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حم
بس
م اهلل الر ن الرحیم
مقدمه ناشر
ستايش براى خداست ،او را حمد وستايش مىكنيم ،كمك و بخشش او را
میطلبيم ،و از شرّ نفس و كارهای ناشايست خود ،به خدا پناه مىبريم .كسى را
كه خدا هدايت كرد ،گمراه نمىشود و كسى را كه خدا گمراه كرد ،هدايت
نمىشود .شهادت میدهيم كه هيچ خدايى جز اهلل وجود ندارد ،تنهاست و بدون
شريك .شهادت میدهيم كه محمدص بنده و فرستاده اوست .بركات خداوند تا
روز قيامت بر او و خاندان و پيروان نيكنامش باد ،و سالم بر او ،سالمى فراوان.
اما بعد ،همانا صادقترين گفتار ،كالم خداست ،و بهترين راهنما ،حضرت
رسولص است ،و بدترين كارها ،بدعت در كار اوست .هر نوآورى ،بدعت
است و هر بدعت ،گمراهى ،و هر كه بدعت آورَد ،در دوزخ است .حضرت
رسولص فرمود« :با كلمات جامع [مختصر از نظر لفظ ،و پر بار از نظر معنا]
به پيامبری مبعوث شدم»( .)1و در روايت ديگر« :به من كلمات جامع [مختصر از
نظر لفظ ،و پر بار از نظر معنا] عنايت شده است»(.)2

 -1صحيح بخاری ،حدیث ( ،)7273صحيح مسلم ،حدیث (.)523
 -2صحيح مسلم ،حدیث (.)523
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امام ابوداود در اين مورد گفت« :احاديث مسند را مالحظه كردم ،چهار هزار
حديث است؛ پس به اين نتيجه رسيدم كه خالصة امر ،تنها چهار حديث است»(.)1
دانشمندان سعى كردند كه اين حديثها را جمعآوری و دسته بندى كنند ،تا
آنكه امام نووى :چهلودو حديث گرد آورد كه دين اسالم بر اساس آنها بنا
شده است.
رسول اكرم همچنين فرمود« :على از من است و من از او هستم»(.)2
شيخ ما ،خالد زهرانى -كه خدا حفظش كند -سخنانی را جمعآوری نموده
است كه در تأييد سخن باالست؛ چنانكه امير المؤمنين علی را در رأس
اهلبيت پيامبر قرار میدهد ،و ادامهدهندة سخن حضرت رسولص در بالغت.
در حديثِ مذكور اين نكته را در شأنِ حضرت على تأييد میكند و از
سوی ديگر ،شيوهای را كه امام نووى در كتابش (چهل حديث) بيان كرده است،
در پی گرفته و نكات و مسائلی نيز بدان شيوه افزوده و در كتاب حاضر ارائه
نموده است.
اين اثر ،كه «جمعيت آل و اصحاب» افتخار نشر آن را دارد ،كتابی روشنگر
است كه میكوشد تا مفاهيم [و پيامهای] پنهان نهجالبالغه را در اختيار
خوانندگان بزرگوار بگذارد« .نهجالبالغه» مهمترين كتاب شيعة اماميه و اثری
است كه مفسر و شارحِ غير شيعى آن« ،محمد عبده» ،دربارة آن گفته است:
«برخی از صفحات آن را ورق زدم .چنين تصور كردم كه در هر جايگاهى
نبردی برپاست ،و حملهای مهياست؛ در بالغت ،كشوريست ،و در فصاحت،
 -1ابن رجب حنبلی ،جامع العلوم والحكم ،ص .9
 -2مسند احمد ،حدیث ( ،)17545جامع ترمذی ،حدیث ( )3719و سنن ابن ماجه ،حدیث (.)119
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هيبتى؛ راستی كه سپاهِ خطابه و لشكر سخنوری و صفوفِ آراسته و دستههای
منظم به پيش میرانَد؛ با زبانِ شمشير درخشانِ كاری و با نيزههایِ دلشكاف،
گرمِ زد و خوردند؛ با براهينِ نافذ ،چون دندانِ شيرِ خونخواره قلب اوهام را
چنان میمكد كه اثری از حيات برای اوهام نمیمانَد؛ سركشی و بازيگریِ
وسوسهها را از ميان برمیدارد؛ شمشير و نيزة خود را به آوردگاهِ خاطرههایِ
بدنهانی میرسانَد و به كشتارِ آنان میپردازد .در اين ميان چيزی نگذشت كه
ديدم ناگهان حق پيروز گشته و باطل در هم شكسته ،تا گرد و غبارِ شكها فرو
نشسته ،و به راستی كه مدبّرِ آن دولت و قهرمان آن حمله ،همان پرچمدارِ
پيروزش علیبنابیطالب است»(.)1
«يازجى» در اين مورد به پسرش سفارش مىكند:
«اگر خواستى در علم ،ادب و فنِ نگارش ،از همساالن خودت برتر باشى،
بايد قرآن و نهجالبالغه را حفظ كنى»(.)2
[وقتی علمای غيرشيعی در ارزش و اهميت كتاب نهج البالغه چنين سخن
میگويند] پس علمای شيعه دربارة وی چه میگويند؟ با وجود اين ،هنوز
اعتراضهايی [از جانب بعضی علما] بر اين كتاب وارد میشود.
شيخ زهرانى نيز بيشتر از شيوة امام بخارى پيروی كرده است .بخاری/
دانستههای فقهیاش را برای ساماندهی و دستهبندىِ صحيح احاديث به كار
گرفت و برای فصلهای كتابش چنان عناوينی برگزيد كه از هرگونه شرح و
توضيح بینياز است.
 -1مقدمه شرح نهج البالغه امام محمد عبده.
 -2نظرات في القرآن ،ص.154
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از خداى متعال میخواهيم كه با آنچه در اين كتاب از حكمت و معرفت
آمده است ،دل و چشمهاى ما را روشن گرداند و اين كتاب را راهنمايى براى ما
قرار دهد در شناختِ حقيقت عبادات و اظهار اينكه اعتقاد امير المؤمنين
همان چيزى است كه در سنت آمده و در آياتى كه در قرآن كريم نازل شده
است؛ و سپاس خداوند كه به نعمت او صالحات كمال میيابد.
و آخرين سخن ما اين است كه :حمد ،مخصوصِ پروردگار جهانيان است.
گروه تحقيق و پژوهش
انجمن آل و اصحاب

تقدیم به
اين نسل ...
به جوانان ملت مسلمان و دوستدارانِ كسی كه خدا و پيامبرشص
او را دوست دارند؛
به جوانان ملت اسالم ،دوستدارن امام بزرگ ،چهارمين خليفه از
خلفاى راشدين و از امامان هدايتشده ،كسی كه پيامبر اسالمص
دربارة او گفت:
«اين پرچم را فردا به كسی میدهم كه خدا به دست وی [خيبر] را
فتح میكند؛ او خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول هم
او را دوست دارند»(.)1
اين سخنان امام علی و عبارات هدايتكننده را به آنان هديه
مىكنم.

 -1صحيح بخاری :حدیث ( ،)4210صحيح مسلم :حدیث ( ،)2404بحار االنوار ،مجلسی121/1 :
و منهاج الصالحين ،وحيد خراسانی .165/1

پیشگفتار
ستايش خدا را ،كه پروردگار جهانيان است ،و درود خدا بر محمد بن
عبداهللص برترين پيامبران خدا ،و برخاندان و همسران پاكش ،و همه يارانش
باد؛ آنانكه در قرآن با باالترين صفت مىخواندشان ،و در آيه  29سوره فتح
دربارة آنان میفرمايد:
َ
ح َ َّ ٌ َ ح ح َّ َ َّ َ َ َ ح َّ ح َ َ ْ ح َّ ح َ َ ح َ ْ َ ح ْ َ َ ح ْ ح َّ ً
﴿ُممد رسول اَّللِ واَّلِين معه أشِداء لَع الكفارِ رَحاء بينهم تراهم ركعا
ْ ْ ََ
ح َّ ً َ ْ َ ح َ َ ْ ً ْ َّ َ ْ َ ً َ ح
ح
ُّ
ِيماه ْم ِِف حو حجوهِ ِهم ِمن أثرِ السجو ِد
سجدا يبتغون فضال مِن اَّللِ ورِضوانا س
ْ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ح َ َ َ ح َ ْ َ ْ ََ
اتل ْو َراة ِ َو َم َثلح حه ْ
َذل َِك َم َثلح حه ْم ِف َّ
يل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ
ْن
ال
ِف
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ْ
ْ ح
ح ْ ح ُّ َ
َ
ِين َ
ار َو َع َد ا َّ ح
َ ْ ََ ََ ح
ك َّف َ
َّلل اَّل َ
آم حنوا
الز َّراع ِِلَ ِغيظ ب ِ ِهم ال
جب
فاستوى لَع سوقِهِ يع ِ
ً
ْ
ْ ً َ ْ ً َ
َو َعملحوا َّ
الص ِ َ
ات مِن حه ْم َمغفِ َرة َوأجرا ع ِظيما﴾.
اِل ِ
ِ
«محمد (ص) پيامبر خداست و كسانى كه با اويند بر كافران سختگير [و] با
همديگر مهربانند آنان را در ركوع و سجود مىبينى فضل و خشنودى خدا را
خواستارند عالمت [مشخصه] آنان بر اثر سجود در چهرههايشان است اين صفت
ايشان است در تورات و مَثَل آنها در انجيل چون كِشتهاى است كه جوانه خود
برآورد و آن را مايه دهد تا ستبر شود و بر ساقههاى خود بايستد و دهقانان را به
شگفت آورد تا از [انبوهى] آنان [خدا] كافران را به خشم دراندازد خدا به كسانى
از آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كردهاند آمرزش و پاداش بزرگى وعده
داده است»،

و در آيه  100سوره توبه میفرمايد:
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َ َّ ح َ َ َّ ح َ
َ َ َ َ َ َّ َ َّ َ ح ح ْ ْ
ون م ِْن ال ْ حم َ
ح َسان َر ِ َ
ض
اَّلين اتبعوهم ب ِ ِإ
ا
ه
﴿والسابِقون األول
ج ِرين واألنصارِ و ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ َ ً
َْ
َْ
ح َْ
َّ ح َ ْ
َْ ح َ
اِلِين فِيها أبدا
اَّلل عن حه ْم َو َرضوا عن حه َوأع َّد ل حه ْم َج َّنات ت ِري ت َت َها األنه
ار خ ِ
َذل َِك الْ َف ْو حز الْ َع ِظ ح
يم﴾.
«و پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كسانى كه با نيكوكارى از آنان پيروى
كردند خدا از ايشان خشنود و آنان [نيز] از او خشنودند و براى آنان باغهايى آماده
كرده كه از زير [درختان] آن نهرها روان است هميشه در آن جاودانهاند اين است
همان كاميابى بزرگ».

آنان كه خدای بزرگ در موردشان در آيه  33سوره احزاب میگويد:
ح ح ح َّ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ُّ َ ْ َ َّ ح َ
َ َ
وَل َوأَق ِْم َن َّ
الصالةَ َوآت َ
ِي
﴿ َوق ْرن ِِف بيوت ِكن وال تَبجن تَبج اْلاهِل ِيةِ األ
َّ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ح َ ح َّ َ ح ح َّ ح ح ْ َ َ ْ ح ْ ْ َ َ ْ َ ْ
ْ
َ
ت
ي
ال
الرجس أهل
ِ
الزَكة وأطِعن اَّلل ورسوَل إِنما ي ِريد اَّلل ِِلذهِب عنكم ِ
ً
ح َ
َو حي َط ِه َرك ْم ت ْط ِهريا﴾.

«و در خانههايتان قرار گيريد و مانند روزگار جاهليت قديم زينتهاى خود را
آشكار مكنيد و نماز برپا داريد و زكات بدهيد و خدا و فرستادهاش را فرمان بريد
خدا فقط مىخواهد آلودگى را از شما خاندان [پيامبر] بزدايد و شما را پاك و
پاكيزه گرداند».

و آيات ديگری كه در شأن آنهاست .كتاب خداى متعال ،مملو است از
افتخارات ياران و پيروانِ گرانقدرِ پيامبر اكرم؛ آنانی كه خداوند مفتخرشان نمود

به شرفِ صحابی بودنِ رسولشص.

همچنين بهترين و نزديكترين ياران واصحابشص در مقام و منزلت عبارتند

از :چهار دامادش و خلفاى راشدين ،أبو بكر صديق ،عمر فاروق ،عثمان ذو
النورين ،و على مجتبى پدر سبطين  .خداوند ما را با ايشان در بهشتِ نعيم
جمع نمايد.
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در اين كتاب با هم در درياى بيكران گفتار امام چهارم وخليفة هدايتگر و
هدايتشده ،علیابنابىطالب سِير میكنيم؛ از بينِ ده نفری كه وعدة بهشت
داده شدهاند ،از لحاظِ نَسَبی به رسولص از همه نزديكتر است؛ پسر عموى
ايشان و شوهرِ دخترش فاطمة بتول‘ است ،پدر حسن و حسينإ دو
سيد اهل بهشت ،از كاتبانِ وحى ،شجاعترينِ سواران ،صاحب كرم و اخالق
عظيم و حلم و علم ،شهيدى كه به مكر كشته شد ،و اگر قاتلش [حتی] اراده
میكرد ،جرأتِ روبرو شدن با او را نداشت.
همراه اين حيدرِ كرار سِير میكنيم در سخنان بزرگش و توجيهات زيبايش،
سفارشهاى هميشگى و دانش بسيارش ،و الفاظ دلنشينش و استدالل شگفت
انگيزش .از گفتارِ او به آنچه كه در «نهجالبالغه»( )1آمده است ،بسنده میكنيم ،كتابى
كه در نزد شيعة اماميه ،صحيحترينِ كتابهاست ،تا جايى كه دربارة آن گفتهاند:
«كتابى كه گويى خداوند آن را به نظم كشيده ،با عصارة آيههاى كتاب
مفصل ،قلم آن مانند وحى است كه حرف مىزند ،در حقيقت با وحى فرقى
ندارد ،بجز اينكه از آسمان نازل نشده است».
خالد بن احمد الزهرانی

()2

 -1منبعی که روایات این کتاب از آن نقل شده« ،شرح نهج البالغه شيخ محمد عبده» میباشد که با
وجود اعتبار و وثاقت ،در ایران چندان مرسوم و متداول نيست .لذا برای دستيابی سادهتر خوانندگان
محترم به متن عربی ،سخنان امام علی بر اساس نسخه فيض االسالم است که آن نيز به نوبه خود ،از
نسخۀ شریف رضی (متوفی قرن چهارم) استفاده نموده است .همچنين در ترجمه آنها نيز از
معتبرترین ترجمههای فارسی استفاده شده است؛ از جمله :ناصر مكارم شيرازی ،محمد آیتی ،محمد
دشتی ،سيد جعفر شهيدی و محمدتقی جعفری( .ویراستار)
 -2ایميل نویسندهkzahrany@gmail.com :

آنچه از گفتار ايشان درباره توحید و ويژگیهای آن آمده
است
* مهمترین اصول ایمان ،خداشناسى و توحيد است ،نه شناختِ امامان

