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 1 خطبه شماره 

هّذى  ى حقهه اْلمْجتّهدون، ال هّذى ال يْبلغ ّمْدحته اْلقائّلون، و ال يْحّصى نْعماءه اْلعادهون، و ال يودهّ ّ ال ه اْلحْمد لِلّ
هّذى لْيس لّّصفتّّه حده مْحدْوٌد، و ال نْعٌت  ال يْدّركه بْعد اْلّهمّم، و ال يناله غْوص اْلفّطّن، ال

ّه، مْمدوٌد، فطر اْلخالئّق بّقْدرتّّه، و نشر الرهّياح بّرْحمتّ  مْوجوٌد، و ال وْقٌت مْعدوٌد و ال اجلٌ 
هد بّالصهخوّر ميدان اْرّضهّ و   تْوّحيّدّه كمال مْعّرفتّّه التهْصّديق بّّه و كمال اْلتْصديق بّهّ  وت

هها غْير  فاتّ عْنه، لّشهادّه كلهّ ّصفٍه ان ااّلْخالص له، و كمال ااّلْخالصّ له نْفى الصهّ
فّهفمْن وصف الِله سْبحانه فقْد قرنه، و اْلمْوصوفّ  هه غْير الصهّ ، و شهادّه كّل مْوصوٍف ان

 مْن قرنه فقْد ثنهاه و مْن ثنهاه فقْد جزهاءه، و مْن جزهاه فقْد جْهله، و مْن جّهله فقْد اءشار اّلْيهّ 
ه، و مْن قال فّيم فقْد ضمهنه ه فقْد عده فقْد اءْخلى  ، و مْن قال عالمو مْن اءشار اّلْيّه فقْد حدهه، و مْن حده

ّمْنهكائٌّن ال عْن حدثٍ مْوجوٌد ال عْن عدٍم، مع كلهّ شى ء ال بّمقارنٍه، و غْير كلهّ شى ء ال بّمزايلٍه، 
ٌد اّْذ ال سكن يْستانّس  فاّعٌل ال بّمْعنى اْلحركاتّ و اآللّه، بّصيٌر اّْذ ال مْنظور اّلْيّه ّمْن خْلّقّه، متوحهّ

هٍه اجالها و ال تْجّرببّّه و ال يْس  ٍه اّْستفادها، تْوّحش لّفْقّدّه، اّْنشاء اْلخْلق اّْنشاًء و اّْبتداه اْبتّداًء، باّل رّوي
ها، و ال حركٍه اْحدثها، و ال همامّه نْفسٍ اْضطرب فيها، اءحال االْشياء الْوقاتّها، و الم بْين مْختّلفاتّ 
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عاّرفا بّقرائّنّها و  هائّها،بّها قْبل اّْبتّدائّها مّحيطا بّحدوّدها و اّْنتّ  و غرهز غرائّزها و اْلزمها اْشباحها عالّما
ما ثمه اّْنشاء سْبحانه فْتق االْجواّء و شقه االْرجاّء و سكائّك اْلهواّء، فاءْجرى فّيها ماًء ّمتالطّ  اْحنائّها

اره، حمله على مْتّن الرهّيحّ اْلعاّصفّه، و الزهْع  هاره، متراكّما زخه ّه، و زعّ اْلقاّصفّه، فتي اءمرها بّردهّ
ّه، اْلهواء ّمْن تْحتّها فتّْيٌق، و اْلماء ّمْن فْوقّها دفّيٌق، ثمه اءْنشاء سْبحا ّه، و قرنها الى حدهّ نه ّرْيحا سلهطها على شدهّ
هها، و اءْعصف مْجراها، و اءْبعد مْنشاها، فاءمرها بّتْصّفيقّ اْلماّء  هها و اءدام مرب اّر، ااّْعتقم مهب لزهخه

قاّء، و عصفْت بّّه عْصفها بّاْلفضاّء، ترده اوهله ع ّ لى و اّثارّه مْوجّ اْلّبحاّرفمخضْته مْخض اْلسه
وهٍ مْنفّهٍق، آّخّرّه، و ساّجيه على مائّّرّه، حتهى عبه عبابه، ورمى بّالزهبّد ركامه فرفعه فى هواٍء مْنفتّقٍ، و ج

فوعا بّيْيرّ عمٍد مْوجا مْكفوفا و عْلياهنه سْقفا مْحفوظا، و سمكا مرْ  فسوهى ّمْنه سْبع سماواتٍ جعل سْفالهنه 
هنها بّزينٍه اْلكواّكّب، و ّضياّء الثهواقّّب، و اءْجرى فّيها  يْدعمها، و ال ّدساٍر يْنتّظمها، ثمه زي

ا بْين م مه فتق سْقٍف سائٍّر، و رقّيٍم مائّرٍ  ّسراجا مْستّطيرا، و قمرا منيرا، فى فلٍك دائٍّر، و
ماواتّ اْلعلى ، فمالءهنه اءْطوارا ّمْن مالئّكتّّه، ّمْنهْم سجوٌد ال يْركعون، و ركوٌع ال يْنتّصبون،  السه
هّحون ال يْساءمون، ال يْيشاهْم نْوم اْلعيوّن، و ال سْهو اْلعقوّل، و ال فْتره االْبدانّ  ، و و صافهون ال يتزايلون، و مسب

م امناء على وْحيّّه، و اءْلّسنٌه الى رسلّّه، و مْختّلفون بّقضائّّه و اءمّرّه، و ّمْنهم ال غْفله النهّْسياّن، و ّمْنه
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ْفلى اءقدامهْم،  ءْبوابّ ّجنانّّه، و ّمْنهم الثهابّته فّى االءرّضين السه دنه الّ اْلحفظه لّّعباّدّه، والسه
ءقْ  ماّء اْلعْليا اءْعناقهْم، واْلخاّرجه ّمن االْ  طاّر اءْركانهْم، واْلمناّسبه لّقوائّم اْلعْرشّ واْلماّرقه ّمن السه

مْن دونهْم  اءْكتافهْم، ناكّسٌه دونه اءْبصارهْم، متلفهعون تْحته بّاءجنّحتّّهْم، مْضروبٌه بْينهْم و بْين
ههْم بّالتهْصّويّر، و ال يْجرون علْيّه ّصفاتّ اْلمْصنوعّ  ن، و ال يْ حجب اْلّعزهّه و اءْستاٌر اْلقْدرّه ال يتوههمون رب

ءماكّّن، و ال يّشيرون اّلْيّه بّالنهظائّرّ   يحدهونه بّاالْ

الم  ّمْنها فّى ّصفّه خْلقّ آدم علْيّهالسه

ءْرضّ و سْهلّها، و عْذبّها و سبّخها، تْربًه سنهها بّاْلماّء حتهى خلصْت، و ال هّه ثمه جمع سْبحانه ّمْن حْزّن االْ  طها بّاْلبل
صورًه ذات اءْحناٍء و وصوٍل و اءعضاٍء و فصوٍل اءْجمدها حتهى حتهى لزبْت، فجبل ّمْنها 

 اْستْمسكْت، و اءْصلدها حتهى صْلصلْت، لّوْقٍت مْعدوٍد، و اءجٍل مْعلومٍ 
مها، و ثمه نفخ فّيها ّمن روّحّه فمْثلْت اّْنسانا ذا اءْذهاٍن يجّيلها، و فّْكٍر يتصرهف بّها، و جواّرحّ يْختدّ 

هبها، و  ءجْ اءدواتٍ يقل ءْذواقّ واْلمشامهّ واالْلواّن واالْ ّ واْلباّطّل واالْ ناِّ، مْعّرفٍه يْفرق بّها بْين اْلحقه
ءْشباّه اْلمؤ تّلفّه، واالْضداّد اْلمتعاّديّه واالْخالّط ا ْلمتبايّنّه، مْعجونا بّّطينّه االْلواّن اْلمْختلّفّه، واالْ
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هّه واْلجموّد، و روّر واْستاْءدى الِله سْبحانه اْلمالئّكه وّديّمن اْلحرهّ واْلبْرّد، واْلبّل عته لدْيّهْم اْلمساءّة والسه
جوّد له واْلخشوعّ لّتْكّرمتّهّ  هتّّه الْيّهْم، فّى االْذعاّن بّالسه  و عْهد وّصي

ْقوه و تعزهز بّ  ّ هه و غلبْت عليّه الشه دم فسجدوا اال اّْبليس اْعترْته اْلحّمي ّه النهاّر، خْلقفقال سْبحانه اّْسّجدوا آلّ
هّه، واْنجازا  ْخطّه واْستّْتماما لّْلبلي واْستْوهن خْلق الصهْلصاّل، فاءْعطاه الله ه النهظره اْسّتْحقاقا لّلسه
لّْلّعدّه، فقال اّنهك من اْلمْنظرين الى يْوّم اْلوْقّت اْلمعلوّمثمه اءْسكن سْبحانه آدم دارا اءْرغد 

هته، و ح ْيّه بّداّر اْلمقاّم و ذهره اْبليس و عداوته، فاْغترهه عدوهه نفاسًه علفّيها ّعيشته، و آمن فّيها محل
رارّ ندما، ثمه بس  مرافقّه االْبراّر، فباع اْليّقين بّشكهّّه واْلعّزيمه بّوْهنّّه و اْستْبدل بّاْلجذّل و جالً، و بّاالْغتّ 

هّه، و بطه الى داّر المرده اّلى جنهّتّه فاءهْ الْ  الله ه سْبحانه له فّى تْوبتّّه، و لقهاه كلّمه رْحمّتّه، و وعده بلّي
ههّ  رهّي رهّسالّه و اْصطفى سْبحانه ّمْن ولّدّه اءْنبّياء اءخذ على اْلوحى ّميثاقهْم، و على تْبليغّ ال تناسّل الذه

هّخذوا االْنداد معه،  ّ اّلْيّهْم فجّهلوا حقهه، و ات اْجتبالْتهم  وامانتهْم، لمها بدهل اءْكثر خْلّقّه عْهد الِله
ياّطين عْن مْعّرفتّّه، و اْقتطعْتهْم عْن ّعبادتّّه، فبعث فّيّهْم رسله و واتر الْيّهْم اءْنب ّ ياءه لّيْستاْءدوهْم الشه
 ْلعقوّل و يروهمْ ّمْيثاق فّْطرتّّه، و يذكهّروهْم مْنّسىه نّْعمتّّه، و يْحتجهوا علْيّهْم بّالتهْبلّيغّ، و يّثيروا لهْم دفائّن ا

يهْم، و ّمن سْقٍف فْوقهم مْرفوعٍ، و ّمهاٍد تْحتهم مْوضوعٍ، و معايّش تْحيّيّهْم، و آجاٍل تْفنّ  آياتّ اْلمْقّدرهّ 
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 اءْوصابٍ تْهّرمهْم، و اءْحداثٍ تتابع علْيّهْم، و لْم يْخّل سْبحانه خْلقه ّمْن نبّي مْرسٍل، اءْو كّتابٍ 
ٍه قا ٍه الّزمٍه، اءْو محجه بّين لهْم، ّمْن مْنزٍل، اءْو حجه هه عدّدّهْم، و ال كْثره اْلمكذه ر بّّهْم قّل  ئّمٍه، رسل ال تقصهّ

ى له مْن بْعده ه ، اءْو غابّرٍ عرهفه مْن قْبلهسابّقٍ سمهّ ور، و سلفّت على ذلك نسلتّ اْلقرون، و مضتّ الده
هى  عليه و آله و سلم رسول هللا صلی هللاا مـحمداالباء، و خلفّت االْبناء، الى اْن بعث الِله سْبحانه  ل

هّين ّمْيثاقه، مْشهورًه ّسماته، كّريما مّ  يالده و الِله علْيّه و آلّّه اّلْنجازّ ّعدتّّه، و تماّم نبوتّّه، ماءخوذا على النهبي
 ّ ه هٍّه لِلّ خْلّقّه، اءْو مْلّحٍد بّ اءْهل االْرضّ يْومئٍّذ ّملٌل متفرهّقٌه، و اءْهواٌء منتّشرٌه و طرائّق متشتهّتٌه، بْين مْشب
مه اْختار سْبحانه ث فّى اْسّمّه اءْو مّشيٍر الى غْيّرّه، فهداهْم بّّه ّمن الضهاللّه، و اءْنقذهْم بّمكانّّه ّمن اْلجهالهّ 

ْنيا و رّغب بّّه عْن  مـحمدلّ  هى الِله علْيّه و آلّّه لّقاءه، و رّضى له ما ّعْنده و اءْكرمه عْن داّر الده صل
هفّت االْنبّياء فّى ام مقارنهّ  هف فّيكْم ما خل هى الِله علْيّه و آلّّه، و خل ّمها اْلبْلوى  فقبضه الْيّه كريما صل

هّنا حالله و  اّْذ لْم يْتركوهْم همال، بّيْيّر طّريق واّضحٍ، و ال علٍم قائٍّم، كّتاب ربهّكْم فّيكْم مبي
صه و عزائّمه، و خاصهه و عامهه، و ّعبره حرامه و فرائّضه و فضائّله و ناّسخه و مْنسوخه، و رخ

هّنا غواّمضه، بْين و مْحدوده، و مْحكمه و متشابّهه و اْمثاله، و مْرسله را مْجمله و مبي ّ ماءخوٍذ ميثاق فّى  مفسه
نهّه نْسخه عٍ على اْلّعباّد فّى جْهلّّه، و بْين مْثبتٍ فّى اْلكّتابّ فْرضه، و مْعلوٍم فّى السه ّ و واّجٍب  ،ّعْلّمّه و موسه
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نهّه اءْخذه، و مرخهصٍ فّى اْلكّتابّ تْركه، و بْين واّجٍب ، و زائٍّل فّى مْستْقبلّّه، و مبايٌّن  فّى السه
ع  بْيًن محاّرّمّه ّمْن كبيرٍ اءْوعد علْيّه نيرانه، اءْو صّييرٍ اءْرصد له غْفرانه و بْين مْقبوٍل فّى اءْدناه موسه

 فّى اءْقصاه

ّ ّمْنها فّى ّذْكرّ   اْلحجه

هّذى جعله قّْبلًه لاّلءناّم يّردونه ورود االْنعاّم و ياْءلهون الْيّه ولوه اْلحماّم جعله  و فرض علْيكْم حجه بْيتّّه ال
ته، سْبحانه عالمًه لّتواضّعّهْم لّعظمّتّه و اْذعانّّهْم لّّعزهتّّه، و اْختار ّمْن خْلّقّه سمهاعا اءجابوا الْيّه دْعو

ههوا بّمالئّكتّّه اْلمّطيّفين بّعْرّشّه يو صدهقوا كلّمته ْحّرزون ، و وقفوا مواقّف اءْنبّيائّّه، و تشب
الْسالّم علما و لّْلعائّّذين حرما، االْرباح فّى مْتجّر ّعبادتّّه و يتبادرون ّعْنده مْوّعد مْيّفرتّّه، جعله سْبحانه و تعالّى لّ 

ّ على النهاِّ فرض حجهه و اْوجب حقهه و كتب علْيكْم ّوفادته ف ه  ّحجه اْلبْيّت مّن قال سْبحانه و لِلّ
 اْستطاع اّلْيّه سبّيالً و مْن كفر فاّنه الِله غنّىه عّن اْلعالّمين 

 

   ترجمه خطبه  
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حمد باد خداوندى را که سخنوران در ثنایش فرو مانند و شمارندگان از شمارش نعمتهایش عاجز آیند و کوشندگان هر لکه داره کوشند، حق 

نعمتش را آنسان که شایسته اوست ، ادا کردن نتوانند خداوندى ، که اندیشه هاى دور پرواز او را درك نکنند و زیرکان تیزهوش ، به عمق 

وت او نرسند خداوندى که فراخناى صفاتش را نه حدّى است و نه نهایتى و وصف جالل و جمال او را سخنى درخور نتوان یافت ، که جالل و جبر

بیافرید و بادهاى باران زاى را بپراکند تا بشارت باران رحمت او دهند و به صخره  در زمان نگنجد و مدت نپذیرد آفریدگان را به قدرت خویش 

 ن ، زمینش را از لرزش بازداشت هاى کوهسارا

اساس دین ، شناخت خداوند است و کمال شناخت او، تصدیق به وجود اوست و کمال تصدیق به وجود او، یکتا و یگانه دانستن اوست و کمال 

ه اى پاك باشد که از ذات اعتقاد به یکتایى و یگانگى او، پرستش اوست  دور از هر شایبه و آمیزه اى و، پرستش او زمانى از هر شایبه و آمیز

صفت خود او، نفى هر صفت شود زیرا هر صفتى گواه بر این است که غیر از موصوف خود است و هر موصوفى ، گواه بر این است که غیر از 

ى مقرون دارد، هرکس خداوند سبحان را به صفتى زاید بر ذات وصف کند، او را به لکه داریزى مقرون ساخته و هر که او را به لکه داریزاست 

دو لکه داریزش پنداشته و هر که دو لکه داریزش پندارد، لکه دارنان است که به اجزایش تقسیم کرده و هر که به اجزایش تقسیم کند، او 

ش درا ندانسته و نشناخته است  و هر که او را ندانسته به سوى اشارت کند و آنکه به سوى او اشارت کند محدودش پنداشته و هر که محدو

 پندارد، او را بر شمرده است و هر که گوید که خدا در لکه داریست ، خدا را درون چیزى قرار داده و هر که گوید که خدا بر روى چیزى جاى

 دارد، دیگر جایها را از وجود او تهى کرده است 

وجود آمده باشد؛ با هر چیزى هست ، ولى نه  خداوند همواره بوده است و از عیب حدوث ، منزه است  موجود است ، نه آنسان که از عدم به

به گونه اى که همنشین و نزدیك او باشد؛ غیر از هر چیزى است ، ولى نه بدان سان که از او دور باشد کننده کارهاست ولى نه با حرکات و 

است زیرا هرگز او را یار و همدمى نبوده که ابزارها به آفریدگان خود بینا بود، حتى آن زمان ، که هنوز جامه هستى بر تن نداشتند تنها و یکت

موجب تشویش گردد موجودات را چنانکه باید بیافرید و آفرینش را چنانکه باید آغاز نهاد بى آنکه نیازش به اندیشه اى باشد یا به  فقدانش 

وجب تشویش شود آفرینش هر چیزى را در تجربه اى که از آن سود برده باشد یا به حرکتى که در او پدید آمده باشد و نه دل مشغولى که م

به انجام رسانید و میان طبایع گوناگون ، سازش پدید آورد و هر چیزى را غریزه و سرشتى خاص عطا کرد و هر غریزه و سرشتى  زمان معینش 
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طه داشت و نفس هر سرشت و پیچ را خاص کسى قرار داد، پیش از آنکه بر او جامه آفرینش پوشد، به آن آگاه بود و بر آغاز و انجام آن احا

 و خم هر کارى را مى دانست 

 آنگاه ، خداوند سبحان فضاهاى شکافته را پدید آورد و به هر سوى راهى گشود و هواى فرازین را بیافرید و در آن آبى متالطم و متراکم با

اد، که بار خویش بر پشت استوار دارد و نگذارد که موجهاى دمان جارى ساخت و آن را بر پشت بادى سخت وزنده توفان زاى نهاد و فرمان د

د فرو ریزد، و در همان جاى که مقرر داشته بماند هوا در زیر آن باد گشوده شد و آب بر فراز آن جریان یافت  و تا آن آب در تموج آید، با

وزیدن بود وزیدنى تند، از جایگاهى دور و ناشناخته   دیگرى بیافرید و این باد، سترون بود که تنها کارش ، جنبانیدن آب بود آن باد همواره در

 بهو فرمانش داد که بر آن آب موّاج ، وزیدن گیرد و امواج آن دریا برانگیزد و آنسان که مشك را مى جنبانند، آب را به جنبش واداشت  باد 

و کرد و همه اجزاى آن در حرکت آورد تا کف بر سر برآورد، گونه اى بر آن مى وزید، که در جایى تهى از هر مانع بوزد باد آب را پیوسته زیر و ر

ى جآنسان که از شیر، کره حاصل شود آنگاه خداى تعالى آن کفها به فضاى گشاده ، فرا برد و از آن هفت آسمان را بیافرید در زیر آسمانها مو

بى هیچ ستونى که بر پایشان نگه دارد یا میخى که اجزایشان به  پدید آورد تا آنها را از فرو ریختن باز دارد و بر فراز آنها سقفى بلند برآورد

 هم پیوسته گرداند سپس به ستارگان بیاراست و اختران تابناك پدید آورد و چراغهاى تابناك مهر و ماه را بر افروخت ، هر یك در فلکى دور

رشتگان برخى از آن ف را از گونه گون فرشتگان پر نمود د و آنهاسپس ، میان آسمانهاى بلند را بگشا سپهرى گردنده چونان لوحى متحرك  زننده و

، پیوسته در سجودند، بى آنکه رکوعى کرده باشند، برخى همواره در رکوعند و هرگز قد نمى افرازند صف در صف ، در جاى خود قرار گرفته 

هرگز چشمانشان به خواب  ند و از ستودن ملول نمى گردندتایاند و هیچ یك را یاراى آن نیست که از جاى خود به دیگر جاى رود خدا را مى س

نرود و خردهاشان دستخوش سهو و خطا نشود و اندامهایشان سستى نگیرد و غفلت فراموشى بر آنان چیره نگردد گروهى از فرشتگان امینان 

ه زمین مى آورند و باز مى گردند گروهى وحى خداوندى هستند و سخن او را به رسوالنش مى رسانند و آنچه مقدر کرده و مقرر داشته ، ب

شمارى از ایشان پایهایشان بر روى زمین فرودین است و گردنهایشان به آسمان  ستند و گروهى دربانان بهشت اویندنگهبانان بندگان او ه

 آن دارند که پایه هاى عرش فرازین کشیده شده و اعضاى پیکرشان از اقطار زمین بیرون رفته و دوشهایشان آنچنان نیرومند است که توان 

 را بر دوش کشند از هیبت عظمت خداوندى یاراى آن ندارند که چشم فرا کنند، بلکه ، همواره ، سر فرو هشته دارند و بالها گرد کرده و خود

ت  هرگز پروردگارشان را را در آنها پیچیده اند میان ایشان و دیگران ، حجابهاى عزّت و عظمت فرو افتاده و پرده هاى قدرت کشیده شده اس
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نمى سازند و در مکانها محدودش نمى دانند و براى او همتایى نمى  در عالم خیال و توهم تصویر نمى کنند و به صفات مخلوقات متصفش 

 شناسند و به او اشارت نمى نمایند

 هم از اين خطبه در صفت آفرينش آدم عليه السالم

و از زمین هموار و نرم و از آنجا که زمین شیرین بود و از آنجا که شوره زار بود، خاکى بر گرفت و به آنگاه خداى سبحان ، از زمین درشتناك 

آب بشست تا یکدست و خالص گردید پس نمناکش ساخت تا چسبنده شد و از آن پیکرى ساخت داراى اندامها و اعضا و مفاصل  و خشکش 

سختش گردانید آنگاه از روح خود در آن بدمید آن پیکر گلین که جان  عین و زمانى مشخص نمود تا خود را بگرفت چونان سفالینه  و تا مدتى م

یافته بود، از جاى برخاست که انسانى شده بود با ذهنى که در کارها به جوالنش درآورد و با اندیشه اى که به آن در کارها تصرف کند و 

نى عجوختى که میان حق و باطل فرق نهد و طعمها و بویها و رنگها و چیزها را دریابد معضوهایى که چون ابزارهایى به کارشان گیرد و نیروى شنا

برخى همانند یکدیگر و برخى مخالف و ضد یکدیگر چون گرمى و سردى ، ترى و خشکى و اندوه و شادمانى  خداى سرشته از رنگهاى گونه گون 

شت و عهد و وصیتى را که با آنها نهاده بود، خواستار شد که به سجود در برابر او سبحان از فرشتگان امانتى را که به آنها سپرده بود، طلب دا

پس ، خداى سبحان گفت که در برابر آدم سجده کنید همه سجده کردند مگر ابلیس  کنند در برابرش خاشع گردند امش اعتراف کنند و تا اکر

شقاوت بر او چیره شده بود بر خود ببالید که خود از آتش آفریده شده بود و که از سجده کردن سر بر تافت  گرفتار تکبر و غرور شده بود و 

آدم را که از مشتى گل سفالین آفریده شده بود، خوار و حقیر شمرد خداوند ابلیس را مهلت ارزانى داشت تا به خشم خود کیفرش دهد و تا 

گاه آن وز رستاخیز از مهلت داده شدگانى سر برد پس او را گفت که تو تا رآزمایش و بالى او به غایت رساند و آن وعده که به او داده بود، به 

برحذر  خداوند سبحان آدم را در بهشت جاى داد؛ سرایى که زندگى در آن خوش و آرام بود و جایگاهى همه ایمنى  و از ابلیس و دشمنى اش 

، بر او رشك برد آدم یقین خویش بداد و شك بستد و اراده داشت  ولى دشمن که آدم را در آن سراى خوش و امن ، همنشین نیکان دید

استوارش به سستى گرایید و شادمانى از دل او رخت بر بست و وحشت جاى آن بگرفت و آن گردن فرازى و غرور به پشیمانى و حسرت بدل 

ر دگر او را به بهشت خود بازگرداند لیکن شد ولى خداوند در توبه به روى او بگشاد و کلمه رحمت خویش به او بیاموخت و وعده داد که با

خداوند سبحان از میان فرزندان آدم ، پیامبرانى برگزید و از آنان  جایگاه زادن و پروردن فرو فرستادنخست او را به این جهان بال و محنت و 
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گه دارند، به هنگامى که بیشتر مردم ، پیمانى پیمان گرفت که هر چه را که به آنها وحى مى شود، به مردم برسانند و در امر رسالت او امانت ن

خت ارا که با خدا بسته بودند، شکسته بودند و حق پرستش او ادا نکرده بودند و براى او در عبادت شریکانى قرار داده بودند و شیطانها از شن

گر ا به میانشان بفرستاد پیامبران از پى یکدیخداوند، منحرفشان کرده بودند و پیوندشان را از پرستش خداوندى بریده بودند پس پیامبران ر

ند و از بیامدند تا از مردم بخواهند که آن عهد را که خلقتشان بر آن سرشته شده ، به جاى آرند و نعمت او را که از یاد برده اند، فرا یاد آور

تور گشته ، برانگیزند و نشانه هاى قدرتش را که آنان حجّت گیرند که رسالت حق به آنان رسیده است و خردهاشان را که در پرده غفلت ، مس

بر سقف بلند آسمان آشکار است به آنها بنمایانند و هم آنچه را که بر روى زمین است و آنچه را که سبب حیاتشان یا موجب مرگشان مى شود 

زد، آگاهشان سازند خداوند بندگان خود را از به آنان بشناسانند و از سختیها و مرارتهایى که پیرشان مى کند یا حوادثى که بر سرشان مى تا

 رسالت پیامبران ، بى نصیب نساخت بلکه همواره بر آنان ، کتاب فرو فرستاد و برهان و دلیل راستى و درستى آیین خویش را بر ایشان آشکار

ست نکرد و فراوانى تکذیب کنندگان و ساخت و راه راست و روشن را خود در پیش پایشان بگشود پیامبران را اندك بودن یاران ، در کار س

خواهند آمد، گفته بود و برخى را که  دروغ انگاران ، از عزم جزم خود باز نداشت  براى برخى که پیشین بودند، نام پیامبرانى را که زان سپس 

ان جاى ه دیار نیستى رفتند و فرزندقرنها بدین منوال گذشت و روزگاران سپرى شد پدران ب یشین شناسانده بودپسین بودند، به پیامبران پ

رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله  را فرستاد تا وعده خود برآورد و دور نبوّت به پایان برد در حالى که  مـحمدایشان بگرفتند و خداوند سبحان ، 

تى عظیم همراه بود در این هنگام مردم از پیامبران برایش پیمان گرفته شده بود نشانه هاى پیامبرى اش آشکار شد و روز والدتش با کرام

 دروى زمین به کیش و آیین پراکنده بودند و هر کس را باور و عقیدت و آیین و رسمى دیگر بود پاره اى خدا را به آفریدگانش تشبیه مى کردن

لّه صلى ال مـحمدست  خداوند به رسالت پاره اى او را به نامهایى منحرف مى خواندند و جماعتى مى گفتند که این جهان هستى ، آفریده دیگرى ا

صلى اللّه علیه و آله   مـحمدخداوند سبحان ، مرتبت قرب و لقاى خود را به  هانید و ننگ جهالت از آنان بزدودعلیه و آله  آنان را از گمراهى بر

داشت و از این جهان فرودین که قرین بال و محنت است ، روى گردانش  عطا کرد و براى او آن را پسندید که در نزد خود داشت  پس عزیزش 

یزهایى به ودیعت نهاد که صلى اللّه علیه و آله  نیز در میان امّت خود چ مـحمد درود خدا بر او و خاندانش باد   نمود و کریمانه جانش بگرفت 

هى رادیگر پیامبران در میان امّت خود به ودیعت نهاده بودند زیرا هیچ پیامبرى امّت خویش را بعد از خود سرگردان رها نکرده است ، بى آنکه 

ه از و آله  نیز کتابى را کصلى اللّه علیه  مـحمدروشن پیش پایشان گشوده باشد یا نشانه اى صریح و آشکار براى هدایتشان قرار داده باشد 

سوى پروردگارتان بر او نازل شده بود، در میان شما نهاد؛ کتابى که احکام حالل و حرامش در آن بیان شده بود و واجب و مستحب و ناسخ و 
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اندرزها و منسوخش روشن شده بود معلوم داشته که چه کارهایى مباح است و چه کارهایى واجب یا حرام  خاص و عام چیست و در آن 

مثالهاست  مطلق و مقید و محکم و متشابه آن را آشکار ساخته  هر مجملى را تفسیر کرده و گره هر مشکلى را گشوده است  و نیز چیزهایى 

است که براى دانستنش پیمان گرفته شده و چیزهایى است که به نادانستنش رخصت داده شده  احکامى است که در کتاب خدا به وجوب آن 

ده و در سنت ، آن حکم نسخ گشته و احکامى است که در سنت ، به وجوب آن تاکید شده ولى در کتاب به ترکش رخصت داده شده و حکم ش

سپرى گردد، وجوبش زایل شود و در باب امورى که ارتکاب آن گناه کبیره  نیز اعمالى است که چون زمانش فراز آید، واجب و چون زمانش 

وعید آتش دوزخ داده و امورى که ارتکاب آن گناه صغیره است و مستوجب غفران و آمرزش اوست و امورى که اندك  است و خدا به کیفر آن ،

 آن هم پذیرفته آید و هر کس مخیر است که بیش از آن هم به جاى آورد

 و از اين خطبه در ذكر حج

 

دم ساخت  مردم با شوق تمام ، آنسان که ستوران به آبشخور روى خداوند، حج خانه خود را بر شما واجب گردانید و خانه خود را قبله گاه مر

و  تنهند و کبوتران به آشیانه پناه برند، بدان درآیند خداى سبحان حج را مقرر فرمود تا مردم در برابر عظمت او فروتنى نشان دهند و به عز

ت او شنیدند و اجابت کردند و سخن حق تصدیق نمودند و در آنجا جبروت او اعتراف کنند و از میان بندگان خود کسانى را برگزید تا صالى دعو

پاى نهادند که پیامبرانش نهاده بودند و به آن فرشتگان همانند شدند که گرد عرشش طواف مى کنند و در این سودا که سرمایه شان عبادت 

ى جستند خداوند، سبحانه و تعالى ، حج را نشانه و عالمت اوست ، سود فراوان حاصل کردند و تا به میعاد آمرزش او دست یابند بر یکدیگر پیش

ى ااسالم قرار داد و کعبه را پناهگاه پناهندگان و حج را فریضتى واجب ساخت و حقش را واجب گردانید و حج را بر شما مقرر فرمود و گفت  بر

 ه کفر پیش گیرد بداند که خدا از جهانیان بى نیاز است خدا حج آن خانه بر کسانى که قدرت رفتن به آن داشته باشند، واجب است و هر که را

 2خطبه شماره 
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هه ال اءْحمده اْستّْتماما لّنّْعمتّّه، و اْستّْسالما لّّعزهتّّه، و اْستّْعصاما ّمْن مْعّصيتّّه، و اءْستّعينه فا قًه الى كّفايتّّه ان
هه اءْرجح ما وّزن و اءْفضل ما خّزن و  يّضله مْن هداه و ال يئّل مْن عاداه و ال يْفتّقر مْن كفاه، فان

ا، اءْشهد اءْن ال اله اال الِله   وْحده ال شّريك له، شهادًه مْمتحنا اْخالصها، مْعتقدا مصاصههّ
هها عّزيمه االيماّن، و فاتّحه االْحسا ك بّها اءبدا ما اءْبقانا، و ندهّخرها الهاّويّل ما يْلقانا فّان ّن و مْرضاه نتمسه

ْيطانّ  ّ يّن اْلمْشهوّر، ا عْبده و رسوله، اءْرسله بّ مـحمدو اءْشهد اءنه  الرهحمّن، و مْدحره الشه الدهّ
ءْمّر  ياّء الالّمعّ، و االْ اّطعّ، و الضهّ و اْلّعْلّم الماءثوّر و اْلكّتابّ اْلمْسطوّر، و النهوّر السه

ياّت، و تْخّويفا بّ  هّناتّ، و تْحّذيرا بّاآلْ بهاتّ، و اْحتّجاجا بّالبي المثالتّ و الصهاّدعّ اّزاحًه لّلشه
يّن و تزْعزعْت سواّرى اْليقيّن، و اْختلف النهْجر و تالنهاِ فّى فّتٍن اْنجذم فّيها  ءْمر، و حْبل الده شتهت االْ

ْيطان،  ضاق اْلمْخرج و عّمى اْلمْصدر فاْلهدى خاّمٌل، و اْلعمى شاّمٌل عّصى الرهْحمن، و نّصر الشه
 ركهدرسْت سبله، و عفْت شو خّذل اْلْ يمان، فاْنهارْت دعائّمه، و تنكهرْت معالّمه، و 

ْيطان فسلكوا مسالّكه، ووردوا مناّهله، بّّهْم سارْت اءْعالمه، و قام لّواؤه فّى اء طاعوا الشه
ائّهون حائّرون جاّهلون فّتٍن داسْتهْم بّاءْخفافّها، و وّطئْتهْم بّاءْظالفّها و قامْت على سنابّكّها، فهْم فّيها ت
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ٌم و جاّهلها عالّمها مْلجكْحلهْم دموٌع، بّاءْرضٍ  مْفتونون فّى خْيّر داٍر و شرهّ ّجيراٍن، نْومهْم سهوٌد، و
  مْكرمٌ 

ه  هم و ّمْنها و يْعنّى آل النهّبى صل  ى الِله علْيّه و آلّّه و سل

هْم مْوّضع ّسرهّّه و لجاء اءمهّرّه و عْيبه ّعْلّمّه و موئّل حْكّمّه و كهوف كتبّّه، و ّجبال ّدينّه ، بّّهْم اءقام 
 اءْذهب اْرتّعاد فرائّّصهّ اْنّحناء ظْهّرّه و 

 ّمْنها فى اْلمنافّقين 

هى الِله ع مـحمدزرعوا اْلفجور، و سقْوه اْليرور، و حصدوا الثهبور، ال يقاِ بّآّل  لْيّه و آلّّه مْن هّذّه صل
يّن، و ّعماد اْليقيّن، لْيّهْم  إ االمهّه اءحٌد و ال يسوهى بّّهْم مْن جرْت نّْعمتهْم علْيّه اءبدا، هْم اءساِ الدهّ

هه و اْلّوراثه، اآلن اْذ  ّ اْلّواليّه، و فّيّهْم اْلوّصي يّفى ء اْليالّى ، و بّّهْم يّْلحق التهالّى و لهْم خصائّص حقه
 رجع اْلحقه الى اءهلّّه و نّقل الى منتقلّهّ 

  ترجمه خطبه  
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نهاده ام و خواهم که مرا از گناه در امان نگه دارد از  او را سپاس مى گویم و خواستار فزونى نعمت او هستم و بر آستان عزتش سر تسلیم

ار او یارى مى جویم که نیازمند آنم که نیازم برآورد هر کس را که او راه بنماید، گمراه نگردد و هر کس را که با او دشمنى ورزد، کس زینه

ون است و از هر چه اندوختنى است برتر و شهادت مى آید، افز ندهد، هرکس را که تعهد کند، بى چیز نشود که تعهدش از هر چه به سنجش 

شهادت مى دهم ، شهادتى که خلوصش از بوته آزمایش نیکو  نیست  یگانه است و بى هیچ شریکى دهم که خداوندى جز اللّه ، خداى یکتا 

ما را زنده مى دارد و مى اندوزیم آن را براى برآمده باشد و اعتقاد به آن با صفاى نیت همراه بود بدان چنگ در مى زنم ، همواره تا آنگاه که 

وند است و، سبب روزهاى هولناکى که در پیش داریم  چنین شهادتى نشان عزم جزم ما در ایمان است و سرلوحه نیکوکارى و خشنودى خدا

رستاد با آیینى چون آفتاب تابنده ، صلى اللّه علیه و آله  بنده او و پیامبر اوست که او را ف مـحمدو شهادت مى دهم که  دور ساختن شیطان 

 اپرآوازه و دانشى برتر و کتابى نوشته شده و فروغى تابان و پرتوى درخشان و فرمانى قاطع تا حق از باطل بازشناساند؛ و زنگ شبهت از دله

خود بیم داد و با ذکر عقوبتها و کیفرها که صلى اللّه علیه و آله  براى اثبات پیامبرى خویش حجتها آورد و مردمان را با آیات کتاب  مـحمدبزداید 

 بر امتهاى پیشین رفته بود، بترسانید

مردمان در فتنه هایى گرفتار بودند، که در آن رشته دین گسسته بود و پایه یقین شکست برداشته و مى لرزید هرکس به چیزى که خود اصل 

از آن فتنه ها باریك ، طریق هدایت مسدود و کورى و بى خبرى آنسان  مى پنداشت چنگ زده بود کارها پراکنده و درهم ، راه بیرون شدن

هم شایع و همه گیر که هدایت را آوازه اى نبود خدا را گناه مى کردند و شیطان را یار و یاور بودند ایمان خوار و ذلیل بود، ستونهایش از 

همگان در راه شیطان گام مى زدند و از آبشخور او مى نوشیدند  یدویران و جاده هایش محو و ناپد گسیخته و نشانه هایش دگرگون و راههایش

به یارى این قوم بود که شیطان پرچم پیروزى برافراشت و فتنه ها برانگیخت و آنان را در زیر پاهاى خود فرو کوفت و پى سپر سمهاى خود 

ه ها را بدترین همسایه  شبها خواب به چشمانشان نمى رفت و نمود آنان ، در آن حال ، حیرت زده و نادان و فریب خورده بودند و بهترین خان

 سرمه دیدگانشان سرشك خونین بود آنجا سرزمینى بود که بر دانایش چون ستوران لگام مى زدند و نادانش را بر اورنگ عزت مى نشاندند

 ص  مـحمدو از اين خطبه در وصف آل 
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امینان اسرار خداوندند و پناهگاه اوامر او و معدن علم او و مرجع حکمت او و خزانه کتابهاى او و قله هاى رفیع دین او قامت خمیده  مـحمدآل 

 دین به پایمردى آنان راستى گرفت ، و لرزش اندامهایش به نیروى ایشان آرامش یافت 

 و از اين خطبه درباره منافقين

 

صلى اللّه علیه و آله  مقایسه  مـحمدبه آب غرور آب مى دهند و هالکت مى دروند در این امّت هیچ کس را با آل گناه مى کارند و کشته خویش 

اساس دین اند و ستون یقین که افراط کاران  مـحمدنتوان کرد کسانى را که مرهون نعمتهاى ایشان اند با ایشان برابر نتوان داشت ، که آل 

اپس ماندگان به مدد ایشان به کاروان دین پیوندند ویژگیهاى امامت در آنهاست و بس  و وراثت نبوّت منحصر به آنان راه اعتدال گیرند و و

 در ایشان  اکنون حق به کسى بازگشته که شایسته آن است و به جایى باز آمده که از آنجا رخت بر بسته بود

 

 3خطبه شماره  

يل و ال  هى ّمْنها محله اْلقْطّب ّمن الرهّحى ، يْنحّدر عنهّى السه هه ليْعلم اءنه محل ّ لقْد تقمهصها فالٌن و اّن اءما و الِله
يْرقى اّلىه الطهْير فسدْلت دونها ثْوبا و طوْيت عْنها كْشحا، و طّفْقت اءْرتئى بْين اءْن 

ّيير، و يْهرم فّيها اْلكبّير و يّشيب فّيها الصه اءصول بّيٍد جذهاء اءْو اءْصبّر على طْخيٍه عْمياء 
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هّه، فراءْيت اءنه الصهْبر على هاتا اءْحجى فصْبرت و فّى الع ْيّن قذًى، و يْكدح فّيها موّمٌن حتهى يْلقى رب
 ْعدهحتهى مضى االوهل لّسبّيلّّه فاءْدلى بّها الى فالٍن ب ْلحْلقّ شجا، اءرى تراثّى نْهبافّى ا

هان يْوم و                            ى على كْورهاشتهان ما يْومّ   بْينا عجبا فيا جابّرٍ  اءّخى حي

هرها فّى ح خر بْعد وفاتّّه، لشده ما تشطهرا ضْرعْيها، فصي ْوزٍه هو يْستّقيلها فّىحياتّّه إ ْذ عقدها آلّ
ْعتّذار مّ  ها، و يْكثر اْلّعثار فيها، و االْ صاّحبها ْنها، فخْشناء، يْيلظ كْلمها و يْخشن مسه

، بّخْبٍ  و ّشماٍِ، و  ّ كراّكبّ الصهْعبّه إ ْن اءْشنق لها خرم، و إ ْن اءْسلس لها تقحهم، فمنّى النهاِ لعْمر الِله
ّه اْلّمْحنّه حتهى اذا مضى لّسبّيلّه ، جعلها فّى  ّه و ّشده تلوهٍن و اْعتّراضٍ، فصبْرت على طوّل اْلمده

هّى اءحدهْم، فيا ءوهّل ّمْنهْم حتهى  جماعٍه زعم اءن ورى ، متى اْعترض الرهْيب فّىه مع االْ ّ و لّلشه لِله
ّصْرت اءْقرن الى هّذّه النهظائّّر لكّنهّى اءْسفْفت اْذ اءسفهوا و ّطْرت اْذ طاروْا، 

خر لّّصْهّرّه، مع هٍن و هنٍ   فصيا رجٌل ّمْنهْم لّّضْينّّه، و مال اآلْ

ّ خْضمه ّحْضنْيّه بْين نّشيلّّه و مْعتلّفّه، و قام معه بنو اءبّيّه يْخضّ إ لى اءْن قام ثالّث اْلقوّم نافّجا  مون مال الِله
 اال بّّل نّْبته الرهبّيعّ، الى اءّن اْنتكث فْتله، و اءْجهز علْيّه عمله و كبْت بّّه بّْطنته
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قْد وّطى ء اْلحسناّن، لفما راعنّى اال و النهاِ الىه كعْرّف الضهبع يْنثالون علىه ّمْن كلهّ جانٍّب، حتهى 
ءْمّر نكثْت طائّفٌه و مرقْت  و شقه ّعطافّى ، مْجتّمّعين حْولّى كربّيضّه اْلينم فلمها نهضت بّاالْ
هّذين ال يّريدون  ههْم لْم يّْسمعوا الِله سْبحانه يّقول تّْلك الدهار االّخره نْجعلها لّل اءْخرى و قس  آخرون كاءن

ءْرضّ و ال فسا ّ لقْد سّمعوها و وعْوها، و لكّنههْم حلّيتّ علوها فّى االْ ْنيا دا و اْلعاقّبه لّْلمتهّقين، بلى و الِله  الده
هه، و براء النهسمه لْو ال حضور اْلحاّضّر و قّيام الْ  اءْعينّّهْم و راقهم ّزبّرجهافّى  هّذى فلق الحب ّه اءما و ال حجه

ال يقارهوا على كّظهه ظالّم و ال سيّب  بّوجوّد النهاّصّر، و ما اءخذ الِله على اْلعلماّء اءْن 
مظلوٍم اْللْقْيت حْبلها على غاّربها و لسقْيت آّخرها بّكاْءِّ اءوهلّها، و الْلفْيتْم دْنياكْم هّذّه اءْزهد 
واّد ّعْند بلوّغّه الى هذا اْلمْوّضعّ ّمْن  ّعْندى ّمْن عْفطّه عْنٍزقالوا و قام إ لْيّه رجل ّمْن اءْهّل السه

هاٍِ ياخْطب اءّمير اْلمْؤّمنّين لّو  تّّه، فناوله كّتابا فاءْقبل يْنظر فّيّه فلمها فرغ ّمْن قّراءتّّه قال له اْبن عب
هاٍِ تّ  ردْت مقالتك ّمْن حْيث اءْفضْيت فقال هْيهات يا اْبن عب

ٌٌ هدرْت لْ اطه ك ّشْقّشق
ّ ما اءسْفت على كالٍم ق ه كاء ثمه قرهْت  هاٍِ فوالِله ّمنّين ع بلغ ّمْنه حْيث ؤْ سّفي اءّمير اْلمقال اْبن عب
ٌّ إ ْن اءْشنق لها خرْم و إّْن اءْسلْس لها تقحهم  اءراد قْوله ع فّى هّذّه اْلخْطبّه كراّكّب الصهْعب

هه إ ذا شدهد علْيها فّي جْذبّ اْلزهماّم و ّهى تناّزعه راْءسها خرم اءْنفها و إّْن اءْرخى لها شْيئا  يريد اءن



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

19 

لزهماّم فرفعه و شنقها اا تقحهمْت بّّه فلْم يْملّْكها، يقال اءْشنق اْلناقٌ إ ذا جذب راْءسها بّ مع صعوبتّه
هما قال ع  اءْشنق لها و لْم يقْل  اءْيضا كهيّت فّي إ ْصالحّ اْلمْنّطقّ و إّن ّ ذكر ذلّك اْبن السه

هه ع  ٌّ قْولّّه اءْسلس لها فكاءن هه جعله فّي مقابل ءْمسكه علْيها بّالزهماّم و فّى ا رفع لها راءسها بّمْعنى قال إ ْن اءْشنقها ال ن
 خطب على ناقتّّه ورسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم لی هللا عليه و آله و سلم اْلحديّث انه 

هن  اْلّعبادىهّ ْيّد زقْد شنق لها فّهى تْقصع بّجرهتّها، و ّمْن الشاّهّد على اءنه اءْشنق بّمْعنى شنق قْول عّدىهّ ْبّن  ساءها ما بّنا تبي
 فّى االءْيّدى و اْشناقها الى االءْعناقّ 

هن في اال يدي  عناق اال لى إ شناقها إ و                           ساءها ما بنا تبي

 

  ترجمه خطبه  

  بآگاه باشید به خدا سوگند که فالن  خالفت را چون جامه اى بر تن کرد و نیك مى دانست که پایگاه من نسبت به آن چونان محور است به آسیا

 هسیلها از من فرو مى ریزد و پرنده را یاراى پرواز به قله رفیع من نیست  پس میان خود و خالفت پرده اى آویختم و از آن چشم پوشیدم و ب

یگر سو گشتم و رخ برتافتم  در اندیشه شدم که با دست شکسته بتازم یا بر آن فضاى ظلمانى شکیبایى ورزم ، فضایى که بزرگساالن در آن د

سالخورده شوند و خردساالن به پیرى رسند و مؤ من ، همچنان رنج کشد تا به لقاى پروردگارش نایل آید دیدم ، که شکیبایى در آن حالت 
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ر است و من طریق شکیبایى گزیدم ، در حالى که ، همانند کسى بودم که خاشاك به چشمش رفته ، و استخوان در گلویش مانده خردمندانه ت

 تا آن نخستین  به سراى دیگر شتافت و مسند خالفت را به دیگرى واگذاشت  دم ، که میراث من به غارت مى رودباشد مى دی

 و يوم حيان اخى جابر                  شتان ما يومى على كورها 
اى شگفتا در آن روزها که زمام کار به دست گرفته بود  ن شتر و زندگى حیان برادر جابرچه فرق بزرگى است میان زندگى من بر پشت ای  

دو پستانش همواره مى خواست که مردم معافش دارند ولى در سراشیب عمر، عقد آن عروس را بعد از خود به دیگرى بست  بنگرید که چسان 

را، آن دو، میان خود تقسیم کردند و شیرش را دوشیدند پس خالفت را به عرصه اى خشن و درشتناك افکند، عرصه اى که درشتى اش پاى 

را مجروح مى کرد و ناهموارى اش رونده را به رنج مى افکند لغزیدن و به سر درآمدن و پوزش خواستن فراوان شد صاحب آن مقام ، چونان 

مجروح مى شد و اگر مهارش را سست مى کرد، سوار خود را هالك  ود سوار بر اشترى سرکش که هرگاه مهارش را مى کشید، بینى اش مردى ب

مى ساخت  به خدا سوگند، که در آن روزها مردم ، هم گرفتار خطا بودند و هم سرکشى  هم دستخوش بى ثباتى بودند و هم اعراض از حق  و 

در گرداب محنت ، شکیبایى مى ورزیدم تا او نیز به جهان دیگر شتافت و امر خالفت را در میان جماعتى قرار داد که مرا  من بر این زمان دراز

هم یکى از آن قبیل مى پنداشت  بار خدایا، در این شورا از تو مدد مى جویم  چسان در منزلت و مرتبت من نسبت به خلیفه نخستین تردید 

چنین مردمى همسنگ و همطرازم شمارند هرگاه چون پرندگان روى در نشیب مى نهادند یا بال زده فرا مى پریدند، روا داشتند، که اینك با 

از  یزمن راه مخالفت نمى پیمودم و با آنان همراهى مى نمودم  پس ، یکى از ایشان کینه دیرینه اى را که با من داشت فرایاد آورد و آن دیگر ن

آنگاه سومى  برخاست ، در حالى که از  ند که من از گفتنشان کراهت دارم خود گرایش یافت  و کارهاى دیگر کردمن روى بتافت که به داماد 

پرخوارگى باد به پهلوها افکنده بود و چونان ستورى که همّى جز خوردن در اصطبل نداشت  خویشاوندان پدریش با او همدست شدند و مال 

شت  ادند که اشتران ، گیاه بهارى را تا سرانجام ، آنچه را تابیده بود باز شد و کردارش قتلش را در پى دخدا را چنان با شوق و میل فراوان خور

بناگاه ، دیدم که انبوه مردم روى به من نهاده اند، انبوه چون یالهاى کفتاران  گرد مرا از هر طرف گرفتند،  و شکمبارگیش به سر درآوردش 

ازو و پهلویم را زیر پاى فرو کوبند و رداى من از دو سو بر درید چون رمه گوسفندان مرا در بر گرفتند اما، چنان که نزدیك بود استخوانهاى ب

هنگامى که ، زمام کار را به دست گرفتم جماعتى از ایشان عهد خود شکستند و گروهى از دین بیرون شدند و قومى همدست ستمکاران 
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بودند که مى گوید سراى آخرت از آن کسانى است که در زمین نه برترى مى جویند و نه گردیدند گویى ، سخن خداى سبحان را نشنیده 

آرى ، به خدا سوگند که شنیده بودند و دریافته بودند، ولى دنیا در نظرشان آراسته  ام نیکو از آن پرهیزگاران است فساد مى کنند و سرانج

د سوگند به کسى که دانه را شکافته و جانداران را آفریده ، که اگر انبوه آن جماعت بدانی ر و زیورهاى آن فریبشان داده بودجلوه مى کرد و ز

نمى بود، یا گرد آمدن یاران حجت را بر من تمام نمى کرد و خدا از عالمان پیمان نگرفته بود که در برابر شکمبارگى ستمکاران و گرسنگى 

و رهایش مى کردم و در پایان با آن همان مى کردم که در آغاز کرده بودم  و ستمکشان خاموشى نگزینند، افسارش را بر گردنش مى افکندم 

عراق برخاست و چون سخنش به اینجا رسید، مردى از مردم سواد  عطسه ماده بزى هم کم ارج تر است مى دیدید که دنیاى شما در نزد من از 

گفت  یا امیرالمؤ منین چه شود اگر گفتار خود را از  یافت ، ابن عباس  على ع  در آن نامه نگریست  چون از خواندن فراغت نامه اى به او داد

آنجا که رسیده بودى پى مى گرفتى  فرمود هیهات ابن عباس ، اشتر خشمگین را آن پاره گوشت از دهان جوشیدن گرفت و سپس ، به جاى 

ه آنجا بر این سخن که امیرالمؤ منین نتوانست در سخن خود خود بازگشت  ابن عباس گوید، که هرگز بر سخنى دریغى چنین نخورده بودم که ب

معنى سخن امام که مى فرماید کراکب الصعبة إ ن اشنق لها خرم و ان اسلس لها تقحّم  این است ، که اگر سوار،  رسد که آهنگ آن کرده بود

را سست کند، سرپیچى کند و سوارش نتواند که در  مهار شتر را بکشد و اشتر سر بر تابد بینى اش پاره شود و اگر با وجود سرکشى مهارش

ضبطش آورد مى گویند اشنق الناقة  زمانى که سرش را که در مهار است بکشد و باال گیرد شنقها نیز به همین معنى است و ابن سکیت صاحب 

ر د گویى ، امام علیه السالم  مى فرماید اگر ساصالح المنطق چنین گوید و گفت  اشنق لها و نگفت  اشنقها تا در برابر جمله اسلس لها قرار گیر

مى  را باال نگه دارد او را به همان حال وامى گذارد و در حدیث آمده است که رسول صلى اللّه علیه و آله  سوار بر ناقه خود براى مردم سخن

شود که شنق و اشنق به یك معنى است  و شعر گفت و مهار ناقه را باز کشیده بود شنق لها و ناقه نشخوار مى کرد از این حدیث معلوم مى 

معنى بیت از فیض   شترهاى سرکشى که زمامشان در دست دى است که اشنق به معنى شنق است شاه عدى بن زید عبادى هم که مى گوید

 ما نبوده رام نیستند، بد شترهایى هستند

 

 4خطبه شماره  



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

22 

رارّ وقّر سبّنا اْهتدْيتْم فّي الظهْلماّء و تسنهْمتم  ّ ْمٌع لْم يْفقّه اْلواّعيٌ و كْيف اْلعْلياء و بّنا اْنفجْرتْم عّن السه
 يراّعي النهْباءة مْن اءصمهْته الصهْيحٌ رب  جناٌن لْم يفاّرْقه اْلخفقان، ما ّزْلت اءْنتّظر بّكْم عواقّب

ٌّ اْلمْيترهّين حتهى سترنّي عْنكْم ّجْلباب  مكْم بّّحْلي يّن واْليْدّر و اءتوسه ٌّ  الدهّ ه بصهرنّيكْم ّصْدق النهّي
ٌّ حْيث تْلتقون و ال دلّيل و تْحتّفرون و ال تّميهون، اْلي ه ّ فّي جوادهّ اْلمضل ْوم اءقْمت لكْم على سنّن اْلحقه
ّ مْذ  ف عنهّي ما شكْكت فّي اْلحقه

اءْنّطق لكم اْلعْجماء ذات اْلبياّن! عزب راْءي اْمّرٍئ تخله
اّل و دوّل الضهالّل، اْليْوم توافقْ  اءّريته، لْم يوّجْس  ٌّ اْلجهه ًٌ على نْفّسّه بْل اءْشفق ّمْن غلب نا على موسى ع ّخيف

ّ و اْلباّطّل مْن وثّق بّماٍء لْم يْظماْ   سبّيّل اْلحقه

 

   ترجمه خطبه  

راهى به سپیده دم هدایت رسیدید کر باد، در تاریکى ، راه خود را به هدایت ما یافتید و بر قله عزّت و سرورى فرا رفتید و از شب سیاه گم

ز خوف ا گوشى که بانگ بلند حق را نشنود؛ که آنکه بانگ بلند را نشنود، آواز نرم چگونه او را بیاگاهاند هر چه استوارتر باد، آن دل که پیوسته

خوردگان را مى دیدم  شما در پس پرده دین  خدا لرزان است  من همواره در انتظار غدر و مکر شما مى بودم و در چهره شما نشانه هاى فریب

 جاى کرده بودید و پرده دین بود که شما را از من مستور مى داشت ؛ ولى صدق نیت من پرده از چهره شما برافکند و قیافه واقعى شما را به

یده شده بود و شما سرگردان و گم من بنمود براى هدایت شما بر روى جاده حق ایستادم ، در حالى که ، بیراهه هاى ضاللت در هر سو کش

 گشته به هر راهى گام مى نهادید تشنه بودید و، هر چه زمین را مى کندید به نم آبى نمى رسیدید امروز این زبان بسته را گویا کرده ام ،
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ده از آن روز که حق را دی باشد که حقایق را به شما بگوید در پرتگاه غفلت سرنگون شود، اندیشه کسى که به خالف من ره مى سپرد، که من

 ام ، در آن تردید نکرده ام  اگر موسى ع  مى ترسید، بر جان خود نمى ترسید، بلکه از چیرگى نادانان و گمراهان مى ترسید

 امروز از ما و شما یکى بر راه حق ایستاده و یکى بر باطل  آنکه به یافتن آب اطمینان دارد، هرگز، از تشنگى هالك نمى شود

 5خطبه شماره  

هها النهاِ شقهوا اءْمواج اْلّفتّن بّسفّن النهجاّة و عرهّجوا عْن طّريّق اْلمنافرّة و ضعوا تّيجان اْلمفاخرّة،  اءي
ٌٌ ييصه بّها آكّلها، و مْجتنّي الثهمرّة لّيْيرّ  اءْفلح مْن نهض بّجناحٍ اءّو اْستْسلم فاءراح، ماٌء آّجٌن و لْقم

فإّْن اءقْل يقولوا حرص على اْلمْلّك و إّْن اءْسكْت  اّرعّ بيْيّر اءْرّضهّ ّعها كالزه وْقّت إّينا
ّ الْبن اءبّي طالٍّب آنس بّاْلمْوتّ ّمن  هتّي ! و الِله ها و ال هتي يقولوا جّزع ّمن اْلمْوتّ هْيهات بْعد الل

ّه بّل اْندمْجت على مْكنوّن ّعْلٍم لْو بْحت بّّه الْضطربْ  ْفّل بّثْديّ اءمهّ م اْضّطراب تالطهّ
ّ اْلبّعيدةّ  ٌّ فّي الطهّويه ءْرّشي  االْ

 

  ترجمه خطبه  

فرو نهید اى مردم ، بر درید امواج فتنه ها را به کشتیهاى نجات و، به راه تفاخر به نژاد و تبار مروید و دیهیم مباهات به مال و جاه را از سر 

بو درستگار و پیروز است کسى که او را یاورانى است و به نیروى آنان قیام مى کند و یا تسلیم مى شود و خود را آسوده مى سازد آبى است ب
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و گنده و، لقمه اى است گلوگیر کسى که مى بلعدش  آن کس که ثمره بستان خود را پیش از رسیدنش بچیند، همانند کشاورزى است که در 

 زمین دیگرى مى کارد

س یقت  آیا پاگر بگویم ، گویند که آزمند فرمانروایى هستم و گر لب بربندم و خاموشى گزینم ، گویند، که از مرگ مى ترسد چه دورند از حق

از آن همه جانبازى در عرصه پیکار، از مرگ مى ترسم به خدا سوگند، دلبستگى پسر ابوطالب به مرگ از دلبستگى کودك به پستان مادر بیشتر 

 است  ولى اسرارى در دل نهفته دارم ، که اگر آشکار کنم ، لرزه بر اندامتان افتد، چونانکه طناب فرو شده در چاه مى لرزد

 6ماره  خطبه ش

هْدّم حتهى يّصل إّلْيها طالّبها و يْختّلها راّصدها و لكّنهّ  ّ ال اءكون كالضهبعّ تنام على طوّل الل ي و الِله
اّمّعاْلمّطيعّ اْلعاّصي اْلمّريب اءبدا حتهى يْأتّ  ّ اْلمْدبّر عْنه و بّالسه ي عليه يْوّمي اءْضّرب بّاْلمْقبّّل إّلى اْلحقه

ّ ما ّزْلت مْدفو هم حته فوالِله هى الِله علْيّه و سل هه صل ي مْستْأثرا عليه مْنذ قبض الِله نبّي ى يْوّم النهاِّ عا عْن حقهّ
 هذا

 

  ترجمه خطبه  

ادانش یبه خدا سوگند، که من همانند آن کفتار نیستم ، که با آواز کوبیدن سنگ و چوب در کنامش ، به خوابش کنند، تا بر در کنام رسند و ص

بلکه به پایمردى یارانى که روى به حق دارند، روى برتافتگان از حق را فرو مى کوبم  و به مدد کسانى که گوش به  اندازند ، بفریب ، به دام

 فرمان من نهاده اند، شورشگرانى را که همواره در حق من تردید مى ورزیده اند، مى زنم  و این شیوه من است ، تا مرگم فرا رسد سوگند به
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ن که رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله  رخت به سراى دیگر برده است تا به امروز، مرا از حقم بازداشته اند و دیگرى را بر خدا، که از آن زما

 من برترى داده اند و برگزیده اند

 7خطبه شماره 

هخذهْم له اءْشراكا، فباض و فرهخ فّي صدوّرّهْم و  ءْمّرّهْم ّمالكا و ات ْيطان الّ هخذوا الشه ات
هن لهم دبه و  درج فّي حجوّرّهْم فنظر بّاءْعينّّهْم و نطق بّاءْلّسنتّّهْم فركّب بّّهم الزهلل و زي

ْيطان فّي سْلطانّّه و نطق بّاْلباّطّل على لّسانّهّ   اْلخطل فّْعل مْن قْد شّركه الشه

  ترجمه خطبه  

، در سینه هایشان ، تخم گذاشت و جوجه برآورد و بر روى شیطان را مالك کار خود قرار دادند و شیطان نیز آنان را شریك خود ساخت  پس 

دامنشان جنبیدن گرفت و به راه افتاد، از راه چشمانشان مى نگریست و از زبانشان سخن مى گفت ، به راه خطایشان افکند و هر نکوهیدگى و 

 نهاد زشتى را در دیده شان بیاراست و در اعمالشان شریك شد؛ و سخن باطل خود بر زبان ایشان

 8خطبه شماره 

ٌّ و ادهعى اْلولّيجٌ فْليْأتّ عل هه قْد بايع بّيّدّه و لْم يبايّْع بّقْلّبّه فقْد اءقره بّاْلبْيع ْيها بّاءْمٍر يْعرف و إاّل يْزعم اءن
 فْليْدخْل فّيما خرج ّمْنه
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آورد و مدعى شد که در دل چیز دیگرى نهان داشته  اگر در مى گوید که با دستش بیعت کرده و با دلش بیعت نکرده  دست بیعت فراپیش 

 ادعاى خود بر حق است ، باید دلیل بیاورد و گرنه ، به جمع یاران من که از آنان دورى گزیده است بازگردد

 9خطبه شماره 

ءْمرْيّن اْلفشل، و لْسنا نْرّعد حتهى نوقّع و ال  يل حتهى نسّ و قْد اءْرعدوا و اءْبرقوا، و مع هذْيّن االْ
 نْمّطر

 

 ترجمه شماره 

 مهمانند تندر خروشیدند و چون آذرخش شعله افکندند با اینهمه ، ترسیدند و در کار بماندند ما چون تندر نمى خروشیم ، مگر آنگاه ، که خص

 را فرو کوبیم و سیل روان نمى کنیم مگر آنگاه که بباریم 

 10خطبه شماره 
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ْيطان قْد جمع لى ّحْزبه و اْستْجلب خْيله و رّجله و إ نه بّصيرتي لمعى ما لبهْست ع اءال و إّنه الشه
ها ماتّحه ال يْصدرون عْنه و ال يعودون إّلْيهّ  ّ الءْفّرطنه لهْم حْوضا اءن هّس عليه و اْيم الِله  نْفّسي و ال لب

 
  ترجمه خطبه  

بسیج کرده است  همان بصیرت دیرین هنوز هم با من است  چنان آگاه باشید که شیطان حزب خود را گرد آورده و سواران و پیادگانش را 

 نیستم که چهره حقیقت را نبینم و حقیقت نیز بر من پوشیده نبوده است  به خدا سوگند، بر ایشان گودالى پر آب کنم ، که چون در آن افتند

 دبیرون شدن نتوانند و چون بیرون آیند، هرگز، هوس نکنند که بار دیگر در آن افتن
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ءْرضّ قدمك، اْرّم  تزول اْلّجبال و ال تزْل، عضه على ناّجّذك، اءّعّر الِله جْمجمتك، تّْد فّي االْ
ّ سْبحانه  بّبصّرك اءْقصى اْلقْوّم، و غضه بصرك، و اْعلْم اءنه النهْصر ّمْن ّعْنّد الِله

  ترجمه خطبه  

ار کن واگر کوهها متزلزل شوند، تو پایدار بمان  دندانها را به هم بفشر و سرت را به عاریت به خداوند بسپار و پایها، چونان میخ در زمین است

 و تا دورترین کرانه هاى میدان نبرد را زیر نظر گیر و صحنه هاى وحشت خیز را نادیده بگیر و بدان که پیروزى وعده خداوند سبحان است 



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

28 

 12خطبه شماره 

اء هوى اءّخيك معنا فقال نعْم، قال فقْد شّهدنا، و لقْد شّهدنا فّي عْسكّرنا هذا اءْقواٌم فّي اءْصالبّ 
يمان ّ  الرهّجاّل و اءْرحاّم النهّساّء، سيْرعف بّّهم الزهمان و يْقوى بّّهم اْلْ

  ترجمه خطبه  

دیدیم که هنوز در صلب مردان و زهدان زنان هستند روزگار آنها را چون خونى که پس همراه ما بوده است  ما در این سپاه خود مردمى را 

 بناگاه از بینى گشاده گردد، بیرون آورد و دین به آنها نیرو گیرد
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، رغا فاءجْبتْم، و عّقر فهرْبتْم، اءْخالقكْم ّدقاٌق، و ٌّ عْهدكْم  كْنتْم جْند اْلمْراءّة و اءْتباع اْلبّهيم
اّخص  ّشقاٌق، و ّدينكْم نّفاٌق، و ماؤكْم زعاٌق، و اْلمّقيم بْين اءْظهّركْم مْرتهٌن بّذْنبّّه، و الشه
، قْد بعث الِله علْيها  ٌٍ هّي بّمْسجّّدكْم كجْؤجّؤ سّفين هّّه، كاءن ٌٍ ّمْن رب عْنكْم متدارٌك بّرْحم
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ّ لتْيرقنه ب ْحتّها، و غّرق مْن فّي ّضْمنّهااْلعذاب ّمْن فْوقّها و ّمْن ت ٌٍ و اْيم الِله هّي و فّي ّرواي ْلدتكْم حتهى كاءن
ٌّ بْحرٍ  ٌٍ كجْؤجّؤ طْيٍر فّي لجه ، و فّي ّرواي ٌٍ ٌٍ جاثّم ٌٍ اءْو نعام  اءْنظر إّلى مْسجّّدها كجْؤجّؤ سّفين

 

  ترجمه خطبه  

ه شد روى به گریز نهادید خلق و خویتان همه شما سپاهیان آن زن بودید و پیروان آن ستور که چون بانگ کرد اجابتش کردید و چون کشت

فرومایگى است  پیمانهایتان گسستنى است و دینتان دورویى است و آبتان شور است  آن کس که در میان شما زیست کند گرفتار کیفر گناه 

نم ، که چون سینه کشتى است رسیده است  گویى مسجد شما را مى بی خویش است  و آنکه از میان شما رخت بربندد، به رحمت پروردگارش 

 بر روى دریا، زیرا شهرتان در گرداب عذابى که خداوند از فرازش و فرودش فرستاده ، گرفتار است و همه ساکنان آن غرق شده اند

از آب  سردر روایتى چنین آمده است  سوگند به خدا شهرتان در آب غرق مى شود، چنانکه گویى مسجدتان را مى بینم که همانند سینه کشتى 

 بیرون دارد یا همانند شتر مرغى بر زمین خفته  و در روایتى  چون سینه پرنده اى بر لجّه دریا

 14خطبه شماره 

ماّء، خفهْت عقولكْم، و سّفهْت حلومكْم فاءْنتْم غرٌض  ٌٌ ّمن اْلماّء، بّعيدٌة ّمن السه اءْرضكْم قّريب
ٌٌ لّصائّلٍ  كٍّل، و فّريس ٌٌ آلّ  لّنابٍّل، و اءْكل

  ترجمه خطبه  
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سرزمینتان به آب نزدیك است و از آسمان دور مردمى سبك عقل هستید و بردباریتان سفیهانه  آماج هر تیر بالیید و طعمه هر خورنده و 

 شکار هر کس که بر شما تاخت آورد

 15خطبه شماره 

ماء لردْدته،  ّ ّ لْو وجْدته قْد تزوهّج بّّه النهّساء و ملّك بّّه اْلْ ، و مْن ضاق علْيّه فإّنه فّي اْلعدْ و الِله ًٌ ّل سع
 اْلعْدل فاْلجْور علْيّه اءْضيق

 

  ترجمه خطبه  

یا  دبه خدا سوگند، اگر چیزى را که عثمان بخشیده ، نزد کسى بیابم ، آن را به صاحبش باز مى گردانم ، هر چند، آن را کابین زنان کرده باشن

 آنکه از دادگرى به تنگ آید از ستمى که بر او مى رود، بیشتر به تنگ آید بهاى کنیزکان  که در دادگرى گشایش است و

 16خطبه شماره 

، و اءنا بّّه زّعيٌم، إّنه مْن صرهحْت له اْلّعبر عمها بْين يدْيّه ّمن اْلمثالّت حجزتْ  ٌٌ ه ّذمهتّي بّما اءقول رّهين
هتكْم قْد عاد بهاتّ، اءال و إّنه بلّي ّم الشه عث الِله نبّيهكْم ص ، ْت كهْيئتّها يْوم بالتهْقوى عْن تقحه

، و لتساطنه سْوط اْلّقْدّر، حته  ًٌ ، و لتيْربلنه غْربل ًٌ ّ لتبْلبلنه بْلبل هّذي بعثه بّاْلحقه ى يعود اءْسفلكْم اءْعالكْم و ال
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 ّ هاقون كانوا سبقوا، و الِله رنه سب  و اءْعالكْم اءْسفلكْم، و ليْسبّقنه سابّقون كانوا قصهروا، و ليقصهّ
هّْئت بّهذا اْلمقاّم و هذا اْليْوّم، اءال و إّنه  ، و لقْد نب ًٌ ، و ال كذْبت كّْذب ًٌ ما كتْمت وْشم
ا اْلخطايا خْيٌل شمٌس حّمل علْيها اءْهلها و خلّعْت لجمها فتقحهمْت بّّهْم فّي النهاّر، اءال و إّنه التهْقوى مطاي

، حقه و باّطٌل، و لّكلهّ اءْهٌل، فلئّ ذلٌل حّمل علْيها اءْهلها و اءْعطوا اءّزمهتها ف ن اءْوردْتهم اْلجنٌه
هما اءْدبر شي ٌء فاءْقبل هما و لعله، و لقل  اءّمر اْلباّطل لقّديما فعل، و لئّْن قله اْلحقه فلرب
اءقول إّنه فّي هذا اْلكالم اال دنى من مواقع اال حسان ما ال تبليه ، مواقع االستحسان ، و إ ن حظ 

 كثر من حظ العجب به ، و فيه مع الحال التي و صفنا زوائد من الفصاحٌ ، الالعجب منه اء
يقوم بها لسان ، و ال يطلع فجها إ نسان ،، و ال يعرف ما اءقول إ ال من ضرب في هذه الصناعٌ بحق ، 

ر اءمامه،، اشّيل مّن اْلجنٌه و النه و من هذه الخطبٌ   اْلع الّمونو جرى فيها على عرق ، و م ا يْعّقله ا إ ال
، و  ٌٌ ه مال مضل ّ ٌر فّي النهاّر هوى ، اْليّمين و الشه ساعٍ سّريٌع نجا، و طالٌّب بّطي ٌء رجا، و مقصهّ
، و إّلْيها  ٌّ نه الطهّريق اْلوْسطى ّهي اْلجادهة، علْيها باقّي اْلكّتابّ و آثار النهبوهّة، و ّمْنها مْنفذ السه

، هلك مّن ادهعى ، و خ ا ٌّ ّ هلك، و كمّصير اْلعاقّب فى ب مّن اْفترى ، مْن اءْبدى صْفحته لّْلحقه
بّاْلمْرّء جْهالً اءْن ال يْعّرف قْدره، ال يْهلّك على التهْقوى ّسْنخ اءْصٍل، و ال يْظمأ علْيها زْرع قْوٍم، 
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إاّل ربهه،  دٌ فاْستتّروا فّي بيوتّكْم، و اءْصلّحوا ذ ات بْينّكْم، و التهْوبٌ ّمْن ورائّكْم، و ال يْحمْد حامّ 
 و ال يلْم الئٌّم إاّل نْفسه
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آن کس که حوادث عبرت آموز روزگار را به چشم ببیند و از آن پند پذیرد،  آنچه مى گویم بر عهده من است و من خود ضامن آن هستم 

اشت دپرهیزگاریش او را از آلوده شدن به کارهاى شبهه ناك باز مى دارد بدانید که بار دیگر همانند روزگارى که خداوند، پیامبرتان را مبعوث 

ق فرستاده است ، در غربال آزمایش ، به هم درآمیخته و غربال مى شوید را به ح مـحمدسوگند به کسى که  واقع شده اید، در معرض آزمایش 

 تا صالح از فاسد جدا گردد یا همانند دانه هایى که در دیگ مى ریزند، تا چون به جوش آید، زیر و زبر شوند پس ، پست ترین شما باالترین

ا پیشى گرفتگانتان واپس رانده شوند به خدا سوگند، که هیچ سخنى رشما شود و باالترینتان ، پست ترینتان  واپس ماندگانتان پیش افتند و 

پنهان نداشته ام و دروغ نگفته ام که من از چنین مقامى و چنین روزى آگاه شده بودم  بدانید که خطاکاریها همانند توسنان چموش و سرکش 

مى تازند و سواران خود را به آتش دوزخ سرنگون مى کنند و بدانید،  اند که خطاکاران را بر آنها سوار کرده اند آن اسبان لجام گسیخته به ناگاه

ران واکه پرهیزگاریها همانند اسبان رام و نجیب اند که پرهیزگاران را بر آنها سوار کرده و افسارها به دست سواران داده اند و آن اسبان ، س

اند و گروهى پیروان باطل  اگر پیروان باطل سرورى یابند چه شگفت  خود را به بهشت داخل مى کنند حقى است و باطلى  گروهى هواداران حق

 دکه از روزگاران دیرین شیوه چنین بوده است و اگر شمار هواداران حق اندك است ، بسا، روزگارى رسد که افزون گردد، ولى ، کم اتفاق اوفت

 که آنچه پشت کرده ، بار دیگر روى بنماید

، دمن مى گویم  قسمت آخر این سخن به پایه اى از زیبایى رسیده که هیچ کالمى بدان پایه نتواند رسید آنکه در آن بنگرد تا محاسن آن بشناس

 بیش از آنکه بر فراست خود ببالد شگفت زده خواهد شد با توصیفى که از آن کردیم ، در آن فصاحتى است ، افزون که نه هیچ زبانى را یاراى
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ان آن است و نه هیچ انسانى را توان گام نهادن در آن عرصه  این ادعاى مرا درنیابد و نشناسد، مگر کسى که در این صناعت حظّى وافرش بی

 باشد و در این مضمار خود، تاخت و تازى کرده باشد و جز خردمندان آن را درنیابند

در برابر خود بیند مردمى هستند کوشنده و سخت کوشنده ، اینان رهایى  و هم از این خطبه همواره دل مشغول دارد آنکه بهشت و دوزخ را

یافتند مردمى هستند طالب حق ، ولى آهسته کارند اینان را نیز امید رهایى هست و مردمى هستند، که در کارها قصور مى ورزند و تقصیر مى 

راهى افتاده اى و اگر به دست چپ گرایى ، باز هم ، به گمراهى کنند، اینان در آتش دوزخ سرنگون گردند اگر به دست راست روى نهى به گم

 افتاده اى  پس راه میانه را در پیش گیر که رهایى در همان است قرآن کتاب باقى مانده و نشانه هاى نبوت بر آن قرار گرفته و مسیر حرکت

دروغ بندد به مقصود نرسد و هرکه با حق ستیزد، خود تباه سنت است و سرانجام نیکو بدان بازگردد هر کس که ادعا کند، هالك شود و هر که 

شود نادان را در نادانى همین بس ، که مقدار خویش نمى شناسد ستونى که بر بنیان تقوا و استوار گردد هرگز فرو نریزد و کشته اى که به 

ى سپارید از گناهان خود توبه کنید هیچ ستاینده اى جز آب تقوا سیراب گردد، تشنه نماند در خانه هاى خود آرام گیرید و با یکدیگر طریق آشت

 پروردگارش را نستاید و هیچ مالمت کننده اى نباید جز خود را مالمت نماید
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بّيّل،  ّ رجالّن رجٌل وكله الِله إ لى نْفّسّه، فهو جائٌّر عْن قْصّد السه إ نه اءْبيض اْلخالئّقّ إّلى الِله
ٌٌ لّمّن اْفتتن بّّه، ضاله عْن هْدّي مْن كان قمْشيوٌف بّكالّم بّ  ، فهو فّْتن ٌٍ ٌٍ و دعاّء ضالل ْبله، مّضله ْدع

وّضٌع لّمّن اْقتدى بّّه فّي حياتّّه و بْعد وفاتّّه، حمهاٌل خطايا غْيّرّه، رْهٌن بّخّطيئتّّه، و رجٌل قمش جْهالً، م
، عمٍ  ٌّ ، غاٌر فّي اءْغباشّ اْلّفْتن ٌّ ءمه اّل االْ ، قْد سمهاه اءْش  فّي جهه ٌّ بكهر  اه النهاِّ عالّما و لْيس بّهّ ببّما فّي عْقّد اْلهْدن

فاْستْكثر ّمْن جْمعٍ، ما قله ّمْنه خْيٌر ّممها كثر، حتهى إّذا اْرتوى ّمْن ماٍء آّجٍن، و اْكتنز ّمْن غْيّر طائٍّل 
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هاء لها فإ ْن نزلْت بّهّ جلس بْين النهاِّ قاّضيا ضاّمنا لّتْخلّيصّ ما اْلتبس على غْيّرّه،   إ ْحدى اْلمْبهماتّ هي
بهاتّ فّي ّمْثّل نْسجّ اْلعْنكبوتّ  ها ّمْن راْءيّّه ثمه قطع بّّه، فهو ّمْن لْبّس الشه ال يْدّري  ،حْشوا رث

فإ ْن اءصاب خاف اءْن يكون قْد اءْخطاء، و إ ْن اءصاب اءْم اءْخطاء
خبهاط جهاالٍت، عاشٍ ركهاب اءْخطاء رجا اءْن يكون قْد اءصاب، جاّهٌل 

ٍِ قاّطعٍ، يْذّرى الرهّواياتّ إ ْذراء الرهّيحّ اْلهّشيّم، ال  عشواٍت، لْم يعضه على اْلّعْلّم بّّضْر
ّ بّإّْصداّر ما ورد علْيّه و ال هو اءْهٌل لّما فوهّض إ لْيّه ال يْحسب اْلّعْلم فّي شي ٍء ّممها اءْنكره، و  ملّي ٌء و الِله

 هّ سّ ّمْن وراّء ما بلغ ّمْنه مْذهبا لّيْيّرّه، و إ ْن اءْظلم علْيّه اءْمٌر اْكتتم بّّه لّما يْعلم ّمْن جْهّل نفْ  ال يرى اءنه 
االً،  ّ اءْشكو ّمْن مْعشٍر يّعيشون جهه ماء، و تعجه ّمْنه اْلمواّريث، إ لى الِله تْصرخ ّمْن جْوّر قضائّّه الدهّ

الً، لْيس فّيّهْم ّسلْ  ٌٌ اءنْ و يموتون ضاله ٌٌ اءْبور ّمن اْلكّتابّ إ ذا تلّي حقه تاّلوتّّه، و ال ّسْلع فق بْيعا و ال اءْغلى ع
ثمنا ّمن اْلكّتاّب إ ذا حرهّف عْن مواّضّعّه و ال ّعْندهْم اءْنكر ّمن اْلمْعروّف و ال اءْعرف ّمن 

 اْلمْنكرّ 
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خداوند او را به حال خود رها کرده ، پس ، از راه راست منحرف گشته است ، به دشمنترین مردم در نزد خدا، دو کس باشند یکى آنکه 

سخنان بدعت آمیز دلبسته و مردم را به ضاللت فرا مى خواند فریبى است براى کسى که بدو فریفته شود از راه هدایتى که پیشینیانش به 

به او اقتدا مى کنند، گمراه مى سازد بار خطاهاى دیگران  یا پس از مرگش پیش پاى گشانده اند، رخ بر مى تابد و کسانى را که در ایام حیاتش 

بر دوش کشد و در گرو خطاى خود باشد دیگرى ، کسى است که کوله بار نادانى بر پشت گرفته و در میان جماعت نادانان امت در تکاپوست  در 

را نمى بیند جمعى که به ظاهر آدمى اند، او را دانشمند خوانند و حال آنکه ظلمت فتنه و فساد جوالن دهد و، همانند کوران ، راه اصالح و آشتى 

بهتر است  خویشتن را از آبى گنده سیراب کرده و بسا چیزهاى  در او دانشى نیست  آغاز کرده و گردآورده ، چیزى را که اندکش از بسیارش 

وت نشست و بر عهده گرفت که آنچه را که دیگران در شناختش درمانده بى فایدت که در گنجینه خاطر خود نهان دارد در میان مردم به قضا

ع طاند برایشان آشکار سازد اگر با مشکل و مبهمى رویاروى گردد، براى گشودن آن سخنانى بیهوده از راءى خویش مهیا کند، که آن را کالمى قا

داند راءیى که داده صواب است یا خطا اگر صواب باشد، بیمناك است پندارد و بر قامت آن جامه اى مى بافد، در سستى ، چونان تار عنکبوت  ن

ال ، ح که مبادا خطا باشد و اگر خطا باشد، امید مى دارد که آنچه گفته صواب باشد نادانى است ، در عین نادانى ، دستخوش خبط و خطا، و با این

 طعى نراندبر اشترى سوار است که آن هم پیش پاى خود نبیند هرگز در علمى حکم ق

ادر ص روایات را بر باد مى دهد آنسان که گیاه خشك را بر باد دهند به خدا سوگند، توانایى آن ندارد که درباره آنچه بر او وارد مى شود حکمى

ند یکند شایسته مسندى که بر آن نشسته است نباشد و نمى پندارد که دیگران را در چیزى که خود بدان جاهل است دانشى باشد و نمى ب

 که آن سوى آنچه او بدان دست یافته دیگرى را راءى و نظرى بود اگر مطلبى بر او پوشیده ماند کتمانش کند، زیرا به جهل خود آگاه است 

 رد خونهاى به ناحق ریخته ، از جور او فریاد مى آورند میراثهاى بناحق تقسیم شده از ظلم او مى نالند به خداوند شکوه مى کنم از مردمى که

جهل زیستند و در ضاللت مردند در نظر آنان هیچ متاعى کاسدتر از کتاب خدا نیست اگر آنچنانکه شایسته است تالوت شود و هیچ متاعى 

 رواجتر و گرانبهاتر از آن نیست اگر تحریف شده باشد و از معنى واقعى خود گردیده باشد هیچ چیز را زشت تر از کار نیك نمى دانند و هیچ

 کوتر از زشتکارى نمى شمارندچیز را نی
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ءْحكاّم فيْحكم فّيها بّراْءيّّه، ثمه تّرد تّْلك اْلقضّ  ٌه فّي حْكٍم ّمن االْ ٌه بّعْينّها تّرد على اءحّدّهم اْلقّضي ي
هّذي اْستْقضاهْم  يصوهّب فعلى غْيّرّه فيْحكم فّيها بّّخالفّّه، ثمه يْجتّمع اْلقضاة بّذلّك ّعْند إ ماّمّهم ال

ههْم واّحٌد، و ّكتابهْم واّحٌد، اء فاءمرهم الِله تعالى  آراءهْم جّميعا، و إ لههْم واّحٌد، و نبّي
 على إ ْتماّمّه بّااّلْختّالّف فاءطاعوه اءْم نهاهْم عْنه فعصْوه اءْم اءْنزل الِله سْبحانه ّدينا ناقّصا فاْستعان بّّهمْ 

سول وا و علْيّه اءْن يْرضى  اءْم اءْنزل الِله سْبحانه ّدينا تامها فقصهر الره اءْم كانوا شركاء له فلهْم اءْن يقول
هى الِله عليّه و آلّه عْن تْبلّيّيّه و اءدائّّه و الِله سْبحانه يقول م ا فرهْطن ا فّي اْلّكت ابّ ّمْن شي ٍء  صل

ق بْعضه بعْ  هه ال اْختّالف فّيّه، فقال  ضا،و قال فّيّه تّْبياٌن لّكلهّ شي ٍء و ذكر اءنه اْلكّتاب يصدهّ و اءن
سْبحانه و لْو ك ان ّمْن ّعْنّد غْيّر الله ّه لوجدوا فّيّه اْختّال فا كثّيرا و إ نه اْلقْرآن ظاّهره اءنّيٌق، و 

 باّطنه عّميٌق، ال تْفنى عجائّبه، و ال تْنقّضي غرائّبه، و ال تْكشف الظهلمات إ ال بّهّ 
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احکام ، به نزد یکى از ایشان مسئله اى مى آید، به راءى خود حکمى مى دهد سپس ، آن مسئله را عینا نزد دیگرى مى برند، به  در حکمى از

 اخالف راءى پیشین راءیى مى دهد سپس قاضیان آن مسئله را به نزد امامى که آنها را به شغل قضا برگماشته مى برند و او آراء همه ایشان ر

خدایشان یکى است و پیامبرشان یکى است و کتابشان یکى  آیا خداى سبحان آنان را به اختالف فرمان داده و اکنون از او صواب مى شمارد 
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 ىفرمان مى برند یا آنان را از اختالف نهى کرده و اکنون عصیان مى ورزند آیا خداوند دینى ناقص فرستاده و از آنها براى کامل کردنش یار

ین ، با خدا شریك بوده اند و اکنون بر آنهاست که راءى دهند و بر خداست که به راءیشان راضى شود یا خداى سبحان خواسته یا در آوردن د

ما در این کتاب چیزى را فرو نگذاشته  قصور ورزیده  و حال آنکه مى گوید، دینى کامل فرستاده ولى پیامبر صلى اللّه علیه و آله  در ابالغ آن 

هر چیزى است  و نیز بعضى از قرآن بعض دیگر را تصدیق مى کند و در آن هیچ اختالفى نیست ، که ، اگر نه از سوى خدا  ایم ، یا در آن بیان

آمده بود در آن اختالف بسیار مى یافتند قرآن ظاهرش زیباست و باطنش ژرف است  عجایبش انتها نپذیرد و غرایبش پایان نگیرد و تاریکى 

 جز بدان از میان نرود
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 ّ ّعنّين، حائٌّك اْبن حائٍّك، منافٌّق اْبن كافّرٍ و الِله ّ و لْعنٌ الاله ما يْدريك ما عليه ّممها لّي  علْيك لْعنٌ الِله
ْسالم اءْخرى فما فداك ّمْن واّحدٍة ّمْنهما مالك و ال حسبك! و  ّ لقْد اءسرك اْلكْفر مرهًة و اْلْ

يْ  ءْبعدءْقرب، و ال يأْ ف، و ساق إ لْيّهم اْلحْتف، لحّريه اءْن يْمقته االْ إ نه اْمرأً دله على قْوّمّه السه  منه االْ
ْيف فاءراد  هه اءّسر فّي اْلكْفرّ مرًة، و فّي اال ْسالّم مرهًة و اءما قْوله ع دله على قْوّمّه السه اءقول يّريد ع اءن

 ، ٌّ ّهْم حتى اءْوقع بّّهْم خالّْد، و غره فّيّه قْومه، و مكر بّ بّّه حديثا كان لاّل ْشعّث مع خالّّد ْبّن اْلوليّد بّاليمام
 كان قْومه بْعد ذلّك يسمهونه عْرف الناّر، و هو اْسٌم لّلياّدّر ّعْندهمْ 
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رت همواره دروغى تو چه دانى ، که چه چیز به سود من است و چه چیز به زیان من  لعنت خدا بر تو باد و لعنت لعنت کنندگان  اى که خود و پد

،  تچند به هم مى بافته اید اى منافق فرزند کافر به خدا سوگند، که یك بار در زمان کافریت به اسارت افتاده اى و یك بار در زمان مسلمانی

شود و مرگ را بر و در هر بار نه توانگریت تو را از بند اسارت رهانید و نه جاه و منزلتت  مردى که شمشیرهاى کین را بر قوم خود رهنمون 

من مى گویم  عبارت مردى که شمشیر کین  بیگانگان از شر او ایمن ننشینند سر آنان راند، سزاوار است ، که خویشاوندانش دشمن دارند و

خالد از  را بر قوم خود رهنمون شود اشارت است به ماجراى اشعث با خالد بن ولید در یمامه  اشعث قوم خود را بفریفت و بر آنها مکر کرد و

 آنان کشتار بسیار کرد از آن پس ، قوم اشعث او را عرف النّار مى نامیدند و این نام را به کسى دهند که بر آنها غدر کرده باشد

 20خطبه شماره  

هكْم لْو عايْنتْم ما قْد عاين مْن مات ّمْنكْم لجّزْعتْم و وّهْلتْم، و سّمْعتْم و اءطْعتْم، و لكّْن مْحجوٌب  عْنكْم  فإ ن
ْرتْم إ ْن اءْبصْرتْم، و اءْسّمْعتْم، إ ْن سّمْعت ْم، ما قْد عاينوا، و قّريٌب ما يْطرح اْلّحجاب، و لقْد بصهّ

ّ اءقول لكمْ و هّديتْم إ ّن اهْ  ّ لقْد جاهرْتكم اْلّعبر، و زّجْرتْم بّما فّ  تدْيتْم، بّحقه هّغ عّن الِله يّه مْزدجٌر، و ما يبل
ماّء إ  ال اْلبشر بْعد رسّل السه
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   ترجمه خطبه  

 ىهر آینه ، اگر مى دیدید آنچه را که مردگانتان پس از مرگ دیده اند، بیتابى مى نمودید و وحشت بر شما چیره مى شد و آنچه را ناشنیده م

گرفتید، مى شنیدید و سر به فرمان خدا مى آوردید ولى آنچه مردگانتان پس از مرگ دیده اند، اکنون از چشم شما پنهان است و بزودى پرده 

باال خواهد رفت  آن حقایق را به شما نیز نشان دادند، ولى دیدن نخواستید و به گوش شما رسانیدند، ولى شنیدن نخواستید شما را راه هاى 

عبرتها و اندرزها بر شما آشکار بود و از آنچه مى باید دورى جویید شما را منع کردند و  نمودند، ولى ره یافتن نخواستید براستى مى گویم که 

 از مالئکه ، که رسوالن آسمان اند، جز انسان فرمان خداوند را ابالغ ننمایدپس 
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و من خطبه له عليه السالم  و هي کلمه جامعه للعظه و الحکمه  فان اليايه امامکم ، و ان  
وراءکم الساعه تحدوکم تخففوا تلحقوا،  فانما ينتظر باولکم آخرکم  قال السيد 

 صلی هللا رسول هللاان هذا الکالم لو وزن بعد کالم هللا سبحانه و بعد کالم الشريف  اقول  
تخففوا    لي هللا علي و آله بکل کالم لمال به راجحا ، و برز عليه سابقا قوله عليه السالمعليه و آله و سلم 

لمه و انقع کتلحقوا   فما سمع کالم اقل منه مسموعا و ال اکثر منه محصوال ، و ما ابعد غورها من 
  الخصائص   علي عظم قدرها و شرف جوهرها  نطفتها من حکمه و قد نبهنا في کتاب
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  ترجمه خطبه  

 سبکبار شوید تا به قافله برسید  رستاخیز و قیامت در برابر شما است و مرگ همچنان شما را می راند سبکبار شوید تا به قافله برسید  

این سخن امام پس از سخن خدا و پیغمبر  ص  با هر سخنی سنجیده   ماندگان هستند   مرحوم سیدرضی می گویدپیشینیان شما در انتظار عقب 

سبکبار شوید تا به قافله برسید  کالمی کوتاهتر و پر    شود بر آن برتری خواهد داشت و از آن پیشی خواهد گرفت و اما جمله تخففوا تلحقوا

آمیزی است که تشنگی دانش را برطرف می کند  ما عظمت و  حکمتژرف و عمیقی  چه جمله پر معنی و  معنی تر از آن شنیده نشده چه کلمه

 شرافت این جمله را در کتاب خود به نام الخصائص بیان کرده ایم 
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مان و و من خطبه له عليه السالم  حين بليه خبر الناکثين ببيعته و فيها يذم عملهم و يلزمهم دم عث
اال و ان الشيطان قد ذمر حزبه ، و استجلب جلبه ،  ليعود  هددهم بالحرب ذم الناکثين يت

الجور الي اوطانه ، و يرجع الباطل الي نصابه  و هللا ما انکروا علي منکرا ، و ال جعلوا بيني و 
بينهم نصفا دم عثمان  و انهم ليطلبون حقا هم ترکوه ، و دما هم سفکوه   فلئن کنت شريکهم 

ي يه فان لهم لنصيبهم منه ، و لئن کانوا ولوه دوني ،  فما التبعه اال عندهم ، و ان اعظم حجتهم لعلف
و  انفسهم ، يرتضعون اما قد فطمت ،  و يحيون بدعه قد اميتت يا خيبه الداعي من دعا 

فان ابوا اعطيتهم  االم اجيب و اني لراض بحجه هللا عليهم و علمه فيهم التهديد بالحرب 
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و من العجب بعثهم الي ان ابرز للطعان  د السيف و کفي به شافيا من الباطل ، و ناصرا للحق ح
و ان اصبر للجالد  هبلتهم الهبول لقد کنت و ما اهدد بالحرب ، و ال ارهب بالضرب  و 

 اني لعلي يقين من ربي ، و غير شبهه من ديني 

  ترجمه خطبه  

آگاه باشید شیطان حزب و طرفداران خویش را بسیج کرده و سپاه خود را گرد  این خطبه را ایراد فرمود آنگاه که خبر پیمان شکنان به او رسید

د نآورده است تا بار دیگر ستم را به جایش برگرداند و باطل را به جایگاه نخستینش بازفرستد  بخدا سوگند آنها هیچ منکری از من سراغ ندار

آنها حقی را مطالبه می کنند که خود آن را ترك گفته اند انتقام خونی را می خواهند که خود ریخته اند   انصاف را بین من و خود حاکم نساختند 

اگر  در ریختن این خون  شریکشان بوده ام پس آنها نیز سهیمند و اگر تنها خودشان مرتکب شده اند  کیفر مخصوص آنها است  مهمترین دلیل 

پستانی شیر می خواهند که مدتها است خشکیده  بدعتی را زنده می کنند که زمانها است از بین رفته   آنان به زیان خودشان تمام می شود از

ر د چه دعوت کننده ای   و چه اجابت کنندگانی  من به کتاب خدا و فرمانش درباره آنها راضیم   اما اگر از آن سر باززنند لبه شمشیر تیز را

رای درمان باطل و یاری حق کفایت می کند شگفتا از من خواسته اند که در برابر نیزه هاشان حاضر گردم اختیار آنها قرار می دهم و این کار ب

و در مقابل شمشیر آنان شکیبائی ورزم سوگواران در سوگشان بگریند من کسی نبودم که به نبرد تهدید شوم و یا از ضرب شمشیر بهراسم  

  آئین خود گرفتار شك و تردید نیستممن به پروردگار خویش یقین دارم و در دین و 
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فقه و من خطبه له عليه السالم  و تشتمل علي تهذيب الفقراء بالزهد و تاديب االغنياء بالش
تهذيب الفقراء  اما بعد ، فان االمر ينزل من السماء الي االرض کقطرات المطر  الي 
کل نفس بما قسم لها من زياده او نقصان ،  فان راي احدکم الخيه غفيره في اهل او مال او نفس 

 نن له فتنه ،  فان المرء المسلم ما لم ييش دناءه تظهر فيخشع لها اذا ذکرت ، و ييريفال تکو
بها لئام الناِ ،  کان کالفالج الياسر الذي ينتظر اول فوزه من قداحه توجب له المينم ، و 
يرفع بها عنه الميرم  و کذلک المرء المسلم البري ء من الخيانه ينتظر من هللا احدي الحسنيين   

ما داعي هللا فما عند هللا خير له ، و اما رزق هللا فاذا هو ذو اهل و مال ، و معه ذينه و حسبه  ا
و ان المال و البنين حرث الدنيا ، و العمل الصالح حرث االخره ،  و قد يجمعها هللا تعالي القوام 

في غير  ا، فاحذروا من هللا ما حذرکم من نفسه ،  و اخشوه خشيه ليست بتعذير ، و اعملو
فانه من يعمل ليير هللا يکله هللا لمن عمل له  نسال هللا منازل الشهداء ، و معايشه  رياء و ال سمعه ، 

ايها الناِ ، انه ال يستيني الرجل و ان کان ذا مال  االسعداء و مرافقه االنبياء  تاديب االغنياء 
ه ،  و المهم لناِ حيطه من ورائعن عترته ،  و دفاعهم عنه بايديهم و السنتهم ، و هم اعظم ا

لشعثه ، و اعطفهم عليه عند نازله اذا نزلت به  و لسان الصدق يجعله هللا للمرء في الناِ خير 
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له من المال يرثه غيره  و منها  اال ال يعدلن احدکم عن القرابه يري بها الخصاصه  ان يسدها بالذي 
نهم يد يقبض يده عن عشيرته ، فانما تقبض منه ع ال يزيده ان امسکه و ال ينقصه ان اهلکه ،  و من

واحده ،  و تقبض منهم عنه ايد کثيره ، و من تلن حاشيته يستدم من قومه الموده  قال 
السيدالشريف  اقول  اليفيره ها هنا الزياده و الکثره من قولهم للجمع الکثير الجم اليفيروالجماء 

عفوه  الخيار من الشي ء ، يقال  اکلت عفوه الطعام اليفير و يروي  عفوه من اهل او مال   و ال
، اي خياره و ما احسن المعني الذي اراده عليه السالم بقوله   و من يقبض يده عن عشيرته   الي 

عشيرته انما يمسک نفع يد واحده ، فاذا   تمام الکالم ، فان الممسک خيره عن  نهج البالغه م 
ته ، افدتهم ، قعدوا عن نصره ، و تثاقلوا عن صواحتاج الي نصرتهم ، و اضطر الي مر

 فمنع ترافد االيدي الکثيره ، و تناهض االقدام الجمه 

  ترجمه خطبه  

از سخنانی است که امام ایراد فرموده است در آن فقرا را به زهد و ثروتمندان را به محبت سفارش می کند  مواهب الهی متناسب با  

همچون قطره های باران از آسمان به زمین می بارد  و به هر کس سهمی زیاد یا کم می رسد  بنابراین هنگامی مواهب الهی    استعدادها است

تی قکه یکی از شما برای برادر خود برتری در مال و همسر و فرزند ببیند نباید موجب فتنه گردد  و بر او حسد و رشك برد   زیرا مسلمان تا و

به مسابقه دهنده ماهری  آشکارشدنش شرمنده باشد و مردم پست آن را وسیله هتك حرمتش قرار دهند  که دست به عمل پستی نزده که از
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می ماند که منتظر است در همان دور اول ببرد و ضرری نبیند  همچنین مسلمانی که از خیانت به دور باشد انتظار دارد یکی از دو خوبی 

ی فرارسد و آنچه خداوند در آخرت برایش مهیا کرده بهتر است و یا خداوند او را روزی دهد نصیبش گردد   یا عمر او پایان یافته و دعوت اله

و صاحب همسر و فرزند و ثروت گردد در عین اینکه دین و شخصیت خود را نگاهداشته است    اما بدانید  ثروت و فرزندان کشته های این 

آنچه خداوند اعالم خطر کرده است برحذر   د این هر دو را به افرادی می بخشدجهانند و عمل صالح و نیك زراعت آخرت است  و گاهی خداون

هید  باشید   و از خداوند بترسید بطوری که به گناهی که نیاز به عذرخواهی دارد آلوده نشوید و در کارها ریا و تظاهر و خودنمائی به خرج ند

مان کس وامی گذارد   از خدا میخواهیم که درجات شهیدان ، و زندگی چون هر کس کاری برای غیر خدا انجام دهد خداوند او را به ه

 زسعادتمندان ، و همنشینی پیامبران را به ما عنایت کند  هیچکس از بستگانش بی نیاز نیست   ای مردم انسان هر اندازه که ثروتمند باشد ا

ویشاوندان بزرگترین گروهی هستند که از انسان پشتیبانی می بستگان و اقوام خود بی نیاز نیست  که از وی با زبان و دست دفاع کنند خ

 و کنند  و پراکندگی و ناراحتی او را از بین می برند در آن هنگام که حادثه ای پیش آید آنها نسبت به او پرعاطفه ترین مردمند   نام نیك

ران به ارث می گذارد   و قسمتی دیگر از این خطبه است  معروفیت به پاکی را که خداوند عطا فرماید بهتر از ثروتی است که کسی برای دیگ

ودی بآگاه باشید نباید از بستگان بینوای خود روبرگردانید  و از آنان چیزی را دریغ کنید که نگاهداشتنش زیادی نمی آورد و از بین رفتنش کم

از آنها باز داشته  اما از خویشتن دستهای فراوانی ایجاد نمی نماید  آنکس که دست دهنده خویش را از بستگانش بازدارد تنها یك دست 

الغفیره در   برگرفته است ولی آن کس که بال محبت را بگستراند دوستی اقوامش ادامه خواهد یافت   سیدرضی رحمه اهلل علیه می فرماید

وه به معنی نمونه خوب است از میان یك جنس اینجا به معنی کثرت و فراوانی است چنانکه جمعیت زیاد را عفوه من اهل او مال بوده است و عف

ر د امام علیه السالم که انتخاب شود چنانکه گفته می شود  اکلت عفوه الطعام یعنی قسمتهای خوب غذا را خوردم  و چه عالی است مطلبی که 

جمله  و من یقبض یده عن عشیرته  تا آخر سخن ایراد کرده است  زیرا کسی که یکیهای خود را از بستگانش قطع کند تنها یك یاور از آنها 

گرفته است ولی هنگامی که نیاز و احتیاج شدید به یاری آنان داشت آنها به ندای او پاسخ نمی گویند پس خود را از یاوران بسیاری محروم 

 ته است ساخ
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و من خطبه له عليه السالم  و هي کلمه جامعه له ، فيها تسويغ قتال المخالف ، و الدعوه الي طاعه 
هللا ، و الترقي فيها لضمان الفوز  و لعمري ما علي من قتال من خالف الحق ، و خاب  اليي ،  من ادهان و 

وامضوا في الذي نهجه لکم ، و قوموا بما   من هللا ، ال ايهان فاتقوا هللا عباد هللا ، و فروا الي هللا
 عصبه بکم ،  فعلي ضامن لفلجکم آجال ، ان لم تمنحوه عاجال 

  ترجمه خطبه  

ایراد فرموده و در آن اجازه جنگ با دشمنان خداوند آمده است سستی در مبارزه با گمراهان روا  امام علیه السالم یکی از سخنانی است که 

آنی مدارا و سستی نمی کنم پس ای بندگان خدا از  نیست   به جان خودم سوگند در مبارزه با مخالفان حق و آنان که در گمراهی غوطه ورند 

ز غضبش به سوی رحمتش   و از راهی که به سوی شما گشوده بروید و به آنچه از وظائف برای خدا بترسید و از خدا به سوی خدا فرار کنید  ا

   اگر چنین کنید علی ضامن پیروزی شما است و اگر امروز به آن نرسید در آینده به آن خواهید رسید شما تعیین کرده است قیام نمائید 
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اويه علي البالد ، عليه االخبار باستيالء اصحاب مع و من خطبه له عليه السالم  و قد تواترت
بي و قدم عليه عاماله علي اليمن ، و هما عبيد هللا بن عباِ و سعيد بن نمران لما غلب عليهما بسر بن ا

ي الراي ، فقال   ارطاه ، فقام عليه السالم علي المنبر ضجرا بتثاقل اصحابه عن الجهاد ، و مخالفتهم له ف
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ک کوفه ، اقبضها و ابسطها ، ان لم تکوني اال انت ،  تهب اعاصيرک فقبحما هي اال ال
هللا و تمثل يقول الشاعر   لعمر ابيک الخير يا عمرو انني علي و ضر و من ذا االناء قليل ثم قال عليه 

انبئت بسرا قد اطلع اليمن ، و اني و هللا الظن ان هؤالء القوم سيدالون منکم     السالم 
اعتهم امامهم علي باطلهم ، و تفرقکم عن حقکم ،  و بمعصيتکم امامکم في الحق و طباجتماعهم 

م  فلو في الباطل ،  و بادائهم االمانه الي صاحبهم و خيانتکم و بصالحهم في بالدهم و فسادک
ائتمنت احدکم علي قعب لخشيت ان يذهب بعالقته  اللهم اني قد مللتهم و ملوني ، و سئمتهم 

ي الماء دلني بهم خيرا منهم ،  و ابدلهم بي شرا مني ، اللهم مث قلوبهم کما يماث الملح فو سئموني فاب
،  اما و هللا لوددت ان لي بکم الف فارِ من بني فراِ بن غنم  هنالک ، لو دعوت ، اتاک 

مع رمي و االرميه ج  منهم فوارِ مثل ارميه الحميم  ثم نزل عليه السالم من المنبر  قال سيد الشريف  اقول
هو السحاب ، و الحميم ها هنا  وقت الصيف ، و انما خص الشاعر سحاب الصيف 
الئه بالذکر النه اشد جفوال ، و اسرع خفوفا ، النه ال ماء فيه ، و انما يکون السحاب ثقيل السير المت
ه عبالماء ، و ذلک ال يکون في االکثر اال زمان الشتاء ، و انما اراد الشاعر و صفهم بالسر
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اذا دعوا ، و االغاثه اذا استييثوا ، و الدليل علي ذلک قوله   هنالک ، لو دعوت 
    ، اتاک منهم

  ترجمه خطبه  

رسید که اصحاب معاویه برپاره ای از بالد استیال یافته اند و عبداهلل بن عباس و سعیدبن  امام علیه السالم هنگامی که اخبار متواتری به  

دی برای توبیخ اصحابش به خاطر کن امام علیه السالم ام در یمن پس از شکست از بسربن ابی ارطاه به نزد امام برگشتند نمران فرمانداران ام

ه فدر جهاد و مخالفت با دستورات به منبر رفت و سخنان ذیل را ایراد فرمود    در حقیقت با این روشی که شما در پیش گرفته اید  غیر از کو

ن را بگشایم یا ببندم اما ای کوفه اگر تنها تو  سرمایه من در برابر دشمن  باشی  آنهم با این همه طوفانها چهره ات در دست من نیست که آ

زشت باد  و می خواهم که نباشی  پس از آن به قول شاعر متمثل شد   که تقریبا فارسی آن چنین می شود    به جان پدرت سوگند ای عمرو که 

طرف دارم  سپس فرمود  به من خبر رسیده که بسر بر یمن تسلط یافته سوگند بخدا می دانستم اینها بزودی بر شما سهم اندکی از پیمانه و 

مسلط خواهندشد  زیرا آنان در یاری از باطلشان متحدند و شما در راه حق متفرقید  شما به نافرمانی از پیشوای خود در مسیر حق برخاسته 

یشوای خویش اطاعت می کنند  آنها نسبت به رهبر خود ادای امانت می کنند و شما خیانت ،آنها در شهرهای خود اید ولی آنها در باطل خود از پ

ا  از هبه اصالح مشغولند و شما به فساد   اگر من قدحی را به عنوان امانت به یکی از شما بسپارم از آن بیم دارم که بند آن را بدزدد   بارال

م  آنها را خسته و ناراحت ساختم و آنها نیز مرا خسته کردند من آنها را ملول و آنها مرا ملول ساختند به جای بس نصیحت کردم و اندرز داد

حل  آنان افرادی بهتر به من مرحمت کن  و به جای من بدتر از من بر سر آنها مسلط نما  خداوندا دلهای آنها را آب کن همانطور که نمك در آب

سوگند دوست داشتم به جای شما هزار سوار از بنی فراس بن غنم داشته باشم  تا با کمك آنها دشمنان را بر سر می شود  آگاه باشید بخدا 

   جای خود می نشاندم آنها چنانند که شاعر گفته    چون آن ابر سریع السیر کم آب پی دشمن کشی بی صبر و بی تاب  سپس از منبر فرود آمد

به معنی ابر است و حمیم به معنی فصل گرما و تابستان می باشد و اینکه شاعر آنها را به ابرهای تابستان سیدرضی می گوید  ارمیه جمع رمی 

ه بتشبیه کرده برای این است که آنها سبکبارتر و سریعترند زیرا در آنها آب کم است و ابرهای سنگین به خاطر تراکم بخار و پر آب بودنشان 
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زمستان یافت می شود شاعر خواسته است با این تشبیه سرعت آنها را در هنگام مبارزه و کمك آنها را  کندی حرکت می کنند و این اکثر در

 به هنگام استمداد منعکس سازد 

 26خطبه شماره 

لعرب و من خطبه له عليه السالم  و فيها يصف العرب قبل البعثه ثم يصف حاله قبل البيعه له ا
التنزيل ، و انتم  ا صلي هللا عليه و آله و سلم نذيرا للعاملين ،  و امينا عليمـحمدقبل البعثه  ان هللا بعث 

معشر العرب علي شر دين ، و في شر دار ،  منيخون بين حجاره خشن ، و حيات صم ، تشربون 
الکدر  و تاکلون الجشب و تسفکون دماءکم ، و تقطعون ارحامکم  االصنام فيکم 

ذا ليس لي معين اال اهل بيتي و منها صفته قبل البيعه له  فنظرت فا منصوبه ، و االثام بکم معصوبه 
، فضننت بهم عن الموت ،  و اغضيت علي القذي ، و شربت علي الشجا ،  و صبرت 
نا علي اخذ الکظم ، و علي امر من طعم العلقم  و منها  و لم يبايع حتي شرط ان يؤتيه علي البيعه ثم

و اعدوا لها   يت امانه المبتاع ، فخذوا للحرب اهبتها ،،  فال ظفرت يد البائع ، و خز
 عدتها ، فقد شب لظاها ، و عال سناها   واستشعروا الصبر ، فانه ادعي الي النصر 

  ترجمه خطبه  
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ایراد فرموده است  و درمورد اعراب پیش از بعثت پیامبر سخن می گوید بت پرستی شیوه و  امام علیه السالم یکی از خطبه هائی است که  

و امین آیات وی باشد در حالیکه شما ملت عرب بدترین  خداوند پیغمبر  ص  را به رسالت مبعوث ساخت که جهانیان را بیم دهد   آئین شما بود 

می نمودید  در میان سنگهای خشن و مارهائی که فاقد شنوائی بودند  و به همین جهت  دین و آئین را داشتید و در بدترین سرزمینها زندگی

آبهای آلوده را می نوشیدید  و غذاهای ناگوار را می خوردید خون یکدیگر را می ریختید و پیوند خویشاوندی را قطع   از هیچ چیز نمی ترسیدند

شیوه و آئین شما  و گناهان سراسر وجود شما را فراگرفته بود   و قسمتی از این خطبه می نمودید  بتها در میان شما بر پا بود  و پرستش بت 

یاوری جز   درباره تنهائی خویش برای گرفتن حق خود فرموده است   نگاه کردم و دیدم  برای گرفتن حق خود امام علیه السالم است  که 

اشاك را فروبستم و با همان گلوئی که گویا استخوانی در آن گیر کرده بود  خاندان خویش ندارم به مرگ آنان راضی نشدم  چشمهای پر از خ

ی ئجرعه حوادث  را نوشیدم  با اینکه تحمل در برابر گرفتگی راه گلو و نوشیدن جرعه ای که تلخ تر از حنظل است کار طاقت فرسائی بود شکیبا

او  با معاویه  بیعت نکرد مگر اینکه بر او شرط  گین عمروعاص می فرمایدکردم  قسمت دیگری از این خطبه است که در آن اشاره به زندگی نن

 نکرد که در برابر آن بهائی دریافت دارد  در این معامله شوم دست فروشنده هیچگاه به پیروزی نرسد و سرمایه خریدار به رسوائی کشد  اکنو

امله می کنند  شما آماده پیکار شوید  و ساز و برگ آن را فراهم سازید که آنها روی بالد مسلمین و حکومت مسلمانان این چنین بی رحمانه مع

که آتش آن زبانه کشیده و شعله های آن باال گرفته است  صبر و استقامت را شعار خویش سازید که نصرت و پیروزی را به سوی شما فرامی 

 خواند 

 

 27خطبه شماره 

لم و من خطبه له عليه السالم  و قد قالها يستنهض بها الناِ حين ورد خبر غزو االنبار بجيش معاويه ف
ينهضوا و فيها يذکر فضل الجهاد ، و يستنهض الناِ ، و يذکر علمه بالحرب ، و يلقي عليهم 
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 لخاصه تحه هللاالتبعه لعدم طاعته فضل الجهاد  اما بعد ، فان الجهاد باب من ابواب الجنه ، ف
 اوليائه ،  و هو لباِ التقوي ، و درع هللا الحصينه ، و جنته الوثيقه  فمن ترکه رغبه عنه البسه هللا

وديث بالصيار و القماءه ، و ضرب علي قلبه باالسهاب  و  ثوب الذل ، و شمله البالء ، 
ال و اني قد ااديل الحق منه بتضييع الجهاد ، و سيم الخسف ، و منع النصف استنهاض الناِ  

اغزوهم قبل ان ييزوکم  دعوتکم الي قتال هؤالء القوم ليال و نهارا ، و سرا و اعالنا  و قلت لکم 
فتواکلتم و تخاذلتم حتي شنت عليکم  ، فوهللا ما عزي قوم ق  في عقر دارهم اال ذلوا 

اليارات ،  و ملکت عليکم االوطان و هذا اخو غامد و قد وردت خيله االنبار ،  
و قد قتل حسان بن حسان البکري ، و ازال خيلکم عن مسالحها ،  و لقد بليني ان الرجل منهم کان 
نع منه يدخل علي المراه المسلمه ، و االخري المعاهده ،  فينتزع حجلها و قلبها و قالئدها ورعثها ،  ما تمت

و ال اريق لهم دم ،  فلو  ،اال باالسترجاع و االسترحام  ثم انصرفوا وافرين ما نال رجال منهم کلم 
جبا و ان امرا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان به ملوما ،  بل کان به عندي جديرا، فيا عجبا ع
حا هللا يميت القلب  و يجلب الهم من اجتماع هؤالء القوم علي باطلهم ، و تفرقکم عن حقکم  فقب

يزون ، و يعصي هللا يرون ،  و تيزون و ال تلکم و ترحا ، حين صرتم غرضا يرمي  ييار عليکم و ال تي
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امهلنا يسبخ عنا الحر ، و  فاذا امرتکم بالسير اليهم في ايام الحر قلتم  هذه حماره القيظ ،  و ترضون 
هذه صباره القر ، امهلنا ينسلخ عنا البرد ،  کل هذا   اذا امرتکم بالسير اليهم في الشتاء  قلتم

رم بالناِ  يا اشباه کنتم من الحر و القر تفرون  فانتم و هللا من السيف افر البفرار من الحر و القر ، فاذا 
الرجال و ال رجال حلوم االطفال ، و عقول ربات الحجال ،  لوددت اني لم ارکم و لم 
م اعرفکم معرفه و هللا جرت ندما ، و اعقبت سدما  قاتلکم هللا لقد مالتم قلبي قيحا ، و شحنت

ذالن رعتموني نيب التهمام انفاسا ،  و افسدتم علي رايي بالعصيان و الخو ج صدري غيظا ، 
، حتي لقد قالت قريش   ان ابن ابي طالب رجل شجاع و لکن ال علم له بالحرب  هلل ابوهم و هل 
احد منهم اشد لها مراسا و اقدم فيها مقاما مني  لقد نهضت فيها و ما بليت العشرين ، و هانذا 

 و لکن ال راي لمن ال يطاع  تين قد ذرفت علي الس

  ترجمه خطبه  

خطبه جهاد جهاد زره محکم پروردگار   اما بعد جهاد دری است از درهای بهشت خداوند آن را به روی دوستان مخصوص خود گشوده است  جهاد  

لت بر تن آنها می پوشاند و بال به آنان لباس تقوا زره محکم و سپر مطمئن خداوند است  مردمی که از جهاد روی برگردانند خداوند لباس ذ

حقیر و ذلیل می شوند عقل و فهم شان تباه می گردد  و به خاطر تضییع جهاد حق آنها پایمال می شود و نشانه های ذلت در آنها  هجوم می آورد 

مبارزه این جمعیت  معاویه و پیروانش  آشکار می گردد و از عدالت محروم می شوند   آگاه باشید من شب و روز پنهان و آشکارا شما را به 
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دعوت کردم  و گفتم پیش از آنکه با شما بجنگند با آنان نبرد کنید  بخدا سوگند هر ملتی در درون خانه اش مورد هجوم دشمن قرار گیرد 

ست لی شما سستی به خرج دادید و دحتما ذلیل خواهد شد  و تنها جمعیتی در نبرد با دشمنان پیروز می گردند که به استقبال آنها بشتابند   و

و سرزمین شما را مالك شد  اکنون بشنوید   یکی از فرماندهان لشکر غارتگر  از یاری برداشتید تا آنجا که دشمن پی درپی به شما حمله کرد 

ا کشته و سربازان و مرزبانان شما معاویه  از بنی غامد حمله به  شهر مرزی  انبار کرده است  و نماینده و فرماندار من حسان بن حسان بکری ر

 شرا ازآن سرزمین بیرون رانده است   به من خبر رسیده که یکی از آنان به خانه زن مسلمان و زن غیر مسلمانی که در پناه اسالم جان و مال

در حالی که هیچ وسیله ای برای   محفوخ بوده وارد شده  و خلخال و دستبند و گردن بند و گوشواره های آنها را از تن شان بیرون آورده است 

ن از ودفاع جز گریه و التماس کردن نداشته اند  آنها با غنیمت فراوان برگشته اند بدون اینکه حتی یك نفر از آنها زخمی گردد و یا قطره ای خ

زاوار و بجا است  ای کاش شما را نمی آنها ریخته شود  اگر به خاطر این حادثه مسلمانی از روی تاسف بمیرد مالمت نخواهد شد  و از نظر من س

 دیدم شگفتا شگفتا بخدا سوگند این حقیقت قلب انسان را می میراند  و غم و اندوه می آفریند که آنها در مسیر باطل خود این چنین متحدند

هدف حمالت دشمن قرار گرفته اید  روی شما زشت باد و همواره غم و غصه قرینتان باد که شما و شما در راه حق این چنین پراکنده و متفرق  

پی درپی به شما حمله می کنند و شما به حمله متقابل دست نمی زنید   با شما می جنگند و شما نمی جنگید این گونه معصیت خدا می شود و 

ی ما را مهلت ده تا سوز گرما شما  با عمل خود  به آن رضایت می دهید   هر گاه در ایام تابستان فرمان حرکت به سوی دشمن دادم  گفتید اندک

 فرونشیند و اگر در سرمای زمستان این دستور را به شما دادم  گفتید اکنون هوا فوق العاده سرد است بگذار سوز سرما آرام گیرد  همه این

شمشیر  دشمن  بیشتر فرار  بهانه ها برای فرار از سرما و گرما بود شما که از سرما و گرما  وحشت دارید  و فرار می کنید  بخدا سوگند از

ای کسانی که به مردان می مانید ولی مرد نیستید ای کودك صفتان بی خرد و ای عروسان حجله نشین  که جز عیش و نوش به  خواهید کرد  

ت لول و ناراحچیزی نمی اندیشید   چقدر دوست داشتم که هرگز شما را نمی دیدم و نمی شناختم همان شناسائی که سرانجام مرا این چنین م

ساخت  خدا شما را بکشد که اینقدر خون به دل من کردید و سینه مرا مملو از خشم ساختید  و کاسه های غم و اندوه را جرعه جرعه به من 

 که قریش برای سرکوبی دشمن و ساختن یك جامعه آباد اسالمی  تباه کردید تا آنجا  نوشاندید  با سرپیچی و یاری نکردن نقشه ها و طرحهای مرا

خدا خبرشان دهد آیا هیچیك از آنها از من باسابقه تر و پیشگامتر در  گفتند  پسر ابوطالب مردی است شجاع ولی از فنون جنگ آگاه نیست  

ن آاین میدانها بوده   من آنروز گام در میدان نبرد گذاشتم که هنوز بیست سال از عمرم نگذشته بود و هم اکنون از شصت گذشته ام  ولی 

   کس که فرمانش را اجرا نمی کنند طرح و نقشه ای ندارد  هر اندازه فکر او بلند و نقشه او دقیق باشد هرگز به جائی نمی رسد
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و من خطبه له عليه السالم  و هو فصل من الخطبه التي اولها  الحمد هلل غير مقنوط من رحمته  و 
الدنيا ادبرت ، و آذنت بوداع ،  و ان االخره قد اما بعد ، فان  فيه احد عشر تنبيها 

اقبلت و اشرف باطالع ، اال و ان اليوم المضمار ،  و غدا السباق ، و السبقه الجنه ، و 
ي ايام امل اليايه النار ، افال تائب من خطيئته قبل منيته  اال عامل لنفسه قبل يوم بؤسه  اال و انکم ف

امله قبل حضور اجله  فقد نفعه عمله ، و لم يضرره اجله و من  من ورائه اجل ، فمن عمل في ايام
قصر في ايام امله قبل حضور اجله ،  فقد خسر عمله ، و ضره اجله اال فاعملوا في الرغبه 

و ال کالنار نام هاربها ، اال و انه من ال ينفعه  کما تعملون في الرهبه ،  اال و اني لم ار کالجنه نام طالبها ، 
و من ال يستقيم به الهدي ، يجر به الضالل الي الردي  اال و انکم قد امرتم  ه الباطل ، الحق يضر

اتباع الهوي ، و طول    بالظعن ، و دللتم علي الزاد ، و ان اخوف ما اخاف عليکم اثنتان
االمل ، فتزودوا في الدنيا من الدنيا  ما تحرزون به انفسکم غدا  قال السيد الشريف رضي هللا 

و اقول  انه لو کان کالم ياخذ باالعناق الي الزهد في الدنيا ، و يضطر الي عمل االخره  عنه
لکان هذا الکالم ، و کفي به قاطعا لعالئق االمل ، و قادحا زناد االتعاخ و االزدجار ، و من 
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لنار   فان ا اعجبه قوله عليه السالم   اال و ان اليوم المضمار و غدا السباق ، و السبقه الجنه و اليايه
و معني  فيه مع فخامه اللفظ ، و عظم قدر المعني ، و صادق التمثيل ، و واقع التشبيه سرا عجيبا ،

ر لطيفا ، و هو قوله عليه السالم   السبقه النار   کما قال   السبقه الجنه   ، الن االستباق انما يکون الي ام
 المعني موجودا في النار   نعوذ محبوب ، و غرض مطلوب ، و هذه صفه الجنه و ليس هذا

نتهاءاليها باهلل منها فلم يجز ان يقول  و السبقه النار   بل قال   و اليايه النار    الن اليايه قد ينتهي اليها من ال يسره اال
ومن يسره ذلک فصلح ان يعبر بها عن االمرين معا فهي في هذا الموضع کالمصير و المال ، قال هللا 

نار سبقتکم بسکون الباء الي ال  متعوا فان مصيرکم الي النار   و ال يجوز في هذا الموضع ان يقالقل ت   تعالي
، فتامل ذلک ، فباطنه عجيب ، و غوره بعيد لطيف و کذلک اکثر کالمه عليه السالم 
 و في بعض النسخ  و قد جاء في روايه اخري  و السبقه الجنه   بضم السين و السبقه عندهم  اسم لما
يجعل للسابق اذا سبق من مال او عرض ، و المعنيان متقاربان ، الن ذلک ال يکون جزاء علي فعل االمر 

 المذموم و انما يکون جزاء علي فعل االمر المحمود 
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امروز روز تمرین و آمادگی است  اما بعد دنیا روی بازگردانده ووداع خویش را اعالم داشته است  آخرت روی آور شده و طالیه آن آشکار  

گردیده است آگاه باشید امروز روز تمرین و آمادگی  و فردا روز مسابقه است جائزه برندگان بهشت و سرانجام عقب ماندگان آتش خواهد بود 

یافت می شود که پیش از فرارسیدن مرگش از خطاهایش توبه کند   و آیا انسانی پیدا می شود که قبل از رسیدن آن روز عمل نیکی آیا کسی 

برای خود انجام دهد   آگاه باشید همه در دوران آرزوئی بسر می برید که اجل و مرگ بدنبال دارد با این حال هر کس پیش از رسیدن اجلش  

زوهایش به عمل پردازد اعمالش به او منفعت می بخشد و مرگش به او زیانی نمی رساند و آن کس که در این ایام آرزو در همان دوران آر

پیش از فرارسیدن اجل در عمل کوتاهی کند  گرفتار خسران شده و فرارسیدن اجل برای وی زیانبخش است  همانطور که به هنگام ترس و 

نگام آرامش نیز عمل نمائید   آگاه باشید من هرگز چیزی مانند بهشت ندیدم که خواستارانش به خواب ناراحتی برای خدا عمل می کنید به ه

خوب بدانید آنها که از حق بهره مند نشوند زیان باطل   و نه همانند آتش  که فراریان از آن این چنین در خواب فرورفته باشند رفته باشند 

آگاه باشید فرمان کوچ درباره شما    دایت راهنمایش نگردد گمراهی او را به هالکت می کشانددامنشان را فراخواهد گرفت  و آنکس که ه

صادر گردیده و به زاد و توشه آخرت راهنمائی شده اید وحشتاکترین چیزی که بر شما می ترسم  هواپرستی و آرزوهای دور و دراز است از 

آن حفظ کنید  سیدرضی می فرماید  اگر سخنی باشد که مردم را بسوی زهد بکشاند و به  این دنیا زاد و توشه ای برگیرید  که فردا خود را با

عمل برای آخرت وادار سازد همین سخن است که می تواند عالقه انسان را از آرزوها قطع کند و جرقه ی بیداری و تنفر از اعمال زشت را در 

ه است  اال و ان الیوم المضمار و غدا السباق و السبقه الجنه و الغایه النار آگاه قلب برافروزد و از شگفت آورترین جمله های مزبور این جمل

ن یباشید امروز روز تمرین و آمادگی و فردا روز مسابقه است جائزه برندگان بهشت و سرانجام عقب ماندگی آتش خواهد بود زیرا با اینکه در ا

ه واقعی می باشد سری عجیب و معنائی لطیف در آن نهفته شده و آن جمله و السبقه کالم الفاخ بلند و معانی گرانقدر و تمیل صحیح و تشبی

سبقه لالجنه و الغایه النار است امام بین این دو لفظ السبقه و الغایه به خاطر اختالف معنی جدائی افکنده نگفته است السبقه النار چنانکه ا

است این از صفات بهشت است و این معنی در آتش که از آن بخدا پناه می بریم الجنه گفته زیرا سبقت جستن در مورد امری دوست داشتنی 

ر دوجود ندارد  امام جائز ندانسته که بگوید  السبقه النار بلکه فرموده است الغایه النار زیرا مفهوم غایت  پایان  مفهوم وسیعی است که 

که به معنی سرانجام می آید  چنانکه خداوند   رادف مصیر و مال استموضوعات مسرت بخش و غیر مسرت بخش به کار می رود و در حقیقت م

در این خطبه دقت کنید که   می فرماید قل تمتعوا فان مصیرکم الی النار  به کافران بگو بهره بگیرید که سرانجام شما به سوی آتش است

و در بعضی نسخه های این خطبه چنین آمده است و السبقه  امام علیه السالم باطنی شگفت آور و عمقی زیاد دارد و چنین است اکثر سخنان 
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الجنه  به ضم سین که به جائزه ای گفته می شود که به پیشتازان و برندگان مسابقه داده می شود خواه وجه نقد باشد یا جنس دیگری و 

 معنی هر دو کلمه به هم نزدیك است 
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د قصه لضحاک بن قيس صاحب معاويه علي الحاج بعو من خطبه له عليه السالم  بعد غاره ا
الحکمين وفيها يستنهض اصحابه لما حدث في االطراف  ايها الناِ ، المجتمعه ابدانهم ، 

کالمکم يوهي الصم الصالب ، و فعلکم يطمع فيکم االعداء  تقولون  المختلفه اهواؤهم ، 
في المجالس  کيت و کيت ، فاذا جاء القتال قلتم  حيدي حياد  ما عزت دعوه من 
دعاکم ، و ال استراح قلب من قاساکم ،  اعاليل باضاليل ، و سالتموني التطويل ، دفاع ذي 

منعون درک الحق اال بالجد  اي دار بعد دارکم تالدين المطول  ال يمنع الضيم الذليل و ال ي
الميرور وهللا من غررتموه ومن فاز بکم فقد فاز وهللا  بالسهم االخيب  ، و مع اي امام بعدي تقاتلون  

ومن رمي بکم فقد رمي بافوق ناصل اصبحت وهللا ال اصدق قولکم ،  و ال اطمع في  ،
القوم رجال امثالکم   دواؤکم  ما طبکم نصرکم ، و ال اوعد العدو بکم ما بالکم   ما

   اقوال بيير علم  و غفله من غير ورع و طمعا في غير حق
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  ترجمه خطبه  

و ای مردمی که بدنهایتان جمع و افکار و خواسته های شما پراکنده  که بعد از حمله ضحاك بن قیس دوست معاویه بر حجاج خانه خدا فرمود  

خت را در هم می شکند ولی اعمال سست شما دشمنانتان را به طمع می اندازد  در مجالس و محافل می گوئید  سخنان داغ شما سنگهای س است 

آنکس که شما را بخواند فریاد او به جائی نمی رسد و کسی  چنین و چنان خواهیم کرد  اما هنگام جنگ فریاد می زنید  ای جنگ از ما دور شو 

شما در امان نخواهد بود  به عذرهای گمراه کننده ای متشبث می شوید همچون بدهکاری که  با عذرهای نابجا  که شما را رها کند قلب او از آزار 

 تاز اداء دین خود سر باز می زند  بدانید   افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمی توانند ظلم را از خود دور کنند و حق جز با تالش و کوشش بدس

ع نمی کنید چگونه می توانید از خانه دیگران دفاع کنید  و با کدام پیشوا و امام پس از من به مبارزه خواهید نمی آید  شما که از خانه خود دفا

رفت   بخدا سوگند فریب خورده واقعی آن کس است که به گفتار شما مغرور شود و اگر پیروزی به وسیله شما به دست آید پیروزی بی اثری 

برنده ای نصیب او شود  و کسی که بخواهد به وسیله شما تیراندازی کند همچون کسی است که با است همانند کسی که در قرعه برگ نا

به  اتیرهای بی پیکان تیر انداخته است سوگند بخدا به آنجا رسیده ام که گفتارتان را تصدیق نمی کنم  و به یاری شما امید ندارم و دشمنان ر

وای شما چیست  طب شما کدام است  آنها هم مردانی همچون شما هستند  چرا آنها این همه وسیله شما تهدید نمی کنم چه دردی دارید   د

یعنی رهاکردن چیزی نه به   پایدارند و شما این قدر سست   آیا سزاوار است بگوئید و عمل نکنید   و فراموشکاری بدون ورع داشته باشید

 خاطر زهد  و امید در غیر حق بورزید  نزدیك است 
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راءه له و من کالم له عليه السالم  في معني قتل عثمان و هو حکم له علي عثمان و عليه و علي الناِ بما فعلوا و ب
لو امرت به لکنت قاتال ، او نهيت عنه لکنت ناصرا ،  غير ان من نصره ال  من دمه 

نصره من هو خير مني و   يستطيع ان يقول  خذله من انا خير منه ،  و من خذله ال يستطيع ان يقول
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لمستاثر و انا جامع لکم امره ،  استاثر فاساء االثره ، و جزعتم فاساتم الجزع ،  و هلل حکم واقع في ا
 الجازع 

  ترجمه خطبه  

اگر آنها  اگربه کشتن او فرمان داده بودم قاتل محسوب می شدم و در مورد قتل عثمان فرموده است  امام علیه السالم از سخنانی است که  

 و  را بازمی داشتم از یاورانش به شمار می آمدم  اما کسی که او را یاری کرده نمی تواند بگوید از کسانی که دست از یاریش برداشتند بهترم

ورزید چه  دکسانی که دست از یاریش برداشتند نمی توانند بگویند یاورانش از ما بهترند من جریان عثمان را برایتان خالصه می کنم   استبدا

بد استبدادی و شما ناراحت شدید و از حد گذراندید  و خداوند در این مورد حکمی دارد که درباره مستبدان و افراط گران جاری می شود  و 

   هر کدام به واکنش اعمال نادرست خود گرفتار می شوند
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ي طاعته قبل حرب ي الزبير يستفيئه الو من کالمه له عليه السالم  لما انفذ عبد هللا بن عباِ ال
ل الجمل  ال تلقين طلحه ، فانک تلقه تجده کالثور عاقصا قرنه  يرکب الصعب و يقول  هو الذلو
العراق ، و لکن الق الزبير ،  فانه الين عريکه ، فقل له  يقول لک ابن خالک  عرفتني بالحجاز  و انکرتني ب

و هو عليه السالم اول من سمعت منه هذه الکلمه ، اعني   فما عدا مما بدا  قال السيد الشريف  
    فما عدا مما بدا
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که در روز جنگ جمل قبل از آغاز جنگ به هنگامی که ابن عباس را به سوی زبیر فرستاد و از او دعوت به  امام علیه السالم یکی از سخنان  

اطاعت کرد فرموده است   با طلحه مالقات مکن که اگر مالقاتش کنی وی را همچون گاوی خواهی یافت که شاخهایش اطراف گوشهایش پیچ 

می شود و می گوید  مرکبی رام است   بلکه با زبیر ارتباط بگیر که نرمتر است به او بگو خورده باشد  او بر مرکب سرکش هوا و هوس سوار 

سیدرضی می گوید  جمله کوتاه و  پسر دائیت می گوید  در حجاز مرا شناختی  و در عراق نشناخته انگاشتی چه شد که از پیمان خود بازگشتی  

ی   برای نخستین بار از امام شنیده شده است و پیش از او از کسی این سخن شنیده پرمعنای  فماعدا ممابدا   چه شد که از گذشته برگشت

   نشده است
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و من خطبه له عليه السالم  و فيها يصف زمانه بالجور ، و يقسم الناِ فيه خمسه اصناف ، ثم 
ايها الناِ ، انا قد اصبحنا في دهر عنود ، و زمن کنود ،  يعد فيه  يزهدفي الدنيا معني جور الزمان 

 المحسن مسيئا ، و يزداد الظالم فيه عتوا ، ال ننتفع بما علمنا ،  و ال نسال عما جهلنا ، و ال نتخوف
ِ علي اربعه اصناف  منهم من ال يمنعه الفساد في اال رض  قارعه حتي تحل بنا اصناف المسيئين  و النا

مهانه نفسه ، و کالله حده ، و نضيض وفره ، و منهم المصلت لسيفه ،  و المعلن بشره ، اال 
و المجلب بخيله و رجله ، قد اشرط نفسه ،  و اوبق دينه لحطام ينتهزه ، او مقنب يقوده ،  او 
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منبر يفرعه و لبئس المتجر ان تري الدنيا لنفسک ثمنا ،  و مما لک عند هللا عوضا و منهم من 
ب الدنيا بعمل االخره ،  و ال يطلب االخره بعمل الدنيا ، قد طامن من شخصه ، و يطل

قارب من خطوه ،  و شمر من ثوبه ، و زخرف من نفسه لالمانه  و اتخذ ستر هللا ذريعه الي 
المعصيه و منهم من ابعده عن طلب الملک ضؤوله نفسه  و انقطاع سببه ، فقصرته الحال 

ِ اهل الزهاده ، و ليس من ذلک في مراح و ال م علي حاله ، فتحلي باسم يدي  الراغبين القناعه ،  و تزين بلبا
في هللا  و بقي رجال غض ابصارهم ذکر المرجع ، و اراق دموعهم خوف المحشر ،  فهم 
بين شريد ناد ، و خائف مقموع ، و ساکت مکعوم ،  و داع مخلص ، و ثکالن موجع قد 

و قلوبهم قرحه ، قد  الذله ، فهم في بحر اجاج افواههم ضامزه ، اخملتهم التقيه  و شملتهم 
في  وعظوا حتي ملوا ، و قهروا حتي ذلوا ، و قتلوا حتي قلوا  التزهيد في الدنيا  فلتکن الدنيا
اعينکم اصير من حثاله القرخ ، و قراضه الجلم ،  و اتعظوا بمن کان قبلکم ، قبل ان يتعظ 

ل ذميمه ، فانها قد رفضت من کان اشيف بها منکم  قا بکم من بعدکم ،  وارفضوها
الشريف رضي هللا عنه  اقول  و هذه الخطبه ربما نسبها من ال علم له الي معاويه ، وهي من کالم 
امير المؤمنين عليه السالم الذي ال يشک فيه ، و اين الذهب من الرغام و اين العذب من 
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،  و نقده الناقد البصير عمرو بن نحر الجاحظاالجاج و قد دل علي ذلک الدليل الخريت 
من بعدها  البيان و التبيين   و ذکر من نسبها الي معاويه ، ثم تکلم  فانه ذکر هذه الخطبه في کتاب

صنيف الناِ بکالم في معناها ، جملته انه قال  و هذا الکالم بکالم علي عليه السالم اشبه ، و بمذهبه في ت
اويه في عليه من القهر و االذالل ، و من التقيه و الخوف ، اليق قال  و متي و جدنا مع، و في االخبار عما هم 

 حال من االحوال يسلک في کالمه مسلک الزهاد ، و مذاهب العباد 

  ترجمه خطبه  

ند  ای مردم ما در روزگاری در این خطبه از ستمگری زمان اصناف مردم و زهد در دنیا سخن به میان آمده است زیر نقاب آخرت دنیا را می طلب 

ریم  یکینه توز و زمانی پر کفران واقع شده ایم  نیکوکار را بد کردار می شمارد و بر ستم و سرکشی ظالمان می افزاید از دانش خود بهره نمی گ

در چنین شرایطی مردم چهار   و از آنچه نمی دانیم پرسش نمی کنیم از حوادث و فتنه های آینده تا بر ما هجوم نیاورده اند وحشتی نداریم 

 گروهند  عده ای اگر دست به فساد نمی زنند به خاطر این است که   روحشان ناتوان و شمشیرشان کند و امکانات مالی در اختیار آنها نیست 

یاده گرد آورده و خویشتن گروه دیگر آنانند که شمشیر کشیده اند  و شر و فساد خویش را آشکارا اعالم می دارند لشکرهای خود از سواره و پ

بری من را آماده کرده اند  دین شان را برای این تباه ساخته اند که ثروتی بیندوزند و یا فرماندهی جمعیتی را برای خود فراهم سازند  و یا به

 ا و رضایت پروردگار در آخرتصعود کرده برای مردم خطبه بخوانند چه بد تجارتی است که انسان دنیا را بهای خویشتن ببیند  و به جای نعمته

 نزندگی این جهان را برگزیند  گروه سوم کسانی هستند که   از زیر نقاب  کارهای آخرتی دنیا را می طلبند  و آخرت را به وسیله کارهای ای

مایند خویشتن را به زیور جهان نمی طلبند خود را کوچك و متواضع جلوه می دهند گامها را کوتاه برمی دارند  دامن لباس خویش را جمع می ن

 ایمان داران می آرایند  خود را به شعار مردان صالح آراسته اند   و پوشش خدائی را وسیله معصیت قرار داده اند  گروه چهارم آنانند که
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قناعت آراسته اند  و به پستی و بی وسیله ای آنان را از رسیدن به جاه و مقام بازداشته  و دستشان از همه جا کوتاه شده و خود را به زیور 

  لباس زاهدان زینت داده اند  اما حقیقت این است  که در هیچ زمان نه به هنگام شب و نه به هنگام روز در سلك زاهدان راستین نبوده اند 

  را جاری ساخته  اینان راغبان به خدا  در این میان   گروهی باقی مانده اند که  یاد قیامت چشمهاشان را فروافکنده و ترس بازپسین اشکشان

ار گفتبه خاطر سخنان حقی که می گویند  یا از جامعه رانده شده اند و در خاموشی و تنهائی فرورفته اند ویا ترسان و مقهور مانده و یا لب از 

نان را از چشم مردم انداخته فروبسته اند  و بعضی هم مخلصانه به کار دعوت به سوی خدا پرداخته اند عده ای هم گریان و دردناکند که تقیه آ

اینان به کسانی می مانند  که در دریای نمك غوطه ورند دهانشان بسته  و قلب شان مجروح است    است  و ناتوانی وجودشان را فراگرفته

بی اعتنائی   ئیده اند آنقدر  نصیحت کرده اند که خسته شده اند  از بس مغلوب شده اند ناتوان گشته اند و از بس کشته داده اند به کمی گرا

 هو زهد در دنیا  ای مردم دنیا در چشم شما باید کم ارزش تر از پوست درخت و اضافیهای مقراضهائی که با آن پشم حیوانات را می چینند بود

ما ه افرادی را که از شباشد  از پیشینیان پند بگیرید پیش از آنکه آیندگان از شما پند بگیرند  این جهان پست و مذموم را رها کنید زیرا ک

 شیفته تر نیست به آن بوده اند رها ساخت  سیدرضی می گوید  بعضی از نادانان این خطبه را به معاویه نسبت داده اند ولی بدون تردید این

وبن بحر جاحظ است خطبه از سخنان امیرمؤمنان است  طال کجا و خاك کجا  آب گوارا و شیرین کجا و آب نمك کجا  دلیل بر این مطلب سخن عمر

آن را به معاویه نسبت داده اند  که ماهر در ادب و نقاد بصیر سخن می باشد او این خطبه را در کتاب البیان والتبیین آورده و گفته است 

و به روش او در تقسیم مردم شبیه تر است و اوست که به بیان حال مردم از غلبه  امام علیه السالم سپس اضافه کرده که این خطبه به سخن 

ذلت تقیه و ترس واردتر است سپس می گوید  تاکنون چه موقع دیده ایم که معاویه در یکی از سخنانش مسیر زهد پیش گیرد و راه و رسم 

 بندگان خدا را انتخاب کند  

 33خطبه شماره 

الم  عند خروجه لقتال اهل البصره ، و فيها حکمه مبعث الرسل ،ثم و من خطبه له عليه الس
يذکر فضله و يذم الخارجين  قال عبد هللا بن عباِ رضي هللا عنه  دخلت علي امير المؤمنين 
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و هو يخصف نعله ، فقال لي  ما قيمه هذا النعل   فقلت  ال قيمه لها فقال عليه السالم   عليه السالم بذي قار 
هي احب الي من امرتکم ،  اال ان اقيم حقا ، او ادفع باطال ، ثم خرج فخطب و هللا ل

ا صلي هللا عليه و آله ، و ليس احد من العرب مـحمدان هللا بعث  الناِ فقال   حکمه بعثه النبي 
، و قناتهم  و ال يدعي نبوه ، فساق الناِ حتي بواهم محلتهم  ، و بليهم منجاتهم ، فاستقامت يقرا کتابا ، 

جزت اطمانت صفاتهم فضل علي  اما و هللا کنت لفي ساقتها حتي تولت بحذافيرها   ما ع
جين عليه  مالي فالنقبن الباطل حتي يخرج الحق من جنبه توبيخ الخار و ال جبنت ، و ان مسيري هذا لمثلها ، 

مس ، کما انا صاحبهم الو لقريش و هللا لقد قاتلهم کافرين ، و القاتلنهم مفتونين ،  و اني لصاحبهم با
   اليوم و هللا ما تنقم منا قريش  اال ان هللا اختارنا عليهم ، فادخلناهم في حيزنا ، فکانوا کما قال االول
ادمت لعمري شربک المحض صابحا و اکلک بالزبد المقشره البجرا  و نحن و هبناک العالء 

  و لم تکن عليا ، و حطنا حولک الجرد و السمرا

  ترجمه خطبه  

هنگام خروج برای جنگ با اهل بصره فرموده ارزش این کفش چند است   عبداهلل بن عباس می گوید   امام علیه السالم از سخنانی است که  

م به من فرمود  قیمت این کفش چقدر است   گفت  در منزل ذی قار بر امیرمؤمنان وارد شدم  هنگامی که مشغول وصله نمودن کفش خود بود
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بهائی ندارد فرمود  بخدا سوگند همین کفش بی ارزش برایم از حکومت بر شما محبوب تر است  مگر اینکه با این حکومت حقی را بپا دارم 

پیامبر صلی اهلل علیه و آله خیمه  بیرون آمد و برای مردم چنین ایراد سخن کرد   نتایج درخشان بعثت   و یا باطلی را دفع نمائم  سپس امام از

ص  را مبعوث ساخت که هیچکس از عرب کتاب آسمانی نداشت  و ادعای نبوت نمی نمود  او مردم را تا سرمنزل   مـحمدخداوند هنگامی   وسلم

نجات سوق داد و به محیط رستگاری رسانید  و در پرتو وی بر مشکالت پیروز شدند و جای پای آنها محکم شد   بخدا سوگند من در دنبال این 

در این راه هرگز ناتوان نشدم و ترس مرا  م و آنها را به پیشروی وامی داشتم تا باطل به کلی عقب نشینی کرد و حق ظاهر گشت  لشکر بود

دا احاطه نکرد  هم اکنون نیز به دنبال همان راه می روم   و پرده باطل را می شکافم تا حق از درون آن خارج گردد   مرا با قریش چکار  بخ

که کافر بودند با آنها جنگیدم و هم اکنون که فریب خورده اند با آنها مبارزه می کنم  دیروز همراهشان بودم چنانکه امروز نیز  سوگند هنگامی

و بر آنان مقدم داشته است    با آنها مصاحبم  سوگند بخدا قریش از ما انتقام نمی کشد  جز به این خاطر که خداوند ما را از میان آنان برگزیده

م آنها را در زمره خویش شناختیم ولی همانند گفته شاعر شدند آنجا که می گوید   به جان خودم سوگند که هر صبح از شیر خالص صاف ما ه

ما به تو عظمت بخشیدیم در حالی که بزرگ نبودی  و در اطراف تو با سواران تا    نوشیدید  و از غذای لذیذ چرب تا سرحد اشباع کامل خوردید

 داری کشیدیم و از تو نگهداری کردیم به صبح بی

 34خطبه شماره 

و من خطبه له عليه السالم  في استنفار الناِ الي اهل الشام بعد فراغه من امر الخوارج ، و 
م بالحياه فيهايتافف بالناِ ، و ينصح لهم بطريق السداد  اف لکم لقد سئمت عتابکم ارضيت

الدنيا من االخره عوضا  و  بالذل من العز خلفا  اذا دعوتکم الي جهاد عدوکم  
انکم من الموت في غمره و من الذهول في سکره  يرتج عليکم حواري دارت اعينکم ، ک
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م برکن يمال بکم ، و فتعمهون ، و کان قلوبکم مالوسه ،  فانتم ال تعلقون ما انتم لي بثقه سجيس الليالي ،  و ما انت
ما انتم اال کابل ضل رعاتها ، فکلما جمعت من جانب انتشرت  ال زوافر عز يفتقر اليکم 

م فال لبئس لعمر هللا سعر نار الحرب انتم تکادون و ال تکيدون ،  و تنتقص اطرافک ، من آخر 
کم تمتعضون ، ال ينام عنکم و انتم في غفله ساهون ،  غلب و هللا المتخاذلون و ايم هللا اني الظن ب

ان لو حمس الوغي ،  و استحر الموت ، قد انفرجتم عن ابن ابي طالب انفراج الراِ  و 
ن امرا يمکن عدوه من نفسه يعرق لحمه ،  و يهشم عظمه ، و يفري جلده ، لعظيم عجزه هللا ا
ضعيف ما ضمت عليه جوانح صدره انت فکن ذاک ان شئت  فاما انا فوهللا دون  ، 

ان اعطي ذلک ضرب بالمشرفيه تطير منه فراش الهام  و تطيح السواعد و 
لکم  لسداد  ايها الناِ ان لي عليکم حقا ، واالقدام ، و يفعل هللا بعد ذلک مايشاء  طريق ا

تاديبکم کيما  علي حق  فاما حقکم علي  فالنصيحه لکم ، و توفير فيئکم عليکم و تعليمکم کيال تجهلوا  و
تعلموا واما حقي عليکم فالوفاء بالبيعه ،  و النصيحه في المشهد و المييب و االجابه حين 

  ادعوکم ، و الطاعه حين آمرکم

  خطبه   ترجمه
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این خطبه را امام درباره بسیج مردم به سوی شامیان ایراد فرموده است از سرزنش شما خسته شده ام  نفرین بر شما از بس شما را  

سرزنش کردم خسته شدم آیا به جای زندگی  لذت بخش  آخرت به زندگی موقت دنیا راضی گشته اید   و به جای عزت و سربلندی بدبختی و 

هرگاه شما را به جهاد با دشمن دعوت می کنم  چشمتان از ترس در جام دیده دور می زند گویا ترس از مرگ عقلتان را ذلت را برگزیده اید  

 ربوده  و همچون مستانی که قادر به پاسخ نیستند از خود بی خود شده و سرگردان گشته اید  و گویا عقلهای خود را از دست داده اید و درك

به شما اعتماد ندارم اعتماد بر شما نیست که  در دفع دشمن  به شما تکیه شود  و نه قبیله و یاران شرافتمندی  نمی کنید من هرگز و هیچگاه

 هستید که دست نیاز به سوی تان دراز گردد  به شتران بی ساربان می مانید که هر گاه از یکطرف گرد آئید از سوی دیگر پراکنده می شوید  

ای افروختن آتش جنگ بر ضد دشمنان هستید نقشه ها برای شما می کشند اما شما مرد کشیدن نقشه ای بر بخدا سوگند شما وسیله بدی بر

ضد آنان نیستید  دشمن به شما حمله می کند و شهرها را از دستتان خارج می سازد و شما به خشم نمی آئید دیده دشمن برای حمله به شما 

بخدا سوگند گمان   ر می برید  شکست از آن آنانی است که دست از یاری یکدیگر برمی دارندخواب ندارد ولی شما در غفلت و بی خبری به س

می کنم اگر جنگ سخت درگیر شود  و حرارت و سوزش مرگ به شما رسد از اطراف فرزند ابوطالب همچون جدائی سر از بدن جدا و پراکنده 

استخوانش را بشکند و پوستش را جدا سازد عجز  که گوشتش را بخورد  بخدا سوگند کسی که دشمن را بر جان خویش مسلط گرداند شوید 

و قلب او بسیار کوچك و ناتوان است  ای شنونده اگر تو هم می خواهی در زبونی و ناتوانی مانند این چنین کسی  و ناتوانی او بسیار بزرگ 

دهم با شمشیر آبدار چنان ضربه ای بر پیکر او وارد سازم که  باشی باش  اما من بخدا سوگند از پای ننشینم و قبل از آنکه به دشمن فرصت

 ریزه های استخوان سر او بپرد  و بازوها و قدمهایش جدا گردد پس از آن آنچه خداوند خواهد می شود   طریق عدالت  ای مردم مرا بر شما و

زم و بیت المال شما را در راه شما صرف کنم و شما را شما را بر من حقی است اما حق شما بر من آن است که  از خیرخواهی شما دریغ نور

و اما حق من بر شما این است که در بیعت خویش با من وفادار باشید    تعلیم دهم تا از جهل و نادانی نجات یابید  و تربیتتان کنم تا فراگیرید

 ائید و هر گاه فرمان دادم اطاعت کنید و در آشکارا و نهان خیرخواهی را از دست ندهید  هر وقت شما را بخوانم اجابت نم

 35خطبه شماره 
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ثم  و من خطبه له عليه السالم  بعد التحکيم و ما بليه من امر الحکمين و فيها حمد هللا علي بالئه ،
ث بيان سبب البلوي الحمد علي البالء  الحمد هلل و ان اتي الدهر بالخطب الفادح ، و الحد

لي ا عبده و رسوله ، صمـحمدهللا ال شريک له ، ليس معه اله غيره  و ان  الجليل  و اشهد ان ال اله اال
سره هللا عليه و آله سبب البلوي  اما بعد ، فان معصيه الناصح الشفيق العالم المجرب تورث الح

،  و تعقب الندامه و قد کنت امرتکم في هذه الحکومه امري ،  و نخلت لکم مخزون رايي ، لو 
ي ارتاب مر  فابيتم علي اباء المخالفين الجفاه ، و المنابذين العصاه ، حتکان يطاع لقصير ا

الناصح بنصحه ،  و ضن الزند بقدحه ،فکنت انا و اياکم کما قال اخو هوازن  امرتکم 
 امري بمنعرج اللوي فلم تستبينوا النصح اال ضحي اليد 

  ترجمه خطبه  

پس از خاتمه جریان حکمین ایراد فرموده است از سخن ناصح سرپیچی مکنید  ستایش مخصوص خداوند است  امام علیه السالم این خطبه را  

هر چند روزگار پیشامدهای سنگین و خطیر و حوادث بزرگ پیش آورد   گواهی می دهم معبودی جز خداوند یگانه نیست شریك ندارد و معبودی 

فرستاده او است   اما بعد  نافرمانی از دستور نصیحت کننده مهربان دانا و باتجربه باعث  ص  بنده و  مـحمدبا او نیست  و گواهی می دهم 

 حسرت می شود  و پشیمانی به دنبال دارد  من فرمان خویش را در مورد حکمیت به شما گفتم   و نظر خالص خود را در اختیار شما گذاردم اگر

خالفان جفاکار و نافرمانان پیمان شکن امتناع ورزیدید تا به آنجا که نصیحت کننده در اما شما همانند م کسی گوش به سخنان قیصر می داد 
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من در سرزمین    پند خویش گویا به تردید افتاد  و از پند و اندرز خودداری نمود  مثال من و شما همچون گفتار برادر هوازن است که گفت

  دا ظهر آشکار شدمنعرج اللوی دستور خود را دادم ولی این نصیحت تنها فر
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ا فانا نذير لکم ان تصبحوا صرعي باثناء هذ و من خطبه له عليه السالم  في تخويف اهل النهروان 
علي غير بينه من ربکم ، و ال سلطان مبين معکم   قد طوحت  النهر ، و باهضام هذا اليائ  ، 

ء المنابذين بکم الدار ، و احتبلکم المقدار  و قد کنت نهيتکم عن هذه الحکومه فابيتم علي ابا
، حتي صرفت رايي الي هواکم ،  و انتم معاشر اخفاء الهام ، سفهاء االحالم ،  و لم آت ال 

 را ابا لکم بجرا ، و ال اردت لکم ض

  ترجمه خطبه  

خطبه ای است که امام برای اعالم خطر به خوارج نهروان در مورداشتباهاتشان ایراد فرموده است نکند بی دلیل کشته شوید  شما را از این  

را  ابیم می دهم  نکند بدون دلیلی از پروردگارتان  و با دستی تهی از مدرك روشن جسد شما در کنار این نهر و در این گودال بیفتد   دنیا شم

ر گمراهی پرتاب کرده و مقدراتی  که به دست شما فراهم شده  شما را آماده مرگ ساخته است   من شما را از این حکمیت نهی کردم ولی با د

ای گروه کم عقل و ای کم فکرها  من کار خالفی انجام  سرسختی مخالفت نمودید و فرمان مرا پشت سر انداختید تا به دلخواه شما تن دردادم 

 بودم و نمی خواستم به شما زیان برسانم نداده 
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و من کالم له عليه السالم  يجري مجري الخطبه و فيه يذکر فضائله عليه السالم قاله بعد وقعه النهروان  
 فقمت باالمر حين فشلوا ، و تطلعت حين تقبعوا ،  و نطقت حين تعتعوا ، و مضيت
بنور هللا حين و قفوا و کنت اخفضهم صوتا ،  و اعالهم فوتا ، فطرت بعنانها ، و 

حد في مهمز  انها  کالجبل ال تحرکه القواصف ، و ال تزيله العواصف لم يکن الاستبددت بره
و القوي عندي ضعيف حتي آخذ الحق  و ال لقائل في ميمز الذليل عندي عزيز حتي آخذ الحق له ، 

له رسول هللا صلی هللا عليه و آمنه رضينا عن هللا قضاءه ، و سلمنا هلل امره  اتراني اکذب علي 
هللا عليه و سلم   و هللا النا اول من صدقه ، فال اکون اول من کذب عليه فنظرت  ليو سلم 

 في امري ،  فاذا طاعتي قد سبقت بيعتي ، و اذا الميثاق في عنقي لييري 

  ترجمه خطبه  

سخنی است از امام که در حکم خطبه است زورمند در برابرم ذلیل است تا حق را از او بگیرم  آن دم که همه از ترس در خانه نشسته بودند  

 ممن قیام کردم و آنگاه که همگی خود را پنهان کرده بودند من آشکارا به میدان آمدم   و همان زمان که همه لب فروبسته بودند من سخن گفت

وقت که جمعیت همه توقف کرده بودند من با راهنمائی نور خدا به راه افتادم فریاد نمی زدم  صدایم از همه آهسته تر اما از همه و آن 

پیشگامتر بودم زمام امر را به دست گرفتم و پرواز کردم و جائزه سبقت در فضائل را بردم   همانند کوهی که تندبادها آن را به حرکت در 
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فانها آن را از جای بر نمی کند هیچکس نمی توانست عیبی در من بیابد  و هیچ سخن چینی جای طعن در من نمی یافت  نمی آورد و طو

 قستمدیدگانی که در نظرها ذلیل و پستند از نظر من عزیز و محترمند تا حقشان را بگیرم  و نیرومندان ستمگر در نظر من حقیر و پستند تا ح

آیا گمان می کنید ممکن است من به رسولخدا  ص  دروغ ببندم    در برابر فرمان خدا راضی و تسلیم امر او هستیم  دیگران را از آنها بستانم 

و اگر از او خبری غیبی نقل می کنم ممکن است خالف واقع باشد     بخدا سوگند من نخستین کسی هستم که وی را تصدیق کردم و هرگز من 

یب نمایم  در کار خود اندیشه کردم  دیدم اطاعت  فرمان پیامبر خدا  ص  بر بیعت  اجباری با متصدیان اول کسی نخواهم بود که او را تکذ

 در مورد دیگران  برای حفظ موجودیت اسالم  در گردن من می باشد  پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلمحکومت  مقدم است و هنوز پیمان 
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هه و من کالم له عليه السالم  و فيها عله تسميه الشبهه شبهه ثم بيان حال الناِ فيها  و انما سميت الشب
 شبهه النها تشبه الحق  فاما اولياء هللا فضياؤهم فيها اليقين ،  و دليلهم سمت الهدي و اما اعداء هللا

 البقاء من احبه  خافه ،  و ال يعطيفدعاؤهم فيها الضالل ، و دليلهم العمي ، فما ينجو من الموت من 

  ترجمه خطبه  

سخنی است که امام درباره معنی شبهه ایراد فرموده است  شبهه را از این رو شبهه نام نهاده اند که شباهت به حق دارد اما برای دوستان  

سیر هدایت است ولی دشمنان خدا گمراهیشان آنها خدا نوری که آنان را در تاریکیهای شبهه راهنمائی کند یقین آنها است  و راهنمای آنها م

 را به شبهات دعوت می کند  و راهنمای آنها کوری باطن است آنکس که از مرگ بترسد هرگز به خاطر این ترس از مرگ نجات نمی یابد  همانطور

 که آن کس که مرگ را دوست دارد برای همیشه در این جهان باقی نخواهد ماند 
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 من خطبه له عليه السالم  خطبها عند علمه بيزوه النعمان بن بشير صاحب معاويه لعين التمرو 
، وفيها يبدي عذره ، و يستنهض الناِ لنصرته  منيت بمن ال يطيع اذا امرت و ال يجيب 

نهج البالغه م   لکم  ما تنتظرون بنصرکم ربکم  اما دين يجمعکم ،   اذا دعوت ، ال ابا
تطيعون لي  مشکم  اقوم فيکم مستصرخا و اناديکم متيوثا ،  فال تسمعون لي قوال ، و الو ال حميه تح

 فما يدرک بکم ثار ، و ال يبلغ بکم مرام ، امرا ، حتي تکشف االمور عن عواقب المساءه ، 
بر ،  ثم فجرجرتم جرجره الجمل االسر ، و تثاقلتم تثاقل النضو االد دعوتکم الي نصر اخوانکم 

قال السيد     ي منکم جنيد متذائب ضعيف  کانما يساقون الي الموت و هم ينظرونخرج ال
الشريف  اقول  قوله عليه السالم   متذائب   اي مضطرب ، من قولهم  تذاءبت الريح 

 ، اي اضطرب هبوبها و منه سمي الذئب ذئبا ، الضطراب مشيته 

  ترجمه خطبه  

هر چه شما را دعوت می کنم اجابت نمی کنید  گرفتار مردمی شده ام که هر گاه فرمانشان دهم اطاعت نمی کنند و چون دعوتشان نمایم اجابت  

  ارد ادنمی نمایند  ای بی اصلها  در یاری پروردگارتان منتظر چه هستید  آیا دین ندارید که شما را گرد آورد  و یا غیرتی که شما را به خشم و
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 یدر میان شما بپاخاسته ام هر چه فریاد می کشم و از شما یاری می طلبم  سخن مرا نمی شنوید و از دستورم اطاعت نمی نمائید تا چهره واقع

م  درکارهای بد آشکار گردد  نه با شما می توان انتقام خونی گرفت و نه با کمك شما به هدف می توان رسید شما را به یاری برادرانتان دعوت ک

تنها گروه کمی به سوی من شتافتند  همانند شتری که از درد بنالد آه و ناله سر دادید و یا همانند حیوانی که پشتش زخم باشد کندی کردید 

وید  گاما آنها نیز افراد مضطرب و ناتوانی بودند  که گویا آنها را به سوی مرگ می برند در حالی که آن را با چشم خود می نگرند  سیدرضی می 

بادهای مختلف وزید  گرفته شده و اینکه عرب به گرگ ذئب می گوید آن نیز از همین ماده است زیرا   متذائب یعنی مضطرب از تذائبت الریح

   به هنگام راه رفتن یکنوع اضطراب در او دیده می شود
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اليهم في  الهل العصمه و المصنوع و من کالم له عليه السالم  في النهي عن غيبه الناِ  و انما ينبيي
السالمه  ان يرحموا اهل الذنوب و المعصيه ، و يکون الشکر هو اليالب عليهم ،  و الحاجز 
لهم عنهم ، فکيف بالعائب الذي عاب اخاه و عيره ببلواه  اما ذکر موضع ستر هللا عليه من 

مثله فان  د رکبذنوبه مما هو اعظم من الذنب الذي عابه به  و کيف يذمه بذنب ق
لم يکن رکب ذلک الذنب بعينه  فقد عصي هللا فيما سواه ، مما هو اعظم منه  وايم هللا 
 ، لئن لم يکن عصاه في الکبير ، و عصاه في الصيير ، لجراءته علي عيب الناِ اکبر  يا عبد هللا

ه ، فلعلک يال تعجل في عيب احد بذنبه ، فلعله ميفور له ،  و ال تامن علي نفسک صيير معص
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معذب عليه فليکفف من علم منکم عيب غيره  لما يعلم من عيب نفسه ، وليکن الشکر شاغال 
 له علي معافاته مما ابتلي به غيره 

  ترجمه خطبه  

سالمند  به سزاواراست کسانی که از عیوبی پاکند و از آلودگی به گناهان  از سخنانی است که امام در مورد نهی از غیبت مردم فرموده  

گنهکاران و اهل معصیت ترحم کنند همواره در سپاس و شکر خداوند باشند  و این سپاس آنان را از پرداختن به عیبجوئی دیگران مانع گردد 

 هچرا و چگونه آن عیبجو عیب برادر خویش را می گیرد و او را به بالئی که گرفتار شده است سرزنش می کند   مگر به یاد ستر و پوششی ک

 خداوند بر گناهان او افکنده نیفتاده  و توجه ندارد که خداوند بر بزرگتر از گناهی که بر دیگران عیب می گیرد در مورد او پوشش افکنده

معصیت دیگری کرده که   است   چگونه دیگری را بر گناهی مذمت می کند که خود همانند آن را مرتکب شده  و اگر به آن آلوده نشده   شاید

ن بزرگتر است  به خدا سوگند حتی اگر خداوند را در گناهان بزرگ عصیان نکرده و تنها گناه صغیره انجام داده همین جراتش بر عیبجوئی از آ

 مردم گناه بزرگتری است  ای بنده خدا در عیب و مذمت هیچکس بر گناهش عجله مکن شاید خداوند او را آمرزیده باشد   و نیز بر گناه کوچکی

انجام داده ای ایمن مباش شاید به خاطر آن کیفر بینی بنابراین هر کدام از شما که از عیب دیگران آگاه است  به خاطر آنچه از عیب که خود 

  خود می داند باید از عیبجوئی دیگران خودداری کند و شکر و سپاس این موهبت که او از این عیوب پاك است وی را مشغول دارد
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ِ ،من عو من کال رف م له عليه السالم  في النهي عن سماع الييبه و في الفرق بين الحق و الباطل  ايها النا
من اخيه وثيقه دين و سداد طريق ،  فال يسمعن فيه اقاويل الرجال اما انه قد يرمي الرامي و تخطي 
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الحق و الباطل اال  بين ء السهام  و يحيل الکالم و باطل ذلک يبور ، و هللا سميع و شهيد  اما انه ليس
م اربع اصابع  فسئل ، عليه السالم ، عن معني قوله هذا ، فجمع اصابعه و وضعها بين اذنه و عينه ث

 الباطل ان تقول سمعت ، و الحق ان تقول رايت    قال

  ترجمه خطبه  

که در آن از شنیدن غیبت نهی کرده و به راه شناخت حق از باطل اشاره نموده است  ای مردم آن کس که از  امام علیه السالم از سخنان  

برادرش اطمینان و استقامت در دین و درستی راه و رسم را مشاهده کند  باید به سخنانی که این و آن درباره او می گویند گوش فراندهد 

می رود  و حدس و گمان مردم گاهی نادرست است   سخن باطل فراوان گفته می شود ولی سخنهای آگاه باشید گاهی تیرانداز تیرش به خطا 

بدانید بین حق و باطل بیش از چهار انگشت فاصله نیست  از امام علیه السالم درباره این    باطل نابود خواهد شد و خداوند شنوا و گواه است

گوش و چشم خود قرار داد سپس فرمود   باطل آن است که بگوئی شنیدم و حق آن  سخن پرسش شد انگشتانش را کنار هم گذارد و میان

 است که بگوئی دیدم 
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و ليس لواضع المعروف في غير حقه ، و عند غير  ومن کالم له عليه السالم  المعروف في غير اهله 
ليهم  ما ه اللئام ، و ثناء االشرار ، و مقاله الجهال ،  ما دام منعما عمـحمداهله ،  من الحظ فيما اتي اال 
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اجود يده و هو عن ذات هللا بخيل  مواضع المعروف  فمن آتاه هللا ماال فليصل به القرابه 
، ، و ليحسن منه الضيافه ،  و ليفک به االسير و العاني ، وليع  منه الفقير و اليارم ،  و ليصبر نفسه 

قوق و النوائب ، ابتياء الثواب ،  فان فوزا بهذه الخصال شرف مکارم الدنيا ، و علي الح
 درک فضائل االخره ، ان شاء هللا 

  ترجمه خطبه  

درباره نیکی به کسانیکه استحقاق آن راندارند فرموده است   برای کسی که نیکی را در غیر مورد و در  امام علیه السالم از سخنانی است که  

ست ا اختیار غیر اهلش قرار می دهد  بهره ای جز ستایش لك یمان و ثناگوئی اشرار و گفتار  تملق آمیز  نادانان نیست  و اینها نیز تا هنگامی

گویند  راستی چه دست سخاوتمندی دارد در حالیکه از بخشش به آنچه در راه خدا است بخل می ورزد    که به آنها بخشش می کند   آنها می

ایسته  شموارد کارهای نیك  بنابراین کسی که خداوند به او ثروتی بخشیده باید پیوند خویشاوندی را برقرار سازد  و صله رحم کند  از میهمانان  

زاد سازد و به فقراء و بدهکاران کمك دهد  و باید به خاطر رسیدن پاداش الهی در برابر پرداخت حقوق به خوبی پذیرائی کند  اسیران را آ

متعلق به ثروتش و مشکالتی که در این راه به او می رسد شکیبا باشد   چه این که بدست آوردن این خصال نیك موجب شرافت و بزرگی در 

 اهلل انشاء  دنیا و درك فضائل سرای دیگر خواهد شد
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 و من خطبه له عليه السالم  في االستسقاءو فيه تنبيه العباد الي وجوب استياثه رحمه هللا
اذاحبس عنهم رحمه المطر  اال و ان االرض التي تقلکم ، و السماء التي تظلکم ، 

و ال لخير ترجوانه ليکم  مطيعتان لربکم ،  و ما اصبحتا تجودان لکم ببرکتهما توجعا لکم ، و ال زلفه ا
 يبتلي عباده منکم ، و لکن امرتا بمنافعکم  فاطاعتا ، و اقيمتا علي حدود مصالحکم فقامتا  ان هللا

عند االعمال السيئه بنقض الثمرات ، و حبس البرکات ،  و اغالق خزائن الخيرات 
انه  سبحو يتذکر متذکر ، و يزدجر مزدجر و قد جعل هللا ، ليتوب تائب ، و يقلع مقلع ، 

ل السماء سببا لدرور الرزق و رحمه الخلق ، فقال سبحانه   استيفروا ربکم  انه کان غفارا يرس االستيفار 
عليکم مدرارا و يمددکم باموال و بنين  و يجعل لکم جنات و يجعل لکم انهارا   فرحم هللا 

ا اليک من تحت االستار و نامرا استقبل توبته ،  و استقال خطيئته ، و بادر منيته  اللهم انا خرج
فين االکنان ، و بعد عجيج البهائم و الولدان  راغبين في رحمتک ، و راجين فضل نعمتک ،  و خائ
تؤاخذنا  من عذابک و نقمتک اللهم فاسقنا غيثک و ال تجعلنا من القانطين ،  و ال تهلکنا بالسنين ،  و ال

ليک هم انا خرجنا اليک نشکو اليک ما ال يخفي عبما فعل السفهاء منا   ،  يا ارحم الراحمين الل
سره ،  حين الجاتنا المضايق الوعره ، و اجاءتنا  المقاح  المجدبه ، ، و اعيتنا المطالب المتع
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اللهم انا نسالک اال تردنا خائبين ، و ال تقلبنا واجمين  و ال  ، و تالحمت علينا الفتن المستصعبه 
ک ، و رزقک و رحمتک ا باعمالنا  اللهم انشر علينا غيثک و برکتتخاطبنا بذنوبنا ، و ال تقايسن

ه الحيا ، کثيره ، و اسقنا سقيا ناقعه مرويه معشبه ،  تنبت بها ما قد فات ، و تحيي بها ما قد مات ،  نافع
علي ما  المجتني ، تروي بها القيعان ، و تسيل البطنان ،  و تستورق االشجار ، و ترخص االسعار ،  انک

    شاء قديرت

  ترجمه خطبه  

که درباره طلب باران ایراد فرموده و در آن توجه داده است که هرگاه باران از مردمی گرفته شد باید به درگاه  امام علیه السالم از خطبه های  

دگار ررحمت خداوند استغاثه کنند   آگاه باشید این زمینی که شما را در بر می گیرد و آسمانی که بر شما سایه می افکند هر دو مطیع فرمان پرو

خود را به شما نه به خاطر ترس و نه برای تقرب به شما  و یا انتظار نیکی از شما می بخشند بلکه آنها مامور رساندن این دو برکات  شمایند  

و اطاعت  فرمان حق  نموده اند به آنها دستور داده شده که به مصالح شما قیام نمایند و آنها چنین کردند  خداوند  منفعت به شما هستند 

می که کارهای بد انجام می دهند با کمبود میوه ها و جلوگیری از نزول برکات  و بستن در گنجهای خیرات به روی آنان بندگان خویش را به هنگا

 آزمایش می کند این آزمایش به خاطر این است که توبه کاران توبه کنند و کسیکه باید دست از گناه بکشد خودداری  و پندپذیران پند گیرند

خداوند پاك و منزه استغفار را  سبب فراوانی روزی و رحمت بر خلق قرار داده است    از انجام کار خالف بازایستدو آنکه از گناه می ترسد 

چنانکه فرموده است  از پروردگار خود آمرزش بخواهید  که آمرزنده است برکات خویش را از آسمان بر شما فرومی بارد و با بخشش ثروت و 

و باغستانها و نهرهای آب در اختیار شما می گذارد رحمت خدای بر آن کس که به استقبال توبه بشتابد  از فرزندان شما را تقویت می کند  

بار خداوندا ما از خانه ها و زیر پوششها پس از شنیدن    خطاهای خود پوزش طلبد  و قبل از پایان زندگی عمل صالح کند  و بر مرگ پیشی گیرد
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ان بیرون آمده ایم  با اشتیاق به رحمتت و امید به فضل و نعمتت  و خوف از عذاب و کیفرت به سوی ناله حیوانات و صدای دلخراش کودک

ایسته ناش تو شتافته ایم بار پروردگارا بارانت را بر ما ببار و ما را مایوس برمگردان   و با خشك سالی و قحطی ما را هالك مساز و در اثر اعمال

د ما را مواخذه مفرما  یا ارحم الراحیمن بارالها ما به سوی تو آمده تا از چیزهائی شکایت به درگاهت آوریم که ای که بی خردان ما انجام داده ان

 از تو پنهان نیست  به هنگامی آمده ایم که مشکالت طاقت فرسا ما را مجبور ساخته  خشکسالی و قحطی ما را به این وضع درآورده و نیازهای

ی درپی فتنه های سخت دامان ما را فروگرفته   پروردگارا از تو تقاضا داریم که ما را نومید برمگردانی با حزن و پیچیده ما را خسته کرده و پ

و رحمتت  رزقاندوه سخت ما را به خانه بازنفرستی  ما را به گناهانمان مواخذه نکنی و ما را به اعمالمان مقایسه ننمائی  پروردگارا باران برکات و 

آن چنان که آن چه  ما بفرست که ما و سرزمین های ما همه را فراگیرد و ما را با آبی نافع و سودمند و رویا ننده سیراب گردان را آن چنان بر 

آبی بسیار پر نفع بس گیاه آور که تپه ها و کوهها را سیراب رودخانه ها را به راه    را خشك شده باز برویاند و آن چه را مرده زنده گرداند

   انک علي ما تشاء قديررختان را پر برگ و قیمت ها را پائین آورد  تو بر آن چه بخواهی قادری  اندازد  د
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و من خطبه له عليه السالم  مبعث الرسل  بعث هللا رسله بما خصهم به من وحيه ، و جعلهم حجه 
اال   له علي خلقه ،  لئال تجب الحجه لهم بترک االعذار اليهم ، فدعاهم بلسان الصدق الي سبيل الحق
 نان هللا تعالي قد کشف الخلق کشفه ،  ال انه جهل ما اخفوه من مصون اسرارهم و مکنو
ضمائرهم ،   ولکن ليبلوهم  ايهم احسن عمال  فيکون الثواب جزاء ، و العقاب بواء  فضل 
اهل البيت  اين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا ، کذبا و بييا علينا ،  ان رفعنا هللا و 
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 يوضعهم ، و اعطانا و حرمهم ، و ادخلنا و اخرجهم  بنا يستعطي الهدي ، و يستجلي العم
ان االئمه من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم ،  ال تصلح علي سواهم ، و ال تصلح الواله من غيرهم 
اهل الضالل  منها  آثروا عاجال و اخروا آجال ، و ترکوا صافيا ، و شربوا آجنا  کاني 
ه ، و قانظر الي فاسقهم و قد صحب المنکر فالفه ، و بسي ء به و وافقه ،  حتي شابت عليه مفار
 يحفل ما صبيت به خالئقه ،  ثم اقبل مزبدا کالتيار ال يبالي ما غرق ، او کوقع النار في الهشيم ال

 حرق  اين العقول المستصبحه بمصابيح الهدي ، و االبصار الالمحه الي منار التقوي  اين القلوب
علي  االتي و هبت هلل ، و عوقدت علي طاعه هللا  ازدحموا علي الحطام ، و تشاحو

الحرام ، و رفع لهم علم الجنه و النار ،  فصرفوا عن الجنه وجوههم ، و اقبلوا الي النار باعمالهم ،  و 
 دعاهم ربهم فنفروا و ولوا ، و دعاهم الشيطان فاستجابوا و اقبلوا 

  ترجمه خطبه  

که در مورد بعثت انبیاء ایراد فرموده است بعثت پیامبران  خداند رسوالن خویش را به وسیله وحی که ویژه  امام علیه السالم از خطبه های  

تا اینکه بهانه ای در برابر  خداوند  در اثر نفرستادن راهنما  پیامبرانش می باشد مبعوث ساخت و آنان را حجت خویش بر بندگانش قرار داد 

آگاه باشید خداوند پرده از اسرار درون بندگان  با آزمایش  ندگان را به زبان راستی به سوی حق فراخوانده نداشته باشند  و به این ترتیب ب

نه به خاطر این که او از آن چه انسان ها در درون پنهان داشته اند و اسراری که فاش نکرده اند بی خبر باشد نه   بلکه  های خود  برداشت 
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رض امتحان آورد تا کدامیك عمل نیکوتر انجام می دهند تا پاداش و کیفر مفهوم صحیح داشته باشد  زیرا تا برای این بود که آنان را در مع

  پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلمکسی صفات درونی را در قالب آشکار کند نه مستحق پاداش است نه مستوجب مجازات   برتری اهل بیت 

در علمند نه ما و این ادعا را از طریق دروغ و ستم بر ما عنوان می کردند  کجا هستند تا ببینند   که کجا هستند آنانکه ادعا می کردند راسخان 

وده خداوند ما را برتری داد و آنان را پست و خوار ساخت به ما عطا کرد و آنها را محروم ما را در حریم نعمت خویش داخل و آنان را خارج نم

شود و از منبع وجود ما نابینایان خواستار روشنائی می گردند  امامان و پیشوایان از قریش هستند و است  بوسیله ما درخواست هدایت می 

درخت وجودشان در سرزمین وجود این تیره از بنی هاشم غرس شده  این مقام درخور دیگران نیست و رهبران دیگر شایستگی این مقام را 

یا را مقدم داشتند و آخرت را ترك گفتند  آب گوارا و صاف  لذت آخرت  را رها کردند و ندارند  گمراهان قسمت دیگری از این خطبه است دن

افق وآبهای پرلجن و متعفن  هوسرانیهای دنیا  را نوشیدند  گویا فاسق آنان را می نگرم که با زشتی همنشین شده و با آن انس گرفته و آن را م

ی خویش را سفید کرده و اخالق و خوی او به رنگ گناه در آمده است  سپس همچون سیلی طبع خود یافته است  آن چنان که به وسیله گناه مو

خروشان حمله ور شده و آنچه را که غرق می کند مهم نمی داند و یا همچون شعله آتشی است که اعتنا ندارد چه چیز را می سوزاند و خاکستر 

وشنی گردند  و کجایند چشمهائی که به مناره ها و نشانه های تقوا دوخته شوند   می کند  کجایند آن عقل ها که از چراغهای هدایت خواستار ر

ای به رکجایند آن دلها که به خدا بخشیده شده اند و با یکدیگر پیمان اطاعت خدا را بسته اند    ولی افراد پست  بر متاع پست دنیا ازدحام و ب

اما  با این حال روی خود را از بهشت   و دوزخ در دیدگاه آنان برافراشته شده دست آوردن حرام به یکدیگر پهلو می زنند  پرچم بهشت  

