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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 قدمه ناشرم

را  بخشش او و کمک ،کنیم مى ستایشحمد ورا  ، اوستخدابراى ستایش 
کسى را  .بریم ناه مىپبه خدا  کارهاي ناشایست خود، نفس و از شرّ و  ،طلبیم می
هدایت  ،مراه کردگکسى را که خدا  شود و نمىگمراه  ،هدایت کرد خداکه 
بدون  ست وتنها، دنداردهیم که هیچ خدایى جز اهللا وجود  یشهادت م .شود نمى

برکات خداوند تا  .اوستفرستاده  بنده و صدهیم که محمد یشهادت م .شریک
 .سالمى فراوان ،سالم بر او و، یروان نیکنامش بادپ خاندان و روز قیامت بر او و

حضرت  بهترین راهنما، کالم خداست، و گفتار،ترین  اما بعد، همانا صادق
ت عبد ،اوست. هر نوآورى کاردر  بدعت ،بدترین کارها است، و صرسول
است. حضرت  دوزخدر  ،دبدعت آورکه  هر و ،مراهىگ هر بدعت، و است

 ]معنا نظر از بار پر و لفظ، نظر از مختصر[ جامع کلمات با« :فرمود صرسول
 از مختصر[به من کلمات جامع «در روایت دیگر: و  .)1(»شدم مبعوث به پیامبري

 .)2(»ده استعنایت ش ]معنا نظر از بار پر و لفظ، نظر
، چهار هزار را مالحظه کردم دیث مسنداحا«: گفتدر این مورد بوداود اامام 

 .)3(»تنها چهار حدیث است ،امر ۀنتیجه رسیدم که خالصاین به پس  ؛حدیث است
                                                           

 ).۵۲۳)، صحیح مسلم، حدیث (۷۲۷۳حدیث ( ،یصحیح بخار -١

 ).۵۲۳حدیث (صحیح مسلم،  -٢

 .۹، ص جامع العلوم والحکمابن رجب حنبلی،  -٣
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تا  ،دسته بندى کنند وآوري   ها را جمع دانشمندان سعى کردند که این حدیث
بنا  هاآن دین اسالم بر اساس گرد آورد کهودو حدیث  چهل :آنکه امام نووى

 .استشده 
 .)1(»هستم من از او على از من است و« اکرم همچنین فرمود:رسول 

آوري نموده  را جمع سخنانی -دخدا حفظش کنکه  -ما، خالد زهرانى شیخ
را در رأس  علی نانکه امیر المؤمنینچ ؛است که در تأیید سخن باالست

. در بالغت صحضرت رسولسخن  دهندة و ادامهدهد،  یقرار م پیامبربیت  اهل
حضرت على در شأنِاین نکته را  مذکور  در حدیث از و کند  یم تأیید

 ،بیان کرده است هل حدیث)چ(در کتابش امام نووى  را که اي شیوه ،رگدی سوي
نکات و مسائلی نیز بدان شیوه افزوده و در کتاب حاضر ارائه  ودر پی گرفته 

 نموده است.
 رگروشن کتابی ،افتخار نشر آن را دارد »اصحاب جمعیت آل و«که  این اثر،

البالغه را در اختیار  نهج هاي] پنهان د تا مفاهیم [و پیامکوش می است که
ترین کتاب شیعۀ امامیه و اثري  مهم» البالغه نهج«. بگذاردوار گان بزرگوانندخ

 :ستا  هفتگآن دربارة  ،»محمد عبده« ،آن شیعى غیر مفسر و شارحِاست که 
اهى گکه در هر جای چنین تصور کردمآن را ورق زدم. ات از صفح رخیب«

 ،در فصاحت و ،یستکشور ،در بالغت است؛اي مهی و حمله ،استپبر نبردي
هاي  راستی که سپاه خطابه و لشکر سخنوري و صفوف آراسته و دسته ؛هیبتى

شکاف،  هايِ دل با زبانِ شمشیر درخشانِ کاري و با نیزه ؛رانَد منظم به پیش می
با براهینِ نافذ، چون دندانِ شیرِ خونخواره قلب اوهام را  ؛و خوردند گرمِ زد

                                                           
 ).۱۱۹) و سنن ابن ماجه، حدیث (۳۷۱۹)، جامع ترمذی، حدیث (۱۷۵۴۵حدیث ( مسند احمد، -١



  5اي از سخنان علی گزیده

سرکشی و بازیگريِ  ؛مانَد مکد که اثري از حیات براي اوهام نمی چنان می
هايِ  خاطرهشمشیر و نیزة خود را به آوردگاه  ؛دارد ها را از میان برمی وسوسه

این میان چیزي نگذشت که  درپردازد.  رسانَد و به کشتارِ آنان می بدنهانی می
ها فرو  دیدم ناگهان حق پیروز گشته و باطل در هم شکسته، تا گرد و غبارِ شک

نشسته، و به راستی که مدبرِ آن دولت و قهرمان آن حمله، همان پرچمدارِ 
  .)1(»است طالب ابی بن پیروزش علی

 :کند مى سفارش پسرشبه  در این مورد »یازجى«
، ىودت برتر باش، از همساالن خارشگن فنِ در علم، ادب وخواستى اگر «

 .)2(»ىرا حفظ کن البالغه نهج باید قرآن و
چنین سخن  اهمیت کتاب نهج البالغه ارزش و در غیرشیعی[وقتی علماي 

با وجود این، هنوز گویند؟  چه می وي ةپس علماي شیعه دربارگویند]  می
 شود.  ] بر این کتاب وارد میبعضی علما هایی [از جانب اعتراض

 /بخاري پیروي کرده است. مام بخارىا ةشیواز بیشتر نیز شیخ زهرانى  
احادیث به کار  صحیح بندىِ دستهبراي ساماندهی و را  اش هیفقهاي  دانسته
 شرح ووینی برگزید که از هرگونه عناچنان ش کتابهاي  و براي فصل گرفت

 است. نیاز بیتوضیح 
معرفت  از حکمت واین کتاب آنچه در ا یم که بخواه میاز خداى متعال 

براى ما  ىیاین کتاب را راهنما روشن گرداند وما را ى ها چشم دل و ،استآمده 
 اظهار اینکه اعتقاد امیر المؤمنین و داتحقیقت عبا شناختقرار دهد در 

                                                           
 مقدمه شرح نهج البالغه امام محمد عبده. -١

 .١٥٤القرآن، ص ينظرات ف -٢
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یم نازل شده آیاتى که در قرآن کردر   همان چیزى است که در سنت آمده و
  یابد. یبه نعمت او صالحات کمال م هسپاس خداوند ک و ؛است
 .است جهانیانپروردگار  مخصوصِ ،حمد :آخرین سخن ما این است که و

 

  پژوهش و تحقیقگروه 

 صحابا انجمن آل و



 
 
 

 

 

 تقدیم به 
 

 ... این نسل

 صپیامبرش که خدا و کسی انِدوستدار ان ملت مسلمان وبه جوان
 ؛دنرا دوست داراو 

 خلیفه از ، چهارمینگبزر امام دوستدارن ،به جوانان ملت اسالم
 صامبر اسالمیپ که کسی، هشد امامان هدایت از و خلفاى راشدین

  گفت:ربارة او د
 را] بریخ[ يو دست به خدا که دهم یم یکس به فردا را پرچم این«

 هم رسول و خدا و دارد دوست را رسولش و خدا او کند؛ یم فتح
 .)1(»دارند دوست را او

 هدیهآنان به را کننده  عبارات هدایت و امام علیاین سخنان 
 کنم. مى

                                                           
و  ۱/۱۲۱: )، بحار االنوار، مجلسی۲۴۰۴)، صحیح مسلم: حدیث (۴۲۱۰حدیث ( صحیح بخاری: -١

 .۱/۱۶۵منهاج الصالحین، وحید خراسانی 





 
 
 

 پیشگفتار

 بن محمدخدا بر درود  و، ستایش خدا را، که پروردگار جهانیان است
 همه یارانش ، وان پاکشهمسر وبرخاندان  وبرترین پیامبران خدا،  صاهللا عبد 

سوره فتح  29در آیه و  شان،خواند مى با باالترین صفت قرآنآنانکه در  ؛باد
 د:ایفرممیآنان  ةدربار

ٌد رَُسوُل ﴿ عاً ُ�َمَّ ارِ رَُ�َاُء بَيَْنُهْم تََراُهْم ُركَّ اُء َ�َ الُْكفَّ ِشدَّ
َ
ِيَن َمَعُه أ ِ َوا�َّ ا�َّ

ُجودِ  ثَرِ السُّ
َ
ِ َورِْضَواناً ِسيَماُهْم ِ� وُُجوهِِهْم ِمْن � داً يَبَْتُغوَن فَْضً� مِْن ا�َّ ُسجَّ

هُ فَآَزَرهُ فَاْسَتْغلََظ َذلَِك َمَثلُُهْم ِ� ا�َّْوَراةِ َوَمَثلُُهْم ِ� ا�ِ 
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
ْ�ِيِل َكَزْرٍع أ

ِيَن آَمُنوا  ُ ا�َّ اَر وََعَد ا�َّ اَع ِ�َغِيَظ بِِهْم الُْكفَّ رَّ فَاْسَتَوى َ�َ ُسوقِهِ ُ�ْعِجُب الزُّ
ْجراً َعِظيماً 

َ
اِ�َاِت ِمنُْهْم َمْغفَِرةً َوأ  .﴾وََعِملُوا الصَّ

و کسانى که با اویند بر کافران سختگیر [و] با  پیامبر خداست )ص( محمد«
بینى فضل و خشنودى خدا را  همدیگر مهربانند آنان را در رکوع و سجود مى

هایشان است این صفت  خواستارند عالمت [مشخصه] آنان بر اثر سجود در چهره
ثَایشان است در تورات و ماى است که جوانه خود  شتهل آنها در انجیل چون ک

هاى خود بایستد و دهقانان را به  د و آن را مایه دهد تا ستبر شود و بر ساقهبرآور
شگفت آورد تا از [انبوهى] آنان [خدا] کافران را به خشم دراندازد خدا به کسانى 

اند آمرزش و پاداش بزرگى وعده  از آنان که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده
 ،»است  داده

 فرماید: یسوره توبه م 100و در آیه 
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ِيَن ا�َّبَُعوُهْم �ِإِْحَساٍن رَِ�َ ﴿ نَصارِ َوا�َّ
َ
لُوَن ِمْن الُْمَهاِجرِ�َن َوا� وَّ

َ
ابُِقوَن ا� َوالسَّ

بَداً 
َ
�َْهاُر َخاِ�ِيَن �ِيَها �

َ
َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َ�ْرِي َ�َْتَها ا�

َ
ُ َ�نُْهْم َورَُضوا َ�نُْه َوأ ا�َّ

 .﴾الَْعِظيمُ َذلَِك الَْفْوُز 
و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانى که با نیکوکارى از آنان پیروى «

کردند خدا از ایشان خشنود و آنان [نیز] از او خشنودند و براى آنان باغهایى آماده 
اند این است  کرده که از زیر [درختان] آن نهرها روان است همیشه در آن جاودانه

 .»گهمان کامیابى بزر
 گوید: سوره احزاب می 33آنان که خداي بزرگ در موردشان در آیه 

�ةَ َوآ�َِ� ﴿ قِْمَن الصَّ
َ
وَ� َوأ

ُ
َج اْ�َاهِلِيَّةِ ا� َوقَْرَن ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ َو� َ�َ�َّْجَن َ�َ�ُّ

ُ ِ�ُْذهَِب  َ َورَُسوَ�ُ إِ�ََّما يُرِ�ُد ا�َّ ِطْعَن ا�َّ
َ
َ�ةَ َوأ ْهَل اْ�َيِْت الزَّ

َ
َ�نُْ�ْم الرِّْجَس أ

  .﴾َوُ�َطّهَِرُ�ْم َ�ْطهِ�اً 
هاى خود را  هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت و در خانه«

اش را فرمان برید  آشکار مکنید و نماز برپا دارید و زکات بدهید و خدا و فرستاده
پیامبر] بزداید و شما را پاك و خواهد آلودگى را از شما خاندان [ خدا فقط مى
 ».پاکیزه گرداند

مملو است از  متعال،کتاب خداى  و آیات دیگري که در شأن آنهاست.
آنانی که خداوند مفتخرشان نمود  پیامبر اکرم؛ گرانقدرِ پیروانِ افتخارات یاران و

 .صصحابی بودنِ رسولش شرفبه 
عبارتند  منزلت قام وم در صیاران واصحابش نزدیکترین همچنین بهترین و

عثمان ذو  ،عمر فاروق، أبو بکر صدیق ،خلفاى راشدین و شچهار داماد: از
نعیم  ر بهشترا با ایشان د ما وندخدا . سبطینپدر على مجتبى  نورین، وال

 .جمع نماید



 11 پیشگفتار

 و گرهدایت ۀهارم وخلیفچفتار امام گ بیکران با هم در دریاى کتابدر این 
بهشت  ةوعدکه  ده نفرياز بینِ  ؛کنیم سیر می طالب ابى ابن ، علیشده هدایت

سر عموى پ ؛تر است نزدیکاز همه  صرسول به از لحاظ نَسبی ،اند داده شده
دو  إحسین در حسن وپ، است ‘بتول ۀدخترش فاطم شوهرِ وایشان 

اخالق  صاحب کرم و ،سواران ترینِ شجاع، وحى کاتبانِاز بهشت، سید اهل 
اراده [حتی]  شر قاتلگا مکر کشته شد، وه شهیدى که ب ،علم وحلم  عظیم و

 داشت.را ن وروبرو شدن با اجرأت  کرد،  می
، یشتوجیهات زیبا ش وگسخنان بزردر کنیم  سیر میکرار  این حیدرِ همراه
فت گاستدالل ش الفاظ دلنشینش و و بسیارش،دانش  ى وگهاى همیش سفارش

کتابى  کنیم، ، بسنده میآمده است )1(»البالغه نهج«ه که در چبه آناز گفتارِ او یزش. گان
 :اند فتهگآن دربارة  جایى که تا، هاست کتاب ترینِ صحیح ،امامیه ۀشیعکه در نزد 

هاى کتاب  آیه ةبا عصار، ى خداوند آن را به نظم کشیدهیوگکتابى که «
فرقى در حقیقت با وحى ، زند ىم قلم آن مانند وحى است که حرف، مفصل
 ».نشده است لاینکه از آسمان ناز بجز ،ندارد

 )2(خالد بن احمد الزهرانی

                                                           
باشد که با  می» شرح نهج البالغه شیخ محمد عبده« منبعی که روایات این کتاب از آن نقل شده، -١

تر خوانندگان  ی دستیابی سادهوجود اعتبار و وثاقت، در ایران چندان مرسوم و متداول نیست. لذا برا

محترم به متن عربی، سخنان امام علی بر اساس نسخه فیض االسالم است که آن نیز به نوبه خود، از 

نسخۀ شریف رضی (متوفی قرن چهارم) استفاده نموده است. همچنین در ترجمه آنها نیز از 
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آمده آن  هاي ویژگی باره توحید وفتار ایشان درگاز آنچه 
 است

 امامان  نه شناخت ،توحید است خداشناسى و ،مهمترین اصول ایمان *

کمال  و ،است ]خدا[ شناخت او ،دین اساسِ« فرمود: حضرت على
و یگانه  یکتا ،به وجود او تصدیق کمالِ ، واوست وجودصدیق ت شناخت او،

  .)1(»، خالص کردن [عبادت] براي اوستیکتاپرستی کمالِ ست، ووا دانستنِ

  اه الهى بدون واسطهگدره ب ز راه دعابیان مسئله توحید ا *

دنِ شپس پیروزي را از او بجویید، و روان « فرمود: حضرت على
ها را از او بخواهید، و هر چه خواهید از او بطلبید، عطا و بخششِ او را  نعمت

نیست که شما را از او جدا سازد، و دري نیست که بر  بیحجا درخواست کنید،
 .)2(»رويِ شما بسته مانَد

اي  تا واسطه خدایش، ومیان او واسطه  براي دور کردنبه پسرش  ایشانوصیت  *
، که [این استخاره کندکه  کرد یتوصیه مپسرش  هبکه  طور میان آنها نباشد؛ همان

   کند را از او نفی می علم غیب کار]

 خدا بسپار که خود راه در تمام کارها خویشتن را ب« فرمود: حضرت على
را   پروردگارتنگام دعا با اخالص ه به؛ اى مطمئن و نیرومند سپرده به پناهگاهى

آنچه خیر   و همواره از خدا بخواه که ؛که بخشش و حرمان بدست اوست، بخوان
                                                           

 .۱ خطبه -١

 .۱۸۶ خطبه -٢
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چه ، در وصیتم دقت کن و آن را سرسرى مگیر؛ برایت پیش آورد  ستاو نیک 
دانشى که نفع نبخشد در  آگاه باش! ست که سودمند باشد.ا اینکه بهترین گفته آن

 . )1(»بخشد سود نمى ، راگرفتن نیستسزاوار ف  و دانشى که آن خیرى نیست،

که  شود استنباط مىچنین از آن که  صوش پیامبر اکرماز ر ایشان پیروى *
 نیستند پیامبران ۀو آنها در درجئمه نازل نشده اوحى به 

 و شما بین چرا[ اینکه مورد در شما اعتراض اما و« فرمود: حضرت على
 خود راى به من که نبوده حکمى این ام رفتارکرده تساوى به] مسلمانان ریسا

 که دانیم مى شما و من بلکه باشم،  داده انجام دلم خواسته طبق بر و کرده صادر
 آنچه در و؛ است داده انجام و آورده صپیامبر که است دستورالعملى همان این

 نیازى شما به صادرکرده، را آن فرمان و نموده مشخص را آن بندىسهم خداوند
 داشته اعتراضى من به تواند نمى دیگرى نه و شما نه سوگند خدا به پس. نداشتم

 و ىیشکیبا و سازد متوجه حق سوى به را شما و ما هاىقلب خداوند .باشد
 .)2(»نماید الهام ما به را] حق تحمل[ استقامت

 و، دهند که بخواهند انجام میکارى ئمه هر ا اعتقاد که ایندربارة  یشاناانکار  *
 ائمه ۀبه وسیلجز  شودانسان هدایت نمى  اینکه

