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  ا ا����
 ا�������� 

 تقديم به

  ايمان دارند. صآنان كه به خدا و پيامبرش 

  .اند گاني كه از بندهاي تقليد رهايي يافته به آزاده

قات نمايند كه بار گناهان ديگران از خواهند خدا را در حالي مال به آنان كه نمي

  كشند. گذشتگان را به دوش مي

  دارند. را دوست مي صبه آنان كه اهل بيت پيامبر 

كه به خدا، به عنوان پروردگار و به اسالم، به عنوان دين، و به محمد  اي و به هر شيعه

  ، به عنوان بنده و پيامبر خدا ايمان دارد ... .ص

  نمايم. البالغه، به همه ايشان تقديم مي ي است منصفانه به نهجاين كتاب را كه نگرش



 

 مقدمه

ها تا ديروقت بيدار مانده  ام: شب البالغه سپري كرده مدتهاي طوالني و زيادي را با نهج
هاي خشمگينانة  ام. جمالت و عبارت ام، و همگام با آن حركت نموده كرده و آن را مطالعه 
بخش آن مرا  ات غمبار آن مرا اندوهگين كرده و مطالب لذتافروخته، كلم آن خشم مرا بر

  نموده است. شاد و خوشحال 
كند و زبانش چون كوهي  ديدم كه سخنراني مي را با چشم خودم مي �گويا علي 

دهد، ولي نه، گويا تمام جهانيان را  فشاند، گويا لشكري را هشدار مي مي  آتشفشاني آتش
كردم كه با دانشي فراوان و  احساس مي �ان امام علي دهد. در طي مطالعه سخن بيم مي

شمشيري برّان و فقهي پويا سر و كار دارم، البته تعجبي ندارد، زيرا علي در خانه 
آكنده از تالش و  اش پرورش يافته و زندگي پرماجرايي گذرانده است. زندگي صپيامبر

بود و هرگز  عاليت كوشش و جنگ و جهاد بوده است. آري او همواره مشغول كار و ف
  شد. خسته نمي

اي گرانبها از تجارب  اش توشه نسلهاي مختلفي را مشغول ديده بود و زندگي
كرد. آن حضرت پديده نفاق  روزگاران شرك و كفر و ايمان و اسالم را با خود حمل مي

نشيني دوستانش را نظارت كرده بود و روزگار چنان بر او شوريده و  را مشاهده و عقب
گفتند: (علي در جنگ مهارت ندارد). او ناخواسته با برادران  ون شده بود كه ميدگرگ
وارد جنگ شد. تغيير اوضاع مردم را ديد و مشاهده نمود كه هوي و هوس با  اش ديني

  هواپرستان چه كرده است ... . زندگي پرماجرايش هرگز روي آرامش به خود نديد.
كردم، نه فقط  زدم و احساس مي همواره صفحات اين كتاب بزرگ را ورق مي

زنم. در طي مطالعه  صفحات يك كتاب بزرگ را، و بلكه زندگي يك بزرگمرد را ورق مي
انگيزي برخوردم! آري آنچه مرا به تعجب واداشت اين بود كه  اين كتاب به امر شگفت

 گويد كه آنچه در كتابهاي شيعه آمده، كامالً سخني مي -آن مرد بزرگ  -  �امام علي 
ها فكرم را به خود مشغول كرد و مرا واداشت  مخالف آن است. ديدن چنين چيزي مدت

نمايم. اما بيش  ها و توضيحاتشان را بررسي  كه كتابهاي شيعه را با دقت مطالعه و حاشيه
مرد  ها و عملكردهاي آن بزرگ از پيش متعجب شدم و به اين نتيجه رسيدم كه بايد گفته

  ي مطالعه و بررسي شود.با حوصله و دقت بيشتر
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بنابراين به مطالعه اين كتاب پرداخته و بارها اضطراب و آشفتگي مرا فرا گرفت، باز 
براي بار دوم و سوم و ... آن را مطالعه كردم، تا اينكه يقين يافتم كه بايد با دقت 

ويم. البالغه را بخوانيم و در اعماق آن فرو رويم و از چوب انديشه امام بيرون نر نهج
البالغه را خواندم و مطالبي از آن را يادداشت نمودم و با برخي افراد  يكبار ديگر نهج

البالغه رسيدم و  پيرامون مسايل زيادي بحث و مناقشه كردم تا به قرائت درست از نهج
  دارم. اينك امروز آن را به خوانندگان عزيز تقديم مي

ام، در برندارد.  نموده و خوانده گرچه اين كتابچة كوچك همه آنچه را كه مشاهده
ولي از آن جهت به چاپ و نشر آن اقدام نمودم تا آن را در اختيار خوانندگان قرار دهم 

ام از قضاياي  و خواننده بتواند آن را در زماني اندك مطالعه نمايد. و تا آن جا كه توانسته
ام كه  لُب مطالب پرداختهام و به  اي در برندارد، پرهيز كرده اي كه نتيجه مورد مناقشه

البالغه را فهميد؟! و بر اين باور هستم كه هر كس  عبارت است از اينكه: چگونه بايد نهج
البالغه را بخواند بايد تا حدود زيادي به تفكر و عقيده اهل سنت  اي آزاد نهج با انديشه

  نزديك باشد.
د، چون راه ديگري من يقين دارم كه راه درست همين است و بايد به آن توجه نمو

هاي اين امام بزرگ وجود ندارد، امامي كه يارانش او را تنها  براي درك درست گفته
  گذاشتند!.

ام،  بايد بگويم كه اين تالش و درك من است، ادعا ندارم كه در آن به كمال رسيده
آن  ام كه اگر اشتباهي از من سرزده، گرچه شايد به مطلوب رسيده باشم. و اينجانب آماده

ام، گوشزد نمايد و  را اصالح نمايم. و همچنين اگر كسي، جايي را كه درست نفهميده
  كنم و هيچگاه بر اشتباه و خطا پافشاري نخواهم كرد. تذكّر دهد، از آن استقبال مي

خداوند به همه ما توفيق دهد تا به حق برسيم، و از او مسئلت داريم كه گفتار و 
  مايد.كردار ما را صحيح و درست ن

ايست كه محمد ابوالفضل ابراهيم،  قابل ذكر است كه نسخه مورد نظر اينجانب نسخه
  آن را چاپ كرده است و همچنين شرح ابن أبي الحديد نيز مدنظر بنده بوده است. 

  عبدالرحمن عبداهللا جميعان



 

  امامت

ريات گويند كه از ضرو اهل تشيع معتقدند كه امامت از اصول دين است، و بعضي هم مي
اند، به  تا مهدي تعيين شده �باشد و همه شيعه به اتفاق معتقدند كه ائمه از علي  مذهب مي

را به عنوان امام تعيين كرده و هر امامي، امام بعد  �اين ترتيب كه پيامبر بعد از خودش علي 
گويند كه همه كارهاي ائمه از وحي الهي  از خود را مشخص كرده است! بنابراين آنها مي

گيرد و اجتهاد و نظر شخصي نيست، از اين رو بر اين باورند كه ائمه از خطا و  رچشمه ميس
اشتباه مصون و معصومند. منابع و كتابهاي مختلف شيعه در گذشته و حال به صورت يكسان 

را در مورد  �ها و تصريحات امام علي  اند، اما اينك ما گفته اين نظريه و عقيده را بيان داشته
با  �هاي امام علي  كنيم و خواهيم ديد كه گفته خالفت با عقيده شيعه مقايسه مي امامت و

أول الدين «فرمايد:  مي �عقيده شيعه مخالف و متضاد است، به عنوان مثال امام علي 
  ».معرفته
»ترين مسئله دين شناخت خدا است نخستين و مهم«

1.  
و بزرگترين امر آن و آنچه دانستن ترين اصل دين  كند كه مهم امام در اين سخن تأكيد مي

  دانستن اوست. آن بر هر مكلّفي واجب است، شناخت خداوند و يگانه
و ترديدي نيست كه قرآن و سنت نيز تأكيد زيادي بر اين مسأله دارند، بنابراين شناخت 

 البالغه در شدن بيشتر به آنچه نهج ترين مسأله در دين نيست، براي روشن امام يا امامت، مهم
  گرديم:  گويد، برمي اين درباره مي

ال تخلو « كند كه: در سخناني خطاب به كميل بن زياد النخعي تأكيد مي �امام علي  - 1
  ».األرض من قائم هللا بحجة، إما ظاهًرا مشهورًا، وإما خائًفا مغمورًا، لئال تبطل حجج اهللا وبيناته

اي [خدمت به دين] خدا به همواره در زمين فردي خواهد بود كه با حجت و دليل بر«
خيزد و اين فرد يا معروف و مشهور است و يا پنهان و گمنام. و اين براي آن است كه  پا مي

»ها و داليل الهي از بين نروند حجت
2.  

أولئك األقلون عدًدا، واألعظمون عند اهللا قدرًا، يحفظ اهللا بهم حججه « فرمايد: سپس مي
@».زرعها في قلوب أشباههم...وي ،حتى يودعها نظراءهم ،وبيناته @

                                           
 .1/72البالغه  شرح نهج -١
٢- )18/347 (– 143. 
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اينها تعدادشان اندك است و نزد خداوند مقام وااليي دارند، و خداوند به وسيله آنان «
سپارد  همانند آنها هستند، مينمايد، و به افرادي ديگر كه  هايش را حفظ مي ها و نشانه حجت

  .»كارد...  و در دل كساني ديگر كه همسان آنها هستند، بذر آن را مي
  دانيد كه اينها چه كساني هستند؟ آيا شما مي

هاي خدا روي زمين  گويند ائمه حجت باشند نه ائمه. چنان كه شيعه مي اينها علما مي
  .هستند!

أولئك خلفاء اهللا في أرضه والدعاة « فرمايد: كند و مي سخنش را كامل مي �سپس علي 
لفاي خدا در زمين و دعوتگران به سوي ايشان خ« ».شوقًا ِإلى رؤيتهم.. ..ِإلى دينه.. آٍه آهٍ 

 –. به اين ترتيب اين صحابي بزرگوار »دين او هستند... آه، آه ... دوست دارم آنها را ببينم...

  گويد. ستايد و از مقام واالي آنها در دنيا و آخرت سخن مي علما را مي -  �علي 
  .اند؟! ذكر شده �و ائمه در كجاي اين سخن مهم علي 

شود، نبايد نيازي به آموختن و فراگيري  ييم: اگر امام از سوي خدا تعيين ميگو و ما مي

علم و دانش داشته باشد، زيرا خداوند حكيم و آگاه او را تعليم داده است و چنان كه كتابهاي 
بيند. اما علي بن  را نمي  شود، با اين تفاوت كه امام فرشته گويند به او وحي مي شيعه مي

فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن  ،من نصب نفسه ِإماًما« رمايد:ف مي  �طالب ابي
 ».تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعّلم نفسه ومؤدبها أحّق باإلجالل من معّلم الناس ومؤدبهم

ي خودش  هر كس خود را به عنوان امام قرار دهد بايد قبل از ديگران به تعليم و تزكيه«

و قبل از آن كه با زبان، ديگران را ادب بياموزد بايد با رفتارش به ديگران ادب ياد  بپردازد

آموزد بيشتر از كسي كه معلم  دهد و به خودش ادب مي دهد، و كسي كه خودش را تعليم مي
»دهد، سزاوار بزرگداشت و احترام است مردم است و به آنها ادب ياد مي

1.  

چيست؟ آيا ايشان » هر كس خودش را امام قرار دهد«منظور امام علي از اين جمله كه 

نامد؟ به عالوه اين سخن  كسي را كه خالفت را غضب كرده و به زور گرفته است، امام مي

                                           
١- 18/220) (71.( 



  9     امامت
  

  

برخالف آنچه در كتابهاي شيعه آمده است مبني بر اينكه كه امام داراي علم لدني  �علي 

  .زكيه و تربيت خود بپردازد!نمايد كه امام بايد علم بياموزد و به ت است، تأكيد مي

أما بعد: فإن اهللا سبحانه بعث «: فرمايد هاي مهم خود مي در يكي از نامه � علي - 2
تنازع المسلمون األمر من @صنذيًرا للعالمين، ومهيمًنا على المرسلين، فلما مضى@صمحمًدا

عن  ص@مر من بعدهأن العرب تزعج هذا األ ،فواهللا ما كان يلقى في روعي، وال يخطر ببالي ؛بعده
أهل بيته، وال أنهم منّحوه عني من بعده، فما راعني ِإال انثيال الناس على فالن يبايعونه، فأمسكت 

فخشيت ]@صدين محمد حقِ بيدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن اإلسالم، يدعون إلى مَ 
ه علّي أعظم من فوت واليتكم إن لم أنصر اِإلسالم وأهله أن أرى فيه ثلًما أو هدًما، تكون المصيبة ب

فنهضت @وكما يتقّشع السحاب، ،التي ِإنما هي متاع أيام قالئل، يزول منها ما كان كما يزول السراب
  ».في تلك األحداث حتى زاح الباطل وزهق، واطمأن الدين وتنهنه

اي براي جهانيان و خاتم پيامبران  دهنده را به عنوان بيم صاما بعد: خداوند محمد«
از دنيا رحلت نمود مسلمانان بعد از او اختالف كردند؛ سوگند  صوث كرد. وقتي پيامبرمبع

امر خالفت را از اهل  صكرد كه عربها بعد از پيغمبر به خدا كه هيچگاه به ذهنم خطور نمي

زنند. و ناگهان ديدم كه مردم به سوي فالني هجوم  كنند و مرا از آن كنار مي بيت او دور مي
كنند. من بيعت نكردم و دست نگاه داشتم تا اينكه ديدم بعضي از  او بيعت ميآورده و با 

را نابود كنند. ترسيدم كه اگر  صخواهند دين محمد مردم از دين اسالم برگشتند و مي

اي ايجاد شود، يا از هم بپاشد كه آنگاه مصيبت  اسالم و مسلمين را ياري نكنم در آن رخنه
كه متاع و سرمايه روزهاي اندكي است و  - ت و زمامداري برايم از دور ماندن از حكوم

بود، بنابراين در  بزرگتر مي –پاشد  رود و همانند ابرها از هم مي چون سراب زود از بين مي

»اين حوادث به پا خاستم تا آن كه باطل از بين رفت و ديگر برقرار و استوار شد
1.  

اشتر را به عنوان فرماندار مصر مقرر به اهل بصره بود كه وقتي مالك  �اين نامه علي 

شود و راويان آن را براي  كرد اين نامه را با او به مصر فرستاد. نامه بهتر از سخنراني حفظ مي

دهد و در نقل كلمات  كنند، و در نقل كلمات نامه كمتر اشتباه روي مي يكديگر نقل مي

                                           
١- 7/151 )62.( 
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كنند اما نامه مكتوب و  سخنراني اشتباه بيشتر است، بعضي مفهوم سخنراني را نقل مي

  اند. محفوظ است و قرآن و روايات با نوشتن كتابت محافظت شده

  باشد، به كلمات آن نگاه كنيد:  آنچه مهم است مفاهيم اين نامه مي
 �در مورد خالفت با يكديگر اختالف كردند...، علي  صمسلمانان بعد از پيامبر - الف 

وفات پيامبر مرتد شدند و يا فاسقان اختالف كردند، فرمايد كافران يا كساني كه بعد از  نمي

  نامد. بلكه آنها را مسلمان مي
خواننده عزيز! از اين ...». كرد ... كه بعد از او  به ذهنم خطور نمي«فرمايد:  سپس مي

  كنيد؟ كلمات چه چيزي را استنباط مي
در قضيه   �آيد كه نص صريحي وجود ندارد تا امام علي از نامه چنين برمي –ب 

كرد، و  آن را بيان مي �بود علي  خالفت و امامت خود به آن استناد كند، زيرا اگر نصي مي
گفت در صورتي كه در آن روز به شدت به چنين نصي نياز  چگونه آن را براي مردم نمي

ترين مسايلي را كه براي امت پيش آمد و سبب تفرقه آن گرديد،  داشت، تا يكي از مهم
اي كه حتّي نزديك بود اصحاب پيامبر را دچار چنددستگي كند، بنابراين  . قضيهتوضيح دهد

دانست در مورد  به چنين نص استناد نكرده است براي اين بوده كه او مي �وقتي امام علي 
  اين قضيه نصي وجود ندارد.

ناگهان ديدم كه مردم به سوي «فرمايد:  سپس به سخن آن بزرگوار بنگريد كه مي –ج 
  .»كنند...  اند و با او بيعت مي الني هجوم آوردهف

يعني مردم شتابان به سوي ابوبكر رفته و با او بيعت كردند و اين يعني اينكه مردم 
خودشان ابوبكر را انتخاب كردند، بنابراين بيعت به زور از مردم گرفته نشد، و شمشير باالي 

مسلمانان اين را درست و خوب سر آنها نبود، بلكه در انتخاب خود آزاد بودند، و 
  دانستند. مي

، منظور امام علي »بيعت نكردم و دست نگاه داشتم ... يا از هم بپاشد«فرمايد:  و مي –د 
خواستند اسالم را نابود سازند، مرتدان و كساني  از آن بعضي كه از اسالم برگشتند و مي

به كمك اصحاب با آنها  �كر هستند كه از پرداختن زكات خودداري ورزيدند. آنان كه ابوب
كردن با ابوبكر  با آنها جنگيد، كساني نبودند كه از بيعت �جنگيد. بنابراين كساني كه ابوبكر 
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هايي بودند كه از  فرمايد، گروه مي �سرباز زده باشند، بلكه آنها، همان طور كه امام علي 
و  �، ابوبكر صديق �دين اسالم برگشتند. و امكان ندارد كه بگوييم منظور امام علي

با آنها همراهي كرد و براي خالفتشان، حكم يك وزير  �صحابه بوده است، زيرا امام علي 
  را داشت.

هذا ما أمر به عبد اهللا علي بن أبي « فرمايد: هايش مي نامه در يكي از وصيت �علي  - 3
ي علّي، وإني إنما جعلت طالب أمير المؤمنين في ماله. وإن البني فاطمة من صدقة علّي مثل الذي لبن

، وتكريًما لحرمته، وتشريًفا صالقيام بذلك إلى ابني فاطمة ابتغاء وجه اهللا، وقربة إلى رسول اهللا 
طالب،  اين فرماني است كه بنده خدا، اميرالمؤمنين علي بن ابي« .»لوصلته، ويشترط على الذي..

مه به اندازه سهم ديگر فرزندان كند: سهم دو فرزند فاط اش صادر مي در مورد مال و دارايي
سپارم تا از اين طريق، رضايت خدا را به دست  علي است، و اينكار را به دو فرزند فاطمه مي

»احترام بگذارم و كسي كه ... صبياورم و به خويشاوندي و حرمت پيامبر
1.  

  : كنيد كه مالحظه مي
و ديگران در قضيه صدقه  داند و بين حسن و حسين او همه فرزندانش را برابر مي –الف 

  گذارد. و سهم [ارث] فرقي نمي

مسئوليت را به فرزندان فاطمه «فرمايد:  مسئله دوم و مهم اين است كه مي –ب 

، آنهم نه به خاطر اينكه نصي دربارة واليت و امامت آنها وجود دارد، هرگز. بلكه »سپارم مي
  كند. براي كسب رضايت خدا چنين مي

با استناد به نص واليت، مسئوليت را به آنها بسپارد و  � امام علي آيا بهتر نبود كه

نامه آن را ذكر كند و به يارانش بياموزد كه به خاطر نصوص واليت و  در وصيت

  .امامت، دو فرزند فاطمه را مقدم داشته است؟!
گويد و  اش مي و اين وصيت است و وصيت آخرين چيزي است كه هر كسي به خانواده

گويند كه تأخير در بيان، به  دهد. بسياري از فقها مي هم] را در آن توضيح ميمسائل [م
دانست چه زماني مرگ به  نمي �خصوص در چنين قضاياي مهمي جايز نيست، زيرا علي 

                                           
١- 15/146 )34.( 
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دانست، در بيان چنين امر مهمي  سراغ او خواهد آمد، و حتي اگر زمان وفاتش را نيز مي

  كرد. تأخير نمي

ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقًا افترضها لبعض الناس على «@فرمايد: مي �امام علي - 4
بعض، فجعلها تتكافأ في وجوهها، ويوجب بعضها بعًضا، وال يستوجب بعضها ِإال ببعض، وأعظم ما 
افترض سبحانه من تلك الحقوق: حق الوالي على الرعية، وحق الرعية على الوالي، فريضة فرضها 

لها نظاًما أللفتهم، وعًزا لدينهم، فليست تصلح الرعية إال بصالح لكل على كل، فجع@ـ@اهللا
وأدى الوالي إليها  ،الوالة، وال تصلح الوالة ِإال باستقامة الرعية، فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه

عّز الحق بينهم، وقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل، وجرت على أذاللها السنن،  ؛حقها
  .»زمان، وطمع في بقاء الدولة، ويئست مطامع األعداءفصلح بذلك ال

سپس خداوند متعال يكي از حقوقش را حقّي قرار داده كه آن را وظيفه مردم نسبت به «

نامد. و بزرگترين حقي كه خداوند مقرر كرده است، حق زمامدار و حاكم بر  يكديگر مي

داوند آن را بر همه فرض رعيت و حق رعيت بر حاكم و زمامدار است، و اين حق، كه خ
كرده است، و آن را باعث الفت و محبت مردم نسبت به يكديگر و مايه قدرت دينشان 

شود مگر آن كه حاكمان و زمامداران،  گردانيده است، بنابراين اوضاع رعيت درست نمي

خوب و صالح باشند، و حكام و زمامداران جز با صالح و درستي رعيت، درست نخواهند 
هرگاه رعيت، حق زمامدار را ادا كرد، و زمامدار حق رعيت را به وي داد، حق ميان شد. پس 

افرازند و آنگاه  هاي عدالت قد برمي شود، نشانه گيرد و پرچم دين برپا مي آنها قدرت مي

دوختن  ماند و دشمنان از چشم طمع بدينوسيله روزگار خوبي خواهد بود و دولت پايدار مي
»شوند ميد ميبه دولت اسالمي ناا

1.  

معنايي نيستند، بلكه هر كس  در اين كلمات خوب فكر كنيد: اينها كلمات بي - الف 

بفهمد، اين كلمات بهترين پاسخ را به  �خواهد خالفت و واليت را از ديدگاه امام علي  مي
، خالفت امري برآمده از نص �گويند كه از ديدگاه علي  دهند و اين كلمات مي او مي

رعيت جز با درست شدن حكّام و زمامداران، درست نخواهد «فرمايد:  ا او مينيست، زير

  .»شد، و حكام و زمامداران جز با صالح و درستي رعيت، درست نخواهند شد

                                           
١- )11/91.( 



  13     امامت
  

  

اين كلمه فقط يك معني مشخّص دارد و آن اينكه حاكم و زمامدار، انساني است 

را در گرو درستي رعيت صالح و درستي حاكم  �غيرمعصوم، زيرا علي بن ابي طالب 
بود و در اين  گرديد، خليفه معصوم مي داند. اگر خليفه و حاكم با نص الهي تعيين مي مي

كساني از آل محمد كه «بايست بگويد:  شد، و ايشان مي معني مي بي �صورت سخن علي 

شوند، هرچند كه رعيت دچار  خداوند آنها را حاكم قرار داده است، هرگز منحرف نمي

  .»اف گرددانحر
و اگر اين  1كند كه مردم بايد اميري داشته باشند با اين كالم مشخص مي �علي  –ب 

امير فرد صالحي باشد و عدالت و دستور خدا را اجرا نمايد و حقوق مردم را به جا آورد، 

  مهم نيست كه چه كسي باشد.
 مير بعد از آن كه براي خالفت با او بيعت شد، خطاب به طلحه و زب �علي - 5

لقد نقمتما يسيًرا، وأرجأتما كثيًرا، أال تخبراني أي شيء كان لكما فيه حق دفعتكما عنه! « فرمودند: 
أم أي قسم استأثرت عليكما به! أو أي حق رفعه إلي أحد من المسلمين ضعفت عنه، أم جهلته، أم 

  .!أخطأت بابه؟
ولكنكم دعوتموني إليها، وحملتموني وال في الوالية إربة،  ،واهللا ما كانت لي في الخالفة رغبة

وما وضح لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعته، وما استّن  ،عليها، فلما أفضت إلي نظرت ِإلى كتاب اهللا
فاقتديته، فلم أحتج ِإلى رأيكما، وال رأي غيركما، وال وقع حكم جهلته فأستشيركما @ص@النبي

  ال عن غيركما.وإخواني من المسلمين، ولو كان ذلك لم أرغب عنكما و 
وأما ما ذكرتما من أمر األسوة، فِإن ذلك أمر لم أحكم أنا فيه برأيي، وال وليته هوى مني، بل 

قد فرغ منه، فلم أحتج ِإليكما فيما فرغ اهللا من قسمه، @ص@وجدت أنا وأنتما ما جاء به رسوله اهللا
خذ اهللا بقلوبنا وقلوبكم ِإلى أ ،وأمضى فيه حكمه، فليس لكما واهللا عندي وال لغيركما في هذا عتبى

  .»الحق، وألهـمنا وِإياكم الصبر
گوييد  ايد. آيا به من نمي ايد و خود را زياد عقب كشيده شما دو نفر كمي ناراحت شده«

ام؟! و در كجا چيزي را تقسيم نموده و به ديگران بيشتر از  شما را از كدام حقّتان بازداشته
ام، يا حق را  ام مسلمان كه به من مراجعه كرده، ناتوان ماندهام؟! و از گرفتن حق كد شما داده

                                           
١- 2/307 )40.( 
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اي به خالفت و حكومت نداشتم، اما  ام؟! سوگند به خدا كه عالقه ام و يا به خطا رفته ندانسته

شما مرا به آن فرا خوانديد و بر مسند خالفت نشانديد، و وقتي خالفت به من سپرده شد، 

ايم، انجام دهم  ا كه براي ما روشن است و به آن فرمان يافتهبه كتاب خدا نگاه كردم تا آنچه ر
اطاعت نمودم، از اين رو به نظر شما و ديگران نيازي نداشتم. و  صهاي پيامبر  و از سنّت

اي پيش نيامده كه آن را ندانسته باشم تا مجبور شوم با شما و ديگر برادران  چنان مسئله

  شدم. گردان نمي بود از شما و ديگران روي مسلمانم مشوره نمايم، و اگر چنين مي
ايست كه من در آن طبق  ايد، بايد بگويم كه اين قضيه و اما آنچه شما دربارة اسوه گفته

در اين  صبينيم كه آنچه پيامبر ام، بلكه هم من و هم شما مي رأي و ميل خودم حكم نكرده
خداوند آن را تقسيم نموده و مورد با خود آورده، كار را تمام كرده است. پس من در آنچه 

فرمانش را دربارة آن صادر كرده است، به شما نيازي نداشتم. بنابراين، سوگند به خدا! كه 

توانيد در اين مورد مرا سرزنش كنيد. خداوند دلهاي ما و شما را به سوي  شما و ديگران نمي
»حق بكشاند و به من و شما صبر و شكيبايي بدهد

1.  

  ���� كور عليتأملي در كالم مذ

و نفرمود:  »گوييد... آيا به من نمي«فرمايد:  در اينجا امام به طلحه و زبير مي - الف 
مرا امام و خليفه مقرر نموده است، و هيچ روايتي در مورد  صدانيد كه پيامبر  شما مي

خواست با آنها دربارة اين مسئله مناقشه كند و دليل  امامت ذكر نكرد، در حالي كه مي

استناد كند تا حجت بر آنها تمام  صپس بهتر بود كه به روايت و نصي از پيامبر  بياورد،
به روايت، دليل واضحي برعدم وجود روايت  �شود و به همين دليل عدم استناد امام 

  در اين باره است.
كرد؟! بلكه  گيري مي از خالفت كناره �داشت، چگونه امام علي  اگر نصي وجود  - ب

سوگند به خدا! «فت را بدون تعلل به عهده بگيرد، نه اينكه بگويد: بايست امر خال مي
خالفت را بعد از آن قبول كرد كه  �خالصه اينكه امام علي ...» اي به خالفت نداشتم  عالقه

  مردم از او خواستند و او را خليفه قرار دادند.

                                           
١- 11/7 )198.( 
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ست كه مسلمان كند و آن اين ا حقيقت درخشاني را در اينجا براي ما بيان مي �علي - ج
فرمايد: كه بايد نظر ائمه و  نمي �و به خصوص حاكم بايد به كتاب و سنت بنگرد. و علي 

  گوش خود سازد. دستورات آنها را آويزه
او از آن جهت به آرا و نظر صحابه نيازي ». به شما نيازي نداشتم...«فرمايد:  سپس مي - د

نياز كرده  را از آرا و نظرات افراد بينداشت كه نصوص كتاب و سنت پيش روي او بود و او 
اي پيش بيايد كه علي آن را نداند، با  اين است كه اگر مسئله �بود. مفهوم سخن بعدي علي 

بيني  مسلمين مشورت خواهد كرد. و اين دالّ بر اين است كه او معصوم نيست. آيا مگر نمي
» شدم گردان نمي مسلمانم روي بود از شما و ديگر برادران و اگر چنين مي«يد:  فرما كه مي

اي پيش بيايد كه آن را ندانم با مردم و همچنين با شما دو نفر مشورت  يعني اگر مسئله
  گردان نخواهم شد. كنم و از شما روي مي

يابيم كه اين دعا از شخص  درمي �نكته آخر اينكه با تأمل در دعاي پايان كالم امام  -  ه

  معصوم صادر نشده است.

الناس؛ إن أحق الناس بهذا األمر أقواهم عليه، وأعلمهم بأمر اهللا فيه، فإن شغب  أيها« - 6
 ل.شاغب استعتب، فإن أبى قوت

ولعمري لئن كانت اإلمامة ال تنعقد حتى تحضرها عامة الناس؛ ما إلى ذلك من سبيل، ولكن 
  .أهلها يحكمون على من غاب عنها؛ ثم ليس للشاهد أن يرجع، وال للغائب أن يختار

  ».ه، وآخر منع الذي عليهلأال وإني أقاتل رجلين، رجل ادعى ما ليس 
كسي است كه از  - خالفت  - اي مردم سزاوارترين فرد به اين امر «فرمايد:  مي �امام 

گرفتن آن توانمندتر است، و دستور خدا را در مورد آن از ديگران بهتر  همه براي به عهده
كنيم. اگر [از روي عناد] قانع و  كرد او را توجيه مي گري آشوب به پا داند. اگر آشوب مي

  راضي نشد، با او جنگ خواهيم كرد.

اگر شرط انتخاب امام، حضور تمامي مردم باشد، هرگز راهي  1به جان خودم سوگند!
براي تحقق آن وجود نخواهد داشت، بلكه آگاهان داراي صالحيت و رأي، خليفه را انتخاب 

كننده حق  سبت به ديگر مسلمانان نافذ است، آنگاه نه حاضران بيعتكنند كه عمل آنها ن مي

                                           
 جواز سوگند خوردن به جان نزد علما اختالف افتاده است، و قول صحيح جايز نيست.  -١
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تجديدنظر دارند و نه آنان كه در انتخابات حضور نداشتند حق انتخاب ديگري را خواهند 

  داشت.

كنم، كسي كه ادعاي چيزي را بكند كه به او تعلق  آگاه باشيد! من با دو كس كارزار مي
»باز زندندارد، و آن كس كه از اداي حق سر

1.  

بنگرد، معني عبارت  �خواهم كه خوب در اين كالم امام علي  از خوانندة عزيز مي

گرفتن آن  كسي است كه از همه براي به عهده - خالفت  –سزاوارترين فرد به اين امر «
 �چيست؟ يعني علي » داند  توانمندتر است، و دستور خدا را در مورد آن از ديگران بهتر مي

و مرادش از امر،  »سزاوارترين مردم به اين امر ...«فرمايد:  سخنراني كرده، مي در جمع زيادي

خالفت و امامت و حكومت است و نفرمود: سزاوارترين مردم به اين امر كساني هستند كه با 
  اند و آنها ائمه اطهار اهل بيت هستند. نص خدا و پيامبر تعيين شده

معني اين جمله چيست؟ امام علي ». تخاب كندبه جان خودم سوگند! ... ان«سپس فرمود: 

گويد كه الزم نيست همه مردم بيعت  آموزد، پس مي به مردم، شورا و انتخاب خليفه را مي
آگاهان داراي صالحيت و  –كنند، چون چنين كاري مشكل است، و بلكه اهل حل و عقد 

عت حضور داشته كند: كسي كه در بي كنند و سپس تأكيد مي خليفه را انتخاب مي –رأي 

است، حق ندارد بيعت خود را پس بگيرد و كسي كه حاضر نبوده است حق انتخاب ديگري 
  ندارد.