آنها پشت کرده فرار نموده اند و   گردانیده و با کردار خود به آتش روی آور شده اند   پروردگارشان آنها را به سوی  سعادت  فراخوانده  ولی

 بان حرکت کرده اند شیطان آنان را فراخوانده دعوتش را پذیرفته و بسویش شتا
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ايا و من خطبه له عليه السالم  فناء الدنيا ايها الناِ ، انما انتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المن
،  مع کل جرعه شرق ، و في کل اکله غصص ال تنالون منها نعمه  اال بفراق اخري و ال يعمر معمر 
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بلها من ،  و ال تجدد له زياده في اکله اال بنفاد ما ق منکم يوما من عمره اال بهدم آخر من اجله
قوم رزقه ،  و ال يحيا له اثر ، اال مات له اثر ، و ال يتجدد له جديد  اال بعد ان يخلق له جديد ، و ال ت
 له نابته اال و تسق  منه محصوده  و قد مضت اصول نحن فروعها ، فما بقاء فرع بعد ذهاب

زموا المهيع  و ما احدثت بدعه اال ترک بها سنه فاتقوا البدع ، و ال اصله  ذم البدعه  منها 
 ان عوازم االمور افضلها ، و ان محدثاتها شرارها 

  ترجمه خطبه  

که درباره ناپایداری دنیا ایراد فرموده است دنیای فانی  ای مردم شما در این جهان هدف تیرهای مرگ هستید   امام علیه السالم از خطبه های  

به هیچ نعمتی نمی رسید  جز اینکه نعمت دیگری را از دست می دهید   همراه هر جرعه ای اندوهی و در هر لقمه ای امکان گلوگیر شدنی است

اینکه یك روز به مرگ نزدیکتر می شوید  هرکس هر بار غذائی می خورد از آن روزی که برایش تعیین شده و روزی از عمر شما نمی گذرد مگر 

ینکه به همان مقدار کاسته می گردد   و هیچ اثری از او بوجود نمی آید جز اینکه اثر دیگری از او می میرد چیزی برای او تازه نمی شود  جز ا

چیز برای او نمی روید مگر اینکه چیزی از او درو می شود فرزندی برایش متولد می شود اما پدری را از  و هیچ  تازه ای از او کهنه می گردد

دست می دهد   اصول و ریشه های ما درگذشتند و ما که مانده ایم فروع و شاخه های آنهائیم راستی فروع و شاخه چه بقائی بعد از رفتن 

بنابراین   از این خطبه است هیچ بدعتی ایجاد نمی شود مگر اینکه با آن سنتی متروك می گرددریشه دارد  نکوهش از بدعتها  قسمت دیگری 

از بدعت بپرهیزید و مالزم راه راست و جاده آشکار باشید  امور اصیل پیشین  و آئین پاك حق  که صحت و درستی آن مورد تردید نیست 

 برترین امور است و بدعتها بدترین کارها است 
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 46ره خطبه شما

و من کالم له عليه السالم  و قد استشاره عمر بن الخطاب في الشخوص لقتال الفرِ بنفسه  ان 
هذااالمر لم يکن نصره و ال خذالنه بکثره و ال بقله  و هو دين هللا الذي اظهره ، و جنده الذي 

ز وعده جاعده و امده ، حتي بلغ ما بلغ ،  و طلع حيث طلع ، و نحن علي موعد من هللا ، و هللا من
،  و ناصر جنده و مکان القيم باالمر مکان النظام من الخرز يجمعه و يضمه   فان انقطع النظام 
ثيرون تفرق الخرز و ذهب ، ثم لم يجتمع بحذافيره ابدا  و العرب اليوم ، و ان کانوا قليال ، فهم ک

هم دونک نار لباالسالم ،  عزيزون باالجتماع فکن قطبا ، و استدر الرحا بالعرب ،  و اص
الحرب ، فانک ان شخصت من هذه االرض  انتقضت عليک العرب من اطرافها و 
اقطارها ،  حتي يکون ما تدع وراءک من العورات اهم اليک مما بين يديک  ان 

فاذا اقتطعتموه  االعاجم ان ينظروا اليک غدا يقولوا  هذا اصل العرب ، 
فاما ما ذکرت من مسير القوم  طمعهم فيک استرحتم ، فيکون ذلک اشد لکلبهم عليک ، و 

الي قتال المسلمين ،  فان هللا سبحانه هو اکره لمسيرهم منک ، و هو اقدر علي تييير ما يکره  و اما ما 
 ونه ذکرت من عددهم ، فانا لم نکن نقاتل فيما مضي بالکثره ،  و انما کنا نقاتل بالنصر و المع



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

83 

  ترجمه خطبه  

پس از مشورت عمرابن خطاب در این که شخصا برای جنگ با ایران حرکت کند  بخاطر حفظ موجودیت اسالم و  ه السالم امام علیاز سخنان  

مسلمین  به او فرموده است   پیروزی و شکست این امر  اسالم  بستگی به فزونی و کمی جمیعت نداشته  این دین خدا است که آن را پیروز 

ی کرد تا به آن جا که باید برسد رسید  و به هر جا که باید طلوع کند طلوع نمود از ناحیه خداوند به ساخت و سپاه او است که آن را آماده و یار

 ما وعده پیروزی داده شده و می دانیم خداوند به وعده خود جامه عمل خواهد پوشانید  و سپاه خویش را یاری خواهد فرمود  موقعیت زمامدار

ظام می کشد و آنها را جمع کرده ارتباط می بخشد   اگر ریسمان از هم بگسلد مهره ها پراکنده می همچون ریسمانی است که مهره ها را در ن

ا با شوند و هر کدام بجائی خواهد افتاد و سپس هرگز نتوان همه را جمع آوری نمود  و از نو نظام بخشید  عرب امروز گرچه از نظر تعداد کم ام

اجتماع و هماهنگی عزیز و قدرتمند است  بنابراین تو همچون محور آسیاب باش و جامعه را بوسیله ی  پیوستگی به اسالم فراوان  و با اتحاد و

  مسلمانان عرب به گردش در آور  و با همکاری آنها در نبرد آتش جنگ را برای دشمنان شعله ور ساز زیرا اگر شخصا از این سرزمین خارج شوی

که  آن چه پشت سر گذاشته ای مهمتر از آن است که   انت بیرون خواهد برد  و آنگاه خواهی یافتعرب از اطراف و اکناف سر از زیر بار فرم

اگر قطعش کنید راحت می گردید و این فکر  اگر چشم عجمها فردا بر تو افتد خواهند گفت  این اساس و ریشه عرب است  در پیش روداری  

و سرسخت تر خواهد ساخت   و این که یادآور شدی  آنها به جنگ مسلمانان آمده اند و  آنها را در مبارزه با تو و طمع در نابودیت حریص تر

 دناراحت هستی  خداوند سبحان بیش از تو این کار را مکروه می دارد و او بر تغییر آنچه نمی پسندد تواناتر است   و اما یادآوریت در مور

رد روی تعداد تکیه نمی کردیم  بلکه به یاری و کمك خداوند دست به مبارزه میزدیم  تعداد زیاد سربازان دشمن  بدان  که ما در گذشته در نب

   و پیروز می شدیم
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ق ا ، صلي هللا عليه و آله ، و بالحمـحمدفبعث هللا  و من خطبه له عليه السالم  اليايه من البعثه 
بينه  ليخرج عباده من عباده االوثان الي عبادته ،  و من طاعه الشيطان الي طاعته ، بقرآن قد
انکروه  و احکمه ،  ليعلم العباد ربهم اذ جهلوه ، و ليقروا به بعد اذ جحدوه ،  و ليثبتوه بعد اذ

وفهم من سطوته ،  و راوه بما اراهم من قدرته ، و خ فتجلي لهم سبحانه في کتابه  من غير ان يکونوا
عليکم  کيف محق من محق بالمثالت و احتصد من احتصد بالنقمات  الزمان المقبل  و انه سياتي

من بعدي زمان ليس فيه شي ء اخفي من الحق ،  و ال اظهر من الباطل و الاکثرمن الکذب علي هللا 
ق منه سلعه ابور من الکتاب اذا تلي حق تالوته ،  و ال انفورسوله ،  و ليس عند اهل ذلک الزمان 

اذا حرف عن مواضعه ، وال في البالد شي ء انکر من المعروف ،  و ال اعرف من المنکر 
ن ، و فقد نبذ الکتاب حملته ، و تناساه حفظته   فالکتاب يومئذ و اهله طريدان منفيا

الزمان في الناِ  فالکتاب و اهله في ذلکصاحبان مصطحبان في طريق واحد  ال يؤويهما مؤو 
رقه ، و ليسا فيهم ،  و معهم و ليسا معهم الن الضالله ال توافق الهدي ،  و ان اجتمعا فاجتمع القوم علي الف

و افترقوا علي الجماعه ،  کانهم ائمه الکتاب و ليس الکتاب امامهم ، فلم يبق عندهم منه اال 
علي  زبره و من قبل ما مثلوا بالصالحين کل مثله ،  و سموا صدقهم اسمه ،  و ال يعرفون اال خطه و
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و انما هلک من کان قبلکم بطول آمالهم و تييب  هللا فريه ، و جعلوا في الحسنه عقوبه السيئه 
عه و آجالهم ،  حتي نزل بهم الموعود الذي ترد عنه المعذره ، و ترفع عنه التوبه ،  و تحل معه القار

لناِ  ايها الناِ ، انه من استنصح هللا وفق ، و من اتخذ قوله دليال هدي  للتي هي اقوم   النقمه  عظه ا
،  فان جار هللا آمن ، و عدوه خائف ، و انه ال ينبيي  لمن عرف عظمه هللا ان يتعظم ، فان 
ه  فال ل رفعه الذين يعلمون ما عظمته ان يتواضعوا له ،  و سالمه الذين يعلمون ما قدرته ان يستسلموا

تنفروا من الحق نفار الصحيح من االجرب ، و الباري من ذي السقم  و اعلموا انکم لن تعرفوا 
ي نقضه  و لن الرشد حتي تعرفوا الذي ترکه ،  و لن تاخذوا بميثاق الکتاب حتي تعرفوا الذ
وت الجهل متمسکوا به حتي تعرفوا الذي نبذه فالتمسوا ذلک من عند اهله ،  فانهم عيش العلم ، و 

هم الذين يخبرکم حکمهم عن علمهم  و صمتهم عن منطقهم ، و ظاهر هم عن باطنهم ،  ال يخالفون 
 الدين و ال يختلفون فيه ، فهو بينهم شاهد صادق ، و صامت ناطق 

  ترجمه خطبه  

صلی اهلل علیه و آله و سلم را به حق مبعوث مـحمدخداوند   پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلمهدف از بعثت  امام علیه السالم از خطبه های  

   دساخت تا بندگانش را از پرستش بتها خارج و به عبادت خود دعوت کند  و آنها را از زیر بار طاعت شیطان آزاد ساخته به اطاعت خود سوق ده
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گانیکه خدای را نمی شناختند پروردگار خویش را این دعوت را  به وسیله قرآنی که آن را بیان روشن و استوار گردانید آغاز نمود  تا بند

د را در زه خوبشناسند و همانها که وی را انکار می کردند اقرار به او نمایند  و تا وجود او را پس از انکار اثبات کنند  بنابراین خداوند پاك و من

را از سطوت خویش برحذر داشته  و چگونگی نابودی ملت  کتاب خویش  بدون اینکه وی را ببینند به وسیله آیاتی از قدرتش ارائه داده آنان

 ها و دورشدنشان وسیله عقوبت ها و کیفرها به آنان ارائه فرموده است   دورنمای آینده   آگاه باشید  به زودی پس از من زمانی فراخواهد

یافت نخواهد شد   نزد مردم آن زمان کاالئی کسادتر رسید که چیزی پنهان تر از حق  آشکارتر از باطل فراوان تر از دروغ به خدا و پیامبرش 

و  و کاالئی پر خریدارتر از آن نخواهد بود هرگاه از معنی اصلی تحریف گردد  از قرآن یافت نمی شود اگر آن را درست تالوت و تفسیر کنند 

از منکر پیدا نخواهد شد  حامالن قرآن آن را کناری نیکها   آشناتر   طبق دلخواه افراد تفسیر شود  و در شهرها چیزی ناشناخته تر از معروف

 افکنده و حافظانش آنرا فراموش می کنند   در آن روز قرآن و پیروان مکتبش هر دو از میان مردم رانده و تبعید می شوند و هر دو همگام و

ز بین مردمند اما میان آنها نیستند  با آنهایند مصاحب یك دیگر و در یك جاده گام می نهند  و کسی پناهشان نمی دهد قرآن و اهلش در آن رو

مردم در آن روز بر تفرقه و پراکندگی اتحاد   ولی با آنها نیستند چه اینکه گمراهی با هدایت هماهنگ نشود  گرچه کنار یکدیگر قرار گیرند

ای آنان نیست  در این هنگام  جز نامی از قرآن کرده و در اتحاد و یگانگی پراکندگی دارند   گویا این مردم پیشوایان قرآنند و قرآن پیشو

غ ونزدشان باقی نماند  و جز خطوط آن چیزی نشناسند از دیرزمان افراد صالح و نیکوکار را کیفر می کردند  صدق و راستی آنان را افترا و در

بودند در اثر آرزوهای طوالنی و پنهان بودن سرآمد بر خدا می نامیدند و در برابر اعمال نیك کیفر گناه قرار می دادند   آنان که پیش از شما 

زندگی هالك شدند  تا آنکه مرگشان فرارسید مرگی که عذرها را رد می کند و با فرارسیدنش درهای توبه بسته می شود  و حوادث سخت و 

اعت اوامرش را بنماید  موفق می شود و مجازاتها با آن فرومی بارد  اندرز به مردم  ای مردم هر کس از خداوند درخواست نصیحت کند  و اط

ن آنکس که قول خداوند را دلیل و راهنمای خود قرار دهد به استوارترین راه هدایت یابد   زیرا کسی که به خدا پناه آورد ایمن گردد و دشم

و عظمت آنان که از مقام بزرگ خداوند همواره خائف است  سزاوار نیست  آن کس که عظمت خدایرا شناخت خود را بزرگ بشمرد بلکه بزرگی 

 خدا آگاه می شوند در این است که در برابرش متواضع  و سالمت آنان که از قدرت نامحدود او آگاهند این است که در برابرش تسلیم گردند  

ر ه راه حق را نخواهید شناخت مگبنابراین از حق فرار نکنید آن گونه که انسان سالم از گر و تندرست از بیمار فرار می کند  آگاه باشید هیچ گا

گاه آاینکه آنها که آن را ترك گفته اند بشناسید   و هرگز به پیمان قرآن وفادار نخواهید بود مگر اینکه از کسی که آن پیمان را شکسته است 

ها  از اهلش بخواهید  زیرا آنها باشید  و هرگز به آن تمسك نخواهید جست مگر اینکه به کسی که آن را دور انداخته پی ببرید  و این آگاهی
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زندگی علم و مرگ جهلند آنهایند که حکمشان شما را از علمشان  سکوتشان شما را از منطقشان و ظاهرشان از باطنشان آگاهی می دهد   

 ست سخنگو اینان نه با دین مخالفت می کنند و نه در آن اختالف دارند بنابراین دین در میان آنان گواهی است صادق و ساکتی ا

 48خطبه شماره 

کل واحد منهما يرجو االمر له ، و يعطفه  و من کالم له عليه السالم  في ذکر اهل البصره 
 عليه دون صاحبه ،  ال يمتان الي هللا بحبل ، و ال يمدان اليه بسبب  کل واحد منهما حامل ضب
لصاحبه و عما قليل يکشف قناعه به  و هللا لئن اصابوا الذي يريدون لينتزعن هذا نفس هذا ، 

لهم السنن ،  وقدم لهم الخبر  فاين المحتسبون فقد سنتو لياتين هذا علي هذا  قد قامت الفئه الباغيه ، 
و هللا ال اکون کمستمع اللدم ، يسمع الناعي ، و يحضر  و لکل ضله عله ، و لکل ناکث شبهه 

 الباکي ، ثم ال يعتبر 

  ترجمه خطبه  

هرکدام از آن دو  طلحه و زبیر  امید دارد که زمامداری و حکومت  که در مورد اهل بصره و طلحه و زبیر فرموده  امام علیه السالم از سخنان  

به دست او افتد و آن را به سوی خود می کشد نه بسوی رفیقش  آنها نه به رشته ای از رشته های محکم الهی چنگ زده اند و نه بوسیله ای 

رده از روی آن برداشته می شود   به خدا سوگند اگر به هر کدام بار کینه رفیق خویش را بدوش می کشد و بزودی پ به او نزدیك شده اند 

 سآنچه می خواهند برسند این یکی جان دیگری را می گیرد و آن یکی این را از میان می برد  گروهی طغیانگر و فتنه انگیز بپا خواسته اند پ



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

88 

ان بیان شده  و اخبار امروز را قبال به آنان گفته اند  آنها که حقایق را به خاطر خدا آشکار می سازند کجایند  در حالیکه سنت پیامبر برایش

برای هر گمراهی علت و سببی است و برای عهدشکنی بهانه ای  بخدا سوگند من همچون کسی نخواهم بود که صدای بر سر و سینه کوبیدن و 

 ندای مخبر مرگ را بشنود و چشمهای گریان را به بیند اما عبرت نگیرد 
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کالم له عليه السالم  قبل موته  ايها الناِ ، کل امري ء الق ما يفر منه في فراره االجل مساق النفس   و من
و الهرب منه موافاته کم اطردت االيام ابحثها عن مکنون هذا االمر  فابي هللا اال اخفاءه 

ه ،  فال تضيعوا سنته آل صلي عليه و مـحمدهيهات علم مخزون  اما وصيتي  فاهلل ال تشکروا به شيئا ، و 
اقيموا هذين العمودين ، و اوقدوا هذين المصباحين ،  و خالکم ذم ما لم تشردوا حمل 

و خفف عن الجهله رب رحيم ، و دين قويم ، و امام عليم انا باالمس  کل امري ء منکم مجهوده ، 
بت الوطاه في ان تث صاحبکم ،  و انا اليوم عبره لکم ، و غدا مفارقکم غفر هللا لي ولکم 

هذه المزله فذاک ،  و ان تدحض القدم فانا کنا في افياء اغصان ، و مهاب رياح ، و 
تحت ظل غمام ،  اضمحل في الجو متلفقها ، و عفا في االرض مخطها  و انما کنت جارا 
جاورکم بدني اياما ، وستعقبون مني جثه خالء  ساکنه  بعد حراک ، و صامته بعد نطق 
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،  و خفوت اطراقي ، و سکون اطرافي ، فانه اوعظ للمعتبرين من ليعظکم هدوي 
المنطق البليغ  و القول المسموع و داعي لکم و داع امري ء مرصد للتالقي  غدا ترون ايامي 

 ، و يکشف لکم عن سرائري ،  و تعرفونني بعد خلو مکاني وقيام غيري مقامي 

  ترجمه خطبه  

که قبل از مرگ خویش فرموده  ای مردم هر کس از آنچه فرار می کند  مرگ  در همان حال فرار آن را مالقات  امام علیه السالم از سخنان  

 خواهد کرد اجل سرآمد زندگی و پایان حیات  و فرار از آن رسیدن به آن خواهد بود چه روزهائی که من به بحث و کنجکاوی از اسرار و حقیقت

جز اخفای آن را نخواست  هیهات علمی است پنهان و مربوط به عالم غیب  اما وصیت من این است که  هیچ  ولی خداوند این امر اجل  پرداختم 

ص  این است که  سنت و شریعت او را ضایع مگردانید این دو ستون   مـحمدچیز را شریك خدا قرار ندهید  و جز خدا را نپرستید  و درباره 

وغ را فروزان نگهدارید  و مادام که از حق منحرف نگشته اید هیچ نقش و مذمتی نخواهید داشت محکم را بر پا دارید و این دو چراغ پرفر

برای هر کس به اندازه توانائیش وظیفه ئی تعیین  و به افراد جاهل و نادان تخفیف داده شده است پروردگاری رحیم دینی استوار و امام و 

بودم  امروز مایه عبرت شمایم و فردا از شما جدا خواهم شد خداوند من و شما را مشمول پیشوائی آگاه دارید  من دیروز رهبر و همراه شما 

جهان  نرحمت خویش گرداند  اگر من از این ضربت در این لغزشگاه  دنیا  نجات یابم  شما به مقصود خود رسید ه اید   و اگر گامها بلغزد و از ای

ها و مسیر وزش بادها و زیر سایه ابرهای متراکم آسمان  که پراکنده شدند و آثارشان در  رخت بربندم ما نیز مانند دیگران  در سایه شاخه

روی زمین محو شد خواهیم بود  من از همسایگان شما بودم که چند روزی در کنار شما زیستم و به زودی از من جسدی بی روح و ساکن  پس 

ند  هم اکنون  باید سکوت من  بی حرکتی دست و پا و چشمها و اندامم موجب از آن همه حرکات و خاموش پس از آن همه گفتار بازخواهدما

اع دپند و اندرز و موعظه شما گردد زیرا این حالت برای کسانی که بخواهند عبرت گیرند از هر منطق رسا   و گفتار موثر عبرت انگیزتر است  و

ت پروردگار است  فردا ارزش ایام زندگی مرا به خوبی خواهید دانست و و خداحافظی من با شما وداع و خداحافظی کسی است که آماده مالقا
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مکنونات خاطر و ناراحتی درونیم برایتان آشکار خواهد شد  و پس از آنکه جای مرا خالی دیدید و دیگری بجای من نشست کامال مرا خواهید 

 شناخت 

 50خطبه شماره 

و من خطبه له عليه السالم  يومي فيها الي المالحم و يصف فئه من اهل الضالل  و اخذوا يمينا 
و شماالظعنا في مسالک اليي ، و ترکا لمذاهب الرشد  فال تستعجلوا ما هو کائن مرصد ، و ال 
تستبطئوا ما يجي ء به اليد  فکم من مستعجل بما ان ادرکه ود انه لم يدرکه و ما اقرب 

م من تباشير  غد يا قوم ، هذا ابان ورود کل موعود ،  و دنو من طلعه ما ال تعرفون اال و ان اليو
ق فيها رقا ، و من ادرکها منا يسري فيها بسراج منير ،  و يحذو فيها علي مثال الصالحين ، ليحل فيها ربقا ، و يعت

ولو تابع نظره  ثم  هيصدع شعبا ، و يشعب صدعا ،  في ستره عن الناِ ال يبصر القائف اثر
ِ و يرمي بالتفسير في مسامعهم ، و ييبقون کا ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل تجلي بالتنزيل ابصارهم ، 

 يير ، الحکمه بعد الصبوح  في الضالل  منها  و طال االمد بهم ليستکملوا الخزي ، و يستوجبوا ال
منوا علي و اشالوا ، عن لقاح حربهم ،  لم ي حتي اذا اخلولق االجل ، و استراح قوم الي الفتن ،
حتي اذا وافق وارد القضاء انقطاع  هللا بالصبر ، و لم يستعظموا بذل انفسهم في الحق 
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مده البالء ،  حملوا بصائرهم علي اسيافهم ، و دانوا لربهم بامر واعظهم ،  حتي اذا قبض 
ي الوالئج ب ،  و غالتهم السبل ، و اتکلوا علهللا رسوله صلي هللا عليه و آله ، رجع قوم علي االعقا

، و وصلوا غير الرحم ،  و هجروا السبب الذي امروا بمودته و نقلوا البناء عن رص اساسه ،  
فبنوه في غيرموضعه معادن کل خطيئه ، وابواب کل ضارب في غمره  قد ماروا في 

دين طع الي الدنيا راکن ، او مفارق للالحيره ، و ذهلوا في السکره ، علي سنه من آل فرعون   من منق
 مباين 

  ترجمه خطبه  

که در آن از حوادث آینده پیشگوئی کرده وگروهی از اهل ضالل را توصیف می کند  همچنان به چپ و راست  امام علیه السالم از خطبه های  

 متمایل می شوند و در ضاللت و گمراهی گام می نهند و جاده های مستقیم هدایت را رها می سازند  درباره آنچه باید باشد و مهیا است عجله

رید  چه این که بسیارند افرادی که برای چیزی عجله می کند که اگر به دست آورند  پشیمان شده  و مکنید و آن چه را فردا می آید دور مشم

دوست دارند هرگز به آن نرسیده بودند  و چه امروز به فردا نزدیك است   ای جمعیت اکنون هنگام رسیدن آن فتنه هائی است که به شما 

ول و مبهم است بدانید آن کس از ما  مهدی ما  که آن فتنه ها را دریابد با چراغی روشن وعده داده شده  و نزدیکی طلوع آن چه بر شما مجه

د ا آزاگر در آن گام می نهد  و بر همان سیره و روش صالحان  پیامبر و ائمه  ع   رفتار می کند تا گره ها را بگشاید  بردگان و ملتهای اسیر ر

جویان پراکنده را گرد هم آورد   و این رهبر  سالها  در پنهانی از مردم به سر می برد آن چنان سازد جمعیتهای گمراه و ستمگر را پراکنده و حق

سپس گروهی برای درهم کوبیدن فتنه ها مهیا می گردند هم    که پی جویان اثر قدمش را نبینند گرچه بسیار در یافتن اثرش جستجو کنند

قرآن روشنی می گیرد  و معانی آیاتش به گوش آنان افکنده می شود و شامگاهان و  چون مهیا شدن شمشیر به دست تیر گر  چشم اینان با
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و معارف الهی سیراب می گرداند  قمست دیگری از این خطبه درباره دشمنان گمراه پیامبر صلی اهلل علیه و آله و  حکمتصبح گاهان را جام 

های طوالنی به آنها مهلت داده شد تا رسوائی را به سر حد نهائی برسانند  گروه اول  مدت  سلم و گروهی ضعیف االیمان و مسلمانان راستین 

ست د و مستحق دگرگونی  نعمتهای خدا  گردند  تا اجل آنها به سر رسید  گروهی  از ضعیف االیمانها  به خاطر راحتی به این فتنه ها پیوستند و

زم به خرج دادند   و بر خداوند در صبر و استقامتشان منتی نگذاردند و جانبازی از مبارزه در راه حق کشیدند  اما مسلمانان راستین مقاومت ال

ل در راه حق را بزرگ نشمردند  تا آنکه فرمان خدا آزمایش را به سر آورد   این گروه مبارز  آگاهی و بینائی خویش را بر شمشیرهای خود حم

به پرستش پروردگار خویش پرداختند   تا آن که خداوند پیامبرش   ه و آله و سلمکردند و به امر واعظ و پنددهنده خود  پیامبر صلی اهلل علی

ندان  ورا به سوی خویش فراخواند  گروهی به قهقرا برگشتند  و اختالف و پراکندگی آنها را هالك ساخت و تکیه بر غیر خدا کردند و با غیر خویشا

که فرمان داشتند به آن مودت ورزند کناره گرفتند و بناء و اساس والیت و رهبری جامعه پیوند برقرار نمودند  و از وسیله ای   اهل بیت پیامبر

آنها ی اسالمی را از محل خویش برداشته   در غیر آن نصب کردند   اینان  معادن تمام خطاهایند و درهای همه گمراهان و عقیده مندان باطلند  

گروهی تنها به دنیا پرداختند و به آن  دانی دیوانه وار بر روش آل فرعون فرورفتند  در حیرت و سرگردانی غوطه ور شدند و در مستی و نا

 تکیه کردند و یا آشکارا از دین جدا گشتند 

 51خطبه شماره 

و من خطبه له عليه السالم  يحذر من الفتن هللا و رسوله  و احمد هللا و استعينه علي مداحر 
ائله و مخاتله و اشهد ان ال اله اال هللا ، و اشهد ان الشيطان و مزاجره ،  و االعتصام من حب

ءت نهج البالغه م    عبده و رسوله ، و نجيبه و صفوته ال يؤازي فضله ، و ال يجبر فقده  اضا  امـحمد
يم ، و به البالد بعد الضالله المظلمه ، و الجهاله اليالبه و الجفوه الجافيه ،  و الناِ يستحلون الحر
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ر العرب يستذلون الحکيم ، يحيون علي فتره ، و يموتون علي کفره  التحذير من الفتن  ثم انکم معش
وا في قتام اغراض باليا قد اقتربت فاتقوا سکرات النعمه  و احذروا بوائق النقمه ، و تثبت

العشوه ،  و اعوجاج الفتنه عند طلوع جنينها ، و ظهور کمينها ، و انتصاب قطبها 
م ار رحاها تبدا في مدارج خفيه ، و تؤول الي فظاعه جليه  شبابها کشباب اليال،  و مد

هم ، و آثارها کاثار السالم ، يتوارثها الظلمه بالعهود  اولهم قائد الخرهم ، و آخرهم مقتد باول
القائد من بوع ، و يتنافسون في دنيا دنيه ، و يتکالبون علي جيفه مريحه  و عن قليل يتبرا التابع من المت ، 

، و  و يتالعنون عند اللقاء ثم ياتي بعد ذلک طالع الفتنه الرجوف المقود ، فيتزايلون بالبيضاء ، 
هواء عند القاصمه الزحوف ،  فتزيغ قلوب بعد استقامه ،  و تضل رجال بعد سالمه ، و تختلف اال

مته ،  يتکادمون فيها ها حطهجومها ، و تلتبس االراء عند نجومها  من اشرف لها قصمته ، و من سعي في
تکادم الحمر في العانه قد اضطرب معقود الحبل ،  و عمي وجه االمر تييض فيها الحکمه 
ها ، و تنطق فيها الظلمه ،  و تدق اهل البدو بمسحلها ، و ترضهم بکلکلها  يضيع في غبار

ماء ، و تثلم دالوحدان ، و يهلک في طريقها الرکبان ،  ترد بمر القضاء ، و تحلب عبي  ال
منار الدين ،  و تنقض عقد اليقين يهرب منها االکياِ ،  و يدبرها االرجاِ مرعاد مبراق ، 
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بين قتيل   کاشفه عن ساق تقطع فيها االرحام ،  و يفارق عليها االسالم بريها سقيم ، و ظاعنها مقيم  منها
کونوا انصاب الفتن ، و ن ، فال تمطلول ، و خائف مستجير ،  يختلون بعقد االيمان و بيرور االيما

اعالم البدع  و الزموا ما عقد عليه حبل الجماعه ، و بنيت عليه ارکان الطاعه ،  و 
اقدموا علي هللا مظلومين ، و ال تقدموا عليه ظالمين ،  و اتقوا مدارج الشيطان ، و 

يکم المعصيه ، و لمهاب  العدوان ، و ال تدخلوا بطونکم لعق الحرام ،  فانکم بعين من حرم ع
 سهل لکم سبل الطاعه 

  ترجمه خطبه  

جب از خطبه های امام علیه السالم که در آن مردم را از فتنه ها برحذر می داردخدا و پیامبرش  خدای را می ستایم و از او بر اعمالی که مو 

ی شیطان از او یاری می طلبم و گواهی می دهم که جز طرد و منع شیطان است کمك می جویم  و برای مصونیت از گرفتاری در دامها و فریب ها

ص   بنده و فرستاده برگزیده و انتخاب شده او است  در فضل و برتری همتائی   مـحمدخداوند یکتا معبودی نیست  و شهادت می دهم که 

ندارد و جبران فقدان وی نگردد   شهرهای جهان به وجود او روشن گشت بعد از آن که گمراهی وحشتناکی همه جا را فراگرفته بود و جهل بر 

ام را حالل می شمردند  و دانشمندان را تحقیر می کردند و بدون آئین افکار غالب و قساوت و سنگدلی بر دلها مسلط گشته بود  و مردم حر

ه کالهی زندگی کرده و در حال کفر و بی دینی جان می سپردند   از فتنه ها برحذر باشید   هم اکنون شما ای گروه عرب اهداف بالهائی هستید 

ما است برحذر باشید  در گرد و غبار پیش آمدها که به درستی واقع نزدیك شده از مستی نعمت ها بپرهیزید  و از بالهائی که کیفر اعمال ش

وی ارا نمی توان دید  و در فتنه های درهم پیچیده به هنگام تولد نوزاد فتنه و آشکارشدن باطن آن و برقراری قطب  و مدار آسیای آن با کنجک

رجات شدید و روشن منتهی می گردد  رشد آن هم چون رشد جوانان و بصیرت قدم بردارید فتنه هائی که کم کم از مراحل ناپیدا شروع و به د
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و آثاری که بر پیکرها وارد می سازد هم چون آثار سنگ های سخت و محکم است  ستم کاران آن را طبق پیمانها از یکدیگر به ارث می برند  

ای پست بر هم سبقت می جویند و همچون سگان به نخستین آنان رهبر آخرین و آخرینشان پیرو نخستین است   اینان در بدست آوردن دنی

به  وجان مرداری بدبو می افتند  طولی نمی کشد که تابع از متبوع و رهبر از پیرو بیزاری می جوید اینها با بغض و کینه از هم جدا می شوند  

نده آغاز خواهد شد   در این موقع  قلبهائی پس سپس فتنه ای اضطراب آور شکننده و نابودکن  هنگام مالقات یکدیگر را لعن و نفرین می کنند

 شاز استواری می لغزند  و مردانی پس از درستی و سالمت گمراه می گردند افکار به هنگام هجوم این فتنه پراکنده  و عقائد پس از آشکارشدن

 الش کند  وی را در هم می کوبد در اینمشتبه می شوند  آن کسی که به مقابله اش برخیزد پشتش را می شکند و کسی که در فرونشاندنش ت

میان فتنه جویان همچون گورخران یکدیگر را گاز میگیرند و رشته های سعادت و آئین واقعی که محکم شده لرزان می گردد  و چهره واقعی 

یه نشینان را با پیش در و دانش فروکش می کند ستمگران به سخن می آیند  و زمام را بدست می گیرند   باد حکمتامر ناپیدا می ماند  

 آمدش در هم کوبد و با سینه و سخت ترین نیرویش آنها را له می سازد  تنهایان و پیادگان در غبار آن گم می شوند و سواران در میان راهش

ن را از بین می برد نابود گردند  با تلخی و سرسختی وارد شود و خونهای تازه و خالص را می دوشد  نشانه های دین را خراب می کند  و یقی

ی دافراد زیرك و عاقل از آن بگریزند  و افراد پلید در تدبیر آن بکوشند آن فتنه بسیار پر رعد و برق است و پر مشقت در آن پیوند خویشاون

ه است این خطبقطع گردد  و از اسالم جدائی حاصل شود  آنچنان شدید است که تندرستانش بیمار و کوچ کنندگانش مقیمند  قسمت دیگری از 

با سوگندها آنها را فریب می دهند و با تظاهر به ایمان  در میان آنها کشته ای هست که خونش به هدر رفته و افراد ترسانی که طالب امانند 

د ت بر آن نباشآنها را گول می زنند سعی کنید شما پرچم فتنه ها و نشانه بدعتها نباشید  آن چه را که پیوند جماعت گره خورده و ارکان اطاع

 درها مسازید  مظلوم بر خداوند وارد شوید بهتر از آن است که ظالم بر او وارد شوید نه تن به ستم بدهید و نه ستم کنید و اگر ناچار شوی

 خویشستم بکشید بهتر از آن است که ستم کنید   از گام نهادن به راههای شیطان و سرزمین های ستم بپرهیزید و لقمه حرام وارد شکم 

 نسازید  زیرا شما زیر نظر کسی هستید که گناه را بر شما تحریم و راههای طاعت را برای شما آسان ساخته است 
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 ، و صفات ائمه الدين  الحمد جل جـاللهو من خطبه له عليه السالم  في صفات هللا 
ستلمه هلل الدال علي وجوده بخلقه ، و بمحدث خلقه علي ازليته ،  و باشتباههم علي ان ال شبه له ال ت

المشاعر ، و ال تحجبه السواتر ،  الفتراق الصانع و المصنوع ، و الحاد و المحدود ، و الرب 
و السميع ال باداه  معني حرکه و نصب ، و المربوب ،  االحد بال تاويل عدد ، و الخالق ال ب
و البائن ال بتراخي مسافه ، و الظاهر ال برؤيه ، و  ، و البصير ال بتفريق آله ، و الشاهد ال بمماسه ، 

بان من االشياء بالقهر لها ، و القدره عليها ، و بانت االشياء منه بالخضوع له ، و  الباطن ال بلطافه 
حده ، و من حده فقد عده ،  و من عده فقد ابطل ازله ، و  الرجوع اليه  من وصفه فقد

اين   فقد حيزه عالم اذا ال معلوم ،  و رب اذ ال   من قال   کيف   فقد استوصفه ،  و من قال 
مربوب ، و قادر اذ ال مقدور  ائمه الدين  منها  قد طلع طالع ، و لمع المع ، و الح الئح ، و 

لمجدب بقوم قوما ، و بيوم يوما ، و انتظرنا اليير انتظار ا اعتدل مائل ،  واستبدل هللا
المطر  و انما االئمه قوام هللا علي خلقه ، و عرفاؤه علي عباده  و ال يدخل الجنه اال من عرفهم و 
عرفوه ، و ال يدخل النار اال من انکرهم و انکروه  ان هللا تعالي خصکم باالسالم ، و استخلصکم له 

اسم سالمه ، و جماع کرامه اصطفي هللا تعالي منهجه ،  و بين حججه ، من ظاهر ،  و ذلک النه 
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ح الظلم ،  ال علم ، و باطن حکم ال تفني غرائبه ،  و ال تنقضي عجائبه فيه مرابيع النعم ، و مصابي
ماه ، و تفتح الخيرات اال بمفاتيحه ، و ال تکشف الظلمات اال بمصابيحه  قد احمي ح

 شفاء المستشفي ، و کفايه المکتفي  ارعي مرعاه فيه

  ترجمه خطبه  

که درباره صفات خداوند و اوصاف پیشوایان دین ایراد فرموده  ستایش مخصوص خداندی است که آفرینش  امام علیه السالم از خطبه های  

مخلوقش دلیل وجود او است و حادث بودن آنها دلیل ازلیت وی  و شباهت داشتن مخلوقات  به یکدیگر  دلیل آن است که شبیه و نظیر ندارد  

زیرا صانع و مصنوع با هم فرق دارد و محدودکننده  و پوششها اصل وجودش را مستور نمی سازند عقلها کنه ذاتش را درك نمی کنند و پرده ها 

 دو محدودشونده و پروردگار و پرورده شده با هم متفاوتند   یکی است ولی نه به معنی وحدت عددی بلکه به این معنا که شبیه و نظیر و مانن

و رنجی در این راه متحمل می شود  شنوا است ولی نه اینکه وسیله شنوائی در اختیار داشته ندارد خالق و آفریننده است اما نه اینکه حرکت 

باشد بینا است ولی نه اینکه به وسیله ی چشم و بازکردن پلك ها، قدرت مشاهده پیدا کند در همه جا حاضر است نه اینکه مماس با اشیاء 

از  وجودات باشدآشکار است نه با دید چشم ، پنهان است نه بخاطر کوچکی و ظرافت ،باشد از همه جدا است ولی نه اینکه مسافتی بین او و م

موجودات با غلبه و قدرت جدا است ، و موجودات بخاطر خضوع در برابرش و رجوع بسویش از او مباین هستند  کسی که او را با صفات مخلوقات 

و آنکس که او را بشمارش آورد ازلیتش را    ا به شمارش درآوردهتوصیف کند محدودش ساخته و کسی که برایش حدی تعیین کند وی ر

 دابطال کرده  و کسی که بپرسد چگونه است توصیفش کرده  و هر که بگوید  کجا است  مکان برای او قائل شده عالم بوده آنگاه که معلومی وجو

بوده حتی در آن زمان که مقدوری وجود نداشت   قسمت دیگری  نداشت  مالك و پروردگار بوده حتی آن زمان که پرورده ای نبود قادر و توانا

پیشوایان دین   طلوع کننده ای طالع شد درخشنده ای درخشید و آشکارشونده ای آشکار گردید   از این خطبه  که اشاره به پیامبر اسالم است

ی تبدیل و روزی را در مقابل روزی قرار داد  ما همانند آنچه از جاده حق منحرف گشته بود به راه راست بازگشت   خداوند گروهی را به گروه
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هیچکس جز  کسانی که در خشکسالی منتظر بارانند در انتظار دگرگونی بودیم   پیشوایان مدبران الهی بر مردمند و رؤسای بندگان اویند 

ان را انکار کند و آنان هم او را انکار کنند وارد کسی که آنها را بشناسد و آنها نیز او را بشناسند وارد بهشت نخواهد شد  و جز کسی که آن

 دوزخ نگردد   خداوند اسالم را ویژه شما قرار داد و شما را برای آن برگزید و این بخاطر آن است که اسالم از سالمت گرفته شده و کانون

 تحکمقرآن را فروفرستاد  که ظاهرش علم و باطنش بزرگواری است  خداوند منهج و طریق اسالم را برگزید  و حجتها و دالئل آن را بیان کرد  

 وو نوآوریهای آن پایان نگیرد  و شگفتیهایش تمام نمی شود در آن برکات و خیرات همانند سرزمینهای پر گیاه در اول فصل بهار فراوان است 

اریکی ها را جز با چراغهای آن فروغ نتوان بخشید   چراغهای روشنی بخش تاریکیها فراوان دارد  در نیکیها را جز با کلیدهای آن نتوان گشود و ت

خداوند در این قرآن مناطق ممنوعه خود  محرمات  را تعیین کرده و موارد مباح و حالل خویش را نشان داده است  در این کتاب الهی درمان 

 است برای شفاجویان و بی نیازی است برای بی نیازی طلبان 
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 يه السالم  صفه الضال  و هو في مهله من هللا يهوي مع اليافلين ، و ييدو مع المذنبينو من خطبه له عل
، بال سبيل قاصد ، و ال امام قائد  صفات اليافلين  منها  حتي اذا کشف لهم عن جزاء 

لم ينتفعوا بما معصيتهم ، و استخرجهم من جالبيب غفلتهم  استقبلوا مدبرا و استدبروا مقبال ،  ف
اني احذرکم ، و نفسي ، هذه المنزله  من طلبتهم ، و ال بما قضوا من وطرهم  ادرکوا

العبر ،  ثم سلک فلينتفع امرؤ بنفسه ،  فانما البصير من سمع فتفکر ، و نظر فابصر ، و انتفع ب
جددا واضحا يتجنب فيه الصرعه في المهاوي ، و الضالل في المياوي ،  و ال يعين علي نفسه 
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اليواه بتعسف في حق ، او تحريف في نطق ، او تخوف من صدق  عظه الناِ  فافق ايها 
ءک السامع من سکرتک ، و استيقظ من غفلتک ، و اختصر من عجلتک ،  و انعم الفکر فيما جا

علي لسان النبي االمي صلي هللا عليه و آله و سلم  مما ال بد منه و ال محيص عنه ، و خالف من خالف 
ودعه و ما رضي لنفسه ، وضع فخرک ، و احط  کبرک ،  و  ي غيره ، ذلک ال

اذکر قبرک ، فان علي ممرک ، و کما تدين تدان ، و کما تزرع تحصد ،  و ما قدمت 
اليوم تقدم عليه غدا ، فامهد لقدمک ،  و قدم ليومک فالحذر الحذر ايها المستمع و الجد الجد 

ها يثيب و يعاقب ان من عزائم هللا في الذکر الحکيم ، التي علي  ايها اليافل   و ال ينبئک مثل خبير  
،  و لها يرضي و يسخ  ، انه ال ينفع عبدا و ان اجهد نفسه ، و اخلص فعله  ان يخرج من الدنيا 
ه ، او ، القيا ربه بخصله من هذه الخصال لم يتب منها   ان يشرک باهلل فيما افترض عليه من عبادت

دعه في نفس ،  او يعر بامر فعله غيره ، او يستنجح حاجه الي الناِ  باظهار بيشفي غيظه بهالک 
ان البهائم  دينه ، او يلقي الناِ بوجهين ، او يمشي فيهم بلسانين  اعقل ذلک فان المثل دليل علي شبهه 
الفساد  و همها بطونها ، و ان السباع همها العدوان علي غيرها ،  و ان النساء همهن زينه الحياه الدنيا

 ان المؤمنين مشفقون ان المؤمنين خائفون  فيها ، ان المؤمنين مستکينون 
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  ترجمه خطبه  

صفات پاره ای از گمراهان  او در این چند روزکه خداوند مهلتش داده با غافالن و بی خبران در راه هالکت قدم  امام علیه السالم از خطبه های  

ان بسر می آورد بدون اینکه در طریقی گام نهد که او را بحق رساند  و یا پیشوائی برگزیند که قائد و راهنمایش می نهد و تمام روزها را با گنهکار

صفات غافالن  قسمت دیگری از این خطبه است  تا به آن هنگام که خداوند کیفر گناهانشان را به آنها نشان داد و آنان را از پشت پرده  باشد  

استقبال آن چه پشت کرده  سرای دیگر  شتافتند و از آن چه روی آورده  سرای دنیا  روی برتافتند   آن چه را طلب  های غفلت بیرون آورد  به

نمودند و به آن رسیدند نفعی نبردند  و از اموری که بدست آوردند لذتی نچشیدند   من شما و خویشتن را از چنین وضعی برحذر می دارم  

رد  زیرا شخص بصیر و بینا آن است که بشنود و بیندیشد نگاه کند و ببیند و عبرت گیرد و از آن چه موجب هر کس باید از خویشتن بهره گی

عبرت است نفع برد   سپس در جاده ی روشنی گام نهد و از راههائی که به سقوط و گمراهی و شبهات اغوا کننده منتهی می ش ود دوری جوید   

ای شنونده از    یری در حق یا تحریف در سخن و یا ترس از راستگوئی تحریك نکند   اندرز به مردمو گمراهان را بر ضد خویش بوسیله سختگ

و تمستی خود به هوش آی از غفلتت بیدار شو و از عجله و شتابت بکاه  و در انجام آنچه از زبان پیامبر امی صلی اهلل علیه و آله و سلم به 

ه کار بند و با کسیکه این روش را به کار نمی بندد و به جانب دیگری متمایل می گردد مخالفت کن  رسیده  که راه فراری از آن نیست فکر را ب

 و او را با آنچه برای خویش پسندیده است واگذار فخرفروشی را کنار بگذار و از مرکب تکبر به زیر آی  به یاد قبرت باش که گذرگاه تو به

دیگران جزا میدهی به تو جزا خواهند داد و همانگونه که بذر می افشانی درو خواهی کرد  و آنچه سوی عالم آخرت از آنجاست  همانگونه که به 

امروز از پیش می فرستی فردا بر آن وارد خواهی شد  پس برای خود در سرای دیگر جائی مهیا ساز  و برای آنروزت چیزی از پیش فرست  ای 

ان  هیچکس جز شخص آگاه تو را از حقایق امور با خبر نمی سازد   از واجبات مسلم خداوند شنونده زنهار زنهار و ای غافل کوشش کوشش  و  بد

در کتاب حکیمش که بر آن پاداش و کیفر می دهد  و بخاطر آن خرسند می شود و خشم می گیرد این است که انسان هر چند خویش را به 

  گر پس از مرگ خدای را با یکی از این خصلتها بدون توبه مالقات کنند   زحمت اندازد و عملش را خالص گرداند نفعی به حالش نمی بخشد ا

نخست اینکه  شریکی برای خدا در عباداتی که بر او فرض کرده قائل شود یا خشم خویش را با کشتن بی گناهی فرونشاند  یا بر شخصی از 

رد  بدعتی در دین خدا بگذارد  یا مردم را با دو چهره مالقات کند  و کاری که دیگری انجام داده عیب گیرد یا برای انجام حاجتی که به مردم دا

دورو باشد  و یا در میان آنان با دو زبان سخن گوید   در آنچه گفتم تعقل کن که مشت نمونه خروار است   حیوانات تمام همشان شکم آنها 
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ایمان  تمام فکرشان زیورهای حیات و زندگی دنیا و فساد در آن است و درندگان همشان تجاوز و ستم به غیر خودشان می باشد  و زنان  بی 

 است  اما مؤمنان خاضعند  مؤمنان  از مسؤولیت هایشان  ترسانند و خائفند 
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و من خطبه له عليه السالم  يذکر فيها فضائل اهل البيت  و ناظر قلب اللبيب به يبصر 
الراعي   و راع رعي ، فاستجيبوا للداعي ، و اتبعوا امده ، و يعرف غوره و نجده  داع دعا ،

قد خاضوا بحار الفتن ، و اخذوا بالبدع دون السنن و ارز المؤمنون ،  و نطق الضالون 
ها المکذبون نحن الشعار و االصحاب ،  و الخزنه و االبواب ، و ال تؤتي البيوت اال من ابواب

ا  فيهم کرائم القرآن ، و هم کنوز الرحمن  ان نطقوا منه ،  فمن اتاها من غير ابوابها سمي سارقا 
صدقوا ، و ان صمتوا لم يسبقوا فليصدق رائد اهله ، وليحضر عقله  وليکن من ابناء االخره ، 

لم  اعمله عليه فانه منها قدم ، و اليها ينقلب  فالناظر بالقلب ، العامل بالصبر ، يکون مبتدا عمله ان يع
يق فيه ، و ان کان عليه وقف عنه  فان العامل بيير علم کالسائر علي غير طر ام له  فان کان له مضي

ق فال يزيده بعده عن الطريق الواضح اال بعدا من حاجته  و العامل بالعلم کالسائر علي الطري
الواضح  فلينظر ناظر  اسائر هو ام راجع  و اعلم ان لکل ظاهر باطنا علي مثاله ، فما 
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،  و ما خبث ظاهره خبث باطنه و قد قال الرسول  طاب ظاهره طاب باطنه
الصادق صلي هللا عليه و آله    ان هللا يحب العبد ، و يبيض عمله ، و يحب العمل و يبيض 
سقيه  بدنه    و اعلم ان لکل عمل نباتا و کل نبات ال غني به عن الماء ، و المياه مختلفه ،  فما طاب

 سقيه ، خبث غرسه و امرت ثمرته  ، طاب غرسه وحلت ثمرته ،  و ما خبث

 خطبه ترجمه

که در فضائل اهلبیت فرموده   عاقل با چشم قلبش پایان کار را می نگرد و پستی و بلندی های آن را تشخیص  امام علیه السالم از خطبه های  

دعوت خویش را به پایان رسانید  و سرپرست و رهبر امت  امام علیه السالم    پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلمدعوت کننده حق     می دهد

 به سرپرستی قیام نمود  دعوت کننده حق را اجابت کنید و از امام و رهبرتان تبعیت نمائید   گروهی  در دریاهای فتنه فرورفته بدعتها را

ار کردند   و گمراهان و تکذیب کنندگان به سخن آمدند  ما محرم اسرار حق گرفته و سنتها را واگذاردند مؤمنان کناره گرفتند  و سکوت اختی

 و یاران راستین  و گنجینه ها و درهای علوم پیامبریم و هیچکس به خانه ها جز از در وارد نمی شود  و کسی که از غیر در وارد گردد سارق

آیات کریمه قرآن نازل شده است اینان گنجهای علوم خداوند رحمانند  اهلبیت  ع     خوانده می شود قسمت دیگری از این خطبه درباره آنها

اگر سخن گویند راست گویند و اگر سکوت کنند کسی از آنان سبقت نگیرد  باید راهنمای جمعیت به افراد خود راست بگوید  و عقل خود را 

خواهد گشت   بنابراین آنکس که با چشم عقلش می بیند و با بینائی حاضر سازد و باید از فرزندان آخرت باشد  زیرا از آنجا آمده و به آنجا باز 

 نشبه عمل می پردازد باید در آغاز کار توجه کند که آن عمل به سود او است یا به زیانش    اگر به سود او است اقدام می کند و اگر بر زیا

ون کسی است که از بیراهه می رود و چنین شخصی هرچه جلوتر است از عمل بازمی ایستد  زیرا کسی که بدون آگاهی به عمل می پردازد همچ

می رود از سرمنزل مقصود خویش بیشتر فاصله می گیرد  اما کسی که از روی آگاهی عمل می کند همچون رهروی است که در جاده واضح قدم 

دد   بدان که هر ظاهری باطنی مطابق خود دارد  برمی دارد  و نیز شخص باید خوب بنگرد ره می سپرد و به پیش می رود و یا به عقب برمی گر
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آنچه ظاهرش پاك بود باطنش معموال نیز پاك  و آنچه آشکارش خبیث و بد بود باطنش نیز غالبا خبیث و زشت است  پیامبر صادق و راستگو  

را دوست می دارد اما شخص عامل ص  فرموده است   گاهی خداوند بنده ای را دوست می دارد ولی عملش مبغوض است و گاهی خداوند عمل 

آگاه باش هر عملی رویشی دارد و هر نبات و رویشی از آب بی نیاز نمی تواند باشد آبها گوناگون و مختلف اند   آنچه آبیاریش پاکیزه  را دشمن 

 خواهد بود باشد غرس و نشای آن پاکیزه و میوه اش شیرین است  و آنچه آبیاریش ناپاك درخت آن ناپاك و میوه اش تلخ 
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و من خطبه له عليه السالم  يذکر فيها بديع خلقه الخفاش حمد هللا و تنزيهه  الحمد هلل الذي 
انحسرت االوصاف عن کنه معرفته ، و ردعت عظمته العقول ،  فلم تجد مساغاالي بلوغ 

فيکون مشبها ، و  تحديد ه العقول بهوهللا الحق المبين ، احق وابين مما تري العيون ، لم تبلي غايه ملکوته 
نه معين ،  فتم لم تقع عليه االوهام بتقدير فيکون ممثال  خلق الخلق علي غير تمثيل ، و ال مشوره مشير ، و ال معو

و من  خلقه بامره ، و اذعن لطاعته ، فاجاب و لم يدافع ، و انقاد و لم ينازع  خلقه الخفاش 
ضها لطائف صنعته ، و عجائب خلقته ، ما ارانا من غوامض  الحکمه في هذه الخفافيش التي يقب

الضياء الباس  لکل شي ء ،  و يبسطها الظالم القابض لکل حي ، و کيف عشيت 
رهان الشمس اعينها عن  ان تستمد من الشمس المضيئه نورا تهتدي به في مذاهبها ،  و تتصل بعالنيه ب

 ارفها وردعها بتاللؤ ضيائها عن المضي في سبحات اشراقها ،  و اکنها في مکامنها عنالي مع
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دل به الذهاب في بلج ائتالقها ،  فهي مسدله الجفون بالنهار علي حداقها ، و جاعله الليل سراجا  تست
ه تفي التماِ ارزاقها ، فال يرد ابصارها اسداف ظلمته ،  و ال تمتنع من المضي فيه ليسق دجن
فاذا القت الشمس قناعها ،  و بدت اوضاح نهارها ، و دخل من اشراق نورها علي 

ن المعاش في ظلم الضباب في وجارها ،  اطبقت االجفان علي ماقيها ،  و تبليت بما اکتسبته م
عرج بها عند تلياليها فسبحان من  جعل الليل لها نهارا و معاشا ، و النهار سکنا و قرارا و جعل لها اجنحه من لحمها  

الحاجه الي الطيران ، کانها شظايا االذان ،  غير ذوات ريش و ال قصب ، اال 
انک تري مواضع العروق بينه اعالما  لها جناحان لما يرقا فينشقا ، و لم ييلظا فيثقال  تطير و 
شتد ولدها الصق بها الجي ء اليها ، يقع اذا وقعت ، و يرتفع اذا ارتفعت ،  ال يفارقها حتي ت

و يعرف مذاهب عيشه ، و مصالح نفسه فسبحان الباري ء لکل  ارکانه ، و يحمله للنهوض جناحه ، 
  شي ء ، علي غير مثال خال من غيره

 خطبه ترجمه

که در آن از شگفتیهای آفرینش خفاش سخن به میان آورده ستایش خداوند   ستایش مخصوص خداوندی  امام علیه السالم از خطبه های  

ه اوصاف از بیان کنه ذاتش باز مانده و عظمتش عقلها را متحیر ساخته   آنچنان که راهی برای رسیدن به منتهای ملکوتش نیافته  او است ک
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خداوند حق و آشکار است و سزاوارتر و آشکارتر است از آنچه چشمها می بیند  دست توانای عقول نمی تواند وی را در حدی محدود سازد  

و بیابد و نیروی پرجوالن افکار به اندازه گیری او نرسیده تا مثالی برای او فرض کند  مخلوقات را بدون نقشه قبلی و مشورت تا شبیهی برای ا

مشاوری و بدون کمك مددکاری آفرید   و خلقت و آفرینش موجودات تنها با فرمان وی کامل گردید و همه به اطاعتش اذعان و اعتراف نمودند  

کردند و رد ننمودند و رام و تسلیم گردیدند و به مخالفت برنخاستند  آفرینش خفاش  از لطائف صنعتش و شگفتیهای فرمانش را اطاعت 

ی است که در وجود شب پره ها به ما نشان داده است  همان جاندارانی که روشنی روز با آنکه همه چیز را حکمتخلقتش همان اسرار پیچیده  

می گشاید چشمانشان را می بندد  و پرده تاریکی شب که همه چیز را در ظلمت خویش می کشد چشمان آنها را باز و گسترده می سازد چگونه 

ی توانند از خورشید نورانی استمداد جویند و به راههای خویش هدایت گردند  و با روشنی خورشید چشمهایشان به طوری نابینائی یافته  که نم

و در پناهگاههای  به سرمنزل مقصود خویش برسند  و چگونه خدا با درخشش نور آفتاب آنها را از حرکت در میان امواج روشنائی باز داشته  

و در  روز پلکهای چشمهاشان بر روی هم می افتد و شب را برای خود چراغ روشنی قرار داده خود از رفتن در دل نور مخفی ساخته  به هنگام 

 ظلمتگاه شبها روزی خود را جستجو می کنند نه تاریکی شدید شب چشم آنها را از دیدن بازمی دارد  و نه ظلمت سختش آنها را از حرکت در آن

برگرفت  و روشنائی روز آشکار گردید و تا درون النه بر سوسمارها نور خویش را پاشید   مانع می گردد اما آنگاه که خورشید نقاب را از چهره

ناگهان پلکهای چشم این شب پره ها روی هم قرار می گیرد   و به آنچه در تاریکی شب برای ادامه زندگی فراهم ساخته قناعت می کنند منزه 

ردن معاش و روز را هنگام راحتی و آرامش قرار داد  از گوشتها برای آنها بالهائی است خداوندی که  شب را برای آنها روز و موقع بدست آو

واضع م آفرید  تا بدان وسیله به هنگام نیاز پرواز کنند این بالها گوئی الله های گوشند  ولی بالهای بدون پر و بدون نی هائی در میان آن اما

زك که بشکنند و نه آنقدر ضخیم که سنگینی کنند   عجیب اینکه  آنها می پرند در حالیکه رگها به روشنی پیدا است   دوبال دارند نه آنقدر نا

رکتند  ح جوجه هایشان به آنها چسبیده و به مادرانشان پناه جسته اند  هر زمان مادران بنشینند همراه آنانند و هرگاه به پرواز آیند با آنان در

جه ها محکم نگردد از آنها جدا نمی شوند  و تا آندم که بالهایشان قدرت حمل آنها را  نداشته و راه و تا آندم که پر و بال و اعضای پیکر این جو

 و رسم زندگی و مصالح خویش را نشناسند جدا نمی گردند منزه است آفریدگار تمام اشیاء که در آفرینش آنها کسی از او سبقت نگرفته است 
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خاطب به اهل البصره علي جهه اقتصاص المالحم  فمن  و من کالم له عليه السالم 
ن استطاع عند ذلک ان يعتقل نفسه علي هللا ، عز وجل ، فليفعل  فان اطعتموني فاني حاملکم ا

و ان کان ذا مشقه شديده و مذاقه مريره  و اما فالنه فادرکها راي  شاء هللا علي سبيل الجنه ، 
القين ،  و لو دعيت لتنال من غيري ما اتت الي ، لم النساء ، و ضين غال في صدرها کمرجل 

منهاج ، انور تفعل  و لها بعد حرمتها االولي ، و الحساب علي هللا تعالي  وصف االيمان  منه  سبيل ابلج ال
ن يعمر العلم ،  السراج فبااليمان يستدل علي الصالحات ،  و بالصالحات يستدل علي االيمان ، و بااليما

ه تزلف الجنه ،  و هب الموت ، و بالموت تختم الدنيا ، و بالدنيا تحرز االخره ،  و بالقيامو بالعلم ير
تبرز الجحيم للياوين    و ان الخلق ال مقصر لهم عن القيامه ، مرقلين في مضمارها الي اليايه القصوي  حال 

ئر اليايات  ااهل القبور في القيامه  منه  قد شخصوا من مستقر االجداث ، و صاروا الي مص
 لکل دار اهلها ال يستبدلون بها و ال ينقلون عنها  و ان االمر بالمعروف و النهي عن المنکر ، لخلقان من خلق
متين هللا سبحانه ،  و انهما ال يقربان من اجل ، و ال ينقصان من رزق و عليکم بکتاب هللا ،   فانه الحبل ال

لق ال يعوج فيقام و الري الناقع ،  و العصمه للمتمسک ، و النجاه للمتع، و النور المبين   ، و الشفاء النافع ، 
، و ولوج السمع   من قال به صدق ، و من عمل به سبق    و   ،  و ال يزيغ فيستعتب ،  و ال تخلقه کثره الرد 
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ه و آله هللا علي رسول هللا صلیقام اليه رجل فقال  يا امير المؤمنين ، اخبرنا عن الفتنه ، وهل سالت 
لي هللا عليه و آله عنها  فقال عليه السالم   انه لما انزل هللا سبحانه ، قوله  الم احسب الناِ ان و سلم 

ول هللا صلی هللا عليه و آله و رسيترکوا ان يقولوا آمنا و هم ال يفتنون    علمت ان الفتنه ال تنزل بنا و 
 تعالي بها  فقال   يا رسول هللا  ما هذه الفتنه التي اخبرک هللالي هللا عليه و آله بين اظهرنا  فقلت  يا سلم 

يا رسول هللا ، اوليس قد قلت لي يوم احد حيث   علي ، ان امتي سيفتنون من بعدي   ،  فقلت
و حيزت عني الشهاده ، فشق ذلک علي ،  فقلت لي   استشهد من استشهد من المسلمين 

   ل لي   ان ذلک لکذلک ، فکيف صبرک اذنابشر ، فان الشهاده من ورائک     فقا
فقلت  يا رسول هللا ، ليس هذا من مواطن الصبر ، و لکن من مواطن البشري و الشکر ،  و 
ه ، قال   يا علي ، ان القوم سيفتنون باموالهم ، و يمنون بدينهم علي ربهم ،  و يتمنون رحمته ، و يامنون سطوت

لنبيذ ،  و السحت ،  و االهواء الساهيه ، فيستحلون الخمر باو يستحلون حرامه بالشبهات الکاذبه 
منزله بالهديه ، و الربا بالبيع   قلت يا رسول هللا ، فباي المنازل انزلهم عند ذلک   ابمنزله رده ، ام ب

    بمنزله فتنه   فتنه  فقال

 خطبه ترجمه
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و در آن اهل بصره را مخاطب ساخته و ازپیشامدهای آینده آنها را آگاه نموده است  آن کس که می تواند  امام علیه السالم از سخنان  

خویشتن را وقف بر اطاعت پروردگار سازد باید چنین کند  اگر از دستور من پیروی کنید من به خواست خدا شما را به سوی بهشت خواهم برد  

به همراه دارد  اما فالن زن عایشه  خیاالت و افکار زنانه دامنش را گرفت و کینه ای که در سینه  هر چند که راه بهشت پرمشقت و تلخیهائی

خود پنهان می داشت همچون بوته آهنگران که آهن در آن ذوب گردد به غلیان آمد اگر او را دعوت می کردند که مانند همین کار را درباره 

توصیف ایمان  قسمتی از این سخن  ظر من  همان احترام نخستینش برقرار و حسابش با خدا است  غیر من انجام دهد نمی کرد  با اینحال  در ن

و این   ناست  ایمان  روشنترین راه است و نورانی ترین چراغ  انسان در پرتو ایمان راه اعمال به صالح می یابد  و با اعمال شایسته راه به ایما

مان کاخ علم و دانش آباد خواهد شد  و با علم هراس از مرگ  و مسك ولیتهای پس از آن  حاصل می دو در یکدیگر تاثیر دارند  به وسیله ای

ران اگردد  با مرگ دنیا پایان می گیرد و با دنیا می توان آخرت را بدست آورد   و با بر پا شدن قیامت بهشت نزدیك می گردد و جهنم برای بدک

ی ندارند و به سرعت به سوی آن سرمنزل آخرین رهسپار می گردند   چگونگی حال مردگان در آشکار می شود  مردم به جز قیامت توقفگاه

قیامت  قسمتی دیگر از این سخن است  از قبرها خارج شده و به سوی سرمنزل آخرین رهسپار گردیده اند، هر کدام از  بهشت و جهنم  

امربه معرف و نهی ازمنکر دو صفت از صفات خداوندند  یگر انتقال نمی یابند  ساکنانی دارند که تبدیل و تحول در آن نیست و از آن به جای د

که نه اجل و سرآمد زندگی کسی را نزدیك میکنند و نه از روزی کسی می کاهند، کتاب خدا را محکم بگیرید زیرا رشته ای است محکم و نوری 

تشنگان حقیقت  را فرو می نشاند  هرکس به آن تمسك جوید او است آشکار داروی شفابخش و پرمنفعت و سیراب کننده ای است که عطش 

را نگاه میدارد و هرکس به دامنش چنگ زند نجاتش میدهد، کژی در آن راه ندارد تا نیاز به راست نمودن داشته باشد و منحرف نمی گردد و 

آنرا بخوانند و تکرار کنند باز روحپرورتر است و خطا نمیکند تا پوزش بطلبد تکرارش موجب کهنگی و یا ناراحتی سامعه نگردد و هر قدر 

شیرینیش دلپذیرتر  کسی که با قرآن سخن بگوید راست گفته ، و آن کس که به آن عمل کند بر دگران  پیشی گرفته  در اینجا مردی به پا 

وده ای امام ع فرمود  آنگاه که خداوند این آیه خاسته گفت  ای امیر مؤمنان ع ما را از فتنه آگاه ساز و آیا در این باره از پیامبرص پرسشی نم

وند شرا الم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم الیفتنون آیا مردم خیال میکنند همینکه میگویند ایمان آوردیم بدون آزمایش رها می 

م ، پرسیدم ای رسولخدا ص  پس منظور از این نازل فرمود و من  میدانستم تا زمانی که پیامبر ص در بین ما است آزمایش نهائی نمی شوی

عرض کردم ای پیامبر  آزمایش و فتنه چیست که خداوند تو را آگاه ساخته  فرمود ای علی پس از من پیروانم در بوته آزمایش قرار میگیرند 

ت نرسیده بودم ناراحت شدم  به خدا ص مگر نه این است که در جنگ احد پس از آنکه افرادی شهید شدند و من از اینکه به سعادت شهاد
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آن گفته درست است ولی بگو در آن موقع چگونه صبر خواهی  من فرمودی بشارت باد بر تو که سرانجام شهید خواهی شد  در پاسخم فرمود

مود، ه من فرکرد عرض کردم چنین موردی از موارد صبر نیست ، بلکه از موارد بشارت و شکر است شهادت نعمت است نه مصیبت   آنحضرت ب

 وای علی این مردم پس از من با ثروتشان آزمایش می گردند و دینداربودن را منتی بر خدا قرار میدهند، و با این حال انتظار رحمتش دارند 

یذ ، رشوه از قدرت و خشمش خود را در امان می بینند حرام او را با شبهات دروغین  و هوسهای غفلت را حالل می شمردند، شراب را به نام نب

گفتم ای پیامبر کار آنها را در چه مرتبه ای قرار دهم  آیا به منزله ارتداد و بازگشت از دین  را بنام هدیه و ربا را به اسم تجارت حالل میدانند

 و یا در مرحله فتنه و آزمایش بدانم  فرمود در مرحله آزمایش و فتنه بدان 
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الحمد هلل الذي جعل الحمد مفتاحا لذکره ،  يحث الناِ علي التقوي  و من خطبه له عليه السالم 
ريه و سببا للمزيد من فضله ، و دليال علي آالئه و عظمته  عباد هللا ، ان الدهر يجري بالباقين کج
ظاهره بالماضين ، ال يعود ما قد و لي منه ،  و ال يبقي سرمدا ما فيه آخر فعاله کاوله متشابهه اموره ،  مت

حير في تحدوکم  حدو الزاجر بشوله  فمن شيل نفسه بيير نفسه تاعال مه فکانکم بالساعه 
الظلمات  و ارتبک في الهلکات ، و مدت به شياطينه في طييانه ،  و زينت له سيي ء 
اعماله فالجنه غايه السابقين ، و النار غايه المفرطين  اعلموا عباد هللا ، ان التقوي دار حصن 

مه  يمنع اهله ، و ال يحرز من لجا اليه اال  و بالتقوي تقطع حعزيز ، و الفجور دار حصن ذليل ،  ال
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الخطايا و باليقين تدرک اليايه القصوي  عباد هللا ، هللا هللا في اعز االنفس عليکم ، و 
فان  هللا قد اوضح لکم سبيل الحق و انار طرقه فشقوه الزمه ،  او سعاده دائمه   احبها اليکم

و امرتم بالظمن ، و حثثتم علي المسير  يام البقاء قد دللتم علي الزاد ، فتزودوا في ايام الفناء ال
ما  ، فانما انتم کرکب وقوف ،  ال يدرون متي يؤمرون بالسير اال فما يصنع بالدنيا من خلق لالخره  و

خير مترک ،  من اليصنع بالمال من عما قليل يسلبه و تبقي عليه تبعته و حسابه  عباد هللا انه ليس لما وعد هللا
عباد هللا ، احذروا يوما تفحص فيه االعمال ، و يکثر فيه  و ال فيما نهي عنه من الشر مرغب 

الزلزال ، و تشيب فيه االطفال  اعلموا ، عباد هللا ، ان عليکم رصدا من انفسکم ، و 
عيونا من جوارحکم  و حفاخ صدق يحفظون اعمالکم ، و عدد انفاسکم ،  ال تسترکم 

مه ليل داج ، و ال يکنکم منهم باب ذو رتاج ،  و ان غدا من اليوم قريب  يذهب منهم ظل
اليوم بما فيه ، و يجي ء اليد ال حقا به ،  فکان کل امري ء منکم قد بلغ من االرض منزل وحدته ، و 
مخ  حفرته  فيا له من بيت وحده ، و منزل وحشه ، و مفرد غربه  و کان الصيحه قد اتتکم 

ه قد غشيتکم ، و برزتم لفصل القضاء ،  قد زاحت عنکم االباطيل ، و ، و الساع
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اضمحلت عنکم العلل ، و استحقت بکم الحقائق ،  و صدرت بکم االمور مصادرها 
 فاتعظوا بالعبر ، و اعتبروا باليير و انتفعوا بالنذر 

 خطبه ترجمه

که در آن مردم را به تقوا تشویق نموده است  ستایش مخصوص خداوندی است که حمد را کلید یادآوریش  امام علیه السالم از خطبه های  

بندگان خدا روزگار بر باقیماندگان آنسان می گذرد  قرار داده و آن را سبب ازدیاد فضل و رحمتش و راهنمای نعمتها و عظمتش گردانیده است 

از نمی گردد  و آنچه در آن است جاودان نمی ماند آخرین کارش همچون اولین کار او است اعمال که بر پیشینیان گذشت آنچه از آن گذشته ب

همانگونه که ساربان شتران  و رفتارش همچون یکدیگر  و نشانه هایش روشن و آشکار است گویا پایان زندگی جهان شما را به پیش می راند 

ازدارد در تاریکیها متحیر می ماند  و در مهلکه ها غوطه ور می گردد و شیاطین او را در را به سرعت می راند  آن کس که توجهش را از خویش ب

مسیر طغیان به پیش می رانند  و اعمال ناشایسته اش را در نظرش جلوه می دهند  آگاه باشید که  بهشت سرمنزل مقصود پیشتازان و آتش 

ه تقوا قلعه ای محکم و نیرومند است اما بدکاری و گناه حصاری است سست و بی پایان کار کوتاهی کنندگان است   ای بندگان خدا بدانید ک

ین بدفاع  که اهلش را از بدی بازنمی دارد و کسی که به آن پناهنده شود نگهداریش نمی کند آگاه باشید  با تقوا می توان زهر گناهان را از 

خدا را خدا را مراقب عزیزترین و محبوبترین اشخاص نسبت به خویش  یعنی برد و با یقین به برترین درجه مقصود رسید   ای بندگان خدا 

خداوند مقصد حق را واضح و راههای آن را برایتان روشن ساخته است سرانجام کار یا بدبختی دائمی است  و یا  خودتان  باشید چه اینکه 

به  وسعادت همیشگی پس در این ایام فانی برای ایام باقی زاد و توشه تهیه کنید  خداوند  زاد و توشه مورد نیاز را به شما معرفی کرده اند  

و با سرعت به حرکت در آمده اید شما همچون کاروانی هستید که در جائی توقف کرده اید   و نمی دانید چه  کوچ کردن فرمان تان داده اند

وقت دستور حرکت به شما داده می شود  بدانید آن کس که برای آخرت آفریده شده با دنیاپرستی چه کار   و آن کس که به زودی ثروتش را 

چه می کند  آن هم ثروتی که مواخذه و حسابش بر او است  و سودش برای دیگران    ای بندگان خدا  از او می گیرند با این همه  اموال دنیا

 آنچه را که خداوند وعده نیك نسبت به آن داده نباید رها ساخت و بدیهائی که از آن نهی کرده قابل توجه و دوست داشتنی نیستند   بندگان
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یرد لرزشها در آن فراوان و کودکان  از ناراحتی  پیر می شوند برحذر باشید   ای بندگان خدا خدا از روزی که اعمال مورد بررسی قرار می گ

شما  لبدانید که مراقبانی از خودتان بر شما گماشته شده و دیده بانانی از اعضای پیکرتان ناظر شمایند  و نیز بدانید حساب گران راستگو اعما

گه می دارند  نه ظلمت شب تاریك شما را از آنها پنهان می دارد و نه درهای محکم و بسته  راستی را ثبت می کنند و حتی عدد نفسهایتان را ن

 لچه فردا به امروز نزدیك است   امروز با آنچه در آن است سپری می شود و فردا همچنان به آن ملحق می گردد   گوئی که هم اکنون به سرمنز

ی وای از آن خانه تنهائی و منزلگاه وحشت و جایگاه غربت  گوئی نفخه صور فرارسیده و قیامت تنهائی و گودال گور خویش وارد شده اید   ا

باطل ها از شما رخت بربسته و عذرتراشیها از میان رفته و حقایق برا یتان مسلم  شما را در برگرفته و در صحنه دادگاه الهی حاضر گشته اید 

اندرز  و از حقایق امور آگاه شده اید  از عبرتها پند گیرید  از تغییرات و دگرگونی  نعمتها شده  و اوضاع شما را به سرچشمه اصلی رسانده 

 پذیرید و از هشدارهای روزگار استفاده کنید 
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و من خطبه له عليه السالم  ينبه فيها علي فضل الرسول االعظم ، و فضل القرآن ، ثم حال دوله 
رسله علي حين فتره من الرسل ، و طول هجعه من االمم ،  و انتقاض من المبرم ، ا بني اميه النبي و القرآن 

 فجاءهم بتصديق الذي بين يديه ، و النور المقتدي به  ذلک القرآن فاستنطقوه ، و لن ينطق ، و
لکن اخبرکم عنه   اال ان فيه علم ما ياتي ، و الحديث عن الماضي ، و دواء دائکم ، و 

و منها  فعند ذلک ال يبقي بيت مدر و ال وبر اال و ادخله  له بني اميه نظم ما بينکم  دو
و اولجوا فيه نقمه فيومئذ ال يبقي لهم في السماء عاذر ،  و ال في االرض ناصر  الظلمه ترحه 



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

113 

اصفيتم باالمر غير اهله ،  و اوردتموه غير مورده ، و سينتقم هللا ممن ظلم ماکال بماکل ،  و 
من مطاعم العلقم و مشارب الصبر و المقر ،  و لباِ شعار الخوف ، و مشربا بمشرب ، 

دثار السيف  و انما هم مطايا الخطيئات و زوامل االثام فاقسم ،ثم اقسم ،  لتنخمنها اميه من 
 بعدي کما تلفظ النخامه ، ثم ال تذوقها و ال تطعم بطعمها ابدا ما کر الجديدان 

 خطبه ترجمه

که در آن از فضائل پیامبر بزرگ و قرآن مجید وسپس از وضع دولت بنی امیه سخن به میان آورده است پیامبر  امام علیه السالم از سخنان  

 هو قرآن  وی را در آن هنگام که از زمان پیامبران فاصله گرفته بود و ملتهای جهان به خواب فرورفته بودند  و تاروپود حقائق از هم گسست

فرستاد  محتوی رسالت او برای این مردم  تصدیق کتابهای آسمانی پیشین بود و نوری که باید به آن اقتدا کنند  این   ت انسانهابود  برای هدای

ر نور همان قرآن است آن را به سخن آرید اگر چه هرگز  با زبان عادی  سخن نمی گوید  اما من از جانب او شما را آگاهی می دهم   بدانید د

نده و اخبار گذشته داروی بیماریها و نظم حیات اجتماعی شما است   دولت بنی امیه قسمتی دیگر از این خطبه است   در آن هنگام قرآن علوم آی

 داخل می خانه ای در شهر یا خیمه ای در بیابان باقی نخواهد ماند جز اینکه ستمگران غم و اندوه را در آن وارد سازند  و بال و بدبختی را در آن

در آن روز  برای ستمگران و اتباعشان  نه در آسمان پذیرنده عذری است  و نه در زمین یار و یاوری  به آنها خطاب می شود  زمامداری را کنند 

مو  به غیر اهلش سپرده  و آن را در غیر موردش قرار داده اید  اما بدانید  بزودی خداوند از ستمگران انتقام می کشد و کارهایشان را مو به

یدگی می کند و کیفر می دهد خوردنی به خوردنی  و آشامیدنی را به آشامیدنی  در برابر هر جرعه نوشین جامی تلخ و در مقابل هر لقمه رس

لذیذی لقمه ای بس ناگوار و زهرآلود خواهد خورد    و همانگونه که مردم را در ترس و وحشت و زیربار شکنجه می گذاردند  از درون وحشت 

شمشیر را بر آنها مسلط خواهد کرد  این گروه مرکب های معاصی و شتران بارکش گناهانند  سوگند یاد می کنم باز هم سوگند می و از برون 
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ا رخورم که  پس از من بنی امیه خالفت را همچون اخالط سر و سینه به ناچار باید بیرون اندازند و تا آندم که شب و روز برقرار است طعم آن

   هرگز از آن بهره نخواهند گرفت  و همواره در برابر سیل اعتراض و مخالفت ناراحت خواهند بود نخواهند چشید و

   59خطبه شماره 

و من خطبه له عليه السالم  يبين فيها حسن معاملته لرعيته  و لقد احسنت جوارکم ، و 
احطت بجهدي من ورائکم  و اعتقتکم من ربق الذل ، و حلق الضيم ، شکرا مني للبر القليل  

 و اطراقا عما ادرکه البصر و شهده البدن ، من المنکر الکثير 

 خطبه ترجمه

در این خطبه از روش نیك خود با رعایا سخن گفته است   من برایتان همسایه نیکی بودم و با کوشش و تالش  الم امام علیه الساز خطبه های  

در پشت سر نیز به پاسداری از شما پرداختم  از بند ذلت و حلقه های زنجیر ستم و خواری آزادتان ساختم این سپاس فراوان من است در 

ید   و نسبت به گروهی دیگر از شما  از منکرات فراوانی که انجام می دهند که چشم مشاهده می کند و برابر نیکی کمی که شما انجام داده ا

بدن آن را لمس می نماید چشم پوشی و اغماض کردم  زیرا رهبر باید نسبت به نیکان نیکی کند و از گناه فریب خوردگان صرفنظر نماید شاید 

 به خود آیند و بازگردند

 60 خطبه شماره 
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و من خطبه له عليه السالم  عظمه هللا  امره قضاء و حکمه ، و رضاه امان و رحمه ، 
 تلي ، اللهم لک الحمد علي ما تاخذ و تعطي ، و علي ما تعافي و تب يقضي بعلم ، و يعفو بحلم  حمد هللا 

حمدا يکون ارضي الحمد لک ، و احب الحمد اليک ، و افضل الحمد عندک  
، و يبلغ ما اردت حمدا ال يحجب عنک ، و ال يقصر دونک  حمدا يمال ما خلقت 

حمدا ال ينقطع عدده ، و ال يفني مدده فلسنا نعلم کنه عظمتک ،  اال انا نعلم انک  
حي قيوم ، ال تاخذک سنه و ال نوم   لم ينته اليک نظر ،  ولم يدرکک بصر ادرکت 

ن دام   و ما الذي نري ماالبصار ، و احصيت االعمال ،  و اخذت  بالنواصي و االق
خلقک ، و نعجب له من قدرتک ،  و نصفه من عظيم سلطانک ، و ما تييب عنا منه ،  
و قصرت ابصارنا عنه ، و انتهت عقولنا دونه ، و حالت ستور الييوب بيننا و بينه 
اعظم  فمن فرغ قلبه ، و اعمل فکره ، ليعلم کيف اقمت عرشک ،  و کيف ذرات 

قت في الهواء سماواتک ،  و کيف مددت علي مور الماء خلقک ، و کيف عل
و عقله مبهورا ، و سمعه والها ، و فکره حائرا  کيف يکون  ارضک ، رجع طرفه حسيرا ، 

منها  يدعي بزعمه انه يرجو هللا ، کذب و العظيم  ما باله ال يتبين رجاؤه في عمله  فکل  الرجاء 
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ل لبالغه م   رجاء اال رجاء هللا تعالي فانه مدخول و کمن رجا عرف رجاؤه في عمله  و کل  نهج ا
 اال خوف هللا فانه معلول يرجو هللا في الکبير ، و يرجو العباد في الصيير ،  خوف محقق ، 

تخاف ان فيعطي العبد ما ال يعطي الرب فما بال هللا جل ثناؤه يقصر به عما يصنع به لعباده   ا
عبدا  ن ال تراه للرجاء موضعا  و کذلک ان هو خافتکون في رجائک له کاذبا   او تکو

من عبيده ،  اعطاه من خوفه ما ال يعطي ربه ، فجعل خوفه من العباد نقدا ،  و خوفه من خالقه 
ضمارا و وعدا و کذلک من عظمت الدنيا في عينه ،  و کبر موقعها من قلبه ، آثرها علي 

 صلی هللا عليه و رسول هللارسول هللا  و لقد کان في  هللا تعالي ،  فانقطع اليها ، و صار عبدا لها 
لي هللا عليه و آله کاف لک في االسوه  و دليل لک علي ذم الدنيا و عيبها ، و کثره آله و سلم 

مخازيها و مساويها ،  اذ قبضت عنه اطرافها ، و وطئت لييره اکنافها ،  و فطم عن 
ثنيت بموسي کليم هللا صلي هللا عليه و سلم رضاعها ، و زوي عن زخارفها موسي  و ان شئت 

النه کان  حيث يقول   رب اني لما انزلت الي من خير فقير   و هللا ، ما ساله اال خبزا ياکله ، 
ياکل بقله االرض ،  و لقد کانت خضره البقل تري من شفيف صفاق بطنه ، لهزاله و 

 و سلم صاحب تشذب لحمه داوود  و ان شئت ثلثت بداوود صلي هللا عليه
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المزامير ،  و قاري ء اهل الجنه ، فلقد کان يعمل سفائف الخوص بيده ،  و يقول لجلسائه  ايکم يکفيني 
بيعها و ياکل قرص الشعير من ثمنها عيسي  و ان شئت قلت في عيسي بن مريم عليه السالم ، فلقد کان 

الليل القمر لجوع ،  و سراجه بيتوسد الحجر ،  و يلبس الخشن ، و ياکل الجشب ، و کان ادامه ا
و لم  ، و ظالله في الشتاء مشارق االرض و مياربها ،  و فاکهته و ريحانه ماتنبت االرض للبهائم ،
داه تکن له زوجه تفتنه ،  و ال ولد يحزنه ، و ال مال يلفته ، و ال طمع يذله ،  دابته رجاله ، و خادمه ي

فان فيه اسوه لمن تاسي ، و  هر صلي هللا عليه و آله الرسول االعظم  فتاِ بنبيک االطيب االط
، و لم  عزاء لمن تعزي و احب العباد الي هللا المتاسي بنبيه ،  و المقتص الثره قضم الدنيا قضما

اهضم اهل الدنيا کشحا ، و اخمصهم من الدنيا بطنا ،  عرضت عليه  يعرها طرفا 
ا فحقره و صير شيئا ه ابيض شيئا فابيضه ،  و حقر شيئالدنيا فابي ان يقبلها ، و علم ان هللا سبحان

و تعظيمنا ما صير هللا و رسوله ، لکفي  فصيره و لو لم يکن فينا اال حبنا ما ابيض هللا و رسوله 
به شقاقا هلل ، و محاده عن امر هللا  و لقد کان صلي هللا عليه و آله و سلم ياکل علي االرض ،  و يجلس 

ف خلفه ف بيده نعله ، و يرقع بيده ثوبه ،  و يرکب الحمار العاري ،  و يردجلسه العبد ، و يخص
فيقول   يا فالنه الحدي ازواجه غيبيه عني ، فاني  ، و يکون الستر علي باب بيته فتکون فيه التصاوير 
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اذا نظرت اليه ذکرت الدنيا و زخارفها    فاعرض عن الدنيا بقلبه ، و امات 
ها قرارا ، ب ان تييب زينتها عن عينه ، لکيال يتخذ منها رياشا ،  و ال يعتقدذکرها من نفسه ،  و اح

و ال يرجو فيها مقاما ، فاخرجها من النفس ،  و اشخصها عن القلب ، و غيبها عن البصر  و کذلک 
لی رسول هللا صمن ابيض شيئا ابيض ان ينظر اليه ، و ان يذکر عنده  و لقد کان في 

لي هللا عليه و آله ما يدلک علي مساوي ء الدنيا و عيوبها   اذ جاع فيها مع لم هللا عليه و آله و س
ا ـحمدمخاصته ، و زويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته  فلينظر ناظر بعقله  اکرم هللا 

بذلک ام اهانه  فان قال  اهانه ، فقد کذب هللا العظيم باالفک العظيم ،  و ان قال  
د اهان غيره  حيث بس  الدنيا له ، و زواها عن اقرب الناِ منه فتاسي اکرمه ، فليعلم ان هللا ق

ا صلي هللا عليه ـحمدممتاِ بنبيه ،  و اقتص اثره ، و ولج مولجه ، و اال فال يامن الهلکه ،  فان هللا جعل 
ليما و ورد االخره س و آله علما للساعه ،  و مبشرا بالجنه ، و منذرا بالعقوبه خرج من الدنيا خميصا 

لم يضع حجرا علي حجر ، حتي مضي لسبيله ، و اجاب داعي ربه  فما اعظم منه هللا عندنا 
حييت من حين انعم علينا به سلفا نتبعه ، و قائدا نطا عقبه  و هللا لقد رقعت مدرعتي هذه حتي است

 وم السري قو لقد قال لي قائل  اال تنبذها عنک   فقلت  اغرب عني ، فعند الصباح يحمد ال راقعها 
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 خطبه ترجمه

است و رضایش امان و رحمت با علم  حکمتفرمانش قضا و  که در مورد عظمت خداوند ایراد فرموده است  امام علیه السالم از خطبه های  

داوری می کند و با حکم می بخشاید   ستایش خداوند  پروردگارا ستایش مخصوص توست بر آنچه می گیری و بر آنچه عطا می کنی و بر بهبودی 

رین آنها ها به سویت و برتو عافیتی که می دهی و بر آزمایشی که می نمائی   ستایشی که رضایت بخشترین حمدها برایت و محبوب ترین ستایش

د   شنزد تو باشد   ستایشی که تمام عوالم خلقت را پر سازد و تا آنجا که اراده کنی برسد حمدی که از تو دور و در پیشگاهت قصوری نداشته با

این را می دانیم که تو زنده و ستایشی که عددش پایان نپذیرد و در پهنه زمان فنا در آن راه نیابد ما کنه عظمت تو را درك نمی کنیم   تنها 

قائم به ذات خود هستی و دیگران قائم به تواند هیچگاه خواب سبك و سنگینی تو را فرانخواهد گرفت  و از حال بندگانت غافل نمی شوی  

ا احصا می نمائی  و زمام ولی تو چشمها را مشاهده می کنی و اعمال و کردار ر  شعاع نگاهها به تو نمی رسد  و بینائی تو را درك نخواهد کرد

همگان در اختیار توست اما آنچه از مخلوقاتت مشاهده می کنی و بدنبال آن از قدرتت در شگفتی فرومی رویم  و سلطنت عظیمت را توصیف 

رده های غیب بین ما و می کنیم در برابر آنچه از ما پنهان است  و چشمانمان از آنها قاصر و اندیشه و افکار ما در برابر درکشان زانو زده و پ

آنها فاصله انداخته بس عظیمتر است   آن کس که قلبش را از همه چیز  جز یاد تو  خالی کند و فکرش را بکار اندازد تا بداند چگونه عرش 

مواج آب گسترده ای  قدرتت را برقرار ساخته ای  و مخلوق را آفریده ای و چگونه آسمانها و کرات را در هوا معلق کرده  و زمینت را بر روی ا

و عقلش مبهوت شنوائیش حیران و اندیشه اش سرگردان فروماند   امید به خدا چگونه است  قسمت  بدون تردید  دیده فهمش وامانده شود 

ی گویند پس  اگر راست م دیگری از این خطبه است   پاره ای  گمان می برند بخدا امیدوارند   اما  سوگند به خداوند بزرگ که دروغ می گویند 

چرا این امیدواری در عملشان به چشم نمی خورد زیرا هر کس امیدی داشته باشد می توان آن را در عملش مشاهده نمود   هر امیدی جز امید 

ی گروهی  در مسائل مهم بخدا امید دارند و در مسائل کوچك ببندگان خدا  ول  بخدا نابجا و هر ترس مسلمی  جز ترس از خدا نادرست است

ا دامیدشان به بندگان بیش از امیدشان بخدا است اما چرا توجهشان بخدا کمتر است از توجهشان به بندگان   آیا می ترسی در اظهار امید به خ

به خدا  هدروغگو باشی   یا او را شایسته امید نمی دانی  و نیز  این گروه  اگر از یکی از بندگان خائف باشند  به اندازه ای احترامش می کنند ک

چنین رفتار نمی نمایند ترس از بندگان را نقد می شمرند  و خوف از خدا را وعده ای دور از عمل آری چنین است کسی که دنیا در چشمش 

بزرگ جلوه نموده  و موقعیت آن در قلبش بزرگ قرار گرفته آن را بر خدای مقدم می دارد  از همه جا می برد و به دنیا می پیوندد و سخت 
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کافی است که روش پیامبر را سرمشق خویش قرار دهی  و نیز او سرمشق توست در بی ارزش بودن  ه آن می شود  پیامبر خدا  ص  برد

ارف و دنیا و رسوائی ها و بدی هایش  چه اینکه دنیا از او گرفته شده اما برای دیگران مهیا گردید  از پستان دنیا وی را جدا ساختند و از زخ

کنار رفت   اگر بخواهی نفردوم را موسی کلیم  ع  معرفی می کنم آنجا که می گوید   پروردگارا  هر چه به من از نیکی عطا کنی زیبائیهای آن 

نجا آ نیازمندم بخدا سوگند  آن روز  موسی غیر از قرص نانی که بخورد از خدا نخواست  زیرا وی  مدتی بود  از گیاهان زمین استفاده می کرد تا

ر الغری  و جذب شدن مواد این گیاهان  سبزی گیاه از پشت پرده شکمش آشکار بود   و چنانچه دوست داشته باشی سومین نفر را که  در اث

داود  ع  صاحب مزامیر  و قاری بهشتیان نمونه آورم وی با دست خویش از لیف خرما زنبیل میبافت  و بدوستان و رفقایش میگفت  کدامیك از 

ن اینها را بفروشد و از بهای آن قرص نان جوی تهیه کرده مصرف کند   و اگر بخواهی سرگذشت عیسی بن مریم  ع  را شما میتواند برای م

برایت بازگو میکنم او سنگ را بالش خویش قرار می داد  لباس خشن می پوشید نان خشك میخورد نانخورشش گرسنگی  چراغ شبهایش ماه 

میوه و گلش    ود  صبحها در جانب مغرب و عصرها در جانب مشرق روبروی آفتاب قرار می گرفتمسکنش در زمستان مشرق و مغرب آفتاب ب

ه خود ب گیاهانی بود که زمین برای بهائم میرویانید  نه همسری داشت که وی را بفریبد  و نه فرزندی که او را غمگین نماید و نه ثروتی که او را

ش پاهایش و خادمش دستهایش بود   پس از پیامبر پاك و پاکیزه ات صلی اهلل علیه و آله مشغول دارد و نه طمعیکه خوارش سازد   مرکب

پیروی کن  زیرا راه و رسمش سرمشقی است برای آن کس که بخواهد تاسی جوید و انتسابی است عالی  برای کسی بخواهد منتسب گردد، و 

یش از ب پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلمرد  و قدم بجای او گذارد محبوبترین بندگان نزد خداوند کسی است که از پیامبرش سرمشق گی

دنیا به وی عرضه  حداقل نیاز از متاع دنیا استفاده نکرد و به آن تمایلی نشان نداد  پهلویش از همه الغرتر و شکمش از همه گرسنه تر بوده  

او از آنچه مبغوض خداوند است آگاهی داشت لذا خود نیز آنها ر منفور  شد  تا آنچه می خواهد انتخاب کند  اما از پذیرفتن آن امتناع ورزید

میشمرد  و آنچه خداوند آن را حقیر شمرده بود او نیز حقیر میدانست و کوچکها را کوچك و کم اهمیت  اگر در ما چیزی جز محبت آنچه مورد 

اند نباشد همین خود برای مخالفت ما با خدا و سرپیچی از غضب خدا و رسول  و بزرگداشت آنچه خداوند و پیامبرش آن را کوچك شمرده 

روی زمین  بدون فرش  می نشست و غذا میخورد  و با تواضع همچون بردگان جلوس  پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلمفرمانش کافی است   

پشت سر خویش سوار مینمود پرده ای را  میکرد با دست خویش کفش و لباسش را وصله میکرد  بر مرکب برهنه سوار میشد  و حتی کسی را

 ابر در اطاقش دید که در آن تصویرهائی بود، همسرش را صدا زد و گفت  آن را از نظرم پنهان کن که هر گاه چشمم به آن می افتد به یاد دنی

ند، وی سخت عالقمند بود که زینتها و و زرق و برقش می افتم  او با تمام قلب خویش از زرق و برق دنیا اعراض ، و یاد آن را در وجودش میرا
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ته شزیورهای دنیا از چشمش پنهان گردد، تا از از آن لباس زیبائی تهیه نکند  و آن را قرارگاه همیشگی نداند  و امید اقامت دائم در آن ندا

یکه چیزیرا منفور میدارد نگاه باشد  لذا آن را از روحش بیرون راند  از قلبش دور ساخت و از چشمش پنهان ساخت   آری  چنین است کس

در زندگی رسول خدا  ص  اموری است که تو را به عیوب دنیا واقف میسازد  چه اینکه او و   کردن و یادآوری آن را نیز منفور میشمرد 

بنابراین هر کس  داشت نزدیکانش در آن گرسنه بودند و با اینکه منزلت و مقام عظیمی در پیشگاه خداوند داشت زینتهای دنیا را از او دریغ 

رده که کبا عقل خویش باید بنگرد که  آیا خداوند با این کار پیامبرش را گرامی داشته یا به او اهانت نموده است   اگر کسی بگوید او را تحقیر 

گرامی نداشته   یا به آنها دادهبه خدا سوگند این دروغ محض است  و اگر گوید او را گرامی داشته باید بداند خداوند دیگران را  که زینتهای دن

  داست  چه اینکه دنیا را برای آنها گسترده و از مقربترین افراد به او دریغ داشته است بنابراین  کسی که بخواهد خوشبختی واقعی پیدا کن

ارد شود و اگر چنین نکند از هالکت باید به این فرستاده خداوند اقتدا و تاسی نماید  گام در جای گامهایش بگذارد و از هر دری او داخل شده و

ص  را نشانه قیامت  بشارت دهنده بهشت و انذارکننده از عقوبتها و کیفرها قرار داده است او با شکم   مـحمدایمن نگردد  زیرا خداوند 

 گرسنه از این جهان رفت  و با سالمت روح و ایمان به سرای دیگر ورود کرد وی تا آندم که به راه خود رفت و دعوت حق را اجابت نمود سنگی

ر ما گذاشته که چنین پیشوا و رهبری به ما عنایت کرده تا راه او را بپوئیم  به خدا سوگند آنقدر روی سنگ نگذاشت   چه منت بزرگی خدا ب

 راین پیراهن خود را وصله زدم که از وصله کننده آن شرم دارم  کسی به من گفت  چرا این لباس کهنه را بیرون نمی اندازی   گفتم از من دو

نها که بیدار بودند و ره سپردند و به مقصد رسیدند از آنها که خواب ماندند و به مقصد آ  شو صبحگاهان رهروان شب ستایش می شوند

   نرسیدند شناخته می شوند
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ي الرسول و و من خطبه له عليه السالم  في صفه النبي و اهل بيته و اتباع دينه ، و فيها يعظ بالتقو
لکتاب الهادي و البرهان الجلي ، و المنهاج البادي ،  و اابتعثه بالنور المضي ء ،  اهله و اتباع دينه 
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بطيبه   اسرته خير اسره ، و شجرته خير شجره ، اغصانها معتدله  و ثمارها متهدله مولده بمکه ، و هجرته
ر عال بها ذکره وامتد منها صوته ارسله بحجه کافيه ، و موعظه شافيه ، و دعوه متالفيه  اظه

تغ غير االسالم و قمع به البدع المدخوله ،  و بين به االحکام المفصوله  فمن يب به الشرائع المجهوله ،
ل و دينا تتحقق شقوته ، و تنفصم عروته ، و تعظم کبوته ،  و يکن مابه الي الحزن الطوي

العذاب الوبيل  و اتوکل علي هللا توکل االنابه اليه و استرشده السبيل المؤديه الي جنته ، 
ه ، فانها النجاه حل رغبته  النصح بالتقوي  اوصيکم ، عباد هللا ، بتقوي هللا و طاعتالقاصده الي م

غدا ، و المنجاه ابدا  رهب فابلغ ، و رغب فاسبغ ، و وصف لکم الدنيا و انقطاعها ، و 
 زوالها و انتقالها  فاعرضوا عما يعجبکم فيها لقله ما يصحبکم منها  اقرب دار من سخ  هللا ، و

ها و من رضوان هللا  فيضوا عنکم عباد هللا غمومها و اشيالها ، لما قد ايقنتم به من فراقابعدها 
و اعتبروا بما قد  تصرف حاالتها  فاحذروها حذر الشفيق الناصح ، و المجد الکادح 

رايتم من مصارع القرون قبلکم  قد تزايلت اوصالهم ، و زالت ابصارهم و اسماعهم ،  و 
ه ، وانقطع سرورهم و نعيمهم ، فبدلوا بقرب االوالد فقدها ،  و بصحبذهب شرفهم و عزهم 

اد هللا ، االزواج مفارقتها ال يتفاخرون ، و ال يتناسلون ،  وال يتزاورون ، و ال يتحاورون فاحذروا ، عب
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حذر اليالب لنفسه ،  المانع لشهوته ، الناظر بعقله ، فان االمر واضح ،  و العلم قائم ، و 
 جدد والسبيل قصد الطريق 

 خطبه ترجمه

در این خطبه از اوصاف پیامبر و خاندان وپیروان آئینش سخن به میان آورده و مردم را به تقوا دعوت نموده  امام علیه السالم از خطبه های  

پیامبر و اهلبیت و پیروان مکتبش  وی را با نوری روشنی بخش قرآن  و برهان و دلیلی آشکار راهی واضح  و کتابی هدایت کننده   است

برانگیخت خاندانش بهترین خاندانها و درخت وجودش بهترین درختان است که شاخه هایش موزون  و میوه هایش در دسترس همگان قرار 

هش مدینه طیبه بود   همان شهری که آوازه او از آن برخاست و صدایش از آنجا پخش شده او را با دلیل کافی دارد زادگاهش مکه و هجرتگا

به وسیله او دستورات ناشناخته الهی را آشکار ساخت بدعتهائی که به نام دین  و اندرزی شفابخش و برنامه ای پیش گیرنده از فساد فرستاد 

حکامی که هم اکنون نزد ما روشن است به وسیله او بیان داشت  با این حال کسی که جز اسالم آئینی برگزیند در میان مردم بود از بین برد  و ا

زیانش مسلم دستگیره ایمانش گسسته و سقوط او شدید خواهد بود  و سرانجام غم و اندوهی طوالنی و عذابی مهلك خواهد داشت  به خدا 

و از او ارشاد می طلبم به راهی که به سوی بهشتش منتهی و به محل و منزل مورد رضایش پایان  توکل میکنم توکلی با توبه و بازگشت به او

 یابد   نصیحت به تقوا  ای بندگان خدا شما را به تقوا و اطاعت خداوند توصیه می کنم که موجب رستگاری فردا و نجات ابدی است    خداوند

آخرین حد ترغیب و تشویق نموده دنیا و ناپایداری آن و زوال انتقالش را برای شما توصیف بزرگ  انذار کرده و به شدت ابالغ فرموده و به 

کرده  پس از این زرق و برقهائی که برای شما اعجاب انگیز است به خاطر کوتاهی دورانش چشم بپوشید  دنیا نزدیکترین منزل به خشم خدا 

 ا خود را همواره سرگرم آن نسازید زیرا از فراق و دگرگونی حاالت آن با خبرید و دورترین آن از رضا و خشنودی اوست  پس ای بند گان خد

لذا همچون دوستی مهربان ناصح کوشا که برای نجات رفیقش تالش می کند خویشتن را از دنیاپرستی بر حذر دارید  و از آنچه در میدانهای 

ی اعضایشان گسسته چشم و گوشهای آنها نابود  شرافتمندی و عزتشان از نابودی قرون پیشین دیده اید عبرت گیرید  از همانها که پیوندها

میان رفته و نعمتها و سرورشان منقطع گردیده است همانها که بجای قرب فرزندان  به فراق آنها مبتال شدند  و بجای همدمی همسران 
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ایند  نه یکدیگر را دیدار و نه با هم سخن می گویند پس مفارقتشان را گزیدند اکنون نه بر یکدیگر تفاخر می کنند و نه تولید نسل می نم

ای بندگان خدا بر حذر باشید همچون کسی که بر نفس خود پیروز  و بر شهوتش غالب و با چشم عقلش می نگرد زیرا امر  دنیا و آخرت  واضح  

 نشانه های این راه برجا طریق صاف و آشکار و راه مستقیم است 

 62 خطبه شماره 

کيف دفعکم قومکم عن هذا المقام و   الم له عليه السالم  لبعض اصحابه و قد سالهو من ک
انتم احق به  فقال   يا اخا بني اسد ، انک لقلق الوضين ، ترسل في غير سدد ،  ولک بعد ذمامه 
ا الصهر و حق المساله ، وقد استعلمت فاعلم   اما االستبداد علينا بهذا المقام و نحن االعلون نسب

فانها کانت اثره  لي هللا عليه آله نوطا ، رسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم و االشدون ب  ،
شحت عليها نفوِ قوم ، سخت عنها نفوِ آخرين ،  و الحکم هللا و المعود اليه القيامه  ودع 
عنک نهبا صيح في حجراته و لکن حديثا ما حديث الرواحل  و هلم الخطب في ابن ابي 

جب ، و فلقد اضحکني الدهر بعد ابکائه ،  و ال غرو و هللا ، فيا له خطبا يستفرغ الع سفيان ،
و جدحوا  يکثر االود  حاول القوم اطفاء نور هللا من مصباحه ، و سد فواره من ينبوعه ، 
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 االخرياحملهم من الحق علي محضه ، و ان تکن  بيني و بينهم شربا وبيئا فان ترتفع عنا و عنهم محن البلوي ، 
    ،   فال تذهب نفسک عليهم حسرات ، ان هللا عليم بما يصنعون

 خطبه ترجمه

 از سخنان امام علیه السالم که در پاسخ بعضی از یارانش از طایفه بنی اسد فرموده است وی از آنحضرت پرسید  چگونه شما را از این مقامی 

در پاسخ فرمود   ای برادر اسدی تو مردی مضطرب و دستپاچه ای بی موقع پرسش میکنی   امام علیه السالم که سزاوارتر بودید بر کنار نمودند  

 اما در عین حال احترام خویشاوندی و بستگی برقرار و حق پرسش محترم است اکنون که می خواهی بدانی بدان  اما استبداد  خلفاء  در برابر

و از جهت ارتباط با پیغمبر  ص  پیوندمان محکم تر می باشد  بدینجهت بود که عده ای بر  ما نسبت به مقام خالفت با اینکه ما از نظر نسب باالتر 

این مقام بخل ورزیده  و با نداشتن شایستگی آن را تصاحب نمودند  و گروهی دیگر خود ما با سخاوت از آن صرف نظر کردند  حاکم و داور 

به شعر امرء القیس تمثل جست که حاصل معنی آن این است   سخن  مام علیه السالم اخداوند است و باز گشت در قیامت به سوی او  در اینجا 

به خدا سوگند  یعنی معاویه  بگوی  روزگار پس از آنکه مرا گریانید به خنده آورد   از گذشتگان بگذار و سخن از آنچه امروز با آن روبرو هستم

ی نگذارده و کژی  فراوان به بار آورده است  آنها کوشیدند تا نور خدا را که از این تعجب ندارد اوه چه جریان عجیبی که دیگر تعجبی باق

و این آب گوارا را بین من و خودشان گل آلود و پر درد کنند اگر  چراغش می درخشید خاموش سازند و فوران چشمه الهی را مسدود نمایند 

اهم داد و اگر چنین نشد و نتیجه حوادث به سود مخالفان گردید  بر آنان این مشکالت موجود برطرف گردد  آنها را به سوی حق خالص سوق خو

 حسرت مخور زیرا خداوند از آنچه انجام می دهند آگاه است 

 63خطبه شماره  
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الحمد هلل خالق العباد ، و ساطح المهاد ، و مسيل  و من خطبه له عليه السالم  الخالق جل و عال
لباقي بال ليته ابتداء ، و ال الزليته انقضاء  هو االول و لم يزل و االوهاد ،  و مخصب النجاد ليس الو

اجل خرت له الجباه ، و وحدته الشفاه  حد االشياء عند خلقه لها ابانه له من شبهها  ال تقدره 
االوهام بالحدود و الحرکات ، و ال بالجوارح و االدوات  ال يقال له   متي    و ال يضرب له 

ب ال شبح فيتقصي ، و ال محجوب فيحوي  لم يقر    الظاهر ال يقال   مم     و الباطن ال يقال   فيمبحتي     امد
ال کرور  من االشياء بالتصاق ، و لم يبعد عنها بافتراق ،  و ال يخفي عليه من عباده شخوص لحظه ، و
يتفيا   ، لفظه ، و ال ازدالف ربوه ،  و ال انبساط خطوه ، في ليل داج ، و ال غسق ساج

عليه القمر المنير ، وتعقبه الشمس ذات النور في االفول و الکرور ،  و تقلب االزمنه و الدهور 
، من اقبال ليل مقبل ، و ادبار نهار مدبر  قبل کل غايه و مده ، و کل احصاء و عده ،  تعالي عما 

، و تمکن  نينحله المحددون من صفات االقدار ،  و نهايات االقطار ، و تاثل المساک
االماکن  فالحد لخلقه مضروب ، و الي غيره منسوب  ابتداع المخلوقين  لم يخلق االشياء من اصول 

بل خلق ما خلق فاقام حده ، و صور ما صور فاحسن صورته  ليس  ازليه ، و ال من اوائل ابديه ، 
لمه باالحياء الباقين علشي ء منه امتناع ، و ال له بطاعه شي ء انتفاع علمه باالموات الماضين  ک
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، و علمه بما في السماوات العلي کعلمه بما في االرضين السفلي  منها  ايها المخلوق السوي ، و 
المنشا المرعي ، في ظلمات االرحام ، ،  و مضاعفات االستار بدئت  من سالله من طين   

نينا ال تحير بطن امک ج،  و وضعت  في قرار مکين ، الي قدر معلوم   ، و اجل مقسوم  تمور في 
دعاء ، و ال تسمع نداء ،  ثم اخرجت من مقرک الي دار لم تشهدها ، و لم تعرف سبل منافعها  
فمن هداک الجترار اليذاء من ثدي امک و عرفک عند الحاجه مواضع طلبک و 
اراداتک  هيهات ، ان من يعجز عن صفات ذي الهيئه و االدوات  فهو عن 

 من تناوله بحدود المخلوقين ابعد  صفات خالقه اعجز ، و

 خطبهترجمه 

آفریدگار بزرگ  ستایش مخصوص آفریدگاربندگان است خداوندی که گستراننده زمین جاری سازنده سیل در  امام علیه السالم از خطبه های  

وده ب دره ها  رودخانه ها و رویاننده گیاهان در کوهها و تپه ها  نه برای اولیتش آغازی است و نه بر ازلیتش پایانی  نخستینی است که همواره

پیشانیها در برابر عظمتش به خاك افتاده و لبها به یگانگی او گشوده شده  برای هر مخلوقی حدی   و جاویدی است که سرمدی نخواهد داشت

افکار و اندیشه ها هرگز نمی توانند با حدود و  قرار داده تا با وجود پاکش شباهت نداشته باشند  و کسی در شناخت او به اشتباه نیفتد  

تعیین کنند   هیچگاه نمی توان گفت از کی بوده  و برایش نیز سر آمدی نتوان تعیین کرد که گفته  حرکات و جوارح و ابزار اندازه و حدی برایش

  شود تا کی خواهد بود  آشکاری است که در باره اش نتوان گفت از جه چیز پیدا شده   و مخفی و پنهانی است که نمی توان گفت  در کجا است 

و نه پوشیده و محجوب است که چیزی بر او محیط گردد   نه آنقدر به موجودات نزدیك است که نه جسم است که بتوان به پایانش دست یافت 
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نگاههای ممتد بندگان از او پنهان نیست نه تکرار الفاخ بر زبان نه باال رفتن و  به آنها چسبیده باشد و نه آنقدر دور که از آنها فاصله گیرد 

بلند در شبهای ظلمانی و درون تاریکیها   شبهائی که ماه درخشان بر آن می تابد و خورشید نورانی  نزدیك شدن به تپه ها  و نه برداشتن گامهای

ی وبدر طلوع و غروب بر آن میگذرد  و تغییر و دگرگونی زمانها و زندگانیها یعنی آمد و شد شب و روز هیچکدام از او مخفی نیست  و از همه بخ

د هر چیز و قبل از احصاء و شمارش از آنها اطالع داشته است   پروردگار بزرگ از آنچه مشبه و آگاه است آری   پیش از نهایت و سر رسی

آنها که برای او جسم یا شبیه قائلند  اجسام از قبیل  اندازه و ابعاد قرارداشتن در مسکن و جایگزیدن در ماوا برای او قائلند برتر و   مجسمه

ابداع مخلوقات  مخلوقات را از موادی که ازلی و ابدی  ص مخلوقات و برای غیر خداوند تعیین شده  بنابراین حد و اندازه مخصو باالتر است 

بلکه آنها را از عدم بوجود آورد و برایشان حدی تعیین فرمود و آنها را به نیکوترین وجه صورتگری کرد   هیچ چیز در برابر  باشند نیافریده 

همچون علمش به زندگان موجود است  و عبادت موجودات بهره ای نمی گیرد علم او بمردگان پیشین قدرتش یارای مقاومت ندارد و از اطاعت 

آگاهیش به آنچه در آسمانهای باال است همانند دانشش به آنچه در طبقات پائین زمین است میباشد   قسمت دیگری از این خطبه است ای 

شده ای  در تاریکی های رحم  و در پرده های تودرتو آفرینشت از عصاره ی گل آغاز مخلوقی که با اندام متناسب و در محیط محفوظی آفریده 

در آنهنگام که چنین بودی و در رحم مادرت حرکت می کردی نه قدرت  شد و در جایگاه آرام قرار داده شدی تا زمانی مشخص و سرآمدی معین 

محیطی که آنرا مشاهده نکرده بودی و راه بدست آوردن منافعش را نمی پاسخگوئی داشتی و نه صدائی می شنیدی   سپس از این جایگاه به 

بگو  چه کسی تو را در مکیدن شیر از پستان مادرت هدایت نمود  و چه کس تو را به محل آن چه می خواستی آشنا    شناختی فرستاده شدی 

رند ناتوان است  از توصیف خالق خویش عاجزتر و ناتوانتر کرد   هیهات آن کس که از توصیف موجوداتی که دارای شکل و اندامند اعضای پیک

 است و از شناخت او از طریق صفات مخلوقین دورتر 

 64خطبه شماره 

عتابه و من کالم له عليه السالم  لما اجتمع الناِ اليه و شکوا ما نقموه علي عثمان و سالوه مخاطبته لهم و است
قول قد استسفروني بينک و بينهم ، و وهللا ما ادري ما ا لهم ، فدخل عليه فقال   ان الناِ ورائي و
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لک  ما اعرف شيئا تجهله ، و ال ادلک علي امر ال تعرفه  انک لتعلم ما نعلم ما سبقناک الي شي ء 
و قد رايت کما راينا ، و سمعت کما سمعنا ،  و  فنخبرک عنه ، و ال خلونا بشي ء فنبليکه 

حافه و ال لي هللا عليه و آله کما صحبنا  و ما ابن ابي قرسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم صحبت 
هللا عليه و آله  رسول هللا صلیابن الخطاب باولي بعمل الحق منک ،  و انت اقرب الي ابي 

ي نفسک  هللا فلي هللا عليه و آله و سلم وشيجه رحم منهما ،  و قد نلت من صهره ما لم يناال فاهللو سلم 
فانک و هللا  ما تبصر من عمي ، و ال تعلم من جهل ، و ان الطرق لواضحه ، و ان اعالم الدين 
لقائمه  فاعلم ان افضل عباد هللا عند هللا امام عادل ، هدي و هدي ،  فاقام سنه معلومه ، و امات 

ند هللا لها اعالم و ان شر الناِ ع بدعه مجهوله و ان السنن لنيره ،  لها اعالم ، و ان البدع لظاهره ،
سول رامام جائر ضل و ضل به ،  فامات سنه ماخوذه ، و احيا بدعه متروکه  و اني سمعت 

و ال  لي هللا عليه و آله يقول    يؤتي يوم القيامه باالمام الجائر و ليس معه نصيرهللا صلی هللا عليه و آله و سلم 
هللا  فيها کما تدور الرحي ، ثم يرتب  في قعرها    و اني انشدک فيدور عاذر ، فيلقي في نار جهنم ، 

لقتال الي اال تکون امام هذه االمه المقتول ، فانه کان يقال   يقتل في هذه االمه امام يفتح عليها القتل و ا
فيها موجا  يوم القيامه ،  و يلبس امورها عليها ، و يبث الفتن فيها ، فال يبصرون الحق من الباطل ،  يموجون
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ل ، و يمرجون فيها مرجا  فال تکونن لمروان سيقه يسوقک حيث شاء بعد جالل السن و تقضي العمر  فقا
له عثمان رضي هللا عنه   کلم الناِ في ان يؤجلوني ، حتي اخرج اليهم من مظالمهم    فقال عليه 

  هالسالم  ما کان بالمدينه فال اجل فيه ، و ما غاب فاجله وصول امرک الي

 خطبه ترجمه

و این در هنگامی بود که مردم نزد او جمع شده واز عثمان شکایت کردند و از آن حضرت خواستند که با عثمان  امام علیه السالم از سخنان  

بر عثمان وارد شد  با لحنی مؤدبانه و آمیخته با  امام علیه السالم در این زمینه صحبت کند و از او بخواهد که از اشتباهاتش دست بردارد 

 راحترام با او سخن گفت باشد که در دل او اثر کند و از مسیرش باز گردد  و چنین فرمود   مردم پشت سر من هستند و مرا بین خود و تو سفی

زمینه  از آن بی اطالع باشی سراغ ندارم  تو آن چه را که قرار داده اند  سوگند بخدا نمی دانم چه چیز را با تو بگویم   مطلبی را که تو  در این 

یم  زیرا کنما می دانیم می دانی ما به چیزی پیشی نگرفته ایم که تو را از آن آگاه سازیم و چیزی را در پنهانی نیافته ایم که آن را به تو ابالغ 

ا بیان فرمود و همگان آن را شنیدند   و همانطور که ما مشاهده کردیم پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم تمام اصول و وظائف اسالمی را آشکار

 تو هم مشاهده کردی و همانگونه که ما شنیدیم تو هم شنیدی  و همچنان که ما با پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم همنشین بودیم تو نیز

از نظر   ام اعمال نیك از تو سزاوارتر نبودند  تو به رسولخدا  صعمر  در انج  همنشین بودی  هیچگاه فرزند ابوقحافه  ابوبکر  پسر خطاب

به مرحله ای رسیدی که آن دو نرسیدند خدا را به  پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلمپیوند خویشاوندی از آن دو نزدیکتری  تو از نظر دامادی 

هها آشکارند و نشانه های دین بر پا  آگاه باش برترین بندگان در نزد جان خود رحم کن سوگند بخدا  که تو نیاز به راهنمائی و تعلیم نداری را

که خود هدایت یافته و دیگران را هدایت می کند  سنت معلومی را بر پا دارد بدعت مجهولی را بمیراند  سنتها   خداوند پیشوای عادلی است

هائی دارند بدترین مردم نزد پروردگار پیشوای ستمگری است که روشن و نورانیند  و نشانه های مشخص دارند بدعتها نیز آشکارند و عالمت

سنتهای مورد قبول را از بین برده و بدعتهای متروك را زنده می کند  من از رسولخدا  ص   خود گمراه است و مردم به وسیله او گمراه میشوند 
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یاوری با او است و نه عذرخواهی او را در آتش دوزخ می  شنیدم می فرمود پیشوای ستمکار را روز رستاخیز حاضر می کنند در حالی که نه

افکنند  و همچون سنگ آسیا در آتش به چرخش می افتد آنگاه او را در قعر دوزخ به زنجیر می کشند  و من تو را بخدا سوگند می دهم نکند 

در این امت پیشوائی کشته خواهد  ره می فرمود  هموا پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلمتو همان پیشوای مقتول این امت گردی  چه اینکه 

شان نشد که پس از آن درهای کشت و کشتار به روی آنها تا قیامت باز خواهدگردید  امور این امت را بر آنها مشتبه می کند فتنه و فساد در میا

می شوند و به شدت در هم آمیخته و فاسد  گسترش می دهد تا آن جا که حق را از باطل تمیز نمی دهند  و به سخنی در آن فتنه غوطه ور

 رخواهند گردید  نکند تو با این سن زیاد و گذراندن عمر زمام خویش را به دست مروان بسپاری تا برد هر جا که خاطرخواه او است   عثمان د

  فرمود امام علیه السالم گردانم    پاسخ به آن حضرت گفت  از مردم بخواه به من مهلت دهند تا خویش را از حقوق از دست رفته آنها خالص

 آنچه مربوط به مدینه است مهلتی در آن نیست و آنچه بیرون مدینه است مهلتش رسیدن دستور تو به آنها است  
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و من خطبه له عليه السالم  يذکر فيها عجيب خلقه الطاووِ خلقه الطيور  ابتدعهم 
خلقا عجيبا من حيوان و موات ، و ساکن و ذي حرکات ،  و اقام من شواهد البينات علي 

ما انقادت له العقول معترفه به ، و مسلمه له ، و نعقت في  لطيف صنعته ، و عظيم قدرته ، 
وحدانيته ،  و ما ذرا من مختلف صور االطيار  التي اسکنها اخاديد اسماعنا دالئله علي 

االرض و خروق فجاجها ورواسي اعالمها ،  من ذات اجنحه مختلفه ، و هيئات متباينه ، مصرفه 



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

132 

بعد اذ لم  في زمام التسخير ،  و مرفرفه باجنحتها في مخارق الجو المنفسح ، و الفضاء المنفرج  کونها
عباله خلقه ان يسمو ر ظاهره ، و رکبها في حقاق مفاصل محتجبه ،  و منع بعضها بتکن في عجائب صو

رته ، و في الهواء خفوفا ،  و جعله يدف دفيفا  و نسقها علي اختالفها في االصابيغ بلطيف قد
 دقيق صنعته  فمنها ميموِ في قالب لون ال يشوبه غير لون ما غمس فيه ،  و منها ميموِ في لون صبغ قد

ل ق بخالف ما صبغ به  الطاووِ  و من اعجبها خلقا الطاووِ الذي اقامه في احکم تعديطو
،  و نضد الوانه في احسن تنضيد ، بجناح اشرج قصبه ، و ذنب اطال مسحبه  اذا درج 

 کانه قلع داري عنجه نوتيه  يختال بالوانه ، و يميس الي االنثي نشره من طيه ، و سما به مطال علي راسه 
 انه يفضي کافضاء الديکه ،  و يؤر بمالقحه ار الفحول الميتلمه للضراب  احيلک منبزيف

ذلک علي معاينه ، ال کمن يحيل علي ضعيف اسناده  و لو کان کزعم من يزعم انه يلقح بدمعه 
ثم تبيض ال من لقاح فحل  تسفحها مدامعه ،  فتقف في ضفتي جفونه ، و ان انثاه تطعم ذلک ، 

نبجس ،  لما کان ذلک باعجب من مطاعمه اليراب تخال قصبه مداري من سوي الدمع الم
ه بما فضه ،  و ما انبت عليها من عجيب داراته و شموسه خالص العقيان و فلذ الزبرجد  فان شبهت

انبتت االرض قلت  جني  جني من زهره کل ربيع و ان ضاهيته بالمالبس فهو  کموشي الحلل او 
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قد نطقت  کلته بالحلي فهو کفصوص ذات الوان ، کمونق عصب اليمن و ان شا
اله  و باللجين المکلل يمشي مشي المرح المختال ،  و يتصفح ذنبه و جناحيه ، فيقهقه ضاحکا لجمال سرب
ته ، و اصابيغ و شاحه ، فاذا رمي ببصره الي قوائمه زقا معوال بصوت يکاد يبين عن استياث

ب قوائم الديکه الخالسيه  و قد نجمت من ظنبويشهد بصادق توجعه ،  الن قوائمه حمش ک
ساقه صيصيه خفيه ، و له في موضع العرف قنزعه خضراء موشاه و مخرج عنقه کاالبريق ،  و 
ميرزها الي حيث بطنه کصبغ الوسمه اليمانيه ،  او کحريره ملبسه مرآه ذات صقال ، 

ره الناضره ممتزجه به  و ه بريقه ، ان الخضو کانه متلفع بمعجر اسحم ،  اال انه يخيل لکثره مائه ، و شد
الک ياتلق  مع فتق سمعه خ  کمستدق القلم في لون االقحوان ، ابيض يقق ،  فهو ببياضه في سواد ما هن

و قل صبغ اال و قد اخذ منه قس  ، و عاله بکثره صقاله و بريقه ،  و بصيص ديباجه ورونقه 
من ريشه ،  و يعري من  طار ربيع ، و ال شموِ قيظ و قد ينحسر، فهو کاالزاهير المبثوثه ،  لم تربها ام

ن ، ثم يتالحق ناميا  لباسه ، فيسق  تتري ، و ينبت تباعا ،  فينحت من قصبه انحتات اوراق االغصا
حت حتي يعود کهيئته قبل سقوطه ، ال يخالف سالف الوانه ، و ال يقع لون في غير مکان  و اذا تصف

ارتک حمره ورديه ،  و تاره خضره زبرجديه ، و احيانا صفره شعره من شعرات قصبه 



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

134 

م فکيف تصل الي صفه هذا عمائق الفطن ،  او تبليه قرائح العقول ، او تستنظ عسجديه 
وصفه اقوال الواصفين  و اقل اجزائه قد اعجز االوهام ان تدرکه ، و االلسنه ان تصفه  

فاردکته محدودا مکونا ، و مؤلفا ملونا ، و  ون ،فسبحان الذي بهر العقول عن وصف خلق جاله للعي
مج قوائم اعجز االلسن عن تلخيص صفته و قعد بها عن تاديه نعته  صيار المخلوقات  و سبحان من اد

الذره و الهمجه  الي ما فوقهما من خلق الحيتان و الفيله و واي علي نفسه اال يضطرب شبح مما اولج 
صر قلبک نحو وعده ، و الفناء غايته  منها في صفه الجنه  فلو رميت ببفيه الروح  اال و جعل الحمام م

ما يوصف لک منها لعزفت نفسک عن بدائع ما اخرج الي الدنيا  من شهواتها و لذاتها ، و 
 زخارف مناظرها ،  و لذهلت بالفکر في اصطفاق اشجار غيبت عروقها في کثبان المسک

لوع تلک الثمار س اللؤلؤ الرطب في عساليجها و افنانها ،  و طعلي سواحل انهارها ،  و في تعليق کبائ
ي نزالها في افنيه مختلفه في غلف اکمامها ،  تجني من غير تکلف فتاتي علي منيه مجتنيها ،  و يطاف عل

قوم لم تزل الکرامه تتمادي بهم حتي حلوا دار  قصورها باالعسال المصفقه ، و الخمور المروقه 
لک ا نقله االسفار فلو شيلت قلبک ايها المستمع بالوصول الي ما يهجم عليک من تالقرار ،  و امنو

 المناظر المونقه ،  لزهقت نفسک شوقا اليها ،  و لتحملت من مجلسي هذا الي مجاوره اهل القبور استعجاال
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الخطبه من ذه بها  جعلنا هللا و اياکم ممن يسعي بقلبه الي منازل االبرار برحمته  تفسير بعض ما في ه
اليريب قال السيد الشريف رضي هللا عنه  قوله عليه السالم   يؤر بمالقحه   ، االر  کنايه عن 

کانه قلع داري عنجه نوتيه      النکاح ، يقال  ار الرجل المراه يؤرها ، اذا نکحها و قوله عليه السالم
لطيب البحر يجلب منها ا القلع  شراع السفينه ، و داري  منسوب الي دارين ، و هي بلده علي

عنجت الناقه کنصرت اعنجها   عنجا اذا عطفتها و النوتي    و عنجه  اي عطفه يقال
سالم    المالح و قوله عليه السالم   ضفتي جفونه اراد جانبي جفونه و الضفتان  الجانبان و قوله عليه ال

ؤلؤ الرطب   سالم   کبائس اللو فلذ الزبرجد   الفلذ  جمع فلذه ، و هي القطعه و قوله عليه ال
 الکباسه  العذق و العساليج اليصون ، واحدها عسلوج 

 خطبه ترجمه

که در آن از شگفتیهای خلقت طاووس پرده برداشته آفرینش پرندگان  خداوند  مخلوقاتی شگفت از حیوان و  امام علیه السالم از خطبه های  

جماد ساکن و متحرك ابداع کرد   و شواهدی روشن بر لطافت صنع و قدرت عظیمش اقامه فرمود  آنچنان که عقلها را مطیع و معترف و تسلیم 

مچنان طنین انداز است  شکلهای گوناگون پرندگان را آفرید  همان پرندگانی که آنها را در شکاف ساخت ندای دالئل یگانگیش در گوشهای ما ه

ا های زمین و دره های وسیع و قله کوهها مسکن داد  همانها که دارای بالهای رنگارنگ و هئحتهای متفاوتند زمام آنها به دست او است   آنه

ی پهناور به پرواز میایند  آنها را با اشکال شگفت آوری ابداع کرد و پیکرشان را با استخوانهای بوسیله بالهای خویش در دل هوا و در این فضا

به هم پیوسته که  از گوشت  پوشیده شده ترکیب نمود  برخی از آنها را بواسطه سنگینی جسمشان از اینکه به آسانی در دل هوا به پرواز 
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نزدیکی زمین به پرواز در آیند   و با لطافت قدرت و دقت صنعتش با رنگ های مختلف آنها را  آیند بازداشت  و چنان قرار داد که بتوانند در

برد وبه زیبائی رنگ آمیزی کرده  گروهی از آنها را تنها با یك رنگ که هیچ رنگ دیگری با آن مخلوط نبود  و دسته ای دیگر را در رنگ دگری فر

آفرینش طاووس  یکی از شگفت انگیزترین آنها طاووس است که در    آن رنگ قرار داده استبه جز اطراف گردنش که برای آن طوقی از غیر 

ی مموزون ترین شکلش بیافرید  و با رنگهای مختلف به عالیترین صورت رنگ آمیزی کرد با بالهائی که شاهپرهای آن را بر یکدیگر قرار داد و د

ت به سوی جفت خویش آن را از هم می گشاید و هم چون چتری بر سر خود سایبان می که دامنه ی آن را طوالنی گردانید  که به هنگام حرک

 رسازد  گوئی بادبان کشتی است که ناخدا آن را برافراشته و هر لحظه آنرا به طرفی می چرخاند  با اینهمه زیبائی و رنگ در دریائی از غرو

خروس  با ماده ی خویش می آمیزد  و همانند حیوانات نری که از طغیان شهوت  فرومی رود و با حرکات متبخترانه اش به خود می نازد و همچون

این حقیقت را می توان با چشم مشاهده کرد  من همچون کسی نیستم که با دلیلی ضعیف    به هیجان آمده اند با او درآمیخته باردارش میکند

ه ی قطرات اشگی است  که اطراف چشم جنس نر حلقه می زند و طاووس مطلبی را بگویم  و اگر کسی خیال کند که باردارشدن طاووس به وسیل

ماده آنرا می نوشد و سپس بدون آمیزش با نر بلکه در اثر همان اشگها تخم گذاری می کند  این افسانه بی اساسی است ولی این عجیب تر از 

اووس همچون شانه هائی است که از نقره ساخته شده ، و آنچه افسانه تولید مثل کالغ نیست به هر حال  چنین به نظر می آید که نی های پر ط

 بر آنها روئیده است ، یعنی دائره های شگفت انگیز و خورشیدهائی که روی آنها نقش گردیده همچون طالی خالص ، و پاره هائی است از زبرجد

ه گلی است  که از شکوفه های گوناگون تمام گلهای بهاری اگر بخواهی آنرا به آنچه زمین به هنگام بهار رویانیده تشبیه کنی خواهی گفت دست

چیده شده ، و چنانچه بخواهی آن را به پوشیدنی ها مانند نمائی خواهی دید همچون پارچه های زیبای پرنقش و نگار یا همچون پرده های 

ای رنگارنگی است  که در نواری از نقره که با رنگارنگ یمنی است و هر گاه دوست داشته باشی با زیورها آنرا مقایسه نمائی  همچون نگینه

 وجواهر زینت شده است قرار گرفته باشد همچون کسی که به خود می بالد با عشوه و ناز قدم برمی دارد  گاهی سر را برمیگرداند و به بالها 

ی هائی که همچون لؤلؤ و جواهر به هم آمیخته دمش خیره خیره نگاه می کند ناگاه از جمال دل آرائی که پر و بالش به او بخشیده  و رنگ آمیز

ار کاست قهقهه سر می دهد اما آن گاه که به پاهایش نظر می افکند  آنچنان با گریه فریاد می کشد استغاثه و ناله جانکاهش از آن به خوبی آش

و در یك سوی ساق  باریك و زشت است می گردد و گواه صادق دردی است که در درون دارد  چه اینکه پاهایش همچون پاهای خروس خالسی 

پایش ناخنکی مخفی روئیده است  و در موضع یال کاکلی سبز رنگ و پر خال برایش قرار داده شده گردنش همچون ابریق  و از گلوگاه تا روی 

اف سر و گردنش گوئی شکمش به رنگ وسمه یمانی است  و یا همچون حریری است که بر تن کرده و چون آئینه ای صیقلی می درخشد بر اطر
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معجری است که زنی آن را بر سر و گردن پیچیده  ولی به نظر میرسد که از کثرت شادابی و براقی رنگ سرسبز و پر طراوتی با آن ممزوج 

اهی یشده  و در کناره گوشش خطی باریك همچون نیش قلم برنگ گل با بوته بسیار سفیدی کشیده شده  این خط با آن سفیدیش در میان آن س

قی  و اجلوه ای دیدنی به خود گرفته  کمتر رنگی در جهان میتوان یافت که طاووس از آن بهره نگرفته اما این رنگها با جذابیتی فوق العاده و بر

رت ادرخشش حریرمانند و صفایش از دگر رنگهای جهان طبیعت برتری یافته او همانند شکوفه های پراکنده ای است  که بارانهای بهاری و حر

 خورشید آنرا هنوز چندان نمو نداده ولی او گاهی از پرهایش بیرون می آید  و لباسش را از تن خارج می کند پرها پشت سر هم میریزند و به

ر ادنبال آن پی درپی می رویند  پوش پرها از نی آنها همچون برگها از شاخه ها  در فصل پائیز  فرو می ریزند و پشت سرش رشد می کنند  تا ب

دیگر بشکل نخست در آیند  و پس از روئیدن  با رنگ سابق تفاوتی پیدا نمی کنند و رنگی بجای رنگ دیگری نمی نشیند   اگر یکی از موهای 

  پوشش پرها را بررسی کنی گاهی رنگی گلی  و زمانی رنگ سبز زبرجدی و احیانا زرد طالئی به تو نشان خواهد داد  و هر لحظه جلوه ای دارد 

تی چگونه فکرهای عمیق و دیده های موشکاف می تواند به اسرار این صفات راه یابد  و یا عقلهای با ذوق به آن دست پیدا کند و یا توصیف راس

کوچکترین اجزای این مخلوق افکار ژرف اندیش را از درك خود عاجز و زبان ها را از توصیف ناتوان  کنندگان وصف آن را به نظم آورند  

منزه است آن کس که عقل ها را از توصیف مخلوقش ناتوان ساخته آن هم مخلوقی که در چشم ها جلوه می کند  و آن را می بیند  گردانیده 

موجودی محدود با ترکیب پیکری پر نقش و نگار که زبانها از توصیفش حتی به طور فشرده عاجز شده و از ادای حق توصیفش وامانده است  با 

منزه است آنکس که حتی برای مورچگان ریز و پشه های خرد  ن آفریدگان این مخلوق را توصیف کرد    جانداران کوچك این حال چگونه میتوا

 ذدست و پا آفرید  و بزرگترین موجودات یعنی ماهیان بزرگ نهنگان و فیلها را بوجود آورد و مقرر داشت هر شبهی که بجنبد و روح در آن نفو

سرانجامش باشد   اوصاف بهشت  اگر با چشم دلت به آنچه از بهشت برایت توصیف می شود نظر اندازی روحت از کند  مرگ پایان آن و فناء 

از شهوات و لذاتش و زخارف و زیورهای دیدنیش کناره گیری خواهد کرد  و فکرت در میان درخت    موجودات بدیعی که در دنیا پدیدار گشته

 خورد و ریشه های آنها در دل تپه هائی از مشك بر سواحل نهرهای بهشت فرورفته متحیر می گردد هائی که شاخه هایشان همواره به هم می 

و اندیشه ات در خوشه هائی از لؤلؤهای تر که به شاخه های کوچك و بزرگ محکمش آویخته  و همچنین پیدایش میوه های گوناگون که از درون 

این میوه به آسانی و مطابق دل خواه هر کس چیده می شود  میزبانان بهشتی از آنان که  غالف های خود سر برون کرده واله و حیران میشود 

ان  نمیهمان بهشتند و در جلو قصرهای آن فرود آمده اند با عسلهای مصفا و شرابهای پاکیزه که مستی نمی آفریند پذیرائی می کنند  این  میهما

ر حفظ کرده  لذا از ناراحتی های نقل و انتقال سفرهای  مرگ و برزخ  ایمن بوده اند  ای گروهی هستند که تقوا و شخصیت خود را تا پایان عم
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شنونده اگر قلب خویش را به مناظر زیبائی که در آنجا به آن می رسی مشغول داری  روحت با شوق فراوان به سوی آنها پرواز خواهد کرد  

ور خواهی شتافت  خداوند ما و شما را به لطف خود از کسانی قرار دهد که با دل و و هم اکنون از این مجلس من با عجله به همسایگی اهل قب

یؤربمالقحه   تفسیر بعضی از لغات پیچیده این خطبه شریف رضی می گوید   در خطبه آمده جان برای رسیدن به سرمنزل نیکان کوشش میکنند  

 الم امام علیه السرجل المراه یؤرها که با همسرش همبستر شود  و این فرمایش ،االر کنایه از نکاح و آمیزش است  هنگامی گفته می شود ار ال

کانه قلع داری عنجه نؤتیه باید توجه داشت قلع بادبان کشتی است و داری منسوب به دارین شهری است در کنار دریا که از آنجا عطریات می 

خویش است هنگامی که می شود عنجت الناقه اعنجها عنجا یعنی آن را به آورند  و بادبانهایش معروف است  و عنجه به معنی کشیدن به سوی 

سوی خود کشیدم و النؤتی به معنی کشتیبان است و اما تعبیر ضفتی جفونه منظور دو طرف پلکهای چشم است  زیرا ضفتان به معنی دوطرف 

قطعه است که معنی آن می شود قطعه هائی از زبرجد و اما  می باشد و اینکه فرماید  و فلذ الزبرجد باید دانست که فلذ جمع فلذه به معنی

تعبیر به کبائس اللؤلؤ الرطب به معنی خوشه های لؤلؤ تر همچون خوشه های خرما است زیرا الکباسه به معنی خوشه و العسالیج جمع عسلوج 

 به معنی شاخه است 

 

 66خطبه شماره 

ليتاِ صييرکم بکبيرکم ، و ليراف  و من خطبه له عليه السالم  الحث علي التالف 
،   کبيرکم بصييرکم ،  و ال تکونوا کجفاه الجاهليه  ال في الدين يتفقهون ، و ال عن هللا يعقلون
افترقوا   کقيض بيض في اداح يکون کسرها وزرا ، و يخرج حضانها شرا  بنو اميه  و منها

عه علي ان هللا تعالي سيجمعهم لشر ال مال مبعد الفتهم ، و تشتتوا عن اصلهم فمنهم آخذ بيصن  اينما م
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،  يوم لبني اميه ،  کما تجتمع قزع الخريف يؤلف هللا بينهم ،  ثم يجمعهم رکاما کرکام السحاب
و لم تثبت عليه اکمه  ثم يفتح لهم ابوابا  يسيلون من مستثارهم کسيل الجنتين ، حيث لم تسلم عليه قاره ، 

 حداب ارض  يذعذعهم هللا في بطون اوديته ، ثم ، و لم يرد سننه رص طود ، و ال
يسلکم ينابيع في االرض ،  ياخذ بهم من قوم حقوق قوم ، و يمکن لقوم في ديار قوم  وايم هللا ، ليذوبن 

ايها الناِ ، لو لم  ما في ايديهم بعد العلو و التمکين ، کما تذوب االليه علي النار  الناِ آخر الزمان 
، و لم يقو من  الحق ، و لم تهنوا عن توهين الباطل ،  لم يطمع فيکم من ليس مثلکمتتخاذلوا عن نصر 
بما خلفتم الحق   لکنکم تهتم متاه بني اسرائيل و لعمري ، ليضعفن لکم التيه من بعدي اضعافا قوي عليکم 

واعلموا انکم ان اتبعتم الداعي  وراء ظهورکم ، و قطعتم االدني ، و وصلتم االبعد 
مؤونه االعتساف ، و نبذتم الثقل الفادح عن   سلک بکم منهاج الرسول ، و کفيتم  لکم ،

 االعناق  نهج البالغه م 

 خطبه ترجمه

که در آن تشویق به الفت و مهربانی و محبت نموده است  باید خردساالن شما به بزرگساالن تاسی کنند و  امام علیه السالم از خطبه های  

 بزرگساالن شما به کودکانتان رؤف و مهربان باشند  همچون ستم پیشگان دوران جاهلیت مباشید که نه آگاهی از دین داشتند و نه در شناسائی
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زیرا گمان می رود تخم پرنده باشد    تخم افعی در النه پرندگان  مباشید  که شکستن آن گناه استیعنی همچون  خداوند اندیشه می کردند 

 اما جوجه آن شر و زیانبار است  زیرا در حقیقت تخم افعی است اشاره به اینکه ظاهر شما به حکم محیط اسالمی ایمان است ولی باطنتان بوی

دیگر از این خطبه است  پس از همبستگی و اتحاد پراکنده شدند و از اصل خویش تشتت  صفات جاهلیت می دهد   آینده بنی امیه قسمتی

 یافتند گروهی دست به شاخه ای زده اند   و به هر کجا آن شاخه متمایل شد همراهش رفتند  اما به زودی خداوند آنها را برای بدترین روزی

ه های پراکنده ابرها را در فصل پائیز آری خداوند همه آنها را گرد می آورد  و که بنی امیه در پیش دارند جمع خواهد کرد  آن چنانکه قطع

میانشان الفت و هماهنگی برقرار نموده و آنان را همچون ابرهای به هم پیوسته متراکم می سازد سپس درهائی بر رویشان می گشاید  که 

یل عرم  که دو باغستان شمالی و جنوبی شهر سبا را در هم کوبید که مانند سیلی خروشان از جایگاه خود بیرون می ریزند  درست همچون  س

 برابر آن هیچ تپه و برجستگی باقی نماند   نه کوههای بلند و محکم و نه برآمدگیهای بزرگ هیچکدام در برابرش استقامت ننمودند   خداوند

پراکنده می سازد و سپس همچون چشمه سارهائی از قسمتهای مختلف  آنها  یعنی مخالفان بنی امیه  را مانند آب در درون دره ها و رودخانه ها

د نزمین بیرون می آورد   آنگاه به کمك آنان حق گروهی دیگر را از گروه دیگر می گیرد و جمعی را وارث سرزمین دگران می سازد   به خدا سوگ

ند آن چنانکه چربی بر روی آتش آب می شود  مردم آخر الزمان  آنها  بنی امیه  پس از تسلط و پیروزیشان همه آنچه را دارند از دست می ده

ای مردم اگر دست از حمایت یکدیگر در یاری حق بر نمی داشتید و برای تضعیف و زبون ساختن باطل سستی نمی کردید  هیچگاه آنان که در 

اما همچون بنی اسرائیل در حیرت و سرگردانی  نمی کرد  پایه شما نیستند در نابودی شما طمع نمی ورزیدند و هیچ نیرومندی بر شما قدرت پیدا

قرار گرفتید  به جانم سوگند که سرگردانیتان پس از من چند برابر خواهد شد  و این به خاطر آن است که حق را پشت سر انداخته اید از 

فرد  که معاویه است  پیوند نموده اید   آگاه باشید که من هستم بریده و به دورترین   پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلمنزدیکترین افراد به 

از اگر از پیشوا  و رهبر  خود اطاعت و پیروی می کردید شما را به همان راهی می برد که رسولخدا صلی اهلل علیه و آله و سلم رفته بود  و 

  رنجهای بیراهه رفتن در آسایش بودید و بار سنگین مشکالت را از دوش خود بر می داشتید
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ين فيه الخير و الشر ان هللا سبحانه انزل کتابا هاديا بو من خطبه له عليه السالم  في اوائل خالفته  
،  فخذوا نهج الخير تهتدوا ، واصدفوا عن سمت الشر تقصدوا  الفرائض الفرائض 

 ول ،  غير مدخادوها الي هللا تؤدکم الي الجنه  ان هللا حرم حراما غير مجهول ، و احل حالال
و فضل حرمه المسلم علي الحرم کلها ، و شد باالخالص و التوحيد حقوق المسلمين في معاقدها ،   

مه اال بالحق ،  و ال يحل اذي المسلم اال بما يجب  بادروا امر العا   فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده
و خاصه احدکم و هو الموت ، فان الناِ امامکم ،  و ان الساعه تحدوکم من خلفکم 

انکم مسؤولون حتي تخففوا تلحقوا ،  فانما ينتظر باولکم آخرکم  اتقوا هللا في عباده و بالده ، ف
ا رايتم هللا و ال تعصوه ، و اذا رايتم الخير فخذوا به ،  و اذ عن البقاع و البهائم  اطيعوا
 الشر فاعرضوا عنه 

 خطبه ترجمه

خداوند کتابی هدایت کننده و راهنما  برای انسانها  فرستاده نیکی و بدی  که در آغاز خالفتش ایراد فرموده  امام علیه السالم از خطبه های  

راه خیر و نیکی را در پیش گیرید که هدایت می شوید و از شر و بدی اعراض کنید تا در جاده مستقیم  را آشکار در آن بیان فرمود  بنابراین

خداوند محرماتی قرار داده که بر کسی پوشیده  فرائض فرائض در انجام آنها کوتاهی نکنید که شما را به سوی بهشت می برند    قرار گیرید

یده نمی شود   احترام مسلمان را از تمام آنچه در پیشگاهش محترم است باالتر شمرده و حفظ نیست و آنچه را حالل فرموده در آن عیبی د
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حقوق مسلمانان را به وسیله اخالص و توحید تضمین کرده است   مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دستش در امان باشند مگر 

ر مواردی که موجبی  به حکم خدا  داشته باشد روا نیست   به سوی امر همگانی آنجا که حق اقتضاء کند  و آزاررساندن به هیچ مسلمانی جز د

یعنی مرگ که مخصوص یکایك شما است مبادرت ورزید  مردم دیگر پیشاپیش شما می روند  و قیامت از پشت سر شما بانك می زند  و به 

 ار بازماندگانند  تا همه از دنیا کوچ کنند و در قیامت مبعوث گردند   سبکبار گردید تا به قافله محلق شوید  که پیشینیان در انتظ  پیش می راند

 و از خدا بترسید و تقوا پیشه کنید که شما در پیشگاه خداوند مسك ول بندگان و شهرها و آبادیها هستید زیرا  از همه چیز  حتی از خانه ها

منمائید  هر نیکی مشاهده کردید آنرا انتخاب کنید  و اگر شر و بدی یافتید حیوانات بازپرسی خواهید شد   خدای را اطاعت کنید و او را عصیان 

 از آن اعراض نمائید 
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من اجلب و من کالم له عليه السالم  بعدما بويع بالخالفه ، و قد قال له قوم من الصحابه  لو عاقبت قومام
ي بقوه  و القوم المجلبون ا تعلمون ، ولکن کيف ليا اخوتاه اني لست اجهل معلي عثمان  فقال عليه السالم   

علي حد شوکتهم ، يملکوننا و ال نملکهم  و ها هم هؤالء قد ثارت معهم عبدانکم ، و التفت 
اليهم اعرابکم ،  و هم خاللکم يسومونکم ما شاؤوا ، و هل ترون موضعا لقدره علي شي ء تريدونه  ان 

لقوم ماده  ان الناِ من هذا االمر اذا حرک علي امور  فرقه هذااالمر امرجاهليه ، و ان لهؤال ء ا
اِ ، وتقع تري ما ترون ،  و فرقه تري ما ال ترون ، و فرقه ال تري هذا و ال ذاک ،  فاصبروا حتي يهدا الن

القلوب مواقعها ، و تؤخذ الحقوق مسمحه ،  فاهدوؤا عني ، وانظروا ماذا ياتيکم به امري ، 
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تمسک تضعضع قوه ، و تسق  منه ، و تورث و هنا و ذله  و سامسک االمر ما اسو ال تفعلوا فعله 
 و اذا لم اجد بدا فاخر الدواء الکي 

 خطبه ترجمه

گروهی ازیارانش پیشنهاد کردند  خوب بود آنان را که در کشتن عثمان دست  امام علیه السالم که پس از بیعت با  امام علیه السالم از سخنان  

نان  آ داشتند کیفر می کردی امام در پاسخشان فرمود   ای برادران از آنچه شما می دانید بی اطالع نیستم اما این قدرت را از کجا بدست آورم  

ما مسلطند و ما بر آنان تسلطی نداریم  این گروه همانهایند که بردگان شما با  همچنان بر قدرت و شوکت خویش باقیند آنها بر  مخالفان عثمان

 دآنها می جوشند و بادیه نشینانتان به آنها پیوسته اند  در بین شما قرار دارند و قدرت ریزش هر گونه مشکالت و سختی بر سر شما را دارن

ن کار کار اهل جاهلیت است  آنها یار و یاور دارند   اگر در این باره جنبشی پیش آیا شما موضعی برای قدرت بر خواسته های خود می بینید   ای

گروهی همان را می خواهند که شما طالبید  و عده ای دیگر رایشان بر خالف عقیده شما است  و دسته سوم   آید مردم چند دسته خواهند بود

م آرام شوند و دلها در جای خود قرار گیرند و حقوق به آسانی گرفته شود   آرام نه این را می پسندند و نه آنرا   بنابراین صبر کنید تا مرد

باشید و به من مهلت دهید ببینید به شما چه فرمان می دهم کاری مکنید که قدرت ما را ضعیف سازد  و کاخ قوت و شوکت را فروریزد و 

ممکن است  در برابر مفسده جویانی که خون عثمان را دستاویز قرار داده سرانجام سستی و ذلت به بار آورد   من برای اصالح کار تا آنجا که 

   یعنی به ناچار دست به نبرد می زنم  خویشتن داری می کنم اما اگر راه چاره مسدود شد آخرین دارو داغ کردن است  اند
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و من خطبه له عليه السالم  عند مسير اصحاب الجمل الي البصره االمور الجامعه للمسلمين  ان 
هللا بعث رسوال هاديا بکتاب ناطق و امر قائم ، ال يهلک عنه ال هالک  و ان المبتدعات 
المشبهات هن المهلکات اال ما حفظ هللا منها  و ان في سلطان هللا عصمه المرکم ، 

السالم ،  غير ملومه و ال مستکره بها  و هللا لتفعلن او لينقلن هللا عنکم سلطان ا فاعطوه طاعتکم
التنفير من خصومه  ان هؤالء قد تمالؤوا علي سخ   ثم ال ينقله اليکم ابدا حتي يارز االمرالي غيرکم 

امارتي ،وساصبرمالم اخف علي جماعتکم   فانهم ان تمموا علي فياله هذا الراي انقطع نظام 
فارادوا رد االمور علي  المسلمين ،  و انما طلبوا هذه الدنيا حسدا لمن افاءها هللا عليه ، 

لي هللا عليه و و آله و سلم  رسول هللا صلی هللا عليهادبارها ولکم علينا العمل بکتاب هللا تعالي  و سيره 
 آله و القيام بحقه ، و النعش لسنته 

 خطبه ترجمه

این خطبه را به هنگام حرکت اصحاب جمل به سوی بصره ایراد فرموده است امور همگانی مسلمانان  خداوند  امام علیه السالم از خطبه های  

گمراه از آن اعراض نمی کنند    بدانید  بدعتهائی که به  پیامبری راهنما با کتابی گویا و دستوری  برای هدایت مردم  برانگیخت که جز افراد 

ه هالك کننده اند مگر خداوند ما را حفظ کند  متابعت از حکومت الهی حافظ امور شما است  بنابراین زمام اطاعت خود را بدون رنگ حق در آمد

 ااینکه نفاق ورزید و یا ذره ای اکراه داشته باشید به دست او بسپارید   بخدا سوگند اگر مخلصانه اطاعت از حکومت حق نکنید خداوند آن ر
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گرفت  و هرگز به شما بازنخواهدگردانید  تا کار به غیر شما برگردد   اظهار تنفر امام از دشمنان خود این گروه  مفسده جویان  از شما برخواهد

ر ببه خاطر نارضایتی از حکومت من به یکدیگر پیوسته و من تا هنگامی که بر اجتماع شما خوفناك نگردم صبر خواهم نمود  چه اینکه آنان اگر 

سست و فاسد باقی بمانند و بخواهند اهداف خود را عملی کنند نظام جامعه اسالمی از هم گسیخته خواهد شد  آنها از روی حسد بر این افکار 

کس ی که خداوند حکومت را به او بخشیده به طلب دنیا برخاسته اند  تصیمم گرفته اند چرخ زمان را به عقب برگردانند  و سنن جاهلی را 

 شما به گردن ما دارید  عمل به کتاب خداوند  و سنت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم و قیام به حق و ترفیع سنت اوست  زنده کنند  حقی که
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و من کالم له عليه السالم  في وجوب اتباع الحق عند قيام الحجه کلم به بعض العرب و قد 
لتزول  ها ليعلم لهم منه حقيقه حاله مع اصحاب الجملارسله قوم من اهل البصره لما قرب عليه السالم من

ني رسول الشبهه من نفوسهم ، فبين له عليه السالم من امره معهم ما علم به انه علي الحق ، ثم قال له  بايع ، فقال  ا
قوم ، و ال احدث حدثا حتي ارجع اليهم فقال عليه السالم   ارايت لو ان الذين وراءک 

الء و الماء ، فخالفوا لهم مساق  الييث ،  فرجعت اليهم و اخبرتهم عن الکبعثوک رائدا تبتيي 
الي المعاطش والمجادب ،  ما کنت صانعا  قال  کنت تارکهم و مخالفهم الي الکال والماء  

فوهللا ما استطعت ان امتنع عند قيام الحجه  فقال عليه السالم  فامدد اذا يدک فقال الرجل  
 السالم  و الرجل يعرف بکليب الجرمي علي ، فبايعته عليه 
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 خطبه ترجمه

که در مورد وجوب پیروی از حق به هنگام روشن شدن مطالب فرموده است این سخن را امام به فرستاده مردم  امام علیه السالم از سخنان  

بصره فرموده است به هنگامی که امام نزدیك بصره رسید کسی را نزد حضرت فرستادند تا حقیقت حال را جویا شود که  با اصحاب جمل چگونه 

ونگی رفتار خویش را به نحوی بیان فرمود که بر این شخص روشن گردید حق با آن حضرت است  در چگ امام علیه السالم رفتار خواهد نمود 

این هنگام که امام اعتراف او را نسبت به حقانیت خویش یافت از او خواست بیعت کند  اما او پاسخ داد  من فرستاده گروهی هستم از پیش 

تو را گسیل می داشتند که محل ریزش باران را برایشان بیابی  سپس به سوی آنها بازمی  خود کاری نمی کنم امام در اینجا فرمود   اگر آنها

گشتی و از مکان سبزه و آب آگاهشان می کردی اگر مخالفت می کردند و به سرزمینهای بی آب و علف روی می آوردند  تو چه می کردی  گفت  

م   امام فرمود پس دستت را دراز کن و بیعت نما آن شخص می گوید   سوگند بخدا آنها را رها می ساختم و به جائیکه آب و گیاه بود می رفت

 هنگام روشن شدن حق بر من توانائی امتناع را نیافتم و با آن حضرت بیعت نمودم   این مرد همان کلیب جرمی است 
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مرفوع ، لهم رب السقف الو من کالم له عليه السالم  لما عزم علي لقاء القوم بصفين الدعاء  ال
والجو المکفوف ، الذي جعلته مييضا لليل و النهار ،  و مجري للشمس و القمر ، و مختلفا للنجوم السياره 

و جعلت سکانه سبطا من مالئکتک ، ال يسامون من عبادتک ،  و رب هذه االرض التي  ، 
لجبال الرواسي  ي مما يري و ما ال يري ، و رب اجعلتها قرار لالنام ، و مدرجا للهوام واالنعام ،  و ما ال يحص

و سددنا للحق ،  التي جعلتها لالرض اوتادا و للخلق اعتمادا ، ان اظهرتنا علي عدونا ،  فجنبنا البيي
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و ان اظهرتهم علينا  فارزقنا الشهاده ، و اعصمنا من الفتنه  الدعوه للقتال  اين المانع للذمار ، و 
 ئق من اهل الحفاخ  العار وراءکم و الجنه امامکم اليائر عند نزول الحقا

 خطبه ترجمه

به هنگام تصمیم به مبارزه با لشگر معاویه درصفین فرموده است  نیایش  بار خداوندا ای پروردگار این سقف  امام علیه السالم از سخنان  

  برافراشته و این جو و فضای متراکم که آن را مرکز پیدایش شب و روز  و مسیر خورشید و ماه و محل رفت و آمد ستارگان سیار قرار داده ای

ای پروردگار این زمینی که آن را مرکز    ده ای همانها که هرگز از عبادت و پرستشت خسته نمی شوندو مسکن گروهی از فرشتگانت برگزی

آنها سکونت انسانها و جای رفت و آمد حشرات و چهارپایان قرار داده ای   و محل حیات  آنچه احصا نمی گردد چه آنها که به چشم می آیند و چه 

های محکم و پابرجا  که آنها را برای زمین میخهای محکم و برای مخلوق تکیه گاه مطمئن قرار دادی اگر بر که به چشم نمی آیند  ای پروردگار کوه

ردان و ا گدشمن پیروزمان ساختی  ما را از تجاوز و تعدی بر کنار دار و بر راه حق استوار بنما و چنانچه آنها را بر ما غلبه دادی  شهادت نصیب م

ار   دعوت به پیکار با دشمن  کجایند آنها که در برابر حوادث سخت همچون سپرند  و کجایند آن مردان غیوری که از شرك و فساد ما را نگهد

به هنگام نزول مشکالت به پاسداری  از عقیده و آب و خاکشان  می پردازند  ننگ و عار در پشت سر شماست و بهشت در پیش رویتان  تا 

   کدامین را انتخاب کنید
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و من خطبه له عليه السالم  حمد هللا  الحمد هلل الذي ال تواري عنه سماء سماء ، و ال ارض 
ارضا  يوم الشوري  منها  و قد قال قائل  انک علي هذا االمر يا بن ابي طالب لحريص ،  فقلت  
بل انتم و هللا الحرص و ابيد ، و انا اخص و اقرب ،  و انما طلبت حقا لي و و انتم 

انه بهت ال يدري حولون بيني و بينه ، و تضربون وجهي دونه  فلما قرعته بالحجه في المال الحاضرين  هب کت
و  ما يجيبني به  االستنصار علي قريش  اللهم اني استعديک علي قريش و من اعانهم فانهم قطعوا رحمي ، 

اال ان في الحق ان تاخذه ، و  صيروا عظيم منزلتي ، و اجمعوا علي منازعتي امرا هو لي ثم قالوا  
رسول هللا صلی هللا عليه و فخرجوا يجرون حرمه  في الحق ان تترکه  منها في ذکر اصحاب الجمل 

في  لي هللا عليه و آله کما تجر االمه عند شرائها ، متوجهين بها الي البصره ،  فحبسا نساء هماآله و سلم 
يرهما ،  في جيش لي هللا عليه و آله لهما و لي عليه و آله و سلم رسول هللا صلی هللابيوتهما ،  و ابرزا حبيس 

ما منهم رجل اال و قد اعطاني الطاعه ،  و سمح لي بالبيعه ، طائعا غير مکره ، فقدموا علي عاملي 
فقتلوا طائفه صبرا ، و طائفه غدرا  فو هللا  بها و خزان بيت مال المسلمين و غيرهم من اهلها ، 

يش من المسلمين اال رجال واحدا معتمدين لقتله ، بال جرم جره ،  لحل لي قتل ذلک الج لو لم يصيبوا
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کله ،  اذ حضروه فلم ينکروا ، و لم يدفعوا عنه بلسان و ال بيد  دع ما انهم قد قتلوا من 
 المسلمين مثل العده التي دخلوا بها عليهم 

 خطبه ترجمه

ستایش خداوند  ستایش ویژه خداوندی است که هیچ آسمانی مانع آگاهی وی از آسمان دیگر و هیچ زمینی  امام علیه السالم از خطبه های  

حائل بین او و سرزمین دیگری نمی گردد   قسمت دیگر از این خطبه است روز شورا  کسی به من گفت  ای فرزند ابوطالب تو نسبت به این 

دا سوگند شما با اینکه از  پیامبر  دورترید حریصتر هستید  اما  من شایسته و نزدیکترم  در پاسخش گفتم  بخ امر  خالفت  حریص می باشی 

من تنها حق خویش را مطالبه می کنم و شما بین من و آن حائل می گردید و دست رد به سینه ام میگذارید و آنگاه که در جمع حاضران اقامه 

سخم چه بگوید   شکایت از قریش  بار خداوندا من در برابر قریش و کسانی که به دلیل نمودم  مبهوت و سرگردان ماند نمی دانست در پا

 مکمك آنان برخاسته اند از تو استعانت میجویم و شکایت را پیش تو می آورم آنها پیوند خویشاوندی مرا قطع کرده اند، و مقام و منزلت عظی

دبه این هم اکتفاء نکردند بلکه گفتند بعضی از حقوق را باید گرفت و پاره مرا کوچك شمردند، و در غصب حق ، و مبارزه با من هماهنگ شدن

انتقاد از برپاکنندگان جنگ جمل  طلحه و زبیر و پیروانشان از  مکه  به سوی   ای را باید رها کرد  و این از حقوقی است که باید رها سازی  

را همچون کنیزی که برای فروش می برند به دنبال خود کشاندند  در حالی  بصره  حرکت کردند و همسر رسولخدا صلی اهلل علیه و آله و سلم

پرده نشین حرم پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم را در    که همسران خود را در خانه پشت پرده نگهداشتند  تا از نظر بیگانگان دور باشند

ه نبرد با من خواندند که  همه آنها در برابر من به اطاعت گردن نهاده بودند  و برابر دیدگان خود و دیگران قرار دادند    و از طرفی کسانی را ب

انان و مبدون اکراه و با رضایت کامل با من بیعت کرده بودند  آنها پس از ورود به بصره  به فرماندار من در آنجا و خزانه داران بیت المال مسل

و گروهی را با حیله کشتند  به خدا سوگند اگر جز به یك نفر دست نمی یافتند و او را به مردم بصره حمله بردند  گروهی از آنان را شکنجه 

قتل همه آنها برای من حالل بود  زیرا آنها حضور داشته اند و انکار نکردند و از او نه با زبان و نه با دست دفاع  عمدا و بدون گناه می کشتند 

 انان را به اندازه عده خود که با آن وارد بصره شدند به قتل رسانیدند ننمودند  چه رسد به اینکه آنها گروهی از مسلم
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و من خطبه له عليه السالم  في رسول هللا ، صلي هللا عليه و سلم ، و من هو جدير بان يکون للخالفه و في 
الجدير بالخالفه  ايها   هوان الدنيا رسول هللا  امين وحيه ، و خاتم رسله ، و بشير رحمته ، و نذير نقمته

ِ بهذا االمر اقواهم عليه ، و اعلمهم بامر هللا فيه  فان شيب شاغب استعتب ِ ، ان احق النا  النا
 و لعمري ، لئن کانت االمامه ال تنعقد حتي يحضرها عامه الناِ ، فما الي ذلک سبيل ،  و ، فان ابي قوتل 

و ال لليائب ان يختار اال و اني اقاتل  شاهد ان يرجع ، لکن اهلها يحکمون علي من غاب عنها ، ثم ليس لل
رجلين   رجال ادعي ما ليس له ، و آخر منع الذي عليه  اوصيکم عباد هللا بتقوي هللا فانها خير ما 
ين اهل تواصي العباد به ، و خير عواقب االمور عند هللا  و قد فتح باب الحرب بينکم و ب

وا لما تؤمرون الصبر و العلم بمواضع الحق ،  فامض القبله ،  و ال يحمل هذا العلم اال اهل البصر و
هوان  ه غيرا و ال تعجلوا في امر حتي تتبينوا ، فان لنا مع کل امر تنکرون به ، وقفوا عند ما تنهون عنه ، 

بکم و ترضيکم الدنيا  اال و ان هذه الدنيا التي اصبحتم تتمنونها و ترغبون فيها ، و اصبحت تيض
اقيه ال منزلکم الذي خلقتم له و ال الذي دعيتم اليه  اال و انها ليست بب ،  ليست بدارکم ، و

و اطماعها  لکم و ال تبقون عليها ،  و هي و ان غرتکم منها فقد حذرتکم شرها فدعوا غرورها لتحذيرها ، 
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دکم حوانصرفوا بقلوبکم عنها ، و ال يخنن ا لتخويفها ، و سابقوا فيها الي الدار التي دعيتم اليها ، 
خنين االمه علي ما زوي عنه منها ،  واستتموا نعمه هللا عليکم بالصبر علي طاعه هللا و المحافظه 
 علي ما استحفظکم من کتابه  اال و انه ال يضرکم تضييع شي ء من دنياکم بعد حفظکم
 قائمه دينکم  اال و انه ال ينفعکم بعد تضييع دينکم شي ء حافظکم عليه من امر دنياکم  اخذ

 هللا بقلوبنا و قلوبکم الي الحق ، و الهمنا و اياکم الصبر 

 خطبه  ترجمه

که در آن از رسولخدا صلی اهلل علیه و آله وسلم و کسی که سزاوار خالفت است و همچنین از پستی دنیا سخن  امام علیه السالم از خطبه های  

ص   امین وحی او بود و خاتم پیامبرانش بشارت دهنده به رحمت او و بیم دهنده از کیفرش   سزاوارترین  مـحمدبه میان آورده رسول خدا  ص   

کس برای خالفت  ای مردم سزاوارترین کس به خالفت قوی ترین مردم نسبت به آن است و داناترین آنها به فرمانهای خدا  پس اگر آشوبگری 

شود که به حق بازگردد و اگر امتناع ورزد با او به نبرد باید پرداخت   به جان خودم سوگند اگر قبول به فتنه انگیزی برخیزد از او خواسته می 

 یکنیم که امام را مردم باید برگزینند در این صورت  اگر قرار باشد امامت و خالفت جز با حضور همه مردم انعقاد نپذیرد هرگز راهی به سو

واهد شد   بلکه آنها که صالحیت رای و نظر دارند و اهل حل و عقدند حاکم و خلیفه را برمی گزینند و آن نتوان یافت  یعنی هیچگاه منعقد نخ

س کعمل آنها نسبت به سائر مردم نافذ است و بعد از آن نه حاضران حق رجوع  و نه غائبان حق انتخاب دیگری را دارند  آگاه باشید من با دو 

ا کند و چیزی که حق او نیست بخواهد و دیگر آن کس که از دادن حقی که بر گردن اوست امتناع می جنگم   نخست آن کس که به ناحق ادع

ای بندگان خدا شما را به تقوا و ترس از عذاب خدا توصیه می کنم زیرا تقوا بهترین چیزی است که بندگان یکدیگر را به آن توصیه می  ورزد 

ا است   هم اکنون آتش نبرد بین شما و اهل قبله روشن گشته است   و این پرچم را جز افراد نمایند و بهترین مرحله پایان کار در پیشگاه خد
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ائید   مبینا با استقامت و آگاه به موارد حق به دوش نمی کشند  بنابر این آنچه را فرمان دادند انجام دهید و در برابر آنچه نهی کردند توقف ن

نکنید زیرا ما مجاز هستیم آنچه را شما نمی پسندید  چنانچه خالف فرمان خدا نباشد  تغییر دهیم   و در هیچ کاری تا بر شما روشن نشود عجله 

 دنیای بی ارزش  آگاه باشید این دنیا که شما نسبت به زرق و برق آن این همه عالقمند و به آن آرزومندید و آن نیز گاهی شما را خشنود و

که به سوی آن دعوت شده باشید   هشیار باشید نه دنیا برای شما باقی می ماند و نه شما هم در گاهی به خشم می آورد  خانه و منزلی نیست 

 آن باقی خواهید ماند  این دنیا اگر از جهتی شما را فریب داده ولی از جهت دیگر شما را از بدیهایش برحذر داشته پس به خاطر هشدارهایش

فریبنده اش را به خاطر مظاهر هشداردهنده اش رها سازید و به سرائی که دعوت شده اید از آنچه مغرورتان می سازد چشم بپوشید  مظاهر 

و با جان و دل از دنیاپرستی منصرف گردید  نباید هیچکدام از شما همچون کنیزکان به خاطر چیزی که از دنیا از دست می دهد  سبقت جوئید 

نگهداری  آنچه از کتابش به عهده شما گذاشته نعمتهای او را نسبت به خویش کامل  گریه سر دهد   و با صبر و استقامت بر طاعت خدا و حفظ و

اه بکنید   آگاه باشید با حفظ اساس ایمان و دین خویش از بین رفتن چیزی از اموال نامشروع دنیا به شما ضرر نمی رساند  و آگاه باشید با ت

ید سودی به حالتان نخواهد داشت  خداوند دلهای ما و شما را به سوی حق متوجه ساختن دین خود آنچه از دنیا برای خویش نگهداری نموده ا

 سازد و صبر و استقامت به ما و شما ارزانی دارد 
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و من کالم له عليه السالم  في معني طلحه بن عبيد هللا  قد کنت و ما اهدد بالحرب ، و ال 
ارهب بالضرب ، و انا علي ما قد وعدني ربي من النصر  و هللا ما استعجل متجردا للطلب 
بدم عثمان اال خوفا من ان يطالب بدمه ،  النه مظنته ، و لم يکن في القوم احرص عليه منه 

ده فاراد ان ييال  بما اجلب فيه ليلتبس االمر و يقع الشک  و وهللا ما صنع في امر عثمان واح ، 
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من ثالث  لئن کان ابن عفان ظالما  کما کان يزعم لقد کان ينبيي له ان يوازر قاتليه ،  و ان 
ن فيه و لئن يينابذ ناصريه و لئن کان مظلوما لقد کان ينبيي له ان يکون من المنهنهين عنه ،  والمعذر

عل کان في شک من الخصلتين ،  لقد کان ينبيي له ان يعتزله و يرکد جانبا ،  و يدع الناِ معه ، فما ف
 واحده من الثالث ،  و جاء بامر لم يعرف بابه ، و لم تسلم معاذيره 

 خطبه ترجمه

ره برای جنگ فرمود  من هیچگاه تهدید به جنگ نمی شدم و که به هنگام آگاهی از خروج طلحه و زبیربه سوی بص امام علیه السالم از سخنان  

هرگز کسی نمی توانست از ضرب شمشیر مرا به وحشت اندازد من به همان وعده نصرتی که پروردگارم به من داده باقی هستم   به خدا 

عثمان مطالبه شود  زیرا او خود متهم به قتل سوگند او  طلحه  برای خونخواهی عثمان با عجله دست به کار نشد جز اینکه می ترسید از او خون 

عثمان است و در میان مردم از او حریصتر بر کشتن عثمان یافت نمی شد  اما او برای به شك انداختن مسلمانان و اشتباه اندازی و مغالطه 

رد عثمان یکی از سه کار را انجام می داد کاری گروهی را  به عنوان خونخواهی او  اطراف خویش گرد آورد   سوگند به خدا او می بایست در مو

ا آن بولی نکرد زیرا پسر عفان ستمکار بود  چنانکه او می اندیشید سزاوار بود که با کشندگان او همکاری کند  و از یارانش دوری و به مبارزه 

ارهایش عذرهای موجهی ارائه دهد  و چنانچه در بپردازد  و اگر مظلوم بود باز سزاوار این بود که از کشته شدن او جلوگیری کند  و در مورد ک

ه این مورد شك و تردید داشت  خوب بود کناره می گرفت و به گوشه ای پناه می برد   و مردم را با او وامی گذاشت اما او هیچکدام از این س

ورد قابل پذیرش نیست  او مردم را بر ضد را انجام نداد   و به کاری دست زد که دلیل روشنی برای آن نداشت و عذرهائی که برای آن می آ

   من بدون هیچ دلیل تحریك کرد
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و من خطبه له عليه السالم  في الموعظه و بيان قرباه من رسول هللا  ايها الناِ غير الميفول عنهم 
، و التارکون الماخوذ منهم  ما لي اراکم عن هللا ذاهبين ، و الي غيره راغبين کانکم نعم 

يراد  ااراح بها سائم الي مرعي وبي ، و مشرب دوي ،  و انما هي کالمعلوفه للمدي ال تعرف ماذ
و هللا لو شئت ان اخبر کل رجل  بها  اذا احسن اليها تحسب يومها دهرها ، و شبعها امرها 

 عليه رسول هللا صلی هللاو لکن اخاف ان تکفروا في ب منکم بمخرجه و مولجه و جميع شانه لفعلت ، 
ه بالحق ،  و الذي بعثلي هللا عليه و آله  اال و اني مفضيه الي الخاصه ممن يؤمن ذلک منه و آله و سلم 

واصطفاه علي الخلق ، ما انطق اال صادقا ، و قد عهد الي بذلک کله ،  و بمهلک 
من يهلک ، و منجي من ينجو ، و مال هذا االمر  و ما ابقي شيئا يمر علي راسي اال افرغه في اذني و افضي 

انهاکم عن  م اليها ،  و البه الي  ايها الناِ ، اني ، و هللا ، ما احثکم علي طاعه اال و اسبقک
 معصيه اال و اتناهي قبلکم عنها 

 خطبه ترجمه

که در آن پند و اندرز و نزدیکی خود با پیامبر ص  را ذکر کرده  ای مردمی  که غافلید  اما از شما غافل نیستند  امام علیه السالم از خطبه های  

چه  ترك می کنید اما شما را ترك نمی گویند  و سرمایه هایتان را می گیرند    و تمام کردارتان را ثبت می کنند و ای آنانکه  دستورات خدا را
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خدای روی برتافته اید و به غیر او روی آورده اید  گویا شما گله های شتران و گوسفندانی هستید که چوپان شما را شده است  می بینم از 

ه چ به چراگاهی پر و با چشمه ای بیماری زا می برد  آنها همانند حیوانات پرواری هستند که برای کارد آماده شده اند ولی خودشان نمی دانند

این گوسفندان چنانند که هر گاه به آنها نیکی کنند  و مقداری علف برایشان بریزند  یك روز خود را یك عمر می  ت هدفی از آنها در نظر اس

یش گپندارند و زندگی را در سیری می بینند  به خدا سوگند اگر بخواهم می توانم هر کدام شما را از آغاز و پایان کارش و از تمام شك ون زند

آگاه باشید  گردد  درباره ام غلو کنید   پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلمی ترسم که این کار موجب کافرشدن شما به آگاه سازم  ولی از آن م

صلی اهلل علیه و آله و سلم را به حق  مـحمدو سوگند به خدائی که   که من این اسرار را به خاصانی که مورد اطمینان است خواهم سپرد

مردم برگزید من جز راست سخنی بر زبان نمی آورم پیامبر همه اینها را به من تعلیم داده  و از محل هالکت آن کس و او را از میان  برانگیخت 

ادثه که هالك می شود و جای نجات کسی که نجات می یابد و پایان این امر  خالفت  همه را به من خبر داده و از آن آگاهم ساخته است   و هیچ ح

ینکه آن را در گوشم فرمود و مرا از آن مطلع ساخت   ای مردم به خدا سوگند من شما را به هیچ طاعتی وادار نمی کنم ای بر من نمی گذرد جز ا

  ممگر اینکه پیش از شما خودم به آن عمل می کنم  و شما را از معصیتی نهی نمی کنم مگر اینکه خودم پیش از شما از آن کناره گیری می نمای

 76خطبه شماره 

ِ  انتفعوا  و من خطبه له عليه السالم  و فيها يعظ و يبين فضل القرآن و ينهي عن البدعه عظه النا
ه ، ببيان هللا ، واتعظوا بمواعظ هللا ، واقبلوا نصيحه هللا ،  فان هللا قد اعذر اليکم بالجلي

رسول ه ، و تجتنبوا هذه ،  فان ذواتخذ عليکم الحجه ،  و بين لکم محابه من االعمال ، و مکارهه منها ، لتتبعوا ه
لي هللا عليه و آله کان يقول    ان الجنه حفت بالمکاره ، و ان النار هللا صلی هللا عليه و آله و سلم 
واعلموا انه ما من طاعه هللا شي ء اال ياتي في کره ، و ما من معصيه هللا  حفت بالشهوات   
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عد شي ء عن شهوته ،  و قمع هوي نفسه ، فان هذه النفس ابشي ء اال ياتي في شهوه  فرحم هللا امرا نزع 
منزعا ،  و انها ال تزال تنزع الي معصيه في هوي  واعلموا عباد هللا ان المؤمن ال يصبح و ال يمسي اال 
و نفسه ظنون عنده ،  فال يزال زاريا عليها و مستزيدا لها فکونوا کالسابقين قبلکم ، و الماضين 

فضل القرآن  واعلموا  الدنيا تقويض الراحل ، و طووهها طي المنازل  امامکم  قوضوا من
ان هذا القرآن هو الناصح الذي ال ييش ، و الهادي الذي ال يضل  و المحدث الذي ال 
يکذب و ما جالس هذا القرآن احد اال قام عنه بزياده او نقصان   زياده في هدي ، او نقصان 

فاستشفوه  بعد القرآن من فاقه ، و ال الحد قبل القرآن من غني ،  واعلموا انه ليس علي احد من عمي 
 من ادوائکم ، واستعينوا به علي الوائکم ،  فان فيه شفاء من اکبر الداء و هو الکفر و النفاق ،
باد و اليي و الضالل ،  فاسالوا هللا به ، و توجهوا اليه بحبه ، و ال تسالوا به خلقه ،  انه ما توجه الع

ع هللا تعالي بمثله و اعلموا انه شافع مشفع ، و قائل مصدق ،  و انه من شفع له القرآن يوم القيامه شفالي 
فيه ،  و من محل به القرآن يوم القيامه صدق عليه ، فانه ينادي مناد يوم القيامه    اال ان کل حارث 

تباعه ، واستدلوه علي ربکم ، ا مبتلي في حرثه و عاقبه عمله ، غير حرثه القرآن    فکونوا من حرثته و
واستنصحوه علي انفسکم ،  واتهموا عليه آراءکم ، واستيشوا فيه اهواءکم  الحث علي 
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ورع  العمل  العمل العمل ، ثم النهايه النهايه ، و االستقامه االستقامه ، ثم الصبر الصبر ،  و الورع ال
الم غايه فانتهوا الي غايته  ا فاهتدوا بعلمکم ، و ان لالسان لکم نهايه فانتهوا الي نهايتکم   ،  و ان لکم علم

و اخرجوا الي هللا بما افترض عليکم من حقه ، و بين لکم من وظائفه  انا شاهد لکم ، و حجيج 
يوم القيامه عنکم  نصائح للناِ  اال و ان القدرالسابق قد وقع ، والقضاءالماضي قد تورد ،  واني 

ن ال ان الذين قالوا  ربنا هللا ثم استقاموا تتنزل عليهم المالئکه ا  ، قال هللا تعالي متکلم بعده هللا و حجته 
استقيموا علي تخافوا ، و ال تحزنوا ،  و ابشروا بالجنه التي کنتم توعدون   ، و قد قلتم   ربنا هللا   ،  ف

قوا منها ، و ال تبتدعوا رکتابه ، و علي منهاج امره ، و علي الطريقه الصالحه من عبادته ،  ثم ال تم
الق فيها ، و ال تخالفوا عنها  فان اهل المروق منقطع بهم عند هللا يوم القيامه  ثم اياکم و تهزيع االخ

و ليخزن الرجل لسانه ، فان هذا اللسان جموح بصاحبه   و تصريفها ، واجعلوا اللسان واحدا ، 
و ان قلب المنافق من  ه ، نه و ان لسان المؤمن من وراء قلبو هللا ما اري عبدا يتقي تقوي تنفعه حتي يخزن لسا

وراء لسانه  الن المؤمن اذا اراد ان يتکلم بکالم تدبره في نفسه ،  فان کان خيرا ابداه ، و ان 
سول رکان شرا واراه  و ان المنافق يتکلم بما اتي علي لسانه ال يدري ماذا له ، و ماذا عليه  و لقد قال 

ستقيم قلبه حتي لي هللا عليه و آله    ال يستقيم ايمان عبد حتي يستقيم قلبه و ال ي عليه و آله و سلم هللا صلی هللا
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يستقيم لسانه    فمن استطاع منکم ان يلقي هللا تعالي و هو نقي الراحه من دماء المسلمين و اموالهم ، 
من يستحل العام ما استحل ان المؤسليم اللسان من اعراضهم فليفعل  تحريم البدع  واعلموا عباد هللا 

عاما اول ،  و يحرم العام ما حرم عاما اول ، و ان ما احدث الناِ ال يحل لکم شيئا مما حرم عليکم 
،  ولکن الحالل ما احل هللا ، و الحرام ما حرم هللا  فقد جربتم االمور و ضرستموها ، و وعظتم 

ال يصم عن ذلک الي االمر الواضح ، ف بمن کان قبلکم ، و ضربت االمثال لکم ،  ودعيتم
 اال اصم ،  و ال يعمي عن ذلک اال اعمي و من لم ينفعه هللا بالبالء و التجارب لم ينتفع بشي ء من
العظه ،  و اتاه التقصير من امامه ، حتي يعرف ما انکر ، و ينکر ما عرف  و انما الناِ رجالن  