حضرت على فرمود« :اساسِ دين ،شناخت او [خدا] است ،و كمال
شناختِ او ،تصديق وجودِ اوست ،و كمالِ تصديق به وجودِ او ،يكتا و يگانه
دانستنِ اوست ،و كمالِ يكتاپرستی ،خالص كردن [عبادت] برای اوست»(.)1
* بيان مسئله توحيد از راه دعا به درگاه الهى بدون واسطه

حضرت على فرمود« :پس پيروزی را از او بجوييد ،و روان شدنِ
نعمتها را از او بخواهيد ،و هر چه خواهيد از او بطلبيد ،عطا و بخششِ او را
درخواست كنيد ،حجابی نيست كه شما را از او جدا سازد ،و دری نيست كه بر
رویِ شما بسته مانَد»(.)2
* وصيت ایشان به پسرش برای دور کردن واسطه ميان او و خدایش ،تا واسطهای
ميان آنها نباشد؛ همانطور که به پسرش توصيه میکرد که استخاره کند ،که [این
کار] علم غيب را از او نفی میکند

حضرت على فرمود« :در تمام كارها خويشتن را به خدا بسپار كه خود را
به پناهگاهى مطمئن و نيرومند سپردهاى؛ به هنگام دعا با اخالص پروردگارت را
 -1خطبه .1
 -2خطبه .186
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بخوان ،كه بخشش و حرمان بدست اوست؛ و همواره از خدا بخواه كه آنچه خير
و نيك است برايت پيش آورد؛ در وصيتم دقت كن و آن را سرسرى مگير ،چه
اينكه بهترين گفته آن است كه سودمند باشد .آگاه باش! دانشى كه نفع نبخشد در
آن خيرى نيست ،و دانشى كه سزاوار فراگرفتن نيست ،سود نمىبخشد»(. )1
* پيروى ایشان از روش پيامبر اکرمص که از آن چنين استنباط مىشود که
وحى به ائمه نازل نشده و آنها در درجۀ پيامبران نيستند

حضرت على فرمود« :و اما اعتراض شما در مورد اينكه [چرا بين شما و
ساير مسلمانان] به تساوى رفتاركردهام اين حكمى نبوده كه من به راى خود
صادر كرده و بر طبق خواسته دلم انجام داده باشم ،بلكه من و شما مىدانيم كه
اين همان دستورالعملى است كه پيامبرص آورده و انجام داده است؛ و در آنچه
خداوند سهمبندى آن را مشخص نموده و فرمان آن را صادركرده ،به شما نيازى
نداشتم .پس به خدا سوگند نه شما و نه ديگرى نمىتواند به من اعتراضىداشته
باشد .خداوند قلبهاى ما و شما را به سوى حق متوجه سازد و شكيبايى و
استقامت [تحملحق] را به ما الهام نمايد»(.)2
* انكار ایشان دربارۀ این اعتقاد که ائمه هر کارى که بخواهند انجام میدهند ،و
اینكه انسان هدایت نمى شود جز به وسيلۀ ائمه

حضرت على فرمود« :اى فرزند  ،خود را در آنچه ميان تو و ديگران
است ،ترازويى پندار؛ پس براى ديگران دوست بدار آنچه براى خود دوست

 -1نامه .31
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مىدارى و براى ديگران مخواه آنچه براى خود نمیخواهى؛ و به كس ستم مكن،
همانگونه كه نخواهى كه بر تو ستم كنند؛ به ديگران نيكى كن ،همانگونه كه
میخواهى به تو نيكى كنند؛ آنچه از ديگران زشت مىدارى ،از خود نيز زشت
بدار .آنچه از مردم به تو مىرسد وخشنودت مىسازد ،سزاوار است كه از تو نيز
به مردم همان رسد .آنچه نمى دانى مگوى ،هر چند ،آنچه مىدانى اندك باشد ،و
آنچه نمىپسندى كه به تو گويند ،تو نيز بر زبان مياور ،و بدان كه خودپسندى،
خالفِ راهِ صواب است و آفتِ خرد آدمى .سخت بكوش ،ولى گنجور ديگران
مباش ،و چون راهِ خويش يافتى ،به پيشگاه پروردگارت بيشتر خاشع باش»(.)1
* چگونه [امورِ] دنيا و آخرت به خواست امام است و هر طور که بخواهند در آن
تصرف میکنند ،در حالی که مالک سود و زیانِ خود نيستند ،و باید کار کنند و از
وسایلِ [روزمرۀ زندگی] استفاده کنند؟ بیشک آنها معصوم نيستند

حضرت على فرمود« :بدان راهى پر مشقت و بس طوالنى در پيش روى
دارى ،و در اين راه بدون كوشش بايسته ،و تالش فراوان ،و اندازهگيرى زاد و
توشه ،و سبك كردنِ بار گناه ،موفق نخواهى بود .بيش از تحمل خود ،بار
مسئوليتها بر دوش منه ،كه سنگينى آن براى تو عذابآور است .اگر مستمندى
را ديدى كه توشهات را تا قيامت میبرد و فردا كه به آن نياز دارى به تو باز
میگرداند ،كمك او را غنيمت بشمار و زاد و توشه را بر دوش او بگذار؛ و اگر
قدرت مالى دارى بيشتر انفاق كن و همراه او بفرست ،زيرا ممكن است روزى
در رستاخيز در جستوجوى چنين فردى باشى و او را نيابى .به هنگام
بینيازى ،اگر كسى از تو وام خواهد ،غنيمت بشمار ،تا در روز سختى و
 -1نامه .31
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تنگدستى به تو بازگرداند .بدان كه در پيش روى تو ،گردنههاى صعب العبورى
وجود دارد ،كه حال سبكباران به مراتب بهتر از سنگينباران است ،و آن كه كُند
رود حالش بدتر از كسی است كه شتاب میورزد؛ و سرانجامِ حركت ،بهشت و
يا دوزخ خواهد بود ،پس براى خويش قبل از رسيدن به آخرت ،وسائلى مهيا
ساز ،و جايگاه خود را پيش از آمدنت آماده كن ،زيرا پس از مرگ ،عذرى
پذيرفته نمیشود ،و راه باز گشتى وجود ندارد»(.)1
* انكار اینكه دنيا و آخرت به خواستِ امام است و هر طور بخواهد در آن تصرف
مىکند

حضرت على فرمود« :هرگز خداوند انسانى را به بهشت نمىبرد كه
مرتكب عملى شده باشد كه ملكى را به سبب آن از بهشت رانده است .حكم او
بر اهل آسمانها و مردم روى زمين يكسان است؛ و ميان خدا و هيچيك از
بندگانش مصالحهاى نيست كه چيزى را كه برهمه جهانيان حرام كرده بر آن
بنده مباح نموده باشد»(.)2
همچنين حضرت على فرمود« :دو چيز در زمين ماية امان از عذاب خدا
بود :يكى از آن دو برداشته شد ،پس ديگرى را دريابيد و بدان چنگ زنيد ،اما
امانى كه برداشته شد ،رسول خداص بود و امانِ باقيمانده ،استغفار است ،كه
خداى بزرگ در آيه  33سوره انفال میفرمايد:
ۡ
َ
ح
َّلل ِِلح َعذ َِب حه ۡم َوأ َ َ
نت فِيه ۡم َو َما ََك َن ٱ َّ ح
﴿ َو َما ََك َن ٱ َّ ح
َّلل حم َعذ َِب حه ۡم َوه ۡم ي َ ۡس َتغفِ حرون
ِ ۚۡ
[ ﴾٣٣األنفال.]33 :

 -1همان.
 -2خطبه .192

آنچه از گفتار ایشان درباره توحيد و ویژگیهای آن آمده است

17

«و[لى] تا تو در ميان آنان هستى خدا بر آن نيست كه ايشان را عذاب كند و تا آنان

طلب آمرزش مىكنند خدا عذابكننده ايشان نخواهد بود»(.)1
* کالم ایشان با این اعتقاد در تضاد است که حوادث دنيوی را به ائمه نسبت
میدهند

امام علی در طلب باران چنين دعا كرد« :خداوندا ،كوههاى ما از بىآبى
از هم شكافته و زمين ما به صورت غبار در آمده است؛ چهار پايان ما در
عطشند و در خوابگاه خويش متحيرند؛ همچون زنانِ بچهمرده ناله سر دادهاند و
از زيادىِ رفت و آمد به سوى چراگاهها و آبشخورها [و نيافتن آب و علف]
خسته شدهاند .بار خدايا ،به ناله گوسفندان و آتش و آه سوزناك شتران رحم
فرما .بار خدايا ،به سرگردانى آنها در راهها و نالههايشان در خوابگاهها ترحم
فرما .الها ،هنگامى بيرون آمدهايم كه خشكسالى پىدرپى به ما هجوم آورده و
ابرهاى به ظاهر پر باران به ما پشت كردهاند؛ تو ماية اميد هر بيچاره و حل كنندة
مشكالت هر طلب كنندهای .در اين هنگام كه يأس و نوميدى بر مردم چيره
شده و ابرها از باريدن باز داشته شده و حيوانات بيابانى رو به هالكت
گذاردهاند ،تو را مىخوانيم و تقاضا داريم كه ما را به [خاطرِ] اعمالمان مؤاخذه
نكنى و ما را به گناهانمان مگيرى؛ رحمتترا بوسيله ابرهاى پر باران و بهاران پر
گياه و گياهان سرسبز و پر طراوت بر ما گستردهدار؛ باران دانهدرشتِ خود را
آنچنان بر ما ببار كه زمينهاى مرده زنده شوند و آنچه از دست رفته است
بازگردد .پروردگارا ،بارانى زندهكننده ،سيرابسازنده ،كامل ،همگانى ،پاكيزه،
پربركت ،گوارا و روياننده از ناحيه خودت بر ما نازل فرما؛ بارانی كه گياهان
 -1حكمت .88
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پربركت و شاخههاى پرثمر به بار آورد و برگهايش سرسبز و خرم باشد ،چنان
كه بندگان ضعيف را به توان رساند و سرزمينهاى مرده را زنده گرداند.
خداوندا ،آبى ده كه تپهها و كوههاى بلند ما را پر گياه سازد و در دامنهها و
دشتها جارى گردد؛ سرزمين ما را بركت بخشد؛ ميوهها با آن به ما روى
آورند؛ حيوانات ما با آن زندگى كنند و سرزمينهاى دورتر از ما نيز با آن
بهرهمند گردند و روستاهاى ما از آن مدد گيرد[ .همه اينها را از بركات گسترده
و بخششهای فراوان خويش ،بر سرزمينهاى فقير و حيوانات وحشى عنايت
فرما[ .خداوندا ]،بارانى دانهدرشت و پىدرپى براى سيرابى گياهان ما فروفرست،
آنچنان كه قطراتش يكديگر را برانند و دانههايش به شدت بر هم كوبيده شوند،
نه رعد و برقى بىباران و ابرى بىثمر ،و نه ابرهاى كوچك و پراكنده ،و نه
دانههايى ريز همراه بادهاى سرد[ ،بلكه بارانى مرحمت كن] كه قحطىزدگان به
نعمت فراوان رسند و به بركت آن ،خشكسالىزدگان زنده گردند؛ زيرا تويى كه
«بعد از نوميدى مردم باران را فرومىفرستى و رحمتت را بر آنها همه جا
گسترش مىدهى و تو سرپرستى هستى كه همه كارهايت ستوده است [اقتباس
از سوره شورى آيه .)1(»]28
* عدم قطعيت ورود کسى به بهشت و دوزخ حتى ائمه[ ،زیرا] آنها هم غيب
نمیدانند

حضرت على فرمود« :پسرم ،بدان تو براى آخرت آفريده شدهاى نه براى
دنيا؛ براى فنا نه بقاى در اين جهان؛ براى مرگ نه براى زندگى؛ [و بدان] كه تو
در منزلى قرار دارى كه هر لحظه ممكن است از آن كوچ كنى؛ در منزلى كه بايد
 -1خطبه .115
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زاد و توشه از آن برگيرى تو در طريق آخرتى ،تو طعمة مرگى؛ همان مرگى كه
هرگز فراركننده از آن نجات نمیيابد و از دست جويندهاش بيرون نمیرود و
سرانجام او را میگيرد .بنابراين از مرگ بر حذر باش؛ نكند زمانى تو را به چنگ
آورد كه سرگرم گناه باشى و تو پيشتر با خود میگفتى كه از اين حال ،توبه
خواهى كرد ،اما او [يعنی مرگ] ميان تو و توبهات حائل میگردد و اينجاست
كه تو خويشتن را به هالكت انداختهاى»(.)1
* انكار آنكه میگویند ائمه همه چيز را میدانند و چيزى از آنان پنهان نيست

حضرت على در سفارش خود به پسرش حسن فرمود ...« :و اگر
نتوانستى به آنچه دوست دارى دستيابى و براى تو آسودگى نظر و انديشه
حاصل نيامد ،بدان كه مانند شترى هستى كه پيش پاى خود را نمىبيند و در
تاريكى گام برمىدارد .كسى كه به خطا مىرود و حق و باطل را به هم مىآميزد،
طالب دين نيست و بهتر آن است كه از رفتن باز ايستد»(.)2
* رد بداء( )3براى خدا و اینكه امامان در هستى دخالت نمیکنند

حضرت على فرمود« :بدان اى فرزند ،اگر پروردگارت را شريكى بود،
 -1نامه .31
 -2همان.
« -3بداء» از اندیشههای بدعتآميز شيعه است .این عقيده میگوید :خداوند متعال در اثر برخی اعمال،
سرنوشت انسانها را -که از پيش تعيين کرده است -تغيير میدهد .به بيان دیگر ،شيعيان رافضی
اعتقاد دارند که سرنوشتشان در دست خودشان است و با تغيير مسير و روش ،قادرند سرنوشت خود را
ً
تغيير دهند .این باور بدین معناست که الله امری را مقرر مینماید و بعدا از آن انصراف میدهد.
(ویراستار)
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پيامبران او هم نزد تو مىآمدند و آثار پادشاهى و قدرت او را مىديدى و افعال
و صفات او را مىشناختى؛ ولى خداى تو -آن گونه كه خود خويشتن را وصف
كرده -خدايى است يكتا؛ كسى در مُلكش با او مخالفتى نكند؛ هرگز زوال نيابد
و همواره خواهد بود؛ پيش از هر چيز بوده است ،كه او را آغازى نيست ،و بعد
از هر چيز خواهد بود ،كه او را نهايتى نيست؛ فراتر از اين است كه پروردگاری
اش به دانستن و شناختن به دل يا به چشم ثابت شود .چون اين را دانستى،
اكنون چنان كن كه از چون تويى شايسته است؛ با وجود خُردى قدر و منزلتش
و اندك بودن تواناييش و فراوانى ناتوانيش و بسيارىِ نيازش بهپروردگارش ،در
فرمانبردارى از او و ترس از عقوبت او و بيم از خشم او .او تو را جز به نيكى
فرمان ندهد و جز از زشتى باز ندارد»(.)1
اين سخن اميرالمؤمنين دليلی است بر نفی ارادة تكوينی از ائمه و اينكه
خداوند متعال از عقيده «بداء» مبرا و منزه است؛ بنابراين تنها به نيكی امر میكند
و فقط از زشتی و بدی بازمیدارد .از اين رو ،چنين نيست كه او كسی را به كار
خير امر نمايد و سپس [نتيجة] آن را برای آن شخص تغيير دهد.
* بيان فضل و ثمرات صلوات بر محمدص و انكار سخنی که میگوید ائمه
واسطه و رابط بين خدا و خلقش هستند