اى فرزند ، خود را در آنچه میان تو و دیگران « فرمود: حضرت على
پس براى دیگران دوست بدار آنچه براى خود دوست  ؛است، ترازویى پندار

 ،و به کس ستم مکن ؛خواهى یى دیگران مخواه آنچه براى خود نمدارى و برا مى

                                                           
 .٣١نامه  -١

 .٢٠٥خطبه  -٢
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ونه که به دیگران نیکى کن، همانگ؛ تو ستم کنند همانگونه که نخواهى که بر
از خود نیز زشت  ،دارى شت مىآنچه از دیگران ز ؛خواهى به تو نیکى کنند می

ت که از تو نیز ، سزاوار اسسازد  مى خشنودترسد و  مى بدار. آنچه از مردم به تو
 و ،شددانى اندك با چند، آنچه مى، هر دانى مگوى به مردم همان رسد. آنچه نمى 

خودپسندى،  بدان که و ،پسندى که به تو گویند، تو نیز بر زبان میاور آنچه نمى
خالف صواب است و راه خرد آدمى. سخت بکوش، ولى گنجور دیگران  آفت
 .)1(»خویش یافتى، به پیشگاه پروردگارت بیشتر خاشع باش چون راه و ،مباش

و هر طور که بخواهند در آن  است خواست امامآخرت به  دنیا و[امورِ] چگونه  *
مالک سود و زیانِ خود نیستند، و باید کار کنند و از  کنند، در حالی که تصرف می

 شک آنها معصوم نیستند یب ؟زندگی] استفاده کنند ةوسایلِ [روزمر

نى در پیش روى الت و بس طوبدان راهى پر مشق« فرمود: حضرت على
زاد و  گیرى ش فراوان، و اندازهالبایسته، و تدارى، و در این راه بدون کوشش 

بار  ،ل خودبیش از تحم .ه، موفق نخواهى بودبار گنا توشه، و سبک کردنِ
گر مستمندى ت. ااسآور  تو عذاب ها بر دوش منه، که سنگینى آن براى مسئولیت

برد و فردا که به آن نیاز دارى به تو باز  یات را تا قیامت م را دیدى که توشه
و اگر  ؛او را غنیمت بشمار و زاد و توشه را بر دوش او بگذار گرداند، کمک یم

ممکن است روزى  قدرت مالى دارى بیشتر انفاق کن و همراه او بفرست، زیرا
به هنگام . جوى چنین فردى باشى و او را نیابىو در رستاخیز در جست

سختى و غنیمت بشمار، تا در روز  نیازى، اگر کسى از تو وام خواهد، یب
هاى صعب العبورى  بدان که در پیش روى تو، گردنه .تنگدستى به تو بازگرداند

                                                           
 .٣١نامه  -١
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ند باران است، و آن که کُ باران به مراتب بهتر از سنگین که حال سبک وجود دارد،
حرکت، بهشت و  و سرانجامِ ورزد؛ میشتاب کسی است که رود حالش بدتر از 

ا وسائلى مهی ،آخرت رسیدن به یا دوزخ خواهد بود، پس براى خویش قبل از
آمدنت آماده کن، زیرا پس از مرگ، عذرى  ساز، و جایگاه خود را پیش از

 .)1(»شود، و راه باز گشتى وجود ندارد یپذیرفته نم

 طور بخواهد در آن تصرفهر  و است امام آخرت به خواست دنیا و اینکه انکار *
  کند مى

 که برد نمى بهشت به را انسانى خداوند هرگز« فرمود: حضرت على
 او حکم .است رانده بهشت از آن سبب به را  ملکى که باشد شده عملى مرتکب

 از هیچیک و خدا میان و؛ است یکسان  زمین روى مردم و هاآسمان اهل بر
 آن بر کرده حرام جهانیان برهمه که را چیزى که نیست اى مصالحه بندگانش

  .)2(»باشد نموده مباح بنده
دو چیز در زمین مایۀ امان از عذاب خدا « فرمود: حضرت علىهمچنین 
بدان چنگ زنید، اما  ، پس دیگرى را دریابید وآن دو برداشته شدبود: یکى از 

که  ،باقیمانده، استغفار است امانِ بود و صرسول خدا ،ه برداشته شدامانى ک
 :فرماید سوره انفال می 33در آیه خداى بزرگ 

ُ ٱَوَما َ�َن ﴿ نَت �ِيِهۡمۚ َوَما َ�َن  �َّ
َ
َ�ُهۡم َوأ ُ ٱِ�َُعّذِ َ�ُهۡم َوُهۡم �َۡستَۡغفُِروَن  �َّ ُمَعّذِ

 .]٣٣[األنفال:  ﴾٣٣
و[لى] تا تو در میان آنان هستى خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب کند و تا آنان «

                                                           
 همان. -١

 .١٩٢خطبه  -٢
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  .)1(»کننده ایشان نخواهد بود کنند خدا عذاب طلب آمرزش مى

نسبت که حوادث دنیوي را به ائمه  * کالم ایشان با این اعتقاد در تضاد است
 دهند می

 آبىبى از ما هاىکوه ،خداوندا«: چنین دعا کرد طلب باراندر  امام علی
 در ما پایان چهار؛ است آمده در غبار صورته ب ما زمین و شکافته هم از

 و اند داده سر ناله  مردهبچه زنانِ همچون؛ متحیرند خویش خوابگاه در و عطشند
] علف و آب نیافتن وشخورها [آب و هاچراگاه سوى به آمد و رفت زیادىِ از

 رحم شتران سوزناك آه و آتش و گوسفندان ناله به، خدایا بار .اند شده خسته
 ترحم هاخوابگاه در شانیها ناله و هاراه در آنها سرگردانى به، خدایا بار. فرما
 و آورده هجوم ما به پىدرپى خشکسالى که ایم آمده بیرون هنگامى، الها .فرما

 ةکنند حل و بیچاره هر امید ۀمای تو ؛اند کرده پشت ما به باران پر ظاهر  به ابرهاى
 چیره مردم بر نومیدى و سأی که هنگام این دراي. کننده طلب هر مشکالت

 هالکت به رو بیابانى حیوانات وه شد داشته باز باریدن از ابرها و شده
 مؤاخذه اعمالمان [خاطرِ] به را ما که داریم تقاضا و  خوانیم مى را تو اند، گذارده

 بهاران و باران پر ابرهاى بوسیله را رحمتت؛ مگیرى گناهانمان به را ما و نکنى
 را خود  درشتدانه باران؛ دار گسترده ما بر طراوت پر و سرسبز گیاهان و گیاه پر

 است رفته دست از آنچه و شوند زنده مرده هاىزمین که ببار ما بر آنچنان
 پاکیزه، همگانى، کامل، سازنده،سیراب کننده،زنده بارانى، پروردگارا .بازگردد 

 گیاهان که بارانی؛ فرما نازل ما بر خودت ناحیه از رویانندهو  گوارا ، پربرکت
 چنان ،باشد خرم و سرسبز هایشبرگ و آورد باره ب پرثمر  هاى شاخه و پربرکت

                                                           
 .٨٨حکمت  -١
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 .گرداند زنده را مرده هاىسرزمین و رساند توان به را ضعیف بندگان که
 و ها دامنه در و سازد گیاه پر را ما بلند هاىکوه و ها تپه که ده آبى، خداوندا

 روى ماه ب آن با ها میوه؛ بخشد  برکت را ما سرزمین ؛گردد جارى هادشت
 آن با نیز ما از دورتر هاىسرزمین و کنند زندگى  آن با ما حیوانات؛ آورند
 گسترده برکات از راها  این همه[ .گیرد مدد آن از ما روستاهاى و گردند مند بهره

 عنایت وحشى  حیوانات و فقیر هاىسرزمین بر ،خویش فراوان هايبخشش و
 فروفرست، ما گیاهان سیرابى براى درپىپى و درشتدانه بارانى،] خداوندا[ .فرما

، شوند کوبیده هم بر شدت به هایش دانه و برانند را یکدیگر قطراتش که آنچنان
 نه و پراکنده، و کوچک ابرهاى نه و ،ثمر بى ابرى و بارانبى برقى و رعد  نه

 به زدگانقحطى که] کن مرحمت بارانى بلکه[ سرد، بادهاى  همراه ریز ىیها دانه
 که ىیتو زیرا ؛گردند زنده زدگانخشکسالى ،آن  برکت به و رسند فراوان نعمت

 جا همه آنها بر را رحمتت و فرستى فرومى را باران مردم نومیدى از بعد«
 اقتباس[  است ستوده  کارهایت همه که هستى سرپرستى تو و دهى مى گسترش

 .)1(»]28 آیه شورى سوره از

[زیرا] آنها هم غیب  ،ئمهاحتى دوزخ  وبه بهشت قطعیت ورود کسى عدم * 
 دانند نمی

 براى نه اى شده آفریده آخرت براى تو بدان، پسرم« فرمود: حضرت على
 تو که] بدان و؛ [زندگى براى نه مرگ براى؛ جهان این در بقاى  نه فنا براى؛ دنیا
 باید که منزلى در ؛کنى کوچ آن از است ممکن لحظه هر که دارى قرار  منزلى در
 که مرگى همان؛ مرگى ۀعمط تو آخرتى، طریق در تو برگیرى آن از  توشه و زاد

                                                           
 .١١٥خطبه  -١
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 و رودنمی بیرون اش جوینده دست از و یابدنمی نجات آن از فرارکننده هرگز
 گچنه ب را تو زمانى نکند؛ باش حذر بر مرگ از بنابراین .گیردمی را او سرانجام

 توبه ،حال این از که گفتىمی خود با یشترپ تو و باشى گناه سرگرم  که آورد
 اینجاست و گرددمی حائل ات توبه و تو  میان [یعنی مرگ] او اما ،کرد خواهى

 . )1(»اى انداخته هالکته ب را خویشتن تو که

 نهان نیستپ نانیزى از آچ ودانند  یمرا  زهمه چیئمه اد نویگ آنکه میانکار * 

 اگر و ...« فرمود: پسرش حسن بهدر سفارش خود  حضرت على
 اندیشه و نظر آسودگى تو براى و یابى دست دارى دوست آنچه به نتوانستى

 در و بیند نمى را خود پاى پیش که هستى شترى مانند که بدان نیامد، حاصل
 آمیزد، مى هم به را باطل و حق و رود مى خطا به که کسى .دارد برمى گام تاریکى
  .)2(»ایستد باز رفتن از که است آن بهتر و نیست دین طالب

 کنند دخالت نمیدر هستى امامان اینکه  و  خدابراى  )3(بداء رد* 

 بود، شریکى را پروردگارت اگر فرزند، اى بدان« فرمود: حضرت على
 افعال و دیدى مى را او قدرت و پادشاهى آثار و آمدند مى تو نزد هم او پیامبران

                                                           
 .٣١نامه  -١

 .همان -٢

گوید: خداوند متعال در اثر برخی اعمال،  آمیز شیعه است. این عقیده می های بدعت از اندیشه» بداء« -٣

به بیان دیگر، شیعیان رافضی دهد.  تغییر می -که از پیش تعیین کرده است-ها را  سرنوشت انسان

رنوشت خود را اعتقاد دارند که سرنوشتشان در دست خودشان است و با تغییر مسیر و روش، قادرند س

 از آن انصراف می امری را مقرر می تغییر دهند. این باور بدین معناست که الله
ً
دهد.  نماید و بعدا

 (ویراستار)
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 وصف را خویشتن خود که گونه آن- تو  خداى ولى؛ شناختى مى را او صفات و
 نیابد زوال هرگز؛ نکند مخالفتى او با لکشم در کسى؛ یکتا  است خدایى -کرده

 بعد و ،نیست آغازى را او  که است، بوده چیز هر از پیش؛ بود خواهد همواره و
پروردگاري که است  این از فراتر؛ نیست نهایتى را او که بود، خواهد چیز هر از
 دانستى، را این چون .شود  ثابت چشم به یا دل به شناختن و دانستن به شا

 منزلتش و قدر ردىخُ وجود با ؛ است شایسته تویى چون از که کن چنان اکنون
 در پروردگارش، به نیازش بسیارىِ و ناتوانیش فراوانى و تواناییش بودن اندك و

 نیکى به جز را تو او .او خشم از بیم و او عقوبت از ترس و او از فرمانبردارى
 .)1(»ندارد باز زشتى از جز و ندهد فرمان

تکوینی از ائمه و اینکه  ةاین سخن امیرالمؤمنین دلیلی است بر نفی اراد
کند  مبرا و منزه است؛ بنابراین تنها به نیکی امر می» بداء«خداوند متعال از عقیده 

او کسی را به کار دارد. از این رو، چنین نیست که  و فقط از زشتی و بدي بازمی
 ] آن را براي آن شخص تغییر دهد.ۀخیر امر نماید و سپس [نتیج

 ئمهاوید گ می که سخنی انکار و صصلوات بر محمدثمرات  وفضل ان یب *
 هستند خلقش رابط بین خدا و واسطه و

بر ابتدا هرگاه از خداي سبحان درخواستی دارى، « فرمود: حضرت على
زیرا  ه؛فرست، سپس حاجت خود را بخواب و صلوات درود صپیامبر اسالم

شده، یکى را برآورده درخواست خداوند بزرگوارتر از آن است که از دو حاجت 
 .)2(»روا نکندو دیگري را  کند
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 و هاآسمان هاي گنجینه که خداوندى که بدان و« فرمود: حضرت على
 گرفته عهده بر را آن اجابت خود و داده دعا  رخصت را تو اوست، دست به زمین
 تا طلبى آمرزش او از و ،کند عطایت تا  بخواهى او از که خواسته تو از و ،است

 کسى به را تو و نداده قرار حجاب را  کس هیچ خود، و تو میان و ؛بیامرزدت
 ات توبه از شدى گناهى مرتکب اگر و ؛کند شفاعتت او نزد در که وانگذاشت
 آن در و ننمود سرزنشت بازگشتى  چون و؛ نکرد شتاب کیفرت در و بازنداشت

 سخت تو بر توبه قبول در و ، نساخت رسوایت ،الیق رسوا شدن بودي که زمان
 از و ،نیفکند  تنگنایت به سرزده تو از که گناهى[جریمۀ]  سبب به و نگرفت
 گناه و؛ شمرد گناه را حسنه از بازگشت تو را بلکه؛ نساخت نومیدت خود  رحمت

 رویت به را توبه باب و؛ دهد جزا بار ده را نیکت کار و دهد کیفر بار یک را تو
 را آن گویى، سخن رازه ب اگر و شنود مى را تیآوا دهى، ندایش چون؛ بگشود 

 او نزد به خود غم و بگشاى او نزد در دل راز و ببر او نزد به  حاجت پس .داند مى
 از و بجوى یارى او از کارهایت در و بخواه را هایتغم ةچار او از و نماى شکوه

 مانند ؛نباشد آن عطاى توان را او جز که بطلب چیزى او رحمت هاي گنجینه
 .)1(»روزى در گشایش و جسم در سالمت و عمر در افزونى

و به سوي او « ]٣٥ :ةمائدال[ ﴾َوا�َْتُغوا إَِ�ْهِ الْوَِسيلَةَ ﴿: تعالخداى مکالم تفسیر * 
  دجوی یمه آن توسل ب بهترین چیزى که مسلمانمعرفی  و »تقرب بجویید ۀوسیل

 به آن با توانند می ها انسان که چیزى بهترین همانا« فرمود: حضرت على
 که خداست، راه در جهاد به ایمان و خدا به ایمان شوند، نزدیک سبحان خداى
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 بر. است انسانى فطرت اساس بر خدا دانستن یکتا و اسالم، بلند قلّه جهاد
 روزه و الهى، واجبِ تکلیف زکات، پرداختن و اسالم، ملّت آیین پاداشتنِ نماز،

 و فقر ةکنند عمره، نابود و حج و ؛است الهى عذاب برابر سپرى رمضان، ماه
 و عمر، طول و مال فزونىِ ۀمای ،مرح ۀصل و ؛است گناهان ةدهند شوو شست
 و ناگهانى هاى مرگ آشکارا، صدقه و است گناهان ةنابودکنند ،پنهانى هاى صدقه
خدا  یاد به. دارد یم نگه خوارى و تذل از نیکوکارى و ؛دارد یم باز را زشت
 که ،کنید آرزو دادند وعده را پرهیزکاران آنچه و است ذکر نیکوترین که باشید
 که کنید پیروى پیامبرتان رسمِ و راه از ؛هاست وعده ترینِ راست خدا وعده

 دهید که تطبیق صپیامبر روش با را رفتارتان ؛است هدایت راهنماى بهترین
 آن و است گفتار بهترین که بیاموزید را قرآن و ؛هاست روش ترین کننده هدایت

شفاى  که خواهیدب بهبودى و شفا آن نور از ؛هاست دل بهار که بفهمید نیک را
 ترین سودبخش که کنید وتالت نیکو را قرآن و ؛است ]بیمار ى[ها سینه

 جاهل چونان عمل کند، خود علم غیر به که عالمى زیرا ؛هاست داستان
 نخواهد شفا نادانى بیمارى ازآید [ از جهل به هوش نمی که است سرگردانى

 پیشگاه در و او استوارتر بر اندوه و حسرت و تر قوي او بر تحج بلکه یافت]
 .)1(»استسزاوارتر  نکوهش به خدا

  -دور یانزدیک  از - هیچ اشاره به دعاي ائمهدقت کنید که در متن باال، 
 .وجود ندارد
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تأیید  و در مورد امامت حضرت علىبرخى از سخنان 
 پیشین اىخلف

که داللت  قرار دهدرا پیشواى مردم  که خود هر کسیدربارة  * سخن ایشان
 شود ئمه یا اینکه به آنان وحی میعلم غیب اکند بر نبودن نصی بر امامت یا  می

 ،دهد قرار می مردم پیشواىامام و  را خود که هر« فرمود: حضرت على
 به دیگران تربیت که باید و پردازد خودتربیت  به،  دیگران تربیت از پیش باید

 سزاوارتر است، خویش کنندهادب و آموزگار که  کسى .گفتار به نه باشد، کردار
  .)1(»است مردم کنندهادب و آموزگار آنکه از است، تعظیم به