القرآن  و ان هللا سبحانه لم  ه  سبحانه برهان سنه ، و ال ضياء حجمتبع شرعه ، و مبتدع بدعه ،  ليس معه من هللا
و ينابيع  يعظ احدا بمثل هذا القرآن ، فانه  حبل هللا المتين   ،  و سببه االمين ، و فيه ربيع القلب ،

العلم ، و ما للقلب جالء غيره ،  مع انه قد ذهب المتذکرون ، و بقي الناسون او المتناسون  فاذا 
هللا عليه و آله و سلم  رسول هللا صلیايتم خيرا فاعينوا عليه ، و اذا رايتم شرا فاذهبوا عنه  فان ر

اعمل الخير ودع الشر ، فاذا انت جواد قاصد     لي هللا عليه و آله کان يقول   يابن آدم ، 
 رانواع الظلم  اال و ان الظلم ثالثه  فظلم ال ييفر ، و ظلم ال يترک ، و ظلم ميفو
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 فاما الظلم الذي ال ييفر فالشرک باهلل ، قال هللا تعالي   ان هللا ال ييفر ان يشرک ال يطلب 
به   و اما الظلم الذي ييفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات  و اما الظلم الذي 
با ال يترک فظلم العباد بعضهم بعضا  القصاص هناک شديد ، ليس هو جرحا بالمدي و ال ضر

کرهون من الحق ولکنه ما يستصير ذلک معه فاياکم و التلون في دين هللا ،  فان جماعه فيما تبالسياط  
ممن  ، خير من فرقه فيما تحبون من الباطل  و ان هللا سبحانه لم يع  احدا بفرقه خيرا ممن مضي ، و ال

من لزم بيته ،  و ل بقي  لزوم الطاعه  يا ايها الناِ  طوبي لمن شيله عيبه عن عيوب الناِ   ، و طوبي
ي اکل قوته ، واشتيل بطاعه ربه ،  و بکي علي خطيئته    فکان من نفسه في شيل ، و الناِ منه ف

 راحه 

 خطبه ترجمه

که در آن مردم را موعظه و فضائل قرآن را بیان و از بدعت گزاری نهی کرده است اندرز به مردم  از آنچه  امام علیه السالم از خطبه های  

ن شخداوند بیان فرموده است بهره بگیرید، از موعظه و اندرزهای خدا پند بپذیرید و نصیحتهای او را قبول کنید  زیرا خداوند با دلیلهای رو

ت را بر شما تمام کرده است  اعمال و کرداری را که دوست دارد برایتان بیان نموده و آنچه را که منفور می راه عذر را به روی شما بسته و حج

رمود   ف دارد برای شما شرح داده است تا از آنها تبعیت کنید و از اینها دوری گزینید  چه اینکه رسولخدا صلی اهلل علیه و آله و سلم همواره می

ا و دوزخ در البالی شهوات پیچیده شده است  آگاه باشید هیچ طاعتی نیست جز اینکه طبع انسان از انجام آن ناراحت بهشت در البالی ناراحتیه

 است و هیچکدام از گناهان و معاصی یافت نمی شود جز اینکه با تمایالت و غرائز حیوانی انسان سازگار است  بنابراین رحمت خداوند بر کسی
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کند  و هوسهای سرکش نفس را ریشه کن سازد زیرا مشکلترین کار جلوگیری از همین نفس سرکش است  که باد که از شهواتش خودداری 

همیشه میل به معصیت و گناه دارد   ای بندگان خدا بدانید که مؤمن صبح و شام به خویش بدگمان است  همواره از خود عیب می گیرد و طالب 

نابراین همچون پیشینیان و گذشتگان خود که پیشاپیش شما بودند باشید  آنها به مسافری می تکامل و افزایش کار نیك از خویش می باشد  ب

ره اماندند که عمودهای خیمه زندگی را برگرفته و طی طریق می نمودند  آنها با اعمال پاك خویش و ترك وابستگی به زرق و برق دنیای مادی همو

گاه باشید این قرآن پنددهنده ای است که انسان را نمی فریبد هدایت کننده ای که گمراه فضائل قرآن  آ   آماده سفر به سرای دیگر بودند

نمی سازد  و سخنگوئی است که هرگز دروغ نمی گوید  هر کس با قرآن مجالست کند از کنار آن با زیادی یا نقصانی برمی خیزد   زیادی در 

از داشتن قرآن فقر و بیچارگی ندارد و هیچکس پیش از آن غنا و بی نیازی هدایت یا نقصان از کوردلی و جهل  آگاه باشید هیچکس پس 

ا رنخواهد داشت  بنابراین از قرآن برای بیماری های خود شفا و بهبودی بطلبید و برای پیروزی بر شدائد و مشکالت از آن استعانت جوئید  زی

لت است  پس آنچه می خواهید به وسیله قرآن از خدا بخواهید و با دوستی در قرآن شفای بزرگترین بیماریها یعنی کفر و نفاق و گمراهی و ضال

قرآن به سوی خداوند توجه کنید هرگز به وسیله کتاب خدا از مخلوق چیزی درخواست نکنید  و آنرا وسیله رسیدن به آرزوهای مادی خود قرار 

ر از قرآن نیست  و بدانید قرآن شفاعت کننده ای است که شفاعتش مدهید   زیرا چیزی که بندگان به وسیله آن به خدا تقرب جویند محترم ت

آن کس که قرآن در قیامت شفاعتش کند مورد شفاعت قرار می گیرد   و هر کس  پذیرفته و گوینده ای است که سخنش تصدیق می گردد 

زند   آگاه باشید امروز هر کس گرفتار بذری قرآن از او شکایت کند گواهیش بر ضد او پذیرفته می شود در روز قیامت گوینده ای صدا می 

است که افشانده و گرفتار عاقبت کاری است که انجام داده جز آنان که بذر قرآن افشانده اند  پس شما از بذرافشانان قرآن و پیروان آن 

ود  خود را متهم کنید و خواسته های خویشتن باشید با قرآن خدا را بشناسید و خویشتن را با آن اندرز دهید  و هر گاه  نظر شما بر خالف قرآن ب

را در برابر قرآن نادرست بشمارید   ترغیب به سوی عمل  عمل عمل پس از آن توجه به پایان کار پایان کار استقا مت استقامت سپس صبر 

ن گردیده به وسیله آن هدایت شوید  و صبر  ورع ورع برای شما پایان و عاقبتی تعیین شده خود را به آنجا برسانید  و پرچم را راهنمائی معی

ا ربرای اسالم هدف و نتیجه ای در نظر گرفته شده به آن برسید  و با انجام فرائضی که بر شما است و وظایفی که برایتان تعیین شده حق خدا 

اندرز به مردم   ه حجت و دلیل می کنم  ادا کنید و از گرو آن بیرون آئید  که من شاهد و گواه اعمال شما هستم و از جانب شما در قیامت اقام

باالخره  انجام یافت  و من به اتکاء وعده های خدا و دلیل او سخن می گویم خداوند   آگاه باشید مقدرات سابق به وقوع پیوست و قضاء گذشته

نترسید   می گردند  و به آنها می گویند می فرماید  کسانی که گفتند   پروردگار ما خداست سپس استقامت به خرج دادند فرشتگان بر آنها نازل
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و محزون مباشید  و بشارت باد بر شما بهشتی که موعود است شما گفته اید پروردگار ما خدا است  پس بر انجام دستورات کتاب او و در 

انش خارج نشوید و در آن راهی که فرمان داده است و در طریق نیکی که همان پرستش اوست استقامت و ایستادگی ورزید  و از دائره فرم

بدعتی مگذارید و از آن منحرف نگردید  چه اینکه آنها که خارج شوند در رستاخیز از رحمت خداوند بریده خواهند شد  سپس مواظب باشید 

را  سرکش صاحبش اخالق نیك را در هم نشکنید و آن را به خوی بد مبدل نسازید  یك زبان باشید  مرد باید زبانش را حفظ کند زیرا این زبان

به هالکت می اندازد   به خدا سوگند باور نمی کنم بنده ای زبانش را حفظ نکند تقوائی سودمند به دست آورد   زبان مؤمن پشت قلب او و 

 هقلب و عقل منافق پشت زبانش قرار دارد یعنی مؤمن هرگاه بخواهد سخنی گوید نخست می اندیشد  اگر نیك بود اظهار می کند و چنانک

ناپسند و بد بود پنهانش می دارد   ولی شخص دورو و منافق آنچه بر زبانش آمد می گوید و پیش از آن نمی اندیشد که کدام به سود و کدام 

رسولخدا صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود   ایمان بنده ای درست و کامل نخواهد شد تا قلبش درست نشود و قلبش درست  به زیان اوست  

هر کس از شما توانائی داشته باشد که خدا را در حالی مالقات کند که دستش از خون و اموال مسلمانان پاك  د تا زبانش درست شود نمی شو

مان ز و زبانش از عرض و آبروی آنان سالم بماند باید چنین کند   تحریم بدعتها   ای بندگان خدا آگاه باشید مؤمن کسی است که آنچه در ابتدا 

حالل بوده هم اکنون حالل بشمرد  و آنچه که در آغاز حرام بوده االن نیز حرام بداند  و آنچه مردم به بدعت حالل می شمردند اما بر  پیامبر 

 شما حرام بوده است این بدعت حتی ذره ای از آنها را هم بر شما حالل نمی کند  بلکه حالل همان است که خدا حالل کرده و حرام آن است که

تحریم فرموده است   در امور و حوادث تجربه آموخته اید و با وضع گذشتگان پند و اندرز داده شده اید  مثلها برایتان زده اند  و به خداوند 

 امری آشکار دعوت گردیده اید  بنابراین جز افراد کر در این امری که صدایش همه جا را پیچیده ناشنوا نمی شوند  و غیر از کوران از این

وشن و واضح نابینا نمی گردند آن کس که از آزمایشگاه و تجربه های خداداد سود نبرد از هیچ پند و اندرزی سود نخواهد برد  کوته جریان ر

مردم دو گروه بیش نیستند  گروهی  تابع    بینی و کوته فکری آشکارا دامن او را می گیرند تا آنجا که بد را خوب و خوب را بد می پندارد

بدعتگذار  که از ناحیه خدا دلیلی از سنت پیامبران و روشنائی از حجت و برهان به همراه ندارند   قرآن کتاب خدا    ن  و گروهیشریعت و آئی

ا هخداوند سبحان احدی را به مطالبی مانند آنچه در قرآن آمده موعظه نفرموده است زیرا قرآن رشته محکم خدا است  و وسیله امین او بهار دل

دانش در قرآن است برای قلب و فکر جالئی جز قرآن نتوان یافت  خصوصا در محیطی که بیداردالن از میان رفته و غافالن یا  و چشمه های

هلل ا تغافل کنندگان باقیمانده اند   هر کجا کار نیکی بود به آن کمك کنید و هر جا شری مشاهده کردید از آن دوری گزینید   زیرا پیامبر صلی

سلم همواره می فرمود  ای فرزند آدم  عمل نیك را انجام ده و شر و بدی را کنارگذار اگر چنین کنی در جاده مستقیم و راه وسط علیه و آله و 
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بدانید ظلم و ستم بر سه گونه است  ستمی که هرگز بخشوده نمی شود و ستمی  خواهی بود  و به قرب خداوند راه خواهی یافت   انواع ظلم 

واهد بود و ظلمی است که از آن صرفنظر می شود و بازخواست ندارد   اما ظلمی که بخشوده نخواهد شد شرك به خداست که بدون مجازات نخ

خداوند هیچگاه از شرك به خود در نمی گذرد اما ظلمی که بخشوده می شود ستمی است که بنده با گناهان صغیره به    خداوند می فرماید

بدون مجازات نمی ماند ستمگری بعضی از بندگان به برخی دیگر است   قصاص در آنجا بسیار سخت است   خویشتن کرده است   و اما ستمی که

 گاین قصاص  مجروح ساختن با کارد و یا زدن با تازیانه نیست  بلکه چیزی است که اینها در برابرش کوچك است  مبادا در دین متلون و دو رن

چه از آن کراهت داشته باشید بهتر است از پراکندگی در راه باطلی که مورد عالقه شما است   چه باشید  که همبستگی و اتحاد در راه حق گر

ای  اینکه خداوند سبحان به هیچکس نه گذشتگان و نه آنها که هم اکنون هستند در اثر تفرقه چیزی نبخشیده است   لزوم اطاعت پروردگار

را از توجه به عیوب دیگران بازدارد و خوشا به حال کسی که مالزم خانه خود گردد   مردم خوشا به حال آن کس که اشتغال به عیب خود وی

توشه خویش را بخورد و به اطاعت پروردگارش مشغول باشد و برخطاهای خویش بگرید او به خویشتن مشغول و انسانها از دستش راحت 

 باشند 
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فاجمع راي ملئکم علي ان اختاروا رجلين ، فاخذنا عليهما  و من کالم له عليه السالم  في معني الحکمين 
فتاها عنه ، و ترکا الحق و هما  ان يجعجعا عند القرآن ،  و ال يجاوزاه ، و تکون السنتهما معه و قلوبهما تبعه ، 

دل و يبصرانه ، و کان الجور هواهما ،  و االعوجاج رايهما و قد سبق استثناؤنا عليهما في الحکم بالع
يا بما ال عمل بالحق سوء رايهما و جور حکمهما   و الثقه في ايدينا النفسنا ، حين خالفا سبيل الحق ، و اتال

 يعرف من معکوِ الحکم 
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از آن  ااز سخنان امام ع در مورد حکمین  نظر و رای جمعیت شما بر این قرارگرفت که دونفر را انتخاب کنند تا بین ما و معاویه حکم باشند و م 

ما ا دو ابوموسی و عمروعاص  پیمان گرفتیم که در برابر قرآن خاضع باشند  و از آن تجاوز نکنند زبان آنها با قرآن و قلوبشان پیرو آن باشد 

ژی طرز آنها از قرآن روی بازگرداندند و با اینکه حق را آشکارا می دیدند آن را ترك گفتند جور و ستم خواسته دلشان بود  و اعوجاج و ک

به  وفکرشان  ولی ما پیش از آنکه آنها این رای بد را بدهند و این حکم جائرانه را صادر کنند با آنها شرط کرده بودیم که به عدل حکم کنند 

ر دحق عمل نمایند  بنابراین هنگامیکه این دو نفر از راه حق منحرف گردند و حکم غیر صحیحی یعنی عکس حکم خداوند را صادر کنند حجت 

   اختیار ما و برای ماست  بنابراین نظر آنها برای ما هیچ اثری ندارد زیرا آنها با شرط مخالفت کردند
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ته و من خطبه له عليه السالم  في الشهاده و التقوي و قيل  انه خطبها بعد مقتل عثمان في اول خالف
د يحويه مکان ، و ال يصفه لسان ،  و ال يعزب عنه عد هللا و رسوله  ال يشيله شان ، و ال يييره زمان ، و ال

و ال دبيب النمل علي الصفا ، و ال  قطر الماء و ال نجوم السماء ، و ال سوا في الريح في الهواء ، 
مقيل الذر في الليله الظلماء  يعلم مساق  االوراق ، و خفي طرف االحداق  و اشهد ان ال 

شهاده من  مشکوک فيه ،  و ال مکفور دينه ، و ال مجحود تکوينه ، اله اال هللا غير معدول به و ال 
ا عبده ـحمدمصدقت نيته ، وصفت دخلته و خلص يقينه ، و ثقلت موازينه  و اشهد ان 
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و رسوله المجتبي من خالئقه ، والمعتام لشرح حقائقه ،  و المختص بعقائل کراماته ، و 
المصطفي لکرائم رساالته  و الموضحه به اشراط الهدي ، و المجلو به غربيب العمي   ايها 

وايم  ليها ع الناِ ، ان الدنيا تير المؤمل لها و المخلد اليها و ال تنفس بمن نافس فيها ، و تيلب من غلب
الن هللا ليس   هللا ، ما کان قوم ق  في غض نعمه من عيش فزال عنهم اال بذنوب اجترحوها ، 

و تزول عنهم النعم ، فزعوا الي ربهم بصدق من  بظالم للعبيد   و لو ان الناِ حين تنزل بهم النقم ، 
يکم ان سد و اني الخشي علنياتهم ، و وله من قلوبهم ،  لرد عليهم کل شارد ، و اصلح لهم کل فا

لئن  تکونوا في فتره  و قد کانت امور مضت ملتم فيها ميله ، کنتم فيها عندي غير محمودين  و
رد عليکم امرکم انکم لسعداء  و ما علي اال الجهد ، و لو اشاء ان اقول لقلت  عفا هللا عما 

   سلف  نهج البالغه م 
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که در مورد گواهی به وحدانیت خداوند و بررسالت رسول خدا  ص  و تقوا ایراد فرموده است  و گفته شده که  امام علیه السالم از سخنان  

این خطبه را پس از قتل عثمان در آغاز خالفتش ایراد کرده است خدا و پیامبرش  هیچ کاری وی را به خود مشغول نمی سازد و گذشت زمان 

وی را در برنمی گیرد هیچ زبانی قدرت توصیفش را ندارد   نه تعداد فراوان قطرات آبها و نه ستارگان در او دگرگونی ایجاد نمی کند و مکانی 

 آسمان نه ذرات خاك همراه گردبادها در هوا  و نه حرکات مورچگان بر سنگهای سخت و نه استراحتگاه مورچه های ریز در شبهای تار هیچکد ام
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بخوبی از محل سقوط برگها و حرکات مخفیانه چشمها آگاه است   و گواهی می دهم که جز اهلل خدائی از اینها از او مخفی و پنهان نیست  او 

نیست و همتائی برایش تصور نتوان کرد شك و تردیدی در هستی اش وجود ندارد  به آئینش کافر نیستم و خلقتش را انکار نمی کنم   شهادت 

ص  بنده و فرستاده برگزیده وی   مـحمدن عملش سنگین است   و گواهی میدهم که کسی که نیتش راست درونش پاك یقینش خالص و میزا

که برای تشریح حقائق آئین خدا انتخاب شده  و به ویژگیهای خاص اخالقی گرامی داشته و او را برای رساندن رسالتهای   از میان خالئق است

یت آشکار و تاریکیهای کوری ضاللت جال و روشنی یافته است   تا همگان کریمانه اش برگزیده  و همو است که به وسیله وی نشانه های هدا

 آنرا بشناسند و حذر کنند  ای مردم دنیا آرزومندان و دلبستگان خود را می فریبد از وعده های دروغین به عالقمندان خود بخل نمی ورزد و

ك خواهد نمود   سوگند به خدا ممکن نیست هیچ ملتی از آغوش ناز و بر آن کس که بر دنیا پیروز گردد چیره خواهد شد  و سرانجام او را هال

زیرا خداوند به بندگان ستم روانمیدارد  اگر مردم آنگاه که بالها  نعمت زندگی گرفته شده باشند مگر به واسطه گناهانی که مرتکب شده اند 

ا تضرع کنند و با قلبهای پر محبت نسبت به پروردگار از او درخواست نازل می شود  و نعمتها را از آنها سلب می کند با صدق نیت در پیشگاه خد

مسلما آنچه از دستشان رفته بازخواهدگشت و هر گونه مفسده ای را برایشان اصالح خواهد نمود  من از این می ترسم که شما در  نمایند 

دید که از نظر من قابل تمجید نبود  اما اگر وضع شما بار دیگر جهالت و غرور قرار گرفته باشید  چه اینکه در جریانات گذشته به سوئی مایل ش

تغییر کند  و همچون زمان پیامبر مسلمانانی خالص گردید  سعادتمند خواهید شد  وظیفه من جز تالش و کوشش نیست  اگر می خواستم بگویم 

 ذشته صرفنظر کند و کوتاهی های شما را درباره خود بازگو کنم  می گفتم اما امید است خداوند از گ
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و من کالم له عليه السالم  و قد ساله ذعلب اليماني فقال  هل رايت ربک يا امير المؤمنين فقال عليه 
السالم  افاعبد ما ال اري  فقال  و کيف تراه  فقال   ال تدرکه العيون بمشاهده العيان ، و لکن 

اين متکلم ال برويه ،  مريد شياء غيرمالبس ، بعيد منها غيرمبتدرکه القلوب بحقائق االيمان  قريب من اال
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ال  ال بهمه صانع ال بجارحه لطيف ال يوصف بالخفاء ،  کبيراليوصف بالجفاء ، بصير
 ه يوصف بالحاسه ،  رحيم ال يوصف بالرقه تعنو الوجوه لعظمته ،  و تجب القلوب من مخافت

 خطبه ترجمه

ذعلب یمانی از امام پرسید  ای امیرمؤمنان آیا پروردگارت را دیده ای  امام در پاسخش فرمود  پس من کسی را  امام علیه السالم از سخنان  

چشمها هرگز او را آشکارا نمی بینند اما قلبها با نیروی  می پرستم که ندیده باشم  پرسید چگونه او را مشاهده فرموداه ی  امام پاسخ داد  

نند  به همه چیز نزدیك است اما نه آنطور که به آنها چسبیده باشد از همه چیز دور است اما نه آنچنان که از حقیقت ایمان وی را درك می ک

تصمیم  وآنها بیگانه باشد سخن می گوید اما نه اینکه قبال نیاز به اندیشه داشته باشد  اراده می کند اما نه اینکه پیش از آن نیازمند به فکر 

اما نه با اعضاء و جوارح لطیف است اما نه اینکه مخفی باشد  بزرگ و قدرتمند است اما نه اینکه جفاکار باشد  بینا  باشد صانع و سازنده است

 است ولی نه با حس باصره  و رحیم است اما نه به این معنی که نازکدل باشد چهره ها در برابر عظمتش خاضع  و قلبها از هیبتش مضطربند 
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و من خطبه له عليه السالم  في ذم العاصين من اصحابه  احمد هللا علي ما قضي من امر ، و قدر 
من فعل ،  و علي ابتالئي بکم ايتها الفرقه التي اذا امرت لم تطع ، و اذا دعوت لم 

 ان امهلتم خضتم ، و ان حوربتم خرتم و ان اجتمع الناِ علي امام طعنتم  و ان اجئتم تجب 
ه نکصتم ال ابا لييرکم  ما تنتظرون بنصرکم و الجهاد علي حقکم  الموت او الي مشاق
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غير کثير هلل  الذل لکم   فو هللا لئن جاء يومي و لياتيني ليفرقن بيني و بينکم  و انا لصحبتکم قال ، و بکم
ه علي عونانتم اما دين يجمعکم  و ال حميه تشحذکم اوليس عجبا ان معاويه يدعو الجفاه الطيام فيتب

غير معونه و ال عطاء ،  و انا ادعوکم و انتم تريکه االسالم ، و بقيه الناِ الي المعونه او 
،  و ال  طائفه من العطاء ،  فتفرقون عني و تختلفون علي  انه ال يخرج اليکم من امري رضي فترضونه
فاتحتکم  وسخ  فتجتمعون عليه ، و ان احب ما انا الق الي الموت  قد دارستکم الکتاب ، 
يقظ  و لحجاج ،  و عرفتکم ما انکرتم ، و سوغتکم ما مججتم ، لو کان االعمي يلحظ ، او النائم يست

 اقرب بقوم من الجهل باهلل قائدهم معاويه و مؤدبهم ابن النابيه 

 خطبه ترجمه

 از خطبه های امام علیه السالم که در نکوهش یاران نافرمانش ایرادفرموده است  خداوند را بر آنچه فرمان داده و هر کار که مقدر فرموده 

 می ستایم   و پروردگار را بر گرفتاری خود به گروهی که هرگاه فرمان داده ام اطاعت نکردید و هر زمان که دعوتتان نمودم اجابت ننمودید

ش می کنم   همان شما که  هرگاه مهلتتان دهم در بیهودگی فرومی روید و هنگامی که با جنگ و نبرد روبرو شوید ضعف و ناتوانی نشان ستای

می دهید  اگر مردم اطراف پیشوائی گرد آیند طعنه می زنید  و اگر شما را به سوی مشکلی بکشانند عقب نشینی می کنید  دشمن شما بی پدر 

ری کردن خویش و جهاد در راه حق خود منتظر چه هستید  مرگ یا ذلت   سوگند به خدا اگر مرگ من فرا رسد که حتما خواهد رسید باد  برای یا

در حالی که من از مصاحبت با شما ناراحت و وجودتان برایم قدرت آفرین نبود  اما من برای شما همه چیز  بین من و شما جدائی خواهد افتاد 

ن دهد  در شگفتم  آیا در میان شما دین نیست که شما را گردآورد   و آیا غیرتی نیست که شما را به سوی دشمن بسیج کند  بودم  خدا خیرتا
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آیا این شگفت آور نیست که معاویه خبیث این جفاپیشگان اوباش را دعوت کند و آنها بدون انتظار بخشش و کمکی متابعتش کنند   اما من 

اسالم و بقایای مردمید دعوتتان به کمك و عطایا می کنم  ولی از گردم پراکنده می شوید و راه تشتت و تفرقه را پیش  با اینکه شما بازماندگان

و نه شما را به غضب می اندازد که برضد آن اجتماع کنید   می گیرید  چنان بی تفاوت هستید که  نه از دستورات و کارهایم راضی می شوید 

دارم مالقاتش کنم مرگ است  کتاب خدا را به شما تعلم دادم راه و رسم استدالل را به شما آموختم  آنچه نمی محبوبترین چیزی که دوست 

اختم س شناختید به شما شناساندم و آنچه لقلقه زبانتان بود و از حقیقت آن آگاه نبودید با بیان و توضیح خویش مفهوم و به ذائقه فکرتان گوارا

می تواند ببیند و خوابیده بیدار نیست  سوگند به خدا چقدر به جهالت و نادانی نزدیکند مردمی که رهبرشان معاویه اما  صد حیف  که نابینا ن

 عمروعاص  باشد   و طرف مشورت و مربی آنها پسر نابغه

 

 

 81خطبه شماره 

لکوفه ، او من کالم له عليه السالم  و قد ارسل رجال من اصحابه ، يعلم له علم احوال قوم من جند 
   قدهموا باللحاق بالخوارج ، و کانوا علي خوف منه عليه السالم ، فلما عاد اليه الرجل قال له

اامنوا فقطنوا ، ام جبنوا فظعنوا    فقال الرجل  بل ظعنوا يا امير المؤمنين فقال عليه السالم    
علي هاماتهم  فبعدا لهم کما بعدت ثمود   اما لو اشرعت االسنه اليهم ،  و صبت السيو

، لقد ندموا علي ما کان منهم  ان الشيطان اليوم قد استفلهم و هو غدا متبري ء منهم ، و متخل 
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عنهم  فحسبهم بخروجهم من الهدي ، و ارتکاسهم في الضالل و العمي ،  و صدهم عن الحق ، و 
 جماحهم في التيه 

 خطبه ترجمه

که درباره گروهی از سپاه کوفه فرموده است امام یکی از یاران خود را فرستاد تا از وضع گروهی از سپاه کوفه  امام علیه السالم از سخنان  

 که تصمیم داشتند به خاطر ترس از او به خوارج ملحق گردند اطالعی کسب کند پس از بازگشت امام از او پرسید  آیا ایمن گردیدند و بر جای

فرمود   از رحمت خدا  امام علیه السالم نمودند  عرض کرد  ای امیرمؤمنان ترسیدند و کوچ کردند در اینجا  باقی ماندند یا ترسیدند و کوچ

بدور باشند همانگونه که قوم ثمود از رحمتش دور شدند آگاه باشید اکر نوك نیزه ها به سوی آنها متوجه می شد  و شمشیرها بر فرقشان می 

ند  شیطان امروز از آنها درخواست تفرقه کرده اما فردا از آنها بیزاری می جوید و خویش را از آنها کنار بارید از گذشته خود پشیمان می گشت

خواهد کشید   آنها را همین بس که از طریق هدایت خارج و به گمراهی و کوری بازگشتند  راه حق را سد کردند و در وادی حیرت و جهل 

 فروماندند 
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عليه السالم  روي عن نوف البکالي قال  خطبنا بهذه الخطبه امير المؤمنين علي  و من خطبه له
 عليه السالم بالکوفه و هو قائم علي حجاره ، نصبها له جعده بن هبيره المخزومي و عليه مدرعه من صوف
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 و و حمائل سيفه ليف ، و في رجليه نعالن من ليف و کان جبينه ثفنه بعير فقال عليه السالم  حمد هللا
استعانته  الحمد هلل الذي اليه مصائر الخلق ، و عواقب االمر  نحمده علي عظيم احسانه ، و نير 
برهانه ، و نوامي فضله وامتنانه ،  حمدا يکون لحقه قضاء ، و لشکره اداء ، و الي ثوابه مقربا ، 

دفعه ،  معترف له بالطول بو لحسن مزيده موجبا  و نستعين به استعانه راج لفضله ، مؤمل لنفعه ، واثق 
، مذعن له بالعمل و القول و نؤمن به ايمان من رجاه موقنا ،  و اناب اليه مؤمنا ، و خنع له مذعنا ،  و 
اخلص له موحدا ، و عظمه ممجدا ، و الذ به راغبا مجتهدا  هللا الواحد  لم يولد سبحانه 

مان ، و لم يتعاوره زياده و لم يتقدمه وقت و ال ز فيکون في العز مشارکا ، و لم يلد فيکون موروثا هالکا 
هد و ال نقصان ،  بل ظهر للعقول بما ارانا من عالمات التدبير المتقن ، و القضاء المبرم  فمن شوا

خلقه السماوات موطدات بال عمد ، قائمات بال سند  دعاهن فاجبن طائعات 
ذعانهن ن له بالربوبيه و امذعنات ، غير متلکئات و ال مبطئات ،  و لو ال اقراره

بالطواعيه ،  لما جعلهن موضعا لعرشه ، و ال مسکنا لمالئکته ، وال مصعدا للکلم الطيب و 
ضوء  العمل الصالح من خلقه  جعل نجومها اعالما يستدل بها الحيران في مختلف فجاج االقطار  لم يمنع

ن ترد ما واد الحنادِ انورها ادلهمام سجف الليل المظلم ،  و ال استطاعت جالبيب س
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شاع في السماوات من تاللؤ نور القمر  فسبحان من ال يخفي عليه سواد غسق داج ، و ال ليل ساج ،  في 
و مايتجلجل به الرعد في  بقاع االرضين المتطاطئات ، و ال في يفاع السفع المتجاورات ، 

ه تزيلها عن مسقطها عواصف و ما تسق  من ورق افق السماء ، و ما تالشت عنه بروق اليمام ، 
و يعلم مسق  القطره و مقرها و مسحب الذره و مجرها ، و ما يکفي  االنواء وانهطال السماء 

ون کرسي البعوضه من قوتها ، و ما تحمل االنثي في بطنها  عود الي الحمد  و الحمد هلل الکائن قبل ان يک
وهم ، و ال يقدر بفهم ، و ال يشيله سائل او عرش ، او سماء او ارض ، او جان او انس  ال يدرک ب

، و ال ينقصه نائل ، و ال ينظر بعين ، و ال يحد باين ،  و ال يوصف باالزواج ، وال يخلق بعالج ، و ال 
يدرک بالحواِ ،  و ال يقاِ بالناِ الذي کلم موسي تکليما ، و اراه من آياته عظيما ،  بال جوارح 

وات   بل ان کنت صادقا ايها المتکلف لوصف و ال ادوات ، و ال نطق و ال له
ِ مرجحنين  متولهه  ربک ،  فصف جبريل و ميکائيل و جنود المالئکه المقربين ، في حجرات القد
عقولهم ان يحدوا احسن الخالقين فانما يدرک بالصفات ذوو الهيئات و االدوات ، و 

ظلم بنوره کل ظالم ، و امن ينقضي اذا بلغ امد حده بالفناء  فال اله اال هو ، اضاء 
 بظلمته کل نور  الوصيه بالتقوي  اوصيکم عباد هللا بتقوي هللا الذي البسکم الرياش ، و
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 اسبغ عليکم المعاش ،  فلو ان احدا يجد الي البقاء سلما ، او لدفع الموت سبيال ،  لکان ذلک
ه  فلما لنبوه و عظيم الزلفسليمان بن داوود عليه السالم ، الذي سخر له ملک الجن واالنس ، مع ا

ر منه خاليه ،  استوفي طعمته ، واستکمل مدته ، رمته قسي الفناء بنبال الموت ، و اصبحت الديا
و المساکن معطله ، وورثها قوم آخرون و ان لکم في القرون السالفه لعبره  اين العمالقه و ابناء العمالقه 

فؤوا ائن الرِ الذين قتلوا النبيين ، و اطاين الفراعنه و ابناء الفراعنه  اين اصحاب مد
سنن المرسلين  و احيوا سنن الجبارين اين الذين ساروا بالجيوش ، و هزموا بااللوف و عسکروا العساکر 
رفه ، و مدنوا المدائن  و منها  قد لبس للحکمه جنتها ، و اخذها بجميع ادبها ، من االقبال عليها، و المع

فهو ميترب اذا  ها ي عند نفسه ضالته التي يطلبها ، و حاجته التي يسال عنبها ، و التفرغ لها،  فه
ه بقيه من بقايا حجته ، خليف اغترب االسالم ، و ضرب بعسيب ذنبه ، و الصق االرض بجرانه 

ياء ايها الناِ ، اني قد بثثت لکم المواعظ التي وعظ االنب من خالئف انبيائه  ثم قال عليه السالم 
واديت اليکم ما ادت االوصياء الي من بعدهم ، و ، و ادبتکم بسوطي فلم  بها اممهم 

کم الطريق تستقيموا ،  و حدوتکم بالزواجر فلم تستوسقوا هلل انتم  اتتوقعون اماما غيري يطاب
، و يرشدکم السبيل   اال انه قد ادبر من الدنيا ما کان مقبال ، و اقبل منها ما کان مدبرا ،  و 
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 يفني  ما ضر عباد هللا االخيار ، و باعوا قليال من الدنيا ال يبقي ، بکثير من االخره ال ازمع الترحال
اخواننا الذين سفکت دماؤهم و هم بصفين اال يکونوا اليوم احياء   يسييون اليصص و 
يشربون الرنق  قد وهللا لقوا هللا فوفاهم اجورهم واحلهم دار االمن بعد خوفهم  اين اخواني 

   کبوا الطريق ، و مضوا علي الحق  اين عمار   و اين ابن التيهان  و اين ذو الشهادتينالذين ر
و اين نظراؤهم من اخوانهم الذين تعاقدوا علي المنيه ، و ابرد بروؤسهم الي الفجره  قال  ثم 
 ضرب بيده علي لحيته الشريفه الکريمه ، فاطال البکاء ، ثم قال عليه السالم   اوه علي اخواني
ا الذين تلوا القرآن فاحکموه ، و تدبروا الفرض فاقاموه  احيوا السنه و اماتوا البدعه دعو

الجهاد الجهاد عباد هللا اال و اني  للجهاد فاجابوا ، و وثقوا بالقائد فاتبعوه  ثم نادي باعلي صوته  
ليه السالم في ن عمعسکر في يومي هذا ، فمن اراد الرواح الي هللا فليخرج  قال نوف  و عقد للحسي

عشره آالف ، و لقيس بن سعد رحمه هللا في عشره آالف ، و البي ايوب االنصاري في عشره 
آالف ، و لييرهم علي اعداد اخر ، و هو يريد الرجعه الي صفين ، فما دارت الجمعه حتي 
ضربه الملعون ابن ملجم لعنه هللا ، فتراجعت العساکر ، فکنا کاغنام فقدت راعيها ، 

 ختطفها الذئاب من کل مکان ت
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 خطبه ترجمه

در کوفه بر روی سنگهائی که جعده بن هبیره مخزومی برایش نصب  از نوف بکالی نقل شده که  امیرمؤمنان  ع  امام علیه السالم از خطبه های  

 کرده بود ایستاد و این خطبه را ایراد فرمود در حالی که امام پیراهنی خشن از پشم بر تن و شمشیرش را با بندی از لیف خرما حمایل و در

به چنین فرمود  ستایش خداوند  ستایش مخصوص خداوندی پاهایش کفشی از لیف خرما بود و پیشانیش از اثر سجده پینه بسته بود در این خط

است که سرانجام خلقت و عواقب امور به او منتهی می گردد  او را بر احسان عظیمش و برهان روشنش و فراوانی فضل و منتش می ستائیم  

وجب ازدیاد نیکی و احسان او گردد  و از او ستایشی که حقش را اداء کند و سپاس شایسته او را به جا آورد به ثوابش ما را نزدیك سازد و م

استعانت می طلبیم استعانت کسی که به فضل پروردگار امیدوار است به سودش آرزومند و از عدم زیانش مطمئن  و به قدرت او معترف و به 

با اعتقاد خالص به او متوجه و با ایمانی پاك گفتار و کردار او معتقد است  به او ایمان داریم ایمان کسی که با یقین کامل به او امیدوار است  و 

 در برابرش خضوع می کند  و مخلصانه به توحید او عقیده دارد با تمجید فراوان به بزرگداشت او می پردازد و با رغبت و کوشش بسیار به او

دی به دنیا نیاورده تا پس از وفات چیزی یکتائیش  او از کسی متولد نشده تا در عزت و قدرت شریکی داشته باشد و فرزن پناهنده می شود  

به  هبه ارث بگذارد   وقت و زمانی از او پیشی نگرفته و زیادی و نقصان بر او عارض نشده است   او با نشانه های تدبیر متقن و نظام محکمی ک

و آفرینشش آسمانهای ثابت و پابرجائی ما ارائه داده عظمت خویش را در پیش چشم عقلها آشکار جلوه کرده است   از شواهد عظمت او خلقت 

این آسمانها را به طاعت خویش دعوت کرد و آنها با اذعان کامل بدون درنگ و سستی اجابت  است که بدون ستون و بدون تکیه گاهی برقرارند 

یش و مسکن فرشتگان و جای باالرفتن کردند   اگر همین اقرار آنها به ربوبیت حق و اذعانشان به اطاعت از او نبود  هرگز آنها را محل عرش خو

 طسخنان پاك و اعمال صالح و نیك بندگانش قرار نمی داد   ستارگان آسمان را عالئم و نشانه هائی قرار داد تا آنها که  شب هنگام  در نقا

فشانی آنها نمی گردد  و چادر سیاه و مختلف حیران و سرگردان می مانند به وسیله آنها راهنمائی شوند   پرده های ظلمانی شبهای تار مانع نورا

منزه است خداوند که سیاهی شبهای تاریك و خاموش  در نقاط پست    تاریك شبها نمی توانند از تاللؤ نور ماه در پهنه آسمانها جلوگیری کنند

نیز آنچه را که غرش رعد در کرانه های زمین و در قله های کوتاه و بلند کوهها که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند بر او مخفی نمی ماند  و 

می  داآسمان به وجود می آورد و آنچه برقهای ابر آن را متالشی می سازند  همچنین بادهای تند و شدید و برگهائی که براثر باران از شاخه ها ج

هائی که پشه ها را کفایت می کند و آنچه شوند  و محل سقوط و ریزش قطرات بارانها و جایگاه کشش دانه بوسیله مورچگان و حرکات آنها و غذا
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را که موجودات ماده در رحم دارند از همه اینها آگاه است  و همه در پیشگاه علمش روشن و آشکارند   باز هم ستایش خداوند  ستایش 

دی که با فکر و عقلهای ژرف ویژه خداوندی است که همواره بوده پیش از آنکه کرسی یا عرش آسمان یا زمین جن یا انس موجود شوند   خداون

اندیش درك نشود و با نیروی فهم اندازه ای برایش تصور نگردد هیچ سؤال کننده ای او را به خود مشغول نمی سازد  عطا و بخشش از 

آفرینش  همتا و همسری برایش معقول نیست و در دارائیش نمی کاهد او با چشم نمی بیند  زیرا جسم نیست  و در مکانی محدود نمی شود 

نیاز به وسیله ای ندارد با حواس درك نمی شود  و با بشر مقایسه نمی گردد همان کسی که با موسی سخن گفت و آیات عظیمش را به او نشان 

ل و جبرئیل و میکائی داد  اما بدون اعضاء و زبان و کام   ای کسی که خود را برای توصیف پروردگار به زحمت انداخته ای اگر راست می گوئی 

لشکر فرشتگان مقربین را  همانها که در بارگاه قدس همواره در رکوع و سجودند توصیف کن  فرشتگانی که عقلشان از اینکه احسن الخالقین 

را در حدی محدود سازد در گرداب حیرت فرومانده  زیرا  کسی را می توان با توصیف درك کرد که دارای شکل و اعضاء و جوارح است  و کسی 

توان با صفات شناخت که محدود باشد و در حد معینی عمرش سپری شود  پس معبودی جز او نیست که با نور خویش هر ظلمتی را روشن  را می

بر خدا اساخته و با تاریکیهائی که می آفریند هر نوری را در ظلمت فرومی برد  توصیه به تقوا ای بندگان خدا شما را به تقوا و پرهیرکاری در بر

ی کنم همان خدائی که لباسهای فاخر را به شما پوشانده و معاش و روزی را به فراوانی به شما ارزانی داشته است   اگر راهی به سفارش م

 تسوی بقاء یا جلوگیری از مرگ وجود داشت  حتما سلیمان بن داود آنرا در اختیار می گرفت چرا که خداوند حکومت بر جن و انس را همراه نبو

اما آنگاه که پیمانه روزی او پر شد و مدت زندگیش کامل گشت تیرهای مرگ از کمان فناء به    قرب و منزلت الهی به او عطا کردو مقام بلند 

حال  سوی او پرتاب شد و دار و دیار از او خالی گردید  خانه ها و مسکنهای او بی صاحب ماندند و آنها را گروهی دیگر به ارث بردند   در هر 

کجایند عمالقه  و کجایند فرزندان آنها  کجا هستند فرعونها و فرزندانشان      ر تاریخ قرون گذشته درسهای عبرت فراوانی وجود داردبرای شما د

اصحاب شهرهای رس همانها که پیامبران را کشتند و چراغ پرفروغ سنن آنها را خاموش  و راه و رسم ستمگران و جباران را زنده ساختند 

ند آنها که بالشکرهای گران به راه افتادند و هزاران نفر را هزیمت دادند سپاهیان فراوان گرد آوردند و شهرها بنا نهادند   کجایند   کجای

 حکمتقسمتی دیگر از این خطبه درباره مهدی  ع  زره دانش را بر تن پوشانده و با تمامی آداب با توجه و معرفت و آمادگی آنرا فراگرفته  

گمشده اوست که همواره در جستجوی آن است و نیاز اوست که در طلبش پرس و جو دارد  به هنگامی که اسالم غروب می کند و همچون 

مش اشتری که از راه رفتن مانده بر زمین قرار می گیرد و سینه اش را به آن می چسباند او پنهان خواهد شد  تا زمانی که فرمان الهی برای قی

باقی مانده ای است از حجتهای خدا و خلیفه و جانشینی است از جانشینان پیامبران  سپس امام فرمود   ای مردم من مواعظ و پند  فرارسد   او
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ا هو اندرزهائی را که پیامبران برای امتشان بازگو کرده بودند در میان شما نشر دادم  و وظیفه ای را که اوصیای پیامبران نسبت به امت آن

ان داشتند در مورد شما به انجام رساندم با تازیانه ام شما را ادب کردم ولی به هیچ صراطی مستقیم نشدید  و با نواهی پروردگار بعد از مرگش

 شما را به پیش راندم ولی جمع نشدید خدا خیرتان دهد  آیا منتظرید پیشوائی جز من با شما همراه گردد  و راه حق را به شما نشان دهد  

نچه از دنیا روی آورده بود پشت کرده و آنچه پشت کرده بود روی آورده است  و بندگان نیکوکار و برگزیده خدا آماده رحیل آگاه باشید آ

ده نگردیده اند و کمی از دنیای فانی را با آخرت که در آن فنا نیست معاوضه کردند  راستی برادران ما که خونشان در صفین ریخت اگر امروز ز

دیده اند خوشا به حالشان که نیستند  تا از این لقمه های گلوگیر بخورند و از این آبهای ناگوار بنوشند  به خدا سوگند آنها نیستند چه زیان 

 ارهخدا را مالقات کردند و پاداششان را داد و آنها را بعد از خوف در سرای امن خویش جایگزین ساخت   کجا هستند برادران من  همانها که سو

فتادند و در راه حق قدم بر می داشتند کجاست عمار   کجاست ابن تیهان  و کجاست ذوالشهادتین   و کجایند مانند آنان از برادرانشان به راه می ا

که پیمان بر جانبازی بستند و سرهای آنها برای ستمگران فرستاده شد   آنگاه دست به محاسن شریف زد مدتی بس طوالنی گریست پس از آن 

سنتها را  ر برادرانم همانها که قرآن را تالوت می کردند و به کار می بستند در فرائض دقت می کردند و آن را به پا می داشتند فرمود   آه ب

و به رهبر خود اطمینان داشتند و صمیمانه از او پیروی می کردند   سپس با   زنده و بدعتها را می راندند  دعوت به جهاد را می پذیرفتند

یاد زد   بندگان خدا جهاد  جهاد آگاه باشید من امروز لشکر به سوی اردوگاه حرکت می دهم آنکس که می خواهد به سوی خدا صدای بلند فر

کوچ کند همراه ما خارج گردد  نوف گفت  برای فرزندش حسین  ع  پرچمی با ده هزار نفر و برای قیس بن سعد در ده هزار و برای ابوایوب 

و هنوز جمعه نگذشته بود که ابن  ای دیگران هر کدام تعدادی دیگر تهیه فرمود  تصمیم داشت به صفین بازگردد انصاری در ده هزار و بر

 املجم جنایتکار به امام ضربت زد لشکر برگشت و ما همچون گله ای بودیم که شبان خود را از دست داده و گرگان از هر جانب به سرعت به آنه

 حمله ور شده بودند 

 83 خطبه شماره
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مد هلل و من خطبه له عليه السالم  في قدره هللا و في فضل القرآن و في الوصيه بالتقوي هللا تعالي  الح
زته ، و ساد المعروف من غير رؤيه ، والخالق من غير منصبه خلق الخالئق بقدرته ،  واستعبد االرباب بع

شفوا و االنس رسله ،  ليک العظماء بجوده ،  و هو الذي اسکن الدنيا خلقه ، و بعث الي الجن
لهم عن غطائها ، و ليحذروهم من ضرائها ، و ليضربوا لهم امثالها ،  و ليبصروهم عيوبها ، و ليهجموا 

من تصرف مصاحها و اسقامها ، و حاللها و حرامها ،  و ما اعد هللا للمطيعين منهم  عليهم بمعتبر 
نفسه کما استحمد الي خلقه ، و جعل لکل  والعصاه من جنه و نار ، وکرامه و هوان  احمده الي

شي ء قدرا ،  و لکل قدر اجال ، و لکل اجل کتابا  فضل القرآن  منها  فالقرآن آمر زاجر ، و 
صامت ناطق حجه هللا علي خلقه  اخذ عليه ميثاقهم ، وارتهن عليهم انفسهم اتم نوره ، و 

به   فرغ الي الخلق من احکام الهدي اکمل به دينه ،  و قبض نبيه صلي هللا عليه و آله و قد
فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه ،  فانه لم يخف عنکم شيئا من دينه ، و لم يترک شيئا رضيه 
او کرهه  اال و جعل له علما باديا ، و آيه محکمه ، تزجر عنه ، او تدعو اليه ،  فرضاه فيما بقي 

يرضي عنکم بشي ء سخطه علي من کان  واحد ، و سخطه فيما بقي واحد  واعلموا انه لن
لمون برجع قبلکم ،  و لن يسخ  عليکم بشي ء رضيه ممن کان قبلکم ، و انما تسيرون في اثر بين ،  و تتک
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قول قد قاله الرجال من قبلکم قد کفاکم مؤونه دنياکم  وحثکم علي الشکر ، وافترض 
و اوصاکم بالتقوي ، و جعلها منتهي رضاه ، و حاجته من  من السنتکم الذکر  الوصيه بالتقوي 

م علمه ، و ان خلقه  فاتقوا هللا الذي انتم بعينه ، و نواصيکم بيده ، و تقلبکم في قبضته  ان اسررت
اعلنتم کتبه ، قد وکل بذلک حفظه کراما ،  ال يسقطون حقا ، و ال يثبتون باطال 

نفسه  ا   من الفتن ،  و نورا من الظلم ، و يخلده فيما اشتهتواعلموا  انه من يتق هللا يجعل له مخرج
،  و ينزله منزل الکرامه عنده ، في دار اصطنعها لنفسه ، ظلها عرشه ،  و نورها بهجته ، وزوارها 
 مالئکته ، و رفقاؤها رسله ، فبادروا المعاد ،  و سابقوا االجال ، فان الناِ يوشک ان ينقطع بهم

ه من کان و يسد عنهم باب التوبه فقد اصبحتم في مثل ما سال اليه الرجع االجل ،  االمل ، و يرهقهم
، و امرتم  قبلکم ،  و انتم بنو سبيل ، علي سفر من دار ليست بدارکم ، و قد اوذنتم منها باالرتحال

د قفيها بالزاد  واعلموا انه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر علي النار ، فارحموا نفوسکم ،  فانکم 
يه ، جربتموها في مصائب الدنيا  افرايتم جزع احدکم من الشوکه تصيبه ، و العثره تدم

و الرمضاء تحرقه   فکيف اذا کان بين طابقين من نار ، ضجيع حجر ، و قرين شيطان  اعلمتم ان 
مالکا اذا غضب علي النار حطم بعضها بعضا ليضبه ،  و اذا زجرها توثبت بين 
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رته  ايها اليفن الکبير ، الذي قد لهزه القتير ،  کيف انت اذا ابوابها جزعا من زج
التحمت اطواق النار بعظام االعناق ، و نشبت الجوامع حتي اکلت لحوم السواعد  

في فکاک  فاهلل هللا معشر العباد و انتم سالمون في الصحه قبل السقم ،  و في الفسحه قبل الضيق فاسعوا
واستعملوا اقدامکم  ها  اسهروا عيونکم ، و اضمروا بطونکم ، رقابکم من قبل ان تيلق رهائن

، و انفقوا اموالکم ، و خذوا من اجسادکم فجودوا بها علي انفسکم ،  و ال تبخلوا بها عنها 
ان تنصروا هللا ينصرکم و يثبت اقدامکم   و قال تعالي    من ذا الذي   ، فقد قال هللا سبحانه  

م عفه له ، و له اجر کريم   فلم يستنصرکم من ذل  و لم يستقرضکيقرض هللا قرضا حسنا فيضا
من قل ، استنصرکم  وله جنود السماوات و االرض و هو العزيز الحکيم    واستقرضکم  وله 
خزائن السماوات و االرض ، و هو اليني الحميد    و انما اراد ان  يبلوکم ايکم احسن 

م مالئکته ، و ران هللا في داره رافق بهم رسله ،  و ازارهفبادروا باعمالکم تکونوا مع جي عمال   
اکرم اسماعهم ان تسمع حسيس نار ابدا ،  وصان اجسادهم ان تلقي ليوبا و نصبا   ذلک 
فضل هللا يؤتيه من يشاء ، و هللا ذو الفضل العظيم    اقول ما تسمعون ، و هللا المستعان علي نفسي 

 وکيل و انفسکم ، و هو حسبنا و نعم ال
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 خطبه ترجمه

که درباره قدرت پروردگار فضائل قرآن و توصیه به تقوا ایراد فرموده است  خداوند بزرگ  ستایش ویژه  امام علیه السالم از خطبه های  

خداوندی است که بدون دیده شدن شناخته شده و بی هیچ زحمت و مشقتی آفریننده است با قدرتش مخلوقات را آفرید  با عزتش گردن 

بزرگان برتری جست  هم اوست که دنیا را مسکن مخلوقش گردانید و رسوالنش را کشان را بنده خویش ساخت و با جود و سخایش بر همه 

 ا وبسوی جن و انس مبعوث ساخت ،  تا پرده از چهره زشت  دنیا برای آنها برگیرند، و آنان را از زیانهایش برحذر دارند، و در بی وفائی دنی

عیوب دنیاپرستی را به آنها نشان دهند، و آنچه را که مایه عبرت است  از  پستی زرق و برق و تجمل پرستی اش  برای آنان مثلها بزنند،  و

انند  وتندرستیها و بیماریها که متعاقب یکدیگرند و حالل و حرام آن پی درپی یاد آورشان شوندو این درسهای عبرت آور را بدون وقفه بر آنها بخ

خ ،و احترام و تحقیر به آنان وعده فرموده است برایشان بازگو کنند   ستایش می و آنچه را که خداوند به مطیعان و عصیانگران از بهشت و دوز

اجل کنم او را تا به او تقرب جویم همانگونه که خود از بندگانش خواسته برای هر چیزی اندازه ای و حدود و هدفی  و برای هر اندازه و هدفی 

قرآن فرمان دهنده ای است بازدارنده  دیگر از این خطبه در فضائل قرآن و سرآمدی و برای هر اجلی حسابی مقرر داشته است   قسمتی 

ساکتی است گویا و حجت خداوند است بر مخلوقش  خداوند پیمان عمل به قرآن را از بندگان گرفته و آنان را در گرو دستورات آن قرارداده 

نگامی از این جهان برد که از رساندن احکام و هدایت قرآن به خلق و پیامبرش را ه   نورانیت آن را تمام و دینش را با آن کامل ساخته است

 افراغت یافته بود  بنابراین خداوند را آنگونه بزرگ بشمارید و تعظیم کنید که خود بیان کرده   چه اینکه خداوند چیزی از دینش را بر شم

جز اینکه نشانه ای آشکار و آیه ای محکم که از آن جلوگیری   مخفی نداشته و هیچ مطلبی که مورد رضایتش و یا ناخشنودیش باشد وانگذاشته

و یا به سوی آن دعوت کند برایش قرار داده است  رضایت و خشم و قانون او در گذشته و حال و آینده درباره همه یکی است  بدانید خداوند 

هرگز بر شما خشمگین نمی شود به کاری که پیشینیان  هیچگاه از شما خشنود نمی شود به کاری که بر پیشینیان به خاطر آن خشم گرفته  و

انجام می دادند خشنود می شد شما در راهی آشکار قدم برمی دارید  و همان سخن می گوئید که مردان گذشته شما گفته اند  خداوند نیاز 

و ذکر و یاد خود را بر زبانتان واجب ساخته است    و به شکر نعمتها تشویق و ترغیبتان نموده دنیای شما را به مقدار کافی در اختیارتان گذاشته 

بنابراین از    توصیه به پرهیزکاری   خداوند  شما را به تقوا سفارش نموده و آن را منتهای رضا و خواست خویش از بندگان قرار داده است

او  ت و سکنات شما را در اختیار دارد بترسید مخالفت فرمان خداوندی که همواره در پیشگاه او حاضرید و زمام شما به دست او است و حرکا
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ظ فکسی است که اگر کاری را در پنهانی انجام دهید می داند و اگر آشکارا به جا آورید می نویسد نگهبانان بزرگواری را قرار داده  که از ح

بترسد راهی برای رهائی از فتنه ها به رویش هیچ حقی غفلت نورزند و بیهوده ثبت ننمایند  آگاه باشید آن کس که تقوا پیشه کند و از خدا 

 می گشاید  و نوری در دل تاریکی به او عطا می نماید و او را در آنچه دوست دارد و به آن عالقمند است  یعنی بهشت  برای همیشه مخلد می

ته که سقف آن عرش او  و نور و روشنائی سازد   و در منزل کریمانه ای که آماده ساخته پذیرائی می کند در سرائی که آن را مخصوص خود ساخ

اش جمال او زائرانش فرشتگان و همنشینانش پیامبران خدا می باشند  پس به سوی قیامت مبادرت ورزید  و پیش از آنکه اجل فرارسد کار 

همانند کسانی که قبل از کنید  چه نزدیك است که آرزوی مردم قطع گردد مرگ آنها را در آغوش کشد  و باب توبه به رویشان مسدود شود 

شما همچون واماندگان در سفرید  که از این دنیا که خانه شما  شما بودند و پس از مرگ تقاضای بازگشت به جهان کردند  اما پذیرفته نشد  

د   آگاه باشید این نیست  به سرای آخرت می شتابید   فرمان کوچ کردن به شما داده شده و مامور به تهیه زاد و توشه از این سرا گشته ای

پوست نازك تن طاقت آتش دوزخ را ندارد،بنابراین به خویشتن رحم کنید  این حقیقت را در مصائب دنیا آزموده اید  آیا ناراحتی یکی از 

رنج میدهد دیده خودتان را در اثر خاری که به بدنش فرو می رود و زمین خوردنی که مختصری او را مجروح میسازد یا ریگهای داغ بیابان او را 

 راید  پس چگونه است آنگاه که در میان دوطبقه آتش در کنار سنگهای گداخته ، و قرین شیطان قرارگیرد آیا میدانید آنگاه که مالك دوزخ  ب

ان اید ناله کنآتش غضب کند آتشها بر روی هم می غلطند و یکدیگر را می کوبندو شعله ها در درون هم فرو میروند  و آنگاه که آتش را زجر نم

ای پیر بزرگسال که پیری در وجودت رخنه کرده  چگونه خواهی بود آنگاه که طوقهای  در میان درهای جهنم از این طرف به آنطرف شعله میکشند 

ید به یاد آور آتش به گردنها انداخته شود و غلهای جامعه بدست و گردن افتد چنانکه گوشت دستها را میخورد زنهارزنهار ای بندگان خداخدا را

در حال تندرستی پیش از آنکه بیمار شوید،  و در حال وسعت پیش از آنکه در تنگنای زندگی قرار گیریدشما در گرو اعمال خود هستید پس  

 در راه آزادی خویش پیش از آنکه درهای آزادی بر روی شما بسته شود سعی و کوشش کنید در دل شب چشمها را بیدار دارید، و شکمها را

که  رزیدالغر، و قدمها را بکار، اندازید و اموال را انفاق کنید از جسم و تن خویشتن بگیرید و بر روان و جان خود بیفزائید در این کار بخل نو

ند اوخداوند فرموده است  اگر خدا را یاری کنید او شما را نصرت میدهد و قدمهایتان را ثابت نگهمیدارد و نیز فرموده است  کیست که به خد

درخواست یاری او از شما نه به خاطر  قرض دهد تا خداوند به او چند برابر عطا کند و برای او پاداش بی عیب و نقصی قرار دهد اما بدانید

ضعف و ناتوانی است  و قرض گرفتنش از شما نه بخاطر کمبود است ، او از شما یاری خواسته در حالی که لشکرهای آسمان و زمین از آن او 

ت و عزیز و حکیم است ، درخواست قرض کرده در حالی که گنجهای آسمان و زمین به او تعلق دارد و بی نیاز و حمید است بلی اینها نه از اس
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جهت نیازی است که او دارد بلکه   خواسته است شما را بیازماید که کدامیك نیکوکارترید  بنابراین به اعمال نیك مبادرت ورزید تا از 

دا در سرای او باشید در نزد کسانی که  رفیق پیامبرانند و فرشتگان به دیدارشان می آیند خداوند آنچنان این گروه را گرامی همسایگان خ

داشته که حتی گوشهای آنها صدای خفیف آتش را نمی شنوند، و بدنهاشان هیچ گونه رنج و ناراحتی نمی بیند این فضل و مرحمت خداوند است 

می دهد و خداوند دارای فضل عظیم است  من آنچه را میشنوید میگویم و خداوند را به یاری خود و شما می طلبم او که به هرکس بخواهد 

 کفایت کننده ما و بهترین وکیل است 

 84خطبه شماره 

و من کالم له عليه السالم  قاله للبرج بن مسهر الطائي ، و قد قال له بحيث يسمعه  ال حکم اال هلل   ، و 
الخوارج  اسکت قبحک هللا يا اثرم فو هللا لقد ظهر الحق فکنت فيه ضئيال  کان من

 شخصک ،  خفيا صوتک ، حتي اذا نعر الباطل نجمت نجوم قرن الماعز 

 خطبه ترجمه

که در پاسخ برج بن مسهرطائی که از خوارج بودفرموده و این هنگامی بود که شخص مزبور با صدای بلند به طوری  امام علیه السالم از سخنان  

که امام بشنود گفت  ال حکم اال هلل  خاموش باش خدا رویت را سیاه کند ای دندان شکسته به خدا سوگند حق آشکار گردید و تو شخصی 

 ود  تا آنگاه که صدای باطل از حلقوم بیرون آمد همچون شاخ بزی آشکار شدی ناتوان بودی  صدایت در سینه حبس شده ب

 85خطبه شماره 
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و من خطبه له عليه السالم  يحمد هللا فيها و يثني علي رسوله و يصف خلقا من الحيوان حمد هللا تعالي  
ال تحجبه  والحمد هلل الذي ال تدرکه الشواهد ، و ال تحويه المشاهد ، و ال تراه النواظر ،  

السواتر ، الدال علي قدمه بحدوث خلقه ،  و بحدوث خلقه علي وجوده ، و باشتباههم علي ان 
هم ال شبه له الذي صدق في ميعاده ،  وارتفع عن ظلم عباده ، وقام بالقس  في خلقه ،  و عدل علي

ته و بما اضطرها رفي حکمه مستشهد بحدوث االشياء علي ازليته ،  و بما وسمها به من العجز علي قد
تتلقاه االذهان ال  اليه من الفناء علي دوامه  واحد ال بعدد ، و دائم ال بامد ، وقائم ال بعمد 
نع منها ، و اليها بمشاعره و تشهد له المرائي ال بمحاضره  لم تح  به االوهام ، بل تجلي لها بها ، و بها امت

و ال بذي عظم تناهت به   تجسيما ،حاکمها  ليس بذي کبر امتدت به النهايات فکبرته 
و اشهد  اليايات فعظمته تجسيدا ، بل کبر شانا ، و عظم سلطانا  الرسول االعظم 

ا عبده و رسوله الصفي ، و امينه الرضي ، صلي هللا عليه و آله  ارسله بوجوب الحجج مـحمدان 
حجه داال عليها ،  ل علي الم، و ظهور الفلج ،  و ايضاح المنهج ، فبلغ الرساله صادعا بها ، و حم

منها في  و اقام اعالم االهتداء و منار الضياء ، و جعل امراِ االسالم متينه ، و عرا االيمان وثيقه 
صفه خلق اصناف من الحيوان  و لو فکروا في عظيم القدره و جسيم النعمه ، لرجعوا الي 
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 بصائر مدخوله  االالطريق ،  و خافوا عذاب الحريق ، ولکن القلوب عليله ، وال
ينظرون الي صيير ما خلق ، کيف احکم خلقه ، و اتقن ترکيبه ،  و فلق له السمع والبصر 

انظروا الي النمله في صير جثتها ، و لطافه هيئتها ، ال تکاد  ، و سوي له العظم و البشر 
ا زقهتنال بلحظ البصر ، و ال بمستدرک الفکر ،  کيف دبت علي ارضها ، و صبت علي ر

و في وردها لصدرها ، مکفول برزقها  تنقل الحبه الي جحرها ، و تعدها في مستقرها تجمع في حرها لبردها ،  ، 
 ، مرزوقه بوفقها ،  ال ييفلها المنان ، و ال يحرمها الديان ، و لو في الصفا اليابس ،  و الحجر الجامس و لو
فکرت في مجاري اکلها ، في علوها و سفلها ،  و ما في الجوف من شراسيف بطنها ، و ما في الراِ 

قامها علي قوائمها ، ها عجبا ، و لقيت من وصفها تعبا  فتعالي الذي امن عينها و اذنها ،  لقضيت من خلق
و بناها علي دعائمها لم يشرکه في فطرتها فاطر ،  و لم يعنه علي خلقها قادر و لو ضربت في 
دقيق مذاهب فکرک لتبلغ غاياته ،  ما دلتک الدالله اال علي ان فاطر النمله هو فاطر النخله ،  ل

و ما الجليل و اللطيف ، و الثقيل و الخفيف  و غامض اختالف کل حي تفصيل کل شي ء ، 
، و القوي و الضعيف ، في خلقه اال سواء  خلقه السماء و الکون  و کذلک السماء و الهواء ، 
و الرياح و الماء فانظر الي الشمس و القمر ،  و النبات و الشجر ، و الماء و الحجر ، واختالف 
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ه و تفجر هذه البحار ،  و کثره هذه الجبال ، و طول هذه القالل و تفرق هذ هذا الليل و النهار ،
فالويل لمن انکر المقدر ، و جحد المدبر  زعموا انهم  الليات ، و االلسن المختلفات 

کالنبات ما لهم زارع ، و ال الختالف صورهم صانع ،  و لم يلجؤوا الي حجه فيما ادعوا ، و 
هل يکون بناء من غير بان ، او جنايه من غير جان  خلقه الجراده  و ان شئت  ال تحقيق لما اوعوا ،  و

قلت في الجراده ، اذ خلق لها عينين حمراوين ،  و اسرج لها حدقتين قمراوين ، و جعل لها السمع 
رهبها ض  يالخفي ، و فتح لها الفم السوي ،  و جعل لها الحس القوي ، و نابين بهما تقرض ، و منجلين بهما تقب

ها ،  الزراع في زرعهم ، و ال يستطيعون ذبها ،  و لو اجلبوا بجمعهم ، حتي ترد الحرث في نزوات
 و تقضي منه شهواتها و خلقها کله ال يکون اصبعا مستدقه  فتبارک هللا الذي  يسجد له من في
لما س السماوات و االرض طوعا و کرها   ،  و يعفر له خدا و وجها ، و يلقي اليه بالطاعه

و ضعفا ، و يعطي له القياد رهبه و خوفا  فالطير مسخره المره ، احصي عدد الريش منها و 
النفس ،  و ارسي قوائمها علي الندي واليبس ، و قدر اقواتها ،  و احصي اجناسها فهذا غراب 
و هذا عقاب و هذا حمام و هذا نعام  دعا کل طائر باسمه ، و کفل له برزقه و انشا  



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

186 

ها بعد الثقال    فاهطل ديمها ، و عدد قسمها فبل االرض بعد جفوفها ،  و اخرج نبت السحاب
 جدوبها 

 خطبه ترجمه

که در آن از ستایش خداوند ثنای بر پیامبرصلی اهلل علیه و آله و سلم و اسرار آفرینش گروهی از حیوانات  امام علیه السالم از خطبه های  

سخن به میان آورده است  ستایش خداوند متعال  ستایش مخصوص خداوندی است که حواس وی را درك نکنند و مکانها وی را در بر نگیرند 

ستور نسازند با حدوث آفرینش ازلیت خود را آشکار ساخته  و با اسرار خلقت وجود خود را نشان دیده ها او را نبینند  و پوشش ها وی را م

داده است همانندبودن آفریده ها دلیل بر آن است که برای او همانندی نیست هم او که در وعده هایش صادق  و باالتر از آن است که بر 

رفتار می کند  و در اجرای احکام به عدالت بر آنها حکم می نماید حادث بودن اشیاء گواه  بندگان خود ستم کند  درباره مخلوقاتش به عدل و داد

 بر همیشگی او  و ناتوانی آنها نشانه قدرت او و نابودی قهری موجودات شاهد و گواه دوام او است   یکی است اما نه به شماره همیشگی است

دارنده او نیست  بلکه قائم به ذات است   چشم دل وی را دریابد نه حواس ظاهر آنچه ولی نه اینکه زمانی دارد برقرار است ولی چیزی نگه

سلم م مشاهده می گردد بر بود وی گواهند نه بر حضور وی  اندیشه ها بر او احاطه ندارند بلکه با آثار عظمتش بر آنها متجلی شده با نیروی عقل

ف اندیشی که ادعای پی بردن و احاطه بر کنه ذات را دارند به محاکمه می کشد    او شده که کنه ذاتش را درك نتوان کرد و اندیشه های ژر

بزرگ است  اما نه به این معنی که حد و مرز جسمش طوالنی است   او با عظمت است   اما نه آن عظمتی که جسدش را بزرگ جلوه دهد نه بلکه 

ص بنده و فرستاده ای برگزیده و امین او است   وی  مـحمدگواهی میدهم که  پیامبر بزرگ ما  شان و مقامش بزرگ و حکومتش با عظمت است 

و واضح نمودن راه راست گسیل داشت و او نیز رسالت حق را آشکارا ابالغ کرد، و انسانها  را با برهانهائی روشن ، و پیروزی بر کفر و شرك ، 

ه های روشن را برقرار ساخت رشته های اسالم را محکم ، و دستگیره های را به جاده حق رهنمون شد،  پرچمهای هدایت را برافراشت و نشان

ایمان را استوار گردانید  قسمتی دیگر از این خطبه پیرامون آفرینش حیرت انگیز بعضی از جانداران  اگر در عظمت قدرت و بزرگی نعمت او 

ا دلها بیمار و چشمها معیوب است   آیا به مخلوقات کوچکش نمی می اندیشیدند به راه راست بازمی گشتند  و از آتش سوزان می ترسیدند ام
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و گوش و چشم برای آنان به  نگرند که چگونه آفرینش آنها را استحکام بخشیده و ترکیب و به هم پیوستگی آنها را متقن گردانیده است 

اندام ظریفش بنگرید که چگونه لطافت خلقتش با چشم وجود آورده و استخوان پوستشان را نظام بخشیده   به همین مورچه با آن جثه کوچك و 

و اندیشه درك نمی گردد   نگاه کنید چگونه روی زمین راه می رود و برای بدست آوردن روزیش تالش می کند  دانه ها را به النه نقل می 

زمانی که جمع کردن برایش ممکن نیست  و به هنگام امکان برای نماید و در جایگاه مخصوص نگهداری می کند  در فصل گرما برای زمستان 

ذخیره می کند روزیش تضمین گردیده و خوراك الزم و موافق طبعش آفریده شده  خداوند منان از او غفلت نمی کند و پروردگار پاداش ده 

خوراك و قسمتهای باال  محرومش نمی سازد گو اینکه در دل سنگی سخت و صاف  و یا در میان صخره ای خشك و بی رطوبت باشد اگر در مجاری

و پائین دستگاه گوارشش  و عضالت و اعضائی که برای حفظ این دستگاه آفریده و چشمها و گوشهایش اندیشه نمائی  در تعجب فرورفته و به 

پایش شگفتی خلقتش اعتراف خواهی کرد و از توصیف آن به زحمت خواهی افتاد  و خواهی گفت   خداوندی که مورچه را بر روی دست و 

برقرار و پیکره وجودش را به استحکام خاصی بنا گذارد از همه چیز برتر و باالتر است هیچ آفریننده ای در آفرینش این حشره با او شرکت 

نداشته   و هیچ قدرتی در آفرینش آن وی را یاری نکرده  اگر طریق و راههای خرد را بپیمائی تا به آخر برسی  دالیل به تو می گویند که 

 فریننده این مورچه کوچك همان آفریدگار درخت عظیم الجثه خرما است  زیرا با تمام تفاوتهائی که دارند هر دو ساختمانشان دقیق و پیچیدهآ

است و به هر حال  موجودات بزرگ و کوچك سنگین و سبك توانا و ناتوان همه در خلقتش یکسانند  و در برابر قدرت او بی تقاوت است    

مان و جهان  همینگونه است آفرینش آسمان و هوا و باد و آب اکنون به خورشید و ماه  گیاه و درخت آب و سنگ و اختالف این آفرینش آس

وای بر آن  شب و روز و جریان دریاها  و کوههای فراوان و بلندی قله ها و تفرق و جدائی این لغات و زبانهای گوناگون بنگر  تا خدا را بشناسی  

و مدبر اینها را انکار کند  گروهی می پندارند که آنها همچون گیاهند و زارعی ندارند و برای اشکال گوناگون آنها آفریننده ای کس که ناظم 

مانی ختنیست   اینها برای ادعای خود دلیلی اقامه نکرده اند و برای آنچه در مغز خود پرورانده تحقیقی به عمل نیاورده اند   آیا ممکن است سا

و اگر خواهی درباره ملخ بیندیش که خداوند برای او دو چشم سرخ  دو  ازنده و یا حتی جنایتی بدون جنایتگر پدید آید   آفرینش ملخ بدون س

حواسی نیرومند و دو دندان که با آنها  شاخه های گیاهان    حدقه همچون ماه تابان و گوش پنهان آفریده و دهانی به تناسب خلقتش به او داده

ای درختان را  چیده و جدا می کند و دو وسیله همچون داس که با آنها خوراکش را جمع آوری می نماید   کشاورزان برای زراعت خود از و برگه

آنها می ترسند و قادر بر دفعشان نیستند   حتی اگر همه دست به دست هم بدهند آنها همچنان نیرومندانه پیش می آیند تا وارد کشتزار 

میل داشته باشند بخورند  در حالی که تمام پیکرشان به اندازه یك انگشت باریك نیست  بزرگ است خداوندی که تمام کسانی شوند  و آنچه 
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 اکه در آسمانها و زمینند از روی اختیار یا به اجبار در برابرش خضوع می کنند  و صورت و جبین برایش به خاك می سایند و طوق اطاعت او ر

توانی به گردن می اندازند و از روی ترس و بیم زمام اختیار خود را به او می سپارند   پرندگان مسخر فرمان وی هستند در حال تندرستی و نا

رون آب و او تعداد پرها و موی پرهای آنها  از کوچك و برزگ  و شماره نفسهای آنان را احصاء کرده است   عده ای را به گونه ای آفریده که در د

وهی در خشکی روزی آنها را مقدر فرموده  و آنچه با دستگاه گوارش و بدن آنها تناسب دارد برایشان آفریده   و اصناف آنها زندگی کنند و گر

 را احصاء نموده است  این کالغ است و آن عقاب این کبوتر است و آن شترمرغ  هر پرنده ای را به نامی دعوت کرده و روزیش را تکفل نموده 

یجاد فرموده  و باران های پرپشت و پی درپی از آن فروفرستاده قسمت و سهم باران هر مکانی را مشخص ساخته است  و ابرهای سنگین را ا

 با این کار  زمینهای خشك را آبیاری نموده  و گیاهان را بعد از خشکسالی رویانده است 

 86خطبه شماره 

ه  و من خطبه له عليه السالم  في التوحيد ، و تجمع هذه الخطبه من اصول العلم ما ال تجمعه خطب
ماوحده من کيفه ، و ال حقيقته اصاب من مثله ، و ال اياه عني من شبهه ،  و ال صمده من اشار اليه 
و توهمه کل معروف بنفسه مصنوع  کل قائم في سواه معلول فاعل ال باضطراب آله ،  

بق االوقات مقدر ال بجول فکره ، غني ال باستفاده ال تصحبه االوقات ، و ال ترفده االدوات ،  س
کونه و العدم وجوده ، و االبتداء ازله  بتشعيره المشاعر عرف ان ال مشعر له ، و 
بمضادته بين االمور عرف ان ال ضد له ،  و بمقارنته بين االشياء عرف ان ال قرين له  ضاد النور 

اتها ، مقارن الظلمه ، و الوضوح بالبهمه ، و الجمود بالبدل ، و الحرور بالصرد  مؤلف بين متعاديب
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د ،  و ال يحسب بعد و انما تحد بين متبايناتها ،  مقرب بين متباعداتها ، مفرق بين متدانياتها ال يشمل بح
قد   االزليه   ها، و حمتاالدوات انفسها ، و تشير االالت الي نظائرها  منعتها  منذ   القدمه 

ليه السکون و ، و جنبتها  لوال   التکمله  بها تجلي صانعها للعقول ، و بها امتنع عن نظر العيون ،  و ال يجري ع
الحرکه ، و کيف يجري عليه ما هو اجراه ،  و يعود فيه ما هو ابداه ، و يحدث فيه ما هو احدثه 

ذ وجد له امام ،  متنع من االزل معناه ، و لکان له وراء ااذا لتفاوتت ذاته ،  و لتجزا کنهه ، و ال
و اللتمس التمام اذ لزمه النقصان و اذا لقامت آيه المصنوع فيه ، و لتحول دليال بعد ان کان 

و خرج بسلطان االمتناع من ان يؤثر فيه ما يؤثر في غيره  الذي ال يحول و ال يزول ، و ال  مدلوال عليه ، 
ء ،  نهج ول  لم يلد فيکون مولودا ، و لم يلد يولد فيصير محدودا جل عن اتخاذ االبنايجوز عليه االف

و ال  البالغه م    و طهر عن مالمسه النساء ال تناله االوهام فتقدره ، و ال تتوهمه الفطن فتصوره ، 
ليه الليالي حوال و ال تبو ال يتبدل في اال تدرکه الحواِ فتحسه ، و ال تلمسه االيدي فتمسه و ال يتيير بحال ، 

و االيام ، و ال يييره الضياء و الظالم  و ال يوصف بشي ء من االجزاء ، و ال بالجوارح و 
و ال بعرض من االعراض ، و ال بالييريه واالبعاض و ال يقال  له حد و ال نهايه ،  و ال  االعضاء ، 

ه او يعدله ليس في االشياء او ان شيئا يحمله فيميل  انقطاع و ال غايه ، و ال ان االشياء تحويه فتقله او تهويه
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، و  بوالج ، و ال عنها بخارج  يخبر ال بلسان و لهوات ،  و يسمع ال بخروق و ادوات يقول و ال يلفظ
يحفظ و ال يتحفظ ،  و يريد و ال يضمر يحب و يرضي من غير رقه ، و يبيض و ييضب من غير 

، ال بصوت يقرع ، و ال بنداء يسمع ،  و انما    کونمشقه  يقول لمن اراد کونه   کن في
يقال   کالمه سبحانه فعل منه انشاه و مثله ،  لم يکن من قبل ذلک کائنا ، و لو کان قديما لکان الها ثانيا  ال

و ال يکون بينها و بينه فصل ، و ال له عليها  کان بعد ان لم يکن ، فتجري عليه الصفات المحدثات ، 
ي غير مثال خال من توي الصانع و المصنوع ، و يتکافا المبتدع و البديع  خلق الخالئق علفضل ،  فيس

غيره ، و لم يستعن علي خلقها باحد من خلقه  و انشا االرض فامسکها من غير اشتيال ، و ارساها علي 
منعها من  وغير قرار ، و اقامها بيير قوائم  و رفعها بيير دعائم ، و حصنها من االود واالعوجاج ، 

ارسي اوتادها ، و ضرب اسدادها ، واستفاض عيونها ،  وخد  التهافت واالنفراج 
اوديتها ، فلم يهن ما بناه ، و ال ضعف ما قواه  هو الظاهر عليها بسلطانه و عظمته ، و هو 

لبه ، و ال يمتنع عليه ط الباطن لها بعمله و معرفته ،  و العالي علي کل شي ء منها بجالله و عزته  ال يعجزه شي ء منها
و ذلت  فييلبه ، و ال يفوته السريع منها فيسبقه ،  و ال يحتاج الي ذي مال فيرزقه خضعت االشياء له ، 

ف مستکينه لعظمته ، ال تستطيع الهرب من سلطانه الي غيره فتمتنع من نفعه وضره ،  و ال ک



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

191 

ودها کمفقودها  وجودها ، حتي يصير موجء له فيکافئه و ال نظير له فيساويه  هو المفني لها بعد 
ع و ليس فناء الدنيا بعد ابتداعها باعجب من انشائها واختراعها  و کيف و لو اجتمع جمي
حيوانها من طيرها و بهائمها ،  و ما کان من مراحها و سائمها و اصناف اسناخها و اجناسها ،  و 

،  و ال عرفت  علي احداثها متبلده اممها و اکياسها ، علي احداث بعوضه ، ما قدرت
 کيف السبيل الي ايجادها ، ولتحيرت عقولها في علم ذلک وتاهت  و عجزت قواها و تناهت
ا  ، ورجعت خاسئه حسيره ،  عارفه بانها مقهوره ، مقره بالعجز عن انشائها ، مذعنه بالضعف عن افنائه

دائها ، کذلک ه  کما کان قبل ابتو ان هللا ، سبحانه ، يعود بعد فناء الدنيا وحده ال شي ء مع
عدمت عند ذلک االجال و االوقات  يکون بعد فنائها ، بال وقت و ال مکان ، و ال حين و ال زمان 

، و زالت السنون و الساعات  فال شي ء اال هللا الواحد القهار الذي اليه مصير جميع االمور  
رت علي االمتناع لدام ا کان فناؤها ،  و لو قدبال قدره منها کان ابتداء خلقها ، و بيير امتناع منه

بقاؤها  لم يتکاءده صنع شي ء منها اذا صنعه ، و لم يؤده منها خلق ما خلقه و براه ،  و لم يکونها 
ها لتشديد سلطان ، و ال لخوف من زوال و نقصان ،  و ال لالستعانه بها علي ند مکاثر ، و ال لالحتراز ب

و ال لوحشه کانت  زدياد بها في ملکه ، و ال لمکاثره شريک في شرکه ، من ضد مثاور ،  و ال لال
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دبيرها ،  و منه ، فاراد ان يستانس اليها  ثم هو يفنيها بعد تکوينها ، ال لسام دخل عليه في قصريفها و ت
لکنه سبحانه و ال لراحه واصله اليه ، و ال لثقل شي ء منها عليه  ال يمله طول بقائها فيدعوه الي سرعه افنائها ،
جه منه اليها ،  دبرها بلطفه ،  و امسکها بامره و اتفقنها بقدرته ، ثم يعيدها بعد الفناء من غير حا

و ال استعانه بشي ء منها عليها ، و ال النصراف من حال وحشه الي حال استئناِ  و ال من حال جهل و 
 قدره  کثره ، و ال من ذل وضعه الي عز و عمي الي حال علم و التماِ ،  و ال من فقر وحاجه الي غني و

 خطبه ترجمه

در این خطبه آنقدر اصول علمی گرد آمده که در هیچ خطبه دیگری   درباره توحید ایراد فرموده است امام علیه السالم از خطبه هائی است که  

آن کس که کیفیتی برایش قائل گردد او را یکتا ندانسته و کسی که برایش مانندی قرار دهد به حقیقتش پی نبرده و هر کس  وجود ندارد 

ه توی را شبیه چیزی بداند به مقصد نرسیده است  آن کس که به او اشاره کند و یا در وهم و اندیشه آورد وی را از جهات و ابعاد منزه ندانس

و آنچه بقایش به دیگری باشد دارای علت و آفریننده ای است  انجام دهنده ای است که  شناخته شده مصنوع است است  آنچه کنه ذاتش 

ه ننیازمند وسیله نیست  و اندازه گیرنده ای است که محتاج جوالن فکر نمی باشد  غنی و بی نیاز است اما نه اینکه آن را تحصیل کرده باشد 

بزار و وسایل با او قرین  بودش بر زمان پیشی گرفته و وجودش بر عدم سبقت جسته و ازلیتش بر آغاز مقدم زمان با او همنشین است و نه ا

بوده است  آفرینش حواس به وسیله او دلیل آن است که خود را از داشتن حواسی پیراسته است و از آفرینش اشیاء متضاد  پی می بریم  که 

تقارن بین اشیاء روشن می شود که خود قرین و همتائی ندارد   روشنی را با تاریکی و آشکار را با ضدی برای او تصور نشود  و از قراردادن 

نهان خشکی را با تری و گرمی را با سردی ضد یکدیگر قرار داد   عناصر متضاد را با هم ترکیب نمود و بین موجودات متباین تقارن برقرار 

حد و اندازه ای   به هم نزدیك گردانیده و بین آنها که به هم نزدیکند جدائی انداخته استساخته است  آنها که از هم فاصله داشته اند 
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برایش متصور نیست  و به حساب و شمارش در نمی آید زیرا ابزار دلیل بر محدودیت خویشند و وسائل و آالت به مانند خود اشاره می 

د آنها را از قدیم بودن منع کرده ایم و اینکه می گوئیم قطعا به وجود آمده اند همین که می گوئیم موجودات از فالن وقت پیدا شده ان   کنند

ل مآنها را از ازلی بودن ممنوع ساخته ایم  و هنگامی که گفته می شود  اگر چنین بود کامل می شد دلیل آن است که موجودات به تمام معنی کا

ل تجلی کرد و از همین نظر است که از دیده شدن با چشمهای ظاهر مبرا و پیراسته نیستند   با آفرینش موجودات آفریننده آنها در برابر عقو

است  و قوانین حرکت و سکون بر او جریان ندارد زیرا چگونه می تواند چنین باشد در صورتی که او خود حرکت و سکون را ایجاد کرده است   

و مگر می شود که خود تحت تاثیر آفریده خویش قرار گیرد  اگر چنین شود و چگونه ممکن است آنچه را آشکار ساخته در خودش اثر بگذارد  

ذاتش تغییر می پذیرد  و کنه وجودش تجزیه می گردد و ازلی بودنش ممتنع می شود و هنگامی که آغازی برایش معین شد انتهائی نیز خواهد 

ان داشتن دلیل مسلم مخلوق بودن است  و خود دلیل وجود خالقی داشت   و الزمه این آغاز و انجام نقصان و عدم تکامل خواهد بود  که نقص

ارج می دیگر و نه اینکه خود آفریدگار باشد  و سرانجام از این دایره که هیچ چیز در او مؤثر نیست  و زوال و تغییر و افول در او راه ندارد خ

نزاده که خود نیز مولود باشد و از کسی زاده نشده تا محدود به  گردد  و همچون سایر موجودات تحت تاثیر اشیاء قرار خواهد گرفت   کسی را

حدودی گردد برتر از آن است که فرزندانی پذیرد   و پاکتر از آن است که گمان آمیزش با زنان درباره او رود  دست اندیشه های بلند به 

د نقش او را در خیال تصویر نماید  حواس از درکش دامن کبریائیش نرسد تا در حد و نهایتی محدودش کند و تیزهوشی هوشمندان نتوان

عاجزند و گذشت زمان و دستها از دسترسی و لمسش قاصرند  تغییر و گوناگونی در او راه ندارد  و گذشت زمان برایش هیچگونه تبدیل و 

کی تغییرش ندهند  او به هیچیك از اجزاء دگرگونی به وجود نیاورد آمد و شد شبها و روزها وی را کهنه و سالخورده نسازند و روشنائی و تاری

هائی تو جوارح و اعضا  و نه به عرضی از اعراض و نه به تغایر و ابعاض به هیچکدام توصیف نگردد برایش حد و نهایتی گفته نشود  و انقطاع و ان

ل می کند که او را به جانبی متمایل یا ثابت نگهدارد نه و نه چیزی او را حم ندارد  اشیاء به او احاطه ندارند تا وی را باال برند و یا پائین آورند 

خبر می دهد اما نه با کام و زبان  می شنود ولی نه بواسطه دستگاه     در درون اشیاء است و نه در بیرون آنها  بلکه به همه چیز احاطه دارد

کند همه چیز را حفظ می کند ولی نه با قوه حافظه  اراده می  شنوائی که از مجرا استخوانها و پرده ها تشکیل شده سخن می گوید نه اینکه تلفظ

کند اما نه اینکه دارای ضمیری باشد دوست می دارد و خشنود می شود اما نه از روی رقت قلب دشمن می دارد و به خشم می آید اما نه از 

موجود می شود فیکون  اما گفتن کلمه باش نه صوتی  به هر چه اراده کند می فرماید  باش  کن  پس بالدرنگ   روی ناراحتی و رنج و مشقت

است که در گوشها نشیند و نه فریادی است که شنیده شود  بلکه سخن خدا همان کاری است که ایجاد می کند  و پیش از او چیزی وجود 
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گان در این صورت صفات نوپیداشدنداشته و اگر بود خدای دومی می بود  شایسته نیست گفته شود  پس از نبودن پیدایش یافته چه اینکه 

ه از کبر او جریان می یابد  و بین او و حوادث تفاوتی نباشد و هیچگونه برتری بین او و مخلوقات نخواهد بود  و در نتیجه  صانع و مصنوع و آن

نمونه ای که از غیرش گرفته باشد مخلوقات را بدون الگو و  عدم به وجود آمده با آنکه موجودات را از نیستی به هستی آورده یکسان گردند  

 آفرید و در خلقت آنها از احدی استعانت نجست   زمین را ایجاد فرمود و آن را نگهداشت بدون اینکه وی را مشغول سازد و آن را که در عین

رافراشت و آن را از کژی و حرکت و بی قراری است قرار بخشیده و آن را بدون هیچ ستون و پایه ای برپاداشت   و بی هیچ ستون و ارکانی ب

و دره هایش را  فروریختن نگاهداشت و از سقوط و درهم شکافتن جلوگیری کرد  میخهایش را محکم کوههایش پابرجا چشمه هایش را جاری 

ا علم زمین مسلط و بایجاد نمود آنچه بنا کرده به سستی نگرائیده و هر چه را توانائی داده ناتوان نگشته است   او با عظمت و سیطره خویش بر 

و آگاهی خود از باطن و درون آن با خبر  و به وسیله عزت و جاللش بر هر چیز آن برتری دارد   هیچ چیز آن از قلمرو قدرتش خارج نشود و 

شع و هرگز از فرمانش سرنپیچد و هیچ شتابگری از چنگ قدرتش نگریزد  و به هیچ ثروتمندی نیاز ندارد  تمام کائنات در برابرش خا

فرمانبردارند  و در قبال عظمتش ذلیل و خوارند هیچ جنبده ای قدرت فرار از محیط اقتدارش را ندارد تا به جانب دیگری روی آورد که از 

ز ا مانندی ندارد تا با او همتائی کند  و شبیهی برایش تصور نشود تا با او مساوی باشد  هموست که اشیاء را پس سود و زیان او در امان ماند 

هستی نابود خواهد ساخت  و بساط جهان را درهم می پیچد  آنچنان که وجودش همچون عدمش گردد   فناء جهان پس از وجود شگفت آورتر از 

که  ایجاد آن از عدم نیست  چگونه غیر از این باشد در صورتی که اگر همه موجودات زنده جهان اعم از پرندگان چهارپایان  و آن گروه از آنها

ها نانگاه به جایگاهشان بر می گردند و همانها که  در بیابان  مشغول چرا هستند و تمامی انواع گوناگون آنها  هم آنها که کم هوشند و هم آشب

اه در را که زیرکند  اگر همه آنها گردآیند  هرگز بر ایجاد پشه ای از عدم توانائی ندارند  و هیچگاه طریق ایجاد آن را نتوانند شناخت عقول آنه

  دیافتن اسرار آفرینش متحیر ماند  و نیروهای آنها ناتوان و خسته شود و پایان گیرد و سرانجام پس از تالش شکست خورده و ناتوان بازگردن

ن آن دساختو اعتراف نمایند که در برابر آفرینش پشه ای درمانده شده اند و به عجز از ایجاد آن اقرار نمایند و حتی به ناتوانی خویش از نابو

 نشاذعان کنند   تنها خداوند پاك است که بعد از فنای جهان باقی خواهد ماند و هیچ چیز دیگر با او نخواهد بود  همانگونه که پیش از آفری

ن هنگام  جهان بوده بعد از فنای آن نیز خواهد بود و به هنگامی که جهان فانی شود وقت ،مکان ،لحظه و زمان مفهومی نخواهند داشت   آری آ

اوقات ،سرآمدها ،ساعات و سالها از بین رفته و معدوم شده اند   چیزی جز خداوند یکتای قهار نیست همه امور بسوی او بازگشت می کنند  

ت رکائنات همانگونه که در آغاز آفرینش از خود قدرتی نداشتند به هنگام فنا و نابودی نیز نیروی امتناع نخواهند داشت  چه اینکه اگر قد
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امتناع داشتند بقاء و دوام آنها ادامه می یافت  آفرینش چیزی برایش رنج آور نبوده و در خلقت آنچه آفریده است فرسودگی و خستگی 

برایش پدید نیامده است   موجودات را برای استحکام حکومتش نیافریده و برای ترس از کمبود نقصان پدید نیاورده ، نه برای کمك گرفتن 

برابر همتائی که ممکن است بر او غلبه یابد و نه برای احتراز از دشمن که به او هجوم آورد  نه به خاطر ازدیاد دوران اقتدار خود و  از آنها در

ین انه پیروزی یافتن بر شریکی که با او قرین است  و نه به خاطر رفع تنهایی دست به خلقت آنها زده است  نه او موجودات را برای هیچیك از 

صد نیافرید چه او بی نیاز محض است   پس موجودات را نابود می سازد اما نه به خاطر خستگی از تدبیر و اداره آنها  و نه برای اینکه مقا

آسایشی پیدا کند و نه به جهت رنج و سنگینی که برای او داشته اند  نه ،طوالنی شدن آنها برایش مالل آور نیست تا نابودشان سازد بلکه 

ا لطف خود آنها را اداره می کند  و با فرمانش نگاهشان می دارد و با قدرتش آنها را مستقر می سازد پس همه آنها را بار دیگر بدون خداوند ب

از  رد  و نهیاینکه نیازی به آنها داشته باشد بازمی گرداند  ولی نه برای اینکه از آنها کمکی بگیرد و نه برای اینکه از بیم تنهائی با آنها انس گ

 د این جهت که تجربه ای بیندوزد   و نه به خاطر آنکه از فقر و نیاز به توانگری و فزونی رسد و یا از ذلت و پستی به عزت و قدرت راه یاب

 87 خطبه شماره 

اال بابي وامي ، هم من عده اسماؤهم في السماء  و من خطبه له عليه السالم  و هي في ذکر المالحم 
اال فتوقعوا ما يکون من ادبار امورکم ، وانقطاع وصلکم ،  معروفه و في االرض مجهوله 

 واستعمال صيارکم  ذاک حيث تکون ضربه السيف علي المؤمن اهون من الدرهم من حله 
ن ذاک حيث يکون المعطي اعظم اجرا من المعطي  ذاک حيث تسکرون م
 غير شراب ، بل من النعمه و النعيم ، و تحلفون من غير اضطرار ، و تکذبون من غير احراج 
ذاک اذا عضکم البالء کما يعض القتب غارب البعير  ما اطول هذا العناء ، و 
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ابعد هذا الرجاء  ايها الناِ ، القوا هذه االزمه التي تحمل ظهورها االثقال من ايديکم ،  و ال 
ور نار الفتنه ، و سلطانکم فتذموا غب فعالکم  و ال تقتحموا ما استقبلتم من فتصدعوا علي 

اميطوا عن سننها ، وخلوا قصد السبيل لها   فقد لعمري يهلک في لهبها المؤمن ، ويسلم فيها غير 
فاسمعوا ايها الناِ وعوا  المسلم  انما مثلي بينکم کمثل السراج في الظلمه ، يستضي ء به من ولجها 

 و احضروا آذان قلوبکم تفهموا  ،

 خطبه ترجمه

در  از خطبه های امام علیه السالم که درباره حوادث آینده ایراد فرموده  هان پدر و مادرم فدایشان باد آنها از گروهی هستند که نامهایشان 

آسمان معروف ولی در زمین گمنامند   آگاه باشید شما آماده عقب گردکردن امور خویش و گسیختگی پیوندها و سر کار آمدن خردساالن و بی 

ه گان و دون همتان خویشتن باشید  این وضع زمانی پیش خواهد آمد که قرارگرفتن انسان مؤمن در زیر ضربات شمشیر برای او از یافتن تجرب

 یك درهم پول حالل آسانتر است   زمانی خواهد آمد که اجر و ثواب گیرنده از دهنده بیشتر است  زیرا دهنده در آن زمان از پول حرام و به

این به هنگامی رخ خواهد داد که مست  تظاهر و اسراف می بخشد ولی گیرنده آن را در راه وظیفه شرعی خویش مصرف می کند   خاطر ریا و

نا  نگمی شوید اما نه با شراب بلکه بر اثر فراوانی نعمت و قسم می خورید اما نه از روی ناچاری دروغ می گوئید اما نه در اثر واقع شدن در ت

د بود که بالها و مصائب همچون باری گران که بر پشت شتران نهاده باشند و سنگینی جهاز گردن آنها را مجروح کند بر شما این موقعی خواه

ا فشار وارد خواهند ساخت   آه این شکنجه و سختی چه طوالنی است  و امید رهائی از آن چه دور  ای مردم این افسارهائی که از سنگینی باره

ت بیندازید  دست از افکار پراکنده و نظرات فاسد و پیروی هوسهای سرکش بردارید   و از گرد پیشوای خود پراکنده حکایت می کند از دس

مشوید که سرانجام خویشتن را مذمت خواهید کرد  خود را در آتش فتنه ای که برافروخته اید میندازید از این کار دوری گزینید و راهی را 
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زید که  بجان خودم سوگند حوادث دردناکی در پیش است که مؤمن در شعله هایش هالك می شود اما غیر که به آن منتهی میشود رها سا

مسلمان از آن سالم می ماند  من در میان شما همچون چراغ در تاریکی هستم که هر کس به سوی آن روی آورد و کنارش نشیند از نورش بهره 

 نید گوش های قلب خویش را باز کنید و گفته هایم را بفهمید مند گردد   ای مردم بشنوید و سخنانم را حفظ ک
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اوصيکم ، ايها الناِ ، بتقوي هللا و کثره  و من خطبه له عليه السالم  في الوصيه بامورالتقوي 
حمده علي آالئه اليکم ، و نعمائه عليکم ، و بالئه لديکم  فکم خصکم بنعمه ، و تدارککم 

ه فسترکم ، و تعرضتم الخذه فامهلکم  الموت  و اوصيکم بذکر اعورتم ل برحمه 
الموت و اقالل اليفله عنه و کيف غفلتکم عما ليس ييفلکم ،  وطمعکم فيمن ليس يمهلکم 
کانهم فکفي واعظا بموتي عاينتموهم ،  حملوا الي قبورهم غير راکبين ، و انزلوا فيها غير نازلين ،  ف

کان االخره لم تزل لهم دارا  اوحشوا ما کانوا يوطنون ، و  لم يکونوا للدنيا عمارا ، و
اوطنوا ما کانوا يوحشون ،  واشتيلوا بما فارقوا ، و اضاعوا ما اليه انتقلوا  ال عن قبيح 
ها يستطيعون انتقاال ، و ال في حسن يستطيعون ازديادا  انسوا بالدنيا فيرتهم ، و وثقوا ب

وها ، و التي رغبتم فيها حمکم هللا الي منازلکم التي امرتم ان تعمرفصرعتهم  سرعه النفاد  فسابقوا ر
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ان غدا من واستتموا نعم هللا عليکم بالصبر علي طاعته ،  و المجانبه لمعصيته ، ف ، ودعيتم اليها 
اليوم قريب ما اسرع الساعات في اليوم ،  و اسرع االيام في الشهر ، و اسرع الشهور في 

 في العمر  السنه و اسرع السنين

 خطبه ترجمه

که در آن مردم را به امور مهمی توصیه می کندپرهیزکاری و تقوا  ای مردم من شما را به تقوا و پرهیزکاری و  امام علیه السالم از خطبه های  

 اشکر فراوان خداوند بر نعمتها و احسان و رحمتش که بر شما فروباریده است سفارش میکنم  چه بسیار نعمتهائی که ویژه شما قرار داده و شم

اص گردانیده   شما عیبهای خود را آشکار کردید و او پوشانید و خویش را در معرض مواخذه او قرار دادید را به رحمت خویش مورد عنایت خ

می  لاما به شما مهلت داد  بهترین اندرزدهنده  شما را توصیه می کنم که همواره به یاد مرگ باشید و از آن کمتر غفلت کنید چگونه از آن غاف

لت نمی کند و چگونه در چیزی طمع میورزید که به شما مهلت نخواهد دادآن مردگانی که با چشم خود دیده مانید در صورتی که او از شما غف

ر باید برای عبرت و اندرز شما کافی است  آنهارا به گورستان حمل کردند اما نه اینکه خود بر مرکبی سوار شده باشند، و آنان را در میان ق

آنقدر طول نکشید که  گویاآنان از مردم این گیتی نبودند و عمری در آن نگذراندنداما  نند در آن فرودآیند،قرار دادند اما بدون اینکه خود بتوا

د وطن از آن طرف  گویا سرای آخرت همواره خانه آنها بوده  آنها از آنجا که وطنشان بود  دنیا  وحشت نمودند و آن جا را که از آن وحشت داشتن

زهائی خود را مشغول ساختند که باالخره از آنها جدا شدند اما آنچه را که می بایست سرانجام به آن برسند همیشگی انتخاب کردند  به چی

دنیا  هضایع ساختند   نه قدرت دارند از اعمال قبیحی که انجام داده اند برکنار شوند و نه می توانند کار نیکی بر نیکی های خود بیفزایند   ب

اخت و به آن اطمینان نموده بودند مغلوبشان نمود   زندگی زودگذر  خدای شما را رحمت کند به سوی منازلی انس گرفته بودند مغرورشان س

خویش  رکه مامورید آنها را آباد کنید و به آنها ترغیب و دعوت شده اید بشتابید  و با صبر و استقامت بر اطاعت فرمان خداوند نعمتهای او را ب



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

199 

نافرمانی کناره گیری کنید زیرا فردا به امروز نزدیك است چه ساعات در روز به سرعت می روند   و چه روزها تمام گردانید  و از معصیت و 

 از ماه به سرعت می گذرند  و چه ماهها در سال و سالها در عمر با شتاب سپری می شوند  
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قرا في و من کالم له عليه السالم  في االيمان و وجوب الهجره اقسام االيمان  فمن االيمان ما يکون ثابتا مست
القلوب ، و منه ما يکون عواري بين القلوب و الصدور ، الي اجل معلوم    فاذا کانت 

ه  وجوب الهجر لکم براءه من احد فقفوه حتي يحضره الموت ، فعند ذلک يقع حد البراءه 
و الهجره قائمه علي حدها االول ما کان هلل في اهل االرض حاجه من مستسر االمه و معلنها  ال يقع اسم 

عاف علي الهجره علي احد بمعرفه الحجه في االرض  فمن عرفها و اقر بها فهو مهاجر  و ال يقع اسم االستض
ب مستصعب ، ال يحمله اال نا صعمن بليته الحجه فسمعتها اذنه ووعاها قلبه  صعوبه االيمان  ان امر

عبد مؤمن امتحن هللا قلبه لاليمان  و ال يعي حديثنا اال صدور امينه ، و احالم رزينه  علم الوصي  ايها 
قبل ان تشير  الناِ ، سلوني قبل ان تفقدوني ، فالنا بطرق السماء اعلم مني بطرق االرض ، 

 ها برجلها فتنه تطا في خطامها ، و تذهب باحالم قوم

 خطبه ترجمه
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ایمان بر دو گونه است یکی ثابت و استوار در دلها و قلوب و دیگری  درباره ایمان و وجوب هجرت اقسام ایمان  امام علیه السالم از سخنان  

ه کموقت وعاریتی بین قلبها و سینه ها تا سرآمدی معلوم  آن گاه که انگیزه بیزاری از کسی برای شما پدید آمد او را مهلت دهید تا هنگامی 

ال ناشایستش توبه نکرد می توان از او بیزاری جست   وجوب مرگش فرارسد که ساعت مرگ مرز بیزاری جستن است  اگر در آن موقع از اعم

ند هجرت  اما مهاجرت بر همان حد نخست خود باقی است   زیرا  خداوند به مردم روی زمین از این که ایمانشان را پنهان دارند و یا آشکار کن

بنابراین آنکس که حجت خدایرا شناخت  روی زمین بشناسد نیازی ندارد   نام هجرت را بر کسی نمی توان گذارد جز آن کس که حجت خدا را بر 

و به آن اقرار نمود او مهاجر است   و نام مستضعف بر کسی که حجت برایش اقامه شده گوشش آن را شنیده و قلبش آن را حفظ کرده صدق 

و  قلبش را با ایمان آزموده آن را نپذیرد  نمی کند   امر مشکل معرفت  شناسائی امر ما کاری است بس دشوار که جز بنده مؤمنی که خداوند

پیامبر صلی اهلل علیه احادیث و سخنان ما را جز سینه ها و حافظه های امانت پذیر و عقلهای سالم نگاه نخواهد داشت   دانش پر وسعت وصی 

طرق زمین آشناترم   بپرسید  پیش از آنکه  ای مردم پیش از آنکه مرا نیابید آنچه می خواهید بپرسید که من به راههای آسمان از  و آله وسلم

 فتنه و فساد سرزمین شما را پایمال کند سایه شوم خود را بر آن بگستراند و عقلهای شما را دگرگون سازد 
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مه و من خطبه له عليه السالم  يحمد هللا و يثني علي نبيه و يعظ بالتقوي حمد هللا  احمده شکرا النعا
ا ـحمدمه علي وظائف حقوقه ، عزيز الجند ، عظيم المجد الثناء علي النبي  و اشهد ان ، و استعين

ال يثنيه عن ذلک اجتماع  عبده و رسوله ، دعا الي طاعته ، و قاهر اعداءه جهادا عن دينه ، 
ها حبال وثيقا عروته علي تکذيبه ، والتماِ الطفاء نوره  العظه بالتقوي  فاعتصموا بتقوي هللا ، فان ل

، و معقال منيعا ذروته  وبادروا الموت و غمراته ، وامهدوا له قبل حلوله ،  و اعدوا له قبل 



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

201 

ل بلوغ اليايه قل  و معتبرا لمن جهل و قبنزوله  فان اليايه القيامه ، و کفي بذلک واعظا لمن ع
ما تعلمون من ضيق االرماِ ،  و شده االبالِ ، و هول المطلع ، وروعات الفزع ، واختالف 
االضالع ، واستکاک االسماع ،  و ظلمه اللحد ، وخيفه الوعد ، وغم الضريح ، وردم 

ه في قرن  و کانها قد و انتم و الساع فاهلل هللا عباد هللا فان الدنيا ماضيه بکم علي سنن ، الصفيح 
جاءت باشراطها ، و ازفت بافراطها ،  ووقفت بکم علي صراطها و کانها قد 
اشرفت بزالزلها ،  و اناخت بکالکلها ، وانصرمت الدنيا باهلها ،  و اخرجتهم من حضنها 

ف ضنک ق، فکانت کيوم مضي ، او شهر انقضي ، و صار جديدها رثا ،  و سمينها غثا في مو
ا ، المقام ،  و امور مشتبهه عظام ، و نار شديد کلبها ، عال لجبها ،  ساطع لهبها ، متييظ زفيره
متاجج سعيرها ، بعيد خمودها ،  ذاک وقودها ، مخوف وعيدها ، عم قرارها ،  مظلمه 
من ا اقطارها ، حاميه قدورها ، فظيعه امورها  و سيق الذين اتقوا ربهم الي الجنه زمرا    قد

العذاب ، وانقطع العتاب ، و زحزحوا عن النار ،  واطمانت بهم الدار ، 
الذين کانت اعمالهم في الدنيا زاکيه ، واعينهم باکيه ،  و کان  ورضوا المثوي و القرار 

فجعل هللا لهم  ليلهم في دنيا هم نهارا ، تخشعا واستيفارا ، و کان نهارهم ليال ، توحشا وانقطاعا 
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باد ا ، والجزاء ثوابا ،  و کانوا احق بها واهلها    في ملک دائم ، و نعيم قائم  فارعوا عالجنه ماب
م ، فانکم هللا ما برعايته يفوز فائزکم ، و باضاعته يخسر مبطلکم  و بادروا آجالکم باعمالک
ال عثره تقالون   و مرتهنون بما اسلفتم ، و مدينون بما قدمتم  و کان قد نزل بکم المخوف ، فال رجعه تنالون ،

استعملنا هللا و اياکم بطاعته و طاعه رسوله ، و عفا عنا و عنکم بفضل رحمته  الزموا 
 و ال تستعجلوا بما االرض ، واصبروا علي البالء و ال تحرکوا بايديکم و سيوفکم في هوي السنتکم ، 

اهل بيته مات  به و حق رسوله ولم يعجله هللا لکم  فانه من مات منکم علي فراشه و هو علي معرفه حق ر
شهيدا ،  و وقع اجره علي هللا ، واستوجب ثواب ما نوي من صالح عمله ،  و قامت النيه مقام 

 اصالته لسيفه ، فان لکل شي ء مده و اجال 

 خطبه ترجمه

که در آن از  حمد خداوند تمجید پیامبر موعظه و اندرز سخن بمیان آورده است ستایش خداوند  خداوند را به  امام علیه السالم از خطبه های  

پاس بخشیدن نعمت هایش می ستایم  و بر انجام فرمانش از او یاری می جویم خداوندی که سپاهیانش نیرومند و مجد و عظمتش بزرگ است   

صلی اهلل علیه و آله و سلم بنده و فرستاده اوست انسانها را به اطاعت از حق دعوت فرمود و با  مـحمدگواهی می دهم که  پیامبر راستین 

دشمنان خدا در راه دین پیکار کرد  و پیروز شد و هیچگاه هماهنگی و اتحاد دشمنانش در تکذیب و خاموش ساختن نور او وی را از کوشش در 

ن تقوا پیشه کنید که رشته ای است استوار دستگیره ای است محکم و قله آن پناهگاهی است بنابرای راه آئینش بازنداشت   اندرز به تقوا 

مطمئن   خود را برای مرگ و پیشامدهای هنگام آن پیش از فراررسیدنش آماده سازید  و قبل از اینکه مرگ شما را فراگیرد آنچه الزمه 
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است که منتهی به قیامت می شود  و آن برای خردمندان پند و اندرز  و برای  رویاروئی با آن است مهیا کنید  چه اینکه مرگ پایان زندگی

جاهالن وسیله عبرت است  آری  پیش از فرارسیدنش خویش را مهیا کنید برای آنچه آگاهی دارید  از  تنگی قبرها شدت غم و اندوه ترس از 

شها  تاریکی لحد وحشت از آینده غم و اندوه در تنگنای گور و قیامت بیمهای مکرر به هم ریختن و درهم فرورفتن استخوانها کرشدن گو

پوشاندن آن از سنگ و خاك   زنهار زنهار شما را به خدا ای بندگان خدا دنیا با روش مخصوص خود بر شما خواهد گذشت رشته شما و قیامت 

شده است  گوئی شما را در طریق خود متوقف ساخته زلزله بهم پیوسته  و گویا عالمتهای آن فرا رسیده و با تمام بالها و نشانه هایش نزدیك 

 هایش در شرف وقوع است  و سینه بر زمین گذارده دنیا از اهل خویش بریده  و آنها را از آغوش گرم خود خارج ساخته است  زندگی بر آنان 

ه هایش الغر گردیده در جایگاهی تنگ  در میان که رفتند  چون روزی بود که گذشت و یا ماهی که سپری شد  تازه های آن کهنه شده  و فرب

مشکالتی بزرگ آتشی پر شور که صدای زبانه هایش وحشتزا  و شراره هایش تا دل آسمان زبانه می کشد غرشش پر هیجان فروزنده و گدازنده 

لماتی دیگ های جوشانش سخت آتشگیره اش مشتعل تهدیدش خوفناك قرارگاهش تاریك  اطراف و جوانبش تیره و ظ و خاموشیش بسیار دور 

از کیفر و عذاب  داغ و اوضاعش سخت وحشتناك  این جایگاه گناهکاران است  اما پرهیزکاران را گروه گروه بسوی بهشت رهنمون می شوند 

ا انی هستند که در دنیایمنند و از سرزنش ها آسوده و از آتش بر کنارند  در خانه های مطمئن قرار گرفته و از این قرارگاه خشنودند  اینها کس

 کردارشان پاك چشمانشان گریان  شبهایشان در دنیا در اثر خشوع و استغفار روز و روزشان از بیم  گناه  شب بوده است   و خداوند بهشت را

نی تهای پایدار و نابودنشدسرمنزل  شادمانی آنها  قرار داده است آنها سزاوار این نعمت و شایسته آن بودند  و در این خانه جاودانی در میان نعم

قرار خواهند داشت   بنابراین ای بندگان خدا مراقب چیزی باشید که رستگاران با رعایتش به رستگاری رسیدند و تبهکاران با ضایع ساختنش 

و کارهائی هستید که در خسران و زیان قرار گرفتند   پیش از آنکه مرگتان فرارسد خویش را با اعمالتان آماده سازید چه اینکه شما در گر

 پیشتر انجام داده اید و مدیون کرداری هستید که از پیش فرستاده اید    از هم اکنون  فکر کنید مرگ وحشتناك به شما حمله آورده و دیگر

 ما بفضل و رحمتشبازگشتی نیست و از لغزش ها نمیتوان پوزش خواست   خداوند ما و شما را در راه اطاعت خود و پیامبرش وادارد و از ما و ش

 بگذرد   بر جای خود بایستید  و بدون اجازه دست به نبرد مبرید  در برابر بالها و مشکالت استقامت ورزید شمشیرهایتان را در راه هوا و

زیرا آنکس از    و درباره آن چه خداوند تعجیل آن را الزم ندانسته شتاب مکنید هوس و کلماتی که از زبانتان بیرون می آید به کار نیندازید 

 شما که در بستر خویش بمیرد ولی بطور شایسته معرفت خدا و پیامبر و اهلبیتش را داشته باشد شهید از دنیا رفته  و اجر و پاداشش بر خدا



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

204 

خن و نیتش جانشین ضربات شمشیرش قرار می گیرد  این س است  و ثواب اعمال شایسته ای را که قصد انجام آن را داشته است می برد 

 را به این خاطر می گویم که  هر چیزی وقت مشخصی دارد و سرآمدی معین 
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في  يحمد هللا و يثني علي نبيه و يوصي بالزهد و التقوي  الحمد هللا الفاشي و من خطبه له عليه السالم 
الخلق حمده ، واليالب جنده ، والمتعالي جده  احمده علي نعمه التؤام ، و آالئه العظام 
الذي عظم حلمه فعفا ،  و عدل في کل ما قضي ، و علم ما يمضي و ما مضي ،  مبتدع الخالئق 

و ال اصابه  مه ، بال اقتداء و ال تعليم ،  و ال احتذاء لمثال صانع حکيم ،بعلمه ، و منشئهم بحک
لناِ ا عبده و رسوله ، ابتعثه و امـحمدخطا ، و ال حضره مال  الرسول االعظم  و اشهد ان 
واستيلقت علي افئدتهم اقفال  يضربون في غمره ،  و يموجون في حيره قد قادتهم ازمه الحين ، 

موجبه لزهد و التقوي  عباد هللا اوصيکم بتقوي هللا فانها حق هللا عليکم ، و الالرين  الوصيه با
وم الحرز و الجنه ، و و ان تستعينوا عليها باهلل ، و تستعينوا بها علي هللا   فان التقوي في الي علي هللا حقکم ، 

تبرح  مفي غد الطريق الي الجنه  مسلکها واضح ، و سالکها رابح ، و مستودعها حافظ  ل
عارضه نفسها علي االمم الماضين منکم و اليابرين ، لحاجتهم اليها غدا ،  اذا اعاد هللا ما 
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ابدي ، و اخذ ما اعطي ، و سال عما اسدي  فما اقل من قبلها ، و حملها حق حملها اولئک 
ا واالقلون عددا ،  و هم اهل صفه هللا سبحانه اذ يقول   و قليل من عبادي الشکور    فاهطع
باسماعکم اليها ، و الضوا بجدکم عليها ، واعتاضوها من کل سلف خلفا ،  و من کل مخالف 

واقطعوا بها يومکم ، و اشعروها قلوبکم ، وارحضوا بها  موافقا ايقظوا بها نومکم ، 
رن بکم وداووا بها االسقام ، و بادروا بها الحمام ، واعتبروا بمن اضاعها  ، و ال يعتب ذنوبکم ، 

اطاعها اال فصونوها و تصونوا بها ،  و کونوا عن الدنيا نزاها ، و الي االخره والها  و ال  من
عوا ناطقها ، و ال تضعوا من رفعته التقوي ، و ال ترفعوا من رفعته الدنيا  و ال تشيموا بارقها ، و ال تسم

رقها خالب ، و نطقها بتجيبوا ناعقها ، و ال تستضيئوا باشراقها ،  و ال تفتنوا باعالقها ، فان 
اال و هي المتصديه العنون والجامحه الحرون ،   کاذب ،  و اموالها محروبه ، و اعالقها مسلوبه 

والمائنه الخؤون ، والجحود الکنود ، والعنود الصدود ، والحيود الميود  حالها انتقال ، 
سلب ، و نهب و ووطاتها زلزال ، و عزها ذل ، وجدها هزل ، و علوها سفل  دار حرب و 
و اعجزت مهاربها ، و  عطب  اهلها علي ساق و سياق ، ولحاق و فراق قد تحيرت مذاهبها ، 

، و لحم  خابت مطالبها ، فاسلمتهم المعاقل ، و لفظتهم المنازل ،  و اعيتهم المحاول  فمن ناج معقور
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و مرتفق بخديه ،  ،مجزور ،  و شلو مذبوح ، و دم مسفوح ، و عاض علي يديه ،  و صافق بکفيه 
و زار علي رايه ،  و راجع عن عزمه ، و قد ادبرت الحيله ، و اقبلت الييله ،  و الت حين 
مناص    هيهات هيهات قد فات ما فات ، وذهب ما ذهب ،  و مضت الدنيا لحال بالها  

    فما بکت عليهم السماء و االرض و ما کانوا منظرين

 خطبه ترجمه

که در آن پس از حمد خداوند ثنای بر پیامبرتوصیه به زهد و تقوا می کند   ستایش ویژه خداوندی است که  امام علیه السالم از خطبه های  

حمد و ثنایش همه جا را گرفته سپاهش پیروز و مجد عظمتش متعالی است   او را به خاطر نعمت های پی در پی و به هم پیوسته و عظیمش می 

ه حلمش زیاد است و عفو می کند  و در فرمانش دادگر و از گذشته و آینده مطلع است  با دانش نامحدودش جهانیان ستایم همان خداوندی ک

ش آنها را به وجود آورده بدون این که در این راه از کسی پیروی کند و یا دانش و تجربه ای آموزد  و یا از نمونه حکمترا هستی بخشیده و با 

صادر گردد تبعیت نماید در این طریق خطا و اشتباهی برایش پیش نیامده و نیز به هنگام خلقت جمعیتی حضور  و مانندی که از شخص حکیمی

ص  بنده و فرستاده اوست وی را   مـحمدنداشته اند  تا با همکاری و مشاوره با آنان خلقت را تحقق بخشد   پیامبر بزرگ  گواهی می دهم که 

اب گناه و جهالت سخت فرورفته بودند  و در حیرت و سرگردانی به سر می بردند  افسار هالکت آن ها را زمانی مبعوث ساخت که مردم در غرق

 یا  تقوا و وارستگی به توصیه   می کشید  و پرده های ضاللت و گمراهی چهره عقلشان را پوشیده بود و برجان و دلشان قفل زده شده بود

  سفارش می کنم زیرا که آن حق خداوند بر شما است که خود موجب حق شما بر خداوند خواهد بودهیزکاری پر و تقوا به را شما خدا بندگان

 که در پرتو آن استحقاق پاداش خواهید یافت   برای رسیدن به تقوا از خداوند یاری جوئید و برای یافتن حق پاداش بر خداوند از تقوا کمك

دا راه رسیدن به بهشت  جاده تقوا واضح و روشن و پوینده آن سود فراوان خواهد برد و زیرا پرهیزگاری امروز سپر بال است و فر بگیرید 

امانتدارش  خدا  حافظ آن خواهد بود  پرهیزکاری همواره خود را به امت های گذشته و آینده عرضه می دارد زیرا فردای قیامت به آن 
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رداند و آن چه را عطا کرده باز می ستاند و درباره همه نعمتها بازخواست می نیازمندند  همان فردائی که آفریدگار آنچه را آفریده باز میگ

ه ککند   آه چه کمند کسانی که تقوا را بپذیرند و آنچنان که باید آن را تحمل کنند آنها تعدادشان بسیار کم است  و شایسته توصیفی هستند 

ی از بندگان من سپاسگزارند   گوش جان خویش را برای شنیدن ندای تقوا باز اندک   خداوند  در قرآن  می فرماید  و قلیل من عبادی الشکور

کنید و با جدیت برای بدست آوردن آن تالش نمائید  تقوا را بجای آن چه از دست رفته قرار دهید  و به عوض هر کار مخالفی  که انجام می 

و روز را با آن طی نمائید قلوب خود را از آن ماالمال سازید و با آن خود  دادید  بپذیرید با پرهیزکاری خواب خویش را تبدیل به بیداری کنید 

نی ارا از گناهان شستشو دهید   بیماریهای جان را با آن مداوا و خویش را با آن آماده سفر بجهان دیگر گردانید و بسوی آن بشتابید و از کس

 آن توپر در هم را خویشتن و کنید حفظ را تقوا باشید هوش به شوید دیگران عبرت باعث شما نکند   که تقوا را ضایع کرده اند عبرت گیرید

یا عزتش آنکه دن و مشمرید خوار ساخت بلندمرتبه تقوا که را کس آن  باشید دلباخته آخرت برابر در و دار خویشتن دنیا برابر در   نمائید حفظ

زرق و برق دنیا توجه شما را جلب نکند و به سخن آن کس که ترغیب به دنیا می کند گوش فرا مدهید و به ندایش  داده ارجمندش مخوانید 

پاسخ مگوئید  از فروغ و درخشندگی ظاهریش روشنائی مجوئید  و مفتون اشیاء نفیس و گرانقدرش نگردید که زرق و برقش نیرنگ است و 

مای غارتگران ،متاع گران قیمتش غنیمت دزدان خواهد بود   آگاه باشید دنیا همچون روسپی زنی سخنش دروغ   اموال و ثروتش  به زودی  یغ

است هوس انگیز که خود را نشان می دهد و مردان را می فریبد و سپس با نفرت پشت می کند و همچون مرکبی سرکش است که بهنگام 

یشه ، ناسپاسی است حق نشناس ، دشمنی است فاصله گیر، پشت کننده ای حرکت و تاخت از رفتار باز می ایستد   دروغگوئی است خیانت پ

است مضطرب  حالش دگرگونی ، جای گامهایش لرزان ، عزتش ذلت ، کارهای جدیدش بازی و شوخی و بلندیش عین سقوط است   سرای جنگ 

هایش حیرت زا  گریزگاهایش بی گذر و مقاصدش و غارتگری و تبهکاری و هالکت است  سرمنزل ناآرامی و حرکت و دیدار و جدائی است راه

ا ب نومیدکننده است  دژهای محکمش صاحبان خود را تسلیم مرگ می کند خانه ها آنان را بیرون می اندازند  و تیزبینی آنها را خسته می سازد  

بدنی پاره پاره  دسته ای سرشان از تن جدا و  نگاهی هوشمندانه  انسان ها از این گروهها خارج نیستند  یا نجات یافته ای مجروح و یا دارای

دسته ای غرقه به خونند دیگری انگشتان را می گزد  و جمعی دست ها را با دریغ و حسرت به هم می مالند برخی سر را بر روی دستها گذارده 

ی از تصمیم خود بازگشته  اما راه فرار و بفکر فرو رفته اند عده ای بر اشتباهات خود تاسف می خورند و خویش را محکوم می کنند  و پاره ا

ر چه گهر نوع حیله بسته شده و ناگهان دنیا آنها را غافلگیر می سازد  کار از کار گذشته و عمر گرانبها نابجا هدر رفته است  هیهات هیهات دی
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ر آن ها گریست و نه زمین و به آن ها سود  آن چه باید از دست نرود رفت و گذشته ها گذشت  و گیتی به میل خود سپری شد  نه آسمان ب

 هیچ مهلتی داده نشد 

 92خطبه شماره 

رکه و من خطبه له عليه السالم  تسمي القاصعه و هي تتضمن ذم ابليس لعنه هللا ، علي استکباره و ت
السجود الدم عليه السالم ، وانه اول من اظهر العصبيه و تبع الحميه ، و تحذير الناِ من سلوک 

ما حمي و حرما هطريقته  الحمد هلل الذي لبس العز والکبرياء ، واختارهما لنفسه دون خلقه ،  و جعل
ر علي غيره ، واصطفاهما لجالله  راِ العصيان  و جعل اللعنه علي من نازعه فيهما من عباده ثم اختب
م بذلک مالئکته المقربين ،  ليميز المتواضعين منهم من المستکبرين ،  فقال سبحانه و هو العال

سويته و  ابمضمرات القلوب ، و محجوبات الييوب    اني خالق بشرا من طين فاذ
ميه نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين  فسجد المالئکه کلهم اجمعون اال ابليس    اعترضته الح
تکبرين ، فافتخر علي آدم بخلقه ، و تعصب عليه الصله  فعدو هللا امام المتعصبين ، و سلف المس

ِ التعزز  ِ العصبيه ،  و نازع هللا رداء الجبريه ، وادرع لبا و خلع قناع التذلل   ،الذي وضع اسا
في  اال ترون کيف صيره هللا بتکبره ، و وضعه بترفعه ،  فجعله في الدنيا مدحورا ، و اعد
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ابتالء هللا لخلقه  و لو اراد هللا ان يخلق آدم من نور يخطف االبصار ضياؤه    االخره سعيرا
له االعناق  لظلت ،  و يبهر العقول رواؤه ، و طيب ياخذ االنفاِ عرفه ، لفعل  و لو فعل

 ن اصله ، خاضعه ، و لخفت البلوي فيه علي المالئکه  و لکن هللا سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلو
ن طلب العبره  فاعتبروا بما کان م تمييزا باالختبار لهم ، و نفيا لالستکبار عنهم ، و ابعادا للخيالء منهم 

الجهيد ، و کان قد عبد هللا سته آالف  و جهده فعل هللا بابليس اذ احب  عمله الطويل ، 
سنه ،  ال يدري امن سني الدنيا ام من سني االخره ، عن کبر ساعه واحده  فمن ذا بعد ابليس يسلم علي 
کمه هللا بمثل معصيته   کال ، ما کان هللا سبحانه ليدخل الجنه بشرا بامر اخرج به منها ملکا  ان ح

و ما بين هللا و بين احد من خلقه هواده  في اباحه حمي حرمه في اهل السماء و اهل االرض لواحد 
التحذير من الشيطان  فاحذروا عباد هللا عدو هللا ان يعديکم بدائه ، و ان  علي العالمين 

يستفزکم بندائه  و ان يجلب عليکم بخيله و رجله فلعمري لقد فوق لکم سهم الوعيد ،  و اغرق 
فقال رب بما اغويتني الزينن لهم في االرض و  من مکان قريب ، اليکم بالنزع الشديد ، و رماکم 

 قذفا بييب بعيد ، و رجما بظن غير مصيب  صدقه به ابناء الحميه ، و ،    الغوينهم اجمعين
 کمتحاخوان العصبيه ، و فرسان الکبر و الجاهليه  حتي اذا انقادت له الجامحه منکم ، واست
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ه عليکم ، و ال من السر الخفي الي االمر الجلي ،  استفحل سلطانالطماعيه منه فيکم ،  فنجمت الح
فاقحموکم ولجات الذل ، و احلوکم ورطات القتل ،  و  دلف بجنوده نحوکم ، 

اوطوؤکم اثخان الجراحه ، طعنا في عيونکم ، و حزا في حلوقکم ، و دقا لمناخرکم ،  
ي دينکم حرجا ، لکم  فاصبح اعظم ف وقصدا لمقاتلکم و سوقا بخزائم القهر الي النار المعده

کم و اوري في دنياکم قدحا ،  من الذين اصبحتم لهم مناصبين ، و عليهم متالبين  فاجعلوا عليه حد
 ، و له جدکم ،  فلعمر هللا لقد فخر علي اصلکم ، ووقع في حسبکم ، و دفع في نسبکم ،  و اجلب

ون منکم کل بنان ال تمتنعون کل مکان ،  و يضرببخيله عليکم ، و قصد برجله سبيلکم ، يقتنصونکم ب
ا بحيله ، و ال تدفعون بعزيمه ،  في حومه ذل ، و حلقه ضيق ، و عرصه موت ، وجوله بالء  فاطفئو
ما کمن في قلوبکم من نيران العصبيه و احقاد الجاهليه ،  فانما تلک الحميه تکون في المسلم من 

ي روؤسکم و نفثاته  واعتمدوا وضع التذلل علخطرات الشيطان و نخواته ، و نزغاته 
ه بينکم ،  و القاء التعزز تحت اقدامکم ، و خلع التکبر من اعناقکم ،  واتخذوا التواضع مسلح

و بين عدوکم ابليس و جنوده ،  فان له من کل امه جنودا و اعوانا ، و رجال و فرسانا ،  و ال 
العظمه بنفسه من  جعله هللا فيه  سوي ما الحقت تکونوا کالمتکبر علي ابن امه من غير ما فضل
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عداوه الحسد ، و قدحت الحميه في قلبه من نار اليضب ،  و نفخ الشيطان في انفه من 
ر  اال ريح الکبر الذي اعقبه هللا به الندامه ،  و الزمه آثام القاتلين الي يوم القيامه  التحذير من الکب

ارزه للمؤمنين بالمحاربه فاهلل االرض ، مصارحه هلل بالمناصبه ،  و مب وقد امعنتم في البيي ، و افسدتم في
هللا في کبر الحميه و فخر الجاهليه  فانه مالقح الشنان ، و منافخ الشيطان ،  التي خدع بها االمم 
الماضيه ، والقرون الخاليه حتي اعنقوا في حنادِ جهالته  و مهاوي ضاللته ، ذلال عن سياقه ، سلسا في 

ور امرا تشابهت القلوب فيه ، و تتابعت القرون عليه ، و کبرا تضايقت الصد ياده ق
بروا التحذير من طاعه الکبراء  االفالحذرالحذر من طاعه ساداتکم و کبرائکم الذين تک به 

عن حسبهم ،  و ترفعوا فوق نسبهم ، و القوا الهجينه علي ربهم ،  نهج البالغه م    و جاحدوا هللا علي 
فتنه صنع بهم ، مکابره لقضائه ، و ميالبه الالئه  فانهم قواعد اساِ العصبيه ، و دعائم ارکان ال ما

، و سيوف عتزاء الجاهليه  فاتقوا هللا و ال تکونوا لنعمه عليکم اضدادا ، و ال لفضله عندکم 
حسادا  و ال تطيعوا االدعياء الذين شربتم بصفوکم کدرهم ،  و خلطتم بصحتکم 

، و ادخلتم في حقکم باطلهم ،  و هم اساِ الفسوق ، و احالص العقوق  اتخذهم ابليس مرضهم 
مطايا ضالل ، و جندا بهم يصول علي الناِ ،  و تراجمه ينطق علي السنتهم ، استراقا لعقولکم 
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بره و دخوال في عيونکم ، و نفثا في اسماعکم  فجعلکم مرمي نبله ، و موطي ء قدمه ، و ماخذ يده  الع
و وقائعه و مثالته  بالماضين  فاعتبروا بما اصاب االمم المستکبرين من قبلکم من باِ هللا وصوالته ،

 واتعظوا بمثاوي خدودهم ، و مصارع جنوبهم ،  واستعيذوا باهلل من لواقح الکبر ، کما ، 
تستعيذونه من طوارق الدهر  فلو رخص هللا في الکبر الحد من عباده لرخص فيه لخاصه 

رض يائه و اوليائه ،  ولکنه سبحانه کره اليهم التکابر ،  و رضي لهم التواضع ، فالصقوا باالانب
خدودهم ، و عفروا في التراب وجوههم  و خفضوا اجنحتهم للمؤمنين ، و کانوا قوما 

  ضهم بالمکارهقد اختبرهم هللا بالمخمصه ، وابتالهم بالمجهده ،  وامتحنهم بالمخاوف ، و مخ مستضعفين 
وضع اليني فال تعتبروا الرضي و السخ  بالمال و الولد جهال بمواقع الفتنه ، و االختبار في م
بل ال   اتواالقتدار ،  فقد قال سبحانه و تعالي   ايحسبون ان ما نمدهم به من مال و بنين نسارع لهم في الخير

ه المستضعفين في اعينهم  تواضع ئيشعرون    فان هللا سبحان يختبر عباده المستکبرين في انفسهم باوليا
االنبياء  و لقد دخل موسي بن عمران و معه اخوه هارون عليهما السالم علي فرعون ،  و عليهما مدارع 
الصوف ، و بايديهما العصي ، فشرطا له  ان سلم بقاء ملکه ، و دوام عزه ، فقال    اال تعجبون من 

قي عليهما و هما بما ترون من حال الفقر و الذل ،  فهال ال هذين يشرطان لي دوام العز ، و بقاء الملک ،
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اعظاما للذهب وجمعه ، واحتقارا للصوف و لبسه  و لو اراد هللا     اساوره من ذهب
و ان يحشر  سبحانه النبيائه حيث بعثهم ان يفتح لهم کنوز الذهبان ،  و معادن العقيان ، و ميارِ الجنان ،

الرضين لفعل ،  و لو فعل لسق  البالء ، و بطل الجزاء ،  معهم طيور السماء و وحوش ا
و  ن ، واضمحلت االنباء ، و لما وجب للقابلين اجور المبتلين ، و ال استحق المؤمنون ثواب المحسني

ن ال لزمت االسماء معانيها ولکن هللا سبحانه جعل رسله اولي قوه في عزائمهم ،  و ضعفه فيما تري االعين م
حاالتهم ،  مع قناعه تمال القلوب و العيون غني ، و خصاصه تمال االبصار واالسماع اذي  و لو 

لرجال ، و تشد اليه اکانت االنبياء اهل قوه ال ترام ، و عزه ال تضام  و ملک تمد نحوه اعناق 
ن رهبه عقد الرحال ، لکان ذلک اهون علي الخلق في االعتبار ،  و ابعد لهم في االستکبار ، والمنوا ع

فکانت النيات مشترکه ، والحسنات مقتسمه  و لکن هللا سبحانه  قاهره لهم ، او رغبه مائله بهم ، 
الستکانه المره ، وع لوجه ، وااراد ان يکون االتباع لرسله ، والتصديق بکتبه ،  والخش

واالستسالم لطاعته ، امورا له خاصه ،  ال تشوبها من غيرها شائبه و کلما کانت البلوي 
الکعبه المقدسه  اال ترون ان هللا ، سبحانه ،  واالختبار اعظم کانت المثوبه والجزاء اجزل 

ار ال تضر و ا العالم ،  باحجاختبر االولين من لدن آدم صلوات هللا عليه ، الي االخرين من هذ
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باوعر بقاع االرض  ال تنفع ، و ال تبصر ال تسمع ،  فجعلها بيته الحرام  الذي جعله للناِ قياما    ثم وضعه
حجرا ، و اقل نتائق الدنيا مدرا ، و اضيق بطون االوديه قطرا  بين جبال خشنه ، ورمال 

م ها خف ، و ال حافر و ال ظلف  ثم امر آددمثه ،  و عيون وشله ، و قري منقطعه ، ال يزکو ب
هوي عليه السالم و ولده ان يثنوا اعطافهم نحوه ،  فصار مثابه لمنتجع اسفارهم ، و غايه لملقي رحالهم  ت

و مهاوي فجاج عميقه ، و جزائر بحار منقطعه ،  حتي يهزوا  اليه ثمار االفئده من مفاوز قفار سحيقه 
هورهم له ، و يرملون علي اقدامهم شعثا غبرا له  قد نبذوا السرابيل وراء ظمناکبهم ذلال يهللون هلل حو

ينا ، و ،  و شوهوا باعفاء الشعور محاسن خلقهم ، ابتالء عظيما ،  وامتحانا شديدا ، واختبارا مب
و ه الحرام ،  تمحيصا بلييا ، جعله هللا سببا لرحمته ، و وصله الي جنته  و لو اراد سبحانه ان يضع بيت

مشاعره العظام ، بين جنات و انهار ، و سهل و قرار ، جم االشجار داني الثمار ،  ملتف البني 
وروضه خضراء ، و ارياف محدقه ، و عراص ميدقه ،  و  ، متصل القري ، بين بره سمراء ، 

رياض ناضره ، و طرق عامره ، لکان قد صير قدر الجزاء علي حسب ضعف البالء  و لو 
لمحمول عليها ، واالحجار المرفوع بها ،  بين زمرده خضراء ، و ياقوته حمراء ، و نور کان االساِ ا

و ضياء ،  لخفف ذلک مصارعه الشک في الصدور ، و لوضع مجاهده ابليس عن القلوب 
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م بانواع ،  و لنفي معتلج الريب من الناِ ، و لکن هللا يختبر عباده بانواع الشدائد ،  و يتعبده
ي نفوسهم ،  و يبتليهم بضروب المکاره ،  اخراجا للتکبر من قلوبهم ، و اسکانا للتذلل فالمجاهد ، و 

عود الي التحذير  فاهلل هللا عاجل البيي ، و  ليجعل ذلک ابوابا فتحا الي فضله ، و اسبابا ذلال لعفوه 
بري کآجل وخامه الظلم ، و سوء عاقبه الکبر ،  فانها مصيده ابليس العظمي ، و مکيدته ال

،  التي تساور قلوب الرجال مساوره السموم القاتله ، فما تکدي ابدا ،  و ال تشوي احدا ، ال 
عالما لعلمه ، و ال مقال في طمره  و عن ذلک ما حرِ هللا عباده المؤمنين بالصلوات و 

تسکينا الطرافهم ، و تخشيعا  الزکوات ، و مجاهده الصيام في االيام المفروضات 
من تعفير عتاق  و تذليال لنفوسهم ، و تخفيضا لقلوبهم ، و اذهابا للخيالء عنهم ،  و لما في ذلک  البصارهم ،

الوجوه بالتراب تواضعا ،  والتصاق کرائم الجوارح باالرض تصاغرا ، و لحوق 
البطون بالمتون من الصيام تذلال ،  مع ما في الزکاه من صرف ثمرات االرض و غير ذلک 

والفقر فضائل الفرائص  انظروا الي ما في هذه االفعال من قمع نواجم الفخر  الي اهل المسکنه
،  و قدع طوالع الکبر و لقد نظرت فما وجدت احدا من العالمين يتعصب لشي 

تعصبون المر ء من االشياء  اال عن عله تحتمل تمويه الجهالء ،  او حجه تلي  بعقول السفهاء غيرکم ، فانکم ت
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ه ، فقال  انا ال عله  اما ابليس فتعصب علي آدم الصله ، وطعن عليه في خلقت ما يعرف له سبب و
م ،  فقالوا  ناري و انت طيني  عصبيه المال  و اما االغنياء من مترفه االمم ، فتعصبوا الثار مواقع النع
کارم کم لمنحن اکثر امواال و اوالدا و ما نحن بمعذبين    فان کان ال بد من العصبيه فليکن تعصب

ات الخصال ، و محامد االفعال ،  و محاسن االمور التي تفاضلت فيها المجداء و النجداء من بيوت
العرب و يعاسيب القبائل ،  باالخالق الرغيبه ، واالحالم العظيمه ،  و االخطار الجليله ، 

لطاعه للبر ، افتعصبوا لخالل الحمد من الحفظ للجوار ، و الوفاء بالذمام ،  و  واالثار المحموده 
والمعصيه للکبر ، و االخذ بالفضل ، والکف عن البيي ،  و االعظام للقتل ، واالنصاف 
للخلق ، والکظم للييظ ،  واجتناب الفساد في االرض واحذروا ما نزل باالمم قبلکم من 
المثالت بسوء االفعال ، و ذميم االعمال  فتذکروا في الخير و الشر احوالهم ، واحذروا 

و  نهم ، فاذا تفکرتم في تفاوت حاليهم ، فالزموا کل امر لزمت العزه به شا تکونوا امثالهم ان 
زاحت االعداء له عنهم ، و مدت العافيه به عليهم ،  وانقادت النعمه له معهم ، و 
وصلت الکرامه عليه حبلهم من االجتناب للفرقه ،  و اللزوم لاللفه ، و التحاض عليها ، و 

،  واجتنبوا کل امر کسر فقرتهم ، و اوهن منتهم ،  من تضاغن القلوب ، و  التواصي بها
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ِ ، و تخاذل االيدي  و تدبروا احوال الماضين من المؤمنين  تشاحن الصدور ، و تدابر النفو
قبلکم ، کيف کانوا في حال التمحيص و البالء  الم يکونوا اثقل الخالئق اعباء ، و اجهد 

ذاب ،  و هل الدنيا حاال اتخذتهم الفراعنه عبيدا فساموهم سوء العالعباد بالء ، و اضيق ا
 سبيال جرعوهم المرار ، فلم تبرح الحال بهم في ذل الهلکه و قهر اليلبه ،  ال يجدون حيله في امتناع ، و ال
روه من الي دفاع  حتي اذا راي هللا سبحانه جد الصبر منهم علي االذي في محبته ، واالحتمال للمک

روا ه ،  جعل لهم من مضايق البالء فرجا ، فابدلهم العز مکان الذل ، و االمن مکان الخوف ،  فصاخوف
ملوکا حکاما ، و ائمه اعالما ، و قد بليت الکرامه من هللا لهم ما لم تذهب االمال اليه بهم  
فانظروا کيف کانوا حيث کانت االمالء مجتمعه ، واالهواء مؤتلفه ،  والقلوب 

، وااليدي مترادفه ، و السيوف متناصره ،  والبصائر ، نافذه ، والعزائم واحده الم معتدله 
يکونوا اربابا في اقطار االرضين ،  و ملوکا علي رقاب العالمين فانظروا الي ما صاروا 
ه اليه في آخر امورهم ،  حين وقعت الفرقه ، و تشتتت االلفه ، واختلفت الکلمه و االفئد

لبهم غضاره نعمته ، و لفين ، و تفرقوا متحاربين ، قد خلع هللا عنهم لباِ کرامته ،  و س،  و تشعبوا مخت
ل ولد اسماعيل و بني اسحاق و بني بقي قصص اخبارهم فيکم عبرا للمعتبرين  االعتبار باالمم  فاعتبروا بحا
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امرهم في حال  ااسرائيل عليهم السالم  فما اشد اعتدال االحوال ، و اقرب اشتباه االمثال  تاملو
فاق ، و بحر تشتتهم و تفرقهم ، ليالي کانت االکاسره والقياصره اربابا لهم ،  يحتازونهم عن ريف اال

العراق ،  وخضره الدنيا ، الي منابت الشيح ، و مها في الريح ،  و نکد المعاش ، فترکوهم عاله 
ال ياوون الي جناح دعوه  اذل االمم دارا ، و اجدبهم قرارا ، مساکين اخوان دبر ووبر ، 

و ال الي ظل الفه يعتمدون علي عزها فاالحوال مضطربه ،  وااليدي مختلفه ،  يعتصمون بها ، 
والکثره متفرقه ، في بالء ازل ،  و اطباق جهل من بنات موؤوده ، و اصنام معبوده ،  و ارحام 

ع نعم هللا عليهم حين مقطوعه ، و غارات مشنونه  النعمه برسول هللا  فانظروا الي مواق
مه بعث اليهم رسوال ،  فعقد بملته طاعتهم ، و جمع علي دعوته الفتهم  کيف نشرت النع
  عليهم جناح کرامتها ،  و اسالت لهم جداول نعيمها ، والتفت المله بهم في عوائد برکتها ،

ي ظل سلطان قاهر ففاصبحوا في نعمتها غرقين ، و في خضره عيشها فکهين  قد تربعت االمور بهم ، 
و تعطفت االمور عليهم في ذري ملک ثابت فهم  ، و آوتهم الحال الي کنف عز غالب ، 

حکام علي العالمين ،  و ملوک في اطراف االرضين يملکون االمور علي من کان يملکها عليهم ،  
وم العصاه  اال لو يمضون االحکام فيمن کان يمضيها فيهم  ال تيمز لهم قناه ، و ال تقرع لهم صفاه  
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و ثلمتم حصن هللا المضروب عليکم  و انکم قد نفضتم ايديکم من حبل الطاعه ، 
لفه التي ، باحکام الجاهليه فان هللا سبحانه قد امتن  علي جماعه هذه االمه فيما عقد بينهم من حبل هذه اال

ه ،  النها ارجح من کل لها قيمينتقلون في ظلها  و ياوون الي کنفها ، بنعمه ال يعرف احد من المخلوقين 
ثمن ، ، و اجل من کل خطر  واعلموا انکم صرتم بعد الهجره اعرابا ، و بعد الموااله 

ار کانکم احزابا  ما تتعلقون من االسالم اال باسمه ، و ال تعرفون من االيمان اال رسمه  تقولون  النار و ال الع
عه هللا لکم حرما حريمه ،  و نقضا لميثاقه الذي وضتريدون ان تکفئوا االسالم علي وجهه انتهاکا ل

في ارضه ، و امنا بين خلقه  و انکم ان لجاتم الي غيره حاربکم اهل الکفر ،  ثم ال جبرائيل و ال 
ميکائيل و ال مهاجرون و ال انصار ينصرونکم  اال المقارعه بالسيف حتي يحکم هللا بينکم  و ان 

فال تستبطئوا وعيده جهال باخذه ، و  وارعه ، و ايامه ووقائعه ، عندکم االمثال من باِ هللا و ق
فان هللا سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين ايديکم اال لترکهم االمر  تهاونا ببطشه ، و ياسا من باسه 

 بالمعروف و النهي عن المنکر  فلعن هللا السفهاء لرکوب المعاصي والحلماء لترک التناهي  اال و قد
يد االسالم ، و عطلتم حدوده ، و امتم احکامه  اال و قد امرني هللا بقتال اهل قطعتم ق

 البيي و النکث و الفساد في االرض ،  فاما الناکثون فقد قاتلت ، و اما القاسطون فقد



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

220 

جاهدت ،  و اما المارقه فقد دوخت ، و اما شيطان الردهه فقد کفيته بصعقه  
ه عليهم بقيت بقيه من اهل البيي  و لئن اذن هللا في الکر سمعت لها وجبه قلبه ورجه صدره ، و

الديلن منهم  اال ما يتشذر في اطراف البالد تشذرا  فضل الوحي  انا وضعت في 
و قد علمتم موضعي من  الصير بکالکل العرب ، و کسرت نواجم قرون ربيعه و مضر 

ضعني لقرابه القريبه ، والمنزله الخصيصه  ولي هللا عليه و آله بارسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم 
في حجره و انا ولد يضمني الي صدره  و يکنفني في فراشه ، و يمسني جسده ، و يشمني عرفه  و کان 
يمضع الشي ء ثم يلقمنيه ، و ما وجد لي کذبه في قول ، و ال خطله في فعل  و لقد قرن هللا به صلي 

اعظم ملک من مالئکته يسلک به طريق المکارم ،   هللا عليه و آله من لدن ان کان فطيما
کل يوم  و محاسن اخالق العالم ، ليله و نهاره  و لقد کنت اتبعه اتباع الفصيل اثر امه ، يرفع لي في

لم  و يامرني باالقتداء به و لقد کان يجاور في کل سنه بحراء  فاراه ، و ال يراه غيري و من اخالقه علما ، 
ليه و آله و لي هللا عرسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم مئذ  في االسالم غير يجمع بيت واحد يو

خديجه و انا ثالثهما  اري نور الوحي و الرساله ، و اشم ريح النبوه  و لقد سمعت رنه الشيطان حين 
د قنزل الوحي عليه صلي هللا عليه و آله  فقلت  يا رسول هللا ما هذه الرنه  فقال  هذا الشيطان 
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و لکنک لوزير و  ايس من عبادته  انک تسمع ما اسمع ، و تري ما اري ، اال انک لست بنبي ، 
،   ـحمدملما اتاه المال من قريش ، فقالوا له  يا  انک لعلي خير   و لقد کنت معه صلي هللا عليه و آله 

 نانک قد ادعيت عظيما لم يدعه آباؤک و ال احد من بيتک ،  و نحن نسالک امرا ا
انت اجبتنا اليه و اريتناه ، علمنا انک نبي و رسول ،  و ان لم تفعل علمنا انک ساحر کذاب 

ن يديک تدعو لنا هذه الشجره حتي تنقلع بعروقها وتقف بي فقال صلي هللا عليه و آله    و ما تسالون    قالوا 
منون و  لکم ذلک ، اتؤ،  فقال صلي هللا عليه و آله  ان هللا علي کل شي ء قدير ،  فان فعل هللا

ر ،  و ان تشهدون بالحق    قالوا   نعم ، قال   فاني ساريکم ما تطلبون ، و اني العلم انکم ال تفيئون الي خي
فيکم من يطرح في القليب ، و من يحزب االحزاب    ثم قال صلي هللا عليه و آله   يا ايتها 

قک حتي تقفي بين علمين اني رسول هللا ،  فانقلعي بعروالشجره  ان کنت تؤمنين باهلل واليوم االخر ، و ت
يدي باذن هللا   فوالذي بعثه بالحق النقلعت بعروقها ،  و جاءت و لها دوي شديد ، وقصف 

ي هللا لرسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم کقصف اجنحه الطير  حتي وقفت بين يدي 
ي هللا عليه و لرسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم ي عليه و آله مرفرفه ،  و القت بيصنها االعلي عل

آله ، و ببعض اغصانها علي منکبي ،  و کنت عن يمينه صلي هللا عليه و آله ،  فلما نظر القوم 
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فامرها بذلک ، فاقبل اليه  الي ذلک قالوا علوا واستکبارا  فمرها فلياتک نصفها و يبقي نصفها ، 
لی هللا عليه و آله و سلم رسول هللا صويا ،  فکادت تلتف بنصفها کاعجب اقبال و اشده د

لي هللا عليه و آله ، فقالوا کفرا وعتوا   فمر هذا النصف فليرجع الي نصفه کما کان ،  
ال اله اال هللا ،  اني اول مؤمن بک يا رسول هللا ، و   فامره صلي هللا عليه و آله فرجع ، فقلت انا

فقال  کملتک  علت ما فعلت بامر هللا تعالي تصديقا بنبوتک ، و اجالالالشجره ف اول من اقر بان 
القوم کلهم  بل ساحر کذاب ، عجيب السحر خفيف فيه ،  و هل يصدقک في امرک 
اال مثل هذا  يعنونني  و اني لمن قوم ال تاخذهم في هللا لومه الئم ،  سيماهم سيما الصديقين ، و کالمهم 

ال يستکبرون و  يل و منار النهار  متمسکون بحبل القرآن يحيون سنن هللا و سنن رسوله ، کالم االبرار ، عمار الل
 ال يعلون ، و ال ييلون و ال يفسدون  قلوبهم في الجنان ، و اجسادهم في العمل 

 خطبه ترجمه

که به خطبه قاصعه معروف است  در این خطبه از ابلیس که تکبر ورزید و بر آدم سجده نکرد سخت نکوهش  امام علیه السالم از خطبه های  

در اینجا مردم را از پیمودن راه و  امام علیه السالم شده و در آن آمده است که ابلیس نخستین کسی است که تعصب و نخوت را اظهار کرد 

ستایش ویژه خداوندی که لباس عزت و کبریائی را پوشیده و این دو را ویژه خویش نه  و آن را رسم شیطان و تکبر و تعصب برحذر می دارد  

سرچشمه نافرمانی  آنکس    حد و مرز بین خویش و دیگران گردانیده عزت و کبریائی را بخاطر جاللت و بزرگیش برای خود انتخاب کرده است
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مت خویش به دورش داشته است و بدین وسیله فرشتگان مقرب خود را در بوته آزمایش که در این دو با وی به منازعه و ستیز برخیزد از رح

من   قرار داد  تا متواضعان از متکبران ممتاز گردند  و با این که از تمام آن چه در دل ها است و از اسرار نهان آگاه است به آن ها فرمود 

به پایان رساندم و جان در او دمیدم برای او سجده کنید  فرشته گان همه و همه  بشری را از گل و خاك می آفرینم آن گاه که آفرینش او را

سجده کردند مگر ابلیس که نخوت  و غیرت نابجا وی را فراگرفت و بر آدم بخاطر خلقت خویش فخرفروشی کرد و به خاطر آفرینش خود در 

ه متکبران است که اساس تعصب را پی ریزی کرد  و با خداوند این دشمن خدا پیشوای متعصبان و سر سلسل برابر آدم تعصب پیشه ساخت 

در ردای جبروتی به ستیز و منازعه پرداخت و لباس بزرگی را به تن پوشانید و پوشش تواضع و فروتنی را کنار گذارد  مگر نمی بینید که 

ی را پست و خوار گردانید  و به همین جهت او را در چگونه خداوند او را به واسطه تکبرش تحقیر کرد و کوچك شمرد و در اثر بلندپروازیش و

خداوند اگر می خواست آدم را از نوری که روشنائیش سوی  دنیا طرد و آتش فروزان دوزخ را در آخرت برایش مهیا نمود آزمایش مخلوق 

ا تسخیر کند،بیافریند، می آفرید، و اگر چنین عقلها را در برابر زیبائی و جمالش مبهوت سازد،و عطر و پاکیزگیش قوه شامه ها ر چشمها را ببرد 

اما خداوند مخلوق خویش با اموری که از فلسفه  می کرد گردنها در برابر او خاضع میشدند و آزمایش در این مورد برای فرشتگان آسانتر بود  

را از کبر و نخوت دور سازد   درس عبرت  بنابراین از  و ریشه آن آگاهی ندارند میازماید  تا از هم ممتاز گردند و تکبر را از آنها بزداید و آنان

براثر تکبر  از بین برد  او خداوند را   آنچه خداوند در مورد ابلیس انجام داده عبرت گیرند زیرا اعمال طوالنی و کوششهای فراوان او را

ا ساعتی تکبر همه را نابود ساخت  پس چگونه ممکن ششهزار سال عبادت نمود  که معلوم نیست از سالهای دنیاست یا از سالهای آخرت  اما ب

است کسی بعد از ابلیس همان معصیت را انجام دهد ولی سالم بماند  نه هرگز چنین نخواهد بود خداوند هیچگاه انسانی را بخاطر عملی داخل 

ل آسمانها و زمین یکی است و بین خدا و احدی بهشت نمی کند که در اثر همان کار فرشته ای را از آن بیرون کرده باشد  فرمان او درباره اه

از مخلوقاتش دوستی خاصی برقرار نیست  تا به خاطر آن مرزهائی را که بر همه جهانیان تحریم کرده است مباح سازد   از شیطان بر حذر 

 بتال سازد و با ندای خود شما را به حرکتای بندگان خدا از این دشمن خداوند برحذر باشید نکند شما را به بیماری خودش  یعنی تکبر  م باشید 

وادارد  و به وسیله لشکرهای سواره و پیاده اش شما را جلب نماید به جان خودم سوگند او تیری خطرناك برای شکارکردن شما به چله کمان 

ا ه است   آری او چنین  گفته پروردگارگذاشته  و آن را با قدرت و فشار تا سرحد توانائی کشیده و از نزدیکترین مکان به سوی شما پرتاب کرد

ید   به سبب آنکه مرا اغوا کردی زرق و برق زندگی را در چشم آنها جلوه می دهم و همه را اغواء خواهم کرد   و به سوی کفر و شرك خواهم کشان

ا مشرك شوند و از راه راست منحرف اما  تیری در تاریکی به سوی هدفی دور انداخت و گمانی نابجا برد  یعنی خواسته اش که همه انسانه
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شوند تحقق نیافت   ولی فرزندان نخوت و برادران تعصب و سواران مرکب کبر و جهالت او را عمال تصدیق کردند   تا آنجا که افراد سرکش 

حکومتش بر شما قوت یافت و با شما منقاد او شدند و طمع او در شما مستحکم گردید  و باالخره این وضع از خفا و پنهانی در آمد و آشکار شد  

سپاه خویش به شما حمله آورد  سپس شما را در پناهگاههای مذلت داخل ساخت در مهلکه ها فرود آورد  او  و سپاهیانش  شما را با فروکردن 

ا ی بکشاند که از پیش مهینیزه در چشمها بریدن گلوها و کوبیدن مغزها پایمال کردند  این برای آن است که شما را هالك سازد و به سوی آتش

 یشده است   بنابراین ابلیس بزرگترین مشکل برای دینتان و زیانبارترین و آتش افزوترین فرد برای دنیای شما است   او خطرناکتر  از کسان

ا ارتباط خود را باست که دشمن سرسخت آنانید و برای در هم شکستنشان کمر بسته اید   آتش خشم خویش را در برابر او بکار اندازید و 

وی قطع کنید  به خدا سوگند او نسبت به اصل و ریشه شما تفاخر کرد و بر حسب و نسب شما طعنه زد و عیبجوئی نمود  با سپاه سواره خویش 

ه می می نمایند ن به شما حمله آورد و با پیاده نظام خود راه راست را برشما بست  در هر کجا شما را بیابند صید می کنند  و دستهایتان را قطع

زیرا کمینگاه آنها جایگاهی ذلت آور دائره ای ضیق عرصه مرگ و جوالنگاه بال  توانید با حیله و نقشه آنها را منع کنید و نه با سوگند و قسم 

ان از القاآت است   بنابراین شراره های تعصب و کینه های جاهلی که در قلب دارید خاموش سازید  که این نخوت و تعصب ناروا در مسلم

،نخوتها ، فساد و وسوسه های شیطان است  تاج تواضع و فروتنی را بر سر نهید  و تکبر و خودپسندی را زیر پا افکنید و حلقه های زنجیر 

روهی گ خودبرتربینی را از گردن نهید  و فروتنی و تواضع را سنگر میان خود و دشمنتان یعنی ابلیس و سپاهیانش برگزینید   زیرا او از هر

لشکرها یاورانی  پیادگان و سواران دارد  شما مانند آن شخص مباشید که بر برادرش بدون آنکه بر او برتری داشته باشد تکبر ورزید  اما 

خودپسندی و بلندپروازی دشمنی و حسادت را در قلبش انداخت و آتش خشم در اثر نخوت و تعصب در دلش شعله ور گردید  و شیطان باد 

رور را در دماغش دمید و سرانجام پشیمان شد  و خداوند گناه تمام قاتالن تا روز قیامت را به گردن او افکند   از کبر و نخوت بر حذر کبر و غ

به  نباشید   آگاه باشید شما در سرکشی و ستم مبالغه کردید و در زمین با دشمنی آشکار با خداوند فساد براه انداختید  و با صراحت با مؤمنا

 وارزه و جنگ پرداختید زنهار زنهار شما را به خدا سوگند از کبر و نخوت تعصب آمیز و تفاخر جاهلی برحذر باشید  که آن مرکز پرورش کینه مب

بغض و جایگاه وسوسه های شیطان است  که ملتهای پیشین و امتهای قرون گذشته را فریفته است تا آنجا که آنها در تاریکیهای جهالت فرو 

کبر و نخوت و عصبیت امری است که  و در گودالهای هالکت سقوط کردند و به سهولت و آسانی در آنجا که میخواست کشانیده شدند  رفتند 

نگی تقلبها در داشتن آنها با هم شبیهند و قرنها پی در پی براین وضع گذشته اند کبر و غرور در دل افراد به قدری است که سینه ها از آن به 

زنهار زنهار از پیروی و اطاعت بزرگترها و رؤسایتان برحذر باشید همانها که به واسطه موقعیت  از پیروی بزرگان متکبر بپرهیزید   گرائیده اند
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به  خود تکبر می فروشند  همانها که خویشتن را باالتر از نسب خود می شمارند و کارهای نادرست را  از طریق اعتقاد به جبر همچون شیطان 

می دهند   و به انکار نعمتهای خدا برخاستند تا با قضایش ستیز کنند و نعمتهایش را نادیده گیرند  آنها پی و بنیان تعصب و ستون خدا نسبت 

 و ارکان فتنه و فساد و شمشیرهای تفاخر جاهلیتند  از خدا بترسید و با نعمتهای خدا بر خود ضدیت مکنید  زیرا موجب سلب نعمت می شود  و

ل و بخشش او حسادت مورزید  و از ادعیاء همانها که معلوم نیست پدرشان کیست و جامه اسالم را به تن پوشیده اند و نفاق و نسبت به فض

یش خو دوروئی را پیشه کرده اند اطاعت نکنید از آنها که جام پاك قلبتان را در اختیار آب تیره نفاقشان قرا ر داده اید  از آنها که تندرستی

آنها آمیخته اید  و ایمان خالص خویش ر با نفاق آنها مخلوط ساخته اید  و باطلشان را در حق خود راه داده اید  آنها اساس گناهانند  را با بیماری

ه را بو همدم نافرمانیها ابلیس آنان را مرکبهای راهوار گمراهی قرار داده و سپاهی که بوسیله آنها بر مردم غلبه یابد انتخاب کرده  و آنها 

نوان سخنگوی خود برای دزدیدن عقلهایتان داخل شدن در چشمها و دمیدن در گوشهایتان برگزیده است   و به این ترتیب شما را هدف ع

ب اتیرهای خویش و پایمال شدگان زیر گامها و دستاویز خود قرار داده است   از گذشتگان عبرت گیرید  از آنچه با ملتهای متکبر پیشین از عذ

عقوبتها رسیده است عبرت گیرید  و از قبرهای آنها و محل خوابیدنشان در زیر خاك پند پذیرید  و به خداوند در مورد آثار بدی که و کیفرها و 

ا رتکبر در قلبها باقی می گذارد پناه برید همان گونه که از حوادث سخت و مشکالت زندگی به او پناهنده می شوید  اگر خداوند تکبر ورزیدن 

اما خداوند تکبر و خود برتر بینی را برای همه  ازه می داد حتما در مرحله نخست آن را مخصوص پیامبران و اولیاء خود می ساخت به کسی اج

و تواضع و فروتنی را بر ایشان پسندیده آنها گونه ها را بر زمین می گذاردند و صورتها را بر خاك می سائیدند  و پر  آنها منفور شمرده است 

شتن را برای مؤمنان می گسترانیدند تا آنجا که مردم بیخبر آنها را ضعیف و ناتوان می شمردند  خداوند آن ها را با گرسنگی آزمایش و بال خوی

د   ننمود و به مشقت و ناراحتی مبتال ساخت  با امور خوف ناك امتحان کرد و با سختی ها و مشکالت خالص گردانید و از بوته آزمایش بیرون آمد

این ثروت و اوالد  بود و نبود و یا کم و زیاد آن را دلیل بر خشنودی و یا خشم خداوند مگیرید که این خود جهل و نادانی نسبت بموارد بنابر

آزمایش و امتحان در موا ضع بی نیازی و قدرت است  زیرا خداوند سبحان فرموده است  آیا گمان می کنند مال و فرزندانی که به آن ها می 

دلیل بر آن است به سرعت نیکی ها را برای آن ها فراهم می سازیم  چنین   ه خاطر خشنودی و رضایتی است که از آن ها داریم وبخشیم  ب

بلکه نمی دانند و درك نمیکنند  چه این که اینها آزمایش است   زیرا خداوند بندگان متکبر و خودپسند را با اولیاء خویش که در چشم  نیست 

توانند میازماید   تواضع و فروتنی انبیاء  موس ی بن عمران با برادرش  ع  بر فرعون وارد شدند  در حالی که لباسهای پشمین آنها ضعیف و نا

به تن داشتند و در دست هر کدام عصائی بود با او شرط کردند  که اگر تسلیم فرمان پروردگار شود حکومت و ملکش باقی بماند و عزت و 
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او گفت   آیا از این دو تعجب نمی کنید  که با من شرط میکنند بقاء ملك و دوام عزتم بستگی به خواسته آنها داشته  قدرتش دوام یابد  اما

باشد در حالی که خودشان فقر و بیچارگی از سر و وضعشان می بارد  اگر راست می گویند چرا دستبندهائی از طال به آن ها داده نشده است  

بزرگ شمردن طال و جمع آوری آن و تحقیر پشم و پوشیدن آن گفت    ولی  اگر خداوند می خواست بهنگام مبعوث  این سخن را فرعون به خاطر

ساختن پیامبرانش درهای گنجها  و معادن طال و باغهای خرم و سرسبز را به روی آنان بگشاید می گشود و اگر می خواست پرندگان آسمان و 

یل دارد می داشت  اگر این کار را می کرد امتحان از میان می رفت پاداش و جزاء بی اثر می شد   و حیوانات وحشی زمین را همراه آنان گس

 وعده ها و وعیدهای الهی بی فائده می گردید و برای پذیرندگان اجر و پاداش آزمودگان واجب نمی شد و مؤمنان استحقاق ثواب نیکوکاران را

د همراه نبودند  یعنی هیچگاه نمیشد به یك مؤمن حقیقتا مؤمن گفت زیرا او به خاطر قدرت و مکنت نمی یافتند  و اسماء و نامها با معانی خو

اما خداوند پیامبران خویش را از نظر عزم و اراده قوی  و از نظر ظاهر فقیر و ضعیف قرار داد  ولی توام با قناعتی   پیامبران اظهار ایمان می کرد

نیازی می کرد هر چند فقر و ناداری ظاهری آن ها چشم ها و گوشها را از ناراحتی مملو می ساخت   اگر پیامبران که قلب ها و چشم ها را پر از بی 

دارای آن چنان قدرتی بودند که کسی خیال مخالفت با آنان را نمی کرد و توانائی و عزتی داشتند که هرگز مغلوب نمی شدند  و سلطنت و 

سوی آنان بود و از راههای دور بار سفر به سوی آنان بسته می شد اعتبار و ارزش آن ها برای مردم کمتر   شوکتی دارا بودند که همه چشمها به

ل میو متکبران سر تعظیم در برابرشان فرود می آوردند و اظهار ایمان می نمودند  اما به خاطر ترسی که بر آن ها چیره می شد و یا به واسطه 

اشتند  و در این صورت در نیت ها خلوص یافت نمی شد و غیر از خداوند جنبه های دیگری نیز در اعمالشان و عالقه ای که به مادیات آنها د

 وشرکت داشت  و با انگیزه های گوناگون به سراغ نیکی ها می رفتند   ولی خداوند اراده کرده که  پیروی از پیامبرانش و تصدیق کتابهایش  

لیم محض در اطاعتش اموری ویژه و مخصوص او باشند  و چیز دیگری با آنها آمیخته نگردد  و هر قدر خضوع و فروتنی در برابر فرمانش و تس

 اامتحان و آزمایش بزرگ تر و مشکل تر باشد ثواب و پاداش بزرگتر و بیشتر خواهد بود کعبه خانه پاك خدا مگر نمی بینید خداوند انسانها ر

با سنگهائی که نه زیان می رسانند و نه نفع می بخشند نه می بینند و نه می شنوند آزمایش نموده    از زمان آدم تا انسان های آخرین این جهان

 ااین سنگ ها را خانه محترم خود قرار داده و آن را موجب پایداری و پابرجائی مردم گردانیده است   سپس آن را در پر سنگالخ ترین مکان ه

رین دره ها قرار داد   در میان کوههای خشن رملهای فراوان  چشمه های کم آب و آبادی های از هم و بی گیاه ترین نقاط زمین و کم فاصله ت

جدا و پر فاصله که نه شتر و نه اسب و گاو و گوسفند هیچکدام در آن به راحتی زندگی نمی کند  و سپس آدم و فرزندانش را فرمان داد که 

نزل مقصود و باراندازشان گردانید  تا افراد از اعماق قلب به سرعت از میان فالت و دشت به آن سو توجه کنند  و آن را مرکز تجمع و سرم
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و از درون وادیها و دره های عمیق و جزائر از هم پراکنده ی دریاها به آن جا روی آورند  تا به هنگام سعی شانه ها را حرکت دهند  های دور 

با موهای آشفته و بدن های پر گرد و غبار به سرعت حرکت کنند  لباسهائی که نشانه شخصیت ها و الاله االاهلل گویان اطراف خانه طواف کنند و 

 صاست کنار انداخته  و با اصالح نکردن موها قیافه خود را تغییر دهند  این آزمونی بزرگ  امتحانی شدید و آزمایش آشکار و پاکسازی و خال

و محلهای انجام وظائف حج  رسیدن ببهشتش قرار داده است   اگر خداوند خانه محترمش  گردانیدنی مؤثر است که خداوند آنرا سبب رحمت و

ته در را در میان باغها و نهرها و سرزمینهای هموار و پر درخت و پر ثمر  مناطقی آباد و دارای خانه و کاخهای بسیار و آبادی های به هم پیوس

میان بستان های زیبا و پر طراوت و پر آب  در وسط باغستان بهجت زا و جاده های آباد قرار  میان گندم زارها  و باغهای خرم و پر گل و گیاه در

ی آن امی داد به همان نسبت که آزمایش و امتحان ساده تر بود پاداش و جزاء نیز کمتر بود   و اگر پی و بنیان خانه کعبه و سنگ هائی که در بن

شك و تردید دیرتر در سینه های  ظاهربینان  رخنه می کرد و کوشش ابلیس بر  و روشنائی بود   بکار رفته  از زمرد سبز و یاقوت سرخ و نور

اما خداوند بندگانش را با انواع شدائد می آزماید  و با انواع مشکالت   قلبها کمتر اثر میگذاشت  و وسوسه های پنهانی از مردم منتفی میگشت

 ا مبتال می نماید  تا تکبر را از قلبهایشان خارج سازد و خضوع و آرامش را در آنها جایگزین نماید  دعوت به عبادت می کند و به اقسام گرفتاریه

 بابهای فضل و رحمتش را به رویشان بگشاید و وسائل عفو خویش را به آسانی در اختیارشان قرار دهد  از ستمگری برحذر باشید  زنهار زنهار

سرکشی و ستم برحذر باشید و از سرانجام وخیم ظلم و سوء عاقبت تکبر و خودپسندی  که کمین گاه شما را به خدا از تعجیل عقوبت و کیفر 

بزرگ ابلیس و مرکز کید و نیرنگ اوست بهراسید  کید و نیرنگی که با قلب های مردان همچون زهرهای کشنده می آمیزد و هرگز از تاثیر 

هیچکس  نه عالم و دانشمند به خاطر علم و دانشش و نه فقیر به خاطر لباس کهنه اش    فرونمی ماند   و کسی از هالکتش جان به در نمی برد 

و خداوند به خاطر حفظ بندگانش از این امور یعنی ظلم و ستم و کید شیطان با نماز زکات و مجاهده در گرفتن روزه واجب آنان را حراست 

و غرائز و تمایالت سرکششان خوار و ذلیل و قلب های آنها خاضع گردد و تکبر  فرموده است  تا اعضاء و جوارحشان آرام و چشمهایشان خاشع 

از آنها رخت بربندد  به عالوه سائیدن پیشانی که بهترین جاهای صورت است به خاك موجب تواضع  و گذاردن اعضای پر ارزش بدن بر زمین 

پرداخت زکاه موجب صرف ثمرات زمین و غیر آنها به نیازمندان و  دلیل کوچکی و چسبیدن شکم به پشت  در اثر روزه  مایه فروتنی است  و

زه و مستمندان میشود  همه اینها حراست و حفظ بندگان را از کیدهای شیطان و سایر ناهنجاریها بهمراه دارد    به آثار این افعال  نماز و رو

من در اعمال   از جوانه زدن کبر و خودپسندی جلوگیری می کنند زکات و سجده  بنگرید که چگونه شاخه های درخت تفاخر را درهم میشکنند  و

و کردار جهانیان نظر افکندم هیچکس را نیافتم که درباره چیزی تعصب به خرج دهد  جز اینکه علتی داشته که حقیقت را بر جاهالن مشتبه 
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ی ورزید که نه سببی دارد و نه علتی  اما ابلیس در ساخته  و یا در عقل و اندیشه سفیهان نفوذ نموده  جز شما که تعصب درباره چیزی م

به خاطر اصل و اساس خود تعصب ورزید و آفرینش آدم را مورد طعن قرار داد و گفت  من از آتشم و تو از خاك  تعصب ثروت    برابر آدم  ع

ثروت و فرزندان ما از همه بیشتر   د میگفتندو اما ثروتمندان عیاش ملت ها تعصبشان به واسطه زر و زیور و دارائی آن ها است  چنانکه خو

است و هرگز مجازات نمی شویم  و اگر قرار است تعصبی در کار باشد باید به خاطر اخالق پسندیده افعال نیك  و کارهای خوب باشد همان 

جستند   یعنی اخالق پسندیده اندیشه افعال و اموری که افراد با شخصیت و شجاعان خاندان عرب و سران قبائل در آنها بر یکدیگر برتری می 

های بزرگ  مقامهای بلند و آثار ستوده  در اینها تعصب بخرج دهید   تعصب های شما برای خصلت های ارزشمند حفظ حقوق همسایگان وفا به 

رباره مردم فرو خوردن پیمانها  اطاعت کردن نیکی ها سرپیچی از تکبر جود و بخشش داشتن خودداری از ستم  وحشت از قتل نفس انصاف د

 خشم   و دوری و اجتناب از فساد در زمین باشد  بنابراین از کیفرهائی که در اثر کردار بد و کارهای ناپسند بر امت های پیشین واقع شده

در تفاوت حال آنان به  برحذر باشید  و حاالت آنها را در خوبی ها و سختی ها همواره به یاد آرید  نکند شما مانند آنان باشید   پس آنگاه که

هنگامی که در خوبی بودند و زمانی که در شر و بدی قرار داشتند اندیشه نمودید به سراغ کارهائی روید که موجب عزت و اقتدار آنان شد  

ث پیوند اجتماعی دشمنان را از آنان دور نموده عافیت و سالمت به آن ها روی آورد  نعمت را در اختیارشان قرار داد و کرامت و شخصیت باع

و بر الفت و همگامی همت گماشتند و یکدیگر را به آن توصیه و تحریص نمودند   از هر  آنان شد یعنی از تفرقه و پراکندگی اجتناب ورزیدند 

ن ت کردکاری که ستون فقرات آن ها را در هم شکست و قدرتشان را سست کرد اجتناب ورزید  یعنی از کینه های درونی بخل و حسادت و پش

بهم و ایجاد فتور و سستی بین جامعه سخت دوری گزینید   در شرح حال مؤمنان پیشین تدبر کنید که چگونه در حال آزمایش و امتحان بودند  

ار رآیا بیش از همه مشکالت بر دوش آنان نبود  و آیا بیش از همه مردم در شدت و زحمت نبودند   و آیا از همه جهانیان در تنگنای بیشتری ق

ن ینداشتند  فرعونها آنان را برده خویش ساخته بودند و همواره در بدترین شکنجه ها قرار داشتند  تلخیهای روزگار را به آنها چشاندند و ا

ا همچنان با ذلت هالکت و مقهوریت ادامه داشت   نه راهی داشتند که از این وضع سر باز زنند و نه طریقی برای دفاع از خود می یافتند  ت

آنگاه که خداوند جدیت و استقامت و صبر در برابر نامالیمات بخاطر محبتش و تحمل ناراحتی ها از خوف و خشیتش را در آنها یافت  در این 

وا یشپ موقع از درون حلقه های تنگ بال راه نجاتی برایشان گشود و ذلت را به عزت و ترس را به امنیت تبدیل کرد  یعنی آنها را حاکم زمامدار و

د گردانید  آن قدر کرامت واحترام از ناحیه خداوند به آنان رسید  که حتی خیال آن را هم در سر نمی پروراندند   بنگرید آنها چگونه بودن

هنگامی که جمعیتهاشان متحد خواسته ها متفق  قلبها و اندیشه ها معتدل دستها پشتیبان هم شمشیرها یاری کننده یکدیگر  دیدها نافذ و 
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ها و مقصودهاشان همه یکی بود آیا مالك و سرپرست اقطار زمین نگردیدند   و آیا زمامدار و رئیس همه جهانیان نشدند  از آنطرف پایان عزم

 روههایگ کار آنان را نیز نگاه کنید   آن هنگام که پراگندگی در میان آنها واقع شد الفتشان به تشتت گرائید اهداف و دلها اختالف پیدا کرد  به

متعددی تقسیم شدند و در عین پراکندگی با هم به نبرد پرداختند  در این هنگام بود  که خدا لباس کرامت و عزت از تنشان بیرون کرد  و 

د نوسعت نعمت را از آنان سلب نمود تنها آنچه از آنها باقی مانده سرگذشت آنان است که در بین شما به گونه درس عبرتی برای آنها که بخواه

از امتها عبرت گیرید  از حال فرزندان اسماعیل فرزندان اسحاق و فرزندان یعقوب عبرت گیرید  چقدر حاالت     ت گیرند دیده می شودعبر

 ملتها  با هم مشابه و صفات و افعالشان شبیه به یگدیگر است  در حالت تشتت و تفرق آنها دقت کنید زمانی که کسراها و قیصرها مالك آنها

نجام آنها را از سرزمینهای آباد از کناره های دجله و فرات  و از محیطهای سرسبز و خرم گرفتند و به جاهای کم گیاه و بی آب و علف بودند  سرا

محل وزش بادها  و مکانهائی که زندگی در آنها مشکل و سخت است تبعید ساختند آنها را در آنجا مسکین بیچاره و همنشین شتر ساختند  

ی و خوراکشان تنها شیر شتر و لباس و وسائل زندگیشان از پشم آن تهیه می شد   آنان را ذلیل ترین امتها از نظر محل سکونت شغلشان ساربان

به  هو در بی حاصلترین سرزمینها مسکن دادند  نه کسی داشتند تا آنها را دعوت به حق کند و به او پناهنده شوند  و نه سایه الفت و اتحادی ک

تکیه نمایند  اوضاع آنها متشتت  قدرتها پراکنده و جمعیت انبوهشان متفرق بود در بالئی شدید  و در میان جهالتی متراکم عزت و شوکتش 

 عمتفرورفته بودند دختران را زنده به گور بتها را مورد پرستش قرار می دادند  و قطع رحم و غارتهای پی در پی در میان آنان رواج داشت   ن

م  ص   اما به نعمتهای بزرگی که خداوند به هنگام بعثت پیامبر اسالم به آنان ارزانی داشت بنگرید  که اطاعت آنان را با آئین وجود پیامبر اسال

وی سخود پیوند داد و با دعوتش آنها را متحد ساخت  بنگرید  چگونه نعمت پر و بال کرامت خود را بر آنها گسترد  و نهرهای مواهب خود را به 

ی نمود و آئین حق با تمام برکاتش آنها را در برگرفت  در میان نعمتها غرق گشتند و در دل یك زندگانی خرم شادمان شدند  امور آنان آنان جار

در سایه قدرت کامل استوار گردید و در سایه عزتی پیروز قرار گرفتند  و حکومتی ثابت و پایدار نصیبشان گردید پس آنان حاکم و زمامدار 

و قوانین و احکام را درباره  دند  و سالطین روی زمین گشتند و مالك و فرمانفرمای کسانی شدند که قبال بر آنها حکومت می کردند جهانیان ش

کسانی به اجراء گذاردند که قبال درباره خودشان اجراء می نمودند  کسی قدرت در هم شکستن نیروی آنان را نداشت و احدی خیال مبارزه با 

هان به هوش باشید که دست از ریسمان اطاعت بر گرفته اید  و با تجدید رسوم جاهلیت دژ  ر نمی پروراند  توبیخ عصیانگران آنان را در س

و پیوند الفت و اتحاد را بین آنان ایجاد نموده است  که در سایه آن زندگی   محکم الهی را در هم شکسته اید خداوند بر این امت منت گذارده 

حمایت آن پناهنده شوند این نعمتی است که احدی نمی تواند بهائی برایش تعیین کند  زیرا از هر بهائی گرانقدرتر و از هر  کنند  و به کنف
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چیز پر ارزشی با ارزشتر است  آگاه باشید که پس از هجرت همچون اعراب بادیه نشین شده اید و بعد از اخوت و برادری و اتحاد و الفت 

گشته اید  از اسالم به نام آن اکتفا کرده اید و از ایمان جز تصور و ترسیمی از آن چیزی نمی شناسید   می گوئید النار به احزاب مختلف تقسیم 

ر یش دو الالعار آتش دوزخ آری اما ننگ نه گویا می خواهید  با این شعارتان  با هتك حریم الهی  و نقض پیمانی که خداوند آن را مرز قانون خو

نیت مخلوقش قرار داده اسالم را وارونه سازید   شما اگر به جز اسالم پناهی بگزینید کافران با شما سخت نبرد خواهند کرد  زمین و موجب ام

رتو ن در پو در این مو قع  که به اسالم تکیه نکرده اید  نه جبرئیل نه میکائیل نه مهاجر و نه انصار وجود دارد که شما را یاری کنند  زیرا اینا

ه کمك شما برمی خیزند   و راهی جز زد و خورد با شمشیر نخواهید داشت تا اینکه خداوند بین شما حکم نماید   مثلهای  قرآن  در مورد اسالم ب

عذاب و کیفرهای خداوند و سرگذشت کسانی که مورد خشم او قرار گرفتند در اختیار شما است   بنابراین در رفع تهدیدهای الهی به خاطر 

تی در برابر خشم او و یا اطمینان به عدم فرو فرستادن عذابش کندی مورزید   خداوند مردم قرون پیشین را از رحمت خود دور جهالت یا سس

از  ك نهینساخت جز بخاطر اینکه امر به معروف و نهی از منکر را ترك کردند  خداوند افراد سفیه را بخاطر گناه و افراد عاقل و دانا را بخاطر تر

 حمت خود به دور داشت   به هوش باشید شما قید و بند اسالم را قطع حدود آن را معطل و احکام آن را به دست نابودی سپرده اید منکر از ر

یمان پ بدانید خداوند مرا به نبرد با سرکشان ، پیمان شکنان و کسانی که فساد را بر روی زمین براه می اندازند فرمان داده است   اما ناکثین 