  تر از اين وجود دارد؟ تر و روشن بودن آن نصي محكم آيا در نفي امامت و نفي منصوص

خالصه اينكه امام علي در سخنانش هيچگاه نگفته است كه امامت منصبي الهي است و 
كرد، زيرا او به  آن را بيان مي �بود قطعاً علي  آن نصي وجود دارد؛ و اگر نصي ميدر مورد 

چنين مستندي نياز داشت، به اين دليل كه نص، كردار، گفتار و رفتار او را اعتبار بيشتري 

  .توانست ديگران را با دليل قانع و ساكت نمايد، اما چنين نصي وجود نداشت! داد و او مي مي

                                           
١- 9/328 )174.( 



 

  عصمت

اند، و  معتقدند كه ائمه از همان كودكي، بلكه از بدو تولد تا پايان عمر معصوم بوده شيعه

زند، اين  دانند و هيچ اشتباه كوچك يا بزرگي از آنها سر نمي بر اين باورند كه ائمه غيب مي

چيزي است كه در كتابهايشان به آن تصريح شده و گذشتگان و آيندگانشان بدان معتقد بوده 
با  �بود، و امروز هيچ كسي از شيعيان منكر اين عقيده نيست. ولي سخنان علي و خواهند 

  عقيده به عصمت امامان در تضاد است:

الحمد هللا الذي لم يصبح بي « فرمايد: كرد، مي او در دعايي كه آن را بسيار تكرار مي - 1
منكًرا لربي...، وال ملتبًسا  ميًتا وال سقيًما... وال مأخوًذا بأسوأ عملي... وال مرتًدا عن ديني، وال

عقلي، أصبحت عبًدا مملوًكا ظالًما لنفسي... اللهم ِإني أعوذ بك أن أفتقر في غناك، أو أضل في 
هداك،... اللهم ِإنّا نعوذ بك أن نذهب من قولك، أو أن نفتن عن دينك، أو تتابع بنا أهواؤنا دون 

  .1»الهدى الذي جاء من عندك
آنكه مرده يا بيمار باشم... و مرا به  كه شَبم را به صبح آورد بي ستايش خدايي را سزاست«

گردان  كيفر بدترين كاري كه از من سرزده است، مواخذه ننمود... و نه مرا از دينش روي
ام... . در حالي روز را آغاز  ساخت و نه منكر پروردگارم گردانيد... و نه عقلم را از دست داده

آورم از اينكه در  تيار و بر خود ستمكارم ... بار خدايا! به تو پناه مياخ اي بي كنم كه بنده مي
دست باشم. و يا در پرتو رهنمودت، گمراه گردم ... بار خدايا به تو پناه  نيازي تو، تهي سايه بي

آوريم از اينكه از فرموده تو بيرون روم و يا از دين تو منحرف گرديم، يا از هواهاي  مي
  ».كنيم و از هدايتي كه از سوي تو آمده است پيروي نكنيم نفساني خود پيروي

، (و »بر خود ستمكارم«، »بدترين كاري كه از من سرزده است«به اين عبارات نگاه كنيد: 
از «در ميان رهنمودت گمراه گردم)، (از سخنت فراتر روم)، (از دين تو منحرف شوم)، 

كند و برخورد ستم  ومي كه اشتباه نمي. آيا فرد معص»هواهاي نفساني خود پيروي كنيم...
رود كه دچار لغزش شود و يا مقداري از آيين الهي منحرف شود،  نمايد و بيم آن نمي نمي

  .كند؟! اينگونه دعا مي
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كند، كه هرگز چنين نيست، و اگر پاسخ  اگر پاسخ مثبت است، پس امام دعاي بيهوده مي
ترسد؟! بعضي  مراهي و هواي نفس ميمنفي است، پس او معصوم نيست. آيا معصوم از گ

گويند: خداوند آنان را پاك نموده و به آنها واليت تكويني بخشيده است! اما چنين سخني  مي
  همخواني ندارد. �هاي امام  با فرموده

شود، نيازي به رأي و نظر مردم  وقتي معصوم از سوي خدا به راه درست راهنمايي  - 2
أعينوني بمناصحة خلّية «گويد:  مي � اعتباري ندارد، اما علي گويند: شوري ندارد. و شيعه مي

مرا با خيرخواهي و نصيحت « ».من الغش، سليمة من الريب، فواهللا ِإني ألولى الناس بالناس
»صادقانه ياري كنيد. سوگند به خدا كه از همه مردم، به رأي و مشورت مردم سزاوارترم

1.  
خواهد  را نصيحت كنند؟! و باالتر از اين، از مردم ميخواهد كه او  آيا معصوم از مردم مي

كه صادقانه او را نصيحت كنند؟! و او را فريب ندهند، چون او انسان است و ممكن است 
دهند، وي را فريب دهد،  نصيحت ديگران و افرادي كه با تظاهر به خيرخواهي او را پند مي

  چنان كه در ادامه بيان خواهد شد.
احشرنا في زمرته، غير خزايا وال «فرمايد:  نظير او بنگريد كه چنين مي و بي به دعاي زيبا - 3

بارخدايا! ما را با او حشر « .»نادمين، وال ناكبين وال ناكثين، وال ضالين وال مضلين وال مفتونين
بفرما بدون آن كه رسوا و پشيمان باشيم، بدون آن كه منحرف و عهدشكن و گمراه باشيم، 

»گران را گمراه كنيم و يا دستخوش فتنه قرار بگيريمبدون آن كه دي
2.  

اند، اما او به اين  ده نفري است كه به بهشت مژده داده شده ي از زمره �با اينكه امام 
ترسد، از اين رو هراسان است كه مبادا دچار فتنه  كند، بلكه همواره از خدا مي مژده تكيه نمي

قدم و استوار  خواهد كه او را بر دين ثابت وند ميدر اين دعا از خدا گردد و به همين علت
  گرداند.

فال تكفوا عن مقالة بحق، أو مشورة بعدل، فِإني لست في نفسي «گويد:  او به يارانش مي - 4
بفوق أن أخطئ، وال آمن ذلك من فعلي، ِإال أن يكفي اهللا من نفسي ما هو أملك به مني، فِإنما أنا 

غيره، يملك منا ما ال نملك من أنفسنا، وأخرجنا مما كنا فيه إلى  بوأنتم عبيد مملوكون لرب ال ر 
  ».ما صلحنا عليه، فأبدلنا بعد الضاللة بالهدى، وأعطانا البصيرة بعد العمى

                                           
١- 7/284 )117.( 
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از گفتن سخن حق و مشورت عادالنه دريغ نورزيد، زيرا ممكن است اشتباه كنم، مگر «
اني هستيم كه در اختيار پروردگاريم و آن كه خدا مرا از آن نگه دارد، چون من و شما بندگ

خداوند چنان بر ما تسلّط دارد كه ما خودمان بر خود چنين تسلطي نداريم. خداوند ما را از 
وضعيت و حالتي كه در آن قرار داشتيم، بيرون آورد و به آنچه كه موجب صالح بود 

كه از ديدن حقيقت راهنمايي كرد، و بعد از گمراهي، به ما هدايت بخشيد، و بعد از آن 
»ناتوان بوديم، به ما بصيرت و بينايي عطاء كرد

1.  
خواهد كه نسبت به او خيرخواهي نموده و او را نصيحت كنند،  امام از يارانش مي - الف 

كند و  و از مشورت و پيشنهاد به او دريغ نورزند، زيرا او يك انسان است: گاهي اشتباه مي
  گاهي كارش درست است.

آيا  »ممكن است اشتباه كنم مگر آن كه...«فرمايد:  ي وي بنگريد كه مي دهبه فرمو - ب

ممكن است اشتباه «گويد:  نبودن او داللت كند. او مي چيزي هست كه بيشتر از اين بر معصوم

ها بر اين داللت دارد كه ايشان  . همه اين گفته»كنم و امكان اشتباه در مورد من منتفي نيست
تر نيست: نه آفرينش طبيعي او فراتر از آفرينش انسان است، و نه  بهاز يك انسان بلندمرت

  عصمت الهي او را از يك انسان فراتر برده داده است.

و بعد از گمراهي، به ما هدايت «فرمايد:  در اين فرموده ايشان تأمل كنيد كه مي - ج
  .»يي عطاء كردبخشيد و بعد از آن كه از ديدن حقيقت ناتوان بوديم، به ما بصيرت و بينا

وأنا أسأل اهللا «@فرمايد: اي كه به يكي از يارانش نوشته است، چنين مي و پايان در نامه - 5
بسعة رحمته، وعظيم قدرته على ِإعطاء كل رغبة، أن يوفقني وِإياك لما فيه رضاه، من اِإلقامة على 

ثر في البالد، وتمام النعمة، العذر الواضح ِإليه وِإلى خلقه، ومن حسن الثناء في العباد، وجميل األ
وتضعيف الكرامة، وأن يختم لي ولك بالسعادة والشهادة، ِإنا إِلى اهللا راغبون، والسالم على رسول 

  .»الطيبين الطاهرين@صاهللا 
ايست، مسئلت  پايان خدا كه قادر به اعطاي هر خواسته و از رحمت بيكران و قدرت بي«

جهت رضايت او گام برداريم، و خدا و مخلوقاتش از ما  نماييم كه به ما توفيق دهد تا در مي

ها نام نيكي از خود به جا بگذاريم. و از خداوند  خرسند باشند. و در ميان بندگان و آبادي
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و  .خواهم كه نعمت خويش را بر ما كامل بگرداند و كرامت و عزت ما را چند برابر نمايد  مي

ايم و درود خدا  ما به سوي خدا روي آورده د.سرانجام ما را قرين سعادت و شهادت گردان

»و آل پاكش باد ص بر پيامبر
1.  

او با ترس و ...». و سرانجام ما را «فرمايد:  خواننده عزيز! در اين جمالت تأمل كن كه مي

خواند و دعاي او دعاي فردي است كه هم اميدوار است و هم هراسناك، نه  اميد خدا را مي

كند. و دعاي او با دعاي امامي كه در بسياري از كتابهاي  تباه نميدعاي فرد معصومي كه اش
  است، همخواني ندارد.  شيعه توصيف

صالح  أما بعد: فِإن «@گويد: اي كه به المنذر بن الجارود فرستاده است، مي و در نامه - 6
ال تدع أبيك غّرني منك، وظننت أنك تتبع هديه، وتسلك سبيله، فِإذا أنت فيما رّقي إلي عنك 

  .2»لهواك انقياًدا... ومن كان بصفتك فليس بأهل أن يسّد به ثغر
اما بعد: از آن جا كه پدرت فردي صالح و درستكار بود در مورد تو فريب خوردم و «

گيري، اما اطالعاتي كه  كني و راه او را در پيش مي گمان بردم كه تو از رهنمود او پيروي مي
كني... . و  كند كه از هواي نفس خويش پيروي مي ان ميدرباره تو به من رسيده است بي

اين نامه نشانگر اين است كه ». فردي مانند تو صالحيت ندارد كه با او، خالئي پر شود

در مورد اين مرد اشتباه كرده بود، و فريب ظاهر باوقار او را خورده و گمان برده بود  �علي
 �كند. ناآگاهي به واقعيت حال منذر، علي  باشد و از او پيروي مي كه او همانند پدرش مي

را فريب داد و نه الهام و نه وحي، هيچكدام دست او را نگرفتند و او را از ارتكاب چنين 

  .3اشتباهي مصون نساختند
اللهم ِإنك أعلم بي من نفسي، «فرمود:  كردند، مي و هرگاه گروهي او را مدح و ستايش مي

  .»علني خيًرا مما يظنون، واغفر لي ما ال يعلمونوأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اج

                                           
١- 17/117. 
٢- 18/54 )71.( 

٣- 18/62 )73.( 



  21     عصمت
  

  

شناسم. بار خدايا! مرا از  ، و من خودم را بهتر از آنها ميشناسي بار خدايا! تو مرا بهتر مي«
»دانند، بيامرز برند، بهتر بگردان، و آنچه را كه در من هست و آنها نمي آنچه گمان مي

1.  
خواهد  يعني چه؟ و چرا امام از خدا مي» برند ميبهتر از آنچه آنها گمان «بايد بپرسيم كه 

  .كه او را بيامرزد؟!
اللهم ِإني أعوذ بك من أن تحسن « فرمايد: و همچنين است دعاي بزرگي كه امام در آن مي

في المعة العيون عالنيتي، وتقبح فيما أبطن لك سريرتي، محافظًا على رياء الناس من نفسي بجميع 
فأبدي للناس حسن ظاهري، وأفضي ِإليك بسوء عملي، تقربًا ِإلى عبادك ما أنت مطلع عليه مني، 

  .»وتباعًدا من مرضاتك
بارخدايا! از اينكه ظاهرم در چشم مردم خوب باشد و آنچه در درون دارم، زشت باشد، «

و فقط ظاهرم را براي مردم حفظ كنم و به مردم ظاهري خوب ارائه دهم، در حالي كه كار 
م، و از اينكه خودم را به بهاي دوري از رضايت تو، به بندگانت نزديك ده بد انجام مي

»آورم گردانم، به تو پناه مي
2.  

  اميدوارم اين جمالت خواننده را به تأمل وادارد.

ما أهمني أمر أمهلت بعده، حتى أصلي ركعتين وأسأل اهللا « فرمايد: مي �و همچنين امام
  .»العافية
عافيت و  ،خوانم و از خداوند  آيد، دو ركعت نماز مي مي هر كار مهمي كه برايم پيش«

»جويم ميسالمتي را 
3.  

آيد كه امام  تأمل نمايي، از اين سخن برمي �خوانندة عزير! اميدوارم در اين فرموده امام 

شود، اتفاقات پيرامونش بر او  همانند ساير انسانهاست: ناراحت و غمگين مي  انساني �
نمايند؛ چون كه او  ها او را سرگردان مي داند، ناگواري ا او غيب نميماند، زير پوشيده مي

وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة، والنصيحة في المشهد « گويد: معصوم نيست، و به يارانش مي
  .»والمغيب..
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ايد، وفادار باشيد، و هم در حضور  حق من بر شما اين است كه به بيعتي كه با من نموده«

»من، خيرخواهم باشيد...و هم در نبود 
1.  

  .تري هم الزم است؟! داليل روشن، � براي اثبات عدم عصمت اين صحابي بزرگوار

داللت  �نبودن آن بزرگوار  تر، كه بيش از اين كلمات بر معصوم آري مطلبي مستدل

  كند، وجود دارد كه اندكي بعد به آن خواهيم پرداخت. مي

  وصيت:  - 7

وصيه مهمي است و به خاطر همين اهميت، خواستم كه وصيت علي به فرزندش حسن ت
در پايان موضوع عصمت آن را ارائه دهم، چون كه اين وصيت يك امام به امامي ديگر و 

وصيت پدري به فرزندش، و طبق نظريه شيعه وصيت معصومي به معصوم ديگر است. در 

  وصيت آمده است: 

1 - D العمر، المستسلم للدهر، الذاّم للدنيا، الساكن من الوالد الفان، المقر للزمان، المستدبر
ِإلى المولود المؤّمل ما ال يدرك، السالك سبيل من قد هلك،  .مساكن الموتى، الظاعن عنها غًدا

غرض األسقام، ورهينة األيام، ورمّية المصائب، وعبد الدنيا، وتاجر الغرور، وغريم المنايا، وأسير 
  .»ونصب اآلفات، وصريع الشهوات، وخليفة األموات ،زانالموت، وحليف الهموم، وقرين األح

از پدري كه عمرش را به پايان رسانده و روزگارش را سپري نموده، دنيا را نكوهش «

ها سكني گزيده و فردا از آن كوچ خواهد كرد، به فرزندي كه  كند، و اينك در مسكن مرده مي

ني را در پيش گرفته است كه هالك به چيزي اميد بسته كه بدان نخواهد رسيد، و راه كسا
اند، و او گرد روزهاست، و بالها و  ها او را نشانه گرفته اند، به فرزندي كه بيماري شده

اند و او بنده دنيا و تاجر كاالي فريبنده آن است، و اسير مرگ و  مصائب او را هدف قرار داده

اند  ها او را مغلوب كرده هوتهاست و ش ها و همراه غمها و در معرض آفت پيمان ناراحتي هم
»و جانشين مردگان است

2.  

  كند، بنابراين بسيار مهم است:  اين مقدمه وصيتي بود كه پدري به فرزندش توصيه مي

                                           
١- 2/190. 
٢- 16/31. 
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فرزندي كه به چيزي اميد «خواننده محترم نيك بنگر و در اين عبارات بينديش  - الف

تاجر كاالي فريبنده «و » بنده دنيا«. آيا كسي كه علي او را »بسته ... و جانشين مردگان است
  نامد، معصوم است. مي» دنيا

مغلوب «كند: او فرزندش را  و در عبارتهايي تأمل كن كه قاطعانه عصمت را رد مي - ب

فهمد و بيهوده  گويد كه خود نمي سخناني مي �نامد. چگونه؟! يا اينكه امام  مي» ها شهوت

  .زند؟! حرف مي
ها او را  شهوت«گويد:  ند، پس سخن علي اشتباه است كه ميو يا اينكه هر دو معصوم - ج

تواند معصوم باشد، و يا اينكه  هاست، نمي و شخصي كه مغلوب شهوت» اند مغلوب كرده

كند و  دهد و از تقيه استفاده مي علي مخاطبان خود را كه يكي حسن است فريب مي
  .ست!هاست، اما درحقيقت معصوم ا گويد: امام شما مغلوب شهوت مي

  .چيست؟ �تدبر شود، معني سخن امام �بنابراين بايد در اين كالم امام

أما بعد: فِإن فيما تبينت من ِإدبار «دهد:  سپس امام به وصيت خود به فرزندش ادامه مي - 2
الدنيا عني، وجموح الدهر علّي، وإقبال اآلخرة ِإلّي، ما يزعني عن ذكر من سواي، واالهتمام بما 

ني حيث تفّرد بي دون هموم الناس هّم نفسي، فصّدقني رأيي وصرفني عن هواي، ورائي، غير أ
وصّرح لي محض أمري، فأفضى بي ِإلى جّد ال يكون فيه لعب، وصدق ال يشوبه كذب، وجدتك 
بعضي، بل وجدتك كّلي، حتى كأن شيًئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من 

  .»مر نفسي، فكتبت ِإليك كتابي هذا مستظهًرا به ِإن أنا بقيت لك أو فنيتأمرك ما يعنيني من أ
آوردن آخرت به  گرفتن روزگار از من و روي اما بعد: پشت كردن دنيا به من و فاصله«

دارد، اما وقتي غم مردم از ميان  من، مرا از توجه به غير خود و توجه به پشت سر باز نمي

كند و مرا  ام با من صادقانه رفتار مي شوم، فكر و انديشه ين ميرود و تنها براي خودم غمگ مي

پردازد، آنگاه تدبر و  كند، و به صراحت به آنچه در مورد من است مي از هواي نفس دور مي
بردار نيستند و هيچ دروغ و كذبي به  رساند كه جدي بوده و شوخي تفكر مرا به چيزهايي مي

و بخشي از وجودم و بلكه تمام وجودم هستي، چنان كه اگر آنها راه ندارد. تو پارة تن من 

باليي به تو برسد، گويا به من رسيده است. و اگر مرگ به سراغ تو بيايد، گويا مرگ من فرا 
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برم، از اين رو اين  برم، براي تو نيز مي رسيده است پس همان رنجي كه به خاطر خود مي

»ه زنده ماندم، تو آن را به خاطر بسپارنويسم چه بميرم و چ نامه را برايت مي وصيت
1.  

ام با من  اما وقتي كه ... فكر و انديشه«فرمايد:  خوب تأمل كنيد، او مي �در فرموده علي 
كند، و به صراحت به آنچه در مورد من  كند و مرا از هواي نفس دور مي صادقانه رفتار مي

  .»پردازد... است مي
  ... .ام، هواي نفس من، كار من و نديشهدم، فكر و ابه اين عبارات بنگريد: ناراحتي خو

  آيا معصوم هواي نفس دارد كه او را به هر سو بكشاند؟

ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره، واالعتصام بحبله،  - أي بنيّ  - فِإني أوصيك بتقوى اهللا« - 3
 �وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين اهللا، ِإن أنت أخذت به

ه بذكر الموت، وقّرره ـأمته بالزهادة، وقّوه باليقين، ونّوره بالحكمة، وذلّلأحي قلبك بالموعظة، و 
بالفناء، وبره بفجائع الدنيا، وحّذره صولة الدهر، وفحش تقلب الليالي واأليام، واعرض عليه أخبار 

  الماضين، وذّكره بما أصاب من كان قبلك من األولين.
عّما انتقلوا؟ وأين حّلوا ونزلوا؟ فِإنك تجدهم وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا؟ و 

  انتقلوا عن األحبة، وحّلوا دار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم.
فأصلح مثواك، وال تَِبع آخرتك بدنياك، ودع القول فيما ال تعرف، والخطاب فيما لم تكّلف، 

  .»من ركوب األهوال وأمسك عن طريق إذا خفت ضاللته، فِإن الكّف عند حيرة الضالل خير
كنم كه از فرمان الهي  كنم، و به تو توصيه مي فرزندم تو را به تقواي الهي سفارش مي«

اطاعت كني و با ذكر خدا، قلب خويش را آباد گرداني، و به ريسمان الهي چنگ بزني، كه 
ا او تر از رابطه تو ب اي محكم اگر رابطة خود را با خدا محكم و استوار نمايي هيچ رابطه

  نخواهد بود.

قلبت را با موعظه زنده كن و با زهد آن را بميران و با يقين آن را نيرومند، و با حكمت 
آن را نوراني گردان. قلبت را با ذكر مرگ، مهار و با يادآوري فنا شدن، استوار بگردان. با 

و گردش بالهاي دنيا به آن مهرباني و پارسايي بياموز. آن را از ستم و تجاوز روزگار 

ناخوشايند شب و روز بترسان. اخبار و حكايات گذشتگان را بر قلبت عرضه كن و باليي را 

                                           
١- 1/57. 
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اند، براي آن يادآوري كن. به ديار گذشتگان برو و بنگر كه  كه پيشينيان بدان گرفتار شده

اند؟ خواهي ديد كه آنها از دوستان  اند؟ و در كجا اقامت گزيده اند؟ و كجا رفته چكار كرده
اند. گويا تو بعد از اندك زماني به آنها خواهي  اند و در ديار غربت سكني گزيده دا شدهج

  پيوست و يكي از آنان خواهي شد.

ات را آباد كن و آخرت خويش را به دنيا مفروش. در مورد آنچه  پس منزل نهايي

از  داني، چيزي نگو. جايي كه موظف به سخن گفتن نيستي، سخن مگو. و در راهي كه نمي
داشتن در هنگام حيرت و گمراهي بهتر از  نگاه  داري، وارد مشو، زيرا دست گمراهي آن بيم

  .1»سوار شدن بر [موج] خطرهاست

  كنيم:  تأمل  �هاي امام علي  بياييد اندكي در اين فرموده
داند كه عمل  كند، در صورتي كه مي چرا معصومي، معصوم ديگري را وصيت مي - الف

را به تقواي الهي و اطاعت از دستورهاي  �، حسن �چرا علي  او درست است؟ و

  كند، كه قلبش را با موعظه زنده كند؟ كند و بعد به او امر مي خداوند توصيه مي
گيرد؟ و آيا راه او همان  آيا مگر معصوم همواره در رفتارش يك شيوه را در پيش نمي

ا مگر جزايي است كه اميال و راهي نيست كه انحراف و گمراهي به آن راه ندارد؟ و آي

  توانند او را به هر سويي بكشند؟... . هواهاي نفساني نمي
ات را آباد كن ...  منزل نهايي«فرمايد:  در پاراگراف و بند اخير تأمل كنيد كه او مي - ب

فرزندش را از فروختن آخرت به دنيا اظهارنظر در مورد  �و به اين ترتيب امام ». خطرها

  داند؟ تواند امام باشد و چيزي نمي دارد. چگونه او مي داند، بازمي چيزي كه نمي
  .كنم! نامه را به خوانندگان منصف واگذار مي فكر كردن و تأمل بيشتر در اين وصيت

وأمر بالمعروف تكن من أهله، وأنكر المنكر بيدك ولسانك، وباين من فعله بجهدك، « - 4
 � لومة الئموجاهد في اهللا حق جهاده، وال تأخذك في اهللا

وخض الغمرات ِإلى الحق حيث كان، وتفقه في الدين، وعّود نفسك الصبر على المكروه، ونعم 
  .الخلق التصّبر في الحق!

                                           
١- 62 – 63. 
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  وألجئ نفسك في األمور كلها إِلى ِإلهك، فِإنك تلجئها إلى كهف حريز، ومانع عزيز.
تخارة، وتفّهم وصيتي، وال وأخلص في المسألة لربك، فإن بيده العطاء والحرمان، وأكثر االس

تذهبّن عنك صفًحا، فِإن خير القول ما نفع، واعلم أنه ال خير في علم ال ينفع، وال ينتفع بعلم ال 
  ».يحّق تعّلمه

امر به معروف كن تا خود نيكوكار گردي، و بديها را با دست و زبانت انكار كن. بكوش 
يسته و بايسته است تالش كن و در راه تا از بدكاران دور باشي. در راه خدا آنگونه كه شا

  اي باك نداشته باش. كننده خدا از سرزنش هيچ سرزنش

ها شو. دين را بياموز. خود را به صبر و شكيبايي در برابر  به خاطر حق وارد سختي
ها عادت بده كه شكيبايي در راه حق عادتي پسنديده است. در تمام  ناماليمات و ناخوشي

  اي. دا واگذار، كه به پناهگاه مطمئن و مستحكمي دست يافتهكارها، خود را به خ

كردن به دست اوست و   در دعا پروردگارت را با اخالص بخوان، كه بخشيدن و محروم
  زياد استخاره كن.

وصيت مرا به درستي درياب و به سادگي از آن نگذر، زيرا بهترين سخن آن است كه 

شد، خيري در آن نيست و دانشي كه سزاوار سودمند باشد. بدان! علمي كه سودمند نبا
  يادگيري نيست سودي ندارد.

  .اي! چه كالم زيبا و سنجيده

اين فقط يك وصيت نيست، بلكه آيين زندگي است براي همه مسلمانان و براي همه 

  كنند. آييني است كه بايد با آب طال نوشته شود. كساني كه در آن تفكر و تأمل مي
   اين جمالت نگاه كنيد:

گويند ائمه از آن برخوردارند، نفي  اين جمله علم لدنّي را، كه شيعه مي». دين را بياموز«

  كند.  مي
اين اخالق نيك ». ها عادت بده خود را به صبر و شكيبايي در برابر ناماليمات و ناخوشي«

ين را تمرين كن و خود را به آن عادت بده. آيا فرد معصوم نياز دارد كه چنين چيزي را تمر

كند و خود را بدان عادت دهد؟ يا اينكه اين امر در سرشت او وجود دارد و او بر آن سرشته 
  شده است.
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كند و راه راست را يافته  اگر معصوم است و اشتباه نمي». زياد استخاره كن«سپس فرمود: 

  .است، پس چه نيازي به استخاره دارد؟!
  فرمايد:  در ادامه مي

أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ورأيت حيث عناني من « - 5
ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر، ذو نية سليمة، ونفس صافية، وأن أبتدءك بتعليم كتاب اهللا 

ال أجاوز ذلك بك ِإلى غيره، ثم  ،وشرائع اِإلسالم وأحكامه، وحالله وحرامه ،عّز وجّل وتأويله
ختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان أشفقت أن يلتبس عليك ما ا

أحّب إلي من ِإسالمك ِإلى أمر ال آمن عليك فيه  ،إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له
@».الهلكة، ورجوت أن يوفقك اهللا فيه لرشدك، وأن يهديك لقصدك، فعهدت ِإليك وصيتي هذه @

م و فكرم به تو مشغول بود، بنابراين تو را درست و چون هر پدر مهرباني نگران تو بود«

اي در حالي كه داراي نيت درست و وجودي پاك  تربيت نمودم و تو به مرحله جواني رسيده
هستي. و كوشيدم تا قبل از هر چيز، كتاب خدا و تفسير آن را به تو بياموزم و احكام اسالم و 

و به چيز ديگري نپردازم. اما ترسيدم كه دستورات آن و حالل و حرام آن را به تو ياد دهم 

اند، بر تو مشتبه شود و فريب آن را بخوري، همان گونه  مبادا آنچه مردم در آن اختالف كرده
كردن تو را نسبت به اين امور  و فريب آن را خوردند، گرچه آگاه ناك شد كه بر مردم شبهه

هاي اجتماعي  ادم تا تسليم هالكتشدن و استوارماندنت را ترجيح د خوش نداشتم، اما آگاه

خواهي،  نگردي و اميدوارم خداوند تو را دريافتن راه درست، توفيق دهد و تو را به آنچه مي
»ام رهنمون كند. بنابراين وصيت خود را اينگونه تنظيم كرده

1.  

  چيست؟» تو داراي نيت درستي هستي«منظورش از اينكه  - الف

او را چنين  �شود كه امام علي  ند و دگرگون ميك معصوم تغيير مي  آيا مگر نيت
  ؟»او داراي نيتي درست و وجودي پاك است«كند كه  توصيف مي

                                           
١- 68. 



    

   حقايقي تازه از نهج البالغه                  28 
 

 

دهد؟ در صورتي كه هيچ  چرا پدرش قبل از همه چيز كتاب خدا را به او ياد مي -ب

ها را كامالً ياد دارد. آيا  شود، زيرا امام همه علوم و دانش كتابي به امام ياد داده نمي

  .معصوم به معلّم نياز دارد؟!
چگونه آنچه مردم در آن ...». ترسيدم كه «فرمايد:  در اين جمالت تأمل كنيد كه مي - ج

كنند، براي امامي كه به نص الهي منصوب شده و از انحرافات و اشتباهات  اختالف مي

  .خورد؟! شود و فريب آن را مي معصوم است، نيز مشتبه مي
  .»به اميد آن كه خدا تو را ...«فرمايد:  يو آنجا را بنگريد كه م

سرشار از مفاهيم و معاني انساني است كه پدري دلسوز و  �اين فرمايشات امام 

  گويد. اندوهگين به فرزندش مي

واعلم يا بُنّي! أن أحّب ما أنت آخذ به من وصيتي تقوى « فرمايد: در ادامه مي �امام « - 6
عليك، واألخذ بما مضى عليه األولون من آبائك، والصالحون من  واالقتصار على ما فرضه اهللا ،اهللا

أهل بيتك، فِإنهم لم يدعوا أن نظروا ألنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفّكر، ثّم رّدهم 
آخر ذلك ِإلى األخذ بما عرفوا، واِإلمساك عما لم يكّلفوا، فِإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن 

 �ن طلبك ذلك بتفّهم وتعّلم، ال بتوّرط الشبهات وعلق الخصوماتتعلم كما علموا، فليك

وابدأ قبل نظرك في ذلك باالستعانة بِإلهك، والرغبة ِإليه في توفيقك، وترك كل شائبة أولجتك 
في شبهة، أو أسلمتك ِإلى ضاللة، فِإن أيقنت أن قد صفا قلبك فخشع، وتّم رأيك فاجتمع، وكان 

  .، فانظر فيما فّسرت لكهّمك في ذلك هما واحًدا
وِإن أنت لم يجتمع لك ما تحب من نفسك، وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك ِإنما تخبط خبط 

  .»العشواء، وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، واإلمساك عن ذلك أمثل
 اش را بيشتر دوست دارم ترس از خدا، پسرم! بدان آنچه از وصيتم را كه بكارگيري«

اند. زيرا آنان  انجام واجبات و پيمودن راهي است كه پدرانت و صالحان خاندانت پيموده
كردند، و همانگونه كه تو  كني در امور خويش نظر مي آنگونه كه تو در امور خويشتن نظر مي

انديشيدند، در نهايت آنچه را [تكليف]  انديشي، نسبت به خودشان مي درباره خويشتن مي
ن تمسك جستند و آنچه را بر آن مكلف نبودند، رها كردند. اگر نفس تو از دانستند، به آ

هاي  پذيرفتن سرباز زند و خواهد چنانكه آنان بدانستند، بداند. پس تالش كن تا درخواست
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ها كمك گيري. و  تو از روي درك و آگاهي باشد، نه آنكه به شبهات روي آوري و از دشمني
داوند ياري بجوي و در راه او با اشتياق عمل كن تا پيروز شوي قبل از پيمودن راه پاكان از خ

  و از هر كاري كه تو را به شك و شبهه اندازد، يا تسليم گمراهي كند، بپرهيز.
ات گرد آمد و كامل گرديد و  و چون يقين كردي دلت روشن و فروتن شد و انديشه

ام. اگر در اين راه  يت بيان نمودهات بر يك چيز متمركز گشت، پس انديشه كن در آنچه برا اراده
داري، فراهم نشد و آسودگي فكر و انديشه نيافتي، بدان راهي را كه ايمن  آنچه را دوست مي

كند و در ترديد و  سپاري، زيرا كسي كه اشتباه مي پيمايي و در تاريكي، ره مي نيست، مي
»بهتر است داشتن از اين كار نگه  افتد، طالب دين نيست و دست سرگرداني مي

1.  
خواننده عزيز و منصف و هوشيار! در اين جمالت تأمل كن: امام فرزندش را  - الف

دهد تا به فرائض اكتفا كند و از گذشتگان صالح و نيكو پيروي نمايد، و سپس به  دستور مي
گويد كه هر كاري نياز به تفكر و تدبر و انديشيدن دارد، نه اينكه منتظر الهام يا وحي  او مي

ماند و نه اينكه او معصوم است و همواره كارش درست خواهد بود. سپس او را از ب

  دارد. درگيرشدن با شبهات جز با فهم و دقت و تدبر، بازمي
». و هر آنچه تو را به شك و شبهه اندازد«فرمايد:  به بند دوم سخنان او بنگر كه مي - ب

بودنش مشخص  بودن و حرام لشبهه همان چيزي است كه درستي يا نادرستي آن و حال

شود؟! و اميال و هواهاي نفساني و امور ديگر او را  نيست. آيا فرد معصوم گرفتار شبهات مي
به فرزندش  �كنند؟! اگر چنين نيست پس معني سخن امام  مانند ساير مردم سرگردان مي

  .چيست؟!