حضرت على فرمود« :هرگاه از خدای سبحان درخواستی دارى ،ابتدا بر
پيامبر اسالمص درود و صلوات بفرست ،سپس حاجت خود را بخواه؛ زيرا
خداوند بزرگوارتر از آن است كه از دو حاجتِ درخواستشده ،يكى را برآورده
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كند و ديگری را روا نكند»(.)1
حضرت على فرمود« :و بدان كه خداوندى كه گنجينههای آسمانها و
زمين به دست اوست ،تو را رخصت دعا داده و خود اجابت آن را بر عهده گرفته
است ،و از تو خواسته كه از او بخواهى تا عطايت كند ،و از او آمرزش طلبى تا
بيامرزدت؛ و ميان تو و خود ،هيچ كس را حجاب قرار نداده و تو را به كسى
وانگذاشت كه در نزد او شفاعتت كند؛ و اگر مرتكب گناهى شدى از توبهات
بازنداشت و در كيفرت شتاب نكرد؛ و چون بازگشتى سرزنشت ننمود و در آن
زمان كه اليق رسوا شدن بودی ،رسوايت نساخت ،و در قبول توبه بر تو سخت
نگرفت و به سبب [جريمة] گناهى كه از تو سرزده به تنگنايت نيفكند ،و از
رحمت خود نوميدت نساخت؛ بلكه بازگشت تو را از گناه را حسنه شمرد؛ و گناه
تو را يك بار كيفر دهد و كار نيكت را ده بار جزا دهد؛ و باب توبه را به رويت
بگشود؛ چون ندايش دهى ،آوايت را مىشنود و اگر به راز سخن گويى ،آن را
مىداند .پس حاجت به نزد او ببر و راز دل در نزد او بگشاى و غم خود به نزد او
شكوه نماى و از او چارة غمهايت را بخواه و در كارهايت از او يارى بجوى و از
گنجينههای رحمت او چيزى بطلب كه جز او را توان عطاى آن نباشد؛ مانند
افزونى در عمر و سالمت در جسم و گشايش در روزى»(.)2
َْح َ
ْ ََ
* تفسير کالم خداى متعالَ ﴿ :وابتغوا إِِلْهِ ال َوسِيلة﴾ [المائدة« ]35 :و به سوی او
وسيلۀ تقرب بجویيد» و معرفی بهترین چيزى که مسلمان به آن توسل میجوید

حضرت على فرمود« :همانا بهترين چيزى كه انسانها میتوانند با آن به
 -1حكمت .361
 -2نامه .31
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خداى سبحان نزديك شوند ،ايمان به خدا و ايمان به جهاد در راهِ خداست ،كه
جهاد قلّه بلند اسالم ،و يكتا دانستن خدا بر اساس فطرت انسانى است .بر
پاداشتنِ نماز ،آيين ملّت اسالم ،و پرداختن زكات ،تكليف واجبِ الهى ،و روزه
ماه رمضان ،سپرى برابر عذاب الهى است؛ و حج و عمره ،نابود كنندة فقر و
شستوشو دهندة گناهان است؛ و صلة رحِم ،ماية فزونىِ مال و طول عمر ،و
صدقههاى پنهانى ،نابودكنندة گناهان است و صدقه آشكارا ،مرگهاى ناگهانى و
زشت را باز میدارد؛ و نيكوكارى از ذلت و خوارى نگه میدارد .به ياد خدا
باشيد كه نيكوترين ذكر است و آنچه پرهيزكاران را وعده دادند آرزو كنيد ،كه
وعده خدا راستترينِ وعدههاست؛ از راه و رسمِ پيامبرتان پيروى كنيد كه
بهترين راهنماى هدايت است؛ رفتارتان را با روش پيامبرص تطبيق دهيد كه
هدايتكنندهترين روشهاست؛ و قرآن را بياموزيد كه بهترين گفتار است و آن
را نيك بفهميد كه بهار دلهاست؛ از نور آن شفا و بهبودى بخواهيد كه شفاى
سينهها[ى بيمار] است؛ و قرآن را نيكو تالوت كنيد كه سودبخشترين
داستانهاست؛ زيرا عالمى كه به غير علم خود عمل كند ،چونان جاهل
سرگردانى است كه از جهل به هوش نمیآيد [از بيمارى نادانى شفا نخواهد
يافت] بلكه حجت بر او قویتر و حسرت و اندوه بر او استوارتر و در پيشگاه
خدا به نكوهش سزاوارتر است»(.)1
دقت كنيد كه در متن باال ،هيچ اشاره به دعای ائمه  -از نزديك يا دور-
وجود ندارد.

 -1خطبه .110

برخى از سخنان حضرت على در مورد امامت و تأيید
خلفاى پیشین
* سخن ایشان دربارۀ هر کسی که خود را پيشواى مردم قرار دهد که داللت
میکند بر نبودن نصی بر امامت یا علم غيب ائمه یا اینكه به آنان وحی میشود

حضرت على فرمود« :هر كه خود را امام و پيشواى مردم قرار میدهد،
بايد پيش از تربيت ديگران ،به تربيت خود پردازد و بايد كه تربيت ديگران به
كردار باشد ،نه به گفتار .كسى كه آموزگار و ادبكننده خويش است ،سزاوارتر
به تعظيم است ،از آنكه آموزگار و ادبكننده مردم است»(.)1
* پارساییِ على در خالفت ،و این دليلی است بر وجود نداشتن نصی دربارۀ
[انتصاب] امامت از طرف خدا یا رسولشص و نشان میدهد که این امر ،به مردم
واگذار شده و از اختيارات آنهاست

حضرت على فرمود« :به خدا كه من نه نسبت به خالفت رغبتى داشتم و
نه به واليت [بر شما] احتياجی؛ اما شما مرا به آن فرا خوانديد و آن را بر من
تحميل نموديد»(.)2
در بخش فضايل صحابة روايات بيشتری در اين مورد خواهيم آورد ،ان شاء اهلل.

 -1حكمت .73
 -2خطبه .205

آنچه از گفتار حضرت على در مورد نفی عصمت از ائمه ذكر
شده است
* از سخنان حضرت على به بعضى فرمانداران خویش ،که در آن سخنانی
میگوید که با اعتقاد به عصمت در تضاد است و نشان میدهد که او حقيقت
[دینداری یا بیایمانی] برخی از فرماندارانش را نمیدانست

حضرت على در نامهاش به «منذر بن جارود» مىفرمايد« :اما بعد،
درستكارى پدرت مرا در انتصاب تو فريب داد و پنداشتم كه تو از روشِ او
پيروى مىكنى و به راه او مىروى ،ولى آن طور كه به من خبر رسيده است ،تو
فرمانبردارى از نفس خود را فرونمینهى  ...كسانى همانند تو هيچ مرزى را
استوار نتوانند داشت»(.)1
* والیِ رعيت ،معصوم نيست ،حتى اگر از ائمه باشد

حضرت على فرمود« :پس خداوند سبحان بعضى از حقوق خود را براى
بعضى از مردم واجب فرمود و هر حقى را برابر پاداش حقى ديگر قرار داد.
بعضى از آن حقوق زمانى واجب مىآيند كه آن ديگر نيز حقى را كه بر گردن
دارد ادا نمايد .بزرگترين حقى كه خداوند تعالى از آن حقوق واجب گردانيده،
حق والى است بر رعيت و حق رعيت است بر والى .اين فريضهاى است كه
خدا اداى آن را بر هر يك از دو طرف مقرر داشته و آن را سبب الفت ميان
ايشان و عزت و ارجمندى دين ايشان قرار داده است .پس رعيت صالح نپذيرد
 -1نامه .71
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مگر آنكه واليان صالح پذيرند و واليان به صالح نيايند ،مگر به راستى و درستى
رعيت .زمانى كه رعيت حق خود را نسبت به والى بگزارد و والى نيز حق خود
را نسبت به رعيت ادا نمايد ،حق در ميان آنها عزت يابد و پايههاى دينشان
استوارى گيرد و نشانههاى عدالت برپا گردد و سنتهاى پيامبرص در مسير
خود افتد و اجرا گردد و در پى آن ،روزگار به صالح آيد و اميد به بقاى دولت
قوت گيرد و دشمنان مأيوس گردند»(.)1
اين سخن امام( جز آن كه زمامداران اصالح گردند) نشان مىدهد كه
اصالحِ زمامامداران ،همان اصالحِ مردم است؛ و اين يعنی فساد زمامداران ،فساد
مردم است .اين نكته نشان میدهد كه در ميان زمامداران ،درستكار و بدكار
وجود دارد و عصمت از شرايط ولىِ امر نيست.
* امام عصمت خود را انكار کرد ،و اگر معصوم بود ،این دعا را نمىخواند و
از [گرفتاری در] فتنه و گمراهى نمىترسيد

«ستايش باد خداوندى را كه شبم را به روز آورد و من نه مردهام و نه بيمارم
و نه رگهايم دچار اضطراب و آفتى است و نه به بدى كردارم مورد بازخواست
هستم؛ نه بىفرزندم نه از دين برگشتهام و نه منكر پروردگارم هستم و نه از
ايمانم نگرانم و نه عقلم آشفته است و نه به عذاب امتهاى پيشين معذبم؛ شب
را به روز مىآورم ،در حالى كه بندهاى بىاختيارم و بر خود ستم كردهام .تو
توانى بر من حجت آورى و من نتوانم در برابر تو عذرى آورم .نتوانم گرفت
جز آنكه تو مرا عطا كنى و نتوانم خويش را از بد نگه دارم مگر آنكه تو مرا نگه
دارى .بار خدايا ،پناه مىبرم به تو ،از اينكه در عين بىنيازيت ،نيازمند و
 -1خطبه .207
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تهيدست بمانم ،يا در عين راهنماييت گمراه گردم ،يا در عين توانمنديت بر من
ستمى رود ،يا در عين آنكه همه كارها به دست توست ،خوار و بىارج گردم.
بار خدايا ،جان مرا نخستين نعمت گرانبهايى قرار ده كه از نعمتهاى گرانبهاى
من مىستانى و نخستين امانتی از امانتهای خود كه از من بازپس مىگيرى .بار
خدايا ،به تو پناه مىبريم از اينكه بخواهيم از سخن تو سر بر تابيم ،يا كيش تو
را وانهيم و به كيش ديگر گراييم ،يا نفسانى پيش از فرا رسيدن هدايتى كه از
سوى تو آمده ،خواهشهاى بر ما چيره گردد»(.)1
و هنگامی كه گروهی پيش رويش او را ستودند ،فرمود« :بار خدايا ،تو از
من به خودم داناترى و من خود را بهتر از ايشان مىشناسم .بار خدايا ،مرا بهتر
از آن دار كه اينان مىپندارند و گناهانى را كه اينان نمىدانند ،براى من بيامرز»(.)2
همچنين مىفرمايد« :بار خدايا ،به تو پناه مىبرم از اينكه ظاهرم در چشم
مردم نيكو جلوه كند و درونم ،كه پنهانش مىدارم ،زشتباشد؛ و در نزد مردم از
روى ريا خودنمايى كنم در كارهايى كه تو از من بدان آگاهترى؛ و خود را در
برابر مردم نيكو جلوه دهم ولى اعمال بدم را نزد تو آورم تا به بندگانت نزديكی
جويم و از خشنودى تو دور گردم»(.)3

 -1خطبه .206
 -2حكمت .100
 -3حكمت .276
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* حضرت على از مردم میخواست که او را نصيحت و با او مشورت کنند ،و
اعتراف به اینكه شاید به خطا رفته باشد ،و در این گفتار ،نكتهای است که با ادعای
عصمت در تضاد است

حضرت على فرمود« :مرا با ارائه ديدگاههاى خيرخواهانة خويش يارى
كنيد؛ اندرزهايى عارى از هر نابكارى و در امان از هر ريب و ريا .به خدا
سوگند كه من به مردم از خودشان سزاوارترم»()1؛
و از خداوند چنين میخواهد« :ما را در حالی در زمرة يارانِ او [پيامبر
اكرمص] محشور گردان ،كه نزد خلق رسوا و خوار نباشيم ،و نه از پشيمانان ،و
نه از كسانی كه از راهِ راست منحرف شدهاند و ما را در زمرة او [يعنی دوستان و
پيروان پيامبر اكرمص] محشور گردان ،در حالى كه به خاطر كردههاى خويش نه
رسوا باشيم و نه شرمسار؛ نه پشيمان و نه منحرف؛ نه پيمانشكن نه گمراه؛ نه
گمراهكننده و نه فريبخورده»(.)2
همچنين حضرت على فرمود« :از گفتن سخن حق و يا مشورت عدالت
آميز خوددارى نكنيد؛ زيرا من [به عنوان يك انسان] خويشتن را مافوق آنكه
اشتباه كنم نمىدانم و از خطا در كارهايم ايمن نيستم ،مگر اينكه خداوند مرا
حفظ كند .من و شما بندگان خداوندى هستيم كه جز او خدايى نيست؛ او
صاحباختيار ماست در آنچه خود بدان اختيار نداريم .خداوند ما را از آنچه
بوديم خارج ساخت و به صالح و رستگارىآورد؛ به جاى گمراهی ،هدايت
بخشيد و پس از نابينايى و كوردلى ،بصيرت و بينايى عطا كرد»(.)3
 -1حكمت .118
 -2خطبه .106
 -3خطبه .216
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نامه ايشان به مالك اشتر هنگامى كه او را به زمامدارى مصر برگزيد« :از
خداوند بزرگ با رحمت گسترده و قدرت برترش در انجام تمام خواستهها
درخواست مىكنيم كه ما و تو را به آنچه موجب خشنودى اوست ،موفق فرمايد،
كه نزد او و خلق ِاو داراى عذرى روشن باشيم؛ و آوازة نيك در ميان بندگانش و
نشانههاى نيك در بالدش و كمال نعمت او و فراوانى كرامتش و اينكه پايان عمر
من و تو را به شهادت و رستگارى ختم فرمايد ،كه همانا ما به سوى او باز
مىگرديم ،با درود به رسول خداص و اهل بيت پاكيزه و پاك او»(.)1
* اگر امام علی معصوم بود یا غيب مىدانست ،پس چرا نياز به استخاره و
نصيحت و پندِ دیگران داشت؟

حضرت على فرمود« :گناهى كه بعد از آن ،مهلت دو ركعت نماز برايم
باشد ،مهم نيست ،چرا كه در اين نماز از خدا عفو و عافيت میطلبم [و توبه
خواهم كرد]»(.)2
و فرمود« :آنچه حق من بر شماست ،آن است به پيمان خود پايبند باشيد و
در حضور و پشتِ سر ،خيرخواه من باشيد .)3(»...
* اگر معصوم بود چنين وصيت نمیکرد؛ و اگر پسرش معصوم بود ،به او سفارش
و موعظه نمىکرد ،زیرا معصوم نيازی به آن ندارد؛ همچنين این گفتار ،در ردّ
غاليانی است که مىگفتند على نمرده است