و اما مارقین  خارج شوندگان از دین  آنان را بر خاك مذلت نشاندم و  من با آنها نبرد کردم اما قاسطین  متجاوزان  با آنها جهاد نمودم شکنان  

ا هاما شیطان ردهه  ذوالثدیه رئیس خوارج  با صاعقه ای  که قلبش را به طپش در آورد و سینه اش را به لرزه انداخت کارش را تمام ساختم تن

 عداد محدودی از ستمگران و سرکشان باقی مانده اند  که اگر خداوند مرا باقی بگذارد با حمله دیگری نابودشان خواهم کرد و دولت و حکومتت

 یجوانحق را بجای آنها برقرار خواهیم کرد  جز افراد قلیلی که در اطراف بالد پراکنده شده و از دسترس من خارج باشند   وحی  من در دوران نو

شما بخوبی موقعیت مرا از نظر  بزرگان و شجاعان عرب را بخاك افکندم و شاخه های بلند درخت قبیله ربیعه و مضر را در هم شکستم 

خویشاوندی و قرابت و منزلت و مقام ویژه نسبت به رسول خدا می دانید  او مرا در دامن خویش پرورش داد  من کودك بودم او  همچون 

یش می فشرد  و در استراحتگاه مخصوص خویش جای می داد بدنش را به بدنم می چسبانید و بوی پاکیزه او را فرزندش  در آغوش خو

 استشمام می کردم  غذا را می جوید و در دهانم می گذاشت  هرگز دروغی در گفتارم نیافت و اشتباهی در کردارم پیدا ننمود   از همان زمان

لم را از شیر باز گرفتند خداوند  بزرگترین فرشته از فرشتگان خویش را مامور ساخت تا شب و روز وی که رسولخدا صلی اهلل علیه و آله و س

 را به راههای بزرگواری و درستی و اخالق نیك سوق دهد   من همچون سایه ای به دنبال آنحضرت حرکت می کردم و او هر روز نکته تازه ای از
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و مرا فرمان می داد که به او اقتدا کنم وی مدتی از سال مجاور کوه حراء می شد  تنها من او را  اخالق نیك را برای من آشکار می ساخت 

یافته مشاهده می کردم و کسی جز من او را نمی دید  در آن روز غیر از خانه رسولخدا صلی اهلل علیه و آله و سلم خانه ای که اسالم در آن راه 

ود که او و خدیجه و من نفر سوم آنها اسالم را پذیرفته بودیم  من نور وحی و رسالت را می دیدم و باشد وجود نداشت  تنها خانه آن حضرت ب

صدای ناله شیطان را شنیدم  از رسول خدا  ص  پرسیدم  این ناله   ص  مـحمدنسیم نبوت را استشمام می کردم   من به هنگام نزول وحی بر 

یش مایوس گردیده  تو آنچه را که من می شنوم می شنوی و آنچه را که من می بینم می چیست  فرمود  این شیطان است که از پرستش خو

ه کبینی تنها فرق میان من و تو این است که تو پیامبر نیستی  بلکه وزیر منی و بر طریق و جاده خیر قرار دادی من همراه او بودم  هنگامی 

ی بزرگی کرده ای ادعائی که هیچکدام از پدران و خاندانت چنین ادعائی نکرده اند  ص  تو ادعا  مـحمدای  سران قریش نزد وی آمدند گفتند  

روشن  اما از تو یك معجزه می خواهیم اگر پاسخ مثبت دهی و آن را به انجام برسانی می دانیم که تو نبی و پیامبر هستی  و اگر انجام ندهی بر م

خواسته شما چیست  گفتند  این درخت را صدا بزنی که از ریشه بر    پرسید آله وسلم پیامبر صلی اهلل علیه ومی شود که ساحر و دروغگوئی 

اگر خداوند این عمل را انجام دهد آیا ایمان می آورید  و به حق  آمده جلو آید و پیش رویت بایستد  فرمود  خداوند بر همه چیز توانا است 

خواهید به شما ارائه خواهم داد و می دانم که شما به سوی خیر و نیکی باز نخواهید گواهی می دهید  گفتند  بلی فرمود به زودی آنچه را می 

گشت  و در میان شما کسی قرار دارد که در درون چاه  بدر  افکنده خواهد شد و نیز کسی است که  نبرد  احزاب را به راه خواهد انداخت  

از ریشه از زمین بیرون آی و نزد من آی  و می دانی که من پیامبر خدا هستم  اگر به خدا و روز واپسین ایمان داری سپس صدا زد  ای درخت 

پیش آمد و  و به فرمان خداوند پیش روی من بایست سوگند به کسی که او را به حق مبعوث ساخت درخت با ریشه هاش از زمین کنده شد 

از به هم خوردن شاخه هایش در هوا پراکنده می شد  تا آنکه به شدت صدا می کرد و همچون پرندگان به هنگامی که بال می زنند و صدائی 

پیامبر صلی پیش آمد و در جلوی رسولخدا  ص  ایستاد و شاخه هایش همچون بالهای پرندگان به هم خورد  بعضی شاخه بلند خود را بر روی 

رت بودم   اما قریش هنگامی که این وضع را مشاهده و بعضی از آنها را بر دوش من افکند  و من در جانب راست آن حض اهلل علیه و آله وسلم

ه پیامبر صلی اهلل علیه و آلکردند از روی کبر و غرور گفتند به درخت فرمان ده نصفش پیشتر آید و نصف دیگرش در جای خود باقی بماند  

نکه نزدیك بود به آنحضرت بپیچد باز از روی آنچنا فرمان داد  نیمه ای از آن با وضعی شگفت آور و صدائی شدید به پیامبر نزدیك شد  وسلم

 پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم فرمان ده این نصف باز گردد و به نصف دیگر ملحق شود و به صورت نخستین در آید  کفر و سرکشی گفتند  

ن نخستین کسی هستم که به تو ایمان دارم و م پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلمای  دستور فرمود  و درخت چنین کرد من گفتم  الاله االاهلل 
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نخستین فردی هستم که اقرار می کنم   درخت با فرمان خدا برای تصدیق نبوت و اجالل و بزرگداشت برنامه و دعوتت آنچه را خواستی 

هارت است  آیا پیامبریت را انجام داد  اما آنها همه گفتند  نه او ساحری است دروغگو که سحری شگفت آور دارد و در سحر خویش سخت با م

تصدیق می کند   اما  من از کسانی هستم که در راه خدا از هیچ مالمتی نمی ترسند  از کسانی که سیمایشان   کسی جز این  منظورشان من بودم

 سنتهای خدا و سیمای صدیقان و سخنانشان  سخنان نیکان است  شب زنده دارانند و روشنی بخش روز  به دامن قرآن تمسك جسته اند و

دلها و قلبهاشان  رسولش را احیاء می کنند  نه تکبر می ورزند و نه علو و برتری پیشه می سازند نه خیانت می کنند و نه فساد به راه می اندازند 

 در بهشت و بدن و پیکرهاشان در انجام وظیفه و عمل 

 93خطبه شماره 

و من خطبه له عليه السالم  يصف فيها المتقين روي ان صاحبا الميرالمؤمنين عليه السالم يقال له همام 
ليه کان رجال عابدا ، فقال له  يا امير المؤمنين ، صف لي المتقين حتي کاني انظر اليهم فتثاقل ع

لذين هم محسنون   اتقوا و ا السالم عن جوابه ثم قال  يا همام ، اتق هللا و احسن  ف  ان هللا مع الذين
ه و آله فلم يعقنع همام بهذا القول حتي عزم عليه ، فحمد هللا و اثني عليه ، و صلي علي النبي صلي هللا علي
آمنا من  ثم قال عليه السالم   اما بعد ، فان هللا سبحانه و تعالي خلق الخلق حين خلقهم  غنيا عن طاعتهم ،

و ال تنفعه طاعه من اطاعه فقسم بينهم معايشهم ، و  ه من عصاه ، معصيتهم ، النه ال تضره معصي
وضعهم من الدنيا مواضعهم  فالمتقون فيها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب ،  و ملبسهم 
االقتصاد ، و مشيهم التواضع غضوا ابصارهم عما حرم هللا عليهم ،  و وقفوا اسماعهم 
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جل الذي م في البالء کالتي نزلت في الرخاء  و لوال االعلي العلم النافع لهم  نزلت انفسهم منه
کتب هللا عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين ، شوقا الي الثواب ، و خوفا 
من العقاب  عظم الخالق في انفسهم فصير ما دونه في اعينهم ، فهم والجنه کمن قد رآها ،  فهم 

سادهم ، فهم فيها معذبون  قلوبهم محزونه ، و شرورهم مامونه ، و اجفيها منعمون ، وهم و النار کمن قد رآها 
جاره نحيفه ، و حاجاتهم خفيفه ،  و انفسهم عفيفه صبروا اياما قصيره اعقبتهم راحه طويله  ت
فون مربحه يسرها لهم ربهم ارادتهم الدنيا فلم يريدوها ،  و اسرتهم ففدوا انفسهم منها اما الليل فصا

ئهم  فاذا الين الجزاء القرآن يرتلونها ترتيال يحزنون به انفسهم و يستثيرون به دواء دااقدامهم ،  ت
مروا بايه فيها تشويق رکنوا اليها طمعا  و تطلعت نفوسهم اليها شوقا وظنوا انها نصب 
اعينهم   و اذا مروا بايه فيها تخويف اصيوا اليها مسامع قلوبهم ،  و ظنوا ان زفير جهنم وشهيقها 

ي اصول آذانهم ،  فهم حانون علي اوساطهم ، مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم ، و ف
ر اطراف اقدامهم ،  يطلبون الي هللا تعالي في فکاک رقابهم  و اما النهار فحلماء علماء ، ابرا
اتقياء قد براهم الخوف بري القداح  ينظر اليهم الناظر فيحسبهم مرضي ، و ما بالقوم من مرض 

يقول  لقد خولطوا  و لقد خالطهم امر عظيم ال يرضون من اعمالهم القليل ،  و ال  ،  و
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يستکثرون الکثير فهم النفسهم متهمون ، و من اعمالهم مشفقون  اذا زکي احد منهم خاف مما 
واجعلني  ن ،يقال له ، فيقول   انا اعلم بنفسي من غيري ، و ربي اعلم بي مني بنفسي  اللهم ال تؤاخذني بما يقولو

افضل مما يظنون ، واغفر لي ما ال يعلمون  فمن عالمه احدهم انک تري له قوه في دين ، و حزما في 
لين ،  و ايمانا في يقين ، و حرصا في علم ، و علما في حلم ، وقصدا في غني ،  و خشوعا في عباده ، 

ي ، و تحرجا عن طمع  يعمل دو تجمال في فاقه ، و صبرا في شده ،  و طلبا في حالل ، و نشاطا في ه
االعمال الصالحه و هو علي وجل يمسي و همه الشکر ، و يصبح و همه الذکر  يبيت حذرا و 

و فرحا بما اصاب من الفضل و الرحمه  ان  يصبح فرحا ، حذرا لما حذر من اليفله ، 
و زهادته فيما ال يبقي ،  ، استصعبت عليه نفسه فيما تکره لم يعطها سؤلها فيما تحب  قره عينه فيما ال يزول

کله ، سهال يمزج الحلم بالعلم ، والقول بالعمل  تراه قريبا امله ، قليال زهلل ، خاشعا قلبه ، قانعه نفسه ،  منزورا ا
امره ، حريزا دينه ، ميته شهوته ، مکظوما غيظه  الخير منه مامول ، والشر منه مامون ان کان 

لين ،  يعفو عمن و ان کان في الذاکرين لم يکتب من الياف في اليافلين کتب في الذاکرين ، 
بعيدا فحشه ، لينا قوله ، غائبا منکره ، حاضرا  ظلمه ، و يعطي من حرمه ، و يصل من قطعه ، 

و في الرخاء  مقبال خيره ، مدبرا شره في الزالزل وقور ، و في المکاره صبور ،    معروفه ،  نهج البالغه م 
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ال يضيع ما  ي من يبيض ، و ال ياثم فيمن يحب  يعترف بالحق قبل ان يشهد عليه ،شکور ال يحيف عل
ئب ، استحفظ ،  و ال ينسي ما ذکر ، و ال ينابز بااللقاب ، و ال يضار بالجار ،  و ال يشمت بالمصا

و ال يدخل في الباطل ، و ال يخرج من الحق  ان صمت لم ييمه صمته ، و ان ضحک لم يعل صوته 
ب ن بيي عليه صبر حتي يکون هللا هو الذي ينتقم له نفسه منه في عناء ،  و الناِ منه في راحه اتع،  و ا

بعده عمن تباعد عنه زهد و نزاهه و دنوه ممن دنا منه لين و  نفسه الخرته ، و اراح الناِ من نفسه 
انت ک ليس تباعده بکبر و عظمه ، وال دنوه بمکر و خديعه  قال  فصعق همام صعقه رحمه 

نفسه فيها  فقال امير المؤمنين عليه السالم  اما وهللا لقد کنت اخافها عليه  ثم قال  اهکذا تصنع 
ل المواعظ الباليه باهلها   فقال له قائل  فما بالک يا امير المؤمنين   فقال عيله السالم  و يحک ، ان لک

 فث الشيطان علي لسانک ، فانما ناجل وقتا ال يعدوه و سببا ال يتجاوزه  فمهال ال تعد لمثلها 

 خطبه ترجمه

که در آن صفات و روحیات و اعمال پرهیزکاران را به وضوح شرح می دهد  نقل شده  یکی از اصحاب امیر  امام علیه السالم از خطبه های  

ویا گمؤمنان  ع  به نام همام که مردی عابد و پرهیزکار بود به آنحضرت عرض کرد  ای امیر مؤمنان پرهیزکاران را برایم آن چنان توصیف کن که 

در پاسخش درنك فرمود آن گاه فرمود  ای همام از خدا بترس و نیکی کن که خداوند با کسانی  لیه السالم امام عآنان را با چشم می نگرم اما 

 تاست که تقوا پیشه کنند و با کسانیکه نیکوکارند ولی همام باین مقدار قانع نشد  و در این باره اصرار ورزید  تا اینکه امام تصمیم گرف
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سپس فرمود   اما بعد   ند  پس از آن خدای را ستایش و ثنا نمود و بر پیامبرش درود فرستادصفات متقین را مشروحا برایش بازگو ک

اند  رسخداوند سبحان مخلوق را آفرید  در حالیکه از اطاعتشان بی نیاز و از معصیت آنان ایمن بود زیرا نه نافرمانی گناهکاران به او زیان می 

اما پرهیز  زی و معیشت آنان را بینشان تقسیم کرد و هر کدام را در دنیا به جای خویش قرار داد و نه اطاعت مطیعان به او نفعی می بخشد  رو

پوشش آنان میانه روی و راه رفتنشان تواضع و فروتنی است  چشمان خویش  کاران در دنیا دارای این صفات برجسته اند  گفتارشان راست 

اند  و گوش های خود را وقف شنیدن علم و دانش سودمند ساخته اند   در بال و آسایش را از آن چه خداوند بر آنها تحریم نموده پوشیده 

و تحوالت آنها را دگرگون نمیسازد   و اگر نبود اجل و سرآمد معینی که خداوند برای آن ها مقرر داشت  روحهای آنان   حالشان یکسان است

شان قرار نمی گرفت  خالق و آفریدگار در روح و جانشان بزرگ جلوه کرده  حتی یك چشم بر هم زدن از شوق پاداش و از ترس کیفر در جسم

آنها به کسی می مانند که بهشت را با چشم دیده  و در آن متنعم است و همچون کسی   بهمین جهت  غیر خداوند در نظرشان کوچك است

و  انسان ها  از شرشان در امان بدن هاشان الغر و  هستند که آتش دوزخ را مشاهده کرده و در آن معذب است  قلب هاشان پر از اندوه

نیازمندی هایشان اندك   و ارواحشان عفیف و پاك است برای مدتی کوتاه در این جهان صبر و استقامت ورزیدند و راحتی بس طوالنی بدست 

است آنها را بفریبد ولی آنها فریبش را تجارتی است پر سود که پروردگارشان برایشان فراهم ساخته دنیا  با جلوه گریهایش  خو آوردند 

دنیا  با لذاتش  آنها را اسیر خود سازد ولی آنها با فداکاری خویشتن را آزاد ساختند   پرهیزکاران  در شب همواره  نخوردند و آنرا نخواستند 

ند و داروی درد خود را از آن می گیرند  هر گاه بر پا ایستاده اند  قرآن را شمرده و با تدبر تالوت می کنند با آن جان خویش را محزون می ساز

ه به آیه ای برسند که در آن تشویق باشد با عالقه فراوان به آن روی آورند  و روح و جانشان با شوق بسیار در آن خیره شود و آن را هموار

خویشتن را برای شنیدن آن باز می کنند  و صدای نصب العین خود می سازند  و هر گاه به آیه ای برخورد کنند که در آن بیم باشد  گوشهای دل 

ناله و به هم خوردن زبانه های آتش با آن وضع مهیبش در درون گوششان طنین انداز است  آنها در پیشگاه خدا به رکوع می روند و جبین و 

و اما در روز دانشمندانی بردبار و    دست و پا به هنگام سجده بر خاك می سایند  و از او آزادی خویش را از آتش جهنم درخواست میکنند

یماری بنیکوکارانی با تقوا هستند ترس و خوف بدنهای آنها را همچون چوبه تیری الغر ساخته  چنانکه ناطران آنها را بیمار می پندارند اما هیچ 

را به این وضع در آورده  از اعمال اندك در وجودشان نیست  بیخبران می پندارند آنها دیوانه اند  در حالی که اندیشه های بس بزرگ آنان 

ا هخویش خشنود نیستند  و اعمال فراوان خود را زیاد نمی بینند آنان خویش را متهم می سازند و از کردار خود خوفناکند   هر گاه یکی از آن

گاه ترم و پروردگارم به اعمالم از من ستوده شوند از آن چه درباره اش گفته شده در هراس می افتد و میگوید   من از دیگران نسبت بخود آ
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مان گ آگاه تر است  می گوید  بار پروردگارا ما را در مورد گناهانی که به ما نسبت می دهند مؤاخذه مفرما و نسبت به نیکی هائی که درباره ما

ت  در دین نیرومند نرمخو و دوراندیش  با ایمانی می برند ما را از آن برتر قرارده و گناهانی را که نمیدانند بیامرز  از نشانه های آنان این اس

مملو از یقین حریص در کس ب دانش و دارای علم توام با حلم میانه رو در حال غنا  در عبادت خاشع در عین تهیدستی آراسته در شدائد 

رسان است روز را شام میسازد و همش بردبار  طالب حالل در راه هدایت با نشاط از طمع دور  اعمال نیك را انجام می دهد اما باز هم ت

 سپاسگزاری است شب را به روز می آورد و تمام فکرش یاد خدا است  می خوابد اما ترسان است و برمیخیزد شادمان است ترس او از غفلت 

کند او هم از آنچه دوست و شادمانی او به خاطر فضل و رحمتی است که به او رسیده   هرگاه نفس او در انجام وظائفی که خوش ندارد سرکشی 

دارد محرومش می سازد   روشنی چشمش در چیزی است که زوال در آن راه ندارد و بی عالقه گی و زهدش در چیزی است که باقی نمی ماند 

ع  ش را قانعلم و حلم را به هم آمیخته و گفتار را با کردار هم آهنگ ساخته  آرزویش را نزدیك می بینی لغزش ش را کم قلبش را خاشع نفس

خوراکش را اندك امورش را آسان دینش را محفوخ شهوتش را مرده و خشمش را فروخورده است  همگان به خیرش امیدوار و از شرش در 

 امانند اگر در میان غافالن باشد جزو ذاکران محسوب می گردد  و اگر در میان ذاکران باشد جزو غافالن محسوب نمی شود   ستمکار  پشیمان 

ی بخشد و به آنکه محرومش ساخته عطا می کند با آنکس که پیوندش را قطع کرده می پیوندد  از گفتار زشت و ناسزا بر کنار است گفته را م

هایش نرم بدیهایش پنهان و نیکیهایش آشکار است   نیکی هایش رو کرده و شرش رخ برتافته است  در شدائد و مشکالت خونسرد و آرام 

شکیبا و بردبار  و در موقع نعمت و راحتی سپاسگزار است نسبت به کسی که دشمنی دارد ظلم نمی کند و به خاطر دوستی  در برابر ناگواریها

با کسی مرتکب گناه نمی شود  پیش از آنکه شاهد و گواهی بر ضدش اقامه شود خود به حق اعتراف می کند آنچه را به او سپرده اند ضایع 

مصیبت  کر داده اند به فراموشی نمی سپارد مردم را با نامهای زشت نمی خواند به همسایه ها زیان نمی رساند نمی کند  و آنچه را به او تذ

زده را شماتت نمی کند در محیط باطل وارد نمی گردد و از دائره حق بیرون نمی رود  اگر سکوت کند سکوتش وی را مغموم نمی سازد و اگر 

و اگر به او ستمی  از دوستان  شود صبر می کند تا خدا انتقام وی را بگیرد  خود را در سختی قرار   بخندد صدایش به قهقهه بلند نمی شود

ی می دهد  اما مردم از دستش در آسایشند خود را بخاطر آخرت به زحمت می اندازد و مردم را در راحتی قرار می دهد  کناره گیری او از کسان

پاك ماندن است و معاشرتش باآنان که نزدیکی دارد توام با مهربانی و نرمش است  دورکشی اش از که دوری می کند از روی زهد و به خاطر 

 هروی تکبر و خودبرتربینی نیست و نزدیکیش بخاطر مکر و خدعه نخواهد بود   راوی می گوید  هنگامی که سخن به اینجا رسید ناگهان همام نال

امیرمؤمنان  ع  فرمود  آه من از این پیشامد می ترسیدم   سپس فرمود  مواعظ    ش خارج شدای از جان برکشید که روحش همراه آن از کالبد
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کسی عرض کرد  پس شما چطور ای امیرمؤمنان   یعنی توصیف پرهیزکاران  و پند و اندرزهای رسا به آنان که اهل موعظه اند چنین می کند 

فرمود  وای بر تو هر اجلی وقت معینی دارد که از آن نمی گذرد و سبب مشخصی که  م امام علیه السالبا همام چنین کرد پس خود شما چطور    

 از آن تجاوز نمی کند  آرام باش دیگر چنین سخن مگوی این حرفی بود که شیطان بر زبانت نهاد 
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و من خطبه له عليه السالم  يصف فيها المنافقين  نحمده علي ما وفق له من الطاعه ، و ذاد عنه 
خاض الي  ده و رسوله ، ا عبمـحمدو نساله لمنته تماما ، و بحبله اعتصاما و نشهد ان  من المعصيه ، 

قصون ،  رضوان هللا کل غمره ، و تجرع فيه کل غصه  و قد تلون له االدنون و تالب عليه اال
ته و خلعت اليه العرب اعنتها ، و ضربت الي محاربته بطون رواحلها ،  حتي انزلت بساح
عدواتها ، من ابعد الدار ، و اسحق المزار  اوصيکم ، عباد هللا ، بتقوي هللا ، و 

 فانهم الضالون المضلون ، و الزالون المزلون ، يتلونون الوانا ،  و يفتنون احذرکم اهل النفاق ، 
افتنانا ، و يعمدونکم بکل عماد و يرصدونکم بکل مرصاد  قلوبهم دويه ، و صفاحهم نقيه  

و قولهم شفاء ، و فعلهم الداء العياء حسده  يمشون الخفاء ، و يدبون الضراء وصفهم دواء ، 
الرخاء ،  و مؤکدو البالء ، و مقنطو الرجاء لهم بکل طريق صريع ،  و الي کل قلب شفيع 
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شجو دموع يتقارضون الثناء ،  و يتراقبون الجزاء  ان سالوا الحفوا ، و ان عذلوا ، و لکل 
کشفوا ،  و ان حکموا اسرفوا قد اعدوا لکل حق باطال ، و لکل قائم مائال ،  و لکل حي 

يتوصلون الي الطمع بالياِ ليقيموا به اسواقهم ،  قاتال ، و لکل باب مفتاحا ، و لکل ليل مصباحا 
يقولون فيشبهون و يصفون فيموهون  قد هونوا الطريق ،  و اضلعوا المضيق  به اعالقهم و ينفقوا 

، فهم لمه الشيطان ، و حمه النيران    اولئک حزب الشيطان ، اال ان حزب 
    الشيطان هم الخاسرون

 خطبه ترجمه

از  یاز خطبه های امام علیه السالم که درباره صفات منافقان ایراد فرموده  خداوند را بر توفیقی که بر اطاعتش داده و حمایتی که در جلوگیر 

نافرمانیش کرده ستایش می کنیم  و از او می خواهیم که نعمتش را کامل و دست ما را به ریسمان محکمش متصل سازد و گواهی می دهیم 

صلی اهلل علیه و آله و سلم بنده و فرستاده اوست  هم او که در راه رضای حق در هرگونه شدت و ناراحتی فرورفت و جام مشکالت  دمـحمکه 

رکبها مو سختیها را نوشید  در حالی که بستگان و نزدیکانش متلون و ناپایدار و بیگانگان در دشمنیش مصمم بودند  اعراب برای نبرد با او زمام 

ساخته با تازیانه به پهلوی آنها می زدند  تا اینکه از دورترین نقطه و پرفاصله ترین خانه دشمنی خویش را در برابرش قرار دادند   ای را رها 

زند اطااندبندگان خدا شما را به تقوا و پرهیزکاری سفارش می کنم و از منافقان بر حذر می دارم  زیرا آنها گمراه و گمراه کننده اند  خطاکار و خ

به رنگهای گوناگون بیرون می آیند  و به قیافه ها و زبانهای متعدد خودنمائی می کنند از هر وسیله ای برای فریفتن و در هم شکستن شما 

 اهاستفاده می کنند و در کمینگاهی به کمین شما می نشینند  بدباطن و خوش ظاهرند  و در نهان برای فریب مردم گام برمی دارند  از بیراهه 

حرکت می کنند  و گفتارشان به ظاهر شفابخش اما کردارشان دردی است درمان ناپذیر بر رفاه و آسایش مردم حسد می ورزند  و  اگر بر کسی  
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بالئی وارد شود خوشحالند و امیدواران را مایوس می کنند آنها در هر راهی کشته ای دارند  و در هر دلی راهی و در هر مصیبتی اشك 

ریزند  مدح و تمجید را به یکدیگر قرض می دهند  و انتظار پاداش و جزا می کشند اگر چیزی بخواهند اصرار می ورزند و اگر ساختگی می 

لی یمالمت کنند پرده دری می نمایند   و اگر سرپرستی به عهده شان گذارده شود از حد تجاوز می کنند در برابر هر حقی باطلی در برابر هر دل

رای هر زنده ای قاتلی برای هر دری کلیدی و برای هر شبی چراغی تهیه کرده اند  با اظهار یاس و بی رغبتی می خواهند به ب قطعی شبهه ای 

  مطامع خویش برسند تا بازار خود را گرم سازند و کاالی خویش را به فروش برسانند  سخن می گویند ولی باطل خود را شبیه حق جلوه می دهند

با آراستن ظاهر راه فریب پیش می گیرند راه ورود به خواسته خود را آسان  و طریق خروج از دام خویش را تنگ و پر توصیف می کنند ولی 

 پیچ و خم جلوه می دهند آنها دار و دسته شیطانند و شراره های آتش دوزخ   خداوند می فرماید  آنان حزب شیطانند و بدانید حزب شیطان در

 زیانند 
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ن خطبه له عليه السالم  يحمد هللا و يثني علي نبيه و يعظ حمد هللا  الحمد هلل الذي اظهر من و م
آثار سلطانه ، و جالل کبريائه ، ما حير مقل العقول من عجائب قدرته ،  و ردع خطرات 
ان قهماهم النفوِ عن عرفان کنه صفته  الشهادتان  و اشهد ان ال اله اال هللا ، و شهاده ايمان و اي

ا عبده و رسوله ، و ارسله و اعالم الهدي دارسه ، و مـحمد، و اخالص و اذعان  و اشهد ان 
مناهج الدين طامسه ، فصدع بالحق ، و نصح للخلق ،  و هدي الي الرشد ، و امر بالقصد ، صلي 
هللا عليه و آله و سلم  العظه  واعلموا ، عباد هللا ، انه لم يخلقکم عبثا ، و لم يرسلکم همال ،  علم 
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يه واستمنحوه ، لمبلغ نعمه عليکم ، و احصي احسانه اليکم ، فاستفتحوه ، واستنجحوه ،  واطلبوا ا
و ال اغلق عنکم دونه باب ، و انه لبکل مکان ، و في کل حين  فما قطعکم عنه حجاب ، 

و مع کل انس و جان ، ال يثلمه العطاء ، و ال ينقصه الحباء ،  و ال يستنفده سائل ، و ال  واوان ، 
جزه هبه عن تحيستقصيه نائل ، و ال يلويه شخص عن شخص ،  و ال يلهيه صوت عن صوت ، و ال 

سلب ،  و ال يشيله غضب عن رحمه ، وال تولهه رحمه عن عقاب ، و ال يجنه البطون عن 
الظهور ، و ال يقطعه الظهور عن البطون  قرب فناي ، و عال فدنا ، و ظهر فبطن 

اوصيکم ، عباد  و دان و لم يدن لم يذرا الخلق باحتيال ، و ال استعان بهم لکالل  ، و بطن فعلن ، 
ؤل بکم الي  ، بتقوي هللا ، فانها الزمام والقوام ،  فتمسکوا بوثائقها ، واعتصموا بحقائقها ، تهللا

اکنان الدعه  و اوطان السعه ، و معاقل الحرز و منازل العز ،  في  يوم تشخص فيه االبصار   و 
تبکم  وتظلم له االقطار ، تعطل فيه صروم العشار  و ينفخ في الصور ، فتزهق کل مهجه ، 

فيصير صلدها سرابا رقرقا ، و معهدها  کل لهجه ،  و تذل الشم الشوامخ ، و الصم الرواسخ ، 
 قاعا سملقا ،  فال شفيع يشفع ، و ال حميم ينفع ، و ال معذره تدفع 

 خطبه ترجمه
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  از خطبه های امام علیه السالم که در آن پس از ستایش خدا و ثنا برپیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم مردم را اندرز می دهد ستایش خدا 

ستایش خداوندی را است که از آثار قدرت و جالل کبریائیش آنقدر آشکار ساخته که چشم از عجائب قدرتش در حیرت فرورفته  و اندیشه 

از روی ایمان و یقین و اخالص و اعتقاد گواهی می دهم که معبودی جز  نسانها را از ساختن کنه صفاتش بازداشته است  شهادتین های بلند ا

وی را هنگامی فرستاد که نشانه های هدایت به کهنگی  ص بنده و فرستاده او است  مـحمدخداوند یکتا نیست  و نیز شهادت می دهم که 

و آنها را به سوی کمال هدایت کرد و فرمان  ن محو و نابود شده بود او حق را آشکار ساخت و مردم را نصیحت نمود گرائیده  و جاده های دی

بدون میانه روی و عدالت داد درود بر او و خاندانش باد  پند و اندرز  ای بندگان خدا آگاه باشید خداوند شما را بیهوده نیافریده و مهمل و 

ار و اندازه نعمتش بر شما آگاه و احسان و نیکی خود را بر شما احصاء فرموده است بنابراین از او درخواست پیروزی سرپرست نگذاشته  از مقد

او  نبر دشمن و رستگاری کنید  دست نیاز را به سوی او دراز و عطا و بخشش را تنها از او بخواهید قطعا میان شما و او حجابی نیست  و دری بی

او در همه جا در هر لحظه و هر ساعت  و با هر کس هست  عطا و بخشش از قدرت و دارائیش نمی کاهد  و سائالن  و شما بسته نشده است 

نعمتش را تمام نمی کنند و عطاشدگان از خزائنش کم نمی کنند توجه به یك شخص وی را از دیگری غافل نمی سازد  و شنیدن صدائی او را از 

و بخشش وی به کسی مانع از سلب نعمت از دیگری نمی شود  غضبش او را از رحمت بازنمی دارد و  شنیدن صدای دیگری بازنمی دارد عطا

رحمتش او را از کیفر و عذاب غافل نمی سازد  پنهان بودنش  از چشمها  مانع از آشکاربودنش  در پیشگاه عقل به خاطر آثارش  نیست و 

مها  جدا نمی سازد  نزدیك است و در عین حال دور ،بلندمرتبه است و در همین حال ظاهربودنش  در نزد خرد  وی را از پنهان بودن  از چش

نزدیك ،آشکار است و پنهان ، پنهان است و آشکار از همه حساب می کشد و کسی از او حساب نتواند خواست  موجودات را با  نیاز  به فکر و 

ه است   ای بندگان خدا شما را به تقوا سفارش می کنم که زمام عبادات و اندیشه نیافریده و از آنان به خاطر خستگی و تعب کمك نخواست

قوام زندگی پر سعادت به تقوا است  پس به وسیله های مطمئن متمسك شوید و به تقوای حقیقی چنگ زنید که شما را به سرمنزل آرامش  و 

ل سعادت را روزی به انسان می بخشد که  چشمها در آن روز منزلگاههای پر وسعت و قلعه های محکم و سراهای عزت می رساند    این مراح

 خیره می شود و از حرکت بازمی ایستد همه جا در نظر انسان تاریك و گله های شتر  بهترین ثروت عرب  و مال و اموال فراموش می گردند  در

محکم به هم خورده آنچنان که قسمتهای سخت و محکم  در  صور دمیده می شود قلبهااز کار می افتند زبانها بند می آید  کوههای بلند و سنگهای

نه شفیعی است که شفاعت کند و  هم ریخته نرم می شوند جای آنها چنان صاف و هموار می گردد که گویا کوهی وجود نداشته است   در آنروز

 نه دوستی که سودی بخشد و نه عذر موجهی که کیفر را برطرف سازد 
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بعثه حين ال علم قائم ، و ال منار ساطع ، و ال منهج واضح   و من خطبه له عليه السالم بعثه النبي 
اوصيکم ، عباد هللا ، بتقوي هللا ، و احذرکم الدنيا ، فانها دار شخوص  العظه بالزهد 

و محله تنييض ، ساکنها ظاعن ، و قاطنها بائن ، تميد باهلها ميدان السفينه تقصفها  ، 
ياح لعواصف في لجج البحار ،  فمنهم اليرق الوبق ، و منهم الناجي علي بطون االمواج ،  تحفزه الرا

 ، االن باذيالها ، و تحمله علي اهوالها ،  فما غرق منها فليس بمستدرک ، و ما نجا فالي مهلک  عباد هللا
ح ، والمجال قلب فسيفاعلموا ، و االلسن مطلقه ، واالبدان صحيحه ،  واالعضاء لدنه ، والمن

 عريض ،  قبل ارهاق الفوت و حلول الموت فحققوا عليکم نزوله ، و ال تنتظروا قدومه 

 خطبه ترجمه

ه را مبعوث ساخت ک پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلمهنگامی  پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلمبعثت   از خطبه های امام علیه السالم است 

م کن نه نشانه ای  از دین  بر پا و نه چراغ هدایتی روشن و نه طریق حقی آشکار بود  موعظه به زهد  ای بندگان خدا شما را به تقوا توصیه می

د  جدائی از آن هستنو از دنیا بر حذر می دارم زیرا دنیا سرای ناپایدار  و جایگاه سختی و مشقت است ساکنانش مسافر و مقیمانش مجبور به 

دنیا همچون کشتی است که در دل دریاها بادهای تند و شدید آن را مضطرب می سازد اهل خود را همیشه در اضطراب و ناراحتی قرار می 

و می برند و دهد ، سرنشینان آن  بعضی غرق شده و هالك گردیده اند و برخی در میان امواج در حال نجاتند ، بادها آنها را از این سو به آن س
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ای    در جاهای هولناك قرار می دهند   اما آنها که هالك شده اند بازیافتنشان ممکن نیست و آنان که نجات یافته اند نیز در شرف هالکند

ست   به اعضاء و جوارح آماده محل رفت و آمد وسیع و مجال بسیار ا بندگان خدا از هم اکنون به هوش باشید هنوز زبانها آزاد بدنها سالم 

هوش باشید  پیش ازآنکه فرصت از دست برود و مرگ فرارسد آمدن مرگ را مسلم و تحقق یافته شمارید نه آنکه منتظر آن باشید  که در 

   عمل سستی و تاخیر کنید
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من  نو من کالم له عليه السالم  ينبه فيه علي فضيلته لقبول قوله و امره و نهيه  و لقد علم المستحفظو
صلي هللا عليه و آله  اني لم ارد علي هللا و ال علي رسوله ساعه ق  و لقد واسيته  مـحمداصحاب 

هللا بها  و  بنفسي  في المواطن التي تنکص فيها االبطال ، و تتاخر فيها االقدام ، نجده اکرمني
لي هللا عليه و آله و ان راسه لعلي صدري  و لقد رسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم لقد قبض 

سالت نفسه في کفي ، فامررتها علي وجهي و لقد وليت غسله صلي هللا عليه و آله  والمالئکه 
يصلون  اعواني ، فضجت الدار واالفنيه   مال يهب  ، و مال يعرج ، و ما فارقت سمعي هينمه منهم ، 

فانفذوا علي بصائرکم ، ولتصدق   حق به مني حيا وميتاعليه حتي واريناه في ضريحه  فمن ذا ا
نياتکم في جهاد عدوکم فوالذي ال اله اال هو اني لعلي جاده الحق ،  و انهم لعلي مزله الباطل اقول 

 ما تسمعون ، و استيفر هللا لي ولکم 
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ص  که حافظان و   مـحمدکه درآن موقعیت خویش و لزوم اطاعت فرمانش راتاکید می کند  اصحاب و یاران  امام علیه السالم از سخنان  

کف  رنگهداران اسرار او هستند به خوبی می دانند  که من حتی یك لحظه به معارضه با  احکام و دستورات  خدا و پیامبر برنخاسته ام بلکه با د

که شجاعان قدمهایشان می لرزید و پشت کرده فرار می کردند با حضرتش مواسات کردم و این  گذاشتن جان خود  در صحنه های نبردی

شجاعتی است که خداوند مرا به آن اکرام فرموده است  رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم در حالی که سرش برسینه ام قرار داشت 

ه کشیدم  من متصدی غسل آن حضرت بودم  و فرشتگان مرا یاری می کردند  قبض روح گردید  و جانش در دستم جریان پیدا کرد آنرا به چهر

از فرشتگان  به زمین می آمدند و گروهی به آسمان می رفتند گوش من از صدای   گوئی  در و دیوار خانه اش به ضجه در آمده بودند  گروهی

و را در ضریح خود بخاك سپردیم   بنابراین چه کسی به آن حضرت آهسته آنان  که بر آن حضرت نماز می خواندند خالی نمی شد تا آنگاه که ا

باید نیت شما در صحنه جهاد عملتان را تصدیق کند  به هنگام حیات و مرگ از من سزاوارتر است  با بینش خویش بسوی جهاد سرعت کنید  

ها  مخالفان  در لغزش گاه باطل می گویم آن چه را که سوگند به آن کسی که جز او آفریدگار و معبودی نیست من در جاده حق قرار دارم  و آن

 می شنوید و برای خود و شما از خداوند درخواست مغفرت و آمرزش می کنم 
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 و من خطبه له عليه السالم  ينبه علي احاطه علم هللا بالجزئيات ، ثم يحث علي التقوي ،و يبين
 فضل االسالم و القرآن  يعلم عجيج الوحوش في الفلوات ، و معاصي العباد في الخلوات ، 

و اشهد ان  واالختالف النينان في البحار اليامرات ، و تالطم الماء بالرياح العاصفات 
تقوي نجيب هللا ، و سفير وحيه ، و رسول رحمته  الوصيه بالتقوي  اما بعد ، فاني اوصيکم ب امـحمد
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تکم هللا الذي ابتداء خلقکم ، و اليه يکون معادکم ،  و به نجاح طلبتکم ، و اليه منتهي رغب
، و نحوه قصد سبيلکم  و اليه مرامي مفزعکم فان تقوي هللا دواء داء قلوبکم ،  و بصر عمي 

فئدتکم ، و شفاء مرض اجسادکم ، و صالح فساد صدورکم ،  وطهور دنس ا
انفسکم ، و جالء عشا بصارکم ،  و امن فزع جاشکم ، و ضياء سواد ظلمتکم فاجعلوا 
طاعه هللا شعارا دون دثارکم ،  و دخيال دون شعارکم ، و لطيفا بين اضالعکم ،  و 

م ، و شفيعا لدرک طلبتکم ، و جنه ليوم فزعک اميرا فوق امورکم ، و منهال لحين ورودکم ،  و
مصابيح لبطون قبورکم ،  و سکنا لطول وحشتکم ، و نفسا لکرب مواطنکم  فان 
طاعه هللا حرز من متالف مکتنفه ، و مخاوف متوقعه ، واوار نيران موقده  فمن اخذ بالتقوي 

نفرجت عنه وا عزبت عنه الشدائد بعد دنوها ،  واحلولت له االمور بعد مرارتها ،
االمواج بعد تراکمها ،  و اسهلت له الصعاب بعد انصابها و هطلت عليه الکرامه 

ها ،  و وبلت بعد قحوطها ،  و تحدبت عليه الرحمه بعد نفورها ، و تفجرت عليه النعم بعد نضوب
ن عليه البرکه بعد ارذاذها  فاتقوهللا الذي نفعکم بموعظه ، و وعظکم برسالته ، وامت

م  ثم ان هذا کم بنعمته  فعبدوا انفسکم لعبادته ، واخرجوا اليه من حق طاعته  فضل االسالعلي
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االسالم دين هللا الذي اصطفاه لنفسه ، واصطنعه علي عينه ،  و اصفاه خيره خلقه 
ه ، و ، و اقام دعائمه علي محبته اذل االديان بعزته  و وضع الملل برفعه ، و اهان اعداءه بکرامت

اديه بنصره ،  و هدم ارکان الضالله برکنه و سقي من عطش من حياضه ،  و اتاق خذل مح
دعائمه الحياض بمواتحه ثم جعله ال انفصام لعروته ،  و ال فک لحلقته ، و ال انهدام الساسه ، و ال زوال ل

 و ال جذ لفروعه ، و ال ،  و ال انقالع لشجرته ، و ال انقطاع لمدته ، و ال عفاء لشرائعه ، 
ضنک لطرقه ، و ال وعوثه لسهولته ،  و ال سواد لوضحه ، و ال عوج النتصابه ، و ال عصل في 
عوده ،  و ال وعث لفجه ، و ال انطفاء لمصابيحه ، و ال مراره لحالوته  فهو دعائم اساخ في الحق 

اقتدي بها  راسناخها ،  و ثبت لها آساسها ، و ينابيع غزرت عيونها و مصابيح شبت نيرانها ،  و منا
سفارها ، و اعالم قصد بها فجاجها ،  و مناهل روي بها ورادها جعل هللا فيه منتهي رضوانه ، و ذروه 
ن ، دعائمه ، و سنام طاعته ،  فهو عند هللا وثيق االرکان ، رفيع البنيان ، منير البرهان ، مضي ء النيرا

وضعوه  وه ، و ادوا اليه حقه ،عزيز السلطان ، مشرف المنار معوذ المثار  فشرفوه واتبع
الحق  حين دنا ا صلي هللا عليه و آله بمـحمدمواضعه  الرسول االعظم  ثم ان هللا سبحانه بعث 

من الدنيا االنقطاع ، و اقبل من االخره االطالع ،  و اظلمت بهجتها بعد اشراق ، و 
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ا ، انقطاع من مدتهقامت باهلها علي ساق ، و خشن منها مهاد ،  و ازف منها قياد ، في 
وانتشار من سببها ، وعفاء  واقتراب من اشراطها ،  و تصرم من اهلها ، وانفصام من حلقتها ، 

من اعالمها ، و تکشف من عوراتها ، و قصر من طولها  جعله هللا بالغا لرسالته ، و کرامه المته ، 
نورا ال  الکريم  ثم انزل عليه الکتاب و رفعه العوانه ، و شرفا النصاره  القرآن و ربيعا الهل زمانه ، 

اعا ال تطفا مصابيحه ، و سراجا ال يخبو توقده ،  و بحرا ال يدرک قعره ، و منهاجا ال يضل نهجه ، و شع
ا ال يظلم ضوؤه ، و فرقانا ال يخمد برهانه ،  و تبيانا ال تهدم ارکانه ، و شفاء ال تخشي اسقامه ، وعز

و بحوره ، و رياض  ذل اعوانه فهو معدن االيمان و بحبوحته ،  و ينابيع العلمتهزم انصاره ،  و حقا ال تخ
و  العدل و غدرانه ، و اثافي االسالم و بنيانه ،  و اوديه الحق و غيطانه و بحر ال ينزفه المستنزفون ، 

و اعالم ال  ، عيون ال ينضبها الماتحون ، و مناهل ال يييضها الواردون ،  و منازل ال يضل نهجها المسافرون
يعمي عنها السائرون ،  و آکام ال يجوز عنها القاصدون  جعله هللا ريا لعطش العلماء ، و ربيعا لقلوب 
الفقهاء ، و محاج لطرق الصلحاء ،  و دواء ليس بعده داء ، و نورا ليس معه ظلمه ،  و حبال وثيقا 

ه و عذرا لمن انتحله من دخله ،  و هدي لمن ائتم بعروته ، و معقال منيعا ذروته ، و عزا لمن تواله ، و سلما ل
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، و برهانا لمن تکلم به ،  و شاهدا لمن خاصم به ، و فلجا لمن حاج به ،  و حامال لمن حمله ، و مطيه 
 و علما لمن وعي ، و حديثا لمن روي ، و حکما لمن قضي  لمن اعمله ، و آيه لمن توسم ، و جنه لمن استالم ، 
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که در مورد احاطه علم خداوند به تمام جزئیات و تشویق به تقوا و برتری اسالم و قرآن ایراد فرموده است     امام علیه السالم از خطبه های  

 یاخداوند  از صدای نعره حیوانات وحشی در کوهها و بیابانها گناه و معصیت بندگان در خلوت گاهها  آمد و شد و حرکات ماهیان در اقیانوس ه

ص  برگزیده خدا سفیر وحی و رسول   مـحمدآگاه است  و گواهی می دهم که   ژرف و تالطم امواج آب در اثر وزش تندبادها  از همه اینها

رحمت او است  توصیه به پرهیزکاری  اما بعد من شما را به ترس از خدائی توصیه می کنم که آفرینشتان را آغاز کرده و به سوی او بازگشت 

خدائی که خواسته های شما را برمی آورد،آخرین نقطه امید و میل شما اوست ،راه راست و معتدل شما به او ختم می شود  و به    می کنید

بینائی دلها، شفای آالم جسمانی ،صالح و مرهم  هنگام ترس و فزع تنها پناهگاهتان او می باشد  تقوا و ترس از خدا،داروی بیماریهای قلوب ، 

 نا، پاکیزه کننده آلودگی ارواح ، جالی نابینائی چشمها،  امنیت در برابر ناآرامیها و اضطراب ها و روشنائی تیرگیهای شما است  بنابرایزخمهای جانه

 جوارحء و اطاعت خداوند را جامه زیرین قرار دهید نه روئین  بلکه آن را داخل بدن و زیر پوست نه جامه زیرین بلکه باالتر از آن ، آن را با اعضا

زندگی   شفیع برای رسیدن به خواسته ها سپر برای روز   و قلب خویش بیامیزید   اطاعت او را امیر و فرمانده امور خود راه ورود به آب گاه

آرامش برای وحشت های طوالنی و راه گشایش برای لحظات سخت و مشکل زندگی خود قرار دهید  زیرا اطاعت خداوند  اضطراب چراغ قبرها 

له نگهدارنده ای است از حوادث هالك کننده و از وحشتگاههائی که انتظار آنرا دارید و از حرارت آتشهای برافروخته شده   آنکس که وسی

تلخیها شیرین امواج ناراحتیهای متراکم از هم گشوده  مشکالت پی در پی و خسته  دست به دامن تقوا زند شدائد و سختی ها از وی دور گردند 

ن مجد و عظمت و بزرگواریهای از دست رفته همچون باران دانه درشت بر او فروبارند  رحمت قطع شده خداوند به او عطف توجه کننده آسا

ش زکند نعمتها پس از فرونشستن به جوشش آیند  و برکات کم شده ، به فراوانی بر او ببارند  بنابراین از خداوندی بترسید که با پند و اندر

خویشتن را برای پرستش او خاضع سازید و با  ه به وسیله رسالتش شما را اندرز داده و با نعمتش بر شما منت گذارده به شما سود بخشید
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انجام وظائف حق اطاعتش را به جا آورید  فضیلت اسالم  سپس آگاه باشید اسالم آئینی است که خداوند برای خویشتن انتخاب فرموده و آن 

برای تبلیغ آن برگزیده است   ص مـحمدخته  و سخت به آن اهتمام ورزیده است   و بهترین مخلوقش را  یعنی را با دید علم خویش آماده سا

داد  پایه های آنرا بر محبت خویش قرار داده و ادیان و مذاهب  را با عزت و قدرت اسالم ضعیف نمود  مذاهب دیگر را با اعتالی آن پائین قرار

را خوار گردانید و با نصرت و یاری آن مخالفان سرسختش را مخذول کرد  و با نیرومندساختنش ارکان ضاللت  و با احترام و نفوذ آن دشمنانش

را در هم کوبید و تشنگان را از چشمه زالل آن سیراب ساخت  و آبگاهش را پر آب کرد   خداوند  اسالم را طوری قرار داده که هرگز 

ردد اساس و ریشه اش ویرانی نپذیرد در پایه هایش زوال راه نیابد  درخت وجودش پیوندهایش شکسته نشود  حلقه هایش گسسته نگ

برکنده نشود مدتش پایان نگیرد قوانینش غبار کهنگی به خود راه ندهد  شاخه هایش قطع نگردد ضیق و تنگی در راههایش یافت نشود 

یق مستقیمش کژی راه نیابد ستونش پیچیدگی نبیند  و در سهولت آن موجب دشواری نگردد  تیرگی در روشنائیش به چشم نخورد و در طر

جاده های وسیع آن لغزندگی نباشد در چراغش خاموشی و در شیرینیش تلخی پیدا نشود   بنابراین آئین اسالم ستونی است که خداوند آن را 

ران می کند چراغی است که شعله های آن در اعماق حق استوار ساخته  اساس و پی آن را ثابت قرار داده و چشمه ای است که آب آن فو

برافروخته شده  منار هدایتی است که مسافران راه حق با آن رهبری می شوند پرچمی است که برای راهنمائی پویندگان  راه خدا  نصب 

  دات  و قله بلند اطاعتشگردیده  و آبگاهی است که واردان آن سیراب می شوند  خداوند منتهای خشنودی خود بزرگترین ستونهایش  یعنی عبا

 ییعنی جهاد را در آن قرار داده است   اسالم در پیشگاه خداوند دارای ارکانی مطمئن بنائی بلند دلیلی درخشنده شعله ای روشنی بخش برهان

ید کنید حق آن را ادا نمائنیرومند و مناره ای بلندپایه است که ستیز و معارضه با آن امکان پذیر نیست  پس آن را گرامی دارید از آن تبعیت 

صلی اهلل علیه و آله و  مـحمدو آن را در جایگاه مناسب و شایسته خود قرار دهید و آن چنانکه هست آنرا بپذیرید  پیامبر اعظم  ص   خداوند 

ن پس از روشنائی به سلم را هنگامی به حق مبعوث ساخت که   دنیا به پایان یافتن نزدیك شده نشانه های آخرت روی آورگردیده  رونق آ

ی اظلمت گرائیده و اهل خویش را از ناراحتی سر پا نگهداشته بود بسترش ناهموار  و آماده زوال و نابودی بود مدتش پایان می گرفت و عالمته

ه هایش اهلش در حال نابودی حلقه زندگی در آن شکسته  اسبابش از هم گسیخته پرچم هایش کهنه و پوسیده پرد زوالش نزدیك می شد 

در این هنگام  خداوند وی را ابالغ کننده رسالتش افتخارآفرین برای امتش باران بهاری برای    دریده و عمر طوالنی آن به کوتاهی گرائیده بود 

ا بر رتشنگان اهل زمانش  سربلندی برای پیروانش و مایه شرف برای یاران و انصارش قرار داد  قرآن کریم  سپس کتاب آسمانی یعنی قرآن 

او نازل فرمود نوری که خاموشی ندارد، چراغی که افروختگی آن زوال نپذیرد، دریائی که اعماقش را درك نتوان نمود، راهی که گمراهی در 
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آن وجود ندارد، شعاعی که روشنی آن تیرگی نگیرد، فرقان و جداکننده حق از باطلی که درخشش دلیلش به خاموشی نگراید، بنیانی که 

منهدم نگردد، بهبودی بخشی که با وجود آن ، بیماریها وحشت نیاورد، قدرتی که یاورانش شکست ندارند و حقی که مددکارانش  ارکان آن

خذالن نبینند قرآن معدن ایمان است و مرکز آن ، چشمه های دانش است و دریاهای آن ، منابع عدالت است و غدیرهای آن ، پایه های اسالم 

های زالل های حق است و سرزمینهای مطمئن آن ، دریائی ست که بهره گیران تشنه کام ، آبش را تمام نتواند کشید، و است و بنیان آن ، نهر

چشمه هائی است که از آن کم نتوانند کرد، محل برداشت آبی است که هرچه از آن برگیرند کم نمی شود، منازلی است که مسافران ، راه آن 

ت که از چشم سیرکنندگان پنهان نمی ماند و کوهساری است که دیده رهگذران را به خود متوجه ساخته  از را گم نمی کنند نشانه هائی اس

خداوند این قرآن را فرونشاننده عطش دانشمندان ، باران بهاری برای قلب درك کنندگان ، و جاده وسیع برای صالحان قرار   آن نمی گذرند

بیماری باقی نمی ماند، نوری است که بعداز آن ظلمتی یافت نمی شود،  ریسمانی است که دستگیره داده است  قرآن داروئی است که پس از آن 

آن مطمئن ، پناهگاهی است که قله بلند آن مانع دشمنان ، نیرو و قدرتی است برای کسی که به آن چنگ زند، محل امنی است برای هرکس که 

قتدا کند، انجام وظیفه ای است برای آنکس که مذهب خویش گرداند، برهانی است برای به آن وارد شود، راهنمائی است برای آنکه به آن ا

کسی که به گفته هایش استدالل کند، شاهد و گواهی است برای آنکه از آن سخن بگوید، پیروزی و غلبه است برای افرادی که با آن استدالل 

آن عمل کند، مرکب راهواری است برای کسی که آن را بکار گیرد، نشانه ای نمایند، نجات دهنده ای است برای کسی که حامل آن باشد و به 

است برای کسی که با آن عالمت گذاری کند، سپری است برای آنکس که لباس رزم بپوشد، دانشی است برای کسی که حفظ کند، گفتار پرارزشی 

 هده گیرد است برای آنکه روایت کند و حکم و فرمانی است برای کسی که قضاوت و به ع
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و من کالم له عليه السالم  کان يوصي به اصحابه  تعاهدوا امر الصاله ، و حافظوا عليها ، 
ون الي جواب واستکثروا منها ، و تقربوا بها  فانها  کانت علي المؤمنين کتابا موقوتا    اال تسمع
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لم نک من المصلين   و انها لتحت الذنوب  اهل النار حين سئلوا   ما سلککم في سقر  قالوا  
لي هللا عليه رسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم و شبهها  حت الورق ، و تطلقها اطالق الربق 

 و آله و سلم بالحمه  تکون علي باب الرجل ، فهو ييتسل منها في اليوم والليله خمس مرات ،  فما عسي
قره  ها رجال من المؤمنين الذين ال تشيلهم عنها زينه متاع ، و الان يبقي عليه من الدرن   و قد عرف حق

اء عين من ولد و ال مال  يقول هللا سبحانه   رجال ال تلهيهم تجاره و ال بيع عن ذکر هللا واقام الصاله وايت
بعد ه نصبا بالصال رسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم لی هللا عليه و آله و سلم و کان      الزکاه

اهله و  التبشير له بالجنه ،  لقول هللا سبحانه   و امر اهلک بالصاله واصطبر عليها   ،  فکان يامر بها
يصبر عليها نفسه  الزکاه  ثم ان الزکاه جعلت مع الصاله قربانا الهل االسالم ، فمن اعطاها 

بعنها احد نفسه ، و ال يکثرون يتطيب النفس بها ،  فانها تجعل له کفاره ، و من النارحجازا و وقايه  فال 
  عليها لهفه ،  فان من اعطاها غير طيب النفس بها ، يرجو بها ما هو افضل منها ، فهو جاهل بالسنه ،

االمانه  ثم اداء المانه ، فقد خاب من ليس من اهلها  ميبون االجر ، ضال العمل ، طويل الندم 
المدحوه ، والجبال ذات الطول انها عرضت علي السماوات المبنيه ،  واالرضين 

فال اطول والاعرض ، و ال اعلي و ال اعظم منها  و لو امتنع شي ء بطول او عرض  المنصوبه 
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او قوه او عز المتنعن ، ولکن اشفقن من العقوبه ،  و عقلن ما جهل من هو اضعف منهن ، و هو االنسان 
باد مقترفون في ليلهم و حانه و تعالي ال يخفي عليه ما الع،  انه کان ظلوما جهوال    علم هللا تعالي  ان هللا سب

نهارهم  لطف به خبرا ، و احاط به علما  اعضاؤکم شهوده ، و جوارحکم جنوده 
 ، و ضمائرکم عيونه ، و خلواتکم عيانه 

 خطبه ترجمه

که همواره یارانش را به آن توصیه می کرد نماز را به پا دارید محافظت آن را بر عهده گیرید زیاد به آن توجه  امام علیه السالم از سخنان  

قرر مکنید و فراوان نماز بخوانید و به وسیله آن به خدا تقرب جوئید  زیرا نماز به عنوان فریضه واجب در اوقات مختلف شبانه روز بر مؤمنان 

زخیان در برابر این پرسش که چه چیز شما را به دوزخ کشانیده است گوش فرانداده اید که می گویند  ما از شده است  مگر به پاسخ دو

پیامبر صلی اهلل علیه و نمازگزاران نبودیم  نماز گناهان را همچون برگهای پائیزی می ریزد و غل و زنجیرهای معاصی را از گردنها می گشاید   

گرمی که  بر درب خانه کسی باشد و شبانه روزی پنج بار خود را در آن شتشو دهد تشبیه کرده است  که بدون نماز را به چشمه آب  آله وسلم

تردید چرك و آلودگی در بدن چنین کسی باقی نخواهد ماند  گروهی از مؤمنان که زینت و متاع این جهان و چشم روشنی آن یعنی فرزندان و 

نماز را خوب شناخته اند  خداوند سبحان می گوید  مردانی هستند که تجارت و داد و ستد آنان را  اموال آنان را به خود مشغول نداشته حق

از یاد خدا و برپاداشتن نماز و پرداخت زکات بازنمی دارد  رسول خدا  ص  بعد از بشارت به بهشت خویش را در مورد نماز به تعب و مشقت 

خانواده خویش را به نماز فرمان ده و در برابر آن شکیبا باش  لذا آن حضرت پی در پی اهل بیت انداخته بود  زیرا خداوند به او فرموده بود  

ت ند اسخود را به نماز امر می کرد و خود نیز در انجام آن شکیبائی داشت   زکات   و بدانید که  زکات همراه نماز مایه تقرب مسلمانان به خداو

طا کند  کفاره  گناهان  او محسوب می شود و مانع و حاجبی از آتش برای او خواهد بود  پس نباید کسی بنابراین کسی که زکات را با طیب خاطر ع

چشم به دنبال آنچه پرداخته بدوزد و در ادای آن برای خویش مشتقت ببیند یا بخاطر آن حسرت خورد  زیرا آن کس که بدون طیب نفس برای 
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جاهل است  و از اجر و ثواب مغبون و در عمل گمراه  پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلمنت دریافت مزد بیشتری آن را بپردازد نسبت به س

و بسیار پشیمان خواهد شد   ادای امانت  سپس وظیفه الهی هر کس  اداء امانت است چه اینکه آن کس که اهل امانت نباشد هرگز به مقصد 

سترده کوههای مرتفع که   از آنها طوالنی تر عریضتر و بلندتر و عظیمتر پیدا نشود نمی رسد  بدانید  امانت بر آسمانهای بناشده  زمینهای گ

ناع تعرضه شد  ولی آنها قدرت تحمل آن را نیافتند   و اگر قرار بود چیزی به واسطه طول ، عرض ، قوت و نیروئی که دارد از پذیرفتن امانت ام

بودند ولی اینها  به خاطر غرور و قدرت خود امتناع نورزیدند بلکه  از کیفر تحمل و عدم ورزد و تکبر به خرج دهد حتما  آسمان زمین و کوهها  

قدرت بر ادای آن وحشت داشتند  و آنچه را که موجود ناتوان تری یعنی انسان به آن جاهل بود درك کردند قرآن در این باره می فرماید  

گان در شب و روز انجام می دهند بر خداوند متعال پوشیده نیست  به طور دقیق از علم خداوند  آنچه را که بند انسان ستمگر و نادان بود 

 ی واعمال آنها آگاه است و با علم بی پایانش به آنها احاطه دارد  اعضای شما گواه او و اندام شما سپاهیان او ضمیر و وجدانتان جاسوسان و

 خلوتهای شما در برابر او آشکار و عیان است 
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و هللا ما معاويه بادهي مني ، ولکنه ييدر و يفجر و لوال کراهيه  و من کالم له عليه السالم  في معاويه 
اليدر لکنت من ادهي الناِ ، ولکن کل غدره فجره ، و کل فجره کفره   و لکل غادر لواء 

 يعرف به يوم القيامه    وهللا ما استيفل بالمکيده ، و ال استيمز بالشديده 

 خطبه ترجمه

درباره معاویه ایراد فرموده  من از همه سیاستمدارترم سوگند بخدا معاویه از من سیاستمدارتر نیست اما  امام علیه السالم سخنی است که  

 او نیرنگ می زند و مرتکب انواع گناه می شود اگر نیرنگ ناپسند و ناشایسته نبود من سیاستمدارترین مردم بودم  ولی هر نیرنگی گناه است
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مت هر غدار و مکاری پرچم خاصی دارد که به آن وسیله شناخته می شود   به خدا سوگند من با کید و و هر گناهی یك نوع کفر است  در قیا

 مکر اغفال نمی شوم و در رویاروئی با شداید ناتوان نمی گردم 

 101خطبه شماره 

و من کالم له عليه السالم  يعظ بسلوک الطريق الواضح  ايها الناِ ال تستوحشوا في طريق 
فان الناِ قد اجتمعوا علي مائده شبعها قصير ، وجوعها طويل  ايها الناِ ، انما  اهله ، الهدي لقله 

يجمع الناِ الرضي و السخ   و انما عقر ناقه ثمود رجل واحد فعمهم هللا بالعذاب لما عموه 
ر فه خوابالرضي ،  فقال سبحانه   فعقروها فاصبحوا نادمين   ،  فما کان اال ان خارت ارضهم بالخس

السکه المحماه في االرض الخواره  ايها الناِ ، من سلک الطريق الواضح ورد الماء ، و من 
 خالف وقع في التيه 

 خطبه ترجمه

که در آن توصیه فرموده راه روشن را انتخاب کنند ای مردم در طریق هدایت از کمی نفرات وحشت نکنید  زیرا  امام علیه السالم از سخنان  

موجب   مردم در اطراف سفره ای اجتماع کرده اند که مدت سیری آن کوتاه و گرسنگی آن طوالنی است   ای مردم رضایت و نارضائی  بر عملی

نی عامالن و کسانی که راضی به آن عملند در کیفر یا پاداش شریکند   ناقه ثمود را یك نفر بیشتر پی وحدت پاداش و کیفر مردم می گردد  یع

خداوند سبحان می فرماید  فعقروها فاصبحوا نادمین   نکرد اما عذاب و کیفر آن همه قوم ثمود را فراگرفت زیرا همه به عمل او راضی بودند 
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ول بال  پشیمان شدند  سرزمین آنان همچون آهن گداخته ای که در زمین نرم فرورود یکباره فریادی آن را پی کردند ولی  سرانجام پس از نز

برآورد و فروکش کرد  و به این طریق کیفر اعمال خالف خود را دیدند   ای مردم آن کس که از راه آشکار و جاده واضح برود به آب می رسد 

   ف گردد در حیرت و سرگردانی قرار خواهد گرفت  و تشنه کام جان می دهداما آن کس که مخالفت کند و از این طریق منحر

 102خطبه شماره 

و من کالم له عليه السالم  روي عنه انه قاله عند دفن سيده النساء فاطمه عليها السالم ، کالمناجي 
لي هللا عليه و سلم عند قبره  السالم عليک يا رسول هللا عني ، و رسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم به 

عن ابنتک النازله في جوارک ،  والسريعه اللحاق بک قل ، يا رسول هللا ، عن صفيتک صبري 
عز ،  فلقد ، و رق عنها تجلدي ،  اال ان في التاسي لي بعظيم فرقتک ، و فادح مصيبتک ، موضع ت

عون    وفاضت بين نحري و صدري نفسک فانا هلل و انا اليه راجوسدتک في ملحوده قبرک ،  
فلقد استرجعت الوديعه ، و اخذت الرهينه اما حزني فسرمد ، و اما ليلي فمسهد ،  الي ان يختار 
احفها هللا لي دارک التي انت بها مقيم  و ستنبئک ابنتک بتضافر امتک علي هضمها ف

م يطل العهد ، و لم يخل منک الذکر ،  و السالم عليکما السؤال ،  واستخبرها الحال ، هذا و ل
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سالم مودع ، ال قال و ال سئم ، فان انصرف فال عن مالله ،  و ان اقم فال عن سوء ظن بما وعد هللا 
 الصابرين 

 خطبه ترجمه

در کنار قبر فاطمه علیهاالسالم سیده زنان جهان به هنگام  امام علیه السالم از سخنان امام علیه السالم است روایت شده که  این سخن را  

سخن می گوید  ای رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم از جانب من و دخترت که  پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلمدفن او فرموده و گویا با 

از فراق دختر برگزیده و پاکت پیمانه صبرم لبریز شده و هم اکنون در جوارت فرودآمده  و به سرعت به تو ملحق شده است سالم ای پیامبر 

فراموش نمی کنم  با دست خود تو را   اما پس از روبروشدن با مرگ و رحلت تو هر مصیبتی به من برسد کوچك است  طاقتم از دست رفته  

ا الیه راجعون  ما از آن خدائیم و به سوی او در میان قبر قرار دادم  و هنگام رحلتت سرت برسینه ام بود که قبض روح شدی فانا هلل و ان

م یبازمی گردیم    ای پیامبر  امانتی که به من سپرده بودی هم اکنون بازداده شده و گروگان را بازپس دادم اما اندوهم همیشگی است و شبها

به زودی دخترت تو را آگاه خواهد ساخت که   همراه بیداری  تا آندم که خداوند سرمنزل تو را که در آن اقامت گزیده ای برایم انتخاب کند

امتت در ستم کردن به وی اجتماع کرده بودند سرگذشت وی را از او بی پرده بپرس  و چگونگی را از وی خبر گیر وضع این چنین است در 

 الم وداع کننده نه سالم کسی که یاحالیکه هنوز فاصله ای با زمان حیات تو نیفتاده و یادت فراموش نگردیده  سالم من به هر دوی شما باد س

 خشنود یا خسته دل باشد اگر از خدمت تو بازمی گردم از روی ماللت نیست  و اگر در کنار قبرت اقامت گزینم نه به خاطر سوءظنی است که به

 وعده نیك خدا در مورد صابران دارم 

 103خطبه شماره 
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ِ ، ان و من کالم له عليه السالم  في التزهيد من الدنيا و ما الدنيادار الترغيب في االخره  ايها النا
مجاز ، واالخره دار قرار ، فخذوا من ممرکم لمقرکم ،  و ال تهتکوا استارکم عند من يعلم 
و  اسرارکم ،  و اخرجوا من الدنيا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم ، ففيها اختبرتم ،

م ما ترک   و قالت المالئکه  ما قدم  هلل آباؤک  لييرها خلقتم  ان المرء اذا هلک قال الناِ
 فقدموا بعضا يکن لکم قرضا ،  وال تخلفوا کال فيکون فرضا عليکم 

 خطبه ترجمه

که درباره زهد در دنیا و تشویق به آخرت فرموده است  ای مردم دنیا سرای گذر است و آخرت خانه قرار و  امام علیه السالم از سخنان  

 همیشگی پس از گذرگاه خویش برای سرمنزل قرار خود توشه تهیه کنید  و پرده خویش را در پیش کسی که از اسرارتان آگاه است ندرید  

بتان را از آن خارج سازید در دنیا آزمایش می شوید و برای غیر از آن آفریده شده اید   آن دم که پیش از اینکه بدنتان از جهان خارج گردد قل

کسی بمیرد مردم می گویند  چه باقی گذاشت    ولی فرشتگان می گویند چه چیز پیش فرستاده  خدا پدرتان را رحمت کند مقداری از ثروت 

یشگاه خدا  برایتان باقی بماند  و همه را مگذارید که فریضه سنگینی برایتان خواهد داشت  خویش را از پیش بفرستید تا به عنوان قرض  در پ

   و آن پاسخگوئی روز قیامت است
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و من کالم له عليه السالم  کان کثيرا ما ينادي به اصحابه  تجهزوا رحمکم هللا فقد نودي 
امامکم  فيکم بالرحيل ، و اقلوا العرجه علي الدنيا ،  وانقلبوا بصالح ما بحضرتکم من الزاد ، فان

 نعقبه کوؤدا  و منازل مخوفه مهوله ، البد من الورود عليها ، والوقوف عندها  واعلموا ا
مالحظ المنيه نحوکم دانيه ، و کانکم بمخالبها و قد نشبت فيکم ،و قد دهمتکم فيها 
مفظعات االمور ، و معضالت المحذور  فقطعوا عالئق الدنيا واستظهروا بزاد 

 التقوي  و قد مضي شي ء من هذا الکالم فيما تقدم ، بخالف هذه الروايه 

 خطبه ترجمه

همواره اصحاب خویش را با آن مخاطب می ساخته است   خدای شما را رحمت کند آماده حرکت شوید که ندای از سخنان امام علیه السالم که  

 هرحیل و کوچ در میان شما بلند شده است  عالقه به اقامت در دنیا را کم کنید  و با تهیه زاد و توشه اعمال نیك به سوی آخرت بازگردید ک

وفناك در پیش دارید و باید در آنها فرودآئید و در آنجا توقف کنید  آگاه باشید که فاصله نگاههای گردنه های سخت و دشوار  و سرمنزلهای خ

ز امرگ به شما کوتاه و نزدیك است  و گویا مرگ چنگالهایش را در جان شما فروبرده کردارهای بد مشکالت زندگی و کژیها و ناروائیها مرگ را 

و وابستگیهای دنیا را از خویش کم کنید و کمر خویش را با توشه تقوا محکم ببندید  قسمتی از این سخن  شما پنهان داشته اند  بنابر این عالئق

 قبال گذشت ولی با این روایت تفاوت داشت 
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من ترک مشورتهما  و من کالم له عليه السالم  کلم به طلحه و الزبير بعد بيعته بالخالفه و قد عتبا عليه
ان لکما فيه ، و االستعانه في االمور بهما  لقد نقمتما يسيرا ، و ارجاتما کثيرا اال تخبراني ،  اي شي ء ک

م اي حق رفعه الي احد من به  ا حق دفعتکما عنه   ام اي قسم استاثرت  نهج البالغه م   عليکما
المسلمين ضعفت عنه ، ام جهلته ام اخطات ، بابه  وهللا ما کانت لي في الخالقه رغبه ، 
و ال في الواليه اربه ،  ولکنکم دعوتموني اليها ، وحملتموني عليها ، فلما افضت الي نظرت 

استن النبي ، صلي هللا عليه و آله و سلم  ماالي کتاب هللا و ما وضع لنا ،  و امرنا بالحکم به فاتبعته ، و 
تشير ، فاقتديته ،  فلم احتج في ذلک الي رايکما ،  وال راي غيرکما ، و ال وقع حکم جهلته ، فاس

کما و اخواني من المسلمين ،  و لو کان ذلک لم ارغب عنکما ، و ال عن غيرکما  و اما ما 
ل وجدت م انا فيه برايي ،  و ال وليته هوي مني ،بذکرتما من امر االسوه ، فان ذلکم امر لم احک

فلم   لي هللا عليه و آله و سلم قد فرغ منه ،رسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم انا و انتما ما جاء به 
وهللا ، عندي و ال ليير  احتج اليکما فيما قد فرغ هللا من قسمه ، و امضي فيه حکمه ، فليس لکما ، 

م قال عليه السالم  اخذ هللا بقلوبنا و قلوبکم الي الحق ، و الهمنا و اياکم الصبر  ث  کما في هذا عتبي
 رحم هللا رجال راي حقا فاعان عليه ،  او راي جورا فرده و کان عونا بالحق علي صاحبه 
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 خطبه ترجمه

اعتراض کردند که چرا در امور با آنان مشورت  امام علیه السالم هنگامیکه طلحه و زبیر پس از بیعت به  امام علیه السالم یکی از سخنان  

این سخن را در پاسخ آنها فرمود   برای امور ناچیزی خشم گرفتید و خوبیهای فراوان را  امام علیه السالم نکرده و از آنها کمك نگرفته است 

د که آن را از شما بازداشته ام  یا کدام سهم بوده که من متصرف نادیده انگاشتید آیا ممکن است مرا آگاه سازید  که شما چه حقی داشته ای

ن  آشده  و بر شما ستم روا داشته ام   و یا کدام شکایت و حقی بوده که یکی از مسلمانان پیش من آورده و من در برابر  گرفتن و رسیدگی به 

و یا راه آن را اشتباه پیموده ام   به خدا سوگند من به خالفت رغبتی  ضعف نشان داده ام  و یا کدام  حق و یا فرمان الهی بوده  که به آن جاهل

 ونداشتم و به والیت و زمامداری شما عالقه ای نشان نمی دادم   و این شما بودید که مرا به آن دعوت کردید و آنرا به من تحمیل نمودید  

هر دستوری که داده و هر امری که فرموده بود متابعت کردم  به   آنگاه که حکومت و زمامداری به من رسید من در کتاب خدا نظر انداختم

نوز ه سنت و روش پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم توجه نموده به آن اقتدا نمودم  لذا هیچ نیازی به حکم و رای شما و دیگران پیدا نکردم  

ان خود پیدا کنم   اگر چنین پیشامدی می شد از شما و دیگران روی حکمی پیش نیامده که آن را ندانم و نیاز به مشورت شما و برادران مسلم

ی خود اگردان نبودم   و اما  اعتراض  شما در مورد اینکه  چرا بین شما و سائر مسلمانان  به تساوی رفتار کرده ام این حکمی نبوده که من به ر

له پیامبر صلی اهلل علیه و آدانیم که این همان دستورالعملی است که  صادر کرده  و بر طبق خواسته دلم انجام داده باشم بلکه من و شما می

آورده و انجام داده است   و در آنچه خداوند سهم بندی آن را مشخص نموده و فرمان آن را صادر کرده به شما نیازی نداشتم   به خدا  وسلم

ند قلبهای ما و شما را به سوی حق متوجه سازد و شکیبائی و استقامت  سوگند نه شما و نه دیگری نمی تواند به من اعتراضی داشته باشد   خداو

فرمود  خدای رحمت کند آن کس که هرگاه حقی را ببیند اعانت کند  و یا اگر ستمی را  امام علیه السالم سپس  تحمل حق  را به ما الهام نماید 

 ستمگر قیام نماید مشاهده نماید آن را از بین ببرد به یاری صاحب حق برخیزد و بر ضد 
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و من کالم له عليه السالم  و قد سمع قوما من اصحابه يسبون اهل الشام ايام حربهم بصفين  اني 
اکره لکم ان تکونوا سبابين ، ولکنکم لو وصفتم اعمالهم ،  و ذکرتم حالهم ، کان 

دماءنا و دماءهم ، و  للهم احقناصوب في القول ، و ابلغ في العذر ، و قلتم مکان سبکم اياهم   ا
اصلح ذات بيننا و بينهم ، واهدهم من ضاللتهم ، حتي يعرف الحق من جهله ،  و يرعوي عن اليي 

 و العدوان من لهج به 

 خطبه ترجمه

من خوش ندارم    این سخن را هنگامی فرمود که شنید عده ای ازاصحابش شامیان را در صفین دشنام می دادند امام علیه السالم از سخنان  

 و که شما دشنام دهنده باشید اما اگر کردارشان را یادآور می شدید  و گمراهیها و کارهای ناشایسته آنان را برمی شمردید به راست نزدیکتر

 نما  و آنان را از گمراهی معذورتر بود شما باید به جای دشنام به آنها می گفتید  بار پروردگارا خون ما و آنها را حفظ کن بین ما و آنها را اصالح

 به راه راست هدایت فرما تا آنان که جاهلند حق را بشناسند  و کسانی که ستیزگی و دشمنی با حق می کنند دست بردارند و بازگردند 
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و من کالم له عليه السالم  في بعض ايام صفين و قد راي الحسن ابنه عليه السالم يتسرع الي الحرب  
کوا عني هذا اليالم ال يهدني ،  فانني انفس بهذين يعني الحسن والحسين عليهما السالم علي الموت  امل
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لي هللا عليه و آله و سلم  قال السيد رسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم لئال ينقطع بهما نسل 
 من اعلي الکالم وافصحه    الشريف  و قوله عليه السالم املکوا عني هذا اليالم

 خطبه ترجمه

هنگامی فرمود که در بعضی از روزهای جنگ صفین مشاهده کرد فرزندش امام  امام علیه السالم این سخن را  امام علیه السالم از سخنان  

حسن  ع  به سوی نبرد به سرعت در حرکت است   این جوان را به شدت بگیرید و نگاهش دارید تا  مرگ او  مرا در هم نکوبد   من در مرگ 

قطع گردد  سیدرضی می فرماید  جمله املکوا عنی هذا الغالم    این دو حسن و حسین  ع  بخل می ورزم  نکند با مرگ آنها نسل رسولخدا  ص

 در مرحله اعالی سخن و از فضیحترین جمله هاست
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و من کالم له عليه السالم  قاله لما اضطرب عليه اصحابه في امر الحکومه  ايها الناِ ، انه لم 
م و وهللا ، اخذت منک يزل امري معکم علي مااحب ، حتي نهکتکم الحرب ،  و قد ،

ترکت ، وهي لعدوکم انهک  لقد کنت امس اميرا ، فاصبحت اليوم مامورا ، و 
 کرهون فاصبحت اليوم منهيا ، و قد احببتم البقاء ، و ليس لي ان احملکم علي ما ت کنت امس ناهيا ، 

 خطبه ترجمه
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این سخن را امام علیه السالم به هنگام اضطراب وشورش اصحابش در مورد حکومت فرموده است   ای مردم  امام علیه السالم از سخنان  

همواره وضع من و شما آن طور بود که من دوست می داشتم  تا آنگاه که نبرد شما را خسته و در هم کوفته ساخت   سوگند به خدا  اعتراف 

رفت و جمعی را باقی گذاشت اما  بدانید  این نبرد برای دشمنانتان کوبنده تر و خستگی آفرین تر می کنم که جنگ عده ای از شما را  از ما  گ

و امروز نهی شده و بازداشته شده  بود  من دیروز فرمانده و امیر بودم ولی امروز مامور و فرمانبر شده ام دیروز نهی کننده و بازدارنده بودم 

 دارید  و من نمی توانم شما را به راهی که دوست ندارید مجبور سازم  ام شما زندگی و بقای در دنیا را دوست
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،  و من کالم له عليه السالم  بالبصره ، و قد دخل علي العالء بن زياد الحارثي و هو من اصحابه يعوده
ره خما کنت تصنع بسعه هذه الدار في الدنيا ، و انت اليها في اال   فلما راي سعه داره قال

کنت احوج   و بلي ان شئت بليت بها االخره  تقري فيها الضيف ،  و تصل فيها الرحم ، 
فقال له العالء  يا امير المؤمنين  و تطلع منها الحقوق مطالعها ، فاذا انت قد بليت بها االخره 

   لي به فلما جاء قالعو ما له  قال  لبس العباءه و تخلي عن الدنيا قال    ، اشکو اليک اخي عاصم بن زياد قال
يا عدي نفسه لقد استهام بک الخبيث اما رحمت اهلک و ولد  اتري هللا احل لک 

يا امير المؤمنين ، هذا   الطيبات ، و هو يکره ان تاخذها انت اهون علي هللا من ذلک  قال
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انت في خشونه ملبسک و جشوبه ماکلک  قال  ويحک ، اني لست کانت ان هللا 
 فقره  ي ائمه العدل  ان يقدروا انفسهم بضعفه الناِ کيال يتبيغ بالفقيرتعالي فرض عل

 خطبه ترجمه

 از سخنان امام علیه السالم در بصره به عیادت عالءابن زیادحارثی که از یارانش بود رفت و چون چشمش به خانه وسیع او افتاد فرمود  این 

ت خانه با این وسعت را در این دنیا برای چه می خواهی  با اینکه در آخرت به آن نیازمندتری  آری مگر اینکه بخواهی به این وسیله به آخر

ی یعنی مهمانی کنی  و مهمانان در آن را گرامی داری   صله رحم نمائی و بدین وسیله حقوق  الزم خود را  اظهار کرده به مورد خود قرار برس

  دهی که در این صورت با این خانه به آخرت نائل شده ای  عالء گفت  ای امیرمؤمنان از برادرم عاصم بن زیاد پیش تو شکایت می آورم فرمود

فرمود  حاضرش کنید  هنگامی که آمد به او فرمود    امام علیه السالم چه کرده  عالء پاسخ داد  عبائی پوشیده و از دنیا کناره گرفته است  مگر 

  تو خیال می کنی خداوند ای دشمنك جان خود شیطان در تو راه یافته و هدف تیر او قرار گرفته ای آیا به خانواده و فرزندانت رحم نمی کنی  

ونه با ینگبه ظاهر  طیبات را بر تو حالل کرده اما  در واقع  دوست ندارد که از آنها استفاده کنی  تو در پیشگاه خداوند بی ارزشتر از آنی که بد

ی  و ما هست تو رفتار کند  عاصم گفت  ای امیرمؤمنان اما تو خود با این لباس خشن و آن غذای ناگوار به سر می بری  در حالی که پیشوا و امام

وای بر تو من مثل تو نیستم  وظیفه من غیر از شما است  خداوند بر پیشوایان حق واجب شمرده    بر ما الزم است به تو اقتدا کنیم   فرمود

   که بر خود سخت گیرند و همچون طبقه ضعیف مردم باشند تا نداری فقیر او را هیجان نیاورد که سر از فرمان خداوند برتابد
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و من کالم له عليه السالم  و قد ساله سائل عن احاديث البدع ، و عما في ايدي الناِ من 
ان في ايدي الناِ حقا و باطال ، و صدقا و کذبا ، و ناسخا و  اختالف الخبر ، فقال عليه السالم 

رسول علي  بو عاما و خاصا ، و محکما و متشابها ، و حفظا و وهما  و لقد کذ منسوخا ، 
من    لي هللا عليه و آله و سلم علي عهده ، حتي قام خطيبا ،  فقالهللا صلی هللا عليه و آله و سلم 

امس   کذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار    و انما اتاک بالحديث اربعه رجال ليس لهم خ
رسول هللا حرج ،  يکذب علي ال يتالمنافقون  رجل منافق مظهر لاليمان ، متصنع باالسالم ، ال يتاثم و 

لي هللا عليه و آله و سلم متعمدا ،  فلو علم الناِ انه منافق کاذب لم صلی هللا عليه و آله و سلم 
ي لرسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم يقبلوا منه ، و لم يصدقوا قوله ،  ولکنهم قالوا  صاحب 

و قد اخبرک هللا عن المنافقين  هللا عليه و آله و سلم  رآه ، و سمع منه ، ولقف عنه ، فياخذون بقوله ، 
ثم بقوا بعده ، فتقربوا الي ائمه الضالله ،  بما اخبرک ، و وصفهم بما وصفهم به لک ، 

فاکلوا  ب الناِ ، اوالدعاه الي النار بالزور والبهتان ،  فولوهم االعمال ، وجعلوهم حکاما علي رق
بهم الدنيا ، و انما الناِ مع الملوک و الدنيا ،  اال من عصم هللا ، فهذا احد االربعه  
الخاطئون  و رجل سمع من رسول هللا شيئا لم يحفظه علي وجهه ، فوهم فيه ،  و لم يتعمد کذبا ، فهو 
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ي هللا عليه و آله لصلی هللا عليه و آله و سلم  رسول هللافي يديه ، و يرويه و يعمل به ، و يقول   انا سمعته من 
و سلم ، فلو علم المسلمون انه وهم فيه لم يقبلوه منه ،  و لو علم هو انه کذلک لرفضه  اهل الشبهه  

م لي هللا عليه و آله و سلم شيئا يامر به ،  ثرسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم و رجل ثالث ، سمع من 
 هو ال يعلم ، او سمعه ينهي عن شيي ء ،  ثم امر به و هو ال يعلم ، فحفظ المنسوخ ، و لم يحفظانه نهي عنه ، و 

الناسخ ،  فلو علم انه منسوخ لرفضه ، و لو علم المسلمون اذ سمعوه منه انه منسوخ لرفضوه  
الصادقون الحافظون  و آخر رابع ، لم يکذب علي هللا ، و ال علي رسوله ،  مبيض 

ي للرسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم لی هللا عليه و آله و سلم ا من هللا ، و تعظيما للکذب خوف
هللا عليه و آله و سلم  و لم يهم ، بل حفظ ما سمع علي وجهه ، فجاء به علي ما سمعه ،  لم يزد فيه و لم ينقص 

والعام ،  و  صمنه ، فهو حفظ الناسخ فعمل به ،  و حفظ المنسوخ فجنب عنه ، و عرف الخا
 عليه و آله رسول هللا صلی هللاالمحکم و المتشابه ، فوضع کل شي ء موضعه  و قد کان يکون من 

لي هللا عليه و آله و سلم الکالم له و جهان   فکالم خاص ، و کالم عام ، فيسمعه من ال يعرف ما و سلم 
م  فيحمله السامع لي هللا عليه و آله و سلو آله و سلم  رسول هللا صلی هللا عليهعني هللا ، سبحانه ، به  و ال ما عني 

سول رو يوجهه علي غير معرفه بمعناه ، و ما قصد به ، و ما خرج من اجله ،  و ليس کل اصحاب 
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لي هللا عليه و آله و سلم من کان يساله و يستفهمه ،  حتي ان کانوا هللا صلی هللا عليه و آله و سلم 
و کان ال يمر بي من ذلک  ي و الطاري ء ، فيساله عليه السالم حتي يسمعوا ، ليحبون ان يجي ء االعراب

 شي ء اال سالته عنه و حفظته  فهذه وجوه ما عليه الناِ في اختالفهم ، و عللهم في رواياتهم 

 خطبه ترجمه

از سخنان امام علیه السالم این سخن را امام در پاسخ کسی فرموده که ازاو در مورد احادیث بدعت آور و روایات گوناگون که در بین مردم  

رواج دارد پرسش نموده است  آنچه در بین مردم شایع است هم احادیث حق است و هم باطل هم راست و هم دروغ هم ناسخ و هم منسوخ  

ص هم محکم و متشابه هم احادیثی است که به خوبی حفظ شده و هم روایاتی که طبق ظن و گمان روایت گردیده است   در هم عام و هم خا

آنقدر به آن حضرت دروغ بسته شد که به پا خاسته خطبه خواند  و فرمود  هر کس عمدا به من دورغ  پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلمعصر 

جهنم باید انتخاب کند   بدان  افرادی که نقل حدیث می کنند چهار دسته اند و پنجمی نخواهند داشت     ببندد جایگاه خویش را در آتش

 نخست منافقی که اظهار می کند نقاب اسالم را به چهره زده نه از گناه باکی دارد و نه از آن دوری می کند   و عمدا به پیامبر صلی اهلل منافقان 

ندد   اگر مردم می دانستند که این شخص منافق و دروغگو است از او قبول نمی کردند و تصدیقش نمی نمودند   علیه و آله و سلم دروغ می ب

ه و داما چون از واقعیت او آگاه نیستند  می گویند  وی از صحابه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم است  پیامبر را دیده از او حدیث شنی

است به همین دلیل به گفته اش ترتیب اثر می دهند   در حالی که خداوند شما را از وضع منافقان آنچنان که باید مطالب را از او دریافت کرده 

یشوایان به پ پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلمآگاه ساخته و چنانکه الزم بوده اوصاف آنان را برای شما برشمرده است   این منافقان  پس از 

دروغ و بهتان تقرب جستند  پیشوایان گمراه نیز به اینها والیت و ریاست بخشیدند و آنان را حاکم ساختند و به گردن گمراه و داعیان دوزخ با 

 مردم سوار نمودند  و به وسیله اینها به خوردن دنیا مشغول شدند مردم هم معموال همراه سالطین و دنیا هستند  مگر کسی که خداوند او را

ص  چیزی شنیده اما آن را درست حفظ نکرده بلکه در   آن چهار گروه    اشتباه کاران  دوم کسی است که از رسولخدااین یکی از   محفوخ دارد
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آن اشتباه نموده است  ولی عمدا به آن حضرت دروغ نبسته آنچه در اختیار دارد روایت می کند و به آن عمل می نماید و می گوید   من از 

لمانان می دانستند اشتباه کرده از او نمی پذیرفتند  خودش هم اگر توجه پیدا می کرد که در آن اشتباه واقع پیامبر آن را شنیده ام اگر مس

 شده آن را رها می ساخت و مورد عمل قرار نمی داد    اهل شبهه  سوم کسی است که شنیده پیامبر به چیزی امر فرموده در حالی که  این امر

اهلل علیه و آله و سلم از آن نهی نموده و او نهی آن حضرت را نشنیده است و یا اینکه نهی رسولخدا  ص  را موقت بوده و   بعدا پیامبر صلی 

 یشنیده   ولی از امری که بعدا نموده است بی اطالع مانده این شخص در حقیقت منسوخ را فراگرفته اما ناسخ را نشنیده و حفط نکرده است  و

ه است آن را رها می ساخت و مسلمانان هم اگر می دانستند نسخ شده آن را ترك می نمودند    حافظان اگر می دانست آنچه شنیده نسخ شد

از خوف خدا و برای تعظیم پیامبرش  ص  دروغ را دشمن می دارد  و  راستگو  چهارم کسی است که نه دروغ به خدا بسته و نه بر پیامبرش 

است بلکه آن را با تمام جوانبش حفظ کرده است  آن چنان که شنیده بدون کم و زیاد نقل نیز در آنچه شنیده اشتباهی برایش پیش نیامده 

ر ه کند  وی ناسخ را حفظ نموده و به آن عمل می کند  و منسوخ را فراگرفته و از آن دوری می گزیند  خاص و عام  محکم و متشابه را شناخته و

صادر می شده است که دارای دو جنبه بوده  سخنی  پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلماز کدام را در جای خویش قرار داده است  گاهی سخنانی 

را از آن نمی دانست می  پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلمجنبه خصوصی دارد و گفتاری جنبه عمومی و آن کس که مقصود خداوند  و منظور 

پیامبر صلی اهلل علیه و اینطور نبود که همه اصحاب    آن ،آن را توجیه می کردشنید  و حفظ می نمود و بدون توجه به معنی و مقصود و هدف 

از او پرسش کنند و استفهام نمایند  تا آنجا که عده ای دوست داشتند اعرابی و یا سائلی بیاید و از آن حضرت چیزی بپرسد و آنها  آله وسلم

می گذشت از او می پرسیدم و حفظ می نمودم  این است جهات اختالف مردم در پاسخ آنرا بشنوند  و بهره گیرند   اما من هر چه از خاطرم 
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ِ من اختالف  و من کالم له عليه السالم  و قد ساله سائل عن احاديث البدع ، و عما في ايدي النا
و  ان في ايدي الناِ حقا و باطال ، و صدقا و کذبا ، و ناسخا و منسوخا ،  الخبر ، فقال عليه السالم 
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ل هللا صلی رسوعاما و خاصا ، و محکما و متشابها ، و حفظا و وهما  و لقد کذب علي 
من کذب علي    لي هللا عليه و آله و سلم علي عهده ، حتي قام خطيبا ،  فقالهللا عليه و آله و سلم 
س   المنافقون  رجل منافق عده من النار    و انما اتاک بالحديث اربعه رجال ليس لهم خاممتعمدا فليتبوا مق

سول هللا صلی هللا عليه و آله و رمظهر لاليمان ، متصنع باالسالم ، ال يتاثم و ال يتحرج ،  يکذب علي 
نه ، و لم يصدقوا م لي هللا عليه و آله و سلم متعمدا ،  فلو علم الناِ انه منافق کاذب لم يقبلواسلم 

لي هللا عليه و آله و سلم  رآه ، رسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم قوله ،  ولکنهم قالوا  صاحب 
و قد اخبرک هللا عن المنافقين بما اخبرک ، و وصفهم  و سمع منه ، ولقف عنه ، فياخذون بقوله ، 

النار بالزور والبهتان  ضالله ، والدعاه اليثم بقوا بعده ، فتقربوا الي ائمه ال بما وصفهم به لک ، 
فاکلوا بهم الدنيا ، و انما الناِ مع  ،  فولوهم االعمال ، وجعلوهم حکاما علي رقاب الناِ ، 

الملوک و الدنيا ،  اال من عصم هللا ، فهذا احد االربعه  الخاطئون  و رجل سمع من رسول هللا 
ل به ، و يقول   لم يتعمد کذبا ، فهو في يديه ، و يرويه و يعم شيئا لم يحفظه علي وجهه ، فوهم فيه ،  و

يه لي هللا عليه و آله و سلم ، فلو علم المسلمون انه وهم فرسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم انا سمعته من 
سول هللا رلم يقبلوه منه ،  و لو علم هو انه کذلک لرفضه  اهل الشبهه  و رجل ثالث ، سمع من 
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لي هللا عليه و آله و سلم شيئا يامر به ،  ثم انه نهي عنه ، و هو ال يعلم ، او سمعه هللا عليه و آله و سلم صلی 
ينهي عن شيي ء ،  ثم امر به و هو ال يعلم ، فحفظ المنسوخ ، و لم يحفظ الناسخ ،  فلو علم انه منسوخ 

لصادقون الحافظون  و آخر لرفضه ، و لو علم المسلمون اذ سمعوه منه انه منسوخ لرفضوه  ا
رسول لرابع ، لم يکذب علي هللا ، و ال علي رسوله ،  مبيض للکذب خوفا من هللا ، و تعظيما 

لي هللا عليه و آله و سلم  و لم يهم ، بل حفظ ما هللا صلی هللا عليه و آله و سلم لی هللا عليه و آله و سلم 
ل به ،  و حفظ فيه و لم ينقص منه ، فهو حفظ الناسخ فعم سمع علي وجهه ، فجاء به علي ما سمعه ،  لم يزد

المنسوخ فجنب عنه ، و عرف الخاص والعام ،  و المحکم و المتشابه ، فوضع کل شي ء موضعه  
لي هللا عليه و آله و سلم الکالم له و جهان   رسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم و قد کان يکون من 

سول هللا صلی ر، فيسمعه من ال يعرف ما عني هللا ، سبحانه ، به  و ال ما عني فکالم خاص ، و کالم عام 
ه لي هللا عليه و آله و سلم  فيحمله السامع و يوجهه علي غير معرفه بمعناه ، و ما قصد بهللا عليه و آله و سلم 

 عليه و لي هللارسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم ، و ما خرج من اجله ،  و ليس کل اصحاب 
آله و سلم من کان يساله و يستفهمه ،  حتي ان کانوا ليحبون ان يجي ء االعرابي و الطاري ء ، فيساله 
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و کان ال يمر بي من ذلک شي ء اال سالته عنه و حفظته  فهذه وجوه  عليه السالم حتي يسمعوا ، 
 ما عليه الناِ في اختالفهم ، و عللهم في رواياتهم 

 خطبه ترجمه

از سخنان امام علیه السالم این سخن را امام در پاسخ کسی فرموده که ازاو در مورد احادیث بدعت آور و روایات گوناگون که در بین مردم  

رواج دارد پرسش نموده است  آنچه در بین مردم شایع است هم احادیث حق است و هم باطل هم راست و هم دروغ هم ناسخ و هم منسوخ  

ص هم محکم و متشابه هم احادیثی است که به خوبی حفظ شده و هم روایاتی که طبق ظن و گمان روایت گردیده است   در هم عام و هم خا

آنقدر به آن حضرت دروغ بسته شد که به پا خاسته خطبه خواند  و فرمود  هر کس عمدا به من دورغ  پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلمعصر 

جهنم باید انتخاب کند   بدان  افرادی که نقل حدیث می کنند چهار دسته اند و پنجمی نخواهند داشت     ببندد جایگاه خویش را در آتش

 نخست منافقی که اظهار می کند نقاب اسالم را به چهره زده نه از گناه باکی دارد و نه از آن دوری می کند   و عمدا به پیامبر صلی اهلل منافقان 

ندد   اگر مردم می دانستند که این شخص منافق و دروغگو است از او قبول نمی کردند و تصدیقش نمی نمودند   علیه و آله و سلم دروغ می ب

ه و داما چون از واقعیت او آگاه نیستند  می گویند  وی از صحابه رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم است  پیامبر را دیده از او حدیث شنی

است به همین دلیل به گفته اش ترتیب اثر می دهند   در حالی که خداوند شما را از وضع منافقان آنچنان که باید مطالب را از او دریافت کرده 

یشوایان به پ پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلمآگاه ساخته و چنانکه الزم بوده اوصاف آنان را برای شما برشمرده است   این منافقان  پس از 

دروغ و بهتان تقرب جستند  پیشوایان گمراه نیز به اینها والیت و ریاست بخشیدند و آنان را حاکم ساختند و به گردن گمراه و داعیان دوزخ با 

 مردم سوار نمودند  و به وسیله اینها به خوردن دنیا مشغول شدند مردم هم معموال همراه سالطین و دنیا هستند  مگر کسی که خداوند او را

آن چهار گروه    اشتباه کاران  دوم کسی است که از رسولخدا  ص  چیزی شنیده اما آن را درست حفظ نکرده بلکه در این یکی از   محفوخ دارد

آن اشتباه نموده است  ولی عمدا به آن حضرت دروغ نبسته آنچه در اختیار دارد روایت می کند و به آن عمل می نماید و می گوید   من از 

لمانان می دانستند اشتباه کرده از او نمی پذیرفتند  خودش هم اگر توجه پیدا می کرد که در آن اشتباه واقع پیامبر آن را شنیده ام اگر مس
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شده آن را رها می ساخت و مورد عمل قرار نمی داد    اهل شبهه  سوم کسی است که شنیده پیامبر به چیزی امر فرموده در حالی که  این 

اهلل علیه و آله و سلم از آن نهی نموده و او نهی آن حضرت را نشنیده است و یا اینکه نهی رسولخدا  ص  امر موقت بوده و   بعدا پیامبر صلی 

  را شنیده   ولی از امری که بعدا نموده است بی اطالع مانده این شخص در حقیقت منسوخ را فراگرفته اما ناسخ را نشنیده و حفط نکرده است

ه است آن را رها می ساخت و مسلمانان هم اگر می دانستند نسخ شده آن را ترك می نمودند    حافظان وی اگر می دانست آنچه شنیده نسخ شد

از خوف خدا و برای تعظیم پیامبرش  ص  دروغ را دشمن می دارد  و  راستگو  چهارم کسی است که نه دروغ به خدا بسته و نه بر پیامبرش 

است بلکه آن را با تمام جوانبش حفظ کرده است  آن چنان که شنیده بدون کم و زیاد نقل نیز در آنچه شنیده اشتباهی برایش پیش نیامده 

ر ه کند  وی ناسخ را حفظ نموده و به آن عمل می کند  و منسوخ را فراگرفته و از آن دوری می گزیند  خاص و عام  محکم و متشابه را شناخته و

صادر می شده است که دارای دو جنبه بوده  سخنی  پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلماز کدام را در جای خویش قرار داده است  گاهی سخنانی 

را از آن نمی دانست می  پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلمجنبه خصوصی دارد و گفتاری جنبه عمومی و آن کس که مقصود خداوند  و منظور 

پیامبر صلی اهلل علیه و اینطور نبود که همه اصحاب    آن ،آن را توجیه می کردشنید  و حفظ می نمود و بدون توجه به معنی و مقصود و هدف 

از او پرسش کنند و استفهام نمایند  تا آنجا که عده ای دوست داشتند اعرابی و یا سائلی بیاید و از آن حضرت چیزی بپرسد و آنها  آله وسلم

می گذشت از او می پرسیدم و حفظ می نمودم  این است جهات اختالف مردم در پاسخ آنرا بشنوند  و بهره گیرند   اما من هر چه از خاطرم 

 احادیث و علل اختالف روایاتشان 
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و کان من اقتدار جبروته ، و بديع  و من خطبه له عليه السالم  في عجيب صنعه الکون 
لطائف صنعته ،  ان جعل من ماء البحر الزاخر المتراکم المتقاصف ، يبسا جامدا ،  ثم 

مت علي حده و فطر منه اطباقا ، ففتقها سبع سماوات بعد ارتتاقها ،  فاستمسک بامره ، و قا
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ته ، و وقف مره ،  و اذعن لهيبيحملها االخضر المثعنجر ، والقمقام المسخر ، قد ذل ال ارسي ارضا 
 الجاري منه لخشيته  و جبل جالميدها و نشوز متونها و اطوادها ، فارساها في مراسيها ،  و الزمها قرارتها
، فضمت روؤسها في الهواء ورست اصولها في الماء ،  فانهد جبالها عن سهولها ،و اساخ قواعدها  

عمادا  اللها ،  و اطال انشازها ، و جعلها لالرضفي متون اقطارها و مواضع انصابها فاشهق ق
زول عن ، و ارزها فيها اوتادا ،  فسکنت علي حرکتها من ان تميد باهلها ، او تسيخ بحملها ،  او ت
لقه مهادا مواضعها فسبحان من امسکها بعد موجان مياهها ،  و اجمدها بعد رطوبه اکنافها ، فجعلها لخ

اصف حر لجي راکد اليجري ، و قائم ال يسري ،  تکرکره الرياح العو،  و بسطها لهم فراشا فوق ب
    ان في ذلک لعبره لمن يخشي  ، و تمخضه اليمام الذوارف ، 

 خطبه ترجمه

درباره شگفتی آفرینش ایرادفرموده است  و از قدرت و جبروت و بدیع لطائف صنعت  امام علیه السالم که  امام علیه السالم از خطبه های  

خداوند این بود که  از آب دریای ممتد و پر امواج و متراکم که امواج آن سخت به هم می خوردند و از آن صدای مهیبی برمی خاست موجود 

را از هم گشود و هفت آسمان را به وجود آورد   این آسمانها به فرمان او جامدی آفرید سپس طبقاتی از آن خلقت کرد و پس از پیوستگی آنها 

که دریائی عظیم و  برقرار ماندند و در حد و اندازه ای که از طرف خداوند برایشان تعیین شده بود قرار گرفتند و زمینی به وجود آورد 

نش خاضع  و در برابر هیبتش تسلیم است آبهای متحرك آن از ترس مسخرشده  جو وسیع و پهناور  آن را به دوش حمل می کند در برابر فرما

او ساکن شد  سپس صخره ها تپه ها و کوههای زمین را آفرید و آنها را در جایگاه خود ثابت نگاهداشت  و در قرارگاهشان مستقر ساخت قله 
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پست و صاف برآمدگی پیدا می نمودند و کم کم ارتفاع  های کوهها در هوا پیش می رفت و ریشه آنها در آب رسوخ می نمود  کوهها از جاهای

و نوك آنها را طوالنی ساخت  خداوند این کوهها  یافتند  و بن آنها در درون و اعماق زمین ریشه دوانید قله های آنها را به سوی آسمان کشید 

رام گرفت نکند اهل خویش را در سقوط و اضطراب قرار را تکیه گاه زمین و میخهای نگهدارنده آن گردانید   پس آنگاه در عین متحرك بودن آ

ام دهد و یا آنچه را که حمل کرده فرواندازد  و یا آن را از جای خویش زائل سازد  منزه است آن کس که زمین را در میان آن همه امواج ناآر

خشکیها سر از آب برآوردند و آن را جایگاه ثابت نگهداشت   و پس از رطوبت جوانبش آن را خشك ساخت بارانهای سیالبی پایان گرفت و 

زندگی برای مخلوق خویش گردانید  بساط زندگی را برای آنان بر روی اقیانوس عظیم و راکدی که جریان ندارد و ایستاده و سیر نمی کند 

ین درس عبرتی است برای کسی که گسترد  تنها بادهای شدید و تند آن را بر هم می زند و ابرهای پرباران آن را به حرکت در می آورد   ا

   بترسد  و احساس مسك ولیت در پیشگاه خدا کند   ان فی ذلك لعبره لمن یخشی
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و من خطبه له عليه السالم  کان يستنهض بها اصحابه الي جهاد اهل الشام في زمانه  اللهم ايما 
فابي  ، في الدين و الدنيا ،  ه غير المفسدهعبدمن عبادک سمع مقالتنا العادله غير الجائره ، والمصلح

فانا نستشهدک  بعد سمعه لها اال النکوص عن نصرتک ، واالبطاء عن اعزاز دينک ، 
عليه  يا اکبر الشاهدين شهاده و نستشهد عليه جميع ما اسکنته ارضک و سماواتک ،  ثم 

 انت بعد الميني عن نصره ، واالخذ له بذنبه 

 خطبه ترجمه
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امام همواره با این سخنان اصحاب خویش رابرای جهاد با شامیان بسیج می نمود   بارپروردگارا هر کدام از  امام علیه السالم از خطبه های  

ولی پس از شنیدن از یاری آئین تو و اعزاز دینت سر باز  بندگانت که سخن عادالنه و اصالح کننده و بدون مفسده ما را در دین و دنیا بشنود 

ما تو را بر ضد او به شهادت می طلبیم   ای کسی که بزرگترین شاهدانی و باز تمام آنها را که در آسمانها و زمین سکونت  زند و پشت کند 

 ز یاری او بی نیازی و او را به گناهش خواهی گرفت بخشیده ای به عنوان گواه بر ضد او به شهادت دعوت می کنیم  با اینکه می دانیم تو ا
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و من خطبه له عليه السالم  في تمجيد هللا و تعظيمه  الحمد هلل العلي عن شبه المخلوقين ، اليالب 
 متوهمين الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين ، والباطن بجالل عزته عن فکر ال لمقال الواصفين ، 
ضمير ،  ساب و ال ازدياد ، و ال علم مستفاد ،  المقدر لجميع االمور بال رويه و الالعالم بال اکت

الذي ال تيشاه الظلم ،  و ال يستضي ء باالنوار ، و ال يرهقه ليل ، و ال يجري عليه نهار ،  ليس ادراکه 
سله بالضياء ، و رباالبصار ، و ال علمه باالخبار  و منها في ذکر النبي صلي هللا عليه و آله و سلم   ا

و ساور به الميالب ، و ذلل به الصعوبه ، و سهل به  قدمه في االصطفاء ، فرتق به المفاتق ، 
 الحزونه ،  حتي سرح الضالل ، عن يمين و شمال 

 خطبه ترجمه
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از مجد و عظمت خداوندسخن به میان آورد   ستایش مخصوص خداوندی  امام علیه السالم در این خطبه  امام علیه السالم از خطبه های  

است که از شباهت به مخلوقات واالتر است و از توصیف واصفان باالتر  بر همه ناظران و بینایان به وسیله تدبیر شگفت آورش آشکار و با 

باشد و بر آن افزوده گردد و نه اینکه از کسی فراگیرد  تقدیر  جالل و عزتش از فکر متفکران پنهان دانا است  اما نه اینکه معلوماتش اکتسابی

ش یو اندازه جمیع امور به دست او است بدون اینکه نیاز به تفکر و یا رجوع به ضمیر و وجدان داشته باشد خداوندی که تاریکی نمی تواند برا

به استفاده از نور ندارد شب وی را نمی پوشاند و روز بر او جریان  و برای دیدن موجودات نیاز ستر و پوششی گردد  که نتواند اشیاء را ببیند  

ره اندارد   نه اشیاء را با حسن بینائی درك می کند و نه علم و دانشش از طریق اخبار و آگاهی به دست می آید  قسمت دیگری از این خطبه درب

از میان مخلوقش برگزید و بر همه مقدم داشت پراکندگیها را به وسیله او  او را با نور و روشنائی فرستاد و  پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم

شورشی بر ضد زورمندان به دست آن حضرت به  از بین برد و اتحاد و الفت ایجاد فرمود مفاسد را ریشه کن و به جای آن مصالح گذاشت  

خاضع و ناهمواریها را به دست وی هموار ساخت  تا آنجا که ضاللت  وجود آورد  تا همه سر تسلیم فرودآوردند  مشکالت و صعوبتها را بوسیله او

 و گمراهی را از هر سو عقب راند 
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و من خطبه له عليه السالم  يصف جوهر الرسول ، و يصف العلماء ، و يعظ بالتقوي  و اشهد 
 ا عبده و رسوله ،  و سيد عباده ، کلما نسخمـحمدانه عدل عدل ، و حکم فصل ، و اشهد ان 

 هللا الخلق فرقتين جعله في خيرهما ،  لم يسهم فيه عاهر ، و ال ضرب فيه فاجر  اال و ان هللا سبحانه قد
جعل للخيراهال، و للحق دعائم ،  و للطاعه عصما و ان لکم عند کل طاعه عونا من هللا سبحانه 

العلماء  واعلموا  ئده فيه کفاء لمکتف ، و شفاء لمشتف  صفهيقول علي االلسنه ،  و يثبت االف
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ان عباد هللا المستحفظين علمه ، يصونون مصونه ،  و يفجرون عيونه يتواصلون بالواليه ، و 
يهم الييبه علي يتالقون بالمحبه ،  و يتساقون بکاِ رويه و يصدرون بريه ، ال تشوبهم الريبه ،  و ال تسرع ف

 ذر ينتقي ، فعليه يتحابون ، و به يتواصلون ، فکانوا کتفاضل الب اخالقهم ،  ذلک عقد خلقهم و
 فليقبل امرؤ کرامه بقبولها فيؤخذ منه و يلقي ، قد ميزه التخليص ، و هذبه التمحيص  العظه بالتقوي 

دل به منزال ب، و ليحذر قارعه قبل حلولها ،  و لينظر امرؤ في قصير ايامه ، و قليل مقامه ، في منزل حتي يست
يه فليصنع لمتحوله ، و معارف منتقله فطوبي لذي قلب سليم ،  اطاع من يهديه ، و تجنب من يرد ، 

، و اصاب سبيل السالمه ببصر من بصره ،  و طاعه هاد امره ، و بادر الهدي قبل ان تيلق 
لطريق ، و هدي اابوابه ، و تقطع اسبابه ،  واستفتح التوبه ، و اماط الحوبه ،  فقد اقيم علي 

 نهج السبيل 

 خطبه ترجمه

در این خطبه از صفات اصیل پیامبر ص  و اوصاف دانشمندان و پند و اندرز به تقوا سخن  امام علیه السالم  امام علیه السالم از خطبه های  

ص  بنده   مـحمدگواهی می دهم که خداوند عادل است و دادگر و حاکمی است جداکننده حق از باطل و نیز گواهی می دهم که    به میان آورده

  دو فرستاده او  و سرور مخلوقات است  هر زمان خدا انسانها را به دو بخش تقسیم کرد نور وجود آن حضرت را در بهترین آن دو به ودیعه نها

همی و فاجران و گناهکاران در او هیچ دخالتی نداشتند   آگاه باشید خداوند برای خیر و نیکی اهلی قرار داده و برای حق ناپاکدامنان در او س
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ستون و پایه هائی  و برای اطاعت فرمانش نگهدارنده ای در هر گامی که در طریق اطاعتش برمی دارید کمك و یاوری از جانب او تعیین شده  

زبانها جاری  و قلبها را ثابت نگه می دارد که برای کسی که بخواهد به آن اکتفا نماید کفایت و برای آنان که شفا بخواهند  که این اعانت وکمك بر

شفا است  صفات دانشمندان  آگاه باشید که بندگان خدا آنها که علم خدای را حافظند به مصونیت او مصون هستند  آنها چشمه های علوم 

زند و با دوستی پیوستگی ایجاد می کنند با محبت یکدیگر را مالقات  و با ظرفی سیراب سازنده یکدیگر را سیراب می خداوند را جاری می سا

کنند و با رفع تشنگی خارج می شوند شك و تردید در آنها راه نمی یابد  و غیبت در آنها به سرعت پیش نمی رود سرشت و اخالقشان بر این 

ا با هم دوستند و برای او با هم پیوند رفاقت برقرار می سازند اینها نسبت به بقیه مردم همچون بذرهای به خاطر خد وضع پی ریزی شده 

ه ب انتخاب شده هستند  که دانه های خوب را جهت کاشتن انتخاب و بقیه را رها می کنند و این امتیاز در اثر خالص ساختن و پاك کردن آنها  و

ست   پند و اندرز به تقوا  این نصیحت را به قیمت قبولش از من بپذیرید  که جز قبول آن پاداشی از شما خوبی از عهده امتحان برون آمدن ا

انسان باید در این کوتاه مدت عمرش و اقامت اندکش را در این جایگاه نظر افکند تا  نمی طلبم  و از مرگ پیش از رسیدنش بر حذر باشید 

ید برای جائی که وی را می برند و برای شناسائی خانه دیگرش کوشش کند  خوشا به حال آن کس که آن را به منزلگاهی بهتر مبدل سازد  با

قلبی سلیم دارد   از کسی که هدایتش می کند اطاعت و از آنکه وی را به پستی می کشاند دوری جوید به راه امن و درست با بینائی کسی که 

دعوتش کند گردن نهد و به سرای هدایت پیش از آنکه درهایش بسته شود و اسبابش  به اطاعت آن کس که به هدایت بینایش سازد برسد 

ت یقطع گردد مبادرت ورزد  در توبه را بگشاید و گناه را از بین ببرد  اگر چنین کند بر جاده حق قرار گرفته و به راه راست و وسیع حق هدا

 شده است 

 117خطبه شماره 

الحمد هلل الذي لم يصبح بي ميتا و ال سقيما ، و ال  يدعو به کثيراو من دعاء له عليه السالم  کان 
و ال ماخوذا باسوا عملي ، و ال مقطوعا دابري و ال مرتدا عن ديني   مضروبا علي عروقي بسوء ، 
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لي و ال منکرا لربي ، و ال مستوحشا من ايماني ، و ال ملتبسا عقلي ،  وال معذبا بعذاب االمم من قب
ال ملوکا ظالما لنفسي ،  لک الحجه علي و ال حجه لي و ال استطيع ان آخذ ااصبحت عبدا م

ما اعطيتني ، و ال اتقي اال ما وقيتني  اللهم اني اعوذ بک ان افتقر في غناک ،او اضل في 
هداک ، او اضام في سلطانک ، او اضطهد واالمر لک  اللهم اجعل نفسي اول 

وذ بک ان ه ترتجعها من ودائع نعمک عندي  اللهم انا نعکريمه تنتزعها من کرائمي ، و اول وديع
نذهب عن قولک ، او ان نفتتن عن دينک او تتابع بنا اهواؤنا دون الهدي الذي جاء من 

 عندک 

 خطبه ترجمه

ستایش ویژه خداوندی است که مرا بیمار نساخته و مرگم را فرانرسانده  از دعاهای امام علیه السالم که همواره خدای را با آن می خوانده  

 است به بیماریهای بد منظر و برص دچار نگردانده  و به کیفر بدترین اعمالم نرسانده و مرا بالعقب قرار نداده است مرتد از دین  و منکر

و به کیفر و عذاب ملتهای پیشین گرفتارم ننموده  یوانه ام نکرده پروردگارم ننموده چنانم نساخته که از ایمانم وحشت داشته باشم و نیز د

خداوندا حجت تو بر من تمام و من حجت    است  شب را به روز آوردم در حالی که بنده ای مملوکم و در حالی که به نفس خود ستم نموده ام

جز اینکه تو مرا نگه می داری من قدرت ندارم خویش را از چیزی  و دلیلی در برابر تو ندارم  جز آنچه تو می بخشی نمی توانم چیزی تهیه کنم و

 حفظ کنم   پروردگارا به تو پناه می برم نکند بی نیازئی که به من بخشیده ای سلب گردد و نیازمند گردم و در هدایتت گمراه شوم در سایه

ب گردم   خداوندا نخستین نعمت گرانبها از نعمتهای خویش حکومتت بر من ستم شود و با وجود اینکه همه چیز در دست تو است مقهور و مغلو
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 را که از من می گیری جانم قرار ده و نخستین ودیعه ای که از من بازمی ستانی نعمت جانم از میان همه نعمتها گردان  و تا آخر عمر سایر

گردانیم یا به کناره گیری از آئینت فریفته شویم و یا اینکه هوا نعمتها را بر من ارزانی دار   الها از این به تو پناه می بریم که از گفتارت روی 

 و هوسهای سرکش دل نه هدایت تو برما چیره گردد 
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ال يه و من خطبه له عليه السالم  خطبها بصفين  اما بعد فقد جعل هللا سبحانه لي عليکم حقا بو
،  و اضيقها  فالحق اوسع االشياء في التواصفامرکم ،  و لکم علي من الحق مثل الذي لي عليکم ، 

في التناصف ، ال يجري الحد اال جري عليه ،  و ال يجري عليه اال جري له و لو کان الحد ان يجري له و 
ال يجري عليه ،  لکان ذلک خالصا هلل سبحانه دون خلقه ، لقدرته علي عباده ،  و لعدله في کل ما 

بحانه جعل حقه علي العباد ان يطيعوه ،  و جعل جرت عليه صروف قضائه ، ولکنه س
جزاءهم عليه مضاعفه الثواب تفضال منه ، و توسعا بما هو من المزيد اهله  حق الوالي و حق 

ها ، و فجعلها تتکافا في وجوه الرعيه  ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناِ علي بعض ، 
فترض سبحانه من تلک ها اال ببعض  و اعظم ما ايوجب بعضها بعضا ، و ال يستوجب بعض

الحقوق حق الوالي علي الرعيه ، و حق الرعيه علي الوالي ،  فريضه فرضها هللا سبحانه لکل علي کل 
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لح فجعلها نظاما اللفتهم ، و عزا لدينهم ، فليست تصلح الرعيه اال بصالح الواله ، و ال تص ، 
عز  ادت الرعيه الي الوالي حقه ، و ادي الوالي اليها حقها الواله اال باستقامه الرعيه ،  فاذا

الحق بينهم ،  و قامت مناهج الدين ، واعتدلت معالم العدل ،  و جرت علي اذاللها السنن ، فصلح 
بذلک الزمان ،  و طمع في بقاء الدوله ، و يئست مطامع االعداء  و اذا غلبت الرعيه 

و  ختلفت هنالک الکلمه ،  و ظهرت معالم الجور ،واليها ،او اجحف الوالي برعيته ، ا
کثر االدغال في الدين ،  و ترکت محاج السنن ، فعمل بالهوي ، و عطلت االحکام ،  و 
ِ ، فال يستوحش لعظيم حق عطل ، و ال لعظيم باطل فعل  فهنالک تذل  کثرت علل النفو

د  فعليکم بالتناصح في ذلک ، و ااالبرار و تعز االشرار ، و تعظم تبعات هللا سبحانه عند العب
حسن التعاون عليه ،  فليس احد و ان اشتد علي رضي هللا حرصه ، و طال في العمل اجتهاده 
لغ ببالغ حقيقه ما هللا سبحانه اهله من الطاعه له  ولکن من واجب حقوق هللا علي عباده النصيحه بمب

قدمت في و ان عظمت في الحق منزلته ،  و ت جهدهم ،  و التعاون علي اقامه الحق بينهم و ليس امرو
لعيون الدين فضيلته بفوق ان يعان علي ما حمله هللا من حقه  و ال امرؤ و ان صيرته النفوِ ، واقتحمته ا
فيه  بدون ان يعين علي ذلک او يعان عليه  فاجابه عليه السالم رجل من اصحابه بکالم طويل ، يکثر
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انه اعته له ، فقال عليه السالم   ان من حق من عظم جالل هللا سبحالثناء عليه ، و يذکر سمعه و ط
في نفسه ، و جل موضعه من قلبه ،  ان يصير عنده لعظم ذلک کل ما سواه ،  و ان احق من 
کان کذلک لمن عظمت نعمه هللا عليه ، و لطف احسانه اليه ،  فانه لم تعظم نعمه 

و ان من اسخف حاالت الواله عند صالح   هللا علي احد اال ازداد حق هللا عليه عظما
الناِ ، ان يظن بهم حب الفخر ،  و يوضع امرهم علي الکبر ، و قد کرهت ان يکون جال 
في ظنکم  اني احب االطراء ، واستماع الثناء ، و لست بحمد هللا کذلک ،  و لو 

ن العظمه مکنت احب ان يقال ذلک لترکته انحطاطا هلل سبحانه عن تناول ما هو احق به 
خراجي نفسي الي هللا سبحانه و و الکبرياء  و ربما استحلي الناِ الثناء بعد البالء ،  فال تثنوا علي بجميل ثناء ، ال

کلم و فرائض ال بد من امضائها ، فال تکلموني بما ت اليکم من التقيه  في حقوق لم افرغ من ادائها ، 
دره ،  و ال تخالطوني بالمصانعه ، و ال به عند اهل البا به الجبابره ،  و ال تتحفظوا مني بما يتحفظ

قال له او العدل تظنوا بي استثقاال في حق قيل لي ،  و ال التماِ اعظام لنفسي ، فانه من استثقل الحق ان ي
ست في ان يعرض عليه ،  کان العمل بهما اثقل عليه فال تکفوا عن مقاله بحق ، او مشوره بعدل ،  فاني ل

وق ان اخطي ء ، و ال آمن ذلک من فعلي  اال ان يکفي هللا من نفسي ما هو املک به مني نفسي بف
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،  فانما انا و انتم عبيد مملو کون لرب ال رب غيره ، يملک منا ما ال نملک من انفسنا ،  و 
بعد  اخرجنا مما کنا فيه الي ما صلحنا عليه ،  فابدلنا بعد الضالله بالهدي ، و اعطانا البصيره

 العمي 

 خطبه ترجمه

که در صفین ایراد فرمود   اما بعدخداوند برای من بر شما به واسطه سرپرستی امورتان حقی قرار داده  و در  امام علیه السالم از خطبه های  

مقابل برای شما همانند آن حقی بر گردن من گذاشته است بنابراین دائره حق در توصیف و در مرحله سخن از هر چیز وسیعتر است   ولی به 

حق به نفع کسی جریان نمی یابد جز اینکه در مقابل برایش مسك ولیتی به وجود می آورد   و حق بر   هنگام عمل کم وسعت ترین دائره هاست

زیان کسی جاری نمی شود جز اینکه به همان اندازه به سود او جریان می یابد  و اگر قرار بود حق به سود کسی جریان یابد و مسك ولیت 

خلوقش و این بواسطه قدرتش بر بندگان  و عدالتش در تمام چیزهائی که فرمانش بر آنها برایش ایجاد نکند  این مخصوص خداوند بود نه م

ر خود جریان دارد خواهد بود اما  در عین حال  خداوند حق خود را بر بندگان این قرار داده که اطاعتش کنند  و در برابر پاداش آنان را حقی ب

از آن برای کسانی که اهلش باشند مقرر فرموده است   حقوق زمامداران بر رعیت و به به طور تفضل چندین برابر قرار داده و حتی بیشتر 

و آن را از هر نظر برای افراد مساوی قرار داده است   سپس خداوند از حقوقی که قرار داده حق بعضی از مردم را بر بعضی دیگر است  عکس 

چنانکه اگر زمامدار مثال عدالت نکند حق    این حقوق حتما در پی حق دیگری استبعضی از این حقوق بعضی دیگر را به دنبال دارد و بعضی از 

اطاعت ندارد   از میان حقوق خداوند بزرگترین حقی را که فرض شمرده است حق والی و زمامدار بر رعیت و حق رعیت بر والی و حاکم است   

بر دیگری قرار داده است  و آن را نظام الفت و پیوستگی آنان با یکدیگر و این فریضه ای است که خداوند برای هر یك از زمامداران و رعایا 

عزت و نیرومندی دینشان گردانیده   بنابراین رعیت هرگز اصالح نمی شود جز با اصالح شدن والیان و زمامداران  و زمامداران اصالح نمی 

ء کند و حکومت نیز حق رعایا را مراعات نماید حق در میانشان قوی و گردند جز با روبراه بودن رعایا  پس آنگاه که رعیت حق حکومت را ادا
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نیرومند خواهد شد  و جاده های دین صاف و بی دست انداز می گردد نشانه و عالمتهای عدالت اعتدال می پذیرد  و راه و رسمها درست در 

دوار باید بود و دشمنان مایوس خواهند شد   اما آنگاه که مجرای خویش به کار می افتد بدین ترتیب زمان صالح می شود  به بقاء دولت امی

نشانه های ستم و جور آشکار خواهد گردید  رعیت بر والی خویش چیره گردد و یا رئیس حکومت بر رعایا اجحاف نماید نظام بر هم می خورد  

خواهد ماند بر طبق میل و هوا عمل می کنند و  دستبرد در برنامه های دینی بسیار می شود  و جاده های وسیع سنن و آداب مذهبی متروك

 احکام خداوند تعطیل می گردد  و بیماریهای اخالقی بسیار خواهد شد  مردم  از حقوق بزرگی که تعطیل می شود و باطلهای عظیمی که رواج می

شوند و مجازاتهای الهی بر بندگان بزرگ می  یابد وحشتی نمی کنند  در چنین وضعی نیکان خوار و ذلیل گردند و اشرار و بدان عزیز و قدرتمند

صیحت نماید  در حالی که این کیفرها را با اعمال خود به وجود آورده اند   در این هنگام بر شما الزم است که یکدیگر را بر اداء این حقوق ن

دست آوردن خشنودی خداوند حریص باشد و کنید و به خوبی در انجام آن همکاری نمائید   اما در عین حال بدانید  هیچکس گرچه سخت در ب

 ندر این راه آنچه می تواند تالش کند نمی تواند اطاعتی که شایسته مقام خداوند است انجام دهد   بلی از حقوق واجب خداوند بر بندگان ای

ان خود همکاری نمایند  و نیز توجه است که به اندازه توانائی خود در خیرخواهی و نصیحت بندگانش کوشش کنند  و در راه برقراری حق در می

ز اداشته باشید  هیچگاه نمی توان کسی را یافت هر چند در مقام و منزلت بزرگ باشد  و سابقه دار در دین در انجام حقی که به عهده دارد نی

م حقارت وی را بنگرند که در کمك به کمك نداشته باشد   و همچنین هرگز کسی را نتوان پیدا نمود هر چند مردم او را کوچك شمارند و با چش

 آن حضرتکردن به حق یا کمك به او در انجام حق از او بی نیاز بود   اینجا یکی از یاران امام  به پاخاست  و با سخنی طوالنی که در آن فراوان 

   در اینجا فرمود امام علیه السالم رد  را ستود به امام پاسخ مثبت داد و اطاعت و شنوائی خویش را در همه حال از دستورات آن حضرت اعالم ک

سزاوار است آن کس که جالل خداوند در نظرش بزرگ و مقام او در قلبش پر عظمت است  همه چیز جز خداوند در نظرش کوچك جلوه کند  و 

زیرا هر قدر نعمت    سزاوارترین کسی که چنین است آن کس است که نعمت خداوند بر او بزرگ و مشمول لطف و احسان خاص او گردیده

بیشتر می شود   و  بدانید  از بدترین حاالت زمامداران در پیشگاه صالحان این است که   خدا بر کسی افزونتر گردد حق او  به همان نسبت

که  د الن کنگمان برده شود آنها فریفته تفاخر گشته  و کارشان شکل برتری جوئی به خود گرفته من از این ناراحتم که حتی در ذهن شما جو

مدح و ستایش را دوست دارم از شنیدن آن لذت می برم  من به حمداهلل چنین نیستم  و اگر  فرضا  دوست هم می داشتم به خاطر خضوع در 

این ذات پر عظمت و کبریائی خدا که از همه کس به ثنا و ستایش سزاوارتر است آن را ترك گفتم   گاهی هست که مردم ستودن افراد را به 

 و خاطر مجاهده ها و تالشهایشان الزم می شمرند  و این برای مردم بی عیب است اما من از شما می خواهم   مرا با سخنان جالب خود نستائید 
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اینکه می بینید در راه اجرای فرمان خداوند تالش می کنم  برای این است که  می خواهم خود را از مسك ولیت حقوقی که بر گردنم هست 

له حزم  حقوقی که خداوند و شما بر گردنم دارید و هنوز کامال از انجام آنها فراغت نیافته ام  و واجباتی که به جای نیاورده و باید به مرخارج سا

 اراجراء گذارم بنابراین آنگونه که با زمامداران ستمگر سخن می گوئید با من سخن مگوئید  و آنچنانکه در پیشگاه حکام خشمگین و جبار خود 

شنهاد یجمع و جور می کنید در حضور من نباشید  و به طور تصنعی  و منافقانه  با من رفتار منمائید و هرگز گمان مبرید در مورد حقی که به من پ

کرده اید کندی ورزم  یا ناراحت شوم   و نه اینکه خیال کنید من در پی بزرگ ساختن خویشتنم زیرا کسی که شنیدن حق و یا عرضه داشتن 

دالت به او برایش مشکل باشد  عمل به آن برای وی مشکلتر است با توجه به این از گفتن سخن حق و یا مشورت عدالت آمیز خودداری ع

زیرا من  شخصا به عنوان یك انسان  خویشتن را مافوق آنکه اشتباه کنم نمی دانم و از آن در کارهایم ایمن نیستم  مگر اینکه خداوند  مکنید 

د من و شما بندگان و مملوك خداوندی هستیم که جز او خدائی نیست او آنچنان در وجود ما تصرف دارد که ما بدانگونه قدرت مرا حفظ کن

به جای ضاللت هدایت بخشید و پس از  خداوند ما را از آنچه بودیم خارج ساخت و به صالح و رستگاری آورد  تصرف در خویش را نداریم 

 بینائی عطا کرد  نابینائی و کوردلی بصیرت و

 119خطبه شماره 

و من کالم له عليه السالم  في التظلم و التشکي من قريش  اللهم اني استعديک علي قريش و من اعانهم 
، فانهم قد قطعوا رحمي و اکفؤوا انائي ،  و اجمعوا علي منازعتي حقا کنت اولي به من 
تاسفا م غيري ،  و قالوا  اال ان في الحق ان تاخذه ، و في الحق ان تمنعه ،  فاصبر ميموما او مت

فنظرت فاذا ليس لي رافد ،و ال ذاب و ال مساعد ،  اال اهل بيتي ، فضننت بهم عن المنيه 
، فاغضيت علي القذي ،  و جرعت ريقي علي الشجا ،  و صبرت من کظم الييظ 
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علي امر من العلقم ، و آلم للقلب من وخز الشفار  قال الشريف رضي هللا عنه  و قد مضي 
 ء خطبه متقدمه ، اال اني ذکرته ها هنا الختالف الروايتين هذا الکالم في اثنا

 خطبه ترجمه

بارخداوندامن در برابر قریش و همدستانشان از تو استمداد می جویم   که در شکایت از قریش فرموده است   امام علیه السالم از سخنان  

ه از کو به تو شکایت می آورم  آنها پیوند خویشاوندیم را قطع کردند پیمانه حقم را واژگونه ساختند  و همگی برای مبارزه با من در مورد حقی 

ا باید بگیری و پاره ای را باید صرف نظر کنی  و حق خالفت از نوع دوم همه به آن سزاوارتر بودم متفق گشتند  و گفتند  پاره ای از حقوق ر

ر مگاست   اکنون یا با همین غم و اندوه شکیبائی کن ، یا با تاسف بمیر من در امر خود نظر افکندم نه یاوری دیدم و نه مدافع و همکاری ،  

ز خاشاك را برهم گذاردم   و همچون کسی که استخوان در گلویش گیر اهلبیتم که مایل نبودم جانشان به خطر بیفتد بنابراین چشمان پر ا

کرده باشد آب دهان فرو بردم ، و با خویشتن داری و فروخوردن خشم در امری که از حنظل تلختر و از تیزی دم شمشیر برای قلب دردناکتر 

شین  خطبه   گذشت ،و من به خاطر تفاوت بین دو روایت آن بود شکیبائی ورزیدم   سیدرضی می گوید  این سخن در اثناء یکی از خطبه های پی

 را تکرار کردم 
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و من کالم له عليه السالم  في ذکر السائرين الي البصره لحربه عليه السالم  فقدموا علي عمالي 
ا ووخزان بيت المسلمين الذي في يدي ،  و علي اهل مصر ، کلهم في طاعتي و علي بيعتي ، فشتت
و طائفه  کلمتهم ، و افسدوا علي جماعتهم ،  و وثبوا علي شيعتي ، فقتلوا طائفه منهم غدرا ، 

 عضوا علي اسيافهم ، فضاربوا بها حتي لقوا هللا صادقين 

 خطبه ترجمه

که درباره کسانی که برای مبارزه با وی به سوی بصره حرکت کردند فرموده است  بر ماموران من و خزانه داران  امام علیه السالم از سخنان  

بیت المال مسلمانان که در اختیار من است وارد شدند  و در شهری که همه مردمش در اطاعت و بیعت من هستند قدم گذاردند وحدت آنها 

مه با من بودند به شورش واداشتند  و بر شیعیان من حمله بردند عده ای را از روی خدعه و ناجوانمردانه را بر هم زدند و جمعیت آنها را  که ه

کشتند  و گروهی هم با شهامت دست به شمشیر برده استقامت ورزیدند و شدیدا با دشمن جنگیدند تا آنکه خداوند را صادقانه مالقات کردند  

   و شربت شهادت را نوشیدند

 121ه خطبه شمار

يالن و من کالم له عليه السالم  لما مر بطلحه بن عبدهللا و عبدالرحمن بن عتاب بن اسيد و هما قت
کون قريش بهذا المکان غريبا  اما وهللا لقد کنت اکره ان ت مـحمديوم الجمل   لقد اصبح ابو 
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ان بني ، قتلي تحت بطون الکواکب  ادرکت و تري من بني عبد مناف ، و افلتتني اعي
 جمح ،  لقد اتلعوا اعناقهم الي امر لم يکونوا اهله فوقصوا دونه 

 خطبه ترجمه

و این سخن را امام هنگامی فرمود که از کنارکشته طلحه بن عبداهلل و عبدالرحمان بن عتاب بن اسید در روز جنگ  امام علیه السالم از سخنان  

در این مکان غریب مانده است  سوگند به خدا من نمی خواستم قریش در زیر این آسمان کشته افتاده باشند  انتقام  مـحمدجمل عبور نمود  ابو

م  و قصاص خون شیعیان را نمودم  و اما رؤسای بنی جمح از دست من فرار کردند   آنها به سوی امری گردن خود را از بنی عبدمناف گرفت

 کشیده بودند که اهلیت آن را نداشتند و پیش از آنکه به آن برسند گردنهاشان شکسته شد 

 122خطبه شماره  

و امات  قد احيا عقله ، و من کالم له عليه السالم  في وصف السالک الطريق الي هللا سبحانه 
و  نفسه ، حتي دق جليله ،  و لطف غليظه ، و برق له المع کثير البرق ، فابان له الطريق ، 
رجاله  سلک به السبيل ، و تدافعته االبواب الي باب السالمه ،  و دار االقامه ، و ثبتت

 بطمانينه بدنه في قرار االمن و الراحه ، بما استعمل قلبه ، و ارضي ربه  

 خطبه ترجمه
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این سخن در توصیف پوینده راه خدا است  عقلش رازنده ساخته و شهواتش را میرانده است تا آنجا که جسمش  امام علیه السالم از سخنان  

 به الغری گرائیده  و خشونت و غلظت اخالقش به لطافت تبدیل شده برقی پر نور در وجودش درخشیده و راه هدایت را برایش روشن ساخته 

اره در مسیر تکامل از بابی به باب دیگر منتقل شده تا به باب سالمت و سرای زندگی جاودانی راه و در طریق الهی او را به راه انداخته همو

ش وردگاریافته  و در قرار امن و راحت با آرامش و اعتماد قرار گرفته است   اینها همه به خاطر  آن است که عقل و قلبش را به کار واداشته و پر

   را راضی ساخته است

 123خطبه شماره 

ا ما ابعده و من کالم له عليه السالم  قاله بعد تالوته   الهاکم التکاثر حتي زرتم المقابر    يا له مرام
وزورا ما اغفله و خطرا ما افظعه  لقد استخلوا منهم اي مدکر ، و تناوشوهم من مکان بعيد  

، و  تافبمصارع آبائهم يفخرون ام بعديد الهلکي يتکاثرون  يرتجعون منهم اجسادا خو
حرکات سکنت  و الن يکونوا عبرا ، احق من ان يکونوا مفتخرا ،  و الن يهبطوا بهم 
جناب ذله ، احجي من ان يقوموا بهم مقام عزه  لقد نظروا اليهم بابصار العشوه ، و ضربوا 
منهم في غمره جهاله ،  و لو استنطقوا عنهم عرصات تلک الديار الخاويه ، و الربوع الخاليه ،  

نبتون في لت  ذهبوا في االرض ضالال ، و ذهبتم في اعقابهم جهاال ،  تطؤون في هامهم ، و تستلقا
واک و اجسادهم ،  و ترتعون فيما لفظوا ، و تسکنون فيما خربوا ،  و انما االيام بينکم و بينهم ب
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 ونوائح عليکم  اولئکم سلف غايتکم ، و فراط مناهلکم ،  الذين کانت لهم مقاوم العز ، 
حلبات الفخر ، ملوکا و سوقا  سلکوا في بطون البرزخ سبيال سلطت االرض عليهم فيه ،  

فاصبحوا في فجوات قبورهم جمادا ال ينمون ، و  فاکلت من لحومهم ، و شربت من دمائهم ، 
ضمارا ال يوجدون ،  ال يفزعهم ورود االهوال ، و ال يحزنهم تنکر االحوال ، و ال يحلفون 

و ال ياذنون للقواصف غيبا ال ينتظرون ،  و شهودا ال يحضرون ، و انما کانوا  بالرواجف ، 
ارهم و جميعا فتشتتوا ، و آالفا فافترقوا ،  و ما عن طول عهدهم ، وال بعد محلهم ، عميت اخب

صمت ديارهم ،  و لکنهم سقوا کاسا بدلتهم بالنطق خرسا ، و بالسمع صمما ،  و بالحرکات 
رون  بليت في ارتجال الصفه صرعي سبات  جيران ال يتانسون ، و احباء ال يتزاوسکونا ، فکانهم 

بينهم عرا التعارف ، وانقطعت منهم اسباب االخاء ،  فکلهم وحيد و هم جميع ، و بجانب 
الهجر و هم اخالء ،  ال يتعارفون لليل صباحا ، و ال لنهار مساء  اي الجديدين ظعنوا فيه کان عليهم 

هدوا من اخطار دارهم افظع مما خافوا ،  و راوا من آياتها اعظم مما سرمدا ، شا
نطقون بها قدروا ، فکلتا اليايتين مدت لهم الي مباءه فاتت مبالغ الخوف و الرجاء  فلو کانوا ي

لعيوا بصفه ما شاهدوا و ما عاينوا  و لئن عميت آثارهم ، وانقطعت اخبارهم ، لقد رجعت 
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الوا  سمعت عنهم آذان العقول ، و تکلموا من غير جهات النطق ،  فقفيهم ابصار العبر ،  و 
کلحت الوجوه النواضر ، و خوت االجسام النواعم ،  و لبسنا اهدام البلي ، و تکاءدنا 

و توارثنا الوحشه ، و تهکمت علينا الربوع الصموت ،  فانمحت محاسن  ضيق المضجع ، 
من  ت في مساکن الوحشه اقامتنا ، و لم نجداجسادنا ، و تنکرت معارف صورنا ،  و طال

کرب فرجا ، و ال من ضيق متسعا  فلو مثلتهم بعقلک ، او کشف عنهم محجوب اليطاء 
لک ،  و قد ارتسخت اسماعهم بالهوام فاستکت ،  و اکتحلت ابصارهم بالتراب 

 و همدت القلوب في صدورهم فخسفت ، و تقطعت االلسنه في افواههم بعد ذالقتها ، 
بعد يقظتها ،  و عاث في کل جارحه منهم جديد بلي سمجها ،  و سهل طرق االفه اليها ، 
مستسلمات فال ايد تدفع ، و ال قلوب تجزع ،  لرايت اشجان قلوب ، و اقذاء عيون ، لهم في 
کل فظاعه صفه حال ال تنتقل ،  و غمره ال تنجلي فکم اکلت االرض من عزيز جسد و انيق 

لوه ان نيا غذي ترف ،و ربيب شرف  يتعلل بالسرور في ساعه حزنه ،و يفزع الي السلون کان في الد
ضحک مصيبه نزلت به  ضنا بيضاره عيشه ، و شحاحه بلهوه و لعبه  فبينا هو يضحک الي الدنيا و ت

اذ وطي ء الدهر به حسکه و نقضت االيام قواه ،  و نظرت  اليه في ظل عيش غفول ، 
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اليه الحتوف من کث ، فخالطه بث ال يعرفه ،  و نجي هم ما کان يجده ، و تولدت فيه 
القار ، و فترات علل ،  آنس ما کان بصحته ، ففزع الي ما کان عوده االطباء من تسکين الحار ب
روده ،  و ال تحريک البارد بالحار ،  فلم يطفي ء ببارد اال ثور حراره ، و ال حرک بحار اال هيج ب

اعتدل بممازج لتلک الطبائع اال امد منها کل ذات داء ،  حتي فتر معلله ، و ذهل 
ممرضه ، و تعايا اهله بصفه دائه ،  و خرسوا عن جواب السائلين عنه ، و تنازعوا دونه شجي 

و مصبر لهم فقده ، يذکرهم اسي  خبر يکتمونه   فقائل يقول  هو لما به ، و ممن لهم اياب عافيته ، 
ين من قبله  فبينا هو کذلک علي جناح من فراق الدنيا ، و ترک االحبه  اذ عرض له الماض

عارض من غصصه ، فتحيرت نوافذ فطنته ، و يبست رطوبه لسانه  فکم من مهم من جوابه 
عرفه فعي عن رده ،  و دعاء مؤلم بقلبه سمعه فتصام عنه ، من کبير کان يعظمه ، او صيير 

 ليمرات هي افظع من ان تستيرق بصفه ، او تعتدل علي عقولکان يرحمه  و ان للموت 
 اهل الدنيا 

 خطبه ترجمه
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شگفتا چه هدف بسیار دوری  این سخن را پس از تالوت این آیات الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر بیان فرمود   امام علیه السالم از سخنان  

و چه زیارت کنندگان غافلی و چه افتخار موهوم و رسوائی به یاد استخوانهای پوسیده کسانی افتاده اند که سالها است خاك شده اند آن هم 

به خوابگاه ابدی پدران چه یادآوری آنها با این فاصله  به یاد تفاخر به کسانی افتاده اند که هیچگونه سودی به حالشان نخواهد داشت   آیا 

 خویش افتخار می کنند  و یا با شمارش تعداد مردگان و نابودشدگان خود را بسیار می شمرند    گوئی  خواهان بازگشت اجسادی هستند که تار

خار  اگر باعث افت و پودشان از هم گسیخته و حرکاتشان به سکون تبدیل یافته   این اجساد پوسیده  اگر مایه عبرت باشند سزاوارتر است تا

گاه ن با توجه به وضع آنان به آستانه تواضع فرود آیند عاقالنه تر است تا آنان را وسیله سربلندی قرار دهند   اما  به آنها با چشمان کم سو

ر و خانه های خالی بپرسند  انداختند و در اثر این کوته بینی در دریای جهل و غرور فرورفتند   اگر شرح حال آنان را از عرصه های ویران آن دیا

پاسخ خواهند داد در زمین گم شدند  و بدنهاشان خاك و خاك آنها معلوم نیست در کجا پراکنده و جزء چه موجودی شده است  شما نیز بعد از 

اقی گذارده اند می خورید و بر جمجمه آنها قدم می گذارید و بر اجساد آنها زراعت می کنید  و از آنچه ب آنان در غرور و جهل قرار گرفته اید 

آنها پیش از شما به کام مرگ    و زمان در فاصله بین شما و آنها بر شما نوحه گری و زاری می کند در کهنه خانه های آنها سکونت می گزینید 

 بودند سالطین بودند و یا رعایایفرورفتند و برای تعیین آب خورگاه از شما پیشی گرفتند   آری  همانها که دارای مقامهای عزت و درجات افتخار 

در حفره های گورستان به  آنها    پس از مرگ  در درون قبرها خزیدند و زمین بر آنها مسلط شد  از گوشتشان خورد و از خونهایشان آشامید 

نها را به وحشت نمی صورت جمادی بی رشد و ناپیدا که امید یافت شدن آن هرگز نیست قرار گرفتند   دیگر وقوع حوادث هراس انگیز آ

 یاندازد و دگرگونیها آنها را محزون نمی سازد به زلزله ها و اضطرابات اعتنائی ندارند  و به سر و صداهای شدید گوش فرانمی دهند غائبان

ند و جدا تهستند که انتظارشان کشیده نمی شود و حاضرانی هستند که حضور نمی یابند جمع بودند و پراکنده شدند به یکدیگر الفت داش

اگر اخبارشان به دست فراموشی سپرده شده و دیارشان در سکوت فرورفته است براثر طول زمان و بعد محل سکونت آنان نیست   گردیدند 

بلکه جامی به آنها نوشانده اند که به جای سخن گفتن گنگ و به جای شنوائی کر شدند  و حرکاتشان به سکون تبدیل یافته است و در دید 

همسایگانی هستند که با یکدیگر انس نمی گیرند دوستانی هستند که به دیدار یکدیگر نمی روند   پنداری که به خواب رفته اند نخست 

گر یپیوندهای شناسائی در میان آنها به کهنگی گرائیده و اسباب برادری قطع گردیده  همه با اینکه جمعند تنهایند و با اینکه دوستند از یکد

ی شب صحبگاهی می شناسند و نه برای روز شامگاهی  شب یا روزی که رخت سفر مرگ در آن بسته اند برای آنها جاودان شده دورند  نه برا

 خطرات آن جهان را وحشتناك تر از آنچه می ترسیدند یافتند  و نشانه های آن را بزرگتر از آنچه در نظر داشتند مشاهده کردند  برای وصول
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بهشت یا دوزخ  تا محل قرارگاهشان مهلت داده شده و عالمی از بیم و امید برایشان فراهم ساخته  اگر می خواستند به هر یك از دو نتیجه  

ولی اگر آثارشان محو شده و اخبارشان منقطع   آنچه را که در آنجا مشاهده کرده اند و با چشم دیده اند توصیف کنند زبانشان عاجز می ماند 

ا را می نگرد  و گوش دل اخبار آنان را می شنود و با غیر زبان خود حرف می زنند  و می گویند  چهره های خرم و گشته چشمهای عبرت گیر آنه

 زیبا پژمرده شده و در حالت عبوسی فرو رفته و اجسام و بدنهائی که در ناز و نعمت پرورش یافته بود از هم متالشی گردیده است  بر اندام

و تنگی قبر ما را سخت در فشار قرار داده  وحشت و ترس را از یکدیگر به ارث می بریم و خانه های خاموش  خویش لباس کهنگی پوشیده ایم 

 حشتقبر  بر ما فروریخته  زیبائیهای اجساد ما را محو کرده و نشانه های شناسائی چهرهای ما را دگرگون ساخته  اقامت ما در این خانه های و

قبر  گشایشی   اگر آنها را در نظر خود مجسم کنید و یا پرده ها کنار رود آنان   فرجی یافته ایم و نه از تنگی زا طوالنی شده نه از این مشکالت

ئی ارا ببینید  در حالی که گوشهای آنان را حشرات خورده و کر شده اند   چشمهایشان به جای سرمه پر از خاك گردیده و فرو رفته اند و زبانه

می گفتند قطعه قطعه گردیده اند  قلبها در سینه ها پس از بیداری به خاموشی گرائیده  و در هر یك از اعضای که با سرعت و فصاحت سخن 

آنان پوسیدگی تازه ای آشکار گشته و آنها را زشت ساخته  و راه آفات به سوی اجسامشان به آسانی گشوده شده است همه تسلیمند نه دستی 

ن جزع کنند    آری  هنگامی که اینان را در نظر مجسم سازی قلبهای پر غم و چشمانی پر خاشاك را می بینی برای دفاع دارند و نه قلبی که با آ

وش که از هر نظر بیچاره اند همان بیچارگی که از آنها دور نمی شود  و شدت و اضطرابی که جال و روشنی را ندارد چقدر زمین اجساد عزیزان خ

همانها که می خواستند  یذ و رنگین پرورش یافتند و در آغوش ناز و نعمت بزرگ شدند به کام خود فروبرده سیما را که در دنیا با غذاهای لذ

 وبا سرور و خوشحالی غمها را از دل بزدایند و به هنگام مصیبت برای از بین نرفتن طراوت زندگی  با لهو و لعب خود را سرگرم می ساختند  

ناز و نعمت و  غفلت زا آنها به دنیا و دنیا به آنها می خندید  ناگهان روزگار با خارهای آالم و مصائب آنان را در آن هنگام که در سایه زندگی  پر 

در هم کوبید، گذشت روزگار نیرویشان را در هم ریخت  مرگ از نزدیك به آنان نظر افکند و غم و اندوهی که از آن آگاهی نداشتند با آنها 

حتی خیال آن را نمی کردند در وجودشان راه یافت و در حالی که شدیدا به سالمت و تندرستی انس داشتند  درآمیخت  غصه های پنهانی که

ت را دبیماریها در پیکرشان تولد یافت  در این هنگام هراسان به آنچه پزشکان آنها را عادت داده و آموخته بودند که حرارت را با برودت و برو

د   اما  هیچ حرارتی را با برودت خاموش نساختند جز اینکه حرارت شعله ورتر شد و هیچ برودتی را  با با حرارت تسکین بخشند روی آوردن

ده داروی حرارت  تحریك نکردند جز اینکه برودت را تهییج نمود  و برای اعتدال مزاج به وسیله هیچ داروئی نپرداختند جز اینکه آنها را آما

دهنده اش سست و پرستارش به غفلت گرائید و خاندانش از بیماریش خسته و ناتوان شدند  و از پاسخ  بیماری دیگری نمود  تا آنجا که تسلی
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یکی می  سائالن در مورد بیماری او عاجز ماندند و درباره همان خبر حزن آوری که از او کتمان می نمودند در پیش او به گفتگو پرداختند  

و با همین بیماری از دنیا می رود  دیگری آرزوی بازگشت بهبودیش را داشت  سومی آنان را به گفت  تا هنگام مرگ به همین وضع باقی است  

شکیبائی در فقدانش دعوت می کرد و گذشتگان را به یادشان می آورد  در همین حال که وی در شرف سفر مفارقت دنیا و ترك دوستان بود  

در حیرت افتاد و زبانش به خشکی گرائید   چه وصایای الزم و مطالب مهمی که  ناگهان عارضه ای گلوگیر برایش پیش آمد که فهم و درکش

 یا ازپاسخ آنها را می دانست اما زبانش از گفتن آنها بازمانده  و چه سخنان دردناکی که می شنید و خود را به کری می زد   این زخم زبانها  

ت که به او ترحم نموده است   خالصه اینکه  مرگ دشواریهائی دارد که هراس شخص بزرگی بود که او را محترم می داشته و یا از کوچکی اس

 انگیزتر از آن است که بتوان در قالب الفاخ ریخت و یا اندیشه های مردم دنیا بتوانند آنها را درك نمایند 

 124خطبه شماره 

جال ال تلهيهم تجاره و ال بيع عن رو من کالم له عليه السالم  قاله عند تالوته   يسبح له فيها باليدو واالصال 
ر به ذکر هللا    ان هللا سبحانه و تعالي جعل الذکر جالء للقلوب ، تسمع به بعد الوقره ،  و تبص

ن و ما برح هلل عزت آالؤه في البرهه بعد البرهه ، و في ازما بعد العشوه ، و تنقاد به بعد المعانده ، 
ه في الفترات ، عباد ناجاهم في فکرهم ،  و کلمهم في ذات عقولهم فاستصبحوا بنور يقظ
  االبصار و االسماع واالفئده ،  يذکرون بايام هللا ، و يخوفون مقامه ، بمنزله االدله في الفلوات

ريقه ، و بشروه بالنجاه ،  و من اخذ يمينا و شماال ذموا اليه من اخذ القصد حمدوا اليه الط
و کانوا کذلک مصابيح تلک الظلمات و ادله  الطريق ، و حذروه من الهکه ، 
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 تلک الشبهات  و ان للذکر الهال اخذوه من الدنيا بدال ، فلم تشيلهم تجاره و ال بيع عنه ، 
و يامرون بالقس  و   ن محارم هللا ، في اسماع اليافلين ،يقطعون به ايام الحياه ، و يهتفون بالزواجر ع

 ياتمرون به ،  و ينهون عن المنکر و يتناهون عنه ، فکانما قطعوا الدنيا الي االخره و هم فيها  فشاهدوا
ماوراء ذلک ، فکانما اطلعوا غيوب اهل البرزخ  في طول االقامه فيه ، و حققت القيامه 

اء ذلک الهل الدنيا ،  حتي کانهم يرون ما ال يري الناِ ، و عليهم عداتها ، فکشفوا غط
يسمعون ما ال يسمعون  فلو مثلتهم لعقلک في مقاومهم المحموده ، و مجالسهم المشهوده ،  و قد نشروا 
دواوين اعمالهم ، و فرغوا لمحاسبه انفسهم  علي کل صييره و کبيره امروا بها فقصروا عنها 

،  فيها ، و حملوا ثقل اوزارهم ظهورهم ،  فضعفوا عن االستقالل بها او نهوا عنها ففرطوا ، 
 فنشجوا نشيجا و تجاوبوا نجيبا ،  يعجون الي ربهم من مقام ندم واعتراف ، لرايت اعالم هدي ،  و
مصابيح دجي ، قد حفت بهم المالئکه ، و تنزلت عليهم السکينه ،  و فتحت لهم ابواب 

الکرامات ،  في مقعد اطلع هللا عليهم فيه ، فرضي سعيهم ، و  السماء ، و اعدت لهم مقاعد
حمد مقامهم  يتنسمون بدعائه روح التجاوز رهائن فاقه الي فضله ، و اساري ذله لعظمه ،  جرح 
طول االسي قلوبهم ، و طول البکاء عيونهم  لکل باب رغبه الي هللا منهم يد قارعه ، يسالون من ال 
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ن االنفس ال يخيب عليه الراغبون  فحاسب نفسک لنفسک ، فان غيرها م تضيق لديه المنادح ، و
 لها حسيب غيرک 

 خطبه ترجمه

این سخن را به هنگام تالوت این آیه فرموده  یسبح له فیها بالغدو و االصال رجال التلهیهم تجاره و ال بیع عن ذکر  امام علیه السالم از سخنان  

 اهلل   خداوند یاد خویش را جالی قلبها قرارداده که در اثر آن گوش پس از سنگینی می شنود  و چشم پس از کم سوئی می بیند و بدین وسیله

خداوند که نعمتهایش بزرگ باد در هر عصر و زمانی همواره بندگانی داشته که به فکر آنها الهام  قاد و رام می گردد  پس از لجاجت و دشمنی من

ها لمی کرده  و در وادی عقل و اندیشه با آنان سخن می گفته است   این بندگان  با نور بیداری عقول چراغ فهم و بینائی در چشمها گوشها و د

انسانها را به یاد روزهای خاص الهی می انداختند و از مقام عظمت پروردگار آنان را بیم می دادند این افراد به منزله روشن می ساخته اند  

 یراهنمایان بیابانها بودند  کسانی که راه مستقیم وسط را پیش گرفته طریقشان را می ستودند و آنان را به نجات بشارت می دادند  و افراد

ت متمایل می شدند از آنها انتقاد کرده و از هالکت بیمشان می دادند  بدینگونه این بندگان پاك چراغ آن تاریکیها و که به جانب چپ و راس

ز یاد خدا راهنمای آن پرتگاهها بودند   یاد خدا اهلی دارد که آن را به جای زرق و برق دنیا برگزیده اند لذا هیچ تجارت و داد و ستدی آنها را ا

با همین وضع زندگی خود را ادامه می دهند و غافالن را با فریادهای خود متوجه کیفر محرمات الهی می کنند  به عدالت فرمان    بازنداشته است

ا کرده می دهند و خود به آن عمل می نمایند  مردم را از بدی باز می دارند و خود به گرد آن نمی چرخند با اینکه در دنیا هستند گویا آن را ره

رت پیوسته اند  آنها ماورای دنیا را مشاهده کرده گویا از پشت دیوار این جهان سر برآورده و به جهان برزخیان می نگرند   و اقامت و به آخ

 یزده  حت طوالنی آنجا را مشاهده می کنند  و گویا رستاخیز وعده های خود را برای آنها عملی ساخته است  آنها این پرده ها را برای جهانیان کنار

ید زگویا چیزهائی را می بینند که دیگران نمی بینند و مطالبی را می شنوند که دیگران نمی شنوند   اگر آنان را در پیشگاه عقل خود مجسم سا

می بینید که نامه های اعمال خویش را گشوده و برای حسابرسی اعمال خود آماده شده اند   و مقامات ستوده و مجالس آشکار آنان را بنگرید 

برای حساب هر کار کوچك و بزرگی که به آن دستور داشته اند و کوتاهی کرده اند  و یا از آن نهی شده و مرتکب گردیده اند سنگینی بار 
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ا بگناهانشان را به دوش گرفته  نمی توانند کمر راست کنند گریه گلویشان را گرفته و با فریاد می گریند و گریان با هم گفتگو می کنند  و 

بلند در پیشگاه پروردگار خویش در مقام پشیمانی و اعتراف به تقصیرند  آری اگر آنها را در پیشگاه عقلتان مجسم کنید  خواهید یافت صدای 

ده وکه آنها نشانه های هدایتند  و چراغهای تاریکی فرشتگان آنان را در میان گرفته آرامش بر آنها نازل گردیده  درهای آسمان به رویشان گش

مقام محترمی برایشان فراهم آمده است   مقامی که خداوند به آن نظر رحمت انداخته آنها را می نگرد از سعی و کوشش آنان راضی و  شده و

  موقعیتشان را می ستاید   با دعای خود از او آرامش عفو و گذشت می طلبند اینان گروگانان نیازمندی فضل و کرم اویند و اسیران عظمت او 

طوالنی قلبشان را مجروح ساخته و گریه های بسیار چشمهایشان را،  به هر دری که امیدواری به خدا در آن وجود دارد دستی برای  غم و اندوه

کوبیدن از سوی آنان دراز است از کسی درخواست می کنند که سختی و تنگی برایش معنی ندارد و امیدواران را محروم نمی سازد   اکنون به 

 ویشتن را برس زیرا دیگران حسابرسی غیر از تو دارند خاطر خود حساب خ
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و من کالم له عليه السالم  قاله عند تالوته   يا ايها االنسان ما غرک بربک الکريم    ادحض 
مسؤول حجه ، و اقطع ميتر معذره ، لقد ابرح جهاله بنفسه  يا ايها االنسان ، ما جراک علي 

بربک ، و ما انسک بهلکه نفسک   اما من دائک بلول ، ام ليس من ذنبک ، و ما غرک 
فلربما تري الضاحي من حر الشمس   نومتک يقظه   اما ترحم من نفسک ما ترحم من غيرک

 فتظله ،  او تري المبتلي بالم يمض جسده فتبکي رحمه له  فما صبرک علي دائک ، و
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جلدک علي مصابک ،  و عزاک عن البکاء علي نفسک و هي اعز االنفس عليک  و 
کيف ال يوقظک خوف بيات نقمه ، و قد تورطت بمعاصيه مدارج سطواته  
فتداو من داء الفتره في قلبک بعزيمه ، و من کري اليفله في ناظرک بيقظه ،  و کن هلل 

لي عفوه ، و اقباله عليک ، يدعوک امطيعا ، و بذکره آنسا و تمثل في حال توليک عنه  
و انت متول عنه الي غيره فتعالي من قوي ما اکرمه  و تواضعت من ضعيف  يتيمدک بفضله ، 

له ما اجراک علي معصيته و انت في کنف ستره مقيم ،  و في سعه فضله متقلب فلم يمنعک فض
ها لک ،  او سيئه يسترها دث، و لم يهتک عنک ستره ،  بل لم تخل من لطفه مطرف عين في نعمه يح

عليک ، او بليه يصرفها عنک فما ظنک به لو اطعته  وايم هللا لو ان هذه الصفه کانت 
في متفقين في القوه ، متوازيين في القدره ،  لکنت اول حاکم علي نفسک بذميم االخالق ، و 

اشفتک د کمساوي ء االعمال  و حقا اقول ما الدنيا غرتک ، ولکن بها اغتررت ،  و لق
العظات ، و آذنتک علي سواء  و لهي بما تعدک من نزول البالء بجسمک ، و النقص في 
قوتک ، اصدق و اوفي من ان تکذبک ، او تيرک  و لرب ناصح لها عندک متهم ، و 
سن صادق من خبرها مکذب  و لئن تعرفتها في الديار الخاويه ، و الربوع الخاليه ،  لتجدنها من ح
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بالغ موعظتک ، بمحله الشفيق عليک ، و الشحيح بک  و لنعم دار من تذکيرک ، و 
و محل من لم يوطنها محال و ان السعداء بالدنيا غدا هم الهاربون منها اليوم  اذا  لم يرض بها دارا ، 

ه ، و رجفت الراجفه ، و حقت بجالئلها القيامه ، و لحق بکل منسک اهله ،  و بکل معبود عبدت
اعته ،  فلم يجز في عدله و قسطه يومئذ خرق بصر في الهواء ،  و ال همس بکل مطاع اهل ط

قدم في االرض اال بحقه ، فکم حجه يوم ذاک داحضه ، و عالئق عذر منقطعه  فتحر من 
و تيسر لسفرک  امرک ما يقوم به عذرک ، و تثبت به حجتک ،  و خذ ما يبقي لک مما ال تبقي له ، 

  مطايا التشمير ، و شم برق النجاه ، وارحل

 خطبه ترجمه

این آیه  کوبنده ترین دلیل در   از سخنان امام علیه السالم این سخن را به هنگام تالوت این آیه فرموده یا ایها االنسان ما غرك بربك الکریم  

ای انسان چه چیز تو     فرمایدبرابر شنونده و قطع کننده ترین عذر شخص مغرور است همو که جهالت و نادانیش او را خوشحال ساخته  می 

ین را بر گناه جرئت داده  و چه چیز تو را در برابر پروردگارت مغرور ساخته  و چه چیز تو را بر هالکت خویشتن عالقمند نموده است   مگر ا

رحم نمی کنی  تو که هرگاه کسی  چرا همانگونه که به دیگری رحم می کنی به خود بیماری تو بهبودی نمی یابد  و یا این خوابت بیداری ندارد  

 زرا در دل آفتاب سوزان بیابی بر او سایه می افکنی  و هرگاه بیماری را ببینی که سخت ناتوان گشته از روی رحم بر او می گریی  پس چه چی

تسلی داده  در حالی که هیچ چیز و چه چیز تو را از گریه بر خویشتن  تو را بر این بیماریت شکیبائی بخشیده  و بر این مصائبت صبور ساخته  

 برای تو عزیزتر از خودت نیست  و چگونه ترس از فرودآمدن بال شب هنگام تو را بیدار نکرده  با اینکه در درون معصیت و گناه غوطه وری و



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

302 

ن و این خواب غفلتی که در زیر سلطه و قدرت خداوند قرار داری  بیا این بیماری دوری از خدا را با داروی تصمیم و عزم راسخ مداوا ک

 چشمت را فراگرفته با بیداری برطرف ساز  بیا مطیع خداوند شو و به یاد او انس گیر خوب تصور کن که به هنگام روی گردانیدنت از خدا  او

اما در    هدبا دادن نعمت به تو روی می آورد به عفو و بخشش خویش دعوتت می کند و تو را در زیر پوشش فضل و برکات خود قرار می د

عین حال تو همچنان به او پشت کرده و به دیگری روی می آوری بلند مرتبه باد خداوندی که با این قدرت عظیم کریم است  و اما تو با این 

او ضعف و حقارت چه بر معصیت او جرات ورزیده ای در صورتی که تو در کنف نعمتش قرار داری  و در فراخنای فضل و رحمتش در حرکتی اما 

فضل خویش را از تو منع نکرده و پرده گناهانت را ندریده است  بلکه حتی یك چشم برهم زدن از دائره لطفش بیرون نبوده ای  یا در نعمتی 

در ش تقرار داری که به تو بخشیده  یا در گناهی که از آن پرده پوشی کرده و یا بال و مصیبتی که از تو برطرف ساخته است بنگر اگر از در اطاع

می آمدی دیگر چگونه بود   سوگند بخدا اگر این وضع بین دو نفر که در نیرو و توان مساویند وجود داشت  تو نخستین حاکمی بودی که خود 

در حالی که  بر مذمومیت اخالق و بدی کردارت حکم می کردی  حقا باید بگویم  دنیا مغرورت نساخته و این تو هستی که به آن مغرور شده ای 

های فراوانی در آن می یابی و تو را به عدل و انصاف دعوت کرده است  دنیا به هشدارهائی که در مورد ریختن بال به جانت و کاستن از پند

نیرو و قدرتت به تو می دهد راستگوتر و وفادارتر است از اینکه به تو دروغ گوید و یا مغرورت سازد  چه بسیار نصیحت کننده و پنددهنده 

اگر دنیا را از روی شهرهای ویران شده  نزد تو متهم است و چه بسیار راستگویانی در مورد دنیا که تو آنها را دروغگو می شماری  ای است که

 و خانه های در هم فروریخته بشناسی  آن را یادآوری کننده ای دلسوز و واعظی گویا همچون دوستی مهربان که در رسیدن اندوه به تو بخل می

یافت    دنیا  چه خوب سرائی است اما برای آنها که آن را خانه همیشگی ندانند  و چه خوب محلی است برای کسی که آن را وطن ورزد خواهی 

 تبرنگزیند سعادتمندان به وسیله دنیا در قیامت کسانی هستند که امروز از زرق و برق آن فرار می کنند   هنگامی که نفخه صور بدمد و قیام

ل هر معبدی به آن ملحق  و بندگان هر معبودی به او بپیوندند و مطیعان به مطاع خود برسند  در آن هنگام نه چشمی بر خالف آشکار گردد و اه

 حق و عدالت در هوا گشوده  و نه قدمی آهسته در زمین جز به حق برداشته شود  و در آن روز چه دلیلهائی که ابطال نمی گردد و چه عذرهائی

بنابراین در جستجوی چیزی باشید که عذر خویش را با آن مدلل دارید و حجت و دلیل خود را با آن استوار سازید  و آنچه که قطع نمی شود   

آخرت  آماده نمائید و چشم به جرقه های برق نجات بدوزید   باقی ماندنی است از میان آنچه باقی نمی ماند انتخاب کنید  و وسیله ای برای سفر

 فر را محکم بر پشت مرکبها ببندید و بار و بنه این س
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و من کالم له عليه السالم  يتبرا من الظلم  و هللا الن ابيت علي حسک السعدان مسهدا ، 
او اجر في االغالل مصفدا ،  احب الي من ان القي هللا و رسوله يوم القيامه ظالما لبعض 

قفولها  و  لم احدا لنفس يسرع الي البليالعباد ،  و غاصبا لشي ء من الحطام ، و کيف اظ
يطول في الثري حلولها   وهللا لقد رايت عقيال و قد املق حتي استماحني من برکم صاعا ،  و 
رايت صبيانه شعث الشعور ، غبر االلوان فقرهم ،  کانما سودت وجوههم بالعظلم ،  و 

يعه ،  فظن اني اب عاودني مؤکدا ، و کرر علي العقول مرددا ، فاصييت اليه سمعي
ر بها ، فضج ديني ، و اتبع قياده مفارقا طريقتي ، فاحميت له حديده ،  ثم ادنيتها من جسمه ليعتب

ضجيج ذي دنف من المها ،  و کاد ان يحترق من ميسمها ، فقلت له   ثکلتک الثواکل ، يا عقيل 
ال ائن من  ارها ليضبه اتئن من االذي وو تجرني الي نار سجرها جب اتئن من حديده احماها انسانها للعبه ، 

و اعجب من ذلک طارق طرقنا بملفوفه في وعائها ،  و معجونه شنئتها ، کانما عجنت    لظي
فذلک محرم علينا اهل البيت  فقال    بريق حيه او قيئها ،  فقلت  اصله ، ام زکاه ، ام صدقه

ب  هبلتک الهبول  اعن دين هللا اتيتني لتخدعني  امخت  ال ذا و ال ذاک ، ولکنها هديه فقلت
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علي ان  ام تهجر  و هللا لو اعطيت االقاليم السبعه بما تحت افالکها ،  انت ام ذو جنه ، 
اعصي هللا في نمله اسلبها جلب شعيره ما فعلته ،  و ان دنياکم عندي الهون من ورقه في فم جراده 

 لل و به نستعين لذه ال تبقي نعوذ باهلل من سبات العقل و قبح الزتقضمها ما لعلي و لنعيم يفني ، و 

 خطبه ترجمه

که در آن از ظلم و ستم تبری می جوید  وداستان آهن تفتیده و برادرش عقیل را بازگو می کند   سوگند بخدا اگر  امام علیه السالم از سخنان  

 زشب را بر روی خارهای سعدان بیدار بسر برم و یا در غلها و زنجیرها بسته و کشیده شوم  برایم محبوبتر است از اینکه خدا و رسولش را رو

ه به بعضی از بندگان ستم کرده  و چیزی از اموال دنیا را غصب نموده باشم  چگونه به کسی ستم روا دارم آنهم قیامت در حالی مالقات کنم ک

و مدتهای طوالنی در میان خاکها می ماند   سوگند بخدا    برای جسمی که تار و پودش به سرعت بسوی کهنگی پیش می رود  و از هم می پاشد

قیر شده بود و از من می خواست که یك من از گندمهای شما را به او ببخشم   کودکانش را دیدم که از عقیل برادرم را دیدم که به شدت ف

عقیل باز هم اصرار کرد و چند بار    گرسنگی موهایشان ژولیده و رنگشان بر اثر فقر دگرگون گشته  گویا صورتشان با نیل رنگ شده بود

ادم  خیال کرد من دینم را به او می فروشم و به دلخواه او قدم برمی دارم و از راه و رسم خواسته خود را تکرار نمود من به او گوش فراد

آهنی را در آتش گداختم  سپس آن را به بدنش نزدیك ساختم تا با حرارت آن   خویش دست می کشم  اما من برای بیداری و هشداریش

ر داد  و چیزی نمانده بود که از حرارت آن بسوزد به او گفتم   هان ای عقیل عبرت گیرد ناله ای همچون بیمارانی که از شدت درد می نالند س

ی نزنان سوگمند در سوگ تو بگریند از آهن تفتیده ای که انسانی آن را به صورت بازیچه سرخ کرده ناله می کنی  اما مرا به سوی آتشی می کشا

ز این رنج می نالی و من از آتش سوزان ناالن نشوم   از این سرگذشت که خداوند جبار با شعله خشم و عضبش آنرا برافروخته است تو ا

شگفت آورتر داستان کسی است که نیمه شب ظرفی سرپوشیده پر از حلوای خوش طعم و لذیذ به درب خانه ما آورد  ولی این حلوا معجونی 

بودند  به او گفتم  هدیه است یا زکات و یا صدقه  که این بود که من از آن متنفر شدم گویا آن را با آب دهان مار یا استفراغش خمیر کرده 
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دا خدو بر ما اهل بیت حرام است   گفت نه این است و نه آن بلکه هدیه است به او گفتم  زنان بچه مرده بر تو گریه کنند  آیا از طریق آئین 

و یا هذیان می گوئی  بخدا سوگند اگر اقلیمهای هفتگانه با آنچه وارد شده ای که مرا بفریبی  دستگاه ادراکت به هم ریخته  یا دیوانه شده ای   

 ازدر زیر آسمانها است به من دهند  که خداوند را با گرفتن پوست جوی از دهان مورچه ای نافرمانی کنم هرگز نخواهم کرد  و این دنیای شما 

ی را با نعمتهای فناپذیر و لذتهای نابودشدنی دنیا چه کار از به برگ جویده ای که در دهان ملخی باشد نزد من خوارتر و بی ارزشتر است   عل

   خواب رفتن عقل و لغزش های قبیح به خدا پناه می بریم و از او یاری می جوئیم
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 ار ، و من دعاء له عليه السالم  يلتجي ء الي هللا ان يينيه  اللهم صن وجهي باليسار ، و ال تبذل جاهي باالقت
ن بذم سترزق طالبي رزقک ، و استعطف شرار خلقک ،  و ابتلي بحمد من اعطاني ، و افتتفا

    من منعني ،  و انت من وراء ذلک کله و لي االعطاء والمنع ،  انک علي کل شي ء قدير

 خطبه ترجمه

ثر در ا از دعاهای امام علیه السالم که با آن از خدا می خواهد از همگان بی نیازش کند  پروردگارا آبرویم را با بی نیازی نگهدار و شخصیتم را 

به ستودن آن کس که  فقر ساقط مگردان   که از روزی خواران تو درخواست روزی کنم و از اشخاص پست خواستار عطوفت و بخشش باشم 

کند مبتال گردم و به مذمت و بدگوئی از آنکه به من نمی بخشد آزمایش شوم  و تو در ماورای همه اینها سرپرست منی که ببخشی و  کمکم می

 یا منع نمائی و تو بر همه چیز قادری انك علی کل شی قدیر 
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تدوم  و من خطبه له عليه السالم  في التنفير من الدنيا دار بالبالء محفوفه ، و باليدر معروفه ، ال
احوالها ، و ال يسلم نزالها  احوال مختلفه ، و تارات متصرفه ، العيش فيها مذموم ،  واالمان منها 

ا عباد هللا بحمامها  واعلموترميهم بسهامها ، و تفنيهم  معدوم ، و انما اهلها فيها اغراض مستهدفه ، 
انکم و ما انتم فيه من هذه الدنيا علي سبيل من قد مضي قبلکم ،  ممن کان اطول منکم اعمارا ، 
و اعمر ديارا ، و ابعد آثارا ،  اصبحت اصواتهم هامده ، و رياحهم راکده ،  و 

شيده ،  و النمارق ماجسادهم باليه ، و ديارهم خاليه ، و آثارهم عافيه فاستبدلوا بالقصور ال
الممهده ، الصخور واالحجار المسنده ،  والقبور الالطئه الملحده ، التي قد بني علي الخراب 

هل و شيد بالتراب بناؤها ، فمحلها مقترب ،  و ساکنها ميترب ، بين اهل محله موحشين ، و ا فناؤها 
ان ، علي ما بينهم من قرب الجير فراغ متشاغلين ،  ال يستانسون باالوطان ، و ال يتواصلون تواصل

الجوار ، و دنو الدار  و کيف يکون بينهم تزاور ، و قد طحنهم بکلکله البلي ، و اکلتهم 
وضمکم  الجنادل و الثري  و کان قد صرتم الي ما صاروا اليه ، وارتهنکم ذلک المضجع 
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لک تبلو کل هنا   ذلک المستودع فکيف بکم لو تناهت بکم االمور ،  و بعثرت القبور
    نفس ما اسلفت ،  و ردوا الي هللا موالهم الحق ، و ضل عنهم ما کانوا يفترون

 خطبه ترجمه

که در تنفر از زرق و برق دنیا ایراد فرموده   دنیا  سرائی است که بالها آن را احاطه کرده و به بی وفائی و مکر  امام علیه السالم از خطبه های  

معروف است حاالتش یکنواخت نمی ماند و ساکنانش ایمن نیستند   احوالش گوناگون و حاالتش گذرنده زندگی در آن مذموم  و امنیت در آن 

که مرتبا به سوی آنها پرتاب می شود و با مرگ نابودشان می سازد   ای بندگان خدا  هدف تیرهای بال هستند غیر ممکن است اهل آن همواره 

بدانید شما و آنچه در آن از این دنیا هستید در همان راهی قرار دارید که پیشینیان شما بودند  همانها که عمرشان از شما طوالنی تر و 

بیشتر بود  ناگاه صداهایشان خاموش نیروها و حرکتهاشان راکد  اجسادشان کهنه سرزمینشان خالی و  سرزمینشان آبادتر و آثارشان از شما

آثارشان مندرس گردید قصرهای بلند و محکم  و بساط عیش و پشتیهای نرم و راحت آنها به سنگ و آجر و لحدهای گورستان تبدیل شد  همان 

و ساکنان آنها از هم غریب و دور در میان  خاك آن را محکم کرده اند محل قبرها به هم نزدیك  گورهائی که بنای آن بر خرابی گذارده شده  و با

 امحله وحشت زدگان و فارغ بالهای گرفتار و مشغول قرار دارند   با وطنهای خود انس نمی گیرند و همچون همسایگان با هم ارتباطی ندارند ب

هم قرار دارد  چگونه می توانند با هم دیدار کنند در حالی که فنا و فرسودگی با سینه خود آنها اینکه به هم نزدیکند و خانه هایشان در کنار 

در پیش خود مجسم سازید که شما نیز مانند آنها خواهید شد و در گرو همان قبر  و در   را در هم کوبیده و سنگ و خاکها آنان را خورده اند 

نه خواهید بود آنگاه که امور پایان پذیرد  و دوران برزخ تمام شود   مردگان از قبرها برخیزند دل همان ودیعه گاه قرار خواهید گرفت  چگو

آنجا است که هر کس از آنچه از پیش فرستاده آگاه می شود  و به سوی خداوند که موال و سرپرست همگان است باز می گردند و افتراها و 

 دردشان نمی خورد سخنهای نابجائی که در دنیا دست آویزشان بود به 
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و من دعاء له عليه السالم  يلجا فيه الي هللا ليهديه الي الرشاد اللهم انک آنس االنسين الوليائک ، و 
احضرهم بالکفايه للمتوکلين عليک  تشاهدهم في سرائرهم ، و تطلع عليهم في ضمائرهم ،  و 

هم اليربه آنسهم بهم اليک ملهوفه ان اوحشتتعلم مبلغ بصائرهم فاسرارهم لک مکشوفه ،  و قلو
ذکرک ،  و ان صبت عليهم المصائب لجوؤا الي االستجاره بک ،  علما بان ازمه االمور 
بيدک ، و مصادرها عن قضائک  اللهم ان فههت عن مسالتي ، او عميت عن طلبتي  فدلني علي 

بدع من کفاياتک  ،  و ال ب مصالحي ، و خذ بقلبي الي مراشدي ، فليس ذلک بنکر من هداياتک
 اللهم احملني علي عفوک ، و ال تحملني علي عدلک 

 خطبه ترجمه

که در آن از خداوند تقاضای هدایت به خیر وسعادت می کند  پروردگارا تو برای دوستانت مانوس ترین مونس  امام علیه السالم از دعاهای  

ن اهائی و برای توکل کنندگانت بهترین برطرف کننده  مشکالت درون دل آنان را می دانی و از اسرار ضمیرشان آگاهی  و از اندازه دید چشمانش

و قلوبشان به تو متوجه است و اگر غربت آنان را به وحشت اندازد یاد تو مونس تنهائی آنهاست  و اگر باخبری اسرار آنها برایت مکشوف  

گارا دمصائب و مشکالت بر آنان فروبارد به تو پناه می آورند  چه اینکه می دانند زمام امور به دست تو است و سرچشمه آنها به فرمان تو  پرور

و یا در پیداکردن راه و رسم درخواست خود نابینا گردم  تو مرا بر مصالح خویش راهنمائی کن و قلبم را به اگر از بیان خواسته خود عاجز شوم 

سوی آنچه رشد و صالح من است رهبری فرما که این کار از هدایتهای تو به دور نیست  و برآوردن چنین خواسته هائی برای تو تازگی ندارد  