، بينديش و آن ...»كه بدان «فرمايد:  كه مي �و خوانندة عزيز! در بند آخر كالم امام  - ج
نگري آن را درياب تا اين كالم واال و مهم آن مرد بزرگ  را بر عقل خود عرضه كن و با ژرف

  را خوب بفهمي.

  فرمايد:  در ادامه مي �امام 
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فتفّهم يا بُنّي! وصّيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، « - 7
أن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقّر ِإال على ما جعلها اهللا وأن المفني هو المعيد، و 

عليه من النعماء واالبتالء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما ال تعلم، فِإن أشكل عليك شيء من 
ذلك فاحمله على جهالتك، فِإنك أول ما خلقت به جاهًال ثم عّلمت، وما أكثر ما تجهل من األمر، 

  .»!ر فيه رأيك، ويضل فيه بصرك، ثم تبصره بعد ذلكويتحيّ 
پسرم! در وصيت من درست بينديش و بدان كسي كه مرگ در اختيار اوست، زندگي «

همان است   نيز به دست اوست. و پديدآورنده موجودات همان ميراننده آنهاست، نابودكننده

ز هست. و [بدان!] كه دنيا كند، شفادهنده ني كند، و همان كه بيمار مي كه دوباره زنده مي

جاودانه نيست، و آنگونه كه خدا خواسته، برقرار است، از عطاكردن نعمتها، انواع آزمايش، 

  داني. دادن در معاد و يا آنچه را كه او خواسته و تو نمي پاداش
اگر درباره [فهم] جهان و تحوالت روزگار مشكلي براي تو پديد آمد، آن را به عدم 

اي و سپس [علوم را]  خودت ارتباط ده، زيرا تو ابتدا با ناآگاهي متولد شده آگاهي و جهالت

ات در آن سرگردان است و بينش  داني و انديشه اي و چه بسيار است آنچه را كه نمي فراگرفته
»گيري تو به آن راه ندارد، ولي بعداً آنها را فرا مي

1.  

  : در اين عبارت روشن و واضح، چند مسئله بيان شده است

خواهد تا وصيت او را خوب بفهمد، يعني با تمركز و جديت و  امام از پسرش مي - الف
  هوشياري به كالم و گويندة آن گوش فرا دهد و سخنان او را فرا بگيرد.

در اين جمالت تأمل كن و با خرد و حضور ذهن و چشماني باز، مفاهيم و معاني  - ب

همه چيز را  �بيني كه حسن  ، ميهايت را ببندي اين عبارات را بخوان، نبايد با تقليد چشم
اگر درباره «گيرد:  داند و از ديگران ياد مي داند، و بلكه چيزهائي هستند كه او آنها را نمي نمي

اش اين  معني اين جمله چيست؟ معني». جهان و تحوالت روزگار مشكلي براي تو پديد آيد

  داند. مشكل است و او آنها را نمي � است كه اموري وجود دارد كه فهميدن آن براي حسن
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مانند ساير بندگان خدا در حالي به دنيا آمده  � گويد كه حسن به ما مي �امام علي  - ج

  كم با يادگرفتن پيشرفت نموده است. دانسته و سپس ياد گرفته و كم كه چيزي نمي
عصمت را نفي ، قاطعانه »داني چه بسيار است آنچه را كه نمي«با اين كلمات:  �امام  - د

  كند. مي
خوانندة عزيز! در اين كالم صحيح اين مرد مهربان با فرزندش تأمل كن، بنگر كه  -  ه

اگر درباره [فهم] جهان و تحوالت روزگار مشكلي براي تو «، »داني ... و تو نمي«فرمايد:  مي
چه بسيار است و «، »اي اي و سپس [علوم] را فراگرفته تو ابتدا ناآگاه متولد شده«، »پديد آيد

و ... .  »ات در آن سرگردان است و بينش تو به آن راه ندارد داني و انديشه آنچه را كه نمي
اي منتقدانه داشته باش، و بدان كه  خوانندة عزيز! منصف باش و خردي آزادانديش و انديشه

شيوة تو باشد، باشند. نبايد تقليد راه و  كشاند شبهات و اميالش مي آنچه انسان را به بيراهه مي
بلكه بايد تقليد را رها كني و خودت قدم پيش بگذاري، زيرا خداوند به ما عقل داده تا فكر 

  اند، بسنده كنيم. كنيم و بينديشيم، نه اينكه تقليد كنيم و به آنچه گذشتگان ما گفته
ورزقك وسّواك، فليكن له تعّبدك،  فاعتصم بالذي خلقك« فرمايد: همچنين مي �امام - 8

 �إليه رغبتك، ومنه شفقتكو 

@ـ@واعلم يا بنّي! أن أحًدا لم ينبئ عن اهللا Lص كما أنبأ عليه نبينا@ L فارض به رائًدا، وِإلى
النجاة قائًدا، فِإني لم آلك نصيحة، وِإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وِإن اجتهدت مبلغ نظري 

  .»لك
داشته است، رهبري او از خدا آگاهي ن صپسرم! بدان كه هيچ كسي چون رسول اهللا «

را پذيرا باش و براي رستگاري، راهنمايي او را بپذير. همانا من از هيچ اندرزي براي تو 
بينم، خودت را  تواني آنگونه كه من تو را مي كوتاهي نكردم و تو هر چه كوشش كني، نمي

»بشناسي
1.  

سفارش  ص، فرزندش را براي رستگاري به پيروي از پيغمبر �نگاه كنيد كه امام 

  كند و بس. مي

واعلم يا بنّي! أنه لو كان لربك شريك ألتتك رسله، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت « - 9
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أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه، ال يضاّده في ملكه أحد، وال يزول أبًدا ولم يزل، 
 �ن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصرأول قبل األشياء بال أولية، وآخر بعد األشياء بال نهاية، عظم أ

فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صغر خطره، وقّلة مقدرته، وكثرة عجزه،  ،فِإذا عرفت ذلك
وعظيم حاجته ِإلى ربه في طلب طاعته، والرهبة من عقوبته، والخشية من عقوبته، والشفقة من 

  .»حسخطه فِإنه لم يأمرك ِإال بحسن، و لم ينهك ِإال عن قبي
آمدند و  داشت، پيامبران آن شريك نيز به سوي تو مي پسرم! اگر پروردگارت شريكي مي«

شناختي. اما خدا، خدايي است يگانه،  ديدي و كردار و صفاتش را مي آثار قدرتش را مي

اش با او نزاعي ندارد،  همانگونه كه خود توصيف كرده است. هيچ كس در فرمانروايي
ره بوده است، اول هر چيزي است و آغاز ندارد و آخر هر چيزي نابودشدني نيست و هموا

است و پايان نخواهد داشت، برتر از آن است كه قدرت پروردگاري او را، فكر و انديشه 

  درك كند.
حال كه اين حقيقت را دريافتي، آنچنان بكوش كه سزاوار همانندهاي توست كه منزلت 

ر، اطاعت خدا را مشتاق، از عذابش ترسان و از ات بسيا ات ضعيف، ناتواني اندك، توانايي

ها نهي  خشم او گريزاني. زيرا خدا تو را جز به نيكوكاري فرمان نداده و جز از زتشتي
»نفرموده است

1.  

اطميناني از آينده پسرش نداشت، حتي يگانگي خدا و  �طالب  از آن جا كه علي بن ابي

داند، براي او بازگو كرد. و سپس به او  يمبادي و اصول اوليه دين را، كه هر مسلماني م
آيا فردي كه معصوم است چنين چيزهايي بر او  »حال كه اين حقيقت را دريافتي«فرمود: 

مانند هر انسان ديگري به چنين تذكّري نياز دارد، و يا  �ماند، يا اينكه حسن  پوشيده مي

  .فايده است، كه هرگز چنين نيست اينكه كالم امام بيهوده و بي

  فرمايد:  در ادامه مي �امام

يا بنّي! اجعل نفسك ميزانًا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره « - 10
له ما تكره لها، وال تِظلم كما ال تحب أن ُتظلم، وأحسن كما تحّب أن يحسن إليك، واستقبح من 
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نفسك، وال تقل ما ال تعلم ِوإن  نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من
 �قّل ما تعلم، وال تقل ما ال تحّب أن يقال لك

واعلم أن اإلعجاب ضّد الصواب، وآفة األلباب، فاسع في كدحك، وال تكن خازنًا لغيرك، وإذا 
  .»أنت هديت لقصدك، فكن أخشع ما تكون لربك

آنچه را كه براي خود فرزندم! نفس خود را ميزان ميان خود و ديگران قرار بده، پس «
پسندي، براي  دوست داري، براي ديگران نيز دوست بدار، و آنچه را كه براي خود نمي

ديگران مپسند. ستم روا مدار، همچنانكه دوست نداري به تو ستم شود. نيكوكار باش، آنگونه 
يز شماري، براي خود ن كه دوست داري به تو نيكي كنند. آنچه را كه براي ديگران زشت مي

داني نگو،  پسندي. آنچه نمي زشت بشمار. به چيزي براي مردم رضايت بده، كه براي خود مي
داني، اندك است. آنچه را دوست نداري به تو نسبت دهند، درباره  گرچه آنچه را كه مي

بيني و غرور، مخالف راستي و افت عقل است. نهايت  ديگران مگو. بدان كه خود بزرگ
شته باش و به فكر ذخيره سازي براي ديگران مباش. آنگاه كه به راه كوشش را در زندگي دا

»تر باش راست هدايت شدي، در برابر پروردگارت از هر فروتني خاضع
1.  

و ستم روا مدار همچنانكه دوست نداري بر تو «خواهم اين جمله را با دقت بخوانيد:  مي
  .»داني نگو ستم شود... آنچه را نمي
  ر از اين نياز داريم؟!آيا به توضيحي بيشت

واعلم أن أمامك طريًقا ذا مسافة بعيدة، ومشّقة شديدة، وأنه ال غنى لك فيه عن حسن « - 11
االرتياد، وقدر بالغك من الزاد، مع خفة الظهر، فال تحملن على ظهرك فوق طاقتك، فيكون ثقل 

لقيامة، فيوافيك به غًدا ذلك وباًال عليك، وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم ا
 �تحتاج إليه فاغتنمه وحّمله ِإياه، وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه، فلعلك تطلبه فال تجده حيث

  واغتنم من استقرضك في حال غناك، ليجعل قضاءه لك في يوم عسرتك.
أمًرا من وًدا، المخّف فيها أحسن حاًال من المثقل، والمبطئ عليها أقبح ئواعلم أن أمامك عقبة ك

المسرع، وأن مهبطها بك ال محالة ِإما على جنة أو على نار، فارتد لنفسك قبل نزولك، ووطئ 
  .»المنزل قبل حلولك، فليس بعد الموت مستعتب، وال إلى الدنيا منصرف
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روي داري و در اين راه بدون كوشش  بدان! راهي پرمشقت و بس طوالني در پيش
يري زاد و توشه و سبكباربودن موفق نخواهي بود. بيش از گ بايسته، تالش فراوان و اندازه

آور است. اگر مستمندي  تحمل خود بار مسئوليت بر دوش منه كه سنگيني آن براي تو عذاب
كند و فردا كه در آنجا به آن نياز داري، به تو باز  ات تا قيامت حمل مي را ديدي كه توشه

و زاد و توشه را بر دوش او بگذار و اگر كردن به او را غنيمت بشمار  گرداند، كمك مي
قدرت مالي داري، بيشتر انفاق كن و همراه او بفرست، زيرا ممكن است دنبال آن بگردي و 
او را نيابي. اگر توانگر بودي و كسي از تو وام خواست، غنيمت شمار تا در روز سختي و 

  تنگدستي به تو بازگرداند.
العبوري وجود دارد، كه حال سبكباران به  صعبهاي  بدان كه در پيش روي تو، گردنه

باشد. و  مراتب بهتر از سنگين باران است و آنكه كُنْد رود حالش بدتر از شتاب گيرنده مي

سرانجام حركت، بهشت و يا دوزخ خواهد بود، پس براي خويش قبل از رسيدن به آخرت 
يرا پس از مرگ عذري وسايلي مهيا ساز، و جايگاه خود را پيش از آمدنت آماده كن، ز

  .1شود و راه بازگشتي وجود ندارد پذيرفته نمي
بدان كه در پيش روي «فرمايد:  تأمل نماييد كه مي �اميدوارم كه در بند اخير كالم امام 

. آيا فرد »كار شايسته كن تا به بهشت بروي«فرمايد:  مي �امام به فرزندش حسن ...». تو 
  معصوم به چنين چيزي نياز دارد؟

شايد چيزي كه تو «@.»فلرب أمر قد طلبته فيه هالك دينك لو أوتيته...« فرمايد: و مي
»رفتن دينت گردد... خواهي، اگر به تو داده شود سبب از دست مي

2.  
آيا  !شود خواهد كه باعث نابودي دين او مي چگونه فرد معصوم چيزي را از خداوند مي

   !اين امكان دارد؟
على حذر أن يدركك وأنت على  - الموت- خلقت لآلخرة ال للدنيا، فكن منه  واعلم يا بني! أنك« - 12

  .»��حال سيئة، قد كنت تحّدث نفسك منها بالتوبة، فيحول بينك وبين ذلك، فِإذا أنت قد أهلكت نفسك.
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اي نه براي دنيا، پس مواظب باش  فرزندم! بدان كه تو براي جهان آخرت آفريده شده«
گفتي كه با  د كه تو در همان حالت بدي بماني كه هميشه ميمرگ تو در حالي فرا نرس

كنم، اما مرگ فرصت توبه را از تو گرفت. اينجاست كه تو  گفتي از آن توبه مي خودت مي
»اي... خودت را هالك نموده

1.  
آيا ممكن است حتي يك فرد مسلمان عادي، به هنگام مرگ در حالت بدي قرار گيرد تا 

دهد؟  م؟! در غير اين صورت، چرا امام فرزندش را چنين هشدار ميچه برسد به امام معصو
  .معني است؟! فايده و بي آيا به نظر شما سخن امام بي

من أكثر أهجر، ومن « در وصيت خود گفت، اينكه: �و از جمله چيزهايي كه امام  - 13
  �تفكر أبصر

  قارن أهل الخير تكن منهم، وباين أهل الشر تبن عنهم.
  الحرام، وظلم الضعيف أفحش الظلم! بئس الطعام

  ِإذا كان الرفق خرقًا، كان الخرق رفًقا.
  ، وربما نصح غير الناصح، وغش المستنصح.، والداء دواءً ربما كان الدواء داءً 

فِإنها بضائع النوكى، والعقل حفظ التجارب، وخير ما جّربت ما  ،وِإياك واالتكال على المنى
كون غّصة، ليس كل طالب يصيب، وال كل غائب يثوب، ومن وعظك، بادر الفرصة، قبل أن ت

  الفساد ِإضاعة الزاد، ومفسدة المعاد، ولكل أمر عاقبة، سوف يأتيك ما قدر لك. 
  .»التاجر مخاطر، ورب يسير أنمى من كثير!

  رسد. شود، و هر كس انديشه كند، به حقيقت مي هركس زياد نمود، ترك كرده مي«

ه باش تا از زمره آنان به حساب آيي. از بدكاران دوري كن تا از با اهل خير و نيكي همرا
  آنان شمرده نشوي.

  بدترين غذا، خوراك حرام است و بدترين ستم، ستم بر ناتوان است.

گسستگي  گسستگي شود، شكاف و از هم هرگاه مهرباني و نرمي سبب شكاف و از هم
  نرمي خواهد بود.

  ست و گاهي بيماري، دارو و معالجه است.بعضي وقتها دارو، بيماري و مريضي ا
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  دهد. شده را فريب مي كند و فرد نصيحت چه بسا فردي كه خيرخواه نيست، نصيحت مي

  كردن بر آرزو سرمايه افراد نادان است. كردن بر خيال و آرزو بپرهيز، زيرا تكيه از تكيه

  دهد. ميهاست و بهترين تجربه همان است كه تو را پند  عقل آدمي حافظ تجربه
  قبل از آن كه فرصت به پريشان حالي تبديل شود، از آن استفاده كن.

دادن  كردن توشه و از دست ها، ضايع رسد و از جمله تبهكاري اي به هدف نمي هر جوينده

  معاد است.
  هر كاري سرانجامي دارد و آنچه برايت مقدر است به دست خواهي آورد.

تر از چيزهاي زياد  دكي كه خيلي با بركتتاجر در خطر است و چه بسا چيزهاي ان

  .1»هستند!
كردن بر خيال و آرزو  از تكيه«و » با اهل خير و نيكي همراه باش...«فرمايد:  مي �امام 

دارد كه به خيال و آرزو تكيه كند و از كساني باشد كه  او را از اين باز مي �علي . »بپرهيز...

بهترين تجربه همان است «گويد:  د، سپس به او ميكنند و بيهوده به خدا اميدوارن عمل نمي
تبديل شود از آن استفاده  حالي قبل از آن كه فرصت به پريشان«و  »دهد... كه تو را پند مي

  .»كن...

داند و  معقول نيست چنين سخني به فرد معصومي گفته شود كه وظيفة شرعي خود را مي
  .است! كند و علم و دانش او الهي و رباني فراموش نمي

ال تتخذن عدو صديقك صديًقا فتعادي صديقك، وامحض أخاك النصيحة، حسنة كانت « - 14
فإنه  ؛فإني لم أر جرعة أحلى منها عاقبة، وال ألذ مغبة، وِلن لمن غالظك ؛أو قبيحة، وتجرع الغيظ

بق فِإنه أحد الظفرين، ِوإن أردت قطيعة أخيك فاست ،يوشك أن يلين لك، وخذ على عدّوك بالفضل
له من نفسك بقية يرجع ِإليها ِإن بدا ذلك له يوًما ما، ومن ظّن بك خيًرا فصّدق ظنه، وال تضيعَن 
حق أخيك اتكاًال على ما بينك وبينه، فِإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه، وال يكن أهلك أشقى 

ه، وال الخلق بك، وال ترغبّن فيمن زهد عنك، وال يكونّن أخوك أقوى على قطيعتك منك على صلت
تكونّن على اإلساءة أقوى منك على اإلحسان، وال يكبرّن عليك ظلم من ظلمك، فإنه يسعى في 

  .»مضّرته ونفعك، وليس جزاء من سّرك أن تسوءه
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گردد. برادرت را  با دشمن دوستت، دوستي مكن چون آنگاه دوستت، دشمن تو مي«

سرانجامي نيك ندارد. با كسي خالصانه و صادقانه نصيحت كن. خشم خود را فرو ببر، زيرا 
كند، نرمي كن. چون اميد است باعث نرمش او گردي. با دشمن خويش به  كه درشتي مي

خوبي رفتار كن كه اين خود يك پيروزي است. اگر خواستي با برادرت قطع رابطه كني، 

تو خودت را آماده كن كه اگر روزي او برگردد، بتواني با او آشتي كني. اگر كسي در مورد 

اي كه با برادرت  گمان نيك داشت به او ثابت كن كه درست پنداشته است. به خاطر رابطه
داري، حق او را ضايع مكن چون كسي كه تو حق او را ضايع كني، برادرت نيست. نبايد 

مند مباش. اگر  ات شوي و به كسي كه مورد عالقه وي نيست، عالقه سبب بدبختي خانواده

تر باش. و  نمودن از تو قوي است، تو در وصل و پيوستن به او قوي برادرت در قطع رابطه
اگر  و .تر باش كردن با او از او قوي تر است تو در نيكي كردن با تو از تو قوي اگر او در بدي

دهد و به تو فايده  يد زيرا او خود را ضرر ميآنبايد بر تو گران  ،كسي بر تو ستم كرد

»اين نيست كه او را ناراحت كني ،را شاد نمودهتو  و پاداش كسي كه .رساند مي
1.  

استدّل على ما لم يكن بما قد كان، فِإن « فرمايد: دهد و مي سپس به نصيحت ادامه مي
األمور أشباه، وال تكونّن ممن ال تنفعه العظة ِإذا بالغت في ِإيالمه، فِإن العاقل يّتعظ باآلداب، 

 �والبهائم ال تّتعظ إال بالضرب

  بعزائم الصبر وحسن اليقين. ،واردات الهموم اطرح عنك
من ترك القصد جار، والصاحب مناسب، والصديق من صدق غيبه، والهوى شريك العمى، ورّب 

  بعيد أقرب من قريب، وقريب أبعد من بعيد، والغريب من لم يكن له حبيب.
به سبب  من تعدى الحق ضاق مذهبه، ومن اقتصر على قدره كان أبقى له، وأوثق سبب أخذت

  بينك وبين اهللا سبحانه، ومن لم يبالك فهو عدّوك.
  قد يكون اليأس إدراًكا إذا كان الطمع هالًكا. 

  ليس كل عورة تظهر، وال كل فرصة تصاب، وربما أخطأ البصير قصده، وأصاب األعمى رشده.
  فِإنك إذا شئت تعجلته، وقطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل. ،أّخر الشرّ 

  ن خانه، ومن أعظمه أهانه.من أمن الزما
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  ليس كّل من رمى أصاب.
  إذا تغير السلطان، تغّير الزمان.

  .»سل عن الرفيق قبل الطريق، وعن الجار قبل الدار
از آنچه اتفاق افتاده، آنچه را كه اتفاق نيفتاده، استنباط كن. زيرا امور شبيه همديگرند، و «

خود گرفتار شوند، زيرا عاقل از آداب، پند پذيرند مگر آنكه  از كساني مباش كه اندرز نمي

پذيرند. با صبر و شكيبايي و يقين  آموزد و چهارپايان جز با چوب و كتك پند نمي مي

  ها را از خود دور كن. ناراحتي

روي را رها كرد، جفا نمود. همراه آن است كه مناسب همراهي باشد، و  هر كس ميانه
بماند. هواپرستي نابينايي است. و چه بسا دوست كسي است كه پشت سر هم بر دوستي 

، دورتر و  دوري كه از نزديكي بهتر است، و چه بسا نزديك و خويشي كه از دور و بيگانه

تر است. غريب كسي است كه دوستي ندارد. هركس از حق فراتر رود در تنگنا خواهد  بيگانه
برايش باقي خواهد ماند. و  اش بسنده كرد، آنچه دارد افتاد، و هر كس به جايگاه و اندازه

ات با خداست، و هر كس به تو توجه نكرد، دشمن  گاه، رابطه ترين وسيله و تكيه محكم

  توست.
  اگر طمع هالكت باشد نااميدي درك درست است.

نبايد هر عيبي را ظاهر كرد، و از هر فرصتي استفاده كرد، و چه بسا كه فرد بينا به خطا 

  رود. رود، و نابينا درست مي مي
  بدي مكن. قطع رابطه با جاهل برابر است با رابطه برقراركردن با عاقل.

  كند. هر كس از زمانه ايمن باشد، زمانه به او خيانت مي

و هر كس را كه روزگار بزرگ نمايد، همو خوارش خواهد كرد. تير هر تيراندازي به 
  شود. خورد. و هرگاه پادشاه عوض شود زمانه هم عوض مي هدف نمي

  قبل از راه در مورد همراه بپرس.

»و قبل از خانه در مورد همسايه
1.  
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دهد كه ائمه معصوم نيستند و داراي علم  اين نصيحت بزرگ كامالً براي ما توضيح مي

گويد: نصي وجود ندارد كه ائمه را از ساير بندگان جدا نمايد و  باشند، و به ما مي لدنّي نمي
روند،  كنند، به اشتباه مي د همانند ساير انسانها؛ فراموش ميگويد كه آنها انسانهايي هستن مي

  خورند. كنند و گاهي فريب مي شود، شك مي ناداني بر آنها عارض مي



 

  صحابه

، و يا فاسقاني اند از ديدگاه شيعه يا كافر و خارج از دايره اسالم صاصحاب پيامبر 

اند، بنابراين  خالفت كردهم صهستند كه از روي عمد با دستور و فرمان صريح پيامبر 

گانه و  گويند. و خلفاي سه كنند و به آنها ناسزا مي بسياري از شيعه اصحاب را نفرين مي
هايي را به  كنند، و احاديث و گفته را به طور خاص ناسزا و نفرين مي �عايشه و معاويه 

ند و به بدترين ا جويي قرار گرفته دهند كه اصحاب در اين احاديث مورد عيب ائمه نسبت مي

بينيد كه  در نهج البالغه نگاه كنيد، مي �اند. اما وقتي به سخن امام علي  ها متهم شده تهمت

  گويند، كامالً مخالف است. سخن و ديدگاه او با آنچه شيعه مي
در اينجا از صحابه به صورت كلي سخن خواهيم گفت و در مورد معاويه و اهل شام در 

  رد: جايي ديگر بحث خواهيم ك

  كند. و يارانش را در جنگ چنين توصيف مي ص، پيامبر �امام علي - 1

فوقى بهم أصحابه حّر  ،ِإذا احمّر الباس، وأحجم الناس، قّدم أهل بيته@صوكان رسول اهللا«
  . »السيوف واألسّنة

اهل بيت خود را جلو  صرفتند، پيامبر گرفت و مردم جلونمي هرگاه جنگ شدت مي«

»نمود ها محافظت مي آنها اصحاب و يارانش را از تيغ شمشيرها و نيزه آورد و بوسيله مي
1.  

افراد فاسق يا كافر را با اهل بيت خود كه عزيزترين افراد در نزد او هستند،  صآيا پيامبر

  كند؟ محافظت مي

تأمل كنيد، و نگاه كنيد كه او چرا اين  �دوست دارم در اين سخنان كوتاه امام علي 
گويند، تقيه بوده و يا اينكه مسئله چيز  ايد؟ آيا اين سخنان چنان كه بعضي ميفرم سخن را مي

  ديگري است؟

إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان « فرمايد: امام در مورد بيعت چنين مي - 2
اجرين على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، وال للغائب أن يرّد، وِإنما الشورى للمه

ن اجتمعوا على رجل وسّموه ِإماًما كان ذلك هللا رًضا، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن إواألنصار، ف
  ».ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وواله اهللا ما تولى@أو بدعة رّدوه إلى
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ه بودند و بر آن همان گروهي با من بيعت كردند كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كرد«

چيزي كه با آنها بيعت نمودند، با من بيعت كردند، پس فردي كه در بيعت حضور داشته 
تواند بيعت خود را پس بگيرد و كسي كه حاضر نبوده حق انتخاب ديگري ندارد،  است، نمي

و شورا فقط از آن مهاجرين و انصار است، پس اگر مهاجرين و انصار بر فردي اتفاق نمودند 

او را امام ناميدند، بدانيد كه مورد پسند خداست. اگر فردي اعتراض كرد يا با ايجاد بدعتي و 

شود، اگر نپذيرفت با او بجنگيد  عليه آن شوريد، دوباره به آنچه بر آن بود، بازگردانده مي
»چون راهي غير از راه مؤمنان در پيش گرفته است

1.  

ري و بيعت، گرانبها و ارزشمند و اينك بدون ترديد اين سخن امام در مورد قضيه شو

  كنيم:  اندكي در اين سخنان تأمل مي
خوب تأمل كنيد و به  »همان گروهي با من ...«خواهم كه در جمله:  از شما مي - الف

اين گروهي كه با خلفاي گذشته بيعت «فرمود:  �دنبال جواب اين سؤال باشيد كه چرا امام 

كند كه اينها همان  تأكيد مي �؟ چرا علي »اند ن بيعت نمودهها هستند كه با م اند همين كرده
خواهد آن را توضيح دهد؟ آري او  افراد هستند؟ آيا اين امر مهمي نيست كه امام مي

كنندگان برخلفاي گذشته اعتراض نكردند و بدعتي نياوردند و بيعت با  فرمايد اين بيعت مي

  من نيز همين گونه بوده است.
خواهد طرف مخالف را با دليل ساكت  با اين سخنان مي �كه علي  اگر فرض كنيم - ب

چنان كه با خلفاي گذشته بيعت كردند با من نيز بيعت نمودند، پس  كند و بگويد: اينها، هم

كردن دليلي است كه بايد آن را پذيرفت. به فرض اگر ما اين ادعا را قبول كنيم، اين  بيعت
  .؟»شوري فقط از آن مهاجرين و انصار است«ويد: گ كنيد كه مي سخن او را چه كار مي

گويد، (انّما) حرف حصر است،  دانيم كه چه مي گويد و ما مي امام به زبان عربي سخن مي

yϑ$﴿مثل آيه:  ‾Ρ Î) tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×οuθ÷zÎ)﴾ .10: [الحجرات[.  

  ».- نند يعني اجازه ندارند از حدود برادربودن تجاوزن ك - مؤمنان فقط با هم برادرند «
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 �باشند... . در كالم علي  مؤمنان برادرند و ديگران از زمره آنها نيستند و برادرشان نمي

نيز مراد اين است كه شوراي مخصوص انتخاب خليفه در انحصار مهاجرين و انصار است. 

  ، آنان اهل اين شوري هستند.صاند چون از امت محمد پس آنها قابل ستايش
گر مهاجرين و انصار بر فردي اتفاق نمودند و او را امام ناميدند، ا«فرمايد:  مي �امام  - ج

پس اينها اگر بر فردي اتفاق كردند و او را به عنوان  »بدانيد كه خدا به اين راضي است...
خليفه برگزيدند، خداوند هم به اين راضي است. براي مهاجرين و انصار چه ستايشي بزرگتر 

  .فاق نمودند خدا از آن راضي است؟از اين كه آنچه آنان بر آن ات
خوب در اين كلمات او تأمل كنيد، سپس ...» اگر فردي «فرمايد:  سپس بنگريد كه مي - د

... اگر نپذيرفت با او بجنگيد چون راهي غير از راه مؤمنان در «فرمايد:  به ادامه بنگريد كه مي
 صنصار يعني اصحاب پيامبرو راه مؤمنان جز راه و شيوه مهاجرين و ا »پيش گرفته است...

   .تواند باشد؟ چه مي
 - غير مخبر لك، ولكن بنعمة اهللا أحدث - أال ترى «فرمايد:  اي به معاويه مي در نامه  �امام - 3

أن قوًما استشهدوا في سبيل اهللا تعالى من المهاجرين واألنصار، ولكّل فضل، حتى إذا استشهد شهيدنا 
  .»!بسبعين تكبيرة عند صالته عليه@ص قيل: سيد الشهداء، وخّصه رسول اهللا

كه  –دارم  خواهم تو را آگاه كنم و بلكه نعمت الهي را بيان مي  نمي –داني  آيا مگر نمي«
گروهي از مهاجرين و انصار در راه خدا شهيد شدند كه هر يك از آنها داراي فضل و برتري 

يدان است، و پيامبر وقتي بر او بود، تا آن كه شهيد ما شهيد شد آنگاه گفته شد او سرور شه
»نماز خواند هفتاد بار تكبير گفت!

1.  
فرمايد:  مي �اند و علي ستوده شده صبينيد، در اين نامه اصحاب پيامبر در اين نامه چه مي

  .»و هر يك از آنها داراي فضل و برتري بود«

  ي.ا رحمت خدا بر تو باد اي ابوالحسن! كه منزلت هر كسي را صريح بيان كرده

 ».وذهب المهاجرون األولون بفضلهم...«د: فرماي اي ديگر مي در نامه �امام

»رفتند... ،و مهاجران اول با فضل و برتري كه داشتند«
2.  
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با دشمنان فرموده  صدر توصيف شدت مبارزه و پيكار اصحاب پيامبر �امام  - 4

وأعمامنا، ما يزيدنا ذلك إال إيمانًا نقتل آباءنا وأبناءنا وِإخواننا @صلقد كنّا مع رسول اهللا« است:
 ا في جهاد العدو، ولقد كان الرجل منا ا على اللقم، وصبرً وتسليًما، ومضيا على مضض األلم، وجد

واآلخر من عدونا يتصاوالن تصاول الفحلين، يتخالسان أنفسهما، أيهما يسقي صاحبه كأس المنون، 
أى اهللا صدقنا أنزل بعدونا الكبت، وأنزل علينا النصر، حتى فمرة لنا من عدونا ومرة لعدونا منا، فلما ر 

 �استقّر اِإلسالم ملقًيا جرانه، ومتبوئًا أوطانه

ولعمري لو كنا نأتي ما أتيتم ما قام للدين عمود، وما اخضّر لإليمان عود، وايم اهللا لتحتلبّنها 
  .»دًما، ولتتبعّنها ندًما!