 -1نامه .53
 -2حكمت .299
 -3خطبه .34
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حضرت على در وصيتش مىنويسد« :از پدرى در آستانة فنا ،معترف به
گذشت زمان ،كه آفتاب عمرش رو به غروب است و خواه ناخواه ،تسليم
گذشتِ دنياست؛ همو كه در منزلگاه پيشينيان ساكن شده و فردا از آن كوچ
خواهد كرد ،به فرزندى آرزومند؛ آرزومند چيزى كه هرگز به دست نمىآيد و
در راهى گام مىنهد كه ديگران در آن گام نهادند و هالك شدند؛ به كسى كه
هدف بيماریهاست ،گروگان روزگار ،در تيررس مصائب ،بنده دنيا ،بازرگان
غرور ،بدهكار و اسير مرگ ،همپيمان اندوهها ،قرين غمها ،آماج آفات و بالها،
مغلوب شهوات و جانشين مردگان»(.)1
* امام مىترسيد که پسرش در گمراهى بيفتد و این با عصمت منافات دارد

حضرت على فرمود« :پس در نيكو ساختنِ منزلگاه خويش بكوش ،و
آخرتت را به دنيا مفروش .در آنچه نمیدانی سخن را واگذار كن ،و آنچه را بر
عهده ندارى ،بر زبان مياور ،و راهى را مرو كه در آن از گمراهى ترسى ،كه هنگام
سرگردانىِ گمراهى ،باز ايستادن بهتر است ،تا در كارهاى بيمناك افتادن»(.)2
* عصمت را از پسرش نفى نموده و او را به شكيبایى و علمآموزی در دین
سفارش مىکند

حضرت على فرمود« :و در هر جا كه باشد ،براى خدا به هر دشوارى تن
در ده و دين را نيكو بياموز و خود را به تحمل ناپسندها عادت ده ،كه بهترين
اخالق شكيبايی كردن در راه حق است»(.)3
 -1نامه .31
 -2همان.
 -3همان.
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* به پسرش سفارش مىکند که به تقواى خدا و پایبندى به فرمان و طاعتش
بماند ،در حالی که امام معصوم نيازی به آن ندارد

حضرت على فرمود« :اى فرزندم ،تو را به ترس از خدا وصيت مىكنم و
به فرمانبرداری از امر او و آباد ساختن دل خود به ياد او و دست زدن در
ريسمان او .كدام ريسمان از محكمتر ريسمانى است كه ميان تو و خداى
توست ،هرگاه در آن چنگ زنى؟ دل خويش به موعظه زنده دار و به
پرهيزگارى و پارسايى بميران و به يقين نيرومند گردان و به حكمت روشن ساز
و به ذكر مرگ خوار كن و وادارش نماى كه به مرگ خويش اقرار كند؛ چشمش
را به فجايع اين دنيا بگشاى و از حمله و هجوم روزگار و كژتابیهاى شب و
روز برحذر دار؛ اخبار گذشتگان را بر او عرضه دار و از آنچه بر سر پيشينيان تو
رفته است آگاهش ساز؛ بر خانهها و آثارشان بگذر و در آنچه كردهاند و آن
جایها كه رفتهاند و آن جایها كه فرود آمدهاند نظر كن؛ خواهى ديد كه از
جمع دوستان بريدهاند و به ديار غربت رخت كشيدهاند و تو نيز يكى از آنها
خواهىبود»(.)1
* همانا پسرش شخصی بود مانند دیگر انسانها؛ اگر او معصوم بود ،نياز به آموزش
نداشت و بيم نداشت که [اخالق و رفتار] او تغيير کند

حضرت على فرمود« :پس همانگونه كه يك پدر مهربان بهترين نيكىها را
براى فرزندش مىخواهد ،من نيز صالح ديدم كه تو را بدين صورت تربيت كنم
و همت خود را بر آن گماشتم ،زيرا عمر تو رو به پيش است و روزگارت رو به
جلو؛ داراى نيتى سالم و روحى با صفا؛ [چنين صالح ديدم] كه در آغاز ،كتاب
 -1همان.
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خدا را همراه تفسيرش به تو بياموزم و بيش از پيش ،به آيين اسالم آشنايت
گردانم تا احكام حالل و حرام آن را فراگيرى و از اين امور به ديگر چيزها
نپرداختم .سپس ترسيدم كه مباد آنچه سبب اختالف عقايد و آراء مردم شده و كار
را بر آنان مشتبه ساخته ،تو را نيز به اشتباه اندازد .در آغاز نمىخواستم تو را به
اين راه كشانم ،ولى با خود انديشيدم كه اگر در استحكام عقايد تو بكوشم بهتر از
اين است كه تو را تسليم جريانى سازم كه در آن از هالكت ايمنى نيست .بدان
اميد بستم كه خداوند تو را به رستگارى توفيق دهد و تو را راه راست نمايد .پس
به كار بستن اين وصيتم را به تو سفارش مىكنم .)1( »...
* عصمت را از پسرش نفی مىکند ،همانا او [مانند دیگرمردم] بیاطالع آفریده
شد ،و این کار ،مخالف این اعتقاد است که :علمِ لَدنّى نزد امامان است

حضرت على مىفرمايد« :پسرم در وصيت من درست بينديش ،بدان كه
در اختيار دارندة مرگ ،همان است كه زندگى در دست او و پديدآورندة
موجودات است؛ همو مىميراند؛ و نابودكننده همان كسی است كه دوباره زنده
مىكند؛ و آن كه بيمار مىكند شفا نيز مىدهد .بدان كه دنيا جاودانه نيست و
آنچنان كه خدا خواسته است برقرار است ،از عطا كردن نعمتها و انواع
آزمايشها و پاداش دادن در معاد و يا آنچه را كه او خواسته است و تو
نمىدانى .اگر دربارة جهان ،و تحوّالتِ روزگار ،مشكلى براى تو پديد آمد ،آن را
به ناآگاهی خود ارتباط ده ،زيرا تو ابتدا نادان و بیاطالع متولد شدى و سپس
علوم را فراگرفتى؛ و چه بسيارند چيزهايی كه تو نمىدانى و انديشهات [دربارة
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آن] سرگردان است ،و بصيرتت بدان راه نمیجويد ،ولی بعدها آنها را میبينی و
مىشناسى»(.)1
نيز فرمود« :به خدايى پناه ببر كه تو را آفريده و روزىات داده و اندامى نيكو
بخشيده؛ و بايد كه پرستش تو خاص او باشد و گرايش تو به او و ترس تو از او»(.)2
* اقرار امام به فقر و تهيدستىِ ائمه و نياز آنها به الگو و رهبر و پيامبر

حضرت على فرمود« :بدان پسرم هيچ كس چون رسول خداص [مردم
را] از خدا آگاهى نداده است ،پس بدان راضى شو كه او را پيشواى خود سازى
و راه نجات را به رهبرى او طی كنی ،همانا من از هيچ اندرزى براى تو كوتاهى
نكردم ،و تو هر قدر هم كوشش كنى و صالح خويش را در نظر بگيرى ،مصالح
خود را آن اندازه كه من درباره تو تشخيص دادهام ،تشخيص نخواهى داد»(.)3
* امام پسرش را وصيت مىکند که از اموری که او را در شبهه مىافكنَد و
باعث گمراهى در دین مىشود دوری کند؛ و این نشانۀ آن است که ائمه عصمت
ندارند

حضرت على فرمود« :پيش از آنكه در اين طريق نظر كنى و قدم در آن
نهى ،از خداى خود يارى بخواه و براى توفيق يافتنت به او روى آور و از هر
چه تو را به شبهه مىكشانَد يا به گمراهيت منجر مىشود ،احتراز كن؛ و چون
يقين كردىكه دلت صفا يافت و خاشع شد و انديشهات از پراكندگى برست و
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همه سعى تو منحصر در آن گرديد ،آنگاه به آنچه در اين وصيت براى تو به
وضوح بيان داشتهام بنگر»(.)1
* عصمت را از پسرش نفی میکند ،زیرا شخص معصوم چيزی را که نابوی دینش
در آن باشد نمیخواهد

حضرت علی فرمود :چه بسا چيزی از خدا بخواهی كه اگر آن را به تو
ارزانی دارد ،باعث تباهیِ دينت شود»(.)2
* عصمت و علم غيب را از ائمه نفى مىکند

حضرت على فرمود« :از پشت گرمى به آرزوها برحذر باش ،زيرا
آرزوها سرماية نابخردان است .نشانة عقل و خرد ،به خاطر سپردنِ تجربههاست
و بهترين تجربهها آن است كه تو را پند دهد؛ و رفتار نرم ،از كَرَم و بزرگوارى
است .فرصت را غنيمت شمار ،پيش از آنكه اندوه گلوگير شود .هرجويندهاى به
هدف نمىرسد؛ و از جمله تبهكارىها ،ضايعكردن توشه و از دستدادنِ معاد
است .هركارى سرانجامى دارد و آنچه برايت مقدر است ،به دست خواهى آورد.
تاجر در خطر است و چه بسا چيزهاى اندك كه بسيار با بركتتر از چيزهاى
زياد هستند»(.)3
همچنين ايشان فرمود« :وقتى كه برادرت را اندرز مىدهى ،چه نيك و چه
ناهنجار ،سخن از سر اخالصگوى و خشم خود اندكاندك فرو خور كه من به
شيرينى آن شربتى ننوشيدهام و پايانى گواراتر از آن نديدهام .با آنكه با تو درشتى
 -1همان.
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كند ،نرمى نماى تا او نيز با تو نرمى كند .با دشمن خود جوانمردی و كرامت
كن كه [از بين انتقام و بخشش] آن شيرينترين پيروزى است .اگر خواستی با
دوست خود قطع رابطه كنی ،جايى براى آشتى بگذار كه اگر روزى بازگشتن
خواهد ،تواند .اگر كسى درباره تو گمان نيك برد ،تو نيز با كارهاى نيك خود
گمانش را به حقيقت پيوند .به اعتمادى كه ميان شماست ،حق دوستت را ضايع
مكن ،زيرا كسى كه حق او را ضايع كنى ،ديگردوست تو نخواهد بود .با كسانت
چنان كن كه بىبهرهترين مردم از تو نباشند .با كسى كه از تو دورى مىجويد،
دوستى مكن؛ و نبايد دوست تو در گسستن پيوند دوستى ،دليلى استوارتر از تو
در پيوند دوستى داشته باشد و نبايد انگيزهاش در بدى كردن به تو از نيكى
كردن به تو بيشتر باشد .ستمِ آنكه بر تو ستم روا مىدارد در چشمت بزرگ
نيايد ،زيرا در زيان تو و سود خود مىكوشد .پاداش كسى كه تو را شادمان
مىسازد ،بدىكردن به او نيست»(.)1
* سخنانی دیگر که عصمت را نفی میکند

حضرت على فرمود« :استدالل كن ،چرا كه امور شبيه يكديگرند .از
كسانى مباش كه پند و اندرز به آنها سود نمىبخشد مگر آن زمان كه سخت در
توبيخ و تنبيه او مبالغه كنى ،چرا كه عاقالن با اندرز و آداب پند مىپذيرند ،اما
چهارپايان با كتك زدن؛ همّ و غمها را با سپرِ صبر و نيكباوری [به خدا] از
خود دور ساز .كسى كه ميانهروى را ترك كند از راه حق منحرف شده .يار و
همنشين در حكم خويشاوند است .دوست آن است كه در نبود انسان حق
 -1همان.
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دوستى رارعايت كند .هوا و هوس شريك كورى است .چه بسا بيگانگانی كه از
خويشاوندان نزديكترند و خويشاوندانى كه از هر كس دورتر مىباشند .غريب
كسى است كه دوست نداشته باشد .كسى كه از حق تجاوز كند در تنگنا قرار
میگيرد .آن كس كه به ارزش خود اكتفا كند [و اندازه نگه دارد] برايش پايدارتر
و پايندهتر خواهد بود .مطمئنترين دستاويزی كه میتوانى به آن چنگ بزنى
وسيلهاى است كه بين تو و خدايت ايجاد رابطه كند .كسى كه به كار تو اهميت
نمیدهد ،در حقيقت ،دشمن توست .گاه میشود كه نااميدى ،نوعى وصول به
مقصد [و نعمت] است؛ و اين امر هنگامی است كه طمع موجب هالكت
شود( .)1چنان نيست كه هر عيب پنهانى آشكار شود و همه فرصتها به نتيجه
رسد .گاه میشود كه بينا به خطا میرود و نابينا به مقصد میرسد .شر و بدى را
به تأخير افكن ،زيرا هر وقت بخواهى میتوانى انجام دهى .بريدن از جاهل
معادل پيوند با عاقل و هوشيار است .كسى كه از مكر زمان ايمن بماند زمان به
او خيانت خواهد كرد و كسى كه آن را بزرگ بشمارد ،او را خوار خواهد
ساخت .چنين نيست كه هر تيراندازى به هدف بزند .آن گاه كه حكومت تغيير
كند و دگرگون شود ،زمانه دگرگون خواهد شد .پيش از حركت به سوى سفر
درباره همسفرت جستجو و تحقيق كن و پيش از گرفتن منزل ،درباره
همسايهات»(.)2
امام در حديثی طوالنی فرمود ...« :سپس رسول خداص برخاست كه
 -1منظور آن است که چه بسا رسيدن به آرزو و دستيابی به خواستۀ خویش در دنيا ،باعث هالک فرد
میگردد؛ اگر چنين است ،محروم شدن بهتر از به دست آوردن است( .ویراستار)
 -2همان.
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برود .پس فاطمه‘ به او گفت« :پدر جان ،توانِ كارهای خانه را ندارم .برای
من خدمتكاری بگير كه برايم كار كند و در كارهای خانه به من كمك كند» .پس
پيامبرص به او گفت« :ای فاطمه ،آيا چيزی بهتر از مستخدم نمیخواهی؟» علی
به فاطمه گفت« :بگو بله» .او گفت« :پدر جان ،بهتر از خادم؟» پيامبر فرمود« :هر
روز خدا را  33بار تسبيح بگو و  33بار حمد بگو و  34بار تكبير بگو .پس
اين ذكر ،به زبان صد بار است و در محاسبه كارهای خير ،هزار بار»(.)1
اين حديث ،كه نشان میدهد كه آنان كاری را كه بهتر بود ،انجام ندادند ،و
اينكه علی به او گفت كه چه پاسخ دهد ،در تضاد با عقيدة عصمت است.
همچنين در داستانی طوالنی از ابوذر چنين نقل شده است:
«من و جعفر بن ابیطالب از مهاجران سرزمينِ حبشه بوديم .به جعفر كنيزی
هديه دادند كه ارزشش چهار هزار درهم بود .وقتی به مدينه رسيديم ،جعفر آن
كنيز را به علی هديه كرد ،تا خدمتكار او باشد .علی هم او را به منزل
فاطمه‘ برد .روزی فاطمه‘ به خانه رفت و علی را در اتاق آن كنيز
ديد و پرسيد« :ای اباالحسن ،آيا [با او] كاری كردهای؟» وی جواب داد« :نه ،به
خدا قسم ،ای دختر محمدص ،كاری نكردهام .حال میخواهی چه كنی؟» او
جواب داد« :اجازه بده تا به خانه پدرم رسول خداص بروم» .علی گفت:
«اجازه میدهم» .پس روسری و روبنده خود را بست و به سوی خانه پيامبر
رفت .جبرئيل پايين آمد و گفت« :ای محمد ،خداوند به تو سالم رسانده و
میگويد كه فاطمه به سوی تو میآيد تا از علی شكايت كند .پس شكايت او را
دربارة علی قبول نكن» .وقتی فاطمه وارد شد ،پيامبرص پرسيد« :آمدهای كه از
 -1أربلی ،کشف الغمة 373/1 ،و مجلسی ،بحاراالنوار.134/43 ،
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علی شكايت كنی؟» او پاسخ داد« :به خدای كعبه قسم كه آری» پيامبرص به
وی فرمود« :پيش او بازگرد و بگو كه به خاطر رضايتِ تو رویِ مرا زمين
زدند»»(.)1
اين داستان نشان میدهد كه فاطمه‘ عصمت نداشت و پيامبر اكرمص
علم غيب نمیدانست ،زيرا جبرئيل به پيامبرص خبر داد كه فاطمه چه
میخواهد ،و اينكه علی فاطمه را خشمگين كرد ،در حالی كه او كسی است
كه خداوند از غضب او غضبناك میشود.
* به فرزندش وصيت مىکند که همانند مهاجرانِ نخستينِ اهلبيت ،واجبات
خداوند را انجام دهد