  رفتار کن نه با عدل و دادگریت پروردگارا با عفو و بخشش خود با من
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و من کالم له عليه السالم  يريد به بعض اصحابه  هلل بالء فالن ، فلقد قوم االود ، و داوي العمد 
،  و اقام السنه ، و خلف الفتنه ذهب نقي الثوب ، قليل العيب  اصاب خيرها ، و سبق شرها 
و ال  ادي الي هللا طاعته ، واتقاه بحقه  رحل و ترکهم في طرق متشعبه ال يتهدي بها الضال ،

 يستيقن المهتدي 

 خطبه ترجمه

که به بعضی از اصحابش اشاره می کند   خداوندبه او خیر دهد که کژیها را راست کرد و بیماریها را مداوا نمود   امام علیه السالم از سخنان  

سنت را به پاداشت و فتنه را پشت سر گذاشت با جامه ای پاك و کم عیب از این جهان رخت بربست  به خیر و نیکی آن رسید از شر و بدی 

ت به خداوند انجام داد و آنچنان که باید از مجازات او می ترسید  خود رفت و مردم را بر سر چندراهی آن رهائی یافت وظیفه خویش را نسب

   باقی گذاشت که نه گمراهان در آن هدایت می یافتند و نه جویندگان هدایت به یقین راه خویش را پیدا می کردند
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لفه  و و من کالم له عليه السالم  في وصف بيعته بالخالفه قال الشريف  و قد تقدم بالفاخ مخت
ک االبل الهيم علي بسطتم يدي فکففتها ، و مددتموها فقبضتها ،  ثم تداککتم علي تدا

حياضها يوم وردها ، حتي انقطعت النعل ،  و سق  الرداء ، و وطي ء الضعيف ، و بلغ 
ها العليل ، و ببيعتهم اياي  ان ابتهج بها الصيير ، و هدج اليها الکبير ،  و تحامل نحومن سرور الناِ 

 حسرت اليها الکعاب 

 خطبه ترجمه

پیرامون بیعت مردم با او در امر خالفت شریف رضی می گوید  نظیر این سخن با تعبیرهای دیگری قبال گذشت    امام علیه السالم از سخنان  

شما  برای بیعت  دستم را گشودید و من بستم  شما آن را به سوی خود کشیدید و من آن را برگرفتم  پس از آن همچون شتران تشنه که روز 

یکدیگر پهلو زنند به گردم ریختید آنچنانکه بند کفشم پاره شد  عبا از دوشم افتاد و ضعیفان پایمال  وعده آب به آبخورگاه حمله کنند و به

که کودکان به وجد آمده و پیران خانه نشین  با پای لرزان  گردیدند سرور و خوشحالی مردم آن روز به خاطر بیعت با من چنان شدت داشت 

تاده بودند بیماران برای مشاهده بر دوش افراد سوار شده و دوشیزگان نو رسیده  بر اثر عجله و خود برای دیدار منظره این بیعت به راه اف

 شتاب  بدون نقاب در مجمع حاضر شده بودند 
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و من خطبه له عليه السالم  في مقاصد اخري  فان تقوي هللا مفتاح سداد ، و ذخيره معاد ، 
و عتق من کل ملکه ،  و نجاه من کل هلکه بها ينجح الطالب ، و ينجو الهارب ، و تنال الرغائب  

جاريه  و  مفضل العمل  فاعملوا والعمل يرفع ، و التوبه تنفع ، و الدعاء يسمع ، والحال هادئه واالقال
او مرضا حابسا ، او موتا خالسا فان الموت هادم لذاتکم ،   بادروا باالعمال عمرا ناکسا ، 

و مکدر شهواتکم ، و مباعد طياتکم زائر غير محبوب ،  و قرن غير ميلوب ، و واتر غير 
و عظمت  مطلوب قد اعلقتکم حبائله ،  و تکنفتکم غوائله ، و اقتصدتکم معابله 

ياشکم دواجي ه ، و تتابعت عليکم عدوته ،  و قلت عنکم نبوته فيوشک ان تفيکم سطوت
ظلله  واحتدام علله و حنادِ غمراته ، و غواشي سکراته ،  و اليم ارهاقه ، و دجو اطباقه 
م ، ، و جشوبه مذاقه  فکان قد اتاکم بيته فاسکت نجيکم ، و فرق نديکم ،  و عفي آثارک

، و قريب  م ، يقتسمون تراثکم ،  بين حميم خاص لم ينفعو عطل ديارکم ، و بعث وراثک
محزون لم يمنع ، و آخر شامت لم يجزع  فضل الجد  فعليکم بالجد واالجتهاد ، والتاهب و 
االستعداد ، و التزود في منزل الزاد  و ال تيرنکم الحياه الدنيا کما غرت من کان قبلکم من 

و ذين احتلبوا درتها ، و اصابوا غرتها و افنوا عدتها ،ال االمم الماضيه ، والقرون الخاليه ، 
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لون اخلقوا جدتها و اصبحت مساکنهم اجداثا  و اموالهم ميراثا ال يعرفون من اتاهم ، و ال يحف
من بکاهم ،  و ال يجيبون من دعاهم فاحذروا الدنيا  فانها غداره غراره خدوع ، معطيه منوع 

و ال ينقضي عناؤها و ال يرکد بالؤها  و منها في صفه الزهاد   ، ملبسه نزوع ،  ال يدوم رخاؤها ،
کانوا قوما من اهل الدنيا و ليسوا من اهلها ، فکانوا فيها کمن ليس منها ،  عملوا فيها بما يبصرون ، و 
بادروا فيها ما يحذرون ،  تقلب ابدانهم بين ظهراني اهل االخره  و يرون اهل الدنيا يعظمون 

 هم اشد اعظاما لموت قلوب احيائهم  موت اجسادهم و

 خطبه ترجمه

پیرامون مسائل گوناگون  تقوا و ترس از خداکلید گشایش هر دری است و ذخیره رستاخیز و سبب آزادی از  امام علیه السالم از خطبه های  

می  وئیهر گونه بردگی  شیطان   و نجات از هر گونه هالکت در پرتو تقوا طالبان پیروز و فرارگنندگان رهائی می یابند و با آن به هر هدف و آرز

تا هنگامی  عمل  شما به پیشگاه خدا  باال می رود و توبه نفع می بخشد و به دعاهای شما ترتیب اثر داده  توان رسید  ارزش عمل  عمل کنید 

ش یمی شود  عمل کنید تا زمانی که  احوال آرام و قلمهای  فرشتگان برای نوشتن اعمال  در جریان است  به انجام اعمال صالح مبادرت ورزید پ

بیماری مانع گردد و یا تیر مرگ شما را هدف قرار دهد چه اینکه مرگ از بین برنده لذات است  و مکدرکننده از آنکه عمرتان پایان یابد  یا 

تمایالت و فاصله افکن میان شما و اهدافتان دیدارکننده ای است دوست نداشتنی  حریفی است مغلوب ناشدنی جنایتکاری است تعقیب 

ویخته  و ناراحتیها و مشکالتش شما را احاطه نموده تیرهایش شما را هدف قرار داده  تسلطش نکردنی هم اکنون دامهایش بر دست و پای شما آ

کمتر ممکن است تیرش به هدف اصابت نکند و ضربه اش کارگر نشود چقدر نزدیك است که سایه  بر شما ع ظیم است و حمالتش پی درپی  

و تالمات خروج روح از تن و تاریکی زمان چشم به هم گذاشتن و ناگواری   های مرگ  و شدت دردهای آن و تیرگی بیهوشی ها و ظلمت سکرات
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آن شما را فراگیرد   خوب پیش خود مجسم سازید که ناگهان مرگ به شما حمله ور می شود و شما را حتی از گفتن سخن آهسته ساکت می 

ه هایتان را معطل می گذارد وارثان شما را برمی انگیزاند تا ارث سازد  دوستان مشاورتان را از گردتان پراکنده می کند  آثارتان را محو و خان

د نشما را تقسیم کنند  اینها یا دوستان خاصی هستند که نمی توانند به هنگام مرگ به شما نفعی ببخشند و یا نزدیکان غمزده ای که نمی توان

در  ه خاطر راه نمی دهند  تالش و کوشش  با جدیت و کوشش جلوی مرگ را بگیرند و یا مسروران و شماتت کنندگانی که از مرگ شما غم ب

ینیان شانجام اعمال نیك  بپردازید برای این سفر آماده شوید و زاد و توشه از این منزل فراوان برگیرید   دنیا شما را مغرور نسازد چنانکه پی

ن دنیا دوشیدند  و به غفلتهای آن گرفتار شدند مدت آن را به و امتهای گذشته را در اعصار و قرون قبل مغرور ساخت  همانها که شیر از پستا

و ثروتهاشان میراث برای دیگران گردید هم اکنون کسی که  پایان بردند و تازه های آن را کهنه ساختند  ولی سرانجام مسکنهای آنها گورستان 

دهند  و به کسانی که آنان را می خوانند پاسخ نمی گویند  از زرق نزد آنان برود وی را نمی شناسند و به آنها که برایشان می گریند اهمیت نمی 

و برق دنیا برحذر باشید  که غدار است و مکار فریبنده است و حیله گر بخشنده ای است منع کننده پوشنده ای است برهنه سازنده  آرامش 

از این خطبه که در توصیف زاهدان است  آنها گروهی از  آن بی دوام مشکالتش بی سرانجام و بالهایش جاودانی و قطع ناشدنی  قسمتی دیگر

نچه آ مردم دنیا بودند اما اهل آن نبودند یعنی در دنیا بودند اما همچون کسانی که در آن نبودند  به آنچه درك می کردند عمل می نمودند و از

برخاست نداشتند  می دیدند که دنیاپرستان مرگ اجساد  باید برحذر باشند پیشی می گرفتند  آنها جز با کسانی که اهل آخرت بودند نشست و

 را بزرگ می شمرند اما اینها مرگ قلبهای زندگان را بزرگتر می دانند 
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و من خطبه له عليه السالم  خطبها بذي قار ، و هو متوجه الي البصره ، ذکرها الواقدي 
ه الفتق فصدع بما امر به ، و بلغ رساالت ربه ، فلم هللا به الصدع  و رتق ب     في کتاب الجمل
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، و الف به الشمل بين ذوي االرحام ،  بعد العداوه الواغره في الصدور ، و الضيائن 
 القادحه في القلوب 

 خطبه ترجمه

این خطبه را امام در ذی قار هنگام حرکت به سوی بصره ایراد فرمود واقدی این خطبه را در کتاب الجمل آورده  امام علیه السالم از خطبه های  

برای انجام فرمان خداوند قیام کرد و رسالتهای پروردگارش را ابالغ نمود به وسیله او شکافهای  پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلماست   

بعد از آنکه آتش دشمنی در سینه ها و کینه های  را پیوستگی بخشید بین خویشاوندان یگانگی برقرار ساخت  اجتماعی را پر کرد  و فاصله ها

   برافروخته در دلها جایگزین شده بود
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ه و من کالم له عليه السالم  کلم به عبد هللا بن زمعه ، و هو من شيعته ، و ذلک انه قدم عليه في خالفت
اال ، فقال عليه السالم   ان هذا المال ليس لي و ال لک ، و انما هو في ء للمسلمين ،  و جلب يطلب منه م

اسيافهم ، فان شرکتهم في حربهم ، کان لک مثل حظهم ،  و اال فجناه ايديهم ال تکون ليير 
   افواههم  نهج البالغه م 
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مام ااز سخنان امام علیه السالم عبداهلل ابن زمعه که از شیعیان آن حضرت بود به هنگام خالفتش نزد امام آمد و از او درخواست مالی کرد  

سخنان ذیل را در پاسخش فرمود   این ثروت نه مال من است و نه از آن تو غنیمتی است مربوط به مسلمانان  که با شمشیرهاشان  علیه السالم 

 دست آورده اند اگر تو در نبرد همراهشان بوده ای سهمی همچون سهم آنان داری  وگرنه دستچین آنها برای غیر دهان آنان نخواهد بود  به
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و من کالم له عليه السالم  بعد ان اقدم احدهم علي الکالم فحصر ، و هو في فضل اهل بيت ، 
اال و ان اللسان بضعه من االنسان ، فال يسعده القول اذا امتنع ،  و ال يمهله  ووصف فساد الزمان 

النطق اذا اتسع و انا المراء الکالم ،  و فينا تنشبت عروقه ، و علينا تهدلت غضونه  فساد 
الزمان  واعلموا رحمکم هللا انکم في زمان القائل فيه بالحق قليل ،  و اللسان عن الصدق کليل ، و 

ثم م للحق ذليل اهله معتکفون علي العصيان ،  مصطلحون علي االدهان ، فتاهم عارم ، و شائبهم آالالز
 ،  و عالمهم منافق ، و قارنهم مماذق ال يعظم صييرهم کبيرهم ، و ال يعول غنيهم فقيرهم 
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این سخن را امام هنگامی فرمود که جعده بن هبیره نتوانست در منبر سخن بگوید  این سخن در باره فضائل  امام علیه السالم از سخنان  

 ناهل بیت  ع  و اوضاع نابسامان عصر او می باشد  آگاه باشید زبان پاره گوشتی است از این پیکر انسان هرگاه آمادگی در انسان نباشد زبا

ادگی نطق مهلتش نمی دهد ما فرمانروایان سخنیم  و رگ و ریشه آن در میان ما استوار و محکم شده و هم یارای نطق ندارد  و به هنگام آم

شاخه هایش بر ما سایه افکنده است  فساد زمان  خدای شما را رحمت کند بدانید در زمانی قرار گرفته اید که گوینده حق کم است  و زبان 

د مردمش همدم گناه  و همگام سستی و تنبلی اند جوانانشان بداخالق بزرگساالنشان گنهکار  از گفتار راست عاجز و گنگ و حق جویان خوارن

عالمشان منافق و دوستان در دوستی خیانتکارند  نه کوچکشان بزرگسال را احترام می کنند  و نه ثروتمندشان زندگی مستمندانشان را تکفل 

 می نماید 
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م  روي ذعلب اليمامي عن احمد بن قتيبه ، عن عبد هللا بن يزيد ، عن و من کالم له عليه السال
مالک بن دحيه ، قال  کنا عند اميرالمؤمنين عليه السالم ، و قد ذکر عنده اختالف الناِ 

انما فرق بينهم مبادي ء طينهم ، و ذلک انهم کانوا فلقه من سبخ ارض و عذبها ،  و حزن   فقال 
ون ، فتام الرواء حسب قرب ارضهم يتقاربون ،  و علي قدراختالفها يتفاوت تربه و سهلها ، فهم علي

ناقص العقل ،  و ماد القامه قصير الهمه ، و زاکي العمل قبيح المنظر ،  و قريب القعر بعيد 
 جنان السبر ، و معروف الضريبه منکر الجليبه  و تائه القلب متفرق اللب ، و طليق اللسان حديد ال
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خدمت امیرمؤمنان  ع  بودیم   از سخنان امام علیه السالم ذعلب یمانی از احمدبن قتیبه ازعبداهلل بن یزید از مالك بن دحیه نقل می کند که 

نها آ فرمود   آنچه بین آنها تفاوت به وجود آورده آغاز سرشت آنها است چه اینکه امام علیه السالم درآنجا سخن از تفاوتهای مردم به میان آمد 

از قطعه ای از زمین شور و شیرین  سفت و سست ترکیب یافته اند و بر حسب نزدیك بودن خاکشان با هم نزدیکند  و به مقدار فاصله خاکشان 

ه ک با یکدیگر متفاوتند افراد خوش منظر  غالبا  سست عقلند  بلندقدان کم همت پاکیزه عمالن بدمنظرند  و کوتاه قدان خوشفکر و عمیقند آنها

   نهادی پاك دارند اعمالشان نیز پاك است  کسانی که عقلشان حیران است افکارشان پراکنده است و سخنوران قوی القلب اند
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و من کالم له عليه السالم  قاله و هو يلي غسل رسول هللا ، صلي هللا عليه و آله ، و تجهيزه  بابي انت و 
امي يا رسول هللا لقد انقطع بموتک مالم ينقطع بموت غيرک  من النبوه واالنباء و اخبار 
ِ فيک سواء  السماء خصصت حتي صرت مسليا عمن سواک ،  و عممت حتي صار النا

انک امرت بالصبر  و نهيت عن الجزع ، النفدنا عليک ماء الشؤون  و لکان الداء و لوال 
ولکنه ما ال يملک رده ، و ال يستطاع دفعه بابي انت و  مماطال والکمد محالفا ، و قال لک 

 امي اذکرنا عند ربک ، واجعلنا من بالک 
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راغسل می داد و او را برای دفن مهیا می ساخت فرموده  پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلماز سخنان امام علیه السالم این سخن را هنگامی که  

  است   پدر و مادرم فدایت ای پیامبر خدا با مرگ تو چیزی قطع شد که با مرگ دیگری قطع نگشت  و آن نبوت و اخبار و آگاهی از آسمان بود

دهنده است یعنی پس از مصیبت تو دیگر مرگها اهمیتی ندارد  و از سوی دیگر این یك مصیبت تو این امتیاز را دارد که از ناحیه ای تسلی 

 مصیبت همگانی است که عموم مردم به خاطر تو در سوگند  اگر نبود که امر به صبر و شکیبائی فرموده ای  و از بیتابی نهی نموده ای آنقدر

شه برای من باقی بود و حزن و اندوهم دائمی و تازه اینها در مصیبت تو کم بود  گریه می کردم که اشکهایم تمام شود  و این درد جانکاه همی

  ش منمااما حیف نمی توان مرگ را بازگرداند و آن را دفع نمود  پدر و مادرم فدایت باد ما را در پیشگاه پروردگارت یاد کن و ما را هرگز فرامو
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م لحاقه ه ذکر ما کان منه بعد هجره النبي صلي هللا عليه و آله ثو من کالم له عليه السالم  اقتص في
ذکره ، حتي  لي هللا عليه و آله فاطارسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم فجعلت اتبع ماخذ  به  

  انتهيت الي العرج  قال السيد الشريف رضي هللا عنه في کالم طويل  قوله عليه السالم 
فاعطا ذکره   ، من الکالم الذي رمي به الي غايتي االيجاز و الفصاحه ، اراد اني کنت 
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اعطي خبره صلي هللا عليه و آله من بدء خروجي الي ان انتهيت الي هذا الموضع ، فکني 
 عن ذلک بهذه الکنايه العجيبه 

 خطبه ترجمه

و ملحق شدنش به آن حضرت بحث می کند   پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلمکه پیرامون حوادث بعد از هجرت  امام علیه السالم از سخنان  

رفته بود همه جا در سراغش بودم و در گذرگاههای یادش قدم می زدم  پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلمخود را در همان راهی قرار دادم که 

حضرت گرفته شده است  سیدرضی می گوید  جمله فاطا ذکره   در  تا اینکه به منزلگاه عرج رسیدم   این سخن از یك کالم طوالنی از آن

این است که خبر  امام علیه السالم گذرگاههای یاد او قدم می زدم  از سخنانی است که در نهایت ایجاز و اختصار و فصاحت است و منظور 

 د امام از این معنی با آن کنایه عجیب یاد کرده است از ابتداء حرکت تا پایان مسیر به من داده می ش پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم
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و من خطبه له عليه السالم  في المسارعه الي العمل  فاعملوا و انتم في نفس البقاء ، و الصحف 
و ينقطع  و التوبه مبسوطه ، والمدبر يدعي ، والمسي ء يرجي ، قبل ان يخمد العمل ،  منشوره ، 

فاخذ امرؤ من نفسه لنفسه ،  المهل ، و ينقضي االجل ، و يسد باب التوبه ، و تصعد المالئکه 
و اخذ من حي لميت ، و من فان لباق ، و من ذاهب لدائم  امرؤ خاف هللا و هو معمر الي اجله 
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ن معاصي هللا ، و ع امرؤ الجم نفسه بلجامها ، و زمها بزمامها ، فامسکها بلجامها ، و منظور الي عمله 
 قادها بزمامها الي طاعه هللا 

 خطبه ترجمه

که یارانش را در آن به تسریع مبارزه دربرابر شورشیان جمل دعوت می کند  حال که در متن زندگی و حیات  امام علیه السالم از خطبه های  

هستید به عمل پردازید پرونده ها باز  بساط توبه گسترده فراریان از اطاعت خدا به سوی آن خوانده می شوند بدکاران امید بازگشت و پاك 

ش گردد  مهلت قطع شود اجل پایان گیرد در توبه بسته شود و فرشتگان به آسمان روند  سخت شدن دارند پیش از آنکه چراغ عمل خامو

بکوشید و فرصت را غنیمت بشمرید   هر انسانی باید برای خویش از خویشتن و از حیاتش برای پس از مرگش از جهان فانی برای جهان باقی 

ز انسان باید در تمام طول عمر از خدا بترسد زیرا به او مهلت عمل داده است  و و از این سفرش برای اقامتگاه آخرتش توشه برگیرد   و نی

 همچنین انسان باید نفس سرکش را زمام کند و آن را از طغیان نگاه دارد و از همین راه او را از نافرمانی به اطاعت خداوند بکشاند
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وا اهل الشام  جفاه طيام ، و عبيد اقزام ، جمع و من کالم له عليه السالم  في شان الحکمين و ذم
و تلقطوامن کل شوب ، ممن ينبيي ان يفقه و يؤدب ،و يعلم و يدرب  من کل اوب ، 

،  و يولي عليه ويوخذ علي يديه  ليسوا من المهاجرين واالنصار ، و ال من الذين تبوؤوا الدار وااليمان  
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کم اقرب م مما تحبون ،  و انکم اخترتم النفساال و ان القوم اختاروا النفسهم اقرب القو
ارکم القوم مما تکرهون  و انما عهدکم بعبد هللا ابن قيس باالمس يقول    انها فتنه ، فقطعوا اوت

و ان کان کاذبا  ، و شيموا سيوفکم    فان کان صادقا فقد اخطا بمسيره غير مستکره ، 
العباِ ،  و خذوا مهل االيام ، و  ص بعبد هللا بنفقد لزمته التهمه فادفعوا في صدر عمرو بن العا

   حوطوا قواصي االسالم  اال ترون بالدکم تيزي ، و الي صفاتکم ترمي

 خطبه ترجمه

که درباره حکمین و نکوهش شامیان و پیروان معاویه فرموده است  آنها سنگدالن اوباش و بردگانی اراذلند که  امام علیه السالم از سخنان  

 داز هر سو گرد آمده اند  و از گروههای مختلف ترکیب یافته اند   اینان  از کسانی هستند که سزاوار است بفهمند، ادب شوند، آموخته گردن

نه  که باید برایشان قیم و سرپرستی تعیین کرد و دستشان را گرفت و از تصرف در اموالشان ممنوع کرد و تربیت شوند  از کسانی هستند 

د   آگاه از مهاجران هستند و نه از انصار و نه از آنان که خانه و زندگی خود را برای مهاجران آماده کرده اند و از جان و دل ایمان را پذیرفتن

رین افرادی را که دوست داشتند  عمروعاص  به حکمیت برگزیده اند  و شما نزدیکترین فرد از میان کسانی باشید شامیان برای خویش نزدیکت

امثال  عبداهلل بن قیس است همان کسی که دیروز می   که از آنها ناخشنود بودید  ابوموسی  به حکمیت انتخاب کرده اید  سر و کار شما با

ید و شمشیرها را در نیام کنید  اگر راستگو است پس چرا خود بدون اجبار در میدان نبرد شرکت کرد  گفت   جنگ فتنه است بند کمانها را ببر

سینه عمروعاص را با مشت گره کرده عبداهلل بن عباس بشکنید  و از مهلت روزگار استفاده نمائید و  و اگر دروغگو است پس متهم است 

نید شهرهای شما را میدان نبرد کرده اند و سرزمین حیات و زندگی شما هدف تیر دشمن قرار مرزهای اسالم را در اختیار بگیرید   مگر نمی بی

 گرفته است  
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صلي هللا عليه و آله  هم عيش العلم ، و موت  مـحمدو من خطبه له عليه السالم  يذکر فيها آل 
الجهل يخبرکم حلمهم عن علمهم ،  و ظاهرهم عن باطنهم ، و صمتهم عن حکم منطقهم  ال 

بهم عاد الحق الي نصابه ،  يخالفون الحق و ال يختلفون فيه و هم دعائم االسالم ، و والئج االعتصام 
قل منبته عقلوا الدين عقل و عايه و رعايه ،  ال ع وانزاح الباطل عن مقامه ،  وانقطع لسانه عن
 سماع وروايه فان رواه العلم کثير ، و رعاته قليل 

 خطبه ترجمه

ص  مایه حیات علم و دانشند و مرگ نادانی   مـحمدص  سخن به میان آورده است  آل   مـحمدکه در آن از آل  امام علیه السالم از خطبه های  

هرگز  و منطقشان شما را مطلع می گرداند  حکمتو ظاهرشان از باطنشان ، سکوتشان از  ، حلمشان شما را از علم و دانششان آگاه می سازد  

ان حق به نصاب خود رسید و باطل ریشه کن با حق مخالفت نمی کنند و در آن اختالف ندارند آنها ارکان اسالمند و پناهگاه مردم  به وسیله آن

و زبان باطل از بن برکنده شد دین را درك کردند درکی توام با فراگیری و عمل  نه تنها شنیدن و نقل کردن زیرا راویان علم فراوانند  گردید 

 و رعایت کنندگان و عمل کنندگان کم 
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 142خطبه شماره  

يها و من کالم له عليه السالم  قاله لعبد هللا بن العباِ ، و قد جاءه برساله من عثمان ، و هو محصوريساله ف
قال عليه السالم   الخروج الي ماله بينبع ، ليقل هتف الناِ باسمه للخالفه ، بعد ان کان ساله مثل ذلک من قبل ، ف

ر بعث الي ان اخرج ، ثم ضحا باليرب   اقبل و ادبيابن عباِ ، ما يريد عثمان اال ان يجعلني جمال نا
بعث الي ان اقدم ،  ثم هو االن يبعث الي ان اخرج وهللا لقد دفعت عنه حتي خشيت ان 

 اکوان آثما 

 خطبه ترجمه

د که آور امام علیه السالم عبداهلل بن عباس به هنگامی که عثمان درمحاصره بود از ناحیه او این پیام را برای  امام علیه السالم از سخنان  

از مدینه خارج شود و به ملك خود ینبع برود تا مردم شعار خالفت به نام او ندهند و این بار دوم بود که  امام علیه السالم پیشنهاد می کرد 

ابن عباس عثمان مقصودی جز در پاسخ عبداهلل بن عباس فرمود   ای  امام علیه السالم عثمان از آن حضرت چنین درخواستی می کرد  این بار 

 و  این ندارد که مرا همچون شتر آبکش قرار دهد   گاهی بروم و گاه بازگردم یك بار فرستاد که از مدینه خارج شوم و باز فرستاد که بازگردم

  هم اکنون نیز فرستاده است که بیرون رو بخدا سوگند من آنقدر از او دفاع کردم که ترسیدم گناهکار باشم
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و من کالم له عليه السالم  يحث به اصحابه علي الجهاد وهللا مستاديکم شکره و مورثکم امره ، 
و ممهلکم في مضمار محدود ،  لتتنازعوا سبقه ، فشدوا عقد المازر ،  واطووا فضول 
ير کالخواصر ، و ال تجتمع عزيمه و وليمه  ما انقض النوم لعزائم اليوم ، و امحي الظلم لتذا

و سلم  النبي االمي ، و علي آله مصابيح الدجي و العروه الوثقي ، مـحمدالهمم  و صلي هللا علي سيدنا 
 تسليما کثيرا 

  

 خطبه ترجمه

که در آن اصحابش را به جهاد تشویق فرموده است  خداوند از شما ادای شکر و سپاس خویش را می طلبد و  امام علیه السالم از سخنان  

فرمان خویش را به دست شما می سپارد و در این سرای آزمایش و تمرین به شما فرصت می دهد   تا کوشش کنید و برنده جایزه او  بهشت 

د و آماده شوید  و دامنها را به کمر زنید  تا دست و پایتان را نگیرد و مانع تالش شما نشود  به برین  شوید بنابراین کمربندها را محکم ببندی

مقامهای بلندرسیدن با هوسرانی و لذت سازگار نیست  بسا خوابهای  شب  است که تصمیمهای روز را از بین برده و تاریکیها است که یاد 

و بر خاندانش چراغهای روشنی بخش  پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم مـحمدبر سید و سرور ما همتهای بلند را از خاطر محو کرده است   درود 

 تاریکیها و رشته های محکم الهی و سالم فراوان بر آنها باد 
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 نامه ها
 

 

 نامه شماره يک

 

ّ ع و من كتاب له ع إلى أهل الكوفٌ عند مسيره من المدينٌ إلى البصرة ٍ ّمْن عْبّد الِله أّميّر  لّيه
هّي أْخبّركْم عْن أْمّر عْثمان حته  ْنصاّر و سناّم اْلعربّ أمها بْعد فإّن ٌّ اْلْ ٌّ جْبه ى اْلمْؤّمنّين إّلى أْهّل اْلكوف
به و يكون سْمعه كّعيانّّه إّنه النهاِ طعنوا علْيّه فكْنت رجالً ّمن اْلمهاّجّرين أْكثّر اّْستّْعتابه و أقّله ّعتا

ٌ ر أْهون سْيّرّهما فّيّه اْلوّجيف و أْرفق ّحدائّّهما اْلعنّيف و كان ّمْن عائّشٌ فّيّه فْلتكان طْلحٌ و الزهبيْ 
هّرين اّْعلموا أنه دار  و غضٍب فأتّيح له قْوٌم فقتلوه و بايعنّي النهاِ غْير مْستْكرّهين و ال مْجبّرين بْل طائّّعين مخي

ٌ على اْلقطْ اْلّهْجرّة قْد قلعْت بّأْهلّها و قلعوا بّها و جا بّ فأْسّرعوا شْت جْيش اْلّمْرجّل و قامتّ اْلّفْتن
 إّلى أّميّركْم و باّدروا ّجهاد عدوهّكْم إّْن شاء الِله عزه و جل

 ترجمه
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 ناى به مردم کوفه هنگام حرکتش از مدینه به بصره از بنده خدا ، على ، امیر المؤمنین به مردم کوفه که بزرگواران یاران و ارجمندانامه

اى که شنیدنش چون دیدن باشد  مردم بر او خرده گرفتند و من که مردى از دهم ، به گونه اند اما بعد  شما را از کار عثمان خبر مى عرب

کردم  ولى طلحه و زبیر در باره او شیوه دیگر داشتند و آسانترین خواستم و کمتر سرزنش مى مهاجران بودم ، همواره خشنودى او را مى

تأمل بر او خشم گرفت و مردمى بر او شوریدند و ان ، تاختن بر او بود و نرمترین رفتارشان ، رفتارى ناهموار بود  بناگاه ، عایشه بىکارش

مردمش را از خود راند   بدانید که سراى هجرت  مدینه کشتندش  آنگاه مردم با من بیعت کردند نه از روى اکراه یا اجبار ، بل به رضا و اختیار

فتنه سر برداشت  پس به سوى امیرتان بشتابید و اگر خدا  دن گرفت ومردم نیز از آنجا رفتند  ناگاه ، چون دیگى که بر آتش باشد ، جوشی و

 خواهد ، براى جهاد با دشمن ، به پیش تازید

 نامه شماره دو

 و من كتاب له ع إليهم بعد فتح البصرة 

اكّّرين و جزاكم الِله ّمْن أْهّل ّمْصرٍ عْن  هّكْم أْحسن ما يْجّزي اْلعاّملّين بّطاعتّّه و الشه أْهّل بْيتّ نبّي
 لّنّْعمتّّه فقْد سّمْعتْم و أطْعتْم و دّعيتْم فأجْبتم

 ترجمه

 پس از فتح بصره به مردم کوفه نوشته است  حضرت علیه السالماى از آن نامه
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ما دهد  شپاداش نیکو دهد ، همان پاداش که به فرمانبران و سپاسگویان نعمتش مى خداوند به شما مردم شهر از جانب خاندان پیامبرتان 

 شنیدید و اطاعت کردید ، فراخوانده شدید و پاسخ دادید

 نامه شماره سه

 و من كتاب له ع لشريح بن الحارث قاضيه 

و رّوي أنه شرْيح ْبن اْلحاّرثّ قاّضي أّميّر اْلمْؤّمنّين ع اّْشترى على عْهّدّه داراً بّثمانّين ّديناراً فبليه 
ا ّكتاباً و ذلّك فاْستْدعى شرْيحاً و قال له بلينّي أنهك اّْبتْعت داراً بّثمانّين ّديناراً و كتْبت له

ك يا أّمير اْلمْؤّمنّين قال فنظر إّلْيّه نظر أْشهْدت فّيّه شهوداً فقال له شرْيٌح قْد كان ذلّ 
هّنتّك ح هه سيْأتّيك مْن ال يْنظر فّي ّكتابّك و ال يْسألك عْن بي تهى اْلمْيضبّ ثمه قال له يا شرْيح أما إّن
يْخّرجك ّمْنها شاّخصاً و يْسلّمك إّلى قْبّرك خالّصاً فاْنظْر يا شرْيح ال تكون اّْبتْعت هّذّه الدهار 

ْنيا و ّمْن غ ْيّر مالّك أْو نقْدت الثهمن ّمْن غْيّر حاللّك فإّذا أْنت قْد خّسْرت دار الده
ّخرّة أما إّنهك لْو كْنت أتْيتنّي ّعْند ّشرائّك ما اّْشترْيت لكتْبت لك كّتاباً عل ى دار اآلْ

ٌّ فلْم تْرغْب فّي ّشراّء هّذّه الدهارّ بّّدْرهٍم فما فْوق و النهْسخٌ اّْشترى عْبٌد ذلّيٌل ّمْن  هّذّه هذا ما هّذّه النهْسخ



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

328 

 ٌّ هٍّت قْد أْزّعج لّلرهّحيّل اّْشترى ّمْنه داراً ّمْن داّر اْليروّر ّمْن جانّّب اْلفانّين و ّخطه مي
فاتّ و اْلحده الثهانّي ي وهل يْنتّهي إّلى دواّعي اآلْ ٌٌ اْلحده اْلْ ْنتّهي اْلهالّكّين و تْجمع هّذّه الدهار حدوٌد أْربع
إّلى دواّعي اْلمّصيباتّ و اْلحده الثهالّث يْنتّهي إّلى اْلهوى اْلمْرّدي و اْلحده الرهابّع يْنتّهي إّلى 
مّل ّمْن هذا اْلمْزعجّ  ْيطاّن اْلمْيّوي و فّيّه يْشرع باب هّذّه الدهاّر اّْشترى هذا اْلمْيتره بّاْلْ الشه

جّل هّذّه الدهار بّاْلخروجّ ّمْن ّعزهّ اْلق ٌّ فما بّاْلْ ٌّ و الدهخوّل فّي ذلهّ الطهلّب و الضهراع ناع
رّة أْدرك هذا اْلمْشتّري فّيما اّْشترى ّمْنه ّمْن درٍك فعلى مبْلبّّل أْجساّم اْلملوّك و سالّّب نفوِّ اْلجبابّ 

هعٍ و ّحْمير و مْن جمع اْلمال على اْلماّل فأ ٌّ ّمْثّل ّكْسرى و قْيصر و تب ثر و مْن بنى و كْ و مّزيّل مْلّك اْلفراّعن
شيهد و زْخرف و نجهد و اّدهخر و اّْعتقد و نظر بّزْعّمّه لّْلولّد إّْشخاصهْم جّميعاً إّلى مْوقّّف 
ْمر بّفْصّل اْلقضاّء و خّسر  اْلعْرضّ و اْلّحسابّ و مْوّضعّ الثهوابّ و اْلّعقابّ إّذا وقع اْلْ

ْنياهنالّك اْلمْبّطلون شّهد على ذلّك اْلعْقل إّذا خرج   ّمْن أْسّر اْلهوى و سلّم ّمْن عالئّقّ الده

 ترجمه

 اش شریح بن الحارث به قاضى  حضرت علیه السالماى از آن نامه

 اى خرید به هشتاد دینار گویند که شریح بن الحارث قاضى امیر المؤمنین  ع  در زمان او خانه 
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اى و چند تن را هم  اى به هشتاد دینار و براى آن قباله نوشتهاى خریده  ام خانهاین خبر به على  ع  رسید  او را فرا خواند  و گفت  شنیده 

 اى  شریح گفت  چنین است یا امیر المؤمنین  على  ع  به خشم در او نظر کرد ، سپس فرمود  به شهادت گرفته

 اى به گورتهیچ مال و خواسته ا از آنجا براندت و بى ات ننگرد و از شاهدانت نپرسد ، تاى شریح ، زودا که کسى بر سر تو آید که در قباله 

اى از حالل به دست نیامده باشد  که سپارد  پس ، اى شریح ، بنگر ، نکند که این خانه را از دارایى خود نخریده باشى ، یا نقدى که بر شمرده 

  اى و هم در آخرتاگر چنین باشد هم در دنیا زیان کرده 

نوشتم به این نسخت و تو حتى یك درهم و چه جاى بیش از آن اى مى خریدى نزد من آمده بودى ، برایت قباله اما اگر آنگاه که این خانه را مى 

 کردى که به بهاى این خانه دهى  و نسخه آن قباله چنین است  رغبت نمى

اى از سراى فریب در خانه  اند ، خریده استکردن او را از جاى خود برانگیخته  چاى که براى کواى ذلیل ، از مرده اى است که بنده این خانه 

 کوى از دست شدگان و محلت به هالکت رسیدگان  این خانه را چهار حدّ است 

اند ، و حدّ دوم به آنجا که مصیبتها را سبب است و حدّ سوم به خواهشهاى تباه شود به آنجا که آفات کمین گرفته حد نخستین ، منتهى مى 

 کننده نفسانى ، و حدّ چهارم به شیطان اغواگر 

اى که اجل او را برانگیخته تا براندش ، به  خریدار که فریب خورده آمال خویش است آن را از فروشنده  شودو در آن از حد چهارم باز مى 

در این معامله ضرر و زیان خریدار در آنچه خریده است ، بر عهده   بهاى خارج شدن از عزّ قناعت و دخول در ذلّ طلب و خوارى خریده است

نان چون شهریاران ایران و قیصرهاى روم کسى است که اندامهاى پادشاهان را ویران سازد و جان از تن جباران بیرون کند و پادشاهى از فرعو

نها را و تبّعهاى یمن و حمیرها بستانده است ، و نیز آن کس که دارایى خود را گرد آورد و همواره بر آن در افزود و کاخهاى استوار برآورد و آ

مه اینان را براى عرضه در پیشگاه حسابگران و ها نهاد تا به گمان خود براى فرزند ، مرده ریگى نهد  ه ها ساخت و اندوختهبیاراست و آرایه

در آنجا تبهکاران زیانمند شوند » کنند ، حاضر آورد  در آنجا حکم قطعى صادر شود و کار داورى به پایان آید   آنجا که ثواب و عقاب را معین مى
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 سند گواهى دهدعقل هر گاه که از اسارت هوس بیرون آید و از عالیق دنیوى در امان ماند ، به این ر« 

  

 نامه شماره چهار

 و من كتاب له ع إلى بعض أمراء جيشه 

قاقّ و  ّ مور بّاْلقْوّم إّلى الشه هّذي نّحبه وإّْن توافّت اْلْ ٌّ فذاك ال فإّْن عادوا إّلى ّظلهّ الطهاع
فإّنه  كاْلّعْصياّن فاْنهْد بّمْن أطاعك إّلى مْن عصاك واّْستْيّن بّمّن اّْنقاد معك عمهْن تقاعس عنْ 

 اْلمتكاّره مّييبه خْيٌر ّمْن مْشهّدّه و قعوده أْغنى ّمْن نهوّضه

 ترجمه

 به یکى از فرماندهان سپاهش  حضرت علیه السالماى از آن نامه

، باید  داگر در سایه فرمانبردارى باز آیند ، این چیزى است که ما خواستار آنیم و اگر حوادث و پیشامدها ، آنان را به جدایى و نافرمانى کشانی

برنمى  یتبرند ، برخیزى  و به پایمردى آنکه مطیع توست از آنکه به یار برند ، به خالف آنکه فرمانت نمىبه یارى کسانى که از تو فرمان مى 

آید ، غیبت او بهتر از حضور اوست و در خانه نشستنش ، بهتر است از به یارى نیاز باشى  زیرا ، آنکه به اکراه همراه تو به نبرد مى خیزد ، بى 

 برخاستنش
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 نامه شماره پنج

 و من كتاب له ع إلى أشعث بن قيس عامل أذربيجان 

ٌٍ و لكّنهه  ٌٌ و أْنت مْستْرًعى لّمْن فْوقك لْيس لك أْن و إّنه عملك لْيس لك بّطْعم فّي عنّقك أمان
ّ عزه و جله و أْنت ّمْن خزهانّّه ح ٌٍ و فّي يدْيك ماٌل ّمْن ماّل الِله ه بّوثّيق ٌٍ و ال تخاّطر إاّل ه تهى تْفتات فّي رّعي

الم ه أكون شره والتّك لك و السه هّي أال هّمه إّليه و لعل  تسل

 ترجمه

 به اشعث بن قیس ، عامل خود در آذربایجان نوشته است  علیه السالم حضرتاى از آن نامه

 اند که فرمانبردار کسى باشى که فراتر از توست حوزه فرمانرواییت طعمه تو نیست ، بلکه امانتى است بر گردن تو ، و از تو خواسته

رگ کنى ، مگر آنکه ، دستورى به تو رسیده باشد  در دستان تو را نرسد که خود هر چه خواهى رعیت را فرمان دهى  یا خود را درگیر کارى بز

دار هستى تا آن را به من تسلیم کنى  امید است که من براى تو بدترین والیان نباشم  تو مالى است از اموال خداوند ، عزّ و جلّ ، و تو خزانه 

 و السالم

 نامه شماره شش
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 و من كتاب له ع إلى معاويٌ 

هه بايعنّي  اهّ إّن هّذين بايعوا أبا بْكرٍ وعمر وعْثمان على ما بايعوهْم علْيّه فلْم يكْن لّلشه ّد أْن يْختار وال لّْليائّّب اْلقْوم ال
 ّ ه ْنصاّر فّإّن اّْجتمعوا على رجٍل و سمهْوه إّماماً كان ذلّك لِلّ ورى لّْلمهاّجّرين واْلْ هماالشه أْن يرده و إّن

هّ ّرًضا فّإْن خرج عْن أْمّرّهْم خ ٌٍ ردهوه إّلى ما خرج ّمْنه فإّْن أبى قاتلوه على اّت باّعّه اّرٌج بّطْعٍن أْو بّْدع
هّي  هى و لعْمّري يا معاّويٌ لئّْن نظْرت بّعْقلّك دون هواك لتجّدن هه الِله ما تول غْير سبّيّل اْلمْؤّمنّين و وال

ٌٍ عنْ  هّي كْنت فّي عْزل ه أْن تتجنهى فتجأْبرأالنهاِّ ّمْن دّم عْثمان و لتْعلمنه أن المه إاّل  نه ما بدا لك و السه

 ترجمه

 به معاویه  حضرت علیه السالماى از آن نامه

 ااین مردمى که با ابو بکر و عمر و عثمان بیعت کرده بودند ، به همان شیوه با من بیعت کردند  پس آن را که حاضر است ، نرسد که دیگرى ر

اند نپذیرد  شورا از آن مهاجران و انصار است  اگر آنان بر مردى اختیار کند و آن را که غایب بوده است نرسد که آنچه حاضران پذیرفته 

أى شدند و او را امام خواندند ، کارشان براى خشنودى خدا بوده است ، و اگر کسى از فرمان شورا بیرون آمد و بر آن عیب گرفت یا بدعتى همر

 مؤمناننهاد باید او را به جمعى که از آن بیرون شده است باز آورند  اگر سر بر تافت با او پیکار کنند ، زیرا راهى را برگزیده که خالف راه 

 است و خدا نیز در گردن او کند ، گناه آنچه را خود متولى آن شده است 
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اى معاویه ، به جان خودم سوگند ، که اگر به دیده خرد بنگرى ، نه از روى هوا و هوس ، در خواهى یافت که من از هر کس دیگر از کشتن 

ایت را به گردن من نهى و چیزى را که بر تو آشکار است پنهان دارى  عثمان بیزارتر بودم و من از آن کنارى جسته بودم ، مگر آنکه بخواهى جن

 و السالم

 نامه شماره هفت

 و من كتاب منه ع إليه أيضا 

هرٌة نمهْقتها بّضاللّك و أْمضْيتها بّسو ٌٌ محب ٌٌ و ّرسال ّء رْأيّك أمها بْعد فقْد أتْتنّي ّمْنك مْوّعظٌٌ موصهل
هبعه يْهّديّه و ال قائٌّد يْرّشده قْد دعاه اْلهوى فأجابه و قاده الضهالل فو كّتاب اّْمّرٍئ لْيس له بصٌر  ات
 فهجر الّغطاً و ضله خابّطاً 

ٌٌ واّحدٌة ال يثنهى فّيها النهظر و ال يْستْأنف فّيها اْلّخيار اْلخاّرج ّمْنها طاّعٌن و اْلمروهّي فّ  هها بْيع ن يها و ّمْنه ْلّ
 مداّهٌن 

 ترجمه

 به معاویه  حضرت علیه السالمن اى دیگر از آنامه



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

334 

هایى بربافته و عباراتى که به ضاللت خویش آراسته بودى و از روى بداندیشى روانه کرده اى از تو به من رسید با جمله اما بعد ، اندرزنامه 

اید  هوا و بنم راهش که است رهبرى را او نه و ، دهد نشان او به را هدایت راه تا دارد بینا دیده خود نه که است کسى نامه ، نامه این  بودى

هواس او را فراخوانده و او نیز پاسخش گفته و ضاللت رهنمونش گشته و او نیز متابعتش نموده  هذیانى در هم آمیخته ، گم گشته و به خطا 

رفته نشود  هر که از بیعت بیرون رفته است و از این نامه است بیعت کردن فقط یك بار است و دوباره در آن نظر نتوان کرد  گزینش از سر گ

 د و دو دلى نشان دهد ، منافق استرود ، طعن زننده است ، و هر که در پذیرفتنش درنگ کن

 نامه شماره هشت

 و من كتاب له ع إلى جرير بن عبد هللا البجلي لما أرسله إلى معاويٌ 

هّْره ب ْمرّ اْلجْزّم ثمه خي ٌٍ أمها بْعد فإّذا أتاك كّتابّي فاْحّمْل معاّويٌ على اْلفْصّل و خْذه بّاْلْ ْين حْربٍ مْجلّي
الم  ْلم فخْذ بْيعته و السه ّ ٌٍ فإّّن اّْختار اْلحْرب فاْنبّْذ إّلْيّه و إّّن اّْختار السه  أْو ّسْلٍم مْخّزي

 ترجمه

 هنگامى که او را نزد معاویه فرستاده بود به جریر بن عبد اهلل البجلى

یان ن ماما بعد  چون نامه من به تو رسد ، معاویه را وادار که کارش را با ما یکسره کند و بخواه که به طور جزم تصمیم بگیرد  آنگاه مخیّرش ک

کرد ، همانند خودش عمل کن و اعالن جنگ نماى و هایشان براند یا صلحى که به خوارى بپذیرد  اگر جنگ را اختیار  جنگى که مردم را از خانه

 اگر صلح را اختیار کرد ، از او بیعت بستان  والسالم
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 نامه شماره نه

 و من كتاب له ع إلى معاويٌ 

فاّعيل ومنعونا اْلعذْ  هّنا واْجتّياح أْصلّنا وهمهوا بّنا اْلهموم و فعلوا بّنا اْلْ ب وأْحلسونا فأراد قْومنا قْتل نبّي
ّ عْن  اْلخْوف واّْضطرهونا إّلى جبٍل وْعٍر وأْوقدوا لنا نار اْلحْربّ فعزم الِله لنا على الذهبه

ْصّل و مْن أْسلمحْوزتّّه والرهْميّ ّمْن وراّء حْرمتّّه مْؤّمننا  ْجر و كافّرنا يحاّمي عّن اْلْ ّمْن قرْيٍش  يْبّيي بّذلّك اْلْ
سول هللا صلی هللا رّخْلٌو ّممها نْحن فّيّه بّّحْلٍف يْمنعه أْو عّشيرٍة تقوم دونه فهو ّمن اْلقْتّل بّمكاّن أْمٍن وكان 

ِ عليه و آله و سلم لی هللا عليه و آله و سلم  ِ قدهم أْهل بْيتّّه فوقى بّ إّذا اّْحمره اْلبْأ ّهْم أْصحابه و أْحجم النها
ٌّ فقتّل عبْيدة ْبن اْلحاّرّث يْوم بْدٍر و قتّل حْمزة يْوم أحٍد و قتّل جْعفٌر يْوم مؤْ  ّسنه يوّف و اْلْ تٌ حره السه
هادّة و لكّنه آجالهْم  هّذي أرادوا ّمن الشه و أراد مْن لْو ّشْئت ذكْرت اّْسمه ّمْثل ال

ّلْت  ْهّر إّْذ ّصْرت يْقرن بّي مْن لْم يْسع بّقدّمي و لْم تكْن له كسا عجه لْت فيا عجباً لّلده هته أجهّ هتّي و منّي بّقتّي ال
ّ على كلهّ حاٍل و  ه ّعي مدهعٍ ما ال أْعّرفه و ال أظنه الِله يْعّرفه و اْلحْمد لِلّ ه أْن يده ال يْدلّي أحٌد بّّمْثّلها إاّل

ْمرّ فلْم أره يسعنّي دْفعهمْ  أمها ما سأْلت ّمْن دْفعّ  هّي نظْرت فّي هذا اْلْ ٌّ عْثمان إّلْيك فإّن  إّلْيك وال قتل
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هّفونك  هّك و ّشقاقّك لتْعّرفنههْم عْن قلّيٍل يْطلبونك ال يكل إّلى غْيّرك ولعْمّري لئّْن لْم تْنّزْع عْن غي
هه طلٌب يسو ه أن الم  ءك ّوْجدانه و زْوٌر ال يسرهكطلبهْم فّي برهٍ و ال بْحرٍ والجبٍل وال سْهٍل إاّل لْقيانه و السه

ْهلّه  ْلّ

 ترجمه

 به معاویه  حضرت علیه السالماز نامه آن 

ز اقوم ما  قریش  آهنگ کشتن پیامبر ما کردند و خواستند که ریشه ما برکنند  پس درباره ما بارها نشستند و رأى زدند و بسا کارها کردند  

ما را وادار کردند که بر کوهى صعب زیستن گیریم ، سپس ، براى ما  زندگى شیرین منعمان نمودند و با وحشت دست به گریبانمان ساختند 

ولى خداوند خواسته بود که ما از آیین بر حق او نگهدارى کنیم و نگذاریم که کس به حریم حرمتش دست یازد  در میان  گ افروختند آتش جن

از  کردند ما ، آنان که ایمان آورده بودند ، خواستاران پاداش آن جهانى بودند و آنان که ایمان نیاورده بودند از خاندان و تبار خود حمایت مى

اش کرد و یا عشیرهزیرا یا هم سوگندى بود که از او دفاع مى   آورد از آن آزار که ما گرفتارش بودیم در امان بودیان هر که ایمان مى قریش

 به هر حال ، از کشته شدن در امان بود   خاستبه یاریش برمى 

داشت و آنها را سپر علیه و آله  اهل بیت خود را پیش مى نهادند ، رسول اهلل  صلى اهلل شد و مردم پاى واپس مى  چون کارزار سخت مى

 رد  ر روز احد ، و جعفرد  نمود  چنانکه عبیدة بن الحارث در روز بدر به شهادت رسید و حمزهاصحاب خود از ضربتهاى سخت شمشیر و نیزه مى 

 او مرگ و رسید فرا زودتر آنها مرگ ولى ، بود مى شهادت خواستار آنان چون نیز او  بیاورم را نامش خواهم اگر که بود دیگر یکى  موته جنگ

ى چون ا او را در دین سابقه و برنداشته قدمى اسالم براى من چون هرگز که ساخته کسى قرین مرا که روزگار این از شگفتا و  افتاد تأخیر به
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شناسم و نپندارم که خدا هم او  دعایى کند که من او را نمىاى که کس را بدان دسترس نیست ، مگر کسى اسابقه من نبوده است  سابقه 

 ستایم را بشناسد  در هر حال ، خدا را مى 

ه بو اما از من خواسته بودى که قاتالن عثمان را نزد تو فرستم ، من در این کار اندیشیدم  دیدم براى من میسر نیست که آنها را به تو یا 

، که اگر از این گمراهى بازنیایى و از تفرقه و جدایى باز نایستى ، بزودى آنها را خواهى شناخت که تو را دیگرى سپارم  به جان خودم سوگند 

افکنند که در بیابان و دریا و کوه و دشت به سراغشان روى  البته تو در پى یافتن چیزى هستى که یافتنش براى جویند و تو را به رنج نمىمى 

 نى هستند که دیدارشان تو را شادمان نخواهد کرد  سالم بر آنکه شایسته سالم باشدتو خوشایند نیست و اینان کسا

  

 نامه شماره ده

 و من كتاب له ع إليه أيضا 

جْت  فْت عْنك جالبّيب ما أْنت فّيّه ّمْن دْنيا قْد تبهه و كْيف أْنت صانٌّع إّذا تكشه
تّها دعْتك فأجْبتها و قادْتك فا ه بّّزينتّها و خدعْت بّلذه هه يوّشك أْن ت بْعتها و أمرْتك فأطْعتها و إّن

ْر لّما قْد نزل  ْمّر و خْذ أْهبٌ اْلّحسابّ و شمهّ يّقفك واقٌّف على ما ال يْنجّيك ّمْنه ّمجنٌّ فاْقعْس عْن هذا اْلْ
ه تْفعْل أْعلّْمك ما أْغفْلت ّمْن نْفّسك فإّنهك مْترٌف  بّك و ال تمكهّّن اْليواة ّمْن سْمّعك و إاّل
ّم و متى  ْيطان ّمْنك مْأخذه و بلغ فّيك أمله و جرى ّمْنك مْجرى الرهوحّ و الده قْد أخذ الشه
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ّ ّمْن لزوّم سو ٌّ بّيْيّر قدٍم سابّقٍ و ال شرٍف باّسقٍ و نعوذ بّالِله مه ٌّ و والة أْمّر االْ ه ابّقّ كْنتْم يا معاّويٌ ساسٌ الرهّعي
قاّء و أحذهّرك أْن تكون متماّدياً فّ  ّريرّة و قْد دعالشه ٌّ و السه ٌّ مْختلّف اْلعالنّي هّ ْمنّي ْوت إّلى ي ّغرهّة اْلْ

هنا اْلمّرين على قْلبّّه  اْلحْربّ فدعّ النهاِ جانّباً و اْخرْج إّليه وأْعّف اْلفّريقْيّن ّمن اْلّقتاّل لّتْعلم أي
ْدٍر و ْوم بواْلميطهى على بصّرّه فأنا أبوحسٍن قاتّل جدهّك و أّخيك و خالّك شْدخاً ي

هّي هاً وإّن ْيف مّعي و بّذلّك اْلقْلّب أْلقى عدوهّي ما اّْستْبدْلت ّديناًوال اّْستْحدْثت نبّي لعلى  ذلّك السه
هّذي ترْكتموه طائّّعين ودخْلتْم فّيّه مْكرّهين و زعْمت أنهك ّجْئت ثائّراً بّدّم عْثما ن اْلّمْنهاجّ ال

هّي قْد رولقْد علّْمت حْيث وقع دم عْثمان فاطْ  أْيتك تّضجه لْبه ّمْن هناك إّْن كْنت طالّباً فكأن
هّي بّجماعتّك تْدعونّي جزعاً ّمن  ْثقاّل و كأن ّمن اْلحْربّ إّذاعضهْتك ضجّيج اْلّجماّل بّاْلْ
ّ و ّهي كافّرٌة  الضهْربّ اْلمتتابّعّ و اْلقضاّء اْلواقّعّ و مصاّرع بْعد مصاّرع إّلى كّتابّ الِله

ٌٌ حائّدة جاّحدٌة أوْ   مبايّع

 ترجمه

 به معاویه حضرت علیه السالماز نامه آن 
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 گرند و خوشیها و هایش به زیبایى جلوهاى ، به کنارى روند  دنیایى که آرایه کنى اگر این حجابهاى دنیوى ، که خود را در آنها پوشیده چه مى 

دادى ، و تو را در پى خود کشید و از پى او رفتى و فرمانت داد و اطاعتش لذتهایش فریبنده است  دنیا تو را به خود فراخواند و تو پاسخش 

 اى که هیچ سپرى تو را از آسیب او نره اند  پس عنان بکش و از تاختن چه بسا ، بناگاه ، کسى تو را از رفتن باز دارد ، به گونه   کردى

اى که در راه است ، دامن بر کمر زن ، و به سخن گمراهان گوش  حادثه اى برگیر ، و براى رویارویى باباز ایست ، و براى روز حساب توشه

آگاهانم  تو مردى هستى غرقه در ناز و نعمت  شیطانت به بند کشیده و آرزوى اى ، مى فرامده  و اگر نکنى تو را از چیزى که از آن غافل مانده 

 در جریان است  خویش در تو یافته است و اینك در سراسر وجود تو چون روح و خون

اى دیرین دارید و نه در شرف مقامى  اید و حال آنکه ، نه در دین سابقه اى معاویه ، از چه زمان شما زمامداران رعیّت و والیان امر امّت بوده

باشى و نهانت چون آشکارت  دارم از اینکه ، همچنان ، مفتون آرزوهاى خویشبریم به خدا از شقاوتى دامنگیر  و تو را بر حذر مىرفیع  پناه مى 

 نباشد 

 از مرا به جنگ فراخواندى  مردم را به یکسو نه ، خود به تن خویش به پیکار من آى  دو سپاه را از آن معاف دار تا همگان بدانند که کدامیك

 ما قلبش را زنگ گناه تیره کرده است و پرده غفلت بر دیدگانش افتاده

 شمند با دل همان با و است من با شمشیر همان اکنون  شکافتم سرشان بدر روز در  دایى تو و برادر تومن ابو الحسنم  کشنده نیاى تو و 

اخل ن دآ در اکراه به و کردید ترکش اختیار به شما که هستم روشى و راه همان بر  نو پیامبرى نه و ام برگزیده دیگرى دین نه  شوم مى روبرو

 شدید 

دانى که خون عثمان در کجا ریخته شده ، پس آن را از همانجا بطلب ، اگر به خونخواهى او اى ، مى خونخواهى عثمان آمده اى که براى  پنداشته

نالند  نالى آنسان ، که شتران گرانبار از سنگینى بار خود مى  بینمت که چون جنگ بر تو دندان فرو برد ، مىاى  گویى چنان است که مى آمده 
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که ، خوانند ، حال آننالند و مرا به کتاب خدا مىکه سپاهیانت درگیر و دار ضربتهاى پیاپى و حوادث دردناك و سرنگون شدنها مى بینم و مى 

 مشتى کافرند و منکر یا بیعت کرده و بیعت شکسته

 

 نامه شماره يازده

 و من وصيٌ له ع وصى بها جيشا بعثه إلى العدو 

ْشراّف أْو ّسفاحّ اْلجّباّل أْو أثْ  ْنهاّر فإّذا نزْلتْم بّعدوهٍ أْو نزل بّكْم فْليكْن معْسكركْم فّي قبّل اْلْ ناّء اْلْ
كْيما يكون لكْم ّرْدءاً ودونكْم مردهاً وْلتكْن مقاتلتكْم ّمْن وْجٍه واّحٍد أّواْثنْيّن و اّْجعلوا لكْم 

ه يْأتّيكم اْلعدوه ّمْن مكاّن مخاف رقباء فّي صياّصي اْلجّباّل و مناّكبّ  ٌٍ أْو أْمٍن واْعلموا اْلّهضابّ لّئال
هاكْم و التهفرهق فإّذا نزْلتْم فاْنّزلواجّميعاً و  ٌّ طالئّعهْم و إّي م مٌ اْلقْوّم عيونهْم و عيون اْلمقدهّ أنه مقدهّ

ْيل فاْجعلواالرهّما
ه ه ح كّفه إّذا اْرتحْلتْم فاْرتّحلوا جّميعاً و إذاغّشيكم الل ًٌ و ال تذوقواالنهْوم إاّل

 ّغراراً أْو مْضمضًٌ 

 ترجمه
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 فرستاد هنگامى که سپاهى بر سر دشمن مى  حضرت علیه السالمسفارشى از آن 

شما  اها باشد تچون بر دشمن فرود آمدید یا دشمن بر شما فرود آمد ، باید که لشکرگاهتان بر فراز بلندیها یا دامنه کوهها یا در بین رودخانه

ها بگمارید تا مباد ، که دشمن از  بانها بر سر کوهها و تپهرا پناهگاه بود و دشمن را مانع  و باید که جنگتان در یك سو باشد یا دو سو  و دیده

ست ، و چشمان دانید ، بناگاه ، بر شما تاخت آورد  بدانید که مقدمه لشکر ، همان چشمان لشکر اترسید یا خود را در امان مى جایى که مى 

کنید همه کوچ کنید  هنگامى که شب آیید همه فرود آیید ، و چون کوچ مى داران هستند  از پراکندگى بپرهیزید  چون فرود مى  مقدمه ، طالیه

 ها را گرداگرد خود قرار دهید  به خواب مروید یا اندك اندك بخوابیددر رسید ، نیزه

  

 نامه شماره دوازده

 ع وصى بها معقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام في ثالثٌ آالف مقدمٌ له و من وصيٌ له 

ه مْن قاتلك و ّسّر اْلبْردْيّن وغوهّ  هّذي ال بده لك ّمْن لّقائّّه و ال مْنتهى لك دونه و ال تقاتّلنه إاّل هقّ الِله ال ْر اّت
هْيّل فإّنه  ْيّر وال تّسْر أوهل الل ْح فّيّه بدنك و روهّْح الِله جعله سكناً وقدهره مقاماً ال ظْعناً فأرّ بّالنهاِّ ورفهّْه فّي السه

ّ فإّذا لّقيت  ٌّ الِله حر أْو ّحين يْنفجّر اْلفْجر فّسْر على برك ظْهرك فإّذا وقْفت ّحين يْنبّطح السه
 و اْلعدوه فّقْف ّمْن أْصحابّك وسطاً و ال تْدن ّمن اْلقْوّم دنوه مْن يّريد أْن يْنّشب اْلحْرب
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ْم قْبل دعائّّهْم و التباعْد عْنهْم تباعد مْن يهاب اْلبْأِ حتهى يْأتّيك أْمّري و ال يْحّملنهكم شنآنهْم على قّتالّهّ 
ّْعذاّر إّلْيّهمْ   اْلْ

 ترجمه

 فرستاد هزار سپاهى بر مقدمه به شام مى به معقل بن قیس الریاحى فرمود ، آنگاه که او را به سه حضرت علیه السالمسفارشى از آن 

بتدا ا در ااز خدایى که بناچار ، روزى با او دیدار خواهى کرد و جز درگاه او پایانى ندارى ، بترس  جنگ مکن مگر با آنکه با تو بجنگد  و لشکرت ر

و به هنگام گرماى نیمروز فرود آر  و مرکبها را خسته مدار ، و در آغاز شب ، لشکر را به حرکت در میاور که یا انتهاى روز به حرکت درآور 

خداوند شب را براى آسودن قرار داده  و آن را براى درنگ کردن مقرر کرده نه سیر و سفر  به هنگام شب خود و مرکبت را از خستگى برآور  

یا زمان دمیدن سپیده به برکت خداوندى حرکت کن هرگاه با دشمن رویاروى شدى ، خود در میانه لشکرت و چون برآسودى ، یا هنگام سحر و 

قرار گیر و به دشمن چنان نزدیك مشو که پندارد قصد حمله دارى و چندان دور مایست که چون کسى باشى که از جنگ بیمناك است تا فرمان 

 پیش از آنکه به اطاعتشان فراخوانى و حجّت را بر آنان تمام کنى ، جنگ را بیاغازى من به تو رسد  کینه آنان تو را وادار نکند که

  

 نامه شماره سيزده

 و من كتاب له ع إلى أميرين من أمراء جيشه 
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ْشتر فاْسمعا له و أّطيعا و اّْجعال هّّزكما مالّك ْبن اْلحاّرثّ اْلْ ه و قْد أمهْرت علْيكما و على مْن فّي حي
ْسراع إّلْيّه أْحزم و ال إّْسراعه ّدْرعاً و  ّ هه ّممهْن ال يخاف وْهنه والسْقطته و ال بْطؤه عمها اْلْ ّمجنهاً فإّن

 إّلى ما اْلبْ ء عْنه أْمثل

 ترجمه

 به دو تن از امیران لشکرش  حضرت علیه السالماز نامه آن 

ت امیر کردم  به سخنش گوش دهید و فرمانش برید  او را زره و من ، مالك بن الحارث االشتر را بر شما و همه سپاهیانى که در فرمان شماس

ورزد و نه آنجا که کند و نه خطا و نه آنجا که باید درنگ کند ، شتاب مى سپر خود قرار دهید  زیرا مالك کسى است که نه در کار سستى مى 

 کندباید شتاب ورزد ، درنگ مى 

  

 نامه شماره چهارده

 و من وصيٌ له ع لعسكره قبل لقاء العدو بصفين 
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هاهْم حتهى يْبدءوك ٌٍ و تْرككْم إّي ّ على حجه هكْم بّحْمّد الِله ٌٌ أْخرى ال تقاتّلوهْم حتهى يْبدءوكْم فإّن ْم حجه
ّ فال تْقتلوا مْدبّراً و ال تّصيبوا مْعّوراً و ال تجْ  ّهزوا على لكْم علْيّهْم فإّذا كانّت اْلهّزيمٌ بّإّْذّن الِله

ههنه ضّعيفات اْلقوى  جّريحٍ وال تّهيجواالنهّساء بّأًذى و إّْن شتْمن أْعراضكْم و سبْبن أمراءكْم فإّن
ههنه لمْشّركاٌت وإّْن كان الرهجل ليتناول اْلمْرأة  ْنفسّ واْلعقوّل إّْن كنها لنْؤمر بّاْلكفهّ عْنهنه وإّن واْلْ

ٌّ بّاْلفْهّر أّو اْلّهر ه هر بّها وعّقبه ّمْن بْعّدهّ فّي اْلجاّهلّي  اوّة فيعي

 ترجمه

 به سپاهش پیش از دیدار با دشمن در صفین  حضرت علیه السالمسفارشى از آن 

ر دیگبا آنان مجنگید تا آنان جنگ را بیاغازند  سپاس خدا را ، که حجت با شماست  و اگر واگذارید تا آنان جنگ را آغاز کنند ، این هم حجتى 

گریزد ، مکشید و آن را که از پاى و زیان ایشان  هرگاه ، به اذن خدا ، روى به هزیمت نهادند ، کسى را که پشت کرده و مى  است به سود شما

 انتانافتاده است ، آسیب مرسانید و مجروح را زخم مزنید و زنان را میازارید و آنان را به خشم میاورید ، هرچند ، آبروى شما بریزند یا امیر

اند و به نفس و عقل ضعیف  حتى در زمانى که زنان مشرك بودند ، ما را گفته بودند که از آنان دست  هند  که زنان به جسم ناتوانرا دشنام د

کرد او را و فرزندانش را ، که پس از او مى باز داریم  در زمان جاهلیت ، رسم بر آن بود که اگر مردى با سنگ یا چوبدستى به زنى تعرض مى 

 نمودندکردند و سرزنش مىعیب مى  آمدند ،
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 نامه شماره پانزده

 و من دعاء له ع كان ع يقول إذا لقي العدو محاربا 

ْقدام  ْبصار و نّقلّت اْلْ ْعناق وشخصّت اْلْ ههمه إّلْيك أْفضّت اْلقلوب ومدهّت اْلْ الل
نآّن و جاشْت مراّجل  ههمه قْد صرهح مْكنون الشه ْبدان الل ها وأْنّضيّت اْلْ ههمه إّن ْضياّن الل اْلْ
هنا اْفتْح بْيننا و بْين قْوّمنا بّ  هّنا و كْثرة عدوهّنا و تشتهت أْهوائّنا رب ّ و أْنت خْير نْشكو إّلْيك غْيبٌ نبّي اْلحقه

 اْلفاتّّحين

 ترجمه

 فرمود  شد چنین مىهنگامى که آن حضرت  علیه السالم  به عزم جنگ ، با دشمن روبرو مى 

لها به تو نزدیك شده و گردنها به سوى تو کشیده شده و چشمها به درگاه تو خیره و پاها به آستان تو به راه افتاده و بدنها نزار بارخدایا ، د

 ىکنم ، نبودن پیامبرمان را و فراوانها به جوشش آمده  بارخدایا ، به تو شکوه مى  هاى پنهان آشکار گشته و دیك کینهگردیده  بار خدایا ، کینه 

 اى پروردگار ، ما میان ما و قوم ما بحق راهى بگشا که تو بهترین راهگشایان هستى» دشمنانمان را و پراکندگى خواستهایمان را  
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 نامه شماره شانزده

 و كان يقول ع ْلصحابه عند الحرب 

يوف  ،و أْعطوا السه ٌٌ ٌٌ بْعدها حْمل نه علْيكْم فرهٌة بْعدها كرهٌة،وال جْول قوقها، و حال تْشتده
ّ والضهْرّب  ْعّسيه ْعّن الده

ئوا لّْلجنوبّ مصاّرعها،واْذمرواأْنفسكْم على الطه وطهّ
ٌه و برءالنهسمٌ ما أْسلمواو  هّذي فلق اْلحب هه أْطرد لّْلفشّل فوال ْصوات فإّن ّ وأّميتوا اْلْ لْحّفيه ّ

الطه
 روهلكّّن اّْستْسلموا وأسرهوا اْلكْفر فلمها وجدوا أْعواناً علْيّه أْظه

 ترجمه

 فرمود هنگام جنگ به یاران خود مى 

اى بود  حقّ شمشیرهاتان را ادا کنید و بر شما گران نیاید ، گریختنى که پس از آن بازگشتنى باشد ، یا واپس نشستنى که از پى آن حمله

و ضربتهایتان سخت و کشنده باشد  آوازها را  ها را بشکافدهایتان تنپهلوهاى دشمن را بر خاك هالك آورید  همواره آزمند آن باشید که نیزه

کند  سوگند به کسى که دانه را شکافته و جانداران را آفریده ، که ها حبس کنید ، که این سکوت سستى را از مرد جنگجو دور مى در سینه 

 انى بیابند ، آشکارش سازنداند و چون یاراند  و کفر را در دل نهان داشتهاند بلکه تسلیم شده اینان اسالم را نپذیرفته
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 نامه شماره هفده

 و من كتاب له ع إلى معاويٌ جوابا عن كتاب منه إليه 

ْعّطيك اْليْوم ما منْعتك أْمسّ و أمها قْولك إّنه  هّي لْم أكْن ْلّ ام فإّن و أمها طلبك إّليه الشه
ٌّ و مْن  ه حشاشاتّ أْنفسٍ بّقيْت أال ومْن أكله اْلحقه فإّلى اْلجنه اْلحْرب قْد أكلّت اْلعرب إاّل

كهّ ّمنهّي على اّل فلْست بّأْمضأكله اْلباّطل فإّلى النهارّ و أمها اْسّتواؤنا فّي اْلحْربّ و الرهّج ى على الشه
ها بنو  ّخرّة و أمها قْولك إّن ْنيا ّمْن أْهّل اْلّعراقّ على اآلْ اّم بّأْحرص على الده اْليّقيّن و لْيس أْهل الشه
عْبّدمناٍف فكذلّك نْحن ولّكْن لْيس أميٌه كهاّشٍم وال حْرٌب كعْبّد اْلمطهّلّب و ال أبو سْفيان 

ّصيقّ وال اْلمّحقه كاْلمْبّطّل وال كأبّي طالٍّب 
ه لّيقّ وال الصهّريح كالل

وال اْلمهاّجر كالطه
هتّي اْلمْؤّمن كاْلمْدّغّل و لبّْئس اْلخْلف خْلٌف يْتبع سلفاً هوى فّي ناّر جهنهم و فّي أْيّدينا بْعد فْضل النهب وهّة ال

لّيل و لمها أْدخل ا  له هّذّه لِله اْلعرب فّي ّدينّّه أْفواجاً و أْسلمْت أْذلْلنا بّها اْلعّزيز و نعْشنا بّها الذه
ْبقّ بّسْبّقهّ  ًٌ على ّحين فاز أْهل السه ًٌ و إّمها رْهب يّن إّمها رْغب مهٌ طْوعاً و كْرهاً كْنتْم ّممهْن دخل فّي الدهّ ْم اْلْ
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ْيطاّن فّيك نّصيباً و ال ع وهلون بّفْضلّّهْم فال تْجعلنه لّلشه ى نْفّسك سبّيالً و لوذهب اْلمهاّجرون اْلْ
الم   السه

 ترجمه

 در پاسخ نامه معاویه  حضرت علیه السالماز نامه آن 

 ام امروز به تو نخواهم داد کرده خواهى و من چیزى را که دیروز از تو منع مى شام را از من مى 

گویى که جنگ ، عرب را خرد و تباه کرد و اکنون او را جز نیم نفسى نمانده است ، بدان که هر کس که در راه حق کشته شده به  امّا اینکه مى

 بهشت رفته و هر که در راه باطل جان باخته به جهنم  اما این سخن تو که ما در جنگ و مردان جنگى برابریم ، نه چنین است  تو اهل شکى و

 اند ن مرد یقینم  و آن قدر که مردم شام به دنیا آزمندند ، بیشتر از آن مردم عراق به آخرت دلبسته م

بو ا اما این سخنت که گویى ، ما فرزندان عبد مناف هستیم ، آرى ما نیز چنین هستیم ، ولى امیه کجا و هاشم کجا  حرب کجا و عبد المطلب کجا 

 تهبس خاندانى به را خود آنکه با ، دارد آشکار و صریح نسبى آنکه و  نسبت چه  در راه خدا را با آزاد کردها سفیان کجا و ابو طالب کجا  مهاجر

ا  و چه بد فرزندى است ، آنکه پیرو کج دغلکار و  کجا مؤمن و ، نبود است باطل بر آنکه همتاى است حق بر آنکه  نباشد برابر هرگز ، است

اند  افزون بر اینها ، ما را فضیلت نبوّت است که به نیروى آن عزیزان را ذلیل کردیم و ذلیالن پدرانى است که همه در دوزخ سرنگون شده 

 را نیرو و توان بخشیدیم 
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اسالم آورد و برخى بکراهت ، شما از آن گروه بودید که  هنگامى که خداوند عرب را گروه گروه به دین خود درآورد و این امت برخى برضا

 اگر اسالم را پذیرفتند یا به سبب رغبت به دنیا بود یا از بیم جان  و این به هنگامى بود که پیشى گرفتگان به سبب پیشى گرفتنشان ، به

مند مساز و او را بر نفس خود مسلط  ا از خود بهرهپیروزى رسیده بودند و مهاجران ، نخستین نصیب خود از فضیلت برده بودند  پس شیطان ر

 منماى

  

 نامه شماره هجده

 و من كتاب له ع إلى عبد هللا بن عباِ و هو عامله على البصرة 

ْحساّن إّلْيّهْم و اْحلْل عْقدة  ّ واْعلْم أنه اْلبْصرة مْهبّ  إّْبلّيس ومْيّرِ اْلّفتّن فحاّدْث أْهلها بّاْلْ
ه اْلخْوّف عْن قلوبّّهْم و قْد بلينّي تنمهرك لّبنّي تّميٍم و ّغْلظتك علْيّهْم و إّنه بنّي تّميٍم لْم يّيْب لهمْ   نْجٌم إاّل

ههْم لمْ  ًٌ نحْ  طلع لهْم آخر و إّن ًٌ خاصه ًٌ و قراب ٌٍ و ال إّْسالٍم و إّنه لهْم بّنا رّحماً ماسه ه ن يْسبقوا بّوْغٍم فّي جاّهلّي
هاِّ رّحمك الِله فّيما جرى على لّسانّك و  مْأجورون على ّصلتّها و مْأزورون على قّطيعتّها فاْربْع أبا اْلعب

ها شّريكاّن فّي ذلّك و كْن  و  ّعْند صالّحّ ظنهّي بّك و ال يّفيلنه رْأيّي فّيكيّدك ّمْن خْيٍر و شرهٍ فإّن
الم   السه
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 ترجمه

بها  ها و آشوبه ابن عباس ، عامل او در بصره بدان ، که بصره جایگاه فرود آمدن ابلیس است و کشتگاه فتنه حضرت علیه السالماز نامه آن 

 پس ،

اى  از بگشاى  به من خبر رسیده که با بنى تمیم بدخویى و درشتى کرده  مردم آنجا را به نیکى کردن خوشدل نماى و گره وحشت از دلهایشان

جویى ، کس همانند آنها  اى غروب نکرد ، مگر آنکه در میان آنها ستاره دیگرى طلوع نمود  در جاهلیت و اسالم ، در کینهمیان بنى تمیم ستاره 

 ، که اگر آن را مراعات کنیم ، پاداش یابیم و اگر نکنیم ، مرتکب گناه شده نبوده است  ایشان را با ما پیوند خویشاوندى و قرابت خاص است

 و شریکیم آن در دو هر ما که ، کن مدارا ، شود مى جارى تو دست بر بدى و نیکى از آنچه در ، کناد رحمت خدایت  ایم  پس اى ابو العباس

 نگردد انم به تو نیکو گردد و اندیشه ام درباره تو بدگم که باش چنان

  

 نامه شماره نوزده

 و من كتاب له ع إلى بعض عماله 

أمها بْعد فإّنه دهاقّين أْهّل بلّدك شكْوا ّمْنك ّغْلظًٌ و قْسوًة و اْحتّقاراً و جْفوًة و نظْرت 
هّيّن تشوبه  ْن يْدنْوا لّّشْرّكّهْم وال أْن يْقصْوا و يْجفْوا لّعْهّدّهْم فاْلبْس لهْم ّجْلباباً ّمن الل فلْم أرهْم أْهالً ْلّ
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ّة و داّوْل لهْم ب ده ّ ْدناّء و بّطرٍف ّمن الشه ّ ٌّ و اْمزْج لهْم بْين التهْقّريّب واْلْ ْين اْلقْسوّة والرهْأف
ْقصاّء إّْن شاء الِله  ّ ْبعاّد واْلْ ّ  اْلْ

 ترجمه

 فرمود هنگام جنگ به یاران خود مى 

 شمشیرهاتان را ادا کنید واى بود  حقّ  بر شما گران نیاید ، گریختنى که پس از آن بازگشتنى باشد ، یا واپس نشستنى که از پى آن حمله

ها را بشکافد و ضربت هایتان سخت و کشنده باشد  آوازها هایتان تنپهلوهاى دشمن را بر خاك هالك آورید  همواره آزمند آن باشید که نیزه 

 و جانداران را آفریده ، کهکند  سوگند به کسى که دانه را شکافته ها حبس کنید ، که این سکوت سستى را از مرد جنگجو دور مى را در سینه 

 اند و چون یارانى بیابند ، آشکارش سازنداند  و کفر را در دل نهان داشته  اند بلکه تسلیم شدهاینان اسالم را نپذیرفته 

  

 نامه شماره بيست

د هللا و من كتاب له ع إلى زياد ابن أبيه و هو خليفٌ عامله عبد هللا بن عباِ على البصرة و عب
 مير المؤمنين ع يومئذ عليها و على كور اْلهواز و فارِ و كرمان و غيرها عامل أ
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ّ قسماً صاّدقاً لئّْن بلينّي أنهك خْنت ّمْن فْي  هّي أْقّسم بّالِله  كبّيراً ّء اْلمْسّلّمين شْيئاً صّييراً أوْ و إّن
ْمّر و ا ًة تدعك قلّيل اْلوْفّر ثّقيل الظهْهّر ضئّيل اْلْ نه علْيك شده الم ْلشده  لسه

 ترجمه

راند و ابن عباس خود از جانب على  ع  فرمانروایى این نامه را به زیاد بن ابیه نوشته است که از سوى عبد اهلل بن عباس بر بصره فرمان مى 

 اهواز و فارس و کرمان را داشت 

ت اى ، چنان بر تو سخ خورم ، سوگندى راست که اگر به من خبر رسد که در غنایم مسلمانان به اندك یا بسیار خیانت کرده به خدا سوگند مى

 گیرم که کم مایه مانى و بار هزینه عیال بر دوشت سنگینى کند و حقیر و خوار شوى  و السالم 

 و يک نامه شماره بيست 

و من کتاب له عليه السالم  الي زياد ايضا فدع االسراف مقتصدا ، واذکر في اليوم 
و امسک من المال بقدر ضرورتک ، و قدم الفضل ليوم حاجتک  اترجو ان  غدا ، 

يعطيک هللا اجر المتواضعين و انت عنده من المتکبرين  و تطمع و انت متمرع في 
النعيم ، تمنعه الضعيف واالرمله ان يوجب لک ثواب المتصدقين   و انما المرء مجزي بما 

 اسلف وقادم علي ما قدم ، والسالم 
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 ترجمه

دار ا به مقنیز از نامه های امام علیه السالم به زیاد  اسراف را کنار بگذار و میانه روی را پیشه کن از امروز به فکر فردا باش  و از اموال دنی 

اضعان ضرورت برای خویش نگاه دار و زیادی را برای روز نیازت از پیش بفرست  و برای قیامت ذخیره کن    آیا امید داری خداوند ثواب متو

 یرا به تو دهد در حالیکه در پیشگاهش از متکبران باشی  و آیا طمع داریکه ثواب انفاق کنندگان را به تو عنایت کند در صورتی که در زندگ

نچه آ پر نعمت و ناز قرار داری و مستمندان و بیوه زنان را از آن منع میکنی  بدان انسان با آنچه از پیش فرستاده پاداش داده می شود و به

 قبال برای خود نزد خدا ذخیره کرده وارد می گردد  والسالم 

  نامه شماره بيست و دو

و من کتاب له عليه السالم  الي عبد هللا بن العباِ رحمه هللا تعالي ، و کان عبد هللا يقول ما  
انتفاعي بهذا لي هللا عليه و آله ، کرسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم انفعت بکالم بعد کالم 

الکالم    اما بعد ، فان المرء قد يسره درک ما لم يکن ليفوته و يسوؤه فوت ما لم يکن ليدرکه ،  
فليکن سرورک بما نلت من آخرتک  و ليکن اسفک علي ما فاتک منها ، و ما نلت من دنياک فال 

 ما بعد الموت ا ، وليکن همک فيتکثر به فرحا ،  و ما فاتک منها فال تاِ عليه جزع

 ترجمه



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

354 

از نامه های امام علیه السالم  به عبداله بن عباس عبداله ابن عباس همواره می گفت  پس از سخنان پیامبر اسالم  ص  هیچ سخنی را به  

تش نمی رفت  و گاهی ناراحت اندازه این سخن سودمند نیافتم  اما بعد انسان گاهی مسرور می شود به خاطر رسیدن به چیزیکه هرگز از دس

می شود به خاطر از دست دادن چیزیکه هرگز به آن نمی رسید  خوشحالی تو باید از چیزی باشد که در طریق آخرت نائل شده ای و تاسف تو 

که از دنیا از دست  باید از اموری باشد که مربوط به آخرت است و از دست داده ای به آنچه از دنیا می رسی آنقدر خوشحال مباش  و آنچه را

 می دهی بر آن تاسف مخور و جزع مکن همتت در آن باشد که پس از مرگ به آن خواهی رسید 

 نامه شماره بيست و سه 

م  ان و من کالم له عليه السالم  قاله قبل موته علي سبيل الوصيه لما ضربه ابن ملجم لعنه هللا   وصيتي لک 
مودين ، و صلي هللا عليه و آله فال تضيعوا سنته  اقيموا هذين الع مـحمدال تشرکوا باهلل شيئا ، و 

اوقدوا هذين المصباحين ، و خالکم ذم  انا باالمس صاحبکم ، واليوم عبره لکم ، و غدا 
و هو لکم حسنه  ان ابق فانا ولي دمي ، و ان افن فالفناء ميعادي ، و ان اعف فالعفو لي قربه ، مفارقکم 

لع حبون ان ييفر هللا لکم    و هللا ما فجاني من الموت وارد کرهته ، و ال طا، فاعفوا   اال ت
انکرته ،  و ما کنت اال کقارب ورد ، و طالب وجد ،  و ما عند هللا خير لالبرار    
قال السيد الشريف رضي هللا عنه  اقول   و قد مضي بعض هذا الکالم فيما تقدم من 

    ه اوجبت تکريرهالخطب ، اال ان فيه ها هنا زياد



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

355 

 ترجمه

از سخنان امام علیه السالم هنگامی که ابن ملجم ویرا ضربت زدسخنان ذیل را پیش از مرگش به عنوان وصیت فرمود   وصیت من به شما  

ص  را ضایع مگردانید  این دو ستون دین را استوار برپا دارید و این دو چراغ را روشن   مـحمداین است که بخدا شرك نورزید و سنت 

 هنگهدارید و دیگر از هیچ مالمت و مذمتی نترسید   من دیروز همچون شما بودم امروز باعث عبرت شما و فردا از شما جدا خواهم شد  اگر زند

قرارگاه من است  اگر عفو کنم عفو برای من موجب تقرب به خدا است  و برای شما نیکی  بمانم خود ولی خون خویشم و اگر بمیرم مرگ میعاد و

و حسنه است بنا براین عفو کنید آیا دوست ندارید خدا شما را مشمول عفو و آمرزش خویش قرار دهد  به خدا سوگند چیزی از نشانه های 

طالیه ای از آن آشکار نشده که من آن را زشت بشمارم   من نسبت به مرگ مرگ ناگهان به من روی نیاورده که من از آن ناخشنود باشم و 

همچون کسی هستم که شب هنگام در جستجوی آب باشد و ناگهان به آن برسد و یا همچون کسی که گمشده خویش را پیدا کند و آنچه نزد 

ر ضمن خطبه ها  کالم   گذشت ولی به خاطر اضافه ای خدا است برای نیکان بهتر است   سیدرضی می گوید  قسمتی از این سخن در گذشته د

   که در اینجا بود آن را تکرار کردیم

  نامه شماره بيست و چهار

دهللا و من وصيه له عليه السالم  بما يعمل في امواله ، کتبها بعد منصرفه من صفين   هذا ما امر به عب
ليولجه به الجنه ، و يعطيه به االمنه  منها   هللا ، علي بن ابي طالب امير المؤمنين في ماله ، ابتياء وجه 

 فانه يقوم بذلک الحسن بن علي ياکل منه بالمعروف ،  و ينفق منه بالمعروف ، فان حدث بحسن
حدث و حسين حي ،  قام باالمر بعده ، و اصدره مصدره  و ان البني فاطمه من صدقه علي 
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اء وجه هللا ،  و قربه م بذلک الي ابني فاطمه ابتيمثل الذي لبني علي ،  و اني انما جعلت القيا
ه  و لي هللا عليه و آله ، و تکريما لحرمته ، و تشريفا لوصلترسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم الي 

يشترط علي الذي يجعله اليه ان يترک المال علي اصوله ،  و ينفق من ثمره حيث امر به وهدي له 
نخيل  هذه القري وديه حتي تشکل ارضها غراسا  و من کان من امامي الالتي و اال يبيع من اوالد 

اطوف عليهن لها و لد ، او هي حامل ،  فتمسک علي ولدها و هي من حظه ، فان مات ولدها 
و هي حيه فهي عتيقه ،  قد افرج عنها الرق ، و حررها العتق  قال الشريف  قوله عليه السالم في هذه 

حتي تشکل ارضها    يبيع من نخلها وديه   ، الوديه  و جمعها ودي و قوله عليه السالمالوصيه   و اال 
غراسا   هو من افصح الکالم ، و المراد به ان االرض يکثر فيها غراِ النخل حتي يراها الناظر 

 علي غير تلک الصفه التي عرفها بها فيشکل عليه امرها و يحسبها غيرها 

 ترجمه

لیه السالم در مورد مصرف اموالش بعد از وفات او است این وصیت را پس از بازگشت از صفین مرقوم فرموده است   این از وصیتهای امام ع 

دستوری است که بنده خدا علی ابن ابیطالب امیرمؤمنان در مورد چگونگی تصرف در اموالش به خاطر خشنودی خدا داده است  تا از این طریق 

مساز بهشت سازد و امنیت و آرامش در سرای دیگر به او عنایت کند   از آن جمله است  سرپرستی آن به عهده خداوند وی را قرین رحمت و د

حسن بن علی است که به طور شایسته از آن مصرف کند  و به طور شایسته از آن انفاق نماید  اگر برای حسن پیش آمدی کند و حسین زنده 
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به جای وی وظیفه را انجام دهد   پسران فاطمه همان مقدار سهم از این مال دارند که پسران است  او سرپرستی آن را به عهده بگیرد و 

و به خاطر تقرب به رسول اهلل  ص  و بزرگداشت حرمت او و احترام  علی ع   و اینکه سرپرستی آن را به پسران فاطمه واگذاردم به خاطر خدا 

ل در دست او است شرط می کنم که اصل مال را حفظ کند  و تنها از میوه و درآمدش در پیوند خویشاوندیش می باشد  و با کسیکه این اموا

اد بآن راهیکه به او دستور داده ام انفاق نماید و از نهالهای نخل چیزی نفروشد  تا همه این سرزمین یك پارچه زیر پوشش نخل قرار گیرد و آ

و صاحب فرزند یا حامله است  از فروش او بخاطر سهم فرزندش خودداریشود و اگر  شود   و هر کدام از کنیزانم که با او هم بستر شده ام

امام علیه بند بردگی از گردنش برداشته و جزو آزادشدگان قرار گیرد   سیدرضی می گوید  در سخن  کودکش مرد و او زنده است آزاد باشد 

و اال یبیج من نخلها ودیه ودیه به معنی نهال نخل و جمع آن ودی بر وزن علی می باشد و جمله دیگر امام که حتی تشکل ارضها غراسا  السالم 

   فصیحترین سخن است و منظور این است که زمین پر از نخل شود که جز نخل چیز دیگری به چشم نیاید

 نامه شماره بيست و پنج 

و من وصيه له عليه السالم  کان يکتبها ان يستعمله علي الصدقات قال الشريف  و انما ذکرنا 
هنا جمال ليعلم بها انه عليه السالم کان يقيم عماد الحق ، و يشرع امثله العدل ، في صيير االمور و 

ما  و ال تجتازن لکبيرها و دقيقها و جليلها  انطلق علي تقوي هللا وحده ال شريک له ، و ال تروعن مس
 عليه کارها ، و ال تاخذن منه اکثر من حق هللا في ماله ،  فاذا قدمت علي الحي فانزل بمائهم من غير

ال تخدج بالتحيه  ان تخال  ابياتهم ،  ثم امض اليهم بالسکينه والوقار ، حتي تقوم بينهم فتسلم عليهم ،  و
اموالکم ، فهل   و خليفته ،  الخذ منکم حق هللا فيلهم ، ثم تقول  عباد هللا ، ارسلني اليکم ولي هللا
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ال فال تراجعه ،  و ان انعم لک منعم فانطلق معه   هلل في اموالکم من حق فتؤدوه الي وليه  فان قال قائل
ن من غير ان تخيفه او توعده او تعسفه او ترهقه  فخذ ما اعطاک من ذهب او فضه ، فان کا

خل عليها دخول متسل  عليه اال باذنه  فان اکثرها له ، فاذا اتيتها فال تد له ماشيه او ابل فال تدخلها
عين ثم و ال عنيف به  و ال تنفرن بهيمه و ال تفزعنها ، و ال تسوءن صاحبها فيها ،  واصدع المال صد
اختار  خيره ، فاذا اختار فال تعرضن لما اختاره  ثم اصدع الباقي صدعين ، ثم خيره ، فاذا

اقبض حق هللا منه  فان ن لما اختاره  فال تزال کذلک حتي يبقي ما فيه وفاء لحق هللا في ماله ، ففال تعرض
ه و استقالک فاقله ، ثم اخلطهما ثم اصنع مثل الذي صنعت اوال  حتي تاخذ حق هللا في مال
من تثق  ال تاخذن عودا و ال هرمه و ال مکسوره و ال مهلوسه ، و ذات عوار ،  و ال تامنن عليها اال

و ال توکل بها اال ناصحا شفيقا و امينا  بدينه ، رافقا بمال المسلمين  حتي يوصله الي وليهم فيقسمه بينهم ، 
و ال مليب و ال متعب ثم احدر الينا ما اجتمع عندک   حفيظا ، غير معنف و ال مجحف ، 

و ال  ين فصيلها ، ناقه و بنصيره حيث امر هللا به ، فاذا اخذها امينک فاوعز اليه اال يحول بين 
بينها ،   يمصر لبنها فيضر ذلک بولدها ،  و ال يجهدنها رکوبا ، وليعدل بين صواحباتها في ذلک و
عن نبت  و ليرفه علي الالغب ، وليستان بالنقب و الضالع  وليوردها ما تمر به من اليدر ،  و ال يعدل بها



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

359 

،  وليمهلها عند النطاف  االرض الي جواد الطرق ، وليروحها في الساعات
ها علي واالعشاب حتي تاتينا باذن هللا بدنا منقيات ،  غير متعبات و ال مجهودات ، لنقسم

کتاب هللا و سنه نبيه صلي هللا عليه و آله  فان ذلک اعظم الجرک ، و اقرب 
 لرشدک ، ان شاء هللا 

 ترجمه

از سفارشهای امام علیه السالم به افرادی که مامور جمع آوری زکات ازطرف او می شدند  شریف رضیمی گوید  ما قسمتی از این وصیت را در  

همواره ارکان حق را بپامی داشت و فرمان به عدل را صادر می کرد در کارهای کوچك یا بزرگ  امام علیه السالم اینجا آوردیم تا معلوم گردد 

زش یا کم ارزش   با تقوا و احساس مسك ولیت در برابر خداوند یکتا و بی شریك حرکت کن و در این راه هیچ مسلمانی را مترسان  و بر پرار

 وسرزمین او ناخشنود مگذر بیش از آنچه از حق خداوند در اموالش است از او مگیر  پس آنگاه که به آبادی قبائل رسیدی در کنار آب فرود آی

ه هاشان مشو  سپس با آرامش و وقار به سوی آنان برو تا در میان آنها قرار گیری به آنها سالم کن  و از اظهار تحیت بخل مورز پس داخل خان

ال مواز آن به آنان می گوئی ای بندگان خدا مرا ولی خدا و خلیفه اش به سوی شما فرستاده  تا حق خدا را که در اموالتان است بگیرم آیا در ا

ی از خدا هست که آنرا به نماینده اش بپردازید   اگر کسی گفت نه دیگر به او مراجعه مکن  و اگر کسی پاسخ داد بلی همراهش برو شما حق

ا شتر بود یاما نه اینکه او را بترسانییا تهدید کنی یا او را به کار مشکلیمکلف سازی هر چه از طال یا نقره به تو داد بستان و اگر دارایگوسفند 

ون اذن او داخل آن مشو  زیرا بیشتر آنها از آن او است و آنگاه که داخل شدی همچون شخص مسلط و سختگیر رفتار مکن  حیوانیرا فرار بد

مده و ناراحت مساز و در میان آنها صاحبش را ناراحت مکن   به هنگام گرفتن حق خدا   حیوانات را دو قسمت کن و صاحبش را مخیر ساز که 

انتخاب کند و در انتخابش به او اعتراض مکن  بعد قسمت باقیمانده را دو نیمه کن و ویرا مخیر ساز یکیرا انتخاب کند باز هم به یك قسمت را 

باز هم مواظب باش  اگر   او در این گزینش خرده مگیر  به همین گونه تقسیم کن تا آنجا که باقیمانده به اندازه حق خداوند باشد آن را بگیر  
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تا حق  تقسیم پشیمان بود و خواست از نو تقسیم نمائیقبول کن و حیوانات را به هم مخلوط نما و همچون گذشته آنها را تقسیم کن از این 

یر از غخداوند باقیبماند و آن را بگیری فراموش مکن  حیوانات پیر و دست و پا شکسته و بیمار و معیوب را به عنوان زکات نپذیر  و آنها را به 

   ه دینش اطمینان داریو نسبت به اموال مسلمانان دلسوز است مسپار  تا آن را به پیشوایمسلمین برساند و در میان آنها تقسیم کندکسیکه ب

 تچوپانیگوسفندان و شتران را جز به شخص خیرخواه و مهربان و امین و حافظ که نه سختگیر است و نه اجحاف گر  نه تند می راند و نه حیوانا

یکند مسپار  سپس هر چه جمع آوریکردیفورا به سویما روانه ساز  تا آنها را در مصارفیکه خداوند فرمان داده است مصرف کنیم و را خسته م

آنگاه که آن را به دست امین خود برایرساندن به مرکز سپردیبه او سفارش کن که بین شتر و نوزادش جدائینیفکند  و شیر آن را ندوشد که 

ارد شود  و در سوارشدن بر شتران عدالت را مراعات کند  و نیز مراعات شتر خسته و یا زخمیکه سواری دادن برایش به بچه اش زیان و

و از کناره های جاده علف دار بدرون جاده بی گیاه منحرف نسازد و ساعاتی استراحتشان بدهد   و  مشکل است بنماید  آنها را به غدیر آب ببرد 

می رسد مهلت دهد آب بنوشند و علف بخورند تا هنگامیکه به ما می رسند به اذن خدا فربه و سر حال باشند  نه  آنگاه که به آب و علفزار

 خسته و کوفته تا آنها را طبق کتاب خدا و سنت پیامبرش تقسیم کنیم   این برنامه باعث بزرگیپاداش و هدایت تو خواهد بود  انشاءاهلل 

  نامه شماره بيست و شش

 له عليه السالم  الي بعض عماله و قد بعثه علي الصدقه  امره بتقوي هللا في سرائر امره و و من عهد
خفيات عمله ، حيث ال شهيد غيره ، و ال وکيل دونه  و امره اال يعمل بشي ء من طاعه هللا 

دي االمانه ، ا فيما ظهر فيخالف الي غيره فيما اسر ،  و من لم يختلف سره و عالنيته ، و فعله و مقالته ، فقد
م و اخلص العباده  و امره اال يجبههم و ال يعضههم ، و ال يرغب عنهم تفضال باالماره عليهم ،  فانه
االخوان في الدين ، واالعوان علي استخراج الحقوق  و ان لک في هذه الصدقه نصيبا مفروضا 
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وفهم فوک حقک ، ف، و حقا معلوما ،  و شرکاء اهل مسکنه ، و ضعفاء ذوي فاقه ، و انا مو
و اال تفعل فانک من اکثر الناِ خصوما يوم القيامه ، و بؤسي لمن خصمه عند هللا  حقوقهم ، 

ي الفقراء والمساکين و السائلون والمدفوعون واليارمون و ابن السبيل  و من استهان باالمانه ، ورتع ف
الخره اذل ا الخيانه ،  و لم ينزه نفسه و دينه عنها ، فقد احل بنفسه الذل والخزي في الدنيا ،  و هو في
 و اخزي و ان اعظم الخيانه خيانه االمه ، و افظع اليش غش االئمه ، والسالم 

 ترجمه

نی ااز سفارشهای امام علیه السالم به بعضی از کارمندانی که برای گردآوری زکات می فرستاده است  او را به تقوا و ترس از خدا در امور پنه 

هیچکس جز خدا شاهد و گواه و احدی غیر از او وکیل نمی باشد  و نیز به او فرمان داده عملی را  و اعمال مخفی فرمان می دهد در آنجا که

ا رش بآشکارا از اطاعت های خدا انجام ندهد که در پنهانی خالف آنرا انجام میدهد   و باید بداند  آن کس که پنهانی و آشکارش ، کردار و گفتا

ادا کرده و عبارت را خالصانه انجام داده است   و به او فرمان داده که با مردم با چهره عبوس روبرو هم مخالفت نداشته باشد امانت الهی را 

 و نشود آنها را بهتان نزند و به آنها به حساب برتری جوئی به خاطر اینکه رئیس است بی اعتنائی نکند  چه اینکه آنها برادران دینی هستند

برای تو در این زکات نصیب مشخص و حق معینی است  و شریکانی از مستمندان و ضعیفان بینوا داری کمك کاران در استخراج حقوق   بدان  

 همانگونه که ما حق تو را می دهیم تو هم باید نسبت به حقوق آنها وفادار باشی اگر چنین نکنیاز مردمی خواهی بود که در رستاخیز بیش از

که در پیشگاه خداوند فقرا و مساکین و سائالن و آنها که از حقشان محروم مانده اند و همه دشمن و شکایت کننده داری  بدا به حال آن

بدهکاران و ورشکستگان و در راه ماندگان خصم و شاکی او باشند   کسیکه امانت را خوار شمارد و دست به خیانت آالید  و خویشتن و دینش 
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روی خود گشوده  و در قیامت خوارتر و رسواتر خواهد بود و بزرگترین خیانت خیانت  را از آن منزه نسازد درهای ذلت و رسوائی را در دنیا به

 به ملت است و رسواترین تقلب تقلب به پیشوایان مسلمین والسالم 

 نامه شماره بيست و هفت 

بن ابي بکر رضي هللا عنه حين قلده مصر   فاخفض لهم  مـحمدو من عهد له عليه السالم  الي 
جناحک ، و الن لهم جانبک ، وابس  لهم وجهک ،  و آِ بينهم في اللحظه و النظره 
، حتي ال يطمع العظماء في حيفک لهم ،  و ال يياِ الضعفاء من عدلک عليهم ،  فان هللا تعالي 

ان يعذب بيره ، و الظاهره والمستوره ،  فيسائلکم معشر عباده عن الصييره من اعمالکم والک
فانتم اظلم ، وان يعف فهو اکرم  واعلموا عباد هللا ان المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل 

سکنوا  فشارکوا اهل الدنيا في دنياهم ، ولم يشارکوا اهل الدنيا في آخرتهم  االخره ، 
نيا بما حظي به من الدالدنيا بافضل ما سکنت واکلوها بافضل ما اکلت ،  فحظوا 

 ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ ، والمتجر المترفون ، واخذوا منها ما اخذه الجبابره المتکبرون ، 
الرابح  اصابوا لذه زهد الدنيا في دنياهم ، وتيقنوا انهم جيران هللا غدا آخرتهم  الترد لهم 

 وت وقربه ، واعدوا لهدعوه ، وال ينقص لهم نصيب من لذه  فاحذروا عباد هللا الم
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او شر ال يکون معه  عدته  فانه ياتي بامر عظيم ، وخطب جليل ، بخير ال يکون معه شر ابدا ، 
خير ابدا فمن اقرب الي الجنه من عاملها  ومن اقرب الي النار من عاملها وانتم طرداء 

م  ظلک الموت ، ان اقمتم له اخذکم ،  و ان فررتم منه ادرککم ، و هو الزم لکم من
الموت معقود بنواصيکم ، و الدنيا تطوي من خلفکم  فاحذروا نارا قعرها بعيد ، و حرها 
شديد ، و عذابها جديد  دار ليس فيها رحمه ، والتسمع فيها دعوه ، والتفرج فيها کربه  و ان 

ا يکون نماستطعتم ان يشتد خوفکم من هللا ، و ان يحسن ظنکم به ، فاجمعوا بينهما ،  فان العبد ا
 ـحمدمحسن ظنه بربه علي قدر خوفه من ربه ،  و ان احسن الناِ ظنا باهلل اشدهم خوفا هلل  و اعلم يا 

 بن ابي بکر اني قد وليتک اعظم اجنادي في نفسي اهل مصر ،  فانت محقوق ان تخالف علي
رضي بنفسک و ان تنافح عن دينک ،  و لو لم يکن لک اال ساعه من الدهر ، و التسخ  هللا 

احد من خلقه ،  فان في هللا خلقا من غيره و ليس من هللا خلف في غيره  صل الصاله لوقتها المؤقت 
لصالتک   لها ، و التجعل و قتها لفراغ ،  و ال تؤخرها عن وقتها الشتيال و اعلم ان کل شي ء من عملک تبع

سول هللا صلی رو النبي  ولقد قال لي و منه  فانه السواء امام الهدي وامام الردي ، و ولي النبي ، و عد
لي هللا عليه و آله   اني الاخاف علي امتي مؤمنا و المشرکا ، اما المؤمن فيمنعه هللا عليه و آله و سلم 
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هللا بايمانه ،  و اما المشرک فيقمعه  هللا بشرکه ، و لکني اخاف عليکم کل  منافق الجنان ، 
    عل ما تنکرونعالم اللسان ، يقول ما تعرفون ، و يف

 ترجمه

بن ابی بکر هنگامی که ویرا به حکومت مصر منصوب کرد  بالهای محبتت را برای آنها بگستر و پهلوی مـحمداز عهدنامه های امام علیه السالم به  

ور شنرمش و مالیمت را بر زمین بگذار چهره خویش را برای آنها گشاده دار  و تساوی در بین آنها حتی در نگاههایت را مراعات کن تا بزرگان ک

ء در انجام عدالت از تو مایوس نشوند  که خداوند از شما بندگان درباره اعمال کوچك و بزرگ و آشکار در حمایت بی دلیل تو طمع نورزند  وضعفا

اگر کیفرتان کند شما استحقاق بیش از آن را دارید و اگر عفوتان کند او کریمتر است   ای بندگان خدا آگاه  و پنهان بازخواست خواهد کرد 

ذر و هم از سرای آخرت بهره گرفتند  با اهل دنیا در دنیایشان شرکت جستند در حالیکه اهل دنیا در باشید که پرهیزکاران هم از دنیای زودگ

دند   رآخرت با آنها شرکت نکردند   در دنیا بهترین مسکن  ساده ترین مسکنها  را برگزیدند و بهترین خوراکها  خوراك ساده و حالل  را تناول ک

تی را که متنعمان از دنیا بردند نصیبشان شد و هم آنچه جباران مستکبر از آن برگرفتند بهره آنها گشت  با همان زندگی ساده و پاك  همان لذ

وی س و زندگی ظاهرا محقرشان لذت بخشتر از زندگی پر زرق و برق دنیا پرستان بود    از این جهان با زاد و توشه ای وافر و تجارتی پر سود به

ی به دنیا را در دنیای خویش بردند و یقین کردند  که در آخرت همسایگان خدایند   در سرائی که هر چه سفر آخرت شتافتند  لذت بی عالقگ

 تقاضا کنند اجابت می شود و هر گونه لذت در اختیار آنان خواهد بود   ای بندگان خدا از مرگ و نزدیك بودنش بترسید آمادگی های الزم را

جریانی پر اهمیت به همراه می آورد یا خیری بهمراه دارد که هرگز آلوده به شر نیست  و یا شریکه برای آن فراهم سازید  که امری عظیم و 

هیچگاه نیکی با آن نخواهد بود پس چه کسی از عمل کننده برای بهشت به بهشت نزدیکتر است   و کدام کس از عمل کننده برای آتش به 

دستگیرتان خواهد کرد  و اگر از آن فرار کنید به شما خواهد رسید مرگ از سایه شما آتش و عذاب  شما تبعی دشدگان مرگی د اگر بایستید 

با شما همراه تر است  و در پیشانی شما مهر مرگ زده شده  دنیا پشت سر شما درهم می پیچد  پس برحذر باشید از آتشی که عمقش زیاد و 

وجود ندارد و گوش به سخن کسی داده نمی شود و ناراحتیها در آن حرارتش شدید و عذابش تازه است   جایگاهی است که رحمت در آن 
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برطرف نمی گردد  اگر می توانید خوفتان از خداوند شدید باشد و در عین حال به خداوند حسن ظن داشته باشید چنین کنید و بین آندو 

س که بخدا حسن ظن دارد باید بیش از همه از زیرا بنده راستین حسن ظنش بخداوند به اندازه خوفش از او است  و آن ک جمع نمائید 

بن ابن بکر بدان که من تو را سرپرست بزرگترین لشکرم یعنی مـحمدمجازات او ترسان باشد   تا تعادل بین خوف و رجا برقرار گردد    ای 

ه یك ساعت از زندگانیت بیش لشکر مصر نمودم   پس بر تو الزم است که با خواسته های دلت مخالفت کنی و از دینت دفاع نمائی گرچ

باقینمانده باشد و هرگز خداوند را به خاطر رضایت احدی از مخلوقش بخشم نیاوری چرا که خداوند جای همه کس را می گیرد و کسی نمی 

ام اشتغال به کار آن تواند جای خداوند را بگیرد  نماز را در اوقات خودش بجای آر نه آنکه به هنگام بیکاری در انجامش تعجیل کنی  و به هنگ

را تاخیر اندازی و بدان که تمام اعمالت تابع نمازت خواهند بود  قسمتی دیگر از این عهدنامه است  امام هدایت و امام گمراهی و پستی 

از مؤمن می ترسم  پیامبر به من فرمود   من بر امتم نه هیچگاه مساوی نیستند همچنین دوستدار پیامبر و دشمن او با هم برابر نخواهند بود  

چرا که مؤمن ایمانش او را بازمی دارد  و مشرك را خداوند به وسیله شرکش نابود می سازد  تنها کسانیکه از شر آنها بر شما   و نه از مشرك

 می ترسم  آنها هستند که در دل منافقند و در زبان دانا سخنانی می گویند دل پسند ولی اعمالی دارند زشت و ناپسند 

  شماره بيست و هشت نامه

امابعد،  و من کتاب له عليه السالم  الي معاويه جوابا ، قال الشريف  و هو من محاسن الکتب 
له لدينه  و تاييده اياه ا صلي هللا عليه و آمـحمدفقداتاني کتابک تذکر فيه اصطفاء هللا 
نا ،  و اذ طفقت تخبرنا ببالء هللا تعالي عند بمن ايده من اصحابه ،فلقد خبا لنا الدهر منک عجبا 

و  نعمته علينا في نبينا ، فکنت في ذلک کناقل التمر الي هجر ،  او داعي مسدده الي النضالف 
زعمت ان افضل الناِ في االسالم فالن و فالن ، فذکرت امرا ان تم اعتز لک نهج البالغه م   
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الفاضل و المفضول ، و السائس والمسوِ  و کله ،  و ان نقص لم يلحقک ثلمه و ما انت و 
 ما للطلقاء و ابناء الطلقاء ، و التمييز بين المهاجرين االولين ، و ترتيب درجاتهم ، و تعريف
نسان طبقاتهم  هيهات لقدحن قدح ليس منها ، و طفق يحکم فيها من عليه الحکم لها  اال تربع ايها اال

لبه اخر حيث اخرک القدر فما عليک غعلي ظلعک ، و تعرف قصور ذرعک ،  و تت
الميلوب ، و ال ظفر الظافر  و انک لذهاب في التيه ، رواغ عن القصد  اال تري 
غير مخبر لک و لکن بنعمه هللا احدث انقوما استشهدوا في سبيل هللا تعالي من المهاجرين و 

سول هللا رخصه  االنصار ،  و لکل فضل ، حتي اذا استشهد شهيدنا  قيل  سيد الشهداء ، و
وما لي هللا عليه و آله بسبعين تکبيره عند صالته عليه  او ال تري ان قصلی هللا عليه و آله و سلم 

قطعت ايديهم في سبيل هللا و لکل فضل  حتي اذا فعل بواحدنا ما فعل بواحدهم ، قيل   
اکر ء نفسه ، لذکر ذالطيار في الجنه و ذو الجناحين   و لو ال ما نهي هللا عنه من تزکيه المر

انا فضائل جمه ،  تعرفها قلوب المؤمنين ، و التمجها آذان السامعين  فدع عنک من مالت به الرميه ف
صنائع ربنا و الناِ بعد صنائع لنا  لم يمنعنا قديم عزنا و العادي طولنا علي قومک ان خلطناکم 

و منا النبي و منکم  اني يکون ذلکبانفسنا ،  فنکحنا و انکحنا ، فعل االکفاء و لستم هناک  و 
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المکذب ، و منا اسد هللا و منکم اسد االحالف ،  و منا سيدا شبابا اهل الجنه و منکم صبيه 
النار،  ومنا خير نساء العالمين و منکم حماله الحطب في کثير مما لنا و عليکم  فاسالمنا قد سمع ، و 

الي و اولو االرحام بعضهم اولي نا،  و هو قوله سبحانه و تعجاهليتنا التدفع و کتاب هللا يجمع لنا ما شذ ع
 ان اولي الناِ بابراهيم للذين اتبعوه و هذا النبي و الذين آمنوا ببعض في کتاب هللا    و قوله تعالي 

ار و هللا و لي المؤمنين    فنحن مره اولي بالقرابه ، و تاره اولي بالطاعه و لما احتج المهاجرون علي االنص
فلج به فالحق لي هللا عليه و آله فلجوا  عليهم ، فان يکن الرسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم وم السقيفه  بي

لنا دونکم ،  و ان يکن بييره فاالنصار علي دعواهم  و زعمت اني لکل الخلفاء حسدت ، و 
ک  و يعلي کلهم بييت ،  فان يکن ذلک کذلک فليست الجنايه عليک ، فيکون العذر ال

تلک شکاه ظاهر عنک عارها  و قلت  اني کنت اقاد کما يقاد الجمل المخشوش حتي ابايع 
،  و لعمر هللا لقد اردت ان تذم فمدحت ، و ان تفضح فافتضحت  و ما علي المسلم من 
 غضاضه في ان يکون مظلوما ما لم يکن شاکا في دينه ، و المرتابا بيقينه  و هذه حجتي الي غيرک

و لکني اطلقت لک منها بقدر ما سنح من ذکرها  ثم ذکرت ما کان من امري  قصدها ،
 و امر عثمان ، فلک ان تجاب عن هذه لرحمک منه ،  فاينا کان اعدي له ، و اهدي الي مقاتله 
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تي اتي امن بذل له نصرته فاستقعده و استکفه ،  ام من استنصره فتراخي عنه وبث المنون اليه ح
    ليالهللا ل  قد يعلم هللا المعوقين منکم و القائلين الخوانهم هلم الينا و الياتون الباِ اال ققدره عليه  کال و 

و ما کنت العتذر من اني کنت انقم عليه احداثا،  فان کان الذنب اليه ارشادي و 
هدايتي له ، فرب ملوم الذنب له  و قد يستفيد الظنه المتنصح  و ما اردت  اال 

انه  عت ، و ما توفيقي اال باهلل عليه توکلت و اليه انيب    و ذکرتاالصالح ما استط
ي ليس لي و الصحابي عندک اال السيف ، فلقد اضحکت بعد استعبار  متي الفيت بن
عبدالمطلب عن االعداء ناکلين ، و بالسيف مخوفين   ف لبث قليال يلحق الهيجا حمل  

ي جحفل ،من انا مرقل نحوک ف فسيطلبک من تطلب ، و يقرب منک ما تستبعد ،  و
يل المهاجرين و االنصار ، و التابعين لهم باحسان ،  شديد زحامهم ، ساطع قتامهم   ، متسربلين سراب
الموت ،  احب اللقاء اليهم لقاء ربهم ، و قد صحبتهم ذريه بدريه ،  و سيوف هاشميه ، قد 

    عيدي من الظالمين ببعرفت مواقع نصالها في اخيک و خالک و جدک و اهلک  و ما ه

 ترجمه
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ور آاز نامه های امام علیه السالم در پاسخ معاویه شریف رضی می گوید  این از نامه های بسیار جالب است   اما بعد نامه ات رسید در آن یاد 

صلی اهلل علیه و آله و سلم را برای دینش برگزید  و با اصحابش وی را تایید کرد راستی دنیا چه شگفتی هائی دارد   مـحمدشده ایکه خداوند 

کسی  تو می خواهی ما را از آنچه خداوند به ما عنایت فرموده آگاه سازی و از نعمت وجود پیغمبر در میان ما به ما خبر دهی تو در این راه به

رمان برد  و یا همچون شاگرد تیرانداز که بخواهد به استادش درس تیراندازی دهد   و گمان کرده ایکه برترین اشخاص میمانی که زیره به ک

و اگر دروغ باشد کاری به تو ندارد تو را با برتر  در اسالم فالن و فالنند مطلبی را یادآور شده ای که اگر راست باشد ابدا مربوط به تو نیست  

س سیاسی اسالم و زیر دستانش چکار   اسیران آزاد شده کفار جاهلیت و فرزندان شان را با امتیازات بین مهاجران نخستین و غیر برتر و رئی

و ترتیب درجات و تعریف طبقاتشان چه نسبت   هیهات خود را در صفی قرار می دهی که از آن بیگانه ایکار به جائی رسیده که محکومان حاکم 

سر جایت نمی نشینی و چرا از کوتاهی و ناتوانی خویش آگاه نمی شوی  و چرا به جای خودت بازنمی گردی غلبه مغلوب  شده اند  ای انسان چرا

و پیروزی پیروزمند  در اسالم  با تو چه ارتباطی دارد   تو همان کسی هستی که همواره در بیابان گمراهی سرگردانی و از راه راست و حد 

ینه اینکه بخواهم خبرت دهم بلکه به عنوان شکر و سپاسگزاری نعمت خداوند می گویم جمعیتی از مهاجران و اعتدال منحرفی  مگر نمی بین

انصار در راه خدا شربت شهادت نوشیدند  و هر کدام دارای مقام و مرتبتی بودند اما هنگامیکه شهید ما حمزه شربت شهادت نوشید  به او 

ول اهلل هنگام نماز بر وی  به جای پنج تکبیر  هفتاد تکبیر گفت   و نیز مگر نمی دانی گروهی گفته شد سیدالشهداء  آقای شهیدان  و رس

اده ددستشان در میدان جهاد قطع شد که هر کدام مقام و منزلتی دارند  ولی هنگامی که این جریان درباره یکی از ما انجام شد لقب طیار به او 

پرواز می کند  و اگر نه این بود که خداوند نهی کرده که انسان خویشتن را بستاید فضائل  شد آن کس که در آسمان بهشت با دو بال خود

به هر حال دست از این  فراوانی را بر می شمردم  که دلهای آگاه مؤمنان با آن آشنا است و گوشهای شنوندگان از شنیدن آنها تحاشی ندارد  

طا رفته  ما ساخته و پرورش یافته و رهین منت پروردگار خویش هستیم ولی مردم سخنها بردار که تو همچون شخصی هستی که تیرش به خ

رفتیم گپرورش یافته و تربیت شده مایند  آمیزش و اختالط ما با شما هرگز عزت و عطاهای ما را بر شما از بین نمی برد   ما از طائفه شما همسر 

یکه شما هرگز در این پایه نبودید  و چگونه ممکن است چنین باشد در حالیکه و به طائفه شما همسر دادیم همچون اقوام هم طراز در حال

صلی اهلل علیه و آله و سلم  از ما است  و تکذیب کننده  ابوجهل  از شما اسداهلل  حمزه  از ما است  و اسداالحالف  یعنی  مـحمد  پیغمبر

از شما  دو سید و آقای جوانان بهشت  حسن و حسین  از مایند و کودکان ابوسفیان  جمع کننده و قسم دهنده احزاب  برای جنگ با پیامبر  

های چیز آتش  اوالد مروان یا فرزندان عقبه بن ابی معیط  از شما  بهترین زنان جهان  فاطمه  از ما است و حماله الحطب  همسر ابولهب  از شما و
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ه گوش همه رسیده و کارهای ما در دوران جاهلیت نیز بر کسی مخفی نیست فراوان دیگری از این قبیل درباره ما و شما  دوران اسالم ما ب

کتاب خدا قرآن آنچه را که برنشمردیم در یك آیه جمع کرده و نشان داده است  و آن گفته خداوند است که  خویشاوندان در کتاب الهی نسبت 

یم کسانی هستند که از او تبعیت کردند و همچنین این پیامبر و به یکدیگر سزاوارترند   و نیز فرموده است  شایسته ترین مردم به ابراه

پس ما از یك طرف به وسیله قرابت از دیگران سزاوارتریم و از طرف  کسانی که ایمان آورده اند و خداوند ولی و سرپرست مؤمنان است  

ا ذکر قرابت و خویشاوندی با پیغمبر بر آنها پیروز شوند دیگر در اثر اطاعت آن روز که مهاجرین در سقیفه با انصار گفتگو کردند  توانستند ب

 اگر این دلیل برتری است پس حق با ما است نه با شما  و اگر دلیل دیگری دارد ادعای انصار به جای خود باقی است  گمان برده ایکه من بر

تو نرفته است که از تو عذرخواهی کنم  و این به گفته شاعر تمام خلفا حسد ورزیده ام و بر همه آنها طغیان کرده ام  اگر چنین باشد جنایتی بر 

عجبا بخدا سوگند خواسته   نقصی است که گرد ننگ آن بر تو نمی نشیند  و گفته ای که مرا همچون شتر افسار زدند و کشیدند که بیعت کنم 

این برای یك مسلمان نقص نیست که مظلوم واقع شود ای مذمت کنیو ناخودآگاه مدح و ثنا گفته ای خواسته ای رسوا کنی ولی رسوا شده ای  

مادام که در دین خود تردید نداشته باشد و در یقین خود شك نکند  و این خالصه حجت و دلیل من است حتی در برابر غیر تو من به همین 

ین جوابش به عهده تو است که از خالصه و کوتاهی اکتفا کردم که جای شرحش نیست  سپس درباره وضع من با عثمان یادآور شده ای و ا

خویشان و بستگانش بودی کدامیك از ما دشمنیش با او شدیدتر بود و راه را برای کشندگانش مهیاتر ساخت   آیا کسیکه به یاریش پرداخت 

ر سرش هجوم آورد و و از او خواست که به جایش بنشیند و دست بکشد   و یا کسیکه  عثمان  از او یاری خواست و او تاخیر کرد تا مرگ ب

 زندگیش به سر آمد   نه بخدا سوگند خداوند مانعان از نصرت را خوب می شناسد و هم آنان که به برادران خود می گفتند  به سوی ما آئید و

گرفتم می گرفتم  من نمی گویم  در مورد بدعتهائی که بوجود آورده بود بر او عیب نمی  به هنگام ناراحتی جز تعداد کمیبه کمك نمی شتافتند 

عر  او از آن عذرخواهی نمی کنم  اگر گناه من هدایت و ارشاد او است بسیارند کسانی که مورد مالمت واقع می شوند و بی گناهند   و به گفته ش

ندارم و گاهی شخص ناصح و خیرخواه از بس اصرار در نصیحت می کند مورد تهمت قرار می گیرد   و من قصدی جز اصالح تا حد توانائی 

 موفقیت من تنها به لطف خدا است و توفیق را جز از خداوند نمی خواهم بر او تو کل کردم و به او بازگشتم  و گفته ایکه نزد تو برایمن و

اصحابم جز شمشیر چیزی نیست راستی مضحك است   کی به یاد داریو چه وقت بوده که فرزندان عبدالمطلب به دشمن پشت کنند و از 

رسند   پس کمی صبر کن که حریفت به میدان خواهد آمد   بزودی آن کس را که تعقیب می کنی به تعقیب تو برخواهد خواست و شمشیر بت

و من در میان سپاهی عظیم از مهاجران و انصار و تابعان به سرعت به سوی تو  آنچه را که از آن فرار می کنیدر نزدیکی خود خواهی یافت 
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جمعیتشان به هم فشرده است به هنگام حرکتشان غبار آسمان را تیره و تار می کند لباس شهادت در تن دارند   خواهم آمد  با کسانی که

 بهترین مالقات برایشان مالقات با پروردگارشان است  همراه این لشکر فرزندان بدرند  و شمشیرهای هاشمی که می دانیل به تیز آنها چگونه

   انت قرار گرفت و ما هی من الظالمین ببعید  و این از ستمگران دور نیستبر پیکر برادر، دائی ، جد و خاند

 نامه شماره بيست و نه 

و من کتاب له عليه السالم  الي اهل البصره  و قد کان من انتشارحبلکم و شقاقکم ما لم تيبوا 
عنه ،  فعفوت عن مجرمکم و رفعت السيف عن مدبرکم ، و قبلت من مقبلکم  فان خطت 

، و  االمور المرديه ، وسفه االراء الجائره  الي منابذتي و خالفي ، فهانذا قد قربت جيادي بکم
ه رحلت رکابي  و لئن الجاتموني الي المسير اليکم  الوقعن بکم وقعه اليکون يوم الجمل اليها اال کلعق

تهما الي بري مالعق ،  مع اني عارف لذي الطاعه منکم فضله ، و لذي النصيحه حقه ،  غير متجاوز 
 ، و ال ناکثا الي وفي 

 ترجمه

 ماز نامه های امام علیه السالم به اهل بصره  گسستن ریسمان اتحاد و پراکندگی شما طوری بود که خود از آن آگاهید  من از مجرم شما گذشت 

 و شمشیر از فراری شما برداشتم و آنان که به جانب من آمدند پذیرفتم و از تقصیرشان صرف نظر کردم   اگر هم اکنون افکار مهلك و نظریات

اورم یف و فاسد  شما را به مخالفت و ستیزه با من بکشاند سپاه من آماده و پا در رکابند  و اگر مرا مجبور به حرکت سازید   حمله ایبه شما بضعی
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که جنگ جمل در برابر آن بسیار کوچك باشد  با اینکه به فضائل مطیعان شما عارفم و حق ناصحان شما را می شناسم  و هرگز به خاطر متهمی 

   به شخص خوبی تجاوز روا نمی دارم و هیچگاه پیمان وفادار را نقض نخواهم کرد

  نامه شماره سي

و من کتاب له عليه السالم  الي معاويه  فاتق هللا فيما لديک ، و انظر في حقه عليک ، و ارجع 
لبه  الي معرفه ما التعذر بجهالته ،  فان للطاعه اعالما واضحه ، وسبال نيره ، و محجه نهجه ، و غايه مط

 نعمته في التيه و غير هللامن نکب عنها جار عن الحق ،  و خب   يردها االکياِ ، و يخالفها االنکاِ ، 
، احل به نقمته فنفسک نفسک  فقد بين هللا لک سبيلک ، و حيث تناهت بک امورک 

و اقحمتک  فقد اجريت الي غايه خسر ، و محله کفر ، فاان نفسک قد اولجتک شرا ،  ، 
 غيا و اوردتک المهالک ، و اوعرت عليک المسالک 

 ترجمه

به معاویه  از خداوند در مورد آنچه دراختیار داری بترس و در حقوق خداوند بر خود نظر کن از معرفت و شناسائی از نامه های امام علیه السالم  

چیزیکه در ندانستن آن معذور نیستی خود داریمکن  اطاعت نشانه ها یواضح راههائی نورانی طرق واسع و آشکار و سرانجام خواستنی دارد   

کسیکه از آن روی برتابد از حق رو برتافته  و   ند و فرومایگان و نابخردان خویش را از آن منحرف می سازند هوشمندان در این راه گام می نه

 در بیابان حیرت و سرگردانی افتاده است  خدا نعمتش را از او می گیرد و بالیش را بر او می فرستد  زنهار زنهار خویشتن را نگاهدار  که
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یت روشن ساخته از این بترس که زندگیت پایان گیرد  در حالیکه بسویعاقبت تلخ و زیانبار و منزلگاه کفر خداوند راهیرا که باید بروی برا

را می روی خواسته های دلت تو را در درون شر داخل ساخته  و در پرتگاه ضاللت و گمراهی انداخته اند در مهلکه ها ترا وارد نموده و راهها 

 بر تو سخت فرو بسته اند 

 

 سي و يک نامه شماره  

و من وصيه له عليه السالم  للحسن بن علي عليهما السالم ، کتبها اليه  بحاضرين   عند انصرافه من 
الساکن مساکن الموتي  من الوالد الفان ، المقر للزمان   ، المدبر العمر المستسلم للدنيا ،  صفين  

السالک سبيل من قد هلک ،  ، و الظاعن عنها غدا ، الي المولود المؤمل ما اليدرک ، 
غرض االسقام ،  و رهينه االيام ، و رميه المصائب ، و عبد الدنيا ، و تاجر اليرور ، و غريم 

ريع ، و ص المنايا ، و اسير الموت ، و حليف الهموم ، و قرين االحزان ،  و نصب االفات
الشهوات ، و خليفه االموات  اما بعد ، فان فيما تبينت من ادبار الدنيا عني ، و جموح 
الدهر علي ،  و اقبال االخره الي ، ما يزعني عن ذکر من سواي ،  و االهتمام بما ورائي ، غير اني 

محض  يحيث تفرد بي  دون هموم الناِ هم نفسي ، فصدفني رايي وصرفني عن هواي ، وصرح ل
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امري ، فافضي بي الي جد ال يکون فيه لعب ،  وصدق ال يشوبه کذب ووجدتک بعضي 
، بل وجدتک کلي ،  حتي کان شيئا لو اصابک اصابني ، و کان الموت لو اتاک اتاني 

يت لک ، فعناني من امرک ما يعنيني من امر نفسي ،  فکتبت اليک کتابي مستظهرا به ان انا بق
صام ک بتقوي هللا اي بني ولزوم امره ، و عماره قلبک بذکره ، واال عتاو فنيت  فاني اوصي

بحبله  و اي سبب اوثق من سبب بينک و بين هللا ان انت اخذت به  احي قلبک 
ناء بالموعظه ، وامته بالزهاده ، وقوه باليقين ، ونوره بالحکمه ،  وذهلل بذکر الموت ، وقرره بالف

واعرض عليه اخبار  وله الدهر وفحش تقلب الليالي وااليام ، وبصره فجائع الدنيا ،  وحذره ص
و صر في ديارهم و آثار هم ،  الماضين ، و ذکره بمااصاب من کان قبلک من االولين ، 

 فالنظر فيما فعلوا وعما انتقلوا ،  واين حلوا و نزلوا فانک تجدهم قد انتقلوا عن االحبه ، و
ع قد صرت کاحد هم  فاصلح مثواک ، و ال تبحلوا ديار اليربه ، و کانک عن قليل 

آخرتک بدنياک ، ودع القول فيما ال تعرف ،  و الخطاب فيما لم تکلف و امسک عن 
طريق اذا خفت ضاللته ،  فان الکف عند حيره الضالل خير من رکوب االهوال  و 

،  و جاهد  کامر بالمعروف تکن من اهله ، و انکر المنکر بيدک ولسانک ، وباين من فعله بجهد
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وخض اليمرات للحق حيث کان ،  في هللا حق جهاده ، و ال تاخذک في هللا لو مه الئم 
ي ء و تفقه في الدين ،  و عود نفسک التصبر علي المکروه ، و نعم الخلق التصبر في الحق  و الج
نفسک في امورک کلها الي الهک ، فانک تلجئها الي کهف حريز ، و مانع عزيز  واخلص 

تذهبن  المساله لربک ، فان بيده العطاء والحرمان ،  و اکثر االستخاره ، وتفهم وصيتي ، والفي 
تعلمه  اي بني  عنک صفحا ، فان خير القول ما نفع  و اعلم انه ال خير في علم ال ينفع ، و ال ينتفع بعلم ال يحق
ي اليک ،و ت، اني لما رايتني قد بليت سنا ، و رايتني ازداد و هنا ،  بادرت بوصي

اوردت خصاال منها قبل ان يعجل بي اجلي دون ان افضي اليک بما في نفسي ،  او ان انقص 
ون في رايي کما نقصت في جسمي ،  او يسبقني اليک بعض غلبات الهوي و فتن الدنيا ، فتک
ک کالصعب النفور  و انما قلب الحدث کاالرض الخاليه ما القي فيها من شي ء قبلته  فبادرت

لتستقبل بجد رايک من االمر ما قد کفاک اهل  الدب قبل ان يقسو قلبک ، و يشتيل لبک ، با
فتکون قد کفيت مؤونه الطلب ، و عوفيت من عالج التجربه ،   التجارب بييته و تجربته ، 

ن فاتاک من ذلک ما قد کنا ناتيه ، و استبان لک ما ربما اظلم علينا منه  اي بني ، اني و ان لم اک
ت عمر من کان قبلي ، فقد نظرت في اعمالهم ،  و فکرت في اخبارهم ، و سرت عمر



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

376 

في آثارهم ، حتي عدت کاحدهم ،  بل کاني بما انتهي الي من امورهم قد عمرت مع اولهم 
الي آخرهم ،  فعرفت صفو ذلک من کدره ، و نفعه من ضرره ،  فاستخلصت لک من کل 

رفت عنک مجهوله ، و رايت حيث عناني من امر نخيله ، و توخيت لک جميله ،  و ص
امرک ما يعني الوالد الشفيق ،  و اجمعت عليه من ادبک ان يکون ذلک و انت مقبل 
و جل  العمر و مقتبل الدهر ،  ذو نيه سليمه ، و نفس صافيه ، و ان ابتدئک بتعليم کتاب هللا عز

ال اجاوز ذلک بک الي غيره  ثم  و شرائع االسالم و احکامه ، و حالله و حرامه ، و تاويله ، 
کان اشفقت ان يلتبس عليک ما اختلف الناِ فيه من اهوائهم و آرائهم مثل الذي التبس عليهم ،  ف

احکام ذلک علي ما کرهت من تنبيهک له احب الي من اسالمک الي امر ال آمن عليک 
ت فعهدبه الهلکه ،  و رجوت ان يوفقک هللا فيه لرشدک ، و ان يهديک لقصدک ، 

اليک وصيتي هذه  و اعلم يا بني ان احب ما انت آخذ به الي من وصيتي تقوي هللا  و 
االقتصار علي ما فرضه هللا عليک ، و االخذ بما مضي عليه االولون من آبائک ،  و الصالحون 
من اهل بيتک ، فانهم لم يدعوا ان نظروا النفسهم کما انت ناظر ،  و فکروا کما 

ردهم آخر ذلک الي االخذ بما عرفوا ،  و االمساک عما لم يکلفوا ، فان انت مفکر ، ثم 
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 ابت نفسک ان تقبل ذلک دون ان کما علموا  فليکن طلبک ذلک بتفهم و تعلم ، ال
،  بتورط الشبهات ، و علق الخصومات  و ابدا قبل نظرک في ذلک باالستعانه بالهک

تک الي ضالله  فان ايقنت لجتک في شبهه ، او اسلمو الرغبه اليه في توفيقک ،  و ترک کل شائبه او
 ، واحدا ماه ذلک في همک کان و   ان قد صفا قلبک فخشع ، و تم رايک فاجتمع 

و  ک ما تحب من نفسک ،  و فراغ نظرکل يجتمع لم ان و ، لک فسرت فيما فانظر
فکرک ، فاعلم انک انما تخب  العشواء ،  و تتورط الظلماء و ليس طالب الدين من 
خب  او خل  ، و االمساک عن ذلک امثل  فتفهم يا بني وصيتي ، و اعلم ان مالک الموت 

لمعافي ،  و ان المبتلي هو ا هو مالک الحياه ،  و ان الخالق هو المميت ، و ان المفني هو المعيد ، و ان
او ما شاء مما  الدنيا لم تکن لتستقر اال علي ما جعلها هللا عليه من  النعماء ، و االبتالء ، و الجزاء في المعاد ،

فانک اول ما خلقت به جاهال  ال تعلم ،  فان اشکل عليک شي ء من ذلک فاحمله علي جهالتک ، 
ثم تبصره بعد  مر ،  و يتحير فيه رايک ، و يضل فيه بصرکثم علمت ، و ما اکثر ما تجهل من اال

ذلک  فاعتصم بالذي خلقت ورزقک و سواک ، و ليکن له تعبدک ، و اليه رغبتک ، و منه 
شفقتک  واعلم يا بني ان احدا لم ينبي ء عن هللا سبحانه کماانباعنه الرسول صلي هللا عليه و آله  
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ر لنفسک ،  فاني لم آلک نصيحه و انک لن تبلغ في النظ فارض به رائدا ، و الي النجاه قائدا
و ان اجتهدت مبلغ نظري لک  و اعلم يا بني انه لو کان لربک شريک التتک رسله ، و 
نرايت آثار ملکه و سلطانه ،  و لعرفت افعاله و صفاته ، و لکنه اله واحد کما وصف 

و آخر بعد  زل  اول قبل االشياء بال اوليه ،نفسه ،  ال يضاده في ملکه احد ، و ال يزول ابدا و لم ي
ذلک فافعل  االشياء بال نهايه  عظم عن ان تثبت ربوبيته باحاطه قلب او بصر  فاذا عرفت

کما ينبيي لمثلک ان يفعله في صير خطره ،  و قله مقدرته ، و کثره عجزه ، و عظيم 
خطه   فانه لم يامرک شفقه من سحاجته الي ربه ، في طلب طاعته ،  و الخشيه من عقوبته ، و ال

و   اال بحسن ، و لم ينهک اال عن قبيح  يابني اني قد انباتک عن الدنيا و حالها ، و زوالها و انتقالها ،
و تحذو عليها  انباتک عن االخره و ما اعد الهلها فيها ، و ضربت لک فيهما االمثال ،  لتعتبر بها ،

 ا و جنابا مريعا ، ر نبا بهم منزل جديب ،فاموا منزال خصيبانما مثل من خبر الدنيا  کمثل قوم سف
 فاحتملوا و عثاء الطريق ، و فراق الصديق ، و خشونه السفر ، و جشوبه المطعم ، 

و ال يرون نفقه فيه ميرما ال شي ء  لياتوا سعه دارهم ، و منزل قرارهم ، فليس يجدون لشي ء من ذلک الما ، 
منزل زلهم ، و ادناهم من محلتهم  و مثل من اغتر بها کمثل قوم کانوا باحب اليهم مما قربهم من من
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خصيب ، فنبا بهم الي منزل جديب ،  فليس شي ء اکره اليهم و ال افظع عندهم من مفارقه ما 
کانوا فيه ، الي ما يهجمون عليه ، و يصيرون اليه  يا بني اجعل نفسک ميزانا فيما بينک و بين غيرک 

ان  ما تحب لنفسک ،  و اکره له ما تکره لها ، و ال تظلم کما ال تحب، فاحبب لييرک 
تظلم ،  و احسن کما تحب ان يحسن اليک ، و استقبح من نفسک ما تستقبحه من غيرک  و 

ب ان يقال ارض من الناِ بما ترضاه لهم من نفسک ، و ال تقل ما ال تعلم و ان قل ما تعلم ،  و ال تقل ما ال تح
فاسع في کدحک ، و ال  ن االعجاب ضد الصواب ، و آفه االلباب لک  و اعلم ا

تکن خازنا لييرک  و اذا انت هديت لقصدک فکن اخشع ما تکون لربک  و اعلم ان 
امامک طريقا ذا مسافه بعيده ، و مشقه شديده ،  و انه ال غني بک فيه عن حسن االرتياد ، و 

ون ثقل ملن علي ظهرک فوق طاقتک ، فيکمع خفه الظهر ، فال تح قدر بالغک من الزاد ، 
ذلک و باال عليک ،  و اذا وجدت من اهل الفاقه من يحمل لک زادک الي يوم القيامه 

قادر  فيوافيک به غدا حيث تحتاج اليه فاغتنمه و حمله اياه ،  و اکثر من تزويده و انت ، 
جعل قضاءه لک في يوم يعليه فلعلک تطلبه فال تجده  و اغتنم من استقرضک في حال غناک ، ل

عسرتک  و اعلم ان امامک عقبه کؤودا ، المخف فيها احسن حاال من المثقل ،  و المبطي 
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 ء عليها اقبح حاال من المسرع ، و ان مهبطک بها ال محاله اما علي جنه او علي نار ،  فارتد لنفسک
ال الي الدنيا  وقبل نزولک ، ووطي ء المنزل قبل حلولک ،   فليس بعد الموت مستعتب ، 

منصرف  و اعلم ان الذي بيده خزائن السموات و االرض قد اذن لک في الدعاء ،  و 
 تکفل لک باالجابه ، و امرک ان تساله ليعطيک ، و تسترحمه ليرحمک ،  و لم يجعل بينک و
 بينه من يحجبک عنه و لم يلجئک الي من يشفع لک اليه ،  و لم يمنعک ان اسات من التوبه و لم

و لم يشدد  يعاجلک بالنقمه ،  و لم يعيرک باالنابه ، و لم يفضحک حيث الفضيحه بک اولي ، 
عليک في قبول االنابه ، و لم يناقشک بالجريمه و لم يؤيسک من الرحمه ،  بل جعل نزوعک عن 
الذنب حسنه ، و حسب سيئتک واحده ،  و حسب حسنتک عشرا ، و فتح لک 

اجيته علم نجواک تاب ،  فاذا ناديته سمع نداک ، و اذا نباب المتاب ، و باب االستع
، فافضيت اليه بحاجتک ، و ابثثته ذات نفسک ، و شکوت اليه همومک ، و 

و سالته من خزائن رحمته ما ال يقدر علي  استکشفته کروبک ، و استعنته علي امورک ، 
ک مفاتيح زاق  ثم جعل في يدياعطائه غيره ،  من زياده االعمار ، و صحه االبدان ، و سعه االر

ه ، و خزائنه بما اذن لک فيه من مسالته ،  فمتي شئت استفتحت بالدعاء ابواب نعمت
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استمطرت شابيب رحمته ،  فال يقنطنک ابطاء اجابته ، فان العطيه علي قدر 
النيه  و ربما اخرت عنک االجابه ، ليکون ذلک اعظم الجر السائل ، و اجزل لعطاء 

بما سالت الشي ء فال تؤتاه ، و اوتيت خيرا منه عاجال او آجال ، او صرف عنک االمل  و ر
يبقي لک  لما هو خير لک ، فلرب امر قد طلبته فيه هالک دينک لو او تيته ، فلتکن مسالتک فيما

 ره الجماله ،  و ينفي عنک و باله ، فالمال ال يبقي لک و ال تبقي له  و اعلم يا بني انک انما خلقت لالخ
للدنيا ، و للفناء ال للبقاء ،  و للموت ال للحياه ، و انک في قلعه و دار بليه ،  و طريق الي االخره ، و 
انک طريد الموت الذي ال ينجو منه هاربه ، و ال يفوته طالبه ،  و ال بد انه مدرکه ، فکن 
به ومنه علي حذر ان يدرکک و انت علي حال سيئه ،  قد کنت تحدث نفسک منها بالت
،  فيحول بينک و بين ذلک ، فاذا انت قد اهلکت نفسک  ذکر الموت  يا بني اکثر 
من ذکر الموت ، و ذکر ما تهجم عليه ، و تقضي بعد الموت اليه ،  حتي ياتيک و قد 
اخذت منه حذرک ، و شددت له ازرک ، و ال ياتيک بيته فيبهرک  واياک ان تيتر 

هي لک عن  ا ، و تکالبهم عليها ،  فقد نباک هللا عنها ، و نعتبما تري من اخالد اهل الدنيا اليه
نفسها ، و تکشفت لک عن مساويها ،  فانما اهلها کالب عاويه ، و سباع ضاريه ، يهر بعضها 
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نعم معقله ، و اخري مهمله ، قد  علي بعض ،  و ياکل عزيزها ذليلها ، و يقهر کبيرها صييرها 
ا سروح عاهه بواد وعث ،  ليس لها راع يقيمها ، و ال مسيم اضلت عقولها ،  و رکبت مجهوله

ها يسيمها سلکت بهم الدنيا طريق العمي ،  و اخذت بابصارهم عن منار الهدي ، فتاهوا في حيرت
فق في الطلب  و غرقوا في نعمتها ، و اتخذوها ربا ، فلعبت بهم و لعبوا بها ، و نسوا ما وراءها  التر ، 

، کان قد وردت االظعان ، يوشک من اسرع ان يلحق  و اعلم يا بني  رويدا يسفر الظالم
ان من کانت مطيته الليل و النهار ، فانه يسار به و ان کان واقفا  ويقطع المسافه وان کان 
مقيما وادعا ،  واعلم يقينا انک لن تبلغ املک ، و لن تعدو اجلک ،  و انک في سبيل من کان 

مل في المکتسب ،  فانه رب طلب قد جر الي قبلک فخفض في الطلب ، و اج
حرب ، فليس کل طالب بمرزوق ، و ال کل مجمل بمحروم  و اکرم نفسک عن کل دنيه 

د غيرک و ان ساقتک الي الرغائب ،  فانک لن تعتاض بما تبذل من نفسک عوضا  و ال تکن عب
وجف اال بعسر   و اياک ان ت و قد جعلک هللا حرا  و ما خير خير ال ينال اال بشر ، و يسر ال ينال

بک مطايا الطمع ، فتوردک مناهل  نهج البالغه م   الهلکه  و ان استطعت اال يکون 
بينک و بين هللا ذو نعمه فافعل ،  فانک مدرک قسمک و آخذ سهمک ، و ان اليسير من هللا 
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رط ک ما فوصايا شتي  و تالفي سبحانه اعظم و اکرم من الکثير من خلقه و ان کان کل منه 
من صمتک ايسر من ادراکک ما فات و من منطقک ،  و حفظ ما في الوعاء بشد 
الوکاء ،  و حفظ ما في يديک احب الي من طلب مافي يدي غيرک  و مراره الياِ خير 
من الطلب الي الناِ ، و الحرفه مع العفه خير من اليني مع الفجور ،  و المرء احفظ لسره ، 

ن اهل اکثر اهجر ،  و من تفکر ابصر قارن اهل الخير تکن منهم ، و باي ورب ساع فيما يضره من
اذا کان الرفق  الشر تبن عنهم ،  بئس الطعام الحرام و ظلم الضعيف افحش الظلم 

خرقا کان الخرق رفقا ربما کان الدواء داء، و الداء دواء  و ربما نصح غير الناصح ، و 
التجارب ،  و  لمني فانها بضائع النوکي ، و العقل حفظغش المستنصح  و اياک و االتکال علي ا

خير ما جربت ما و عظک بادر الفرصه قبل ان تکون غصه  ليس کل طالب يصيب 
، و ال کل غائب يوؤب و من الفساد اضاعه الزاد ، و مفسده المعاد  و لکل امر عاقبه 

ي معين مهين ،  و ال ال خير ف ، سوف ياتيک ما قدر لک  التاجر مخاطر ، و رب يسير انمي من کثير
في صديق ظنين ساهل الدهر ما ذل لک قعوده ،  و ال تخاطر بشي ء رجاء اکثر منه ، و اياک 
ان تجمع بک مطيه اللجاج  احمل نفسک من اخيک عند صرمه علي الصله ،  و عند 
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 وصدوده علي اللطف و المقاربه ، و عند جموده علي البذل ،  و عند تباعده علي الدن
، و عند شدته علي اللين ، و عند جرمه علي العذر ،  حتي کانک له عبد ، و کانه ذو نعمه 

و اياک ان تضع ذلک في غير موضعه ، او ان تفعله بيير اهله  ال تتخذن عدو  عليک 
صديقک صديقا فتعادي صديقک ، و امحض اخاک النصيحه ،  حسنه کانت او 

و لن لمن غالظک ، فانه  عه احلي منها عاقبه ، و ال الذ ميبه قبيحه ، و تجرع الييظ فاني لم ار جر
يوشک ان يلين لک ،  و خذ علي عدوک بالفضل فانه احلي الظفرين  و ان اردت 
قطيعه اخيک فاستبق له من نفسک بقيه يرجع اليها ان بدا له ذلک يوما ما  و من ظن بک 

انه ليس لک باخ من ينک و بينه ،  فخيرا فصدق ظنه ، و ال تضيعن حق اخيک اتکاال علي ما ب
و ال يکن اهلک اشقي الخلق بک ، و ال ترغبن فيمن زهد عنک ،  و ال يکونن  اضعت حقه 

اخوک اقوي علي قطيعتک منک علي صلته ،  و ال تکونن علي االساءه اقوي منک علي 
زاء من جاالحسان وال يکبرن عليک ظلم من ظلمک ،  فانه يسعي في مضرته و نفعک ، و ليس 

رزق تطلبه ، ورزق يطلبک ،  فان انت لم تاته   سرک ان تسوءه  و اعلم يابني ان الرزق رزقان
اتاک ما اقبح الخضوع عند الحاجه ، و الجفاء عند اليني  انما لک من دنياک ، ما اصلحت 
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و ان کنت جازعا علي ما تفلت من يديک ، فاجزع علي کل ما لم يصل  به مثواک ، 
ظه اال ل علي ما لم يکن بما قد کان ، فان االمور اشباه ،  و ال تکونن ممن ال تنفعه العاستد اليک 

رب  اطرح اذا باليت في ايالمه ،  فان العاقل يتعظ باالداب ، و البهائم ال تتعظ اال بالض
عنک واردات الهموم بعزائم الصبر و حسن اليقين من ترک القصد جار ،  و 

من صدق غيبه و الهوي شريک العمي ،  و رب بعيد  الصاحب مناسب ، و الصديق
و اليريب من لم يکن له حبيب من تعدي الحق ضاق  اقرب من قريب ، و قريب ابعد من بعيد ،

 مذهبه ، و من اقتصر علي قدره کان ابقي له و اوثق سبب اخذت به سبب بينک و بين هللا
ليس  ، اذا کان الطمع هالکا  و من لم يبالک فهو عدوک قد يکون الياِ ادراکا سبحانه 

کل عوره تظهر ال کل فرصه تصاب ،  و ربما اخطا البصير قصده ، و 
اصاب االعمي رشده  اخر الشر فانک اذا شئت تعجلته ، و قطيعه الجاهل تعدل صله 

اذا تيير السلطان  العاقل  من امن الزمان خانه و من اعظمه اهانه ليس کل من رمي اصاب 
تيير الزمان سل عن الرفيق قبل الطريق ، و عن الجار قبل الدار ،  اياک ان تذکر من الکالم ما 
يکونه مضحکا ، و ان حکيت ذلک عن غيرک الراي في المراه  و اياک و مشاوره النساء 
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فان شده  ،فان رايهن الي افن ، و عزمهن الي و هن  و اکفف عليهن من ابصارهن بحجابک اياهن 
الحجاب ابقي عليهن ،  و ليس خروجهن باشد من ادخالک من ال يوثق به عليهن ،  و ان استطعت 
هرمانه  اال يعرفن غيرک فالفعل  و ال تملک المراه من امرها ما جاوز نفسها ، فان المراه ريحانه ، و ليست بق

ک و التياير في غير موضع غيره ، ياو ال تعد بکرامتها نفسها ، و ال تطمعها في ان تشفع لييرها  و ا
فان ذلک يدعو الصحيحه الي السقم ، و البريئه الي الريب  و اجعل لکل انسان من خدمک 
عمال تاخذه به فانه احري اال يتواکلوا في خدمتک  و اکرم عشيرتک ، فانهم جناحک 
دع والذي به تطير ، و اصلک الذي اليه تصير ، و يدک التي بها تصول  دعاء  است

هللا دينک و دنياک ، و اساله خير القضاء لک في العاجله و االجله ، و الدنيا و االخره ، و 
 السالم 

 ترجمه

 از وصایای امام علیه السالم به امام حسن مجتبی این نامه را امام ازسرزمین حاضرین هنگام بازگشت از صفین به او نوشته است   این نامه 

ف به سختگی ریزمان که آفتاب عمرش رو به غروب است و خواه ناخواه تسلیم گذشت دنیاست  هم او که در ای است  از پدری فانی معتر

 منزلگاه پیشینیان سکنی گرفته و فردا از آن کوچ خواهد کرد  به فرزندی آرزومند ،آرزومند چیزی که هرگز به دست نمی آید  و در راهی گام

گروگان روزگار در تیررس مصائب بنده دنیا بازرگان غرور  ك شدند به کسیکه هدف بیماری ها است می نهد که دیگران در آن گام نهادند و هال
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 نبدهکار و اسیر مرگ ، هم پیمان اندوهها، قرین غمها،  آماج آفات و بالها مغلوب شهوات و جانشین مردگان   اما بعد آگاهی من از پشت کرد

ویم مرا از یاد غیر خودم بازداشته  و تمام اهتمامم را به سوی آخرت جلب کرده است و از آنجا و رویآوردن آخرت به س دنیا و چیرگی روزگار 

از غیر خودم روی برتافته ام این وضع هوا و هوسم را کنار زده  و نظر خالص و نهائی را برایمن آشکار ساخته لذا مرا  که به خویشتن مشغولم 

خی در آن راه ندارد  و به راستی و صداقتی کشانده که در آن دروغ نیست  و چون تو را جزئی به مرحله ای رسانده که سراسر جدی است و شو

 از خود بلکه همه خودم یافتم  آن چنانکه اگر ناراحتی بتو رسد به من رسیده و اگر مرگ دامنت را بگیرد گویا دامن مرا گرفته به این جهت

پسرم تو را به تقوا و    ن نامه را برایتو نوشتم تا تکیه گاه تو باشد خواه من زنده باشم یا نباشماهتمام کار تو را اهتمام کار خود یافتم   لذا ای

طه بالتزام به فرمان خدا آبادکردن قلب و روح با ذکر او و چنگ زدن به ریسمان الهی توصیه می کنم  و چه وسیله ای می تواند مطمئن تر از را

قلبت را با موعظه و اندرز زنده کن  و هوای نفست را  با زهد و بی اعتنائی بمیران دل را  گ زنی باشد  ایکه بین تو و خدا است اگر به آن چن

و دانش نورانی نما  و با یاد مرگ رام کن و آن را به اقرار به فناء دنیا وادار و با نشان دادن فجایع دنیا او را  حکمتبا یقین نیرومند ساز و با 

روزگار و زشتیهای گردش شب و روز برحذرش دار  اخبار گذشتگان را بر او عرضه نما و آنچه را که به پیشینیان بصیر گردان  و از حمالت 

ود ررسیده است یادآوریش کن  در دیار و آثار مخروبه آنها گردش نما و درست بنگر آنها چه کرده اند ببین از کجا منتقل شده اند  و در کجا ف

  دوستان منتقل شده  و به دیار غربت بار انداخته اند گویا طولی نکشد که تو هم یکی از آنها خواهی بود    بنابراینآمده اند خواهی دید از میان 

منزلگاه آینده خود را اصالح کن آخرتت را به دنیایت مفروش و در موردآنچه نمی دانی سخن مگو  در آنچه موظف نیستی کسی را مخاطب نساز 

در آن داری قدم مگذار  چه اینکه خودداری به هنگام بیم از گمراهی بهتر از آن است که انسان خود را در و در راهی که ترس گمراهی 

امر به معروف کن تا خود اهل معروف باشی با دست و زبانت منکرات را انکار نما و از کسیکه عمل بد انجام می دهد  مسیرهای خطرناك بیفکند  

به سختی دوریگزین  و در راه خدا تا سرحد توان تالش کن و هرگز سرزنش سرزنش گران تو را از تالش در راه خدا باز ندارد   در دریای 

که باشد فرو رو در دین تفقه کن  خویشتن را بر استقامت در برابر مشکالت عادت ده که شکیبائی در راه  شدائد و مشکالت در راه حق هر جا

ا ب حق از اخالق نیك به شمار می رود  در تمام کارها خویشتن را بخدا بسپار که خود را به پناهگاهی مطمئن و نیرومند سپرده ای  بهنگام دعا

و حرمان بدست او است  و همواره از خدا بخواه که آنچه خیر و نیك است برایت پیش آورد در وصیتم  اخالص پروردگارت را بخوان که بخشش

دقت کن و آن را سرسری مگیر چه اینکه بهترین گفته آنست که سودمند باشد   آگاه باش دانشی که نفع نبخشد در آن خیری نیست و دانشی 

نگامی که یافتم به سن پیری رسیده ام و دیدم قوایم بسستی می گراید  به این وصیت که سزاوار فراگرفتن نیست سود نمی بخشد   پسرم ه
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و پیش از  مبادرت ورزیدم  و فرازهائی از آن را به تو گفتم مبادا اجلم فرا رسد در حالیکه آنچه را در درون داشته ام بیان نکرده باشم 

یا پیش از آنکه هوا و هوس و فتنه های دنیا بر تو هجوم آورد و همچون  مده آنکه در رایم نقصانی ایجاد شود همچنانکه در جسمم بوجود آ

مرکبی سرکش گردی این سخنان را با تو بگویم  چرا که قلب جوان همچون زمین خالی است هر بذری در آن پاشیده شود می پذیرد  بنابراین 

ور دیگر مشغول گردد مبادرت ورزیدم  تا با تصمیم جدی به استقبال من در تعلیم و ادب تو پیش از آنکه قلبت سخت شود و عقل و فکرت به ام

ربیات جاموری بشتابی که اندیشمندان و اهل تجربه زحمت آزمون آنرا کشیده اند  و تو را از تالش بیشتر بی نیاز ساخته اند بنابر این آنچه از ت

بر ما مخفی مانده  بازگشت زمان  بر تو روشن گردد   پسرم درست  آنها نصیب ما شده نصیب تو هم خواهد بود بلکه شاید پاره ای از آنچه

در  واست که من به اندازه همه کسانی که پیش از من می زیسته اند عمر نکرده ام اما در کردار آنها نظر افکندم   و در اخبارشان تفکر نمودم 

دم  بلکه گویا در اثر آنچه از تاریخ آنان به من رسیده با همه آنها از اول آثار آنها به سیر و سیاحت پرداختم تا بدانجا که همانند یکی از آنها ش

تا آخر بوده ام   من قسمت زالل و مصفای زندگی آنان را از بخش کدر و تاریك بازشناختم و سود و زیانش را دانستم  از میان تمام آنها 

لذا   یبایش را برایت انتخاب نمودم  و مجهوالت آنرا از تو دور داشتمقسمتهای مهم و برگزیده را برایت خالصه کردم و از بین همه آنها ز

همانگونه که یك پدر مهربان بهترین نیکی ها را برای فرزندش می خواهد من نیز صالح دیدم که ترا بدین صورت تربیت کنم   و همت خود را 

یتی سالم و روحیبا صفا   چنین دیدم  که در آغاز کتاب خدا را همراه بر آن گماشتم زیرا عمر تو رو به پیش است و روزگارت رو به جلو  دارای ن

ر ب تفسیرش  و قوانین اسالم و احکامش و حالل و حرام آنرا به تو تعلیم دهم  و این همه توجه را به تو کردم  آنگاه از این ترسیدم که آنچه

ف نموده اند بر تو نیز مشتبه گردد  به همین دلیل روشن ساختن این مردم در اثر پیروی هوا و هوس و عقاید باطل مشتبه شده و در آن اختال

قسمت هر چند چندان خوشایند تو نباشد پیش من محبوبتر از آن است که تو را تسلیم امری سازم که از هالکتت ایمن نباشم  و امیدوارم 

ن وصیتم را برای تو می فرستم   پسرم بدان محبوب خداوند تو را در طریق رشد و صالحت توفیق دهد و به مقصودت رهبری کند اینك ای

 بترین چیزی که از میان گفته هایم در این وصیت نامه به آن تمسك می جوئی تقوا و پرهیزکاری است  اکتفا به آنچه خداوند بر تو فرض و واج

ندانت آن طریق را پیموده اند زیرا همانگونه شمرده است و نیز حرکت در راهی است که پدرانت در گذشته از آن راه رفته اند  و صالحان خا

فکر  زکه تو درباره خویش نظر می کنی آنها نیز نظر افکندند  و همانگونه که تو برای صالح خویش می اندیشی آنها نیز می اندیشیدند  آنها پس ا

د رها سازند و اگر روحت از قبول این ابا دارد که و دقت به اینجا رسیدند که آنچه را به خوبی شناخته اند بگیرند  و آنچه را که مکلف نیستن

مسك تتا همانند آنها آگاهی نیابی اقدام نکنی  می بایست از راه صحیح این راه را بپوئینه اینکه خود را به شبهات بی فکنی و یا به دشمنیها 
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و در توفیقت در این راه رغبت و میل نشان ده  و هر جوئی  اما پیش از آنکه در طریق آگاهی در این باره گام نهیاز خداوندت استعانت بجوی 

گونه عاملی را که موجب خلل در افکارت می شود یا تو را در شبهه می افکند یا تو را تسلیم گمراهی می سازد رها ساز  پس آنگاه که یقین 

ته در آنچه برایت تفسیر می کنم نظر افکن و اگر کردی قلبت صفا یافته و در برابر حق خاضع شده و نظرت تکامل یافته  و اراده ات تمرکز یاف

آنچه را در این زمینه دوست می داری برایت فراهم نشد  و فراغت خاطر حاصل نکردی بدانکه در طریقی که ایمن از سقوط نیستی گام برمی 

ب دین نیست و در چنین موقعی امساك و داری و در دل تاریکیها قدم می زنی چرا که آن کسیکه در اشتباه یا در حال تحیر و تردید است طال

و آفریننده همان کسی است که  خودداری از چنین راههائی بهتر است   پسرم در فهم وصیتم دقت نما بدان مالك مرگ همو مالك حیات است 

و بدانکه دنیا    عطا می کندمی میراند و فانی کننده همو است که جهان هستی را از نو نظام می بخشد  همان کسیکه بیماری می دهد شفا نیز 

می و تو ن پا برجا نمی ماند مگر به همان گونه که خداوند آنرا قرار داده است  گاه نعمت و گاه ابتالء و پاداش در رستاخیز یا آنچه که او بخواهد

تو در نخست جاهل و نادان آفریده دانی  اگر درباره جهان و حوادثش مشکل و بغرنجی برای تو پیش آمد آن را بر نادانی خود حمل کن  زیرا 

و فکرت در آن سرگردان و چشمت در آن گمراه می گردد اما پس از  شدیو سپس عالم و آگاه گردیدی و چه بسیار است آنچه را که نمیدانی

یژه پناه ببر و پرستش تو ومدتی آن را می بینی   بنابراین به آن کس که تو را آفریده و روزیت داده و آنچه الزمه خلقتت بوده به تو بخشیده 

و ااو باشد میل و رغبتت به سوی او و تنها از او بترس   پسرم بدان هیچکس از خدا همچون پیامبر اسالم خبر نیاورده است   بنابراین رهبری 

و تو هر قدر هم کوشش  را بپذیر و در طریق نجات و رستگاری او را قائد خویش انتخاب کن  من از هیچ اندرزی درباره ات کوتاهی نکرده ام

پسرم بدان اگر  کنی و صالح خویش را در نظر بگیری مصالح خود را آن اندازه که من درباره تو تشخیص داده ام تشخیص نخواهی داد 

وندی اپروردگارت شریکی داشت رسوالن او نیز بسوی تو می آمدند آثار ملك و قدرتش را می دیدی و افعال و صفاتش را می شناختی اما او خد

است یکتا همانگونه که خویش را توصیف کرده است   هیچکس در ملك و مملکتش قادر به ضدیت با او نیست هرگز از بین نخواهد رفت  و 

همواره بوده است  او سرسلسله هستی است بدون اینکه آغازی داشته باشد و آخرین آنها است بدون اینکه پایانی برایش تصور شود  بزرگ 

آن است که ربوبیتش در احاطه فکر قرار گیرد   حال که این حقیقت را شناختی در عمل بکوش آنچنان که سزاوار مانند توئی در  مرتبه تر از

کوچکی قدر منزلت  و کمی قدرت و فزونی عجز و نیاز شدید به پروردگار است  در راه طاعتش کوشش نما  از عقوبتش ترسان باش و از خشمش 

را جز به نیکی امر نکرده و جز از قبیح و زشتی باز نداشته است   فرزندم من تو را از دنیا و حاالت آن و زوال و دگرگونیش  بیمناك  چرا که او تو

ر ی و دآگاه ساختم  و از آخرت و آنچه برای اهلش در آن مهیا شده مطلع گردانیدم و درباره هر دو برایت مثلها زدم  تا به وسیله آنها عبرت گیر
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همانند مسافرانی هستند که در سرمنزلی بی آب و آبادی و پر مشقت که قابل  آن گام نهی کسانی که دنیا را خوب آزموده اند راه صحیح 

 ماندن نیست قرار گرفته و قصد کوچ بسوی منزلی پر نعمت و به ناحیه ایکه در آن آسایش و راحتی است نموده اند   اینها برای رسیدن به آن

را متحمل شده اند فراق دوستان را پذیرفته سختی مسافرت و غذاهای ناگوار را با جان و دل قبول نموده اند  تا بخانه مشقتهای راه   منزل

 هوسیع خویش و سرمنزل قرار و آرامش خود گام نهند  از هیچکدام از این ناراحتیها و مشکالت در این راه احساس درد و رنجی نمی کنند  هزین

نمی انگارند و هیچ چیز برایشان محبوبتر از آن نیست که آنان را به منزلشان نزدیك و به محل آرامششان برساند    های مصرف شده را غرامت

اما کسانیکه به دنیا مغرور شده اند همانند مسافرانی هستند که در منزلی پر نعمت قرار داشته سپس به آنها اعالم می شود که باید بسوی 

رکت کنند  نزد آنان هیچ چیز ناخوش آیندتر و ناراحت کننده تر از مفارقت آنچه در آن بوده اند و حرکت به منزلی خشك و خالی از نعمت ح

سوی ناراحتیهائی که باید تحمل کنند و در آن قرار گیرند نیست  پسرم خویشتن را معیار و مقیاس قضاوت بین خود و دیگران بگیر پس آنچه 

گران دوست دار  و آنچه را که برای خود نمی پسندیبر دیگران نیز مپسند ستم مکن همانگونه که را که برایخود دوست می داری برای دی

نیکی کن همانطور که دوست داری نسبت به تو نیکی کنند برای خویشتن چیزی را زشت بدان که همان را    دوست نداری به تو ستم شود

اش که برای خود می پسندی  آنچه نمی دانی مگو اگر چه آنچه می دانی بسیار برای دیگری قبیح می شماری به همان چیز برای مردم راضی ب

اندك است و آنچه را که دوست نداری به تو بگویند به دیگران نیز مگو   بدان که عجب و غرور ضد صواب و راستی و آفت عقل است   نهایت 

و برای دیگران اندوخته مکن  و آن گاه که در راه راست   اق کنکوشش و تالش را در زندگی داشته باش  و از آنچه به دست آورده ای انف

هدایت یافتیدر برابر پروردگارت سخت خاضع و خاشع باش   بدان راهی بس طوالنی و پر مشقت در پیش داری  و نیز بدان در این راه از 

بود  و با توجه به اینکه باید در این راه سبکبار باشی کوشش صحیح تالش فراوان و اندازه گیری توشه و راحله به مقدار کافی بی نیاز نخواهی 

و ت بیش از تاب و تحمل خود بار بر دوش مگیر که سنگینی آن برای تو و بال خواهد بود   و هر گاه نیازمندی را یافتیکه می تواند زاد و توشه

و اگر قدرت بر  یمت بشمار و این زاد را بر دوش او بگذار را تا رستاخیز بر دوش گیرد  و فردا که به آن نیازمند شوی به تو پس دهد آنرا غن

جمع آوری چنین زاد و توشه ای را داری هر چه بیشتر فراهم ساز و همراه او بفرست چرا که ممکن است روزی در جستجوی چنین شخصی 

ه سختی و تنگدستی ات ادا نماید  بدان ک برآئی ولی پیدایش نکنی  هنگامی که بی نیاز هستی اگر کسی قرض بخواهد غنیمت بشمار تا در روز

 نپیش روی تو گردنه هائی صعب العبور وجود دارد  که برای عبور از آنها  سبکباران حالشان به مراتب بهتر از سنگین باران است   و کندروا

 ین برای خویش پیش از رسیدنت به آنحالشان بسیار بدتر از سرعت کنندگان بدان که نزول تو سرانجام یا در بهشت است یا در دوزخ  بنابرا
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جهان وسائلی مهیا ساز و منزل را پیش از آمدنت آماده نما   زیرا پس از مرگ عذر پذیرفته نمی شود و راه بازگشتی به دنیا وجود ندارد  

جابت آن را نیز تضمین نموده به تو بدان همان کسیکه گنجهای آسمانها و زمین را در اختیار دارد به تو اجازه دعا و درخواست را داده است  و ا

 امر کرده که از او بخواهی تا به تو عطا کند و از او درخواست رحمت نمائی تا رحمتش را بر تو فروفرستد   خداوند بین تو و خودش را کسی

نیدر که اگر کار خالفی نمودی توبه ک قرار نداده که حجاب و فاصله باشد و تو را مجبور نساخته که به شفیع و واسطه ایپناه ببری  و مانعت نشده

رای بکیفر تو تعجیل ننموده  و در انابه و بازگشت بر تو عیب نگرفته است  در آنجا که فضاحت و رسوائی سزاوار تو است تو را رسوا نساخته  و 

 رحمتش مایوس نساخته است  بلکهبازگشت و قبول توبه شرائط سنگینی قائل نشده است در جریمه با تو به مناقشه نپرداخته و تو را از 

 ابازگشت تو را از گناه حسنه و نیکی قرار داده  گناه و بدیت را یك و نیکیت را ده به حساب آورده است و در توبه و بازگشت و عذرخواهی ر

تت را به سوی او می بری و به رویت گشوده است  پس آنگاه که ندایش کنی بشنود و آن زمان که با او نجوا نمائی سخنت را می داند  پس حاج

 هیآن چنانکه هستی در پیشگاه او خود را نشان می دهی  هرگاه بخواهی با او درد دل می کنی و ناراحتی و مشکالتت را در برابر او قرار می د

مانند عمر بیشتر  ست  از او در کارهایت استعانت می جوئی  و از خزائن رحمتش چیزهائی را می خواهی که جز او کسی قادر به اعطاء آن نی

تندرستی بدن و وسعت روزی بار دیگر تاکید می کنم که خداوند کلیدهای خزائنش را در دست تو قرار داده زیرا به تو اجازه داده که از او 

اما هرگز نباید   درخواست کنی بنابراین هرگاه خواستی می توانی به وسیله دعا درهای نعمت خدا را بگشائی و باران رحمت خدا را فرود آوری

ست ااز تاخیر در اجابت دعا مایوس گردی زیرا بخشش به اندازه نیت است  گاه می شود که اجابت به تاخیر می افتد تا اجر و پاداش و عطای درخو

رری به تو عنایت کننده بیشتر گردد  و گاه می شود که درخواست می کنی اما اجابت نمی گردد در حالیکه بهتر از آن بزودی و یا در موعد مق

خواهد شد  و یا اینکه به خاطر چیز بهتری این خواسته ات برآورده نمی شود  زیرا چه بسا چیزیرا می خواهی که اگر به تو داده شود موجب 

ربندد ت بهالکت دین تو می شود  روی این اصل باید خواسته تو همیشه چیزی باشد که جمال و زیبائیش برایت باقی و وبال و بدیش از تو رخ

در این  یمال برای تو باقینمی ماند و تو نیز برای آن باقی نخواهی ماند   پسرم بدان تو برای آخرت آفریده شده اینه برای دنیا برای فنا نه بقا

د و توشه از آن جهان  برای مرگ نه برای زندگی و بدان  که تو در منزلی قرار داری که هر آن ممکن است از آن کوچ کنی در منزلی که باید زا

برگیری تو در طریق آخرتی تو طرید مرگی همان مرگی که هرگز فرارکننده از آن نجات نمی یابد  و از دست جوینده اش بیرون نمی رود  و 

که از این  تیسرانجام او را می گیرد  بنابراین از مرگ بر حذر باش نکند زمانیتو را به چنگ آورد که در حال بدیباشی و تو پیشتر با خود می گف

ر به احال توبه خواهی کرد  اما او میان تو و توبه ات حائل می گردد و این جا است که تو خویشتن را به هالکت انداخته ای  یاد مرگ  پسرم بسی
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خود را از هر یاد مرگ باش و به یاد آنچه به سوی آن می روی و پس از مرگ در آن قرار میگیری تا اینکه هنگامیکه مرگ به نزد تو آید تو 

نیروی خویش را تقویت و دامن همت بر کمر زده و آماده باشی نکند ناگهان بر تو وارد شود و مغلوبت سازد   پسرم  از  جهت مهیا کرده باشی

ده یا آگاه کراین سخت برحذر باش که عالقه شدید مردم به دنیا و حمله حریصانه شان به آن تو را مغرور سازد  چرا که خداوند تو را از وضع دن

دنیاپرستان هم چون سگانی هستند که   و دنیا نیز خود از فنا و زوالش تو را خبر داده و بدیهای خود را آشکارا بتو نشان داده است    بدان

ون یا همچ   بی صبرانه همواره صدا می کنند و درندگانی که در پی دریدن یکدیگرند  زورمندان ضعیفان را می خورند و بزرگترها کوچکترها را

ر چهار پایانیکه گروهی از آنان پاهایشان بسته و گروهی دیگر رها شده اند راههای صحیح را گم کرده  و براههای نامعلوم گام گذارده اند د

ه د و نه کسیکوادی پر از آفات رها شده اند در سرزمینی شنزار که حرکت در آن به کندی امکان پذیر است   نه چوپانی دارند که آنها را جمع کن

و چشمهاشان را از دیدن نشانه های هدایت بربسته در حیرت و سرگردانی  آنها را به منزل برساند  دنیا آنان را در طریق کوری به راه انداخته 

را ا به بازیگرفته و ماورایآندنیا مانده  و در نعمتهای آن غرق گردیده اند آنها را مالك و پروردگار خویشتن برگزیده اند  دنیا آنها را و آنها دنیا ر

ه بفراموش کرده اند   در تالش برای دنیا اندازه نگهدار   آرام که به زودی تاریکی برطرف می شود  و حقیقت آشکار می گردد  گویا مسافران 

روز است دائما در  پسرم بدان آن کس که مرکبش شب و   سرمنزل مقصود رسیده اند  آن کس که سریع براند به  قافله  ملحق خواهد شد

بدان بطور مسلم هرگز به همه    حرکت است هر چند خود را ساکن می پندارد   و همواره قطع مسافت می کند گر چه ظاهرا متوقف است

از آرزوهایت نخواهی رسید و از اجلت تجاوز نخواهیکرد  بیش از آنچه مقرر شده عمر نخواهی نمود   و تو در راه همان کسانی هستیکه پیش 

 تو می زیسته اند بنابراین در طریق به دست آوردن دنیا مالیم باش  و در کسب و کار میانه رویرا پیشه کن  نه حرص داشته باش و نه طمع  

زیرا بسیار شده که تالش بیحد در راه دنیا منجر به نابودی اموال گردیده است  چرا که نه هر تالشگری به روزی رسیده و نه مدارا کننده 

 روم می شود   بزرگوارتر از آن باش که به پستی تن در دهی هر چند تو را به مقصودت برساند  زیرا تو نمی توانیدر برابر آنچه از آبرو ومح

شخصیتت در این راه از دست می دهی بهائی به دست آوری  بنده دیگری مباش چرا که خداوند تو را آزاد آفریده  آن نیکی که جز با شر و 

ت نیاید نیکی نیست و نه آن آسایش و راحتی که با مشقت زیاد  نکند مرکبهای طمع با سرعت حرکت کنند و تو را به مهلکه بیندازند   بدیبه دس

اگر توانستیکه بین تو و خداوند صاحب نعمت واسطه ای نباشد انجام ده  زیرا تو قسمت خود را دریافت خواهی کرد و سهمت را خواهی گرفت 

ه از ناحیه خدا برسد محترمانه تر است از مقدار زیادی که از ناحیه یکی از مخلوقاتش باشد هر چند همه نعمتها از ناحیه او است   و مقدار کمی ک

سفارشهای گوناگون  تدارك و جبران آنچه براثر سکوتت از دست داده ای آسانتر است از جبران آنچه در اثر سخنت از دست رفته  چرا که 
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ظرف هست با محکم بستن دهانه آن امکان پذیر است   و نگهداری آنچه در دست داری نزد من محبوبتر است از درخواست  نگهداری آنچه در

ثروت کم همراه با عفت و پاکی و درستکاری بهتر است  چیزی که در دست دیگری است   تلخی یاس و ناداری بهتر است از درخواست از مردم 

گناه   انسان اسرار خویش را بهتر از هر کس دیگر نگهداری می کند  بسیارند کسانی که بر زیان خود تالش می  از ثروت فراوان توام با فجور و

به نیکوکاران نزدیك شو که از آنان   کنند  کسی که پرحرفی کند حرفهایبی معنی زیاد خواهد زد   هر کس اندیشه کند ،بینائی خواهد یافت

تا از آنها برکنار باشی  غذای حرام بدترین غذاها است ستم بر ناتوان بدترین ستم است   آن گاه که  خواهی شد  از اهل شر و بدی دور شو

 رفق و مدارا کردن شدت به حساب آید، شدت ، رفق و مدارائی خواهد بود  گاه می شود که دارو مایه بیماری و بیماری داروی نجات بخش است  

داده و آن کس که از او درخواست نصیحت شده خدعه به کار برده است  از تکیه کردن بر آرزوها چه بسا آن کس که اهل اندرز نیست اندرز 

بر حذر باش که سرمایه احمقان است  عقل نگهداری تجربه ها است   بهترین تجربه هایت آن است که به تو پند دهد  پیش از آنکه فرصت از 

نان نیست که هر کس در جستجو باشد به خواسته اش برسد  و هر غائب و پنهانی دست برود و مایه اندوهت گردد آنرا غنیمت بشمار   چ

هد ابازگردد از موارد فساد از بین بردن زاد و توشه و تباه ساختن معاد است   هر کاری سرانجامی دارد به زودی آنچه برایت مقدر شده بتو خو

نتیجه گیرد   بسیار شده که سرمایه کم رشدش از سرمایه زیاد بیشتر بوده است رسید   هر بازرگانی همواره خود را در مخاطره می اندازد  تا 

ر نه در کمك کار پست خیری وجود دارد  و نه در دوست متهم آنگاه که روزگار در اختیار تو است بهره خود را بگیر   هیچگاه نعمتیرا به خاط

کش لجاجت برحذر باش  وظیفه تو در برابر دوستان در برابر برادرت این اینکه بیشتر به دست آوری بخطر مینداز  از سوارشدن بر مرکب سر

  مطالب را برخود تحمل کن به هنگام قطع رابطه از ناحیه او تو پیوند نما وهنگام قهر و دوریش لطف و نزدیکی  در برابر بخلش بذل و بخشش 

آنچنانکه گویا تو بنده او هستی و او صاحب نعمت تو  ل عذر و در زمان دوریش نزدیکی به هنگام سخت گیریش نرمش به هنگام جرمش قبو

برحذر باش از اینکه آنچه گفته شد در غیر محلش قرار دهییا درباره کسیکه اهلیت ندارد به انجام رسانی  هرگز دشمن دوست   است    اما

ود را برای برادرت مهیا ساز  خواه نیك باشد یا بد خود را به دوستی مگیر که با اینکار با دوستت به دشمنی برخاسته ای نصیحت خالصانه خ

خشم را فرو خور که من جرعه ای شیرین تر و خوش سرانجام تر و لذت بخش تر از آن ندیدم   با کسیکه با تو به خشونت رفتار کند نرمی پیش 

ر میان یکی از دو پیروزی شیرین ترین را برگزیده گیر که به زودی او در برابر تو نرم خواهد شد   با دشمن خود با فضل و کرم رفتار کن که د

ای  اگر خواستی پیوند برادری و رفاقت را ببری جای دستی برایش باقی بگذار که اگر روزی خواست بازگردد و بار دیگر با تو دوست شود 

یگانگی که بین تو و برادرت هست حق او را کسیکه به تو گمان نیکی برد با  عملت  گمانش را تصدیق کن هیچگاه به اعتماد رفاقت و    بتواند
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 وضایع مکن  زیرا آنکه حقش را ضایع می کنی با تو برادر نخواهد بود   سعی کن خاندانت بدترین افراد نسبت به تو نباشند  به کسی که با ت

د  و نه در بدی کردن قویتر از تو در نیکی عالقه ندارد عالقمند مباش  نباید برادرت در قطع پیوند برادری نیرومندتر از تو در برقراری پیون

 کردن باشد ظلم و ستم کسیکه بر تو ستم می کند زیاد بر تو گران نیاید  چرا که در حقیقت به زیان خود و سود تو تالش می کند  و سرانجام

که روزی بر دو گونه است  یك نوع بر او پیروز خواهی شد  پاداش کسیکه تو را خوشحال می کند این نیست که به او بدیکنی  پسرم بدان 

روزی است که به جستجوی آن بر می خیزی و روزی دیگریاست که به سراغ تو خواهد آمد  یعنی اگر تو هم به سویش نروی بسویت می اید چه 

  ن سرای آخرتت را اصالح کنیزشت است خضوع به هنگام نیاز و جفا و ستم به هنگام بی نیازی  تنها از دنیا آن مقدار مال تو خواهد بود که با آ

اگر قرار است برای چیزی که از دستت رفته ناراحت شوی پس برای هر چیزی که به تو نرسیده نیز ناراحت باش  با آنچه در گذشته دیده و 

گر سود نمی بخشد م شنیده ای بر آنچه هنوز نیامده است استدالل کن چرا که امور شبیه یکدیگرند  از کسانی مباش که پند و اندرز به آنها

هم و غمها را با نیروی صبر و  آن زمان که سخت در توبیخ او مبالغه کنی چرا که عاقالن با اندرز و آداب پند می پذیرند اما چهار پایان با زدن 