كشتيم، و  فرزندان و برادران و عموهايمان را مي همراه بوديم و پدران و صما با پيامبر«

اين كار جز ايمان و تسليم و صبر و شكيبايي و جديت در جهاد با دشمنان را بر ما 

طلبيدند  ردند و يكديگر را ميب افزود. فردي از ما و فردي از دشمن به يكديگر هجوم مي نمي
شديم و گاهي دشمن  ن پيروز ميتا يكي، حريفش را به كام مرگ بفرستد. گاهي ما بر دشم

شد. وقتي خداوند صداقت ما را ديد، دشمن ما را شكست داد و ما را پيروز  بر ما پيروز مي

گردانيد، تا اينكه اسالم محكم و استوار گرديد. به جان خودم سوگند! اگر ما آنچه را كه شما 
د به خدا كه آنچه شما ماند و سوگن داديم، دين و ايمانمان باقي نمي دهيد، انجام مي مي

»خوريد خون است و پشيماني به دنبال دارد! مي
1.  

اند؟ آيا  آنها را نام نبرده است، چه كساني بوده �جنگيدند و علي  آناني كه با پيامبر مي
گويند اصحاب،  اصحاب نبودند كه اسالم و پيامبر را ياري نمودند؟ كجا هستند كساني كه مي

را ياري  صپيامبر  �كنند كه فقط امام علي اند و ادعا مي ردهرا ياري نك صدين و پيامبر

  .كنند؟! كرده است؟ چرا اينان به سخنان امام توجه نمي
كند و  جنگيدند، سرزنش مي با سخني زيبا كساني را كه همراه او مي �امام  - 5

سالم فقبلوه، أين القوم الذين دعوا ِإلى اإلِ «فرمايد:  نمايد و مي را به آنها يادآوري مي �اصحاب
وقرءوا القرآن فأحكموه، وهيجوا ِإلى الجهاد فولهوا له َوَله اللقاح ِإلى أوالدها، وسلبوا السيوف 
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أغمادها، وأخذوا بأطراف األرض زحًفا زحًفا، وصًفا صًفا، بعض هلك، وبعض نجا، ال يبّشرون 
ون من الصيام، ذبل الشفاه من وال يعّزون على الموتى، ُمره العيون من البكاء، خمص البط ،باألحياء

الدعاء، صفر األلوان من السهر، على وجوههم غبرة الخاشعين؟! أولئك ِإخواني الذاهبون، فحّق لنا 
  .»!أن نظمأ ِإليهم، ونعّض األيدي على فراقهم

كجا هستند قومي كه به اسالم دعوت شدند، آنگاه آن را پذيرفتند. قرآن را خواندند و آن «

د. و براي رفتن به جهاد تشويق شدند، پس چون شتران تازه زايمان كرده كه را حاكم نمودن

ها  روند، مستانه به ميدان جهاد شتافتند و شمشيرها را از نيام عاشقانه به سوي فرزندانشان مي
ها را مژده  مانده كشيدند، و بعضي به شهادت رسيدند و بعضي نيز نجات يافتند. زنده

هايشان از گريه سفيد و  گفتند. چشم دادن عزيزان تسليت نمي دادند و براي از دست نمي

هايشان از دعا  گرفتند شكمهايشان به كمر چسبيده بود، و لب پرخون بود. از بس كه روزه مي

هايشان  بر چهرهغبار فروتني  هايشان زرد و پريده بود و ها رنگ خشكيده بود. از بيداري شب
اند، و ما حق داريم كه تشنة ديدار آنها باشيم، و  كه رفته اينان برادران من هستند .هويدا بود

»شان انگشت حسرت به دهان بگيريم به خاطر جدايي
1.  

اند و بعضي  اند، بعضي وفات يافته چه كساني هستند؟ آنها گروه زيادي �منظور علي
به جز  گويند، همه اصحاب مرتد شدند اند، آيا اينها همان چهار نفري هستند كه شيعه مي زنده

  .هستند؟ صاين چهار نفر، يا اينكه عموم اصحاب پيامبر 

 صپذيرد كه اينها همة اصحاب پيامبر  جز اين را نمي �فرد منصف و دوستدار علي 
  اند. بوده

خطاب به خوارج را، بدون دخل و تصرف،   �شايسته است كه در اينجا فرموده امام - 6

@صني أخطأت وضللت، فَِلَم تضللون عامة أمة محمدأن تزعموا أ فِإن أبيتم ِإال «ذكر كنيم: 

بضاللي، وتأخذونهم بخطئي، وتكّفرونهم بذنوبي! سيوفكم على عواتقكم، تضعونها مواضع البرء 
رجم الزاني المحصن، @صبمن لم يذنب، وقد علمتم أن رسول اهللا والسقم، وتخلطون من أذنب

وجلد الزاني غير  ،اثه أهله، وقطع يد السارقثم صلى عليه، ثم ورثه أهله، وقتل القاتل وورث مير 
بذنوبهم، وأقام @صونكحا المسلمات، فأخذهم رسول اهللا ،المحصن، ثم قسم عليهما من الفيء
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  .حق اهللا فيهم، ولم يمنعهم سهمهم من اِإلسالم، ولم يخرج أسماَءهم من بين أهله
  .ههوضرب به تي ،ثّم أنتم شرار الناس، ومن رمى به الشيطان مراميه

وسيهلك فّي صنفان: محّب مفرط يذهب به الحب ِإلى غير الحّق، ومبغض مفرط يذهب به 
فِإن يد  ،فالزموه والزموا السواد األعظم ،البغض ِإلى غير الحّق، وخير الناس فّي حاًال النمط األوسط

  .»اهللا على الجماعة، وِإياكم والفرقة
ام، پس چرا به علت گمراهي من  اه شدهام و گمر بريد كه من اشتباه كرده اگر گمان مي«

كنيد، و آنان  دانيد، و آنها را به سبب خطاي من مواخذه مي را گمراه مي صهمه امت محمد

شماريد! شمشيرهايتان بر دوشتان است و آن را در هر كجا به  را به خاطر گناه من كافر مي

، صدانيد كه پيامبر لي كه ميشماريد، در حا گناه را يكسان مي گيرد، و گناهكار و بي كار مي
اش از او ارث  زناكار متاهل را رجم كرده و سپس بر او نماز گزارده است، و سپس خانواده

داد. دست دزد را قطع  اش مي اش را به خانواده كشت و ارثيه قاتل را مي صاند. و پيامبر برده

داد، و هر دو  هميه ميزد و سپس از غنيمت به هر دو س كرد، و زناكار مجرّد را شالق مي مي
كرد و  آنها را به خاطر گناهشان مواخذه مي صكردند، پس پيامبر با زنان مسلمان ازدواج مي

كرد، و نام آنان را از  نمود، اما آنها را از اسالم بيرون نمي دستور خدا را در مورد آنان اجرا مي

  نمود. ليست مسلمانان حذف نمي
ايد و او شما را سرگردان كرده  ير سلطه شيطان درآمدهو شما بدترين مردم هستيد، و به ز

  است.

اند كه به صورت افراطي مرا  دو گروه در مورد من هالك خواهند شد: گروه اول كساني
كشاند كه در مورد من از حق فراتر  شاش آنها را به جايي مي دارند، و دوستي دوست مي

ورزد و حق را زيرپا  من دشمني مياند كه بيش از حد با  روند. و گروه دوم كساني مي

روي را  باشند، پس ميانه رو مي گذارد، و بهترين مردم در مورد من كساني هستند كه ميانه مي
رعايت كنيد و با عموم مؤمنان همراه شويد زيرا دست خدا با جماعت است و از تفرقه 

»بپرهيزيد
1.  
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ذمت اهل شام ايراد كرده، هايش كه دربارة قضيه حكمين و م و در يكي از سخنراني - 7

جفاة طغام، عبيد أقزام، جمعوا من كل أرب، وتلقطوا من كل شوب، ممن ينبغي أن «فرمايد:  مي
ويؤخذ على يديه، ليسوا من المهاجرين واألنصار، وال من  ،يفقه ويؤّدب، ويعّلم ويدرب، ويوّلى عليه

  .»الذين تبوءوا الدار واإليمان
اند، و چنانند كه علم  بردگان كوتوله، كه از هر سو جمع شده نام و نشان و جفاكاران بي«

و ادب به آنها آموخته شرف و تربيت شوند، و سرپرست داشته باشند اما دستشان را بگيرد، 
»اند كرده از مهاجران و انصار نيستند و از كساني نيستند كه خانه ايمان را آباد

1.  

مهاجرين و انصار را  �نيستند، آيا آن امام گويد: اينها از مهاجرين و انصار  مي  �علي

  .نام و نشان از آنها نيستند؟! اين جفاكاران بي ،گويد ستايد كه مي نمي

هم واهللا ربّوا اِإلسالم كما يربى الفلّو مع غنائهم بأيديهم «فرمايد:  سپس در مورد انصار مي
  .»اط، وألسنتهم السالطبالس

زي نداشتند، اسالم را چنان در آغوش خود پرورش سوگند به خدا كه آنان با آن كه نيا«
باز بودند و زبانهايشان برّان  شود، بخشنده و دست و دل دادند كه كره اسب پرورش داده مي

»بود
2.  

  ه ستايشي براي انصار از اين بزرگتر است؟چ

فرمايد: آنها بودند كه اسالم را محافظت كردند تا اينكه اسالم گسترش يافت و  مي  �امام
  .استوار گرديد!

  ».وذهب المهاجرون األولون بفضلهم« فرمايد: در جاي ديگر مي �و امام  - 8
»مهاجران با خوبي و فضل خويش رفتند«

3.  

  سفيان نوشته است. اي به معاويه بن ابي اين را در نامه

  .»ِإنما اختلفنا عنه ال فيه«فرمايد:  مي �و در جاي ديگري در مورد اصحاب  - 9
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اختالف نكرديم و بلكه در فهميدن بعضي از امور  -  صپيامبر –خود او  ما در مورد«

»دچار اختالف شديم
اختالفي كه  ص. اين جمله به اين معني است كه بعد از وفات پيامبر1
اش پديد آمد، اختالف سليقه بود كه امري طبيعي است، پس اختالف  بين او و برادران ديني

و اصول دين نبود، بلكه آنها در فهم  صورد پيامبرفرمايد در م آنها چنان كه خودش مي

بعضي از نصوص با هم اختالف نظر داشتند، و اين سخنان، بر اين مطلب داللت دارد كه 

  آورد. برادرانش را كافر و يا فاسق به حساب نمي �علي 

فتولى « فرمايد: البالغه آنرا ذكر كرده، مي اي ديگر كه شارح نهج در خطبه � امام - 10
بكر تلك األمور، فيّسر وسّدد، وقارب واقتصد، وصحبته مناصًحا، وأطعته فيما أطاع اهللا فيه و أب

طمع  - أن يرّد إلّي األمر الذي نازعته فيه ؛أن لو حدث له حادث وأنا حيّ  - جاهًدا، وما طمعت 
يدفعها  مستيقن، وال يئست منه يأس من ال يرجوه، ولوال خاصة ما كان بينه وبين عمر، لظننت أنه ال

  .»عّني، فلما احتضر بعث إلى عمر فواله، فسمعنا وأطعنا وناصحنا
روي نمود و  گيري كرد و درستي و ميانه اين كارها را به عهده گرفت. او ساده �ابوبكر «

كرد، من  من به عنوان مشاور و خيرخواه با او همراهي كردم و در آنچه او از خدا اطاعت مي
اگر اتفاقي رخ دهد و من زنده باشم  –ن به او چشم طمع ندوختم از او اطاعت نمودم. و چنا

ورزد، و  چنان كه فرد مطمئن طمع مي –امري كه در آن با او كشمكش داشتم به من برگردد 

بردم كه امر خالفت را از  اش با عمر نبود، گمان نمي نه از او كامالً نااميد بودم. اگر رابطه ويژه
فاتش فرا رسيد به دنبال عمر فرستاد و او را خليفه گردانيد و ما من دور سازد و وقتي زمان و

»اطاعت كرديم و حرف او را گوش داديم و خيرخواه او بوديم �از عمر 
2.  

  .»وتولى عمر األمر، فكان مرضي السيرة، ميمون النقيبة...« فرمايد: سپس مي
  .»...خالفت را به عهده گرفت. او رفتاري پسنديده و خجسته داشت �عمر «
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طرفي، از اين سخنان چيزي جز ستايش دو خليفه اول را  كدام عاقل منصف و خواننده بي

كند؟ حتي اگر بين آنها اختالفي وجود داشته باشد، اين اختالف در اخالق علي  برداشت مي

  تأثير نگذاشته است، و او در مورد ابوبكر و عمر واقعيت و انصاف را رعايت كرده است. �
طور عمومي آنها را ستوده است و در جاهاي زياد ديگري، به طور ويژه آنها  در اينجا به

  ستايد:  را مي

  ستايد:  را مي ����، عمر بن خطاب����امام - 1

ستايد و ما در اينجا  و كردارش اشاره و او را مي �هاي زيادي به عمر  در خطبه �امام 

  صراحت ستوده است: را به  �در آن، عمر   �كنيم كه علي به ذكر مطالبي اكتفا مي

 ؛وخّلف الفتنة ،العمد، وأقام السنة هللا بالد فالن، فلقد قّوم األود، وداوى« فرمايد: مي - الف
  قليل العيب، أصاب خيرها وسبق شرها. ،ذهب نقّي الثوب

واتقاه بحقه، رحل وتركهم في طرق متشعبة، ال يهتدي بها الضال، وال  ،أّدى إلى اهللا طاعته
  .»يستيقن المهتدي

رحمت خدا بر فالني باد. او كژي را راست نمود، بيماري را مداوا كرد، سنّت را «
برپاداشت و فتنه بعد از او پديد آمد. او پاك بود و با عيبي اندك از دنيا رفت. از خير آن 

  گير او شود، از جهان رخت بربست. مند شد و قبل از آن كه شرّ فتنه دامن بهره
تقواي الهي را رعايت كرد. از دنيا رحلت  اي و به گونه شايسته فرمان خدا را اطاعت نمود

گردد، و رستگار مطمئن  را بر دو راهي گذاشت: گمراه رستگار نمي - مسلمانان  - كرد و آنها 
»شود نمي

1.  
گويد:  كه در مورد خليفه دوم فرموده، تأمل كنيد، او مي  �در اين سخنان امام علي

. »فرمان خدا را اطاعت كرد«، »و با عيبي اندك از دنيا رفت پاك بود«، »سنت را برپاداشت«
كنند و  مي �با سزا و فحش و نفريني كه شيعه نثار عمر  �آيا اين سخنان امام علي 

  .را غصب كرده است، سازگار است؟ �گويند حق خالفت علي  مي
است، يا  سخن چه كسي را باور كنيم؟ كسي كه با آنها زندگي كرده و در زمان آنها بوده

  .بندد؟ آن كسي كه بعد از آنها آمده و بر آنان دروغ مي

                                           
١- ���� ������ 
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ها  در مورد رفتن و مشاركت در جنگ با رومي �وقتي با امام علي  �عمر  - ب
وقد توكل اهللا ألهل هذا الدين بِإعزاز الحوزة، وستر العورة، « به او فرمود: �مشورت كرد، علي 

 �م وهم قليل ال يمتنعون، حّي ال يموتوالذي نصرهم وهم قليل ال ينتصرون، ومنعه

ال يكن للمسلمين كهف دون أقصى  ؛ِإنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك، فتلقهم فتنكب
مجربًا، واحفز معه أهل البالء والنصيحة،  الً بالدهم، ليس بعدك مرجع يرجعون ِإليه، فابعث ِإليهم رج
  .»ومثابة للمسلمين ،ًءا للناسفِإن أظهر اهللا فذاك ما تحب، وإن تكن األخرى كنت رد

گرفتن آنها را به عهده گرفته است، خداوندي  خداوند حمايت از اهل اين دين و قدرت«
كه آنها را وقتي كه اندك بودند، ياري كرد آنها را محافظت نمود، و خداوندي كه هرگز 

سراغت ميرد. اگر خودت به جنگ اين دشمن بروي و با آنها روبرو شوي و باليي به  نمي
بيايد، مسلمانان پناهگاهي جز دورترين سرزمين خود نخواهند داشت، و بعد از تو مرجعي 

اي را به جنگ دشمن بفرست و افرادي را  ندارند كه به سوي او بازگردند، پس فرد باتجربه
اند، با او بفرست. اگر خداوند آنان را پيروز  اند و اهل رأي و نصيحت كشيده  كه سختي
»خوب است، و اگر پيروز نشوند تو پناهگاه و مرجع مسلمين خواهي ماندگرداند كه 

1.  
باشد. در اين جمالت تأمل كنيد،  مي �در مورد عمر بن الخطاب  �اينها سخنان علي 

 ،»بعد از تو مرجعي ندارد...«، »مسلمانان پناهگاهي نخواهند داشت...«فرمايد:  مي �علي 

، ببينيد كه چگونه منصفانه و »... تو پناهگاه مسلمين ...اگر خداوند آنان را پيروز گرداند «
كند، گمان  گويد، و چگونه واقعيت امر را در مورد خليفه دوم بيان مي مخلصانه سخن مي

  از روي نفاق و چاپلوسي چنين سخناني گفته باشد، و يا تقيه كرده باشد. �برم كه علي  نمي

 فرمود:  �يرانيان با او مشورت كرد، امامدر مورد رفتن به جنگ با ا �و وقتي عمر  - ج
ِإن هذا األمر لم يكن نصره وال خذالنه بكثرة وال بقلة، وهو دين اهللا الذي أظهره، وجنده الذي «

أعّده وأمّده، حتى بلغ ما بلغ وطلع حيثما طلع، ونحن على موعود من اهللا، واهللا منجز وعده، 
ام من الخرز، يجمعه ويضمه، فِإن انقطع النظام تفرق وناصر جنده، ومكان القّيم باألمر مكان النظ

 �وذهب، ثم لم يجتمع بحذافيره أبًدا

فهم كثيرون باِإلسالم، عزيزون باالجتماع، فكن قطًبا واستدر  ،والعرب اليوم وإن كانوا قليًال 
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الرحى بالعرب، وأصلهم دونك نار الحرب، فإنك إن شخصت من هذه األرض انتقضت عليك 
  أهّم ِإليك مما بين يديك. ،طرافها وأقطارها، حتى يكون ما تدع وراءك من العوراتالعرب من أ

ِإن األعاجم إن ينظروا ِإليك غًدا يقولوا: هذا أصل العرب، فِإذا اقتطعتموه استرحتم، فيكون 
  .»ذلك أشّد لكلبهم عليك وطمعهم فيك

ودن پيروان سبب ب اين دين با تعداد زياد لشكريان پيروزي به دست نياورد، و كم«
شكست آن نشده است. اين دين خداست كه آن را چيره گردانده، و اين لشكر الهي است كه 

آن را آماده كرده، و گسيل داشته است، تا اينكه به هر جا كه خواسته، رسيده است. خدا به ما 

رست فرستد. سرپ كند و لشكر خويش را به ياري مي اش وفا مي وعده داده و خداوند به وعده
اند و او همه را نگه داشته  ها در آن كشيده شده دار كار همانند نخي است كه مهره و عهده

روند و  شوند و هر يك به سويي مي ها از هم جدا مي است، اگر اين نخ پاره شود، همه مهره

  شوند. سپس هرگز كامالً جمع نمي
طر وحدت و يكپارچگي عربها امروز گرچه كم هستند اما به سبب اسالم زيادند و به خا

ها را گرد خود بچرخان، و به جاي خودت آنها را به  قدرتمندند، پس تو محور باش و عرب

 عربها از هر گوشه و كنار ،زيرا اگر تو از اين سرزمين دور شوي .جنگ بفرست معركهسوي 
رو  ششورند و آنگاه نگهداري از آنچه پشت سرت هست، برايت از مقابله با آنچه پي بر تو مي

گويند :اين اصل و اساس و ريشه  ها تو را ببينند، مي تر خواهد بود. فردا اگر عجم داري، مهم

عربهاست، اگر آن را از بين ببريد و قطع كنيد، راحت خواهيد شد. بنابراين آنان بيشتر به تو 

»دوزند ات مي شوند و چشم طمع به نابودي ور مي حمله
1.  

گويد، اين كلمات  ، مي�آن روز، عمر بن الخطاب  به خليفه �اين سخنان را امام 

دارد، و نشانگر اين است  نشانگر اين هستند كه خليفه به امام اعتماد دارد و امام او را دوست 

  .، خليفه در جنگ چقدر مهم بوده است!�كه از ديد علي 

ن فأقام واستقام حتى ضرب الدي ،ووليهم وال« فرمايد: در جايي ديگر مي �امام  - د
  ».بجرانه
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و فرمانروايي خليفه آنان شد كه كارها را سامان داد، تا اينكه دين را استوار و محكم «

»نمود
  .� و اين فرمانروا كسي نبود جز عمر بن الخطاب. 1

  ستايد:  را مي ���� ، عثمان ����امام - 2

ثم ذكرت ما كان من أمري وأمر « اي كه به معاويه نوشت، فرمودند: در نامه �علي  - الف
 ن بذل له عثمان، فلك أن تجاب عن هذه لرحمك منه، فأينا كان أعدى له، وأهدى إلى مقاتله! أم
 !نصرته فاستقعده واستكّفه، أّمن استنصره فتراخى عنه وبث المنون إليه، حتى أتى قدره عليه

ÞΟ﴿كال واهللا لقد  n= ÷ètƒ ª!$# tÏ% Èhθyèßϑ ø9 $# óΟä3Ζ ÏΒ t,Î# Í←!$s) ø9 $#uρ öΝÎγÏΡ≡uθ÷z\} §Ν è= yδ $uΖ øŠs9 Î) ( Ÿωuρ tβθè? ù' tƒ 

}̈ ù' t7 ø9$# āωÎ) ¸ξ‹ Î= s% ∩⊇∇∪﴾ .] :18األحزاب[.  

اي. تو بايد پاسخ اين را بدهي چون خويشاوند او  سپس در مورد من و عثمان گفته«

ايم؟  هستي: كدام يك از ما دو نفر در حق او بيشتر تجاوز كرده و به دشمنان او نيكي نموده

از او خواست تا بنشيند و دست نگاه دارد، يا  �ياري كرد ولي عثمان  آيا كسي كه او را
را ياري نكرد و باليا را به سوي  �از وي كمك خواست ولي او عثمان  �كسي كه عثمان 

  .او گسيل داشت تا آن كه دچار سرنوشت خويش شد؟

خداوند كسانى كه مردم را از جنگ «نه هرگز چنين نيست، سوگند به خدا! كه 
گفتند: بسوى ما بياييد (و خود را از  داشتند و كسانى را كه به برادران خود مى مىباز

و آنها (مردمى ضعيفند و) جز اندكى پيكار  ;شناسد بخوبى مى »معركه بيرون كشيد)

  .]18 :سورة احزاب[. »كنند نمى
به  �پس اگر عثمان فاسق بوده و يا خالفت را غصب كرده است، چگونه امام علي 

منحرفان و گمراهان و  �جازه داده كه از او دفاع كند؟ و آيا جايز است كه امام علي خود ا

  .اهل باطل را ياري كند؟
كرد، و سخني هم به  نه، هرگز چنين نبوده، بلكه او فقط حق و اهل حق را ياري مي

علي با حق است و حق با علي «نسبت داده شده كه مؤيد اين مطلب است:  صپيامبر

                                           
١- 20/218 )476.( 



    

   حقايقي تازه از نهج البالغه                  52 
 

 

درست بوده يا نادرست؟ اگر علي باحق است و از آن  �كردن عثمان  يا ياريپس آ». است

كردن اين خليفه كار درستي بوده است، پس چرا شيعه كسي را كه علي  شود، ياري جدا نمي

كار اشتباهي كرده   �كنند؟ يا اينكه امام او را با شمشيرش ياري كرد، با زبانشان ياري نمي
نيست. و آيا اساساً جايز است كه فرد معصوم كار باطل و است، پس اقتدا به او جايز 

كرد و وظيفه او بود و با  كاري كرده كه بايد مي �نادرست انجام دهد؟ و يا اينكه امام 

  شريعت مخالفت نكرده است.

ِإن الناس « گفت: �وقتي كه شورشيان عليه عثمان شورش كردند، علي به عثمان  - ب
وبينهم، وواهللا ما أدري ما أقول لك! ما أعرف شيًئا تجهله، وال أدلك وقد استسفروني بينك  ،ورائي

 .!على أمر ال تعرفه
إنك لتعلم ما نعلم، ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه، وال خلونا بشيء فنبّلغكه، وقد رأيت كما 

كما صحبنا، وما ابن أبي قحافة وال ابن @ص رأينا، وسمعت كما سمعنا، وصحبت رسول اهللا
وشيجة رحم منهما، وقد نلت @ص@بأولى بعمل الخير منك، وأنت أقرب إلى رسول اهللا الخطاب

فإنك واهللا ما تبّصر من عمى، وال تعّلم من جهل، وإن  !من صهره ما لم يناال، فاهللا اهللا في نفسك
  وإن أعالم الدين لقائمة. ،الطرق لواضحة

ى، فأقام سّنة معلومة، وأمات بدعة فاعلم أن أفضل عباد اهللا عند اهللا إمام عادل، ُهدي وَهد
مجهولة، وإن السنن لنيرة لها أعالم، وإن البدع لظاهرة لها أعالم، وإن شر الناس عند اهللا إمام 

  .َضّل وُضّل به، فأمات سنة مأخوذة، وأحيا بدعة متروكة! ،جائر
وال عاذر،  يؤتى يوم القيامة باإلمام الجائر وليس معه نصير«يقول: @ص وإني سمعت رسول اهللا

. وإني أنشدك اهللا أن تكون »فيلقى في نار جهنم، فيدور فيها كما تدور الرحى، ثم يرتبط في قعرها
إمام هذه األمة المقتول! فإنّه كان يقال: يقتل في هذه األمة إمام يفتح عليها القتل والقتال إلى يوم 

لحق من الباطل، يموجون فيها موًجا، القيامة، ويلبس أمورها عليها، ويبّث الفتن فيها، فال يبصرون ا
  .»ويمرجون فيها مرًجا، فال تكونن لـمروان سيقة يسوقك حيث شاء بعد جالل السّن، وتقّضي العمر

اند، و سوگند به  مردم پشت سر من هستند و مرا به عنوان سفير و نماينده نزد تو فرستاده«
انم و تو آن را نداني، و شما را به دانم به تو چه بگويم. چيزي نيست كه من بد خدا! كه نمي

دانيم تو نيز  داني. بدون ترديد هر آنچه ما مي كنم كه تو آن را نمي چيزي راهنمايي نمي

ايم كه تو را از آن باخبر كنيم. به تنهايي به ما چيزي  داني. ما بر هيچ چيزي پيشي نگرفته مي
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اي، و همان گونه كه ما  تو نيز ديده ايم، گفته نشده كه آن را به تو برسانيم. هر چه ما ديده

اي. ابن  همراه بوديم، تو هم همراه بوده صاي. چنان كه ما با پيامبر ايم، تو نيز شنيده شنيده
اند، تو از نظر  دادن كار خير از تو سزاوارتر نبوده قحافه و ابن الخطاب در انجام ابي

باشي كه آنها نبودند، پس در  ينزديكتر هستي، تو داماد پيامبر م صخويشاوندي به پيامبر

مورد خودت فكر كن. سوگند به خدا! كه نابينا نيستي تا راه به تو نشان داده شود، و نادان 

  هاي دين برپا هستند. اند و نشانه نيستي كه تعليم داده شوي. راهها روشن
بدان كه برترين بنده در نزد خدا امام عادل است كه خود هدايت شده و ديگران را 

برد.  اي را از بين مي نمايد، و سنّت مشخصي را برپا داشته و بدعت ناشناخته دايت ميه

ها آشكارند و عاليمي دارند. و بدترين مردم  هايي دارند، و بدعت اند و نشانه ها روشن سنّت
گردد و سنتي را  نزد خدا امام ستمگر است، كه خود گمراه بود. و سبب گمراهي ديگران مي

  كند. شد، از ميان برده و بدعتي را كه ترك شده بود، زنده مي ميكه بدان عمل 

روز قيامت امام ستمگر در حالي كه ياوري ندارد «گفت:  شنيدم كه مي صو من از پيامبر
زند و  شود، و آنگاه در دوزخ چون سنگ آسياب دور مي آورده شده و به جهنم انداخته مي

دهم كه اجازه نده امام مقتول اين امت  ند ميروند. تو را به خدا سوگ سپس به قعر آن مي

شدن او دروازه جنگ و  شود و با كشته گويند: در اين امت امام كشته مي گردي، وگرنه مي
ها در ميان  گردند، و فتنه كشتار تا روز قيامت گشوده خواهد شد، و كارها بر امت مشتبه مي

شوند.  ها مي ند و وارد اين فتنهده شوند، و آنان حق و باطل را تشخيص نمي آن پخش مي

اي و سنّ زيادي داري، مهار خود را به دست مروان مده كه  [اي عثمان!] عمري را گذرانده
»به هر سو بخواهد، تو را ببرد

1.  

نمايد، تأمل  را خطاب مي �كه در آن عثمان  �بايد در اين پيام سياسي بزرگ امام 

چيزي نيست كه من بدانم «فرمايد:  ن تأمل كن او ميكنيم. به اين كلمات صادقانه بنگر و در آ
يعني عثمان و  »داني... كنم كه تو آن را نمي و تو آن را نداني، و تو را به چيزي راهنمايي نمي
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تر نيست. علما  در دانش و معرفت يكسان هستند، هيچ كدام از ديگري عالم معلي 

  د و عثمان نداند.گويند: درباره دين چيزي نيست كه علي آن را بدان مي

در  »ايم... دانيم، ما بر هيچ چيزي پيشي نگرفته داني آنچه ما مي تو مي«فرمايد:  و بعد مي
 صفرمايد: دانشي وجود ندارد كه فقط او، آن را از پيامبر مي  �اين جمله بينديشيد، علي

نيست كه آموخته باشد و عثمان آن را نداند، بلكه عثمان داراي فكر و دانش است، و چنان 

  داده شده است. �فقط به علي  صپيامبر  گويند كه دانش بعضي مي
ارهاي نيك از تو سزاوارتر و پسر ابوقحافه و ابن الخطاب در انجام ك«فرمايد:  و مي

اند ولي با اين وجود، در انجام كارهاي  يعني خلفاي قبل از او كار خوب انجام داده »...نبودند

تر نيستند، چون خير و خوبي در دوران اول اسالم آسان و فروان  نيك از خليفه سوم شايسته
  شد. بود و به آن عمل مي

. »نزديكتر هستي، و تو با دختران... صو تو از نظر خويشاوندي به پيامبر«فرمايد:  و مي

گويند: پيامبر دخترانش را به ازدواج عثمان در نياورده است، و بلكه آن دو دختر  بعضي مي
با صراحت و وضوح كامل اين  �اند. اما امام علي  يجه از شوهري ديگر بودهفرزندان خد

  است. صفرمايد: عثمان داماد پيامبر  نمايد و مي اتهام و دروغ را رد مي

دهم كه اجازه مده امام  تو را به خدا سوگند مي«گويد:  به بند آخر كالم او بنگريد كه مي
دهد  اي قرار مي نامد، و او را دروازه را امام مي �عثمان  � . علي»مقتول اين امت شوي...