دربارة  نصی وجود نداشتنبر  است و این دلیلیدر خالفت،  على * پارساییِ
مردم  دهد که این امر، به و نشان می صرسولش یاامامت از طرف خدا  ]انتصاب[

 واگذار شده و از اختیارات آنهاست

داشتم و نسبت به خالفت رغبتى نه به خدا که من « فرمود: حضرت على
آن را بر من  اما شما مرا به آن فرا خواندید واحتیاجی؛  ]بر شما[والیت نه به 

 .)2(»تحمیل نمودید
 روایات بیشتري در این مورد خواهیم آورد، ان شاء اهللا. ۀفضایل صحاب در بخش
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ذکر  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 حقیقت  و نشان می گوید که با اعتقاد به عصمت در تضاد است می

 دانست از فرماندارانش را نمیایمانی] برخی  [دینداري یا بی

اما بعد، « فرماید: مى »منذر بن جارود«اش به  نامهدر  حضرت على
او  پنداشتم که تو از روشِ و فریب دادپدرت مرا در انتصاب تو درستکارى 

تو  است، که به من خبر رسیده طور ولى آن ،روى  به راه او مى کنى و پیروى مى
کسانى همانند تو هیچ مرزى را  ... نهى فرمانبردارى از نفس خود را فرونمی

 .)1(»استوار نتوانند داشت

 باشد از ائمهر گحتى ا ،معصوم نیست ،رعیت* والیِ 

 براى را خود حقوق از بعضى سبحان خداوند پس« فرمود: حضرت على
. داد قرار دیگر حقى پاداش برابر را حقى هر و فرمود واجب مردم از بعضى
 گردن بر که را حقى نیز دیگر آن که آیند مى واجب زمانى حقوق آن از بعضى

 گردانیده، واجب حقوق آن از تعالى خداوند که حقى بزرگترین. نماید ادا دارد
 که است اى فریضه این. والى بر است رعیت حق و رعیت بر است والى حق
 میان الفت سبب را آن و داشته مقرر طرف دو از یک هر بر را آن اداى خدا

 نپذیرد صالح رعیت پس. است داده قرار ایشان دین ارجمندى و عزت و ایشان
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 درستى و راستى به مگر نیایند، صالح به والیان و پذیرند صالح والیان آنکه مگر
 خود حق نیز والى و بگزارد والى به نسبت را خود حق رعیت که زمانى. رعیت

 دینشان هاى پایه و یابد عزت آنها میان در حق نماید، ادا رعیت به نسبت را
 مسیر در صپیامبر هاىسنت و گردد برپا عدالت هاى نشانه و گیرد استوارى

 دولت بقاى به امید و آید صالح به روزگار ،آن پى در و گردد اجرا و افتد خود
 .)1(»گردند مأیوس دشمنان و گیرد قوت

دهد که  ) نشان مىگردند اصالح زمامداران که آن جز( سخن اماماین 
 فساد ،زمامداران یعنی فساد و این ؛مردم است اصالحِهمان  ،زمامامداراناصالحِ 

درستکار و بدکار زمامداران،  دهد که در میان این نکته نشان می .مردم است
 امر نیست. عصمت از شرایط ولىِ و وجود دارد

و خواند  اگر معصوم بود، این دعا را نمى انکار کرد، وا ر خود عصمت امام* 
 ترسید گمراهى نمى فتنه و[گرفتاري در] از 

 بیمارم نه و ام مرده نه من و آورد روز به را شبم که را خداوندى باد ستایش«
بازخواست  مورد کردارم بدى به نه و است آفتى و اضطراب دچار هایمرگ نه و

 از نه و هستم پروردگارم منکر نه و ام برگشته دین از نه فرزندم بى نه هستم؛
 شب ؛معذبم پیشین هاىامت عذاب به نه و است آشفته عقلم نه و نگرانم ایمانم

 تو. ام کرده ستم خود بر و اختیارم بى اى بنده که 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 آنکه مگر دارم نگه بد از را خویش نتوانم و کنى عطا مرا تو آنکه جز
 و نیازمند ،نیازیت بى عین در اینکه از تو، به برم مى پناه خدایا، بار. دارى
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 من بر توانمندیت عین در یا ،گردم گمراه راهنماییت عین در یا ،مانمب دستیته
. گردم ارج بى و خوار توست، دست به کارها همه آنکه عین در یا ،رود ستمى

 گرانبهاى هاىنعمت از که ده قرار گرانبهایى نعمت نخستین مرا جان خدایا، بار
 بار. گیرى مى بازپس من از که خود هاي امانت از امانتی نخستین و ستانى مى من

 تو کیش یا تابیم، بر سر تو سخن از بخواهیم اینکه از بریم مى پناه تو به خدایا،
 از که هدایتى رسیدن فرا از پیش نفسانى  یا گراییم، دیگر کیش به و وانهیم را

 .)1(»گردد چیره ما هاى برخواهش ،آمده تو سوى
 از تو خدایا، بار«: ستودند، فرمودو هنگامی که گروهی پیش رویش او را  
 بهتر مرا خدایا، بار .شناسم مى ایشان از بهتر را خود من و داناترى  خودم به من
 .)2(»بیامرز من براى دانند، نمى اینان که را گناهانى و پندارند مى  اینان که دار آن از

 چشم در ظاهرم اینکه از برم مى پناه تو به خدایا، بار«فرماید:  مى همچنین
 از مردم نزد در و؛ باشد زشت دارم، مى پنهانش که ،درونم و کند  جلوه نیکو مردم
 در را خود و؛ ترىآگاه بدان من از تو که کارهایى در کنم  خودنمایى ریا روى
 نزدیکی بندگانت به تا رموآ تو نزد را بدم اعمال ولى دهم جلوه نیکو مردم برابر

  .)3(»گردم دور تو خشنودى از و جویم
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 ، واو مشورت کنند و با نصیحت او راه ک خواست از مردم می حضرت على* 
اي است که با ادعاي  در این گفتار، نکته و رفته باشد،شاید به خطا  اعتراف به اینکه

 عصمت در تضاد است

یارى  خویش  ۀهاى خیرخواهان مرا با ارائه دیدگاه« فرمود: حضرت على
به خدا  .ریا و ریب هر از امان در و نابکارى هر از عارى اندرزهایى ؛کنید

 ؛)1(»مسزاوارتر از خودشان مردممن به سوگند که 
یارانِ او [پیامبر  ةما را در حالی در زمر«: خواهد و از خداوند چنین می

 ، وانپشیماناز نه  خوار نباشیم، و رسوا ونزد خلق که  ،محشور گردان] صاکرم
 و دوستاناو [یعنی  ةزمر در را ما و اند نه از کسانی که از راه راست منحرف شده

 نه خویش هاى کرده خاطره ب که حالى در گردان، محشور ]صپیامبر اکرم پیروان
 نه؛ گمراه نه شکنپیمان نه؛ منحرف نه و پشیمان نه؛ شرمسار نه و باشیم رسوا
 .)2(»خوردهفریب نه وه کنندگمراه

عدالت مشورت یا و حق سخن گفتن از« فرمود: حضرت على همچنین
 آنکه مافوق را خویشتن] انسان یک عنوان به[ من زیرا؛ کنیدن خوددارى آمیز

 مرا خداوند اینکه مگر نیستم، ایمن کارهایم در خطا  از و دانم نمى کنم اشتباه
 او؛ نیست ىیخدا او جز که هستیم  خداوندى بندگان شما و من .کند حفظ

 آنچه از را ما خداوند .نداریم اختیار بدان خود آنچه در ماست اختیارصاحب
 هدایت گمراهی، جاى به؛ آورد رستگارى و صالح به و ساخت خارج بودیم

 .)3(»کرد عطا ىیبینا و بصیرت ،کوردلى و ىینابینا از پس و بخشید 
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از «: مصر برگزیدبه زمامدارى که او را  ىنگامهبه مالک اشتر  ایشاننامه 
ها  گسترده و قدرت برترش در انجام تمام خواسته خداوند بزرگ با رحمت

فرماید،  قفمو ،به آنچه موجب خشنودى اوستما و تو را کنیم که  درخواست مى
 و بندگانش میان در نیک ةآواز و ؛او داراى عذرى روشن باشیمکه نزد او و خلق ِ

و اینکه پایان عمر  شتماکر فراوانى و او نعمت کمال و بالدش در نیک هاى نشانه
من و تو را به شهادت و رستگارى ختم فرماید، که همانا ما به سوى او باز 

 .)1(»و اهل بیت پاکیزه و پاك او صرسول خدابا درود به  ،گردیم مى

 دانست، پس چرا نیاز به استخاره و معصوم بود یا غیب مى امام علیاگر  *

 ؟شتدیگران دا پند نصیحت و

 برایم نماز رکعت دو مهلت ،آن از بعد که گناهى« فرمود: حضرت على
 توبه و[ طلبممی عافیت و عفو خدا از نماز این در  که چرا ،نیست مهم ،باشد

 . )2(»]کرد خواهم
 و آن است به پیمان خود پایبند باشید ،آنچه حق من بر شماست« د:وفرم و

 .)3(.»..خیرخواه من باشید  ،سر پشت در حضور و

سفارش  او اگر پسرش معصوم بود، به و ؛کرد چنین وصیت نمیاگر معصوم بود * 
 در رد گفتار، این چنینهم ؛به آن ندارد يکرد، زیرا معصوم نیاز مىنموعظه  و

 نمرده است على گفتند که مى استغالیانی 
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 به معترف ،فنا ۀدر آستان پدرى از«نویسد:  مى در وصیتش حضرت على
 تسلیم ،ناخواه خواه و است غروب به رو عمرش آفتاب  که زمان، گذشت
کوچ آن از فردا وساکن شده  پیشینیان منزلگاه در  که همو؛ دنیاست گذشت 
 و آید نمى دسته ب هرگز که چیزى آرزومند؛ آرزومند فرزندى به، کرد خواهد

 که کسى به؛ شدند هالك و نهادند گام آن در دیگران که نهد مى گام راهى در
 بازرگان دنیا، بنده مصائب، تیررس در روزگار، گروگان هاست،بیماري هدف
 بالها، و آفات آماج ها،غم قرین ها،اندوه پیمانهم مرگ، اسیر و بدهکار غرور،

  .)1(»مردگان جانشین و شهوات مغلوب

 داردمنافات عصمت این با  و یفتدد که پسرش در گمراهى بیترس مى امام* 

 خویش بکوش، و منزلگاه پس در نیکو ساختنِ« فرمود: حضرت على
آنچه را بر  وکن، دانی سخن را واگذار  آخرتت را به دنیا مفروش. در آنچه نمی

که در آن از گمراهى ترسى، که هنگام  مروراهى را  و ،روزبان میا بر ،عهده ندارى
 .)2(»تا در کارهاى بیمناك افتادن ،گمراهى، باز ایستادن بهتر است سرگردانىِ

در دین  آموزي علم ى ویشکیبارا به او  و نموده از پسرش نفى عصمت را* 
 کند سفارش مى

 تن دشوارى هر به خدا براى باشد، که جا هر در و« فرمود: حضرت على
بهترین که  ،هد عادت ناپسندها تحمل به را خود و بیاموز نیکو را دین و ده در

 .)3(»ه حق استاخالق شکیبایی کردن در را
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 طاعتش وپایبندى به فرمان  خدا وتقواى  بهکه  کند سفارش مى پسرشبه * 
 به آن ندارد  ي معصوم نیازامام که  حالی در بماند، 

 کنم و مى وصیت خدا از ترس به را تو فرزندم، اى« فرمود: حضرت على
 در زدن دست و او یاد به خود دل ساختن آباد و او امر فرمانبرداري از به

 خداى و تو میان  است که محکمتر ریسمانى از ریسمان کدام .او ریسمان
 به و دار زنده موعظه به خویش دل زنى؟  چنگ آن در هرگاه توست،

 ساز روشن حکمت به و گردان نیرومند  یقین به و بمیران پارسایى و پرهیزگارى
 چشمش؛ کند اقرار خویش مرگ  به که نماى وادارش و کن خوار مرگ ذکر به و
 و شب هاىکژتابی و روزگار  هجوم و حمله از و بگشاى دنیا این فجایع به را

 تو پیشینیان سر بر آنچه از و دار عرضه او بر را گذشتگان اخبار؛ دار برحذر روز
 آن و اند کرده  آنچه در و بگذر آثارشان و ها خانه بر؛ ساز آگاهش است رفته
 از که دید خواهى؛ کن نظر اند آمده فرود که هاجاي آن و اند رفته که هاجاي
 آنها از یکى نیز تو و اند کشیده رخت غربت دیار به و اند بریده دوستان جمع

  .)1(»بود خواهى

نیاز به آموزش  ،ر او معصوم بودگا ها؛ انسان دیگر بود مانندشخصی  شسرپهمانا * 
 کندر یتغیاو [اخالق و رفتار] که  اشتندبیم  و شتندا

 را ها نیکى بهترین مهربان پدر یک که همانگونه پس« فرمود: حضرت على
 کنم تربیت صورت  بدین راو ت که دیدم صالح نیز من ،خواهد مى فرزندش براى

ه ب رو روزگارت و  است پیش به رو تو عمر زیرا گماشتم، آن بر را خود  همت و
 کتاب، آغاز در که] دیدم صالح چنین؛ [صفا با روحى و سالم نیتى داراى؛ جلو
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 یتآشنا اسالم آیین به ،پیش از بیش و به تو بیاموزم تفسیرش همراه را خدا
 چیزها دیگر به امور این از و فراگیرى را آن حرام و حالل احکام تا گردانم

 کار و شده مردم آراء و عقاید اختالف سبب آنچه مباد که ترسیدم سپس .نپرداختم
 به را تو خواستم نمى آغاز در .اندازد اشتباه به نیز را تو ساخته، مشتبه آنان بر را

 از تربه بکوشم تو عقاید استحکام در اگر که اندیشیدم خود با ولى کشانم، راه این
 بدان .نیست  ایمنى هالکت از آن در که سازم جریانى تسلیم را تو که است این
 پس .نماید  راست راه را تو و دهد توفیق رستگارى به را تو خداوند که بستم امید

 .)1( »... کنم مى سفارش تو به را وصیتم این بستن کار به

آفریده  اطالع [مانند دیگرمردم] بیانا او د، همنک مى نفیسرش پاز عصمت را * 
 ى نزد امامان استدنّلَ علمِ :ست کهاعتقاد ا مخالف این کار، این شد، و

 که بدان بیندیش، درست من توصی در پسرم«فرماید:  مى حضرت على
پدیدآورندة  و او دست در زندگى که است همان مرگ، دارندة اختیار در

 زنده دوباره که استکسی  کننده همان نابود و ؛میراند مى همو ؛است موجودات
 و نیست جاودانه دنیا بدان که .دهد مى نیز شفا کند مى بیمار که آن و ؛کند مى
 انواع و ها کردن نعمت عطا از است، برقرار است خواسته خدا کهچنان آن

 تو و است خواسته او که را آنچه یا و در معاد دادن پاداش و ها آزمایش
 را آن آمد، پدید تو براى مشکلى روزگار، تحوالت و جهان،دربارة  اگر. دانى نمى
 سپس و شدى دمتول اطالع نادان و بی ابتدا تو زیرا ده، ارتباط ناآگاهی خودبه 

 ة[دربار ات اندیشه و دانى نمىتو که  چیزهایی ندبسیار چه و ؛فراگرفتى را علوم
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بینی و  می را آنها ولی بعدها ،جوید بصیرتت بدان راه نمی و ،است سرگردانآن] 
 .)1(»شناسى مى

 نیکو اندامى وات داده  روزى که تو را آفریده وپناه ببر ى یخدابه «نیز فرمود: 
  .)2(»او از تو ترس و او به تو گرایش و باشد او خاص تو پرستش که باید و ؛بخشیده

 پیامبر رهبر و و لگوبه ا آنهانیاز  ئمه وا ىِتهیدست به فقر و اماماقرار * 

[مردم  صخدا بدان پسرم هیچ کس چون رسول« فرمود: حضرت على
 سازى خود پیشواى را او که شو راضى بدان پساز خدا آگاهى نداده است، را] 
همانا من از هیچ اندرزى براى تو کوتاهى  ،طی کنی او رهبرى به رانجات  راهو 

 مصالح ،بگیرى نظر در را خویش صالح و کنى کوشش هم قدر هر تو ونکردم، 
 .)3(»ددا نخواهى تشخیص ،ام داده تشخیص تو درباره من که  اندازه آن را خود

 د وافکنَ ىشبهه م که او را در ياموراز کند که  سرش را وصیت مىپ * امام
ئمه عصمت ااست که  آن ۀنشاناین  و دوري کند؛ شود ىم در دین ىگمراه اعثب

 ندارند

 آن در  قدم و کنى نظر طریق این در آنکه از پیش«فرمود:  حضرت على
 هر از و آور روى او به  یافتنت توفیق براى و بخواه یارى خود خداى از ،نهى
 چون و ؛کن احتراز شود، مى منجر گمراهیت به یا دکشانَ مى شبهه به را تو  چه

 و برست پراکندگى از ات اندیشه و شد خاشع و یافت صفا دلت که کردى یقین
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ه ب تو براى  وصیت این در آنچه به آنگاه گردید، آن در منحصر تو سعى همه
 .)1(»بنگر ام داشته بیان وضوح

را که نابوي دینش کند، زیرا شخص معصوم چیزي  ا از پسرش نفی می* عصمت ر
 خواهد در آن باشد نمی

فرمود: چه بسا چیزي از خدا بخواهی که اگر آن را به تو  حضرت علی
 .)2(»ارزانی دارد، باعث تباهیِ دینت شود

  کند ائمه نفى مىاز علم غیب را  عصمت و* 

به آرزوها برحذر باش، زیرا  ىپشت گرماز « فرمود: حضرت على
هاست  تجربه خرد، به خاطر سپردنِ عقل و ۀشانن .نابخردان است ۀآرزوها سرمای

بزرگوارى  م ورَاز کَ ،رفتار نرم و ؛آن است که تو را پند دهد ها ربهبهترین تج و
به  ىا جویندهره .پیش از آنکه اندوه گلوگیر شود ،فرصت را غنیمت شمار .است