دوست آن است   حسن یقین از خود دور ساز کسیکه میانه روی را ترك کند از راه حق منحرف شده  یار و همنشین در حکم خویشاوند است

که در نبود انسان حق دوستی را رعایت کند هوا و هوس شریك کوری است   چه بسا دورافتادگانی که از خویشاوندان نزدیکترند و 

خویشاوندانی که از هرکس دورتر می باشند  غریب کسی است که دوست نداشته باشد  کسیکه از حق تجاوز کند در تنگنا قرار می گیرد   آن 

ه ارزش خود اکتفا کند برایش پاینده تر خواهد بود  مطمئن ترین وسیله ایکه میتوانی به آن چنگ بزنی وسیله ایاست که بین تو و کس که ب

خدایت ایجاد رابطه کند   کسیکه به کار تو اهمیت نمی دهد در حقیقت دشمن تو است گاه می شود که نومیدی نوعی وصول به مقصد است و 

طمع موجب هالکت شود  چنان نیست که هر عیب پنهانی آشکار شود و همه فرصتها به نتیجه رسد  گاه می شود که بینا  این در صورتی است که

ا ب به خطا می رود و نابینا به مقصد می رسد  شر و بدی را تاخیر افکن زیرا هر وقت بخواهی می توانی انجام دهی بریدن از جاهل معادل پیوند

ه از مکر زمان ایمن بماند زمان به او خیانت خواهد کرد و کسیکه آن را بزرگ بشمارد او را خوار خواهد ساخت  عاقل و هوشیار است  کسیک

چنین نیست که هر تیراندازی به هدف بزند   آن گاه که حکومت تغییر کند و دگرگون شود زمانه دگرگون خواهد شد پیش از حرکت به سوی 

و پیش از گرفتن منزل درباره همسایه ات   از گفتن سخنان بی محتوا بر حذر باش گرچه آن را از سفر درباره همسفرت جستجو و تحقیق کن 

ان شدیگری نقل کنی  از مشاوره با زنان  هوسباز  بپرهیز که نظریه آنها ناقص و تصمیمشان ناپایدار است  و از طریق حجاب مشاهد زنان را بپو

خارج شدن و بیرون رفتن آنها بدتر از این نیست که افراد غیر مطمئن را در  نگاه خواهد داشت زیرا حجاب و پوشش آنها را سالمتر و پاکتر 
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بین آنان راه دهی  اگر بتوانی که غیر از تو دیگری را نشناسند این کار را بکن   به زن بیش از حد خود تحمیل مکن زیرا زن همچون شاخه 

ر که او را به فکر نیندازد که برای دیگری شفاعت کند   بر حذر باش از اینکه در غیر گل است نه قهرمان خشن  احترامش را به حدی نگهدا

و  یجائی که باید غیرت به خرج داد اظهار غیرت کنی که نشانه سوءظن تو نسبت به او باشد  زیرا اظهار بی اعتمادی و سوءظن زنان را به ناپاک

از خدمت گذارانت کاری معین ساز که او را در قبال آن مسك ول بدانی چرا که این برای هر کدام    بیگناهان را به آلودگی سوق می دهد

له یسبب می شود کارها را به یکدیگر وانگذارند و در خدمتت سستی نکنند   قبیله عشیره ات را گرامی دار زیرا آنها پر و بال تواند که به وس

گردی و دست و نیروی تواند که با آن به دشمن حمله می کنی  نیایش   دین و دنیایت  آنها پرواز می کنی و اصل و ریشه تواند که به آنها بازمی

 را نزد خداوند به امانت گذار و از او بهترین مقدرات را هم اکنون و در آینده در دنیا و آخرت مسك لت نما والسالم 

 سي و دونامه شماره  

و من کتاب له عليه السالم  الي المعاويه  و ارديت جيال من الناِ کثيرا ، خدعتهم بييک 
،  و القيتهم في موج بحرک ، تيشاهم الظلمات ، و تتالطم بهم الشبهات ،  فجازوا عن 
وجهتهم و نکصوا علي اعقابهم ،  و تولوا علي ادبارهم ، و عولوا علي احسابهم  اال من فاء من اهل 

ي ئر ، فانهم فارقوک بعد معرفتک ، و هربوا الي هللا من موازرتک ،  اذ حملتهم علالبصا
الصعب ، و عدلت بهم عن القصد  فاتق هللا يا معاويه في نفسک ، و جاذب الشيطان 

 قيادک ،  فان الدنيا منقطعه عنک ، و االخره قريبه منک ، و السالم 

 ترجمه
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ویه   گروه بسیاری از مردم رابه هالکت افکندی با گمراهی و ضاللت خویش آنان را فریفتی و در امواج از نامه های امام علیه السالم به معا 

فتنه و فساد انداختی همان فتنه و فسادی که تاریکی هایش فراگیر است و امواج شبهاتش همه آنها را در کام خود فرو برده  و این سبب شد 

دوران گذشته رو آورند  به قهق را برگشته و به حسب و نسب و تفاخرات قومی اعتماد کنند  جز گروهی که آنها از حق باز گردند و به جاهلیت و 

ر ااز روشن ضمیران و اهل بصیرت که از این راه بازگشته و پس از آنکه تو را شناختند از تو جدا شدند  از همکاری و معاونت تو بسوی خدا فر

نبرد برضد حق  واداشتی و از راه راست منحرفشان ساختی ای معاویه   ا را به کاری صعب و پر مشقتکردند  و این به آن خاطر بود که تو آنه

  تدر برابر کارهایت از خدا بترس و زمامت را از دست شیطان بگیر  که دنیا از تو بریده و آخرت به تو نزدیك است   و پایان عمرت نزدیك اس

  والسالم

 سي و سه نامه شماره 

ب و من کتاب له عليه السالم  الي قثم بن العباِ و هو عامله علي مکه  اما بعد ، فان عيني بالمير
کتب الي يعلمني انه  وجه الي الموسم اناِ من اهل الشام العمي القلوب ، الصم االسماع ،  

حتلبون الدنيا ي الکمه االبصار ، الذين يلبسون الحق بالباطل ،  و يطيعون المخلوق في معصيه الخالق ، و
زاء درها بالدين ،  و يشترون عاجلها باجل االبرار المتقين ، و لن يفوز بالخير اال عامله ،  و ال يجزي ج

الشر اال فاعله فاقم علي ما في يديک قيام الحازم الصليب ،  و الناصح اللبيب ، و التابع 
و ال عند  عند النعماء بطرا،لسلطانه ، المطيع المامه  واياک و ما يعتذر منه ، و ال تکن 

 الباساء فشال ، و السالم 
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 ترجمه

اه آگ از نامه های امام علیه السالم به قثم بن عباس فرماندار امام در شهرمکه  اما بعد مامور اطالعات من در مغرب  شام  برایم نوشته و مرا 

کوردل ناشنوا  و کور دیده که حق را با باطل مشوب می سازند  و ساخته که   گروهی از مردم شام به سوی حج گسیل داشته شده اند  گروهی 

ست ا در طریق نافرمانی خالق از مخلوق اطاعت می کنند با دادن دین خود شیر از پستان دنیا می دوشند  و آخرت را که در انتظار نیکان و پاکان

بنابراین در مورد   آن می شود  و جزایشر جز به فاعلش نمی رسدبه متاع این دنیا می فروشند در حالیکه هر کار نیك نتیجه اش عاید عامل 

آنچه در اختیار داری سخت قیام کن قیام شخصی دوراندیش و نیرومند  قیام شخصی عاقل و نصیحت گر قیام کسیکه از سلطان خویش اطاعت 

در برابرش عذر بخواهی نه به هنگام اقبال نعمت می کند و مطیع فرمان امام و پیشوایش می باشد  از این بپرهیز که عملی انجام دهی که 

 مغرور و خوشحال باش و نه به هنگام شدائد سست و ترسو و ضعیف والسالم 

 سي و چهارنامه شماره  

شتر عن مصر ، ثم بن ابي بکر ، لما بليه توجده من عزله باال مـحمدو من کتاب له عليه السالم  الي 
تک من تسريح االشتر الي بل وصوله اليها  اما بعد ، فقد بليني موجدتوفي االشتر في توجهه الي هناک ق

عملک ،  و اني لم افعل ذلک استبطاء لک في الجهد ، و ال ازديادا لک في الجد ،  و لو 
نزعت ما تحت يدک من سلطانک ، لوليتک ما هو ايسر عليک مؤونه ، و اعجب اليک 

ا رجال لنا ناصحا ،  و علي عدونا شديدا ناقم واليه  ان الرجل الذي کنت وليته امر مصر کان
، فرحمه هللا فلقد استکمل ايامه ،  و القي حمامه ، و نحن عنه راضون ، اواله هللا رضوانه ، و 
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ضاعف الثواب له  فاصحر لعدوک و امض علي بصيرتک ، و شمر لحرب من حاربک 
نک علي ما ينزل بک مک ، و يع، و ادع الي سبيل ربک ،  و اکثر االستعانه باهلل يکفک ما اه

 ، ان شاء هللا 

 ترجمه

ابن ابوبکر هنگامی که در اثرعزلش از فرمانداری مصر و قراردادن مالك اشتر به جای او ناراحت شده مـحمداز نامه های امام علیه السالم به  

اراحت نبود  و سرانجام که اشتر در بین راه از دنیا رفت و به آنجا نرسید   اما بعد به من خبر رسیده که از فرستاده اشتر به سوی فرمانداریت 

ن جهت انجام دادم که تو در تالش و کوششت کندی ورزیده ایو یا برای این باشد که جدیت بیشتری به خرج شده ای ولی این کار را من نه به ای

   دهی اگر آنچه در اختیارت قرار دارد از تو گرفتم تو را والی جائی قرار دادم که هزینه آن بر تو آسانتر و حکومت آن برایت جالب تر است

ده بودم مردی بود که نسبت به ما ناصح و خیرخواه  و نسبت به دشمنانمان سختگیر و درهم کوبنده بود آن مردیکه من او را فرماندار مصر کر

وند هم خدایا و را رحمت کند که ایام زندگی خود را کامل کرد عمر را به پایان برد  و مرگ را مالقات نمود در حالیکه ما از او راضی بودیم خدا

د و پاداشش را مضاعف گرداند    اما اکنون  تو برای پیکار با دشمنت سپاه را بیرون آر و طبق بصیرت و نعمت خشنودیش را بر او ارزانی دار

ز فهمت در مبارزه با او حرکت کن  دامن جنگ را برای کسیکه با تو می جنگد به کمر زن و مردم را در راه پروردگارت به مبارزه دعوت کن   ا

 ا حل خواهد کرد و در شدائدی که بر تو نازل میشود یاریت می کند انشاءاهلل خداوند بسیار یاری طلب که مشکالتت ر

 سي و پنجنامه شماره  
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بن ابي بکر  اما بعد ، فان  مدمـحو من کتاب له عليه السالم  الي عبد هللا بن العباِ ، بعد مقتل 
تسبه ولدا ناصحا بن ابي بکر رحمه هللا قد استشهد ،  فعند هللا نح مـحمدمصر قد افتتحت ، و 

هم و عامال کادحا ،  وسيفا قاطعا ، و رکنا دافعا وقد کنت حثثت الناِ علي لحاقه ،  و امرت
ل بيياثه قبل الوقعه ، و دعوتهم سرا وجهرا ، وعودا و بدءا ،  فمنهم االتي کارها ، ومنهم المعت

فوهللا لوال طمعي عند  اعد خاذال  اسال هللا تعالي ان يجعل لي منهم فرجا عاجال ، کاذبا ، و منهم الق
الحببت اال القي مع هؤالء يوما واحدا ، و  لقائي عدوي في الشهاده ، و توطيني نفسي علي المنيه ، 

 ال التقي بهم ابدا 

 ترجمه

بن مـحمدبن ابی بکر   اما بعد  مصر به دست دشمن گشوده شده و مـحمداز نامه های امام علیه السالم به عبداهلل بن عباس پس از شهادت  

مصیبت     این مصیبت را به حساب خداوند می گذاریم و اجر آن را از خدا مسالت داریم ابی بکر که خدا رحمتش کند به شهادت رسیده  

بازدارنده من مردم را به ملحق شدن به او و همکاریش تشویق و فرزندی ناصح و کارگزاری تالشگر و کوشا  شمشیری برنده و قاطع و ستونی 

وی س تحریض کردم  و به آنها فرمان دادم که پیش از وقوع واقعه به فریادش برسند  من آنها را آشکارا و پنهانی از آغاز تا انجام در حرکت به

وغین خود را به بیماری زدند و گروه سوم افرادی بودند که برای عده ای هماهنگی خود را با اکراه اعالم و گروهی به طور در   او دعوت کردم

خدا بتنها ماندن  سپاه حق  دست از یاریش کشیدند   از خداوند تقاضا می کنم که برای نجات من از میان اینگونه افراد فرجی عاجل قرار دهد   



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

400 

ا برای مرگ در راه خدا آماده نساخته بودم  دوست می داشتم سوگند اگر عالقه من به هنگام پیکار با دشمن در شهادت نبود و خود راه ر

   حتی یکروز با این مردم روبرو نشوم و هرگز آنها را مالقات نکنم

 سي و شش نامه شماره

و من کتاب له عليه السالم  الي اخيه عقيل بن طالب ، في ذکر جيش انفذه الي بعض 
ا من المسلمين ت اليه جيشا کثيفاالعداء ، و هوجواب کتاب کتبه اليه عقيل  فسرح

، فلما بليه ذلک شمر هاربا ،  و نکص نادما ، فلحقوه ببعض الطريق ، و قد طفلت 
د ما فاقتتلوا شيئا کال و ال ، فما کان اال کموقف ساعه  حتي نجا جريضا بع الشمس لالياب ، 

عنک قريشا و ترکاضهم في الضالل  فدع  اخذ منه بالمخنق ،  و لم يبق منه غير الرمق ، فاليا بالي ما نجا
،و تجوالهم في الشقاق ،و جماحهم في التيه ،  فانهم قد اجمعوا علي حربي کاجماعهم علي حرب 

  قبلي ،  فجزت قريشا عني الجوازي فقد قطعوا رحمي و سلبوني سلطان ابن امي    رسول هللا  ص
حتي القي هللا ،اليزيدني کثره الناِ حولي عزه  لين واما ما سالت عنه من رايي في القتال ،فان رايي قتال المح

ِ  متضرعا متخشعا ،  و ال مقرا ل ، و ال تفرقهم عني وحشه ، لضيم و ال تحسبن ابن ابيک  ولو اسلمه النا
واهنا ،وال سلس الزمام للقائد ،  و ال وطي ء الظهر للراکب المتقعد ، ولکنه کما قال اخو 
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ري بي کابه انت فانني صبور علي ريب الزمان صليب  يعز علي ان تبني سليم   فان تساليني کيف 
 فيشمت عاد او يساء حبيب 

 ترجمه

از نامه های امام علیه السالم این نامه را امام به عنوان پاسخ به برادرش عقیل بن ابیطالب در مورد لشکری که به سوی بعضی از دشمنان  

مانان را به سوی او گسیل داشتم هنگامی که این خبر به او رسید دامن فرار را به کمر زد  و گسیل داشته نوشته است   سپاهی انبوه از مسل

با پشیمانی قدم به عقب گذاشت   ولی سپاه در بعضی از راهها به او رسیدند و این هنگامی بود که خورشید به غروب نزدیك می شد  لحظه ای 

شد این درست به اندازه توقف ساعتی بیش نبود  و پس از آنکه سخت گلویش فشرده شد نبرد بین آنها درگرفت  و این کار به سرعت انجام 

ر د نیمه جانی از معرکه بدربرد   و این در حالی بود که از او رمقی بیش نمانده بود و با سختی تمام نجات یافت  قریش را همراه با تالششان

واگذار   که آنها با هم در نبرد با من همدست شده اند همانگونه که پیش از من در گمراهی جوالنشان در اختالف و سرکشی آنها در تیه ضاللت 

 امبارزه با رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم هماهنگ و متحد بودند  خدا قریش را به کیفر اعمالشان برساند آنها پیوند خویشاوندیم ر

د   اما آنچه را در مورد جنگ از من پرسیده ای و نظر مرا در این باره خواسته ای بریدند و حکومت فرزند مادرم  پیامبر  را از من سلب کردن

معیت ج عقیده من این است با کسانی که پیکار با ما را حالل می شمارند پیکار کنم  تا آنگاه که خداوند را مالقات نمایم و در این راه نه کثرت

فرق شدن آنان از اطرافم موجب وحشت  هرگز گمان نکنی که فرزند پدرت اگر چه در اطرافم موجب عزت و قدرت برایم خواهد شد و نه مت

مردم او را رها کنند به تضرع و خشوع افتد  و یا در برابر ظلم سستی بخرج دهد و تسلیم و راضی شود و نیز گمان مبر که  برادرت  زمام 

ن گونه است که شاعر قبیله بنی سلیم گفته است   اگر از من بپرسی خویش را به دست هر کس بسپارد  یا به این و آن سواری دهد بلکه بدا

چگونه هستی جواب می دهم در برابر مشکالت زمان صبور و با استفامتم   بر من مشقت بار است که حزن واندوهی در چهره ام دیده شود که 

  موجب شماتت دشمن یا ناراحتی دوست گردد
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 سي و هفتنامه شماره  

بعه فسبحان هللا ما اشد لزومک لالهواء المبتدعه ، و الحيره المت و من کتاب له عليه السالم  الي معاويه 
ارک الحجاج مع تضييع الحقائق و اطراح الوثائق ، التي هي هلل طلبه ،  و علي عباده حجه فاما اکث ، 

ته حيث لعلي عثمان وقتلته ،  فانک انما نصرت عثمان حيث کان النصر لک ، و خذ
  کان النصر له ، و السالم

 ترجمه

از نامه های امام علیه السالم به معاویه  سبحان اهلل چقدر به هوا و هوسهای بدعت آمیز و سرگردان کننده وابسته ای آنهم همراه تضییع  

خون عثمان و نسبت به کشندگان او احتجاج حقائق و دورافکندن دالئل مطمئن که مطلوب خداوند است  و اتمام کننده حجت  اما اینکه بسیار به 

ز ا می کنی   به روشنی باید بگویم   تو آنجا به یاری عثمان برخاستی که در حقیقت یاری خودت بود ولی در آنجا که تنها یاری عثمان بود دست

  یاریش برداشتی والسالم

  سي و هشت نامه شماره

نين ، الي ولي عليهم االشتر من عبد هللا علي امير المؤمو من کتاب له عليه السالم  الي اهل مصر ، لما 
القوم الذين غضبوا هلل حين  عصي في ارضه ، و ذهب بحقه ، فضرب الجور سرادقه علي 
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 البر و الفاجر ،  و المقيم و الظاعن ، فال معروف يستراح اليه ، و ال منکر يتناهي عنه  اما بعد ،
عداء ساعات  ينام ايام الخوف ،  و ال ينکل عن االفقد بعثت اليکم عبدامن عباد هللا ،ال

الروع ،  اشد علي الفجار من حريق النار ، و هو مالک بن الحارث اخو مذحج ،  فاسمعوا له و 
اطيعوا امره فيما طابق الحق ، فانه سيف من سيوف هللا ،  ال کليل الظبه ، و ال نابي الضريبه  

حجم ، و ال يؤخر امرکم ان تقيموا فاقيموا ،  فانه ال يقدم و ال ي فان امرکم ان تنفروا فانفروا ، و ان
  و قد آثرتکم به علي نفسي لنصحيته لکم ، و شده شکيمته علي عدوکم و ال يقدم اال عن امري ، 

 ترجمه

م خشاز نامه های امام علیه السالم به ملت مصر آنگاه که مالك اشتر را زمامدار آنها ساخت   از بنده خدا علی امیرمؤمنان به سوی مردمی که  

 و نفرتشان برای خاطر خدا و به خاطر این بود که گروهی از فرمانش سر برتافتند   و بر روی زمین معصیت او می شد حق او از بین رفته بود

 ر آن هنگام که جور و ستم خیمه و سرا پرده خود را بر نیك و بد  بر کسانیکه حاضر و مسافر بودند بر سر همگان افراشته بود در آن هنگامد

که نه معروف و نیکی وجود داشت که انسان در کنار آن احساس آرامش کند و نه از منکر و زشتی اجتناب می شد   اما بعد یکی از بندگان 

در ساعات ترس و وحشت از دشمن هراس  ا بسوی شما فرستادم که به هنگام خوف  مردم از جنگ  خواب به چشم راه نمی دهد خداوند ر

نخواهد داشت  و نسبت به بدکاران از شعله آتش سوزنده تر است او مالك بن حارث از قبیله  مذحج  است  سخنش را بشنوید و فرمانش را 

ت کنید چرا که او شمشیری است از شمشیرهای خدا  که نه تیزش به کندی می گراید و نه ضربتش بی اثر می در آنجا که مطابق حق است اطاع

گردد  اگر او فرمان بسیج و حرکت داد حرکت کنید و اگر دستور توقف داد توقف نمائید  که او هیچ اقدام هجوم عقب نشینی و پیشروی جز 
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داشتم که او را به فرمانداری تان فرستادم او نسبت به شما ناصح و خیرخواه است و نسبت  بفرمان من نمی کند  من شما را برخودم مقدم

 به دشمنانتان سختگیر 

 سي و نهنامه شماره  

و من کتاب له عليه السالم  الي عمرو بن العاص  فانک قد جعلت دينک تبعا لدنيا امري ء 
ره ،  و يشين الکريم بمجلسه ، و يسفحه الحليم بخلطته ، فاتبعت اث ظاهر غيه ، مهتوک ستره ، 

ريسته ، طلبت فضله ، اتباع الکلب للضرغام يلوذ بمخالبه ،  و ينتظر ما يلقي اليه من فضل ف
فاذهبت دنياک و آخرتک  و لو بالحق اخذت ادرکت ما طلبت فان يمکني هللا 

 امامکما شر لکما ، و السالم  ،  و ان تعجزا و تبقيا فمامنک و من ابن ابي سفيان اجز کما بما قدمتما 

 ترجمه

از نامه های امام علیه السالم به عمر و عاص  تو دین خود را تابع کسی قرار داده ای که گمراهی و ضاللتش آشکار است و پرده اش دریده   

م و عاقل با معاشرت با او به سفاهت و نادانی می گراید   تو گام افراد با شخصیت و بزرگوار در همنشینی با او ل که دار می شوند و انسان حلی

به جای قدم او گذاشتی و بخشش او را خواستار گردیدی همچون سگی که به دنبال شیری برود به چنگال او متکی شده  و منتظر قسمتهای 

ده ای  در حالیکه اگر به حق می پیوستی آنچه می خواستی به اضافی شکارش باشد که به سوی او اندازد  تو با این کار  دنیا و آخرتت را تباه کر

 آن می رسیدی  چرا که استعداد کافی داری اگر خداوند به من امکان دهد و دستم به تو و پسر ابوسفیان برسد کیفر آنچه انجام داده اید به
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ا باقیماندید آنچه در پیش دارید و در سرای آخرت شما خواهم داد   اما اگر حوادث به صورتی پیش آمد که من آن قدرت را نیافتم و شم

 والسالم   برای شما مهیا شده بدتر است

 چهلنامه شماره  

ه و من کتاب له عليه السالم  الي بعض عماله  اما بعد ، فقد بليني عنک امر ، ان کنت فعلت
فقد اسخطت ربک ، و عصيت امامک ، و اخزيت امانتک  بليني انک 
جردت االرض فاخذت ما تحت قدميک ، و اکلت ما تحت يديک ،  فارفع الي 

 السالم حسابک ، و اعلم ان حساب هللا اعظم من حساب الناِ ، و 

 ترجمه

رت ااز نامه های امام علیه السالم به یکی از فرماندارانش  اما بعددرباره تو به من جریانی گزارش شده است که اگر انجام داده باشی پروردگ 

های آباد را ویران را بخشم آورده ای امامت را عصیان کرده ای و امانت  فرمانداری خود را به رسوائی کشیده ای  به من خبر رسیده که تو زمین

کرده ای و آنچه توانسته ای تصاحب نموده ای و از بیت المال که زیر دستت بوده است به خیانت خورده ای فورا حساب خویش را برایم بفرست 

 و بدان که حساب خداوند از حساب مردم سخت تر است والسالم 

 

 چهل و يکنامه شماره  
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و  و من کتاب له عليه السالم  الي بعض عماله  اما بعد ، فاني کنت اشرکتک في امانتي ،
و لم يکن رجل من اهلي اوثق منک في نفسي لمواساتي و موازرتي و اداء  جعلتک شعاري و بطانتي ، 

االمانه الي ،  فلما رايت الزمان علي ابن عمک قد کلب  و العدو قد حرب ، و امانه الناِ 
زيت ،  و هذه االمه قد فنکت و شيرت ، قلبت البن عمک ظهر المجن  ففارقته مع قد خ

  المفارقين ، و خذلته مع الخاذلين ، و خنته مع الخائنين ،  فال ابن عمک آسيت ، و ال االمانه اديت
و کانک لم تکن هللا تريد بجهادک ، و کانک لم تکن علي بينه من ربک ،  و کانک انما 

ياته االمه عن دنياهم ، و تنوي غرتهم عن فيئهم ،  فلما امکنتک الشده في خ کنت تکيد هذه
االمه اسرعت الکره ، و عاجلت الوثبه ،  و اختطفت ما قدرت عليه من اموالهم 
المصونه الراملهم و ايتامهم اختطاف  الذئب االزل داميه المعزي الکسيره ،  فحملته الي 

لي اثم من اخذه  کانک ال ابا لييرک حدرت االحجاز رحيب الصدر بحمله ، غير مت
ايها  فسبحان هللا اما تؤمن بالمعاد   او ما تخاف نقاش الحساب اهلک تراثک من ابيک و امک 

المعدود کان عندنا من اولي االلباب ،  کيف تسيغ شرابا و طعاما ، و انت تعلم انک 
ن و تاکل حراما ، و تشرب حراما ،  و تبتاع االماء و تنکح النساء من اموال اليتامي و المساکي
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المؤمنين و المجاهدين ،  الذين افاء هللا عليهم هذه االموال ، و احرز بهم هذه البالد  فاتق هللا و 
  فيک ، هللا اردد الي هؤالء القوم اموالهم ، فانک لم تفعل ثم امکنني هللا منک العذرن الي

و ال ضربنک بسيفي الذي ما ضربت به احدا اال دخل النار  و وهللا لو ان الحسن و الحسين 
فعال مثل الذي فعلت ما کانت لهما عندي هواده ،  و ال ظفرا مني باراده ، حتي آخذ الحق 

ته من اموالهم ذمنهما ، و ازيح الباطل عن مظلمتهما ،  و اقسم باهلل رب العالمين ما يسرني ان ما اخ
حالل لي ، اترکه ميراثا لمن بعدي ،  فضح رويدا ، فکانک قد بليت المدي ، و دفنت 

و عرضت عليک اعمالک بالمحل الذي ينادي الظالم فيه بالحسره ،  و يتمني  تحت الثري ، 
    المضيع فيه الرجعه ،  و الت حين مناص

 ترجمه

فرماندارانش  اما بعد من تو را شریك در امانتم  حکومت و زمامداری قرار دادم  و تو را صاحب اسرار از نامه های امام علیه السالم به یکی از  

 تو خود ساختم   من از میان خاندان و خویشاون دانم مطمئن تر از تو نیافتم به خاطر مواسات یاری و اداء امانتی که در تو سراغ داشتم  اما

رفته  و دشمن در نبرد محکم ایستاده امانت در میان مردم خوار و بی مقدار شده  و این امت اختیار همین که دیدی زمان بر پسر عمت سخت گ

را از دست داده و حمایت کننده اینمی یابد  عهد و پیمانت را نسبت به پسر عمت دگرگون ساختی و همراه دیگران مفارقت جستی با کسانی که 

ن نسبت به او خیانت ورزیدی نه پسر عمت را یاری کردی و نه حق امانت را ادا نمودی گویا تو دست از یاریش کشیدند همصدا شدی و با خائنا

غصب  جهاد خود را به خاطر خدا انجام نداده ای گویا حجت و بینه ای از طرف پروردگارت دریافت نداشته ای و گویا تو با این امت برای تجاوز و
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صدت این بود که اینها را بفریبی و غنائمشان را در اختیار گیری پس آنگاه که امکان تشدید دنیایشان حیله و نیرنگ به کار می بردی و مق

 و خیانت به امت را پیدا کردی تسریع نمودی با عجله به جان بیت المال آنها افتادی و آنچه در قدرت داشتی از اموالشان که برای زنان بیوه

سپس آنرا به سوی حجاز با سینه  ه ایکه گوسفند زخمی و استخوان شکسته ای را برباید ایتامشان نگهداری می شد ربودی همانند گرگ گرسن

ای گشاده و دل خوش حمل نمودی بی آنکه در این کار احساس گناه کنی بی پدر باد دشمنت گویا میراث پدر و مادرت را بسرعت به خانه خود 

ی دقیق حساب در روز قیامت نمی ترسی ای کسی که در پیش ما از خردمندان حمل می کردی  سبحان اهلل آیا به معاد ایمان نداری از بررس

بشمار می آمدی  چگونه خوردنی و آشامیدنی را در دهان فرو می بری در حالیکه می دانی حرام می خوری و حرام می آشامی   چگونه با اموال 

ه همسری می گیری   در حالیکه می دانی این اموال را خداوند به آنان ایتام و مساکین و مؤمنان و مجاهدان راه خدا کنیز می خری و زنان را ب

از خدا بترس و اموال اینها را به سویشان بازگردان که اگر  اختصاص داده و به وسیله آن مجاهدین بالد اسالم را نگهداری و حفظ می نماید 

درباره تو انجام خواهم داد  و با این شمشیرم که هیچکس را با آن نزدم  این کار را نکنی و خداوند به من امکان دهد وظیفه ام را در برابر خدا

مگر اینکه داخل دوزخ شد بر تو خواهم زد   به خدا سوگند اگر حسن و حسین این کار را کرده بودند هیچ پشتی بانی و هوا خواهی از ناحیه 

حق را از آنها بستانم و ستمهای ناروائی را که انجام داده اند دور سازم  به من دریافت نمی کردند   و در اراده من اثر نمی گذاردند تا آنگاه که 

م نخداوندی که پروردگار جهانیان است سوگند اگر  فرضا  آنچه تو گرفته ای برای من حالل بود خوشایندم نبود که آنرا میراث برای بازماندگا

ه آخر زندگی رسیده ای در زیر خاکها پنهان شده ای و اعمالت به تو عرضه شده بگذارم   بنابراین دست نگهدار و اندیشه نما فکر کن به مرحل

و کسیکه عمر خود را ضایع ساخته درخواست بازگشت می کند ولی راه فرار و چاره  در جائی که ستمگر با صدای بلند ندای حسرت را می دهد 

 مسدود است 

 چهل و دو نامه شماره 

عمل و من کتاب له عليه السالم  الي عمر بن ابي سلمه المخزومي ، و کان عامله علي البحرين ، فعزله ، واست
ت يدک نعمان بن عجالن الزرقي مکانه  اما بعد ، فاني قد و ليت نعمان بن عجالن الزرقي علي البحرين ،  و نزع
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نه ، فاقبل غير يت االمابال ذم لک ، و ال تثريب عليک ، فلقد احسنت الواليه ،  و اد
ظنين ، و ال ملوم ، و ال متهم ، و ال ماثوم ،  فلقد اردت المسير الي ظلمه اهل الشام  و 
احببت ان تشهد معي ، فانک ممن استظهر به علي جهاد العدو ، و اقامه عمود الدين ، 

 ان شاء هللا 

 ترجمه

فرماندار بحرین که بدین وسیله او را برکنار و نعمان بن عجالن زرقی را به جایش  از نامه های امام علیه السالم به عمربن ابوسلمه مخزومی 

ین ه امنصوب فرمود   اما بعد من نعمان ابن عجالن زرقی را فرماندار بحرین قرار دادم  و اختیار تو را از فرمانداری آنجا برگرفتم بدون اینک

بنابراین بسوی ما حرکت   ه تو زمامداری را به نیکی انجام دادی و حق امانت را اداء نمودیکار برای تو مذمت و یا مالمت در برداشته باشد چرا ک

و دوست دارم  کن بی آنکه مورد سوءظن یا مالمت یا متهم و یا گناهکار باشی زیرا من تصمیم گرفته ام به سوی ستمگران اهل شام حرکت کنم 

  جهاد با دشمن و برپاداشتن ستونهای دین از آنها استعانت می جویم انشاءاهللتو با من باشی چرا که تو از کسانی هستی که من در 

 چهل و سهنامه شماره 

و من کتاب له عليه السالم  الي مصقله بن هبيره الشيباني ، و هو عامله علي اردشير خره  بليني عنک 
امر ان کنت فعلته فقد اسخطت الهک ، و عصيت امامک   انک تقسم في ء 
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ن الذي حازته رماحهم و خيولهم ،  و اريقت عليه دماؤهم ، فيمن اعتامک من المسلمي
اعراب قومک  فو الذي فلق الحبه ، و برا النسمه ،لئن کان ذلک حقا لتجدن لک علي هوانا 

کون من االخسرين ،  و لتخفن عندي ميزانا ، فال تستهن بحق ربک ،  و ال تصلح دنياک بمحق دينک ، فت
ان حق من قبلک و قبلنا من المسلمين في قسمه هذا الفي ء سواء  يردون عندي عليه ، و اعماال  اال و 
 يصدرون عنه 

 ترجمه

ه کاز نامه های امام علیه السالم به مصقله ابن هبیره شیبانی فرماندار اردشیرخره  یکی از شهرهای فارس   به من درباره تو گزارشی رسیده  

که تو غنائم مربوط   انجام داده باشی پروردگارت را به خشم آورده و امامت را عصیان کرده ای   گزارشی رسیدهاگر درست باشد و این کار را 

و خونهایشان در این راه ریخته شده در بین افرادی از بادیه نشینان قبیله ات  به مسلمانان که به وسیله اسلحه و اسبهایشان به دست آمده 

ی   سوگند به کسیکه دانه را در زیر خاك شکافت و روح انسانی را آفرید اگر این گزارش درست باشد تو در که خود برگزیده ای تقسیم میکن

نزد من خوار خواهی شد  و ارزش و مقدارت کم خواهد بود حق پروردگارت را سبك مشمار  و دنیایت را با نابودیدینت اصالح مکن که از 

مسلمانانی که نزد من و یا پیش تو هستند در تقسیم این اموال مساوی است باید همه آنها به نزد  زیانکارترین افراد خواهی بود  آگاه باش حق

 من آیند و سهمیه خود را از من بگیرند 

 چهل و چهارنامه شماره 
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ه و من کتاب له عليه السالم  الي زياد بن ابيه ، و قد بليه ان معاويه کتب اليه يريد خديعت
، فاحذره ، فانما  ان معاويه کتب اليک يستزل لبک ،  و يستفل غربکباستلحاقه  و قد عرفت 

رته  هو الشيطان  ياتي المرء  من بين يديه و من خلفه ، و عن يمينه و عن شماله ، ليقتحم غفلته ، و يستلب غ
و قد کان من ابي سفيان في زمن عمر بن الخطاب فلته من حديث النفس ، و نزغه من نزعات 

ع ، و النوط يثبت بها نسب و ال يستحق بها ارث ،  و المتعلق بها کالواغل المدفالشيطان   ال 
دعاه المذبذب  فلما قرا زياد الکتاب قال  شهد بها و رب الکعبه ، و لم تزل في نفسه حتي ا

هو الذي يهجم علي الشرب ليشرب معهم ، و ليس     معاويه  قال الرضي  قوله عليه السالم  الواغل
النوط المذ بذب    هو ما يناط برحل الراکب من قعب   يزال مدفعا محاجزا و منهم ، فال

 او قدح او ما اشبه ذلک ، فهو ابدا يتقلقل اذا حث ظهره و استعجل سيره 

 ترجمه

ن ااز نامه های امام علیه السالم به زیادابن ابیه و این هنگامی بود که به او گزارش رسید معاویه می خواهد با ملحق ساختن زیاد به فرزند 

 و عزم و تصمیمت را ابوسفیان ویرا بفریبد  چون در نسب زیاد سخن بود   من اطالع یافتم که معاویه نامه ای برایت نوشته تا عقلت را بدزدد 

درهم بشکند از او برحذر باش که شیطان است  از هر طرف به سراغ انسان می آید   از پیش رو پشت سر از راست و چپ می آید تا در حال 

ابوسفیان در زمان عمرابن خطاب سخنی بدون اندیشه از پیش خود و با تحرکات  غفلت او را تسلیم خود سازد و درك و شعورش را بدزدد    آری
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گفت  ولی این سخن آنقدر بی پایه است که نه با آن نسب ثابت می شود و نه استحقاق میراث می آورد   کسیکه به چنین سخنی شیطان می 

متسمك شود همچون شتر بیگانه ایاست که در جمع شتران یك گله وارد شود و بخواهد از آبخورگاه آب بنوشد که باالخره همه آن را کنار می 

عش می نمایند و یا همانند ظرفی است که به بار مرکبی بیاویزند که با حرکت مرکب همواره در تزلزل و اضطراب است   زنند و از آب خوردن من

با این نوشته شهادت بر این مطلب  که در دل من  امام علیه السالم هنگامی که زیاد این نامه را مطالعه کرد گفت به پروردگار کعبه سوگند که 

همچنان در قلبش بود تا زمانیکه او را دعوت به ملحق شدن نمود   شریف رضیمی گوید  واغل حیوانی است که برای  بوده  داده است و این

نوشیدن هجوم می آورد ولی جزو این گله از شتران نیست  و همواره دیگر شتران آن را عقب می رانند  و نوطالمذبذب ظرفی است که در کنار 

است و از این طرف به آن طرف می افتد  و هر گاه مرکب پشتش را حرکت دهد و یا در راه رفتن عجله کند  مرکب می آویزند  همواره در حرکت

   می لرزد

 چهل و پنج نامه شماره

و من کتاب له عليه السالم  الي عثمان بن حنيف االنصاري و کان عامله علي البصره و قد بليه 
يه انه دعي الي و ليمه قوم من اهلها ، فمضي اليها قوله   اما بعد ، يابن حنيف  فقد بليني ان رجال من فت
لجفان  ا اهل البصره دعاک الي مادبه  فاسرعت اليها تستطاب لک االلوان ، و تنقل اليک

و ما ظننت انک تجيب الي طعام قوم ، عائلهم مجفو و غنيهم مدعو  فانظر الي ما تقضمه من 
هذا المقضم ،  فما اشتبه عليک علمه فالفظه ، و ما ايقنت بطيب وجوهه فنل منه  اال و 
 هان لکل ماموم اماما ، يقتدي به و يستضي ء بنور علمه ،  اال و ان امامکم قد اکتفي من دنيا
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بطمريه ، و من طعمه بقرصيه  اال و انکم ال تقدرون علي ذلک ، ولکن اعينوني بورع و 
اجتهاد ، و عفه و سداد  فوهللا ما کنزت من دنياکم تبرا و ال ادخرت من 
غنائمهاوفرا ،  و ال اعددت لبالي ثوبي طمرا ، و ال حزت من ارضها شبرا ،  و ال 

 هي في عيني اوهي و اهون من عفصه مقره  بلي کانتاخذت منه اال کقوت اتان دبره ،  و ل
في ايدينا فدک من کل ما اظلته السماء ، فشحت عليها نفوِ قوم  و سخت عنهانفوِ قوم آخرين 
 ، و نعم الحکم هللا  و ما اصنع بفدک و غير فدک ، و النفس مظانها في غد جدث ، 

و اوسعت يدا حافرها  سحتها ، زيد في فتنقطع في ظلمته آثارها ، و تييب اخبارها ، و حفره لو 
، الضيطها الحجر و المدر  و سد فرجها التراب المتراکم ، و انما هي نفسي اروضها 

ديت بالتقوي  لتاتي آمنه يوم الخوف االکبر ، و تثبت علي جوانب المزلق  و لو شئت الهت
ا القز و ح ، و نسائج هذالطريق ، الي مصفي هذا  نهج البالغه م   العسل ،  و لباب هذا القم

لکن هيهات ان ييلبني هواي ،  و يقودني جشعي الي تخير االطعمه و لعل بالحجاز او اليمامه من ال طمع 
له في القرص ،  و ال عهد له بالشبع او ابيت مبطانا و حولي بطون غرثي و اکباد حري ،  

تحن الي  کبادو حسبک داء ان تبيت ببطنه و حولک ا   او اکون کما قال القائل
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القد  ااقنع من نفسي بان يقال  هذا امير المؤمنين ، و ال اشارکهم في مکاره الدهر ،  او اکون 
کالبهيمه المربوطه ،  اسوه لهم في جشوبه العيش فما خلقت ليشيلني اکل الطيبات ، 
و اترک سدي ، او ا همها علفها ، او المرسله شيلها تقممها تکترش من اعالفها ،  و تلهو عما يراد بها ،

اذا   اهمل عابثا ، او اجز حبل الضالله ،  او اعتسف طريق المتاهه و کاني بقائلکم يقول  
کان هذا قوت ابن ابي طالب ، فقد قعد به الضعف عن قتال االقران ، و منازله الشجعان    

 تاال و ان الشجره البريه اصلب عودا، و الرواتع الخضره ارق جلودا،  و النابتا
و انا من رسول هللا کالضوء من الضوء و  العذيه اقوي و قودا ، و ابطا خمودا 

الذارع من العضد  و هللا لو تظاهرت العرب علي قتالي لما و ليت عنها ، و لو امکنت 
الفرص من رقابها لسارعت اليها  و ساجهد في ان اطهر االرض من هذا الشخص المعکوِ ، 

ِ ،  حتي تخر ره   ج المدره من بين حب الحصيد  و من هذا الکتاب ، و هو آخو الجسم المرکو
و افلت من حبائلک ، و  اليک عني يا دنيا ، فحبلک علي غاربک ، قد انسللت من مخالبک ، 

اجتنبت الذهاب في مداحضک  اين القرون الذين غررتهم بمداعبک اين االمم الذين 
صا مرئيا ، و قالبا حسيا ن اللحود  و هللا لو کنت شخفتنتهم بزخارفک  فها هم رهائن القبور ، و مضامي
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، ال قمت عليک حدود هللا في عباد غررتهم باالماني ،  و امم القيتهم في المهاوي ، و ملوک 
هيهات من وطي ء  اسلمتهم الي التلف ، و اوردتهم موارد البالء ، اذ ال ورد و صدر 

حبائلک وفق ، و السالم منک ال  دحضک زلق ، و من رکب لججک غرق ،  و من ازور عن
ليني يبالي ان ضاق به مناخه ، و الدنيا عنده کيوم حان انسالخه  اعزبي عني فو هللا ال ازل لک فتستذ
الي  ، وال اسلس لک فتقوديني  و ايم هللا يمينا استثني فيها بمشيئه هللا الروضن نفسي رياضه تهش معها

، نصب  بالملح مادوما ، و الدعن مقلتي کعين ماء القرص اذا قدرت عليه مطعوما ،  و تقنع
ها فتربض   و معينها ،  مستفرغه دموعها اتمتلي ء السائمه من رعيها فتبرک  و تشبع الربيضه من عشب

 ياکل علي من زاده فيهجع قرت اذا عينه اذا اقتدي بعد السنين المتطاوله بالبهيمه الهامله ،
و هجرت في   الي ربها فرضها ، و عرکت بجنبها بؤسها ، و السائمه المرعيه  طوبي لنفس ادت

الليل غمضها ، حتي اذا غلب الکري عليها افترشت ارضها ، و توسدت کفها ،  في 
معشر اسهر عيونهم خوف معادهم ،  و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم ،  و همهمت بذکر ربهم 

 اال ان حزب هللا اولئک حزب هللا  شفاهم ، و تقشعت بطول استيفارهم ذنوبهم ، 
 هم المفلحون    فاتق هللا يابن حنيف ، و لتکفف اقراصک ، ليکون من النار خالصک 
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از نامه های امام علیه السالم به عثمان بن حنیف انصاری فرمانداربصره پس از آن که به حضرت گزارش داده شد که یکی از ثروتمندان بصره  

اما بعد ای پسر حنیف به من گزارش داده شده که مردی از متمکنان اهل بصره تو را به  و پذیرفته است  وی را به میهمانی دعوت کرده و ا

خوان میهمانیش دعوت کرده  و تو به سرعت به سوی آن شتافته ایدر حالیکه طعامهای رنگارنگ و ظرفهای بزرگ غذا یکی بعد از دیگری پیش 

دعوت جمعیتی را قبول کنی که نیازمندانشان ممنوع و ثروتمندانشان دعوت شوند   به آنچه می  تو قرار داده می شد   من گمان نمی کردم تو

آیا حالل است یا حرام     آنگاه آنچه حالل بودنش برای تو مشتبه بود از دهان بینداز و آنچه را یقین به پاکیزگی و حلیتش داری   خوری بنگر

ئیدارد که باید به او اقتدا کند  و از نور دانشش بهره گیرد  بدان امام شما از دنیایش به همین آگاه باش هر مامومی امام و پیشوا تناول کن 

اکی و پدو جامه کهنه و از غذاها به دو قرص نان اکتفا کرده است  آگاه باش شما توانائی آنرا ندارید که چنین باشید اما مرا با ورع تالش عفت 

گند من از دنیای شما طال و نقره ای نیندوخته ام و از غنائم و ثروتهای آن مالی ذخیره نکرده ام  و برای بخدا سو پیمودن راه صحیح یاری دهید 

این لباس کهنه ام بدلی مهیا نساخته ام و از زمین آن حتییك وجب در اختیار نگرفته ام   و از این دنیا بیش از خوراك مختصر و ناچیزی 

ارزشتر و خوارتر از دانه تلخی است که بر شاخه درخت بلوطی بروید   آری از میان آنچه آسمان بر آن  برنگرفته ام  این دنیا در چشم من بی

ز سایه افکنده تنها فدك در اختیار ما بود که آن هم گروهی بر آن بخل و حسادت ورزیدند  و گروه دیگری آن را سخاوتمندانه رها کردند  و ا

است   مرا با فدك و غیر فدك چکار  در حالی که جایگاه فردای هر کس قبر او است  که در تاریکی  دست ما خارج گردید  و بهترین حاکم خدا

آن آثارش محو و اخبارش ناپدید می شود  قبر حفره ای است که هر چه بر وسعت آن افزوده شود  و دست حفرکننده بازتر باشد سرانجام 

ایانباشته مسدود می نماید من نفس سرکش را با تقوا تمرین می دهم و رام می سازم  تا سنگ و کلوخ آنرا پر می کند و جاهای خالی آنرا خاکه

صیل حدر آن روز بزرگ و خوفناك با ایمنی وارد صحنه قیامت شود در آنجا که همه می لغزند او ثابت و بی تزلزل بماند    فکر نکن من قادر به ت

توانستم از عسل مصفا   و مغز این گندم و بافته های این ابریشم برای خود خوراك و لذتهای دنیا نیستم بخدا سوگند  اگر می خواستم می 

 تلباس تهیه کنم  اما هیهات که هوا و هوس بر من غلبه کند  و حرص و طمع مرا وادار کند تا طعامهای لذیذ را برگزینم  در حالیکه ممکن اس

وردن یك قرص نان نداشته باشد  و نه هرگز شکمی سیر خورده باشد آیا من با در سرزمین حجاز یا یمامه کسی باشد که حتیامید به دست آ

 شکمی سیر بخوابم در حالیکه در اطرافم شکمهای گرسنه و کبدهای سوزانی باشند   و آیا آنچنان باشم که آن شاعر گفته است  این درد تو را
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و به پشت چسبیده باشند  آیا به همین قناعت کنم که گفته شود  بس که شب با شکم سیر بخوابیدر حالیکه در اطراف تو شکمهائی گرسنه

ن دمن امیر مؤمنانم  اما با آنان در سختیهای روزگار شرکت نکنم   و پیشوا و مقتدایشان در تلخی های زندگی نباشم  من آفریده نشدم که خور

علف است و یا همچون حیوان رها شده ای که شغلش چریدن  خوراکیهای پاکیزه مرا به خود مشغول دارد  همچون حیوان پرواری که تمام همش

و خوردن و پرکردن شکم می باشد   و از سرنوشتی که در انتظار او است بی خبر است آیا بیهوده یا مهمل و عبث آفریده شده ام  آیا باید 

ینده ای از شما می گوید   هر گاه این  دو قرص سررشته دار ریسمان گمراهی باشیم   و یا در طریق سرگردانی قدم گذارم  گویا می بینم گو

   نان  قوت و خوراك فرزند ابوطالب است باید هم اکنون نیرویش به سستی گرائیده باشد و از مبارزات با همتایان و نبرد با شجاعان بازماند

 رار دارند پوستشان نازکتر  و کم دوام ترند  آگاه باشید درختان بیابانی چوبشان محکم تر است اما درختان سرسبز که همواره در کنار آب ق

یه لدرختانی که در بیابان روئیده و جز با آب باران سیراب نمی گردند آتششان شعله ورتر و پردوام تر است  و من نسبت به پیامبر صلی اهلل ع

هستم  بنابراین روش او را از دست نمی و آله و سلم همچون روشنی که از روشنائی دیگر گرفته شده باشد و همچون ذراع نسبت به بازو 

دهم    بخدا سوگند اگر عرب برای نبرد با من پشت به پشت یکدیگر بدهند من به این نبرد پشت نمی کنم و اگر فرصت دست دهد که بتوانم 

ه و این جسم کج اندیش  و بزودی تالش خواهم کرد  که زمین را از این شخص وارون آنرا مهار کنم به سرعت به سوی آنان خواهم شتافت 

بخش دیگری از این نامه که در پایان آن آمده   ای دنیا از من دور شو افسارت  معاویه  پاك سازم  تا سنگ و شن از میان دانه ها خارج شود 

ی گزیده ام   کجایند و از دامهای تو رسته ام و از لغزشگاههایت دور را بر گردنت انداختم تو را رها کردم من از چنگال تو رهائی یافته 

انها و تپیشینیانی که با شوخی هایت آنها را مغرور ساختی کجا هستند ملتهائی که با زینتها و زخارف خود آنها را فریفتی  هان آنها گروگان گورس

انی که آنها را با آرزوها درون لحدها شده اند   ای دنیا  سوگند بخدا اگر تو شخصی دیدنی و قالبی حسی بودی حدود خداوند را در مورد بندگ

رگ و مفریب داده ایبر تو جاریمی ساختم   و کیفر پروردگار را در مورد ملتهائی که آنها را به هالکت افکندی و قدرتمندانی که آنها را تسلیم 

جرا می گذاردم   هیهات کسیکه نابودی نمودی و هدف انواع بالها قرار دادیدر آنجا که نه راه پس داشته و نه راه پیش درباره ات به مرحله ا

کسیکه از دامهای تو خود را بر کنار  در لغزشگاههای تو قدم گذارد سقوط می کند  کسیکه بر امواج بالهای تو سوار گردد غرق می شود    اما 

که دنیا در نظر او همچون دارد پیروز می گردد  آنکه از دست تو سالم رسته از این هیچ ناراحت نیست که معیشت او به تنگی گرائیده چرا 

از من دور شو سوگند بخدا من رام تو نخواهم شد تا مرا خوار سازی و زمام اختیارم    روزی است که زمان زوال و پایان گرفتنش فرارسیده

 نم آنچنان نفسرا به دست تو نخواهم سپرد که به هر کجا خواهی ببری بخدا سوگند سوگندی که تنها مشیت خداوند را از آن استثناء می ک
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و به نمك به جای خورش قناعت نماید و آنقدر  خویش را به ریاضت وادارم که به یك قرص نان هر گاه به آن دست یابم کامال متمایل شود 

 و از چشمهایم اشك بریزم که همچون چشمه ای خشکیده  دیگر اشگم جاری نگردد  آیا همانگونه که گوسفندان در بیابان شکم را پر می کنند

ورد خمی خوابند و یا دسته دیگری از آنها در آغلها از علف سیر می شوند و استراحت می کنند  علی علیه السالم  هم باید از این زاد و توشه ب

 او به استراحت پردازد  در این صورت چشمش روشن باد که پس از سالها عمر به چهارپایان رهاشده و گوسفندانی که در بیابان می چرند اقتد

کرده است  خوشا بحال آن کس که وظیفه واجبش را نسبت به پروردگارش ادا کرده سختی و مشکالت را تحمل نموده  خواب را در شب کنار 

 گذارده تا آنگاه که بر او غلبه کند روی زمین دراز بکشد و دست زیر سر بگذارد و استراحت کند  در میان گروهی باشد که از خوف معاد چشم

اب ندارد  پهلوهای شان برای استراحت در خوابگاهشان قرار نگرفته  همواره لبهایشان به ذکر پروردگار در حرکت است گناهانشان هایشان خو

آنها حزب اهلل اند آگاه باشید که حزب اهلل رستگارانند  بنابراین ای پسر حنیف از خدا بترس و به همان قرص  براثر استغفار از بین رفته 

   کن تا خالصی تو از آتش جهنم امکان پذیر گرددهاینان اکتفا 

 چهل و شش نامه شماره 

و من کتاب له عليه السالم  الي بعض عماله  اما بعد ، فانک ممن استظهر به علي اقامه الدين 
لشده ، واقمع به نخوه االثيم ،  و اسد به لهاه الثير المخوف  فاستعن باهلل علي ما اهمک ، و اخل  ا

ه للين ،  و ارفق ما کان الرفق ارفق ، و اعتزم بالشده حين ال تيني عنک اال الشدبضيث من ا
،  و اخفض للرعيه جناحک ، و ابس  لهم وجهک ، و الن لهم جانبک ،  و آِ بينهم في 
اللحظه و النظره ، و االشاره و التحيه ،  حتي ال يطمع العظماء في حيفک ، و ال يياِ 

 م الضعفاء من عدلک ، و السال
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ی شاز نامه های امام علیه السالم به بعضی از فرماندارانش  اما بعد تواز کسانی هستیکه من برای به پاداشتن دین از آنها کمك می گیرم سرک 

بنابراین تو در مورد  و تکبر گناهکاران را به وسیله آنان در هم می کوبم  و مرزهائیرا که در معرض خطر قرار دارد به وسیله آنها حفظ می کنم 

آنچه برایت مهم است از خدا استعانت جوی و شدت و سختگیری را با کمی نرمش درهم آمیز   در آنجا که مدارا کردن بهتر است مدارا کن اما 

مش آنان روبرو شو نرآنجائی که جز با شدت عمل کار از پیش نمی رود شدت را به کار بند   پر و بالت را برای مردم بگستر و با چهره گشاده با 

ند زرا نسبت به آنها نصب العین خود گردان  و در نگاه اشاره و تحیت و درود میان آنها مساوات را رعایت کن  تا زورمندان در تبعیض طمع نور

   و ضعیفان از عدالت تو مایوس نگردند والسالم

 چهل و هفت نامه شماره 

و من وصيه له عليه السالم  للحسن و الحسين عليهما السالم لما ضربه ابن ملجم لعنه هللا  اوصيکمابتقوي 
و قوال بالحق ، و اعمال لالجر  هللا ، و اال تبييا الدنيا و ان بيتکما ، و ال تاسفا علي شي ء منها زوي عنکما ، 

ميع و لدي و اهلي و من بليه اوصيکما ، و ج ، و کونا للظالم خصما ، و للمظلوم عونا 
کتابي ، بتقوي هللا ، و نظم امرکم ، و صالح ذات بينکم ،  فاني سمعت جدکما 
صلي هللا عليه و آله و سلم يقول   صالح ذات البين افضل من عامه الصاله و الصيام    هللا 

يرانکم ، فانهم وصيه ج هللا في االيتام ، فال تيبوا افواههم ، و ال يضيعوا بحضرتکم  و هللا هللا في
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غيرکم   نبيکم ما زال يوصي بهم ، حتي ظننا انه سيورثهم  و هللا هللا في القرآن ، ال يسبقکم بالعمل به
انه ان ترک و هللا هللا في الصاله ، فانها عمود دينکم  و هللا هللا في بيت ربکم ، ال تخلوه ما بقيتم ، ف

ليکم بالتواصل والکم و انفسکم و السنتکم في سبيل هللا  و علم تناظروا  و هللا هللا في الجهاد بام
نکر فيولي و التباذل ، و اياکم و التدابر و التقاطع  ال تترکوا اال مر بالمعروف و النهي عن الم
م تخوضون عليکم شرارکم  ثم تدعون فال يستجاب لکم ثم قال   يا بني عبد المطلب ، ال الفينک

 قتل امير المؤمنين   اال ال تقتلن بي اال قاتلي  انظروا اذا انا مت   ولوندماء المسلمين خوضا ،  تق
سول هللا صلی هللا رمن ضربته هذه ، فاضربوه ضربه بضربه ، و ال تمثلوا بالرجل ،  فاني سمعت 

    لي هللا عليه و آله و سلم يقول   اياکم و المثله و لو بالکلب العقورعليه و آله و سلم 

 ترجمه

شما را به تقوا و پرهیزکاری    صایای امام علیه السالم به حسن و حسین علیه السالم هنگامی که ابن ملجم  لعنه اهلل آن حضرت را ضربت زداز و 

و ترس از خداوند سفارش می کنم در پی دنیا پرستی نباشید گر چه به سراغ شما آید  بر آنچه از دنیا از دست می دهید تاسف مخورید  سخن 

وئید و برای اجر و پاداش  الهی کار کنید  دشمن سرسخت ظالم و یاور و همکار مظلوم باشید  من شما و تمام فرزندان و خاندانم و کسانی حق بگ

ا مرا که این وصیت نامه ام به آنها می رسد به تقوا و ترس از خداوند نظم امور خود و اصالح ذات البین سفارش می کنم  زیرا که من از جد ش

ی هاهلل علیه و آله شنیدم می فرمود  اصالح بین مردم از نماز و روزه برتر است   خدا را خدا را در مورد یتیمان نکند آنها گاهی سیر و گاصلی 

خدا را خدا را که در مورد همسایگان خود خوش رفتاری کنید چرا  گرسنه بمانند نکند آنها در حضور شما در اثر عدم رسیدگی از بین بروند 
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آنان مورد توصیه و سفارش پیامبر شما هستند  وی همواره نسبت به همسایگان سفارش می فرمود تا آنجا که ما گمان بردیم به زودی که 

را  سهمیه ای از ارث برایشان قرار خواهد داد  خدا را خدا را در توجه به قرآن نکند دیگران در عمل به آن از شما پیشی گیرند   خدا را خدا

خدا را خدا را در مورد خانه پروردگارتان تا آن هنگام که هستید آنرا خالی نگذارید که اگر خالی    از چرا که ستون دین شما استدر مورد نم

در راه گذارده شود مهلت داده نمی شوید  و بالی الهی شما را فرا خواهد گرفت    خدا را خدا را در مورد جهاد با اموال جانها و زبانهای خویش 

و بر شما الزم است پیوندهای دوستی و محبت را محکم دارید و بذل و بخشش را فراموش    که باید همه اینها را در این راه به کار گیریدخدا  

 نکنید و از پشت کردن به هم و قطع رابطه برحذر باشید   امر به معروف و نهی از منکر را ترك نکنید که اشرار بر شما مسلط می شوند  سپس

دعا کنید مستجاب نمی گردد  سپس فرمود   ای نوادگان عبدالمطلب نکند شما بعد از شهادت من دست خود را از آستین بیرون آورده هر چه 

باید  او در خون مسلمانان فرو برید  و بگوئید امیرمؤمنان کشته شد  و این بهانه ای برای خونریزی شود   آگاه باشید به خاطر من تنها قاتلم ر

بنگرید هر گاه من از این ضربت جهان را بدرود گفتم او را تنها یك ضربت بزنید تا ضربتی در برابر ضربتی باشد این مرد را مثله  بکشید  

 هنکنید  گوش و بینیو اعضاء او را نبرید   که من از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم شنیدم می فرمود  از مثله کردن بپرهیزید گر چ

 گزنده باشد نسبت به سگ 

 چهل و هشتنامه شماره 

و ان البيي و الزور يوتيان المرء في دينه و دنياه ،  و يبديان  و من کتاب له عليه السالم  الي معاويه 
خلله عند من يعيبه ، وقد علمت انک غير مدرک ما قضي فواته ،  و قد رام اقوام امرا 

و يندم من امکن   بيير الحق فتالوا علي هللا فاکذبهم ،  فاحذر يوما ييتب  فيه من احمد عاقبه عمله ،
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اذبه  و قد دعوتنا الي حکم القرآن و لست من اهله ، و لسنا اياک الشيطان من قياده فلم يج
 اجبنا ،  و لکنا اجبنا القرآن في حکمه ، و السالم 

 ترجمه

او  وباز نامه های امام علیه السالم به معاویه  ظلم و ستم و کارهای خالف حق انسان را در دین و دنیایش به هالکت می اندازد   و نقائص و عی 

ر درا نزد عیب جویان آشکار می سازد من می دانم که آنچه از دست رفته به دست نتوانی آورد   گروهی در مطالبه امریبه ناحق برخاسته اند و 

این راه سوگند یاد کرده اند خداوند هم این سوگندشان را تکذیب کرده است    ای معاویه  از روزی برحذر باش که افرادی که کارهای 

 پسندیده انجام داده اند خوشحالند  و تاسف می خورند چرا کم عمل کرده اند و کسانی که شیطان را زمامدار خود قرار داده اند سخت پشیمان

د   تو ما را به حکم قرآن دعوت کردیدر حالی که خود اهل قرآن نیستی و ما هم پاسخ مثبت به تو ندادیم   بلکه به قرآن پاسخ دادیم می گردن

 و حکمش را پذیرفتیم و به آن تن در دادیم  والسالم 

  چهل و نه نامه شماره

يرها ، و لم يصب شيله عن غو من کتاب له عليه السالم  الي معاويه ايضا اما بعد ، فان الدنيا م
ها عما لم يبليه منها صاحبها منها شيئا اال فتحت له حرصا عليها ،  و لهجا بها ، ولن يستيني صاحبها بما نال في

،  و من وراء ذلک فراق ما جمع ، و نقض ما ابرم و لو اعتبرت بما مضي حفظت ما 
 بقي ، و السالم 
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 ترجمه

به معاویه  اما بعد دنیا انسان رابه خود مشغول و از غیر خود بیگانه می سازد  دنیا پرستان به چیزی از دنیا نمی از نامه های امام علیه السالم  

کسیکه به دنیا برسد هرگز به آنچه دارد قانع   رسند مگر اینکه دری از حرص به رویشان گشوده می شود   و آتش عشق آنان تندتر می گردد

جدائی و پنبه کردن بافته ها است و اگر از آنچه گذشته است عبرت گیری آنچه را باقی است حفظ خواهی کرد   نیست   و به دنبال آن فراق و

 والسالم 

 پنجاهنامه شماره  

و من کتاب له عليه السالم  الي امرائه علي الجيش  من عبد هللا علي بن ابي طالب امير المؤمنين 
الي اصحاب المسالح  اما بعد ، فان حقا علي الوالي اال يييره علي رعيته فضل ناله ، و ال طول 

ال و ان اخص به ،  و ان يزيده ما قسم هللا له من نعمه دنوا من عباده ، و عطفا علي اخوانه  
لکم عندي اال احتجز دونکم سرااال في حرب ،  و ال اطوي دونکم امرا اال في حکم ، 
و ال اوخر لکم حقا عن محله ،  و ال اقف به دون مقطعه ، و ان تکونوا عندي في الحق سواء،  

و اال تنکصوا عن  فاذا فعلت ذلک وجبت هلل عليکم النعمه ، ولي عليکم الطاعه ، 
ا لي علي تفرطوا في صالح و ان تخوضوا اليمرات الي الحق ،  فان انتم لم تستقيمودعوه ، و ال 

ذلک لم يکن احد اهون علي ممن اعوج منکم ،  ثم اعظم له العقوبه ، و ال يجد عندي فيها 
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رخصه ،  فخذوا هذا من امرائکم ، و اعطوهم من انفسکم ما يصلح هللا به امرکم و 
 السالم 

 ترجمه

امام علیه السالم به سران سپاهش  از جانب بنده خداعلی بن ابیطالب امیرمؤمنان علیه السالم  به نیروهای مسلح و نگهدارنده  از نامه های 

د بایمرزها  اما بعد حقی که بر والی و زمامدار انجام آن الزم است این است  فضل و برتری که به او رسیده و مقام خاصی که به او داده شده ن

به رعیت دگرگون کند و این نعمتی که خداوند به او ارزانی داشته باید هر چه بیشتر او را به بندگان خدا نزدیك و نسبت به  او را نسبت

برادرانش رئوف و مهربان سازد   آگاه باشید حق شما بر من این است که جز اسرار جنگی هیچ سری را از شما پنهان نسازم  و در اموری که 

الهی کاری بدون مشورت شما انجام ندهم  هیچ حقیرا از شما به تاخیر نیندازم  بلکه آنرا در وقت و سررسیدن آن پیش می آید جز حکم 

ر ب پرداخت کنم   و نیز حق شما بر من این است که  همه شما در پیشگاه من مساوی باشید   آنگاه که این وظائف را انجام دادم و نعمت خداوند

شما الزم گردید  موظفید که از فرمان من سرپیچی نکنید در کارهائی که انجام آنها به صالح و مصلحت است  شما مسلم و حق اطاعت من بر

 زسستی و تفریط روا مدارید و در دریاهای شدائد بخاطر حق فرو روید   اگر این وظائف را نسبت به من انجام ندهید آن کس که راه کج برود ا

این فرمان را از امرای خود بپذیرید  ا به سختی کیفر می کنم و هیچ راه فراری نزد من نخواهد داشت  سپس او ر همه نزد من خوارتر است  

 و آمادگی خود را در راه اصالح امورتان در اختیارشان بگذارید  والسالم 

 

 پنجاه و يک نامه شماره
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و من کتاب له عليه السالم  الي عماله علي الخراج  من عبد هللا علي امير المؤمنين الي اصحاب 
ه الخراج   اما بعد ، فان من لم يحذر ما هو صائر اليه لم يقدم لنفسه ما يحرزها  و اعلموا ان ما کلفتم ب

اب يخاف  لکان في عدوان عقيسير ، و ان ثوابه کثير ،  و لو لم يکن فيما نهي هللا عنه من البيي و ال
جهم ، ثواب اجتنابه ما ال عذر في ترک طلبه فانصفوا الناِ من انفسکم ،  و اصبروا لحوائ

فانکم خزان الرعيه ، ووکالء االمه ، و سفراء االئمه  و ال تحشموا احدا عن حاجته ، و ال 
و ال دابه يعتملون عليها ، و ال  ،تحبسوه عن طلبته ،  و ال تبيعن للناِ في الخراج کسوه شتاء و ال صيف 

عبدا  و ال تضربن احدا سوطا لمکان درهم ،  و ال تمسن مال احد من الناِ ، مصل و ال معاهد 
دي ،  اال ان تجدوا فرسا او سالحا يعدي به علي اهل االسالم ،  فانه ال ينبيي للمسلم ان يدع ذلک في اي

و ال  روا انفسکم نصحيه ، و ال الجند حسن سيره ،اعداء االسالم ، فيکون شوکه عليه  و ال تدخ
الرعيه معونه ، و ال دين هللا قوه  و ابلوا في سبيل هللا ما استوجب عليکم ، فان هللا سبحانه قد 
اصطنع عندنا و عندکم ان نشکره بجهدنا ،  و ان ننصره بما بليت قوتنا ، و ال قوه اال باهلل 

 العلي العظيم 

 ترجمه
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امیرمؤمنان به کارگزاران بیت المال   امام علیه السالم به کارگزاران بیت المال   این نامه ای است از بنده خدا علی علیه السالم از نامه های 

و جمع آوری خراج   اما بعد کسیکه از آنچه به سوی آن در حرکت است  قیامت  ترس نداشته باشد چیزی از پیش برای خویشتن نمی فرستد  

ه آن مکلف شده اید کم اما ثواب آن بسیار است   اگر برای آنچه خداوند از آن نهی کرده یعنی ستم و دشمنی عقاب و کیفری بدانید آنچه ب

مندی یازوجود نداشت  باز برای درك ثواب در اجتناب از آنها عذری باقی نمی ماند خودتان انصاف را نسبت به مردم روا دارید  و در برابر انجام ن

بر  عا مشکالتی بهمراه دارد صبر و استقامت بخرج دهید شما خزانه داران رعیت وکالیامت و سفیران ائمه و پیشوایان هستید  هایشان که طب

هیچکس بخاطر نیازمندیش بخاطر موقعیت خود خشم نگیرید  هیچ کس را از خواسته های مشروعش باز مدارید   و به خاطر گرفتن خراج از 

زمستانی و مرکبی را که با آن به کارهایش می رسد و نیز برده اش را به فروش نرسانید   و نیز به خاطر گرفتن بدهکار لباس تابستانی یا 

همچنین برای حق جمع آوری بیت المال به مال احدی چه مسلمان و چه غیر مسلمانی که در پناه اسالم است  درهمی کسی را تازیانه نزنید 

ای باشد که برای تجاوز به مسلمانها به کار گرفته می شود  چرا که برای مسلمان درست نیست بگذارد  دست نزنید  مگر اینکه اسب یا اسلحه

فتاری رچنین اسلحه ای در اختیار دشمنان اسالم باشد و در نتیجه آنها نیرومندتر از سپاه اسالم گردند   از نصیحت و اندرز به خویشتن و از خوش

ت دین خداوند خودداری مکنید   در راه خداوند آنچه بر شما واجب است انجام دهید زیرا که خداوند از ما با سپاهیان و کمك به رعایا و تقوی

و شما خواسته است که با کوششهای خود از او سپاسگزاری کنیم و به مقدار قدرت خود یاریش نمائیم  در حالیکه هیچ قدرت و نیروئی جز از 

   وه اال باهلل العلیالعظیمناحیه خداوند بزرگ وجود ندارد  و ال ق

 پنجاه و دو نامه شماره

و من کتاب له عليه السالم  الي امراء البالد في معني الصاله  امابعد ، فصلوا بالناِ الظهر 
حتي تفي ء الشمس من مربض العنز ،  و صلوا بهم العصر و الشمس بيضاء حيه في عضو من 

حين يسار فيها فرسخان ، و صلوا بهم الميرب حين يفطر الصائم ،  و يدفع الحاج الي مني  النهار 
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و صلوا بهم اليداه و الرجل  و صلوا بهم العشاء حين يتواري الشفق الي ثلث الليل ، 
 يعرف وجه صاحبه ،  و صلوا بهم صاله اضعفهم ، و ال تکونوا فتانين 

 ترجمه

السالم به فرمانداران شهرها درباره معنی نماز اما بعد نماز ظهر را تا هنگامی که خورشید به اندازه طول خوابگاه گوسفندی از نامه های امام علیه  

 از نصف النهار  گذشته باشد با مردم بخوانید   و نماز عصر را هنگامی برایشان به جا آورید که خورشید هنوز کامال زنده و قسمتی از روز

ایکه می توان تا غروب دو فرسخ راه را طیکرد  نماز مغرب را برایشان موقعی انجام دهید که روزه دار افطار می کند  و حاجی  باقیاست  به گونه

ب ش از عرفات  به جانب مشعرالحرام و از آن جا  به سوی منی حرکت می نماید  و نماز عشاء را از هنگامی که شفق پنهان می گردد تا یك ثلث از

اما چگونگی   م دهید    و اما  نماز صبح را وقتی باید برایشان بخوانید که شخص می تواند صورت رفیقش را ببیند  و او را بشناسدبا آنان انجا

ه با ک نماز جماعت در زودخواندن و یا طول دادن آن  باید مانند نمازی باشد که ناتوان ترین مامومین می تواند بخواند و هرگز فتنه گر مباشید 

    ادن نماز و دعاهای آن افراد را بفریبیدطول د

 پنجاه و سه نامه شماره

و من کتاب له عليه السالم  کتبه لالشتر النخعي ، لما واله علي مصر و اعمالها حين اضطرب 
بن ابي بکر ، و هو اطول عهد کتبه و اجمعه للمحاسن  بسم  نمحرلا هللا مـحمدامراميرها 
هذا ما امربه عبد هللا علي امير المؤمنين ، مالک بن الحارث االشتر في عهده اليه ،  حين  الرحيم 
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واله مصر  جبايه خراجها ، و جهاد عدوها ،  و استصالح اهلها ، و عماره بالدها  امره بتقوي 
اال  حدهللا ، و ايثار طاعته ، و اتباع ما امر به في کتابه   من فرائضه وسننه ، التي ال يسعد ا
انه ، جل باتباعها و ال يشقي اال مع جحودها و اضاعتها ،  و ان ينصر هللا سبحانه بقلبه و يده ولسانه ،  ف

اسمه ، قد تکفل بنصر من نصره ، و اعزاز من اعزه  و امره ان يکسر نفسه من الشهوات 
اني قد  م يا مالک ،فان النفس اماره بالسوء ، اال ما رحم هللا  ثم اعل ، و يزعها عند الجمحات ، 

وجهتک الي بالد قد جرت عليها دول قبلک ، من عدل وجور ،  و ان الناِ ينظرون من 
امورک في مثل ما کنت تنظر فيه من امور الواله قبلک  و يقولون فيک ما کنت تقول فيهم ،  

ليک ا و انما يستدل علي الصالحين بما يجري هللا لهم علي السن عباده ،  فليکن احب الذخائر
ذخيره العمل الصالح ، فاملک هواک ،  و شح بنفسک عما ال يحل لک ، فان الشح بالنفس 
االنصاف منها فيما احبت او کرهت  و اشعر قلبک الرحمه للرعيه ، و المحبه لهم ، و 

اما اخ لک في الدين    اللطف بهم ،  و ال تکونن عليهم سبعا ضاريا تيتنم اکلهم ، فانهم صنفان
ير لک في الخلق ، يفرط منهم الزلل ،  و تعرض لهم العلل ، و يؤتي علي ايديهم في العمد و ، او نظ

الخطا ،  فاعطهم من عفوک و صفحک مثل الذي تحب و ترضي ان يعطيک هللا 
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من عفوه و صفحه ،  فانک فوقهم ، و والي االمر عليک فوقک و هللا فوق من والک  وقد 
ک بنقمته ، و ال غني و ال تنصبن نفسک لحرب هللا  فانه ال يد لاستکفاک امرهم ، و ابتالک بهم 

ه وجدت منها بک عن عفوه و رحمته  و ال تندمن علي عفو ، و ال تبجحن بعقوبه ،  و ال تسرعن الي بادر
مندوحه ، و ال تقولن  اني مؤمر  آمر فاطاع ، فان ذلک ادغال في القلب ، و منهکه للدين ، و 

ذا احدث لک ما انت فيه من سلطانک ابهه او مخيله ،  فانظر تقرب من اليير  و ا
الي عظم ملک هللا فوقک ، و قدرته منک علي ما ال تقدر عليه من نفسک ،  فان ذلک 
يطامن اليک من طماحک ،  و يکف عنک من غربک ، و يفي ء اليک بما عزب 

ه ،  فان هللا يذل کل تعنک من عقلک  اياک و مساماه هللا في عظمته ، و التشبه به في جبرو
جبار ، و يهين کل مختال انصف هللا و  انصف الناِ من نفسک ، و من خاصه اهلک ، و 
من لک فيه هوي من رعيتک ،  فانک اال تفعل تظلم و من ظلم عباد هللا کان هللا خصمه 
دون عباده ،  و من خاصمه هللا ادحض حجته ،  و کان هلل حربا حتي ينزع او يتوب و ليس 
شي ء ادعي الي تييير نعمه هللا و تعجيل نقمته من اقامه علي ظلم ،  فان هللا سميع دعوه المضطهدين 
، و هو للظالمين بالمرصاد  و ليکن احب االمور اليک اوسطها في الحق ، و اعمها في العدل 
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مع  ر، و اجمعها لرضي الرعيه ،  فان سخ  العامه يجحف برضي الخاصه ، و ان سخ  الخاصه ييتف
و اقل معونه له البالء ، و  رضي العامه  و ليس احد من الرعيه اثقل علي الوالي مؤونه في الرخاء ، 

اکره لالنصاف ،  و اسال بااللحاف ، و اقل شکرا عند االعطاء و ابطا عذرا عند 
المنع  و اضعف صبرا عند ملمات الدهر من اهل الخاصه  و انما عماد الدين و جماع 

و العده لالعداء ، العامه من االمه ،  فليکن صيوک لهم ، و ميلک معهم  و ليکن ابعد  المسلمين ،
رعيتک منک ، و اشناهم عندک ، اطلبهم لمعائب الناِ ،  فان في الناِ عيوبا الوالي احق من 
سترها فال تکشفن عما غاب عنک منها ،  فانما عليک تطهير ما ظهر لک ، و هللا يحکم علي 

اطلق   ،  فاستر العوره ما استطعت يستر هللا منک ما تحب ستره من رعيتکما غاب عنک 
عن الناِ عقده کل حقد ، و اقطع عنک سبب کل وتر ،  و تياب عن کل ما ال يضح 

شورتک لک ،  و ال تعجلن الي تصديق ساع ، فان الساعي غاش ، و ان تشبه بالناصحين  و ال تدخلن في م
حريصا  يعدک الفقر ،  و ال جبانا يضعفک عن االمور ، و ال بخيال يعدل بک عن الفضل ، و

ک يزين لک الشره بالجور ،  فان البخل و الجبن و الحرص غرائز شتي يجمعها سوء الظن باهلل  ان شر وزرائ
من کان لالشرار قبلک وزيرا ، و من شرکهم في االثام فال يکونن لک بطانه ،  فانهم اعوان االثمه 
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ه ،  و انت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم و نفاذهم ،  و ليس ، و اخوان الظلم
عليه مثل آصارهم و اوزارهم و آثامهم ،  ممن لم يعاون ظالما علي ظلمه ، و ال آثما علي اثمه   
اولئک اخف عليک مؤونه ، و احسن لک معونه ، واحني عليک عطفا، و اقل 

عندک اقولهم  تک و حفالتک ، ثم ليکن آثرهملييرک الفا ،  فاتخذ اولئک خاصه لخلوا
بمر الحق لک ،  و اقلهم مساعده فيما يکون منک مما کره هللا الوليائه ، واقعا ذلک من هواک 
حيث وقع  و الصق باهل الورع و الصدق ، ثم رضهم علي اال يطروک و ال يبجحوک بباطل 

لمحسن و المسي ء عندک لعزه  و ال يکونن الم تفعله ،  فان کثره االطراء تحدث الزهو ، و تدني من ا
 بنزله سواء ، فان في ذلک تزهيدا الهل االحسان ،  و تدريبا الهل االساءه علي االساءه والزم کال منهم ما
الزم نفسه  و اعلم انه ليس شي ء بادعي الي حسن ظن راع برعيته من احسانه اليهم ،  و تخفيفه 

يجتمع لک  اياهم علي ما ليس له قبلهم  فليکن منک في ذلک امر المؤونات عليهم ، و ترک استکراهه
به حسن الظن برعيتک ، فانه حسن الظن يقطع عنک نصبا طويال  و ان احق من 
حسن ظنک به لمن حسن بالؤک عنده ، و ان احق من ساء ظنک به لمن ساء بالؤک عنده  و ال 

ت عليها الرعيه ها االلفه ،  و صلحتنقض سنه صالحه عمل بها صدور هذه االمه ، و اجتمعت ب
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، و ال تحدثن سنه تضر بشي ء من ماضي تلک السننن ،  فيکون االجر لمن سنها ، و الوزر عليک بما 
 نقضت منها  و اکثر مدارسه العلماء ، و مناقشه الحکماء ، في تثبيت ما صلح عليه امر بالدک

اال ببعض ، و ال  يه طبقات ال يصلح بعضها، و اقامه ما استقام به الناِ قبلک  و اعلم ان الرع
غني ببعضها عن بعض   فمنها جنود هللا ، و منها کتاب العامه و الخاصه ،  و منها قضاه العدل 
، ومنها عمال االنصاف و الرفق ،  و منها اهل الجزيه و الخراج من اهل الذمه و مسلمه الناِ ، و منها 

 ه السفلي من ذوي الحاجه و المسکنه و کل قد سمي هللاالتجار و اهل الصناعات  و منها الطبق
له سهمه ،  و وضع علي حده فريضه في کتابه او سنه نبيه صلي هللا عليه و آله و سلم عهدا منه عندنا 
محفوظا  فالجنود ، باذن هللا ، حصون الرعيه ، وزين الواله ، و عز الدين ، و سبل االمن ، و ليس تقوم 

هم م ال قوام للجنود اال بما يخرج هللا لهم من الخراج الذي يقوون به علي جهاد عدوالرعيه اال بهم  ث
،  و يعتمدون عليه فيما يصلحهم ، ويکون من وراء حاجتهم  ثم ال قوام لهذين الصنفين اال بالصنف 

تمنون عليه ؤالثالث من القضاه و العمال  و الکتاب ، لما يحکمون من المعاقد ، و يجمعون من المنافع ،  و ي
ه من خواص االمور و عوامها ، و ال قوام لهم جميعا اال بالتجار و ذوي الصناعات ،  فيما يجتمعون علي
قه من مرافقهم ، و يقيمونه من اسواقهم ،  و يکفونهم من الترفق بايديهم ما ال يبليه رفق غيرهم  ثم الطب
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ل علي الوالي نتهم  و في هللا لکل سعه ، و لکالسفلي من اهل الحاجه و المسکنه الذين يحق رفدهم و معو
 ، و ليس يخرج الوالي من حقيقه ما الزمه هللا من ذلک  اال باالهتمام و االستعانه باهلل حق بقدر ما يصلحه ، 

و توطين نفسه علي لزوم الحق ،  و الصبر عليه فيما خف عليه او ثقل  فول من جنودک انصحهم في 
امک ، و انقاهم جيبا ، و افضلهم حلما ،  ممن يبطي ء عن اليضب نفسک هلل و لرسوله و الم

ه ، و يستريح الي العذر ، و يراف بالضعفاء  وينبو علي االقوياء ، وممن ال يثيره العنف ، و ال يقعد ب
الضعف  ثم الصق بذوي المروءات و االحساب ، و اهل البيوتات الصالحه ، و 

الشجاعه ، و السخاء و السماحه ،  فانهم جماع من الکرم ، و  السوابق الحسنه ،  ثم اهل النجده و
ي ء شعب من العرف  ثم تفقد من امورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما ، و ال يتفاقمن في نفسک ش

 و ال تحقرن لطفا تعاهدتهم به و ان قل ،  فانه داعيه لهم الي بذل النصيحه لک ، و حسن قويتهم به ، 
 تفقد لطيف امورهم اتکاال علي جسيمها ،  فان لليسير من لطفک الظن بک  و ال تدع

عونته موضعا ينتفعون به ، و للجسيم موقعا ال يستينون عنه  و ليکن آثر رؤوِ جندک عندک من واساهم في م
،  و افضل عليهم من جدته ، بما يسعهم و يسع من وراءهم من خلوف اهليهم ،  حتي يکون همهم هما 

العدو ،  فان عطفک عليهم يعطف قلوبهم عليک ،  و ان افضل قره واحدا في جهاد 
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عين الواله استقامه العدل في البالد ، و ظهور موده الرعيه  و انه ال تظهر مودتهم اال بسالمه 
  صدورهم ،  و ال تصح نصيحتهم اال بحيطتهم علي واله االمور ، و قله استثقال دولهم ،  و ترک

ناء عليهم  و ء انقطاع مدتهم ، فافسح في آمالهم ، و واصل في حسن الثنهج البالغه م   استبطا
اکل ، تعديد ما ابلي ذوو البالء منهم ، فان کثره الذکر لحسن افعالهم تهز الشجاع ، و تحرض الن

ان شاء هللا  ثم اعرف لکل امري ء منهم ما ابلي ، و ال تضمن بالء امري ء الي غيره ،  و ال تقصرن به 
ه بالئه ، و ال يدعونک شرف امري ء الي ان تعظم من بالئه ما کان صييرا ،  و ال دون غاي

واردد الي هللا و رسوله ما يضلعک  ضعه امري ء الي ان تستصير من بالئه ما کان عظيما 
فقد قال هللا تعالي لقوم احب ارشادهم    يا ايها  من الخطوب ، و يشتبه عليک من االمور ، 

وا هللا و اطيعوا الرسول و اولي االمر منکم ، فان تنازعتم في شي ء فردوه الي الذين آمنوا اطيع
هللا و الرسول    فالرد الي هللا  االخذ بمحکم کتابه ،  و الرد الي الرسول  االخذ بسنته الجامعه 
و ال   غير المفرقه  ثم اختر للحکم بين الناِ افضل رعيتک في نفسک ، ممن ال تضيق به االمور ،

محکه الخصوم ، و ال يتمادي في الزله ،  و ال يحصر من الفي ء الي الحق اذا عرفه ، و ال تشرف ت
نفسه علي طمع ،  و ال يکتفي بادني فهم دون اقصاه ، و او قفهم في الشبهات ،  و آخذهم 
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و اصبرهم علي تکشف االمور ، و اصرمهم عند  بالحجج ، و اقلهم تبرما بمراجعه الخصم ، 
لحکم ،  ممن ال يزدهيه اطراء ، و ال يستميله اغراء ، و اولئک قليل  ثم اکثر تعاهد اتضاح ا

قضائه ، و افسح له في البذل ما يزيل علته  و تقل معه حاجته الي الناِ و اعطه من المنزله لديک ما 
ال يطمع فيه غيره من خاصتک ،  ليامن بذلک اغتيال الرجال له عندک  فانظر في ذلک 

ه يا ، فان هذا الدين قد کان اسيرا في ايدي االشرار يعمل فيه بالهوي ، و تطلب بنظرا بلي
جماع من  الدنيا  ثم انظر في امور عمالک فاستعملهم اختبارا ، و ال تولهم محاباه و اثره ،  فانهما

في  مشعب الجور و الخيانه  و توخ منهم اهل التجربه و الحياء ، من اهل البيوتات الصالحه ، و القد
االسالم المتقدمه ،  فانهم اکرم اخالقا، و اصح اعراضا ، و اقل في المطامع اشراقا ، و 

ثم اسبغ عليهم االرزاق ، فان ذلک قوه لهم علي استصالح  ابلغ في عواقب االمور نظرا 
انفسهم ،  و غني لهم عن تناول ما تحت ايديهم ، وحجه عليهم  ان خالفوا امرک او ثلموا امانتک 

فان تعاهدک في السر المورهم  تفقد اعمالهم ، و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء عليهم ،  ثم
لي حدوه لهم علي استعمال االمانه ، و الرفق بالرعيه  و تحفظ من االعوان ، فان احد منهم بس  يده ا
خيانه اجتمعت بها عليه عندک اخبار عيونک ،  اکتفيت بذلک شاهدا ، 
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بمقام المذله  عقوبه في بدنه ،  و اخذته بما اصاب من عمله ، ثم نصبتهفبسطت عليه ال
ه و صالحهم ووسمته بالخيانه ، و قلدته عار التهمه  و تفقد امر الخراج بما يصلح اهله ، فان في صالح ، 

صالحا لمن سواهم ،  و ال صالح لمن سواهم اال بهم ، الن الناِ کلهم عيال علي الخراج و اهله  و 
ن نظرک في عماره االرض ابلغ من نظرک في استجالب الخراج ، الن ذلک ال يدرک ليک

و من طلب الخراج بيير عماره اخرب البالد ، و اهلک العباد ، و لم يستقم  اال بالعماره ، 
امره اال قليال  فان شکوا ثقال او عله ، او انقطاع شرب او باله ، او احاله ارض اغتمرها 

 عطش ،  خففت عنهم بما ترجو ان يصلح به امرهم ، و ال يثقلن عليک غرق ، او اجحف بها
 شي ء خففت به المؤونه عنهم ،  فانه ذخر يعودون به عليک في عماره بالدک ، و تزيين و اليتک

وتهم ، بما ،  مع استجالبک حسن ثنائهم ، و تبجحک ، باستفاضه العدل فيهم ،  معتمدا فضل ق
،  و الثقه منهم بما عودتهم من عدلک عليهم و رفقک بهم  ذخرت عندهم من اجمامک لهم

لعمر ،  فربما حدث من االمور ما اذا عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبه انفسهم به ،  فان ا
ان محتمل ما حملته ، و انما يؤتي خراب االرض من اعواز اهلها ،  و انما يعوز اهلها الشراف 

حال کتابک ،  ء ظنهم بالبقاء ، و قله انتفاعهم بالعبر  ثم انظر فيانفس الواله علي الجمع ،  و سو
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فول علي امورک خيرهم ،  و اخصص رسائلک التي تدخل فيها مکائدک و اسرارک 
باجمعهم لوجوه صالح االخالق  ممن ال تبطره الکرامه ، فيجتري ء بها عليک في خالف لک 

اصدار  اتبات عمالک عليک ،  وبحضره مالء ،  و ال تقصر به اليفله عن ايراد مک
جواباتها علي الصواب عنک ، فيما ياخذ لک و يعطي منک ،  و ال يضعف عقدا 
اعتقده لک ، و ال يعجز عن اطالق ما عقد عليک ،  و ال يجهل مبلغ قدر نفسه في االمور ، فان الجاهل 

ستنامتک و حسن ا بقدر نفسه يکون بقدر غيره اجهل  ثم ال يکن اختيارک اياهم علي فراستک و
الظن منک ،  فان الرجال يتعرضون لفراسات الواله بتصنعهم و حسن خدمتهم ،  و ليس وراء 
ذلک من النصيحه و االمانه شي ء  و لکن اختبرهم بما و لوا للصالحين قبلک ، فاعمد الحسنهم کان 

يت امره  و و لمن و لو اعرفهم باالمانه وجها ، فان ذلک دليل علي نصيحتک هلل  في العامه اثرا، 
اجعل لراِ کل امر من امورک راسا منهم ، ال يقهره کبيرها ، و ال يتشتت عليه کثيرها  و مهما 

ثم استوص بالتجار و ذوي الصناعات ، و  کان في کتابک من عيب فتيابيت عنه الزمته 
لمنافع ، و ا اوض بهم خيرا  المقيم منهم و المضطرب بماله ، و المترفق ببدنه ،  فانهم مواد

اسباب المرافق و جالبها من المباعد و المطارح ،  في برک و بحرک ، و سهلک و جبلک 
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 تخشي و حيث ال يلتئم الناِ لمواضعها ،  و ال يجترؤون عليها ، فانهم سلم ال تخاف بائقته ، و صلح ال
نهم ضيقا م غائلته  و تفقد امورهم بحضرتک و في حواشي بالدک  و اعلم مع ذلک ان في کثير

امه ، و و احتکارا للمنافع ، و تحکما في البياعات ،  و ذلک باب مضره للع فاحشا، و شحا قبيحا ، 
ي هللا عليه و آله و سلم لرسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم عيب علي الواله فامنع من االحتکار ،  فان 

مبتاع  فمن قارف منع منه و ليکن البيع بيعا سمحا   بموازين عدل ، و اسعار ال تجحف بالفريقين من البائع و ال
لذين حکره بعد نهيک اياه فنکل به ، و عاقبه في غير اسراف  ثم هللا هللا في الطبقه السفلي من ا

فان في هذه الطبقه قانعا و معترا ، و  و اهل البؤسي و الزمني ،  ال حيله لهم ،  من المساکين و المحتاجين
احفظ هلل ما استحفظک من حقه فيهم ،  و اجعل لهم قسما من بيت مالک ، و قسما من غالت 
فال  صوافي االسالم في کل بلد ،  فان لالقصي منهم مثل الذي لالذني ، و کل قد استرعيت حقه ، 

لمهم  فال تعذر بتضييعک التافه الحکامک الکثير ايشيلنک عنهم بطر ، فانک ال 
تشخص همک عنهم ، و ال تصعر خدک لهم ،  و تفقد امور من ال يصل اليک منهم ممن تقتحمه 
رهم العيون ،  و تحقره الرجال ، ففرغ الولئک ثقتک من اهل الخشيه و التواضع ،  فليرفع اليک امو

اف من غيرهم اه ،  فان هؤالء من بين الرعيه احوج الي االنص، ثم اعمل فيهم باالعذار الي هللا يوم تلق
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،  و کل فاعذر الي هللا في تاديه حقه اليه  و تعهد اهل اليتم و ذوي الرقه في السن ممن ال حيله له ، 
و ال ينصب للمساله نفسه ،  و ذلک علي الواله ثقيل ، و الحق کله ثقيل ،  و قد يخففه هللا علي اقوام 

 اقبه فصبروا انفسهم ، ووثقوا بصدق موعود هللا لهم  و اجعل لذوي الحاجاتطلبوا الع
قعد منک قسما تفرغ لهم فيه شخصک ،  و تجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه هلل الذي خلقک ،  و ت

ع ، فاني حتي يکلمک متکلهم غير متتعت عنهم جندک و اعوانک من احراسک و شرطک ،
لي هللا عليه و آله و سلم يقول في غير موطن    لن تقدِ امه يه و آله و سلم رسول هللا صلی هللا علسمعت 

يق و ال يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع    ثم احتمل الخرق منهم و العي ، و نح عنهم الض
االنف  يبس  هللا عليک بذلک اکناف رحمته ، و يوجب لک ثواب طاعته  و 

نع في اجمال و اعذار  ثم امور من امورک ال بد لک من اع  ما اعطيت هنيئا ، و ام
ها مباشرتها  منها اجابه عمالک بما يعيا عنه کتابک ،  و منها اصدار حاجات الناِ يوم ورود
عليک بما تحرج به صدور اعوانک ،  و امض لکل يوم عمله ، فان لکل يوم ما فيه  و اجعل 

و ان   قيت ، و اجزل تلک االقسام ،لنفسک فيما بينک و بين هللا افضل تلک الموا
کانت کلها هلل اذا صلحت فيها النيه ، و سلمت منها الرعيه  و ليکن في خاصه ما تخلص به 
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هلل دينک  اقامه فرائضه التي هي له خاصه ،  فاع  هللا من بدنک في ليلک و نهارک ، 
اليا من بدنک ما بلغ و ب ووف ما تقربت به الي هللا من ذلک کامال غير مثلوم و ال منقوص ، 

جه  و اذا قمت في صالتک للناِ ، فال تکونن منفرا و ال مضيعا ،  فان في الناِ من به العله و له الحا
لي هللا عليه و آله و سلم حين وجهني الي اليمن کيف رسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم قد سالت 
ال تطولن المؤمنين رحيما    و اما بعد ، ففقال   صل بهم کصاله اضعفهم ، و کن ب اصلي بهم  

 احتجاجک عن رعيتک ، فان احتجاب الواله عن الرعيه  شعبه من الضيق ، و قله علم باالمور ،  و
االحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه  فيصير عندهم الکبير ، و يعظم 

الي بشر ال يعرف ما اطل  و انما الوالصيير ، و يقبح الحسن ، و يحسن القبيح ، و يشاب الحق بالب
تواري عنه الناِ به من االمور ،  و ليست علي الحق سمات تعرف بها ضروب الصدق من 
ففيم  الکذب ،  و انما انت احد رجلين  اما امرؤ سخت نفسک بالبذل في الحق ، 
ف احتجابک من واجب حق تعطيه ، او فعل کريم تسديه  او مبتلي بالمنع ، فما اسرع ک

الناِ عن مسالتک اذا ايسوا من بذلک  مع ان اکثر حاجات الناِ اليک مما ال مؤونه فيه 
عليک ،  من شکاه مظلمه ، او طلب انصاف في معامله  ثم ان للوالي خاصه و بطانه ، 
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فيهم استئثار و تطاول ، و قله انصاف في معامله ،  فاحسم ماده اولئک بقطع اسباب 
ن الحد من حاشيتک و حامتک قطيعه ،  و ال يطمعن منک في و ال تقطع تلک االحوال 

اعتقاد عقده ، تضر بمن يليها من الناِ ،  في شرب او عمل مشترک ، يحملون مؤونته علي غيرهم ،  
فيکون مهنا ذلک لهم دونک ، و عيبه عليک في الدنيا و االخره  و الزم الحق من لزمه من القريب 

ک حيث ا محتسبا ،  واقعا ذلک من قرابتک و خاصتو البعيد ، و کن في ذلک صابر
ک حيفا وقع ،  وابتغ عاقبته بمايثقل عليک منه ، فان ميبه ، ذلک محموده  و ان ظنت الرعيه ب

فاصحر لهم بعذرک ،  و اعدل عنک ظنونهم باصحارک فان في ذلک رياضه منک لنفسک 
و ال تدفعن صلحا دعاک اليه  لحق لي ا، و رفقا برعيتک ،  و اعذارا تبلغ به حاجتک من تقويمهم ع

وراحه من همومک ، وامنا لبالدک ، و لکن الحذر  و هلل فيه رضي فان في الصلح دعه لجنودک ، 
ي ذلک کل الحذر من عدوک بعد صلحه ،  فان العدو ربما قارب ليتيفل  فخذ بالحزم ، و اتهم ف

  منک ذمه ، فح حسن الظن و ان عقدت بينک و بين عدوک عقده ،  او البسته
فانه  عهدک بالوفاء ،  و ارع ذمتک باالمانه ، و اجعل نفسک جنه دون ما اعطيت ، 

ليس من فرائض هللا شي ءالناِ اشد عليه اجتماعا، مع تفرق اهوائهم ، و تشتت آرائهم ، من 
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 تعظيم الوفاء بالعهود  وقد لزم ذلک المشرکون فيما بينهم دون المسلمين  لما استوبلوا من
ري ء علي و ال تخيسن بعهدک ، و ال تختلن عدوک ،  فانه ال يجت عواقب اليدر ، فال تيدرن بذمتک ، 

هللا اال جاهل شقي  و قد جعل هللا عهده و ذمته امنا افضاه بين العباد برحمته ، و حريما يسکنون 
ال تعقد عقدا تجوز  والي منعته  و يستفيضون الي جواره ، فال ادغال و ال مدالسه و ال خداع فيه ،  

يه عهد فيه العلل ،  و ال تعولن علي لحن قول بعد التاکيد و التوثقه  و ال يدعونک ضيق امر ، لزومک ف
هللا ، الي طلب انفساخه بيير الحق ،  فان صبرک علي ضيق امر ترجو انفراجه و فضل 

 تستقبل فيها دنياک و ال ال عاقبته ، خير من غدر تخاف تبعته ،  و ان تحي  بک من هللا فيه طلبه ،
آخرتک  اياک و الدماء و سفکها بيير حلها ، فانه ليس شي ء ادني لنقمه ،  و ال اعظم لتبعه ، و 
م ال احري بزوال نعمه ، و انقطاع مده ، من سفک الدماء بيير حقها  و هللا سبحانه مبتدي ء بالحک

فال تقوين سلطانک بسفک دم حرام ،  فان  بين العباد ، فيما تسافکوا من الدماء يوم القيامه ، 
ذلک مما يضعفه و يوهنه ، بل يزيله و ينقله  و ال عذر لک عند هللا و ال عندي في قتل العمد ، الن فيه 
قود البدن  و ان ابتليت بخطا و افرط عليک سوطک او سيفک او يدک بالعقوبه ،  

ؤدي الي اولياءالمقتول سلطانک عن ان ت فان في الوکزه فما فوقها مقتله ،  فال تطمحن بک نحوه
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حقهم  و اياک و االعجاب بنفسک ، و الثقه بما يعجبک منها ، و حب االطراء ،  فان 
ذلک من اوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يکون من احسان المحسنين  و اياک و المن علي 

ع موعدک بخلفک ، فان برعيتک باحسانک ، او التزيد فيما کان من فعلک ، او ان تعدهم فتت
المن يبطل االحسان ،  و التزيد يذهب بنور الحق ، و الخلف يوجب المقت عند هللا و الناِ  

وانها ، او قال هللا تعالي   کبر مقتا عند هللا ان تقولوا ما ال تفعلون    و اياک و العجله باالمور قبل ا
استوضحت   رت ، او الوهن عنها اذاالتسق  فيها عند امکانها ،  او اللجاجه فيها اذا تنک

ي فضع کل امر موضعه ، و اوقع کل امر موقعه  و اياک و االستئثار بما الناِ فيه اسوه ،  و التياب
عما تعني به مما قد وضح للعيون ، فانه ماخوذ منک لييرک ،  و عما قليل تنکشف عنک 

وره ، حدک ، اغطيه االمور ، و ينتصف منک للمظلوم  املک حميه انفک ، و س
و غرب لسانک ، و احترِ من کل ذلک بکف البادره ،  و تاخير  و سطوه يدک ،

ر السطوه ، حتي يسکن غضبک فتملک االختيار   و لن تحکم ذلک من نفسک حتي تکث
همومک بذکر المعاد الي ربک  و الواجب عليک ان تتذکر ما مضي لمن تقدمک من 

تاب ر عن نبينا صلي هللا عليه و آله و سلم او فريضه في کحکومه عادله ،  او سنه فاضله ، او اث
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ت اليک في هللا  فتقتدي بما شاهدت مما عملنا به فيها ،  و تجتهد لنفسک في اتباع ما عهد
عهدي هذا ، و استوثقت به من الحجه لنفسي عليک ،  لکيال تکون لک عله عند تسرع نفسک 

ي و و عظيم قدرته علي اعطاء کل رغبه ،  ان يوفقنالي هواها  و انا اسال هللا بسعه رحمته ، 
اياک لما فيه رضاه من االقامه علي العذر الواضح ، اليه و الي خلقه ،  مع حسن الثناء في العباد ، و 
جميل االثر في البالد ،  و تمام النعمه ، و تضعيف الکرامه ، و ان يختم لي و لک بالسعاده و 

له لي هللا عليه و آرسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم ن   و السالم علي الشهاده ، ،   انا اليه راجعو
  و سلم الطيبين الطاهرين ، و سلم تسليما کثيرا ، و السالم

 ترجمه

د افرمان مبارك امام علیه السالم به مالك اشتر  این فرمان را امام علیه السالم برای اشترنخعی به هنگامی که او را فرماندار مصر قرار د 

بن ابوبکر درهم ریخته و متزلزل شده بود این فرمان از طوالنی ترین و جامعترین مـحمدنوشته است  و این زمانی بود که وضع زمامدار مصر 

این دستوری است که بنده خدا علیعلیه السالم  به مالك بن حارث اشتر در  انهای امام علیه السالم می باشد  بسم اهلل الرحمن الرحیم فرم

 فرمانش به او صادر فرموده است   و این فرمان را هنگامی نوشت که ویرا زمامدار و والی کشور مصر قرار داد تا  مالیاتهای آن سرزمین را

یکند  با دشمنان آن کشور بجنگد   به اصالح اهل آن همت گمارد  و به عمران و آبادی شهرها قصبات و روستاها و قریه های آن بپردازد    جمع آور

او را به تقوا و ترس از خداوند ایثار و فداکاری در راه اطاعتش و متابعت از آنچه در کتاب خدا قرآن به آن امر شده است فرمان می   نخست

به متابعت او امری که در کتاب اهلل آمده فرائض و واجبات و سنتها همان دستوراتی که هیچکس جز با متابعت آنها روی سعادت نمی بیند   دهد 
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  و جز با انکار و ضایع ساختن آنها در شقاوت و بدبختی واقع نمی شود  به او فرمان می دهد که  آئین  خدا را با قلب دست و زبان یاریکند

ه خداوند متکفل یاری کسی شده که او را یاری نماید و عزت کسیکه او را عزیز دارد   و نیز او فرمان می دهد که خواسته های نابجای خود چرا ک

را در هم بشکند  و به هنگام وسوسه های نفس خویشتن داری را پیش گیرد  زیرا که نفس اماره همواره انسان را به بدی وادار می کند مگر 

مت الهی شامل حال او شود   ای مالك بدان من تو را به سوی کشوری فرستادم که پیش از تو دولتهای عادل و ستمگری بر آن حکومت آنکه رح

و مردم به کارهای تو همانگونه نظر می کنند که تو در امور زمامداران پیش از خود  و همان را درباره تو خواهند گفت که تو درباره    داشتند

بدان افراد شایسته را با آنچه خداوند بر زبان بندگانش جاری می سازد می توان شناخت  بنابراین باید محبوبترین ذخیره در   تی آنها می گف

پیش تو عمل صالح باشد زمام هوا و هوس را در دست گیر   و آنچه برایت حالل نیست نسبت به خود بخل روا دار زیرا بخل نسبت به خویشتن 

انصاف را در آنچه محبوب و مکروه تو است پیش گیری  قلب خویش را نسبت به ملت خود مملو از رحمت و محبت و لطف کن  این است که راه 

ا یو همچون حیوان درنده ای نسبت به آنان مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری زیرا آنها دو گروه بیش نیستند   یا برادران دینی تواند و 

ناراحتیهائی به آنان عارض می گردد به دست آنان عمدا یا بطور اشتباه کارهائی انجام    ه از آنها لغزش و خطا سرمی زندانسانهائی همچون تو  گا

آنها می شود   در این موارد  از عفو و گذشت خود آن مقدار به آنها عطا کن که دوست داری خداوند از عفوش به تو عنایت کند   زیرا تو مافوق 

تو و خداوند مافوق کسی است که تو را زمامدار قرار داده است  امور آنان را به تو واگذار کرده و به وسیله آنها تو را  و پیشوایت مافوق

هرگز از آزمایش نموده است  هرگز خود را در مقام نبرد با خدا قرار مده  چرا که تو تاب کیفر او را نداری و از عفو و رحمت او بی نیاز نیستی  

که نموده ای پشیمان مباش  و هیچگاه از کیفری که نموده ایبه خود مبال   و نیز هرگز نسبت به کاری که پیش می آید و راه چاره  عفو و بخششی

دارد سرعت به خرج مده  مگو من مامورم  و بر اوضاع مسلطم   امر می کنم و باید اطاعت شود که این موجب دخول فساد در قلب و خرابی دین 

غییر و تحول در قدرت است   آنگاه که در اثر موقعیت و قدرتی که در اختیار داری کبر و عجب و خودپسندیدر تو پدید آید  و نزدیك شدن ت

و آن شدت و تندی را از تو بازمی  به عظمت قدرت و ملك خداوند که مافوق تو است نظر افکن که این تو را از آن سرکشی پائین می آورد 

ته است یعنی نیروی عقل و اندیشه ات که تحت تاثیر این خودپسندی واقع شده به تو بازمی گردد   از همتائی در دارد  و آنچه از دستت رف

و علو و بزرگی با خداوند برحذر باش و از تشبه به او در جبروتش خود را برکنار دار  چرا که خداوند هر جباری را ذلیل و هر فرد خودپسند 

نسبت به خداوند و نسبت به مردم از جانب خود و از جانب افراد خاص خاندانت و از جانب رعایائی که به آنها متکبری را خوار خواهد ساخت   

عالقمندی انصاف به خرج ده  که اگر چنین نکنیستم نموده ای و کسیکه به بندگان خدا ستم کند خداوند پیش از بندگانش دشمن او خواهد 
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یلش را باطل می سازد   و با او به جنگ می پردازد تا دست از ظلم بردارد یا توبه کند  و بدان  هیچ بود   و کسیکه خداوند دشمن او باشد دل

چیزی در تغییر نعمتهای خدا و تعجیل انتقام و کیفرش از اصرار بر ستم سریعتر و زودرس تر نیست   چرا که خداوند دعا و خواسته مظلومان 

د محبوبترین کارها نزد تو اموری باشند که در حق با عدالت موافق تر و با رضایت توده مردم را می شنود و در کمین ستمگران است   بای

هماهنگ تر است   چرا که خشم توده مردم خشنودی خواص را بی اثر می سازد اما ناخشنودی خاصان با رضایت عموم جبران پذیر است    این 

در حالت صلح و آسایش بر والی سنگین تر  و به هنگام بروز مشکالت در اعانت و همکاری را نیز بدان که  احدی از رعایا از نظر هزینه زندگی 

کمتر و در اجرای انصاف ناراحت تر  و به هنگام درخواست و سؤال پراصرارتر و پس از عطا و بخشش کم سپاس تر و به هنگام منع خواسته 

مت تر از گروه خواص نخواهند بود  ولی پایه دین و جمعیت مسلمانان و ذخیره ها دیر عذرپذیرتر  و در ساعات رویاروئی با مشکالت کم استقا

ورتر ددفاع از دشمنان تنها توده ملت هستند  بنابراین باید گوشت به آنها و میلت با آنان باشد باید آنها که نسبت به رعیت عیبجوترند از تو 

ن عیوب از همه سزاوارتر است  در صدد مباش که عیب پنهانی آنها را به دست زیرا مردم عیوبی دارند که والی در ستر و پوشاندن آ باشند 

ه کآوری بلکه وظیفه تو آن است که آنچه برایت ظاهر گشته اصالح کنی و آنچه از تو مخفی است خدا درباره آن حکم می کند  بنابراین تا آنجا 

وست داری برای مردم فاش نشود مستور دارد    با برخورد خوب  عقده آنها را توانائی داری عیوب مردم را پنهان ساز تا خداوند عیوبی را که د

به تصدیق سخن چینان تعجیل مکن زیرا   که کینه دارند بگشا و اسباب دشمنی و عداوت را قطع کن  و از آنچه برایت روشن نیست تغافل نما 

در مشورت خود دخالت مده زیرا که تو را از احسان منصرف و از تهی  آنان گر چه در لباس ناصحین جلوه گر شوند خیانت می کنند   بخیل را

دستیو فقر می ترساند  و نیز با افراد ترسو مشورت مکن زیرا در کارها روحیه ات را تضعیف می نمایند  همچنین حریص را به مشاورت مگیر 

فتم  به خاطر این است که بخل و ترس و حرص و غرائز و که حرص را با ستمگری در نظرت زینت می دهد    همه آنچه درباره این افراد گ

تمایالت متعددی هستند که جامع آنها سوءظن به خدای بزرگ است   بدترین وزراء کسانی هستند که وزیر زمامداران بد و اشرار پیش از تو 

ا همکاران گناهکاران و برادران ستمکارنند  در بوده اند کسیکه با آن گناهکاران در کارها شرکت داشته نباید جزو صاحبان سر تو باشد  آنه

مقابل  رحالیکه تو بهترین جانشین را از میان مردم به جای آنها خواهی یافت  از کسانیکه از نظر فکر و نفوذ اجتماعی کمتر از آنها نیستند  و د

ری نکرده و در گناه شریك آنان نبوده اند   این افراد بار گناهان آنها را بر دوش ندارند  از کسانی هستند که با ستمگران در ستم شاهی همکا

و  صهزینه شان بر تو سبکتر همکاریشان با تو بهتر محبتشان با تو بیشتر و انس و الفتشان با بیگانگان کمتر است   بنابراین آنها را از خوا

حق از همه صریحتر  و در مساعدت و همراهی نسبت به دوستان خود و راز داران خویش قرارده سپس  از میان اینان  افرادی را که در گفتن 
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آنچه خداوند برای اولی ایش دوست نمی دارد به تو کمتر کمك می کند مقدم دار خواه موافق میل تو باشند یا نه  به اهل ورع و صدق و 

   درستی که انجام نداده ای تمجید ننمایدراستی بپیوند و آنان را طوری تربیت کن که ستایش بی حد از تو نکنند و تو را نسبت به اعمال نا

زیرا مدح و ستایش بیش از حد عجب و خودپسندی به بار می آورد و انسان را به کبر و غرور نزدیك می سازد   هرگز نباید افراد نیکوکار و 

یق ند  و بدکاران در عمل بدشان تشوبدکار در نظرت مساوی باشند زیرا این کار سبب می شود که افراد نیکوکار در نیکی هایشان بی رغبت شو

 و گردند هر کدام از اینها را مطابق کارش پاداش ده  بدان که هیچ وسیله ایبرای جلب اعتماد والیبه وفاداری رعیت بهتر از احسان به آنها 

وفاداری آنان خوشبین شوی و بر آنان تخفیف هزینه ها بر آنان و عدم اجبارشان به کاریکه وظیفه ندارند نیست  در این راه آنقدر بکوش تا به 

ن یاعتماد کنی که این خوشبینی بار رنج فراوانیرا از دوشت برمی دارد   سزاوار است به آنها که بیشتر مورد احسان تو قرار گرفته اند خوشب

 شوایان این امت به آن عمل کرده اندتر باشی و به عکس آنها که مورد بدرفتاری تو واقع شده اند  بدبین تر   هرگز سنت پسندیده ایرا که پی

و ملت اسالم به آن انس و الفت گرفته  و امور رعیت به وسیله آن اصالح می گردد نقض مکن و نیز سنت و روشی که به سنتهای گذشته زیان 

را نقض نموده ای  با دانشمندان  وارد می سازد احداث منما  که اجر برای کسی خواهد بود که آن سنتها را برقرار کرده و گناهش بر تو که آنها

ضع و زیاد به گفتگو بنشین و با حکماء و اندیشمندان نیز بسیار به بحث بپرداز این گفتگوها و بحثها باید درباره اموری باشد که به وسیله آن

ختلف تشکیل یافته اند که هر کدام کشورت را اصالح می کند و آنچه موجب قوام کار مردم پیش از تو بود    ایمالك  بدان مردم از گروههای م

می وجز به وسیله دیگری اصالح و تکمیل نمی شوند و هیچ کدام از دیگری بی نیاز نیستند   این گروهها عبارتند  از لشکریان خدا نویسندگان عم

د ی که در پناه اسالمند و یا مسلماننو خصوصی قضات عالی و دادگستر عامالن انصاف ومدارائی انتظامات داخلی  اهل جزیه و مالیات اعم از کسان

تاب کو تجار و صنعتگران   و باالخره قشر پائین یعنی نیازمندان و مستمندان برای هر کدام از این گروهها خداوند سهمی را مقرر داشته  و در 

شخص و معین ساخته است   اما سپاهیان خدا یا سنت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم که به صورت عهد در نزد ما محفوخ است این سهم را م

با اذن پروردگار حافظان و پناهگاه رعیت زینت زمامداران عزت و شوکت دین و راههای امنیتند  قوام رعیت جز به وسیله اینان ممکن نیست  

با دشمن تقویت می شوند  و برای امکان پذیر نمی باشد زیرا با خراج برای جهاد  از طرفی برقراری سپاه جز به وسیله خراج  مالیات اسالمی

ه واصالح خود به آن تکیه می نمایند  و با آن رفع نیازمندیهای خویش را می کنند   سپس این دو گروه  سپاهیان و مالیات دهندگان  جز با گر

ادها و معامالت را استحکام می بخشند  و منشی ها زیرا آنها قرارد سوم قوام و پایداری نمی پذیرند و آنها عبارتند از   قضات و کارگزاران دولت 

 و مالیاتها را جمع آوری می کنند   و در ضبط امور خصوصیو عمومی مورد اعتماد و اطمینان هستند  و این گروهها بدون تجار و پیشه وران و
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و وسائل و ابزاری را با دست خود  صنعتگران قوامی ندارند  زیرا آنها وسائل زندگی را جمع آوری می کنند و در بازارها عرضه می نمایند  

 رمی سازند که در امکان دیگران نیست   سپس قشر پائین نیازمندان و از کارافتادگان هستند که باید به آنها مساعدت و کمك نمود  و برای ه

و هرگز والی از ادای آنچه خداوند   کدام به خاطر خدا سهمی مقرر داشت  و نیز هر یك از نیازمندان به مقدار اصالح کارشان بر والی حق دارند 

او را ملزم به آن ساخته خارج نخواهد شد  جز با اهتمام و کوشش و استعانت از خداوند و مهی اساختن خود بر مالزمت حق و شکیبائی و 

 خدا و پیامبر و امام تواستقامت در برابر آن خواه بر او سبك باشد یا سنگین   فرمانده سپاهت را کسی قرار ده که در پیش تو نسبت به 

و در مقابل  خیرخواه تر از همه و پاك دل تر و عاقل تر باشد   از کسانی که دیر خشم می گیرند و عذرپذیر ترند نسبت به ضعفا رئوف و مهربان 

ی آورد  سپس روابط خود را زورمندان قویو پر قدرت از کسانی که مشکالت آنها را از جای بدر نمی برد و ضعف همراهان آنها را به زانو در نم

 با افراد باشخصیت و اصیل و خاندانهای صالح و خوش سابقه برقرار ساز  و پس از آن با مردمان شجاع و سخاوتمند و افراد بزرگوار  چرا که

یزی می کنند  و هرگز نباید چ آنها کانون کرم و مراکز نیکی هستند   آنگاه از آنان آن گونه تفقد کن که پدر و مادر از فرزندشان تفقد و دلجوئی

شد ارا که به وسیله آن آنها را نیرو می بخشیدر نظر تو بزرگ آید  و نیز نباید لطف و محبتی که با بررسی وضع آنها می نمائی هر چند اندك ب

هرگز از بررسی جزئیات امور  خرد و حقیر بشماری زیرا همین لطف و محبتهای کم آنان را وادار به خیرخواهی و حسن ظن نسبت به تو می کند  

 آنها به خاطر انجام کارهای بزرك ایشان چشم مپوش  زیرا همین الطاف و محبتهای جزئی جائیبرای خود دارد که از آن بهره برداریمی کنند و

ز در کمك به سپاهیان بیش اکارهای بزرگ نیز موقعیتی دارد که خود را از آن بی نیاز نمی دانند   فرماندهان لشگر تو باید کسانی باشند که 

همه مواسات کنند  و از امکانات خود بیشتر به آنان کمك نمایند به حدی که هم نفرات سربازان و هم کسانیکه تحت تکفل آنها هستند اداره 

توجه بهایشان را به تو مشوند   به طوریکه همه آنها تنها به یك چیز بیندیشند و آن جهاد با دشمن است  محبت و مهربانی تو نسبت به آنان قل

می سازد   بدان  برترین چیزی که موجب روشنائی چشم زمامداران می شود برقراری عدالت در همه بالد و آشکار شدن عالقه رعایا نسبت به 

 فید است که با میلاما مودت و محبت آنان جز با پاکی دلهایشان نسبت به والیان آشکار نمی گردد   و خیرخواهی آنها در صورتی م   آنها است

خود گرداگرد زمامداران را بگیرند و حکومت آنها برایشان سنگینی نکند   و طوالنی شدن مدت زمامداریشان برای این رعایا ناگوار نباشد 

ی کارهای نیك میدان امید سران سپاهت را توسعه بخش و پی درپی آنها را تشویق کن  و کارهای مهمی که انجام داده اند برشمار  زیرا یادآور

ر هآنها شجاعانشان را به حرکت بیشتر وادار می کند  و آنان که در کار کندی می ورزند به کار تشویق می شوند انشاءاهلل   سپس باید زحمات 

ت به حساب کدام از آنها را به دقت بدانی و هرگز زحمت و تالش کسیاز آنان را به دیگری نسبت ندهی  و ارزش خدمت او را کمتر از آنچه هس
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نیاوری و از سوی دیگر شرافت و آبروی کسی موجب این نشود که کار کوچکش را بزرگ بشماری  و همچنین حقارت و کوچکی کسی موجب 

نگردد که خدمت پرارجش را کوچك به حساب آوری  مشکالتی که در احکام برایت پیش می آید و اموریکه بر تو مشتبه می شود به خدا و 

ده  چرا که خداوند بزرگ به گروهی که عالقه داشته ارشادشان کند فرموده   ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت خداوند پیامبرش ارجاع 

به  یکنید و اطاعت پیامبرش و اطاعت اولی االمریکه از خود شما و اگر در چیزینزاع کردید آنرا به خدا و رسولش بازگردانید   بازگرداندن چیز

بقرآن کریم و یافتن دستور از آیات محکم آن است  و بازگرداندن به پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم همان تمسك  خداوند متمسك شدن

به سنت قطعی و مورد اتفاق آن حضرت است  سپس از میان مردم برترین فرد در نزد خود را برای قضاوت برگزین از کسانی که مراجعه فراوان 

و برخورد مخالفان با یکدیگر او را به خشم و کج خلقی واندارد  در اشتباهاتش پافشاری نکند   و بازگشت به حق    آنها را در تنگنا قرار ندهد

 هنگامی که برایآنها روشن شد بر آنها سخت نباشد  طمع را از دل بیرون کرده  و در فهم مطالب به اندك تحقیق اکتفا نکند از کسانی که در

با مراجعه مکرر شکایت کنندگان کمتر خسته شوند   و در   ر یافتن و تمسك به حجت و دلیل از همه مصرتر باشندشبهات از همه محتاطتر  و د

کشف امور شکیباتر و به هنگام آشکارشدن حق در فصل خصومت از همه قاطعتر باشند   از کسانیکه ستایش فراوان آنها را فریب ندهد و 

مدح کننده نسازد ولی البته این افراد بسیار کمند   آنگاه با جدیت هر چه بیشتر قضاوتهای قاضی  تمجیدهای بسیار آنان را متمایل به جانب

خویش را بررسی کن و در بذل و بخشش به او سفره سخاوتت را بگستر آنچنان که نیازمندیش از بین برود  و حاجت و نیازی به مردم پیدا 

خودت باال ببر که هیچکدام از یاران نزدیکت به نفوذ در او طمع نکند   و از توطئه این گونه  نکند و از نظر منزلت و مقام آنقدر مقامش را نزد

که این  اافراد در نزد تو در امان باشد   و بداند که موقعیتش از او باالتر نیست که بخواهد از او شکایتی بکند   در آنچه گفتم با دقت بنگر چر

سپس در کارهای کارمندانت بنگر و آنها را با آزمایش و امتحان به  و دنیاطلبی گروهی بوده است  دین اسیر دست اشرار و وسیله هوسرانی 

 از کار وادار و از روی میل و استبداد آنها را به کاری واندار  زیرا استبداد و تسلیم تمایل شدن کانونی از شعبه های جور و خیانت است  و

ر و پیشگامتر در اسالمند برگزین  زیرا اخالق آنها بهتر و خانواده آنها پاکتر و همچنین کم طمعتر و در میان آنها افرادی که با تجربه تر و پاکت

ه کسنجش عواقب کارها بی ناترند   سپس حقوق کافی به آنها بده زیرا این کار آنها را در اصالح خویش تقویت می کند  و از خیانت در اموالی 

د  بعالوه این حجتی در برابر آنها است  اگر از دستورت سرپیچی کنند یا در امانت خیانت ورزند سپس با زیر دست آنها است بی نیاز می ساز

فرستادن ماموران مخفی راستگو و با وفا کارهای آنان را زیر نظر بگیر  زیرا بازرسی مداوم پنهانی سبب می شود که آنها به امانت داریو 

عوان و انصار خویش را سخت زیر نظر بگیر اگر یکی از آنها دست به خیانت زد و ماموران سری تو  مداراکردن به زیر دستان ترغیب شوند  ا
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و او را زیر تازیانه کیفر بگیر  و به مقدار خیانتیکه انجام داده او را کیفر  متفقا چنین گزارشی را دادند  به همین مقدار از شهادت قناعت کن 

بنشان  و نشانه خیانت را بر او بنه و گردن بند ننگ و تهمت را به گردنش بیفکن  و او را به جامعه چنان نما سپس ویرا در مقام خواری و مذلت 

خراج و مالیات را دقیقا زیر نظر بگیر به گونه ای که صالح مالیات دهندگان مالیات و بهبودی حال مالیات  معرفی کن که عبرت دیگران گردد  

هفته است   و هرگز دیگران به صالح و آسایش نمی رسند جز اینکه خراج دهندگان در صالح و بهبودی بسر دهندگان بهبودی حال دیگران نیز ن

برند چرا که مردم همه عیال و نان خور خراج وخراج گذاران هستند   باید کوشش تو در آبادی زمین بیش از کوشش در جمع آوری خراج باشد 

و آن کس که بخواهد مالیات را بدون عمران و آبادانی مطالبه کند شهرها را خراب و بندگان خدا   زیرا که خراج جز با آبادانی بدست نمی آید 

را نابود می سازد  و حکومتش بیش از مدت کمی دوام نخواهد داشت   اگر رعایا از سنگینی مالیات و یا رسیدن آفات یا خشك شدن آب چشمه 

 ب گرفتن و فساد بذرها و یا تشنگی بسیار برای زراعت و فاسدشدن آن به تو شکایت آورند  ها و یا کمی باران و یا دگرگونی زمین در اثر آ

باالخره  امالیات را به مقداری که حال آنها بهبود یابد تخفیف ده و هرگز این تحفیف بر تو گران نیاید  زیرا که آن ذخیره و گنجینه ایاست که آنه

ندند و موجب عمران سرزمینهای تو و زینت حکومت و ریاست تو خواهد بود  و از تو به خوبی ستایش آنرا در عمران و آبادی کشورت به کار می ب

 می کنند و در گسترش عدالت از ناحیه تو با خرسندی سخن می گویند  و تو نیز خود در این میان مسرور و شادمان خواهی بود   بعالوه تو می

ایشان نهاده ای اعتماد کنی  و نیز می توانی با این عمل که آنها را به عدالت و مهربانی عادت داده توانی با تقویت آنها از طریق ذخیره ای که بر

واهند خ ایبه آنان مطمئن باشی چرا که گاهی برای تو گرفتاری هائی پیش می آید که باید بر آنها تکیه کنی و در این حال آنها با طیب خاطر پذیرا

ینها را دارد و اما ویرانی زمین تنها به این علت است که کشاورزان و صاحبان زمین فقیر می شوند   و بیچارگی شد  و عمران و آبادی تحمل همه ا

 تو فقر آنها بخاطر آن است که زمامداران به جمع اموال می پردازند  و نسبت به بقای حکومتشان بدگمانند و از تاریخ زمامداران گذشته عبر

ان و کارمندانت دقت کن و کارهایت را به بهترین آنها بسپار  و نامه های سری و نقشه ها و طرحهای مخفی  نمی گیرند   سپس در وضع منشی

خود را در اختیار کسی بگذار که دارای اساسی ترین اصول اخالقی باشد  از کسانی که موقعیت و مقام آنها را مست و مغرور نسازد که در 

خالفت و گستاخی کنند  و در اثر غفلت در رساندن نامه های کارمندانت به تو  و گرفتن جوابهای حضور بزرگان و سران مردم نسبت به تو م

و تصحیحش از تو کوتاهی ننمایند خواه در اموری باشد که از طرف تو دریافت می دارند  و یا از سوی تو می بخشند باید قراردادهائی که برای 

قراردادی به زیان تو باشد از یافتن راه حل عاجز نمانند   و نسبت به ارزش و منزلت خویش  تنظیم می کنند سست و آسیب پذیر نباشی هرگاه

ناآگاه و بی اطالع نباشند که شخص ناآگاه از منزلت خویش از ارزش و مقام دیگری ناآگاهتر خواهد بود   سپس در انتخاب این منشیان هرگز 
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ا که مردان زرنگ طریقه جلب نظر و خوشبینی زمامداران را با ظاهرسازی و تظاهر به فراست و خوشبینی و خوش گمانی خود تکیه مکن  چر

به خوش خدمتی خوب می دانند  در حالیکه در ماوراء این ظاهر جالب هیچگونه امانت داریو خیرخواهی وجود ندارد   بلکه آنها را از طریق 

نابراین بر کسانی اعتماد کن که در میان مردم خوش سابقه تر  و در امانت پستهائی که برای حکومتهای صالح پیش از تو داشته اند بیازمای ب

باید برای هر نوعیاز کارها یك رئیس  داری معروفند و این خود دلیل آنست که تو برای خدا و کسانیکه والی بر آنان هستی خیرخواه می باشی

رت کارها او را پریشان و خسته نکند  و به خوبی باید بدانی هر عیبی در انتخاب کنیرئی سیکه کارهای مهم وی را مغلوب و درمانده نسازد و کث

منشیان تو یافت شود که تو از آن بی خبر باشی شخصا مسؤول آن خواهی بود   به تجار و صاحبان صنایع توصیه کن و آنها را به خیر و نیکی 

ند  و دارای مرکز ثابت و تجارتخانه اند  و آنها که سیار و در گردشند و سفارش نما   و در این توصیه بین  بازرگانانی که در شهر و یا ده هست

نیز صنعتگرانی که با نیروی جسمانی خویش بکار صنعت می پردازند تفاوت مگذار  چرا که آنها منابع اصلی منافع و اسباب آسایش جامعه به 

ستانها  و دریاها و سرزمینهای هموار و ناهموار مواد مورد نیاز را گرد شمار میروند آنها هستند که از سرزمینهای دور دست از پرتگاهها و کوه

 می آورند از مناطقی که عموم مردم با آن سر و کاری ندارند  و جرئت رفتن به آن سامان را نمی کنند  توجه داشته باش  بازرگانان و پیشه

اما باید از وضع آنان چه آنها که در    نها صلح دوست و آرامش طلبندوران و صنعتگران مردمی سالمند و از نیرنگ و شورش آنها بیمی نیست آ

وهی رمرکز فرمانداری تو زندگی می کنند و چه آنها که در گوشه و کنار هستند جستجو و بازرسی کنی ولی بدان با همه آنچه گفتم در میان آنها گ

در پی احتکار مواد مورد نیاز مردم و تسلط یافتن بر تمام معامالت  تنگ نظر و بخیل آنهم به صورت قبیح و زشت آن می باشند   که همواره

هستند  و این موجب زیان توده مردم و عیب و ننگ بر زمامداران است  از احتکار به شدت جلوگیری کن  که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 

 ین عدل و نرخهائی که نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار با مواز   و سلم از آن منع فرمود  باید معامالت با شرائط آسان صورت گیرد

   دو هرگاه کسی پس از نهی تو از احتکار به چنین کاری دست بزند او را کیفر کن و در مجازات او بکوش ولی این مجازات نباید بیش از حد باش

ندان و نیازمندان و تهیدستان و از کارافتادگان  در این طبقه هم کسانی خدا را خدا را در مورد طبقه پائین آنها که راه چاره ندارند یعنی مستم

هستند که دست سؤال دارند و هم افرادیکه باید به آنها بدون پرسش بخشش شود بنابراین به آنچه خداوند در مورد آنان به تو دستور داده 

ر هر محل به آنها اختصاص ده  و بدان آنها که دورند به مقدار کسانی قسمتی از بیت المال و قسمتی از غالت خالصه جات اسالمی را د عمل نما 

 که نزدیکند سهم دارند و باید حق همه آنها را مراعات کنی  بنابراین هرگز نباید سرمستی زمامداری تو را به خود مشغول سازد  و به آنها

از انجام نشدن کارهای کوچك معذور نیستی نباید دل از آنها برگیری رسیدگی نکنی چرا که هرگز بخاطر کارهای فراوان و مهمی که انجام می دهی
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 دو چهره بروی آنان درهم کشی در امور آنها که به تو دسترسی ندارند و مردم بدیده تحقیر به آنها می نگرند بررسی کن  و برای این کار فر

تو گزارش دهد سپس با آن گروه بطوری رفتار کن که به هنگام مورد اطمینانی را که خداترس و متواضع باشد برگزین  تا وضع آنان را به 

در مالقات پروردگار عذرت پذیرفته باشد  چرا که از میان رعایا این گروه از همه به احقاق حق محتاجترند   و باید در ادای حق تمام افراد 

ه هیچ راه چاره ای ندارند و نمی توانند دست نیاز خود را بسوی پیشگاه خداوند عذر و دلیل داشته باشی  درباره یتیمان و پیران از کارافتاده ک

مردم دراز کنند بررسی کن  البته این کار بر زمامداران سنگین است ولی حق همه اش سنگین است  و گاهی خداوند آن را بر اقوامی سبك 

به راستی وعده های خداوند اطمینان دارند   برای  می سازد اقوامیکه طالب عاقبت نیکند و خویش را به استقامت و بردباری عادت داده و

مراجعان خود وقتی مقرر کن که به نیاز آنها شخصا رسیدگی کنی مجلس عمومی و همگانی برای آنها تشکیل ده و درهای آنرا به رویهی چکس 

جلس دور ساز  تا هر کس با صراحت و بدون و لشکریان و محافظان و پاسبانان را از این م نبند و بخاطر خداوندی که ترا آفریده تواضع کن 

ز ا ترس و لکنت سخنان خود را با تو بگوید  زیرا من بارها از رسولخدا صلی اهلل علیه و آله و سلم این سخن را شنیدم  ملتیکه حق ضعیفان را

نها را در سخن تحمل کن در مورد آنها زورمندان با صراحت نگیرد هرگز پاك و پاکیزه نمی شود و رویسعادت نمی بیند  سپس خشونت و کندی آ

هیچگونه محدودیت و استکبار روا مدار  که خداوند به واسطه این کار رحمت واسعش را بر تو گسترش خواهد داد و موجب ثواب اطاعت او 

را با لطف و معذرت خواهی برای تو خواهد شد   آن چه می بخشیبه گونه ای ببخش که گوارا باشد  بی منت و بی خشونت   و خودداری از بخشش 

پاسخ دادن به کارگزاران دولت   توام کن  بدان قسمتی از کارها است که شخصا باید آنها را انجام دهی  و نباید به دیگران واگذار کنی  از جمله

ه احتیاجات گزارش می شود و می باشد در آنجا که منشیان و دفترداران از پاسخ عاجزند   و دیگر برآوردن نیازهای مردم است در همان روز ک

بهوش باش  کار هر روز را در همان روز انجام ده زیرا هر روز کاری مخصوص به خود     پاسخ آنها برای همکارانت مشکل و دردسر می آفریند

و امور رعای ا روبراه دارد   باید بهترین اوقات و بهترین ساعات عمرت را برای خلوت با خدا قرار دهی هر چند اگر نیت خالص داشته باشی 

شود همه کارهایت عبادت و برای خدا است   از جمله کارهائی که مخصوصا باید با اخالص انجام دهی اقامه فرائض است که ویژه ذات پاك او 

ون نقص به انجام بنابراین بدنت را شب و روز در اختیار فرمان خدا بگذار و آنچه موجب تقرب تو به خداوند می شود به طور کامل و بد   است

 رسان  اگر چه خستگی جسمیو ناراحتی پیدا کنی و هنگامی که به نماز جماعت برایمردم می ایستی باید نمازت نه نفرت آور و نه تضییع کننده

با تو به نماز چرا که در بین مردمی که  باشد   نه آنقدر آنرا طول بده که موجب تنفر مامومین شود و نه آنقدر سریع که نماز را ضایع کنی 

ایستاده اند هم بیمار وجود دارد و هم افرادی که کارهای فوتی دارند  من از رسول خدا  ص  به هنگامی که مرا بسویی من فرستاد پرسیدم  
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و مهربان  نمازی بخوان همچون نمازی که ناتوانترین آنها می خواند و نسبت به مؤمنان رحیم چگونه با آنان نماز بخوانم   در پاسخم فرمود 

ی باش  هیچگاه خود را در زمانی طوالنی از رعیت پنهان مدار چرا که دوربودن زمامداران از چشم رعایا  خود موجب نوعی محدودیت و بی اطالع

وچك آنان ک نسبت به امور مملکت است  و این چهره پنهان داشتن زمامداران آگاهی آنها را از مسائل نهانی قطع می کند   در نتیجه بزرگ در نزد

چرا که زمامدار بهر حال بشر است و اموری که از او پنهان است  و کوچك بزرگ ، کار نیك زشت و کاربد نیکو و حق با باطل آمیخته می شود  

از این گذشته تو از دو حال خارج نیستی یا  از طرفی حق همیشه عالمت مشخصی ندارد تا بشود راست را از دروغ تشخیص داد  نمی داند  

را چمردی هستیکه خود را آماده جانبازی در راه حق ساخته ای  بنابراین نسبت به حق واجبی که باید بپردازی یا کار نیکی که باید انجام دهی 

نند مایوس می شوند و از حاجت خواستن یا مردی هستی بخیل و تنگ نظر در این صورت مردم چون تو را ببی خود را در اختفا نگه می داری 

صرف نظر می کنند  بعالوه بیشتر حوائج مراجعان برای تو چندان زحمتی ندارد  از قبیل شکایت از ستمی یا درخواست انصاف در داد و ستدی  

لت و انصاف را رعایت نمی سپس بدان برای زمامدار خاصان و صاحب اسراری است که خودخواه و دست درازند و در داد و ستد با مردم عدا

مع ط کنند  ریشه ستم آنان را با قطع وسائل از بیخ برکن  و به هیچ یك از اطرافیان و بستگان خود زمینی از اراضی مسلمانان وامگذار  و باید

ر به طوری که هزینه های خواه در آبیاری و یا عمل مشترك دیگ نکنند که قراردادی به سود آنها منعقد سازی که مایه ضرر سایر مردم باشد 

 آنرا بر دیگران تحمیل کنند  که در این صورت سودش برای آنها است و عیب و ننگش برایت و در دنیا و آخرت  حق را درباره آنها که خواهان

بخواه    هر چند اینکار حقند چه خویشاوند و چه بیگانه رعایت کن و در این باره صابر باش و به حساب خدا بگذار  و پاداش این کار را از او 

موجب فشار بر یاران نزدیکت شود  و سنگینی این راه را بخاطر سرانجام ستوده آن تحمل کن  و هرگاه رعایا نسبت به تو گمان بد ببرند 

ود برطرف ساز چه افشاگری کن و عذر خویش را درمورد آنچه موجب بدبینی شده آشکارا با آنان در میان گذار و با صراحت بدبینی آنها را از خ

 هاینکه اینگونه صراحت موجب تربیت اخالقی تو و ارفاق و مالطفت برای رعیت است  و این بیان عذر تو را به مقصودت در وادار ساختن آنها ب

د و تجدیحق می رساند   هرگز صلحی را که از جانب دشمن پیشنهاد می شود و رضای خدا در آن است رد مکن که در صلح برای سپاهت آسایش 

نیرو  و برای خودت آرامش از هم و غمها و برای ملتت امنیت است  اما زنهار زنهار سخت از دشمنت پس از بستن پیمان صلح برحذر باش  چرا 

انی مکه دشمن گاهی نزدیك می شود که غافلگیر سازد  بنابراین دوراندیشی را به کار گیر و در این موارد روح خوش بینیرا کنار بگذار اگر پی

ود خبین تو و دشمنت بسته شد  و یا تعهد پناه دادن را به او دادی جامه وفاء را بر عهد خویش بپوشان  و تعهدات خود را محترم بشمار و جان 

 درا سپر تعهدات خویش قرار ده  زیرا هیچیك از فرائض الهی نیست که همچون وفای به عهد و پیمان مردم جهان با تمام اختالفاتی که دارن
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حتیمشرکان زمان جاهلیت عالوه بر مسلمانان آن را مراعات می کردند   چرا که عواقب پیمان  نسبت به آن این چنین اتفاق نظر داشته باشند 

و در عهد خود خیانت روا مدار و دشمنت را مفریب  زیرا غیر از شخص جاهل و شقی  شکنی را آزموده بودند  بنابراین هرگز پیمان شکنی مکن 

گستاخیبر خداوند را روا نمی دارد   خداوند عهد و پیمانی را که با نام او منعقد می شود با رحمت خود مایه آسایش بندگان و حریم امنی  کسی

 یمانپبرایشان قرار داده تا به آن پناه برند   و برای انجام کارهای خود به جوار او متمسك می شوند  بنابراین فساد خیانت و فریب در عهد و 

مبر   رراه ندارد  هرگز پیمانی را مبند که در تعبیرات آن جایگفتگو باقی بماند  و بعد از تاکید و عبارات محکم عبارات سست و قابل توجیه بکا

دام کنی حق اقکه اثر آنرا خنثیمی کند    هرگز نباید قرارگرفتن در تنگنا بخاطر الزامهایالهی پیمانها تو را وادار سازد که برایفسخ آن از راه نا

زیرا شکیبائی تو در تنگنای پیمانها که امید گشایش و پیروزی در عاقبت آن داری بهتر است از پیمان شکنی و خیانت که از مجازات آن می 

ریختن  زترسی همان پیمان شکنیکه موجب مسؤلیتی از ناحیه خداوند می گردد که نه در دنیا و نه در آخرت نتوانی پاسخ گوی آن باشی  زنهار ا

خون به ناحق بپرهیز زیرا هیچ چیز در نزدیك ساختن کیفر انتقام ،  بزرگ ساختن مجازات ، سرعت زوال نعمت و پایان بخشیدن به زمامداری 

همچون ریختن خون ناحق نیست  و خداوند سبحان در دادگاه قیامت قبل از هر چیز در میان بندگان خود در مورد خونهائی که ریخته شده 

سی خواهد کرد   بنابراین زمامداریت را با ریختن خون حرام تقویت مکن   چرا که آنرا تضعیف و سست می کند بلکه بنیاد آنرا می کند  و دادر

آنرا به دیگران منتقل می نماید   و هیچگونه عذری نزد خدا و نزد من در قتل عمد پذیرفته نیست  چرا که کیفر آن قصاص است   و اگر به 

چون ممکن است با یك مشت و بیشتر قتلی واقع گردد مبادا غرور  مبتال گشتی و شمشیر و تازیانه و دستت به ناروا کسی را کیفر کرد قتل خطا 

 طزمامداری مانع از آن شود که حق اولیاء مقتول را بپردازی و رضایت آنها را جلب کنی  خویشتن را از خودپسندی برکنار دار و نسبت به نقا

ودبین مباش  مبادا تملق را دوست بداری  زیرا که آن مطمئن ترین فرصت برای شیطان است تا نیکوکاری نیکان را محو و نابود قوت خویش خ

سپس سازد   از منت بر رعیت به هنگام احسان بپرهیز و بیش از آنچه انجام داده ای کار خود را بزرگ مشمار  و از اینکه به آنها وعده دهی و 

باش زیرا منت احسان را باطل می سازد  و بزرگ شمردن خدمت نور حق را می برد و خلف وعده موجب خشم خدا و خلق است   تخلف کنی برحذر

خداوند می فرماید این موجب خشم بزرگ نزد خدا است که بگوئید و انجام ندهید  از عجله در مورد کارهائی که وقتشان نرسیده یا سستی در 

اهم شده  یا لجاجت در اموری که مبهم است یا سستی در کارها هنگامی که واضح و روشن است برحذر باش  و هر کارهائیکه امکان عمل آن فر

غافل امری را در جای خویش و هر کاری را به موقع خود انجام ده   از امتیازخواهی برای خود در آنچه مردم در آن مساوی هستند بپرهیز  و از ت

همه روشن است برحذر باش چرا که به هر حال نسبت به آن در برابر مردم مسؤولی و بزودی پرده از روی  از آنچه مربوط به توست و برای
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کارهایت بر کنار می رود و انتقام مظلوم از تو گرفته می شود   باد دماغت را فرو بنشان حدت و شدت و قدرت دست و تیزی زبانت را در 

مخصوصا توجه به زبانت داشته باش که  سخنی بدون فکر نگوئی  و نیز در به کاربستن قدرت تاخیر  اختیار خود گیر  و برای جلوگیری از این کار

 انداز تا خشمت فرو نشیند و مالك خویشتن گردی هرگز حاکم بر خویشتن نخواهی بود جز اینکه فراوان به یاد قیامت و بازگشت بسوی پروردگار

های عادالنه پیش از خود باشی همچنین توجه خود را بر روشهای خوب یا اثری که از پیامبر صلی باشی بر تو واجب است که همواره به یاد حکومت

اهلل علیه و آله و سلم رسیده و یا فریضه ایکه در کتاب خداوند آمده معطوف دار  به خطوطی از حکومت که در روش من مشاهده کرده ای 

جت خود را بر تو تمام ساخته ام تالش و کوشش نما  که اگر نفس سرکش بر تو چیره شود اقتداء کن  و برای پیروی از این عهدنامه که با آن ح

عذری نزد من نداشته باشی  من از خداوند بزرگ با آن رحمت وسیع و قدرت عظیمش بر انجام تمام خواسته ها مسألت دارم  که من و تو را 

و خلقش معذور باشیم  همراه با مدح و ثناینیك در میان بندگان و آثار خوب در  موفق دارد تا رضای او را جلب نمائیم و کاری کنیم که نزد او

 اشهرها  و تمامیت نعمت و فزونی شخصیت در پیشگاه او و نیز از او مسألت دارم که زندگی من و تو را با سعادت و شهادت پایان بخشد   که م

  دودمان پاکش باد سالمی فراوان و بسیار والسالم همه بسوی او باز می گردیم و سالم درود بر پیامبر خدا  ص  و

 پنجاه و چهار نامه شماره

و من کتاب له عليه السالم  الي طلحه و الزبير  مع عمران بن الحصين الخزاعي  ذکره ابو 
علمتما  جعفراالسکافي في کتاب المقامات   في مناقب امير المؤمنين عليه السالم  اما بعد ، فقد

دني و ، اني لم ارد الناِ حتي ارادوني  و لم ابايعهم حتي بايعوني و انکما ممن ارا ، و ان کتمتما
ني طائعين ، فارجعا بايعني ،  و ان العامه لم تبايعني لسلطان غالب ، و ال لعرض حاضر ،  فان کنتما بايعتما
السبيل  باظهارکما  او توبا الي هللا من قريب ،  و ان کنتما بايعتماني کارهين ، فقد جعلتما لي عليکم
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الطاعه ، و اسرار کما المعصيه و لعمري ما کنتما باحق المهاجرين بالتقيه و الکتمان ،  و ان 
دفعکما هذا االمر من قبل ان تدخال فيه ،  کان اوسع عليکما من خروجکما منه ، بعد اقرارکما 

م يلزم کل و قد زعمتما اني قتلت عثمان ، فبيني و بينکما من تخلف عني و عنکما من اهل المدينه ،  ث به 
امري ء بقدر ما احتمل  فارجعا ايها الشيخان عن رايکما ، فان االن اعظم امرکما العار ، من قبل 

 ان يتجمع العار و النار ، و السالم 

 ترجمه

همراه عمران ابن حصین خزاعی برای طلحه و زبیر فرستاد و ابو جعفراسکافی در  امام علیه السالم ن نامه را از نامه های امام علیه السالم ای 

نها آکتاب مقامات در بخش فضائل امیرمؤمنان  ع  آن را آورده است   اما بعد شما می دانید گر چه کتمان می کنید که من به دنبال مردم نرفتم 

یعت را به سوی آنان نگشودم آنها با اصرار زیاد با من بیعت کردند  شما دو نفر از کسانی بودید که مرا خواستید به سراغ من آمدند   من دست ب

ا دو مو با من بیعت کردید   حقیقت این است و شما نیز به خوبی آگاهید که  عموم مردم با من بخاطر زور و یا متاع دنیا بیعت ننمودند   حال ش

من بیعت نموده اید باید برگردید و فورا در پیشگاه خداوند توبه کنید   و اگر از روی اکراه و نارضائی بوده یعنی در قلب  نفر اگر از روی میل با

ا خود به این امر راضی نبوده اید شما با دست خود این راه را برای من گشوده و بیعت مرا به گردن خود ثابت کرده اید  زیرا اطاعت خویش ر

خویش را پنهان داشته اید  و در کاریکه هیچ اجباری نباشد ادعای اینکه در دل از بیعت خود راضی نبوده اید پذیرفته نیست   آشکار و نارضائی

  به جان خودم سوگند شما از سایر مهاجران سزاوارتر به تقیه و کتمان عقیده نیستید  زیرا هیچ کس در آن روز مجبور به اطاعت از من نبود 

کناره گیری کرده بودید  کار شما آسان تر بود تا اینکه نخست بیعت کنید و بعد به بهانه ای سر باز زنید   شما پنداشته اید که هر گاه از آغاز 

من قاتل عثمان هستم بیائید میان من و شما کسانی حکم کنند که هم اکنون در مدینه اند نه به طرفداری من برخاسته اند و نه به طرفداری 
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هر کس به اندازه جرمی که در این حادثه داشته باید مسؤلیت آنرا بپذیرد   ای دو پیرمرد و ای کسانی که زمام امور عده از شما   سپس 

  ایرا بدست گرفته اید از رای و نظریه خود باز گردید چرا که االن بازگشت شما از این راه خالف ،تنها موجب ننگ است  آنهم به عقیده شما

 م ننگ و هم آتش دوزخ را برای شما فراهم می سازد والسالم ولی ادامه این راه ه

 پنجاه و پنج نامه شماره

تلي فيها و من کتاب له عليه السالم  الي معاويه  اما بعد ، فان هللا سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدها ، واب
لي بها ، و اهلها ،  ليعلم ايهم احسن عمال ، و لسنا للدنيا خلقنا ، و ال بالسعي فيها امرنا ،  و انما وضعنا فيها لنبت

دوت علي الدنيا بتاويل القرآن نا حجه علي االخر ، فعقد ابتالني هللا بک و ابتالک بي   فجعل احد
م ،  فطلبتني بما لم تجن يدي و ال لساني ، و عصيته انت و اهل الشام بي ،  و الب عالمکم جاهلک
، و قائمکم قاعدکم ،  فاتق هللا في نفسک ، و نازع الشيطان قيادک ، و اصرف الي 

 ان يصيبک هللا منه بعاجل قارعه تمس االخره وجهک ، فهي طريقنا و طريقک ،  و احذر
االصل و تقطع الدابر ،  فاني اولي لک باهلل اليه غير فاجره ،  لئن جمعتني و اياک جوامع 

    االقدار ال ازال بباحتک   حتي يحکم هللا بيننا و هو خير الحاکمين

 ترجمه
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قرار داده و اهل دنیا را در بوته امتحان   دنیا رامقدمه برای مابعد آن  آخرتاز نامه های امام علیه السالم به معاویه  اما بعد خداوند سبحان  

ر د در آورده  تا روشن شود کدام یك بهتر عمل می کنند ما برای دنیا آفریده نشده ایم و تنها برای کوشش و تالش در آن مامور نگشته ایم  ما

تو و تو را به وسیله من در معرض امتحان در آورده  و هر کدام ما را حجت بر  دنیا آمده ایم تا به وسیله آن آزمایش شویم خداوند مرا به

 تدیگری ساخته  تو به دنیا رو آوردی و تفسیر قرآن را بر خالف حق وسیله رسیدن به دنیا ساختی و مرا در برابر چیزی مؤاخذه می کنی که دس

و اهل شام آن را دست آویز کرده اید و به من نسبت داده اید  تا آنجا که  و زبانم هرگز به آن آلوده نشده  اشاره به قتل عثمان است  تو

کوشد  یعالمان شما جاهالنتان را و آنها که سر کارند از کارافتادگان شما را به آن تشویق می کنند  از خدابترس و با شیطان که در رام کردنت م

گردان  و بترس از آنکه خداوند تو را بزودی به یك بالی کوبنده که ریشه ات ستیزه کن و روی خویش را به سوی آخرت که راه من و تو است ب

یدان مرا بزند و دنباله ات را قطع کند دچار سازد  من برای تو سوگند یاد می کنم سوگندی که تخلف ندارد  براینکه اگر خداوند من و تو را در 

اند آنقدر در برابر تو بمانم  تا خداوند میان ما حکم فرماید که او بهترین حاکمان نبرد گرد آورد و مقدرات من و تو را در پیکار با یکدیگر کش

   است اشاره به اینکه از دست من نجات نخواهی یافت

 پنجاه و شش نامه شماره

و من و کليه له عليه السالم  وصي بها شريح بن هاني ء ، لما جعله علي مقدمته الي الشام  اتق هللا في کل 
ساء ، و خف علي نفسک الدنيا اليرور ،  و ال تامنها علي حال ، و اعلم انک ان لم صباح و م

تردع نفسک عن کثير مما تحب ، مخافه مکروه ،  سمت بک االهواء الي کثير من الضرر  
 فکن لنفسک مانعا رادعا، و لنزوتک عند الحفيظه واقما قامعا 

 ترجمه
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در هر صبح و شام به    ابن هانی زمانی که ویرا به عنوان فرماندهی لشکر به سوی شام فرستاداز سفارشهای امام علیه السالم به شریح  

یاد خدا باش و از خدا بترس از دنیای فریب دهنده بر خویشتن خائف باش  و در هیچ حال از آن ایمن مباش اگر خویشتن را از بسیاری از 

ن بازنداری هوا و هوسها تو را به زیانهای فراوانی خواهند رساند  بنابراین در برابر چیزهائی که دوست می داری بخاطر ترس از ناراحتیهای آ

 هوسهای سرکش مانع و رادع و به هنگام خشم و غضب بر نفس خویش شکننده و غالب باش 

 پنجاه و هفت نامه شماره

ما بعد ، فاني او من کتاب له عليه السالم  الي اهل الکوفه ، عند مسيره من المدينه الي البصره  
خرجت من حيي هذا  اما ظالما و اما مظلوما ،  و اما باغيا ، و اما مبييا عليه ، و اني اذکر 

 ي هللا من بليه کتابي هذا لما نفر الي ،  فان کنت محسنا اعانني ، و ان کنت مسيئا استعتبن

 ترجمه

یکه لاز نامه های امام علیه السالم به اهل کوفه هنگام حرکت از مدینه به سوی بصره   اما بعد من از این سرزمین و قبیله ام خارج شدم در حا 

د بخاطر ساز دو حال بیرون نیست یا ستمکارم و یا مظلوم  یا متجاوزم و یا بر من تجاوز رفته است لذا من به تمام کسانی که نامه ام به آنها می ر

تا اگر نیکوکارم یاریم دهند و اگر گناهکارم مانع کار من شوند   این سخن را امام علیه السالم  خدا تاکید می کنم فورا به سویمن حرکت کنند 

ن ند و در میدادر اینجا برای این خاطر به مردم کوفه گفت که سم پاشیها را خنثی کند و بر آنها اتمام حجت نماید که در هر حال به سوی او برو

   جمل حاضر شوند

 پنجاه و هشت نامه شماره
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و من کتاب له عليه السالم  کتبه الي اهل االمصار ، يقص فيه ما جري بينه اهل صفين  و 
کان بدء امرنا انا التقينا و القوم من اهل الشام ، و الظاهر ان ربنا واحد ،  و نبينا واحد ، 

دوننا   االمر يو دعوتنا في االسالم واحده ،  و ال نستزيدهم في االيمان باهلل و التصديق برسوله و ال يستز
اطفاء واحد اال ما اختلفنا فيه من دم عثمان ، و نحن منه براء فقلنا   تعالوا نداو ما ال يدرک اليوم ب

بل   النائره ، و تسکين العامه ،  حتي يشتد االمر و يستجمع ، فنقوي علي وضع الحق مواضعه ،  فقالوا
رانها وحمشت قدت نينداويه بالمکابره فابوا حتي جنحت الحرب و رکدت ،  وو

ه فلما ضرستنا و اياهم ،  و وضعت مخالبها فينا و فيهم ، اجابوا عند ذلک الي الذي دعوناهم الي
فاجبناهم الي ما دعوا ، و سارعناهم الي ما طلبوا ،  حتي اسبانت عليهم الحجه ، و انقطعت  ، 

هو  ه ، و من لج و تمادي فمنهم المعذره  فمن تم علي ذلک منهم فهو الذي انقذه هللا من الهلک
 الراکس الذي ران هللا علي قلبه ، و صارت دائره السوء علي راسه 

 ترجمه

دیم ش از نامه های امام علیه السالم که به اهالی شهرها نوشته و جریان صفین را بیان داشته است   آغاز کار این بود که ما با اهل شام روبرو 

پیامبرمان یکی و در دعوت به اسالم متحدیم  نه ما از آنها خواستار بیش از ایمان به خدا و تصدیق  ا یکی و ظاهر حال این بود که پروردگار م
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ه آن ا بپیامبر بودیم و نه آنها از ما  ما در همه جهت یکی بودیم تنها اختالف در مورد خون عثمان بود  در حالیکه ما از آن بری بودیم و دست م

بیائید امروز با فرونشاندن آتش فتنه و آرام ساختن مردم چیزی را درمان کنیم که پس از این به دست نخواهد آلوده نشده بود ما گفتیم  

 تا آنکه امر خالفت محکم و جمعیت مسلمانها متحد گردد و قدرت پیدا کنیم که حق را در جای خود قرار دهیم   اما آنها پاسخ دادند ما این آمد 

ا خواهیم کرد  آری آنها سر باز زدند تا جنگ بالهایش را گشود و در میدان ثابت و مستقر گردید  شعله هایش باال درد را با دشمنی و زور مداو

گرفت و قوی و نیرومند شد  هنگامی که دندان جنگ در بدن ما و آنها فرو نشست  و چنگالهایش در وجود ما و آنها قرار گرفت پاسخ آنچه ما 

ردیم دادند  و حاضر به گفتگو شدند  ما نیز درخواست آنها را پذیرفتیم   با اینکه می دانستیم باز هم آنها برای آنان را به سوی آن دعوت می ک

دست یافتن به حق تن به این کار نداده اند بلکه قصد فریب دارند  با سرعت به آن پاسخ دادیم  تا حجت بر آنها روشن شود و عذرشان قطع 

یبند به این پیشنهاد شود خداوند او را از هالکت نجات داده و کسی که لجاجت کند و پافشاری نماید   معلوم گردد گردد  و تا هر کس از آنها پا

 پیمان شکنی است که خدا پرده بر قلبش افکنده و حکومت خودکامگان بر سر او سایه انداخته است 

 پنجاه و نه نامه شماره

و من کتاب له عليه السالم  الي االسود بن قطبه صاحب جند حلوان  اما بعد ، فان الوالي 
اذا اختلف هواه منعه ذلک کثيرا من العدل ،  فليکن امر الناِ عندک في الحق سواء ، فانه 

هللا عليک  ليس في الجور عوض من العدل ،  فاجتنب ما تنکر امثاله ، و ابتذل نفسک فيما افترض
اعه اال جيا ثوابه ، و متخوفا عقابه  و اعلم ان الدنيا دار بليه لم يفرغ صاحبها فيها ق  س، را

کانت فرغته عليه حسره يوم القيامه ،  و انه لن يينيک عن الحق شي ء ابدا ،  و من الحق عليک 
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حفظ نفسک ، و االحتساب علي الرعيه بجهدک ،  فان الذي يصل اليک من ذلک 
 بک ، و السالم  افضل من الذي يصل

 ترجمه

ویش ی خاز نامه های امام علیه السالم به اسودبن قطبه رئیس سپاه حلوان  از ایاالت فارس    اما بعد زمامدار اگر دنبال هوا و هوسهای پی در پ 

هیچگاه جور و ستم جانشین عدالت بنابراین امور مردم از نظر حقوق باید نزد تو مساوی باشد چرا که  باشد غالبا او را از عدالت باز می دارد 

نخواهد شد  از آنچه برایخود نمی پسندیاجتناب کن و نفس خویش را در برابر آنچه خداوند بر تو واجب ساخته به امید ثوابش و همچنین از 

از کار بکشد همین ترس کیفرش به خضوع و تسلیم وادار  و بدان که دنیا سرای آزمایش است که هر کس ساعتی در آن فراغت یابد و دست 

ساعت بیکاری موجب حسرت و پیشمانی او در قیامت خواهد شد   و بدان که هیچ چیز تو را از حق بی نیاز نخواهد ساخت   از جمله حقوقی که 

فع عاید تو در این راه آنچه از منا   بر تو فرض و واجب است کنترل هوسهای خویش مواظبت رعایا و رسیدگی توام با تالش به کارهای آنهاست

 می شود برای تو از مشکالت و ناراحتیهائی که متحمل می گردی به مراتب سودمندتر است والسالم 

 شصت نامه شماره

و من کتاب له عليه السالم  الي العمال الذين يطا الجيش عملهم  من عبد هللا علي امير المؤمنين الي 
سيرت جنودا هي  لبالغه م    اما بعد ، فاني قدمن مربه الجيش من جباه الخراج و عمال البالد نهج ا

ماره بکم ان شاء هللا ،  و قد اوصيتهم بما يجب هلل عليهم من کف االذي ، و صرف الشذي 
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،  و انا ابرا اليکم و الي ذمتکم من معره الجيش ، اال من جوعه المضطر ،  ال يجد عنها مذهبا 
ارتهم ، و ظلمهم ،  و کفوا ايدي سفهائکم عن مضالي شبعه فنکلوا من تناول منهم شيئا ظلما عن 

ما التعرض لهم فيما استثنيناه منهم  و انا بين اظهر الجيش ، فارفعوا الي مظالمکم ، و ما عراکم م
 ييلبکم من امرهم ،  و ما ال تطيقون دفعه اال باهلل و بي ، فانا اغيره بمعونه هللا ، ان شاء هللا 

 ترجمه

از نامه های امام علیه السالم به فرمانداران و بخشداران شهرهائی که لشکر از آنها عبور می کند   فرمانی است از ناحیه بنده خدا علی  

اما بعد من سپاهیانی را  امیرمؤمنان  علیه السالم  به تمام کارگزاران خراج و فرمانداران شهرستانهائی که سپاه از منطقه آنها گذر می کند  

گفته  نانبرای نبرد بسیج کردم که با خواست خدا از آبادیهای شما می گذرند  و آنها را به آنچه خداوند بر آنها واجب کرده توصیه نموده ام  به آ

التی شکام که از آزار مردم و ایجاد ناراحتیها و مشکالت خودداری کنند  و من بدین وسیله در برابر شما و کسانی که در پناه شما هستند از م

که سپاهیان به وجود می آورند از خود رفع مسك ولیت می کنم  که آنها حق رساندن هیچگونه زیان را به کسی ندارند  جز اینکه آنها سخت 

 برو راهی برای سیرکردن خود نیابند  بنابراین اگر کسی از آنها چیزی را از روی ستم از افراد گرفت وظیفه دارید او را در برا گرسنه شوند 

و شما را نیز توصیه می کنم که  جلوی زیانهای اشرار و بی خردان منطقه خود را نسبت به سپاهیان بگیرید  و جز در آن   عملش کیفر کنید  

موارد که استثنا کردم متعرض آنان نشوید   من خود پشت سر سپاه در حرکتم  شکایات خود را پیش من آورید در آن مواردی که آنها بر شما 

ه شده اند  و شما قدرت دفع آن را جز با کمك خداوند و من ندارید به من مراجعه کنید  که من به کمك خداوند آنرا تغییر می دهم و چیر

 دگرگون می سازم انشاءاهلل 

 شصت و يک نامه شماره
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و من کتاب له عليه السالم  الي کميل بن زياد النخعي ، و هو علي هيت ، ينکر عليه ترکه دفع من 
في ، لعجز حاضر يجتاز به من جيش العدو طالبا الياره  امابعد ، فان تضييع المرء ما و لي ، و تکلفه ما ک

ها ، و راي متبر  و ان تعاطيک الياره علي اهل قرقيسيا ، و تعطيلک مسالحک التي و ليناک  ليس ب
ائک ره من اعدمن يمنعها ، و ال يرد الجيش عنها لراي شعاع  فقد صرت جسرا لمن اراد اليا

غير شديد المنکب ، و ال مهيب الجانب ،  و ال ساد ثيره ، و ال کاسرلعدو  علي اوليائک ، 
 شوکه ، و ال مين عن اهل مصره ، و ال مجز عن اميره 

 ترجمه

که چرا از نامه های امام علیه السالم به کمیل ابن زیادنخعی فرماندار هیت از آبادی های کشور عراق و  امام در این نامه او را مالمت می کند  

و  هبا لشکریان غارتگر دشمن که از آن منطقه عبور کرده اند مقابله نکرده است   اما بعد سستی انسان در انجام آنچه بر عهده او گذارده شد

ا راصرار برانجام آنچه در وظیفه او نیست یك ناتوانی روشن و نظریه باطل و هالك کننده است  تو به اهل قرقی سا حمله کرده ایولی مرزهائی 

ه ککه حفظش بر عهده تو گذارده ایم  بی دفاع رها ساخته ای این کار یك فکر نادرست و بیهوده است   تو در حقیقت پلی شده ای برای دشمنانی

می خواهند بر دوستانت دست غارت بگشایند  نه بازوی توانائی داری نه هیبت و ترسی در دل دشمن ایجاد می کنی  نه مرزی را حفظ می کنی 

و نه شوکت دشمنی را درهم می شکنی نه اهل شهر و دیارت را کفایت می کنی و از آنان به خوبی دفاع می نمائی و نه امیر و پیشوایت را از 

 در آنجا بی نیاز می سازی  دخالت

 شصت و دو نامه شماره
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و من کتاب له عليه السالم  الي اهل مصر ، مع مالک االشتر لما واله امارتها  اما بعد ، فان هللا 
فلما مضي عليه  ا صلي هللا عليه و آله و سلم نذيرا للعالمين ، و مهيمنا علي المرسلين مـحمدسبحانه بعث 

زعج السالم تنازع المسلمون االمر من بعده  فوهللا ما کان يلقي في روعي و ال يخطر ببالي ،  ان العرب ت
فما راعني اال  هذا االمر من بعده صلي هللا عليه و آله و سلم عن اهل بيته ،  و ال انهم منحوه عني من بعده 

عت عن االسالم ،  ي حتي رايت راجعه الناِ قد رجانثيال الناِ علي فارن يبايعونه ،  فامسکت يد
صلي هللا عليه و آله و سلم  فخشيت ان لم انصر االسالم و اهله ان اري  مـحمديدعون الي محق دين 

ام قالئل ،  فيه ثلما او هدما ،  تکون المصيبه به علي اعظم من فوت واليتکم التي انما هي متاع اي
لسراب ، او کما يتقشع السحاب ،  فنهضت في تلک يزول منها ما کان ، کما يزول ا

االحداث حتي زاح الباطل وزهق ، و اطمان الدين و تنهنه  و منه  اني و هللا لو لقيتهم 
واحدا و هم طالع االرض کلها ما باليت و ال استوحشت ،  و اني من ضاللهم الذي هم 

و حسن ثوابه  ق ، ربي و اني الي لقاء هللا لمشتا فيه و الهدي الذي انا عليه  لعلي بصيره من نفسي و يقين من
لمنتظر راج ، و لکنني آسي ان يلي امره هذه االمه سفهاؤها و فجارها ،  فيتخذوا مال هللا دوال ، و 
 عباده خوال  و الصالحين حربا ، و الفاسقين حزبا ،  فان منهم الذي قد شرب فيکم الحرام ، و جلد
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فلو ال ذلک ما  م من لم يسلم حتي رضخت له علي االسالم الرضائخ حدا في االسالم ،  و ان منه
وونيتم  اال ترون الي  اکثرت تاليبکم و تانيبکم ، و جمعکم و تحريضکم ،  و لترکتکم اذ ابيتم

اطرافکم قد انتقصت ، و الي امصارکم قد افتتحت ،  و الي ممالککم تزوي و الي 
ا بالخسف ال عدوکم ، و ال تثاقلوا الي االرض  فتقروانفروا رحمکم هللا الي قت بالدکم تيزي 

، و تبووؤا بالذل ، و يکون نصيبکم االخس ،  و ان اخا الحرب االرق ، و من نام لم ينم عنه ، و 
 السالم 

 ترجمه

مود   اما بعد خداوند سبحان از نامه های امام علیه السالم که همراه مالك برای اهل مصر فرستادزمانی که استانداری آنجا را به او واگذار ن 

خت ر صلی اهلل علیه و آله و سلم را فرستاد تا بیم دهنده جهانیان و گواه و حافظ آئین انبیای او باشد   چون او که درود بر او باد از جهان مـحمد

 هبربست مسلمانان درباره امارت و خالفت بعد از او به منازعه برخاستند   به خدا سوگند هرگز فکر نمی کردم و به خاطرم خطور نمی کرد   ک

سازند   عرب بعد از پیامبر امر امامت و رهبری را از اهل بیت او بگردانند  و در جای دیگر قرار دهند و باور نمی کردم   آنها آن را از من دور

روهی گ تنها چیزی که مرا ناراحت کرد اجتماع مردم اطراف فالن بود که با او بیعت کنند  دست بر روی دست گذاردم تا اینکه با چشم خود دیدم

صلی اهلل علیه و آله و سلم را نابود سازند    در اینجا بود  که ترسیدم  اگر اسالم و اهلش را یاری  مـحمداز اسالم بازگشته  و می خواهند دین 

بهره دوران  ننکنم باید شاهد نابودیو شکاف در اسالم باشم  که مصیبت آن برایمن از رهاساختن خالفت و حکومت بر شما بزرگتر بود چرا که ای

کوتاه زندگی دنیا است  که زایل و تمام می شود  همانطور که سراب تمام می شود و یا همچون ابرهائی که از هم می پاشند   پس برای دفع 

ند اگر من قسمتی دیگر از این نامه است  به خدا سوگ   این حوادث به پا خاستم تا باطل از میان رفت و نابود شد و دین پابرجا و محکم گردید
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دشمنان  روبرو شوم در حالیکه آنها تمام رویزمین را پر کرده باشند نمی ترسم و باکی ندارم  من آن گمراهی را که آنها در آن   تنها با آنها

م هستم   دگارهستند و هدایتی را که خودم بر آن هستم  با چشم خود می بینم و با یقین به پروردگارم پا برجا می باشم من مشتاق مالقات پرور

 و به پاداشش امیدوارم ولی از این اندوهناکم که سرپرستی حکومت این امت به دست این بی خردان و نابکاران افتد   بیت المال را به غارت

روه در این گ ببرند آزادی بندگان خدا را سلب کنند و آنها را برده خویش سازند  با صالحان نبرد کنند و فاسقان را همدستان خود قرار دهند  

و اگر بخاطر این  بعضی هستند که شراب نوشیده و حد بر او جاری شده  و برخی از آنان اسالم را نپذیرفتند تا برای آنها عطائی تعیین گردید 

وی و تش جهات نبود این اندازه شما را برای قیام و نهضت تشویق نمی کردم و به سستی در کار سرزنش و توبیخ نمی نمودم  و در گردآوری

آیا نمی بینید اطراف شما را گرفته اند و شهرهای شما را تحت تسلط خود  قتان نمی کوشیدم  و اگر ابا و سستی می نمودید رهاتان می ساختم 

رد بدر آورده اند   آیا نمی بینید کشورهای شما تسخیر شده و شهرهای شما به میدان جنگ تبدیل گشته است   خدای شما را رحمت کند برای ن

که زیردست خواهید شد و تن به ذلت و خواری خواهید  با دشمن کوچ کنید شانه از زیر بار نبرد تهی نکنید و سستی و تنبلی به خود راه ندهید 

داد و بهره زندگی شما از همه پست تر خواهد بود  برادر جنگجو همیشه بیدار است و آن کس که بخوابد دشمن از تعقیب او نخواهد خفت  

 سالم وال

 شصت و سه نامه شماره

و من کتاب له عليه السالم  الي ابي موسي االشعري ، و هو عامله علي الکوفه ، و قد عنه تثبيطه 
الناِ عن الخروج اليه لما ندبهم لحرب اصحاب الجمل  من عبد هللا علي امير المؤمنين الي عبد 

فارفع ذيلک ،   فاذا قدم رسولي عليکهللا بن قيس  اما بعد ، فقد بليني عنک قول هو و عليک ، 
و اشدد مئزرک و اخرج من جحرک ،  و اندب من معک ، فان حققت فانفذ ، و ان 
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خاثرک ، و تفشلت فابعد  و ايم هللا لتؤتين من حيث انت ، و ال تترک حتي يخل  زبدک ب
ذائبک بجامدک ،  و حتي تعجل عن قعدتک ، و تحذر من امامک کحذرک من خلفک ، و 

 و لکنها الداهيه الکبري ، يرکب جملها ، و يذلل صعبها ، و يسهل جبلها  هي بالهويني التي ترجو ،  ما
فاعقل عقلک ، و املک امرک ، و خذ نصيبک و حظک  فان کرهت فتنح الي غير 

اين فالن  و هللا انه لحق مع محق ، و ما ابالي ما   رحب و ال في نجاه ، فبالحري لتکفين و انت نائم ،  حتي ال يقال
 صنع الملحدون ، و السالم 

 ترجمه

وسی ماز نامه های امام علیه السالم این نامه را امام علیه السالم به ابوموسی اشعری فرماندار کوفه به هنگامی نوشت که به او خبر رسید ابو 

ابوموسی   جمل باز داشته است   از بنده خدا علی امیرمؤمنان به عبداهلل بن قیس اهل کوفه را از حرکت در همراهی آن حضرت برای جنگ

ا راشعری   اما بعد سخنی از تو به من گزارش داده اند که هم به سود تو است و هم به زیان تو هنگامی که فرستاده من بر تو وارد می شود فو

یرون آی  از کسانیکه با تو هستند دعوت نما، اگر حق را یافتی و تصمیم خود را گرفتی دامن بر کمر زن  و کمربندت را محکم ببند و از خانه ات ب

آنها را بسوی ما بفرست و اگر سستی را پیشه کردی از مقام خود دور شو   به خدا سوگند هر کجا و هر چه باشی به سراغت خواهند آمد دست 

این کار را انجام ده پیش از آنکه      استخوان و تر و خشکت را به هم درآمیزنداز تو بر نخواهند داشت و رهایت نخواهند ساخت تا گوشت و 

آنچنان برتو سخت گیرند که   در بازنشستگی و برکناریت تعجیل گردد  و از آنچه پیش روی توست همانگونه خواهی ترسید که از پشت سر

یشد که در آخرت  این حادثه آنچنان که فکر می کنی کوچك و ساده سراسر وجودت را خوف و ترس فراگیرد و در دنیا همانقدر وحشتزده خواه

نیست  بلکه حادثه بسیار بزرگیاست که باید بر مرکبش سوار شد و مشکالت و سختی هایش را هموار ساخت  و کوههای ناصافش را صاف نمود  
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گر برای تو خوشایند نیست کنار رو بدون کامیابی و و ا پس اندیشه خود را به کارگیر و مالك کار خویش باش و بهره و نصیبت را دریاب 

رسیدگی به راه رستگاری اگر تو خواب باشیدیگران وظیفه ات را انجام خواهند داد  و آنچنان به دست فراموشی سپرده شویکه نگویند فالنی 

 ه خدانشناسان چکار می کنند  والسالم کجا است  به خدا سوگند این راه حق است و به دست مرد حق انجام می گردد  و من باکی ندارم ک

 شصت و چهار نامه شماره

 و من کتاب له عليه السالم  الي معاويه ، جوابا اما بعد ، فانا کنا نحن و انتم علي ماذکرت من
م ،  و ما اسلم االلفه و الجماعه ،  ففرق بيننا و بينکم امس انا آمنا و کفرتم ، و اليوم انا استقمنا و فتنت

لی   عليه و آله و سلملرسول هللا صلی هللامسلمکم اال کرها ، و بعد ان کان انف االسالم کله 
لي هللا عليه و آله و سلم ، حزبا  و ذکرت اني قتلت طلحه و الزبير ، و هللا عليه و آله و سلم 

شردت بعائشه ، و نزلت بين المصرين  و ذلک امر غبت عنه فال عليک ، و ال العذر فيه 
 ه يوماليک  و ذکرت انک زائري في المهاجرين و االنصار ،  و قد انقطعت الهجر

 اسر اخوک ، فان کان فيه عجل فاسترفه ،  فاني ان ازرک فذلک جدير ان يکون هللا انما بعثني
ب اليک للنقمه منک  و ان تزرني فکما قال اخو بني اسد  مستقبلين رياح الصيف تضربهم بحاص

بين اغوار وجلمود  و عندي السيف الذي اعضصته بجدک و خالک و اخيک في مقام 
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ک و هللا ما علمت االغلف القلب ، المقارب العقل ،  و االولي ان يقال ، واحد  و ان
لک  انک رقيت سلما اطلعک مطلع سوء عليک ال لک ،  النک نشدت غير 
ضالتک ، و رعيت غير سائمتک ،  و طلبت امرا لست من اهله و ال في معدنه ، فما ابعد 

اطل ، تهم الشقاوه ، و تمني البقولک من فعلک  و قريب ما اشبهت من اعمام و اخوال  حمل
صلي هللا عليه و آله و سلم  فصرعوا مصارعهم حيث علمت ، لم يدفعوا  مـحمدعلي الجحود ب
و قد اکثرت  و لم يمنعوا حريما ، بوقع سيوف ما خال منها الوغي ، ولم تماشها الهويني  عظيما ، 

ِ ،  ثم حاکم الق و اياهم علي کتاب  وم الي ، احملکفي قتله عثمان ، فادخل فيما دخل فيه النا
 الهله  هللا تعالي ،  و اما تلک التي تريد فانها خدعه الصبي عن اللبن في اول الفصال ،  و السالم

 ترجمه

ولی   از نامه های امام علی علیه السالم در پاسخ معاویه   اما بعد ما وشما همانطوری که یادآوری نموده ای گرد هم جمع و با هم انس داشتیم 

در گذشته از هم جدا شدیم زیرا ما ایمان آوردیم و شما به کفر خود باقی ماندید امروز هم ما به راه راست می رویم و شما پیرامون فتنه 

م تسلی  هستید   آنها که از گروه شما اسالم را پذیرا شدند از روی میل نبود بلکه در حالی بود که همه بزرگان عرب در برابر رسول خدا  ص

 نشدند و در حزب او در آمدند   نوشته بودی که من طلحه و زبیر را کشته و عایشه را تبعید کرده ام و در کوفه و بصره اقامت گزیده ام  ای

ی که دومربوط به تو نیست و لزومی ندارد عذر آنرا از تو بخواهم  این تنها مربوط به امت اسالمی و من است که امیرمؤمنانم    تو یادآور شده ب

وز ن ربا گروهی از مهاجران و انصار به مقابله با من خواهی شتافت  کدام مهاجر و کدام انصار    هجرت از آن روزی که برادرت  یزیدبن ابوسفیا
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چرا که  زیرا اگر من به دیدار تو آیم سزاوارتر است  اسیر شد پایان یافت  با این حال اگر در این مالقات شتابداری دست نگهدار   فتح مکه

 خداوند مرا به سوی تو فرستاده که از تو انتقام بگیرم  و اگر تو با من دیدار کنی چنان است که شاعر بنی اسد گفته  به استقبال تندباد

د و جتابستانی می شتابند که آنها را با سنگریزه ها و در میان غبار و تخته سنگها در هم می کوبد   نزد من همان شمشیری است که بر پیکر 

به خدا سوگند من می دانم تو مردی بی خرد و پوشیده دل هستی  و سزاوار است درباره تو گفته  دائی و برادرت  در میدان احد  کوبیدم 

را  ودخ شود  به نردبانی باال رفته ایکه تو را به پرتگاه خطرناکی کشانده که به زیان تو است نه به سود تو  زیرا به کسیمی مانی که غیر گمشده

مقامیرا می طلبی که نه سزاوار آن هستی و نه در کانون آن قرار داری چقدر بین کردار و گفتارت  می جوید و گوسفندان دیگری را می چراند  

 یهصلی اهلل عل مـحمدفاصله است   و چقدر با عموها و دائی هایبت پرستت شباهت داری   همانها که شقاوت و تمنای باطل وادارشان ساخت که 

از زخم  هو آله و سلم را انکار کنند  و همانگونه که می دانی با او ستیزه کردند تا به خاك و خون غلطی دند و نتوانستند از خود دفاع کنند  و ن

خست نشمشیر ها که میدان نبرد از آن خالی نیست و سستی با آن نمی سازد خود را حفظ نمایند   تو درباره قاتالن عثمان زیاد حرف زدی بیا 

می  وهمچون سایر مسلمانان با من بیعت کن  سپس درباره آنها طرح شکایت نما تا من طبق حکم خداوند میان تو و آنها داوری کنم  اما آنچه را ت

 خواهی مانند فریب دادن طفل است که بخواهند وی را از شیر بگیرند  و سالم به آنها که لیاقت دارند 

 شصت و پنج نامه شماره

يان االمور و من کتاب له عليه السالم  اليه ايضا اما بعد ، فقد آن لک ان تنتفع باللمح الباصر من ع
فقد سلکت مدارج اسالفک بادعائک ، االباطيل ،  و اقتحامک غرور المين و  ، 

االکاذيب ، و بانتحالک ما قد عال عنک ،  و ابتزازک لما قد اختزن دونک ، فرارا من 
الحق ،  وجحودا لما هو الزم لک من لحمک و دمک ، مما قد وعاه سمعک ،  و ملي ء به 
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حذر الشبهه و اشتمالها لمبين ،  و بعد البيان اال اللبس  فاصدرک ، فماذا بعد الحق اال الضالل ا
د اتاني علي لبستها ،  فان الفتنه طالما اغدفت جالبيبها ، و اغشت االبصار ظلمتها  و ق

کتاب منک ذو افانين من القول ضعفت قواها عن السلم ،  و اساطير لم يحکها منک علم 
 و ترقيت الي مرقبه بعيده ، و الخاب  في الديماِ ،  و ال حلم ،  اصبحت منها کالخائض في الدهاِ

المرام ، نازحه االعالم ، تقصر دونها االنوق و يحاذي بها العيوق  و حاش هلل ان تلي للمسلمين بعدي 
صدرا او وردا ، او اجري لک علي احد منهم عقدا او عهدا  فمن االن فتدارک 