آورند، و البته  آيند و بر اين امت هجوم مي ها با شتاب از هر سو مي كه وقتي شكسته شود فتنه

  آنچه او فرمود، اتفاق افتاد.
گشودن به فحش و ناسزا، بايد تأمل كنند و بينديشيند،  گويم كه قبل از لب به برادرانم مي

دارد.  است كه شيوه و موضع خود را در مورد اين اصحاب، اينگونه بيان مي �علي اين امام 

گرفتند. پس  �گويند: آنها حق خالفت را به زور از دست علي  همان اصحابي كه شيعه مي
پيرو راستين كسي است كه در همه امور و كارهايش از امام و مقتداي خويش اطاعت 

  كند. مي

   ستايد: را مي كككك، عايشه ����امام  - 3



  55     صحابه
  

  

است و خداوند در مورد عفّت او سخن گفته و او را مبرّا دانسته  صعايشه همسر پيامبر

داشت، اما  عايشه را بيشتر از همه همسرانش دوست مي صالمؤمنين ناميده است. پيامبر و ام
 ككنند. اگر عايشه  گويند و نفرين مي زنند، و بعضي او را ناسزا مي بعضي به او طعنه مي

داشت، براي حفظ حرمتش همين كافي بود و همين  هيچ فضيلتي جز همسري پيامبر نمي

بينيم كه افرادي  شوهر و همسر او بوده، براي او كافي است. ولي مي صافتخار كه پيامبر

را  لرا در نظر بگيريد و آبروي او را حفظ كنند، عايشه صبدون آن كه حرمت پيامبر
مانند كارهاي  صدانند كه كارهاي پيامبر كنند، با اينكه مي يدهند و يا نفرينش م دشنام مي

ها امر شده  ها نيست، بلكه آن حضرت از آسمان به اين ازدواج و ديگر ازدواج ديگر انسان

زدن به اين ازدواج جايز است، در صورتي كه به فرمان خدا صورت  است، پس چگونه طعنه
  توجه كنيد:  كدر مورد عايشه  �گرفته است؟! قبل از همه چيز به كالم امام 

خرجوا « فرمايد: در قضيه جنگ جمل مي لدر مورد سيده عايشه  �علي  - الف
متوّجهين بها ِإلى البصرة، فحبسا  ،كما تجّر األمة عند شرائها@ص@يجرون حرمة رسول اهللا

  ».لهما ولغيرهما@ص نساءهما في بيوتهما، وأبرزا حبيس رسول اهللا
كشند چنان كه كنيز وقتي خريده  را با خود مي صند و حرمت پيامبرا آنها بيرون آمده«

به سوي بصره  صبرد. آنها به همراه همسر پيامبر شود و خريدار آن را با خود مي شود، مي

را  صنشين پيامبر اند و خانه هايشان نگاه داشته روند، و آن دو، زنان خود را در خانه مي

»اند همراه خود و ديگران آورده
1.  

شدن به آن حرام  نامد، حرمت جايي است كه نزديك  مي صعلي او را حرمت پيامبر

باز هم بانو و حرم پيامبر  صاست كه بعد از وفات پيامبر لاست. اين فضيلت عايشه

كند. حال سؤال اين است: آيا وقتي  بوده است و امام طبق نصوص قرآن و سنت رفتار مي
  .؟درازي و توهين به او جايز است اننامد، زب را حرمت مي ل، عايشه�امام 

فمن استطاع عند ذلك أن « ياد كرده و فرمودند: لدر جاي ديگر از عايشه �امام  - ب
يعتقل نفسه على اهللا فليفعل، وإن أطعتموني فإني حاملكم إن شاء اهللا على سبيل الجنة، وإن كان 
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، وضغن غال في صدرها كمرجل القين، ذا مشّقة شديدة ومذاقة مريرة، وأما فالنة فأدركها رأي النساء
  .»ولها بعد حرمتها األولى، والحساب على اهللا ،ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إلي لم تفعل

تواند خودش را در راه خدا نگاه دارد، پس چنين كند و اگر شما  هر كس از شما كه مي«

راه داراي مشقت زياد و  از من پيروي كنيد، من شما را به راه بهشت خواهم برد، گرچه اين
رأي زنانه و خشمي كه در دل او باشد ديگ  - عايشه  –ها باشد. و اما فالني  تلخي

شد كه همان كاري را كه با من كرده با  جوشد، او را فراگرفته است و اگر از او خواسته مي مي

كرد. او هنوز داراي همان حرمت پيشين است و حساب و كتاب با  ديگري بكند، نمي
»داستخ

1.  

كنم منظور امام جز  چيست؟ در اين عبارت تأمل كنيد، فكر نمي» حرمت پيشين«مراد از 

  المؤمنين است، چيزي ديگر باشد. اينكه او همسر پيامبر و ام
هدف گام  آيا در مورد اين قضيه مهم كه افراد زيادي در مورد آن سخنان بيهوده گفته و بي

اند، به  به حيثيت و حرمت او، به ناحق توهين كردهو  صاند و به اصحاب پيامبر برداشته

  .شرح و توضيحي بيشتر از اين نياز داريم؟!
پس هر كس بخواهد قائم و برپاست،  �ها و كالم امام علي  حجت و دليل با گفته

گوش دهد. شيعه  �شامل حال او شود، به كالم امام  صدوستى آل البيت، و دوستى پيامبر

عصوم گوش فرا دهند كه در آن اصحاب را ستوده و به هيچ يك از آنان بايد به كالم امام م
فحش و ناسزا  �توهين نكرده است، و هيچگاه از او شنيده نشده كه به يكي از اصحاب 

   توانست بگويد. خواست، مي بگويد، يا يكي از آنان را فاسق بنامد، با اينكه اگر مي
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  و اهل شام ���� امام علي

توضيح داديم، و به اين  �اي از مسايل مهم را پرتو سخنان علي  رهدر فصلهاي گذشته پا

دانست و بر اين باور بود كه معصوم نيست و نص  نتيجه رسيديم كه اين بزرگوار خودش مي

باشد، وجود ندارد. و همچنين او هيچ يك از  صروشني كه بيانگر خالفت او بعد از پيامبر
كرد و بلكه برعكس سخنان نقل شده از  ن نمياصحاب و به خصوص خلفا را ناسزا و نفري

  ستايد.  داند و كارهايشان را مي دارد كه او آنها را افرادي پاك مي او به صراحت بيان مي

پردازيم. بعضي براي كافرشمردن اهل شام و  در اين فصل به كالم او در مورد اهل شام مي

اي علي! «د كه در آن آمده است: كنن اند، به حديثي استدالل مي جنگيده �كساني كه با علي
هركس با تو صلح كند با من در صلح و آشتي است، و هر كس با تو بجنگد با من جنگيده 

  .»است

  گويد. اند، چه مي در مورد كساني كه عليه او شمشير كشيده �اينك بنگريم كه علي 

لتقينا بالقوم من أهل وكان بدء أمرنا أنا ا«فرمايد:  در بيان آنچه اتفاق افتاده، مي �علي  - 1
الشام، والظاهر أن ربنا واحد، ونبينا واحد، ودعوتنا في اإلسالم واحدة، وال نستزيدهم في اِإليمان 

إال ما اختلفنا فيه من دم عثمان، ونحن منه  ،باهللا والتصديق برسوله وال يستزيدوننا، واألمر واحد
النائرة وتسكين العامة، حتى يشتد األمر  بإطفاء ،براء، فقلنا: تعالوا نداوي ما ال يدرك اليوم

ويستجمع، فنقوى على وضع الحق في مواضعه، فقالوا: بل نداويه بالمكابرة، فأبوا حتى جنحت 
 �الحرب وركدت، ووقدت نيرانها وحمشت

فلما ضرستنا وإياهم، ووضعت مخالبها فينا وفيهم، أجابوا عند ذلك إلى الذي دعوناهم ِإليه، 
دعوا، وسارعناهم إلى ما طلبوا، حتى استبانت عليهم الحجة، وانقطعت منهم  فأجبناهم إلى ما

فهو الراكس  ،فهو الذي أنقذه اهللا من الهلكة، ومن لّج وتمادى ،المعذرة، فمن تم على ذلك منهم
  .»الذي ران اهللا على قلبه، وصارت دائرة السوء على رأسه

در حالي كه ظاهراً پروردگار ما يكي  آغاز كار ما چنين بود كه با اهل شام درگير شديم«

داشتن به خدا و  دهيم و در ايمان است و پيامبرمان يكي است، همه ما به اسالم دعوت مي

تصديق پيامبرش، نه بهره ما از آنان بيشتر است و نه آنها در اين مورد از ما بهرة بيشتري 
هم اختالف نموديم، اما  ما با �دارند، همه چيز يكي است جز اينكه در مورد خون عثمان 

كردن آتش فتنه و  گناه هستيم و به آنها گفتيم: بياييد با خاموش  در مورد خون عثمان بي
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توان جبران كرد، مداوا كنيم تا همه متحد شويم و  كردن مردم، آنچه را كه امروز نمي آرام

ما آن را با زور  قدرت به دست بگيريم و آنگاه توان احقاق حق را داشته باشيم. آنها گفتند:

  كنيم و نپذيرفتند، تا اينكه جنگ به پا شد و آتش آن فروزان گشت. مداوا مي
و وقتي جنگ، ما و آنها را در زير چنگ و دندانش له كرد، پشيمان شدند و خواسته و 

نظر ما را پذيرفتند، ما هم خواستة آنان را قبول كرديم و شتابان آنچه را آنها خواسته بودند، 

تيم. تا اينكه دليل برايشان روشن شد و عذري برايشان باقي نماند، پس هر كس از آنها پذيرف
كه اين را پذيرفت خداوند او را از هالكت نجات داد، و هر كس كه لجاجت كرد و ادامه 

»داد، بدبختي است كه خداوند دلش را سياه كرده است و مصيبت بر او سايه افكنده است
1.  

دعوت ما به «، »پروردگار ما يكي است«فرمايد:  بنگريد كه مي �به سخنان علي  - الف
داشتن به خدا و تصديق پيامبرش نه ما از آنان بهرة بيشتري  در ايمان«و  »اسالم يكي است

آيا از اين جمله به معني فاسق يا ». نداريم و نه آنها در اين مورد از ما بهره بيشتري دارند

  .هل شام است؟گمراه شمردن و يا كافر دانستن ا
. پس »اختالف كرديم �در مورد خون عثمان «فرمايد:  سپس بنگريد كه مي - ب

اختالف آنها در اصول دين نيست، و بلكه آنها در يك قضيه اجتهادي يا سياسي با هم 

 �اختالف كردند كه هر يك در آن ديدگاه و نظري داشت. حتي بند آخر كالم امام 
شمرد، بلكه آنها به حقّي كه با علي بود گردن ننهادند، به  ر ميگويد كه امام آنان را كاف نمي

  همين خاطر در هالكت افتادند.

ال تقاتلوهم « كند: امام در بيان صريح ديگري نيز از كافرشمردن اهل شام پرهيز مي - 2
حتى يبدءوكم، فإنكم بحمد اهللا على حجة، وترككم إياهم حتى يبدءوكم حجة أخرى لكم عليهم، 

فال تقتلوا مدبًرا، وال تصيبوا معورًا، وال تجهزوا على جريح، وال تهيجوا  ،انت الهزيمة بإذن اهللافإذا ك
النساء بأذى وإن شتمن أعراضكم، وسببن أمراءكم، فإنهن ضعيفات القوى واألنفس والعقول، إن  

ية بالفهر أو كّنا لنؤمر بالكّف عنهّن وإنهّن لمشركات، ِوإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهل
  ».الهراوة، فيعّير بها وعقبه من بعده
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  59     و اهل شام  �امام علي
  

  

با آنها نجنگيد مگر اينكه خودشان جنگ را آغاز كنند، شكر خدا شما بر حجت و دليل «

هستيد و وقتي با آنها نجنگيد تا خودشان جنگ را آغاز كنند، اين حجتي ديگر است. اگر به 
گذاشته است، به قتل نرسانيد. كسي ياري خدا آنها شكست خوردند، كسي را كه پا به فرار 

ها را نكشيد. زنان را اذيت نكنيد، گرچه  كه آسيبي ديده به او آسيبي ديگر نرسانيد و زخمي

شما را ناسزا بگويند و به فرماندهانتان فحش بدهند، زيرا زنان در عقل و جسم ضعيف و 

بودند، كاري نداشته باشيم  شديم كه با زنان آن وقت كه مشرك اند و ما فرمان داده مي ن ناتوا
»رساند اين كار براي او ننگ و عاري بود و اگر در زمان جاهليت مردي به زني آسيبي مي

1.  

در آن «گويد:  ها را نكشند. بنگريد كه مي آنها را تنها به حق فرمان داد كه زخمي �علي 

اين ». ي نداشته باشيم...شد كه با آنها كار زمان كه اين زنان مشرك بودند، به ما فرمان داده مي
  بين اهل شام و مشركين فرق قائل بود. �كند كه علي  جمله داللت مي

إّني أكره لكم أن تكونوا سّبابين، «البالغه آمده است:  و بنگريد به آنچه در شرح نهج - 3
كان أصوب في القول، وأبلغ في العذر، وقلتم مكان   ؛ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم

حتى يعرف  ،كم ِإياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا، واهدهم من ضاللتهمسبّ 
  .»الحق من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به

وقتي گروهي از يارانش را ديد كه اهل شام را ناسزا  �در روزهاي جنگ صفين امام «

ناسزا بگوييد، ولي اگر شما كارها و دوست ندارم كه شما فحش بدهيد و «گويند، فرمود:  مي
هاي ما و  گفتيد: بارخدايا خون كرديد و به جاي ناسزا گفتن به آنها، مي حالت آنها را بيان مي

هاي آنان را حفظ كن و در ميان ما آشتي برقرار كن، و آنان را هدايت ده تا كسي كه  خون

فرو رفته از آن بيرون بيايد،  حق را نشناخته آن را بداند، و كسي كه در گمراهي و سركشي
»بهتر بود

2.  
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توانند  اند و مي در مورد اهل شام فرموده، راضي �به آنچه علي  - شيعيان  –آيا اينها 

حفظ  � شدن به توهين اصحاب هايشان را از آلوده ناسزا نگويند و نفرين نكنند؟، و زبان

  نمايند؟.

فإنها خير ما تواصى به العباد، وخير  ،أوصيكم عباد اهللا بتقوى اهللا« و باري ديگر گفت: - 4
عواقب األمور عند اهللا، وقد فتح باب الحرب بينكم وبين أهل القبلة، وال يحمل هذا العلم إال أهل 

والعلم بمواقع الحق، فامضوا لما تؤمرون به، وقفوا عند ما تنهون عنه، وال تعجلوا  ،البصر والصبر
  ».مر تنكرونه غيًرافي أمر حتى تتبينوا، فإن لنا مع كل أ

كنم. تقوا بهترين چيزي است كه  اي بندگان خدا! شما را به تقواي الهي توصيه مي«

شوند و نزد خدا بهترين سرانجام را دارد. دروازه جنگ ميان شما و  بندگان به آن توصيه مي

اهل قبله گشوده شده است و فقط اهل بينش و صبر داراي علم و دانش هستند و حق را 
شويد، دست نگاه  يابيد، اجرا كنيد و از آنچه نهي مي انند، پس آنچه را بدان فرمان ميد مي

داريد و در هيچ كاري شتاب نورزيد تا آن كه تحقيق كنيد، زيرا در مورد هر كاري كه به نظر 

»شما نادرست است ما ديدگاه ديگري داريم
1.  

ني چه؟ آيا به معني اين يع» دروازة جنگ بين ما و اهل قبله گشوده شده است« - الف

  .جنگيم؟ نيست كه ما همه مسلمانيم و با هم مي

آيا تو دوست داري از كساني باشي كه مورد نظر ». داراي علم و دانش هستند«...  - ب
  .اند، و زبانت را كنترل و از بدگويي نگه داري؟ امام بوده

على ما دخل  ،نا في اإلسالمولكّنا إنما أصبحنا نقاتل إخوان«@فرمايد: و در جاي ديگر مي - 5
فيه من الزيغ واالعوجاج، والشبهة والتأويل، فإذا طمعنا في خصلة يلّم اهللا بها شعثنا، ونتدانى بها 

  .»إلى البقية فيما بيننا، رغبنا فيها، وأمسكنا عّما سواها
 جنگيم، با اينكه انحرافات و شبه و ولي ما داريم با برادران مسلمان خود در اسالم مي«

تأويل آنها را فرا گرفته باشد. اگر به چيزي اميد داشته باشيم كه خداوند ما را از طريق آن 
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آوريم و از غير از آن دست نگاه  نمايد و با هم نزديك گرداند، به آن روي مي متحد 

»داريم مي
1.  

 ايم. اين تأكيدي بر سخنان قبلي امام است كه فرمودند: با برادران مسلمان خود جنگيده

اگر به چيزي اميد داشته «به وحدت و يكپارچگي، تأمل برانگيز است:  �شدت عالقه امام 

  .اي به اصحاب بزند؟! تواند طعنه آيا بعد از سخن اين امام بزرگ، كسي مي». باشيم...

                                           
١- 7/298 )121.( 



 

  ارانشيو  ���� امام علي

را نسبت به اصحاب و اهل شام بررسي نموديم و مشاهده  �بعد از آن مواضع علي 

ستايد. اينك به بررسي سخنان او در مورد  كه چگونه امام خلفاي پيش از خود را ميكرديم 

نمايد. بسياري راضي نيستند كه  پردازيم كه چگونه او خودش آنها را مذمت مي يارانش مي
برند،  ستايند و مقامشان را باال مي مذمت شوند، بلكه آنها آنان را مي �اصحاب و ياران علي 

كنند. به راستي كه  را متّهم مي -  صمحمد –صحاب و ياران بزرگترين انسان ولي از طرفي ا

  است!. اي چه قضاوت ظالمانه

منيت بمن ال يطيع إذا « در ميان يارانش به ايراد سخن پرداخته، فرمودند: �امام علي  - 1
 حمّية وال ،أمرت، وال يجيب إذا دعوت، ال أبا لكم! ما تنتظرون بنصركم رّبكم، أما دين يجمعكم

   .تحمشكم؟!
فال تسمعون لي قوًال، وال تطيعون لي أمًرا، حتى تكشف  ؛وأناديكم متغّوثًا ،أقوم فيكم مستصرًخا

 ،األمور عن عواقب المساءة، فما يدرك بكم ثأر، وال يبلغ بكم مرام، دعوتكم إلى نصر إخوانكم
رج إلّي منكم جنيد متذائب فجرجرتم جرجرة الجمل األسّر، وتثاقلتم تثاقل النضو األدبر، ثم خ

  ».ضعيف، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون
كنند. هرگاه آنان را فرا  دهم، اطاعت نمي ام كه وقتي فرمان مي در بين كساني گرفتار شده«

كنند. منتظر هستيد كه پروردگارتان شما را ياري كند. آيا ديني نيست  خوانم، اجابت نمي مي
  .و غيرتي نيست كه شما را به جوش آورد؟!كه شما را جمع نمايد، 

شنويد، و فرمانم را  خواهم، شما سخن مرا نمي دهم و كمك مي در ميان شما فرياد سر مي
توان انتقامي را  شوند، با شما نه مي كنيد، تا اينكه سرانجام كارها خراب مي اطاعت نمي

رانتان فرا خواندم و شما چون كردن براد توان به هدفي رسيد. شما را به ياري گرفت، و نه مي
گير شديد، درست همانند حيوان الغري كه عقب  شتر به بد گرفته شده غرغر كرديد و زمين

مانده است. سپس از ميان شما لشكر چنان كوچك و ضعيفي به سوي من آمد كه گويا به 
»بينند شوند، و مرگ را با چشمان خود مي سوي مرگ برده مي

1.  
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دهند و همواره  اين امام بزرگ ... افرادي كه فرمانش را گوش نمي ها هستند ياران اين
تواند بوسيله آنها  آورد، و نه هيچ كسي مي نمايند. نه دين آنها را گردهم مي سرپيچي مي

در مورد  � را با آنچه امام اينها .خيزند پا نميه كردن حق ب انتقامي بگيرد و براي ياري
  .يدمقايسه كن ،ه استفرمودناخوشي در جنگ و خوشي و  صاصحاب پيامبر

  در موضعي ديگر: �ياران علي  - 2

فإنما أنتم كالمرأة الحامل،  !أما بعد يا أهل العراق« كنند: را به دروغگويي متهم مي �امام 
ومات قّيمها، وطال تأيّمها، وورثها أبعدها، أما واهللا ما أتيتكم اختيارًا،  ،حملت فلّما أتمت أملطت

كم سوقًا، ولقد بلغني أنّكم تقولون: علّي يكذب! قاتلكم اهللا تعالى! فعلى من ولكن جئت إلي
  .»فأنا أول من صدق به؟ ،أكذب؟ أعلى اهللا، فأنا أول من آمن به؟ أم على نبيه

به پايان رسد، همه  اش اي اهل عراق شما چون زن حامله هستيد، كه وقتي زمان بارداري«

گي بنشيند و دورترين  طوالني به بيوه  و براي مدتي چيز را از دست دهد، سرپرستش بميرد
خويشاوند او را به ارث ببرد. به خدا! سوگند كه به ميل خودم نزد شما نيامدم، بلكه به سوي 

گويد! خداوند شما را نابود  گوييد: علي دروغ مي ام كه مي شما كشانده شدم، و اآلن شنيده

بندم؟ سوگند به خدا! كه من اولين  دروغ مي بندم؟ آيا بر خدا كند! بر چه كسي دروغ مي
بندم، و حال آن كه من اولين  دروغ مي صكسي هستم كه به او ايمان آورد؟ يا بر پيامبرش

»كسي هستم كه او را تصديق نمودم؟
1.  

كه قرآن و  صگوييم: آيا اين ياران را بر اصحاب محمد و ما خطاب به شيعه مي
  .دهند؟! مياند، ترجيح  سنت آنان را ستوده

سپس اگر فردي بيايد و ادعا كند كه علي همانند يارانش بوده است، چون دوستان و 

  .پذيريم؟ ياران همانند يكديگرند، آيا چنين سخن فاسدي را مي
أال وإني « فرمايد: در جايي ديگر به شدت بر يارانش خشمگين شده و مي �امام  -3

ونهارًا، وسًرا وإعالنًا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم،  الً قد دعوتكم ِإلى قتال هؤالء القوم لي
فواهللا ما غزي قوم قط في عقر دارهم ِإال ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم، حتى شّنت عليكم الغارات 

  .»وملكت عليكم األوطان
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شما را شب و روز، نهاني و آشكارا به جنگ با اين قوم فراخواندم و به شما گفتم: با «

شان  ، قبل از آن كه با شما بجنگند. سوگند به خدا! هيچ قومي در داخل خانهآنان بجنگيد

اند. اما شما تنبلي كرديد تا اينكه  اند، مگر آن كه خوار شده مورد تهاجم قرار نگرفته
»هايتان را گرفتند هاي متعددي عليه شما انجام شد و سرزمين يورش

1.  

ين رهبر! ولي آيا اين به معني آن است چه گروهي هستند اين گروه! و چه قهرمان است ا

كه امام همراهان و ياران بدي انتخاب كرده بود؟! يا اينكه او با خروج از مدينه و آمدن به 
كوفه و انتخاب آن به عنوان پايتخت خود، مرتكب اشتباه شده؟ و يا اينكه يارانش را ابتدا بد 

  .د؟نتوانست آنان را تغيير ده �تربيت شده بودند و امام 

فهذا أخو غامد، قد وردت خيله «فرمايد:  دهد و مي سپس به سرزنش آنها ادامه مي - 4
األنبار، وقد قتل حسان بن حسان البكري، وأزال خيلكم عن مسالحها، ولقد بلغني أن الرجل منهم  
كان يدخل على المرأة المسلمة واألخرى المعاهدة، فينتزع حجلها وقـُُلبها، وقالئدها ورعثها، ما 
تمتنع منه إال باالسترجاع واالسترحام، ثم انصرفوا وافرين، ما نال رجًال منهم ُكلم، وال أريق لهم دم، 

   .»!مسلًما مات من بعد هذا أسًفا ما كان به ملوًما، بل كان به عندي جديًرا اءً فلو أن امر 
اند، و او حسان بن حسان  اين شخص غامدي است كه اسبان او وارد شهر انبار شده«

هايتان را از سرحدها دور كرده است. و به من خبر  البكري را به قتل رسانده است، و اسب

بندها و  رسيده كه افراد لشكر آنها بر زنان مسلمان و ذمي وارد و خلخال و گردن
آوردند و جز ناله و زاري و التماس، هيچ مقاومتي نبود كه آنها را  هاي آنان را در مي گوشواره

زدارد. سپس با دستي پر از آن جا بازگشتند در حالي كه هيچ كسي از آنها زخمي از اين كار با

برنداشت و هيچ خوني از آنها ريخته نشد. اگر مسلماني بعد از اين واقعه، از تأسف و 
حسرت آن بميرد نبايد او را سرزنش كرد، بلكه به نظر من شايسته است كه از تأسف 

»بميريم!
2.  

  .اند! ن قوم بدان گرفتار شدهچه خواري و ذلتي كه اي
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گيرد؟ در  كنند و لشكر و يا پادشاهي به كمك اينها قدرت مي آيا اينها ديني را ياري مي

شدند. و چگونه آنها  كردند و پيروز مي مقابل، به ياران معاويه نگاه كن كه چگونه فتح مي
  اسالم را به هر جا رساندند.

عجًبا واهللا يميت القلب  فيا عجًبا!« فرمايد: ميداده،  به سرزنش آنها ادامه  �امام  - 5
ا لكم وترًحا حين ويجلب الهّم، من اجتماع هؤالء القوم على باطلهم، وتفرقكم عن حّقكم، فقبحً 
 .!صرتم غرًضا يرمى، يغار عليكم وال تغيرون، وتُغزون وال تَغزون، ويعصى اهللا وترضون

تم: هذه حمارّة القيظ، أمهلنا يسبخ عنا الحر، وإذا فِإذا أمرتكم بالسير ِإليهم في أيام الحّر قل
أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم: هذه صبارّة القّر، أمهلنا ينسلخ عنا البرد، كّل هذا فرار من 

  ».فأنتم واهللا من السيف أفّر! ،الحّر والقّر، فإذا كنتم من الحّر والقّر تفرون
شود  ميرد و انسان ناراحت مي گفتي، دل ميجاي تعجب است! سوگند به خدا! از اين ش«

آييد و متفرق هستيد. زشت و  كه اين قوم بر باطل خود متحداند و شما بر حق خود گرد نمي

كنيد. با شما  شود ولي شما حمله نمي ايد و به شما حمله مي نابود گرديد كه هدف قرار گرفته

  .پسنديد! ما ميشود و ش جنگيد. نافرماني خدا مي جنگند ولي شما نمي مي
هرگاه در ايام گرما وقتي شما را به حركت به سوي آنان فرمان دادم، گفتيد اين وسط 

تابستان است، به ما فرصت بده تا گرما كم شود، و هر گاه در زمستان از شما خواستم كه به 

سوي آنها برويد، گفتيد: اين وسط و شدت زمستان و سرماست، به ما مهلت بده تا سردي 
كنيد،  ود. همه اينها براي فرار از گرما و سرما بود، پس وقتي شما از گرما و سرما فرار ميبر

»سوگند به خدا! كه شما از شمشير بيشتر فرار خواهيد كرد!
1.  

را  صكجا! كه پيامبر صنظرت درباره اين قوم چيست؟ آنها كجا، و اصحاب پيامبر
، اصحاب �اوقات ياري كردند. علي  تابستان و زمستان و در نهان و آشكارا و در همه

كند. حق با چه كسي است:  ستايد و ياران خودش را مذمت و نكوهش مي را مي صپيامبر

ستايد؟ و يا كسي كه  را مي �كند و ياران علي  را مذمت مي صكسي كه اصحاب پيامبر
  ستايد؟ كند و اصحاب پيامبر را مي اينها را مذمت مي
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شود و آنها را مورد  دست يارانش خشمگين مي به شدت از �سپس علي  - 6

يا «@فرمايد: كند. به كالم او توجه كنيد كه مي دهد و آنان را مذمت مي جويي قرار مي عيب
أشباه الرجال وال رجال، حلوم األطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم.. 

 اهللا! لقد مألتم قلبي قيًحا، وشحنتم صدري غيظًا، ت ندًما، وأعقبت سدًما، قاتلكم معرفة واهللا جر
وجرعتموني نغب التهمام أنفاًسا، وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذالن، حتى لقد قالت قريش: 
إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن ال علم له بالحرب، هللا أبوهم! وهل أحد منهم أشد لها مراًسا، 

ا وما بلغت العشرين، وهأنذا قد ذرّفت على الستين! ولكن ال وأقدم فيها مقاًما مني! لقد نهضت فيه
يا أشباه الرجال وال رجال، حلوم األطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني » «!رأي لمن ال يطاع

 ت ندًما، وأعقبت سدًما، قاتلكم اهللا! لقد مألتم قلبي قيًحا، لم أركم ولم أعرفكم.. معرفة واهللا جر
وجرعتموني نغب التهمام أنفاًسا، وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذالن،  وشحنتم صدري غيظًا،

حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن ال علم له بالحرب، هللا أبوهم! وهل 
أحد منهم أشد لها مراًسا، وأقدم فيها مقاًما مني! لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، وهأنذا قد 

  .»!! ولكن ال رأي لمن ال يطاعذرّفت على الستين
گانه در سر  اي كساني كه شبيه مردان هستيد ولي در حقيقت مرد نيستيد و خيال بچه«

ديدم و  پرورانيد و عقل و خردتان چون عقل و خرد زنان است. دوست داشتم شما را نمي مي

ل داشت، شناختم ... شناختي كه باعث پشيماني گرديد و غم و اندوه به دنبا شما را نمي
خداوند شما را نابود كند! دلم را آكنده از غم و اندوه كرديد، بدگمانم كرديد و با نافرماني 

فكرم را تباه نموديد، تا اينكه قريش گفت: پسر ابي طالب مرد دليري است ولي به فنون 

تر  قدم جنگ آشنايي ندارد، خدا پدرشان را بيامرزد. آيا هيچ كدامشان، در جنگ از من پيش
بوده است. هنوز به بيست سالگي نرسيده بودم كه در جنگ مشاركت كردم و به آن پرداختم 

ام. ولي كسي كه از او اطاعت  ام و اكنون به شصت سالگي رسيده و با آن مشغول بوده

»فايده است! شود فكر و رأيش بي نمي
1.  
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خواند،  مي حق فرا  سوز و گداز آن مرد بزرگ است كه اينها را به ياري خود و ياري

ها  فضيلت اند، و اين بي اندازد. ولي افسوس ... كه پيشگامان نيك گذشته انسان را به گريه مي
   .اند؟ جاي آن را گرفته

، آمده »گويد در مذمت يارانش مي �و علي «البالغه تحت اين عنوان كه  در نهج - 7

كلما حيصت من جانب تهتكت   كم أداريكم كما تدارى البكار العمدة، والثياب المتداعية،« است:
أغلق كل رجل منكم بابه، وانجحر انجحار  ،من آخر، كلما أطّل عليكم منسر من مناسر أهل الشام

  �الضّبة في جحرها، والضبع في وجارها
  الذليل واهللا من نصرتموه، ومن رمي بكم فقد رمي بأفوق ناصل.

لعالم بما يصلحكم، ويقيم أودكم، إنكم واهللا لكثير في الباحات، قليل تحت الرايات، وإني 
  ولكني واهللا ال أرى إصالحكم بِإفساد نفسي.

أضرع اهللا خدودكم، وأتعس جدودكم! ال تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل، وال تبطلون الباطل  
  .»كِإبطالكم الحق

چرخاند و  ريس قرقره را مي كنم چنان كه نخ چرخانم و برابر مي چقدر شما را مي«

شوند. هر  كند، كه از هر طرفي جمع شوند، از طرف ديگر پاره مي ه را جمع ميلباسهاي كهن
اش را  آيند، هر يك از شما در خانه وقت دسته و لشكري از اهل شام به سوي شما مي

اش مخفي  گردد و مانند كفتار در النه بندد و چون سوسمار در سوراخش پنهان مي مي

كنيد،  خورده كسي است كه شما او را ياري مي شود. سوگند به خدا! كه خوار و شكست مي
  پيكان استفاده كرده است. و هر كس از شما به عنوان تير استفاده كند از تيري بي

دانم كه چه  ها اندك، ومن مي ها زياد هستيد و زير پرچم سوگند به خدا! كه در ميدان

ولي سوگند به  گرداند. كند و انحراف و كژي شما را راست مي چيزي شما را درست مي

  كردن خود، اصالح كنم. خواهم شما را به بهاي خراب خدا! نمي
دانيد، و چنان كه  شناسيد، حق را نمي خداوند خوار و بدبختتان كند! چنان كه باطل را مي

»كنيد كنيد، باطل را نابود نمي سازيد و تباه مي حق را باطل مي
1.  
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ه همراهان و ياران كسي تا اين حد او را رها ايد ك ايد؟! آيا شنيده آيا چنين مذمتي ديده

  .كنند؟!

توانيم به  اند چنين كساني هستند پس چگونه ما مي بوده �اگر كساني كه با علي 
   ....!يي و دانش آنها اعتماد كنيم و ياراستگو

توان گفت كه  اگر حال پيشينيان شيعه چنين باشد، آيندگانشان چگونه خواهند بود؟ آيا مي

اند بهترند؟ برادرم! در اين كالم تأمل كن، چون كه اين كالم  از آناني كه اول بوده ها بعدي
  امامي منصف و پرهيزگار است.