معاد  دادنِ از دست کردن توشه و ضایع ها، ىتبهکار و از جمله ؛رسد ىهدف نم
 .آورد ىبه دست خواه ،آنچه برایت مقدر است دارد و ىسرانجام ىکارهر .است

 ىتر از چیزها با برکت بسیاراندك که  ىچه بسا چیزها تاجر در خطر است و
  .)3(»زیاد هستند

 چه و نیک چه ،دهى مى اندرز را برادرت که وقتى« :فرمود چنین ایشانهم
 به من که خور فرو اندكاندك خود خشم و گوى اخالص سر از سخن ناهنجار،
 درشتى تو با آنکه با .ام ندیده آن از گواراتر پایانى و  ام ننوشیده شربتى آن شیرینى
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 جوانمردي و کرامت خود دشمن با .کند نرمى تو با نیز او تا نماى نرمى کند،
 خواستی با اگر. است  پیروزى ترینشیرین آنبخشش]  و انتقام[از بین  که کن

 بازگشتن روزى اگر که بگذار آشتى براى جایى ،قطع رابطه کنی خود  دوست
 خود نیک کارهاى با نیز تو برد، نیک گمان تو درباره کسى اگر .تواند خواهد،
 ضایع را دوستت حق شماست،  میان که اعتمادى به .پیوند حقیقت به را گمانش

 کسانت با .بود نخواهد تو دیگردوست کنى، ضایع را او حق که کسى زیرا مکن،
 جوید، مى دورى تو از که کسى با .نباشند تو از مردم ترین بهره بى که کن چنان

 تو از استوارتر دلیلى دوستى، پیوند گسستن در تو دوست نباید و؛ مکن دوستى
 نیکى از تو به کردن بدى در  اش انگیزه نباید و باشد داشته دوستى پیوند در

 بزرگ  چشمت در دارد مى روا ستم تو بر آنکه ستمِ .باشد بیشتر تو به کردن
 شادمان را تو که  کسى پاداش .کوشد مى خود سود و تو زیان در زیرا نیاید،

 .)1(»نیست او به کردن بدى سازد، مى

 کند را نفی می عصمت که دیگر * سخنانی

 از. یکدیگرند شبیه امور که چرا، کن استدالل« فرمود: حضرت على
 در  سخت که زمان آن مگر بخشد نمى سود آنها به اندرز و پند که مباش کسانى
 اما ،پذیرند مى پند آداب و اندرز با عاقالن که چرا کنى، مبالغه او و تنبیه توبیخ

 از باوري [به خدا] نیک و صبر سپرِ با را هاغم و هم؛ زدنکتک  با چهارپایان
 و یار. شده منحرف حق راه از کند ترك را روى میانه که کسى. ساز دور خود

 حق انسان نبود در که است آن دوست .است خویشاوند حکم در  همنشین
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 از که بیگانگانی بسا چه .است کورى شریک هوس و هوا. کند رارعایت دوستى
 غریب. باشند مى دورتر کس هر از که خویشاوندانى و نزدیکترند خویشاوندان

 قرار تنگنا در کند تجاوز حق از که کسى .باشد نداشته دوست که است کسى
پایدارتر  برایش [و اندازه نگه دارد] کند اکتفا خود ارزش به که کس آن .گیردمی

 بزنى گچن آنه ب توانىمی که دستاویزي ترین مطمئن .بود خواهد تر و پاینده
 اهمیت تو کاره ب که کسى .کند رابطه ایجاد خدایت و تو  بین که است اى وسیله

ه ب وصول نوعى ،میدىاان که شودمی گاه .توست دشمن ،حقیقت در ،دهدنمی
 هالکت موجب طمع که است هنگامی امر  این و؛ است [و نعمت]  مقصد

 نتیجهه ب هافرصت همه و شود آشکار پنهانى عیب هر که نیست چنان .)1(شود 
 را بدى و شر. رسدمی مقصد  هب نابینا و رودمی خطاه ب بینا که شودمی گاه .رسد
 جاهل از بریدن. دهى انجام توانىمی بخواهى  وقت هر زیرا ،افکن خیرأتبه 

 به زمان بماند ایمن زمان مکر از که کسى .است هوشیار و عاقل با پیوند معادل
 خواهد خوار را او ،بشمارد بزرگ را آن که کسى و کرد خواهد  خیانت او

 تغییر حکومت که گاه آن .بزند هدف به تیراندازى هر  که نیست چنین .ساخت
 سفر سوى به  حرکت از پیش. شد خواهد دگرگون زمانه، شود دگرگون و کند

 درباره ،منزل گرفتن از پیش و کن تحقیق و جستجو  همسفرت درباره
 .)2(»ات همسایه
برخاست که  صسپس رسول خدا... « فرمود:در حدیثی طوالنی  امام
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پدر جان، توانِ کارهاي خانه را ندارم. براي «به او گفت:  ‘فاطمهبرود. پس 
. پس »کمک کندمن خدمتکاري بگیر که برایم کار کند و در کارهاي خانه به من 

علی  »خواهی؟ اي فاطمه، آیا چیزي بهتر از مستخدم نمی« به او گفت: صپیامبر
هر «پیامبر فرمود:  »؟پدر جان، بهتر از خادم«. او گفت: »بگو بله«به فاطمه گفت: 

بار تکبیر بگو. پس این  34بار حمد بگو و  33و  بار تسبیح بگو 33 خدا را روز
 .)1(»حاسبه کارهاي خیر، هزار بارمذکر، به زبان صد بار است و در 

دهد که آنان کاري را که بهتر بود، انجام ندادند، و  نشان میکه  ،این حدیث
 عصمت است.عقیدة به او گفت که چه پاسخ دهد، در تضاد با  اینکه علی

 چنین نقل شده است: همچنین در داستانی طوالنی از ابوذر
مهاجران سرزمینِ حبشه بودیم. به جعفر کنیزي از طالب  بن ابی من و جعفر «

چهار هزار درهم بود. وقتی به مدینه رسیدیم، جعفر آن  ارزششهدیه دادند که 
هم او را به منزل  ، تا خدمتکار او باشد. علیهدیه کرد کنیز را به علی

را در اتاق آن کنیز  به خانه رفت و علی ‘برد. روزي فاطمه ‘فاطمه
نه، به «وي جواب داد:  »اي؟ اي اباالحسن، آیا [با او] کاري کرده«دید و پرسید: 

او  »خواهی چه کنی؟ میحال ام.  ، کاري نکردهصخدا قسم، اي دختر محمد
گفت:  علی .»برومص اجازه بده تا به خانه پدرم رسول خدا«جواب داد: 

. پس روسري و روبنده خود را بست و به سوي خانه پیامبر »دهم اجازه می«
ده و رساناي محمد، خداوند به تو سالم «پایین آمد و گفت:  رفت. جبرئیل

 آید تا از علی شکایت کند. پس شکایت او را گوید که فاطمه به سوي تو می می
اي که از  آمده«پرسید:  ص. وقتی فاطمه وارد شد، پیامبر»علی قبول نکندربارة 
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به  صپیامبر »به خداي کعبه قسم که آري«او پاسخ داد:  »علی شکایت کنی؟
رويِ مرا زمین  تو ضایترکه به خاطر پیش او بازگرد و بگو «فرمود:  وي

  .)1(»»زدند
 صو پیامبر اکرمعصمت نداشت  ‘فاطمهدهد که  می این داستان نشان

خبر داد که فاطمه چه  ص، زیرا جبرئیل به پیامبردانست علم غیب نمی
او کسی است  الی کهدر ح کرد،خشمگین  را فاطمه خواهد، و اینکه علی می

  شود. او غضبناك می د از غضبونکه خدا

واجبات  ،بیت اهل همانند مهاجرانِ نخستینِکه  کند به فرزندش وصیت مى* 
 خداوند را انجام دهد

 ترینمحبوب و بهترین که فرزند، اى بدان و« فرمود: حضرت على
 تو بر آنچه به اکتفا و خداست از ترس گیرى، مى فرا اندرز این از که چیزى
 خاندانت، نیکان و نیاکانت ،یعنى پیشینیانت که اى شیوه گرفتن و ساخته واجب

 تو که همانگونه کردند، نظرمى خود کار در همواره آنان زیرا، اند کرده کار بدان
 تا بیندیشى باید تو  که گونه همان اندیشیدند، مى خود حال به و کنى نظر باید

 آنچه انجام از و کردند عمل بدان بود، نیکى آنچه که رسیدند جایى به سرانجام
 سر آنان شیوه بردن کار به از تو نفس اگر پس .ایستادند باز نبودند، مکلف بدان
 پس -بودند دریافته آنان چنانکه- دریابد را حقایق خود خواهد مى و زند مى باز

 ۀورطگرفتاري در  اب نه باشد، علم و فهم روى از کنى مى طلب چه هر تا بکوش
 .)2(»بیهوده جدل و بحث پرداختن به و شبهات

                                                           
 . ٢٠٤و  ٢٠٣و حق الیقین،  ٣٩/٢٠٧؛ مجلسی، بحاراالنوار ١/٦٣صدوق، علل الشرائع،  -١

 .٣١نامه  -٢
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نشان  -اند البالغه نیز گفته همان طور که برخی شارحان نهج – سخن این
بزرگانی  نمود؛ پیروي کسانی به غیر از ائمه نیز ةتوان از راه و شیو دهد که می می

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

 تقیه عمل بهسخن،  اینکه حق شجاع باشد بیانِکند در  به فرزندش وصیت مى* 
 کند را به طور کامل نفی می

 دست با و باش، نیکوکار خود و کن امر ها نیکى به« فرمود: حضرت على
 خدا راه در و باشى، دور بدکاران از تا بکوش و کن، انکار را ها بدي زبان و

 شالت از را تو متگرانالم سرزنش هرگز و کن، شالت است شایسته که آنگونه
 .)1(»ندارد باز خدا راه در

                                                           
 همان. -١





 
 
 

 صحابه آمده است فضایلدر  ه از کالم علىچآن

به همین  ؛بودنداهل بیت همواره پیشگام دفاع از صحابه کند که  اقرار مى* 
 فرستاد را جلو مى آنها صها حضرت رسول گدر جن دلیل،

رسید و سرباران  آنگاه که جنگ به اوج می« فرمود: حضرت على
پیش [به میدان جنگ] خود را بیت ِ اهل صمالامبر اس، پیشدند گیر می زمین

ها حفظ  شمشیرها و نیزه آنها، اصحابش را از سوزشِ وسیلّ فرستاد تا به مى
 .)1(»فرماید

 در میان مردم حاکم بودند، واز او  قبل وى درباره کسانى که ۀشهادت عادالن* 
  گانه هستند  خلفاي سهآنها 

 ، به اورا فرمانده مصر قرار داد نخعی وقتى که در زمان خالفتش مالک اشتر
 پیشین، دادگستر هاى حکومت که است آن ،است زمال تو بر آنچه«فرمود: 

 و صپیامبر آثار و رفتگان، ةپسندید هاى روش گذشتگان، باارزش هاى تسن
 عملبدان  ما آنچه از و آورى، یاد به همواره خداست، کتاب در که را واجباتى

 تو براى که اى عهدنامه این دستورهاي از پیروى براى و ؛کنى پیروى ایم کرده
 سرکشى نفس اگر تا کن، شالت ام، کرده تمام تو بر را تحج آن با و ام نوشته

  .)2(»باشى نداشته من نزد عذرى ،شد چیره تو بر و کرد
 

                                                           
 .٩نامه  -١

 .٥٣نامه  -٢
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 کند  دعا مى برایشان و ،را بیان ستاید، فضل آنها را مى بعمر ابوبکر و* 

 رفیع ،آن دو در اسالم جایگاه ،ندگجانم سوه ب« فرمود: حضرت على
خداوند  .یکر اسالم استپبر  گآنها زخمى بزردربارة  ویىگزشت و ،است

 .)1(»به آنها بدهده که عمل کردند چبهتر از آن ،نیک یاداشپ بیامرزدشان و

 شیخِ دو ر وگهدایت رهبرانِ و دوستان عزیز امام علی بعمر ابوبکر و* 
 اسالم بودند

 ات خطبهابتداي در که شنیدم «: پرسید حضرت علىاز  مردى از قریش
آنها  ؛»نانکه خلفاى راشدین را اصالح کردىچ ،را اصالح نما ما ،خدایا« :یگفت

 ،عمر ى من ابوبکر وهاعمو عزیز ودوست دو «فرمود:  »هستند؟ چه کسانی
بعد از دو پیشوا  قریش و دو مرد و ،دو شیخ اسالم ر وگرهبران هدایت

راه و که از  هر و ها] نجات یافت،[از فتنه ،هرکس به آنها اقتدا کرد ؛صرسول
 . )2(»مستقیم هدایت شد راهبه  ،یروى کردپآنها روشِ 

 ذیردپ نمىرا  بعمر با ابوبکر و تمخالف* 

من «کرد فرمود:  له فدك صحبت مىئمسدربارة  که درحالی حضرت على
عمر آن را  یزى را رد کنم که ابوبکر آن را منع کرد وچ که شرم دارماز خدا 

 .)3(»جارى ساخت
 

                                                           
 .١٥/٧٦ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغة،  -١

 .٣/٩٣مامة، اإل يفي شریف رضی، الشاف -٢
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 هستند بعمر ابوبکر و ،امت بهترینِ صخدا اینکه بعد از رسول * تصریح به

 ابوبکر و این امت بعد از پیامبرش، همانا بهترینِ« فرمود: حضرت على
 .)1(»هستند عمر

به او پیشنهاد کردند ه بودند کدو شخصى  بو عمر که ابوبکر کند اعتراف مى* 
 ازدواج کند ‘که با فاطمه

نزد ر گفتند: اگ مدند وآنزد من  عمر ابوبکر و« فرمود: حضرت على
 .)2(»سخن به میان آورفاطمه از [ازدواجت با]  ،رفتی صرسول

 وخالفت ا و ثناى ابوبکر صدیق مدح و* 

 يجا در ؛رفتگ را به عهده  زمام امورابوبکر  پس« فرمود: حضرت على
 شیپ یخوب به را امور و داد نشان عمل شدت ،خود يجا به و يریآسانگ خود،

 یرخواهیخ راه از او با .بود روانهیم و کرد شهیپ یراست و یدرست و برد
از  تمام کوشش با برد،یم فرمان را خدا آنچه در و کردم یهمراه و مصاحبت

چنانچه  –؛ و من مانند کسی که به یقین رسیده طمع ندارم نمودم اطاعتوي 
که کار خالفت، که من  -ام براي او [ابوبکر] اتفاقی بیفتد، در حالی که من زنده

که به او اش با وي اختالف نظر داشتم، به من بازگردد؛ و مانند کسی  درباره
اي که میان او و  امیدوار نیست، از او مأیوس نشدم؛ و اگر نبود به خاطر دوستی

عمر وجود داشت، یقین داشتم که ابوبکر خالفت را از من [به شخص دیگري] 
سپارد؛ پس وقتی که در بستر مرگ افتاد، در پی عمر فرستاد و  رد نکرده و نمی

                                                           
 .٣/١١٣مامة، اإلي ف يشریف رضی، الشاف -١

 .٣٩، صيمالشیخ طوسی، األ -٢
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ضوع خالفت عمر] را شنیدیم و اطاعت مسئولیت را بدو سپرد؛ در نتیجه، ما [مو
 .)1(»کردیم و نصیحت نمودیم

 فضل او و بیان بیعت با ابوبکر* 

ترین مردم به  حقبکر مم که ابویبین مىهمانا « فرمود: حضرت على
 رسول و شناسیم؛ ا سنتی را براي او میم غار است و او یارِ ،خالفت است

 .)2(»زنده بودخودش حالى که در شود،که پیشنماز مردم او امر کرد  به صخدا

انصار با او بیعت  همانطور که مهاجرین و صدیقبا ابوبکر تأکید بر بیعت * 
 کردند

 با او بیعت کردم و ام نزد ابوبکر رفتم وگدر آن هن« فرمود: حضرت على
 يجا در ؛رفتگآن امور را به دست [زمام]  ابوبکر ... درآن امور قیام کردم

 شیپ یخوب به را امور و داد نشان عمل شدت ،خود يجا به و يریآسانگ خود،
 یرخواهیخ راه از او با؛ بود روانهیم و کرد شهیپ یراست و یدرست و برد

از  تمام کوشش با برد،یم فرمان را خدا آنچه در و کردم یهمراه و مصاحبت
 . )3(»نمودم اطاعتوي 

 بیعت با آنها درست بودنِ او بودند و اقرار به رهبرى آنانکه قبل از* 

 ترین قوى ،خالفت به کس سزاوارترین ،مردم اى « فرمود: حضرت على
شخص  اگر پس؛ خدا هاىفرمان به آنها داناترین و است آن به  نسبت مردم

                                                           
 به بعد. ۶/۹۵ج البالغه، ابی الحدید، شرح نه ابن -١

 .۱/۵۰ج البالغه، ابن ابی الحدید، شرح نه -٢

 .٣٣/٥٦٨مجلسی، بحار االنوار،  -٣
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 حقسوي  به که شود مى خواسته او از برخیزد، انگیزىفتنه به آشوبگرى
 اگر، سوگند خودم جان به .پرداخت نبرد به او باید با ورزد امتناع اگر و بازگردد، 

 راهى هرگز نپذیرد، انجام مردم  ۀهم حضور با جز خالفت و امامت باشد قرار
 که کسانى  ولىصورت نخواهد گرفت]  هیچگاه یعنى[ یافت نتوان آن سوى به

 اند نبوده حاضر  امام تعیین هنگام که را کسانى اند، پذیرفته را آن و هستند آن اهل
 خود  بیعت از بوده حاضر که کسى نیست روا سپس؛ دارند وامى آن پذیرفتن به

 کس دو با من باشید آگاه .کند اختیار را دیگرى بوده غایب آنکه و بازگردد
  نیست او حق که را چیزى و کند ادعا ناحق به که کس آن نخست :جنگم مى

 .)1(»ورزد امتناع است او گردن بر که حقى دادن از که  کس آن دیگر و ؛بخواهد

کس  هراینکه  و و اساس شورا معترف است عثمان عمر و و به رهبرى ابوبکر* 
سخنی   تردید کرده است و علی در رهبرىِ ،در رهبرى ایشان تردید کند