حضرت على فرمود« :و بدان اى فرزند ،كه بهترين و محبوبترين
چيزى كه از اين اندرز فرا مىگيرى ،ترس از خداست و اكتفا به آنچه بر تو
واجب ساخته و گرفتن شيوهاى كه پيشينيانت ،يعنى نياكانت و نيكان خاندانت،
بدان كار كردهاند ،زيرا آنان همواره در كار خود نظرمىكردند ،همانگونه كه تو
بايد نظر كنى و به حال خود مىانديشيدند ،همانگونه كه تو بايد بينديشى تا
سرانجام به جايى رسيدند كه آنچه نيكى بود ،بدان عمل كردند و از انجام آنچه
بدان مكلف نبودند ،باز ايستادند .پس اگر نفس تو از به كار بردن شيوه آنان سر
باز مىزند و مىخواهد خود حقايق را دريابد -چنانكه آنان دريافته بودند -پس
بكوش تا هر چه طلب مىكنى از روى فهم و علم باشد ،نه با گرفتاری در ورطة
شبهات و پرداختن به بحث و جدل بيهوده»(.)2
 -1صدوق ،علل الشرائع63/1 ،؛ مجلسی ،بحاراالنوار  207/39و حق اليقين 203 ،و .204
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اين سخن – همان طور كه برخی شارحان نهجالبالغه نيز گفتهاند -نشان
میدهد كه میتوان از راه و شيوة كسانی به غير از ائمه نيز پيروی نمود؛ بزرگانی
همچون حمزه ،جعفر ،عباس و عبيدة بن حارث بن عبدالمطلب.
* به فرزندش وصيت مىکند در بيانِ حق شجاع باشدکه این سخن ،عمل به تقيه
را به طور کامل نفی میکند

حضرت على فرمود« :به نيكىها امر كن و خود نيكوكار باش ،و با دست
و زبان بدیها را انكار كن ،و بكوش تا از بدكاران دور باشى ،و در راه خدا
آنگونه كه شايسته است تالش كن ،و هرگز سرزنش مالمتگران تو را از تالش
در راه خدا باز ندارد»(.)1

 -1همان.

آنچه از كالم على در فضايل صحابه آمده است
* اقرار مىکند که اهل بيت همواره پيشگام دفاع از صحابه بودند؛ به همين
دليل ،در جنگها حضرت رسولص آنها را جلو مىفرستاد

حضرت على فرمود« :آنگاه كه جنگ به اوج میرسيد و سرباران
زمينگير میشدند ،پيامبر اسالمص اهلبيت ِخود را [به ميدان جنگ] پيش
مىفرستاد تا به وسيلّ آنها ،اصحابش را از سوزشِ شمشيرها و نيزهها حفظ
فرمايد»(.)1
* شهادت عادالنۀ وى درباره کسانى که قبل از او در ميان مردم حاکم بودند ،و
آنها خلفای سهگانه هستند

وقتى كه در زمان خالفتش مالك اشتر نخعی را فرمانده مصر قرار داد ،به او
فرمود« :آنچه بر تو الزم است ،آن است كه حكومتهاى دادگستر پيشين،

سنتهاى باارزش گذشتگان ،روشهاى پسنديدة رفتگان ،و آثار پيامبرص و
واجباتى را كه در كتاب خداست ،همواره به ياد آورى ،و از آنچه ما بدان عمل
كردهايم پيروى كنى؛ و براى پيروى از دستورهای اين عهدنامهاى كه براى تو
نوشتهام و با آن حجت را بر تو تمام كردهام ،تالش كن ،تا اگر نفس سركشى
كرد و بر تو چيره شد ،عذرى نزد من نداشته باشى»(.)2

 -1نامه .9
 -2نامه .53
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* ابوبكر و عمرب را مىستاید ،فضل آنها را بيان ،و برایشان دعا مىکند

حضرت على فرمود« :به جانم سوگند ،جايگاه آن دو در اسالم ،رفيع
است ،و زشتگويى دربارة آنها زخمى بزرگ بر پيكر اسالم است .خداوند
بيامرزدشان و پاداشی نيك ،بهتر از آنچه كه عمل كردند به آنها بدهد»(.)1
* ابوبكر و عمرب دوستان عزیز امام علی و رهبرانِ هدایتگر و دو شيخِ
اسالم بودند

مردى از قريش از حضرت على پرسيد« :شنيدم كه در ابتدای خطبهات
گفتی« :خدايا ،ما را اصالح نما ،چنانكه خلفاى راشدين را اصالح كردى»؛ آنها
چه كسانی هستند؟» فرمود« :دو دوست عزيز و عموهاى من ابوبكر و عمر،
رهبران هدايتگر و دو شيخ اسالم ،و دو مردِ قريش و دو پيشوا بعد از
رسولص؛ هركس به آنها اقتدا كرد[ ،از فتنهها] نجات يافت ،و هر كه از راه و
روشِ آنها پيروى كرد ،به راه مستقيم هدايت شد»(.)2
* مخالفت با ابوبكر و عمرب را نمىپذیرد

حضرت على درحالی كه دربارة مسئله فدك صحبت مىكرد فرمود« :من
از خدا شرم دارم كه چيزى را رد كنم كه ابوبكر آن را منع كرد و عمر آن را
جارى ساخت»(.)3

 -1ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغة.76/15 ،
 -2شریف رضی ،الشافي في اإلمامة.93/3 ،
 -3ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغة 252/16 ،و شریف رضی ،الشافي في اإلمامة.76/4 ،
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* تصریح به اینكه بعد از رسول خداص بهترینِ امت ،ابوبكر و عمرب هستند

حضرت على فرمود« :همانا بهترينِ اين امت بعد از پيامبرش ،ابوبكر و
عمر هستند»(.)1
* اعتراف مىکند که ابوبكر و عمرب دو شخصى بودند که به او پيشنهاد کردند
که با فاطمه‘ ازدواج کند

حضرت على فرمود« :ابوبكر و عمر نزد من آمدند و گفتند :اگر نزد
رسولص رفتی ،از [ازدواجت با] فاطمه سخن به ميان آور»(.)2
* مدح و ثناى ابوبكر صدیق و خالفت او

حضرت على فرمود« :پس ابوبكر زمام امور را به عهده گرفت؛ در جای
خود ،آسانگيری و به جای خود ،شدت عمل نشان داد و امور را به خوبی پيش
برد و درستی و راستی پيشه كرد و ميانهرو بود .با او از راه خيرخواهی
مصاحبت و همراهی كردم و در آنچه خدا را فرمان میبُرد ،با كوشش تمام از
وی اطاعت نمودم؛ و من مانند كسی كه به يقين رسيده طمع ندارم – چنانچه
برای او [ابوبكر] اتفاقی بيفتد ،در حالی كه من زندهام -كه كار خالفت ،كه من
دربارهاش با وی اختالف نظر داشتم ،به من بازگردد؛ و مانند كسی كه به او
اميدوار نيست ،از او مأيوس نشدم؛ و اگر نبود به خاطر دوستیای كه ميان او و
عمر وجود داشت ،يقين داشتم كه ابوبكر خالفت را از من [به شخص ديگری]
رد نكرده و نمیسپارد؛ پس وقتی كه در بستر مرگ افتاد ،در پی عمر فرستاد و
 -1شریف رضی ،الشافي في اإلمامة.113/3 ،
 -2شيخ طوسی ،األمالي ،ص.39
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مسئوليت را بدو سپرد؛ در نتيجه ،ما [موضوع خالفت عمر] را شنيديم و اطاعت
كرديم و نصيحت نموديم»(.)1
* بيعت با ابوبكر و بيان فضل او

حضرت على فرمود« :همانا مىبينيم كه ابوبكر مُحقترين مردم به
خالفت است ،او يارِ غار است و ما سنتی را برای او میشناسيم؛ و رسول
خداص به او امر كرد كه پيشنماز مردم شود ،درحالى كه خودش زنده بود»(.)2
* تأکيد بر بيعت با ابوبكر صدیق همانطور که مهاجرین و انصار با او بيعت
کردند

حضرت على فرمود« :در آن هنگام نزد ابوبكر رفتم و با او بيعت كردم و
درآن امور قيام كردم  ...ابوبكر[ زمام] آن امور را به دست گرفت؛ در جای
خود ،آسانگيری و به جای خود ،شدت عمل نشان داد و امور را به خوبی پيش
برد و درستی و راستی پيشه كرد و ميانهرو بود؛ با او از راه خيرخواهی
مصاحبت و همراهی كردم و در آنچه خدا را فرمان میبُرد ،با كوشش تمام از
وی اطاعت نمودم»(.)3
* اقرار به رهبرى آنانكه قبل از او بودند و درست بودنِ بيعت با آنها

حضرت على فرمود« :اى مردم ،سزاوارترين كس به خالفت ،قوىترين
مردم نسبت به آن است و داناترين آنها به فرمانهاى خدا؛ پس اگر شخص
 -1ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه 95/6 ،به بعد.
 -2ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه.50/1 ،
 -3مجلسی ،بحار االنوار.568/33 ،
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آشوبگرى به فتنهانگيزى برخيزد ،از او خواسته مىشود كه به سوی حق
بازگردد ،و اگر امتناع ورزد بايد با او به نبرد پرداخت .به جان خودم سوگند ،اگر
قرار باشد امامت و خالفت جز با حضور همة مردم انجام نپذيرد ،هرگز راهى به
سوى آن نتوان يافت [يعنى هيچگاه صورت نخواهد گرفت] ولى كسانى كه اهل
آن هستند و آن را پذيرفتهاند ،كسانى را كه هنگام تعيين امام حاضر نبودهاند به
پذيرفتن آن وامىدارند؛ سپس روا نيست كسى كه حاضر بوده از بيعت خود
بازگردد و آنكه غايب بوده ديگرى را اختيار كند .آگاه باشيد من با دو كس
مىجنگم :نخست آن كس كه به ناحق ادعا كند و چيزى را كه حق او نيست
بخواهد؛ و ديگر آن كس كه از دادن حقى كه بر گردن او است امتناع ورزد»(.)1
* به رهبرى ابوبكر و عمر و عثمان و اساس شورا معترف است و اینكه هر کس
در رهبرى ایشان تردید کند ،در رهبرىِ علی تردید کرده است و سخنی
است در ستایشِ مهاجرین و انصار

حضرت على فرمود« :همانا كسانى با من بيعت كردهاند كه با ابابكر و
عمر و عثمان با همان شرايط و كيفيت بيعت كردند ،پس آن كه در بيعت
حضور داشت ،نمىتواند [خليفه] ديگری انتخاب كند ،و آن كس كه غايب بود
نمىتواند بيعت مردم را نپذيرد .همانا شوراى مسلمين از آنِ مهاجرين و انصار
است ،پس اگر گِرد كسی جمع شدند و او را امام خود خواندند ،خشنودى خدا
هم در آن است؛ حال اگر كسى كارِ آنان را نكوهش كند يا بدعتى پديد آورد ،او
را به جايگاه بيعت قانونى باز مىگردانند ،اگر سر باز زد ،با او پيكار مىكنند،

 -1خطبه .173
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زيرا كه به راهِ مسلمانان در نيامده است؛ خدا هم او را در گمراهیاش رها
مىكند»(.)1
و فرمود« :شما با من بر همان اساس بيعت كرديد كه با ديگران پيش از من
بر اساس آن بيعت نموديد .مردم پيش از آنكه بيعت كنند ،صاحب اختيارند; اما
هنگامى كه بيعت كردند ،ديگر اختيارى [در نافرمانى] براى آنان نيست»(.)2
اين امر نشان میدهد كه تعيين رهبر به وسيلة مهاجرين و انصار موردِ رضاى
خداوند است؛ همچنين بيان میكند كه اگر كسى با آنها مخالفت كرد ،به خاطرِ
پيروى كردن راهى غير از راهِ مسلمانان ،با او جنگ خواهد شد.
* ستایشِ او از عمر بن الخطاب