يک ليک عباد هللا ارتجت علفانک ان فرطت حتي ينهد ا نفسک ، و انظر لها ،
 االمور  و منعت امرا هو منک اليوم مقبول ، و السالم 

 ترجمه

ان طل هماز نامه های امام علیه السالم به معاویه  اما بعد زمان آن فرارسیده که از مشاهده امور با چشم صحیح بهره مند گردی تو با ادعاهای با 

روغ و فریب می افکنی آنچه باالتر از شان تو است به خود نسبت می دهی و به آنچه نمی رسی و از خود را در د راه نیاکان خود را می پیمائی 

ی نتو منع شده دست می افکنی همه این کارها بخاطر فرار از زیر بار حق  و انکارکردن آنچه از گوشت و خون برای تو الزمتر است می باشد  یع

گوش تو شنیده  و به خوبی از آن آگاهی  آیا بعد از روشن شدن راه حق جز گمراهی آشکار چیزی  ایمان و بیعت با امام معصوم  همان چیزی که

ان ر زمهست   و آیا بعد از بیان واضح چیزی جز مغلطه اندازی و اشتباه کاری تصور می شود  از اشتباه اندازی و غلطکاری ها بپرهیز  زیرا از دی

تاریکی خود دیده هائی را نابینا کرده است   نامه ای از تو به من رسیده که سراسر آن پشت هم فتنه پرده های سیاه خود را گسترده و با 
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اندازی بود در آن از صلح و خیرخواهی خبری نبود  در اساطیر و سخنان افسانه ای ات هیچ اثری از دانش و بردباری به چشم نمی خورد  تو 

م گذارده و یا همچون کسیکه در تاریکی دخمه های زیرزمینی راه خود را گم می کند   همچون کسی هستی که در زمین سست و صعب العبور گا

 تو می خواهی به نقطه ایبرسی که از مرتبه ات بسیار برتر است و مرغان الشخور را یارای پرواز به آن نیست چرا که در اوج ستارگان آسمان

لمانان برای جلب منفعت یا دفع ضرر گردی یا من در این باره برای تو نسبت به همچون عیوق است  پناه به خدا که تو بعد از من سرپرست مس

ان گیك تن از آنان قرار و تعهدی امضاء کنم  از هم اکنون خود را دریاب و برای خویش چاره اندیش  زیرا اگر کوتاهی کنی و برای کوبیدنت بند

 ه امروز از تو مورد قبول است فردا نخواهند پذیرفت  والسالم خدا بپاخیزند درهای چاره به رویت بسته خواهد شد  و چیزی ک

 شصت و شش نامه شماره

ا و من کتاب له عليه السالم  الي عبد هللا بن العباِ ، و قد تقدم ذکره بخالف هذه الروايه  ام
يکن  بعدفان المرء ليفرح بالشي ء الذي لم يکن ليفوته ،  و يحزن علي الشي ء الذي لم يکن ليصيبه ، فال

و و لکن اطفاء باطل ا افضل ما نلت في نفسک من دنياک بلوغ لذه او شفاء غيظ ، 
 احياء حق  و ليکن سرورک بما قدمت ، و اسفک علي ما خلفت ، و همک فيما بعد الموت 

 ترجمه

افتن یاز نامه های امام علیه السالم به عبداهلل ابن عباس این نامه به صورت دیگری نیز قبال آمده است   اما بعد بسیار می شود که انسان از  

گردد   و بعکس  از فوت منفعتی که هرگز نصیب او نمی گردید اندوهناك می شود مواظب باش چیزی که هرگز از او فوت نمی شد خشنود می 

یا  وکه بهترین و برترین چیز نزد تو رسیدن به لذات دنیا و یا انتقام از دشمن نباشد  بلکه باید بهترین امور نزد تو خاموش کردن آتش باطل 
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تاده ای خوشحال باش و تاسفت از آن چیزی که به جای می گذاری و باید تمام هم تو زنده کردن حق باشد  تنها به چیزی که از پیش فرس

 معطوف به جهان پس از مرگ باشد 

 شصت و هفت نامه شماره

ِ الحج و ِ ، و هو عامله علي مکه  اما بعد ، فاقم للنا ذکرهم  و من کتاب له عليه السالم  الي قثم بن العبا
بايام هللا ، و اجلس لهم العصرينه ،  فافت المستفتي ، و علم الجاهل ، و ذاکر العالم ،  و اليکن 

ن لقائک بها حاجه علک الي الناِ سفير اال لسانک ، و ال حاجب اال وجهک  و ال تحجبن ذا 
، فانها ان ذيدت عن ابوابک في اول وردها لم تحمد فيما بعد علي قضائها  و انظر الي ما 
اجتمع عندک من مال هللا فاصرفه الي من قبلک  من ذوي العيال و المجاعه ، مصيبا به مواضع 

اهل مکه اال ياخذوا من و مر  الفاقه و الخالت ،  و ما فضل عن ذلک فاحمله الينا لنقسمه فيمن قبلنا 
  سواء العاکف فيه و الباد   فالعاکف  المقيم به ،  و البادي  ساکن اجرا ، فان هللا سبحانه يقول  

 الذي يحج اليه من غير اهله وفقنا هللا و اياکم لمحابه ، و السالم 

 ترجمه
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 آر صبح از نامه های امام علیه السالم به قثم ابن عباس فرماندار مکه   امابعد در اقامه حج مردم را راهنما باش و روزهای خدا را به یاد آنها 

و به کسانی که پرسشی دارند پاسخ ده جاهالن را بیاموز و با دانشمندان مذاکره کن  در بین تو  و عصر برای رسیدگی به امور آنان بنشین 

ا آنه مردم باید واسطه و سفیری جز زبانت و حاجب و پرده ای جز چهره ات نباشد  افرادی که با تو کار دارند از مالقات با خود محروم مساز اگر

 ه دقت دررا در ابتداء از در خانه ات برانند حل مشکلشان بعدا جبران آنرا نخواهد کرد   اموالی که در نزد تو گرد آمده و مربوط به خدا است ب

 نمصرف آنها بنگر و آن را به مصرف عیالمندان و گرسنگان ، کسانی که در محل هستند بکن   آنچنان که به طور صحیح به دست فقرا و نیازمندا

ر مسکن هبرسد  و مازاد آنرا نزد ما بفرست تا بین کسانی که در اینجا هستند تقسیم کنیم   به مردم مکه دستور ده تا از کسانی که در این ش

 می گزینند اجاره بها نگیرند زیرا خداوند می فرماید   در این سرزمین کسانی که مقیم هستند و آنها که از بیرون می آیند مساویند  سواء

ا و شما مالعاکف فیه و الباد  منظور از عاکف کسیاست که مقیم در آنجا است  و از بادیکسیکه از نقاط دیگر به قصد حج به مکه می آید  خداوند 

 را توفیق انجام اعمال نیك که موجب رضایاو است عنایت کند  والسالم 

 شصت و هشت نامه شماره

الدنيا  و من کتاب له عليه السالم  الي سلمان الفارسي رحمه هللا قبل ايام خالفته  اما بعد ، فانما مثل
ک منها ، وضع عنک همومها ،  ما يصحبمثل الحيه  لين مسها ، قاتل سمها ،  فاعرض عما يعجبک فيها ، لقله 

ان لما ايقنت به من فراقها ، و تصرف حاالتها ، و کن آنس ما تکون بها ،  احذر ما تکون منها، ف
صاحبها کلما اطمان فيها الي سرور اشخصته عنه الي محذور ،  او الي ايناِ ازالته عنه الي ايحاش 

 و السالم 
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رد  ااز نامه های امام علیه السالم به سلمان فارسی پیش از خالفتش  امابعد دنیا به مار می ماند ظاهرش نرم و زیبا ولی زهرکشنده در درون د 

 بنابراین از هر چیزی از دنیا که جلب توجه تو را می کند اعراض کن زیرا بزودی از تو جدا خواهد شد و مدت کمی مصاحب تو بیش نخواهد بود

 هم و غم آنرا از خود بنه  چرا که یقین به فراق و دکرگونی حاالت آن داری آنگاه که به آن سخت انس گرفتی در همان حال به شدت از آن بر

حذر باش زیرا در همان زمان که انسان در آن به خوشحالی مطمئن می شود او را به طرف محذور و مشکالت می فرستد  و هر زمان که به آن 

 می گیرد او را در وحشت و هراس قرار خواهد داد  والسالم سخت انس 

 شصت و نه نامه شماره

و من کتاب له عليه السالم  الي الحارث الهمذاني  و تمسک بحبل القرآن و استنصحه ، و احل 
حالله ،و حرم حرامه ،  و صدق بما سلف من الحق ، و اعتبر بما مضي من الدنيا لما بقي منها ،  فان 

و عظم اسم هللا ان تذکره  يشبه بعضا ، و آخرها الحق باولها و کلها حائل مفارق  بعضها
اال علي حق ،  و اکثر ذکر الموت و ما بعد الموت ، و ال تتمن الموت اال بشرط 
وثيق  و احذر کل عمل يرضاه صاحبه لنفسه ، و يکره لعامه المسلمين  و احذر کل عمل يعمل 

و اعتذر ا به في السر ، و يستحي منه في العالنيه ،  و احذر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه انکره
ذلک منه  و ال تجعل عرضک غرضا لنبال القول ، و ال تحدث الناِ بکل ما سمعت به ،  فکفي ب
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کذبا و ال ترد علي الناِ کل ما حدثوک به ، فکفي بذلک جهال  و اکظم الييظ 
و اصفح مع الدوله ، تکن لک العاقبه و  ، و تجاوز عند المقدره و احلم عند اليضب ، 

و ال تضيعن نعمه من نعم هللا عندک ، و لير عليک اثر ما  انعمها هللا عليک ، استصلح کل نعمه 
فانک ما  انعم هللا به عليک  و اعلم ان افضل المؤمنين افضلهم تقدمه من نفسه و اهله و ماله ، 

تقدم من خير يبق لک ذخره ، و ما تؤخره يکن لييرک خيره  و احذر صحابه من يفيل رايه ، و 
ين ،  فان الصاحب معتبر بصاحبه  و اسکن االمصار العظام فانها جماع المسلم ينکر عمله ،

و احذر منازل اليفله و الجفاء و قله االعوان علي طاعه هللا و اقصر رايک علي ما يعنيک  و 
اياک و مقاعد االسواق ، فانها محاضر الشيطان ، و معاريض الفتن  و اکثر ان تنظر الي 

لصاله لک من ابواب الشکر ،  و ال تسافر في يوم جمعه حتي تشهد امن فضلت عليه ، فان ذ
اضله اال فاصال في سبيل هللا ، او في امر تعذر به  و اطع هللا في جميع امورک ، فان طاعه هللا ف

علي ماسواها  و خادع نفسک في العباده ، و ارفق بها و ال تقهرها ، و خذ عفوها و نشاطها ،  اال 
ان ينزل بک  ليک من الفريضه ، فانه البد من قضائها و تعاهدها عند محلها  و اياکما کان مکتوبا ع

الموت و انت آبق من ربک في طلب الدنيا  و اياک و مصاحبه الفساق ، فان الشر 
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بالشر ملحق  ووقر هللا و احبب احباءه و احذر اليضب ، فانه جند عظيم من جنود 
 ابليس ، و السالم 

 ترجمه

ی امام علیه السالم به حارث همدانی به ریسمان قرآن چنگ زن و از آن اندرز بخواه حاللش را حالل بشمر و حرامش را حرام  آنچه از نامه ها 

از حقایق زندگی پیشینیان در قرآن آمده است تصدیق کن از  حوادث  گذشته دنیا برای باقیمانده آن عبرت گیر  چرا که بعضی از آن شبیه 

پایانش به نخستین آن ملحق می گردد اما تمام آن گذرا و ناپایدار است   نام خدا را بزرگ شمار و جز به حق از او نام مبر  بعضی دیگر است و 

از    بسیار زیاد به یاد مرگ و عالم بعد از آن باش  هرگز آرزوی مرگ مکن مگر با شرائط مورد اعتماد  به این شرط که خود را اهل نجات بدانی

را خشنود و مسلمانان را ناپسند آید بر حذر باش  و از هر کاریکه پنهانی انجام می شود و در ظاهر از آن شرم داریپرهیز کن  از  هر عملیکه تو

اعمالی که اگر از کننده اش پرسش شود انکار می کند و یا پوزش می طلبد اجتناب نما  آبروی خود را هدف تیرهای سخنان مردم قرار مده و 

این تو را به دروغ آلوده می کند  و نیز تمام آنچه را    می شنوی برای مردم بازگو مکن  چرا که راست و دروغ با هم مخلوط استتمام آنچه را 

برای تو نقل می کنند تکذیب منما زیرا این برای نادانی تو بس است  خشمت را فرو خور به هنگام قدرت گذشت پیشه کن و هنگام خشم 

مت در دست تو است عفو و مدارا کن تا عاقبت خوب برای تو باشد  هر نعمتی که به تو داد نیکو دار  و هیچ نعمتی از بردبار   آنگاه که حکو

 و نعمتها را ضایع و تباه مساز و باید اثر نعمتهائی که خدا به تو داده در تو دیده شود  بدان برترین مؤمنان کسانی هستند که خود خاندان

تقدیم کنند و از همه در این راه پیشگام تر باشند   زیرا هر چه از کارهای خیر را پیش فرستی برای تو ذخیره خواهد  اموالشان را در راه خدا

شد  و آنچه باقی گذاری خیرش برای دیگران خواهد بود   از یارانی که در فکر و نظر ضعی فند و عمل آنها ناشایسته است برحذر باش زیرا 

ا یارانش تشکیل می دهند  در شهرهای بزرگ مسکن گزین زیرا آنجا مرکز اجتماع مسلمانان است   و از مقیاس سنجش شخصیت هر کس ر

ز کاقامتگاههائی که اهل غفلت و جفا هستند و یاران مطیع خدا در آن کمند بپرهیز فکرت را به چیزی مشغول دار که از آن بهره می بری از مرا

جا محل حضور شیطان و انگیزش فتنه ها است   به افراد پائین تر از خود توجه داشته باش که این نشستن عمومی در بازارها بپرهیز زیرا آن
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 خود شکر برتری تو بر آنها است   در روز جمعه پیش از ادای نماز مسافرت مکن مگر برایجهاد در راه خدا و یا در کاری که به راستی معذور

را اطاعت فرمان خدا از هر کاری بهتر است   در انجام عبادت با خود مدارا کن و خویشتن را بر هستی  در تمام اعمالت مطیع فرمان خدا باش زی

م اآن مجبور منما بلکه بکوش آن را توام با نشاط و در وقت فراغت انجام دهی مگر فرائضی که بر تو حتم است و بهر حال باید آنها را به انج

س از آنکه مرگ گری بانت را بگیرد و تو از خدایت فرار کرده و در طلب دنیا باشی از همنشینی رسانی تعهد خود را به موقع اداء کنی  و بتر

بدان بپرهیز که بدیبدی آرد  خدایرا محترم شمار و دوستان خدا را دوست بدار  و از خشم برحذر باش که آن از لشکریان ابلیس است  

 والسالم 

 هفتاد نامه شماره

و من کتاب له عليه السالم  الي سهل بن حنيف االنصاري ، و هو عامله علي المدينه ، في معني قوم من 
 فال تاسف علي ما يفوتک اهلها لحقوا بمعاويه  اما بعد ، فقد بليني ان رجال ممن قبلک يتسللون الي معاويه ، 
لهدي فيا ، فرارهم من امن عددهم ، و يذهب عنک من مددهم ،  فکفي لهم غيا ، و لک منهم شا

و الحق و ايضاعهم الي العمي و الجهل ،  و انما هم اهل دنيا مقبلون عليها ، و مهطعون اليها ،  و قد 
عرفوا العدل وراوه ، و سمعوه ، و وعوه ،  و علموا ان الناِ عندنا في الحق اسوه ، فهربوا الي االثره 

ا االمر من جور ، و لم يلحقوا بعدل ،  و انا لنطمع في هذ،  فبعدا لهم و سحقا  انهم و هللا لم ينفروا 
 ان يذل هللا لنا صعبه ، و يسهل لنا حزنه ، ان شاء هللا ، و السالم 
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اما بعد به من خبر رسیده که  از نامه های امام علیه السالم به سهل بن حنیف فرماندار مدینه درباره گروهی که به معاویه ملحق شده بودند  

نها آ رادی از قلمرو تو مخفیانه به معاویه پیوسته اند  بر این تعداد که از دست داده ای و از کمك آنان بی بهره مانده ای افسوس مخور  برایاف

همین گمراهی بس که از هدایت حق به سوی کوردلی و جهل شتافته اند و این برای تو مایه آرامش خاطر است   آنها دنیا پرستانی هستند که 

 ا سرعت به آن روی آورده اند  در حالیکه عدالت را به خوبی شناخته و دیده و گزارش آنرا شنیده اند  و بخاطر سپرده اند که همه مردم درب

حمت رنزد ما و در آئین حکومت ما حقوق برابر دارند آنها از این برابری به سوی خودخواهی و تبعیض و منفعت طلبی گریخته اند   دور باشند از 

  خدا 

 هفتاد و يک نامه شماره

و من کتاب له عليه السالم  الي المنذر بن الجارود العبدي ، و قدخان في بعض ما واله من اعماله  
ذا اما بعد ، فان صالح ابيک غرني منک ، و ظننت انک تتبع هديه ،  و تسلک سبيله ، فا

 انت فيما رقي الي عنک ال تدع لهواک انقيادا ،  و ال تبقي الخرتک عتادا تعمر دنياک
خرتک ،  و تصل عشير تک بقطيعه دينک و لئن کان ما بليني عنک حقا ،  بخراب آ

لجمل اهلک و شسع نعلک خير منک ، و من کان بصفتک فليس باهل ان يسد به ثير ،  او ينفذ 
به امر ، او يعلي له قدر ، او يشرک في امانه ،  او يؤمن علي جبايه ، فاقبل الي حين يصل اليک 
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  قال الرضي  و المنذر بن الجارود هذا هو الذي قال فيه امير المؤمنين کتابي هذا ، ان شاء هللا
 عليه السالم  انه لنظار في عطفيه مختال في برديه تفتال في شراکيه 

 ترجمه

 واز نامه های امام علیه السالم به منذربن جارود عبدی که در کارفرمانداری خویش خیانت کرده بود   اما بعد شایستگی پدرت مرا نسبت به ت 

 وسگرفتار خوشبینی ساخت و گمان کردم تو هم پیرو هدایت او هستی  و از راه او می روی ناگهان به من خبر دادند که تو در پیروی از هوا و ه

 عروگذار نمی کنی و برای آخرتت چیزی باقی نگذاشته ای دنیایت را با ویرانی آخرت آباد می سازی  و پیوندت را با خویشاوندانت به قیمت قطف

دینت برقرار می کنی اگر آنچه از تو به من رسیده درست باشد  شتر  بارکش  خانواده ات و بند کفشت از تو بهتر است و کسی که همچون تو 

و نه کاری به وسیله او اجرا شود یا قدرش را باال برند و یا در امانتی شریکش  نه شایستگی این را دارد که حفظ مرزی را به او بسپارند باشد 

  دسازند  و یا در جمع آوری حقوق بیت المال به او اعتماد کنند به مجرد رسیدن این نامه به سوی من حرکت کن انشاءاهلل   شریف رضی می گوی

او آدم متکبری است پی در پی به این طرف و آن طرفش می   ذر این جارود همان کسی است که امیرمؤمنان علیه السالم درباره اش فرمودمن

  نگرد همچون متکبران گام برمی دارد و مواظب است بر کفشش گرد و غبار ننشیند

 هفتاد و دو نامه شماره

سابق اجلک ، و ال العباِ  اما بعد ، فانک لست ب و من کتاب له عليه السالم  الي عبد هللا بن
فما  و اعلم بان الدهر يومان  يوم لک ويوم عليک ،و ان الدنيا دار دول ،  مرزوق ما ليس لک ، 

 کان منها لک اتاک علي ضعفک ، و ما کان منها عليک لم تدفعه بقوتک 
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د   داز نامه های امام علیه السالم به عبداهلل بن عباس  اما بعد تو براجل و سرآمدت پیشینمی گیری و از آنچه روزی تو نیست قسمت تو نمی گر 

 بدان دنیا دو روز است روزی به سود تو و روزی به زیانت دنیا خانه متغیر و پر تحولیاست   آنچه از منافع قسمت توست به سراغ تو می آید

 هر چند ضعیف باشی و آنچه هم بر زیان توست گریبانت را می گیرد هر چند قوی باشی و قدرت دفع آن را نخواهی داشت 

 هفتاد و سه نامه شماره

الي  و من کتاب له عليه السالم  الي معاويه  اما بعد ، فاني علي التردد في جوابک ، و االستماع
لموهن رايي ، و مخطي ء فراستي و انک اذ تحاولني االمور  و تراجعني السطور  کتابک ، 

ليه ،  و کالمستثقل النائم تکذبه احالمه ،  و المتحير القائم يبهظه مقامه ، ال يدري اله ما ياتي ام ع
 لست به ، غير انه بک شبيه و اقسم باهلل انه لوال بعض االستبقاء ،  لوصلت اليک مني قوارع

قرع العظم ، و تهلس اللحم  و اعلم ان الشيطان قد ثبطک عن ان تراجع احسن ، ت
 امورک ،  و تاذن لمقال نصيحتک ، و السالم الهله 

 ترجمه
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نش رزاز نامه های امام علیه السالم به معاویه  اما بعد من در اینکه مکرر گوش به نامه های تو فراداده و پاسخ نوشته ام  خود را تخطئه و س 

نمایم  در آن هنگام که تو از من خواسته هائی همچون حکومت شام  داری و مرتبا نامه نگاری می کنی به کسی می مانی که به خواب سنگینی می 

فرو رفته و خوابهای دروغی نش او را تکذیب می کنند  و یا همچون کسی که مقام بر دوشش سنگینی می نماید و نمی داند که آینده به سود 

ه زیانش   گر چه تو آن شخص نیستی اما شبیه او هستی به خدا سوگند اگر نبود عالقه به باقی ماندن مؤمنان پاك دل  ضربه کوبنده اوست یا ب

بدان که شیطان تو را از اینکه به کارهای خوب بپردازی بازداشته   و نمی  ای از من به تو می رسید که استخوانت را خرد و گوشتت را آب کند 

 اندرزها گوش فرادهی سالم بر آنها که شایسته سالمند  گذارد  به

 هفتاد و چهار نامه شماره

و من حلف له عليه السالم  کتبه بين ربيعه و اليمن ، و نقل من خ  هشام بن الکلبي  هذا ما اجتمع 
عليه اهل اليمن حاضرها و باديها ، و ربيعه حاضرها ،  انهم علي کتاب هللا يدعون اليه ، و 

ال ،  و انهم يد ديامرون به ،  و يجيبون من دعا اليه و امر به ، ال يشترون به ثمنا ، و ال يرضون به ب
واحده علي من خالف ذلک و ترکه ، انصار بعضهم لبعض   دعوتهم واحده ، ال 
ينقضون عهدهم لمعتبه عات ،  و ال ليضب غاضب ، و ال الستذالل قوم قوما ، و ال لمسبه قوم 
 قوما  علي ذلک شاهدهم و غائبهم ، و سفيههم و عالمهم ، و حليمهم و جاهلهم  ثم ان عليهم بذلک

 عهد هللا و ميثاقه  ان عهد هللا کان مسؤوال    و کتب  علي بن ابي طالب 
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این پیمانی است که   از عهدنامه هائی است که امام علیه السالم برای قبیله ربیعه وی من تنظیم فرموده و از خط هشام کلبی نقل شده است  

شهرنشین و بیابانی بر آن اتفاق کرده اند   که قانون قرآن را پایبند باشند و به سوی اهل یمن شهریان و بیابان نشینهای آنها و ربیعه اعم از 

جای  هآن دعوت کنند و به آن امر نمایند  و هر کس آنها را به قرآن دعوت نمود به او پاسخ مثبت دهند آنرا به هیچ بهائی نفروشند و چیزی را ب

ك کند و به مخالفت با آن برخیزد  و یاور یکدیگر باشند   همه یکصدا هرگز پیمان خویش را آن نپذیرند   و متحد باشند بر ضد کسیکه آنرا تر

بخاطر گله بعضی و یا خشم کسی و یا خوارشمردن و یا دشنام دادن بیکدیگر نشکنند  بر این عهد و پیمان حاضران و غایبان دانایان و غیر 

آنها با این پیمان در برابر خداوند متعهد و مسك ولند ان عهد اهلل کان    آن احترام می گذارنددانایان بردباران و نابردباران آنها پایبندند و به 

 مسؤال   پیمان الهی مورد بازخواست قرار خواهد گرفت   این عهدنامه را علی بن ابیطالب نوشته است 

 هفتاد و پنج نامه شماره

و من کتاب له عليه السالم  الي معاويه في اول ما بويع له ذکره الواقدي في کتاب  الجمل    من 
 عبد هللا علي امير المؤمنين الي معاويه بن ابي سفيان   اما بعد ، فقد علمت اعذاري فيکم ، و
 واعراضي عنکم ،  حتي کان ما ال بد منه دفع له ، و والحديث طويل ، و الکالم کثير ،  

 فبايع من قبلک ، و اقبل الي في وفد من اصحابک و السالم  قدادبر ما ادبر ، و اقبل ما اقبل 

 ترجمه
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از بنده خدا امیرمؤمنان به    از نامه های امام علیه السالم که در آغاز بیعت به معاویه نوشته این نامه را واقدی درکتاب الجمل آورده است 

 ایجزمعاویه فرزند ابوسفیان   اما بعد از اتمام حجتم درباره شما و اعراضم از شما به خوبی آگاهی داری  تا آنچه شدنی بود واقع شد و چاره 

ینها را فعال بگذار   اکنون این نبود  این داستان سر دراز دارد و سخن فراوان است   گذشته گذشت و آینده روی آورده است   سخن درباره ا

 تو ماموریاز تمام کسانیکه در آنجا هستند بیعت بگیری و با گروهی از یارانت به سوی من بشتاب  والسالم 

 هفتاد و شش نامه شماره

هک و و من وصيه له عليه السالم  لعبد هللا بن العباِ ، عند استخالفه اياه علي البصره  سع الناِ بوج
و اياک و اليضب فانه طيره من الشيطان  و اعلم ان ما قربک  مجلسک و حکمک ،

 من هللا يباعدوک من النار ،  و ما با عدک من هللا يقربک من النار 

 ترجمه

 ااز سفارشهای امام علیه السالم به عبداهلل ابن عباس هنگامی که وی را به فرمانداری بصره منصوب فرمود   با چهره ای باز در مجلس خود ب 

آنها را بنگر از خشم و غضب سخت دوریکن که انگیزه ایاست از شیطان   بدان آنچه تو را به خدا   مردم روبرو شو و با حکم و قضاوت  عادالنه

   نزدیك می سازد از دوزخ دور می کند  و آنچه تو را از خدا دور می کند به آتش نزدیك می نماید

 هفتاد و هفت نامه شماره
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خاصمهم بالقرآن ، فان يه السالم  لعبد هللا بن العباِ ، لما بعثه لالحتجاج علي الخوارج  ال تو من وصيه له عل
 القرآن حمال ذو وجوه ، تقول و يقولون ،  ولکن حاججهم بالسنه ، فانهم لن يجدوا عنها محيصا 

 ترجمه

نزد خوارج فرستاد  با آیات قرآن با آنها محاجه نکن چرا که قرآن  از سفارشهای امام علیه السالم به عبداهلل بن عباس هنگامیه ویرابرای گفتگو  

 تبرای این لجوجان  تاب معان مختلف و امکان تفسیر گوناگون دارد تو چیزی می گوئی و آنها چیز دیگر  و سخن به جائی نمی رسد   لکن با سن

    خی نخواهند یافت  و مجبور به تسلیمندپیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم با آنها بحث نما که در برابر آن پاس

 هفتاد و هشت نامه شماره

موي و من کتاب له عليه السالم  الي ابي موسي االشعري جوابافي امر الحکمين ، ذکره سعيد بن يحيي اال
الميازي    فان الناِ قد تيير کثير منهم عن کثير من حظهم  فمالوا مع الدنيا ،  و   في کتاب

هم نطقوا بالهوي و اني نزلت من هذا االمر منزال معجبا ،  نهج البالغه م    اجتمع به اقوام اعجبت
انفسهم و انا اداوي منهم قرحا اخاف ان يکون علقا  و ليس رجل فاعلم احرص علي جماعه 

صلي هللا عليه و آله و سلم و الفتها مني ،  ابتيي بذلک حسن الثواب ، و کرم  مدمـحامه 
فان الشقي من  و سافي بالذي وايت علي نفسي ، و ان تييرت عن صالح ما فارقتني عليه ،  الماب 
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د حرم نفع ما اوتي من العقل ، و التجربه ،  و اني العبد ان يقول قائل بباطل ، و ان افسد امرا ق
 حه هللا  فدع ما ال تعرف ، فان اشرار الناِ طائرون اليک باقاويل السوء ، و السالم اصل

 ترجمه

ست   ااز نامه هایامام علیه السالم به ابوموسی اشعریدر جواب نامه اودرباره حکمین  این نامه را سعیدابن یحیی اموی در کتاب المغازی آورده  

در اثر تهذیب نفس در آخرت نصیب آنها گردد  باز ماندند  به دنیا روی آوردند  و از سر هوای  د بسیاریاز مردم از بهره زیادی که ممکن بو

که اقوامی خودپسند در آن گرد آمده اند من می خواهم زخم درون آنها را مداوا کنم چرا  نفس سخن گفتند و این کار باعث تعجب من گردیده 

صلی اهلل  مـحمدبدان که هیچ کس نیست که نسبت به وحدت و اتحاد امت    آنها مانع می شوندکه می ترسم مزمن و غیر قابل عالج گردد  ولی 

ه بعلیه و آله و سلم از من حریصتر و انسش به آن از من بیشتر باشد   من در این کار پاداش نیك و سرانجام شایسته را از خدا می طلبم   و 

ه از ک آنچه تعهد کرده ام وفادارم هر چند تو از آن شایستگی که به هنگام رفتن از نزد من داشتی تغییر پیدا کرده باشی  بدبخت کسی است

ر ب عقل و تجربه ای که نصیب او شده محروم ماند  و من از اینکه کسی سخن بیهوده گوید متنفرم  و از اینکه کاری را که خدا آنرا اصالح کرده

سانند  هم زنم بیزارم  آنچه را نمی دانیرها کن زیرا که اشرار مردم شایعات زشت و سخنان نادرست  درباره من  از گوشه و کنار به تو می ر

 والسالم 

 هفتاد و نه نامه شماره

 و من کتاب له عليه السالم  لما استخلف ،الي امراء االجناد  امابعدفانما اهلک من کان قبلکم
 انهم منعوا الناِ الحق فاشتروه ،  و اخذوهم بالباطل فاقتدوه 
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خالفت را به دست گرفت   اما بعد هالکت و بدبختی کسانی که پیش از شما از نامه های امام علیه السالم به فرماندهان لشکر هنگامی که زمام  

 بودند به دو دلیل بود  نخست اینکه آنها مردم را از حق خود باز داشتند لذا ناچار شدند حق خویش را  از طریق رشوه و راههای نادرست از

 آنان از وی پیروی کردند ایشان  خریداریکنند   دیگر اینکه آنها مردم را به باطل سوق دادند و

 

 

 کلمات قصار
 1حکمت شماره   

 روش برخورد با فتنه هااخالقى ، سیاسى 

هبوّن ال ظْهٌر فيْركب و ال ضْرٌع فيْحلب ٌّ كاْبّن الل  قال عليه السالم كْن فّى اْلّفْتن
 دهد و نه پستانى تا او را بدوشنددرود خدا بر او ، فرمود در فتنه ها چونان شتر دو ساله باش، نه پشتى دارد که سوارى 

 2حکمت شماره   
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 شناخت ضد ارزش ها اخالقى

لهّ مْن كشف عْن ضرهّّه و هانْت  مع و رّضي بّالذه
و قال عليه السالم أْزرى بّنْفّسّه مّن اْستْشعر الطه

 علْيّه نْفسه مْن أمهر علْيها لّسانه  
ورزى بپوشاند خود را پست کرده ، و آن که راز سختى هاى خود را آشکار سازد خود را خوار و درود خدا بر او، فرمود  آن که جان را با طمع 

 کرده ، و آن که زبان را بر خود حاکم کند خود را بى ارزش کرده است

 3حکمت شماره   

 شناخت ضد ارزش هااخالقى

تّّه و اْلمّقله غّريٌب فّى بْلد  تّّه و قال عليه السالم اْلبْخل عاٌر و اْلجْبن مْنقصٌٌ و اْلفْقر يْخّرِ اْلفّطن عْن حجه
و درود خدا بر او ، فرمود  بْخل ننگ و ترس نقصان است  و تهیدستى مرد زیرك را در برهان کند مى سازد و انسان تهیدست در شهر خویش 

 نیز بیگانه است

 4حکمت شماره   

 ارزش هاى اخالقى و ضد ارزش هااخالقى ، تربیتى
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ٌٌ و نّْعم اْلقّرين الرهّضى  ٌٌ و الزهْهد ثْروٌة و اْلورع جنه ٌٌ و الصهْبر شجاع  و قال عليه السالم اْلعْجز آف
 تو درود خدا بر او ، فرمود  ناتوانى ، آفت و شکیبایى ، شجاعت و زهد ، ثروت و پرهیزکارى ، سپرِ نگه دارنده است  و چه همنشین خوبى اس

 راضى بودن و خرسندى 

 5حکمت شماره   

 شناخت ارزش هاى اخالقى اخالقى،سیاسی،اجتماعى

ٌٌ و  ٌٌ كّريم ٌٌ و قال عليه السالم اْلّعْلم ّوراث داب حلٌل مجدهدٌة و اْلّفْكر ّمْرآٌة صافّي  اآلْ
 و درود خدا بر او ، فرمود  دانش، میراثى گرانبها ، و آداب ، زیورهاى همیشه تازه ، و اندیشه ، آیینه اى شفاف است

 6حکمت شماره   

 ارزش هاى رازدارى و خوشرویی اخالقى،سیاسی،اجتماعى

ْحّتمال قْبر اْلعيوبّ و  و قال عليه السالم صْدر اْلعاقّّل صْندوق ّسرهّّه و اْلبشاشٌ ّحبالٌ اْلمودهّة و االّ
هه قال فّى اْلّعبارّة عْن هذا اْلمْعنى أْيضاً اْلمْسألٌ ّخباء اْلعيوبّ و مْن رّضي عْن نْفّسّه كثر  رّوي أن

اّخ  علْيّه   السه
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سینه خردمند صندوق راز اوست و خوشرویى وسیله دوست یابى ، و شکیبایى ، گورستان پوشاننده عیب هاست  و درود خدا بر او ، فرمود  

 و یا فرمود  پرسش کردن وسیله پوشاندن عیب هاست ، و انسان از خود راضى ، دشمنان او فراوانند

 7حکمت شماره   

 ایثار اقتصادى و آخرت گرایی اخالقى ، اقتصادى

 و قال عليه السالم و الصهدقٌ دواٌء مْنجٌّح و أْعمال اْلّعباّد فّى عاّجلّّهْم نْصب أْعيّنّهْم فّى آجالّّهْم 
 و درود خدا بر او ، فرمود  صدقه دادن دارویى ثمر بخش است ، و کردار بندگان در دنیا ، فردا در پیش روى آنان جلوه گر است

 8حکمت شماره   

 علمى ، فیزیولوژى انسانىشگفتى هاى تن آدمی 

هم بّلْحٍم و يْسمع بّعْظٍم و يتنفهس ّمْن خرْ  ْنساّن يْنظر بّشْحٍم و يتكل ّ  ٍم و قال عليه السالم اْعجبوا لّهذا اْلْ
ى ا  استخوان  مو درود خدا بر او ، فرمود  از ویژگى هاى انسان در شگفتى مانید ، که  با پاره اى  پى  مى نگرد ، و با  گوشت  سخن مى گوید  و ب

 شنود ، و از  شکافى  نفس مى کشد!!

 9حکمت شماره   
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 شناخت ره آورد اقبال و ادبار دنیا اجتماعی، سیاسى

ْنيا على أحٍد أعارْته محاّسن غْيّرّه و إّذا أْدبرْت عْنه سلبْته  و قال عليه السالم إّذا أْقبلّت الده
 محاّسن نْفّسّه 

دنیا به کسى روى آورد ، نیکى هاى دیگران را به او عاریت دهد ، و چون از او روى برگرداند خوبى هاى او را  و درود خدا بر او ، فرمود  چون

 نیز بربایند

 10حکمت شماره   

 روش زندگى با مردم اخالقى، اجتماعى

 و قال عليه السالم خالّطوا النهاِ مخالطًٌ إّْن ّمتهْم معها بكْوا علْيكْم و إّْن ّعْشتْم حنهوا إّلْيكْم 
 دآین و درود خدا بر او ، فرمود  با مردم آن گونه معاشرت کنید ، که اگر مْردید بر شما اشك ریزند، و اگر زنده ماندید ، با اشتیاق سوى شما

 11حکمت شماره    

 برخورد با دشمن سیاسى ، اخالقى روش

 و قال عليه السالم إّذا قدْرت على عدوهّك فاْجعّل اْلعْفو عْنه شْكراً لّْلقْدرّة علْيّه 
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 و درود خدا بر او ، فرمود  اگر بر دشمنت دست یافتى ، بخشیدن او را شکرانه پیروزى قرار ده

   12 حکمت شماره 

 تربیتىآیین دوست یابی اخالقى، اجتماعی، 

هع مْن ظّفر بّّه ّمْنهْم  ْخواّن و أْعجز ّمْنه مْن ضي ّ  و قال عليه السالم أْعجز النهاِّ مْن عجز عّن اْكتّسابّ اْلْ
و درود خدا بر او ، فرمود  ناتوان ترین مردم کسى است که در دوست یابى ناتوان است ، و از او ناتوان تر آن که دوستان خود را از دست 

 بدهد

   13 حکمت شماره 

 روش استفاده از نعمت ها اخالقى ، معنوى

ْكّر  ٌّ الشه ه روا أْقصاها بّّقل  و قال عليه السالم إّذا وصلْت إّلْيكْم أْطراف النهّعّم فال تنفهّ
 و درود خدا بر او ، فرمود  چون نشانه هاى نعمت پروردگار آشکار شد، با ناسپاسى نعمت ها را از خود دور نسازید

  14 حکمت شماره  

 روش برخورد با خویشاوندان اخالقى ، معنوى
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ْبعد  ْقرب أتّيح له اْلْ هعه اْلْ  و قال عليه السالم مْن ضي
 و درود خدا بر او ، فرمود  کسى را که نزدیکانش واگذارند ، بیگانه او را پذیرا مى گردد

  15 حکمت شماره  

 اجتماعىروش برخورد با فریب خوردگان اخالقى ، 

 و قال عليه السالم ما كله مْفتوٍن يعاتب 
 و درود خدا بر او ، فرمود  هر فریب خورده اى را نمى شود سرزنش کرد

  16 حکمت شماره  

 شناخت جایگاه جبر و اختیار اعتقادى ، معنوى

مور لّْلمقاّديّر حتهى يكون اْلحْتف فّى التهْدبّيّر   و قال عليه السالم تّذله اْلْ
 درود خدا بر او ، فرمود  کارها چنان در سیطره تقدیر است که چاره اندیشى به مرگ مى انجامدو 

  17 حکمت شماره  
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 ضرورت رنگ کردن موها بهداشتى ، تجمل و زیبایى

هما قال ص  ههوا بّاْليهوّد فقال ع إّن ْيب و ال تشب هّروا الشه و سئّل عليه السالم عْن قْوّل الرهسوّل ص غي
هسع نّطاقه و ضرب بّجّرانّّه فاْمرٌؤ و ما اْختار  ن و قّد ات ين قلٌّ فأمها اآلْ  ذلّك و الدهّ

را رنگ کنید و خود را شبیه یهود نسازید یعنى چه  فرمود پیامبر  و درود خدا بر او ، فرمود  از امام پرسیدند که رسول خدا ص فرمود  موها

ص این سخن را در روزگارى فرمود که پیروان اسالم اندك بودند، اما امروز که اسالم گسترش یافته ، و نظام اسالمى استوار شده ، هر کس 

 آن چه را دوست دارد انجام دهد

  18 حکمت شماره  

 سیاسى ، اخالقى ، نظامى ره آورد شوم فرار از جنگ

هّذين اْعتزلوا اْلّقتال معه خذلوا اْلحقه و لْم يْنصروا اْلباّطل   و قال عليه السالم فّى ال
 و درود خدا بر او ، فرمود  درباره آنان که از جنگ کناره گرفتند حق را خوار کرده ، باطل را نیز یارى نکردند

 19 حکمت شماره   

 اخالقى ره آورد شوم هوا پرستى
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 و قال عليه السالم مْن جرى فّى ّعنان أملّّه عثر بّأجلّّه 
 و درود خدا بر او ، فرمود  آن کس که در پى آرزوى خویش تازد ، مرگ او را از پاى در آورد

  20 حکمت شماره 

 روش برخورد با جوانمردان اخالقى ، اجتماعى

ّ بّيّدّه يْرفعه   و قال عليه السالم أقّيلوا ذّوى اْلمروءاتّ عثراتّّهْم فما يْعثر ّمْنهْم عاثٌّر إاّله و يد الِله
 و درود خدا بر او ، فرمود  از لغزش جوانمردان در گذیرید، زیرا جوانمردى نمى لغزد جز آن که دست خدا او را بلند مرتبه مى سازد

  21حکمت شماره    

 ها و ضد ارزش ها اخالقى ارزش

حابّ فاْنتّهز ٌّ و اْلحياء بّاْلّحْرماّن و اْلفْرصٌ تمره مره السه  وا فرص اْلخْيّر و قال عليه السالم قّرنّت اْلهْيبٌ بّاْلخْيب
صت هاى نیك را و درود خدا بر او ، فرمود ترس با نا امیدى ، و شرم با محرومیت همراه است ، و فرصت ها چون ابرها مى گذرند ، پس فر

 غنیمت شمارید

   22 حکمت شماره 
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 روش گرفتن حق اخالقى ، سیاسى

رى  بّّل و إّْن طال السه ّ  و قال عليه السالم لنا حقٌّ فإّْن أْعّطيناه و إاّله ركّْبنا أْعجاز اْلْ

عبد و اْلسير لالرديف يركب عجز البعير كاقال الرضى و هذا من لطيف الكالم و فصيحه و معناه أنا إن لم نع  حقنا كنا أذالء و ذلك أن 
 و من يجرى مجراهما 

ى روو درود خدا بر او ، فرمود  ما را حقّى است اگر به ما داده شود ، و گرنه بر پشت شتران سوار شویم و براى گرفتن آن برانیم هر چند شب 

 به طول انجامد

   23 حکمت شماره 

 ضرورت عمل گرایى اخالقى ، اجتماعى

 و قال عليه السالم مْن أْبطأ بّّه عمله لْم يْسّرْع بّّه نسبه 
 و درود خدا بر او ، فرمود  کسى که کردارش او را به جایى نرساند ، افتخارات خاندانش او را به جایى نخواهد رسانید

   24 حکمت شماره 

 روش یارى کردن مردم اخالقى ، اجتماعى
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و قال عليه السالم ّمْن كفهاراتّ الذهنوبّ اْلّعظاّم إّغاثٌ اْلمْلهوّف و التهْنّفيس عّن 
 اْلمْكروبّ 

 و درود خدا بر او ، فرمود  از کفّاره گناهان بزرگ ، به فریاد مردم رسیدن ، و آرام کردن مصیبت دیدگان است

   25 حکمت شماره 

 ترس از خدا در فزونى نعمت ها اخالقى

 ْحذْره و قال عليه السالم يا اْبن آدم إّذا رأْيت ربهك سْبحانه يتابّع علْيك نّعمه و أْنت تْعّصيّه فا
 ، بترسو درود خدا بر او ، فرمود  اى فرزند آدم ! زمانى که خدا را مى بینى که انواع نعمت ها را به تو مى رساند تو در حالى که معصیت کارى 

  26 حکمت شماره  

 شناسى  و نقش روحیات در تن آدمى علمى،اخالقىرفتار 

 و قال عليه السالم ما أْضمر أحٌد شْيئاً إاّله ظهر فّى فلتاتّ لّسانّّه و صفحاتّ وْجّهّه 
 و درود خدا بر او ، فرمود  کسى که چیزى را در دل پنهان نکرد جز آن که در لغزش هاى زبان و رنگ رخسارش ، آشکار خواهد گشت
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   27 حکمت شماره 

 روش درمان دردها بهداشتى ، درمانى

 و قال عليه السالم اْمشّ بّدائّك ما مشى بّك 
 و درود خدا بر او ، فرمود  با درد خود بساز ، چندان که با تو سازگار است 

  28 حکمت شماره  

 معنوى ، اخالقى پارسایی برترین  

 و قال عليه السالم أْفضل الزهْهّد إّْخفاء الزهْهّد 
 و درود خدا بر او ، فرمود  برترین زهد ، پنهان داشت زهد است !

   29 حکمت شماره 

 اخالقى ضرورت یاد مرگ

 و قال عليه السالم إّذا كْنت فّى إّْدباٍر و اْلمْوت فّى إّْقباٍل فما أْسرع اْلمْلتقى 
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 و درود خدا بر او ، فرمود  هنگامى که تو زندگى را پْشت سر مى گذارى و مرگ به تو روى مى آورد، پس دیدار با مرگ چه زود خواهد بود 

 30 حکمت شماره   

 پرهیز از غفلت زدگى اخالقى ، اعتقادى

هه قْد غفر  ّ لقْد ستر حتهى كأن  و قال عليه السالم اْلحذر اْلحذر فوالِله
 خدا بر او ، فرمود  هشدار ! هشدار ! به خدا سوگند ، چنان پرده پوشى کرده که پندارى تو را بخشیده است !و درود 

   31 حکمت شماره  

  معرفة اقسام االیمان

يمان على أْربعّ دعائّم على الصهْبّر و اْليّقيّن و اْلعْدّل و اْلجّهاّد و  ّ يماّن فقال اْلْ ّ و سئّل عليه السالم عّن اْلْ
ٌّ سال عّن  فقّ و الزهْهّد و التهرقهّب فمّن اْشتاق إّلى اْلجنه ْوقّ و الشه الصهْبر ّمْنها على أْربعّ شعٍب على الشه

هواتّ و مْن أْشفق ّمن ال ْنيا اْستهان بّاْلمّصيباتّ الشه  و نهاّر اْجتنب اْلمحرهماتّ و مْن زّهد فّى الده
ٌّ و  مّن اْرتقب اْلمْوت سارع إّلى اْلخْيراتّ و اْليّقين ّمْنها على أْربعّ شعٍب على تْبّصرّة اْلّفْطن

 ٌّ وهلّين فمْن تبصهر فّى اْلّفْطن ٌّ اْلْ ٌّ و مْوّعظٌّ اْلّعْبرّة و سنه هنْت له ت تأوهّل اْلّحْكم هنْت له اْلّحْكمٌ و مْن تبي بي



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

501 

وهلّين و اْلعْدل ّمْنها على أْربعّ شعٍب ع هما كان فّى اْلْ لى اْلّحْكمٌ عرف اْلّعْبرة و مْن عرف اْلّعْبرة فكأن
ٌّ اْلّحْلّم فمْن فّهم علّم غْور اْلّعْلّم و مْن ع م غْور اْلّعْلّم لّ غائّصّ اْلفْهّم و غْوّر اْلّعْلّم و زْهرّة اْلحْكّم و رساخ

صدر عْن شرائّعّ اْلحْكّم و مْن حلم لْم يفرهّْط فّى أْمّرّه و عاش فّى النهاِّ حّميداً و اْلجّهاد ّمْنها على أْربعّ 
ْدّق فّى اْلمواّطّن و شنآّن اْلفاّسّقين فمْن أمر  ْمّر بّاْلمْعروّف و النهْهيّ عّن اْلمْنكّر و الصهّ شعٍب على اْلْ

شده ظهور اْلمْؤّمنّين و مْن نهى عّن اْلمْنكّر أْرغم أنوف اْلكافّّرين و مْن صدق فّى  بّاْلمْعروفّ 
ٌّ و  ّ غّضب الِله له و أْرضاه يْوم اْلّقيام ه اْلمواّطّن قضى ما علْيّه و مْن شنّئ اْلفاّسّقين و غّضب لِلّ

 ّ ّ و مْن كثر قاّق فمْن تعمه اْلكْفر على أْربعّ دعائّم على التهعمهقّ و التهنازعّ و الزهْيغّ و الشه ق لْم يّنْب إّلى اْلحقه
هّئٌ و سّكر  ي ّ و مْن زاغ ساءْت ّعْنده اْلحسنٌ و حسنْت ّعْنده السه نّزاعه بّاْلجْهّل دام عماه عّن اْلحقه
كه  ٌّ و مْن شاقه وعرْت علْيّه طرقه و أْعضل علْيّه أْمره و ضاق علْيّه مْخرجه و الشه سْكر الضهالل

ْستّْسالمّ شعٍب على التهماّرى و اْلهوْ  على أْربعّ  ْيدناً لْم يْصبّْح لْيله و فمْن جعل اْلّمراء د ّل و التهردهّد و االّ
ياّطيّن و مّن اْستْس  لم مْن هاله ما بْين يدْيّه نكص على عّقبْيّه و مْن تردهد فّى الرهْيبّ وّطئْته سنابّك الشه

ّخرّة هلك فّيّهما  ْنيا و اآلْ ٌّ الده قال الرضى و بعد هذا كالم تركنا ذكره خوف  لّهلك
 اْلطالٌ و الخروج عن اليرض المقصود فى هذا الكتاب



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

502 

شناخت پایه هاى ایمان  ایمان بر چهار پایه استوار است  صبر ، یقین ، عدل و جهاد   از ایمان پرسیدند ، جواب داد  و درود خدا بر او ، فرمود

صبر نیز بر چهار پایه قرار دارد  شوق ، هراس ، زهد و انتظار آن کس که اشتیاق بهشت دارد ، شهوت هایش کاستى گیرد ، و آن کس که از 

در دنیا زهد مى ورزد ، مصیبت را ساده پندارد ، و آن کس که مرگ را انتظار آتش جهنّم مى ترسد ، از حرام دورى مى گزیند ، و آن کس که 

 مى کشد در نیکى ها شتاب مى کند  یقین نیز بر چهار پایه استوار است  بینش زیرکانه ، دریافت حکیمانة واقعیت ها ، پند گرفتن از حوادث

ه واقعیت ها نگریست ، حکمت را آشکارا بیند ، و آن که حکمت را روزگار ، و پیمودن راه درست پیشینیان  پس آن کس که هوشمندانه ب

آشکارا دید ، عبرت آموزى را شناسد ، و آن که عبرت آموزى شناخت گویا چنان است که با گذشتگان مى زیسته است  و عدل نیز بر چهار پایه 

ردن و استوار بودن در شکیبایى  پس کسى که درست بر قرار است  فکرى ژرف اندیش ، دانشى عمیق و به حقیقت رسیده ، نیکو داورى ک

اندیشد به ژرفاى دانش رسید و آن کس که به حقیقت دانش رسید ، از چشمة زالل شریعت نوشید ، پس کسى که شکیبا شد در کارش زیاده 

معروف ، نهى از منکر ، راستگویى در هر  روى نکرده با نیکنامى در میان مردم زندگى خواهد کرد  و جهاد نیز بر چهار پایه استوار است  امر به

 نحال ، و دشمنى با فاسقان  پس هر کس به معروف امر کرد ، پشتوانه نیرومند مؤمنان است ، و آن کس که از زشتى ها نهى کرد ، بینى منافقا

دا کرده است ، و کسى که با فاسقان دشمنى را به خاك مالید ، و آن کس که در میدان نبرد صادقانه پایدارى کند حقّى را که بر گردن او بوده ا

شناخت اقسام کفر و تردید  و کفر بر چهار ستون ، و روز قیامت او را خشنود سازد کند و براى خدا خشم گیرد ، خدا هم براى او خشم آورد 

وهم و کنجکاوى دروغین رفت به پایدار است  کنجکاوى دروغین ستیزه جویى و جدل ، انحراف از حق و دشمنى کردن  پس آن کس که دنبال ت

حق نرسید   و آن کس که به ستیزه جویى و نزاع پرداخت از دیدن حق نابینا شد ، و آن کس که از راه حق منحرف گردید ، نیکویى را زش ، و 

سخت ، و نجات او زشتى را نیکویى پنداشت و سر مست گمراهى ها گشت ، و آن کس که دشمنى ورزید پیمودن راه حق بر او دشوار و کارش 

از مشکالت دشوار است  و شك چهار بخش دارد  جدال در گفتار ، ترسیدن ، دو دل بودن ، و تسلیم حوادث روزگار شدن  پس آن کس که 

جدال و نزاع را عادت خود قرار داد از تاریکى شبهات بیرون نخواهد آمد و آن کس که از هر چیزى ترسید همواره در حال عقب نشینى است 

و آن کس که در تردید و دودلى باشد زیر پاى شیطان کوبیده خواهد شد ، و آن کس که تسلیم حوادث گردد و به تباهى دنیا و آخرت گردن  ،

نهد ، و هر دو جهان را از کف خواهد داد سخن امام طوالنى است چون در این فصل ، حکمت هاى کوتاه را جمع آورى مى کنم از آوردن دنباله 

 رى کردم سخن خوددا
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   32 حکمت شماره 

 ارزش و واالیى انجام دهندة کارهاى خیر اخالقى

رهّ شرٌّ ّمْنه   و قال عليه السالم فاّعل اْلخْيّر خْيٌر ّمْنه و فاّعل الشه
  و درود خدا بر او ، فرمود  نیکو کار، از کار نیك بهتر و بدکار از کار بد بدتر است

  33 حکمت شماره  

 بخشش و حسابرسى اخالقى ، اجتماعى ، اقتصادىاعتدال در 

راً و ال تكْن مقتهّراً  راً و كْن مقدهّ  و قال عليه السالم كْن سْمحاً و ال تكْن مبذهّ
 و درود خدا بر او ، فرمود  بخشنده باش اما زیاده روى نکن ، در زندگى حسابگر باش اما سخت گیر مباش

   34 حکمت شماره 

 اخالقىراه بى نیازى 

 و قال عليه السالم أْشرف اْلّينى تْرك اْلمنى 



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

504 

 و درود خدا بر او ، فرمود  بهترین بى نیازى ، ترك آرزوهاست

  35 حکمت شماره  

 ضرورت موقعیت شناسى اخالقى ، اجتماعى

 و قال عليه السالم مْن أْسرع إّلى النهاِّ بّما يْكرهون قالوا فّيّه بّما ال يْعلمون 
 خدا بر او ، فرمود  کسى در انجام کارى که مردم خوش ندارند، شتاب کند ، دربارة او چیزى خواهند گفت که از آن اطالعى ندارندو درود 

 36حکمت شماره   

 آرزوهاى طوالنى و بزهکاری اخالقى

مل أساء اْلعمل   و قال عليه السالم مْن أطال اْلْ
 و دورد خدا بر او ، فرمود  کسى که آرزوهایش طوالنى است کردارش نیز ناپسند است 

   37 حکمت شماره 

 ضرورت ترك آداب جاهلی اخالقى
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لوا  ْنباّر فترجه اّم دهاقّين اْلْ دهوا بْين يدْيّه فقال له و اْشتو قال عليه السالم و قْد لّقيه ّعْند مّسيّرّه إّلى الشه
ّ ما يْنتّفع بّهذا أمراؤكْم و  م بّّه أمراءنا فقال و الِله هّذى صنْعتموه فقالوا خلٌق ّمنها نعظهّ ما هذا ال
هكْم لتشقهون على أْنفّسكْم فّى دْنياكْم و تْشقْون بّّه فّى آّخرتّكْم و ما أْخسر اْلمشقهٌ وراءها  إّن

مان ّمن النهاّر   اْلّعقاب و أْربح الدهعٌ معها اْلْ
ود خدا بر او ، فرمود   در سر راه صفّین دهقانان شهر انبار  تا امام را دیدند پیاده شده و پیشاپیش آن حضرت مى دویدند فرمود چرا و در

چنین مى کنید گفتند عادتى است که پادشاهان خود را احترام مى کردیم، فرمود به خدا سوگند که امیران شما از این کار سودى نبردند، و 

یا با آن خود را به زحمت مى افکنید ، و در آخرت دچار رنج و زحمت مى گردید، وچه زیانبار است رنجى که عذاب در پى آن باشد ، و شما در دن

 چه سودمند است آسایشى که با آن ، امان از آتش جهنم باشد

  38 حکمت شماره  

 ارزش ها و آداب معاشرت با مردم اخالقى، اجتماعی، تربیتى

ْبنّّه اْلحسّن عليه السالم يا بنيه اْحفْظ عنهّى أْربعاً و أْربعاً ال يضرهك ما عّمْلت م عهنه إّنه و قال عليه السالم الّ
ٌّ اْلعْجب و أْكرم اْلحسبّ حْسن اْلخلقّ  أْغنى اْلّينى اْلعْقل و أْكبر اْلفْقرّ اْلحْمق و أْوحش اْلوْحش

ْحمقّ فإّ  هاك و مصادقٌ اْلْ هاك و مصادقٌ اْلبخّ يا بنيه إّي هه يّريد أْن يْنفعك فيضرهك و إّي هه ن يّل فّإن
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هاك و  هه يبّيعك بّالتهافّّه و إّي هاك و مصادقٌ اْلفاّجّر فإّن يْقعد عْنك أْحوج ما تكون إّلْيّه و إّي
د علْيك اْلقّريب  رابّ يقرهّب علْيك اْلبّعيد و يبعهّ هه كالسه  مصادقٌ اْلكذهابّ فإّن

حسن علیه السالم فرمود  پسرم ! چهار چیز از من یادگیر در خوبى ها  ، و چهار چیز به خاطر بسپار هشدارها، که تا به آن ها  به فرزندش امام

همانا ارزشمند ترین بى نیازى عقل است    و بزرگ ترین فقر بى خردى است    و ترسناك ترین تنهایى   الف  خوبى ها  کنى زیان نبینی عمل مى

پسرم ! از دوستى با احمق بپرهیز ، چرا که مى خواهد به   هشدار ها ب  ین ارزش خانوادگى ، اخالق نیکوستخود پسندى است    و گرامى تر

ا و از دوستى ب  نیاز دارى از تو دریغ مى داردوستى با بخیل بپرهیز ، زیرا آنچه را که سخت به آن از د عى رساند اما دچار زیانت مى کندتو نف

و از دوستى با دروغگو بپرهیز که به سراب ماند دور را به تو نزدیك ، و نزدیك را دور مى  ه با اندك بهایى تو را مى فروشدبدکار بپرهیز، ک

 نمایاند

   39 حکمت شماره 

 واجبات و مستحبات عبادت ، معنوىجایگاه 

 و قال عليه السالم ال قْربٌ بّالنهوافّّل إّذا أضرهْت بّاْلفرائّضّ 
 و دورد خدا بر او ، فرمود  عمل مستحب، انسان را به خدا نزدیك نمى گرداند، اگر به واجب زیان رساند

  40حکمت شماره  

 اخالقى راه شناخت عاقل و احمق
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ْحمقّ وراء لّسانّّه   و قال عليه السالم لّسان اْلعاقّّل وراء قْلّبّه و قْلب اْلْ

سبق حذفات ت قال الرضى و هذا من المعانى العجيبٌ الشريفٌ و المراد به أن العاقل ال يطلق لسانه إال بعد مشاورة الرويٌ و مؤامرة الفكرة و اْلحمق
  رأيه فكأن لسان العاقل تابع لقلبه و كأن قلب اْلحمق تابع للسانه لسانه و فلتات كالمه مراجعٌ فكره و مماخضٌ

 و درود خدا بر او، فرمود  زبان عاقل در پْشت قلب اوست ، و قلب احمق در پْشت زبانش قرار دارد

چه بر زبانش آید مى این سخنان ارزشمند و شگفتى آور است ، که عاقل زبانش را بدون مشورت و فکر و سنجش رها نمى سازد  اما احمق هر 

 گوید بدون فکر و دقت ، پس زبان عاقل از قلب او و قلب احمق از زبان او فرمان مى گیرد

  41 حکمت شماره  

 اخالقى راه شناخت عاقل و احمق

ْحمقّ فّى فّيّه و لّسان الْ هذا المعنى بلفظ آخر و هو قوله  و قد روى عنه عليه السالم  عاقّّل فّى قْلبّّه قْلب اْلْ
  و درود خدا بر او ، فرمود  قلب احمق در دهان او ، و زبان عاقل در قلب او قرار دارد و معناهما واحد 

   42 حکمت شماره 

 بیمارى و پاك شدن گناهان اخالقى ، معنوى
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 ٌٍ ه هها جعل الِله ما كان ّمْن شْكواك حطهاً  و قال عليه السالم لّبْعضّ أْصحابّّه فّى ّعل هّئاتّك اْعتل  لّسي
هّساّن  ْجر فّى اْلقْوّل بّالل هما اْلْ ْوراّق و إّن هّئاّت و يحتهها حته اْلْ ي فإّنه اْلمرض ال أْجر فّيّه و لكّنهه يح ه السه

 ٌّ ه ْقداّم و إّنه الِله سْبحانه يْدّخل بّّصْدقّ النهّي ْيّدى و اْلْ ّريرّة الصهالّح و اْلعمّل بّاْلْ ْن يشاء ّمْن ٌّ مو السه
 ٌ ض قال الرضى و أقول صدق ع إن المرض ال أجر فيه ْلنه ليس من قبيل ما يستحق عليه العو ّعباّدّه اْلجنه

رى مجرى ذلك و ْلن العوض يستحق على ما كان فى مقابلٌ فعل هللا تعالى بالعبد من اآلالم و اْلمراض و ما يج
ينه ع كما يقتضيه علمه حقان على ما كان فى مقابلٌ فعل العبد فبينهما فرق قد باْلجر و الثواب يست

 الثاقب و رأيه الصائب 
در و درود خدا بر او به یکى از یارانش که بیمار بود فرمود  خدا آنچه را که از آن شکایت دارى  بیمارى  موجب کاستن گناهانت قرار داد ، 

از بین مى برد ، آن ها را چونان برگ پاییزى مى ریزد و همانا پاداش در گفتار به زبان ، و کردار با دست ها  بیمارى پاداشى نیست اما گناهان را

 و قدم هاست ، و خداى سبحان به خاطر نیت راست ، و درون پاك ، هرکس از بندگانش را که بخواهم وارد بهشت خواهد کرد 

خدا بر او باد  که بیمارى پاداشى ندارد ، بیمارى از چیزهائى است که استحقاق عوض دارد مى گویم   راست گفت امام على علیه السالم  درود 

ر براب ، و عوض در برابر رفتار خداوند بزرگ است نسبت به بندة خود ، در نا مالیمات زندگى و بیمارى ها و همانند آن ها ، اما اجر و پاداش در

 و تفاوت است که امام علیه السالم آن را با علم نافذ و رأى رساى خود ، بیان فرمود کارى است که بنده انجام مى دهد پس بین این د

   43 حکمت شماره 
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 الگوهاى انسانى فضائل اخالقى یکى از یاران اخالقى ، تاریخى

ّ فلقْد أْسلم راّغباً  رته ّ يْرحم الِله خبهاب ْبن اْلْ رته و قال عليه السالم فّى ّذْكرّ خبهابّ ْبّن اْلْ
ّ و عاش مجاّهداً   و هاجر طائّعاً و قنّع بّاْلكفاّف و رّضي عّن الِله

شد و از روى فرمانبردارى هجرت کرد ، و با در یاد یکى از یاران ، خباب بن أرت فرمود  خدا خباب بن أرت  را رحمت کند ، با رغبت مسلمان 

 قناعت زندگى گذراند ، و از خدا راضى بود، و مجاهد زندگى کرد

 44حکمت شماره   

 ارزش آخرت گرایى اخالقى

 ّ  و قال عليه السالم طوبى لّمْن ذكر اْلمعاد و عّمل لّْلّحسابّ و قنّع بّاْلكفاّف و رّضي عّن الِله
 فرمود  خوشا به حال کسى که به یاد معاد باشد ، براى حسابرسى قیامت کار کند ، با قناعت زندگى کند ، و از خدا راضى باشدو درود خدا بر او ، 

  45 حکمت شماره  

 راه شناخت مؤمن و منافق  اخالقى ، انسان شناسى ، سیاسى
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و قال عليه السالم لْو ضرْبت خْيشوم اْلمْؤّمّن بّسْيّفى هذا على أْن يْبّيضنّى ما أْبيضّنى و لْو 
هه قّضي فاْنقضى على هنّى و ذلّك أن هنّى ما أحب ْنيا بّجمهاتّها على اْلمنافّقّ على أْن يّحب ّ  صبْبت الده يه مهّ ّ اْلْ لّساّن النهبّيه

هه قال يا علّيه ال يْبّيضك مْؤمّ   ٌن و ال يّحبهك منافٌّق ص أن
ق فو درود خدا بر او ، فرمود  اگر با شمشیرم بر بینى مؤمن بزنم که دشمن من شود ، با من دشمنى نخواهد کرد ، و اگر تمام دنیا را به منا

امى ص گذشت که ببخشم تا مرا دوست بدارد ، دوست من نخواهد شد و این بدان جهت است که قضاى الهى جارى شد ، و بر زبان پیامبر 

 فرمود 

 اى على ! مؤمن تو را دشمن نگیرد ، و منافق تو را دوست نخواهد داشت  

 46حکمت شماره   

 ارزش پشیمانى و زشتى غرور زدگى اخالقى

ٌٍ تْعجّبك  ّ ّمْن حسن ٌٌ تسوءك خْيٌر ّعْند الِله هّئ  و قال عليه السالم سي
 پشیمان کند بهتر از کار نیکى است که تو را به خود پسندى وا دارددورد خدا بر او ، فرمود  گناهى که تو را 

   47 حکمت شماره 

 شناخت ارزش ها اخالقى
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و قال عليه السالم قْدر الرهجّل على قْدّر ّهمهتّّه و ّصْدقه على قْدّر مروءتّّه و شجاعته على قْدّر أنفّتّه و 
 ّعفهته على قْدّر غْيرتّّه 

و درود خدا بر او ، فرمود  ارزش مرد به اندازة همت اوست ، و راستگویى او به میزان جوانمردى اش ، و شجاعت او به قدر ننگى است که 

 احساس مى کند ، و پاکدامنى او به اندازة غیرت اوست 

   48 حکمت شماره 

 رازدارى و پیروزى اخالقى ، سیاسى

ْسراّر  ٌّ الرهْأيّ و الرهْأي بّتْحّصيّن اْلْ  و قال عليه السالم الظهفر بّاْلحْزّم و اْلحْزم بّّإجال
 و درود خدا بر او ، فرمود  پیروزى در دور اندیشى ، و دور اندیشى در به کار گیرى صحیح اندیشه ، و اندیشه صحیح به راز دارى است

   49 حکمت شماره 

 پست فطرت اخالقى، اجتماعىشناخت بزرگوار و 

هئّيّم إّذا شبّع   و قال عليه السالم اْحذروا صْولٌ اْلكّريّم إّذا جاع و الل
 و درود خدا بر او ، فرمود  از یورش بزرگوار به هنگام گرسنگى ، و تهاجم انسان پست به هنگام سیرى ، بپرهیز
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  50 حکمت شماره  

 راه جذب دلها اخالقى ، اجتماعى

هفها أْقبلْت علْيّه   ٌٌ فمْن تأل ه  و قال عليه السالم قلوب الرهّجاّل وْحّشي
 و درود خدا بر او ، فرمود  دل هاى مردم گریزان است ، به کسى روى آورند که خوشرویى کند 

   

 51حکمت شماره   

 قدرت و عیب پوشى اخالقى ، اجتماعى

 و قال عليه السالم عْيبك مْستوٌر ما أْسعدك جدهك 
 و درود خدا بر او ، فرمود  عیب تو تا آن گاه که روزگار با تو هماهنگ باشد ، پنهان است 

  52حکمت شماره  

 روش برخورد با شکست خوردگان اخالقى ، سیاسى
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 ٌّ  و قال عليه السالم أْولى النهاِّ بّاْلعْفّو أْقدرهْم على اْلعقوب
 و درود خدا بر او ، فرمود  سزاوار ترین مردم به عفو کردن ، تواناترینشان به هنگام کیفر دادن است 

  53 حکمت شماره  

 شناخت جایگاه سخاوت و ایثارگری اخالقى ،اقتصادی، اجتماعى

ٌٍ فحياٌء و تذمهٌم  خاء ما كان اْبتّداًء فأمها ما كان عْن مْسأل  و قال عليه السالم السه
ا و درود خدا بر او، فرمود  سخاوت آن است که تو آغاز کنى ، زیرا آنچه با درخواست داده مى شود یا از روى شرم و یا از بیم شنیدن سخن ن

 پسند است 

 54حکمت شماره   

 اخالقى ، اجتماعىارزش هاى اخالقى 

دبّ و ال ظّهير كاْلمشاورّة   و قال عليه السالم ال ّغنى كاْلعْقّل و ال فْقر كاْلجْهّل و ال ّميراث كاْلْ
 و درود خدا بر او ، فرمود  هیچ ثروتى چون عقل ، و هیچ فقرى چون نادانى نیست  هیچ ارثى چون ادب ، و هیچ پشتیبانى چون مشورت نیست 

  55حکمت شماره  
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  اقسام بردبارى اخالقى

 و قال عليه السالم الصهْبر صْبراّن صْبٌر على ما تْكره و صْبٌر عمها تّحبه 
 و درود خدا بر او ، فرمود  شکیبایى دو گونه است  شکیبایى بر آنچه خوش نمى دارى و شکیبایى در آنچه دوست مى داری

   56 حکمت شماره 

 اجتماعىتهیدستى و تنهایى اخالقى ، 

 ٌٌ ٌّ وطٌن و اْلفْقر فّى اْلوطّن غْرب  و قال عليه السالم اْلّينى فّى اْليْرب
 و درود خدا بر او، فرمود  ثروتمندى در غربت ، چون در وطن بودن و تهیدستى در وطن ، غربت است

  57 حکمت شماره  

 اخالقى ارزش قناعت و خودکفایى

 و قال عليه السالم اْلقناعٌ ماٌل ال يْنفد 

 قال الرضى و قد روى هذا الكالم عن النبى ص 
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 و درود خدا بر او ، فرمود  قناعت ، ثروتى است پایان نا پذیر این سخن از رسول خدا ص نیز نقل شده است 

  58حکمت شماره  

 توانگرى و شهوت هااخالقى

هواتّ   و قال عليه السالم اْلمال مادهة الشه
 و درود خدا بر او ، فرمود  ثروت ، ریشة شهوت هاست

  59حکمت شماره  

 ارزش تذکّر دادن اشتباهات اخالقى ، اجتماعى

رك   و قال عليه السالم مْن حذهرك كمْن بشه
 مژده دادو درود خدا بر او فرمود  آن که تو را هشدار داد ، چون کسى است که 

  60حکمت شماره  

 ضرورت کنترل زبان اخالقى ، تربیتى
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هّي عْنه عقر  هّسان سبٌع إّْن خل  و قال عليه السالم الل
 و درود خدا بر او ، فرمود  زبان تربیت نشده ، درنده اى است که اگر رهایش کنى مى گزد

  

    61حکمت شماره 

 شیرینى آزار زن اخالقى

 ٌّ هْسب  و قال عليه السالم اْلمْرأة عْقرٌب حْلوة الل
 و درود خدا بر او، فرمود  نیش زن شیرین است 

 62 حکمت شماره   

 روش پاسخ دادن به ستایش ها و نیکى ها اخالقى ، اجتماعى

ّ بّأْحسن ّمْنها و إّذا أْسّديْت إّلْيك يٌد فكافّْئها بّما ٌٍ فحيه ه هّيت بّتّحي يْربّى علْيها  و قال عليه السالم إّذا حي
 و اْلفْضل مع ذلّك لّْلباّدّئ 



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

517 

 خش ، به هر حال پاداشِو درود خدا بر او ، فرمود  چون تو را ستودند ، بهتر از آنان ستایش کن ، و چون به تو احسان کردند ، بیشتر از آن بب

 بیشتر از آنِ آغاز کننده است 

   63 حکمت شماره 

 ارزش شفاعت اخالقى ، اجتماعى

ّفيع جناح الطهالّّب   و قال عليه السالم الشه
 و درود خدا بر او ، فرمود  شفاعت کننده چونان بال و پر در خواست کننده کننده است

   64 حکمت شماره 

 اخالقىغفلت دنیا پرستان 

ْنيا كرْكٍب يسار بّّهْم و هْم نّياٌم   و قال عليه السالم أْهل الده
 و درود خدا بر او ، فرمود  اهل دنیا سوارانى در خواب مانده اند که آنان را مى رانند

 65حکمت شماره   

 ترك دوستان و تنهایى اخالقى ، اجتماعی، تربیتى
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 ٌٌ ٌّ غْرب ه ّحب  و قال عليه السالم فْقد اْلْ
 درود خدا بر او ، فرمود  از دست دادن دوستان غربت است 

   66 حکمت شماره 

 روش خواستن اخالقى ، اجتماعى

ٌّ أْهون ّمْن طلبّها إّلى غْيّر أْهلّها   و قال عليه السالم فْوت اْلحاج
 بهتر از درخواست کردن از نا اهل استو درود خدا بر او ، فرمود  از دست دادن حاجت 

   67 حکمت شماره 

 ارزش ایثار اقتصادى اخالقى ، اقتصادى

 و قال عليه السالم ال تْستحّ ّمْن إّْعطاّء اْلقلّيّل فإّنه اْلّحْرمان أقله ّمْنه 
 و درود خدا بر او ، فرمود  از بخشش اندك شرم مدار که محروم کردن ، از آن کمتر است

   68 حکمت شماره 
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 ره آورد عفّت و شکر گذارى اخالقى ، اجتماعى

ْكر ّزينٌ اْلّينى   و قال عليه السالم اْلعفاف ّزينٌ اْلفْقّر و الشه
 و درود خدا بر او ، فرمود  عفّت ورزیدن زینت فقر ، و شکر گزارى زینت بى نیازى است

  69 حکمت شماره  

 حفظ روح امیدوارى اخالقى

 و قال عليه السالم إّذا لْم يكْن ما تّريد فال تبْل ما كْنت 
 و درود خدا بر او، فرمود  اگر به آن چه که مى خواستى نرسیدى ، از آنچه هستى نگران مباش

 70حکمت شماره   

 روانشناسى جاهل اخالقى ، علمى

 و قال عليه السالم ال ترى اْلجاّهل إاّله مْفّرطاً أْو مفرهّطاً 
 درود خدا بر او ، فرمود  نادان را یا تندرو و یا کند رو مى بینیو 
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  71 حکمت شماره  

 نشانه کمال عقل اخالقى

 و قال عليه السالم إّذا تمه اْلعْقل نقص اْلكالم 
 و درود خدا بر او ، فرمود  چون عقل کامل گردد ، سخن اندك شود 

  72 حکمت شماره  

 اخالقى،علمىرابطه دنیا و انسان 

ٌه مْن ظّفر بّّه  ْمنّي ٌه و يباّعد اْلْ مال و يقرهّب اْلمنّي ْبدان و يجدهّد اآلْ ْهر يْخلّق اْلْ و قال عليه السالم الده
 نّصب و مْن فاته تّعب

دراز مى سازد ، کسى که به و درود خدا بر او ، فرمود  دنیا بدن ها را فرسوده و آرزوها را تازه مى کند ، مرگ را نزدیك و خواسته ها را دور و 

 آن دست یافت خسته مى شود ، و آن که به دنیا نرسید رنج مى برد

 73حکمت شماره   

 اخالقى ، تربیتى ، مدیریتى ضرورت خودسازى رهبران و مدیران
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ْأّديبه بّّسيرتّّه قْبل و قال عليه السالم مْن نصب نْفسه لّلنهاِّ إّماماً فْليْبدْأ بّتْعلّيّم نْفّسّه قْبل تْعلّيّم غْيّرّه و ْليكْن ت
بّّهْم  هّّم النهاِّ و مؤدهّ ْجالّل ّمْن معل ّ بها أحقه بّاْلْ هّم نْفّسّه و مؤدهّ  تْأّديبّّه بّلّسانّّه و معل

، فرمود  کسى که خود را رهبر مردم قرار داد ،باید پیش از آن که به تعلیم دیگران پردازد ، خود را بسازد ، و پیش از آن و درود خدا بر او 

 اکه به گفتار تربیت کند ، با کردار تعلیم دهد ، زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند سزاوار تر به تعظیم است از آن که دیگرى ر

 بیاموزدتعلیم دهد و ادب 

  74 حکمت شماره  

 اخالقى ضرورت یاد مرگ

 و قال عليه السالم نفس اْلمْرّء خطاه إّلى أجّلّه 
 و درود خدا بر او ، فرمود  انسان با نفسى که مى کشد ، قدمى به سوى مرگ مى رود 

  75 حکمت شماره  

 توجه به فناپذیرى دنیااخالقى

 و قال عليه السالم كله مْعدوٍد مْنقضٍ و كله متوقهعٍ آتٍ 
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 و درود خدا بر او ، فرمود  هر چیز که شمردنى است پایان مى پذیرد ، و هر چه را که انتظار مى کشیدى ، خواهد رسید

  76 حکمت شماره  

 روش تحلیل رویدادها روش تجربى اخالقى ، علمى ، سیاسى

مور إّذا اْشتبهْت اْعتبّر آّخرها بّأوهلّها   و قال عليه السالم إّنه اْلْ
 و درود خدا بر او ، فرمود  حوادث اگر همانند یکدیگر بودند ، آخرین را با آغازین مقایسه و ارزیابى مى کنند 

   77 حکمت شماره 

 دنیا شناسى امام و ترك دنیاى حرام اخالقى

ّ ّعْند دخولّّه على معاّويٌ و مْسألتّّه له عْن أّميّر اْلمْؤّمنّين ع و قال  و ّمْن خبّر ّضراّر ْبّن حْمزة الضهبائّيه
هْيل سدوله و هو قائٌّم فّى ّمْحرابّّه قابٌّض على لّْحيتّ  ّه يتمْلمل فأْشهد لقْد رأْيته فّى بْعضّ مواقّّفّه و قْد أْرخى الل

لّيّم و ي شوهْقّت ال ْبكّى بكاء اْلحّزيّن و يقول يا دْنيا يا دْنيا إّلْيّك عنهّى أ بّى تعرهْضّت أْم إّليه تتمْلمل السه
هْقتّك الثاً ال رْجعٌ فّيها فعْيشّك قّصيٌر  حان ّحينّك هْيهات غرهّى غْيّرى ال حاجٌ لّى فّيّك قْد طل
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ٌّ الزهاّد و طوّل  ه فّر و و خطرّك يّسيٌر و أملّك حّقيٌر آّه ّمْن قّل الطهّريّق و بْعّد السه
 عّظيّم اْلمْوّرّد 

وید ، و درود خدا بر او ، فرمود  ضرار بن ضمرة  ضبایى از یاران امام به شام رفت بر معاویه وارد شد  معاویه از او خواست از حاالت امام بگ

در محراب ایستاده ، محاسن را به دست گرفته ، چون مار گفت على علیه السالم را در حالى دیدم که شب ، پرده هاى خود را افکنده بود ، و او 

یا  گزیده ، به خود مى پیچید ، و محزون مى گریست و مى گفت  اى دنیا !!! اى دنیاى حرام ! از من دور شو ، آیا براى من خود نمایى مى کنى 

در تو هیچ نیازى نیست ، تو را سه طالقه کرده ام ، تا  شیفتة من شده اى تا روزى در دل من جاى گیرى  هرگز مباد! غیر مرا بفریب ، که مرا

ت بازگشتى نباشد ، دوران زندگانى تو کوتاه ، ارزش تو اندك و آرزوى تو پست است  آه از توشة اندك ، و درازى راه ، و دورى منزل ، و عظم

 روز قیامت !

  78 حکمت شماره  

 شناخت جایگاه جبر و اختیاراعتقادى

ّ و قدٍر بعْ و ّمْن كالٍم  اّم بّقضاٍء ّمن الِله ّ لمها سأله أ كان مّسيرنا إّلى الشه اّميه ائّّل الشه  دله عليه السالم لّلسه
وْيحك لعلهك ظنْنت قضاًء الّزماً و قدراً حاتّماً لْو كان ذلّك كالٍم طّويٍل هذا مْختاره 

ر ّعباده سْبحانه أم كذلّك لبطل الثهواب و اْلّعقاب و سق  اْلوْعد و اْلوّعيد إّنه الِله 
هّْف عّسيراً و أْعطى على اْلقلّيّل كثّيراً و لْم يْعص  هف يّسيراً و لْم يكل تْخيّيراً و نهاهْم تْحّذيراً و كل
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ْنبّياء لّعباً و لْم يْنّزّل اْلكتب لّْلّعباّد عبثاً و ال خلق ا ماواتّ و مْيلوباً و لْم يطْع مْكّرهاً و لْم يْرّسّل اْلْ لسه
ْرض هّذين كفروا ّمن النهاّر  اْلْ هّذين كفروا فوْيٌل لّل  و ما بْينهما باّطالً ذلّك ظنه ال

خى اد ، که برو در جواب مرد شامى فرمود   مرد شامى پرسید آیا رفتن ما به شام ، به قضا و قدر الهى است  امام با کلمات طوالنى پاسخ او را د

، و قدر حتمى را گمان کرده اى  اگر چنین بود ، پاداش و کیفر ، بشارت و تهدید الهى ، بیهوده  واى بر او ! شاید قضاء الزم از آن را برگزیدیم

رى ز دشوابود ! خداوند سبحان ! بندگان خود را فرمان داد در حالى که اختیار دارند ، و نهى فرمود تا بترسند ، احکام آسانى را واجب کرد ، و چی

ندك را فراوان قرار داد با نافرمانى بندگان مغلوب نخواهد شد ، و با اکراه و اجبار اطاعت نمى شود ، و را تکلیف نفرمود ، و پاداش اعمال ا

 فپیامبران را به شوخى نفرستاد ، و فرو فرستادن کتب آسمانى براى بندگان بیهوده نبود  و آسمان و زمین و آنچه را در میانشان است بى هد

 نیافرید

   79 حکمت شماره 

 حکمت و بى لیاقتى منافق علمى، معنوىارزش 

هى كانْت فإّنه اْلّحْكمٌ تكون فّى صْدّر اْلمنافّقّ فتلْجلج فّى صدْ  ّرّه حتهى و قال عليه السالم خّذ اْلّحْكمٌ أن
 تْخرج فتْسكن إّلى صواّحبّها فّى صْدّر اْلمْؤّمّن 

اهى حکمت در سینه منافق است بى تابى کند تا بیرون آمده و با همدمانش در و درود خدا بر او ، فرمود  حکمت را هر کجا که باشد ، فراگیر ، گ

 سینة مؤمن آرام گیرد
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   80 حکمت شماره 

 مؤمن و ارزش حکمت علمى ، معنوى

ٌه اْلمْؤّمّن فخّذ اْلّحْكمٌ و لْو ّمْن أْهّل النهّفاقّ   و قال عليه السالم اْلّحْكمٌ ضال
 ،گمشدة مؤمن است ، حکمت را فراگیر هر چند از منافقان باشد و درود خدا بر او ، فرمود  حکمت

   81 حکمت شماره 

 میزان ارزش انسان ها ارزش تخصّص و تجربه اخالقى،معنوى

وزن بها قال الرضى و هى الكلمٌ التى ال تصاب لها قيمٌ و ال تقّيمٌ كلهّ اْمّرٍئ ما يْحّسنه  و قال عليه السالم
 حكمٌ و ال تقرن إليها كلمٌ 
این از کلماتى است که قیمتى براى آن تصور نمى شود ، و هیچ س به مقدار دانایى و تخصّص اوست و درود خدا بر او ، فرمود  ارزش هر ک

 ردحکمتى هم سنگ آن نبوده و هیچ سخنى واالیى آن را ندا

 82حکمت شماره   

 ارزش هاى واالى انسانى اخالقى
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بّّل لكانْت لّذلّك أْهالً ال يْرجونه  ّ و قال عليه السالم أوّصيكْم بّخْمسٍ لْو ضرْبتْم إّلْيها آباط اْلْ
هه و ال يخافنه إاّله ذْنبه و ال يْستّحينه أحٌد ّمْنكْم إّذا سئّل عمها ال يْعلم أْن يقول ال أْعلم و  أحٌد ّمْنكْم إاّله رب

ْي ال يْستّحينه أحٌد إّذا لْم يْعلّم  يمانّ الشه ّ همه و علْيكْم بّالصهْبرّ فإّنه الصهْبر ّمن اْلْ ِّ ّمن اْلجسّد ء أْن يتعل  كالرهْأ
 و ال خْير فّى جسٍد ال رْأِ معه و ال فّى إّيماٍن ال صْبر معه 

رنج سفر را تحمل کنید سزاوار و درود خدا بر او ، فرمود  شما را به پنج چیز سفارش مى کنم که اگر براى آن ها شتران را پر شتاب برانید و 

د یاست  کسى از شما جز به پروردگار خود امیدوار نباشد، و جز از گناه خود نترسد، و اگر از یکى سؤال کردند و نمى داند ، شرم نکند و بگو

ن سر است بر بدن و ایمان بدونمى دانم ، و کسى در آموختن آنچه نمى داند شرم نکند و بر شما باد به شکیبایى که شکیبایى ، ایمان را چون 

 شکیبایى چونان بدن بى سر ، ارزشى ندارد

  83حکمت شماره  

 روش برخورد با چاپلوسان اخالقى، تربیتى

 و قال عليه السالم لّرجٍل أْفرط فّى الثهناّء علْيّه و كان له متهّهماً أنا دون ما تقول و فْوق ما فّى نْفّسك 
فرمود  من کمتر از آنم که بر زبان آوردى ، و برتر از ط کرد ، و آنچه در دل داشت نگفتکه در ستایش امام افراو درود خدا بر او ،  به شخصى 

 آنم که در دل داری

   84 حکمت شماره 



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

527 

 مردم پس از جنگها سیاسى ، نظامى

ْيّف أْبقى عدداً و أْكثر ولداً  ٌه السه  و قال عليه السالم بّقي
 و درود خدا بر او ، فرمود  باقیماندگان شمشیر و جنگ ، شماره شان با دوام تر ، و فرزندانشان بیشتر است 

 85حکمت شماره   

 علمى اخالقى پرهیز از ادعاهاى علمى

 و قال عليه السالم مْن ترك قْول ال أْدّرى أّصيبْت مقاتّله 
 روى گردان است ، به هالکت و نابودى مى رسد و درود خدا بر او فرمود  کسى که از گفتن نمى دانم

 86حکمت شماره   

 برترى تجربه پیران از قدرتمندى جوانان اخالقى، تجربى

ْيخّ أحبه إّليه ّمْن جلّد اْليالّم و رّوي ّمْن مْشهّد اْليالّم   و قال عليه السالم رْأي الشه

و نقل شده که تجربة پیران از آمادگى رزمى جوانان برتر من از تالش جوان خوشایندتر است  و درود خدا بر او ، فرمود  اندیشه پیر در نزد

 است 
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  87حکمت شماره  

 ارزش استغفار طلب بخشش از خدا اخالقى، معنوى

ْستّْيفار   و قال عليه السالم عجّْبت لّمْن يْقن  و معه االّ
 تواند استغفار کند و نا امید استو درود خدا بر او ، فرمود  در شگفتم از کسى که مى 

  88حکمت شماره  

 دو عامل ایمنى مسلمین اخالقى ، معنوى

ٍ  مـحمدو حكى عْنه أبو جْعفٍر  هه  ْبن علّيه ْرضّ اْلباقّر عليه السالم أن  أماناّن ّمْن عذاّب قال كان فّى اْلْ
مان كوا بّّه أمها اْلْ خر فتمسه ّ و قْد رفّع أحدهما فدونكم اآلْ هّذى رفّع ف الِله ّ ص و أمها ال هو رسول الِله

بهْم و أْنت فّيّهْم و ما كان الِله م ْستّْيفار قال الِله تعالى و ما كان الِله لّيعذهّ مان اْلباقّى فاالّ بهْم و هْم عاْلْ ذهّ
 قال الرضى و هذا من محاسن االستخراج و لطائف االستنباط يْستْيّفرون 

دو چیز در زمین مایة امان از عذاب خدا بود  یکى   و درود خدا بر او  امام باقر علیه السالم از حضرت امیر المؤمنین علیه السالم نقل فرمود 

 راز آن دو برداشته شد ، پس دیگرى را دریابید و بدان چنگ زنید ، اما امانى که برداشته شد رسول خدا ص بود و امان باقیمانده ، استغفا
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تا آن هنگام  خدا آنان را عذاب نمى کند در حالى که تو در میان آنانى ، و عذابشان نمى کند ه خداى بزرگ به رسول خدا فرمود کردن است ک

 این یك نمونه از بهترین استفاده ها و لطیف ترین استنباط ها از آیات قرآن است که استغفار مى کنند

   89 حکمت شماره 

 آخرت اخالقى، تربیتى، اجتماعى راه اصالح دنیا و

ّ أْصلح الِله ما بْينه و بْين النهاِّ و مْن أْصلح أْمر آّخرتّّه  و قال عليه السالم مْن أْصلح ما بْينه و بْين الِله
ّ حافٌّظ   أْصلح الِله له أْمر دْنياه و مْن كان له ّمْن نْفّسّه واّعٌظ كان علْيّه ّمن الِله

د  کسى که میان خود و خدا را اصالح کند ، خداوند میان او و مردم را اصالح خواهد کرد، و کسى که امور آخرت را و درود خدا بر او ، فرمو

 اصالح کند ، خدا امور دنیاى او را اصالح خواهد کرد ، و کسى که از درون جان واعظى دارد ، خدا را بر او حافظى است 

   90 حکمت شماره 

 اعتقادىشناخت عالم آگاه علمى ، 

ّ و لْم ي ّ و لْم يْؤيّْسهْم ّمْن رْوحّ الِله ٌّ الِله ّمْنهْم ؤْ و قال عليه السالم اْلفّقيه كله اْلفّقيّه مْن لْم يقنهّّ  النهاِ ّمْن رْحم
 ّ  ّمْن مْكّر الِله
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نومید نکند و از عذاب ناگهانى خدا و درود خدا بر او ، فرمود  فقیه کامل کسى است که مردم را از آمرزش خدا مأیوس ، و از مهربانى او 

 ایمن نسازد

   91 حکمت شماره 

 راه درمان روان روانکارى ، روانشناسى بالینى علمى،اخالقى

ْبدان فاْبتيوا لها طرائّف اْلّحكّم   و قال عليه السالم إّنه هّذّه اْلقلوب تمله كما تمله اْلْ
 همانند بدن ها افسرده مى شوند ، پس براى شادابى دل ها ، سخنان زیباى حکمت آمیز را بجوییدو درود خدا بر او ، فرمود  همانا این دل ها 

  92حکمت شماره  

 علمى ، تربیتى واالترین دانش

ْركاّن  هّساّن و أْرفعه ما ظهر فّى اْلجواّرحّ و اْلْ  و قال عليه السالم أْوضع اْلّعْلّم ما وقّف على الل
فرمود  بى ارزش ترین دانش ، دانشى است که بر سر زبان است ، و برترین علم ، علمى است که در اعضا و جوارح آشکار و درود خدا بر او ، 

 است

  93حکمت شماره  
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 فلسفة آزمایشها اخالقى ، اجتماعى

هه لْيس أحٌد إاّله  ن ٌّ ْلّ هّى أعوذ بّك ّمن اْلّفْتن ههمه إّن هو مْشتّمٌل  و و قال عليه السالم ال يقولنه أحدكْم الل
هما أ تّ اْلّفتّن فإّنه الِله سْبحانه يقول و اْعلموا أن ٌٍ و لكّْن مّن اْستعاذ فْليْستّعْذ ّمْن مّضاله ْموالكْم و على فّْتن

اّخ  لّّرْزقّّه و الرهاّضي بّ  هن السه ْوالّد لّيتبي ْمواّل و اْلْ هه يْختبّرهْم بّاْلْ ٌٌ و مْعنى ذلّك أن ّه ّقْسمّ أْوالدكْم فّْتن
هتّى بّها يْستحقه الثهواب و اْلعّ  ْفعال ال نه و إّْن كان سْبحانه أْعلم بّّهْم ّمْن أْنفّسّهْم و لكّْن لّتْظهر اْلْ قاب ْلّ

ناث و بْعضهْم يّحبه تْثّمير الْ  ّ قال الرضى ره اْنثّالم اْلحاّل ماّل و يكْ بْعضهْم يّحبه الذهكور و يْكره اْلْ
 التفسير و هذا من غريب ما سمع منه فى 

ى مو درود خدا بر او ، فرمود  فردى از شما نگوید ك خدایا از فتنه به تو پناه مى برم ، زیرا کسى نیست که در فتنه اى نباشد، لکن آن که 

د فتنه شماینوال و فرزندان شما بدانید که ام رمایدخواهد به خدا پناه برد ، از آزمایش هاى گمراه کننده پناه ببرد ؛ همانا خداى سبحان مى ف

ت ، معنى این آیه این است که خدا انسان ها را با اموال و فرزندانشان مى آزماید ، تا آن کس که از روزى خود نا خشنود ، و آن که خرسند اس

 چه آن که شناخته شوند ، گرچه خداوند به احواالتشان از خودشان آگاه تر است ، تا کردارى که استحقاق پاداش یا کیفر دارد آشکار نماید

بعضى مردم فرزند پسر را دوست دارند و فرزند دختر را نمى پسندند و بعضى دیگر فراوانى اموال را دوست دارند و از کاهش سرمایه 

 نگرانند

 94حکمت شماره   
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 شناخت نیکى ها و خوبیها اخالقى،تربیتى

و قال عليه السالم  و سئّل عّن اْلخْيّر ما هو فقال لْيس اْلخْير أْن يْكثر مالك و ولدك و لكّنه اْلخْير أْن يْكثر 
ّعْلمك و أْن يْعظم ّحْلمك و أْن تباّهي النهاِ بّّعبادّة ربهّك فّإْن أْحسْنت حّمْدت الِله و إّْن 

ْنيا إاّله  اركها  لّرجلْيّن رجٍل أْذنب ذنوباً فهو يتدأسْأت اْستْيفْرت الِله و ال خْير فّى الده
ٌّ و رجٍل يساّرع فّى اْلخْيراتّ   بّالتهْوب

خوبى آن نیست که مال و فرزندت بسیار شود ، بلکه خیر آن است که دانش تو فراوان مام پرسیدند خیر چیست  فرمود و درود خدا بر او   از ا

اى به ج اگر کار نیکى انجام دهى شکر خدا پرستش پروردگار در میان مردم سرفراز باشى ، پسو بردبارى تو بزرگ و گران مقدار باشد و در 

یکى گناهکارى که با توبه جبران کند ، و دیگر نیکوکارى که  در دنیا جز براى دو کس خیر نیست آورى ، و اگر بد کردى از خدا آمرزش خواهى 

 در کارهاى نیکو شتاب ورزد

   95 حکمت شماره 

 تقوى و ارزش اعمال اخالقى

هل  و قال عليه السالم ال يّقله عمٌل مع التهْقوى و كْيف يّقله ما يتقب
 و درود خدا بر او ، فرمود  هیچ کارى با تقوا اندك نیست ، و چگونه اندك است آنچه که پذیرفته شود
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   96 حکمت شماره 

 اخالقى،علمى ارزش علم و بندگى

ْنبّياّء أْعلمهْم بّما جاءوا بّّه ثمه تال إّنه أْولى النهاِّ بّإّبْ و قال عليه السالم إّنه  هبعوه و أْولى النهاِّ بّاْلْ هّذين ات راّهيم لل
يٌ هّذين آمنوا اآلْ و إّنه عدوه  مْن أطاع الِله و إّْن بعدْت لْحمته مـحمد ولّيه  إّنه  قال ثمه   هذا النهبّيه و ال

 مْن عصى الِله و إّْن قربْت قرابته  مـحمد
 و درود خدا بر او ، فرمود  نزدیك ترین مردم به پیامبران ، دانا ترین آنان است ، به آنچه که آورده اند

وستند پیپیامبر خاتم سپس این آیه را تالوت فرمود   همانا نزدیك ترین مردم به ابراهیم آنانند که پیرو او گردیدند ، و مؤمنانى که به این 

ص کسى است که  مـحمدص کسى است که خدا را اطاعت کند هر چند پیوند خویشاوندى او دور باشد ، و دشمن  مـحمددوست سپس فرمود

 خدا را نافرمانى کند ، هر چند خویشاوند نزدیك او باشد

   97 حکمت شماره 

 ارزش یقین اخالقى ، اعتقادى

ٌّ يتهجهد و يْقرأ فقال نْوٌم على يّقيٍن خْيٌر ّمْن صالٍة فّى شكهٍ  ه  و سّمع عليه السالم رجالً ّمن اْلحروّري
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 و درود خدا بر او  صداى مردى از حروراء را شنید که نماز شب مى خواند و قرآن تالوت مى کرد

 استفرمود  خوابیدن همراه با یقین ، برتر از نمازگزاردن با شك و تردید 

  98حکمت شماره  

 ضرورت عمل کردن به روایات علمى ،اجتماعى ،تربیتى

ٌٍ فإّنه رواة اْلّعْلّم كثّيٌر و رعاته ق ٌٍ ال عْقل ّرواي  لّيٌل و قال عليه السالم اْعّقلوا اْلخبر إّذا سّمْعتموه عْقل ّرعاي
کنید ، نه فقط بشنوید و نقل کنید ، زیرا راویان علم فراوان و عمل  و درود خدا بر او ، فرمود  چون روایتى را شنیدید ، آن را بفهمید عمل

 کنندگان آن اندکند

   99 حکمت شماره 

 علمى،تفسیری،اعتقادىنهج البالغه  

ّ إّْقراٌر على أْنفّسنا بّاْلمْلّك و قْولن ه ها لِلّ ها إّلْيّه راّجعون فقال إّنه قْولنا إّن ّ و إّن ه ها لِلّ ها إّلْيّه  او سّمع رجالً يقول إّن و إّن
 راّجعون إّْقراٌر على أْنفّسنا بّاْلهْلّك 

این سخن ما که مى گوییم ، ما همه از آنِ خداییم  گفت انا هلل و انا الیه راجعون ترجمه نهج البالغه  و درود خدا بر او ، فرمود   شنید که شخصى  

 ، اقرارى است به بندگى و اینکه مى گوییم  بازگشت ما به سوى اوست  اعترافى است به نابودى خویش
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   100 حکمت شماره   

 روش مناجات کردن معنوى

ههمه  ههمه إّنهك أْعلم بّى ّمْن نْفّسى و أنا أْعلم بّنْفّسى ّمْنهْم الل و قال عليه السالم و مدحه قْوٌم فّى وْجّهّه فقال الل
 اْجعْلنا خْيراً ّممها يظنهون و اْغّفْر لنا ما ال يْعلمون 

تو مرا از خودم بهتر مى شناسى ، و من خود را بیشتر از آنان بار خدایا ستایش کردند فرمود   و درود خدا بر او ، فرمود   آنگاه که گروهى او را

 مى شناسم ، خدایا مرا از آنچه اینان مى پندارند ، نیکوتر قرار ده ، و آنچه را نمى دانند بیامرز

   101 حکمت شماره 

 اخالقى، اجتماعى روش بر طرف کردن نیازهاى مردم

تاّمها لّتْظهر و و قال عليه السالم ال يْستّقيم قضاء اْلحوائّجّ إاّله بّثالثٍ بّاْستّْصياّرها لّتْعظم و بّاْسّتكْ 
 بّتْعجّيلّها لّتْهنؤ 

 خود آشکاردرود خدا بر او ، فرمود  بر آوردن نیازهاى مردم پایدار مگر به سه چیز ، کوچك شمردن آن تا خود بزرگ نماید ، پنهان داشتن آن تا 

 شود ، و شتاب در بر آوردن آن ، تا گوارا باشد

   102 حکمت شماره 
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 آینده و مسخ ارزشها سیاسى ، علمى ، تاریخى

و قال عليه السالم يْأتّى على النهاِّ زماٌن ال يقرهب فّيّه إاّله اْلماّحل و ال يظرهف فّيّه إاّله اْلفاّجر و ال 
ًٌ على  يضعهف فّيّه إاّله اْلمْنّصف يعدهون الصهدقٌ فّيّه غْرماً و ّصلٌ الرهّحّم منهاً و اْلّعبادة اْسّتطال

ْلطان بّمشور ْبياّن و تْدبّيّر اْلّخْصياّن النهاِّ فّعْند ذلّك يكون السه  ّة النهّساّء و إّمارّة الصهّ
ر هرزه ، و ناتوان و درود خدا بر او ، فرمود  روزگارى بر مردم خواهد آمد که محترم نشمارند جز سخن چین را ، و خوششان نیاید جز از بدکا

خویشاوندى منّت گذارى ، و عبادت نوعى برترى طلبى بر مردم محسوب در آن روزگار کمك به نیازمندان خسارت ، و پیوند با  نگردد جز عادل

 مى شود در آن روز حکومت با مشورت زنان ، و فرماندهى خردساالن و تدبیر خواجگان اداره مى گردد

   103 حکمت شماره 

 روش برخورد با دنیا اخالقى

تّدى بّّه اْلمْؤّمنون يْخشع له اْلقْلب و تّذله بّّه النهْفس و يقْ قوٌع فّقيل له فّى ذلّك فقال و رئّي علْيّه إّزاٌر خلٌق مرْ 
ها أْبيض ا ْنيا و تواله ّخرة عدوهاّن متفاّوتاّن و سبّيالّن مْختلّفاّن فمْن أحبه الده ْنيا و اآلْ ّخرة و إّنه الده آلْ

هما قرب ّمْن و ٌّ اْلمْشّرقّ و اْلمْيّرّب و ماشٍ بْينهما كل خّر و اّحٍد بعد ّمن اعاداها و هما بّمْنّزل آلْ
 هما بْعد ضرهتاّن 
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فرمود  دل با آن فروتن ، و نفس  و درود خدا بر او  پیراهن وصله دارى بر اندام امام بود شخصى پرسید چرا پیراهن وصله دار مى پوشى 

جداى از یکدیگرند ، پس کسى که دنیا دنیاى حرام و آخرت ، دو دشمن متفاوت ، و دو راه  و مؤمنان از آن سرمشق مى گیرند  رام مى شود

و آن دو همانند شرق و غرب و انسانى هستند که بین این  نه ورزد و با آن دشمنى خواهد کردپرست باشد و به آن عشق ورزد ، به آخرت کی

 دو راه مى رود ، هرگاه به یکى نزدیك شود از دیگر دور مى گردد ، و آن دو همواره به یکدیگر زیان رسانند

   104 حکمت شماره 

 وصف الزّاهدین اخالقى ، تربیتى 

 ّ ٌٍ  ذات ع اْلمْؤّمنّين أّمير رأْيت قال  و عْن نْوٍف اْلبكالّيه ى و قْد خرج ّمْن فّراّشّه فنظر فّ  لْيل
ْنيا ى لّلزهاّهّدين فّى يا نْوف طوب النهجوّم فقال لّى يا نْوف أ راقٌّد أْنت أْم راّمٌق فقْلت بْل راّمٌق فقال الده

ْرض بّساطاً و ترابها فّراشاً و ماءها ّطيباً و اْلق هخذوا اْلْ ّخرّة أولئّك قْوٌم ات ْرآن الرهاّغبّين فّى اآلْ
ْنيا قْرضاً على ّمْنه يا نْوف إّنه راجّ اْلمّسيحّ  مكاسب االسحاّشعاراً و الدهعاء ّدثاراً ثمه قرضوا الده

ٌّ مّ  اع ٌٌ ال يْدعو فّيها عْبٌد إاّله اْستجّيداود ع قام فّى ّمْثّل هّذّه السه هها لساع هْيّل فقال إّن ب له إاّله أْن ن الل
ٌٍ و ّهي الطهْنبورأْو صاّحب  هاً أْو صاّحب عْرطب اراً أْو عّريفاً أْو شْرّطي يكون عشه

ٌٍ و ّهي الطهْبل و قْد قّيل أْيضاً إّنه اْلعْرطبٌ الطهْبل و  صف و اْلكْوبٌ الطهْنبور كْوب
 زاهدان 
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 ، از توف بکالى ، نقل شده که در یکى از شب ها ، امام على علیه السالم را دیدم براى عبادت از بستر بر خاسته ، نگاهى به ستارگان افکند

 اى نوف ! خوشا به حال آنان که از دنیاى حرام چشم پوشیدند ، و دل به آخرت بستند !ى یا بیدار  گفتم بیدارم  فرمود و به من فرمود  خواب

وش آنان مردمى هستند که زمین را تخت ، خاك را بستر ، آب را عطر ،و قرآن را پوشش زیرین ، و دعا را لباس روئین خود قرار دادند ، و با ر

اى نوف ! همانا داوود پیامبر  که درود خدا بر او باد  در چنین ساعتى از شب بر مى  ارزش سحر خیزى    عیساى مسیح با دنیا بر خورد کنند

خاست و مى گفت   این ساعتى است که دعاى هر بنده اى به اجابت مى رسدد جز باجگیران ، جاسوسان ، شبگردان و نیروهاى انتظامى حکومت 

 ستمگر ، و نوازندة طنبور و طبل 

  105 حکمت شماره  

 احترام گذاشتن به مرزها و حدود احکام الهى عبادى

هّعوها و حده لكْم حدوداً فال تْعت دوها و و قال عليه السالم إّنه الِله اْفترض علْيكْم فرائّض فال تضي
هفوها   نهاكْم عْن أْشياء فال تْنتّهكوها و سكت لكْم عْن أْشياء و لْم يدْعها نّْسياناً فال تتكل

آن ها را تباه نکنید و حدودى براى شما معین فرموده ، اما از آن ها تجاوز درود خدا بر او ، فرمود  همانا خدا واجباتى را بر شما الزم شمرده ، 

 نکنید و از چیزهایى نهى فرمود ، حرکت آن را نگاه دارید و نسبت به چیزهایى سکوت فرمود نه از روى فراموشى  پس خود را دربارة آنها به

 رنج و زحمت دچار نسازید

   106 حکمت شماره 

 اخالقى ، اعتقادى گریزىراه آورد شوم دین 
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ْستّْصالحّ دْنياهْم إاّله فتح الِله علْيّهْم ما هو أضره  و قال عليه السالم ال يْترك النهاِ شْيئاً ّمْن أْمّر ّدينّّهْم الّ
 ّمْنه 

خواهد  درود خدا بر او ، فرمود  مردم براى اصالح دنیا چیزى از دین را ترك نمى گویند ، جز آن که خدا آنان را به چیزى زیانبارتر از آن دچار

 ساخت 

   107 حکمت شماره 

 علل سقوط عالمان بى عمل اخالقى ، علمى

 و قال عليه السالم ربه عالٍّم قْد قتله جْهله و ّعْلمه معه ال يْنفعه 
 درود خدا بر او ، فرمود  چه بسا دانشمندى که جهلش او را از پاى در آرد و دانش او همراهش باشد اما سودى به حال او نداشته باشد

   108 حکمت شماره 

 شگفتى هاى روح آدمى علمى

ٌٌ ّهي أْعجب ما فّيّه و ذلّك اْلقْلب و ذلّك  ْنساّن بْضع ّ هّق بّنّياّط هذا اْلْ و قال عليه السالم لقْد عل
هه الطهمع و إّْن هاج بّّه  ٌّ و أْضداداً ّمْن ّخالفّها فإّْن سنح له الرهجاء أذل أنه له مواده ّمن اْلّحْكم
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سف و إّْن عرض له اْليضب اْشتده بّّه الطهمع أْهلكه اْلّحْرص و إّْن ملكه اْليْأِ قتله اْلْ 
ْمر اْستلبتْ  هسع له اْلْ ه اْليْيظ و إّْن أْسعده الرهّضى نّسي التهحفهظ و إّْن غاله اْلخْوف شيله اْلحذر و إّّن ات
ٌٌ فضحه اْلجزع و إّْن عضهْته اْلفاقٌ شيل ه اْلّيرهة و إّْن أفاد مااًل أْطياه اْلّينى و إّْن أصابْته مّصيب

بع كظهْته اْلّبْطنٌ فكله اْلبال ّ ء و إّْن جهده اْلجوع قعد بّّه الضهْعف و إّْن أْفرط بّّه الشه
 تْقّصيٍر بّّه مّضرٌّ و كله إّْفراٍط له مْفّسٌد 

از درود خدا بر او ، فرمود به رگ هاى درونى انسان پاره گوشتى آویخته که شگرف ترین اعضاى درونى اوست ، و آن قلب است ، که چیزهایى 

پس اگر در دل امیدى پدید آید ، طمع آن را خوار گرداند ، و اگر طمع بر آن هجوم آورد متفاوت با آن ، در او وجود دارد حکمت ، و چیزهایى 

و حرص آن را تباه سازد ، و اگر نومیدى بر آن چیره شود ، تأسف خوردن آن را از پاى در آورد ، اگر خشمناك شود کینه توزى آن فزونى یابد 

و ارگ به یرد پرهیز کردن آن را مشغول سازدآرام نگیرد ، اگر به خشنودى دست یابد ، خویشتن دارى را از یاد برد، و اگر ترس آن را فراگ

 ىگشایشى برسد ، دچار غفلت زدگى شود ، و اگر مالى به دست آورد ، بى نیازى آن را به سرکشى کشاند ، و اگر مصیبت ناگوارى به آن رسد ، ب

، و  درى رسوایش کند ، و اگر به تهیدستى مبتال گردد ، بالها او را مشغول سازد ، و اگر گرسنگى بى تابش کند ، ناتوانى آن را از پاى در آورصب

 اگر زیادى سیر شود ، سیرى آن را زیان رساند ، پس هر گونه کندروى براى آن زیانبار ، و هرگونه تندروى براى آن فساد آفرین است 

   109 ت شمارهحکم 

 ارزش واالى اهل بیت پیامبر ص اعتقادى، سیاسى
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 و قال عليه السالم نْحن النهْمرقٌ اْلوْسطى بّها يْلحق التهالّى و إّلْيها يْرّجع اْليالّى 
 مى گردند درود خدا بر او ، فرمود  ما تکیه گاه میانه ایم ، عقب ماندگان به ما مى رسند ، و تندروان غلو کننده به سوى ما باز

  110 حکمت شماره  

 شرائط تحقّق اوامر الهى سیاسى، اعتقادى

ّ سْبحانه إاّله مْن ال يصانّع و ال يضاّرع و ال يتهبّع اْلمطاّمع   و قال عليه السالم ال يّقيم أْمر الِله
و به روش اهل باطل عمل نکند و پیرو فرمان طمع درود خدا براو ، فرمود  فرمان خدا را بر پا ندارد ، جز آن کس که در اجراى حق مدارا نکند  

 نگردد

   

  111 حکمت شماره  

 عشق تحمل ناشدنى امام على علیه السالم اعتقادى
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ٌّ بْعد مْرّجّعّه معه ّمْن ّصفهّ  ْنصاّريه بّاْلكوف ن و كان يو قال عليه السالم و قْد توفهّي سْهل ْبن حنْيٍف اْلْ
هّنى جبٌل لتهافت معنى ذلك أن المحنٌ تيلظ عليه فتسرع المصأحبه النهاِّ إّلْيّه  ائب إليه لْو أحب

 و ال يفعل ذلك إال باْلتقياء اْلبرار و المصطفين اْلخيار و هذا مثل قوله عليه السالم 
 درود خدا بر او  پس از بازگشت از جنگ صفّین ، یکى از یاران دوست داشتنى امام ، سهل بن حْنیف از دنیا رفت 

 فرمود  اگر کوهى مرا دوست بدارد ، در هم فرو مى ریزد  یعنى مصیبت ها به سرعت به سراغ او آید ، که این سرنوشت در انتظار پرهیزکاران

 آمده است حکمت شماره   و برگزیدگان خداست ، همانند آن در 

   112 حکمت شماره 

 مشکالت شیعه بودن!! اعتقادى ، سیاسى

هنا أْهل اْلبْيتّ فْليْستّعده   ر ليس هذا موضع ذكره و قد يؤول ذلك على معنى آخلّْلفْقّر ّجْلباباً مْن أحب
درود خدا بر او ، فرمود  هر کس ما آهل بیت پیامبر ص را دوست بدارد ، پس باید فقر را چونان لباس رویین بپذیرد یعنى آمادة انواع 

 محرومیت ها باشد

   113 حکمت شماره 

 ارزش هاى واالى اخالقى اخالقى
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و قال عليه السالم ال مال أْعود ّمن اْلعْقّل و ال وْحدة أْوحش ّمن اْلعْجبّ و ال عْقل كالتهْدبّيرّ و ال كرم 
دبّ و ال قائّد كالتهْوفّيقّ و ال تّجارة كاْلعمّل  كالتهْقوى و ال قّرين كحْسّن اْلخلقّ و ال ّميراث كاْلْ

ٌّ و ال زْهد كالزهْهّد فّى اْلحراّم و  الصهالّحّ و ْبه ال ّرْبح كالثهوابّ و ال ورع كاْلوقوّف ّعْند الشه
ال ّعْلم كالتهفكهّر و ال ّعبادة كأداّء اْلفرائّضّ و ال إّيمان كاْلحياّء و الصهْبّر و ال حسب 

 اْلمشاورّة كالتهواضعّ و ال شرف كاْلّعْلّم و ال ّعزه كاْلّحْلّم و ال مظاهرة أْوثق ّمن 
درود خدا بر او ، فرمود  سرمایه اى از عقل سودمندتر نیست ، و هیچ تنهایى ترسناك تر از خودبینى ، و عقلى چون دوراندیشى ، و هیچ 

بزرگوارى چون تقوى ، و همنشینى چون اخالقى خوش ، و میراثى چون ادب ، و رهبرى چون توفیق الهى ، و تجارتى چون عمل صالح ، و سودى 

چون پاداش الهى ، و هیچ پارسایى چون پرهیز از شبهات ، و زهدى همچون بى اعتنایى به دنیاى حرام ، و دانشى چون اندیشیدن ، و عبادتى 

ن ئچون انجام واجبات ، و ایمانى چون حیاء و صبر  و خویشاوندى چون فروتنى ، و شرافتى چون دانش ، و عزّتى چون بردبارى ، و پشتیبانى مطم

 ز مشورت کردن نیستتر ا

  114 حکمت شماره  

 اخالقى، اجتماعى جایگاه خوشبینى و بدبینى در جامعه
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و قال عليه السالم إّذا اْستْولى الصهالح على الزهماّن و أْهلّّه ثمه أساء رجٌل الظهنه بّرجٍل لْم تْظهْر 
ٌٌ فقْد ظلم و إّذا اْستْولى اْلفساد على الزهماّن و أْهلّّه فأْحسن رجٌل الظهنه بّرجٍل فقْد  ّمْنه حْوب

 غرهر 
و مردم آن غالب آید ، اگر کسى دیگرى گمان بد برد ، در حالى که از او عمل زشتى آشکار  درود خدا بر او ، فرمود  هرگاه نیکوکارى بر روزگار

 نشده ستمکار است ، و اگر بدى بر زمانه و مردم آن غالب شود و کسى به دیگرى خوش گمان باشد ، خود را فریب داد

  115 حکمت شماره    

 توجه به پایان پذیرى دنیا اخالقى

و قّيل له عليه السالم كْيف نجّدك يا أّمير اْلمْؤّمنّين فقال ع كْيف يكون حال مْن يْفنى بّبقائّّه و يْسقم 
تّّه و يْؤتى ّمْن مْأمنّّه   بّّصحه

و در  درود خدا بر او ، فرمود   شخصى از امام پرسید حال شما چگونه است  فرمود چگونه خواهد بود حال کسى که در بقاى خود ناپایدار ،

 سالمتى بیمار است ، و در آنجا که آسایش دارد مرگ او فرا مى رسد!

 116 حکمت شماره   

 انسان و انواع آزمایش هااعتقادى ، اخالقى
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ْتّر علْيّه و مْفتوٍن بّحْسّن اْلقْوّل فّيّه و ْحساّن إّلْيّه و مْيروٍر بّالسه ّ ما اْبتلى  و قال عليه السالم كْم ّمْن مْستْدرجٍ بّاْلْ
ْمالّء له  ّ  الِله أحداً بّّمْثّل اْلْ

پرده پوشى بر گناه ، فریب خورد ، و با ستایش درود خدا بر او ، فرمود  چه بسا کسى که با نعمت هایى که به او رسیده ، به دام افتد ، و با 

 شدن ، آزمایش گردد ؛ و خدا هیچ کس را به چیزى همانند مهلت دادن ، نیامرزد

  117 حکمت شماره  

 اعتقادى، اخالقى پرهیز از افراط و تفریط در دوستى با امام علیه السالم

 و قال عليه السالم هلك فّيه رجالّن مّحبٌّ غاٍل و مْبّيٌض قاٍل 
 درود خدا بر او ، فرمود  دو تن به خاطر من به هالکت رسیدند  دوست افراط کننده ، و دشمن دشنام دهنده

   118 حکمت شماره 

 استفاده از فرصت ها اخالقى

 ٌٌ ٌّ غصه  و قال عليه السالم إّضاعٌ اْلفْرص
 درود خدا بر او فرمود  از دست دادن فرصت ها ، اندوهبار است 
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  119 حکمت شماره  

 ضرورت شناخت دنیا اخالقى، تربیتى

مه النهاقّع فّى جْوفّها يْهّوى إّلْيها اْلّيره اْلجاّهل و يحْ  ها و السه هٌّن مسه ٌّ لي ه ْنيا كمثّل اْلحي ذرها و قال عليه السالم مثل الده
ّ اْلعاقّل   ذو اللهبه

خورده به آن مى گراید درود خدا بر او ، فرمود  دنیاى حرام چون مار سمى است ، پوست آن نرم ولى سم کشنده در درون دارد ، نادان فریب 

 ، و هوشمند عاقل از آن دورى گزیند

   120 حکمت شماره 

 علمى، اجتماعى، تاریخى روانشناسى قبائل قریش

و سئّل عليه السالم عْن قرْيٍش فقال أمها بنو مْخزوٍم فرْيحانٌ قرْيشٍ نّحبه حّديث ّرجالّّهْم و النهّكاح فّى نّسائّّهْم 
ح ّعْند و أمها بنو عْبّد شْمسٍ فأْبعدها رْأياً و أْمنعها لّما وراء ظهوّرها و أمها نْحن فأْبذل لّما فّى أْيّدينا و أْسم

 هْم أْكثر و أْمكر و أْنكر و نْحن أْفصح و أْنصح و أْصبح اْلمْوتّ بّنفوّسنا و 
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درود خدا بر او  از امام دربارة قریش پرسیدند فرمود   اما بنى مخزوم ، گل خوشبوى قریشند ، که شنیدن سخن مردانشان ، و ازدواج با 

ا ما بنى هاشم آنچه در دست داریم بخشنده تر ، و براى زنانشان را دوست داریم ؛ اما بنى عبد شمس بد اندیش تر و بخیل تر مى باشند ، و ام

 جانبازى در راه دین سخاوتمندتریم  آن ها شمارشان بیشتر اما فریبکارتر و زشت روى ترند و ما گویاتر و خیرخواه تر و خوش روى تریم

   

  121 حکمت شماره  

 علمى، اجتماعى، تاریخى روانشناسى قبائل قریش

ته و تْبقى تبّعته و عمٍل تْذهب مئو  نته و يْبقى أْجره و قال عليه السالم شتهان ما بْين عملْيّن عمٍل تْذهب لذه
 اشدرود خدا بر او ، فرمود  چقدر فاصلة بین دو عمل دور است  عملى که لذتش مى رود و کیفر آن مى ماند ، و عملى که رنج آن مى گذرد و پاد

 آن ماندگار است!

  122 حکمت شماره  

 اخالقى، اجتماعى عبرت از مرگ یاران
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على غْيّرنا  و تبّع ّجنازًة فسّمع رجالً يْضحك فقال كأنه اْلمْوت فّيها على غْيّرنا كتّب و كأنه اْلحقه فّيها
ْمواتّ سْفٌر عمها قلّيٍل إّلْينا راّجعون نبوهّئهْم أْجداثهْم و نْأكل  ّذى نرى ّمن اْلْ

ه وجب و كأنه ال
هدون بْعدهْم ثمه قْد نّسينا كله وا ها مخل ٌٍ ّعٍظ و واّعظٌٍ و رّمينا بّكلهّ فاتراثهْم كأن  ّدحٍ و جائّح
فرمود  گویى مرگ بر غیر ما نوشته شده ، و حق بر غیر ما واجب گردید ، و  درود خدا بر او  در پى جنازه اى مى رفت و شنید که مردى مى خندد

را به گورها مى سپاریم ، و میراثشان را مى خوریم   گویا این مردگان مسافرانى هستند که به زودى باز مى گردند ، در حالى که بدن هایشان

نة گویا ما پس از مرگ آنان جاودانه ایم !!! آیا چنین است ، که اندرز هر پند دهنده اى از زن و مرد را فراموش مى کنیم و در حالى که نشا

 تیرهاى بال و آفات قرار گرفته ایم 

   123 حکمت شماره 

 اخالقىالگوهاى کامل انسانیت 

و قال عليه السالم طوبى لّمْن ذله فّى نْفّسّه و طاب كْسبه و صلحْت سّريرته و حسنْت خلّيقته و 
نٌه و لْم يْنسْب  لى إأْنفق اْلفْضل ّمْن مالّّه و أْمسك اْلفْضل ّمْن لّسانّّه و عزل عّن النهاِّ شرهه و وّسعْته السه

 ٌّ لم رسول هللا صلی هللا عليه و آله و سقال الرضى أقول و من الناِ من ينسب هذا الكالم إلى اْلبّْدع
 و كذلك الذى قبله لی هللا عليه و آله و سلم 
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درود خدا بر او ، فرمود  خوشا به حال آن کس که خود را کوچك مى شمارد ، و کسب و کار او پاکیزه است ، و جانش پاك ، و اخالقش نیکوست 

او ازاد بر مصرف زندگى را در راه خدا بخشش مى کند ، و زبان را از زیاده گویى باز مى دارد و آزار او به مردم نمى رسد و سنّت پیامبر ص ، م

 و  را از پیامبر ص نقل کرده اندحکمت شماره   را کفایت کرده ، بدعتى در دین خدا نمى گذارد  برخى 

   124 حکمت شماره 

 مرد علمى، اخالقىروانشناسى زن و 

 و قال عليه السالم غْيرة اْلمْرأّة كْفٌر و غْيرة الرهجّل إّيماٌن 
 درود خدا بر او ، فرمود  غیرت زن ، کفر آور ، و غیرت مرد نشانة ایمان اوست 

   125حکمت شماره  

 معنوی، اعتقادى امام و شناساندن اسالم

ْسالم هو التهْسلّيم و التهْسلّيم هو اْليّقين و ا ّ ًٌ لْم يْنسْبها أحٌد قْبلّى اْلْ ْسالم نّْسب ّ ْليّقين هو و قال عليه السالم ْلْنسبنه اْلْ
داء هو اْلعمل  داء و اْلْ ْقرار هو اْلْ ّ ْقرار و اْلْ ّ  التهْصّديق و التهْصّديق هو اْلْ
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مى شناسانم که پیش از من کسى آنگونه معرفى نکرده باشد  اسالم همان تسلیم در برابر خدا و درود خدا بر او ، فرمود  اسالم را چنان 

تسلیم همان یقین داشتن و یقین اعتقاد راستى ، و باور راستین همان اقرار درست و اقرار درست انجام مسئولیت ها ، و انجام مسؤولیت ها 

 همان عمل کردن به احکام دین است 

 126حکمت شماره   

 شگفتى ضد ارزش ها اخالقى،اجتماعى،اعتقادى

هاه طلب ف هّذى إّي هّذى ّمْنه هرب و يفوته اْلّينى ال يّعيش و قال عليه السالم عجّْبت لّْلبّخيّل يْستْعّجل اْلفْقر ال
هّذى ك هّّر ال ْغنّياّء و عجّْبت لّْلمتكب ّخرّة ّحساب اْلْ ْنيا عْيش اْلفقراّء و يحاسب فّى اآلْ ْمسّ افّى الده ن بّاْلْ

ّ و عجّْبت لّمْن نّسي  ّ و هو يرى خْلق الِله ًٌ و عجّْبت لّمْن شكه فّى الِله ًٌ و يكون غداً ّجيف نْطف
ولى و عجّْبت لّعاّمرٍ  ْخرى و هو يرى النهْشأة اْلْ اْلمْوت و هو يرى اْلمْوتى و عجّْبت لّمْن أْنكر النهْشأة اْلْ

 دار اْلفناّء و تاّرٍك دار اْلبقاّء 
 شدرود خدا بر او ، فرمود  در شگفتم از بخیل  به سوى فقرى مى شتابد که از آن مى گریزد ، و سرمایه اى را از دست مى دهد که براى آن تال

مى کند در دنیا چون تهیدستان زندگى مى کند ، اما در آخرت چون سرمایه داران محاکمه مى شود  و در شگفتم از متکبرى که دیروز نقطه اى 

ارزش ، و فردا مردارى گندیده خواهد بود ؛ و در شگفتم از آن کس که آفرینش پدیده ها را مى نگرد و در وجود خدا تردید دارد! و در بر 

 هشگفتم از آن کس که مردگان را مى بیند و مرگ را از یاد برده است ، و در شگفتم از آن کس که پیدایش دوباره را انکار مى کند در حالى ک

 غازین را مى نگرد و در شگفتم از آن کس که خانه نابودشدنى ، را آباد مى کند اما جایگاه همیشگى را از یاد برده استپیدایش آ
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  127حکمت شماره  

 نکوهش از سستى در عمل اخالقى

ّ فّى مالّّه و نْفّسّه نّصيٌب  ه ّ فّيمْن لْيس لِلّ ه  و قال عليه السالم مْن قصهر فّى اْلعمّل اْبتلّي بّاْلهمهّ و ال حاجٌ لِلّ
را به درود خدا بر او ، فرمود  آن کس که در عمل کوتاهى کند ، دچار اندوه گردد ، و آن را که از مال و جانش بهره اى در راه خدا نباشد خدا 

 نیاز نیستاو 

  128حکمت شماره  

 تأثیر عوامل زیست محیطى در سالمت علمى، بهداشتى

ْبداّن كّفْعلّّه فّى ا هه يْفعل فّى اْلْ ْشجارّ أوهله يْحّرق و قال عليه السالم توقهوا اْلبْرد فّى أوهلّّه و تلقهْوه فّى آّخّرّه فإّن ْلْ
 و آّخره يوّرق 

ان خواهد درود خدا بر او ، فرمود  در آغاز سرما خود را بپوشانید ، و در پایانش آن را در یابید ، زیرا با بدن ها همان مى کند که با برگ درخت

 کرد  آغازش مى سوزاند ، و پایانش مى رویاند 

 129حکمت شماره   

 تأثیر عوامل زیست محیطى در سالمت علمى، بهداشتى
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ر اْلمْخلوق فّى عْينّك   و قال عليه السالم ّعظم اْلخالّقّ ّعْندك يصيهّ
 درود خدا بر او ، فرمود  بزرگى پروردگار در جانت ، پدیده ها را در چشمت کوچك مى نمایاند 

  130حکمت شماره  

 معنوى اخالقى، دنیا پذیرى فنا به توجه  

 ٌّ يارّ اْلموّحش ٌّ يا أْهل الدهّ ين فأْشرف على اْلقبورّ بّظاّهرّ اْلكوف و قال عليه السالم و قْد رجع ّمْن ّصفهّ
 ٌّ ٌّ يا أْهل اْلوْحدّة يا أْهل اْلوْحش ٌّ يا أْهل اْليْرب ٌّ يا أْهل التهْرب و اْلمحالهّ اْلمْقّفرّة و اْلقبوّر اْلمْظلّم

ْزواج فقدْ  أْنتْم لنا فرٌط سابٌّق و نْحن  نكّحْت و أمها لكْم تبٌع الّحٌق أمها الدهور فقْد سكّنْت و أمها اْلْ
ْموال فقْد قّسمْت هذا خبر ما ّعْندنا فما خبر ما ّعْندكْم ثمه اْلتفت إّلى أْصحابّّه فقا ل أما لْو اْلْ

 أّذن لهْم فّى اْلكالّم ْلْخبروكْم أنه خْير الزهاّد التهْقوى 
 فرمود   امام علیه السالم وقتى از جنگ صفین برگشت و به قبرستان پشت دروازه کوفه رسید رو به مردگان کرد  فرمود درود خدا بر او ، 

شما اى ساکنان خانه هاى وحشت زا ، و محله هاى خالى و گورهاى تاریك ، اى خفتگان در خاك ، اى غریبان ، اى تنها شدگان ، اى وحشت زدگان ، 

در پى شما روانیم ، و به شما خواهیم رسید اما خانه هایتان ! دیگران در آن سکونت گزیدند ؛ و اما زنانتان ! با دیگران  پیش از ما رفتید و ما

ازدواج کردند؛ و اما اموال شما ! در میان دیگران تقسیم شد ! این خبرى است که ما داریم ، حال شما چه خبر دارید   سپس به اصحاب خود 

 دانید که اگر اجازة سخن گفتن داشتند ، شما را خبر مى دادند که ، بهتین توشه ، تقوا استرو کرد و فرمود   ب
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  131حکمت شماره    

 توبیخ الذّام لِلدّْنیااخالقى، اجتماعى

ْنيا اْلمْيتره بّيروّرها اْلمْخدوع بّأباّطي هها الذهامه لّلده ْنيا أي لّها و قال عليه السالم و قْد سّمع رجالً يذمه الده
ْنيا ثمه تذمهها أْنت اْلمتجرهّم علْيها أْم ّهي اْلمتجرهّمٌ علْيك متى اْستْهوْتك أْم متى غرهْتك أ  أ تْيتره بّالده

هْلت بّك بّمصاّرعّ آبائّك ّمن اْلبّلى فهْيك و كْم أْم بّمضاّجعّ أمههاتّك تْحت الثهرى كْم عل
هاء غداة ال يْينّى عْنهْم دواؤك ّطب فاء و تْستْوّصف لهم اْلْ ّ  مرهْضت بّيدْيك تْبتّيى لهم الشه
 عْنه و ال يْجّدى علْيّهْم بكاؤك لْم يْنفْع أحدهْم إّْشفاقك و لْم تْسعْف فّيّه بّطلّبّتك و لْم تْدفعْ 

ْنيا دار ّصْدقٍ بّ  ْنيا نْفسك و بّمْصرّعّه مْصرعك إّنه الده قوهتّك و قْد مثهلْت لك بّّه الده
هعظ بّها  ٌٍ لّمْن فّهم عْنها و دار ّغًنى لّمْن تزوهد ّمْنها و دار مْوّعظٌٍ لّمّن ات لّمْن صدقها و دار عافّي

ّ و مْهّب  وْحيّ  ٌّ الِله هى مالئّك ّ و مصل هاّء الِله ّ اْكتسبمْسجّد أّحب ّ و مْتجر أْولّياّء الِله وا فّيها الرهْحمٌ و الِله
مثهلْت ربّحوا فّيها اْلجنٌه فمْن ذا يذمهها و قْد آذنْت بّبْينّها و نادْت بّّفراقّها و نعْت نْفسها و أْهلها ف

ٌٍ و اْبتكرْت بّفجّ  روّر راحْت بّعافّي ٌٍ تْرّغيباً و تْرّهيباً و تْخّويفاً يلهْم بّبالئّها اْلبالء و شوهقْتهْم بّسروّرها إّلى السه ع
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ْنيا  ٌّ ذكهرْتهم الده ٌّ و حّمدها آخرون يْوم اْلّقيام و تْحّذيراً فذمهها ّرجاٌل غداة النهدام
ثْتهْم فصدهقوا و وعظْتهْم فاتهعظوا   فتذكهروا و حده

اى نکوهش کنندة دنیا ، که به غرور دنیا مغرورى و با  فرمود   توبیخ نکوهش کننده دنیاشنید مردى دنیا را نکوهش مى کنددرود خدا بر او  

 باطل هاى ان فریب خوردی! خود فریفته دنیایى و آن را نکوهش مى کنى  آیا تو در دنیا جرمى مرتکب شده اى  یا دنیا به تو جرم کرده است 

ه پوسیده اند  تو را فریب داد یا آرامگاه مادرانت که در کى دنیا تو را سرگردان کرد  و در چه زمانى تو را فریب داد  آیا با گورهاى پدرانت ک

ان نزیر خاك آرمیده اند آیا با دو دست خویش بیماران را درمان کرده ای و آنان را پرستارى کرده در بسترشان خوابانده اى  در خواست شفاى آ

تو به حال آنان سودى نداشت ، و گریه تو فایده نکرد ، و ترس  را کدره و از طبیبان داروى آن را ها تقاضا کرده اى  د ران صبحگاهان که داروى

ان را نتو آنان را سودى نرساند ، و آنچه مى خواستى به دست نیاوردى ، و با نیروى خود نتوانستى مرگ را از آنان دور کنى  دنیا براى تو حال آ

ائیهاى دنیا همانا دنیا سراى راستى براى راست گویان ، و خانة تندرستى خوبیها و زیب ن ، گور خودت را به رْخ تو کشیدمثال زد ، و با گورهایشا

تگان شبراى دنیا شناسان ، و خانه بى نیازى براى توشه گیران ، و خانه پند ، براى پند آموزان است  دنیا سجده گاه دوستان خدا ، نماز گاه فر

ر آن رحمت خدا را به دست آوردند و بهشت را سود بردند چه کسى دنیا را الهى ، فرودگاه وحى خدا ، و جایگاه تجارت دوستان خداست، که د

 ىنکوهش مى کند  و حال آن که دنیا جدا شدنشرا اعالم داشته و فریاد زد که ماندگار نیست، و از نابودى خود و اهلش خبر داده است  با بال

اند  در آغاز شب به سالمت گذشت ، اما در صبحگاهان با مصیبتى جانکاه خود بالها را نمونه آورد، و با شادمانى خود آنان را به شادمانى رس

گر یبازگشت ، تا مشتاق کند ، و تهدید نماید، و بترساند ، و هشدار دهد  پس مردمى در بامداد با پشیمانى ، دنیا را نکوهش کنند، و مردمى د

یادآور آن شدند ، از رویدادها برایشان حکایت کرد ، او را تصدیق کردند و در روز قیامت آن را مى ستایند ، دنیا حقائق را به یادشان آورد ، 

 اندرزشان داد ، پند پذیرفتند

  132حکمت شماره  
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 ضرورت یاد مرگ اخالقى

ّ ملكاً يناّدى فّى كلهّ يْوٍم لّدوا لّْلمْوتّ و اْجمعوا لّْلفناّء و اْبنوا لّْلخرابّ  ه  و قال عليه السالم إّنه لِلّ
خدا بر او ، فرمود  خدا را فرشته ایست که هر روز بانگ مى زند  بزایید براى مردن ، و فراهم آورید نابود شدن ، و بسازید براى ویران درود 

 گشتن

 133حکمت شماره   

 اقسام مردم و دنیا اخالقى

ْنيا دار ممرهٍ ال دار مقرهٍ و النهاِ فّيها رجالّن رجٌل باع  فأْوبقها و رجٌل  فّيها نْفسهو قال عليه السالم الده
 اْبتاع نْفسه فأْعتقها

ند ، و درود خدا بر او ، فرمود  دنیا گذرگاه عبور است ، نه جاى ماندن ؛ و مردم در آن دو دسته اند  یکى آن که خود را فروخت و به تباهى کشا

 دیگرى آن که خود را خرید و آزاد کرد

  134حکمت شماره  

 اجتماعىاخالقى،  حقوق دوستان
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 تّّه و وفاتّّه و قال عليه السالم ال يكون الصهّديق صّديقاً حتهى يْحفظ أخاه فّى ثالثٍ فّى نْكبتّّه و غْيب
درود خدا بر او ، فرمود  دوست ، دوست نیست مگر آن که حقوق برادرش را در سه جایگاه نگهبان باشد  در روزگار گرفتارى ، آن هنگام که 

 مرگ حضور ندارد ، و پس از

 135حکمت شماره   

 چهار ارزش برتر اخالقى

ٌ و مْن أْعّطي  ّجاب و قال عليه السالم مْن أْعّطي أْربعاً لْم يْحرْم أْربعاً مْن أْعّطي الدهعاء لْم يْحرّم اْلْ
ْستّْيفار لْم يْحرّم اْلمْيّفرة و مْن أْعطّ  ْكر لْم يْحرّم  يالتهْوبٌ لْم يْحرّم اْلقبول و مْن أْعّطي االّ الشه

قال الرضى و تصديق ذلك كتاب هللا قال هللا فى الدعاء اْدعونّى أْستّجْب لكْم الزهّيادة 
ى و قال فى االستيفار و مْن يْعمْل سوءاً أْو يْظلّْم نْفسه ثمه يْستْيّفّر الِله يجّّد الِله غفوراً رّحيماً و قال ف

هكْم و قال  وء بّ الشكر لّئْن شكْرتْم ْلّزيدن هّذين يْعملون السه ّ لّل هما التهْوبٌ على الِله ٌٍ ثمه يتوبون ّمْن فى التوبٌ إّن جهال
 قّريٍب فأولئّك يتوب الِله علْيّهْم و كان الِله علّيماً حكّيماً 

از پذیرفته شدن ، با استغفار درود خدا بر او ، فرمود  کسى را که چهار چیز دادند ، از چهار چیز محروم نباشد  با دعا از اجابت کردن ، با توبه 

از آمرزش گناه ، با شکرگزارى از فزونى نعمت ها سید رضى مى گوید  و این حقیقت مورد تصدیق کتاب الهى است که در مورد دعا گفته است  



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

557 

ى دست یابد یا بر خود در مورد استغفار گفته است هر آن که به بد ردازم  قرآن کریم ، سورة مؤمن مرا بخوانید تا خواسته هاى شما را بپ

در مورد سپاس فرموده است   ن کریم سورة نساء ستم روا دارد و آز پس به درگاه خدا استغفار کند ، خداى را آمرزش گر و مهربان یابد قرآ

وند از کسانى مى و در مورد توبه فرموده است  تنها توبه را خدا م   قرآن کریم ، سورة ابراهیم بى شك اگر سپاس گزارید ، نعمت مى افزای

ر ظپذیرد که از سر نادانى به کار زشتى دست مى یابند و تا دیر نشده است باز مى گردند ، تنها چنین کسانند که خداوند در موردشان تجدید ن

 کیم است قرآن کریم ،سوره نساء مى کند ، که خدا دانا و ح

    136حکمت شماره 

 فلسفة احکام الهى اخالقى، معنوى

ٍ و اْلحجه ّجهاد كلهّ ضّعيٍف و لّكلهّ شيْ  اٌة و زكاة ٍء زكو قال عليه السالم الصهالة قْربان كلهّ تّقيه
يام و ّجهاد اْلمْرأّة حْسن التهبعهّل   اْلبدّن الصهّ

، و زکات تن ، روزه و  درود خدا بر او فرمود  نماز موجب نزدیکى هر پارسایى به خداست ، و حج جهاد هر ناتوان است  هر چیزى زکاتى دارد

 جهاد زن ، نیکو شوهر دارى است

  137حکمت شماره  

 اخالقى، اقتصادى صدقه را نزول روزى

 ٌّ  و قال عليه السالم اْستْنّزلوا الرهّْزق بّالصهدق
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 درود خدا بر او ، فرمود  آن که پاداش الهى را باور دارد ، در بخشش سخاوتمند است

    138حکمت شماره  

 پاداش الهى در انفاق اخالقى، اعتقادى نقش

 ٌّ ه  و قال عليه السالم مْن أْيقن بّاْلخلّف جاد بّاْلعّطي
 درود خدا بر او ، فرمود  آن که پاداش الهى را باور دارد ، در بخشش سخاوتمند است

  139حکمت شماره  

 تناسب امداد الهى با نیازها اعتقادى

 ٌّ  و قال عليه السالم تْنّزل اْلمعونٌ على قْدّر اْلمئون
 درود خدا بر او ، فرمود  کمك الهى به اندازه نیاز فرود مى آید

 140حکمت شماره   

 قناعت و بى نیازى اقتصادى
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 و قال عليه السالم ما عال مّن اْقتصد 
 درود خدا بر او ، فرمود  آن که میانه روى کند تهیدست نخواهد شد

  141حکمت شماره   

 راه آسایش اجتماعى، اقتصادى

ٌه اْلّعياّل أحد اْليسارْيّن   و قال عليه السالم قّل
 درود خدا بر او ، فرمود  اندك بودن تعداد زن و فرزند یکى از دو آسایش است

 142حکمت شماره   

 اخالقى، اجتماعى دوستى ها و خردمندى

 و قال عليه السالم التهودهد نّْصف اْلعْقّل 
 درود خدا بر او ، فرمود  دوستى کردن نیمى از خردمندى است

  143حکمت شماره  
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 غمها و پیرى زودرس اخالقى،بهداشت روانى

 و قال عليه السالم اْلهمه نّْصف اْلهرّم 
 درود خدا بر او ، فرمود  اندوه خوردن ، نیمى از پیرى است

 144حکمت شماره   

 تناسب بردبارى با مصیبتها اخالقى، معنوى

ٌّ و مْن ضرب يده على فّخّذّه ّعْند مّصيبتّّه حّب   و قال عليه السالم يْنّزل الصهْبر على قْدّر اْلمّصيب
 عمله 

 اجرش نابود مى گردد درود خدا بر او ، فرمود  صبر با اندازة مصیبت فرود آید ، و آن که در مصیبت بى تاب بر رانش زند ،

 145حکمت شماره   

 عبادتهاى بى حاصل اخالقى،معنوی،عبادى

و قال عليه السالم كْم ّمْن صائٍّم لْيس له ّمْن ّصياّمّه إاّله اْلجوع و الظهمأ و كْم ّمْن قائٍّم لْيس له ّمْن قّياّمّه 
ْكياِّ و إّْفطارهْم  هر و اْلعناء حبهذا نْوم اْلْ  إاّله السه
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خدا بر او ، فرمود  بسا روزه دارى که بهره اى جز گرسنگى و تشنگى از روزه دارى خود ندارد ، و بسا شب زنده دارى که از شب زنده  درود

 دارى چیزى جز رنج و بى خوابى به دست نیاورد ! خوشا خواب زیرکان، و افطارشان!

  146حکمت شماره  

 اقتصادىاخالقى،  ارزش دعا ، صدقه و زکات دادن

نوا أْموالكْم بّالزهكاّة و اْدفعوا أْمواج  ٌّ و حصهّ و قال عليه السالم سوسوا إّيمانكْم بّالصهدق
 اْلبالّء بّالدهعاّء 

 یدو درود خدا بر او ، فرمود  ایمان خود را با صدقه دادن ، و اموالتان را با زکات دادن نگاهدارید، و امواج بال را با دعا از خود بران

  147شماره  حکمت 

 عملی، اخالقى، اعتقادى

ّ قال كمْيل ْبن ّزياٍد أخذ بّيّدى أّمير اْلمْؤّمنّين علّيه ْبن أبّ  ى و ّمْن كالٍم له عليه السالم لّكمْيّل ْبّن ّزياٍد النهخّعيه
هاّن فلمها أْصحر تنفهس الصهعداء ثمه قال   طالٍّب عليه السالم فأْخرجنّى إّلى اْلجب
ٌٌ فع ٌٌ فخْيرها أْوعاها فاْحفْظ عنهّى ما أقول لك النهاِ ثالث الٌّم يا كمْيل ْبن ّزياٍد إّنه هّذّه اْلقلوب أْوّعي
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ٌّم على سبّيّل نجاٍة و همٌج رعاٌع أْتباع كلهّ ناّعقٍ يّميلون مع كلهّ ّريحٍ لْم يْستّضيئوا بّ 
ه هانّيٌّ و متعل نورّ اْلّعْلّم و لْم رب

ٍن وثّيقٍ يا كمْيل اْلّعْلم خْيٌر ّمن اْلماّل اْلّعْلم يْحرسك و أْنت تْحرِ اْلمال و اْلمال تْنقصه يْلجئوا إّلى ركْ 
ْنفاقّ و صنّيع اْلماّل يزول بّزوالّّه يا كمْيل ْبن ّزياٍد مْعّرفٌ اْلّعْلّم ّديٌن يدان  ّ النهفقٌ و اْلّعْلم يْزكوا على اْلْ

ْنسان الطهاعٌ ّ ٌّ بْعد وفاتّّه و اْلّعْلم ح بّّه بّّه يْكّسب اْلْ ْحدوث اكٌّم و اْلمال فّى حياتّّه و جّميل اْلْ
ْهر أْعيانهْم مْفقودٌة  ْمواّل و هْم أْحياٌء و اْلعلماء باقون ما بّقي الده مْحكوٌم علْيّه يا كمْيل هلك خزهان اْلْ

اً و أشار بّ  ًٌ يّدّه إّلى صْدّرّه لْو أصبْ و أْمثالهْم فّى اْلقلوبّ مْوجودٌة ها إّنه هاهنا لّعْلماً جمه ت له حمل
ّ على ّعباّدّه و بّ  ْنيا و مْستْظّهراً بّّنعّم الِله يّن لّلده حججّّه على بلى أصْبت لّقناً غْير مْأموٍن علْيّه مْستْعّمالً آلٌ الدهّ

كه فّى قلْ  ّ ال بّصيرة له فّى أْحنائّّه يْنقّدح الشه ٌّ اْلحقه وهلّ أْولّيائّّه أْو مْنقاداً لّحمل ٌٍ أال ال بّّه ْلّ  عاّرضٍ ّمْن شْبه
يّن  دهّخاّر لْيسا ّمْن رعاّة الدهّ ْهوّة أْو مْيرماً بّاْلجْمعّ و االّ ّة سلّس اْلّقياّد لّلشه هذه ذا و ال ذاك أْو مْنهوماً بّالل

ائّمٌ كذلّك يموت اْلّعْلم بّمْوتّ حاّملّ ٍء أْقرب شْي فّى شيْ  ْنعام السه ههمه بلى ال تْخلو يٍء شبهاً بّّهما اْلْ ّه الل
هّناته و  ّ و بي ٌٍ إّمها ظاّهراً مْشهوراً و إّمها خائّفاً مْيموراً لّئاله تْبطل حجج الِله ّ بّحجه ه ْرض ّمْن قائٍّم لِلّ اْلْ
ّ قْدراً  ْعظمون ّعْند الِله هون عدداً و اْلْ قل ّ اْلْ كْم ذا و أْين أولئّك أولئّك و الِله

هّناتّّه حتهى يوّدعوها نظراءهْم و ي يْحفظ الِله بّّهْم حججه و جم بّّهم اْلّعْلم  ْشباّهّهْم هْزرعوها فّى قلوبّ أبي
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ٌّ اْلبّصيرّة و باشروا روح اْليّقيّن و اْستالنوا ما اْستْوعره اْلمْترفون و أنّسوا بّما اْستْوح ش ّمْنه على حّقيق
ّ فّى أْرّضّه و  ْعلى أولئّك خلفاء الِله ٌٌ بّاْلمحلهّ اْلْ ق

ه ْنيا بّأْبداٍن أْرواحها معل اْلجاّهلون و صّحبوا الده
 إّلى رْؤيتّّهْم اْنصّرْف يا كمْيل إّذا ّشْئت  الدهعاة إّلى ّدينّّه آّه آّه شْوقاً 

 اىنگاه آه پْر دردى کشید و فرمود و درود خدا بر او ، فرمود  کمیل بن زیاد مى گوید امام دست مرا گرفت و به سوى قبرستان کوفه برد، آ

 گاهدار، پس آنچه را مى گویم نکمیل بن زیاد ! این قلب ها بسان ظرفهایى هستند ، که بهترین آن ها ، فراگیرترین آن هاست

مردم سه دسته اند ، دانشمند الهى ، و آموزنده اى بر راه رستگارى ، و پشه هاى دست خوش باد و طوفان و همیشه  اقسام مردم مردم شناسى 

ند ، و نه به پناهگاه سرگردان ، که به دنبال هر سر و صدایى مى روند و با وزش هر بادى حرکت مى کنند؛ نه از روشنایى دانش نور گرفت

اى کمیل دانش بهتر از مال است  زیرا علم ، نگهبان تو است ، ولى تو باید از مال خویش نگهدارى  اه گرفتند  ارزش هاى واالى دانشاستوارى پن

اى  رددمال ، نابود مى گ ه با نابودىکنی؛ مال با بخشیدن کم مى شود اما علم با بخشش فزونى گیرد ؛ و مقام و شخصیتى که با مال به دست آمد

 دکمیل بن زیاد! شناخت علم راستین  علم الهى آیینى است که با آن پاداش داده مى شود و انسان در دوران زندگى با آن خدا را اطاعت مى کن

اندوزانِ بى تقوا، مرده  اى کمیل!ثروت ارزش دانشمندان  فرمانبر است، و پس از مرگ ، نام نیکو به یادگار گذارد  دانش  فرمانروا؛ و مال، 

اد آنان در دل ها همیشه زنده اى به ظاهر زنده اند ، اما دانشمندان تا دنیا بر قرار است زنده اند ، بدن هایشان گرچه در زمین پنهان اما ی

را مى یافتم که مى بدان که در اینجا اشاره به سینه مبارك کرد دانش فراوانى انباشته اتس، اى کاش کسانى  است اقسام دانش پژوهان

دگان ، بنتوانستند آن را بیاموزند  آرى تیزهوشانى مى یابم اما مورد اعتماد نمى باشند  دین را وسیله دنیا قرار داده ، و با نعمت هاى خدا بر 

م را در شناخت حقیقت و با برهان هاى الهى بر دوستان خدا فخر مى فروشند  یا گروهى که تسلیم حامالن حق مى باشند اما ژرف انیشیِ الز

 ندارند، که با اولین شبهه اى ، شك و تردید در دلشان ریشه مى زند؛ پس نه آنها ، و نه اینها ، سزاوار آموختن دانش هاى فراوان من نمى

زد ، هیچ کدام باشند یا فرد دیگرى که سخت در پى لذت بوده ، و اختیار خود را به شهوت داده است، یا آن که در ثروت اندوزى حرص مى ور

 ش با مرگ دارندگان دانش مى میرداز آنان نمى توانند از دین پاسدارى کنند، و بیشتر به چهارپایان چرنده شباهت دارند، و چنین است که دان
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کار و شناخته آرى ! خداوندا! زمین هیچ گاه از حجت الهى خالى نیست، که براى خدا با برهان روشن قیام کند، یا آش ویژگى هاى رهبران الهی

شان دشده، یا بیمناك و پنهان ، تا حجت خدا باطل نشود ، و نشانه هایش از میان نرود تعدادشان چقدر و در کجا هستند به خدا سوگند ! که تعدا

شان هستند اندك ولى نزد خدا بزرگ مقدارند ، که خدا به وسیله آنان حجت ها و نشان هاى خود را نگاه مى دارد، تا به کسانى که همانند

ران شگذبسپارد ، و در دل هاى آن بکارد، آنان که دانش ، نور حقیقت بینى را بر قلبشان تابیده ، و روح یقین را در یافته اند ، که آنچه را خو

نند، که ها دشوار مى شمارند ، آسان گرفتند، و آن چه که ناآگاهان از آن هراس داشتند أنس گرفتند  در دنیا با بدن هایى زندگى مى ک

ارواحشان به جهان باال پیوند خورده است، آنان جانشینان خدا در زمین، و دعوت کنندگان مردم به دین خدایند آه، آه، چه سخت اشتیاق 

 دیدارشان را دارم! کمیل! هرگاه خواستى بازگرد

   148 حکمت شماره 

 تنقش سخن در شناخت انسان رفتار شناسى اخالقى، علمى

 و قال عليه السالم اْلمْرء مْخبوٌء تْحت لّسانّّه 
 و درود خدا بر او ، فرمود  انسان زیر زبان خود پنهان است 

  149حکمت شماره  

 ضرورت خود شناسى اخالقى

 و قال عليه السالم هلك اْمرٌؤ لْم يْعّرْف قْدره 
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 و درود خدا بر او ، فرمود  نابود شد کسى که ارزش خود را ندانست

  150حکمت شماره  

 ضد ارزش ها و هشدارها اخالقى،اجتماعى،سیاسى

ى التهْوبٌ بّطوّل  ّخرة بّيْيّر عمٍل و يرجهّ و قال عليه السالم لّرجٍل سأله أْن يّعظه ال تكْن ّممهْن يْرجو اآلْ
ْنيا بّقْوّل الزهاّهّدين و يْعمل فّيها بّعمّل الرهاّغبّين إّْن أْعّطي ّمْنها لْم يْشبْع و إّْن منّع ّمنْ  مّل يقول فّى الده ا لْم هاْلْ

يّحبه الصهالّّحين و ال يْعمل عملهْم  شْكرّ ما أوتّي و يْبتّيى الزهّيادة فّيما بّقي يْنهى و ال يْنتّهى و يْأمر بّما ال يْأتّى يْقنْع يْعّجز عْن 
و يْبّيض اْلمْذنّبّين و هو أحدهْم يْكره اْلمْوت لّكْثرّة ذنوبّّه و يّقيم على ما يْكره اْلمْوت ّمْن 

إّْن صحه أّمن الّهياً يْعجب بّنْفّسّه إّذا عوفّي و يْقن  إّذا اْبتلّي إّْن  أْجلّّه إّْن سّقم ظله ناّدماً و
أصابه بالٌء دعا مْضطرهاً و إّْن ناله رخاٌء أْعرض مْيترهاً تْيلّبه نْفسه على ما يظنه و ال يْيلّبها 

لّّه إّّن اْستْينى بّطر و فتّن و إّّن ْن عمعلى ما يْستْيّقن يخاف على غْيّرّه بّأْدنى ّمْن ذْنبّّه و يْرجو لّنْفّسّه بّأْكثر مّ 
ٌ و سوهف  ر إّذا عّمل و يبالّغ إّذا سأل إّْن عرضْت له شْهوٌة أْسلف اْلمْعّصي اْفتقر قّن  و وهن يقصهّ

ٌّ يّصف اْلّعْبرة و ال يْعتبّر و يبالّغ فّى اْلمْوّعظ ه ٌٌ اْنفرج عْن شرائّّ  اْلّمل ٌ و إّْن عرْته ّمْحن ال يتهّعظ ٌّ و التهْوب
شى فهو بّاْلقْوّل مّدلٌّ و ّمن اْلعمّل مّقلٌّ ينافّس فّيما يْفنى و يساّمح فّيما يْبقى يرى اْليْنم مْيرماً و اْليْرم مْينماً يخْ 
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ٌّ غْيّرّه ما يْستّقله أْكثر ّمْنه ّمْن نْفّسّه و يْستْكثّر ّمْن  اْلمْوت و ال يباّدر اْلفْوت يْستْعّظم ّمْن مْعّصي
ْغنّياّء أحبه إّلْيّه طاعتّ  هْهو مع اْلْ ٌّ غْيّرّه فهو على النهاِّ طاّعٌن و لّنْفّسّه مداّهٌن الل ّه ما يْحّقره ّمْن طاع

ْكّر مع اْلفقراّء يْحكم على غْيّرّه لّنْفّسّه و ال يْحكم علْيها لّيْيّرّه يْرّشد غْيره و يْيّوى نْفسه فهو  ّمن الذهّ
هّّه و ال يْخشى ربههال يوفّى و يْخشى اْلخْلق فّ يطاع و يْعّصى و يْستْوفّى و  ى خْلّقّه قال الرضى و لو لم فّ  ى غْيّر رب

ٌ و بصيرة لمبص ٌ بالي ٌ و حكم ر يكن فى هذا الكتاب إال هذا الكالم لكفى به موعظٌ ناجع
 و عبرة لناظر مفكر 

ش که بدون عمل صالح به آخرت امیدوار است، و توبه را با آرزوهاى از کسانى مبا امام درخواست اندرز کردو درود خدا بر او ، فرمود  مردى از 

 نمىدراز به تأخیر مى اندازد، در دنیا چونان زاهدان سخن مى گوید، اما در رفتار همانند دنیا پرستان است ، اگر  نعمت ها به او برسد سیر 

دیگران را پرهیز مى دهد اما خود  از آنچه مانده ، زیاده طلب است وشود ، و در محرومیت قناعت ندارد ، از آنچه به او رسید شکرگزار نیست 

د دشمن دارپروا ندارد ، به فرمانبردارى امر مى کند اما خود فرمان نمى برد ، نیکوکاران را دوست دارد ، اما رفتارشان را ندارد ، گناهکاران را 

ست نمى دارد ، اما در آنچه که مرگ را ناخوشایند ساخت پافشارى دارد، اگر اما خود یکى از گناهکاران است ، و با گناهان فراوان مرگ را دو

بیمار شود پشیمان مى شود ، و اگر مصیبتى به او رسد به زارى خدا را مى خواند ؛ اگر به گشایش ، دست یافت مغرورانه از خدا روى بر مى 

براى دیگران که گناهى کمتر از او دارند  رت یقین بر نفس چیره نمى گرددقد گرداند ، نفس به نیروى گمان ناروا بر او چیرگى دارد ، و او با

نگران ، و بیش ار چه که عمل کرده امیدوار است  اگر بى نیاز گردد مست و مغرور شود ، و اگر تهى دست گردد ، مأیوس و سْست شود ، چون 

ن در برابر شهوت قرار گیردگناه را برگزیده ، توبه را به تأخیر اندازد ، کار کند در آن کوتاهى ورزد ، و چون چیزى خواهد زیاده روى نماید ، چو

 اما و چون رنجى به او رسد از راه ملت اسالم دورى گزیند ، عبرت آموزى را طرح مى کند اما خود عبرت نمى گیرد ، در پند دادن مبالغه مى کند

و اندك است ! براى دنیاى زودگذر تالش و رقابت دارد اما براى آخرت جاویدان سخن بسیار مى گوید ، اما کردار خوب ا شدخود پند پذیر نمى با
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آسان مى گذرد؛ سود را زیان و زیان را سود مى پندارد ، از مرگ هراسناك است اما فرصت را از دست مى دهد ، گناه دیگران را بزرگ مى 

رانه بر خورد مى کند ، خوشگذرانى با سرمایه داران را بیشتر از یاد خدا شمارد، اما گناهان بزرگ خود را کوچك مى پندارد، طاعت خود را ریاکا

 با مستمندان دوست دارد ، به نفع خود بر زیان دیگران حکم مى کند اما هرگز به نفع دیگران بر زیان خود حکم نخواهد کرد

  151حکمت شماره  

 ضرورت آینده نگرى اخالقى

ٌٌ حْلوٌة أْو مرهٌة   و قال عليه السالم لّكلهّ اْمّرٍئ عاقّب
 و درود خدا بر او ، فرمود  هر کس را پایانى است ؛ تلخ یا شیرین

   152حکمت شماره 

 توجه به فنا پذیرى اخالقى

 و قال عليه السالم لّكلهّ مْقبٍّل إّْدباٌر و ما أْدبر كأْن لْم يكْن 
 آنچه روى مى آورد ، باز مى گردد؛ وچیزى که بازگردد ، گویى هرگز نبوده است!  و درود خدا بر او ، فرمود

   153حکمت شماره 
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 صبر و پیروزی اخالقى، سیاسى

 و قال عليه السالم ال يْعدم الصهبور الظهفر و إّْن طال بّّه الزهمان 
 و درود خدا بر او ، فرمود انسان شکیبا ، پیروزى را از دست نمى دهد ، هر چند زمان آن طوالنى شود 

   154حکمت شماره 

 اهمیت نیت ها اخالقى، سیاسى

و قال عليه السالم الرهاّضى بّّفْعّل قْوٍم كالدهاّخّل فّيّه معهْم و على كلهّ داّخٍل فّى باّطٍل إّْثماّن إّْثم 
 بّّه و إّْثم الرهّضى بّهّ اْلعمّل 

دو و درود خدا بر او ، فرمود  آن کس که از کار مردمى خشنود باشد ، چونان کسى است که همراه آنان بوده و هر کس که به باطلى روى آورد ، 

 گناه بر عهده او باشد گناه کردار باطل ، و گناه خشنودى به کار باطل

  155حکمت شماره  

 عهد و پیمان اخالق اجتماعىضرورت پایبندى به 

مّم فّى أْوتاّدها   و قال عليه السالم اْعتّصموا بّالذهّ
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 و درود خدا بر او ، فرمود  عهد و پیمان ها را پاس دارید به خصوص با وفاداران

   156حکمت شماره 

 اخالقى،عبادی، اجتماعى ضرورت خداشناسى و اطاعت

ٌّ مْن ال تْعذرون بّجهالتّّه   و قال عليه السالم علْيكْم بّطاع
 و درود خدا بر او ، فرمود  خداى را اطاعت کنید که در نشناختن پروردگار عذرى ندارید

   157حکمت شماره 

 اخالقى، اقتصادى فراهم بودن راه هاى هدایت

ْرتْم إّْن أْبصْرتْم و قْد هّديتْم إّّن اْهتدْيتْم و أْسّمْعتْم إّّن اْستمْعت  ْم و قال عليه السالم قْد بصهّ
وش ر گو درود خدا بر او ، فرمود  اگر چشم بینا داشته باشید، حقیقت را نشانتان داده اند ، اگر هدایت مى طلبید شما را هدایت کرده اند ، اگ

 به گوشتان خواندند شنوا دارید ، حق را

  158حکمت شماره  

 روش برخورد با دوستان بد اخالق اجتماعى
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ْنعاّم علْيّه  ّ ْحساّن إّلْيّه و اْردْد شرهه بّاْلْ ّ  و قال عليه السالم عاتّْب أخاك بّاْلْ
 بخشش بازگردانو درود خدا بر او ، فرمود  برادرت را با احسانى که در حق او مى کنى سرزنش کن ، و شر او را با 

   159حکمت شماره 

 پرهیز از مواضع اتهام اخالق اجتماعى

ٌّ فال يلومنه مْن أساء بّّه الظهنه   و قال عليه السالم مْن وضع نْفسه مواّضع التههم
 و درود خدا بر او ، فرمود  کسى که خود را در جایگاه تهمت قرار داد ، نباید جز خود را نکوهش کند!

  160حکمت شماره  

 قدرت و زورگویى اخالقى، سیاسى

 و قال عليه السالم مْن ملك اْستْأثر 
 و درود خدا بر او ، فرمود  هر کس قدرت به دست آورد ، زورگویى دارد

   161 حکمت شماره 
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 اخالقى،سیاسى،اجتماعى ارزش مشورت و پرهیز از خودمحورى

 و قال عليه السالم مّن اْستبده بّرْأيّّه هلك و مْن شاور الرهّجال شاركها فّى عقولّها 
 و درود خدا بر او ، فرمود  هر کس خود رأى شد به هالکت رسید، و هر کس با دیگران مشورت کرد ، در عقل هاى آنان شریك شد

   162 حکمت شماره 

 ضرورت رازدارى اخالقى، سیاسى

 و قال عليه السالم مْن كتم ّسرهه كانّت اْلّخيرة بّيّدّه 
 و درود خدا بر او ، فرمود  آن کس که راز خود را پنهان دارد ، اختیار آن در دست اوست

  163حکمت شماره  

 فقر و نابودى اقتصادى

ْكبر   و قال عليه السالم اْلفْقر اْلمْوت اْلْ
 بزرگ است!و درود خدا بر او ، فرمود  فقر مرگ 
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   164 حکمت شماره 

 اخالقى،سیاسى، اجتماعى روش برخورد با متجاوزان

 و قال عليه السالم مْن قضى حقه مْن ال يْقّضى حقهه فقْد عبده 
 و درود خدا بر او ، فرمود  رعایت حق کسى که او حقش را محترم نمى شمارد نوعى بردگى است

  165حکمت شماره  

 خدا اخالقى، اعتقادىپرهیز از نافرمانى 

ٌّ اْلخالّقّ   و قال عليه السالم ال طاعٌ لّمْخلوقٍ فّى مْعّصي
 و درود خدا بر او، فرمود  هیچ اطاعتى از مخلوق ، در نافرمانى پروردگار نیست!

  166حکمت شماره  

 اخالقى، اجتماعى پرهیز از تجاوز به حقوق دیگران

هما يعاب مْن أخذ ما لْيس له  ّه إّن  و قال عليه السالم ال يعاب اْلمْرء بّتْأّخيّر حقهّ
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 و درود خدا بر او ، فرمود  مرد را سرزنش نکنند که چرا حقّش را با تأخیر مى گیرد، بلکه سرزنش در آنجاست که آنچه حقش نیست بگیرد

 167حکمت شماره   

 خودپسندى و محرومیت ها اخالقى

ْزّدياد  ْعجاب يْمنع االّ ّ  و قال عليه السالم اْلْ

 و درود خدا بر او ، فرمود  خود پسندى مانع فزونى است

  168حکمت شماره  

 توجه به فناپذیرى دنیا اخالقى

ْصّطحاب قلّيٌل  ْمر قّريٌب و االّ  و قال عليه السالم اْلْ
 دنیا اندك استو درود خدا بر او فرمود  آخرت نزدیك ، و زمانِ ماندن در 

  169حکمت شماره  

 آینده نگرى اخالقى، اعتقادى
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 و قال عليه السالم قْد أضاء الصهْبح لّّذى عْينْيّن 
 و درود خدا بر او ، فرمود  صبحگاهان براى آن که دو چشم بینا دارد روشن است

  170حکمت شماره  

 ضرورت ترك گناه اخالقى

 ٌّ  و قال عليه السالم تْرك الذهْنّب أْهون ّمْن طلّب اْلمعون
 و درود خدا بر او ، فرمود  ترك گناه آسان تر از در خواست توبه است

 171حکمت شماره   

 اخالقى، اجتماعى ره آورد شوم حرام خورى

ٌٍ منعْت أكالتٍ   و قال عليه السالم كْم ّمْن أْكل
 بسا لقمه اى گلوگیر که لقمه هاى فراوانى را محروم مى کندو درود خدا بر او ، فرمود  

 172حکمت شماره   
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 نادانى ها و دشمنى ها اخالقى، علمى

 و قال عليه السالم النهاِ أْعداء ما جّهلوا 
 و درود خدا بر او ، فرمود  مردم دشمن چیزهایى هستند که نمى دانند

  173حکمت شماره  

 اجتماعىاخالقى،  ارزش مشورت ها

راّء عرف مواقّع اْلخطإّ   و قال عليه السالم مّن اْستْقبل وجوه اآلْ
 و درود خدا بر او ، فرمود  آن کس که از افکار و آراء گوناگون استقبال کند، صحیح را از خطا خوب شناسد

 174حکمت شماره   

 اخالقى، سیاسى، عقیدتى ارزش خشم در راه خدا

ّ قّوي على قْتّل أّشدهاّء اْلباّطّل  ه  و قال عليه السالم مْن أحده ّسنان اْليضّب لِلّ
 آن کس که دندان خشم را در راه خدا ب رهم فشارد، بر کشتن باطل گرایان ، توانمند گردد
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 175حکمت شماره   

 راه درمان ترس اخالقى، علمى، تربیتى

ة توقهّيّه أْعظم ّممها تخاف ّمْنه   و قال عليه السالم إّذا ّهْبت أْمراً فقْع فّيّه فإّنه ّشده
 و درود خدا بر او ، فرمود  هنگامى که از چیزى مى ترسى ، خود را در آن بیفکن ، زیرا گاهى ترسیدن از چیزی، از خود آن سخت تر است

  176حکمت شماره  

 اخالقى، مدیریتى فراوانابزار ریاست بردبارى 

ٌّ سعٌ الصهْدّر   و قال عليه السالم آلٌ الرهّياس
 و درود خدا بر او ، فرمود  بردبارى و تحمل سختى ها ، ابزار ریاست است

  177حکمت شماره  

 اخالقى، اجتماعى روش بر خورد با بدان

 ء بّثوابّ اْلمْحّسّن و قال عليه السالم اْزجّر اْلمّسي
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 خدا بر او ، فرمود  بدکار را با پاداش دادن به نیکوکر آزار بده!و درود 

 178حکمت شماره   

 اخالقى، سیاسى،اجتماعى روش نابود کردن بدى ها

ره ّمْن صْدّر غْيّرك بّقْلّعّه ّمْن صْدّرك   و قال عليه السالم اْحصّد الشه
 آن از سینة خود ، ریشه کن نما!و درود خدا بر او ، فرمود  بدى را از سینة دیگران ، با کندن 

  179حکمت شماره  

 اخالقى، اجتماعى لجاجت و سْستى اراده

هجاجٌ تسله الرهْأي   و قال عليه السالم الل
 و درود خدا بر او فرمود  لجاجت تدبیر را سْست مى کند

  180حکمت شماره  

 اخالقى، اجتماعى طمع ورزى و بردگى
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 و قال عليه السالم الطهمع ّرقٌّ مؤبهٌد 
 و درود خدا بر او ، فرمود  طمع ورزى ، بردگیِ همیشگى است

 181حکمت شماره   

 ارزش ، دوراندیشى و پرهیز از کوتاهی اخالقى

المٌ   و قال عليه السالم ثمرة التهْفّريّ  النهدامٌ و ثمرة اْلحْزّم السه

 و درود خدا بر او ، فرمود  حاصل کوتاهى ، پشیمانى ؛ و حاصل دوراندیشی، سالمت است 

  182حکمت شماره  

 شناخت جایگاه سخن و سکوت اخالقى

هه ال خْير فّى اْلقْوّل بّاْلجْهّل   و قال عليه السالم ال خْير فّى الصهْمّت عّن اْلحْكّم كما أن
 باید سخنِ درست گفت، در خاموشى خیرى نیست، چنانکه در سخن ناآگاهانه نیز خیرى نخواهد بود و درود خدا بر او ، فرمود  آنجا که

  183حکمت شماره  
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 باطل گرایى و اختالف اخالقى، سیاسى

 ًٌ  و قال عليه السالم ما اْختلفْت دْعوتاّن إاّله كانْت إّْحداهما ضالل
 جز اینکه یکى باطل باشد! و درود خدا بر او ، فرمود  دو دعوت به اختالف نرسد

   184حکمت شماره 

 ویژگى هاى اعتقادى امام علیه السالم اخالقى

ّ مْذ أّريته   و قال عليه السالم ما شكْكت فّى اْلحقه
 و درود خدا بر او ، فرمود  از روزى که حق براى من نمایان شد، هرگز دچار تردید نشدم!

   185حکمت شماره 

 امام على علیه السالم اخالقىویژگى هاى اعتقادى 

 و قال عليه السالم ما كذْبت و ال كذهّْبت و ال ضلْلت و ال ضله بّى 
 و درود خدا بر او ، فرمود  هرگز دروغ نگفتم و به من دروغ نگفتند ، و هرگز گمراه نشدم ، به کسى به وسیله من گمراه نشده است
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  186حکمت شماره  

 سیاسى آینده سخت ستمکاران اخالقى،

 ٌٌ ّه عضه  و قال عليه السالم لّلظهالّّم اْلباّدى غداً بّكفهّ
 و درود خدا بر او ، فرمود  آغاز کنندة ستم ، در قیامت ، انگشت به دندان مى گزد

   189حکمت شماره 

 ضرورت یاد قیامت اخالقى

 و قال عليه السالم الرهّحيل وّشيٌك 
 نزدیك است!و درود خدا بر او ، فرمود  کوچ کردن 

   190حکمت شماره 

 ضرورت حق گرایى اخالقى، اعتقادى

ّ هلك   و قال عليه السالم مْن أْبدى صْفحته لّْلحقه
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 و درود خدا بر او ، فرمود  هر کس که با حق در آویزد نابود مى گردد

   191حکمت شماره 

 ارزش صبر و خطر بى تابى اخالقى

 و قال عليه السالم مْن لْم يْنجّّه الصهْبر أْهلكه اْلجزع 
 و درود خدا بر او ، فرمود  کسى را که شکیبایى نجات ندهد ، بى تابى او را هالك گرداند

   192حکمت شماره 

 معیار امامت اعتقادى، معنوى

 ٌّ ٌّ و اْلقراب  و قال عليه السالم وا عجباْه أ تكون اْلّخالفٌ بّالصهحاب
درود خدا بر او ، فرمود  شگفتا! آیا معیار خالفت ، صحابى بودن و خویشاوندى مالك نیست از امام، شعرى در همین مسئله نقل شد که به  و

ابابکر فرمود اگر ادعا مى کنى با شوراى مسلمین به خالفت رسیدی، چه شورایى بود که رأى دهندگان حضور نداشتند  و اگر خویشاوندى را 

 رى ، دیگران از تو به پیامبر نزدیك تر و سزاوار ترندحجت مى آو

   193حکمت شماره 
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 مشکالت دنیا اخالقى

ْنيا غرٌض تْنتّضل فّيّه اْلمنايا و نْهٌب تباّدره اْلمصائّب و مع هما اْلمْرء فّى الده كلهّ  و قال عليه السالم إّن
ًٌ إاّله بّّفراقّ أْخرى و ال يْستْقبّل يْوماً ّمْن عمّرّه  ٌٍ غصٌص و ال ينال اْلعْبد نّْعم ٌٍ شرٌق و فّى كلهّ أْكل جْرع

ْلبقاء و هذا افنْحن أْعوان اْلمنوّن و أْنفسنا نْصب اْلحتوّف فّمْن أْين نْرجو  إاّله بّّفراقّ آخر ّمْن أجلّهّ 
هْيل و النههار لْم يْرفعا ّمْن شيْ    ٍء شرفاً إاّله أْسرعا اْلكرهة فّى هْدّم ما بنيا و تْفّريّق ما جمعاالل

ثروتى است دستخوش تاراج مصیبت ها با هر جرعة نوشیدنی، گلو و درود خدا بر او ، فرمود  همانا انسان در دنیا تخته نشان تیرهاى مرگ ، و 

 رفتنی، و در هر لقمه اى ، گلو گیر شدنى است ، و بنده نعمتى به دست نیاورد جز آن که نعمتى از دست بدهد ، و روزى به عمرش افزوده نمى

ا ، پس چگونه به ماندن جاودانه امیدوار باشیم در حالى گردد جز با کم شدن روزى دیگر! پس ما یاران مى گیم، و جان هاى ما هدف نابودى ه

 که گذشت شب و روز بنایى را باال نبرده جز آن که آن را ویران کرده و به اطراف پراکند!

   194حکمت شماره 

 اخالقى، اقتصادى پرهیز از زراندوزى

 و قال عليه السالم يا اْبن آدم ما كسْبت فْوق قوتّك فأْنت فّيّه خاّزٌن لّيْيّرك 
 و درود خدا بر او ، فرمود  اى فرزند آدم ، آنچه را که بیش از نیاز خود فراهم کنى ، براى دیگران اندوخته اى 
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   195حکمت شماره 

 راه به کار گرفتن قلب اخالقى، علمى، تربیتى

إّذا  و قال عليه السالم إّنه لّْلقلوبّ شْهوًة و إّْقبااًل و إّْدباراً فْأتوها ّمْن قّبّل شْهوتّها و إّْقبالّها فإّنه اْلقْلب
 أْكّره عّمي 

آوردنى ، و درود خدا بر او ، فرمود  دل ها را روى آوردن و پشت کردنى است ، پس دل ها را آنگاه به کار وا دارید که خواهشى دارند و روى 

 زیرا اگر دل را به اجبار به کارى وا دارى کور مى گردد

   196حکمت شماره 

 ضرورت پرهیز از خشم و انتقام اخالقى، اجتماعى

ْنتّقاّم فيقال لّى لْو صبرْ  ت و كان عليه السالم يقول متى أْشّفى غْيّظى إّذا غّضْبتأ ّحين أْعجّز عّن االّ
 أْم ّحين أْقّدر علْيّه فيقال لّى لْو عفْوت 

د  اگر صبر کنى بهتر و درود خدا بر او ، فرمود  چون خشم گیرم ، کى آن را فرو نشانم  در آن زمان که قدرت انتقام ندارم ، که به من بگوین

 است  یا آنگاه که قدرت انتقام دارم  که به من بگویند  اگر عفو کنى خوب است 

   197حکمت شماره 



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

584 

 پرهیز از بْخل ورزى اخالقى

هه قال هذا ما ٌٍ هذا ما بّخل بّّه اْلباّخلون و رّوي فّى خبٍر آخر أن  و قال عليه السالم و قْد مره بّقذٍر على مْزبل
ْمسّ   كْنتْم تتنافسون فّيّه بّاْلْ

رد روایت دیگرى نقل  این همان است که بخیالن به آن بخل مى ورزند ! و، از کنار مزیله اى عبور مى کردو درود خدا بر او ، فرمود  در سر راه 

 شد که این چیزى است که دیروز بر سر آن رقابت مى کردید!