 انصار مهاجرین و ستایشِاست در 

اند که با ابابکر و  همانا کسانى با من بیعت کرده« فرمود: حضرت على
بیعت کردند، پس آن که در بیعت و کیفیت  با همان شرایط عمر و عثمان

انتخاب کند، و آن کس که غایب بود  يدیگر ] خلیفه[تواند  نمى ،داشت حضور
مهاجرین و انصار  آنِ همانا شوراى مسلمین از .تواند بیعت مردم را نپذیرد نمى

خدا  و او را امام خود خواندند، خشنودى کسی جمع شدندرد است، پس اگر گ
آنان را نکوهش کند یا بدعتى پدید آورد، او  حال اگر کسى کارِ ؛هم در آن است

کنند،  مى با او پیکار ،باز زد گردانند، اگر سر را به جایگاه بیعت قانونى باز مى

                                                           
 .١٧٣خطبه  -١
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ش رها ا یگمراهخدا هم او را در  ؛است مسلمانان در نیامده زیرا که به راه
  .   )1(»کند مى

 من از شیپ گرانید با که دیکرد عتیب اساس همان بر من با شما«فرمود:  و
 اما ;ارندیاخت صاحب کنند، عتیب آنکه از شیپ مردم. نمودید عتیب آن اساس بر

 .)2(»ستین آنان براى ]نافرمانى در[ ارىیاخت گرید کردند، عتیب که هنگامى
رضاى  مورد انصار مهاجرین و ۀسیلبه و تعیین رهبر دهد که این امر نشان می

به خاطرِ  ،ر کسى با آنها مخالفت کردگا کند که بیان می همچنین ؛خداوند است
 .خواهد شد گبا او جنیروى کردن راهى غیر از راه مسلمانان، پ

 از عمر بن الخطاب او * ستایشِ

 از آنجا برخاسته یسرزمینى را که فالنخداوند] «[ فرمود: حضرت على
سنت را  و ،را عالج نمود ها بیمارى راست کرد ورا  ها کجى ؛برکت دهاد است،

عیب از این جهان برفت. به  کم اکدامن وپ ؛شت سر افکندپفتنه را  و تاداشپبر 
اطاعت خدا را به جا  ؛هایش دورى کرد از بدى هاى آن دست یافت و نیکى
ون رها گوناگهاى  مرا در راه درگذشت؛ بار سفر بست و ؛از او ترسید و ،آورد
خویش  یقینِ بر سرِ ،اند آنانکه راه یافته و ؛یابند مراهان در آن راه نمىگکه  ،کرد
 .)3(»مانند نمى

 کرد روم با او مشورت مى نبرددرباره رفتن به  که عمر بن الخطابزمانی 
 سر را اسالم که گرفته عهده بر و داده وعده دین این پیروان به خداوند« :فرمود

                                                           
 .٦نامه  -١

 .١/٢٤٣رشاد، شیخ مفید، اإل -٢

 .٢٢٨خطبه  -٣
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 که هنگام آن در را آنان که کس آن.سازد طرف بر را آنها ضعف نقاط و بلند،
 خود از توانستندنمى نفرات کمى اثر در که موقع آن در و کرد یارى بودند اندك
 اگر تو ولى. میردنمی هرگز؛ است زنده همو ،نمود دفاع آنها از کنند دفاع

 دوردست شهرهاى براى ،گردى مغلوب و کنى حرکت دشمن سوىه ب شخصاً
 که آن از پیش شوى، کشته جنگ میدان در تو اگر و[ ماند نمى پناهى مسلمانان 

جنگ مرد پس .کنند مراجعه او به که نیست کسى] کنند بیعت  دیگرى با مردم
 و مشکالت کهساز  همراه او بارا  گروهى و بفرست آنها سوى به را اى آزموده
 خداوند اگر پس. پذیرند نصیحت و خیرخواه و  دیده را ها جنگ هاىسختی

 آنها پناه و مردم مدافع تو ،نشد اگر و ؛خواهى مى تو که است همان داد پیروزى
  .)1(»بود خواهى

حضرت با  یان برودایرانبا  گبه جنآنکه شخصاً براى  اعمر زمانی که
[جهاد]  امر ایندر  شکست و پیروزى« :فرمودایشان  ،کرد مشورت  على

 پیروز را آن که خداست دین این رد؛ندا جمعیت کمى و زیادي به بستگى
 ؛برسد باید  کهرسید  آنجا به تا کرد یارى و آماده را آن که اوست سپاه و ساخت

 پیروزى وعده ما به خداوندۀ ناحی از نمود، طلوع کند، طلوع باید که جا هر به و
 سپاه و پوشانید خواهد عمل جامه خود ةوعد به خداوند دانیممی و شده داده

 که است ریسمانى همچون زمامدار، موقعیت .فرمود خواهد یارى را خویش 
 ریسمان اگر؛ بخشد مى ارتباط و کرده جمع را آنها و کشد مى نظام در را ها مهره

  سپس و افتاد خواهد ىیجاه ب کدام هر و شوندمی پراکنده ها مهره ،بگسلد هم از
 گرچه امروز عرب .بخشید نظام نو از و نمود آورىجمع را همه وانیت من هرگز

                                                           
 .١٣٤خطبه  -١
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 و اجتماع و اتحاد با واست  فراوان ،اسالم به پیوستگى با اما کم، تعداد نظر از
 و، باش بآسیا محور همچون تو بنابراین .است قدرتمند و عزیز هماهنگى

 نبرد، در آنها همکارى با و درآور  گردش به عرب مسلمانان اى بوسیله را جامعه
 خارج سرزمین این از شخصاً اگر زیرا؛ ساز ور شعله دشمنان براى را جنگ آتش
 آن و[ برد خواهند بیرون  فرمانت بارِ زیر از سر اکناف و اطراف از عرب ،شوى

 پیش در که است آن از ترمهم اى گذاشته سر  پشت چه آن که] یافت خواهى گاه
 ۀریش و اساس این :گفت خواهند افتد تو بر فردا هاعجم چشم اگر .دارى رو

 تو با مبارزه در را آنها فکر این و ید،شو مى راحت کنید قطعش اگر ؛است  عرب
 .)1(»ساخت خواهد تر سرسخت و تر حریص ، نابودیت در  طمع و

او فرمانرواییِ امور مردم را به دست گرفت، پس آنان را «فرمود: همچنین 
 .)2(»سامان داد و خود پایمردي کرد تا دین استقرار یافت

در طول خالفتش انجام داده بود، انجام  کارهایی را که عمرآرزو داشت * 
 به مالقات خداوند برود اینچنیندهد و 

یده چیپدر حالیکه در کفن  ،وارد شد فاروقعمر ر ب حضرت على
از این در روى زمین کنم،  زمانی که خدا را مالقات می«پس فرمود:  ؛بودشده 
اعمالم  ةپروندکسى نیست که بیشتر دوست داشته باشم بینید  مى ى کهچیپکفن 
  .)3(»او باشد مانند
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 وفادار ماندن در بیعت و بیعت ایشان با عمر* 

 ،بیعت کردید او باشما با عمر بیعت کردم همانطور که « فرمود: حضرت على
 ةنفر [از شوراي شش نفر او مرا ششمین .تا کشته شد به بیعت با او وفادار بودم و

 .)1(»انی که او مرا وارد کردموارد آن [شورا] شدم، ز و، قرار داد تعیین خلیفه]

به او  لبا فاطمه مخارج ازدواجشدر  عفان بن ایشان به اینکه عثمان اقرار* 
 کمک کرد

را به حضرت  وقتى که تقاضاى ازدواج با فاطمه« فرمود: حضرت على
ه مصلحت تو چرا بفروش تا آن خود  زره«به من فرمود:  ،کردم عرض صرسول

آن  به بازار رفتم و زرهم را برداشتم و .»آماده نمایم است برایتانو دخترم فاطمه 
او  ازرا ول پوقتى  ؛فروختم هارصد درهم سیاه به عثمان بن عفانچرا به 

حسن، آیا من به زره الباااى «فت: گبه من  ،رفتگزره را از من  رفتم وگ
همینطور «فتم: گ »تر از من نیستى؟ شایستهها  به درهمتو  نیستم وتر از تو  شایسته

 خدمت رفتم وگرا  ها درهم زره و. »هدیه من به توست ،این زره«فت: گ .»است
عثمان را به  ماجراى خود و ذاشتم وگ یشانرا نزد او آنها  رفتم صرسول خدا
 .)2(»براى او دعا کردص پیامبر ؛او خبر دادم

 صدختر رسول اهللابا ازدواجش خاطر به  عثمان بن عفان * ستایشِ

 » خطاب« پسر] و ابوبکر[ » حافهابوقُ«پسر  هیچگاه« فرمود: حضرت على
 نظر از صخدا رسوله ب تو؛ نبودند سزاوارتر تو از نیک اعمال  انجام در] عمر[
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 آن که اي یافتیمرتبه او دامادى به تو؛ نزدیکترى دو آن از ،خویشاوندى پیوند
 . )1(»نیافتند دو

 از عثمان ودفاع ا* 

 که کردم دفاع او از قدر آن من ،سوگند خدا به« فرمود: حضرت على
 .)2(»باشم گناهکار ترسیدم

 اینکه آنها اهل فضل و انصار بدون استثنا و مهاجرین و اقرار ایشان به فضلِ* 
 اسالم هستندیشگامان پ

 اینکه نه -بینى نمى مگر« فرمود:اش به معاویه  در نامه حضرت على
 خداوند  نعمت  سپاسگزارى و شکر عنوان به بلکه دهم خبرت بخواهم

 هر و دندرسی شهادت به  خدا راه در انصار و مهاجران از جمعیتىکه  -گویم مى
به  ]  سحمزه[حضرت  ما شهید  که هنگامى اما؛ بودند مرتبتى و مقام داراى کدام

 صاهللا رسول و] دادند شهیدان  آقاى[ سیدالشهداء لقب او بهشهادت رسید، 
 .)3(».گفت تکبیر هفتاد] تکبیر پنج جاىه ب[ وى بر نماز هنگام

پیشرو بودنشان پیروز شدند  خاطر به ]انصار[آنها که پیشرو بودند «و گفت: 
  .)4(»... خود رفتند و کرامت ن اولیه به فضلاو مهاجر
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خداوند به آنها  ؛شناسی است که می يبسیار خیرِو در مهاجرین «و گفت: 
 .)1(»دهن پاداش را دیبهتر

 و برادران و فرزندان و پدران؛ بودیم صخدا پیامبر رکاب در« :گفتو 
 که؛ چرا افزود نمى ما تسلیم و ایمان به جز کار این و کشتیم مى را خود عموهاى

 دشمن با جهاد در و ورزیدیم مى شکیبایى آالم سوزش بر و بودیم  راست راه بر
 پنجه مردانه ما دشمنان از مردى و ما از مردى گاهی .بودیم  ایستاده یتجد اب

 جام که بودیم ما گاه؛ چشاندبدیگرى به  را  جام مرگ یک کدام تا افکندند درمى
 ما دست از مرگ جام که بود دشمن گاه و گرفتیم مى دشمن دست از مرگ

 زبون و خوار را ما دشمن دید، درپیکار را ما صداقت خداوند چون .گرفت مى
 و آرمید دشمنان خوف از و یافت استقرار اسالم تا .داد پیروزى را ما و ساخت

 پیش را شما سیرت و شیوه اگر جانم، سوگند به .گزید واأم خود هاىمنزلگاه در
 ترى شاخه اسالم درختاز  و ،شد نمى برپا بنا این از ستونى حتى بودیم، گرفته
 نصیبى و بود خواهد خون دوشید مى  پس زین آنچه سوگند، خدا به .رویید نمى
 .     )2(»برد نخواهید پشیمانى جز

و شکایت امام از شیعیانش به خاطر یاري  ن و انصارامهاجر رفتنسف از أت* 
 نکردن او

 و شدند دعوت اسالم به  که مردمى کجایند« فرمود: حضرت على
 سوى به شناختند؟ را آن باید که آنچنان و کردند تالوت را قرآن پذیرفتند؟

 سوى به ،فرزندانش به شتر ماده عشق همچون عاشقانه و شدند برانگیخته جهاد
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گروه را زمین گرداگرد و انداختند کنار را شمشیرها غالف؛ افتادند راه به  آن
؛ یافتند نجات برخى و گشتند شهید بعضى؛ کردند احاطه صفبهصف و گروه

 شهدا گمر در ؛شدندنمی شاد جنگ میدان در کسى ماندن زنده از هیچگاه
 و بود  ناراحت چشمانشان ]خدا خوف از[ گریه اثر بر؛ نداشتند تسلیت به نیازى

 و خشک، را هایشانلب بسیار دعاهاى؛ تهى غذا از یشانهاشکم ،روزه زیادى از
 شانیچهرها بر خشوع غبارِ؛ بود کرده  دگرگون را شانیها چهره دارى زندهشب

 مالقاتشان تشنه است شایسته ما بر ؛رفتند که بودند من برادران آنها. بود نشسته
 .)1(»بگزیم دندان به حسرت  انگشت  فراقشان از و باشیم

 کنند با هم اتفاق نظر نمیبر گمراهی  صمبراپیروان پی* 

 و کرده خطا من که پندارید مى چنین اگر« :خوارج فرمود خطاب به علی
 گمراه را صمحمد امت همه من گمراهى به چرا پس، ام شده گمراه

 من گناه به و دهید مى قرار مؤاخذه مورد من خطاى با را آنها ،شمارید مى
 گناه بى و گناهکارو  گذاشته دوش بر را خویش شمشیرهاى کنید؟ مى تکفیرشان

 دانید مى که حالى در] نگرید مى نظر یک با را همه و[ گذارید نمى فرق هم از را
 ؛خواند مى نماز وى به آن از پس؛ کرد مى سنگسار را همسردار زناکارِ صپیامبر
 به را میراثش و کشت مى را قاتل؛ نمود مى تقسیم خاندانش میان را او ارث پس

 پس ؛زد مى تازیانه را همسر بدون زناکار و برید مى را سارق دست ؛داد مى اهلش
 ؛کنند انتخاب همسر مسلمان زنان از توانستند مى و داد مى غنائم از را آنها سهم

 آنها بر را خدا حق و کرد مى مؤاخذه گناهانشان خاطر به را آنها مبراپی بنابراین
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 دفتر از را شاننام و برد نمى بین از را آنها اسالمى سهم اما نمود، مى اجرا
 شیطان که هستید کسانى و مردمید رترینوشر شما .ساخت نمى خارج مسلمانان

 دو زودىه ب ساخته محکوم  سرگردانى به و کرده پرتاب راست راه از را شما
 ،من افراطى محبت  که ،کننده افراط دوستدار :گردند مى هالك من درباره گروه
 راه غیر در قدم دشمنى سر از که ،افراطى دشمن و؛ بکشد حق غیر به را وى
  مردم بهترین]. ندانند مسلمان حتى جمعى و بدانند خدا مرا جمعى[ بگذارد حق

 ترینبزرگ همراه همواره و نشوید جدا آنها از ؛هستند رو میانه گروه ،من درباره
 از .است تائجم با خدا  دست که باشید] حق طرفدار هاىاکثریت[ هاجمعیت

 .»)1(بپرهیزید پراکندگى

و اینکه آنان هستند  انصار مهاجرین و ستودنِ از پیروانش و دلخوري و ناراحتی* 
 که از دل و جان ایمان آوردند

 که اراذلند بردگانى و اوباشو  سنگدالن [شامیان]« فرمود: حضرت على
 هستند کسانى از؛ اند یافته ترکیب مختلف  هاىگروه از و اند آمده گرد سو هر از
 کسانى از؛ شوند  تربیت و گردند آموخته شوند، ادب بفهمند، است سزاوار که

 از و گرفت را دستشان و کرد تعیین سرپرستى و مقی برایشان باید که هستند
 آنان از نه و انصار از نه و هستند مهاجران از نه ؛کرد ممنوع اموالشان در تصرف

 ایمان دل و جان از و کردند آماده مهاجران براى را خود زندگى و خانه که
 .)2(»آوردند
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 انصار ایشانرساي  * ستایشِ

 در فرزند همچون را اسالم آنها ،سوگند خدا به« فرمود: حضرت على
 و گویا هاىزبان و  سخاوت پر و گشاده هاىدست با؛ دادند پرورش دامانشان

 .)1(»نداشتند آن به مادى نیاز اینکه با کوبنده، منطق
اي مردم، به خدا سوگند که عده مردم شهر شما « فرمود: حضرت على

 ]یعنی انصار[در بین شهرها بیشتر از تعداد انصار در میانِ عرب است، و ایشان 
به ایشان ارزانی شد، مانع او و مهاجرینی که همراه  صآن روز که رسول خدا

[یعنی  مگر دو قبیله ،او بودند نشدند که دستورات پروردگارش را ابالغ نماید
گذشت و محل تولدشان جاي  ه چیزي از پیدایش آن دو نمیک اوس و خزرج]

و یارانش را پناه  صپس زمانی که پیامبر کوچه عربها قدیمیتر و کهنتر نبودند.
دادند و خدا و دینش را یاري کردند، اعراب همۀ آنان را با یک تیر هدف 

قبایل دیگر، یکی پس  راهیِبا همقسم شدند، و  علیه آنان هم یانگرفتند، و یهود
ن براي یاري دین خدا تنها ماندند و از دیگري با ایشان جنگیدند. لذا آنا

و با  ؛هاي پیمان میان خود و عرب، و پیمان میانِ خود و یهود را گسستند رشته
 ستوناهل نجد و تهامه و مکه و یمامه و اهل حزن و سهل به جنگ برخاستند و 

، تا آنکه عرب هاي ستم شکیبایی ورزیدند زیر تازیانهدین را برپا داشتند، و 
نور چشم وفات کند،  صپیش از آنکه پیامبر و شدند صمدیونِ رسول خدا

 .)2(»بود؛ پس شما در میان مردم، بیشتر از مردم عرب در آن زمان هستید ایشان
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 آنها دشنام ندادن بهو  صمبرااصحاب پی [حفظ حرمت] بهپیروانش * سفارش 