حضرت على فرمود[« :خداوند] سرزمينى را كه فالنی از آنجا برخاسته
است ،بركت دهاد؛ كجىها را راست كرد و بيمارىها را عالج نمود ،و سنت را
بر پاداشت و فتنه را پشت سر افكند؛ پاكدامن و كمعيب از اين جهان برفت .به
نيكىهاى آن دست يافت و از بدىهايش دورى كرد؛ اطاعت خدا را به جا
آورد ،و از او ترسيد؛ بار سفر بست و درگذشت؛ مرا در راههاى گوناگون رها
كرد ،كه گمراهان در آن راه نمىيابند؛ و آنانكه راه يافتهاند ،بر سرِ يقينِ خويش
نمىمانند»(.)3
زمانی كه عمر بن الخطاب درباره رفتن به نبرد روم با او مشورت مىكرد
فرمود« :خداوند به پيروان اين دين وعده داده و بر عهده گرفته كه اسالم را سر
 -1نامه .6
 -2شيخ مفيد ،اإلرشاد.243/1 ،
 -3خطبه .228
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بلند ،و نقاط ضعفآنها را بر طرف سازد.آن كس كه آنان را در آن هنگام كه
اندك بودند يارى كرد و در آن موقع كه در اثر كمى نفرات نمىتوانستند از خود
دفاع كنند از آنها دفاع نمود ،همو زنده است؛ هرگز نمیميرد .ولى تو اگر شخصاً
به سوى دشمن حركت كنى و مغلوب گردى ،براى شهرهاى دوردست
مسلمانان پناهى نمىماند [و اگر تو در ميدان جنگ كشته شوى ،پيش از آن كه
مردم با ديگرى بيعت كنند] كسى نيست كه به او مراجعه كنند .پس مرد جنگ
آزمودهاى را به سوى آنها بفرست و گروهى را با او همراه ساز كه مشكالت و
سختیهاى جنگها را ديده و خيرخواه و نصيحتپذيرند .پس اگر خداوند
پيروزى داد همان است كه تو مىخواهى؛ و اگر نشد ،تو مدافع مردم و پناه آنها
خواهى بود»(.)1
زمانی كه عمرا براى آنكه شخصاً به جنگ با ايرانيان برود با حضرت
على مشورت كرد ،ايشان فرمود« :پيروزى و شكست در اين امر [جهاد]
بستگى به زيادی و كمى جمعيت ندارد؛ اين دينخداست كه آن را پيروز
ساخت و سپاه اوست كه آن را آماده و يارى كرد تا به آنجا رسيد كه بايد برسد؛
و به هر جا كه بايد طلوع كند ،طلوع نمود ،از ناحية خداوند به ما وعده پيروزى
داده شده و میدانيم خداوند به وعدة خود جامه عمل خواهد پوشانيد و سپاه
خويش را يارى خواهد فرمود .موقعيت زمامدار ،همچون ريسمانى است كه
مهرهها را در نظام مىكشد و آنها را جمع كرده و ارتباط مىبخشد؛ اگر ريسمان
از هم بگسلد ،مهرهها پراكنده میشوند و هر كدام به جايى خواهد افتاد و سپس
هرگز نميتوان همه را جمعآورى نمود و از نو نظام بخشيد .عرب امروز گرچه
 -1خطبه .134
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از نظر تعداد كم ،اما با پيوستگى به اسالم ،فراوان است و با اتحاد و اجتماع و
هماهنگى عزيز و قدرتمند است .بنابراين تو همچون محور آسياب باش ،و
جامعه را بوسيلهاى مسلمانان عرب به گردش درآور و با همكارى آنها در نبرد،
آتش جنگ را براى دشمنان شعلهور ساز؛ زيرا اگر شخصاً از اين سرزمين خارج
شوى ،عرب از اطراف و اكناف سر از زير بارِ فرمانت بيرون خواهند برد [و آن
گاه خواهى يافت] كه آن چه پشت سر گذاشتهاى مهمتر از آن است كه در پيش
رو دارى .اگر چشم عجمها فردا بر تو افتد خواهند گفت :اين اساس و ريشة
عرب است؛ اگر قطعش كنيد راحت مىشويد ،و اين فكر آنها را در مبارزه با تو
و طمع در نابوديت ،حريصتر و سرسختتر خواهد ساخت»(.)1
همچنين فرمود« :او فرمانروايیِ امور مردم را به دست گرفت ،پس آنان را
سامان داد و خود پايمردی كرد تا دين استقرار يافت»(.)2
* آرزو داشت کارهایی را که عمر در طول خالفتش انجام داده بود ،انجام
دهد و اینچنين به مالقات خداوند برود

حضرت على بر عمر فاروق وارد شد ،در حاليكه در كفن پيچيده
شده بود؛ پس فرمود« :زمانی كه خدا را مالقات میكنم ،در روى زمين از اين
كفن پيچى كه مىبينيد كسى نيست كه بيشتر دوست داشته باشم پروندة اعمالم
مانند او باشد»(.)3
 -1خطبه .146
 -2حكمت  .459ابن ابی الحدید معتقد است که این فرد ،عمر بن خطاب است؛ شرح نهج البالغه،
.218/20
 -3ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه.193/12 ،
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* بيعت ایشان با عمر و وفادار ماندن در بيعت

حضرت على فرمود« :با عمر بيعت كردم همانطور كه شما با او بيعت كرديد،
و به بيعت با او وفادار بودم تا كشته شد .او مرا ششمين نفر [از شورای شش نفرة
تعيين خليفه] قرار داد ،و وارد آن [شورا] شدم ،زمانی كه او مرا وارد كرد»(.)1
* اقرار ایشان به اینكه عثمانبنعفان در مخارج ازدواجش با فاطمهل به او
کمک کرد

حضرت على فرمود« :وقتى كه تقاضاى ازدواج با فاطمه را به حضرت
رسولص عرض كردم ،به من فرمود« :زره خود را بفروش تا آنچه مصلحت تو
و دخترم فاطمه است برايتان آماده نمايم» .زرهم را برداشتم و به بازار رفتم و آن
را به چهارصد درهم سياه به عثمان بن عفان فروختم؛ وقتى پول را از او
گرفتم و زره را از من گرفت ،به من گفت« :اى اباالحسن ،آيا من به زره
شايستهتر از تو نيستم و تو به درهمها شايستهتر از من نيستى؟» گفتم« :همينطور
است» .گفت« :اين زره ،هديه من به توست» .زره و درهمها را گرفتم و خدمت
رسول خداص رفتم و آنها را نزد ايشان گذاشتم و ماجراى خود و عثمان را به
او خبر دادم؛ پيامبرص براى او دعا كرد»(.)2
* ستایشِ عثمان بن عفان به خاطر ازدواجش با دختر رسول اهللص

حضرت على فرمود« :هيچگاه پسر «ابوقُحافه» [ابوبكر] و پسر «خطاب»
[عمر] در انجام اعمال نيك از تو سزاوارتر نبودند؛ تو به رسول خداص از نظر
 -1شيخ طوسی ،األمالي ،ص.507
 -2مجلسی ،بحاراالنوار.130/43،
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پيوند خويشاوندى ،از آن دو نزديكترى؛ تو به دامادى او مرتبهای يافتی كه آن
دو نيافتند»(.)1
* دفاع او از عثمان
حضرت على فرمود« :به خدا سوگند ،من آن قدر از او دفاع كردم كه
ترسيدم گناهكار باشم»(.)2
* اقرار ایشان به فضلِ مهاجرین و انصار بدون استثنا و اینكه آنها اهل فضل و
پيشگامان اسالم هستند

حضرت على در نامهاش به معاويه فرمود« :مگر نمىبينى -نه اينكه
بخواهم خبرت دهم بلكه به عنوان شكر و سپاسگزارى نعمت خداوند
مىگويم -كه جمعيتى از مهاجران و انصار در راه خدا به شهادت رسيدند و هر
كدام داراى مقام و مرتبتى بودند؛ اما هنگامى كه شهيد ما [حضرت حمزهس] به
شهادت رسيد ،به او لقب سيدالشهداء [آقاى شهيدان] دادند و رسول اهللص
هنگام نماز بر وى [به جاى پنج تكبير] هفتاد تكبير گفت.)3(».
و گفت« :آنها كه پيشرو بودند [انصار] به خاطر پيشرو بودنشان پيروز شدند
و مهاجران اوليه به فضل و كرامت خود رفتند .)4(»...

 -1خطبه .164
 -2خطبه .240
 -3نامه .28
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و گفت« :و در مهاجرين خيرِ بسياری است كه میشناسی؛ خداوند به آنها
بهترين پاداش را دهد»(.)1
و گفت« :در ركاب پيامبر خداص بوديم؛ پدران و فرزندان و برادران و
عموهاى خود را مىكشتيم و اين كار جز به ايمان و تسليم ما نمىافزود؛ چرا كه
بر راه راست بوديم و بر سوزش آالم شكيبايى مىورزيديم و در جهاد با دشمن
با جديت ايستاده بوديم .گاهی مردى از ما و مردى از دشمنان ما مردانه پنجه
درمىافكندند تا كدام يك جام مرگ را به ديگرى بچشاند؛ گاه ما بوديم كه جام
مرگ از دست دشمن مىگرفتيم و گاه دشمن بود كه جام مرگ از دست ما
مىگرفت .چون خداوند صداقت ما را درپيكار ديد ،دشمن ما را خوار و زبون
ساخت و ما را پيروزى داد .تا اسالم استقرار يافت و از خوف دشمنان آرميد و
در منزلگاههاى خود مأوا گزيد .سوگند به جانم ،اگر شيوه و سيرت شما را پيش
گرفته بوديم ،حتى ستونى از اين بنا برپا نمىشد ،و از درخت اسالم شاخه ترى
نمىروييد .به خدا سوگند ،آنچه زين پس مىدوشيد خون خواهد بود و نصيبى
جز پشيمانى نخواهيد برد»(.)2
* تأسف از رفتن مهاجران و انصار و شكایت امام از شيعيانش به خاطر یاری
نكردن او

حضرت على فرمود« :كجايند مردمى كه به اسالم دعوت شدند و
پذيرفتند؟ قرآن را تالوت كردند و آنچنان كه بايد آن را شناختند؟ به سوى
جهاد برانگيخته شدند و عاشقانه همچون عشق ماده شتر به فرزندانش ،به سوى
 -1مجلسی ،بحاراالنوار.112/33،
 -2خطبه .56
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آن به راه افتادند؛ غالف شمشيرها را كنار انداختند و گرداگرد زمين را گروه
گروه و صفبهصف احاطه كردند؛ بعضى شهيد گشتند و برخى نجات يافتند؛
هيچگاه از زنده ماندن كسى در ميدان جنگ شاد نمیشدند؛ در مرگ شهدا
نيازى به تسليت نداشتند؛ بر اثر گريه [از خوف خدا] چشمانشان ناراحت بود و
از زيادى روزه ،شكمهايشان از غذا تهى؛ دعاهاى بسيار لبهايشان را خشك ،و
شبزندهدارى چهرههايشان را دگرگون كرده بود؛ غبارِ خشوع بر چهرهايشان
نشسته بود .آنها برادران من بودند كه رفتند؛ بر ما شايسته است تشنه مالقاتشان
باشيم و از فراقشان انگشت حسرت به دندان بگزيم»(.)1
* پيروان پيامبرص بر گمراهی با هم اتفاق نظر نمیکنند

علی خطاب به خوارج فرمود« :اگر چنين مىپنداريد كه من خطا كرده و
گمراه شدهام ،پس چرا به گمراهى من همه امت محمدص را گمراه
مىشماريد ،آنها را با خطاى من مورد مؤاخذه قرار مىدهيد و به گناه من
تكفيرشان مىكنيد؟ شمشيرهاى خويش را بر دوش گذاشته و گناهكار و بىگناه
را از هم فرق نمىگذاريد [و همه را با يك نظر مىنگريد] در حالى كه مىدانيد
پيامبرص زناكارِ همسردار را سنگسار مىكرد؛ پس از آن به وى نماز مىخواند؛
پس ارث او را ميان خاندانش تقسيم مىنمود؛ قاتل را مىكشت و ميراثش را به
اهلش مىداد؛ دستسارق را مىبريد و زناكار بدون همسر را تازيانه مىزد؛ پس
سهم آنها را از غنائم مىداد و مىتوانستند از زنان مسلمان همسر انتخابكنند؛
بنابراين پيامبر آنها را به خاطر گناهانشان مؤاخذه مىكرد و حق خدا را بر آنها
 -1خطبه .121
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اجرا مىنمود ،اما سهم اسالمى آنها را از بين نمىبرد و نامشان را از دفتر
مسلمانان خارج نمىساخت .شما شرورترين مردميد و كسانى هستيد كه شيطان
شما را از راه راست پرتاب كرده و به سرگردانى محكوم ساخته به زودى دو
گروه درباره من هالك مىگردند :دوستدار افراط كننده ،كه محبت افراطى من،
وى را به غير حق بكشد؛ و دشمن افراطى ،كه از سر دشمنى قدم در غير راه
حق بگذارد [جمعى مرا خدا بدانند و جمعى حتى مسلمان ندانند] .بهترين مردم
درباره من ،گروه ميانهرو هستند؛ از آنها جدا نشويد و همواره همراه بزرگترين
جمعيتها [اكثريتهاى طرفدار حق] باشيد كه دست خدا با جمائت است .از
پراكندگى بپرهيزيد(.»)1
* دلخوری و ناراحتی از پيروانش و ستودنِ مهاجرین و انصار و اینكه آنان هستند
که از دل و جان ایمان آوردند

حضرت على فرمود[« :شاميان] سنگدالن و اوباش و بردگانى اراذلند كه
از هر سو گرد آمدهاند و از گروههاى مختلف تركيب يافتهاند؛ از كسانى هستند
كه سزاوار است بفهمند ،ادب شوند ،آموخته گردند و تربيت شوند؛ از كسانى
هستند كه بايد برايشان قيّم و سرپرستى تعيين كرد و دستشان را گرفت و از
تصرف در اموالشان ممنوع كرد؛ نه از مهاجران هستند و نه از انصار و نه از آنان
كه خانه و زندگى خود را براى مهاجران آماده كردند و از جان و دل ايمان
آوردند»(.)2

 -1خطبه .127
 -2خطبه .238
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* ستایشِ رسای ایشان انصار

حضرت على فرمود« :به خدا سوگند ،آنها اسالم را همچون فرزند در
دامانشان پرورش دادند؛ با دستهاى گشاده و پر سخاوت و زبانهاى گويا و
منطق كوبنده ،با اينكه نياز مادى به آن نداشتند»(.)1
حضرت على فرمود« :ای مردم ،به خدا سوگند كه عده مردم شهر شما
در بين شهرها بيشتر از تعداد انصار در ميانِ عرب است ،و ايشان [يعنی انصار]
آن روز كه رسول خداص به ايشان ارزانی شد ،مانع او و مهاجرينی كه همراه
او بودند نشدند كه دستوراتِ پروردگارش را ابالغ نمايد ،مگر دو قبيله [يعنی
اوس و خزرج] كه چيزی از پيدايش آن دو نمیگذشت و محل تولدشان جای
كوچه عربها قديميتر و كهنتر نبودند .پس زمانی كه پيامبرص و يارانش را پناه
دادند و خدا و دينش را ياری كردند ،اعراب همة آنان را با يك تير هدف
گرفتند ،و يهوديان عليه آنان همقسم شدند ،و با همراهیِ قبايل ديگر ،يكی پس
از ديگری با ايشان جنگيدند .لذا آنان برای ياری دين خدا تنها ماندند و
رشتههای پيمان ميان خود و عرب ،و پيمان ميانِ خود و يهود را گسستند؛ و با
اهل نجد و تهامه و مكه و يمامه و اهل حزن و سهل به جنگ برخاستند و ستون
دين را برپا داشتند ،و زير تازيانههای ستم شكيبايی ورزيدند ،تا آنكه عرب
مديونِ رسول خداص شدند و پيش از آنكه پيامبرص وفات كند ،نور چشم
ايشان بود؛ پس شما در ميان مردم ،بيشتر از مردم عرب در آن زمان هستيد»(.)2

 -1حكمت .465
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* سفارش پيروانش به [حفظ حرمت] اصحاب پيامبرص و دشنام ندادن به آنها

حضرت على فرمود« :دربارة اصحاب پيامبرص به شما سفارش میكنم
كه به آنان دشنام ندهيد ،زيرا آنها ياران رسول خدا هستند و كسانی كه هيچ
بدعتی در دين نياوردند و به بدعتگذاران احترام نگذاشتند .بلی ،رسول اهللص
دربارة آنها مرا سفارش كرد»(.)1
* شهادت درباره این که صحابه با رسول خداص مخالفت نكردند