   198حکمت شماره 

 اخالقى، اقتصادى عبرت آموزى از إتالف اموال

 و قال عليه السالم لْم يْذهْب ّمْن مالّك ما وعظك 
 نرفته استو درود خدا بر او ، فرمود  مالى که نابودى آن تو را پند مى دهد ، از دست 

  199حکمت شماره  

 روش درمان روح روانشناسى بالینى اخالقى، علمى

 و قال عليه السالم لْم يْذهْب ّمْن مالّك ما وعظك 
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 و درود خدا بر او ، فرمود  این دلها همانند تن ها خسته مى شوند ، براى نشاط آن به سخنان تازة حکیمانه روى بیاورید

   200حکمت شماره  

 ضرورت حکومت اعتقادى، سیاسى

ٍ يراد بّها باّطٌل  ّ كلّمٌ حقه ه  و قال عليه السالم لمها سّمع قْول اْلخواّرجّ ال حْكم إاّله لِلّ
 سخن حقّى است که از آن اراده باطل دارند ى گویند حکومت فقط از آنِ خداستو درود خدا بر او، فرمود  وقتى شنید که خوارج م

 201حکمت شماره   

 نکوهش اوباش انسان هاى شروراخالقى، اجتماعى

هّذين إّذا اْجتمعوا غلبوا و إّذا تفرهقوا لْم يْعرفوا و قّيل  ٌّ اْليْوغاّء هم ال و قال عليه السالم فّى ّصف
هّذين إّذا اْجتمعوا ضرهوا و إّذا تفرهقوا نفعوا فّقيل قْد عرْفنا مضرهة اْجتّماّعّهْم  بْل قال ع هم ال

إّلى بّنائّّه و ْلبنهاّء اْفتّراقّّهْم فقال يْرّجع أْصحاب اْلّمهّن إّلى ّمْهنتّّهْم فيْنتّفع النهاِ بّّهْم كرجوعّ افما مْنفعٌ 
هاّز إّلى مْخبّزّه  اجّ إّلى مْنسجّّه و اْلخب  النهسه
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چون پراکنده شوند شناخته نگردند و گفته و درود خدا بر او ، فرمود   در تعریف جمع اوباش ، فرمود آنان چون گرد هم آیند پیورز شوند ، و 

شد که امام فرمود آنان چون گرد هم آیند زیان رسانند و جون پراکنده شوند سود دهند، از امام پرسیدند چون اوباش گرد هم آیند زیان 

ارهاى خود باز مى گردند، و مردم رسانند را دانستیم ، اما چه سودى در پراکندگى آنان است ، فرمود صاحبان کسب و کار ، و پیشه وران به ک

 از تالش آنان سود برند ، بنّا به اسختن ساختمان ، و بافنده به کارگاه بافندگى ، و نانوا به نانوایى روى مى آورد

 202حکمت شماره   

 نکوهش انسان هاى شروراخالقى، اجتماعى

 و قال عليه السالم و أتّي بّجاٍن و معه غْوغاء فقال ال مْرحباً بّوجوٍه ال ترى إاّله ّعْند كلهّ سْوأٍة 
ها  و درود خدا بر او ، فرمود  جنایتکارى را حضور امام آوردند که جمعى اوباش هماره او بودند مباك مباد ، چهره هاى که جز به هنگام زشتى

 دیده نمى شوند

  

   203حکمت شماره  

 امدادهاى الهى و حفظ انسان اعتقادى، معنوى

جل  هيا بْينه و بْينه و إّنه اْلْ و قال عليه السالم إّنه مع كلهّ إّْنساٍن ملكْيّن يْحفظانّّه فإّذا جاء اْلقدر خل
 ٌٌ ٌٌ حّصين  جنه
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کنند، و چون تقدیر الهى فرا رسد، تنهایش مى گذارند که همانا و درود خدا بر او ، فرمود  با هر انسان دو فرشته است که او را حفظ مى 

 زمان عمر انسان ، سپرى گشته است

  204حکمت شماره  

 سیاسى واقع نگرى در مسائل سیاسى

ْمّر ال و لكّنهكما  ها شركاؤك فّى هذا اْلْ و قال عليه السالم و قْد قال له طْلحٌ و الزهبْير نبايّعك على أن
وّد  ٌّ و عْوناّن على اْلعْجّز و اْلْ ْستّعان  شّريكاّن فّى اْلقوهّة و االّ

 ما در حکومت شریك تو باشیم ، فرمود و درود خدا بر او ، فرمود  طلحه و زبیر خدمت امام آمدند و گفتند با تو بیعت کردیم که

 نه هرگز! بلکه شما در نیرو بخشیدن ، و یارى خواستن شرکت دارید، و دو یاورید به هنگام ناتوانى و درماندگى در سختى ها

  205حکمت شماره  

 یاد مرگ و پرهیز کارى اخالقى

هّذى إّْن قْلتْم سّمع و إّْن أْضمْرتْم علّم و باّدروا اْلمْوت  هقوا الِله ال هها النهاِ ات و قال عليه السالم أي
هّذى إّْن هرْبتْم ّمْنه أْدرككْم و إّْن أقْمتْم أخذكْم و إّْن نّسيتموه ذكركْم   ال
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گویید مى شنود ، و اگر پنهان دارید مى داند، و براى مرگى آماده باشید و درود خدا بر او ، فرمود  اى مردم ! از خدایى بترسید که اگر سخنى 

 که اگر از آن فرار کنید شما را مى یابد، و اگر بر جاى خود بمانید شما را مى گیرد ، و اگر فراموشش کنید شما را از یاد نبرد

  206حکمت شماره  

 اخالقى، اجتماعى بى توجهى به سپاسگذارى مردم

ٍء و قال عليه السالم ال يزههّدنهك فّى اْلمْعروّف مْن ال يْشكره لك فقْد يْشكرك علْيّه مْن ال يْستْمتّع بّشْي 
اكّّر أْكثر ّممها أضاع اْلكافّر و الِله يّحبه اْلمْحّسنّين   ّمْنه و قْد تْدّرك ّمْن شْكّر الشه

کو باز ندارد، زیرا هستند کسانى ، بى آن که از تو سودى برند تو را مى ستایند، چه و درود خدا بر او ، فرمود  ناسپاسى مردم تو را از کار نی

 بسا ستایش اندك آنان براى تو ، سودمندتر از ناسپاسى ناسپاسان باشد و خداوند نیکوکاران را دوست دارد

   207حکمت شماره 

 گنجایش نا محدود ظرف علمعلمى

هه يتهّسع بّّه   و قال عليه السالم كله ّوعاٍء يّضيق بّما جّعل فّيّه إاّله ّوعاء اْلّعْلّم فإّن
 و درود خدا بر او ، فرمود  هر ظرفى با ریختن چیزى در آن پر مى شود جز ظرف دانش که هر چه در آن جاى دهى ، وسعتش بیشتر مى شود

  208حکمت شماره  
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 اخالقى، اجتماعى ره آورد حلم و بردبارى

 و قال عليه السالم أوهل ّعوضّ اْلحلّيّم ّمْن ّحْلّمّه أنه النهاِ أْنصاره على اْلجاّهّل 
 و درود خدا بر او ، فرمود  نخستین پاداش بردبار از بردبارى اش آن که مردم در برابر نادان ، پشتیبان او خواهند بود

  209حکمت شماره  

 اخالقى، اجتماعى ارزش همانند شدن با خوبان

هه بّقْوٍم إاّله أْوشك أْن يكون ّمْنهْم  هه قله مْن تشب ْم فإّن
ه  و قال عليه السالم إّْن لْم تكْن حلّيماً فتحل

اب حسبه  و درود خدا بر او ، فرمود  اگر بردبار نیستی، خود را به بردبارى بنماى ، زیرا اندك است که خود را همانند مردمى کند و از جملة آنان

 نیاید

 210حکمت شماره   

 مراحل خودسازی اخالقى، تربیتى

و قال عليه السالم مْن حاسب نْفسه ربّح و مْن غفل عْنها خّسر و مْن خاف أّمن و مّن اْعتبر أْبصر و مْن 
 أْبصر فّهم و مْن فّهم علّم 
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که از خود غفلت کند زیان مى بیند ، و کسى که از خدا بترسد و درود خدا بر او ، فرمود  کسى که از خود حساب کشد ، سودى مى برد، و آن 

 ایمن باشد، و کسى که عبرت آموزد اگاهى یابد، و آن که آگاهى یابد مى فهمد ، و آن که بفهمد دانش آموخته است!

 211حکمت شماره   

 خبر از ظهور حضرت مهدى عج اعتقادى، سیاسى

ْنيا علْينا بْعد ّشماّسها عْطف الضهروِّ على ولّدها و تال عّقيب  و قال عليه السالم لتْعّطفنه الده
ًٌ و نْجعلهم اْلواّرثّين  ْرضّ و نْجعلهْم أئّمه هّذين اْستْضّعفوا فّى اْلْ  ذلّك و نّريد أْن نمنه على ال

 ربان گرددسپس این آیه را خواند، چونان شتر مادة بدخو که به بچه خود مه و درود خدا بر او ، فرمود  دنیا پس از سرکشی، به ما روى مى کند

 و اراده کردیم که بر مستضعفین زمین، منّت گذارده آنان را امامان و وارثان حکومت ها گردانیم

   212 حکمت شماره 

 اخالقى، تربیتى الگوهاى پرهیزکارى

ٌه مْن شمهر تْجّريداً و جده تْشّميراً و كمهش فّى مهٍل و بادر عْن وجٍل و  هقوا الِله تّقي و قال عليه السالم ات
ٌّ اْلمْرّجعّ  ه ٌّ اْلمْصدّر و ميب  نظر فّى كرهّة اْلمْوئّّل و عاقّب
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و خود را آماده کرده ، و در بهره بردن از فرصت  و درود خدا بر او ، فرمود  از خدا بترسید ، ترسیدن انسان وارسته اى که دامن به کمر زده

 ها کوشیده ، و هراسان در اطاعت خدا تالش کرده ، و در دنیاى زودگذر ، و پایان زندگى و عاقبت کار، به درستى اندیشیده است!

  213 حکمت شماره  

 ارزش هاى اخالقى اخالقى،اجتماعى،اقتصادى

لوه  ّفيّه و اْلعْفو زكاة الظهفرّ و السه ْعراضّ و اْلّحْلم فّدام السه و قال عليه السالم اْلجود حاّرِ اْلْ
ٌّ و قْد خاطر مّن اْستْينى بّرْأيّّه و الصهْبر يناّضل  ْستّشارة عْين اْلّهداي ّعوضك ّممهْن غدر و االّ

أّميٍر  نى تْرك اْلمنى و كْم ّمْن عْقٍل أّسيٍر تْحت هوىاْلّحْدثان و اْلجزع ّمْن أْعواّن الزهماّن و أْشرف اْليّ 
ٌٌ مْستفادٌة و ال تْأمننه ملواًل  ٌّ و اْلمودهة قراب  و ّمن التهْوفّيقّ ّحْفظ التهْجّرب

 بى نیازىو درود خدا بر او ، فرمود بخشندگى ، نگاهدارندة آبروست ، و شکیبایى با مصیبت هاى شب و روز و آن کس که با رأى خود احساس 

ازى یکند به کام خطرها افتد ، شکیبایى با مصیبت هاى شب و روز پیکار کند ، و بى تابی، زمان را در نابودى انسان یارى دهد ، و برترین بى ن

ه ب ترك آروزهاست، و چه بسا عقل که اسیر فرمانروایى هوس است؛ حفظ و به کار گیرى تجربه رمز پیروزى است، و دوستى نوعى خویشاوندى

 دست آمده است ، و به آن کس که به ستوده آمده و توان تحمل ندارد اعتماد نکن

  214 حکمت شماره  

 خود پسندى آفت عقل اخالقى
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اّد عْقلّّه   و قال عليه السالم عْجب اْلمْرّء بّنْفّسّه أحد حسه
 و درود خدا بر او، فرمود  خود پسندى یکى از حسودان عقل است

  215 حکمت شماره  

 تحمل مشکالت و خشنودى اخالقى، تربیتى

لّم تْرض أبداً   و قال عليه السالم أْغضّ على اْلقذى و اْلْ
 و درود خدا بر او، فرمود  چشم را از سختیِ خوار و خاشاك و رنج ها فروبند تا همواره خشنود باشی

  216 حکمت شماره  

 اخالقى، علمى نرمخویى و کامیابى

 و قال عليه السالم مْن الن عوده كثفْت أْغصانه 
 و درود خدا بر او ، فرمود  کسى که درخت شخصیت او نرم و بى عیب باشد، شاخ و برگش فراوان است

  217 حکمت شماره  
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 اخالقى، سیاسى اختالف، آفت اندیشه

 و قال عليه السالم اْلّخالف يْهّدم الرهْأي 
 اختالف نابود کنندة اندیشه استو درود خدا بر او ، فرمود  

  218حکمت شماره  

 اخالقى، سیاسى قدرت و تجاوز کارى

 و قال عليه السالم مْن نال اْستطال 
 و درود خدا بر او ، فرمود  کسى که به نوایى رسید تجاوز کار شد

 219حکمت شماره   

 دگرگونى روزگار و شناخت انسان ها اخالقى، علمى

ْحواّل ّعْلم جواّهّر الرهّجاّل  ّب اْلْ
ه  و قال عليه السالم فّى تقل

 و درود خدا بر او ، فرمود  در دگرگونى روزگار، گوهر شخصیت مردان شناخته مى شود
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  220 حکمت شماره  

 اخالقى، اجتماعى حسادت ، آفت دوستى

 و قال عليه السالم حسد الصهّديقّ ّمْن سْقّم اْلمودهّة 
 خدا بر او ، فرمود  حسادت بر دوست، از آفات دوستى استو درود 

  221حکمت شماره  

 آرزوها آفت اندیشه اخالقى

 و قال عليه السالم أْكثر مصاّرعّ اْلعقوّل تْحت بروقّ اْلمطاّمعّ 
 و درود خدا بر او ، فرمود  قربانگاه اندیشه ها ، زیر برق آرزوهاست

  222حکمت شماره  

 اخالقى، قضایى قضاوتعدالت در 

نهّ 
ٌّ بّالظه  و قال عليه السالم لْيس ّمن اْلعْدّل اْلقضاء على الثهّق
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 و درود خدا بر او ، فرمود  داوریِ با گمان بر افراد مورد اطمینان ، دور از عدالت است

  223حکمت شماره  

 آینده دردناك ستمکاران اخالقى، سیاسى

 و قال عليه السالم بّْئس الزهاد إّلى اْلمعاّد اْلعْدوان على اْلّعباّد 
 و درود خدا بر او ، فرمود  بدترین توشه براى قیامت ، ستم بر بندگان است

   224 حکمت شماره 

 خالقى، اجتماعى ا بى توجهى به بدى بدکاران

 و قال عليه السالم ّمْن أْشرّف أْعماّل اْلكّريّم غْفلته عمها يْعلم 
 و درود خدا بر او ، فرمود  خود را به بى خبرى نمایاندن از بهترین کارهاى بزرگواران است

   225 حکمت شماره 

 اخالقى، اجتماعى حیاء و عیب پوشى
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 و قال عليه السالم مْن كساه اْلحياء ثْوبه لْم ير النهاِ عْيبه 
 و درود خدا بر او ، فرمود  آن کس که لباس حیاء بپوشد، کسى عیب او را نبیند

   226حکمت شماره  

 اخالقى، اجتماعى برخى از ارزش هاى اخالقى

 ٌّ ْفضاّل تْعظم يْكثر اْلموا و قال عليه السالم بّكْثرّة الصهْمّت تكون اْلهْيبٌ و بّالنهصف ّ ّصلون و بّاْلْ
ٌّ يْقهر الْ  يرّة اْلعاّدل ّ ْؤدد و بّالسه ْقدار و بّالتهواضعّ تتّمه النهّْعمٌ و بّاْحتّماّل اْلمؤّن يّجب السه مناّوئ و بّاْلّحْلّم اْلْ

ْنصار علْيهّ  ّفيّه تْكثر اْلْ  عّن السه
انسان بیشتر شود، و با انصاف بودن ، دوستان را فراوان و با بخشش ، قدر و منزلت انسان و درود خدا بر او ، فرمود  با سکوت بسیار ، وقار 

ا و ب باال رود، و با فروتنى ، نعمت کامل شود، و با پرداخت هزینه ها، بزرگى و سرورى ثابت گردد، و روش عادالنه ، مخالفان را در هم شکند ،

 ردندشکیبایى در برابر بى خرد، یاران انسان زیاد گ

   227 حکمت شماره 

 اخالقى، بهداشتى حسادت و بیماری



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

597 

ْجساّد  ٌّ اْلْ اّد عْن سالم ٌّ اْلحسه  و قال عليه السالم اْلعجب لّيْفل
 درود خدا بر او ، فرمود  شگفتا که حسودان از سالمتى خود غافل مانده اند!!

   228 حکمت شماره 

 اخالقى، اجتماعى طمع ورزى و خوارى

لهّ   و قال عليه السالم الطهاّمع فّى ّوثاقّ الذه
 و درود خدا بر او ، فرمود  طمعکار همواره زبون و خوار است

   229 حکمت شماره 

 اعتقادى، معنوى ارکان ایمان

ْركاّن  هّساّن و عمٌل بّاْلْ ٌٌ بّاْلقْلّب و إّْقراٌر بّالل يمان مْعّرف ّ يماّن فقال اْلْ ّ  و سئّل عّن اْلْ
 جواب ایمان، بر شناخت با قلب، اقرار با زبان عمل با اعظاء و جوارح استوار استفرمود  در مورد ایمان پرسیدند درود خدا بر او ،و 

  230 حکمت شماره  
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 ارزش ها و ضد ارزش هااخالقى، اجتماعى

ّ ساّخطاً و مْن أْصبح  ْنيا حّزيناً فقْد أْصبح لّقضاّء الِله و قال عليه السالم مْن أْصبح على الده
هاً فتواضع له لّّيناه ذهب ثلث ًٌ نزلْت بّّه فقْد أْصبح يْشكو ربهه و مْن أتى غنّي ا ّدينّّه و يْشكو مّصيب

ّ هزواً و مْن لّهج قْلبه بّ مْن قرأ اْلقْرآن فمات فدخل النهار فهو ّممهْن كان يتهّخذ آيا ْنيا تّ الِله ّ الده حبه
هه و ّحْرصٍ ال يْتركه و أمٍل ال يْدّركه   اْلتاط قْلبه ّمْنها بّثالثٍ همهٍ ال يّيب

 زو درود خدا بر او ، فرمود  کسى که از دنیا اندوهناك مى باشد، از قضاء الهى خشمناك است، و آن کس که از مصیبت وارد شده شِکْوه کند ا

خدا شکایت کرده، و کسى که نزد توانگرى رفته و به خاطر سرمایه اش برابر او فروتنى کند ، دو سوم دین خود را از دست داده است، و آن 

ى تکس که قرآن بخواند و وارد آتش جهنم شود حتماً از کسانى است که آیات الهى را بازیچه قرار داده است ، و آن کس که قلب او با دنیا پرس

 ند خورد، همواره جانش گرفتار سه مشکل است، اندوهى رها نشدنى ، و آرزوئى نایافتنیپیو

  231 حکمت شماره  

 اخالقى، اقتصادى ارزش قناعت و خوش خلقى

هّ   و بّحْسّن اْلخلقّ نّعيماً و سئّل ع عْن قْولّّه تعالى فلنْحيّينهه حياًة طي
ٌّ مْلكاً ًٌ فقال ّهي و قال عليه السالم كفى بّاْلقناع ب

 اْلقناعٌ 
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یر آیه ، و درود خدا بر او ، فرمود  آدمى را قناعت براى دولتمندى ، و خوش خلقى براى فراوانى نعمت ها کافى است  از امام سؤال شد تفس

 فلْنحْیینه حیاة طیّبة چیست فرمود آن زندگى با قناعت است 

  232 حکمت شماره  

 راه به دست آوردن روزىاقتصادى

هه أْخلق لّْلّينى و أْجدر بّّإْقباّل اْلحظهّ علْيّه  ّذى قْد أْقبل علْيّه الرهّْزق فإّن
ه  و قال عليه السالم شاّركوا ال

با آن کس که روزى به او روى آورده شراکت کنید که او توانگرى را سزاوار تر، و روى آمدن روزگار خویش را و درود خدا بر او ، فرمود  

 شایسته تر است

  233 حکمت شماره  

 اخالقى، اقتصادى تعریف عدل و إحسان

ْحسان التهفضه  ّ ّْنصاف و اْلْ ْحساّن اْلعْدل اْلْ ّ  ل و قال عليه السالم فّى قْولّّه تعالى إّنه الِله يْأمر بّاْلعْدّل و اْلْ
و درود خدا بر او ، فرمود  در تفسیر آیه  سوره نحل خدا به عدل و احسان فرمان مى دهد فرمود عدل ، همان انصاف ، و احسان، همان بخشش 

 است

  234 شماره حکمت  
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 اخالقى، اقتصادى ره آورد إنفاق

ٌّ و قال عليه السالم مْن يْعّ  بّاْليّد اْلقصّ  ذلك أن ما ينفقه  قال الرضى و معنى يرّة يْع  بّاْليّد الطهّويل
و  المرء من ماله فى سبيل الخير و البر و إن كان يسيرا فإن هللا تعالى يجعل الجزاء عليه عظيما كثيرا
يرة و اليدان هاهنا عبارة عن النعمتين ففرق ع بين نعمٌ العبد و نعمٌ الرب تعالى ذكره بالقص

أضعافا  عم هللا أبدا تضعف على نعم المخلوقالطويلٌ فجعل تلك قصيرة و هذه طويلٌ ْلن ن
 كثيرة إذ كانت نعم هللا أصل النعم كلها فكل نعمٌ إليها ترجع و منها تنزع 

مى گویم معنى سخن این است که آنچه انسان از اموال  ببخشد، از دستى بلند پاداش گیرد و درود خدا بر او ، فرمود آن کس که با دست کوتاه

یکى انفاق مى کند، هر چند کم باشد، خداوند پاداش او را بسیار مى دهد، و منظور از دو دست در اینجا دو نعمت است که خود در راه خیر و ن

ا رامام علیه السالم بین نعمت پروردگار ، و نعمت از ناحیه انسان، را با کوتاهى و بلندى فرق گذاشته است که نعمت و بخشش از ناحیه بنده 

خداوند را بلند قرار داده است ، بدان جهت که نعمت خدا همیشگى و چند برابر نعمت مخلوق است، چرا که نعمت خداوند کوتاه ، و از ناحیه 

 اصل و اساس تمام نعمت ها است، بنابراین تمام نعمت ها به نعمت هاى خدا باز مى گردد، و از آن سرچشمه مى گیرد

  235 حکمت شماره  

 اخالقى،اجتماعى، سیاسى پرهیز از آغاز گرى در مبارزه
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ْبنّّه اْلحسّن ع ال تْدعونه إّلى مبارزٍة و إّْن دّعيت إّلْيها فأّجْب فّإنه الدهاّعي إّلْيها  و قال عليه السالم الّ
 باغٍ و اْلباّغي مْصروعٌ 

دعوت به نبرد خواندند بپذیر، زیرا و درود خدا بر او ، فرمود  به فرزندش امام مجتبى ع فرمود کسى را به پیکار دعوت نکن ، اما اگر تو را 

 آغازگر پیکار تجاوزکار شکست خورده است

  236 حکمت شماره  

 تفاوت اخالقى مردان و زنان اخالقى، علمى

و قال عليه السالم ّخيار ّخصاّل النهّساّء ّشرار ّخصاّل الرهّجاّل الزهْهو و اْلجْبن و اْلبْخل فّإذا كانّت 
ًٌ حّفظْت مالها و مال بْعلّها و إّذا  اْلمْرأة مْزهوهًة لْم تمكهّْن ّمْن نْفّسها و إّذا كانْت بّخيل

ًٌ فّرقْت ّمْن كلهّ شيْ   ٍء يْعّرض لها كانْت جبان
د خدا بر او ، فرمود  برخى از نیکوترین خلق و خوى زنان، زشت ترین اخالقى مردان است، مانند تکبر ، ترس ، بخل  هرگاه زنى متکبر و درو

باشد، بیگانه را به حریم خود راه نمى دهد ، و اگر بخیل باشد اموال خود و شوهرش را حفظ مى کند، و چون ترسان باشد از هر چیزى که به 

 یان رساند فاصله مى گیردآبروى او ز

   237 حکمت شماره 
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 اخالقى نشانة خردمندى

ْي  هّذى يضع الشه  ال قْد فعْلتء مواّضعه فّقيل فّصْف لنا اْلجاّهل فقو قّيل له ّصْف لنا اْلعاقّل فقال ع هو ال
ذ كان ء مواضعه فكأن ترك صفته صفٌ له إقال الرضى يعنى أن الجاهل هو الذى ال يضع الشي

 بخالف وصف العاقل 
 پس و درود خدا بر او ، فرمود  به امام گفتند، عاقل را به ما بشناسان ، پاسخ داد خردمند آن است که هر چیزى را در جاى خود مى نهد گفتند

عرفى خردمند، جاهل را نیز شناساندم  یعنى جاهل کسى که هر چیزى را در جاى خود نمى گذارد ، بنابراین با جاهل را تعریف کن فرمود با م

 ترك معرفى مجدد جاهل را شناساند

  238 حکمت شماره  

 اخالقى، اعتقادى زشتى دنیاى حرام

ّ لدْنياكْم هّذّه أْهون فّى عْينّى ّمْن ّعراقّ ّخْنّزيٍر فّى يّد مْجذوٍم   و قال عليه السالم و الِله
ى و درود خدا بر او ، فرمود به خدا سوگند ! این دنیاى شما که به انواع حرام آلوده است ، در دیدة من از استخوان خوکى که در دست بیمار

 جذامى باشد، پست تر است!

   239 حکمت شماره  
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 عبادی، معنوى اقسام عبادت

ًٌ ف اّر و إّنه قْوماً عبدوا الِله رْهب ًٌ فتّْلك ّعبادة التهجه تّْلك و قال عليه السالم إّنه قْوماً عبدوا الِله رْغب
ْحراّر   ّعبادة اْلعبّيّد و إّنه قْوماً عبدوا الِله شْكراً فتّْلك ّعبادة اْلْ

فرمود  گروهى خدا را به امید بخشش پرستش کردند، که این پرستش بازرگانان است، و گروهى او را از روى ترس عبادت و درود خدا بر او ، 

 کردند که این عبادت بردگان است، و گروهى خدا را از روى سپاسگذارى پرستیندند و این پرستش آزادگان است

  240 حکمت شماره  

 اجتماعىخالقى،  ا مشکالت تشکیل خانواده

هه ال بده ّمْنها  هها و شره ما فّيها أن  و قال عليه السالم اْلمْرأة شرٌّ كل
 و درود خدا بر او ، فرمود  زن و زندگى همه اش زحمت و دردسر است و زحمت بارتر اینکه چاره اى جز بودن با او نیست

   241 حکمت شماره 

 اخالقى، اجتماعى زشتى سْستى و سخن چینى

هع الصهّديق  هع اْلحقوق و مْن أطاع اْلواّشي ضي  و قال عليه السالم مْن أطاع التهوانّي ضي
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 و درود خدا بر او ، فرمود  هر کس تن به سستى دهد ، حقوق را پایمال کند ، و هر کس سخن چین را پیروى کند دوستى را به نابودى کشاند

  242حکمت شماره  

 اخالقى، سیاسى غضب و ویرانى

الم عن قال الرضى و يروى هذا الكفّى الدهاّر رْهٌن على خرابّها  قال عليه السالم اْلحجر اْليّصيب و
 النبى ص و ال عجب أن يشتبه الكالمان ْلن مستقاهما من قليب و مفرغهما من ذنوب 

خدا نقل شده است، و اینکه سخن پیامبر این سخن از رسول ایة ویران شدن آن است و درود خدا بر او ، فرمود  سنگ غضبى در بناى خانه، م

 ص و على علیه السالم شبیه یکدیگرند جاى شگفتى نیست براى اینکه هر دو از یك جا سرچشمه گرفته و در دو ظرف ریخته شده است

  243حکمت شماره  

 آیندة دردناك ستمکاران سیاسى

 و قال عليه السالم يْوم اْلمْظلوّم على الظهالّّم أشده ّمْن يْوّم الظهالّّم على اْلمْظلوّم 
 و درود خدا بر او ، فرمود  روزى که ستمدیده از ستمکار انتقام کشد، سخت تر از روزى است که ستمکار بر او ستم روا مى داشت

   244 حکمت شماره 
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 اعتقادىارزش ترس از خداونداخالقى، 

ّ ّسْتراً و إّْن رقه  هقّ الِله بْعض التهقى و إّْن قله و اْجعْل بْينك و بْين الِله  و قال عليه السالم ات
 و درود خدا بر او ، فرمود  از خدا بترس هر چند اندك ؛ و میان خود و خدا پرده اى قرار ده هر چند نازك!

   245 حکمت شماره 

 علمى روش صحیح پاسخگویى

 و قال عليه السالم إّذا اْزدحم اْلجواب خّفي الصهواب 
 و درود خدا بر او ، فرمود  هر گاه پاسخ ها همانند و زیاد شد ، پاسخ درست پنهان گردد

   246 حکمت شماره 

 اعتقادى،اجتماعى مسئولیت نعمت هاى الهى

ٌٍ حقهاً فمْن أدهاه زاده ّمْنها و مْن قصهر فّيّه خاطر بّزواّل نّْعمتّّه  ّ فّى كلهّ نّْعم ه  و قال عليه السالم إّنه لِلّ
خطر و درود خدا بر او ، فرمود  خدا را در هر نعمتى حقّى است، هر کس آن را بپردازد ، فزونى یابد، و آن کس که نپردازد و کوتاهى کند، در 

 ر گیردنابودى قرا
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  247 حکمت شماره  

 کاستى قدرت و کنترل شهوت اخالقى، علمى

ْهوة  هّت الشه  و قال عليه السالم إّذا كثرتّ اْلمْقّدرة قل
 و درود خدا بر او ، فرمود  هنگامى که توانایى فزونى یابد، شهوت کاستى گیرد

  248 حکمت شماره  

 هشدار از پْشت کردن نعمت ها معنوى

 و قال عليه السالم اْحذروا نّفار النهّعّم فما كله شاّرٍد بّمْردوٍد 
 و درود خدا بر او ، فرمود  از فرار نعمت ها بپرهیزید ، زیرا هر گریخته اى باز نمى گردد

  249 حکمت شماره  

 ره آورد سخاوت اقتصادى، اجتماعى

 و قال عليه السالم اْلكرم أْعطف ّمن الرهّحّم 
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 خدا بر او ، فرمود  بخشش بیش از خویشاوندى محبت مى آوردو درود 

  250حکمت شماره   

 تقویت خوش بینى هااخالقى، اجتماعى

ْق ظنهه   و قال عليه السالم مْن ظنه بّك خْيراً فصدهّ
 و درود خدا بر او ، فرمود  چون کسى به تو گمان نیك بْرد ، خوشبینى او را تصدیق کن

   251حکمت شماره  

 بهترین عمل هااخالقى، تربیتى

ْعماّل ما أْكرْهت نْفسك علْيّه   و قال عليه السالم أْفضل اْلْ
 و درود خدا بر او ، فرمود  بهترین کارها آن است که با ناخشنودى در انجام آن بکوشی

   252 حکمت شماره 

 خداشناسى در حوادث روزگار اعتقادى
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 و قال عليه السالم عرْفت الِله سْبحانه بّفْسخّ اْلعزائّّم و حلهّ اْلعقوّد و نْقضّ اْلّهمّم 
 و درود خدا بر او ، فرمود  خدا را از سْست شدن اراده هاى قوى ، گشوده شدن گره هاى دشوار ، و درهم شکسته شدن تصمیم ها ، شناختم

 253حکمت شماره   

 دنیا و آخرت اخالقى، اعتقادىتلخى ها و شیرینى هاى 

ّخرّة  ْنيا مرارة اآلْ ّخرّة و حالوة الده ْنيا حالوة اآلْ  و قال عليه السالم مرارة الده
 و درود خدا بر او ، فرمود تلخکامى دنیا، شیرینى آخرت، و شیرینى دنیاى حرام، تلخى آخرت است

  254حکمت شماره  

 فسلفة احکام الهى اخالقى،اجتماعى،اعتقادى

ْرّك و الصهالة تْنّزيهاً عّن اْلكّْبّر و الزهكاة  ّ يمان تْطّهيراً ّمن الشه ّ و قال عليه السالم فرض الِله اْلْ
ْسالّم و اْلْ  ّ يّن و اْلجّهاد ّعزهاً لّْلْ ًٌ لّلدهّ ّْخالصّ اْلخْلقّ و اْلحجه تْقّرب يام اْبتّالًء ْلّ  لّلرهّْزقّ و الصهّ

ْمر بّاْلمْعروّف تْسبّيباً
 ًٌ ماّء  مْصلح فهاّء و ّصلٌ الرهّحّم مْنماًة لّْلعدّد و اْلّقصاص حْقناً لّلدهّ لّْلعوامهّ و النهْهي عّن اْلمْنكرّ رْدعاً لّلسه

ٌّ إّيجاباً لّْلّعفه  ّرق ٌّ و و إّقامٌ اْلحدوّد إّْعظاماً لّْلمحاّرّم و تْرك شْربّ اْلخْمّر تْحّصيناً لّْلعْقّل و مجانبٌ السه
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هاداتّ اْسّتْظهاراً عتْرك الزهّنى تحْ  هّواّط تْكثّيراً لّلنهْسّل و الشه لى ّصيناً لّلنهسّب و تْرك الل
مانٌ  الم أماناً ّمن اْلمخاّوّف و اْلْ ْدقّ و السه اْلمجاحداّت و تْرك اْلكّذبّ تْشّريفاً لّلصهّ

 ٌّ مام ّ ٌّ و الطهاعٌ تْعّظيماً لّْلْ مه  نّظاماً لّْلْ
ایمان را براى پاکسازى دل از شرك ، و نماز را براى پاك بودن از کبر و خودپسندى و زکات را عامل فزونى روزی، و درود خدا بر او ، فرمود خدا 

ى و روزه را براى آزمودن اخالص بندگان ، و حج را براى نزدیکى و همبستگى مسلمانان ، و جهاد را براى عزت اسالم، و امر به معروف را برا

نهى از منکر را براى بازداشتن بى خردان از زشتى ها ، صلة رحم را براى فراوانى خویشاوندان ، و قصاص را براى اصالح توده هاى ناآگاه ، و 

واهى پاسدارى از خون ها، و اجراى حدود را براى تحقق عفّت ، و ترك زنا را براى سالمت نسل آدمى ، و ترك لواط را براى فزونى فرزندان ، و گ

دن حقوق انکار شده ، و ترك دروغ را براى حرمت نگهداشتن راستى ، و سالم کردن را براى امنیت از ترس ها، و دادن را براى به دست آور

 امامت را براى سازمان یافتن امور امت، و فرمانبردارى از امام را براى بزرگداشت مقام رهبری، واجب کرد

  255 حکمت شماره  

 روش سوگند دادن ستمکار سیاسى، اعتقادى

هه بّري ّ وو كان عليه السالم يقول أْحّلفوا الظهالّم إّذا أرْدتْم يّمينه بّأن هه  ٌء ّمْن حْوّل الِله قوهتّّه فإّن
هه قْد  ن هّذى ال إّله إاّله هو لْم يعاجْل ْلّ ّ ال إّذا حلف بّها كاّذباً عوّجل اْلعقوبٌ و إّذا حلف بّالِله

 وحهد الِله تعالى 
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آنگاه که خواستید ستمکارى را سوگند دهید از او بخواهید که بگوید  از جنبش و نیروى الهى بیزار است زیرا اگر   و درود خدا بر او ، فرمود

به دروغ سوگند خورد، پس از بیزارى ، در کیفر او شتاب شود، اما اگر در سوگند خود بگوید  به خدایى که جز او خدایى نیست در کیفرش 

 گانگى یاد کردشتاب نگردد، چه او خدا را به ی

   256 حکمت شماره 

 اقتصادى تالش در انفاقهاى اقتصادى

  و قال عليه السالم يا اْبن آدم كْن وّصيه نْفّسك فّى مالّك و اْعمْل فّيّه ما تْؤثّر أْن يْعمل فّيّه ّمْن بْعّدك
 اى عمل کن که دوست دارى پس از مرگت عمل کنندو درود خدا بر او ، فرمود  اى فرزند آدم ! خودت وصى مال خویش باش، امروز به گونه 

   257 حکمت شماره 

 اخالقى، اجتماعى تندخویى و جنون

نه صاّحبها يْندم فإّْن لْم يْندْم فجنونه مْستْحكٌّم   و قال عليه السالم اْلّحدهة ضْرٌب ّمن اْلجنوّن ْلّ
زیرا که تندخو پشیمان مى شود، و اگر پشیمان نشد پس دیوانگى او پایدار و درود خدا بر او، فرمود تندخویى بى مرود نوعى دیوانگى است ، 

 است

  258 حکمت شماره  
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 اخالقى، بهداشتى حسادت و بیمارى

ٌّ اْلحسّد  ه  و قال عليه السالم ّصحهٌ اْلجسّد ّمْن قّل
 و درود خدا بر او ، فرمود  سالمت تن در دورى از حسادت است

 259حکمت شماره   

 اخالقى، اجتماعى شاد کردن دیگران اخالق خانوادهراه 

ّ يا كمْيل مْر أْهلك أْن يروحوا فّى كْسبّ اْلمكاّرّم و يْدلّجوا  و قال عليه السالم لّكمْيّل ْبّن ّزياٍد النهخّعيه
ْصوات ما ّمْن أحٍد أْودع قْلباً سروراً إاّله و خلق هّذى وّسع سْمعه اْلْ ٌّ مْن هو نائٌّم فوال لِله ا فّى حاج

ٌٌ جرى إّلْيها كاْلماّء فّى اْنّحداّرّه حتهى يْطردها  روّر لْطفاً فإّذا نزلْت بّّه نائّب له ّمْن ذلّك السه
بّّل  ّ  عْنه كما تْطرد غّريبٌ اْلْ

از خفتگان بکوشند  و درود خدا بر او ، فرمود  اى کمیل ! خانواده ات را فرمان ده که روزها در به دست آوردن بزرگوارى ، و شب ها در رفع نی

سوگند به خدایى که تمام صداها را مى شنود، هر کس دلى را شاد کند، خداوند از آن شادى لطفى براى او قرار دهد که به هنگام مصیبت چون 

 آب زاللى بر او باریدن گرفته و تلخى مصیبت را بزداید چنان که شتر غریبه را از چراگاه دورسازند

  260 حکمت شماره  
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 اخالقى، اقتصادى صدقه و توانگرى

 ٌّ  و قال عليه السالم إّذا أْملْقتْم فتاّجروا الِله بّالصهدق
 و درود خدا بر او ، فرمود هرگاه تهیدست شدید ، با صدقه دادن ، با خدا تجارت کنید

   261 حکمت شماره  

 اخالقى،اجتماعى، سیاسى شناخت جایگاه وفادارى

 ّ ّ و اْليْدر بّأْهّل اْليْدّر وفاٌء ّعْند الِله ْهّل اْليْدّر غْدٌر ّعْند الِله  و قال عليه السالم اْلوفاء ْلّ
 و درود خدا بر او ، فرمود  وفادارى با خیانتکاران نزد خدا نوعى خیانت ، و خیانت به خیانتکاران نزد خدا وفادارى است

   262 حکمت شماره 

 دادن هان خدا اعتقادى، معنوىپرهیز از مهلت 

ْتّر علْيّه و مْفتوٍن بّحْسّن اْلقْوّل فّيّه و م ْحساّن إّلْيّه و مْيروٍر بّالسه ّ ا اْبتلى و قال عليه السالم كْم ّمْن مْستْدرجٍ بّاْلْ
ْمالّء له  قال الرضى و قد مضى هذا الكالم فيما تقدم إال أن فيه  ّ اهنا زيادة هالِله سْبحانه أحداً بّّمْثّل اْلْ

 جيدة مفيدة 
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د رو درود خدا بر او، فرمود بسا احسان پیاپى خدا، گناهکار را گرفتار کند و پرده پوشى خدا او را مغرور سازد ، و با ستایش مردم فریب خو

 و خدا هیچ کس را همانند مهلت دادن ، مورد آزمایش قرار نداد

   263 حکمت شماره  

 السالم سیاسى، تاریخىمظلومیت امام على علیه 

ْنباّر فخرج بّنْفّسّه ماّشياً حتهى أتى ال نهخْيلٌ و و قال عليه السالم لمها بليه إّغارة أْصحابّ معاّويٌ على اْلْ
ْيف تْكفوننّى فقال ما تْكفوننّى أْنفسكْم فكْلمْؤّمنّين نْحن نْكّفيكهْم أْدركه النهاِ و قالوا يا أّمير ا
هنّى اْليوْ غْيركْم إّْن كانّت الره  هنّى م ْلْشكو حْيفعايا قْبلّى لتْشكو حْيف رعاتّها و إّن هتّى كأن  رّعي
فلما قال عليه السالم هذا القول فى كالم طويل قد وّ اْلمْوزوع و هم اْلوزعٌ اْلمقود و هم اْلقادة أ

ذكرنا مختاره فى جملٌ الخطب تقدم إليه رجالن من أصحابه فقال أحدهما إنى ال أملك إال 
 ّريد و أْين تقعاّن ّممها أؤمنين ننقد له فقال عليه السالم نفسى و أخى فمر بأمرك يا أمير الم

 امى کوفهو درود خدا بر او ، فرمود  آن هنگام که تهاجم یاران معاویه به شهر انبار، و غارت کردن آن را شنید ، تنها و پیاده به طرف پادگان نظ

شما از انجام کار خود درمانده اید!  ما آنان را کفایت مى کنیم، فرموداو رسانده ، گفتند اى امیر مؤمنان نخلیه حرکت کرد ، مردم خود را به 

 ،چگونه کار دیگرى را برایم کفایت مى کنید اگر رعایاى پیش از من از ستم حاکمان مى نالیدند، امروز از رعیت خود مى نالم، گویى من پیرو

وقتى سخن امام در یك سخنرانى طوالنى که برخى از آن را در ضمن خطبه هاى گذشته آنان فرمانروایانندا من محکوم و وآنان حکمرانند، ی
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چه آوردیم به اینجا رسیددو نفر از یاران جلو آمدند و یکى گفت من جز خود و برادرم را در اختیار ندارم، اى امیر مؤمنان فرمان ده تا هر 

 و آنچه من خواهم کجا!خواهى انجام دهم، امام فرمود شما کجا 

 264حکمت شماره   

 فسلفة احکام الهى اعتقادى

 ٌٍ  و قّيل إّنه اْلحاّرث ْبن حْوٍط أتاه فقال أ ترانّى أظنه أْصحاب اْلجمّل كانوا على ضالل
فقال عليه السالم يا حاّرث إّنهك نظْرت تْحتك و لْم تْنظْر فْوقك فّحْرت إّنهك لْم 

هّى أْعتّزل مع سّعيّد ْبنّ قال اْلحاّرث ف ّف اْلباّطل فتْعّرف مْن أتاه مْن أتاه و لْم تْعرّ تْعّرّف اْلحقه فتْعّرف   فإّن
 ّ ّ ْبن عمر لْم يْنصرا اْلح ْبّن عمر فقال عليه السالم مالٍّك و عْبّد الِله قه و لْم يْخذال إّنه سّعيداً و عْبد الِله

 اْلباّطل 
نزد امام آمد و گفت آیا چنین پندارى که من اصحاب جمل را گمراه مى دانم چنین نیست، امام فرمود و درود خدا بر او ، فرمود حارث بن حوت 

 ىاى حارث ! تو زیر پاى خود را دیدى ، اما به پیرامونت نگاه نکردی، پس سرگردان شدی، تو حق را نشناختى تا بدانى که اهل حق چه کسانى م

همانا رمودفحارث گفت من و سعد بن مالك و عبداهلل بن عمر، از جنگ کنار مى رویم ، امام یان را بدانینشناختى تا باطل گراباشند و باطل را نیز 

 سعد و عبداهلل بن عمر ، نه حق را یارى کردند، نه باطل را خوار ساختند

   265 حکمت شماره 
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 سیاسى مشکل هم نشینى با قدرتمندان

سّد يْيب  بّمْوقّّعّه و هو أْعلم بّمْوّضّعّه  ْلطاّن كراكّّب اْلْ  و قال عليه السالم صاّحب السه
و درود خدا بر او، فرمود همنشین پادشاه، شیرسوارى را ماند که دیگران حسرت منزلت او را دارند، ولى خود مى داند که در جاى خطرناکى 

 قرار گرفته است

 266حکمت شماره   

 اخالقى، اجتماعى به بازماندگان دیگراننیکى 

 و قال عليه السالم أْحّسنوا فّى عّقّب غْيّركْم تْحفظوا فّى عّقّبكْم 
 و درود خدا بر او ، فرمود به بازماندگان دیگران نیکى کنید، تا حرمت بازماندگان شما را نگاه دارند

 267حکمت شماره   

 گفتار حکیمان و درمان علمى، درمانى  

و قال عليه السالم إّنه كالم اْلحكماّء إّذا كان صواباً كان دواًء و إّذا كان خطًأ 
 كان داًء 
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 و درود خدا بر او ، فرمود گفتار حکیمان اگر درست باشد درمان  ، و اگر نادرست باشد، درد جان است

 268حکمت شماره   

 علمى دادن پاسخ صحیح روش

يمان فقال عليه السالم إّذا كان اْليد فْأتّنّى حتهى أْخبّرك على أْسماعّ و سأله رجٌل أْن يعرهّفه  ّ  النهاِّ فإّْن اْلْ
اّردّة يْنقفها هذا و و ّطئها هذا يخْ  نّسيت مقالتّى حّفظها علْيك غْيرك فإّنه اْلكالم كالشه
 قد ذكرنا ما أجابه به فيما تقدم من هذا الباب و هو قوله اْليمان على أربع شعب 

در پاسخ فرمودند فردا نزد من بیا تا در جمع مردم پاسخ گویم ، که اگر مام پرسید که ایمان را تعریف کندرود خدا بر او ، فرمود شخصى از او 

 تو گفتارم را فراموش کنى و دیگرى آن را در خاطرش بسپارد ، زیرا گفتار چونان شکار رمنده است، یکى آن را به دست آورد، و دیگرى آن را

 دست مى دهد از

  269 حکمت شماره  

 معنوى اعتقادى، روزى کسب در ورزى حرص از پرهیز

هه إّْن  ّذى قْد أتاك فإّن
ه هّذى لْم يْأتّك على يْوّمك ال و قال عليه السالم يا اْبن آدم ال تْحّمْل همه يْوّمك ال

 يك ّمْن عمّرك يْأتّ الِله فّيّه بّّرْزقّك 
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فرزند آدم ! اندوه روز نیامده را بر اِمروزت میفزا ، زیرا اگر روزِ نرسیده، از عمر تو باشد خدا روزى تو را خواهد  و درود خدا بر او ، فرمود اى

 رساند

 270حکمت شماره   

 اعتدال در دوستى ها و دشمنى هااخالقى،اجتماعى، سیاسى

و قال عليه السالم أْحّبْب حبّيبك هْوناً ما عسى أْن يكون بّييضك يْوماً ما و أْبّيْض بّييضك 
 هْوناً ما عسى أْن يكون حبّيبك يْوماً ما 

و درود خدا بر او ، فرمود در دوستى با دوست مدارا کن، شاید روزى دشمن تو گردد، و در دشمنى با دشمن نیز مدارا کن ، زیرا شاید روزى 

 دوست تو گردد

  271 حکمت شماره  

 روش برخورد با دنیااخالقى، اعتقادى

ْنيا قْد شيلْته دْنياه عْن آّخرتّّه يْخشى ع ْنيا لّلده ْنيا عاّمالّن عاّمٌل عّمل فّى الده لى و قال عليه السالم النهاِ فّى الده
ْنيا لّما بْعدها فج ٌّ غْيّرّه و عاّمٌل عّمل فّى الده هّذى له ّمن مْن يْخلفه اْلفْقر و يْأمنه على نْفّسّه فيْفنّى عمره فّى مْنفع اءه ال
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ّ ال يْسأل الِله ا ْنيا بّيْيّر عمٍل فأْحرز اْلحظهْيّن معاً و ملك الدهارْيّن جّميعاً فأْصبح وّجيهاً ّعْند الِله لده
ًٌ فيْمنعه   حاج

ر ب اشت،و درود خدا بر او، فرمود مردم در دنیا دو دسته اند یك دسته براى کسانى که در دنیا براى دنیا کار کرد، و دنیا او را از آخرتش باز د

 بازماندگان خویش از تهیدستى هراسان ، و از تهیدستى خویش در امان است، پس زندگانى خود را در راه سود دیگران از دست مى دهد

لك و دیگرى آن که در نیا براى آخرت کار مى کند، و نعمت هاى دنیا نیز بدون تالش به او روى مى آورد، پس بهرة هر دو جهان را چشیده، و ما

 هان مى گردد، و با آبرومندى در پیشگاه خدا صبح مى کند، و حاجتى را از خدا در خواست نمى کند جز آن که روا مى گرددهر دو ج

 272حکمت شماره   

 ضرورت حفظ اموال کعبه تاریخی، فقهی، اقتصادى

ٌّ و كْثرته فقال  هاّمّه حْلي اْلكْعب هه ذكّر ّعْند عمر ْبّن اْلخطهاّب فّى أي ْوٌم لْو أخْذته قو رّوي أن
ْجّر و ما تْصنع اْلكْعبٌ بّاْلحْليّ فهمه عمر بّذلّك و سأل عْنه  فجههْزت بّّه جيوش اْلمْسلّّمين كان أْعظم لّْلْ

ٌٌ أمْ  ليه السالمأّمير اْلمْؤّمنّين عليه السالم فقالع ْموال أْربع ّ ص و اْلْ وال إّنه هذا اْلقْرآن أْنّزل على النهبّيه
ٌّ فّى اْلفرائّضّ و اْلفْي اْلمْسلّّمين فق مها بْين اْلورث يّه و اْلخمس فسه مه على مْستّحقهّ وضعه الِله حْيث ء فقسه

ٌّ فّيها يْومئٍّذ فتركه الِله على  وضعه و الصهدقات فجعلها الِله حْيث جعلها و كان حْلي اْلكْعب
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مر لْوالك الْفتضْحنا أقرهه الِله و رسوله فقال له ع حالّّه و لْم يْترْكه نّْسياناً و لْم يْخف علْيّه مكاناً فأقّرهه حْيث
 و ترك اْلحْلي بّحالّّه 

 مو درود خدا بر او ، فرمود در زمان حکومت عمر، نسبت به فراوانى زیور و زینت هاى کعبه صحبت شد، گروهى گفتند آن ها را براى لشگر اسال

همانا قرآن بر پیامبر ص هنگامى نازل گردید که  ین علیه السالم پرسیدند، فرمودنمصرف کن، کعبه زر و زیور نمى خواهد، وقتى از امیر المؤم

د، ناموال چهار قسم بود، اموال مسلمانان، که آن را بر اساس سهم هر یك از وارثان ، تقسیم کرد، و غنیمت جنگى که آن را به نیازمندانش رسا

که خداوند راه هاى بخشش آن را مشخص فرمود و زیور آالت و زینت کعبه از  و خمس که خدا جایگاه مصرف آن را تعیین فرمود، و صدقات ،

خود اموالى بودند که خدا آن را به حال خود گذاشت ، نه از روى فراموشى آن را ترك کرد، و نه از چشم خدا پنهان بود، تو نیز آن را به حال 

 واگذار چنانکه خدا و پیامبرش آن را به حال خود واگذاشتند

  273 حکمت شماره   

 روش صحیح قضاوت قضایى

 ّ ّ أحدهما عْبٌد ّمْن ماّل الِله هه عليه السالم رفّع إّلْيّه رجالّن سرقا ّمْن ماّل الِله خر ّمْن عرّوي أن روضّ  و اآلْ
خر فعلْيّه النهاِّ  ّ أكل بْعضه بْعضاً و أمها اآلْ ّ و ال حده علْيّه مال الِله فقال ع أمها هذا فهو ّمْن ماّل الِله

ّديد فقطع يده   اْلحده الشه
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 ى جزو بیتو درود خدا بر او ، فرمود دو نفر دزد را خدمت امام آوردند که از بیت المال دزدى کرده بودند، یکى برده مردم، و دیگرى برده ا

برده اى که از بیت المال است حدى بر او نیست، زیرا مال خدا مقدارى از مال خدا را خورده است، اما دیگرى باید حد  المال بود، امام فرمود

 دزدى با شدت بر او اجرا گردد سپس دست راست او را برید

  274 حکمت شماره  

 ضرورت استقامت در برداشتن کجى ها سیاسى

 و قال عليه السالم لْو قّد اْستوْت قدماي ّمْن هّذّه اْلمداّحضّ لييهْرت أْشياء 
 و درود خدا بر او ، فرمود اگر از این فتنه ها و لغزشگاه با قدرت بگذرم، دگرگونى هاى بسیار پدید مى آورم

  275 حکمت شماره  

 ضرورت توکل به خداونداعتقادى

ه و قال عليه السالم اْعلموا ّعْلماً يّقيناً أنه الِله لْم يْجعْل لّْلعْبّد و إّْن عظمْت ّحيلته و اْشتدهْت طلّبت
ٌّ ّحيلتّ  ه ْكّر اْلحكّيّم و لْم يحْل بْين اْلعْبّد فّى ضْعّفّه و قّل ي له فّى الذهّ ّه و بْين و قّويْت مكّيدته أْكثر ّممها سمهّ

ي له ٌٍ و  أْن يْبلغ ما سمهّ ًٌ فّى مْنفع ْكّر اْلحكّيّم و اْلعاّرف لّهذا اْلعاّمل بّّه أْعظم النهاِّ راح فّى الذهّ
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اكه فّيّه أْعظم النهاِّ شيالً فّى مضرهٍة و ربه مْنعٍم علْيّه مْستْدرٌج بّالنهْعمى و ربه  التهاّرك له الشه
هها اْلمْستْنّفع فّى شكْ  ْر ّمْن عجلتّ مْبتلًى مْصنوٌع له بّاْلبْلوى فّزْد أي  ك و قّْف ّعْند مْنتهى ّرْزقّك ّرك و قصهّ

و درود خدا بر او ، فرمود به یقین بدانید! خداوند براى بندة خود هر چند با سیاست و سخت کوش و در طرح و نقشه نیرومند باشد، بیش از 

کم سیاست باشد، و آنچه در قرآن براى او رقم زده حایلى  آنچه که در علم الهدی وعده فرمود قرار نخواهد داد، و میان بنده، هر چند ناتوان و

نخواهد گذاشت، هر کس این حقیقت را بشناسد و به کار گیرد، از همة مردم آسوده تر است و سود بیشترى خواهد بد و آن که آن را وا 

گرفتار عذتب شود و بسا گرفتارى که در گرفتارى گذارد و در آن کش کند، از همه مردم گرفتار تر و زیانکار تر است، چه بسا نعمت شده اى که 

ساخته شده و آزمایش گردد، پس اى کسى که از این گفتار بهده مند مى شوی، بر شکرگزارى بیفزاى ، و از شتاب بى جا دست بردار ، و به 

 روزیِ رسیده قناعت کن

  276 حکمت شماره  

 اخالقى، تربیتى ضرورت عمل گرایى

 ّدموا و قال عليه السالم ال تْجعلوا ّعْلمكْم جْهالً و يّقينكْم شكهاً إّذا علّْمتْم فاْعملوا و إّذا تيقهْنتْم فأقْ 
د دیو درود خدا بر او ، فرمود علم خود را نادانى ، و یقین خود را شك و تردید مپندارید، پس هر گاه دانستید عمل کنید، و چون به یقین رسی

 اقدام کنید

  277 حکمت شماره  
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 اخالقى، اجتماعى ضد ارزش هاى اخالقى

هّّه  ٍ و ربهما شّرق شاّرب اْلماّء قْبل ّري و قال عليه السالم إّنه الطهمع موّرٌد غْير مْصّدٍر و ضاّمٌن غْير وفّيه
ْي  هما عظم قْدر الشه مانّيه تْعّمى أْعين اْلبصاو كل ٌه لّفْقّدّه و اْلْ ئّّر ّء اْلمتنافسّ فّيّه عظمّت الرهّزي

 و اْلحظه يْأتّى مْن ال يْأتّيّه 
د خدا بر او ، فرمود طمع انسان را به هالکت مى کشاند و نجات نمى دهد، و به آنچه ضمانت کند، وفادار نیست، و بسا نوشندة آبى که و درو

پیش از سیراب شدن گلو گیرش شد؛ و ارزش آنچه که بر سر آن رقابت مى کنند، هر چه بیشتر باشد، مصیبت از دست دادنش اندوهبارتر 

 ا چشم بصیرت را کور مى کند، و آنچه روزى هر کسى است بى جستجو خواهد رسیدخواهد بود، و آرزوه

   288 حکمت شماره 

 پرهیز از دو رویى هااخالقى

هّح فّيما أْبطّ  ٌّ اْلعيوّن عالنّيتّى و تقب ن فّى الّمع ّ هّى أعوذ بّك ّمْن أْن تحسه ههمه إّن ن لك سّريرتّى و قال عليه السالم الل
لٌّع علْيّه ّمنهّى فأْبّدي لّلنهاِّ حْسن ظاّهّرى و أْفضّ 

 على ّرثاّء النهاِّ ّمْن نْفّسى بّجّميعّ ما أْنت مطه
ي محافّظاً

 مّلى تقرهباً إّلى ّعباّدك و تباعداً ّمْن مْرضاتّك إّلْيك بّسوّء ع
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باشد، و درود خدا بر او، فرمود خدایا به تو پناه مى برم که ظاهر من در برابر دیده ها نیکو و درونم در آنچه که از تو پنهان مى دارم، زشت 

یم، و چهرة ظاهرم را زیبا نشان داده با اعمال نادرستى که درونم و بخواهم با اعمال و رفتارى که تو از آن آگاهى ، توجه مردم را به خود جلب نما

 را زشت کرده به سوى تو ایم، تا به بندگانت ، نزدیك ، و از خشنودى تو دور گردم

   289 حکمت شماره 

 اعتقادى سوگند امام ع

ٌٍ دْهماء تْكّشر عْن يْوٍم أغره ما كان كذا و كذا  هّذى أْمسْينا ّمْنه فّى غْبرّ لْيل  و قال عليه السالم ال و ال
 و درود خدا بر او ، فرمود نه ، سوگند به خدایى که با قدرت او شب تاریك را به سر بردیم که روز سپیدى در پى داشت، چنین و چنان بود!

 290حکمت شماره   

 اخالقى، تربیتى ارزش تداوم عمل

 و قال عليه السالم قلّيٌل تدوم علْيّه أْرجى ّمْن كثّيٍر مْملوٍل ّمْنه 
 و درود خدا بر او ، فرمود کار اندکى که ادامه یابد، از کار بسیارى که از آن به ستوه آیى امیدوار کننده تر است

   291 حکمت شماره 
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 عبادىشناخت جایگاه واجبات و مستحبات 

 و قال عليه السالم إّذا أضرهتّ النهوافّل بّاْلفرائّضّ فاْرفضوها 
 و درود خدا بر او ، فرمود هر گاه مستحابت به واجبات زیان رساند آن را ترك کنید

   292 حکمت شماره 

 اخالقى، اعتقادى یاد قیامت و آمادگى

فّر اْستعده   و قال عليه السالم مْن تذكهر بْعد السه
 درود خدا بر او ، فرمود کسى که به یاد سفر طوالنى آخرت باشد خود را آماده مى سازدو 

   293 حکمت شماره 

 علمى برترى عقل از مشاهدة چشم

ْبصاّر فقْد تْكّذب اْلعيون أْهلها و ال ييشه اْلعْقل مّن  ّ ٌّ مع اْلْ و قال عليه السالم لْيسّت الرهّويٌه كاْلمعاين
 اْستْنصحه 
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خدا بر او، فرمود اندیشیدن همانند دیدن نیست، زیرا گاهى چشم ها دروغ مى نمایاند ، اما آن کس که از عقل نصیحت خواهد به او  و درود

 خیانت نمى کند

  294 حکمت شماره  

 غرور ، آفت پندپذیرى اخالقى

 و قال عليه السالم بْينكْم و بْين اْلمْوّعظٌّ ّحجاٌب ّمن اْلّيرهّة 
 بر او ، فرمود میان شما و پندپذیرى ، پرده اى از غرور و خود خواهى وجود دارد و درود خدا

  295 حکمت شماره  

 اجتماعى، سیاسى علل سقوط جامعه

 و قال عليه السالم جاّهلكْم مْزداٌد و عالّمكْم مسوهٌّف 
 ورزند!و درود خدا بر او ، فرمود جاهالن شما پْر تالش، و اگاهان شما تن پرور و کوتاهى 

   296 حکمت شماره 

 دانش ، نابود کنندة عْذرها اخالقى، علمى
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هّلّين   و قال عليه السالم قطع اْلّعْلم عْذر اْلمتعل
 و درود خدا بر او ، فرمود دانش، راه عذر تراشى را بر بهانه جویان بسته است

   297 حکمت شماره 

 ضرورت استفاده از فرصت هااخالقى

هل بّالتهْسّويّف  ٍل يتعل ّْنظار و كله مؤجه  و قال عليه السالم كله معاجٍل يْسأل اْلْ
 درود خدا بر او ، فرمود آنان که وقتشان پایان یافته خواستار مهلتند ، و آنان که مهلت دارند کوتاهى مى ورزند!

  298 حکمت شماره  

 سرانجام خوشى هاسیاسى، اجتماعى

ْهر يْوم سْوٍء و قال عليه السالم ما قال النهاِ لّشْي   ٍء طوبى له إاّله و قْد خبأ له الده
 و درود خدا بر او ، فرمود مردم چیزى را نگفتند خوش باد، جز آن که روزگار، روز بدى را براى او تدارك دید
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 مشکل درك قضا و قدراعتقادى

هفو ّ فال تتكل  ه و سئّل عّن اْلقدّر فقال طّريٌق مْظلٌّم فال تْسلكوه و بْحٌر عّميٌق فال تلّجوه و ّسره الِله
راهى است تاریك ، آن را مى پیمائید ، و دریایى است ژرف ، وارد آن نشوید ، و رازى مود از قدر پرسیدند، پاسخ داد و درود خدا بر او، فر

 مت نیندازیداست خدایى ، خود را به زح

  300 حکمت شماره  

 علمى جهل و خوارى

 و قال عليه السالم إّذا أْرذل الِله عْبداً حظر علْيّه اْلّعْلم 
 و درود خدا بر او، فرمود هرگاه خدا بخواهد بنده اى را خوار کند ، دانش را از او دور سازد

  301 حکمت شماره  

 تربیتىاخالقى، اجتماعى،  الگوى کامل انسانیت

ْنيا فّى عْينّّه و كان  ّ و كان يْعّظمه فّى عْينّى ّصير الده و قال عليه السالم كان لّى فّيما مضى أٌخ فّى الِله
خاّرجاً ّمْن سْلطاّن بْطنّّه فال يْشتّهى ما ال يجّد و ال يْكّثر إّذا وجد و كان أْكثر دْهّرّه صاّمتاً 
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ائّلّين و كان ضّعيفاً مْستْضعفاً فإّْن جاء اْلّجده ففإّْن قال بذه اْلقائّلّين و نقع غلّيل ال هو لْيث غابٍ و ّصله سه
ٌٍ حتهى يْأتّي قاّضياً و كان ال يلوم أحداً على ما يجّد اْلعْذر فّى ّمْثلّّه حتهى يْسمع اْعّتذاره  واٍد ال يْدلّى بّحجه

ا غلّب على يقول ما ال يْفعل و كان إّذ و كان ال يْشكو وجعاً إاّله ّعْند بْرئّّه و كان يقول ما يْفعل و ال
هم و كان إّذا  كوتّ و كان على ما يْسمع أْحرص ّمْنه على أْن يتكل اْلكالّم لْم يْيلْب على السه

ههما أْقرب إّلى اْلهوى فيخالّفه فعلْيكْم بّهّذّه اْلخالئّقّ فاْلزموها و تنافسوا فّ  يها فإّْن لْم بدهه أْمراّن يْنظر أي
 فاْعلموا أنه أْخذ اْلقلّيّل خْيٌر ّمْن تْرّك اْلكثّيّر  تْستّطيعوها

و درود خدا بر او ، فرمود در گذشته برادرى دینى داشتم که در چشم من بزرگ مقدار بود، چون دنیاى حرام در چشم او بى ارزش مى نمود، و 

یاده روى نداشت، در بیشتر عمرش ساکت بود، اما گاهى که از شم بارگى دور بود، پس آنچه را نمى یافت آرزو نمى کرد، و آنچه را مى یافت ز

لب به سخن مى گشود بر دیگر سخنوران برترى داشت، و تشنگى پرسش کنندگان را فرو مى نشاند به ظاهر ناتوان و مستضعف مى نمود، اما 

ش قاضى نمى رفت دلیلى مطرح نمى کرد، و کسى در بر خورد جدى چونان شیر بیشه مى خروشید، یا چون مار بیابانى به حرکت در مى آمد  تا پی

را عذرى داشت سرزنش نمى کرد، تا آن عذر او را مى شنید، از درد شکوه نمى کرد، نگر پس از تندرسى و بهبودی، آنچه عمل مى کرد مى 

 گردیدگفت، و بدانچه عمل نمى کرد چیزى نمى گفت، اگر در سخن گفتن بر او پیشى مى گرفتند در سکوت مغلوب نمى 

و بر شنیدن بشتر از سخن گفتن حریص بود اگر بر سر دو راهى دو کار قرار مى گرفت ، مى اندیشید که کدام یك با خواسته نفس نزدیك تر 

است با آن مخالفت مى کرد، پس بر شما باد روى آوردن بهاین گونه از ارزش هاى اخالقى، و با یکدیگر در کسب آن ها رقابت کنید، و ارگ 

 ستید ، بدانید که به دست آوردن برخى از آن ارزش هاى اخالقى بهتر از رها کردن همه آن هاستنتوان
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 اخالقى، اعتقادى مسؤولیت نعمت ها

ّد الِله على مْعّصيتّّه لكان يجّب أاله يْعصى شْكراً لّنّعّمّه   و قال عليه السالم لْو لْم يتوعه
 اگر خدا بر گناهان وعدة عذاب هم نمى داد ، الزم بود به خاطر سپاسگزارى از نعمت هایش نافرمانى نشودو درود خدا بر او، فرمود 

  303 حکمت شماره  

 اخالقى، اجتماعى روش تسلیت گفتن

ْشعث ْبن قْيسٍ عّن اْبٍن له و قال عليه السالم و قْد عزهى ا
فقّد اْستحقهْت  يا أْشعث إّْن تْحزْن على اْبنّكْلْ

ٌٍ خلٌف يا أْشعث إّْن صبْرت جرى  ّ ّمْن كلهّ مّصيب ّمْنك ذلّك الرهّحم و إّْن تْصّبْر فّفى الِله
علْيك اْلقدر و أْنت مْأجوٌر و إّْن جّزْعت جرى علْيك اْلقدر و أْنت مْأزوٌر يا أْشعث 

 ٌٌ ٌٌ و حزنك و هو ثواٌب و رْحم  اْبنك سرهك و هو بالٌء و فّْتن
اى اشعث ! اگر براى پسرت اندوهناکى ، به خاطر پیوند  تن به اشعث بن قیس در مرگ فرزندشفرمود جهت تسلیت گفو درود خدا بر او ، 

 خویشاوندى سزاواری، اما اگر شکیبا باشى هر مصیبتى را نزد خدا پاداشى است اى اشعث ! اگر شکیبا باشى تقدیر الهى بر تو جارى مى شود و

بى تابى کنى نیز تقدیر الهى بر تو جارى مى شود و تو گناهکارى  اى اشعث ! پسرت تو را شاد مى ساخت و براى تو پاداش داده خواهى شد و اگر 

 تو گرفتارى و آزمایش بود، و مرگ او تو را اندوهگین کرد در حالى که براى تو پاداش و رحمت است
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 304حکمت شماره   

 عزاى پیامبر ص و بى تابى ها اعتقادى

نه الصهْبر لجّميٌل إّ ساعٌ دْفنّّه رسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم لی هللا عليه و آله و سلم  قْبرّ و قال ع على 
هه قْبلك و بْعدك لجلٌل   إاّله عْنك و إّنه اْلجزع لقبّيٌح إاّله علْيك و إّنه اْلمصاب بّك لجلّيٌل و إّن

شکیبایى نیکوست جز در غم از دست دادنت، و بى تابى نا پسند است، جز در اندوه همانا فرمود به هنگام دفن رسول خدا صو درود خدا بر او، 

 مرگ تو، مصیبت تو بزرگ ، و مصیبت هاى پیش از تو و پس از تو نا چیزند

 305حکمت شماره   

 دوستى با احمق ، هرگز!اخالقى، اجتماعى

هّن لك فّْعله و يوده أْن تكون ّمْثله  هه يزي  و قال عليه السالم ال تْصحّب اْلمائّق فإّن
 و درود خدا بر او ، فرمود همنشین بى خرد مباش، که کار زشت را زیبا جلوه داده ، دوست دارد تو همانند او باشی

  306 حکمت شماره  

 فاصله میان شرق و غرب علمى
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ْمسّ  ٌّ ما بْين اْلمْشّرقّ و اْلمْيّربّ فقال ع مّسيرة يْوٍم لّلشه  و قْد سئّل عْن مساف
 و درود خدا بر او ، فرمود  از فاصله میان مشرق و مغرب پرسیدند ، فرمود به اندازه یك روز حرکت خورشید

   307 حکمت شماره 

 اخالقى، اجتماعى،سیاسى شناخت دوستان و دشمنان

ٌٌ فأْصّدقاؤك صّديقك و صّديق  ٌٌ و أْعداؤك ثالث و قال عليه السالم أْصّدقاؤك ثالث
صّديّقك و عدوه عدوهّك و أْعداؤك عدوهك و عدوه صّديّقك و صّديق 

 عدوهّك 
تو ، و دشمنِ و درود خدا بر او ، فرمود دوستان تو سه گروهند، و دشمنان تو نیز سه دسته اند؛ اما دوستانت  دوست تو و دوستِ دوست 

 دشمن تو است، و اما دشمنانت  دشمن تو ، و دشمن دوست تو ، و دوست دشمن تو است

   308 حکمت شماره 

 اخالقى پرهیز از دشمنى ها
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هما أْنت كالطهاّعّن نْفسه  و قال عليه السالم لّرجٍل رآه يْسعى على عدوهٍ له بّما فّيّه إّْضراٌر بّنْفّسّه إّن
 لّيْقتل ّرْدفه 

درود خدا بر او ، فرمود شخصى را دید که چنان بر ضد دشمنش مى کوشید که به خود زیان مى رسانید ، فرمود تو مانند کسى هستى که  و

 نیزه در بدن خود فرو برد تا دیگرى را که در کنار اوست بکشد!

 

  309 حکمت شماره  

 اخالقى، اجتماعى ضرورت عبرت گرفتن

ْعتّبار   و قال عليه السالم ما أْكثر اْلّعبر و أقله االّ
 و درود خدا بر او ، فرمود عبرت ها چقدر فراوانند و عبرت پذیران چه اندك 

  310 حکمت شماره  

 اعتدال در دشمنى ها

ٌّ أثّم و مْن قصهر فّيها ظلّم و ال يْستّطيع أْن يتهّقي الِله مْن خاصم   و قال عليه السالم مْن بالغ فّى اْلخصوم
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و درود خدا بر او ، فرمود کسى که در دشمنى زیاده روى کند گناهکار ، و آن کس که در دشمنى کوتاهى کند ستمکار است، و هر کس که بى 

 با تقوا باشد!دلیل دشمنى کند نمى تواند 

   311 حکمت شماره 

 نماز در نگرانى هااعتقادى

هّي رْكعتْيّن و أْسأل الِله اْلعافّيٌ   و قال عليه السالم ما أهمهنّى ذْنٌب أْمّهْلت بْعده حتهى أصل
که خدا عافیت طلبم، مرا  و درود خدا بر او ، فرمود آنچه که بین من و خدا ناروا است اگر انجام دهم و مهلت دو رکعت نماز داشته باشم

 اندوهگین نخواهد ساخت

   312 حکمت شماره 

 شگفتى روزى بندگان اعتقادى

ْم و سئّل عليه السالم كْيف يحاّسب الِله اْلخْلق على كْثرتّّهْم فقال عليه السالم كما يْرزقهْم على كْثرتّهّ 
 فّقيل كْيف يحاّسبهْم و ال يرْونه فقال عليه السالم كما يْرزقهْم و ال يرْونه 
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حسابشان رسیدگى مى کند آن چنان که با فراوانى آنان و درود خدا بر او ، فرمود از امام پرسیندند چگونه خدا با فراوانى انسان ها به 

 روزیشان مى دهد! و باز پرسیدند چگونه به حساب انسان ها رسیدگى مى کند که او را نمى بینند، فرمود همان گونه که آنان را روزى مى دهد

 و او را نمى بینند

  313حکمت شماره   

 سیاسىاحتیاط در فرستادن پیك ها و نامه هااجتماعى، 

 و قال عليه السالم رسولك تْرجمان عْقلّك و كّتابك أْبلغ ما يْنّطق عْنك 
 و درود خدا بر او ، فرمود فرستاده تو بیانگر میزان عقل تو ، و نامه تو گویاترین سخنگوى تو است!

   314 حکمت شماره 

 معنوى نیاز انسان به دعا

هّذى قّد  هّذى ال يو قال عليه السالم ما اْلمْبتلى ال   ْأمن اْلبالءاْشتده بّّه اْلبالء بّأْحوج إّلى الدهعاّء ال

 و درود خدا بر او ، فرمود آن کس که به شدت گرفتار دردى است نیازش به دعا بیشتر از تندرستى است که از بال در امان است نمى باشد

 315حکمت شماره   
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 اخالقى، تربیتى ارزش دنیا دوستى

ّه  ّ أمهّ ْنيا و ال يالم الرهجل على حبه  و قال عليه السالم النهاِ أْبناء الده
 و درود خدا بر او ، فرمود مردم فرزندان دنیا هستند و هیچ کس را بر دوستى مادرش نمى توان سرزنش کرد

   316 حکمت شماره 

 ضرورت پاسخ دادن به درخواست هااخالقى، اقتصادى

ّ فمْن منعه فقْد منع الِله و مْن أْعطاه فقْد أْعطى الِله   و قال عليه السالم إّنه اْلّمْسكّين رسول الِله
به  و درود خدا بر او ، فرمود نیازمندى که به تو روى آورده فرستادة خداست ، کسى که از یارى او دریغ کند، از خدا دریغ کرده، و آن کس که

 ده استاو بخشش کند، به خدا بخشی

  317 حکمت شماره  

 اخالقى، اجتماعى غیرتمندى و ترك زنا

 و قال عليه السالم ما زنى غيوٌر ق ه 
 و درود خدا بر او ، فرمود غیرتمند هرگز زنا نمى کند
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   318 حکمت شماره 

 اعتقادى نگهدارندگى أجل

جّل حاّرساً   و قال عليه السالم كفى بّاْلْ
 و درود خدا بر او ، فرمود اجل ، نگهبان خوبى است 

   319 حکمت شماره 

 اقتصادى مشکل مال غارت شده

ه يصبر على قال الرضى و معنى ذلك أنالثهْكّل و ال ينام على اْلحربّ و قال عليه السالم ينام الرهجل على 
 قتل اْلوالد و ال يصبر على سلب اْلموال 

مى گویم معناى سخن امام، این است که انسان بر  کسى که مالش غارت شده نمى خوابد آدم داغدار مى خوابد، اما و درود خدا بر او ، فرمود

 کشته شدن فرزندان بردبارى مى کند اما در غارت ربوده شدن اموال بردبار نیست

  320 حکمت شماره  

 اخالقى، اجتماعى ره آورد دوستى پدران
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ٌ إّلى اْلمودهّة أْحوج ّمن اْلمودهّة إّلى اْلقراب ْبناّء و اْلقراب ٌٌ بْين اْلْ باّء قراب  ٌّ و قال عليه السالم مودهة اآلْ
و درود خدا بر او ، فرمود دوستى میان پدران ، سبب خویشاوندى فرزندان است خویشاوندى به دوستى نیازمندتر است از دوستى به 

 خویشاوندی

   321 حکمت شماره 

 اخالقى، معنوى ارزش گمان مؤمن

هقوا ظنون اْلمْؤّمنّين فإّنه الِله تعالى جعل اْلحقه على أْلّسنتّّهْم   و قال عليه السالم ات
 و درود خدا بر او ، فرمود از گمان مؤمنان بپرهیزید که خدا حق را بر زبان آنان قرار داده است

   322 حکمت شماره 

 وعده هاى الهی اعتقادىضرورت اطمینان به 

ّ أْوثق ّمْنه بّما فّى يّدّه   و قال عليه السالم ال يْصدق إّيمان عْبٍد حتهى يكون بّما فّى يّد الِله
 و درود خدا بر او، فرمود ایمان بنده اى درست نباشد جز آن که اعتماد او به آنچه در دست خداست بیشتر از آن باشد که در دست اوست

   323 حکمت شماره 
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 اعتقادى نفرین امام علیه السالم

نسّ ْبّن مالٍّك و قْد كان بعثه إّلى طْلحٌ و الزهبْيرّ لمها جاء إّلى اْلبْصرّة يذكهّرهما شيْ  ئاً و قال عليه السالم ْلّ
لّك فرجع ذفّى مْعناهما فلوى عْن رسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم لی هللا عليه و آله و سلم ّممها سّمعه ّمْن 

ْمر فقال ع إّْن كْنت كاّذباً فضربك الِله بّها بْيضاء هّى أْنّسيت ذلّك اْلْ ًٌ ال ال إّلْيّه فقال إّن ّمع
ان ال يرى إال قال الرضى يعنى البرص فأصاب أنسا هذا الداء فيما بعد فى وجهه فكتواّريها اْلّعمامٌ 

 مبرقعا 
د خواست انس بن مالك را به سو طلحه و زبیر بفرستد تا آنچه از پیامبر ص دربارة آنان شنیده و درود خدا بر او، فرمود چون به شهر بصره رسی

اگر دروغ مى گویى خداوند تو را به بیمارى برص  امبر ص را فراموش کردم، فرمود، یادشان آورد، أنس ، سرباز زد و گفت من آن سخن پی

 نفرین امام ، أنس به بیمار برص در سر و صورت دچار شد ، که همواره نقاب مى زد سفیدى روشن دچار کند که عمامه آن را نپوشاند، پس از

    324 حکمت شماره 

 علمى، عبادى روانشناسى عبادات

 فإّذا أْقبلْت فاْحّملوها على النهوافّّل و إّذا 
و قال عليه السالم إّنه لّْلقلوبّ إّْقبااًل و إّْدباراً

 اْلفرائّضّ أْدبرْت فاْقتّصروا بّها على 
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ا و درود خدا بر او ، فرمود دل ها را روى آوردن و نشاط ، و پْشت کردن و فرارى است؛ پس آنگاه که نشاط دارند آن را بر انجام مستحبات و

 دارید ، و آنگاه که پْشت کرده بى نشاط است، به انجام واجبات قناعت کنید

 325حکمت شماره   

 جامعیت قرآن علمى

 و قال عليه السالم و فّى اْلقْرآّن نبأ ما قْبلكْم و خبر ما بْعدكْم و حْكم ما بْينكْم 
 و درود خدا بر او ، فرمود در قرآن اخبار گذشتگاه ، و آیندگان ، و احکام مورد نیاز زندگى تان وجود دارد

   326 حکمت شماره 

 روش برخورد با متجاوز اخالقى، سیاسى

ره  ره ال يْدفعه إاّله الشه  و قال عليه السالم ردهوا اْلحجر ّمْن حْيث جاء فإّنه الشه
 و درود خدا بر او ، فرمود سنگ را از همان جایى که دشمن پرت کرده ، باز گردانید ، که شر را جز شر پاسخى نیست

  327 حکمت شماره  

 علمى، هنرى روش نویسندگى
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ّ ْبّن أبّى رافّعٍ ألّْق دواتك و أّطْل ّجْلفٌ قلّمك و فرهّْج ب ْين و قال عليه السالم لّكاتّبّّه عبْيّد الِله
ٌّ اْلخ هّ  طوّر و قْرّمْ  بْين اْلحروّف فإّنه ذلّك أْجدر بّصباح  السه

لیقه بینداز ، نوك قلم را بلند بگیر، میان سطرها فاصله در دوات،  عبیداهلل بن ابى رافع دستور دادو درود خدا بر او ، فرمود به نویسندة خود 

 بگذار، و حروف را نزدیك به یکدیگر بنویس ، که این شیوه براى زیبایى خط بهتر است

  328 حکمت شماره  

 اعتقادى،اقتصادى پیشواى مؤمنان و تبهکاران

ارّ و قال عليه السالم أنا يْعسوب اْلمْؤمّ  ن المؤمنين قال الرضى و معنى ذلك أ نّين و اْلمال يْعسوب اْلفجه
 يتبعوننى و الفجار يتبعون المال كما تتبع النحل يعسوبها و هو رئيسها 

 پیروىمى گویم معناى سخن امام ، این است که مؤمنان از من  ن ، و مال ، پیشواى تبهکاران استو درود خدا بر او ، فرمود من پیشواى مؤمنا

 مى کنند و بدکاران پیرو مال مى باشند آنگونه که زنبورانِ عسل از رئیس خود اطاعت مى کنند

 329 حکمت شماره   

 اعتقادى، سیاسى اختالف مسلمین و انحراف یهودیان
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هما اْخت هكْم حتهى اْختلْفتْم فّيّه فقال عليه السالم له إّن لْفنا عْنه ال فّيّه و و قال له بْعض اْليهوّد ما دفْنتْم نبّي
هكْم قْوٌم ت ٌٌ قال إّن هّكْم اْجعْل لنا إّلهاً كما لهْم آلّه  ْجهلون لكّنهكْم ما جفهْت أْرجلكْم ّمن اْلبْحّر حتهى قْلتْم لّنبّي

 او ، فرمود شخصى یهودى ، به امام گفت هنوز پیامبرتان را دفن نکرده، درباره اش اختالف کردید، امام فرمود و درود خدا بر

د که ما دربارة آنچه که از او رسیده اختالف کردیم، نه در خود او ؛ اما شما یهودیان ، هنوز پاى شما پس از نجات از دریاى نیل خشك نشده بو

 ا خدایى بساز، چنانکه بت پرستان خدایى دارند! و پیامبر شما گفت شما مردمى نادانیدبه پیامبرتان گفتید براى م

  330 حکمت شماره  

 سیاسى، نظامى قاطعیت در مبارزات

ّ شْي  ْقران فقال عليه السالم ما لّقيت رجالً إاّله أعاننّى على نْفّسّه و قّيل له بّأيه  ٍء غلْبت اْلْ
 قال الرضى يومئ بذلك إلى تمكن هيبته فى القلوب 

 کسى را ندیدم جز آن که مرا در شکست خود یارى بر حریفان خود پیروز شدی فرمود و درود خدا بر او ، فرمود از امام پرسیدند با کدام نیرو

 فتمى گویم امام به این نکته اشاره کرد که هیبت و ترس موالیمان در دلها جاى مى گر مى داد!

  331 حکمت شماره  

 اقتصادى ره آورد شوم تهیدستى
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ْبنّّه  هّى أخاف علْيك اْلفْقر فاْستّعْذ بّ  مـحمدو قال عليه السالم الّ ٌّ يا بنيه إّن ه ّ ّمْنه فإّنه اْلفْقر اْبّن اْلحنّفي الِله
ٌٌ لّْلمْقّت  ٌٌ لّْلعْقّل داّعي يّن مْدهش  مْنقصٌٌ لّلدهّ

حنفیه سفارش کرد اى فرزند! من از تهیدستى بر تو هراسناکم ، از فقر به خدا پناه ببر ، که همانا  مـحمدو درود خدا بر او ، فرمود به پسرش 

 فقر ، دین انسان را ناقص ، و عقل را سرگردان ، و عامل دشمنى است

   332 حکمت شماره 

 روش صحیح پرستیدن علمى

هّم شبّيٌه بّ  ٌٍ سْل تفقههاً و ال تْسأْل تعنهتاً فإّنه اْلجاّهل اْلمتعل ّف و قال عليه السالم لّسائٍّل سأله عْن مْعّضل اْلعالّّم و إّنه اْلعالّم اْلمتعسه
 شبّيٌه بّاْلجاّهّل اْلمتعنهّّت 

بپرس ، به براى آزار دادن ؛ که نادان آموزش گیرنده، و درود خدا بر او ، فرمود شخصى مسئلة پیچیده اى سؤال کرد، فرمود  براى فهمیدن 

 همانند داناست، و همانا داناى بى انصاف چون نادان بهانه جو است!

   333 حکمت شماره 

 سیاسى، اجتماعى قاطعیت رهبرى در مشورت
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هاِّ و قْد أشار إّلْيّه فّى شيْ  ّ ْبّن اْلعب أْن تّشير عليه و أرى فإّْن  ٍء لْم يوافّْق رْأيه لكو قال عليه السالم لّعْبّد الِله
 عصْيتك فأّطْعنّى 

ود را به من بگویى، و درود خدا بر او ، فرمود عبداهلل بن عباس در مسئله اى نظر داد که امام آن را قبول نداشت و فرمود بر تو است که رأى خ

 و من باى پیرامون آن بیندیشم ، آنگاه اگر خالقى نظر تو فرمان دادم باید اطاعت کنی!

 334حکمت شماره   

 سیاسى، اجتماعى ضرورت تقویت روحیة مردم پس از جنگ

هّين فسّمع بكاء النهّساّء على قْتلى صّ  باّمي ّ ين مره بّالشه هه عليه السالم لمها ورد اْلكوفٌ قاّدماً ّمْن ّصفهّ ين و رّوي أن فهّ
ّ و كان ّمْن وجوّه قْوّمّه فقال عليه السالم له أ تْيلّبكْم  باّميه ّ و خرج إّلْيّه حْرب ْبن شرْحبّيل الشه

نهنه عْن هذا الرهنّيّن و أْقبل حْرٌب يْمّشى معه و هو عليه السالم نّساؤكْم على ما أْسمع أ ال تْنهوْ 
ٌٌ لّْلمْؤّمّن  ه ٌٌ لّْلوالّى و مذل  راّكٌب فقال عليه السالم اْرّجْع فإّنه مْشي ّمْثلّك مع ّمْثلّى فّْتن

 اگاهن شنید، را جنگ کشتگان بر زنان گریه از او رسید،  و درود خدا بر او ، فرمود وقتى امام از جنگ صفین باز مى گشت، به محله شبامیان

نان شما بر شما چیره شده اند چرا ز ، شنوم مى که گونه آن آیا فرمود او به رسید امام خدمت شبامیان قبیلة بزرگ شبامى، شرحبیل بن حرب

گرد، که پیاده رفتن رییس قبیله اى چون تو  آنان را از گریه و زارى باز نمى دارید حرب پیاده و امام سوار بر اسب مى رفتند ، به او فرمود باز

 پشت سر من ، موجب انحراف زمامدار و زبون مؤمن است
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 335حکمت شماره   

 سیاسى، اعتقادى علل انحراف خوارج

و قال عليه السالم و قْد مره بّقْتلى اْلخواّرجّ يْوم النهْهرواّن بْؤساً لكْم لقْد ضرهكْم مْن غرهكْم فّقيل له مْن 
ّ و فسحْت لهْم  مانّيه وّء غرهْتهْم بّاْلْ مهارة بّالسه ْنفس اْلْ ْيطان اْلمّضله و اْلْ غرههْم يا أّمير اْلمْؤّمنّين فقال الشه

 ّ  ْظهار فاْقتحمْت بّّهم النهار بّاْلمعاّصى و وعدْتهم اْلْ
و درود خدا بر او ، فرمود در جنگ نهروان هنگامى که از کنار کشتگان خوارج مى گذشت فرمود واى به حال شما! آن که شما را فریب داد به 

 اه کننده، و نفسى که به بدىشما زیان رساند پرسیدند چه کسى آنان را فریفت، اى امیر المؤمنین علیه السالم، در جواب فرمود شیطان گمر

جهنم  فرمان مى دهد ، آنان را به آرزوها مغرور ساخت ، و راه گناه را بر ایشان آماده کرد، و به آنان وعدة پیروزى داد ، و سر انجام به آتش

 گرفتارشان کرد

  336 حکمت شماره  

 خدا ترس در خلوتگاهها اخالقى، اعتقادى، تربیتى

اّهد هو اْلحاكّم  ّ فّى اْلخلواتّ فإّنه الشه هقوا معاّصي الِله  و قال عليه السالم ات
 و درود خدا بر او ، فرمود از نافرمانى خدا در خلوت ها بپرهیزید، زیرا همان که گواه است، داورى مى کند
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  337 حکمت شماره  

 بن ابى بکرسیاسى مـحمداندوه عزاى 

ههْم نقصوا إّنه حْزننا علْيّه على قْدّر سروّرّهْم بّ ْبّن أبّى بْكٍر  مـحمدو قال عليه السالم لمها بليه قْتل  ّه إاّله أن
 بّييضاً و نقْصنا حبّيباً 

بن ابى بکر را به او دادند فرمود همانا اندوه ما بر شهادت او ، به اندازه شادى  مـحمدو درود خدا بر او ، فرمود آنگاه که خبر کشته شدن 

 شامیان است، جز آن که از آن یك دشمن ، و از ما یك دوست کم شد

   338 حکمت شماره  

 معنوى مهلت پذیرش توبه

 ًٌ هّذى أْعذر الِله فّيّه إّلى اْبّن آدم ّستهون سن  و قال عليه السالم اْلعمر ال
 و درود خدا بر او ، فرمود عمرى که خدا از فرزند آدم پوزش را مى پذیرد شصت سال است

  339 حکمت شماره  

 سیاسى، اخالقى پیروزیهاى دروغین
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رهّ مْيلوٌب  ْثم بّّه و اْليالّب بّالشه ّ  و قال عليه السالم ما ظّفر مْن ظّفر اْلْ
 گناه بر او چیرگى یافت، و آن کس که با بدى پیروز شد شکست خورده استو درود خدا بر او ، فرمود پیروز نشد آن کس که 

  340 حکمت شماره  

 اقتصادى،اجتماعى وظیفة سرمایه داران

ْغنّياّء أْقوات اْلفقراّء فما جاع فّقيٌر إاّله بّما م تهّع بّّه و قال عليه السالم إّنه الِله سْبحانه فرض فّى أْمواّل اْلْ
 غنّيٌّ و الِله تعالى سائّلهْم عْن ذلّك 

فقیرى گرسنه نمى ماند جز به کامیابى و درود خدا بر او ، فرمود همانا خداى سبحان روزى فقراء را در اموال سرمایه داران قرار داده است، پس 

 توانگران ، و خداوند از آنان دربارة گرسنگى گرسنگان خواهد پرسید

 341حکمت شماره   

 اخالقى، اجتماعى بى نیازى از عذر خواهى

ْدقّ بّّه  ْستّْيناء عّن اْلعْذّر أعزه ّمن الصهّ  و قال عليه السالم االّ
 نیازى از عذر خواهى، گرامى تر از عذر راستین استو درود خدا بر او ، فرمود بى 
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  342 حکمت شماره  

 مسؤلیت نعمت هااعتقادى

ّ أاله تْستّعينوا بّّنعّمّه على معاّصيّه  ه  و قال عليه السالم أقله ما يْلزمكْم لِلّ
 نگیریدو درود خدا بر او ، فرمود حق خدا بر عهدة شما اینکه از نعمت هاى الهى د رگناهان یارى 

  343حکمت شماره  

 عبادى، اقتصادى ارزش اطاعت و بندگى

ْكياِّ ّعْند تْفّريّ  اْلعجزّة   و قال عليه السالم إّنه الِله سْبحانه جعل الطهاعٌ غنّيمٌ اْلْ
 و درود خدا بر او ، فرمود خداى سبحان طاعت را غنیمت زیرکان قرار داد آنگاه که مردم ناتوان ، کوتاهى کنند

 344حکمت شماره   

 مسؤلیت رهبری سیاسى

ّ فّى أْرّضّه  ْلطان وزعٌ الِله  و قال عليه السالم السه
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 و درود خدا بر او ، فرمود حاکم اسالمى ، پاسبان خدا در زمین اوست

  345حکمت شماره  

 علمى، اجتماعى روانشناسى مؤمن

ٌّ اْلمْؤّمّن اْلمْؤّمن بّْشره فّى وْجّهّه و حْزنه فّى قْلبّّه أْوسع شْي   صْدراً و أذله ءٍ و قال عليه السالم فّى ّصف
ْمعٌ طّويٌل غمهه بّعيٌد همهه كثّيٌر صْمته مْشيوٌل وْقته شكوٌر صبوٌر شيْ  ٍء نْفساً يْكره الرهّْفعٌ و يْشنأ السه

ه  ٌّ نْفسه أْصلب ّمن الصهْلّد و هو أذله مّ مْيموٌر بّّفْكرتّّه ضنّيٌن بّخل هّن اْلعّريك ٌّ لي  ن اْلعْبّد تّّه سْهل اْلخلّيق
 و درود خدا بر او ، فرمود در توصیف مؤمن فرمود شادى مؤمن در چهرة او ، و اندوه وى در دلش پنهان است، سینه اش از هر چیزى فراخ تر ،

را زشت ، و ریاکارى را دشمن مى شمارد، اندوه او طوالنى ، و همت او بلند است، سکوتش و نفس او از هر چیزى خوارتر است برترى جویى 

فراوان ، و وقت او با کار گرفته است، شکر گزار و شکیبا و ژرف اندیش است از کسى در خواست ندارد و نرم خو و فروتن است، نفس او از 

 سنگ خارا سخت تر اما در دیندارى از بنده خوارتر است

   346 کمت شمارهح 

 اخالقى یاد مرگ و آرزوها

مل و غروره  جل و مّصيره ْلْبيض اْلْ  و قال عليه السالم لْو رأى اْلعْبد اْلْ
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 و درود خدا بر او ، فرمود اگر بندة خدا اجل و پایان کارش را مى دید، با آرزو و فریب آن دشمنى مى ورزید

 347حکمت شماره   

 آفات اموال اقتصادى

 و قال عليه السالم لّكلهّ اْمّرٍئ فّى مالّّه شّريكاّن اْلواّرث و اْلحواّدث 
 و درود خدا بر او ، فرمود براى هر کسى در مال او دو شریك است وارث و حوادث

 348حکمت شماره   

 اخالقى، اجتماعى مسؤلیت وعده دادن

 و قال عليه السالم اْلمْسئول حرٌّ حتهى يّعد 
 او ، فرمود کسى که چیزى از او خواسته اند تا وعده نداده آزاد است و درود خدا بر

  349 حکمت شماره  

 اخالقى، تربیتى ضرورت عمل گرایى
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 و قال عليه السالم الدهاّعى باّل عمٍل كالرهاّمى باّل وتٍر 
 و درود خدا بر او ، فرمود دعوت کنندة بى عمل، چون تیر انداز بدون کمان است

  350 حکمت شماره  

 اقسام علم علمى

 و قال عليه السالم اْلّعْلم ّعْلماّن مْطبوٌع و مْسموٌع و ال يْنفع اْلمْسموع إّذا لْم يكّن اْلمْطبوع 
 و درود خدا بر او ، فرمود علم دو گونه است علم فطرى و علم اکتسابی؛ اگر هماهنگ با علم فطری نباشد سودمند نخواهد بود

   351 حکمت شماره 

 سیاسى قدرت و حاکمیت اندیشه

وّل يْقبّل بّّإْقبالّها و يْذهب بّذهابّها   و قال عليه السالم صواب الرهْأيّ بّالده
و درود خدا بر او ، فرمود استوارى رأى با کسى است که قدرت و دارایى دارد، با روى آوردن قدرت، روى آورد، و با پشت کردن آن روى بر 

 تابد

  352حکمت شماره  
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 ارزش پاکدامنى و شکر گزارى اخالقى، سیاسى

ْكر ّزينٌ اْلّينى   و قال عليه السالم اْلعفاف ّزينٌ اْلفْقّر و الشه
 و دورد خدا بر او ، فرمود پاکدامنى زیور تهیدستى ، و شکر گزارى زیور بى نیازى ثروتمندى است

  353حکمت شماره  

 سیاسى روز دردناك ظالم

 و قال عليه السالم يْوم اْلعْدّل على الظهالّّم أشده ّمْن يْوّم اْلجْوّر على اْلمْظلوّم 
 و درود خدا بر او ، فرمود روز انتقام گرفتن از ظالم سخت تر از ستمکارى بر مظلوم است

   354 حکمت شماره 

 راه بى نیازىاخالقى، اجتماعى

ْكبر اْليْأِ عمها فّى أْيّدى النهاِّ   و قال عليه السالم اْلّينى اْلْ
 و درود خدا بر او ، فرمود برترین بى نیازى و دارایى، نومیدى است از آنچه در دست مردم است
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   355 حکمت شماره 

 سیاسى، علمى شناخت مردم و ضد ارزش ها

ٌٌ و النهاِ مْنقوصون  رائّر مْبلوهٌة و كله نْفسٍ بّما كسبْت رّهين قاّويل مْحفوظٌٌ و السه و قال عليه السالم اْلْ
هٌّف يكاد أْفضلهْم رْأياً يردهه عْن فْضّل  مْدخولون إاّله مْن عصم الِله سائّلهْم متعنهٌّت و مجّيبهْم متكل

ْخ  و يكاد أْصلبهْم عو هْحظٌ و تْستّحيله اْلكلّمٌ اْلوارْأيّّه الرهّضى و السه  ّحدة داً تْنكؤه الل
و درود خدا بر او، فرمود گفتارها نگهدارى مى شود، و نهان ها آشکار، و هر کسى در گرو اعمال خویش است، و مردم گرفتار کمبودها و آفت 

و رنج دچارند ، و آن کس که در اندیشه از همه  هایند جز آن را که خدا نگهدارد؛ در خواست کنندگانش مردم آزار، و پاسخگویان به زحمت

برتر است با اندك خشنودى یا خشمى از رأى خود باز مى گردد و آن کس که از همه استوار تر است از نیك نگاهى ناراحت شود یا کلمه او را 

 دگرگون سازد

   356 حکمت شماره 

 ضرورت توجه به فنا پذیرى دنیااخالقى، اقتصادى
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ٍل ما ال يْبليه و باٍن ما ال يْسكنه و جاّمعٍ ما سْوف  هقوا الِله فكْم ّمْن مؤمهّ و قال عليه السالم معاّشر النهاِّ ات
ٍ منعه أصابه حراماً و اْحتمل بّّه آثاماً فباء بّّوْزّرّه و قدّ  هه ّمْن باّطٍل جمعه و ّمْن حقه هّّه يْتركه و لعل م على رب

ّخرة ذلّك هو اْلخْسران اْلمبّين آّسفاً الّهفاً قْد خّسر ا ْنيا و اآلْ  لده
و و درود خدا بر او ، فرمود اى مردم از خدا بترسید، چه بسا آرزومندى که به آروزى خود نرسید، و سازندة ساختمانى که در آن مسکن نکرد، 

آورده و یا حق دیگران را بازداشته ، و با حرام به هم گردآورنده اى که زود آنچه را گرد آورده ، رها خواهد کرد شاید که از راه باطل گرد 

 آمیخته ، که گناهش بر گردن اوست، و با سنگینى بار گناه در مى گذرد، و با پشیمانى و حسرت به نزد خدا مى رود که

 در دنیا و آخرت زیان کرده و این است زیانکارى آشکار

  357 حکمت شماره  

 معنوى یکى از راه هاى پاك ماندن

ٌّ تعذهر اْلمعاّصى   و قال عليه السالم ّمن اْلّعْصم
 و درود خدا بر او ، فرمود دست نیافتن به گناه نوعى عصمت است

  358 حکمت شماره 

 اخالقى، اجتماعى مشکالت در خواست کردن
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ؤال فاْنظْر ّعْند مْن تْقّطره   و قال عليه السالم ماء وْجّهك جاّمٌد يْقّطره السه
خدا بر او ، فرمود آبروى تو چون یخى جامد است که در خواست آن را قطره قطره آب مى کند، پس بنگر که آن را نزد چه کسى فرو مى و درود 

 ریزی

  359حکمت شماره  

 اخالقى، اجتماعى جایگاه ستایش

ْستّْحقاقّ ّعيٌّ أْو حسٌد  ْستّْحقاقّ ملٌق و التهْقّصير عّن االّ  و قال عليه السالم الثهناء بّأْكثر ّمن االّ
 و درود خدا بر او ، فرمود ستودن بیش از آنچه که سزاوار است نوعى چاپلوسى ، و کمتر از آن ، درماندگى یا حسادت است

  360حکمت شماره  

 اخالقى سخت ترین گناه

 و قال عليه السالم أشده الذهنوبّ ما اْستهان بّّه صاّحبه 
 و درود خدا بر او ، فرمود سخت ترین گناه ، آن که گناهکار آن را کوچك بشمارد

  361حکمت شماره  
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 اخالقى، معنوى الگوى انسان کامل

ّ لو قال عليه السالم مْن نظر فّى عْيبّ نْفّسّه اْشتيل عْن عْيبّ غْيّرّه و مْن  ْم يْحزْن على ما رّضي بّّرْزقّ الِله
هجج غّرق و مْن دخل  مور عّطب و مّن اْقتحم الل فاته و مْن سله سْيف اْلبْييّ قتّل بّّه و مْن كابد اْلْ
هّهم و مْن كثر كالمه كثر خطؤه و مْن كثر خطؤه قله حياؤه و مْن قله  وّء ات مداّخل السه

به و مْن مات قْلبه دخل النهار و مْن نظر فّى عيوبّ النهاِّ حياؤه قله ورعه و مْن قله ورعه مات قلْ 
ْحمق بّعْينّّه و اْلقناعٌ ماٌل ال يْنفد و مْن أْكثر ّمْن ّذْكرّ اْلمْوّت  فأْنكرها ثمه رّضيها لّنْفّسّه فذلّك اْلْ

ْنيا بّاْليّسيّر و مْن علّم أنه كالمه ّمْن عملّّه قله كالمه إاّله فّيما   يْعنّيهّ رّضي ّمن الده
 تو درود خدا بر او ، فرمود آن کس که در عیب خود بنگرد از عیب جویى دیگران باز ماند، و کسى که به روزى خدا خشنود باشد بر آنچه از دس

 و رود اندوهگین نباشد، و کسى که شمشیر ستم بر کشد با آن کشته شود و آن کس که در کارها خود را به رنج اندازد خود را هالك سازد ،

 هر کس خود را در گردابهاى بال افکند عرق گردد، و هر کس به جاهاى بدنام قدم گذاشت متهم گردید

و کسى که زیاد سخن مى گوید زیاد هم اشتباه دارد، و هر کس که بسیار اشتباه کرد، شرم وحیاء او اندك است ، و آن که شرم او اندك ، 

پرهیزکارى او اندك است دلش مرده، و ان که دلش مرده باشد، در آتش جهنم سقوط خواهد پرهیزکارى او نیز اندك خواهد بود، و کسى که 

کرد و آن کس که زشتى هاى مردم را بنگرد، و آن را زشت بشمارد سپس همان زشتى ها را مرتکب شود، پس او احمق واقعى است قناعت ، 

ر دنیا به اندك چیزى خشنود است، و هر کس بداند که گفتار او نیز از اعمال مالى است که پایان نیابد، و آن کس که فراوان به یاد مرگ باشد د

 او به حساب مى آید جز به ضرورت سخن نگوید



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

656 

   362 حکمت شماره 

 روانشناسى مردان ستمکارسیاسى، اجتماعى،اخالقى

 ٌّ ٌّ و مْن دونه بّاْليلب الّّم ّمن الرهّجاّل ثالث عالماتٍ يْظلّم مْن فْوقه بّاْلمْعّصي
و قال عليه السالم لّلظه

 و يظاّهر اْلقْوم الظهلمٌ 
تم س و درود خدا بر او ، فرمود مردم ستمکار را سه نشان است با سرکشى به مافوق خود ستم روا دارد، و به زیر دستان خود با زور و چیرگى

 مى کند، و ستمکاران را یارى مى دهد

  363حکمت شماره  

 امیدوارى در سختى هامعنوى

ّة تكون اْلفْرجٌ و ّعْند تضايقّ حلقّ اْلبالّء يكون الرهخاء  ده ّ  و قال عليه السالم ّعْند تناّهى الشه
 هنگام که حلقه هاى بال تنگ گردد آسایش فرا رسدو درود خدا بر او ، فرمود چون سختى ها به نهایت رسد، گشایش پدید آید، و آن 

   364 حکمت شماره 

 اخالقى،اجتماعى،خانوادگى اعتدال در پرداخت به امور خانواده
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و قال عليه السالم لّبْعضّ أْصحابّّه ال تْجعلنه أْكثر شيلّك بّأْهلّك و ولّدك فّإْن يكْن أْهلك و 
ّ فما همهك و شيلك بّأْعداّء  ّ فإّنه الِله ال يّضيع أْولّياءه و إّْن يكونوا أْعداء الِله ولدك أْولّياء الِله

 ّ  الِله
رمود بیشترین اوقات زندگى را به زن و فرزندت اختصاص مده ، زیرا اگر زن و فرزندت از و درود خدا بر او ، فرمود به برخى از یاران خود ف

 دوستان خدا باشند خدا آن ها را تباه نخواهد کرد ، و اگر دشمنان خدایند ، چرا غم دشمنان خدا را مى خوری!

   365 حکمت شماره 

 اخالقى بزرگ ترین عیب

 و قال عليه السالم أْكبر اْلعْيّب أْن تّعيب ما فّيك ّمْثله 
 و درود خدا بر او، فرمود بزرگ ترین عیب آن که چیزى را در خوددارى، بر دیگران عیب بشمار!

  366 حکمت شماره  

 روش تبریك گفتن در تولد فرزنداخالقى، اجتماعى
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ْن قْل و هنهأ بّحْضرتّّه رجٌل رجالً بّيالٍم ولّد له فقال له لّيْهنّْئك اْلفاّرِ فقال عليه السالم ال تقْل ذلّك و لكّ 
ه و رّزْقت بّرهه   شكْرت اْلواّهب و بوّرك لك فّى اْلمْوهوبّ و بلغ أشده

 ا تبریك گفت  قدم دالورى یکّه سوار مبارك باد و درود خدا بر او ، فرمود در حضور امام، شخصى با این عبارت ، تولد نوزادى ر

 چنین مگو ! بلکه بگو  خداى بخشنده را شکر گزار ، و نوزاد بخشیده بر تو مبارك ، امید که بزرگ شود و از نیکو کارى اش بهرمند گردی!

  367 حکمت شماره  

 اعتقادى، سیاسى پرهیز از تجمل گرایى

 و بنى رجٌل ّمْن عمهالّّه بّناًء فْخماً فقال عليه السالم أْطلعّت اْلوّرق رءوسها إّنه اْلبّناء يّصف لك اْلّينى 
کار و درود خدا بر او ، فرمود وقتى یکى از کارگزارانِ امام، خانة با شکوهى ساخت به او فرمود سکه هاى طال و نقره سر بر آورده خود را آش

 ساختن مجلل بى نیازى و ثروتمندى تو را مى رساندساختند، همانا 

 368 حکمت شماره   

 اعتقادى قدرت خداوند در روزى رسانى
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م ّمْن و قّيل له عليه السالم لْو سده على رجٍل باب بْيتّّه و تّرك فّيّه ّمْن أْين كان يْأتّيّه ّرْزقه فقال عليه السال
 حْيث يْأتّيّه أجله 

 فرمود از امام پرسیدند اگر درِ خانة مردى را به رویش بندند، روزى او از کجا خواهد آمد  فرمودو درود خدا بر او ، 

 از آن جایى که مرگ او مى آید!

   369 حکمت شماره 

 اخالقى، اجتماعى روش تسلیت گفتن

ْمر لْيس لكْم بدأ و ال إّلْيكم اْنتهى و قْد  هٍّت مات لهْم فقال عليه السالم إّنه هذا اْلْ و عزهى قْوماً عْن مي
 كان صاّحبكْم هذا يسافّر فعدهوه فّى بْعضّ أْسفاّرّه فإّْن قّدم علْيكْم و إاّله قّدْمتْم علْيّه 

مْردن از شما آغاز نشده ، و به شما نیز پایان نخواهد  خویشاوندانشان چنین تسلیت گفتز و درود خدا بر او ، فرمود مردمى را در مرگ یکى ا

 یافت این دوست شما به سفر مى رفت، اکنون پندارید که به یکى از سفرها رفته ؛ اگر او باز نگردد شما به سوى او خواهید رفت

   370 حکمت شماره 

 مسؤولیت نعمت هااخالقى، اقتصادى
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ع علْيّه  و قال عليه ّ هه مْن وسه ٌّ فّرقّين إّن ٌّ وّجلّين كما يراكْم ّمن النهّْقم هها النهاِ لّيركم الِله ّمن النهّْعم السالم أي
هّق علْيّه فّى ذاتّ يّدّه فلْم ير  فّى ذاتّ يّدّه فلْم ير ذلّك اْستّْدراجاً فقْد أّمن مخوفاً و مْن ضي

هع مْأمواًل   ذلّك اْختّباراً فقْد ضي
خدا بر او ، فرمود اى مردم، باید خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه کیفر ، ترسان بنگرد ، زیرا کسى که رفاه و گشایش را و درود 

زمینة گرفتار شدن خویش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ایمن مى پندارد و آن کس که تنگدستى را آزمایش الهى نداند پاداشى را 

 بود از دست خواهد دادکه امیدى به آن 

   371 حکمت شماره 

 اخالقى، تربیتى راه خود سازى

ْنيا ال يروعه ّمْنها إاّله صّريف أْنيابّ  ٌّ أْقّصروا فإّنه اْلمعرهّج على الده و قال عليه السالم يا أْسرى الرهْغب
هْوا ّمْن أْنفّسكْم تْأّديبها و اْعّدلوا بّها عْن ضراوّة عاداتّها  هها النهاِ تول  اْلّحْدثاّن أي

کنید! زیرا صاحبان مقامات دنیا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افکند، اى مردم کار و درود خدا بر او ، فرمود اى اسیران آرزوها ، بس 

 تربیت خود را خود بر عهده گیرید، و نفس را از عادت هایى که به آن حرص دارد باز گردانید

   372 حکمت شماره 
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 اخالقى، اجتماعىی ضرورت پرهیز از بدگمان

ٌٍ خرجْت ّمْن أحٍد سوءاً و أْنت تجّد لها فّى اْلخْيّر مْحتمالً   و قال عليه السالم ال تظنهنه بّكّلم
و درود خدا بر او ، فرمود شایسته نیست به سخنى که از دهان کسى خارج شد، گمان بد ببرى ، چرا که براى آن برداشت نیکویى مى توان 

 داشت

 

 احادیث
 

 1 شماره حديث

اذا کانت لک الی هللا سبحانه حاجه فابدا بمساله الصاله علی رسوله ، ص  وقال عليه السالم  
  ، ثم سل حاجتک ، فان هللا اکرم من ان يسال حاجتين ، فيقضی احداهما و يمنع االخری

حاجتت را بخواه زیرا خداوند کریمتر از آن هر گاه نیازی به درگاه حق داری با صلوات بر پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم شروع کن سپس 

  است که از دو حاجت یکی را قبول و دیگری را رد کند
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 2حديث شماره 

  من ضن بعرضه فليدع المرءوقال عليه السالم  

   کسیکه به آبروی خود عالقمند است باید بحثهای لجاجت آمیز رابا مردم ترك کند

 3 حديث شماره 

 الخرق المعاجله قبل االمکان ، و االناه بعد الفرصهمن وقال عليه السالم  

   از نادانی شخص عجله کردن پیش از امکان و از دست دادن امکانات پس از فرصت است

  4حديث شماره 

 ال تسال عما ال يکون ، ففی الذی قد کان لک شيل وقال عليه السالم  

  به اندازه کافی جای بحث و گفتگو و سؤال و جواب وجود دارداز آنچه تحقق نایافته بحث مکن چرا که در آنچه واقع شده 

   5 حديث شماره
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ک الفکر مرآه صافيه ، و االعتبار منذر ناصح و کفی ادبا لنفسک تجنب وقال عليه السالم  

 ماکرهته لييرک
 

خویشتن همین بس که از آنچه برای فکر آئینه شفاف و درخشنده ایاست و حوادث عبرت انگیزبیم دهنده و اندرزگو است و برای تادیب 

 دیگران نمی پسندی بپرهیزی

 6 حديث شماره 

 رتحل عنهالعلم مقرون بالعمل  فمن علم عمل ، و العلم يهتف بالعمل ، فان اجابه و اال اوقال عليه السالم  

زند و به سوی خود می خواند اگر اجابت کرد علم از عمل جدا نیست و هر کس به راستی عالم باشد عمل می کندچرا که علم عمل را بانك می  

  می ماند واال کوچ می کند

  7 حديث شماره 

ن طمانيتها يا ايها الناِ ، متاع الدنيا حطام موبی ء  فتجنبوا مرعاه قلعتها اخظی م وقال عليه السالم   

ه زبرجها  ،  و بليتها ازکی من ثروتهاحکم علی مکثر منها بالفاقه ،  و اعين من غنی عنها بالراحه من راق
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اعقبت ناظريه کمها ، و من استشعر الشيف بها مالت ضميره اشجانا ،  لهن رقص علی 

داء قلبه   هم يشيله ، و غم يحزنه ، کذلک حتی يوخذ بکظمه فيلقی بالقضاء ،  منقطعا سوي

ابهراه ، هينا علی هللا فناؤه ، وعلی االخوان القاؤه  و انما ينظر المؤمن الی الدنيا بعين االعتبار  و 

 يقتات منها ببطن االضطرار ، و يسمع فيها باذن المقت و االبياض ،  ان قيل اثری قيل

  اکدی و ان فرح له بالبقاء  حزن له بالفناء هذا و لم ياتهم  يوم فيه يبلسون

ای مردم کاالی دنیا همچون گیاهان خشکیده وباخیزی است  ازچنین چراگاهی دوری گزینید دل کندن از آن لذت بخش تر است تا دل بستن و 

گردد  مندیاعتماد بر آن   و استفاده از آن به مقدار الزم بهتر است از جمع و انباشتن آن  آن کس که فراوان از آن گرد آورد محکوم به فقر و نیاز

و هر کس از آن بی نیازی گزید به آسایش و راحتیش کمك شده است  کسی که زیور و زینتهای دنیا به چشمش شگفت انگیز آید  نابینائی قلب 

بدنبال خواهد داشت  و آن کس که عشق آن به دل گرفت درونش پر از غم و اندوه شد  و این اندوهها همچنان در قلبش در حرکت خواهند 

رگهای حیاتش قطع گردد نابودیش در پیشگاه خداوند  وسته و غمی حزن آفرین تا آنجا که نفسش پایان گیرد به گوشه ای افتاده بود  اندوهی پی

از لذائذ آن به مقدار ضرورت بهره می  بی اهمیت و افکندنش به قبر بر دوستانش آسان باشد   انسان مؤمن به دنیا با چشم عبرت می نگرد 

آن را با گوش بغض و دشمنی می شنود   هرگاه گفته شود فالنی توانگر شد می گوید  بی خیر و بی نوا گردید اگر از فکر گیرد و آهنگ دلربای 

ه دبقاء خوشحال شود  از اندیشه فنا محزون می گردد این حال دنیای آنان است  و هنوز روزی که در آن متحیر و سرگردان خواهند بود فرا نرسی

  است

  8 حديث شماره
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ه ان هللا سبحانه وضع الثواب علی طاعته ، و العقاب علی معصيته ، ذياد قال عليه السالم  و

 لعباده عن نقمته ، و حياشه لهم الی جنته

خداوند سبحان ثواب را بر اطاعتش و کیفر و عقاب را برمعصیتش مقرر داشته تا بندگانش را از نقمت و خشمش بازدارد و آنها را به سوی 

  دهدبهشتش سوق 

   9حديث شماره 

ياتی علی الناِ زمان ال يبقی فيهم من القرآن اال رسمه  و من االسالم اال اسمه ، و مساجدهم  وقال عليه السالم   

منهم تخرج الفتنه  يومئذ عامره من البناء ،  خراب من الهدی ، سکانها و عمارها شر اهل االرض ، 

و يسوقون من تاخر عنها اليها يقول هللا سبحانه  فبی  ، و اليهم تاوی الخطيئه ، يردون من شذ عنها فيها ، 

  عثره اليفلهحلفت  ال بعثن علی اولئک فتنه تترک الحليم فيها حيران ، و قد فعل ، و نحن نستقيل هللا

قرآن جز خطوطش  و از اسالم جز نامش باقینماند  مساجدشان از جهت بنا و ساختمان آباد  اما  بر مردم روزگاری خواهد آمد که در بین آنان از 

 ناز جهت هدایت خراب ساکنان و آبادکنندگان آن بدترین مردم روی زمینند  فتنه و فساد از آنان برمیخیزد و خطاها در آنها النه می کند  آ

و هر کسی که از آن واپس مانده به سوی آن سوقش می دهند خداوند سبحان  ن بازمی گردانند کس که از فتنه ها کناره گیری کرده او را به آ

 داوندمی فرماید  به ذاتم سوگند  بر آنان فتنه ای برانگیزم که عاقل و بردبار در آن حیران ماند  و هم اکنون این کار انجام شده  و ما از خ

  خواستاریم که از لغزش های غفلتهای ما در گذرد
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    10حديث شماره 

خلق امرؤ  قلما اعتدل به المنبر اال قال امام الخطبه   ايها الناِ ، اتقوا هللا ، فما  وقال عليه السالم 

لنظر و ال ترک سدی فيليو و ما دنياه التی تحسنت له بخلف من االخره التی قبحها سوء ا عبثا فيلهو ، 

دنی باعلی همته کاالخره الذی ظفر من االخره باعنده ،  و ما الميرور الذی ظفر من الدنيا 

 سهمته

 می گویند امام کمتر بر منبر قرار می گرفت مگر اینکه قبل از خطبه این سخن را می فرمود   ای مردم از خدا بترسید هیچ کس بیهوده و عبث

رزش مشغول شود دنیای دلپسندش جای آخرتیکه با آفریده نشده که به لهو و بازی پردازد  و سرخود رها نگردیده تا به کارهای لغو و بی ا

بدنگری زشت در نظرش جلوه کرده است نگیرد  آن مغروری که به دنیا ظفر یافته بلندهمت تر از آن کسی نیست که به کمترین سهم از آخرت 

  دست پیدا کرده است

 11    حديث شماره 

ال شرف اعلی من االسالم ، و ال عز اعز من التقوی ،  و ال معقل احسن من الورع ، و ال  وقال عليه السالم  

شييع انجح من التوبه ،  و ال کنز اغنی من القناعه ، وال مال اذهب للفاقه من الرضی بالقوت  و من 

اح اقتصر علی بليه الکفاف فقد انتظم الراحه ،  و تبوا خفض الدعه و الرغبه مفت
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و مطيه التعب ، و الحرص و الکبر و الحسد دواع الی التقحم فی الذنوب  النصب ، 

 ،  و الشر جامع مساوی ء العيوب

بازدارنده تری بهتر از ورع شفیعی با نفوذتر از توبه  گنجی بی نیازکننده تر از قناعت و هیچ چیزی  شرافتی برتر از اسالم عزتی عزیزتر از تقوا 

برای نابودی فقر بهتر از رضا به مقدار حاجت نیست  آن کس که به مقدار نیاز اکتفا کند به آسایش و راحتی دست یافته  و وسعت و آرامش 

و مرکب تعب و ناراحتی است حرص تکبر و حسد دواعی فرو رفتن در گناهان است  و   و بال را به دست آورده است  دنیاپرستی کلید رنج 

  بدکاری جامع تمام عیبها است

 12  حديث شماره

لمه يا جابر ،  قوام الدين و الدنيا باربعه  عالم مستعمل ع  لجابر بن عبدهللا االنصاری وقال عليه السالم   

ه بدنياه ،  فاذا ضيع وجواد ال يبخل بمعروفه ، و فقير ال يبيع آخرت ، و جاهل ال يستنکف ان يتعلم ، 

نياه  يا جابر ، العالم علمه استنکف الجاهل ان يتعلم ،  و اذا بخل الينی بمعروفه باع الفقير آخرته بد

من کثرت نعم هللا عليه کثرت حوائج الناِ اليه ،  فمن قام هللا فيها بما يجب فيها عرضها 

 لبقاء ،  و من لم يقم فيها بما يجب عرضها للزوال و القناءللدوام و ا
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د رامام به جابربن عبداهلل انصاری فرمود  ای جابر  ارکان دین ودنیا بر چهار چیز استوار است  عالم و دانشمندی که علم خود را به کار گی

ازمندی که آخرتش را به دنیا نفروشد  هر گاه عالم علمش را نادانی که از فرا گیری سرباز نزند  سخاوتمندی که در کار نیك بخل نورزد و نی

یا دنضایع کند  و به آن عمل ننماید  جاهل از فراگیری علم خودداری می کند  و زمانیکه بی نیازان از نیکی بخل ورزند نیازمندان آخرت را به 

ه او بسیار خواهد بود  در این حال آن کس که وظیفه خود را می فروشند   ای جابر کسیکه نعمت فراوان خداوند به او روی آورد نیاز مردم ب

و آن کس که چنین نکند آنها را در معرض زوال قرار  در برابر این نعمتهای خداداد انجام دهد به دوام و بقاء نعمت خویش کمك کرده است 

  داده

  13  حديث شماره 

کان ممن خرج لقتال الحجاج  ليلی الفقيه ووروی ابن جرير الطبری فی تاريخه عن عبد الرحمن بن ابی  

ی مع ابن االشعث انه قال فيماکان يحض به النسا علی الجهاد  انی سمعت عليا رفع هللا درجته ف

الصالحين ، و اثابه ثواب الشهداء و الصد يقين ، يقول يوم لقينا اهل الشام   ايها المؤمنون ، 

کره بلسانه فقد يه ، فانکره بقلبه فقد سلم و بری ء ، و من انانه من رای عدوانا يعمل به و منکرا يدعی ال

و کلمه  و هو افضل من صاحبه ، و من انکره بالسيف لتکون کلمه هللا هی العليا  اجر ،

الظالمين هی السفلی ، فذلک الی اصاب سبيل الهدی ،  و قام علی الطريق ، و نور فی قلبه 

 اليقين
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ده که عبدالرحمن بن ابی لیلی فقیه همان کسیکه برای مبارزه با حجاج به کمك ابن اشعث برخاست در ابن جریرطبری در تاریخ خود آور 

من از علی که خداوند درجاتش را در میان صالحان باال برد و ثواب شهیدان و   سخنانی که برای تشویق مردم بر جهاد ایراد کرد چنین گفته

میان روبرو شدیم شنیدم که می فرمود   ای مؤمنان هر کس ظلم و ستمیرا مشاهده کند و یا کار صدیقان را به او عنایت کند در روزیکه با شا

ه کزشتی که مردم را به سوی آن می خوانند  اگر تنها به قلبش آن را انکار کند سالمت را اختیار کرده است و گناهی بر او نیست  به شرط این

ان به مبارزه برخیزد پاداش الهی خواهد داشت  و مقامش برتر از گروه نخست است و آن کس و آن کس که با زبان و بی  بیشتر از آن نتواند

و سرنگونی ظالمان به مبارزه برخیزد او به راه هدایت راه یافته  و بر جاده حقیقی گام گذارده و نور  که با شمشیر برای بزرگداشت نام خدا 

 یقین در قلبش تابیده است

 14 حديث شماره 

فمنهم المنکر للمنکر بيده و لسانه و قلبه ،  فذلک المستکمل   خطبهآخر له يجری هذا المجریو فی  

ل الخير  و منهم المنکر بلسانه وقلبه و التارک بيده ، فذلک متمسک بخصلتين من خصا لخصال الخير ، 

 فذلک الذی ضيع اشرف و مضيع خصله ، و منهم المنکر بقلبه ، و التارک بيده و لسانه ، 

الخصلتين من الثالث ، و تمسک بواحده ،  و منهم تارک النکار المنکر بلسانه و قلبه و يده ، 

فذلک ميت االحياء  و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبيل هللا ،  عند االمر بالمعروف و النهی 

ان من اجل ،  و ال بعن المنکر ، اال کنفثه فی بحر لجی  و ان االمر بالمعروف و النهی عن المنکر ال يقر

 ينقصان من رزق ، و افضل من ذلک کله کلمه عدل عند امام جائر
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در سخن دیگری از آن حضرت که در همین معنی است چنین آمده گروهی از مردم با دست و زبان و قلب به مبارزه با منکرات برمی خیزند   

روهی دیگر تنها با زبان و قلب به مبارزه برمی خیزند اما با دست نه اینها به دو گ آنها تمام خصلتهای نیك را به طور کامل در خود جمع کرده اند 

ده رخصلت نیك تمسك جسته اند  و یکی را از دست داده اند گروهی دیگر تنها با قلبشان مبارزه می کنند و اما مبارزه با دست و زبان را ترك ک

تنها یکی را گرفته اند  و گروهی دیگر نه با زبان و نه با قلب و نه با دست با منکرات  این گروه بهترین خصلتها را از این سه ترك گفته و اند 

کر از من مبارزه نمی کنند اینها در حقیقت مردگان زنده نمایند   بدانید  تمام اعمال نیك و حتی جهاد در راه خدا  در برابر امر به معروف و نهی

اور   بدانید  امر به معروف و نهیاز منکر نه مرگ کسی را نزدیك می کنند  و نه از روزی کسی همچون قطراه ای است در مقابل یك دریای پهن

  می کاهند و اما از همه اینها مهمتر سخنی است که برای دفاع از عدالت در برابر پیشوای ستمگری گفته می شود

    

  15حديث شماره 

م اول ما تيلبون عليه من الجهاد الجهاد بايديکم ، ثيقول   و عن ابی جحيفه قال  سمعت امير المؤمنين ع 

عاله اسفله و اسلفه بالسنتکم ، ثم بقلوبکم ،فمن لم يعرف بقلبه معروفا ، و لم ينکر منکرا، قلب فجعل ا

 اعاله

ا با دست است  سپس بابوجحیفه می گوید  از امیرمؤمنان علیه السالم شنیدم می فرمود  نخستین چیزی که از جهاد از شما می گیرند جهاد  

ائین پزبان و بعد با دل آن کس که حتی با قلبش به طرفداری با نیکی ها و مبارزه با منکرات برنخیزد  قلبش واژگونه می شود باالی آن پائین و 

   آن باال  یعنی حس تشخیص نیك و بد را از دست می دهد و آنها را وارونه تشخیص خواهد داد چون چنین عادت کرده است

  16 حديث شماره
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 ان الحق ثقيل مری ء ، و ان الباطل خفيف و بی ء وقال عليه السالم  

  حق سنگین اما گوارا است  و باطل سبك اما بالخیز و مرگ آور

  17 حديث شماره 

لخاسرون   اال تامنن علی خير هذه االمه عذاب هللا ، ليقوله ، تعالی   فال يامن هللا اال القوم وقال عليه السالم  

   و ال تياسن لشر هذه االمه من روح هللا لقوله تعالی   انه ال يياِ من روح هللا اال القوم الکافرون

چرا که خداوند می فرماید  از مجازات الهی هیچکس جز زیانکاران احساس امنیت نمی کنند   بهترین افراد این امت نباید از عذاب ایمن باشند

   از رحمت خداوند مایوس گردند زیرا خداوند می فرماید از رحمت خداوند جز کافران مایوس نمی شوند و بدترین این امت نباید

   18 حديث شماره

 العيوب ، و هو زمام يقاد به الی کل سوءالبخل جامع لمساوی ءوقال عليه السالم  

  کشاندبخل جامع تمام عیبها است و این افساری است که انسان را به سوی هر بدی می  

   19حديث شماره
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حمل رزق تطلبه ،  ورزق يطلبک فان لم تاته اتاک فال ت  يا بن آدم ، الرزق رزقان وقال عليه السالم  

کفاک کل يوم علی ما فيه ، فان تکن السنه من عمرک  فان هللا تعالی  هم سنتک علی هم يومک 

بالهم فيما ليس  عمرک  فما تصنعسيؤتيک فی کل غد جديد ما قسم لک ، و ان لم تکن السنه من 

لک ، و لن يسبقک الی رزقک طالب ،  و لن ييلبک عليه غالب ، و لن يبطی ء عنک ما 

قد قدر لک  قال الرضی  وقد مضی هذا الخطبهفيما تقدم من هذا الباب ، اال انه ها هنا 

 اوضح و اشرح فذلک کررناه علی القاعده المقرره فی اول الکتاب

م روزی دو گونه است  یکی آنکه تو در جستجوی آن هستی و دیگر آنکه تو را می جوید که اگر به دنبال آن نروی به سراغ تو می ای فرزند آد  

ده نآید  فکر و اندوه سال آینده را بر فکر واندوه امروز اضافه مکن  بنابراین رسیدگی به مشکالت هر روز برای آن روز کافی است اگر سال آی

  خداوند هر روز تازه روزی تازه می دهد و اگر از عمرت نیست  چرا غم و اندوه چیزی بخوری که مربوط به تو نیست  بدان  جزء عمرت باشد

کسی پیش از تو به روزی تو نمی رسد  و آن را از دست تو بیرون نتواند آورد و آنچه برای تو مقدور شده هرگز تاخیر نخواهد کرد   شریف 

در همین باب در گذشته  تحت شماره   آمد ولی چون در اینجا واضح تر و مشروح تر بود آن را براساس روشی که در رضی می گوید  این سخن 

  آغاز کتاب تذکر دادیم آوردیم

  20حديث شماره 

 يه فی آخرهرب مستقبل يوما ليس بمستدبره ، و ميبوط فی اول ليله ، قامت بواکوقال عليه السالم  
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در آغاز روز زنده بودند اما روز را به پایان نبردند و چه بسیار کسانی که در آغاز شب زندگیشان مورد غبطه مردم  بسیار بودند کسانی که

  بود اما پایان همان شب عزاداران به سوکشان نشسته بودند

 21 حديث شماره   

وثاقه ، فاخزن  الخطبهفی وثاقک ما لم تتکلم به ، فاذا تکلمت به صرت فی وقال عليه السالم  

 لسانک کما تخزن ذهبک وورقک ، فرب کلمه سلبت نعمه و جلبت نقمه

 ته اسخن مادام که نگفته ای در اختیار تو است اما همینکه از دهان خارج شد تو در اختیار آن خواهی بود بنابراین زبانت را همچون طال و نقر

   نگهدار زیرا بسیار شده که یك کلمه نعمت بزرگی را از انسان سلب کرده و یا بال و دردسری مهم فراهم ساخته است

  22حديث شماره 

لها ال تقل ما ال تعلم ، بل ال تقل کل ما تعلم ، فان هللا فرض علی جوارحک کوقال عليه السالم  

 فرائض يحتج بها عليک يوم القيامه

مگو بلکه همه آنچه را که می دانی نیز مگو زیرا خداوند بر اعضاء و جوارح تو واجباتی قرار داده که در قیامت از آنها بازخواست  آنچه نمی دانی

    خواهد کرد  اشاره به اینکه بعضی از سخنان اظهارش ممکن است مفسده آفرین و یا ا فشای اسرار مؤمنی باشد

   23 حديث شماره



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

674 

اسرين احذر ان يراک هللا عند معصيته ، و يفقدک عند طاعته فتکون من الخوقال عليه السالم  

 ، و اذا قويت فاقو علی طاعه هللا ، و اذا ضعفت فاضعف عن معصيه هللا

 راز آن برحذر باش که خداوند تو را نزد معاصی حاضر ببیند و نزدطاعات غائب که از زیانکاران خواهی بود اگر  قرار است  قدرتمند باشی ب

  اطاعت خداوند قوی باش و اگر بنا است ضعیف و ناتوان باشی در برابر معصیت پروردگار ضعیف و ناتوان باش

   24 حديث شماره  

 الرکون الی الدنيا مع ما تعاين منها جهل ، و التقصير فی حسن العمل اذا وثقتوقال عليه السالم  

 االختبار له عجزبالثواب عليه غبن ، و الطمانينه الی کل احد قبل 

مشاهده می کنی جهل و نادانی است و کوتاهی در حسن عمل با اینکه اطمینان به پاداش  اعتماد به دنیا با آنچه با چشم خود  از تحوالت آن 

  داری غبن و خسارت است و اطمینان به هر کس قبل از آزمایش و امتحان او دلیل عجز و ناتوانی تو است

  25 حديث شماره  

 من هوان الدنيا علی هللا انه اليعصی ، اال فيها ، و الينال ما عنده اال بترکها وقال عليه السالم  

همین بس که تنها محل معصیت خدا آنجا است و برای رسیدن به پاداش خدا راهی جز ترك   برای پستی دنیا  دنیای پر زرق و برق و فریبنده

  آن نیست
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  26  حديث شماره   

 من طلب شيئا ناله او بعضه وقال عليه السالم  

  آن کس که در تالش چیزی باشد یا به همه آن و یا الاقل به قسمتی از آن دست خواهد یافت

  27 حديث شماره 

قور ، و ما خير بخير بعده النار ، و ما شر بشر بعده الجنه ، و کل نعيم دون الجنه فهو محوقال عليه السالم  

 النار عافيهکل بالء دون 

آن خوبی و نیکی که جهنم به دنبال داشته باشد در حقیقت خوبی نیست و آن بدی و مشکلی که بهشت در پشت سرش باشد بدی محسوب نمی 

 شود هر نعمتی در برابر بهشت حقیر و کوچك است و هر بال و رنجی در برابر جهنم عافیت و تندرستی

  28 حديث شماره 

اال و ان من البالء الفاقه ، و اشد من الفاقه مرض البدن ، و اشد من مرض البدن  وقال عليه السالم  

 مرض القلب اال و ان من صحه البدن تقوی القلب
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آگاه باشید فقر یکی از بالها است و بدتر از آن  بیماری بدن است و از آن بدتر بیماری قلب است  بدانید که تقوای قلب دلیل صحت بدن 

   ور امام از بیماری قلب فساد اخالق و انحراف عقیده استخواهد بود  منظ

  29 حديث شماره

عه من ابطا به عمله لم يسرع به نسبه   و فی روايه اخری  من فاته حسب نفسه لم ينف  وقال عليه السالم  

 حسب آبائه

کس که ارزشهای شخصی ندارد ارزش پدران و کسیکه عملش او را عقب اندازد نسبش او را پیش نخواهد بردو در روایت دیگری آمده  آن 

  نیاکان او را سود نخواهد داد

 30 حديث شماره 

نفسه و بين  للمؤمن ثالث ساعات  فساعه يناجی فيها ربه و ساعه يرم معاشه ، و ساعه يخلی بين وقال عليه السالم  

اش او خطوه فی معاد ، او علذتها فيما يحل و يجمل و ليس للعاقل ان يکون شاخصا اال فی ثالث  مرمه لم

 لذه فی غير محرم



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

677 

انسان مؤمن ساعات زندگی خود را به سه بخش تقسیم می کند قسمتی را صرف مناجات با پروردگارش می نماید قسمت دیگری را در طریق 

ش قل درست نیست که حرکتاصالح معاش و زندگیش به کار می گیرد و قسمت سوم برای بهره گیری از لذتهای حالل و دلپسند  و برایشخص عا

   جز در یکی از این سه جهت باشد  برای اصالح امور زندگی یا در راه آخرت و یا در لذت غیر حرام

  31 حديث شماره

 ازهد فی الدنيا يبصرک هللا عوراتها ، و ال تيفل فلست بميفول عنک وقال عليه السالم  

   نسبت به عیوب آن بینا سازد و غافل مباش که مراقب توانددر دنیا زاهد و آزاده باش تا خداوند چشم تو را 

   32 حديث شماره 

 تکلموا تعرفوا ، فان المرء مخبوء تحت لسانهوقال عليه السالم  

  سخن بگوئید تا شناخته شوید چرا که انسان در زیر زبان خود پنهان است

  33 حديث شماره  

ی خذ من الدنيا ما اتاک ، و تول عما تولی عنک ، فان انت لم تفعل فاجمل ف وقال عليه السالم  

 الطلب
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 ناز دنیا همان قدر بگیر که به تو می رسد و آنچه از تو روگردانده به دنبالش مشتاب و اگر چنین نمی کنی الاقل تالش معقوالنه و مشروع ک

  34 حديث شماره  

 رب قول انفذ من صول وقال عليه السالم  

  چه بسیار سخنهائی که از اعمال قدرت مؤثرتر است

 35 حديث شماره 

 کل مقتصر عليه کاف     ليه السالموقال ع 

کافی است   این همه ترغیب امام به قناعت و زهد و بی اعتنائی به دنیا ظاهرا به خاطر این بوده که در آن عصر به  به هر مقدار که قناعت کنی

فتوحات اسالمی و افزایش سریع درآمدها یك روح دنیا پرستیو مسابقه در تجمل طلبی در میان مردم پیدا شده بوده است که منشا  دنبال

  انواع بدبختیهای مردم و مردن روح آزادگی می شده و گرنه تالش سازنده و منطقی برای پیشرفت امور زندگی و اقتصادی هرگز ممنوع نیست

  36 حديث شماره 

ن  المنيه و ال الدنيه و التقلل و ال التوسل و من لم يع  قاعدا لم يع  قائما ، و الدهر يوما ال عليه السالم  وق

 يوم لک ، و يوم عليک ، فاذا کان لک فال تبطر ، و اذا کان عليک فاصبر
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احترام و تالش صحیح چیزی به او نرسد  مرگ آری اما تن دادن به پستینه قناعت به کم آری ولی دست نیاز به سوی دیگری نه آنکس که با

با کوششهای ناصحیح چیزی به او نخواهد رسید  دنیا دو روز است  روزی به سود توست و روزی به زیان تو آن روز که به سود توست به خوش 

 گذرانی و غرور مپرداز  و زمانیکه به زیان تو بود شکیبا باش

   37 حديث شماره  

 الطيب المسک ، خفيف محمله ، عطر ريحهنعم وقال عليه السالم  

 مشك عطر خوبی است حملش سبك و عطرش بسیار خوشبو

   38 حديث شماره

 ضع فخرک ، و احط  کبرک ، و اذکر قبرکالسالم   وقال عليه 
 تفاخر را کنار بگذار تکبر را فرو ریز و به یاد قبرت باش

   39 حديث شماره

الوالد حقا ، و ان للوالد علی الولد حقا فحق الوالد علی الولد ان ان للولد علی وقال عليه السالم  

يطيعه فی کل شی ء ، اال فی معصيه هللا سبحانه ، و حق الولد علی الوالد ان يحسنه اسمه ، و يحسن 

 ادبه ، و يعلمه القرآن
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ز جز در معصیت خدا اطاعتش کند  و حق فرزند فرزند بر پدر حقی دارد و پدر نیز بر فرزند حقی حق پدر برفرزند این است که در همه چی

  بر پدر آنکه نام نیك انتخاب کند تربیتش را خوب و قرآن را تعلیمش دهد

 40 حديث شماره 

العين حق ، و الرقی حق ، و السحر حق ، و الفال حق ، و الطيره ليست بحق ، و  وقال عليه السالم  

ره ، و الرکوب نشره ، و النظر العدوی ليست بحق ، و الطيب نشره ، والعسل نش

 الی الخضره نشره

چشم زخم حق است و توسل به نیروهای غیر طبیعی حق است سحر حق است فال نیك حق است فال بد حق نیست واگیری خرافی حق نیست 

 تبزه حرز و نگهبان  و مایه قوت اسخوش و عسل و سواری و نگاه به س بوی 

  41 حديث شماره

 مقاربه الناِ فی اخالقهم امن من غوائلهم وقال عليه السالم  

  هماهنگی با اخالق و رسوم مردم در موارد مشروع مایه امنیت از دشمنی و کینه های آنان است

  42 حديث شماره
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د طرت لبعض مخاطبيه ، و قد تکلم بکلمه يستصير مثله عن قول مثلها  لق وقال عليه السالم   

شکيرا ، و هدرت سقبا قال الرضی  و الشکير هاهنا  اول ما ينبت من ريش الطائر ، قبل ان يقوی 

 الصيير من االبل ، و ال يهدر اال بعد ان يستفحل  و يستحصف و السقب

مناسب و کوچکی گفت فرمود  پیش از پر درآوردن پرواز کردی و هنوز بالغ نشده به بانگ آمدی امام به یکی از افراد که در حضورش سخن نا

شریف رضی می گوید  منظور از شکیر در اینجا نخستین پرهائی است که بر بال پرنده می روید پیش از آنکه قوی و محکم شود و سقب شتر 

  د مخصوص را سر نمی دهدنابالغ است و شتر معموال پیش از رسیدن به بلوغ آن فریا

 43  حديث شماره  

 من اوما الی متفاوت خذلته الحيل وقال عليه السالم   
  کسیکه به کارهای مختلف بپردازد نقشه ها و پیش بینی هایش به جائی نمی رسد

 44 حديث شماره 

، و قد سئل عن معنی قولهم   ال حول و ال قوه اال باهلل    انا ال نملک مع هللا شيئا ، و ال  وقال عليه السالم   

 نملک اال ما ملکنا ، فمتی ملکنا ما هو املک به منا کلفنا ، و متی اخذه منا وضع تکليفه عنا
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عرض مالکیت او مالك چیزی نیستیم و مالك نمی شویم  در پاسخ این سؤال که معنی ال حول و ال قوه اال باهلل چیست فرمود  ما با خداوند و در

بت ا نسجز آنچه او تملیك ما کرده باشد و هرگاه نیرو و قدرت یا مالی را به ما ببخشد ما را مکلف به وظائفی ساخته در حالیکه خود او نیز از م

  به آن سزاوارتر است و هرگاه آن را از ما بگیرد تکلیفش را از ما برداشته است

 45 يث شماره حد

انه لم لعمار بن ياسر ، و قد سمعه يراجع المييره ابن شعبه خطبها دعه يا عمار ، ف وقال عليه السالم   

ياخذ من الدين اال ما قاربه من الدينا ،و علی عمد لبس علی نفسه ، ليجعل الشبهات عاذرا 

 لسقطانه

و پاسخ او را می دهد و به او فرمود  ای عمار او را رها کن  چرا که او از دین به امام متوجه شد عمار بن یاسر با مغیره بن شعبه بحث می کند 

 مقدار یاخذ کرده که به دنیا نزدیکش سازد  و عمال حق را بر خود مشتبه ساخته تا شبهات را بهانه لغزشها و خالفهایش قرار دهد

   46 حديث شماره  

ما احسن تواضع االغنياء للفقراء طلبا عند هللا و احسن منه تيه الفقراء علی  وقال عليه السالم   

 االغنياء اتکاال علی هللا
 چه خوب است تواضع و فروتنی ثروتمندان در برابر فقرا و برای رسیدن به پاداش الهی و از آن بهتر بی اعتنائی و تکبر مستمندان در برابر

  اغنیا به خاطر تکیه بخدا است
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 47  حديث شماره 

 ما استودع هللا امرا عقال اال استنقذه به يوما ماوقال عليه السالم  

  خداوند عقل را در وجود کسی ودیعه ننهاده جز اینکه روزی به وسیله آن او را نجات خواهد داد

  48 حديث شماره  

 من صارع الحق صرعه وقال عليه السالم  

 را بر زمین خواهد کوبیدآن کس که با حق گالویز شود حق او 

 49 حديث شماره  

 القلب مصحف البصر وقال عليه السالم  

   قلب ،کتاب دیده است

   50 حديث شماره

 التقی رئيس االخالقوقال عليه السالم  

  پرهیزکاری رئیس اخالق است
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 51 حديث شماره  

 ال تجعلن ذرب لسانک علی من انطقک ، و بالغه قولک علی من سددک وقال عليه السالم   

لبه تیز زبانت را بر ضد کسی که سخن بر زبانت نهاده به کار مگیر همچنین بالغت سخنت را بر ضد کسیکه فن سخنوری به تو آموخته صرف 

 مکن

   52 حديث شماره 

 غيرککفاک ادبا لنفسک اجتناب ما تکرهه من وقال عليه السالم  

  در تادیب خویشتن همین بس که از آنچه بر دیگران نمی پسندی اجتناب ورزی

   53 حديث شماره  

 من صبر صبر االحرار ، و اال سال سلو االغماروقال عليه السالم  

   یا شکیبائی آزادگان داشته باش وگرنه همچون جاهالن بی خبر خودرا به فراموشی زن

 54 حديث شماره 
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 آخر انه ع  قال لالشعث بن قيس معزيا عن ابن له  ان صبرت صبر االکارم ، و االو فی خبر  

 سلوت سلو البهائم

و در خبر دیگری آمده که امام به اشعث بن قیس به عنوان تسلیت فرزندش فرمود  یا همچون مردان بزرگوار شکیبائی کن وگرنه همچون 

  بهایم خود را به غفلت زن

   55 حديث شماره  

ليائه ، و ال عقابا فی صفه الدنيا  تير و تضر و تمر ، ان هللا تعالی لم يرضها ثوابا الو وقال عليه السالم  

 العدائه ، و ان اهل الدنيا کرکب بينا هم حلوا اذ صاح بهم سائقهم فارتحلوا

ادن آنرا به عنوان پاداش دوستانش پذیرفته و امام در توصیف دنیا فرموده است  مغرور می کند و زیان می رساند و می گذرد  خداوند نه د

نه گرفتن آن را به عنوان کیفر دشمنانش اهل دنیا همچون کاروانی هستند که هنوز رحل اقامت ننداخته اند قافله ساالر فریاد می زند کوچ 

  کنید

 56 حديث شماره 

مل وقال بنه الحسن عليهما السالم  ال تخلفن وراءک شيئا من الدنيا  فانک تخلفه الحد رجلين  اما رجل ع 

ه ، فيه بطاعه هللا فسعد بما شقيت به ،  و اما رجل عمل فيه بمعصيه هللا فشقی بما جمعت ل
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يروی  و فکنت عونا له علی معصيته ، و ليس احد هذين حقيقا ان تؤثره علی نفسک  قال الرضی 

هذا الخطبهعلی وجه آخر و هو   اما بعد ، فان الذی فی يدک من الدنيا قد کان له اهل قبلک 

،  و هو صائر الی اهل بعدک ، و انما انت جامع الحد رجلين   رجل عمل فيما جمعته بطاعه 

هللا فسعد بما شقيت به ، او رجل عمل فيه بمعصيه هللا ، فشقيت بما جمعت له  و ليس احد 

هذين اهال ان تؤثره علی نفسک ،  و ال ان تحمل له علی ظهرک ، فارج لمن مضی رحمه هللا ، و لمن 

 بقی رزق هللا

به فرزندش امام حسن  ع  فرمود  چیزی از دنیا بعد از خودباقی مگذار  زیرا آنچه باقی می گذاری برای یکی از دو کس خواهد بود یا شخصی  

صرف می کند و سعادتمند می گردد به همان چیزی که تو به خاطر آن شقاوت یافته ای و یا آن را در معصیت  است که آن را در اطاعت خداوند

و آنها تخداوند به کار می گیرد و به وسیله آن شقاوتمند می شود   بنابراین تو معاون او در گناه بوده ای هیچکدام از این دو لیاقت ندارند که 

ضیمی گوید  این سخن به گونه دیگری نیز نقل شده و آن این است که   اما بعد آنچه از دنیا هم اکنون در اختیار را بر خود مقدم داری  شریف ر

توست قبال در دست دیگری بوده  و بعد از تو نیز به دیگران می رسد تو اموال را برای یکی از دو کس گرد می آوری  یکی آنکه در طاعت 

به چیزیخواهد بود که تو با آن شقاوتمند شدی و دیگری آنکه آن را در طریق نافرمانی خداوند به کار  خداوند مصرف می کند و سعادتمندیش

را  می اندازد که این موجب شقاوت تو خواهد بود بخاطر آنچه برای او جمع کرده ای  و هیچکدام از این دو کس اهلیت آن را ندارند که تو آنان

  و را بر دوش بکشی بنابراین برای گذشتگان رحمت خدا و برای بازماندگان رزق پروردگار را طلب کنبر خود مقدم داری  و نه اینکه بار ا

     57 حديث شماره
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ه استيفر هللا     ثکلتک امک ، اتدری ما االستيفار درج   لقائل قال بحضرته وقال عليه السالم   

و هو اسم واقع علی سته معان  اولها الندم علی مامضی ،  و الثانی العزم علی ترک العود اليه  العليين ، 

ان  حتی تلقی هللا املس ليس عليک تبعه ،  و الرابع ابدا ، و الثالث ان تؤدی الی المخلوقين حقوقهم 

بت علی ن تعمد الی کل فريضه عليک ضيعتها فتؤدی حقها ،  و الخامس ان تعمد الی اللحم الذی

ادِ ان السحت فتذيبه باالحزان  حتی تلصق الجلد بالعظم ، و ينشا بينهما لحم جديد ،  و الس

   فعند ذلک تقول   استيفر هللا تذيق الجسم الم الطاعه کما اذقته حالوه المعصيه ، 

 رید آیا می دانی استغفار یعنیچه  استغفار مقامامام به کسیکه در حضورش از روی غفلت و بی خبری گفت استغفراهلل فرمود   مادرت بر تو بگ 

بلندمرتبگان است  و آن یك کلمه است اما شش معنی و مرحله دارد  نخست پشیمانی از گذشته   دوم تصمیم بر ترك همیشگی در آینده سوم 

حقیبر تو نباشد  چهارم اینکه هر واجبیکه از به طوریکه هنگام مالقات پروردگار  اینکه حقوقی را که از مردم ضایع کرده ای به آنها بازگردانی 

گوشتهائی که در اثر حرام بر اندامت روئیده با اندوه بر گناه آب کنی تا چیزی از آن   تو فوت شده حق آنرا بجای آوری قضا کنی  پنجم آنکه

پس  اه را چشیدی زحمت طاعت را نیز بچشی  باقینماند و گوشت تازه به جای آن بروید   و ششم آنکه به همان اندازه که شیرینی معصیت و گن

 از انجام این مراحل می گوئی استغفراهلل

  58 حديث شماره

 الحلم عشيره وقال عليه السالم  
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  حلم و بردباری،قوم و عشیره است

 59 حديث شماره 

قتله مسکين ابن آدم  مکتوم االجل ، مکنون العلل ، محفوخ العمل تؤلمه البقه ، و ت وقال عليه السالم  

 الشرقه ، و تنتنه العرقه

ی مبیچاره فرزند آدم سرآمد زندگیش نامعلوم علل بیماریش ناپیدا کردارش در جائی محفوخ پشه او را می آزارد گلوگیری آب و یا غذائی او را 

  بو می سازدکشد و عرق او را متعفن و بد

 60 حديث شماره   

وروی انه ع  کان جالسا فی اصحابه ، فمرت بهم امراه جميله ، فرمقها القوم بابصارهم ، فقال  

ع   ان ابصار هذه الفحول طوامح ، وان ذلک سبب هبابها ، فاذا نظر احدکم الی 

اتله هللا کافرا ما افقهه  ق  امراه تعجبه فليالمس اهله فانما هی امراه کامراته فقال رجل من الخوارج 

 فوثب القوم ليقتلوه ، فقال ع   رويدا انما هو سب بسب ، او عفو عن ذنب

نقل شده آن حضرت در میان اصحابش نشسته بود زن صاحب جمالی از آنجا عبور کرد چشم حاضران به آن زن افتاد امام فرمود  چشمان این 

هیجان است بنابراین هرگاه یکی از شما نگاهش به زن صاحب جمالی افتاد با همسر خود مردان سخت در طلب است و این مایه تحریك و 
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آمیزش کند چرا که این زنی است همچون آن  یکی از خوارج که حاضر بود گفت خداوند این کافر را بکشد چقدر دانا و فقیه است اصحاب 

  واب دشنام دشنام است و یا گذشت از گناه  نه اعداماز جای پریدند که او را به قتل برسانند ولی امام فرمود  آرام ج

 61  حديث شماره  

 کفاک من عقلک ما اوضح لک سبل غيک من رشدکوقال عليه السالم  

  آن مقدار از عقلت تو را کفایت می کند که راههای گمراهی را از راه سعادت برایت واضح سازد

   62 حديث شماره 

قولن الخير و ال تحقروا منه شيئا ، فان صييره کبير و قليله کثير ، و ال يافعلوا وقال عليه السالم  

احدکم  ان احدا اولی بفعل الخير منی ،فيکون و هللا کذلک ، ان للخير و الشر اهال ، فمهما 

 ترکتموه منهما کفا کموه اهله

و کمش بسیار و نباید هیچکدام از شما بگوید فالن کس در  کار نیك را انجام دهید و هیچ مقدار از آن را کم مشمارید چرا که کوچك آن بزرگ

زیرا خوب و بد را اهلی است که هرگاه که آن را واگذارید دیگران به جای   انجام کار خیر از من اولیاست که بخدا سوگند چنین خواهد شد

 شما انجام می دهند

   63 حديث شماره
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ه ، و عالنيته ، و من عمل لدينه کفاه هللا امر دنيامن اصلح سريرته اصلح هللا وقال عليه السالم  

 من احسن فيما بينه و بين هللا احسن هللا مابينه و بين الناِ

آن کس که درونش را اصالح کند خداوند ظاهرش را اصالح می نمایدو هر کس برای دینش کار کند خداوند دنیایش را کفایت کند  و آن کس 

   کند خداوند بین او و مردم را اصالح خواهد کردکه میان خود و خدایش را اصالح 

 64 حديث شماره 

الحلم غطاء ساتر ، و العقل حسام قاطع ، فاستر خلل خلقک بحلمک ، و قاتل  وقال عليه السالم  

 هواک بعقلک

 سرکشت را با عقلت بکشی است برنده بنابراین عیوب اخالقیت را با حلم بپوشان و هوسهای    است پوشنده و عقل شمشیر حلم پرده ای

 65 حديث شماره 

بذلوها ، فاذا منعوها  ان هلل عبادا يختصهم هللا بالنعم لمنافع العباد ، فيقرها فی ايديهم ماوقال عليه السالم  

 نزعها منهم ، ثم حولهاالی غيرهم

به همین جهت مادام که از این نعمتها بذل می کنند  خداوند بندگانی دارد که نعمتهای خاصی به آنها بخشیده تا دیگر بندگان از آن بهره گیرند

  خدا آنها را در دستشان ثابت می دارد اما هنگامی که بخل ورزند از آنها می گیرد و به دیگران می دهد
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 66 حديث شماره 

تراه غنيا اذ ی اذ سقم ، و بينا ال ينبيی للعبد ان يثق بخصلتين  العافيه و الينی بينا تراه معافوقال عليه السالم  

 افتقر

سالمت و ثروت چرا که دیده شده انسان تندرست ناگاه بیمار و شخص ثروتمند  شایسته نیست که انسان به دو خصلت اطمینان پیدا کند 

   یکباره فقیر و مستمند شده است

 67حديث شماره

ا من شکا الحاجه الی مؤمن ، فکانه شکاها الی هللا ، و من شکاها الی کافر ، فکانما شک وقال عليه السالم  

  هللا

  کسیکه حاجت خود را نزد مؤمنی برد گویا نزد خدا برده و کسی که نزد کافری برد گوئی از خدایش شکایت کرده است

   68حديث شماره

فی بعض االعياد  انما هو عيد لمن قبل هللا صيامه و شکر قيامه ، و کل يوم ال  وقال عليه السالم  

 يعصی هللا فيه فهو عيد
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 رامام در یکی از عیدها فرمود  امروز تنها روز عید کسانی است که روزه آنها مقبول درگاه خدا و عبادتهای شبانه آنان مورد پذیرش او قرا

  تو استگرفته و هر روز گناه نکنی روز عید 

  69حديث شماره 

ان اعظم الحسرات يوم القيامه حسره رجل کسب ماال فی غير طاعه  وقال عليه السالم   

 هللا ، فورثه رجل فانفقه فی طاعه هللا سبحانه ، فدخل به الجنه ، و دخل االول به النار

آورده و آن را برای کسی به ارث گذاشته که در راه  بزرگترین حسرتها در روز قیامت حسرت شخصی است که ثروتی رااز راه حرام به دست

   خدا انفاق کرده است و خدا بخاطر این مال او را داخل بهشت و شخص اول را به خاطر همان وارد جهنم گردانیده است

 70 حديث شماره 

ان اخسر الناِ صفقه ، و اخيبهم سعيا ، رجل اخلق بدنه فی طلب ماله ، و لم  وقال عليه السالم  

 تساعده المقادير علی ارادته ، فخرج من الدنيا بحسرته ، و قدم علی االخره بتبعته

ده کرده ولی زیانمندترین مردم در معامالت و نومیدترین آنها در تالش و سعی کسی است که خویشتن را در راه به دست آوردن مال فرسو

  مقدرات او را در رسیدن به خواسته اش یاری نکرده اند  از دنیا با حسرت آن بیرون رفته و در آخرت با گناه آن گام نهاده است

 71حديث شماره 
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الرزق رزقان  طالب ، و مطلوب فمن طلب الدنيا طلبه الموت وقال عليه السالم   

 الدنيا حتی يستوفی رزقه منها ، حتی يخرجه عنها ، و من طلب االخره طلبته

بر دو گونه است  یکی آنکه انسان را می جوید و دیگری آنکه انسان آن را می جوید کسیکه دنیا را طلب کند مرگ او را می طلبد تا او را  روزی

  از دنیا خارج سازد  و کسیکه طالب آخرت است دنیا در طلب او برمی آید تا روزی کامل خود را از آن برگیرد

  72حديث شماره

ِ الی ظاهرها  وقال عليه السالم   ان اولياء هللا هم الذين نظروا الی باطن الدنيا اذا نظر النا

وا منها ،  و اشتيلوا باجلها اذا اشتيل الناِ بعاجلها فاماتوا منها منها ما خشوا ان يميتهم ، و ترک

الم و درکهم لها قوتا ، اعداء ما س ما علموا انه سيترکهم ، وراوا استکثار غيرهم منها استقالال ، 

رون بهم علم الکتاب و به علموا ، و بهم قام الکتاب و به قاموا ،  ال ي الناِ ، و سلم ما عادی الناِ 

 مرجوا فوق ما يرجون ، و ال مخوفا فوق ما يخافون

ه ر حالیکه مردم بدوستان خدا کسانی هستند که به باطن دنیا می نگرند زمانیکه مردم به ظاهر آن نگاه می کنند  و به آینده آن مشغولند د 

ید گو امروز آن سرگرمند  و لذا اموری را که می ترسند سرانجام قاتل آنها باشند از میان می برند  و آنچه را می دانند عاقبت آنها را ترك می

د با د دشمننبه دست فراموشی می سپرند آنچه را دیگران بسیار می بینند کم می شمارند و رسیدن به آن را از دست دادن محسوب می کنن

سیله وآنچه دنیا پرستان صلحند صلحند با آنچه آنها دشمنند  قرآن به وسیله آنها فهمیده می شود و آنها نیز به وسیله قرآن می فهمند قرآن به 
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رسی سراغ ند مایه تآنها برپا است همانگونه که آنها به وسیله قرآن برپا هستند  باالتر از امید خود امیدی نمی بینند و برتر از آنچه می ترس

  ندارند  اشاره به خشنودی و خشم پروردگار است

 73حديث شماره   

 اذکروا انقطاع اللذات ، و بقاء التبعات وقال عليه السالم   

  پیوسته از قطع لذتها و بقاء مسؤولیتهای آن یاد کنید

  74حديث شماره  

اخبر تقله قال الرضی  و من الناِ من يروی هذا الرسول ص  و مما يقوی انه من  وقال عليه السالم  

قله   ما حکاه ثعلب عن ابن االعرابی ، قال المامون  لوال ان عليا قال  اخبر ت  خطبهامير المؤمنين ع

 لقلت  اقله تخبر

ما پس از آزمایش مورد نفرت قرار می گیرند شریف آزمایش کن تا دشمنش داری یعنی بسیار می شود که ظاهراشخاص جلب توجه می کند ا

 رضی می گوید  بعضی این سخن را از پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم می دانند ولی آنچه تقویت می کند که این سخن از امیر مؤمنان است

فرموده  اخبر تقله من می گفتم اقله تخبر   دشمنش   جریانی است که ثعلب از ابن اعرابی نقل کرده که مامون گفته  اگر نه این بود که علی ع

 بدار تا او را بیازمائی

 75حديث شماره  
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يفتح ما کان هللا ليفتح علی عبد باب الشکر و ييلق عنه باب الزياده ، و ال ل وقال عليه السالم   

ه باب لييلق عن علی عبد باب الدعاء و ييلق عنه باب االجابه و ال ليفتح لعبد باب التوبه و

 الميفره

ر د چنین نیست که خداوند در شکر را بر بنده ای بگشاید ولی درفزونی را بر او ببندد و همچنین امکان ندارد که باب دعا را بر کسی بگشاید و

  اجابت را بر رویش ببندد و ممکن نیست در توبه را به روی کسی باز کند و در آمرزش را به رویش مسدود سازد

 76حديث شماره 

 اولی الناِ بالکرم ، من عرفت به الکرام وقال عليه السالم   

  شایسته ترین مردم به کرم و بزرگواری کسی است که بزرگواران به واسطه او شناخته شوند  معرف بزرگواران خود باید بزرگوارتر باشد

  77ه حديث شمار

االمور مواضعها ، و الجود فقال ع   العدل يضع  و سئل ع   ايهما افضل  العدل ، او الجود  

 يخرجها من جهتها ، و العدل سائس عام ،و الجود عارض خاص ، فالعدل اشرفهما و افضلهما

از امام پرسیدند از این دو کدام برترند  عدالت یا سخاوت فرمود  عدالت هر چیز را در جای خود قرار می دهد ولی سخاوت آنرا از مسیرش 

  مگانی است ولی سخاوت جنبه خصوصی دارد بنابراین عدالت شریف تر و برتر استفراتر می برد عدالت قانونی ه



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

696 

 78 حديث شماره  

 الناِ اعداء ما جهلوا وقال عليه السالم   

  مردم دشمن آنند که نمی دانند

 79حديث شماره 

تفرحوا  قال هللا سبحانه   لکيال تاسوا علی ما فاتکم ، و ال الزهد کله بين کلمتين من القرآن  وقال عليه السالم   

 و من لم ياِ علی الماضی ، و لم يفرح باالتی ، فقد اخذ الزهد بطرفيه بما آتاکم 

ن آتمام زهد در دو جمله از قرآن آمده است  خداوند می فرماید تا بر گذشته تاسف مخورید و نسبت به آینده شاد و دلبند نباشید بنابراین 

کس که غم گذشته نمی خورد و نسبت به آینده شاد و دلبند نیست هر دو جانب زهد را در اختیار گرفته  اشاره به اینکه حقیقت زهد ترك 

   وابستگی ها و اسارتها در چنگال گذشته و آینده است

     80 حديث شماره

 ما انقض النوم العزائم اليوم وقال عليه السالم  

  اشاره به اینکه با گذشت یك شب گاهی انسان تغییر عقیده می دهد  تصمیم های روز را از بین برده بسا خوابهای شب که

   81  حديث شماره
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 الواليات مضامير الرجال وقال عليه السالم  

    پستهای مهم ،میدان مسابقه و آزمایش مردانند  اینجاست که کفایت و استعداد و مدیریت افراد آشکار می شود

 82شمارهحديث 

 ليس بلد باحق بک من بلد خير البالد ما حملک وقال عليه السالم   

   بهترین شهرهاشهری است که تو را پذیرا شود  و وسائل پیشرفت تو را فراهم سازد  هیچ شهری برای تو شایسته تر از شهری دیگر نیست

  83حديث شماره

مالک و ما مالک و هللا لو کان جبال لکان فندا ،  و قد جاءه نعی االشتر رحمه هللا  وقال عليه السالم   

  و لو کان حجرا لکان صلدا ، ال يرتقيه الحافر ، و ال يوفی عليه الطائر قال الرضی  و الفند

 المنفرد من الجبال

تا بود و اگر سنگ بود هنگامی که خبر شهادت مالك اشتر رحمه اهلل به امام رسیدفرمود  مالك اما چه مالکی به خدا سوگند اگر کوه بود یک

سرسخت و محکم بود هیچ مرکبی نمی توانست از کوهسار وجودش باال رود و هیچ پرنده ای به اوج آن راه نمی یافت شریف رضی می فرماید  

   فند به کوه تك و تنها گفته می شود

   84 حديث شماره
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 قليل مدوم عليه خير من کثير مملول منه وقال عليه السالم  

 کار کم اما مستمر و پر نشاط بهتر از کار بسیار و ماللت آور و موقت  است 

   85 حديث شماره 

 اذا کان فی رجل خله رائقه فانتظروا اخواتها وقال عليه السالم  

  هر گاه در انسانی خوی و خصلت برازنده ای باشد انتظاره مانندهای ش را نیز داشته باشید

  86 حديث شماره

بلک ليالب بن صعصعه ابی الفرزدق ، فی خطبهدار بينهما  ما فعلت ا وقال عليه السالم   

 الکثيره  قال  دغدغتها الحقوق يا امير المؤمنين فقال ع   ذلک احمد سبلها

ی امیرمؤمنان امام در سخنی که بین او و غالب ابن صعصعه پدر فرزدق رد وبدل شده چنین فرمود  شتران فراوانت چه شدند  عرض کرد ا

   حقوق واجب  زکات  آنها را پراکنده ساخت امام فرمود  این بهترین راه مصرف آنها بود

   87 حديث شماره

 من اتجر بيير فقه فقد ارتطم فی الربا وقال عليه السالم  
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  آن کس که بدون آگاهی از احکام اسالم  به تجارت پردازد درربا غوطه ور خواهد شد 

 88حديث شماره 

 من عظم صيارالمصائب ابتاله هللا بکبارها وقال عليه السالم   

  کسیکه مصائب کوچك را بزرگ شمارد خداوند او را به مصیبتهای بزرگ مبتال می سازد

  89 حديث شماره 

 من کرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته وقال عليه السالم   

خوار وذلیل خواهند بود   اشاره به اینکه تسلیم هوا و هوس شدن شخصیت کسیکه برای خود شخصیت قائل است شهواتش در پیش او 

    انسان را خرد می کند

   90 حديث شماره

 ما مزح امرؤ مزحه اال مج من عقله مجه وقال عليه السالم  

مزاح است و گرنه مزاح به صورت هر شوخی که انسان می کند مقداریاز عقل خود را با آن از دست می دهد  اشاره به افراط و زیاده رویدر 

  معتدل نه تنها مذموم نیست بلکه پیشوایان خود آن را انجام می دادند

   91 حديث شماره
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 زهدک فی راغب فيک نقصان حظ ، و رغبتک فی زاهد فيک ذل نفس وقال عليه السالم  

 است و تمایل تو نسبت به کسیکه بی اعتنا است سبب خواریبی میلی نسبت به آنکس که به تو عالقه مند است دلیل کمی بهره تو در دوستی 

  تو است

   92 حديث شماره 

 الينی و الفقر بعد العرض علی هللا وقال عليه السالم  

   غنا و فقر آنگاه آشکار می شود که اعمال ما بر خدا عرضه شود

   93 حديث شماره 

 ما زال الزبير رجال منا اهل البيت حتی نشا ابنه المشؤوم عبد هللا وقال عليه السالم  

   زبیر همواره از ما اهل بیت بود تا آن زمان که فرزند شومش عبداهلل نشو و نما کرد

  94 حديث شماره

ما البن آدم و الفخر  اوله نطفه ، و آخره جيفه ، و ال يرزق نفسه ، و ال يدفع  وقال عليه السالم   

 حتفه
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  انسان را با تکبر چکار  در آغاز نطفه بود و سرانجام مرداری است  نه می تواند به خود روزی دهد و نه مرگ را از خود براند

   95 حديث شماره

ن و و سئل  من اشعر الشعراء  فقال ع   ان القوم لم يجروا فی حلبه تعرف اليايه عند قصبتها ، فان کا

 القيس ال بد فالملک الضليل يريد امرا

شاعران همه یك روش نداشتند و در یك مسیر به مسابقه نپرداخته اند تا پیشگام آنها   از امام پرسیدند  برترین شعرای عرب کیست  فرمود

   مشخص شود و اگر بناچار باید به این سؤال پاسخ داد باید گفت  آن سلطان گمراه یعنی امرءالقیس بر همه مقدم است

   96 حديث شماره

 بها اال حر يدع هذه اللماظه الهلها  انه ليس النفسکم ثمن اال الجنه ، فال تبيعوها اال وقال عليه السالم  

  آیا آزاد مردی پیدا می شود که این ته مانده دنیا را به اهلش واگذارد  بدانید جان شما بهائی جز بهشت ندارد به کمتر از آنش نفروشید

   97 حديث شماره 

 منهومان ال يشبعان  طالب علم و طالب دنيا وقال عليه السالم  

  دو گرسنه اند که هرگز سیر نمی شوند  طالب علم و طالب دنیا

   98 حديث شماره
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االيمان ان تؤثر الصدق حيث يضرک ، علی الکذب حيث ينفعک ،  وقال عليه السالم  

 و اال يکون فی حديثک فضل عن عملک ، و ان تتقی هللا فی حديث غيرک

ایمان آن است که راستگوئی را در آنجا که به تو زیان می رساند بر دروغ در آنجا که سود دارد مقدم داری و اینکه گفتارت بیش از عملت 

 ینکه به هنگام سخن درباره دیگری از خدا بترسینباشد و دیگر ا

 99 حديث شماره  

و قد مضی   ييلب المقدار علی التقدير ، حتی تکون االفه فی التدبير قال الرضی وقال عليه السالم   

 هذا المعنی فيما تقدم بروايه تخالف هذه االلفاخ

گاهیآفت و بال در تدبیر است  شریف رضی می گوید  همین مضمون در گذشته  شماره   مقدرات بر نقشه و حسابگری پیروز می گردد تا آنجا که  

  با عبارت دیگری گذشت

   100 حديث شماره

 الحلم و االناه توامان ينتجهما علو الهمه وقال عليه السالم  

  بردباری و خونسردی در برابر حوادث  فرزندان دو قلوئی هستندکه از همت بلند متولد شده اند

   101 حديث شماره



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

703 

 الييبه جهد العاجز وقال عليه السالم  

  غیبت آخرین کوشش شخص ناتوان است

   102 حديث شماره

 رب مفتون بحسن القول فيه وقال عليه السالم  

  بسیارند کسانی که به خاطر تعریف و تمجید فریب می خورند

   103 حديث شماره

 الدنيا خلقت لييرها ، و لم تخلق لنفسها وقال عليه السالم  

 دنیا برای غیرش آفریده شده نه برای خودش  اشاره به اینکه هدف از آفرینش این جهان تکامل و آمادگی برای زیستن در آن جهان است 

   104 حديث شماره 

باع ان لبنی اميه مرودا يجرون فيه ، و لو قد اختلفوا فيما بينهم ثم کادتهم الض وقال عليه السالم  

ليلبتهم قال الرضی  و المرود هنامفعل من االرواد ، و هو االمهال و االظهار ، و هذا من افصح 
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وا اذا بليالخطبهو اغربه فکانه ع  شبه المهله التی هم فيها بالمضمار الذی يجرون فيه الی اليايه ، ف

 منقطعها انتقض نظامهم بعدها

ا ربنی امیه زمان معینی مهلت دارند تا به تاخت و تاز خود در آن مشغول باشند و همینکه بین آنها اختالف افتاد دشمنان کفتارصفتشان آنها 

بر وزن منبر  از ماده ارواد به معنی مهلت است و این از فصیح ترین  فریب می دهند و بر آنان پیروز می گردند  شریف رضی می گوید  مرود

مهلتی را که آنها برای حکومت دارند تشبیه به میدان مسابقه کرده که مسابقه دهندگان با نظم و ترتیب  امام علیه السالم تعبیرات است  گویا 

  نظام آنها به هم می خورددر یك مسیر به سوی هدفی پیش می روند اما هنگامی که به هدف رسیدند 

  105 حديث شماره

 فی مدح االنصار  هم و هللا ربوا االسالم کما يربی الفلو مع غنائهم ، بايديهم وقال عليه السالم   

 السباط ، و الستنتهم السالط

پرورش دادند  با دستهای گشاده و پر امام در مدح و ستایش انصار فرموده است  به خدا سوگند آنها اسالم را هم چون فرزند در دامانشان 

  سخاوت و زبانهای گویا و منطق کوبنده با اینکه نیاز مادیبه آن نداشتند

   106 حديث شماره
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العين وکاء السه   قال الرضی  و هذه من االستعارات العجيبه ، کانه يشبه السه   وقال عليه السالم  

بالوعاء ، و العين بالوکاءفاذا اطلق الوکاء لم ينضب  الوعاء و هذا القول فی االشهر االظهر 

من خطبهالنبی ص  ، و قد رواه قوم المير المؤمنين ع  ، و ذکر ذلک المبرد فی کتاب  

ابنا الموسوم   ب  اللفظ بالحروف   وقد تکملنا علی هذه االستعاره فی کتالمقتضب   فی با

   بمجازات االثار النبويه

چشم حافظ نشیمنگاه است  اشاره به اینکه چرا هنگامیکه انسان به خواب می رود وضوی او باطل است  شریف رضی می گوید  این از استعارات 

تشبیه کرده و چشم را به بندی که سر مشك را به وسیله آن می بندند که هرگاه بند را رها  شگفت انگیز است  امام نشیمنگاه را به مشك

کنند مشك نمی تواند آنچه در آن است نگهدارد  مشهور این است که این سخن از پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم است ولی عده ای آن را 

قتضب در باب اللفظ بالحروف آورده  و ما در کتاب مجازات آثار النبویه درباره این استعاره از امیرمؤمنان نقل کرده اند این را مبرد در کتاب م

  سخن گفته ایم

 107حديث شماره  

 فی خطبهله  ووليهم وال فاقام و استقام ، حتی ضرب الدين بجرانه وقال عليه السالم   
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کرد حق را برپاداشت و خود بر جاده حق گام بر می داشت تا آنجا که بر آنهاحکومت  امام در ضمن یکی از سخنانش فرمود  سرپرستی الهی

ت می حدین گلوگاه خود را بر زمین نهاد  اشاره به قیام پیامبر و قدرت و سیطره اسالم است زیرا این تعبیر معموال درباره شتر به هنگام استرا

  دشود که پس از رسیدن به مقصد می خوابد و گردن خود را بر زمین می نه

  108 حديث شماره  

ل ياتی علی الناِ زمان عضوض يعض الموسر فيه علی ما فی يديه و لم يؤمر بذلک ، قا وقال عليه السالم   

طرون هللا سبحانه   و ال تنسوا الفضل بينکم   تنهد فيه االشرار ، و تستذل االخيار ، و يبايع المض

 عن بيع المضطرين رسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم لی هللا عليه و آله و سلم ، و قد نهی 

  زمانی در پیش است سخت که ثروتمندان بر آنچه در دست دارند دندان می فشارند در حالیکه چنین دستوری به آنها دارد نشده است

ر آن زمان اشرار و بدان را بلندمرتبه و نیکان را خوار می کنند و خداوند سبحان می فرماید  احسان و بخشش بین خود را فراموش نکنید د

م لمردم بینوا هستی خود را از روی اضطرار به قیمت کم می فروشند و متمکنان از آنها می خرند در حالی که پیامبر صلی اهلل علیه و آله و س

  از چنین معامله این هی کرده است

  109 حديث شماره 

يهلک فی رجالن  محب مفرط ، و باهت مفتر قال الرضی  و هذا مثل قوله ع    وقال عليه السالم   

 هلک فی رجالن  محب غال ، و مبيض قال



 والیه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی  

 هج البالغه ن

707 

دو کس در مورد من هالك خواهند شد  دوست غلو کننده و دشمن بهتان زننده شریف رضی می گوید  این عبارت همانند عبارت دیگری 

 از امام نقل شده است  هلك فیرجالن محب غال و مبغض قالسخن شماره   که   است

 110 حديث شماره 

 و سئل عن التوحيد و العدل ، فقال ع   التوحيد اال تتوهمه ، و العدل اال تتهمه 

متهم نسازی  اشاره توحید آنست که خدای را در وهم و اندیشه نیاوری و عدل آنست که او را  از امام درباره توحید و عدل سؤال کردند فرمود

    به اینکه ذات خدا در اندیشه هیچکس نمی گنجد و او در تقسیم نعمتهایش کامال عادل است

 111 حديث شماره 

 ال خير فی الصمت عن الحکم ، کما انه ال خير فی القول بالجهلوقال عليه السالم   

 نه سکوت از بیان حق خوب است و نه سخن گفتن با جهل

   112 حديث شماره

ذا فی دعاء استسقی به  اللهم استقنا ذلل السحاب دون صعابها قال الرضی  و ه وقال عليه السالم  

من الخطبهالعجيب الفصاحه ، و ذلک انع  شبه السحاب ذوات الرعود و البوارق و 
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ه الرياحک و الصواعق باالبل الصعاب التی تقمص برحالها و تقص برکبانها ، و شب

 محهک الروائع باالبل الذلل التی تحتلب طيعه و تقتعد مسالسحاب خاليه من تل

کش رامام در دعائی که برای درخواست باران نموده چنین گفته بار خداوندا به وسیله ابرهای رام به ما باران عنایت کن نه به وسیله ابرهای س

سر و صدا را که توام با رعد و برق و صاعقه و طوفان است شریف رضی می گوید  این از کلمات فصیح و شگفت انگیز است زیرا امام ابرهای پر 

تشبیه به شتران سرکشی کرده که بارهای خود را می افکنند و سواران خویش را به زمین می کوبند ولی ابرهای خالی از این هیاهو را به 

  شتران رام تشبیه فرموده که به راحتی می توان شیر آنها را دوشید و بر آنها سوار شد

 113حديث شماره   

و قيل له علهی السالم  لو غيرت شيبک يا امير المؤمنين ، فقال ع   الخضاب زينه و نحن قوم فی مصيبه  

 رسول هللا صلی هللا عليه و آله و سلم يريد وفاه 

  است ولی ما عزاداریمبه آن حضرت عرض شد  اگر محاسنت را رنگ و خضاب می کردی بهتر بود در پاسخ فرمود  خضاب و رنگ بستن زینت 

  منظور امام وفات پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم بوده است

  114 حديث شماره 
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 ما المجاهد الشهيد فی سبيل هللا باعظم اجرا ممن قدر فعف  لکاد العفيف وقال عليه السالم  

 ان يکون ملکا من المالئکه

نیست که قدرت برگناه دارد اما خویشتنداری می کند چنین شخص خویشتندار نزدیك است مجاهد شهید در راه خدا اجرش بیشتر از کسی 

  که فرشته ای از فرشتگان خدا باشد

 115حديث شماره 

رسول هللا صلی ل القناعه مال ال ينفد   قال الرضی  و قد روی بعضهم هذا الخطبه  وقال عليه السالم   

 هللا عليه و آله و سلم لی هللا عليه و آله و سلم 

  بعضی این سخن را از پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم نقل کرده اند  قناعت ثروت پایان ناپذیر است  شریف رضی می گوید

 116حديث شماره 

الها ، فی لزياد ابن ابيه و قد استخلفه لعبد هللا ابن العباِ علی فارِ و اعم وقال عليه السالم   

خطبهطويل کان بينهما ، نهاه فيه عن تقدم الخراج  استعمل العدل ، و احذر العسف و 

 الحيف ، فان العسف يعود بالجالء ، و الحيف يدعو الی السيف
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نشین عبداهلل بن عباس در منطقه فارس قرار داد در ضمن یك سخن طوالنی که در امام این سخن را به زیادبن ابیه هنگامی که او را جا

زمینه نهی از افزایش خراج و مالیات بیان کرد فرمود  عدالت را پیشه کن و از خشونت و سختگیری بیجا و ستمگری بپرهیز چرا که سختگیری 

  کند موجب فرار مردم از منطقه و ظلم و ستم دعوت به مبارزه مسلحانه می

 117  حديث شماره 

 اشد الذنوب ما استخف به صاحبهوقال عليه السالم   

 بدترین و خطرناك ترین گناه گناهی است که انجام دهنده اش آنراکوچك بشمرد

  118  حديث شماره

 ما اخذ هللا علی اهل الجهل ان يتعلموا حتی اخذ علی اهل العلم ان يعلموا وقال عليه السالم   
 جاهالن پیمان فراگیری علم نگرفته مگر آنکه قبال ازدانشمندان پیمان تعلیم دادن گرفته استخداوند از 

   119  حديث شماره

شر االخوان من تکلف له قال الرضی الن التکليف مستلزم للمشقه ،وهو شرالزم عن  وقال عليه السالم  

 شر االخوان من تکلف له وقال عليه السالم  االخ المتکلف له فهو شراالخوان  
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بدترین برادران  دوستان  کسی است که برای پذیرائی او خودرا به زحمت بیفکنی  شریف رضی می گوید  تکلف و تکلیف همواره با مشقت 

  توام است بنابراین دوست پر توقع که انسان را به تکلف وا می دارد مایه شر است پس او شر االخوان محسوب می شود

   120  رهحديث شما 

اذا احتشم المؤمن اخاه فقد فارقه قال الرضی  يقال حشمه و احشمه اذا  وقال عليه السالم   

اغضبه ، و قيل  اخجله ، او احتشمه   طلب ذلک له ، و هو مظنه مفارقته و هذا حين 

ن توفيقنا انتهاء اليايه بنا الی قطع المختار من خطبهامير المؤمنين ع  ، حامدين هلل سبحانه علی ما من به م

ر من اطرافه ، و تقريب ما بعد من اقطاره و تقرر العزم کما شرطنا اوال علی لضمن ما انتش

تفضيل اوراق من البياض فی آخر کل باب من االبواب ، ليکون القتناص الشارد ، و 

استلحاق الوارد ، و ما عسی ان يظهر لنا بعد اليموض ، و يقع الينا بعد الشذوذ ، و ما توفيقنا 

 نا ، و هو حسبنا و نعم الوکيل و ذلک فی رجب سنه اربع مئه من الهجره ، واال باهلل ،  عليه توکل

خاتم الرسل ، و الهادی الی خير السبل ، و آله الطاهرين ، و اصحابه  مـحمدصلی هللا علی سيدنا 

 نجوم اليقين تم
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یعنی او را به غضب در آورد و  به خشم درآوردن و شرمنده ساختن دوست مقدمه جدائی از اوست شریف رضی می گوید  حشم و احشم

بعضی گفته اند یعنی او را شرمنده ساخت و احتشم به معنی طلب چنین حالتی است و مسلما چنین کاری مقدمه جدائی است  شریف رضی در 

 پایان این باب چنین می گوید 

 این آخرین قسمت از سخنان برگزیده امام امیرمؤمنان علیه السالم است که توفیق جمع آوری آن را یافتیم و خداوند سبحان را بر اینکه منت 

بر ما گذاشت و چنین توفیقی را مرحمت فرمود سپاس می گوئیم توفیق بر گرد آوری این سخنان پراکنده و نزدیك ساختن آنها به یکدیگر در 

تازه ای برخوردیم در  خطبهعه  و ما از آغاز تصمیم گرفتیم که در آخر هر باب صفحات سفیدیرا به کتاب ملحق سازیم تا هر وقت به یك مجمو

م و بر یآن جای دهیم و یا هر گاه به تفسیر تازه ای درباره سخنان امام دست یافتیم آن را به این بحثها ملحق سازیم تنها از اهلل توفیق می طلب

هجری است  درود خداوند بر سید و موالی   چهارصد و این در ماه رجب سنه  یه می کنیم و او ما را کافی است و بهترین سرپرستان استاو تک

 صلی اهلل علیه و آله و سلم خاتم پیامبران و هدایت کننده به بهترین راهها و بر آل طاهرین و یارانش باد که ستارگان ایمان و یقینند مـحمدما 

 ين بوالیه کــلنا من المتمسـعـدهلل الذی جــــمالح

 اميرالمومنين و اوالده المعصومين عليهم السالم
  