  البالغه آمده است:  و همچنين در نهج - 8

اند،  خبر رسيد كه ياران معاويه بر شهر انبار هجوم آورده ؛هنگامي كه به امام «
رسيد و آن جا مردم به او رسيدند و گفتند: اي  خودش پياده حركت كرد تا اينكه به نخيله

واهللا ما تكفونني أنفسكم، «فرمود:  �رويم، امام  اميرالمؤمنين! ما به جاي تو به مقابله آنها مي
فكيف تكفونني غيركم! ِإن كانت الرعايا قبلي لتشكو حيف رعاتها، فإني اليوم أشكو حيف رعيتي،  

  .»وع وهم الوزعةكأنّني المقود وهم القادة، أو الموز 
توانيد مرا از شر خودتان حفاظت كنيد، چگونه از شرّ ديگران از من حمايت  شما نمي«

كردند، امروز من از ستم  ها از ستم زمامدارشان شكايت مي كنيد! اگر قبل از من رعيت مي
و  كنم. گويا آنها فرمانده هستند و من فرمانبردار، و يا من دسته هستم رعيت خود شكايت مي

»كننده دسته آنها تقسيم
1.  

أيها الناس! ِإنه « فرمايد: كردن آنها از رفتن به جنگ و جهاد مي و در مورد شانه خالي - 9
وهي  ،نهكتكم الحرب، وقد واهللا أخذت منكم وتركت لم يزل أمري معكم على ما أحّب، حتى

 �لعدوكم أنهك

هًيا فأصبحت اليوم منهًيا، وقد أحببتم لقد كنت أمس أميًرا فأصبحت اليوم مأمورًا، وكنت أمس نا
  .»وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون! ،البقاء
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اي مردم! شما با من خوب بوديد تا اينكه در جنگ سستي كرديد. من بعضي از شما را «

براي جنگ بردم و بعضي را گذاشتم، در حالي كه جنگ دشمن را بيش از شما سست كرده 
كردم و امروز خودم  مروز مأمور هستم، و ديروز ديگران را نهي مياست. ديروز امير بودم و ا

ايد و آن را دوست داريد و من   شوم. شما ماندن و نرفتن به جنگ را برگزيده باز داشته مي

»حق ندارم به شما چيزي را تحميل كنم كه دوست نداريد!
1.  

مگين و در نهايت به رفتن آنها خش كردن و طفره از شانه خالي �ببينيد كه چگونه امام 
  .دهد! اوامر آنها تن در مي

كند و براي كساني كه از او جدا شده و به  سپس امام گذشتگان را با اينها مقايسه مي - 10

ولوددت أن اهللا فرق بيني وبينكم، وألحقني بمن هو « خورد: اند، تأسف مي جهان آخرت رفته
لم، مقاويل بالحق، متاريك للبغي، مضوا قدًما أحق بي منكم، قوم واهللا ميامين الرأي، مراجيح الح

  .»على الطريقة، وأوجفوا على المحجة، فظفروا بالعقبى الدائمة، والكرامة الباردة
كند و به كساني ملحق سازد كه از  به خدا سوگند! دوست دارم خداوند مرا از شما جدا «

گفتند، و  ند وحق را ميشما به من سزاوارترند. گروهي كه داراي فكر و انديشه درست بود

هاي جهان  كردند، راه سعادت را پيمودند و رفتند، بنابراين به نعمت آشوب و تجاوز نمي

»آخرت و كرامت دست يافتند
2.  

  اين كساني كه فكر و رأي آنها درست بود، چه كساني بودند؟

 ،محمدلقد رأيت أصحاب «فرمايد:  تأمل كنيد كه مي �هاي امام  در اين مقايسه و داوري
فما أرى أحًدا يشبههم منكم، كانوا يصبحون شعثا غبًرا، وقد باتوا سّجدا وقياًما، يراوحون بين 
جباههم وخدودهم، ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركب المعزى من 

الريح طول سجودهم، إذا ذكر اهللا هملت أعينهم حتى تبّل جيوبهم، ومادوا كما يميد الشجر يوم 
  .»العاصف، خوفًا من العقاب ورجاء للثواب

بينم كه همانند آنها باشد، آنها كه  را ديدم، هيچ يك از شما را نمي صاصحاب محمد«

كردند كه موهايشان ژوليده و  گذراندند، در حالي روز را آغاز مي شب را با نماز و عبادت مي
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گرفتند. به خاطر  ا بر اخگر آتش قرار ميآمد، گوي غبارآلود بود، هرگاه ذكر قيامت به ميان مي

آيد،  هايشان سخت و كوفته شده بود. هرگاه ذكر خدا به ميان مي هاي طوالني پيشاني سجده

شد و از  هايشان خيس مي گريستند كه گريبان شد و چنان مي اشك از چشمانشان سرازير مي
ورزيدن باد تند   ه هنگاملرزيدند كه درخت ب ترس عذاب، و به اميد پاداش چنان به خود مي

»لرزد به خود مي
1.  

ناپذير يارانش،  رفتن توجيه هنگام مشاهده طفره �، علي صاينها هستند اصحاب محمد
  .نمايد! را يادآوري مي صشود و اصحاب محمد بلند مي

در موضعي ديگر، با دلي آكنده از اندوه و تأسف خطاب به يارانش فرمود:  �امام  - 11

 الظالم فلن يفوت أخذه، وهو له بالمرصاد على مجاز طريقه، وبموضع الشجا من مساغ ولئن أمهل اهللا«
 �ريقه

ليظهرن هؤالء القوم عليكم، ليس ألنهم أولى بالحق منكم، ولكن إلسراعهم  ،أما والذي نفسي بيده
  .ِإلى باطلهم، وإبطائكم عن حقي، ولقد أصبحت األمم تخاف ظلم رعاتها، وأصبحت أخاف ظلم رعيتي

استنفرتكم للجهاد فلم تنفروا، وأسمعتكم فلم تسمعوا، ودعوتكم سًرا وجهًرا فلم تستجيبوا، 
  ونصحت لكم فلم تقبلوا.

شهود كغياب، وعبيد كأرباب، أتلو عليكم الِحكم فتنفرون منها، وأعظكم بالموعظة البالغة 
ى أراكم متفّرقين أيادي فما آتي على آخر قولي حت ،فتتفرقون عنها، وأحّثكم على جهاد أهل البغي

سبأ، ترجعون ِإلى مجالسكم، وتتخادعون عن مواعظكم، أقّومكم غدوة وترجعون إلي عشية كظهر 
  الحنّية عجز المقوم وأعضل المقوم.

الغائبة عنهم عقولهم، المختلفة أهواؤهم، المبتلى بهم أمراؤهم،  ،الشاهدة أبدانهم !أيها القوم
عصونه، وصاحب أهل الشام يعصي اهللا وهم يطيعونه، لوددت واهللا أن صاحبكم يطيع اهللا وأنتم ت

  معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم، فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني رجًال منهم!
يا أهل الكوفة ! منيت منكم بثالث واثنتين، صّم ذوو أسماع، وبكم ذوو كالم، وعمي ذوو 

  خوان ثقة عند البالء.أبصار، ال أحرار صدق عند اللقاء، وال إ
  غاب عنها رعاتها! كلما جمعت من جانب تفرقت من آخر. اإلبلتربت أيديكم، يا أشباه 
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أن لو حمس الوغى، وحمي الضراب، قد انفرجتم عن ابن أبي  - فيما إخالكم-واهللا لكأني بكم 
على الطريق الواضح طالب انفراج المرأة عن قـُُبلها، وإني لعلى بينة من ربي، ومنهاج من نبيي، وإني ل

  .»ألقطه لقطًا
دهد اما روزي او را خواهد گرفت و خدا در كمين ستمگر  خداوند به ستمگر مهلت مي«

شوند، نه به  است. اما سوگند به كسي كه جانم در دست اوست! اين قوم بر شما غالب مي

باطل خود  خاطر اينكه آنها از شما به حق سزاوارترند، بلكه به خاطر اينكه آنان به سوي

ها از ستم  كنيد. همواره ملت آيند، و شما در رفتن به سوي حق خود كندي مي شتابان مي
  .»ترسم اند، و من از ستم رعيت خود مي ترسيده شان مي زمامداران

از شما خواستم كه به جهاد برويد، شما نرفتيد. شما را نصيحت كردم، اما نشنيديد. نهاني 

  م، اما نپذيرفتيد. شما را نصيحت كردم، ولي قبول نكرديد.و آشكارا شما را دعوت نمود
گويم، از  باشيد. حكمت براي شما مي مي  حاضراني چون غايبان، و بردگاني چون ارباب

شويد. شما را به جهاد با شورشيان تشويق  كنم، شما متفرق مي گريزيد. موعظه ايراد مي آن مي

گرديد و  ايد. به مجالس خود باز مي نم پراكنده شدهبي كنم، اما هنوز حرفم تمام نشده كه مي مي

آييد كه چون  آورم، شب در حالي پيش من مي پذيريد. صبح شما را به راه مي موعظه نمي
شونده را عاجز كرده  كننده را درمانده كرده و راست ايد كه راست كمان خميده و كجي شده

  است.

خردتان غايب است! اي آنان كه  اي قوم! اي كساني كه چشم شما حاضر است و عقل و
ها و اميال مختلفي داريد! و فرماندهانتان با شما گرفتارند! امير شما از خدا اطاعت  خواسته

كند و آنها از او  كنيد. و امير اهل شام از خدا نافرماني مي كند و شما از او نافرماني مي مي

ا چنان كه دينار با درهم معامله نمايند. سوگند به خدا! دوست دارم معاويه شما ر اطاعت مي
گرفت و يك نفر از آنها را به من  كرد: ده تا از شما را از من مي شود، با من معامله مي مي

داد. اي اهل كوفه! از سوي شما به پنج مصيبت گرفتارم: گوش داريد، اما كر هستيد. الل  مي

هنگام رويارويي آزاد مرداني گوييد. كور هستيد، اما چشم داريد. نه به  هستيد، اما سخن مي
  توان بر شما اعتماد كرد. صادق هستيد و نه به هنگام بال مي
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ايد، كه از هر سوي  ساربان رها شده خوار باشيد اي كساني كه همانند شتران بي

شويد. سوگند به خدا! وقتي دربارة شما فكر  آوري شويد، از سوي ديگر متفرق مي جمع

طالب  نم كه اگر جنگ و كارزار شدت بگيرد، شما از علي بن ابيبي كنم، گويا شما را مي مي
جدا خواهيد شد، حال آن كه من بر دليل روشني از سوي پروردگار هستم و بر شيوه 

»و شاهراه روشن هستم صپيامبر
1.  

آيا اين كالم به شرح و توضيح نياز دارد، يا اينكه در بيان وضعيت امام و يارانش كامالً 
  .كجا! صن امام كجا و اصحاب پيامبر گوياست؟! يارا

وقّدر  ،على ما قضى من أمر أحمد اهللا« فرمايد: همچنين در مذمت يارانش مي  �امام - 12
 �وإذا دعوُت لم تجب ،من فعل، وعلى ابتالئي بكم أيتها الفرقة التي إذا أمرُت لم تطع

تم، وإن أجئتم إلى إن أهملتم خضتم، وإن حوربتم خرتم، وإن اجتمع الناس على إمام طعن
  مشافة نكصتم.

  ال أبا لغيركم! ما تنتظرون بنصركم، والجهاد على حقكم!
 ،ليفرقن بيني وبينكم، وأنا بصحبتكم قالٍ  ،الموت أو الذل لكم، فواهللا لئن جاء يومي وليأتيّني

  وبكم غير كثير.
 ،الجفاة الطغام هللا أنتم، أما دين يجمعكم، وال حمية تشحذكم، أوليس عجًبا أن معاوية يدعو

إلى المعونة أو  -وأنتم تريكة اإلسالم وبقّية الناس- فيتبعونه على غير معونة وال عطاء، وأنا أدعوكم 
.طائفة من العطاء، فتتفّرقون عني وتختلفون علي  

ترضونه، وال سخط فتجتمعون عليه، وإن أحب ما أنا الٍق  ىً إنه ال يخرج إليكم من أمري رض
  إلي الموت.

لو كان  ،وسوغتم ما مججتم ،ستكم الكتاب، وفاتحتكم الحجاج، وعّرفتكم ما أنكرتمقد درّ 
  .»األعمى ينحط أو النائم يستيقظ!

نمايم كه  خدا را بر آنچه مقدر نموده و بر اينكه مرا با شما آزمايش نموده، ستايش مي«

  كنيد. كنيد و اگر شما را فرا بخوانم، اجابت نمي اگر فرمانتان دهم، اطاعت نمي
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شويد و اگر با شما جنگ شود،  رويد، و مشغول مي اگر به خود واگذاشته شويد، فرد مي

كنيد و  كنيد. اگر مردم بر امامي اتفاق كنند، شما اعتراض مي افتيد و حركت نمي به زمين مي
  كشيد. اگر از شما نظري خواسته شود، خود را كنار مي

هرة شماست. به خدا سوگند! كه هر روز كنيد، مرگ و ذلّت ب براي حق خود جهاد نمي

شوم و فقط اندك زماني با شما خواهم  از شما جدا مي - كه خواهد آمد  - مرگ من بيايد 

  بود.
شما را به خدا سوگند! آيا ديني نيست كه شما را گردهم آورد، و غيرتي نيست كه شما را 

خواند و  نشان را فرا مينام و  تحريك كند؟ آيا جاي تعجب نيست كه معاويه، جفاكاران بي

كه  –كنند و من شما را  آنها بدون آن كه كمك و بخششي دريافت نمايند، او را ياري مي
كنم و چيزي  خوانم در حالي كه شما را كمك مي فرا مي –باقي مانده مردم بر اسالم هستيد 

  كنيد؟! شويد و با من اختالف مي دهم، اما شما از من متفرق مي به شما مي

شويد كه بر ناخشنودي گردهم بياييد، و من  پسنديد و نه ناخشنود مي ن مرا نميفرما
  دوستدارم كه مرگ را مالقات كنم.

دانستيد،  را به شما آموختم و حجت را بر شما تمام كردم، آنچه را كه نمي - قرآن  - كتاب 

آمد و يا فرد  يبه شما آموختم و آنچه ناگوارا بود، برايتان گوارا شد. ولي اگر كور پايين م
»شد! خواب بيدار مي

1.  

أبدانهم، المختلفة أهواؤهم،   أيها الناس المجتمعة« فرمايد: و در جاي ديگري مي - 13
 �كالمكم يوهي الصّم الصالب، وفعلكم يطمع فيكم األعداء

  تقولون في المجالس كيت وكيت، فإذا جاء القتال قلتم: حيدي حياد!
تراح قلب من قاساكم، أعاليل بأضاليل، دفاع ذي الدين ما عّزت دعوة من دعاكم، وال اس

  المطول.
  ال يمنع الضيم الذليل، وال يدرك الحق إال بالجد.@

أي دار بعد داركم تمنعون، ومع أّي إمام بعدي تقاتلون، المغرور واهللا من غررتموه، ومن فاز بكم 
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  ل.فقد فاز واهللا بالسهم األخيب، ومن رمى بكم فقد رمى بأفوق ناص
  أصبحت واهللا ال أصّدق قولكم، وال أطمع في نصركم، وال أوعد العدو بكم.

  ما بالكم؟ ما دواؤكم؟ ما طّبكم؟ القوم رجال أمثالكم.
  .»!؟بغير علم، وغفلة من غير ورع، وطمًعا في غير حق الً أقو 
هايتان مختلف است! سخن  هايتان گردهم آمده، اما خواسته اي مردماني كه جسم و بدن«

شود كه دشمن به شما چشم  كند ولي كردارتان باعث مي ا سنگ سخت را متالشي ميشم

  طمع بدوزد.

كنيم ولي وقتي زمان جنگ و زمان نبرد فرا  گوييد كه چنين و چنان مي در مجالس مي
  طرف هستيم. گوييد: برگرديم كه بي رسد، مي مي

ما گرفتار شود، هر كس شما را فراخواند، موفق نخواهد شد، و هر كس به بالي ش

شود. بيماري شما انحراف و اشتباه است.  همواره قلبش مشغول خواهد بود، ولي راحت نمي
  توان يافت. خوار از ستم در امان نخواهد بود، و حق را جز با تالش نمي

كنيد، از كدام ديار دفاع خواهيد كرد؟! و بعد از من، در كنار  اگر از ديار خودتان دفاع نمي

خواهيد جنگيد؟! به خدا سوگند! فريب خورده كسي است كه شما او را فريب كالم امام 
پيكاني به دست آورده  ايد و هر كس شما را به دست آورد، به خدا! سوگند كه تير بي داده

است و هر كس شما را به سوي دشمن پرتاب كرد به راستي كه تيري پرتاب كرده كه پيكان 

  ندارد.

كنم و به كمك و ياري شما اميد ندارم  ن شما را تصديق نميبه خدا سوگند! كه ديگر سخ
  كنم. و دشمن را بوسيلة شما تهديد نمي

  شما را چه شده؟ دوا و داروي چيست؟ آن قوم مرداني مثل شما هستند.

زنيد. غافل هستيد و پرهيزگاري نداريد و به آنچه حق نيست،  بدون آگاهي حرف مي
»ورزيد؟! طمع مي

1.  
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كند تا دانشي يا حديثي و يا چيز ديگري را به آنها  چنين افرادي اعتماد ميبه  �آيا علي 

بودن به چنين كساني افتخار كند؟! و كساني را  بياموزد؟ آيا درست است كه انسان به منتسب
  .اند؟ و ستوده  آنها را پاك دانسته �و علي  صترك كند كه خدا و پيامبر

خواهد تا براي جنگ با اهل  د و از يارانش ميخيز در جاي ديگري به پا مي �امام  - 14

 أّف لكم، لقد سئمت عتابكم، أرضيتم بالحياة الدنيا من« فرمايد: شام حركت كنند و چنين مي
اآلخرة عوًضا، وبالذّل من العز خلًفا، إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم، كأنكم من 

 �الموت في غمرة، ومن الذهول في سكرة

حواري فتعمهون، فكأن قلوبكم مألوسة، فأنتم ال تعقلون، ما أنتم لي بثقة سجيس  يرتج عليكم
الليالي، وما أنتم بركن يمال بكم، وال زوافر عّز يفتقر إليكم، ما أنتم إال كإبل ضّل رعاتها، فكلما 

  جمعت من جانب انتشرت من آخر.
نتقص أطرافكم فال تمتعضون، ال لبئس لعمر اهللا سعر نار الحرب أنتم! ُتكادون وال تكيدون، وتُ  

  ينام عنكم وأنتم في غفلة ساهون، غلب واهللا المتخاذلون!
يم اهللا! ِإني ألظن بكم أن لو حمس الوغى، واستحَر الموت، قد انفرجتم عن ابن أبي طالب أو 

  انفراج الرأس.
عجزه، يمّكن عدوه من نفسه، يعرق لحمه وينهش عظمه، ويفري جلده، لعظيم  اءً واهللا إن امر 

  ضعيف ما ضّمت عليه جوانح صدره.
أنت فكن ذاك إن شئت، فأما أنا فواهللا دون أن أعطي ذلك ضرب بالمشرفية تطير منه فراش 

  الهام، وتطيح السواعد واألقدام، ويفعل اهللا بعد ذلك ما يشاء.
كم أيها الناس! إن لي عليكم حًقا، ولكم علي حق، فأما حقكم علي فالنصيحة لكم، وتوفير فيئ

وتعليمكم كيال تجهلوا، وتأديبكم كيما تعلموا، وأما حقي عليكم، فالوفاء بالبيعة، والنصيحة  ؛عليكم
  .»في المشهد والمغيب، واإلجابة حين أدعوكم، والطاعة حين آمركم

خواهيد به  دهيد و مي واي بر شما! از شما خسته شدم. آيا دنيا را بر آخرت ترجيح مي«
خوانم،  تان فرا مي فرا بگيرد؟! هرگاه شما را به جهاد با دشمن جاي عزّت، ذلّت شما را

كنم،  رود، گويا در آستانه مرگ هستيد. با شما گفتگو مي هايتان به اين سو و آن سو مي چشم
فهميد. شما مورد اعتماد من نيستيد، تا در  ايد و چيزي نمي شويد و گويا ديوانه شده گيج مي

شود.  هاي قدرت هستيد كه به شما نياز پيدا  م و نه ستونهنگام اضطراب به شما روي آور
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ها را گم كرده است، از هر سو كه جمع شوند، از  شما چون شتراني هستيد كه ساربارن آن
  گردند. سويي ديگر پراكنده مي

اي  شود و شما چاره بدترين هيزم آتش جنگ شما هستيد، عليه شما توطئه مي
خواهد به  خوابد و مي دشمن نمي .شويد اما عصباني نمي ،ودش انديشيد. به شما حمله مي نمي
بريد و در خواب خوش هستيد. به خدا  خبري به سر مي شما در كمال بياما  ،ربه بزندضشما 

  خوردگان پيروز شدند. سوگند! كه شكست
به خدا سوگند! گمان من دربارة شما اين است كه اگر جنگ شدت بگيرد شما از فرزند 

  ا خواهيد شد.ابوطالب جد
دهد كه گوشت او را بدرد، استخوانش را  به خدا سوگند كسي كه به دشمن اجازه مي

  بشكند و پوستش او را بكند، بسيار ناتوان و ترسوست.
اي به دشمن  خواهي چنين كسي باش، اما من به خدا سوگند! كه چنين اجازه تو اگر مي

كنم و بعد  هايش را قطع مي پاها و دست كنم و دهم و با شمشير، سرش را از تن جدا مي نمي
كند. اي مردم! من بر شما حقّي دارم و شما بر من حقي داريد: حق  خدا هرچه بخواهد مي

تان باشم و شما را نصيحت كنم و سهميه غنيمت را بين  من بر شما اين است كه خيرخواه

ا ادب ياد بدهم، اما حق من شما عادالنه تقسيم كنم و به شما بياموزم تا نادان نمانيد و به شم
بر شما اين است كه به بيعت خود وفادار باشيد و در حضور و در پشت سر، خيرخواهم 

»باشيد. هرگاه شما را خواستم، اجابت كنيد و هرگاه شما را فرمان دادم، پيروي نماييد
1.  

ن رهبر ها را امام در مذمت يارانش ايراد كرده است. پس آيا كساني كه اي همه اين خطبه
كند، براي رساندن قرآن و سنت و علم به ديگران بيشتر مورد اطمينان  بزرگ آنها را مذمت مي

بود؟ علم،  هستند، يا كساني كه امام آنها را ستايش نموده و آرزو نموده كه اي كاش با آنها مي

اند؟  دهاند، يا از كساني كه ستايش ش دين را از كجا بايد فراگرفت؟ از كساني كه مذمت شده
  پس اي شيعيان! كمي انصاف داشته باشيد و كمي تأمل كنيد و بينديشيد.
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  ���� دگاه امام عليقرآن و سنت از دي

شيعه در مورد قرآن و سنّت ديدگاهي كامالً مخالف با ديدگاه اهل سنت دارد، كتابهاي 

علي  گويند كه قرآن تحريف شده و كم گرديده است. اين ديدگاه از زمان قديمي شيعه مي

قمي و كليني مطرح بوده كه تا به حال مطرح است، و در تفسير قمي و الكافي و بحاراالنوار 
  و غيره بيان شده كه قرآن تحريف شده است.

پذيرند كه  و همچنين در مورد سنت ديدگاهي مخالف با اهل سنت ديگر دارند. آنها نمي

گويند: منظور فقط عترت  بلكه ميآمده، سنت است. ...» تركت فيكم «مراد از آنچه در حديث 

  است.
 �كنيم تا ببينيم كه موضع امام  و اينك ما كالم امام را در مورد كتاب و سنت بررسي مي

  در اقبال اين دو منبع چگونه بوده است.

  ���� دگاه امام علييم از ديقرآن كر -الف

وباطنه عميق، ال القرآن ظاهره أنيق،  وإن «فرمايد:  هايش مي در يكي از خطبه �امام  - 1
 ظاهر قرآن دلكش و زيباست، « ».به تفنى عجائبه، وال تنقضي غرائبه، وال تكشف الظلمات إال

ها را جز با  رسد و تاريكي هاي آن به پايان نمي باطن و درون آن عميق و ژرف است، شگفتي
»توان زدود آن نمي

1.  
كامالً به قرآن ايمان  �ه امام نمايد، نشانگر آن است ك اين توصيفي كه ايشان از قرآن مي

  يابد. دارد، به قرآني غير از اين قرآن قائل نيست و قرآن هميشگي همين است كه تغيير نمي

  : البالغه آمده است و در نهج - 2
 ؛صوصيتي لكم أال تشركوا باهللا شيًئا، ومحّمد«ايشان قبل از وفات، چنين وصيت فرمود: 

  .»!لعمودين، وأوقدوا هذين المصباحين، وخالكم ذمّ فال تضّيعوا سّنته، أقيموا هذين ا
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را  صوصيت من به شما اين است كه چيزي را با خدا شريك نكنيد و سنت محمد«

كردن شما از  ضايع نكنيد، اين دو پايه مهم را برپا داريد، اين دو چراغ را برافروزيد و دوري

»اين دو، بدبختي است!
1.  

  كند:  ران و مؤمنان را به سه چيز وصيت مياين آخرين سخن اوست كه در آن، يا

، و كتاب و سنت را دو پايه و دو صنكردن سنّت پيامبر نورزيدن به خدا، ضايع  شرك

ناميدن. پس علي ادعا نكرده كه قرآن ديگري هم وجود دارد و از كسي نخواسته  چراغ دين
دايت را فقط در اين دو چراغ كه به دوازده امام اقتدا نماييد و از آنها پيروي كند، بلكه او ه

ترين چيزها توصيه  منحصر دانسته و در آستانه مرگ به اين مهم اقرار نموده است و به مهم

  كرده و توصيه خود را در تمسك به اين دو چراغ هدايت منحصر نموده است. 

فالقرآن آمر زاجر، وصامت ناطق، حجة اهللا على خلقه، « و در جاي ديگر فرموده است: - 3
وقد فرغ ِإلى  صخذ عليه ميثاقهم، وارتهن عليهم أنفسهم، أتّم نوره، وأكرم به دينه، وقبض نبيه أ

  .»الخلق من أحكام الهدى به
قرآن امركننده و بازدارنده است، خاموش گوياست، حجت خدا بر خلق خداست و خدا «

ل نموده و با بند ساخته است. خداوند نورش را كام از مردم بر آن عهد گرفته و بدان پاي

قرآن، دينش را اكرام كرده است و در حالي كه همه احكام هدايت را در قرآن گرد آورد، 
»پيامبرش را از به سوي خود بازگرداند

2.  

آوري  بعد از آن كه همه احكام اسالم در قرآن جمع صدر اين سخن عظيم تأمل كنيد: پيامبر

تواند آيين و قانون وضع  بعد از او كسي نميشده بود، وفات نمود پس قرآن قانون كاملي است و 
  كند.

فإن اهللا سبحانه لم يعظ « نمايد: در بياني ديگر قرآن را چنين توصيف مي �امام علي  - 4
أحًدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل اهللا المتين، وسببه األمين، وفيه ربيع القلب، وينابيع العلم، وما 

تذكرون، وبقي الناسون أو المتناسون، فإذا رأيتم خيًرا فأعينوا للقلب جالء غيره، مع أنه قد ذهب الم
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كان يقول: يا ابن آدم! اعمل الخير ودع @ص عليه، وإذا رأيتم شًرا فاذهبوا عنه، فإن رسول اهللا
  .»الشر، فإذا أنت جواد قاصد

خداوند هيچ كسي را با چيزي مثل اين قرآن پند نداده است، قرآن ريسمان محكم «

كند.  ها و سرچشمه دانش است، و جز آن هيچ چيزي قلب را روشن نمي هار دلخداست و ب
اند، پس هرگاه خيري ديديد مردم را در آن ياري كنيد  اند و فراموشكاران مانده پندپذيران رفته

گفت: اي فرزند آدم! نيكي كن و  مي صو اگر شرّي ديديد، از آن دور شويد. چون كه پيامبر

»بيني كه تو بخشنده و درستكار هستي گاه ميكار بد را رها كن، آن
1.  

هـو الناصـح الـذي ال يغـش،  واعلمـوا أن هـذا القـرآن«و در اين سخن او بينديش كه فرمود: 
والهادي الذي ال يضل، والمحّدث الذي ال يكذب، وما جالس هذا القرآن أحـد إال قـام عنـه بزيـادة 

 �أو نقصان، زيادة في هدى، أو نقصان من عمى

ا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، وال ألحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من واعلمو 
مــن أكبــر الــداء، وهــو الكفــر والنفــاق، والغــي  أدوائكــم، واســتعينوا بــه علــى ألوائكــم، فــإن فيــه شــفاءً 

اهللا تعـالى والضالل، فاسألوا اهللا به، وتوجهوا إليه بحّبه، وال تسألوا به خلقه، إنـه مـا توجـه العبـاد إلـى 
  بمثله.

شافع مشّفع، وقائل مصّدق، وأنـه مـن شـفع لـه القـرآن يـوم القيامـة شـّفع فيـه، ومـن  هواعلموا أن
فإنـه ينـادي منـاد يـوم القيامـة: أال إن كـل حـارث مبتلـى فـي  ؛محل بـه القـرآن يـوم القيامـة صـّدق عليـه

  حرثه وعاقبة عمله، غير حرثة القرآن.
تدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه فكونوا من حرثته وأتباعه، واس

  .»آرائكم، واستغشوا فيه أهواءكم
دهد. راهنمايي است كه انسان را  و بدان! كه اين قرآن اندرزگويي است كه فريب نمي«

همنشيني كند، در  اين قرآن هر كس با .گويد اي است كه دروغ نمي كند. گوينده گمراه نمي
كه يا به او افزوده شده يا از او كاسته شده است: يا به هدايتش افزوده شده  شود حالي بلند مي

  اش كم شده است. و يا از نابينايي
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و بدانيد هر كس كه قرآن را داشته باشد، فقير نيست و هر كس كه قرآن را نداشته باشد، 

آن كمك  ها از هايتان را با آن شفا بخشيد و براي رفع بدبختي توانگر نيست. پس بيماري

دهد و شفا  نجات مي ،بگيريد، زيرا قرآن از بزرگترين بيماري كه كفر و نفاق و گمراهي است
اي  و قرآن را وسيلهپس با آن از خدا بخواهيد و با دوستي آن به خدا روي آوريد.  .بخشد مي

دا براي خواستن از مردم قرار ندهيد، و چيزي مانند قرآن وجود ندارد كه بندگان با آن به خ

  روي آورند.
شود: هر كس كه قرآن برايش  كند و شفاعت آن پذيرفته مي و بدانيد كه قرآن شفاعت مي

كار مانده،  شدن به قرآن بي گردد، و هر كس كه با مشغول شفاعت كند، شفاعتش پذيرفته مي

گاه دهد: هان! آ اي ندا مي كند. زيرا در روز قيامت ندا دهنده قرآن روز قيامت او را تأييد مي
باشيد كه هر كس زراعت نموده و زميني را كاشته است، در مورد زراعت و سرانجام كارش 

گرفتار خواهد شد به جز كاوشگران قرآن. پس از پيروان قرآن باشيد و آن را به عنوان دليلي 

هاي خود را به آن  به پروردگارتان ارائه دهيد و با آن خودتان را نصيحت كنيد، و ديدگاه
»يدعرضه دار

1.  
آيا امكان دارد كه اين امام يا يكي از فرزندانش، كوچكترين سخني دربارة تحريف قرآن و 

شدن آن بگويند؟ آيا چنين چيزي معقول است؟ آيا وقت آن فرا نرسيده كه به  يا كم و اضافه
زنند نگاهي دوباره بيندازيم و از تحريف و قائالن به  هايي كه دم از تحريف قرآن مي روايت

كردند،  اظهار بيزاري نماييم و به چشمه زاللي كه علي و فرزندانش از آن استفاده ميآن 
  .برگرديم؟

والقيام بحقه، @ص@ولكم علينا بكتاب اهللا تعالى وسنة رسوله«فرمايد:  در بياني ديگر مي �امام  - 5
آن را بجا ما بايد كتاب خدا و سنت پيامبرش را در ميان شما زنده كنيم و حق « .»والنعش لسنته

»آوريم
2.  
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وعليكم بكتاب اهللا، فإنه الحبل المتين، والنور D فرمايد: و باز يارانش را توصيه نموده و مي
المبين، والشفاء النافع، والري الناقع، والعصمة للمتمّسك، والنجاة للمتعّلق، ال يعوّج فيقام، وال 

  .»ه صدق، ومن عمل به سبقيزيغ فيستعتب، وال يخلقه كثرة الرد، وولوج السمع، من قال ب
اي  به كتاب خدا تمسك بجوييد، زيرا آن ريسمان محكم الهي، نور آشكار، شفادهنده«

سودمند و نوشيدني گواراست. هر كس بدان تمسك بجويد، مصون خواهد بود و هر كس 
گشتن نياز داشته باشد. منحرف  شود تا به راست يابد. كج نمي بدان چنگ زند، نجات مي

گردد. هر كس با زبان آن سخن  د تا به راه آورده شود. هر چند تكرار شود، كهنه نميشو نمي
»بگويد، راست گفته، و هر كس بدان عمل كند، پيشي گرفته است

1.  
  بر شماست كه همواره بدان پايبند باشيد.