يكی از يهوديان به امام علی گفت« :شما [مسلمانان] هنوز پيغمبرتان را
دفن نكرديد كه اختالفتان شروع شد»؛ حضرت على در پاسخ فرمود« :ما
دربارة چيزهايی كه از ايشان رسيده است اختالف كرديم ،نه دربارة خود او
[و آموزههايش]؛ اما شما پايتان
َ َ ً َ َ
ٌ
ْ
﴿...اج َعل َلَا إِلها ك َما ل حه ْم آل َِهة

به خشكی نرسيده به پيامبرتان گفتيد:
َ َ َّ ح ْ َ ٌ َ ْ َ ح َ
قال إِنكم ق ْوم تهلون﴾ [األعراف]138 :

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

راستى شما مردمی نادان هستيد»»(.)2
* شهادت او درباره اینكه صحابه شایستهتر به پيامبرص هستند تا دیگران

حضرت على فرمود« :همانا نزديكترين مردم به پيامبران ،كسانی هستند
َّ َ ْ َ
كه به آنچه آوردهاند داناتر باشند؛ سپس اين آيه را تالوت كرد﴿ :إِن أوَل
ِب َو َّاَّل َ َ ح
ِيم ل َ ََّّل َ
اس بإب ْ َراه َ
َّ
ِين َّات َب حعوهح َو َه َذا اَلَّ ُّ
ِين آمنوا [ ﴾...آلعمران]68 :
اَل ِ ِ ِ
ِ
«همانا شايستهترين و نزديكترين مردم به ابراهيم آنها هستند كه از او پيروى
 -1شيخ طوسی ،األمالي ،ص.523
 -2حكمت .317
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كردند ،و اين پيامبر و مؤمنان به اين پيامبر »...؛ سپس فرمود :همانا دوست
محمدص كسی است كه فرمانبردار خداست ،هر چند پيوند نسبى او دور
باشد؛ و دشمن محمدص كسی است كه از فرمانِ خدا سرپيچی كند ،اگرچه
از نزديكان او باشد»(.)1
* ستایش صحابه و سرزنش پيروانش

حضرت على فرمود« :من اصحاب محمدص را ديدهام ،اما هيچكدام از
شما را مانند آنان نمىبينم؛ آنها [در تنگناى مشكالت صدر اسالم] موهايى
پراكنده و چهرههايى غبار آلوده داشتند؛ شب تا به صبح در حال سجده و قيام به
عبادت بودند؛گاه پيشانى و گاه گونهها را در پيشگاه خدا به خاك میگذاردند؛
از وحشت رستاخيز همچون شعلههاى آتش لرزان بودند؛ پيشانى آنها از
سجدههاى طوالنى پينه بسته بود و هنگامى كه نام خدا برده مىشد ،آنچنان
چشمشان اشكبار مىشد كه گريبان آنها تر مىگرديد و همچون بيد كه از شدت
تند باد به خود مىلرزد ،مىلرزيدند؛ [اينها همه] از ترس مسئوليت و اميد به
پاداش الهى بود»(.)2
* گواهی آن حضرت درباره ایمان معاویه و پيروانش و اینكه آنها بر همان روشی
بودند که خود او و یارانش بودند

حضرت على آنچه را كه بين او و اهل صفين گذشته بود حكايت
میكرد و فرمود« :در آغاز ،با گروهی از اهل شام مواجه شديم؛ در ظاهر خدا و
 -1حكمت .96
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پيامبرمان يكی بود ،و دعوتِ ما به اسالم هم يكی بود .در ايمانِ آنها به خدا و
اقرار به [نبوتِ] رسول خداص بر آنها برتر نبوديم و آنها هم بر ما برتر نبودند،
و كار هم يكی بود .آنچه در آن اختالف داشتيم ،خونِ عثمان بود و ما از آن
[حادثه] مُبرّا بوديم»(.)1
امام جعفر صادق از پدرش روايت میكند كه علی به جنگاوران
میگفت« :ما با آنها به دليل تكفيرشان نجنگيديم ،و نه به اين دليل كه ما را
تكفير میكردند ،ولی میديديم كه ما بر حق هستيم ،و آنها هم میديدند كه بر
حق هستند»(.)2
و به اصحابش در صفين فرمود« :من خوش ندارم كه شما دشنامدهنده باشيد،
اما اگر كردارشان را توصيف و حاالت آنان را بازگو مىكرديد ،به سخنِ راست
نزديكتر و عذرپذيرتر بود .خوب بود به جاى دشنام دادن مىگفتيد :خدايا،
خون ما و آنها را حفظ كن؛ بين ما و آنان را اصالح فرما»(.)3
* ستایش او از معاویه و اصحابش ،و سرزنشِ پيروانش که از اهل عراق بودند

حضرت على فرمود« :اى كسانى كه به تن حاضريد و به خرد غايب ،هر
يك از شما را عقيدتى ديگر است؛ فرمانروايانتان گرفتار شمايند؛ فرمانرواى
شما ،خدا را اطاعت مىكند و شما نافرمانیاش مىنماييد؛ و فرمانرواى اهل شام
خدا را نافرمانى مىكند و ايشان سر بر خط فرمانش دارند .دلم مىخواهد معاويه
با من معاملهای كند ،همچون معاملة دينار به درهم :دو تن از شما را از من
 -1نامه .58
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بستاند و يك تن از مردان خود را به من دهد .اى مردم كوفه ،به سه چيز كه در
شما هست و دو چيز كه در شما نيست ،گرفتار شما شدهام؛ اما آن سه چيز :با
آنكه گوش داريد ،كر هستيد و با آنكه زبان داريد ،گنگيد و با آنكه چشم داريد،
كوريد؛ و اما آن دو :نه در رويارويى با دشمن ،آزادگانى صديق هستيد و نه به
هنگام بال يارانى در خور اعتماد .دستهايتان پر خاك باد ،همانند اشترانى
بىساربان هستيد كه هرگاه از يك سو گرد آورده شوند ،از ديگر سو پراكنده
گردند .سوگند به خدا ،گمان آن دارم كه چون جنگ سخت شود و آتش پيكار
افروخته گردد ،از گِرد پسر ابوطالب پراكنده شويد ،همانند جدا شدن زن [به
هنگام زايمان] از فرزندش؛ در حالى كه من از جانب پروردگارم حجت و
گواهى دارم و به راه روشن پيامبرم گام مىزنم .راه من راهى روشن است؛ آن را
گام به گام مىپيمايم و چشم از راه برنمىگيرم ،تا به ورطة باطل نيفتم»(.)1
* اقرار آن حضرت به اینكه اهل شام ،برادران اسالمیِ وی هستند و او آنها را از
امت اسالم بيرون نكرده است

حضرت على فرمود« :اما امروز با پيدايش زنگارها در دين ،كژىها و
نفوذ شبههها در افكار و تفسير و تأويلِ دروغين در دين ،با برادران مسلمان خود
به جنگ خونين كشانده شديم؛ پس هر گاه احساس مىكنيم چيزى باعث
وحدت ماست و به وسيلة آن با يكديگر نزديك مىشويم و شكافها را پر و
باقىماندة پيوندها را محكم مىكنيم ،به آن تمايل نشان مىدهيم ،آن را گرفته و
ديگر راهها را ترك مىگوييم»(.)2
 -1خطبه .97
 -2خطبه .121
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* گواهی ایشان دربارۀ اهل شام که که اهلِ قبله هستند

حضرت على فرمود« :اى بندگان خدا ،شما را به تقوا و ترس از عذاب
خدا توصيه مىكنم زيرا تقوا بهترين چيزى است كه بندگان يكديگر را به آن
توصيه مىنمايند؛ و بهترين پايان كار در پيشگاه خداست .هم اكنون آتش نبرد
بين شما و اهل قبله روشن گشته است و اين پرچم را به دوش نمىكشند جز
افراد بينا ،شكيبا و آگاه به موارد حق؛ بنابراين آنچه را فرمان دادند انجام دهيد و
در برابر آنچه نهى كردند توقف نمايی؛ و در هيچ كارى عجله نكنيد تا بر شما
روشن نشود ،زيرا ما مجاز هستيم آنچه را شما نمىپسنديد [چنانچه خالف
فرمان خدا نباشد] تغيير دهيم»(.)1
* فرمان ایشان به گمانِ نيكو درباره برادران

حضرت على فرمود« :كار برادرت را بر بهترين وجه حمل كن تا زمانى
كه چيزى خالف آن بر تو آشكار آيد؛ و به سخن برادرت گمان بد مبر در حالى
كه براى سخن او محمل نيكو مىيابى»(.)2
* فرمان آن حضرت در شناختن کوشش گذشتگان ،بزرگداشت آنان و گذشت
از اشتباهاتشان

حضرت على فرمود«:و همواره در نظر دار كه هر يك در چه كارى
تحمل رنجى كردهاند ،تا رنجى را كه يكى تحمل كرده به حساب ديگرى
 -1خطبه .173
 -2کلينی ،اصول کافی 162/2 ،و ابن ابی الحدید ،شرح نهجالبالغة .278/18 ،این سخن بدین
معناست که اگر برادر دینی تو کالمی گفت که دو معنای خوب و بد از آن استفاده میشود ،تا میتوانی
آن را توجيه کنی ،این کار را بكن و گمان بد مبر( .ویراستار)
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نگذارى و كمتر از رنج و محنتى كه تحمل كرده پاداشش مده .شرف و بزرگى
كسى تو را واندارد كه رنج اندكش را بزرگ شمرى ،و فرودستى كسى تو را
واندارد كه رنج بزرگش را كوچك به حساب آورى .چون كارى بر تو دشوار
گردد و شبههآميز شود در آن كار به خدا و رسولش رجوع كن؛ زيرا خداى
ِين َ
آم حنوا أَط ح
تعالى به قومى كه دوستدار هدايتشان بود گفته است﴿ :يَا َأ ُّي َها َّاَّل َ
ِيعوا
َ ح
ْ ح
َْ
اَّلل َوأَط ح
َّ َ
ِيعوا َّ
الر حسول َوأ ْو َِل األم ِر مِنك ْم[ ﴾...النساء« ]59 :اى كسانى كه ايمان
آوردهايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبرص و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد»...؛
رجوع به خدا ،گرفتن محكمات كتاب اوست و رجوع به رسول ،گرفتن سنت
جامع اوست؛ سنتى كه مسلمانان را گرد مىآورد و پراكنده نمىسازد»(.)1
حضرت على در بزرگداشت صحابه فرمود« :گروهی كه خداوند
دوستدار هدايتشان بود» سپس به آيه [فوق] اشاره میكند كه در آن ،سخن از
بازگشت به خدا و پيامبر [برای حل اختالفات] است ،ولی به ائمه اشارهای
نكرده است.

 -1نامه .53

آنچه كه امام در نکوهش پیروانش گفته است
* ناراحتی امام از پيروانش و اطاعت نكردن آنها از وی

حضرت على فرمود« :به مردمى گرفتار آمدهام كه چون فرمان مىدهم
اطاعت نمىكنند و چون فرا مىخوانم پاسخ نمىگويند .اى بىريشهها ،چرا در
يارى پروردگارتان درنگ مىكنيد؟ آيا دينىنيست كه شما را با يكديگر متحد
سازد؟ آيا غيرت و حميّتى نيست كه شما را به خشم آورد؟ در ميان شما ايستاده
و بانگ برداشتهام؛ يارى مىطلبم ،ندايتان مىدهم ،مگر به فرياد رسيد .دريغا كه
هيچ سخنى از من نمىشنويد و هيچ فرمانى را به كار نمىبنديد! سرانجام ،پايان
ناگوار كارها پديدار خواهد شد .نپندارم كه به پايمردى شما از كس انتقامى توان
گرفت يا به مقصودى توان رسيد .شما را به يارى برادرانتان فراخواندم؛ ناليديد،
همانند شترى كه از درد ناف بنالد؛ و گرانى و سستى ورزيديد ،همانند شترى كه
پشتش مجروح است و بار بر او نهاده باشند .سپس ،سپاهى اندك مضطرب و
ناتوان به نزد من روانه داشتهايد ،چنان با بىميلى قدم برمىدارند كه گويى به
ديار مرگشان مىبرند»(.)1
* دروغ اهل عراق و تهمت زدنِ آنها به امام

حضرت على فرمود« :اما بعد ،اى مردم عراق ،شما به زن باردارى
مىمانيدكه در آخرين روزهاى دوران حمل ،جنين خود را سقط كند و
 -1نامه .53
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سرپرستش بميرد و بيوگیاش به طول انجامد و ميراثش را بستگان دورش ببرند.
آگاه باشيد! به خدا سوگند من به ميل خود به سوى شما نيامدم ،بلكه از روى
ناچارىبود .به من خبر رسيده كه مىگوييد« :على دروغ میگويد» .خدا شما را
بكشد ،به چه كسى دروغ بستهام؟ آيا به خدا دروغ بستهام كه خود نخستينمؤمن
به او هستم؟ يا بر پيامبرش كه من نخستين تصديقكنندهاش بودهام؟»(.)1
* سستی پيروان امام از یاری رساندن به وی

حضرت على فرمود« :آگاه باشيد كه من شب و روز ،پنهان و آشكارا
شما را به مبارزه با اين جمعيت دعوت كردم و گفتم پيش از آنكه با شما
بجنگند با آنان نبرد كنيد .به خدا سوگند هر ملتى در درون خانهاش مورد هجوم
دشمن قرار گيرد حتما ذليلخواهد شد ،ولى شما سستى به خرج داديد و دست
از يارى برداشتيد ،تا آنجا كه دشمن پىدرپى به شما حمله كرد و سرزمين شما
را مالك شد .اكنون بشنويد :اين غامدی است كه به [شهر مرزى] «انبار» حمله
كرده و نماينده و فرماندار من «حسان بن حسان بكرى» را كشته و سربازان و
مرزبانان شما را از آن سرزمين بيرون رانده است .به من خبر رسيده كه يكى از
آنان به خانه زن مسلمان ،و ديگری زن غيرمسلمانى كه در پناه اسالم جان و
مالش محفوظ بوده است وارد شده و خلخال ،دستبند ،گردنبند و گوشوارههاى
آنها را از تنشان بيرون آورده است ،در حالى كه براى دفاع ،هيچ وسيلهاى جز
گريه و التماس كردن نداشتهاند .آنها با غنيمت فراوان برگشتهاند بدون اينكه
حتى يك نفر از آنها زخمى گردد و يا قطرهاى خون از آنها ريخته شود .اگر به
خاطر اين حادثه ،مسلمانى از روى تأسف بميرد ،مالمت نخواهد شد و از نظر
 -1خطبه .71
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من سزاوار و بجاست .اى كاش شما را نمىديدم! شگفتا! شگفتا! به خدا سوگند،
اين حقيقت قلب انسان را مىميراند و غم و اندوه مىآفريند كه آنها در مسير
باطل خود اين چنين متحدند و شما در راه حق ،چنين پراكنده و متفرق .روى
شما زشت باد و همواره غم و غصه قرينتان باد كه هدف حمالت دشمن قرار
گرفتهايد؛ پىدرپى به شما حمله میكنند و شما به حمله متقابل دست نمىزنيد؛
با شما مىجنگند و شما نمىجنگيد؛ اين گونه معصيت خدا مىشود و شما [با
عملخود] به آن رضايت میدهيد .هر گاه در ايام تابستان فرمان حركت به سوى
دشمن دادم ،گفتيد :اندكى ما را مهلت ده تا سوزِ گرما فرو نشيند؛ و اگر در
سرماى زمستان اين دستور را به شما دادم ،گفتيد :اكنون هوا فوقالعاده سرد
است؛ بگذار سوز سرما آرام گيرد .همه اين بهانهها براى فرار از سرما و گرما
بود .شما كه از سرما و گرما [وحشت داريد] و فرار مىكنيد ،به خدا سوگند از
شمشير [دشمن] بيشتر فرار خواهيد كرد»(.)1
* توصيف پيروانش به مردنما و اظهار تأسف از آشنایی با آنها و سرزنش ایشان

