به آنچه و؛ گرددمى افزون انفاق با علم ولى شودمى كم انفاق

 آن با كه است ينىيآ ،علم شناخت، زياد ابن كميل اى .يابدمى زوالمال زوال

 كندمى خدا فرمان اطاعت حيات دوران در انسان آن وسيلهه ب شود،مى داده جزا

 اى .محكوم مال و است حاكم علم و ماندمى او از نيك نام، وفات از بعد و

 ولى زندگانند، صف در ظاهراً كه حالی در، اندمرده اندوزانثروت، كميل

 ولى، اندرفتهبيرون مردم ميان از آنها خود؛ اندزنده است برقرار دنيا تا دانشمندان

 با] .است فراوانى علم اينجا در[ بدان] .است شده نقش هادل ينهيآ در آنان چهره

 تعليم آنها به، يافتممى اليقى افراد اگر[ كرد مباركش سينه به اشاره دستش
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 اطمينان قابل ولى كندمى درك زود كه يابممى را كسى تنها ،آرى .دادممى

 استفاده بندگانش ضد بر خدا نعمت از و دهدمى قرار دنيا وسيله را دين؛ نيست

 مطيع كه كسى يا؛ گيردمى كمك حق یاوليا ضد بر الهى دالئل از و، كندمى

 او دل در شك، ايراد و شبهه نخستين با ؛ندارد بصيرتى اما است حق حامالن

 لذت اسير كه كسى يا؛ آن نه و خوردمى درده ب اين نهكه  بدان. شودمى پيدا

 ذخيره و جمع به حريص كه كسی يا و، است گرفتار شهوات چنگال در و است

 آنها به موجودات ترينشبيه و نيستند، دين رهبران ازها اين .است مال

 حامالنش گمر با یعلم چنين ،آرى. اندشده رها راچَ براى كه هستندچهارپايان

 ولى[، دهند تعليم آن به كه يابندنمى باشند آن اليق كه را افرادى چون] ميردمى

 خواه كند، قيام الهى حجت به كه كسى از شودنمى خالى زمين روى هرگز آرى،

 دين روشن هاىنشانه و هاحجتتا ، پنهان و ترسان يا و آشكار، و باشد ظاهر

 «.نرود ميان از خدا

 خدا نزد مقامشان و قدر و كم تعدادشان آنها ،سوگند خدا به»د: موفرسپس 

 به تا كندمى حفظ را لشيدال و هاحجت آنها واسطهه ب خداوند .است بسيار

 خود شبيه افرادى قلب در را آن بذرِ و بسپارند هستند آنها نظير كه افرادى

 .(1)«بيفشانند
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 سخن آخر

اعتقادات  ها وسفارش و امام بزرگوار انسخن ای ازآنچه گذشت گزيده

 سنت به قرآن كريم و مسكتتوصيه به  .است متعالخداوند  ايشان در توحيدِ

در  و ،تمجيد ايشان از اصحاب رسول اعم از مهاجرين وانصار و صرسول

در سخنان ايشان مشهود  عمر و عثمان بوبكر،اآنها خلفاى راشدين  رأسِ

از ى يهيچ دعا و ،كنندتقاضا می متعالخداوند  ازفقط در همة دعاها است. 

 . شروع شده باشد «يا محمد» نقل نشده كه با ايشان

 ،مييتمسك جو ‡ينحسنَ پدرِ و ،شوهر بتول ،آيا به گفتار اين امام مرتضى

ا ميان ت ،افترا بستند به ايشان دروغ و ماد كنيم كهتاع دروغ كسانىسخنِ يا به 

اند و صحابة پرورده صو نسلی كه رسول اكرم ؛اندازندامت اسالم تفرقه 

 ای ايشان را بد نام كنند؟برگزيده

آخارين   اصاحاب او بااد و   بارآل و  و صسالم خداوند بر پيامبر ما محماد 

 دعاى ما حمد خداوند جهانيان است.