  فهمند؟ به راستي كه اين وصيتي گرانبهاست. پس آيا مخالفان، آن را مي
اعتراض كردند كه چرا به جاي قرآن افراد را حكم قرار  �ه امام وقتي كه خوارج ب - 6

إنّا لم نحكم الرجال، وإنما حكمنا القرآن، هذا القرآن إنما « داده است، خطاب به آنها فرمودند:
هو خط مسطور بين الدفتين، ال ينطق بلسان، وال بّد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال، ولما 

، وقد قال اهللا تعالى ـن نحكم بيننا القرآن، لم نكن الفريق المتوّلي عن كتاب اهللا دعانا القوم إلى أ
*βÎ﴿ :عّز من قائل sù ÷Λäôã t“≈ uΖ s? ’Îû &óx« çνρ–Šã� sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθß™§�9 $# uρ﴾N ] :فرّده إلى اهللا أن @،]59النساء

ق ـفنحن أح ،كتاب اهللانحكم بكتابه، ورّده إلى الرسول أن نأخذ بسنته، فإذا حكم بالصدق في  
  .»فنحن أحق الناس وأوالهم بها صه، وإن حكم بسنة رسول اهللا ـالناس ب

ما افراد را داور و حكَم قرار نداديم، بلكه قرآن را حكَم و داور قرار داديم، اين قرآن در «
گويد و بايد كسي آن را بيان كند و افراد از  ها و اوراق نوشته شده است، سخن نمي مصحف

آن سخن بگويند. وقتي آنها از ما خواستند تا قرآن را ميان همديگر داور قرار دهيم، نخواستيم 

 βÎ*sù﴿فرمايد:  گردانند، خداوند متعال نيز مي آن گروهي باشيم كه از كتاب خدا روي برمي

÷Λ äôã t“≈ uΖs? ’ Îû & óx« çνρ–Šã� sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθß™§�9 $#uρ﴾N ] :چيزى نزاع داشتيد، و هرگاه در « ]59النساء
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بازگردانيد (و از آنها  (با رجوع به سنّت نبوي)و پيامبر(با عرضه به قرآن) آن را به خدا

  .»داورى بطلبيد)

برگرداندن آن به خدا يعني اينكه كتاب او را داور و حكَم قرار دهيم و ما از همه مردم به 
مردم به آن سزاوارتر و آن سزاوارتريم و اگر به سنت پيامبر حكم شود، ما از همه 

»تريم هستيم شايسته
1.  

 - در اينجا امر شده كه همه مسايل فقط به كتاب و سنّت برگردانده شوند، نه اينكه افراد 
حاكم قرار داده شوند؛ و فقط بايد قرآن و سنّت را داور و حكَم قرار داد  - هر كسي كه باشند 

باشند. علي نفرمود كه من  قرآن و سنت ميو به آن مراجعه كرد، چون تنها منبع شريعت فقط 

ام دليلي است كه جايز نيست كسي از  دارم و آنچه من انجام دادهگذاري  حق تشريع و قانون
داد. سپس  كرد با استناد به قرآن و سنت آن را انجام مي آن فراتر برود، بلكه علي هركاري مي

قرار  صخودش را در جاي پيامبر �و پس ا» ما به آن سزاوارتريم...«فرمايد:  بنگريد كه مي

  پيروي نمايد. صكوشد تا از پيامبر دهد و بلكه او مثل هر مسلمان ديگري مي نمي

در قرآن خبر « ».في القرآن نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم« فرمايد: و مي - 7

»كر شده استآيند و حكم آنچه در ميان شماست، ذ پيشينيان و كساني كه بعد از شما مي
2.  

  ���� دگاه اماميسنّت نبوي از د

را در  �هاي امام علي  اي از گفته بود و اينك پاره - قرآن  –آنچه گفته شد درباره كتاب 

  كنم:  مورد سنّت نيز به شما ارائه مي

عبداهللا بن عباس را براي گفتگو با خوارج فرستاد، به او چنين توصيه  �وقتي امام  - 1

فإن القرآن حّمال ذو وجوه، تقول ويقولون... ولكن حاججهم  ،بالقرآنال تخاصمهم « نمود:
  .»بالسنة، فإنهم لن يجدوا عنها محيًصا

                                           
١- 8/103 )125.( 

٢- 19/220 )319.( 



  83  �قرآن و سنت از ديدگاه امام علي
  

  

هاي مختلفي كرد، تو  توان برداشت با آنها بوسيله قرآن مجادله مكن، زيرا از قرآن مي«

ا پاسخي دهند ... بلكه با سنت با آنان مجادله كن زيرا آنه گويي و آنها جوابي مي چيزي مي
»براي آن نخواهند داشت

1.  

در  - در مقابل قرآن  –كند؟ و معني سنت  چرا ابن عباس بوسيله سنّت با آنها مجادله مي

  اينجا چيست؟

را منبعي براي مراجعه به حساب  ص، سنّت پيامبر�اش اين نيست كه امام  آيا معني
سنّت است كه شك شكاكان  گويد: گويد كه بايد آن را داور قرار دهيم؟ و مي آورد و مي مي

  زدايد. در قرآن را مي

فـإن فيـه أسـوة L@صاألطهـر  فتـأّس بنبيـك األطيـب« كند: و چنين نصيحت و ارشاد مي - 2
لمــن تأســى، وعــزاء لمــن تعــّزى، وأحــب العبــاد إلــى اهللا المتأســي بنبيــه، والمقــتّص ألثــره، قضــم الــدنيا 

وأخمصـهم مـن الـدنيا بطنًـا، عرضـت عليـه الـدنيا قضًما، ولم يعرهـا طرفًـا، أهضـم أهـل الـدنيا كشـًحا، 
 �ا فصّغرهفأبى أن يقبلها، وعلم أن اهللا تعالى أبغض شيًئا فأبغضه، وحقر شيًئا فحقره، وصّغر شيئً 

لكفى به شقاقًا هللا  ؛ولو لم يكن فينا إال حّبنا ما أبغض اهللا ورسوله، وتعظيمنا ما صّغر اهللا ورسوله
يأكل على األرض، ويجلس جلسة العبد، @صتعالى! ولقد كان  ومحاّدة عن أمر اهللا ،تعالى

ويخصف بيده نعله، ويرقع بيده ثوبه، ويركب الحمار العاري، ويردف خلفه، ويكون الستر على باب 
غّيبيه عّني، فإني إذا نظرت إليه ذكرت  -ِإحدى أزواجه- فتكون فيه التصاوير فيقول: يا فالنة  ،بيته

عن الدنيا بقلبه، وأمات ذكرها من نفسه، وأحب أن تغيب زينتها عن عينيه، الدنيا وزخارفها، فأعرض 
لكيال يتخذ منها رياًشا، وال يعتقدها قرارًا، وال يرجو فيها مقاًما، فأخرجها من النفس، وأشخصها عن 

  ».القلب، وغّيبها عن البصر
ترين بنده نزد  الگو قرار بده، زيرا او بهترين الگوست، و پسنديده صپيامبر پاك خود را«

نمايد. به دنيا  خداوند كسي است كه پيامبر را الگوي خويش قرار داده است و به او اقتدا مي

آمد ولي به آن چشم ندوخت، از همة اهل دنيا نسبت به دنيا متنفرتر بود و از همه اهل دنيا 
نست كه خداوند تر بود، دنيا به او عرضه شد اما او آن را نپذيرفت و دا شكم او از دنيا خالي
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دنيا را مبغوض داشته، پس او نيز آن را ناپسند شمرد و چيزي را كه خدا حقير دانسته بود، 

  حقير دانست و چيزي را كه خدا ناچيز دانسته بود، ناچيز دانست.

اگر ما هيچ كار ناپسندي نكنيم جز اينكه چيزي را دوست بداريم كه خدا و پيامبرش آن 
اند، همين  چيزي را بزرگ بداريم كه خدا و پيامبرش آن را ناچيز دانستهاند و  را ناپسند داشته

روي زمين  صما و مخالفت ما با فرمان خدا كافي است. پيامبر گرامي  براي بدبختي

زد، برخي  نشست، لباسهايش را خودش وصله مي خورد، چون بنده مي نشست و غذا مي مي
اي  كرد، روزي پرده پشت سر خود سوار مي شد و كسي را اوقات بدون پاالن سوار مركب مي

اين  –يكي از همسرانش  –اش آويزان بود كه عكس داشت، فرمودند: اي فالني  بر در خانه

هاي آن به  كنم دنيا و فريبندگي پرده را از نگاه من دور كن، چون وقتي به اين پرده نگاه مي
ت داشت كه زيبايي دنيا از نگاه او گرداند و دوس آيد. پس او از ته قلب از دنيا روي يادم مي

پنهان شود تا لوازم و اسبابي از آن را فرا نگيرد و درباره دنيا به اين باور نرسد كه در آن 

ماندگار خواهد ماند. و به آن اميد نبندد، بنابراين محبت دنيا را از وجودش دور كرد و آن را 
»داز قلبش بيرون آورد و دنيا را از ديد خود پنهان نمو

1.  

ايست به اينكه فقط  زدن به سنت و مداومت بر آن و توصيه اين وصيتي است براي چنگ

مشاركت ندارد و  صپيروي نمود و هيچ كسي در اين مقام با ايشان  صبايد از پيامبر 
  .مقتدا تنها اوست!

اي به مالك اشتر النخعي چنين نوشـت   بعد از آنكه به خالفت رسيد، در نامه �امام  - 3

كنم، اميد است در آن تدبر كنى و آنرا در جاى خود بگذارى، زيـرا او   ن را برايت ذكر ميكه آ

هـذه األمـة،  وال تـنقض سـّنة صـالحة عمـل بهـا صـدورDحاكم زمان و امير تمامى شـهرها بـود:    �
 �واجتمعت بها األلفة، وصلحت عليها الرعية

لمن سّنها، والوزر عليك مما  وال تحدثن سّنه تضر بشيء من ماضي تلك السنن، فيكون األجر
في تثبيت ما صلح عليه أمر بالدك، وإقامة  ،نقضت منها، وأكثر مدارسة العلماء، ومناقشة الحكماء

  ما استقام به الناس قبلك..

                                           
١-9/232. 
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ثم اعرف لكل امرئ منهم ما أبلى، وال تضّمن بالء امرئ ِإلى غيره، وال تقّصرن به دون غاية 
لى أن تعظم من بالئه ما كان صغيًرا، وال ضعة امرئ إلى أن وال يدعونك شرف امرئ إ ،بالئه

تستصغر من بالئه ما كان عظيًما، واردد إلى اهللا ورسوله ما يضلعك من الخطوب، ويشتبه عليك من 
pκ$﴿@األمور، فقد قال اهللا سبحانه لقوم أحّب إرشادهم: š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ#u (#θãè‹ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ 

tΑθß™§�9 $# ’Í< 'ρé&uρ Í÷ ö∆F{$# óΟ ä3ΖÏΒ ( βÎ* sù ÷Λ äôã t“≈ uΖ s? ’Îû & óx« çνρ–Šã� sù ’ n< Î) «!$# ÉΑθß™§�9 $# uρ ﴾N  :59[النساء[، 

  فالرّد إلى اهللا األخذ بمحكم كتابه، والرد إلى الرسول األخذ بسنته الجامعة غير المفرقة.
ادلة، أو سّنة فاضلة، أو أثر عن والواجب عليك أن تتذكر ما مضى لمن تقّدمك، من حكومة ع

أو فريضة في كتاب اهللا، فتقتدي بما شاهدت ّمما عملنا به فيها، وتجتهد لنفسك في @،ص نبينا
اتباع ما عهدت إليك في عهدي هذا، واستوثقت به من الحجة لنفسي عليك، لكيال تكون لك عّلة 

  .»عند تسّرع نفسك إلى هواها
اين امت به آن عمل نمودند و سبب اُلفت گرديد و و سنّت نيكويي را كه گذشتگان «

  شد، هرگز نقض مكن.  بوسيله آن رعيت اصالح
كند، ايجاد مكن. زيرا گناه نقض  هاي گذشته زيان وارد مي و سنتي تازه كه به آن سنت

گذاري كرده است.  برد كه سنّت را پايه سنّت برگردن تو خواهد بود و پاداش را كسي مي

ن به امور سرزمين خود و برپاداشتن آنچه بوسيلة آن پيشينيان به صالح داد براي سامان
اند، زياد با علما مسائل را بررسي كن و با حكما مباحثه كن. سپس بايد بداني كه  رسيده

مشكل و گرفتاري هر كس چيست و گرفتاري او را به گردن كسي ديگر نيندازي، و نبايد 

تاري كوچك او برايت بزرگ جلوه كند و همچنين جايگاه و شرافت كسي باعث شود تا گرف
بودن مقام كسي سبب شود تا بال و گرفتاري بزرگ او را كوچك بشماري، امور  نبايد پايين

pκ$﴿فرمايد:  مشتبه و مشكل را به خدا و پيامبرش برگردان، چون خداوند مي š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u 

(#θãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# ’ Í< 'ρé&uρ Í÷ö∆F{$# óΟä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λ äôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &óx« çνρ–Šã� sù ’ n<Î) «! $# 

ÉΑθß™§�9 $#uρ ﴾N ] :59النساء[.  

ايد! اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو  اى كسانى كه ايمان آورده«

در چيزى نزاع داشتيد،  ) را! و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، و هرگاهحكما و علمااالمر (
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بازگردانيد (و از آنها  (با رجوع به سنّت نبوي)و پيامبر(با عرضه به قرآن) آن را به خدا

  .»داورى بطلبيد)

تمسك به سنت  صبرگرداندن به خدا تمسك به كتاب خداست و برگرداندن به پيامبر
  اوست كه باعث وحدت و مانع تفرقه است.

و فرايض قرآن را به  صپيشينيان و احاديث پيامبر بايد حكومت عادالنه، سنّت خوب

ايم، اقتدا كني و بكوشي تا از آنچه  اي كه ما بدان عمل كرده يادآوري و به آنچه مشاهده نموده
هاي نفس خود  ام كه اگر به سوي خواسته ام و بر تو اتمام حجت كرده تو را بدان متعهد نموده

  .1ناشته نباشي، پيروي كويزي دآ ي دستتشتاف

  رهنمودهاي نامه امام

سنّت ... را نقض مكن. سنت يعني راه و روش، پس او عامل و فرماندار خود را  - الف

اند، نقض نكند. پس  كند كه سنت نيكويي را كه خلفاي پيش از او بر آن بوده توصيه مي

  اند، جايز نيست. هايي كه خلفا در آن زمان بدان عمل كرده خروج از سنّت
ود كه مهمترين مسئله عترت است، با اينكه به آيه استدالل كرد و به اين امام نفرم - ب

  استدالل نياز داشت.

  تمامى امور را به دو مصدر بزرگ برگرداند: قرآن و سنت. - ج

آنچه ما به آن «در بند اخير كارهاي خود را با خلفاي گذشته به هم ربط داد و فرمود:  - د
  .»عمل نموديم...

                                           
 و بعد از آن. 17/47 -١



 

  ���� ام عليدگاه اميدعا از د

دعا عبادتي است كه انجام دادن آن براي غير خدا جايز نيست، و توسل نامشروع در دعا، 
باشد. بديهي است كه افرادي به قبرهاي  رفتن به قبرها براي دعا و تبرّك جستن از آن جايز نمي

ه فرياد روند تا آنجا دعا كنند و از ائمه بخواهند كه زيان را از آنان دور نمايند، ب ائمه مي
برسند و نيازها را برآورده سازند. اينها كارهايي هستند كه شيعه از طريق انجام  ها زده مصيبت

  در اين مورد توجه كنيد:  �اند، و اينك به ديدگاه امام آن، با ائمه اهل بيت مخالفت نموده
ة على فابدأ بمسألة الصال ،إذا كانت لك إلى اهللا سبحانه حاجة« فرمودند: �امام علي  - 1
ثم سل حاجتك، فإن اهللا أكرم من أن يسأل حاجتين، فيقضي إحداهما ويمنع  Lصرسوله

  .»األخرى
درود بفرست سپس حاجت  صهرگاه خواستي حاجتي از خدا بخواهي، ابتدا بر پيامبر«

خود را بخواه. زيرا خداوند بسي بزرگوارتر از آن است كه دو حاجت از او خواسته شود و 
»رده سازد و ديگري را برآورده نكنداو يكي را برآو

1.  
 صكند كه ابتدا بر پيامبر كسي را كه حاجتي دارد اينگونه راهنمايي مي �امام علي 

  و يا به قبرهاي انبياء و اولياء پناه ببرد. صكند كه به قبر پيامبر درود بفرستد، سفارش نمي
ده خـزائن السـموات الـذي بيـ واعلـم أن«@فرمودند: �و در وصيت خود به امام حسن  - 2

واألرض قـــد أذن لــــك فــــي الــــدعاء، وتكّفــــل لـــك باإلجابــــة، وأمــــرك أن تســــأله ليعطيــــك، وتســــترحمه 
 �ليرحمك، ولم يجعل بينه وبينك من يحجبك عنه، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه

ولم يمنعك إن أسأت من التوبة، ولم يعاجلك بالنقمة، ولم يفضحك إن تعّرضت للفضيحة، ولم 
عليك في قبول اإلنابة، ولم يناقشك بالجريرة، ولم يؤيسك من الرحمة، بل جعل نزوعك عن  يشدد

الذنب حسنة، وحسب سيئتك واحدة، وحسب حسنتك عشًرا، وفتح لك باب المتاب، وباب 
االستعتاب، فإذا ناديته سمع نداك، وإذا ناجيته علم نجواك، فأفضيت إليه بحاجتك، وأبثثته ذات 

يه همومك، واستكشفته كروبك، وسألته من خزائن رحمته ما ال يقدر على إعطائه نفسك، وشكوت إل
  .»من طول األعمار، وصحة األبدان، وسعة األرزاق ؛غيُره

هاي آسمان و زمين در دست اوست به تو اجازه داده تا او را  بدان! كسي كه گنجينه«
ه كه از او بخواهي تا عطا بخواني و تضمين نموده كه دعايت را اجابت كند، تو را امر كرد

                                           
١- 19/279 )367.( 
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كند، از او طلب مرحمت كني تا بر تو رحم نمايد، در ميان خودش و بنده چيزي قرار نداده 
اش مانع شود و تو را مجبور نساخته كه به نزد كسي بروي تا براي تو  كه ميان خدا و بنده

  پيش خدا شفاعت كند.
فاصله تو را به سبب گناه عذاب اگر گناه كردي، در توبه را برايت باز گذاشته، و بال

كند، و در پذيرفتن توبه  دهد. اگر در معرض رسوايي قرار بگيري، تو را رسوا نمي نمي
نمايد، و تو را از رحمت خود نااميد  كند، و به علت گناه با تو مناقشه نمي سختگيري نمي

ات را ده  نيكي كشيدن از گناه را نيكي ناميده، هر گناهت را يكي، هر كند، بلكه دست نمي
آورد. دروازة توبه را به رويت گشوده است، پس هرگاه او را صدا بزني،  برابر به حساب مي

شنود. پس نياز خود را با  شنود هرگاه با او مناجات نمايي، راز و نجوايت را مي صدايت را مي
ه كه هايت نزد او شكايت كن، و از او بخوا او در ميان گذار، و از مشكالت و ناراحتي

هاي رحمت او بخواه، كه كسي جز او توان  هايت را دور سازد. از گنجينه مشكالت و ناراحتي
»هايي چون طول عمر و سالمتي و روزي فراوان دادن آن را ندارد: رحمت

1.  
و در ميان خودش و بنده چيزي قرار «فرمايد:  به كالم امام بنگريد و توجه كنيد كه مي

اش مانع شود و تو را مجبور نساخته تا نزد كسي بروي كه براي تو  نداده كه ميان خدا و بنده
اش اين نيست كه به هنگام  معني اين كالم چيست؟ آيا معني »پيش خدا شفاعت كند...

ها را  خواستن و دعاكردن، چيزي و يا كسي را ميان خود و خدا واسطه قرار ندهيد و واسطه

  دور بيندازيد؟
  ...»به تو اجازه داده «فرمايد:  سپس بنگريد كه مي

اي  اش هيچ واسطه پس خداوند به مردم فرمان داده تا از او بخواهند، و ميان خود و بنده

  قرار نداده است.

اللهم قد انصاحت جبالنا، «كند:  چنين دعا مي - طلب باران  - در نماز استسقاء   �امام - 3
عجيج الثكالى على أوالدها، ومّلت  واغبّرت أرضنا، وهامت دوابّنا، وتحيرت في مرابضها، وعّجت

  التردد في مراتعها، والحنين إلى مواردها!
  اللهم فارحم أنين اآلنة وحنين الحانة.

                                           
١- 16/89. 
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  اللهم فارحم حيرتها في مذاهبها، وأنينها في موالجها.
اللهم خرجنا إليك حين اعتكرت علينا حدابير السنين، واختلفتنا مخايل الجود، فكنت الرجاء 

  لبالغ للملتمس.وا ،للمبتئس
ومنـــع الغمـــام، وهلـــك الّســـوام، أال تؤاخـــذنا بأعمالنـــا، وال تؤاخـــذنا  ،نـــدعوك حـــين قـــنط األنـــام

بــذنوبنا، وانشــر علينــا رحمتــك بالســحاب المنبعــق، والربيــع المغــدق، والّنبــات المونــق، ســحا وابــًال، 
  تحيي به ما قد مات، وترد به ما قد فات.

اّمــة عاّمـة، طيبــة مباركــة، هنيئـة مريئــة مريعــة، زاكيًـا نبتهــا، ثــامًرا اللهـم ســقيا منــك محييـة مرويــة، ت
  فرعها، ناضًرا ورقها، تنعش بها الضعيف من عبادك، وتحيي بها الميت من بالدك.

اللهم سقيا منك تعشب بها بجادنا، وتجري بها وهادنا، ويخصب بها جنابنا، وتقبل بها ثمارنا، 
صينا، وتستعين بها ضواحينا، من بركاتك الواسعة، وعطاياك وتعيش بها مواشينا، وتندى بها أقا

الجزيلة، على بريّتك المرملة، ووحشك المهملة، وأنزل علينا سماء مخضلة، مدرارًا هاطلة، يدافع 
الودق منها الودق، ويحفز القطر منها القطر، غير خّلب برقها، وال جهام عارضها، وال قزع ربابها، 

ب إلمراعها المجدبون، ويحيا ببركتها المسنتون، فإّنك تنزل الغيث من وشّفان ذهابها، حتى يخص
  .»بعد ما قنطوا، وتنشر رحمتك، وأنت الولي الحميد

خود  اند. چهارپايان ما هالك و از خود بي ها و سرزمين ما خود خشك شده بار خدايا! كوه«
آورند و از رفت و  برمي اند و چون زنان فرزند مرده فرياد اند و در محل خوابشان حيران شده

اند. بارخدايا! فرياد فريادخواه و آرزوي  ها و شوق آبشخورهايشان خسته شده آمد به چراگاه
دانند به كجا بروند. بار خدايا!  مشتاق را برآورده ساز. بارخدايا! رحم كن، زيرا اين حيوانات نمي

ايم، تو اميد ما  سوي تو بيرون آمدهصفا و خرّمي سالها بر ما تيره شد و به قحطي گراييد و ما به 
خوانيم در وقتي كه مردم نااميد  رسي. تو را به فرياد مي هستي و تو به فرياد درماندگان مي

خواهيم كه ما را به سبب كارها و  اند. از تو مي اند، باران بند آمده و چهار پايان هالك شده شده
و بهار زيبا و گياهان و باران  زا با ابر بارانگناهانمان مواخذه نكني. بارخدايا! رحمت خويش را 

آسا بر ما بگستران، و با آن، آنچه را كه پژمرده شده، زنده گردان و آنچه را كه از دست  سيل
  رفته، برگردان.



    

   حقايقي تازه از نهج البالغه                  90 
 

 

خواهيم كه [زمين] مرده را زنده كند و همه را سيراب نمايد،  بارخدايا! باراني از تو مي
ركت باشد، گياهان را سرسبز و خرّم گرداند و بندگان كامل و فراگير و خجسته و با ب

  ات با آن زنده شوند. هاي پژمرده ضعيفت از آن قوت بگيرند و سرزمين
ها جاري  هايمان با آن سرسبز شوند، آب دره خواهيم كه چراگاه بارخدايا! باراني از تو مي

هاي دوردست از خشكي  گردد، اطراف ما سرسبز شود، چهارپايان ما با آن زنده گردند، جاه
خواهيم كه بركات گسترده و  نجات يابند و اطرافيان ما از آن كمك بگيرند. خدايا! از تو مي

فراوان زده، نازل كني. بارخدايا! باراني  هاي فراوانت را بر بندگان و چهارپايان قحطي بخشش
د و برق بدون بارش رعتا به ن، ك، آسمان را بر ما باراني اندرپي از آسمان بر ما ببار و پي

رويش را به ما ترش كند و از باران خودداري نورزد، تا بوسيله آن و  اكتفا ننمايد
اند، تو باران را نازل  زدگان سرسبز و آباد شوند. بارخدايا! بعد از آن كه همه نااميد شده قحطي

»اي گستراني و تو كارساز ستوده كني و رحمت خويش را مي مي
1.  

و در آن ذكري از توسل و طلب شفاعت و خواستن از ساير   راناين خطبة طلب با

  مخلوقات به ميان نيامده است.

المتوّسـلون إلـى اهللا اإليمـان بـه  ِإن أفضـل مـا توّسـل بـه«فرمايـد:   اي ديگر مي و در خطبه - 4
فإنهـا وبرسوله، والجهاد في سبيله، فإنه ذروة اإلسالم، وكلمة اإلخالص فإنها الفطـرة، وإقـام الصـالة 

ــة مــن العقــاب، وحــج البيــت  الملــة، وإيتــاء الزكــاة فإنهــا فريضــة واجبــة، وصــوم شــهر رمضــان فإنــه جّن
ومنســأة فــي  ،واعتمــاره فإنهمــا ينفيــان الفقــر ويرحضــان الــذنب، وصــلة الــرحم فإنهــا مثــراة فــي المــال

ـــة الســـوء،  ـــر الخطيئـــة، وصـــدقة العالنيـــة فإنهـــا تـــدفع ميت وصـــنائع األجـــل، وصـــدقة الســـر فإنهـــا تكّف
 �المعروف فإنها تقي مصارع الهوان

أفيضوا في ذكر اهللا فإنه أحسن الذكر، وارغبوا فيما وعد المتقين فإن وعده أصدق الوعد، 
واقتدوا بهدي نبيكم فإنه أفضل الهدي، واستّنوا بسّنته فإنها أهدى السنن، وتعلموا القرآن فإنه 

ستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تالوته أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، وا
كالجاهل الحائر الذي ال يستفيق من جهله، بل   ،فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه

  .»والحسرة له ألزم، وهو عند اهللا ألوم ،الحجة عليه أعظم
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اند و با آن توسل  كنندگان آن را وسيله تقرّب به خدا قرار داده بهترين چيزهايي كه توسل«
اند، ايمان به خدا و پيامبرش و جهاد در راه خداست، زيرا جهاد قلّه اسالم است. و  نموده

دادن زكات توسل به كلمة اخالص است، زيرا اخالص فطرت است. و برپاداشتن نماز و 
گرفتن ماه رمضان است كه سپري در برابر  اند. و روزه اي واجب است، زيرا اين دو فريضه

نمايند و به  رفتن است كه فقر و گناه را دور مي ذاب است. و سفر خانه خدا و به عمره ع
كند. و صدقه به  شود و عمر را طوالني مي جاآوردن صله رحم است كه باعث فزوني مال مي

زدايد. و صدقه به صورت علني است كه مرگ بد را دور  صورت پنهاني است كه گناه را مي
  كند. كارهاي خوب است كه ذلت را از انسان دور ميازد، و توسل به س مي

به ذكر خدا مشغول شويد زيرا بهترين ذكر، ياد اوست. به آنچه پرهيزگاران وعده داده 
ترين وعده است. به رهنمود پيامبرتان اقتدا كنيد،  اند، روي آوريد، زيرا وعده الهي راست شده

اي او پيروي كنيد كه بهترين سنّت و  شيوهزيرا رهنمود او بهترين رهنمود است و از سنّت و 
روش است. قرآن را بياموزيد كه بهترين كالم است. مسائل دين را ياد بگيريد كه بهار 

هاست و با نور آن طلب شفا كنيد، زيرا قرآن شفادهنده دلهاست و قرآن را خوب تالوت  دل
كند همانند جاهل  كنيد، چون مفيدترين داستانهاست. عالمي كه به علم خود عمل نمي

تر و بيشتر  آيد، بلكه حجت براي عالم بزرگ سرگرداني است كه از جهالت خود بيرون نمي
»شود و خداوند او را بيشتر سرزنش خواهد كرد است و بيشتر دچار حسرت مي

1.  
  ».اند... كنندگان بدان توسل جسته بهترين چيزي كه توسل«فرمايد:  نگاه كنيد كه امام چه مي

كردن به افراد جايز باشد، آيا مؤمن نبايد به دنبال  گوييم به فرض اينكه توسل ميو ما 
  ترين دعا را بنمايد؟ ترين و كامل باشد و بهترين و درست ها كمال و بهترين

در آن به ايمان و جهاد و نماز و زكات  �هاي جامعي است كه امام  اين يكي از خطبه
  .كرده است!!فرمان داده است، اما از خمس يادي ن

  را بيان نموده، نه چيزي ديگر را. صو فقط سنت محمد مصطفي 

فاستفتحوه واستنجدوه، واطلبوا إليه « فرمايد: و در بياني ديگر در مورد پروردگارمان مي - 5
  .»واستمنحوه، فما قطعكم عنه حجاب، وال أغلق عنكم دونه باب
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، هيچ مانعي شما را از او باز از او طلب كمك كنيد و از او عاجزانه ياري بخواهيد«

  .1»دارد و او در رحمت خود را به سوي شما نبسته است نمي

  .ماند؟! ، نيازي به توضيح بيشتر مي�آيا بعد از اين سخنان امام 

                                           
� ��	��
	 ������ 



 

  ���� دگاه امام علييعبادات از د

كردن در عيد، نماز سر وقت و زكات با عموم  شيعه در مورد بعضي از عبادت مانند قرباني

  داريم:  را در مورد اين امور بيان مي �هاي امام  اند، و ما اينك گفته ين مخالفت نمودهمسلم

ومن تمام «@فرمايد: هايش در مورد روز عيد و كيفيت قرباني مي در يكي از خطبه �امام  - 1
األضحية استشراف أذنها، وسالمة عينها، فإذا سلمت األذن والعين سلمت األضحية وتّمت، ولو  

  ».باء القرن تجّر رجلها إلى المنسككانت عض
به گوش و چشم قرباني نگاه كنيد تا سالم باشد، پس وقتي گوش و چشم سالم بودند، «

»توان آن را قرباني كرد قرباني سالم و كامل است، و اگر شاخ آن شكسته بود، نمي
1.  