کنم  به شما سفارش می صمبراپی اصحاب ةدربار« فرمود: علىحضرت 
هیچ کسانی که  و هستند زیرا آنها یاران رسول خدا ،به آنان دشنام ندهیدکه 

 صرسول اهللا ی،بل .گذاران احترام نگذاشتند بدعتی در دین نیاوردند و به بدعت
 .)1(»آنها مرا سفارش کرددربارة 

 مخالفت نکردند                                                                     صرسول خداشهادت درباره این که صحابه با * 

پیغمبرتان را هنوز  [مسلمانان] شما«: گفت به امام علی یکی از یهودیان
 ما«: فرموددر پاسخ  حضرت على ؛»دفن نکردید که اختالفتان شروع شد

خود او دربارة  نه ،کردیماختالف  است ایشان رسیدهاز که  هاییچیزدربارة 
مبرتان گفتید: ااما شما پایتان به خشکی نرسیده به پی هایش]؛ [و آموزه

   ]١٣٨[األعراف:  ﴾اْجَعل َ�َا إِلَهاً َكَما لَُهْم آلَِهٌة قَاَل إِنَُّ�ْم قَوٌْم َ�َْهلُونَ ...﴿
 :گفت ،همان گونه که براى آنان خدایانى است براى ما [نیز] خدایى قرار ده ...«

 .)2(»»مردمی نادان هستیدراستى شما 

 هستند تا دیگران                                                      صمبراتر به پی شهادت او درباره اینکه صحابه شایسته* 

کسانی هستند  ،مبراناترین مردم به پی نزدیکهمانا «: فرمود حضرت على

ْوَ� ﴿ سپس این آیه را تالوت کرد: اند داناتر باشند؛ که به آنچه آورده
َ
إِنَّ أ

ِيَن آَمُنوا  َبُعوهُ َوَهَذا ا�َِّ�ُّ َوا�َّ ِيَن ا�َّ  ]٦٨عمران:  [آل ﴾...ا�َّاِس �ِإِبَْراهِيَم لَ�َّ
 پیروى او از که هستند آنها ابراهیم به مردم تریننزدیک و ترین شایستههمانا «
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 دوست: همانا فرمودسپس  ؛»ر ...پیامب این به مؤمنان و پیامبر این و، کردند
 دور او نسبى پیوند چند هر ،کسی است که فرمانبردار خداست صمحمد
اگرچه  ،کند سرپیچیخدا  از فرمانِکسی است که  صو دشمن محمد ؛باشد

 .   )1(»از نزدیکان او باشد

      ستایش صحابه و سرزنش پیروانش                                                                                                  * 

 از هیچکدام اما ام، دیده را صمحمد اصحاب من« فرمود: حضرت على
 ىیموها] اسالم صدر مشکالت تنگناى در[ آنها؛ بینم نمى آنان مانند را شما

 قیام و سجده حال در صبح به تا شب؛ داشتند آلوده غبار ىیها چهره و پراکنده
می خاكه ب خدا پیشگاه در را ها گونه گاه و پیشانى گاه؛بودند عبادت به

 آنها پیشانى؛ بودند  لرزان آتش هاى شعله همچون رستاخیز وحشت از؛ گذاردند
 آنچنان، شد مى برده خدا نام که هنگامى و بود بسته پینه طوالنى هاى سجده از

 شدت از که بید همچون و گردید مى تر آنها گریبان که شد مى اشکبار چشمشان
 به امید و مسئولیت ترس از] همه ها این؛ [لرزیدند مى لرزد، مى خوده ب باد تند 

 .               )2(»بود الهى پاداش

روشی اینکه آنها بر همان و گواهی آن حضرت درباره ایمان معاویه و پیروانش * 
 او و یارانش بودند                         خود بودند که 

بین او و اهل صفین گذشته بود حکایت را که آنچه  حضرت على
در ظاهر خدا و  ؛مواجه شدیم مبا گروهی از اهل شا ،آغازدر « و فرمود: کرد می

                                                           
 .۹۶حکمت  -١
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آنها به خدا و  . در ایمانِدما به اسالم هم یکی بو دعوت و ،مبرمان یکی بوداپی
 ،بر آنها برتر نبودیم و آنها هم بر ما برتر نبودند صرسول خدا[نبوت] اقرار به 

 عثمان بود و ما از آن خونِ ،آنچه در آن اختالف داشتیم .و کار هم یکی بود
                   .                                                                                                                            )1(»بودیم [حادثه] مبرّا

به جنگاوران  علیکند که  میاز پدرش روایت  امام جعفر صادق
که ما را  این دلیلنه به و ، جنگیدیمن شانتکفیر دلیله ما با آنها ب« :گفت می

که بر  دیدند میو آنها هم  هستیم،ما بر حق  دیدیم که لی میو ،کردند می تکفیر
 .   )2(»حق هستند

دهنده باشید،  من خوش ندارم که شما دشنام«و به اصحابش در صفین فرمود: 
 راست به سخنِ ،کردید ت آنان را بازگو مىالو حا توصیفاما اگر کردارشان را 

، دایا: خگفتید مى دادنجاى دشنام ه خوب بود ب. عذرپذیرتر بود تر و نزدیک
 .)3(»ح فرماالاص را بین ما و آنان ؛خون ما و آنها را حفظ کن

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

 هر غایب، خرد به و حاضرید تن به که کسانى اى« فرمود: حضرت على
 فرمانرواى؛ شمایند گرفتار فرمانروایانتان ؛است دیگر عقیدتى را شما از یک

 اهل شام فرمانرواى و ؛نمایید مى شانافرمانی شما و کند مى اطاعت را خدا شما،
 معاویه خواهد مى دلم .دارند فرمانش خط بر سر ایشان و کند مى نافرمانى را خدا

 من از را شما از تن دو: به درهم دینار همچون معاملۀ ،کند اي همعامل من با

                                                           
 .۵۸نامه  -١
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 در که چیز سه به کوفه، مردم اى .دهد من به را خود مردان از تن یک و بستاند
 با :چیز سه آن اما؛ ام شده شما گرفتار نیست، شما در که چیز دو و هست شما
 دارید، چشم آنکه با و گنگید دارید، زبان آنکه با و هستید کر دارید، گوش آنکه

 به نه و هستید  صدیق آزادگانى دشمن، با رویارویى در نه :دو آن اما و؛ کورید
 اشترانى همانند باد، خاك پر هایتاندست .اعتماد خور در یارانى بال هنگام

 پراکنده سو دیگر از شوند، آورده گرد سو یک از هرگاه که ساربان هستید بى
 پیکار آتش و شود  ختس جنگ چون که دارم آن گمان خدا، به سوگند .گردند 

[به  زن شدن جدا همانند شوید، پراکنده ابوطالب پسر ردگ از گردد، افروخته
 و حجت پروردگارم جانب از من که حالى درفرزندش؛  ازهنگام زایمان] 

 را آن؛ است روشن راهى من راه .زنم مى گام پیامبرم  روشن راه به و دارم گواهى
 .)1(»نیفتم باطل ۀورط به تا ،گیرم برنمى  راه از چشم و پیمایم مى گام به گام

آنها را از او هستند و  میِ ويبرادران اسال ،اقرار آن حضرت به اینکه اهل شام* 
 ه استبیرون نکرداسالم امت 

ها و  کژى ا امروز با پیدایش زنگارها در دین،ام« فرمود: حضرت على
دروغین در دین، با برادران مسلمان خود  تفسیر و تأویلِ و ها در افکار نفوذ شبهه

کنیم چیزى باعث  پس هر گاه احساس مى ؛جنگ خونین کشانده شدیم به
ها را پر و  و شکاف شویم مى آن با یکدیگر نزدیک ۀوحدت ماست و به وسیل

دهیم، آن را گرفته و  ایل نشان مىبه آن تم ،کنیم پیوندها را محکم مى ةماند باقى
 .                                                                             )2(»گوییم مى را ترك ها دیگر راه
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 هستندکه اهلِ قبله اهل شام که دربارة  گواهی ایشان* 

 عذاب از ترس و تقوا به را شما، خدا بندگان اى« فرمود: حضرت على
 آن به را یکدیگر بندگان که است  چیزى بهترین تقوا زیرا کنم مى توصیه خدا

 نبرد آتش اکنون هم .خداست  پیشگاه در کار پایان بهترین و؛ نمایند مى توصیه
 کشند جز نمى دوش به را پرچم این وت اس گشته روشن قبله اهل و شما بین

 و دهید انجام دادند  فرمان را آنچه بنابراین ؛حق موارد به آگاه وشکیبا  بینا، افراد
 شما بر نکنید تا عجله کارى هیچ در و؛ یینما توقف کردند نهى آنچه برابر در

 خالف چنانچه[ پسندید نمى شما را آنچه هستیم مجاز ما زیرا نشود،  روشن
 .)1(»دهیم تغییر ]نباشد خدا فرمان

 درباره برادران  گمانِ نیکوفرمان ایشان به * 

 زمانى تا کن حمل وجه بهترین بر را برادرت کار« فرمود: علىحضرت 
 حالى در مبر بد گمان برادرت سخن به و ؛آید آشکار تو بر آن خالف چیزى که
  .)2(»یابى مى نیکو محمل او سخن براى که

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

 کارى چه در یک هر که دار نظر در همواره و«فرمود: حضرت على
 دیگرى حساب به کرده تحمل  یکى که را رنجى تا اند، کرده رنجى تحمل

                                                           
 .۱۷۳خطبه  -١
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 بزرگى و شرف .مده پاداشش کرده تحمل که محنتى و رنج از کمتر و نگذارى
 را تو کسى فرودستى و ،شمرى بزرگ را اندکش رنج که واندارد را تو کسى

 دشوار تو بر کارى چون .آورى حساب به کوچک را بزرگش   رنج که واندارد
 خداى زیرا؛ کن رجوع  رسولش و خدا به کار آن در شود آمیزشبهه و گردد

ِيَن آَمنُوا﴿ :است گفته بود هدایتشان دوستدار که قومى به تعالى َها ا�َّ ُّ�
َ
ِطيُعوا  يَا �

َ
أ

ْمرِ ِمنُْ�مْ 
َ
ْوِ� ا�

ُ
ِطيُعوا الرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ اى کسانى که ایمان « ]٥٩[النساء:  ﴾...ا�َّ

 ؛»و اولیاى امر خود را [نیز] اطاعت کنید... صاید خدا را اطاعت کنید و پیامبر آورده
 سنت گرفتن رسول، به رجوع و اوست کتاب محکمات گرفتن خدا، به رجوع

 .)1(»سازد نمى پراکنده و آورد مى گرد را مسلمانان که سنتى ؛اوست جامع 
 گروهی که خداوند«: فرمود بزرگداشت صحابهدر  حضرت على

سخن از  ،که در آن کند اشاره می [فوق] سپس به آیه »دوستدار هدایتشان بود
اي  به ائمه اشاره لیو ،است اختالفات] [براي حل مبرابازگشت به خدا و پی

 .نکرده است

                                                           
 .۵۳نامه  -١



 
 
 

 گفته استپیروانش  نکوهشدر  که امامنچه آ

        آنها از وياز پیروانش و اطاعت نکردن  مامناراحتی ا* 

 دهم مى فرمان چون که ام آمده گرفتار مردمى به« فرمود: حضرت على
 در چرا، ها ریشه بى اى. گویند نمى پاسخ  خوانم مى فرا چون و کنند نمى اطاعت

 متحد یکدیگر با را شما که نیست دینى آیا کنید؟ مى درنگ پروردگارتان یارى
 ایستاده شما میان در آورد؟  خشم به را شما که نیست تىحمی و غیرت آیا سازد؟

 که دریغا .رسید فریاد  به مگر دهم، مى ندایتان طلبم، مى یارىام؛ برداشته بانگو 
 پایان سرانجام،! بندید نمى کار به را فرمانى هیچ و شنوید نمى من از سخنى هیچ

 توان انتقامى  کس از شما پایمردى به که نپندارم .شد خواهد پدیدار کارها ناگوار
 نالیدید،؛ فراخواندم برادرانتان یارى به را شما .رسید توان مقصودى به یا  گرفت
که  شترى همانند ورزیدید، سستى و گرانى و ؛بنالد ناف درد از که شترى همانند

 و مضطرب اندك سپاهى سپس، .باشند نهاده او بر بار و مجروح است شپشت 
 به گویى که دارند برمى قدم میلى بى با چنان اید، داشته روانه  من نزد به ناتوان

     .)1(»برند مى مرگشان دیار

 تهمت زدنِ آنها به امامدروغ اهل عراق و * 

 باردارى زن به شما، عراق مردم اى ،بعد اما« فرمود: حضرت على
 و کند سقط را خود جنین حمل، دوران  روزهاى آخرین در مانیدکه مى

                                                           
 .۵۳نامه  -١
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 .ببرند دورش بستگان را میراثش و انجامد طول به شا بیوگی و بمیرد سرپرستش
 روى از بلکه ،نیامدم شما سوىه ب خود میل به من سوگند خداه ب !باشید آگاه

 را شما خدا. »گویدمی دروغ على« :یدیگو مى که رسیده خبر من به. بود ناچارى
 مؤمن نخستین خود که ام بسته دروغ خدا به آیا ام؟ بسته دروغ کسى چه به بکشد،

 .)1(»ام؟ بوده اش کننده تصدیق نخستینمن  که پیامبرش بر یا؟ هستم او به

 سستی پیروان امام از یاري رساندن به وي*  

 آشکارا و پنهان روز، و شب منکه  باشید آگاه« فرمود: حضرت على
 شما با آنکه از پیش گفتم و کردم دعوت جمعیت اینبا  مبارزه به را شما

 هجوم مورد اش خانه درون در ملتى هر سوگند خدا به .کنید نبرد آنان با بجنگند
 دست و دادید خرج به سستى شما ولى، شد خواهد ذلیل حتما گیرد قرار دشمن

 شما سرزمین و کرد حمله شما به درپىپى دشمن که آنجا تا برداشتید، یارى از
حمله  »انبار« ]مرزى شهر[ بهي است که غامد این :بشنوید اکنون .شد مالک را

 و سربازان و کشته را » بکرى حسان بن حسان«  من فرماندار و نماینده و کرده
 از یکى که رسیده خبر من به .است رانده بیرون سرزمین آن از را شما مرزبانان

 و جان اسالم  پناه در که غیرمسلمانى زندیگري  و ،مسلمان زن خانه به آنان
 هاى گوشواره و گردنبند دستبند، ،خلخال و شده وارد است بوده محفوظ مالش

 جز اى وسیله هیچ ،دفاع که براى حالى در، است آورده بیرون تنشان از را آنها
 اینکه بدون اند برگشته فراوان غنیمت با آنها. اند نداشته کردن التماس و گریه
 به اگر. شود ریخته آنها از  خون اى قطره یا و گردد زخمى آنها از نفر یک حتى

 نظر از و شد نخواهد مالمت ،بمیرد سفأت روى از مسلمانى ،حادثه این خاطر
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 ،سوگند خدا به !شگفتا !شگفتا !دیدم نمى را شما کاش اى. بجاست و سزاوار  من
 مسیر در آنها که آفریند مى  اندوه و غم و میراند مى را انسان قلب حقیقت این

 روى. متفرق و پراکنده  چنین ،حق راه در شما و متحدند چنین این خود باطل
 قرار  دشمن حمالت هدف که باد قرینتان غصه و غم همواره و باد  زشت شما

؛ زنید نمى دست متقابل حمله به شما و کنندمی حمله شما به درپىپى؛ اید گرفته
 با[ شما و شود مى خدا  معصیت گونه این ؛جنگید نمى شما و جنگند مى شما با

 سوى به  حرکت فرمان تابستان ایام در گاه هر .دهیدمی رضایت آن به] خود عمل
 در اگر و ؛نشیند فرو گرما سوزِ تا ده  مهلت را ما اندکى :گفتید ،دادم دشمن
 سرد العادهفوق هوا  اکنون :گفتید ،دادم شما به را دستور این زمستان سرماى

 گرما و سرما از فرار براى ها بهانه این همه. گیرد آرام سرما سوز بگذار ؛ است
 از سوگند خدا به کنید، مى فرار و] دارید وحشت[ گرما و سرما از که شما. بود

 .)1(»کرد خواهید فرار بیشتر ]دشمن[ شمشیر

                                                       ایشانآنها و سرزنش  اسف از آشنایی بأت اظهارو  مردنماتوصیف پیروانش به * 

 و خرد، بى صفتانِ کودك اى نامرد، مردنمایانِ اى« فرمود: حضرت على
 و دیدمنمی را شما هرگز که داشتم دوست چقدر، نشین حجله  عروسان اى

 خدا. ساخت  ناراحت و ملول چنین این مرا سرانجام آشنایی همان .شناختم نمى
 ساختید خشم از مملو مرا سینه و کردید من دله ب خون اینقدر که بکشد را شما

 یارى و سرپیچى با! نوشاندید من به جرعه جرعه را اندوه و غم هاى کاسه و
 آباد جامعه یک ساختن و دشمن سرکوبى  براى[ مرا هاىطرح و ها نقشه ،نکردن

 ،شجاع  است مردى ابوطالب پسر گفتند قریش که آنجا تا کردید، تباه] اسالمى
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 این در آنها از یک هیچ آیا ،دهد خیرشان خدا ... !نیست آگاه جنگ فنون از ولى
 نبرد میدان در گام روز آن من ؟است بوده ترپیشگام و تر سابقه با من ها ازمیدان

 شصت از اکنون هم و؛ بود نگذشته عمرم از سال بیست هنوز که گذاشتم
 هر[ ندارد  اى نقشه و طرح کنند، نمى اجرا را فرمانش که کس آن ولى ام، گذشته
 .)1(»]رسد نمى ىیجا به هرگز باشد دقیق او نقشه و بلند او فکر اندازه
 مدارا همچون؟ کنم مدارا شما با اندازه چه« فرمود: حضرت على و
 همانند و گردیده مجروح پشتشان، بار سنگینى از که نوبارى شتران با کردن

 پاره دیگر سوى از ،بدوزند را آن جانبى از هرگاه که اى فرسوده و کهنه ۀجام
 از یک هر ،شوند مى نزدیک شما به شام لشکریان از گروهى گاه هر .گردد مى 

 و خزید مى خود النه در سوسمار همچون و بندید مى خود روى به را در شما
 شما که آنکس، سوگند خدا به .گردید مى  پنهان خویش خانه در کفتار، همانند

 است کسى همچون کند تیراندازى شما با که کسی و؛ است ذلیل باشید او یاور
 در شما  جمعیت، سوگند خدا به .سازد رها دشمن سوىه ب پیکان بى تیرى که

 چیز چه دانم مى من .کم ،نبرد میدان هاىپرچم سایه زیر واست  زیاد ها خانه
 جایز خویش روح ساختن تباه با را شما اصالح ولى ،کند مى اصالح را شما
 شما هاى بهره و بگذارد شما پیشانى و ها چهره بر را ذلت نشانه خدا .شمرم نمى

 ىیآشنا حق به د،ییآشنا آن به و متمایل باطل به که گونه آن .سازد نابود را
 قدم باطل بردن بین از براى ،کوشید مى حق نابودى در که چنان آن و ندارید
 .)2(»دارید برنمى
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زنان  او به تنهایی و قدمرسید  حضرتبه خبر حمله یاران معاویه به انبار 
اي «مردم او را شناختند و گفتند:  ،؛رسید »نخیله«[پادگان نظامیِ] بیرون آمد تا به 

 :فرمود حضرت على ».کافی هستیمآنها [مقابله با] براي ما  ،امیر المومنین
 ؟کنید چگونه کار دیگرى را برایم کفایت مى .اید شما از انجام کار خود درمانده«

ت خود امروز من از رعینالیدند،  حاکمان مى اگر رعایاى پیش از من از ستمِ
   .)1(»نالم، گویى من پیرو، و آنان حکمرانند، یا من محکوم و آنان فرمانروایانند مى

 که بود آنطور شما و من وضع همواره، مردم اى«: فرمود حضرت على
 .ساخت کوفتهدرهم و خسته را شما نبرد که آنگاه تا، داشتم مى دوست من

 باقى را جمعى و گرفت] ما از[ را شما از اى عده] جنگ که، [خدا به سوگند
 دیروز من. بود تر کنندههخست و تر کوبنده دشمنانتان براى نبرد این اما؛ گذاشت
 و  کنندهنهى دیروز. ام شده فرمانبر و مورأم امروز ولى بودم، امیر و فرمانده

 را دنیا در بقاى و زندگى شما. ام بازداشته و شدهنهى امروز و بودم بازدارنده
 .)2(»سازم مجبور ندارید دوست که راهى به را شما توانم نمى من و دارید دوست

همانا دوست دارم که خداوند بین من و شما «: فرمود حضرت على
 به .تر هستند.  شایستهبراي داشتن من برساند که  و مرا به کسانی ،دجدایی افکنَ

 که ،بسیار بردبارى و نیکو و  خجسته هایى اندیشه با بودند مردمى که سوگند خدا
 و رفتند مى پیش راست  راه در؛ بودند گریزان ستمگرى از و گفتند مى حق سخن
 گواراى نعمت و جاوید جهان به پس؛ سپردند مى شتابه ب را روشن طریق

 .)3(»یافتند  ستد خداوندى
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 مهلت را ستمگر خداوند اگر] که نیست چنین[« :فرمود حضرت على
 گلوى و است ستمگران کمینگاه در راه، سر بر او؛ برود  دستش از فرصت دهد
 آگاه .فروبرند دهان آب نگذارد حتى بخواهد  زمان هر که دارد دست در را آنها

 بر سرانجامها  این که است او قدرت دست در جانم که خدایى به سوگند !باشید
 آنکه براى بلکه، دارند پیشى شما از حق در آنها اینکه نه اما؛ شوند مى پیروز شما
 در شما که حالی در ،کوشایند و سریع یرودم زمامدارشان که باطلى راه در آنها

 زمامدارانشان ظلم از همواره جهان هاىملت. هستید سست و کند من حق برابر
 با جهاد براى را شما. ترسم مى  پیروانم ظلم از من که حالی در ،وحشتند در

 نهان و آشکار در؛ امانشنیدید خواندم شما گوش به؛ نرفتید اما برانگیختم دشمن
 شما مگر. نکردید قبول دادم اندرزتان؛ ننمودید اجابت ،کردم دعوت شما از

 قیافه در بردگانید یا و] شنوید نمى را سخنانم که[ یدهست بیغا حاضران،
 رسا ندرزهاىا به و ؛کنید مى فرار آن از ،خوانم مى شما بر را خدا فرمان  ؟مالکان

 ترغیبتان سرکشان با مبارزه به؛ یدیگرا مى پراکندگى به ،کنم مى موعظه را شما
 شوید مى  پراکنده» سبا قوم« همچون بینم مى نرسیده آخر به سخنانم هنوز ،کنم مى

 تا دهید مى فریب را یکدیگر اندرز لباسِ در و ؛گردید بازمى خود جلسات به و
ه ب شامگاهان و سازم مى مستقیم را شما صبحگاهان .ببرید بین از مراۀ موعظ اثر

 نه که محکمى و سخت کمان همانند ؛گردید بازمى  نخست کجىِ حالت همان
 .)1(»شدن صاف قابلیت خودش  نه و دارد را آن کردن صاف قدرت کسى
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  بر آنها تکیه کردنباید اعتماد نیستند و قابلِ گواهی ایشان به اینکه پیروانش * 

در حالی که اصحابش را براي جنگ با شامیان بسیج  حضرت على
 به آیا. شدم خسته کردم سرزنش را شما بس از !شما بر نفرین«: رد فرمودک می

 و عزت جاى به و اید؟ گشته راضى دنیا موقت زندگى به آخرت زندگى جاى
 دشمن با جهاد به را شما گاه هر اید؟ برگزیده را ذلت و بدبختى بلندى، سر

 مرگ از ترس گویا؛ زند مى دور حدقه در ترس از چشمتان کنم مى دعوت
 شده خود بى خود از نیستند پاسخ به قادر که مستانى همچون و ربوده را عقلتان

. کنید نمى درك و اید داده دست از را خود هاىعقل گویا و ؛اید گشته سرگردان و
 دفع در[ که نیست شما بر اعتماد؛ ندارم اعتماد شما به هیچگاه و هرگز  من

 به نیاز دست که هستید شرافتمندى یاران و قبیله نه و شود  تکیه شما به] دشمن
 ید،یآ گرد یکطرف از گاه هر که مانید مى ساربان بى شتران به. گردد دراز انیتسو
 افروختن براى بدى وسیله شما، سوگند خدا به .شوید مى پراکنده دیگر سوى از

 مرد شما اما کشند مى شما براى ها نقشه. هستید دشمنان ضد بر جنگ آتش
 از را شهرها و کندمى حمله شما به دشمن. نیستید آنان ضد بر اى نقشه کشیدن
 به  حمله براى دشمن دیده. یدیآ نمى خشم به شما [لی]و، سازد مى خارج دستتان

 آنِ از شکست. برید مى سر به خبرىبى و غفلت در شما ولى ندارد، خواب شما
 کنم مى گمان ،سوگند خداه ب .دارند برمى یکدیگر یارى از دست که  است کسانی

 اطراف از رسد شما  به مرگ سوزش و حرارت و شود درگیر سخت جنگ، اگر
 خدا به. بدن از سر ىیجدا همچون ،شوید پراکنده و جدا » طالب ابو«پسر 

 بخورد، را گوشتش که گرداند مسلط خویش جان بر را دشمن که کسى ،سوگند
 و بزرگ بسیار او ناتوانى و سازد،عجز جدا را پوستش و بشکند را استخوانش
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 در خواهى مى هم تو اگر، شنونده اى .است ناتوان و کوچک بسیار او قلب
 پاى از ،سوگند خدا به من اما. باش باشى، کسى چنین این مانند ناتوانى و زبونى
 بر اى ضربه چنان آبدار شمشیر با دهم فرصت دشمن به آنکه از قبل و ننشینم

 هایشقدم و بازوها و بپرد، او سر استخوانِ هاى ریزه که سازم وارد او پیکر
 مرا، مردم اى  عدالت طریق. شود مى خواهد خداوند آنچه آن، از پس؛ جداگردد

 خیر از که است آن من بر شما حق اما .است حقى من بر را شما و شما بر
 را شما و کنم صرف شما راه در را شما المال بیت و نورزم دریغ شما خواهى

 حق اما و؛ گیرید فرا تا کنم، تربیتتان و یابید نجات نادانى و جهل از تا دهم تعلیم
 و آشکارا در و باشید وفادار من با خویش  بیعت در که است این شما بر من

 هر و یدینما اجابت بخوانم را شما  وقت هر؛ ندهید دست از را خیرخواهى  ،نهان
  .)1(».کنید اطاعت  دادم فرمان گاه

 سرزنش والیان حکومتی  * زشت شمردن کارِ پیروانش در مورد

 مقدر که کار هر و داده فرمان آنچه بر را خداوند« فرمود: حضرت على
 که گروهى به خود گرفتارى کنم بر مى ستایش را پروردگار و ستایم مى فرموده

 اجابت نمودم  دعوتتان که زمان هر و نکردید اطاعت ام داده فرمان گاه هر
 و جنگ با که هنگامى و روید فرومى بیهودگى در دهم مهلتتان گاه هر ؛ننمودید

 گرد ىیپیشوا اطراف  مردم اگر .دهید مى نشان ناتوانى و ضعف شوید روبرو نبرد
 .کنید مى نشینىعقب بکشانند مشکلى سوى به را شما اگر و زنید مى طعنه آیند

 منتظر خود حق راه در جهاد و خویش کردن یارى براى !باد پدر بى شما دشمن
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 حتماً که-رسد فرا من گمر اگر خدا به سوگند ذلت؟ یاگ مر هستید؟  چه
 مصاحبت از من که حالى در افتاد، خواهد ىیجدا شما و  من بین -رسید خواهد

 میان در آیا !دهد خیرتان خدا. نبود آفرینقدرت  برایم وجدتان وم ناراحت شما با 
 دشمن سوى به را شما که نیست غیرتى آیا ؟جمعتان کند که نیست دین شما

 دعوت را اوباش  جفاپیشگانِ این همعاوی که نیست آورشگفت این آیا کند؟ بسیج
 شما  اینکه با -من اما کنند؟ اش پیروي کمکى و بخشش انتظار بدون آنها و کند

 از ولى ،کنم دعوتتان مى عطایا و کمک به -مردمید بقایاى و اسالم بازماندگان
هستید تفاوت بى چنان[. گیرید مى پیش را تفرقه راه و شوید مى پراکنده  ردمگ 

 که اندازد مى غضب به را شما نه و شوید مى راضى کارهایم و هاازدستور نه] که
 گمر کنم، مالقاتش دارم دوست که چیزى محبوبترین. کنید اجتماع آن ضد بر

 آموختم، شما به را استدالل رسم و راه دادم، تعلیم شما به را خدا کتاب .است
 آن حقیقت از و بود زبانتان لقلقه آنچه و شناساندم شما به شناختید نمى آنچه
 گوارا فکرتان ذائقه به وکردم  مفهوم خویش، توضیح و بیان با نبودید آگاه

 .)1(»نیست بیدار ،خوابیدهشخص  و ببیند نمیتواند نابینا اما ،ساختم
 و افکار و جمع تانیهابدن که مردمى اى« فرمود: حضرت على

 هم در را سخت هاىسنگ شما داغ  سخنان، است پراکنده شما هاى خواسته
 و مجالس در ؛اندازد مى طمع به را دشمنانتان شما  سست اعمال ولى شکند، مى

 اى :زنید مى فریاد جنگ هنگام اما، کرد خواهیم چنان و چنین گویید مى محافل
 و رسد نمى ىیجا به او فریاد ،بخواند را شما که آنکس. شو دور ما از، جنگ
 عذرهاى به؛ بود نخواهد امان در شما آزار از او قلب کند رها را شما که کسى
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 يادا از] نابجا عذرهاى با[ که بدهکارى همچون ،شوید مى وسلمت اى کننده گمراه
خود از را ظلم توانند نمى هرگز ناتوان و ضعیف افراد. زند بازمى سر خود یند 

 خود خانه از که شما .آید نمى دسته ب کوشش و تالش با جز حق و کنند، دور
 و پیشوا کدام با و کنید؟ دفاع دیگران خانه از توانید مى چگونه کنید نمى دفاع
 آن واقعى ةخوردفریب ،سوگند خدا به رفت؟ خواهید مبارزه به من، از پس امام
 آید بدست شما وسیلهه ب پیروزى اگر و شود مغرور شما گفتار به که است کس

؛ شود او نصیب اى نابرنده  برگ قرعه، در که کسى همانند است اثرى بى پیروزى
 با که است  کسى همچون کند تیراندازى شما ۀوسیله ب بخواهد که کسى و

 گفتارتان که ام رسیده آنجا به، خداه ب سوگند. است انداخته تیر پیکانبى تیرهاى
 تهدید شما وسیله به را دشمنان و  ندارم امید شما یارى به و کنم نمى تصدیق را

 هم آنها است؟ کدام شما طب چیست؟ شما دواى دارید؟ دردى چه. کنم نمى
] قدرسست؟ این شما و پایدارند همه این آنها چرا. [هستند شما همچون مردانى

 باشید داشته تقوي بدون فراموشکارى و نکنید؟ عمل و یدیبگو  است سزاوار آیا
 .)1(»بورزید؟ حق غیرِ در امید و] زهد خاطره ب نه چیزى کردن رها یعنى[
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 در واجب بودن پیروي از کتاب و سنت سخنان امام علی

کسی که بر خالف آنچه که  ،کتاب و سنت امام علی بر اساسعبادات * انجام 
 دهد کند پیرو اوست انجام می گمان می

 با زمانى تا را ظهر نماز،بعد اما« فرمود:در تبیین اوقات نماز  حضرت على
 زمانى را عصر نماز و؛ گردد بزى خفتن  جاى قدر به آفتاب سایه که بگزارید مردم

 در که باشد مانده قدر آن روز از و تابنده و باشد سفید آفتاب که بگزارید ایشان با
 که بگزارید آنها با زمانى تا را مغرب نماز و؛ پیمود توان راه فرسنگ دو ،آن

 با زمانى را عشا نماز و ؛گردد مى منا روانه حاجى و گشاید مى روزه دار، روزه
 زمانى را صبح نماز و د؛بگذر  شب از ثلثى تا گردد پنهان شفق که بگزارید ایشان

 حد در را نماز و شناخت تواند را دیگرى صورت کس هر که بگزارید ایشان با
 .)1(»نگردید  شانانگیزي فتنه موجب که آرید، جاى به ترینشانناتوان توانِ

 حاضر جمعه نماز در تا مکن سفر جمعه روز در« فرمود: حضرت على
 دادنش انجام در که باشد کارى یا باشد خدا  راه در سفرت اینکه مگر ى،شو

 دیگر کار هر از ،حق  اطاعت زیرا کن، اطاعت را خدا کارها همه در .باشى ناچار
 به و؛ منماى قهر او بر و کن مدارا او با و  بفریب عبادت در را نفس .است برتر

 به از که است واجب تو بر آنچه در مگر دریاب، را او آسایشش و فراغت هنگام
 .)2(»نیست اى چاره مقرر  وقت در آن مراعات و آوردن جاى
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 و پدر«: فرمود داد در حالی که از حضرت رسول خبر می حضرت على
 قطع دیگرى گمر با که شد قطع چیزى تو گمر با، خدا پیامبر اى فدایت مادرم

 را امتیاز این تو مصیبت .بود آسمان از آگاهى و اخبار و نبوت آن و ؛نگشت 
 هامرگ دیگر تو  مصیبت از پس یعنى است، دهندهتسلى اى ناحیه از که دارد

 مردم عموم که است همگانى مصیبت یک این ،دیگر سوى از و ندارد، اهمیتى
 تابىیب از و اى فرموده ىیشکیبا و صبر به امر که نبود اگر .ندگسو در تو خاطره ب 

 اهکجان درد این و شود تمام هایماشک که کردم مى گریه آنقدر ، اى نموده نهى
 تو مصیبت درها  این تازه و؛ دائمى اندوهم و حزن و بود باقى من براى همیشه

به  مادرم و پدر .نمود دفع را آن و بازگرداند را گمر توان نمى حیف اما بود، کم
 .)1(»منما فراموش هرگز را ما و کن یاد پروردگارت پیشگاه در را ما باد، فدایت

و  شود مى نازل مصیبت اندازه به ىیشکیبا و صبر« فرمود: حضرت على
 ،زند زانو بر  مصیبت هنگام به] ناشکرى و بیتابى عنوان به[ را دستش که کسى
 .)2(»]داشت نخواهد مصیبت بر پاداشى و[ شود مى ضایع او اجر

قضاي الهی دربارة  ،کس بر دنیا اندوهگین شود هر« فرمود: حضرت على
 ،و هر کس از مصیبتی که بر او نازل شده است شکایت می کند ،در اشتباه است

 .)3(»کند همانا او از خداوند شکایت می
از وي روایت شده است وقتی که در بازگشت از صفین به کوفه رسید از 

حرب بن  .شنیدرا گریه زنان بر کشتگان صفین  ؛گذر کرد شبامیان ۀمحل
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او هم مانند قومش  خدمت امام رسید؛ [رییس قبیله شبامیان] یمحبیل شبارَشُ
اند؟  چیره شدهشما  زنانتان بر ،شنوم می آنگونه کهآیا «پس به او فرمود:  .بود

  .)1(»دارید؟ چرا آنان را از گریه و زاري باز نمی

یا  وندو شرك نیاوردن به خدا ،پیروي از کتاب و سنت در سفارش به پیروانش* 
  درگذشتگان و بدگویی از سرزنش

 باطنى و انگیز شگفت و زیبا ظاهرى داراى قرآن« فرمود: حضرت على
 پایان آن ۀنهفت اسرار و نگردد فانى آن آورِ شگفت نکات؛ است عمیق و پرمایه
 . )2(»شد نخواهد رفع آن  به جز نادانى و جهل هاىتاریکی هرگز ؛نپذیرد