 - يه شود اضح كردن در روز عيد است. و حيواني كه در حج ذبح مي پس سخن از قرباني

  گويند. مي» هدي«شود، بلكه به آن  ناميده نمي - قرباني 

  نماز:  - 2

كنند و در يك نوبت، دو نماز را يك جا  شيعيان نمازهاي روزانه را در سه وقت ادا مي
اي كه به فرمانداران  فرمايد: در نامه در اين مورد چه مي �خوانند. اما بنگريم كه امام  مي

أما بعد فصلوا بالناس الظهر حتى تفيء الشمس مثل « فرمايد: ويسد، مين شهرها در مورد نماز مي
مربض العنز، وصلوا بهم العصر والشمس بيضاء حية في عضو من النهار حين يسار فيها فرسخان، 
وصلوا بهم المغرب حين يفطر الصائم، ويدفع الحاج إلى منى، وصلوا بهم العشاء حين يتوارى 

 ،ا بهم الغداة والرجل يعرف وجه صاحبه، وصلوا بهم صالة أضعفهمالشفق إلى ثلث الليل، وصلو 
  .»وال تكونوا فتّانين

وقتي خورشيد از وسط آسمان مايل گشت، نماز ظهر را بخوانيد. و نماز عصر را وقتي «
توان تا قبل از غروب دو فرسخ راه را طي كرد،  كه خورشيد سفيد و نوراني است و مي

كند و حاجي از عرفه راهي مني  دار افطار مي بخوانيد كه روزه بخوانيد. و مغرب را زماني
شدن يك سوم شب، نماز عشا  شود تا سپري شود. و از زماني كه سرخي غروب پنهان مي مي

شناسد. وقتي با  را بخوانيد. و نماز صبح را هنگامي بخوانيد كه هر فرد چهرة همراهش را مي
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، ناتوان ترين آنها را در نظر بگيريد و مردم را به فتنه خوانيد و امام آنها هستيد مردم نماز مي
»مبتال نكنيد

1.  
اين نامه را به همه شهرهايي كه زيردست او  �اين نامه بسيار مهمي است، زيرا امام 

ترين عبادت در  بودند، فرستاد. بنابراين خيلي مهم است و اهميت ديگر آن اين است كه مهم
  فرمايد:  دهد و مي مياسالم را كه نماز است، توضيح 

نماز ظهر بعد از زوال آفتاب است. و سپس فرمود: وقت نماز عصر از زماني كه  - أ

شدند  خورشيد روشن و نوراني است تا قبل از غروب. اگر اين دو نماز يك جا خوانده، مي
ي كرد، ول توانستيم آنها را با هم جمع كنيم موقع اداي هر كدام را جداگانه مشخّص نمي و مي

  كند، وقت هر نماز را جداگانه مشخص نموده است. چون زمان هر يك با ديگري فرق مي

كند و حاجي به  دار افطار مي زماني است كه روزه«سپس فرمودند: وقت نماز مغرب  - ب
شوند. سپس وقت نماز عشاء  و اين كارها به هنگام غروب خورشيد انجام مي» گردد مني برمي

رمود. وقت مغرب از غروب تا زماني است كه شفق و سرخي غروب را بعد از مغرب تعيين ف

شود و تا يك سوم شب ادامه دارد. سنّت و  شود، آنگاه وقت نماز عشاء شروع مي پنهان مي

روش نماز در دوران اصحاب همين گونه بوده است و امام بر نماز جماعت و وجود يك 
  كند. پيشنماز و وجود جماعتي به عنوان مقتدي، تأكيد مي

اين نامه اميرالمؤمنين و حاكم دولت اسالمي است كه آن را به همه شهرهايي  - ج

باشند، پس جايز نيست مردم برخالف حق و برخالف كتاب و  فرستد كه تحت امر او مي مي
  سنت، به انجام عبادت بپردازند.

ه براي ما خواهيم به قضاياي فقهي و اختالف فقهاء در اين موارد بپردازيم، ولي آنچ نمي

  مهم است، اينكه امام براي نماز، پنج وقت تعيين كرده است و نه سه وقت.

وال تسافر في يوم « :فرمايد در نامه كه به الحارث المداني نوشت در مورد جمعه ميو 
إال فاصًال في سبيل اهللا، أو في أمر تعذر به، وأطع اهللا في جمل أمورك،  ،جمعة حتى تشهد الصالة
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 فاضلة على ما سواها، وخادع نفسك في العبادة وارفق بها وال تقهرها، وخذ عفوها فإن طاعة اهللا
  .»ونشاطها، إال ما كان مكتوبًا عليك من الفريضة، فِإنه ال بد من قضائها، وتعاهدها عند محّلها

در روز جمعه به سفر نرو تا در نماز حضور يابي، مگر آن كه براي جهاد در راه خدا «

اي جز رفتن نيست. در همه كارهايت از خدا اطاعت كن،  كاري بروي كه چاره بروي و يا به
زيرا اطاعت از خدا بر همه چيز مقدم است و در عبادت، بر خودت سخت مگير: وقتي 

سرحال هستي به عبادت بپرداز، مگر عبادت واجب كه آن را در هر حال بايد سر وقتش 

»انجام داد
1.  

  مورد نماز و اهميت روز جمعه بود. در �اين بخشي از سخنان امام 

  زكات:  - 3

پردازند، با اينكه چندين  گيرند و زكات اموالشان را نمي شيعيان براي اهل بيت خُمس مي
البالغه در اين باره چه  بار در قرآن به اداي زكات امر شده است، حال ببينيم كه صاحب نهج

  فرمايد:  مي

آوري زكـات بـود، چنـين توصـيه      ول جمـع امام علي به يكي از كساني كـه مسـئ   - الف

على تقوى اهللا وحده ال شريك له، وال ترّوعّن مسلًما، وال تجتازّن عليه كارًهـا، وال  انطلق«فرمودند: 
تأخــذّن منــه أكثــر مــن حــق اهللا فــي مالــه، فــإذا قــدمت علــى الحــي فــانزل بمــائهم مــن غيــر أن تخــالط 

 �تقوم بينهم فتسّلم عليهم أبياتهم، ثم امض إليهم بالسكينة والوقار، حتى

وال تخدج بالتحية لهـم، ثـم تقـول: عبـاد اهللا! أرسـلني لكـم ولـّي اهللا وخليفتـه، آلخـذ مـنكم حـق 
  .اهللا في أموالكم، فهل هللا في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه!

و فإن قال قائل: ال، فال تراجعه، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده، أ
تعسفه أو ترهقه، فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة، فإن كان له ماشية أو إبل فال تدخلها إال بإذنه، 

  فإن أكثرها له، فِإذا أتيتها فال تدخل عليها دخول متسلط عليه، وال عنيف به.
  ن صاحبها فيها.ءوال تنّفرن بهيمة وال تفزعّنها، وال تسو 

ر فال تعرضّن لما اختاره، فال تزال كذلك حتى يبقى ما واصدع المال صدعين ثم خّيره، فإذا اختا
  .»فيه وفاء لحّق اهللا في ماله، فاقبض حّق اهللا منه
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با رعايت تقواي خداي يگانه كه شريكي ندارد، برو. هرگز مسلماني را نترسان و به زور «

اه خواستي از او چيزي مستان و از حقي كه خدا در مال او مقرر داشته، بيشتر از او مگير. هرگ

اي بروي، در محل آب آنها فرود بيا، بدون آن كه با آنها آميخته شوي، سپس با  به محله
  آرامش و وقار به سوي آنها برو تا اينكه در ميانشان بايستي و بر آنها سالم كني.

نكردن بپرهيز و بعد از سالم، بالفاصله بگو: اي بندگان خدا! خليفه مرا به سوي  از سالم 

هايتان قرار داده، بگيرم. پس اگر خدا حقّي در  تاده است تا حقي كه خدا در مالشما فرس
  هايتان دارد آن را به من بدهيد. مال

اگر كسي گفت: نه، دوباره به او مراجعه نكن. اگر ثروتمندي به تو اعالم كرد همراه او 

ه كه به تو داد آن را برو بدون آن كه او را بترساني يا تهديد كني، پس هر چقدر از طال يا نقر
اش وارد گلة چهارپايانش مشو، زيرا بيشترشان  بگير. و اگر چهارپا يا شتر داشت، بدون اجازه

از آن خود او هستند. پس وقتي كنار آنها آمد، چنان بر آن وارد نشو كه گويا بر آنها مسلط 

  خواهي به زور و با سختي بگيري. هستي و يا مي
  كردن آن، صاحبش را ناراحت مكن. و با اذيت هيچ حيواني را فراري مده

و مال را به دو قسمت تقسيم كن و سپس به صاحب آن اجازه بده تا انتخاب كند و هر 

آنچه انتخاب كرد، آن را مگير و همچنان ادامه بده تا اينكه حق خداوند از مال او كامالً گرفته 
»شود و آنگاه آن را با خود بياور مي

1.  

شود و در آن هيچ ذكري  در مورد زكات است كه صدقات نيز ناميده مي �اين نامه امام 

  .از خُمس به ميان نيامده است!

إن الرجل إذا كان الدين الظنون « فرمايد: در جايي ديگر در مورد زكات دام مي �امام  - ب
  .»يجب عليه أن يزّكيه لما مضى ِإذا قبضه - هل يقضى أم ال؟-

»الهايي را كه بر آن گذشته است بپردازدهركس دام داشت بايد زكات س«
2.  

                                           
١- 15/151 )25.( 
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امام نفرموده: هر كس دام داشت بايد خمس آن را بپردازد، بلكه فرمود: زكات آن را 

ايست قرآني و شرعي، و  جاي دارد كه كلمه �بپردازد. و تنها اين كلمه در ادبيات امام 
  ايست كه پيامبر آن را ذكر نموده است. كلمه

سوسوا إيمانكم بالصدقة، وحّصنوا أموالكم بالزكاة، «فرمايد:  گر ميدر جاي دي �امام  - ج
  .»وادفعوا أمواج البالء بالدعاء

تان را با پرداخت زكات، محكم و استوار  تان را با صدقه سامان دهيد، و اموال ايمان«

»گردانيد، و امواج سهمگين بال را، با دعا دفع كنيد
1.  

) مراجعه كنيد كه در آن جا 192( 10/302البالغه،  هجتوانيد به كالم او در ن همچنين مي
  .به پايبندي بر نماز و پرداختن زكات امر نموده است

                                           
١- 18/345 )142.( 



 

  ���� دگاه امام علييچند موضوع پراكنده از د

  شود:  اين آخرين بخش اين كتاب است كه در آن امور متفرق و گوناگوني ارائه مي

آوران وحي  است: ما معتقديم كه پيام با مرگ پيامبر، وحي و خبر آسماني قطع گرديده - 1

ديگر آمدن  صكردند با وفات پيامبر و نبوت كه رسالت الهي را از آسمان بر انبياء نازل مي
آنها به زمين قطع گرديده و تمام شده است، اما شيعه و يا بسياري از آنها معتقدند كه بعد از 

آمده است.  به زمين مي �لي يا ع لدادن به فاطمه جبرئيل براي دلجويي صوفات پيامبر

بأبي أنت وأمي يا رسول اهللا! لقد انقطع بموتك ما لم « گويد: مي صدر مورد پيامبر �اما علي 
ينقطع بموت غيرك من النبوة واإلنباء وأخبار السماء، خّصصت حتى صرت مسلًّيا عمن سواك، 

الجزع، ألنفدنا عليك وعممت حتى صار الناس فيك سواء، ولوال أنك أمرت بالصبر، ونهيت عن 
ون، ولكان الداء مماطًال، والكمد محالًفا، وقّال لك! ولكنه ما ال يملك رّده، وال يستطاع ئماء الش
  دفعه! 

  .!»بأبي أنت وأمي، اذكرنا عند ربك، واجعلنا من بالك
پدر و مادرم فدايت باد، اي پيامبر خدا! اخبار آسماني كه با مرگ ديگر پيامبران قطع «

برد و اين فقط  گردد. مرگ تو ديگر چيزها را از ياد انسان مي با مرگ تو قطع مي نگرديد

دادي و  اند، اگر به صبر و شكيبايي فرمان نمي ويژگي تو است و همه مردم براي تو ناراحت

ريختيم و رنج و  هايمان را به پايت مي نمودي، اشك چشم قراري نهي نمي از داد و فرياد و بي
 - وفات  –شد و اندوه و غم به خاطر تو، عزاداري اندكي است. ولي اين  درد هميشگي مي

پدر و مادرم فدايت باد، ما را نزد  .توان آن را دور نمود و دفع كرد چيزي است كه نمي

!»پروردگارت ياد كن و به خاطر داشته باش
1.  

  در اين خطبه، امور بسيار بزرگي نهفته است كه برخي بدين قرارند: 

شدند، دوباره  فرمايد: اخبار آسمان و فرشتگاني كه به زمين فرستاده مي مي �علي  - الف

  به زمين نخواهند آمد.
قراري و داد و فرياد به هنگام  درباره بي �و مطلب ديگر در اين خطبه، ديدگاه امام  - ب

  پردازيم:  مصيبت است، كه هم اينك بدان مي

                                           
١- 13/24 )230.(  
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  قراري در مصيبت:  بي - 2

، زنجيرزني و غيره به ائمه  كردن گريبان كه با زدن به سر و سينه، چاكبرند  شيعيان گمان مي

شمارند. امام علي به ما  مي �كنند و اين را مشاركتي در مصيبت حسين  ابراز محبت مي
، جايز صدادن بهترين و برترين انسان، يعني محمد فرمايد: اين كارها حتي براي از دست مي

  نيست.

ل الصبر على قدر المصيبة، ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته ينز « فرمايد: بار مي - الف
  .»حبط أجره

آيد و هركس به هنگام مصيبت دستش را بر ران خود بزند،  صبر به اندازه مصيبت مي«

»شود رود و ضايع مي اجر و پاداش او به هدر مي
1.  

به هدر  بزند اجر و پاداش او» پايش«فرمايد: هر كس دست خود را بر رانش  مي �علي

كنند و با شمشير خود را  زنند و گريبان پاره مي رود پس كساني كه در ماه محرّم قمه مي مي

دهند، چه  گردد، انجام مي كنند و ... و كارهاي ديگري كه باعث ناخشنودي خدا مي زخمي مي
  دارند؟ �توجيهي براي سخن امام 

نيا حزيًنا، فقد أصبح لقضاء اهللا الد من أصبح على« فرمايد: در مناسبتي ديگر مي �امام - ب
 �ساخطًا

  ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به، فإنما يشكو ربه.
  ذهب ثلثا دينه. ،ومن أتى غنًيا فتواضع له لغناه

  ا.ومن قرأ القرآن فمات فدخل النار، فهو كان مّمن يتخذ آيات اهللا هزوً 
  .»وحرص ال يتركه، وأمل ال يدركهالتاط منها بثالث: هّم ال يغّبه،  ،ومن لهج قلبه بحّب الدنيا

  هر كس براي دنيا اندوهگين شد، از قضا و تقدير الهي ناخشنود است.«

كند كه بدان گرفتار شده است، در حقيقت از  و هر كس از مصيبتي شكايت مي

  نمايد. پروردگارش شكايت مي

                                           
١- 18/342 )140.( 
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ي نمود، اش در برابر او كرنش و فروتن و هر كس نزد توانگري آمد و به خاطر توانگري

  دو سوم دينش را از دست داده است.

و هر كس قرآن را خواند ولي وقتي فوت كرد به دوزخ رفت، از كساني بوده كه آيات 
  كنند. خدا را مسخره مي

و هر كس كه قلبش شيفته دنيا باشد، به سه چيز گرفتار خواهد شد: اندوهي كه از او جدا 

»و آرزويي كه به آن نخواهد رسيد كند رها نمي و آزمندي كه او را صشود، حر نمي
1.  

كنند؟! آيا آنها در مصيبتي كه هزار و سيصد سال پيش  شيعيان در روز عاشورا چكار مي

  كنند؟! رخ داده، مشاركت مي
شان به معني اين است كه از غم مصيبت حسين به پروردگارشان شكايت  آيا عزاداري

  برند؟! مي
وقتي از صفين برگشت و به  �وايت شده كه امام و ر«البالغه آمده است:  در نهج - ج

اند، گريه  زنان را شنيد كه براي صفّين كشته شده  ها گذشت، گريه كوفه آمد، از كنار شبامي
كنند. در اين هنگام حرب بن شرحبيل الشبامي كه از سران قومش بود به سوي امام بيرون  مي

  ».أسمع، أال تنهوهّن عن هذا الرنين!أيغلبكم نساؤكم على ما «آمد. امام به او فرمود: 
  ».كنيد؟! توانيد زنان خود را ساكت كنيد، آيا آنها را از اين ناله و شيون نهي نمي آيا نمي«

فإن مشي مثلك  !ارجع«رفت و او سوار بود، امام به او فرمود:  راه مي �حرب در كنار او 
  .»مع مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن

شدن حاكم وخوارشدن مؤمنان  ردي چون تو با من باعث به فتنه مبتالرفتن ف برگرد، راه«
»گردد مي

2.  
حرب را از آن  �گريه حرب يك گريه عادي بود كه بيانگر سختي وضعيت بود، اما امام 

  هاي نادرست چيست؟ در مورد ديگر شيون �نهي كرد، پس نظر امام 

  : نور پيامبران - 3

اند و مانند ساير انسانها، بشر  ء و اوصياء از نور آفريده شدهشيعيان معتقدند كه انبياء و اوليا

                                           
١- 19/52 )24.( 
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ولو أراد اهللا أن يخلق آدم من نور يخطف األبصار ضياؤه، ويبهر « فرمايد: مي �نيستند. اما علي 
لفعل، ولو فعل لظّلت له األعناق خاضعة، ولخّفت  ؛العقول رواؤه، وطيب يأخذ األنفاس عرفه

تمييًزا باالختبار  ،ولكن اهللا سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصلهالبلوى فيه على المالئكة، 
لهم، ونفًيا لالستكبار عنهم، وإبعاًدا للخيالء منهم، فاعتبروا بما كان عن فعل اهللا بـإبليس إذ أحبط 
عمله الطويل، وجهده الجهيد، وكان قد عبد اهللا ستة آالف سنة، ال يُدرى أمن سنّي الدنيا أم من 

  يسلم على اهللا بمثل معصيته؟! ،اآلخرة، عن كبر ساعة واحدة، فمن ذا بعد إبليس سنيّ 
كال. ما كان اهللا سبحانه ليدخل الجنة بشًرا بأمر أخرج به منها ملًكا، إن حكمه في أهل السماء 

  .»واألرض لواحد، وما بين اهللا وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حمى حّرمه على العالمين
ها را بربايد و  خواست كه آدم را از نوري بيافريند كه روشنايي آن چشم مياگر خدا «

كرد، و اگر  ناپذير باشد، چنين مي ها را مست كند و بوي خوش آن وصف تعريف آن عقل

شد، ولي  نهادند، و مشكل براي فرشتگان آسان مي كرد در برابر او گردن مي چنين هم مي

ها را نآزمايد تا آ مي - دانند  كه اصل آن را نمي - ها اي چيز خداوند بندگانش را با پاره
  نمايد و متكبر را از آنها جدا سازد. مشخص

كه عمل طوالني و تالش زياد او را به هدر داد و ضايع  - از آنچه خداوند با شيطان كرد 

عبرت بگيريد. شيطان شش هزار سال خدا را عبادت كرده بود و معلوم نيست كه اين  - نمود 
اند يا از سالهاي دنيوي، كه به خاطر يك  هاي طوالني آخرت بوده ار سال از سالشش هز

ها نابود شدند. پس اگر كسي گناهي چون گناه شيطان مرتكب  لحظه تكبر همة اين عبادت

  شود، آيا از سوي خدا در امان خواهد بود؟!
ان را از هرگز چنين نيست. خداوند انسان با وجود ارتكاب آنچه كه به سبب آن شيط

كند. حكم و فرمان او دربارة اهل آسمان و اهل زمين  بهشت بيرون كرد، وارد بهشت نمي

يكي است. خداوند براي هيچ مخلوقي امتياز ويژه قائل نيست تا بتواند به حريمي تجاوز 
»كند كه او، آن را براي جهانيان ممنوع قرار داده است

1.  

  بودن اهل زمين:  در امان - 4

  الغه آمده است: الب در نهج
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كان في « حكايت نموده كه فرمود: �از امام علي  �ابوجعفر محمد بن علي الباقر 
األرض أمانان من عذاب اهللا، وقد رفع أحدهما، فدونكم اآلخر فتمّسكوا به، أما األمان الذي رفع 

tΒ$﴿: ، وأما األمان الباقي فاالستغفار، قال اهللا تعالىصفهو رسول اهللا  uρ šχ% Ÿ2 ª!$# öΝßγt/ Éj‹ yèã‹ Ï9 

|MΡ r&uρ öΝ Íκ�Ïù 4 $tΒ uρ šχ% x. ª! $# öΝ ßγt/ Éj‹ yèãΒ öΝèδ uρ tβρã� Ï� øótG ó¡o„﴾@N]33:األنفال[«.  

بودن از عذاب خدا هستند، كه يكي را خدا برداشته است، و  دو چيز در زمين سبب ايمن«

ا برداشته، پيامبر يكي باقي مانده. شما مالزم آن باشيد و به آن تمسك بجوييد. آن يكي كه خد

tΒ$﴿ فرمايد: است، و آن يكي كه باقي مانده است، استغفار است. خداوند متعال مي صخدا uρ 

šχ% Ÿ2 ª! $# öΝ ßγt/ Éj‹yèã‹ Ï9 |MΡ r&uρ öΝ Íκ�Ïù 4 $tΒ uρ šχ% x. ª! $# öΝßγt/ Éj‹ yèãΒ öΝ èδuρ tβρã� Ï� øótG ó¡o„﴾@N

»]33:األنفال[
1.  

و (نيز) تا  ;داوند آنها را مجازات نخواهد كردتا تو(اى پيامبر!) در ميان آنها هستى، خ«
  .»كند كنند، خدا عذابشان نمى استغفار مى

  سزاوارترين مردم به پيامبران:  - 5

āχ﴿اند:  فرموده �امام  Î) ’ n< ÷ρr& Ä¨$̈Ψ9 $# zΝŠ Ïδ≡t�ö/ Î* Î/ tÏ% ©# s9 çνθãèt7 ¨? $# #x‹≈ yδ uρ ÷É<̈Ζ9$# šÏ% ©!$# uρ 

(#θãΖ tΒ#u ﴾ .]68:عمران آل[.  

ترند، سپس  اند، آگاه زاوارترين مردم به پيامبران كساني هستند كه به آنچه پيامبران آوردهس
  اين آيه را تالوت نمود: 

سزاوارترين مردم (براي انتساب) به ابراهيم (و دين او) كساني هستند كه از او پيروي «

  .»اند هاند كه (با او) ايمان آورد اند و نيز اين پيغمبر (محمد) و كساني نموده

إن ولي محمد من أطاع اهللا وإن بعدت لحمته، وإن عدو محمد من عصى اهللا « سپس گفت:
  ».وإن قربت قرابته
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ولي و دوست محمد كسي است كه از خدا پيروي نمايد گرچه نسبت خويشاوندي 

كند گرچه  نزديكي به پيامبر نداشته باشد، و دشمن محمد كسي است كه نافرماني خدا را مي
  .1»خويشاوندي به او نزديك باشداز نظر 

  : كاري سازش - 6

قاطعانه  �كار و اهل تقيه بوده است، ولي علي  سازش �برند كه امام  بعضي گمان مي

فاستدركوا بقية أيامكم، واصبروا لها أنفسكم، فإنها « فرمايد: نمايد و به يارانش مي اين را نفي مي
 ؛غفلة، والتشاغل عن الموعظة، وال ترخصوا ألنفسكمفي كثير األيام التي تكون منكم فيها ال قليل

  ان على المعصية.مفتذهب بكم الرخص مذاهب الظلمة، وال تداهنوا فيهجم بكم اإلد
عباد اهللا: إّن أنصح الناس لنفسه أطوعهم لربه، وإن أغّشهم لنفسه أعصاهم لربه، والمغبون من 

  .»بغيره، والشقي من انخدع لهواه وغروره غبن نفسه، والمغبوط من سلم له دينه، والسعيد من وعظ
بقيه روزهايتان را دريابيد و شكيبايي ورزيد، اين روزها نسبت به روزهاي زيادي كه «

باشند. به خودتان  ايد، اندك مي ايد و از پند و موعظه غافل بوده شما آن را با غفلت گذرانده

فتيد، و سازش نكنيد كه سازش، ها بي شود به تاريكي اجازه هر كاري را ندهيد كه سبب مي

  رساند. شما را به گناه مي
ترين مردم براي خود آن است كه بيشتر از ديگر از پروردگارش  بندگان خدا! خيرخواه

ترين كسي است كه  كند، فريبنده نمايد و كسي كه بيش از همه نافرماني خدا را مي اطاعت 

برد  را تباه كند، و آن كسي سود ميخورده كسي است كه خودش  فريبد، و فريب خود را مي
كه دينش برايش سالم مانده است. خوشبحت كسي است كه از ديگران پند گيرد، و بدبخت 

»كسي است كه فريب هوي و هوس خودش را خورده است
2.  

كند؟! هرگز  فرمايد كه و خودش با آن مخالفت مي چيزي مي �آيا به نظر شما علي 
  چنين نيست.

  داران علي: عمال و فرمان - 7

                                           
١- 18/252 )92.(  
٢- 6/353 )85.( 
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كنند. وقتي  را به انتساب عامالن و واليان ناشايست متّهم مي نبعضي خلفاي ثالثه 

جوبي و  بسياري از واليانش را مورد عيب �كردم، ديدم كه علي  البالغه را مطالعه مي نهج

  دهد. سرزنش قرار مي
  البالغه آمده است:  به عنوان مثال در نهج - الف

اش بر هيت كميل بن زياد النخعي نوشت، او را سرزنش  ه واليب �اي كه امام  در نامه

أما بعد: فإن تضييع المرء « دهد: كند و اجازه غارت را به آن مي كرد كه چرا دشمن را دفع نمي
ورأي متبر، وإن تعاطيك الغارة على أهل قرقيسيا، وتعطيلك  ،حاضر لعجزٌ  ؛ما وّلي، وتكّلفه ما ُكفي
فقد صرت جسًرا  ؛لرأي شعاع -ايس لها ما يمنعها، وال يرّد الجيش عنهل- مصالحك التي ولّيناك 

لمن أراد الغارة من أعدائك على أوليائك، غير شديد المنكب، وال مهيب الجانب، وال ساّد ثغرة، 
  ».وال كاسر لعدو شوكة، وال مغن عن أهل ِمصرِه، وال مجز عن أميرِه

ه آنچه كه نيازي به آن نيست، درماندگي و اشتباه ندادن مسئوليت و پرداختن ب اما بعد: انجام«

ايم،   ها و نپرداختن به كارهايي كه تو را بدان گماشته  است. غارت و يورش تو بر قرقيسى

ندادن به كارهايي كه تو را به آن  ها و سامان  ناتواني و اشتباه است. يورش تو بر قرقيسى
اي نادرست و  انديشه –از آن دفع نمايد و كسي نيست كه آن را و دشمن را  –ايم  گماشته

 ،رندب ميبه دوستانت يورش ، اي براي دشمنانت كه با عبور از تو پلي شده تو كننده است. گيج

ه دشمن را واي و قدرت و شك نبسته ها رامرز ،كند احساس هراس نمي دشمن از جانب تو

»جاي امير آن را بگيري يانتو اي داري و نه مي فايده نه اي، براي اهالي شهر دشمن نشكسته
1.  

كند و به او اعتراض  ، خودش يكي از فرماندارانش را سرزنش مي�در اينجا امام 

  .نمايد مي

يافتن از عمارت با شكوهي كه يكي از فرماندارانش براي خود   بعد از اطالع �امام  - ب

  .»ك الغنىوسها، إن البناء يصف لءأطلعت الورق ر «خريده بود، خطاب به او فرمودند: 
»گويد كه تو توانگر و ثروتمند هستي اي، ساختمان مي از باالي برگها سركشيده«

2.  
اي به هشتاد  ، در زمان او خانه�روايت شده كه شريح بن الحارث، قاضي اميرالمؤمنين«

                                           
١- 17/149 )61.( 

٢- 19/271 )361.( 
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أّنك  بلغني« دينار خريد و اين خبر به امام رسيد و ايشان شريح را فراخواند و به او فرمود:
وكتبت لها كتابًا، وأشهدت فيه شهوًدا، فقال له شريح: قد كان ذلك يا  ،ارًا بثمانين دينارًاابتعت د

  أمير المؤمنين، قال: فنظر ِإليه نظر المغضب، ثم قال له:
يا شريح ! أما ِإنه سيأتيك من ال ينظر في كتابك، وال يسألك عن بّينتك، حتى يخرجك منها 

فانظر يا شريح ! ال تكون ابتعت هذه الدار من غير مالك، أو شاخًصا، ويسلمك إلى قبرك خالًصا، 
  نقدت الثمن من غير حاللك، فإذا أنت قد خسرت دار الدنيا ودار اآلخرة.

أما إنك لو كنت أتيتني عند شرائك ما اشتريت، لكتبت لك كتابًا على هذه النسخة، فلم ترغب 
  راء هذه الدار بالدرهم فما فوق، والنسخة هذه.شفي 

ذا ما اشترى عبد ذليل، من ميت قد أزعج للرحيل، اشترى منه دارًا من دار الغرور، من جانب ه 
الفانين، وخطّة الهالكين، وتجمع هذه الدار حدود أربعة: الحد األول ينتهي إلى دواعي اآلفات، 

رابع والحد الثاني ينتهي إلى دواعي المصيبات، والحد الثالث ينتهي إلى الهوى المردي، والحد ال
  .»ينتهي إلى الشيطان المغوي، وفيه يشرع باب هذه الدار، اشترى هذا المغتّر باألمل، من هذا

اي  اي و قراردادي براي آن نوشته اي به هشتاد دينار خريده به من خبر رسيده كه تو خانه«

امام ام.  اي. شريح گفت: درست است اي اميرالمؤمنين! اين كار را كرده و گواهاني بر آن گرفته
نگاهي خشمگين به او كرد و فرمود: اي شريح! كسي به سراغ تو خواهد آمد كه به  �

آورد و تو را،  پرسد، تو را از آن بيرون مي كند و تو را از گواهانت نمي ات نگاه نمي قولنامه

دهد. شريح! نگاه كن كه اين خانه را با ثروت كس ديگري نخريده  تنها به قبرت تحويل مي
گاه كن كه پول نامشروع براي خريد آن نداده باشي، چون اگر چنين باشد دنيا و باشي، و ن

اي با  من عقدنامه ،آمدي ات پيش من مي اي، اگر به هنگام خريد خانه آخرت را از دست داده

مند نمي شدي، چنين  درهم عالقه خانه به يك نوشتم كه تو به خريدن اين ميزير برايت متن 

  نوشتم:  مي
خواهد از دنيا رحلت  اي خريده كه مي اي خوار آن را از مرده است كه بنده اين چيزي

شدگان  هاي سراي فاني، در قسمت فناشوندگان و در بخش هالك اي از خانه كند. از او خانه

ها منتهي  خريده است. چهار جهت اين خانه به اين صورت است: جهت اول به اسباب آفت
ها، جهت سوم به هوي و هوس و جهت چهارم  ب مصيبتگردد، و جهت دوم آن به اسبا مي
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شود و ورودي اين خانه در همين سمت واقع شده است.  كننده ختم مي آن به شيطان گمراه

»خريدار كه فريب آرزو را خورده است، اين خانه را از اين فروشنده، خريده است
1.  

لفي بودند: بعضي خيلي فرمانداران و عامالن امام مانند عمال ديگران، شخصيتهاي مخت
ها همه با هم متفاوتند: بعضي در  خوب، بعضي متوسط و بعضي در سطح پايين بودند. انسان

اند. برخي در ادراة امور ضعيف و در  عبادت قوي و توانمندند، اما در ادارة امور ضعيف

در  اند و در كارزار قدرتمندند و ... . پس اگر جنگ قوي هستند. بعضي در عبادت ضعيف
توان  و يا هر خليفه ديگري، ضعف يا سستي مشاهده شود، نمي �يكي از فرمانداران علي 

هايي كه در اين مورد به خلفا  گوييم: طعنه بر علي و يا ديگران اعتراض كرد. و بلكه ما مي

  وارد است، به علي نيز كمتر از آن وارد نيست.

                                           
� ����	� ���� 



 

  خاتمه

  .»لك فّي رجالن: محّب غال، ومبغض قاله«به جا فرمودند:  �به راستي كه امام علي 
  .1»شوند، دوستدار افراطی، و دشمن افراطی دو فرد در مورد من هالک می«

بيند، و  بيند، و دشمن افراطي همه چيز را بد مي دوستدار افراطي همه چيز را نيكو مي

ه من حّب علّي من اإليمان، وبغض«روي است. بنابراين  آنچه مطلوب و شايسته است، ميانه
، چنان كه در »نفاق است �محبت علي از ايمان است، و بغض و كينه با علي « .»النفاق

بريم، و همچنين او  را تا مقام پيامبران باال نمي �صحيح مسلم آمده است. از اين رو ما علي 

دهيم. بلكه او يكي از ائمه مسلمانان است، و چهارمين صحابة  را تا مقام فاسقان تنزل نمي
اند، و همين افتخار و فضيلت براي  و يكي از ده نفري است كه به بهشت مژده داده شده برتر

، باشد، ما علي صدختر پيامبر  كاو كافي است كه شوهر بانوي زنان جهان، فاطمه زهرا 

گوييم خدا از او و از فرزندان و يارانش راضي باد و از كساني كه در  را دوست داريم و مي
  كنيم. آورند، متنفريم و با آنها مبارزه مي د و يا حق او را به جا نميكنن حق او غلو مي

خداوند به ما توفيق خير و نيكي دهد. اين بود نتيجه تالش من كه به شما ارائه نمودم، و 

ام، درست و مطابق با موازين  از خواننده عزيز استدعا دارم كه اگر آنچه را به او ارائه نموده
ام، از  ا از دعاهاي خير شبانه فراموش نكند، و اگر به اشتباه رفتهعقل و منطق يافت، مر

طلبم و اميدورام خوانندگان گرامي نيز برايم طلب آمرزش كنند، زيرا  خداوند آمرزش مي

كنندگان  رود و بهترين خطاكاران توبه ام و هر انساني به خطا مي عمداً راه خطا را نپيموده
  هستند.
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