 شریک را چیزى است که آن خدا] به [نسبت من توصی اام« فرمود:همچنین 
 ضایع را او شریعت و سنّت که این است صپیامبر به نسبت و ندهید، قرار خدا

 و نگهدارید، فروزان را چراغ دو این و دارید، پا بر را محکم ستونِ دو این. نکنید
 .)3(»داشت نخواهید سرزنشى اید، نشده منحرف حق از زمان که آن تا

 بر خدا حجت و گویا، ساکتى و بازدارنده، اى فرمانده قرآن« فرمود:و 
 را آنان و گرفته بندگان از را قرآن به کردن عمل پیمانِ خداوند. است مخلوقات

 به را خود دین و تمام، را قرآن تنورانی .است داده قرار دستوراتش گرو در
 احکامِ تبلیغِ از که برد جهان از هنگامى را پیامبرش و فرمود، کامل آن، ۀوسیل

 .)4(»بود یافته قرآن فراغت
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 قرآن چون چیزى به را کسى سبحان خداوند همانا« فرمود: حضرت على
 در. است امین ۀوسیل و خدا، استوار ریسمان قرآن [زیرا] که است، نداده پند

 یافت، نتوان قرآن جز جایى قلب، براى است. دانش هاى چشمه و دل، بهار قرآن
 کنندگان تغافل و غافالن و اند درگذشته بیداردالن که اى جامعه در به ویژه،

 و بد چیز گاه هر و کنید، یارى دیدید نیکى که جا هر پس. دارند حضور
فرمود:  مى همواره صاسالم پیامبر زیرا گزینید، دورى کردید، ناروایى مشاهده

 راه در کنى چنین اگر واگذار، را بد کار و ده، انجام را نیک کار آدم، فرزند اى«
 .)1(»»داشت خواهى قرار الهى راست

 محکم ریسمان که قرآن، به کردن عمل باد شما بر« فرمود: حضرت على
 نگهدارندة فرونشانَد. را تشنگى که است، سودمند درمانى و آشکار و نورِ الهى،
 چنگ آن به که است کس دهندة آن نجات و جوید کتمس آن به که است کسى
 گردانده باز آن از تا ندارد باطل به گرایش و شود، راست تا ندارد کجى ؛آویزد
 آن شنیدن از گوش و سازد، نمى اش کهنه آیات، پیاپى و شنیدنِ تکرار و شود،
 بدان کس و هر گفته راست بگوید، سخن قرآن با که کسى. شود نمى خسته
 .)2(»است پیشتاز کند، عمل

* پاسخ امام به کسانی که با استناد به عظمت قرآن بر او شوریدند، ولی آنان 
 فهمیدند گروهی بودند که نمی

ار نـدادیم، تنهـا قـرآن را بـه     مـا افـراد را داور قـر   « فرمود: حضرت على
این قرآن، خطّى است نوشته شـده کـه میـان دو جلـد     . انتخاب کردیم تحکمی
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است کـه آن را ترجمـه    زبان ندارد تا سخن گوید و نیازمند به کسى جاي دارد؛
و هنگامى کـه شـامیان مـا را     ؛توانند از آن سخن گویند مى ها و همانا انسان ؛کند

میان خویش داور گردانیم، ما گروهـى نبـودیم کـه بـه     را  دعوت کردند تا قرآن
 :کتاب خداى سبحان پشت کنیم، در حالى که خداى بزرگ فرمود

ْمرِ ِمنُْ�مْ ﴿
َ
ْوِ� ا�

ُ
ِطيُعوا الرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعوا ا�َّ

َ
ِيَن آَمُنوا أ َها ا�َّ ُّ�

َ
 ﴾ ... يَا �

 .]٥٩[النساء: 
خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیـاى امـر خـود را     ،اید اى کسانى که ایمان آورده«

 .»[نیز] اطاعت کنید...
آن به خدا این است که کتاب او را به داورى بپذیریم، و  باز گرداندن

این است که سنّت او را انتخاب کنیم، پس اگر از روى  صگرداندن به پیامبرباز
داورى شود، ما از دیگر مردمان به آن سزاوارتریم، و اگر در  راستى به کتاب خدا

1(»بدان اولى و برتریم تسلیم باشند ما ص پیامبر برابر سنّت(. 

     فرمان ایشان به پیروانشان در تمسک به سنت                                                                                      * 

 خبرهاى و شماست پیشینیان خبرهاى قرآن در« فرمود: حضرت على
  .)2(»است[آمده] شما  میان روابط حکم آن، در نیز و ؛آیند مى شما از پس که آنها

سفارش امام علی به عبداهللا بن عباس وقتی که او را براي گفتگو با خوارج 
با ایشان به قرآن مناظره مکن، زیرا قرآن بارِ معناهايِ گوناگون را « فرستاد: می
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گویند؛ بلکه با ایشان به  گویی و آنها هم چیزي می کند؛ تو چیزي می حمل می
 1(»گریز نیابندسنت مناظره کن، که راه(. 

 و راه که کن، اقتدا پاکت و پاکیزه پیامبر به پس« فرمود: حضرت على
 و فخر مایه و ،آن کس که بخواهد تأسی جوید براى است الگویى او رسم

 نزد بنده، ترین محبوب و باشد، بزرگوارى خواهانِ کسى که براى است بزرگى
 .نهد او قدم جایگاه بر گام و کند، پیروى پیامبرش از که است کسى خدا

 چشم گوشه با دنیا به و کند، پر را دهان که نخورد چندان دنیا از صپیامبر
 بود، تر خالى همه از شکمش و تر، رفته فرو مردم از تمام پهلویش دو نگریست،

 را دشمن چیزى خدا دانست چون و نپذیرفت، اما دادند، نشان او به را دنیا
 خوار را آن شمرده، خوار خدا که را چیزى و داشت، دشمن را آن دارد مى

 در اگر. دانست مى ناچیز و شمرده کوچک کوچک خدا که را چیزى و انگاشت،
 یا بداریم، دوست دارند، مى دشمن پیامبرش و خدا را آنچه آنکه جز نباشد ما

 دشمنى دادن نشان براى بداریم، بزرگ شمارند، کوچک و پیامبرش خدا را آنچه
 زمین روى همانا پیامبر بر .بود کافى او هاى فرمان از سرپیچى و خدا، با ما

 خود، دست با و نشست، مى ساده برده، چون و خورد، مى غذا و نشست مى
 االغ بر و دوخت، مى خود دست با را خود جامه و زد، مى وصله را خود کفش
 در بر اى پرده ؛کرد سوار مى خویش سر پشت را دیگرى و نشست، مى برهنه
 همسرانش از یکى به بود، آن در تصویرهایی و نقش که بود آویخته او خانه

 افتد مى آن به نگاهم گاه هر که کن، دور من برابر چشمان از را پرده این« فرمود:
 روى دنیا از تمام قلب خویش با صپیامبر. »افتم مى آن هاى زینت و دنیا یاد به
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 تا داشت دوست همواره و کرد، کن ریشه خود جانِ از را دنیا یاد و گرداند،
 را آن و نکند، تهیه زیبایى لباس آن و از مانَد، پنهان دیدگانش از دنیا هاى جاذبه

و نداند، خود دائمى قرارگاه پس ؛باشد نداشته دنیا در ماندن امید از را دنیا یاد 
 .)1(»پوشاند دنیا از چشم و کند، بر دنیا از دل و کرد، بیرون جانِ خویش

 * برحذر داشتنِ پیروانش از مخالفت با خلفاي گذشته

 آن به تام این بزرگان که را پسندیدهاى آداب و« فرمود: حضرت على
 هم بر شدند، اصالح آن با ترعی و خورده پیوند آن با اسالم تمل و عمل کردند

 که نیاور، پدید کند، مى زیان وارد گذشته خوب هاى تسن به که آدابى و ؛مزن
. شکستى هم در را آنها که باشد تو براى آن کیفر و ت،سن آورندة براى پاداشش

 آبادانى مایه که کن، بحث فراوان حکیمان با و کن، گفتگو دانشمندان، فراوان با
 وجود نیز در گذشته که است قانونى و نظم برقرارى و شهرها اصالح و

 .)2(»داشت

که به ائمه وحی  توان فهمید میاز آن که  صپیروي ایشان از روش رسول* 
 نبوت نیستند ۀشود و امامان در مرتب نمی

 و شما بین چرا[ اینکه مورد در شما اعتراض اما و« فرمود: حضرت على
 خود راى به من که نبوده حکمى این ام رفتارکرده تساوى به] مسلمانان ریسا

 که دانیم مى شما و من بلکه باشم،  داده انجام دلم خواسته طبق بر و کرده صادر
 آنچه در و؛ است داده انجام و آورده صپیامبر که است دستورالعملى همان این
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 نیازى شما به صادرکرده، را آن فرمان و نموده مشخص را آن بندىسهم خداوند
 داشته اعتراضى من به تواند نمى دیگرى نه و شما نه سوگند خدا به پس. نداشتم

 و ىیشکیبا و سازد متوجه حق سوى به را شما و ما هاىقلب خداوند .باشد
 را کسى بیامرزد خدا« :سپس فرمود ».نماید الهام ما به را] حق تحمل[ استقامت

 و سازد دور را آن و ببیند را  ستمى و دهد یارى را آن و ببیند را حقى که
 .)1(»باشد یار حقش گرفتن در را حق صاحب
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 رگدی موضوعات

 مانند و استفاده از آن؛ غیرمشروع گرفتن مالنسبت به  نمودن علی سرزنش* 
 کند  خمس استفاده می از مالِ اما [یعنی شیعیه] اوست پیرو دکن که گمان می یکس

در ] [منسوب قاضیِ ،حارث بنشریح  خبر رسید که به حضرت علی
چون این خبر به امام  .اي به هشتاد دینار خرید خانه ،خالفت آن حضرتزمانِ 
اي  اي به هشتاد دینار خریده اند خانه به من خبر داده«او را طلبید و فرمود:  ،رسید

ي امیر آر«شریح گفت:  .اي اي و گواهانی بر آن گرفته و سندي براي آن نوشته
نگاهی خشمگین  بدو کرد و سپس فرمود:  امام. »چنین بوده است ،مومنان

 از و کند، نمى نگاه ات نوشته به که آید مى سراغت به کسى زودى به شریح، اى«
 اى. بسپارد قبر به تنها و بیرون کرده خانه آن از را تو تا پرسد، نمى گواهانت

 که باشى، نخریده حرام پول با یا دیگران مالِ با را خانه آن که کن اندیشه شریح،
 من نزد خانه، خرید هنگام اگر اما. اى داده دست از را آخرت و خانۀ دنیا آنگاه
 یا درهمى به خرید آن براى دیگر که نوشتم مى سندى تو براى بودى، آمده

 که است اى خانه نوشتم: این مى چنین را سند آن کردى، نمى رغبت بیشتر،
 غرور، سراى از اى خانه خریده است. کوچ آماده اى مرده از را آن خوار اى بنده
 چهار به خانه، این دارد. قرار شدگان هالك ۀو کوچ نابودشوندگان، همحل در که

به  آن مدو سوى بالها، و ها آفت به آن سوى یک: گردد مى منتهى جهت
 به آن چهارم سوى و کننده، سست هاى هوس و هوا به سوم سوى و ،ها مصیبت
 این. است گشوده شیطان روى خانه به درِ و ؛شود مى ختم کننده گمراه شیطانِ
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 بندد، برمى رخت جهان از زودى به خود که کسى از آزمند، ةخورد فریب را خانه
 کشانده دنیاپرستى و خوارى به و خارج قناعت و تعز از را او مبلغى که به

 .)1(»است کرده خریدارى

 کردند غلو می مامادربارة  کسانی که کار تقبیح شدید* 

دو تن به خاطر من به هالکت رسیدند: دوست « فرمود: حضرت على
                                                    .)2(»بدخواهکننده و دشمن غلو

 پشت«مردي به امیر المومنین گفت:  که اراالنوار نقل می کندحمجلسی در ب
گفت:  امام پس ».کنند تو خدا هستی گروهی هستند که گمان می ،مسجد درِ
خورم و آب  غذا می ؛خدا هستم ةبند ،مانند شماهمانا من  !واي بر شما«

و همان  نددوم و سوم نزد او آمد . در روزِ»پرهیزگار باشید و برگردید ؛نوشم می
کنید یا شما  یا توبه می ،به خدا سوگند« :پس به آنها گفت ؛ندکالم را تکرار کرد

. پس قنبر را صدا زد و پیش آمد و براي آنها »شمکُ میترین شکل  به فجیعرا 
شما را یا «هیزم ریخت و گفت: در آن پس  .مسجد و قصر کنددرِ اي بین  فرهح

 آتش را در آنان ، پس امامامتناع کردندآنان . »گردید اندازم یا بر می در آن می
بر آنها  بلکه ،دآنها را نسوزان«: ندبعضی از یارانش گفت. تندتا سوخ پرتاب نمود

زشت و  زمانی که دیدم کارِ« فرمود: امام پس ».ریخت ه [و خاکستر]دود
اي  ، سپس حفرهو قنبر را صدا زدم ، آتشی برافروختمدهند ناشایستی انجام می

                             .)3(»دادند نابود کرد کندم، و قنبر آنان را که کاري زشت انجام می
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 ادعايِکردند و  می غلو امامدربارة  روشن کردن امر براي کسانی که* 
 ش را داشتند                                                          تنبو

علی را در مدینه جانشین خود  صحضرت رسولتبوك،  ةدر جریان غزو
» گذاري؟ ] باقی میو ناتوانانمرا با بازماندگان [«به ایشان گفت:  علی کرد.

به هارون باشی نسبت  ۀبراي من به منزلکه آیا راضی نیستی « فرمود: صپیامبر
                    .)1(»؟بجز در پیامبري ،موسی

 آنها حجت خداوند بر خلق هستند بدین دلیل که ،ستایش علما* 

 علماى اول: گروهند سه مردم« فرمود:به کمیل زیاد نخعی  علیحضرت 
 احمقان سوم و علمند، تحصیل دنبال نجات  راه در که طلبانى دانش دوم الهى،

 که همانها؛ کنند مى حرکت بادى هر با و دوند مى  ىیصدا هر دنبال که پا و سر بى
 بهتر علم ،کمیل اى .اند نبرده پناه محکمى ستون به و اند نشده روشن علم نور با
 با مال؛ کنى حفظ را مال باید تو ولى کند مى پاسدارى را تو علم :است مال از

 شود پرورده مال به آنچه و؛ گردد مى افزون انفاق با علم ولى شود مى کم انفاق
 آن با که است ینىیآ ،علم شناخت، زیاد ابن کمیل اى .یابد مى زوال مال زوال با

 کند مى خدا فرمان اطاعت حیات دوران در انسان آن وسیلهه ب شود، مى داده جزا
 اى .محکوم مال و است حاکم علم و ماند مى او از نیک نام ، وفات از بعد و

 ولى زندگانند، صف در ظاهراً که حالی در، اند مرده اندوزانثروت، کمیل
 ولى، اند رفته بیرون مردم میان از آنها خود؛ اند زنده است برقرار دنیا تا دانشمندان

 .است فراوانى علم اینجا در] بدان[ .است شده نقش هادل ینهیآ در آنان چهره
 تعلیم آنها به، یافتم مى الیقى افراد اگر] کرد مبارکش سینه به اشاره دستش با[
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 اطمینان قابل ولى کند مى درك زود  که یابم مى را کسى تنها ،آرى .دادم مى
  استفاده بندگانش ضد بر خدا  نعمت از و دهد مى قرار دنیا وسیله را دین؛ نیست

 مطیع که کسى یا؛ گیرد مى کمک حق ياولیا ضد بر الهى دالئل از و، کند مى
 او دل در شک، ایراد و شبهه نخستین با ؛ندارد بصیرتى اما است حق حامالن

 لذت اسیر که کسى یا؛ آن نه و خورد مى درده ب این نهکه  بدان. شود مى پیدا
 ذخیره و جمع به حریص  که کسی یا و، است گرفتار شهوات چنگال در و است
 آنها به موجودات ترینشبیه و نیستند، دین رهبران ازها  این .است مال

 حامالنش گمر با یعلم چنین ،آرى. اند شده رها راچ براى که هستند چهارپایان
 ولى]، دهند تعلیم آن به که یابند نمى باشند آن الیق که را افرادى چون[ میرد مى

 خواه کند، قیام الهى  حجت به که کسى از شود نمى خالى زمین روى هرگز آرى،
 دین روشن هاى نشانه و هاحجتتا ، پنهان و ترسان یا و آشکار، و باشد ظاهر
 ».نرود میان از خدا

 خدا نزد مقامشان و قدر و کم تعدادشان آنها ،سوگند خدا به«د: موفر سپس 
 به تا کند مى حفظ را لشیدال و هاحجت آنها واسطهه ب خداوند .است بسیار

 خود شبیه افرادى قلب در را آن بذرِ و بسپارند هستند آنها نظیر  که افرادى
 .)1(»بیفشانند

                                                           
 .۱۴۷حکمت  -١



 
 
 

 سخن آخر

اعتقادات  ها و سفارش و امام بزرگوار انسخن اي از آنچه گذشت گزیده
سنت  به قرآن کریم و مسکتتوصیه به  .است متعالخداوند  ایشان در توحید

در  و ،تمجید ایشان از اصحاب رسول اعم از مهاجرین وانصار و صرسول
در سخنان ایشان مشهود  عمر و عثمان بوبکر،اآنها خلفاى راشدین  رأسِ

از ى یهیچ دعا و ،کنند تقاضا می متعالخداوند  ازفقط در همۀ دعاها است. 
 . شروع شده باشد »یا محمد« نقل نشده که با ایشان

 ،یمیتمسک جو ‡ینحسنَ پدرِ و ،شوهر بتول ،آیا به گفتار این امام مرتضى
تا میان  ،افترا بستند به ایشان دروغ و ماد کنیم کهتاع دروغ کسانىسخنِ یا به 

اند و صحابۀ  پرورده صو نسلی که رسول اکرم ؛اندازندامت اسالم تفرقه 
  اي ایشان را بد نام کنند؟ برگزیده

آخـرین   اصـحاب او بـاد و   بـرآل و  و صسالم خداوند بر پیامبر ما محمـد 
 دعاى ما حمد خداوند جهانیان است.
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