حضرت على فرمود« :اى مردنمايانِ نامرد ،اى كودكصفتانِ بىخرد ،و
اى عروسان حجلهنشين ،چقدر دوست داشتم كه هرگز شما را نمیديدم و
نمىشناختم .همان آشنايی سرانجام مرا اين چنين ملول و ناراحت ساخت .خدا
شما را بكشد كه اينقدر خون به دل من كرديد و سينه مرا مملو از خشم ساختيد
و كاسههاى غم و اندوه را جرعهجرعه به من نوشانديد! با سرپيچى و يارى
نكردن ،نقشهها و طرحهاى مرا [براى سركوبى دشمن و ساختن يك جامعه آباد
اسالمى] تباه كرديد ،تا آنجا كه قريش گفتند پسر ابوطالب مردى است شجاع،
 -1خطبه .27

64

گزیدهای از سخنان علی

ولى از فنون جنگ آگاه نيست!  ...خدا خيرشان دهد ،آيا هيچ يك از آنها در اين
ميدانها از من با سابقهتر و پيشگامتر بوده است؟ من آن روز گام در ميدان نبرد
گذاشتم كه هنوز بيستسال از عمرم نگذشته بود؛ و هم اكنون از شصت
گذشتهام ،ولى آن كس كه فرمانش را اجرا نمىكنند ،طرح و نقشهاى ندارد [هر
اندازه فكر او بلند و نقشه او دقيق باشد هرگز به جايى نمىرسد]»(.)1
و حضرت على فرمود« :چه اندازه با شما مدارا كنم؟ همچون مدارا
كردن با شتران نوبارى كه از سنگينى بار ،پشتشان مجروح گرديده و همانند
جامة كهنه و فرسودهاى كه هرگاه از جانبى آن را بدوزند ،از سوى ديگر پاره
مىگردد .هر گاه گروهى از لشكريان شام به شما نزديك مىشوند ،هر يك از
شما در را به روى خود مىبنديد و همچون سوسمار در النه خود مىخزيد و
همانند كفتار ،در خانه خويش پنهان مىگرديد .به خدا سوگند ،آنكس كه شما
ياور او باشيد ذليل است؛ و كسی كه با شما تيراندازىكند همچون كسى است
كه تيرى بى پيكان به سوى دشمن رها سازد .به خدا سوگند ،جمعيت شما در
خانهها زياد است و زير سايه پرچمهاى ميدان نبرد ،كم .من مىدانم چه چيز
شما را اصالح مىكند ،ولى اصالح شما را با تباه ساختن روح خويش جايز
نمىشمرم .خدا نشانه ذلت را بر چهرهها و پيشانى شما بگذارد و بهرههاى شما
را نابود سازد .آن گونه كه به باطل متمايل و به آن آشناييد ،به حق آشنايى
نداريد و آن چنان كه در نابودى حق مىكوشيد ،براى از بين بردن باطل قدم
برنمىداريد»(.)2
 -1همان.
 -2خطبه .69
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خبر حمله ياران معاويه به انبار به حضرت رسيد او به تنهايی و قدمزنان
بيرون آمد تا به [پادگان نظامیِ] «نخيله» رسيد؛ ،مردم او را شناختند و گفتند« :ای
امير المومنين ،ما برای [مقابله با] آنها كافی هستيم» .حضرت على فرمود:
«شما از انجام كار خود درماندهايد .چگونه كار ديگرى را برايم كفايت مىكنيد؟
اگر رعاياى پيش از من از ستمِ حاكمان مىناليدند ،امروز من از رعيت خود
مىنالم ،گويى من پيرو ،و آنان حكمرانند ،يا من محكوم و آنان فرمانروايانند»(.)1
حضرت على فرمود« :اى مردم ،همواره وضع من و شما آنطور بود كه
من دوست مىداشتم ،تا آنگاه كه نبرد شما را خسته و درهمكوفته ساخت.
سوگند به خدا[ ،كه جنگ] عدهاى از شما را [از ما] گرفت و جمعى را باقى
گذاشت؛ اما اين نبرد براى دشمنانتان كوبندهتر و خستهكنندهتر بود .من ديروز
فرمانده و امير بودم ،ولى امروز مأمور و فرمانبر شدهام .ديروز نهىكننده و
بازدارنده بودم و امروز نهىشده و بازداشتهام .شما زندگى و بقاى در دنيا را
دوستداريد و من نمىتوانم شما را به راهى كه دوست نداريد مجبور سازم»(.)2
حضرت على فرمود« :همانا دوست دارم كه خداوند بين من و شما
جدايی افكنَد ،و مرا به كسانی برساند كه برای داشتن من شايستهتر هستند . .به
خدا سوگند كه مردمى بودند با انديشههايى خجسته و نيكو و بردبارى بسيار ،كه
سخن حق مىگفتند و از ستمگرى گريزان بودند؛ در راه راست پيش مىرفتند و
طريق روشن را به شتاب مىسپردند؛ پس به جهان جاويد و نعمت گواراى
خداوندى دست يافتند»(.)3
 -1حكمت .261
 -2خطبه .208
 -3خطبه .116
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حضرت على فرمود[« :چنين نيست كه] اگر خداوند ستمگر را مهلت
دهد فرصت از دستش برود؛ او بر سر راه ،در كمينگاه ستمگران است و گلوى
آنها را در دست دارد كه هر زمان بخواهد حتى نگذارد آب دهان فروبرند .آگاه
باشيد! سوگند به خدايى كه جانم در دست قدرت او است كه اينها سرانجام بر
شما پيروز مىشوند؛ اما نه اينكه آنها در حق از شما پيشى دارند ،بلكه براى آنكه
آنها در راه باطلى كه زمامدارشان ميرود سريع و كوشايند ،در حالی كه شما در
برابر حق من كند و سست هستيد .ملتهاى جهان همواره از ظلم زمامدارانشان
در وحشتند ،در حالی كه من از ظلم پيروانم مىترسم .شما را براى جهاد با
دشمن برانگيختم اما نرفتيد؛ به گوش شما خواندم امانشنيديد؛ در آشكار و نهان
از شما دعوت كردم ،اجابت ننموديد؛ اندرزتان دادم قبول نكرديد .مگر شما
حاضران ،غايب هستيد [كه سخنانم را نمىشنويد] و يا بردگانيد در قيافه
مالكان؟ فرمان خدا را بر شما مىخوانم ،از آن فرار مىكنيد؛ و به اندرزهاى رسا
شما را موعظه مىكنم ،به پراكندگى مىگراييد؛ به مبارزه با سركشان ترغيبتان
مىكنم ،هنوز سخنانم به آخر نرسيده مىبينم همچون «قوم سبا» پراكنده مىشويد
و به جلسات خود بازمىگرديد؛ و در لباسِ اندرز يكديگر را فريب مىدهيد تا
اثر موعظة مرا از بين ببريد .صبحگاهان شما را مستقيم مىسازم و شامگاهان به
همان حالت كجىِ نخست بازمىگرديد؛ همانند كمان سخت و محكمى كه نه
كسى قدرت صاف كردن آن را دارد و نه خودش قابليت صاف شدن»(.)1

 -1خطبه .97
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* گواهی ایشان به اینكه پيروانش قابلِ اعتماد نيستند و نباید بر آنها تكيه کرد

حضرت على در حالی كه اصحابش را برای جنگ با شاميان بسيج
میكرد فرمود« :نفرين بر شما! از بس شما را سرزنش كردم خسته شدم .آيا به
جاى زندگى آخرت به زندگى موقت دنيا راضى گشتهايد؟ و به جاى عزت و
سر بلندى ،بدبختى و ذلت را برگزيدهايد؟ هر گاه شما را به جهاد با دشمن
دعوت مىكنم چشمتان از ترس در حدقه دور مىزند؛ گويا ترس از مرگ
عقلتان را ربوده و همچون مستانى كه قادر به پاسخ نيستند از خود بىخود شده
و سرگردان گشتهايد؛ و گويا عقلهاى خود را از دست دادهايد و درك نمىكنيد.
من هرگز و هيچگاه به شما اعتماد ندارم؛ اعتماد بر شما نيست كه [در دفع
دشمن] به شما تكيه شود و نه قبيله و ياران شرافتمندى هستيد كه دست نياز به
سويتان دراز گردد .به شتران بىساربان مىمانيد كه هر گاه از يكطرف گرد آييد،
از سوى ديگر پراكنده مىشويد .به خدا سوگند ،شما وسيله بدى براى افروختن
آتش جنگ بر ضد دشمنان هستيد .نقشهها براى شما مىكشند اما شما مرد
كشيدن نقشهاى بر ضد آنان نيستيد .دشمن به شما حمله مىكند و شهرها را از
دستتان خارج مىسازد ،و[لی] شما به خشم نمىآييد .ديده دشمن براى حمله به
شما خواب ندارد ،ولى شما در غفلت و بىخبرى به سر مىبريد .شكست از آنِ
كسانی است كه دست از يارى يكديگر برمىدارند .به خدا سوگند ،گمان مىكنم
اگر جنگ ،سخت درگير شود و حرارت و سوزش مرگ به شما رسد از اطراف
پسر «ابو طالب» جدا و پراكنده شويد ،همچون جدايى سر از بدن .به خدا
سوگند ،كسى كه دشمن را بر جان خويش مسلط گرداند كه گوشتش را بخورد،
استخوانش را بشكند و پوستش را جدا سازد،عجز و ناتوانى او بسيار بزرگ و
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قلب او بسيار كوچك و ناتوان است .اى شنونده ،اگر تو هم مىخواهى در
زبونى و ناتوانى مانند اين چنين كسى باشى ،باش .اما من به خدا سوگند ،از پاى
ننشينم و قبل از آنكه به دشمن فرصت دهم با شمشير آبدار چنانضربهاى بر
پيكر او وارد سازم كه ريزههاى استخوانِ سر او بپرد ،و بازوها و قدمهايش
جداگردد؛ پس از آن ،آنچه خداوند خواهد مىشود .طريق عدالت اى مردم ،مرا
بر شما و شما را بر من حقى است .اما حق شما بر من آن است كه از خير
خواهىشما دريغ نورزم و بيت المال شما را در راه شما صرف كنم و شما را
تعليم دهم تا از جهلو نادانى نجات يابيد و تربيتتان كنم ،تا فرا گيريد؛ و اما حق
من بر شما اين است كه در بيعت خويش با من وفادار باشيد و در آشكارا و
نهان ،خيرخواهى را از دست ندهيد؛ هر وقت شما را بخوانم اجابت نماييد و هر
گاه فرمان دادم اطاعت كنيد.)1(».
* زشت شمردن کارِ پيروانش در مورد سرزنش واليان حكومتی

حضرت على فرمود« :خداوند را بر آنچه فرمان داده و هر كار كه مقدر
فرموده مىستايم و پروردگار را ستايش مىكنم بر گرفتارى خود به گروهى كه
هر گاه فرمان دادهام اطاعت نكرديد و هر زمان كه دعوتتان نمودم اجابت
ننموديد؛ هر گاه مهلتتان دهم در بيهودگى فرومىرويد و هنگامى كه با جنگ و
نبرد روبرو شويد ضعف و ناتوانى نشان مىدهيد .اگر مردم اطراف پيشوايى گرد
آيند طعنه مىزنيد و اگر شما را به سوى مشكلى بكشانند عقبنشينىمىكنيد.
دشمن شما بىپدر باد! براى يارى كردن خويش و جهاد در راه حق خود منتظر
 -1خطبه .34
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چه هستيد؟ مرگ يا ذلت؟ سوگند به خدا اگر مرگ من فرا رسد-كه حتماً
خواهد رسيد -بين من و شما جدايى خواهد افتاد ،در حالى كه من از مصاحبت
با شما ناراحتم و وجدتان برايم قدرتآفرين نبود .خدا خيرتان دهد! آيا در ميان
شما دين نيست كه جمعتان كند؟ آيا غيرتى نيست كه شما را به سوى دشمن
بسيج كند؟ آيا اين شگفتآور نيست كه معاويه اين جفاپيشگانِ اوباش را دعوت
كند و آنها بدون انتظار بخشش و كمكى پيرویاش كنند؟ اما من -با اينكه شما
بازماندگان اسالم و بقاياى مردميد -به كمك و عطايا دعوتتان مىكنم ،ولى از
گِردم پراكنده مىشويد و راه تفرقه را پيش مىگيريد[ .چنان بىتفاوت هستيد
كه] نه ازدستورها و كارهايم راضى مىشويد و نه شما را به غضب مىاندازد كه
بر ضد آن اجتماع كنيد .محبوبترين چيزى كه دوست دارم مالقاتش كنم ،مرگ
است .كتاب خدا را به شما تعليم دادم ،راه و رسم استدالل را به شما آموختم،
آنچه نمىشناختيد به شما شناساندم و آنچه لقلقه زبانتان بود و از حقيقت آن
آگاه نبوديد با بيان و توضيح خويش ،مفهوم كردم و به ذائقه فكرتان گوارا
ساختم ،اما نابينا نميتواند ببيند و شخص خوابيده ،بيدار نيست»(.)1
حضرت على فرمود« :اى مردمى كه بدنهايتان جمع و افكار و
خواستههاى شما پراكنده است ،سخنان داغ شما سنگهاى سخت را در هم
مىشكند ،ولى اعمال سست شما دشمنانتان را به طمع مىاندازد؛ در مجالس و
محافل مىگوييد چنين و چنان خواهيم كرد ،اما هنگام جنگ فرياد مىزنيد :اى
جنگ ،از ما دور شو .آنكس كه شما را بخواند ،فرياد او به جايى نمىرسد و
كسى كه شما را رها كند قلب او از آزار شما در امان نخواهد بود؛ به عذرهاى
 -1خطبه .180
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گمراهكنندهاى متوسل مىشويد ،همچون بدهكارى كه [با عذرهاى نابجا] از ادای
دِين خود سر بازمىزند .افراد ضعيف و ناتوان هرگز نمىتوانند ظلم را از خود
دور كنند ،و حق جز با تالش و كوشش به دست نمىآيد .شما كه از خانه خود
دفاع نمىكنيد چگونه مىتوانيد از خانه ديگران دفاع كنيد؟ و با كدام پيشوا و
امام پس از من ،به مبارزه خواهيد رفت؟ بهخدا سوگند ،فريبخوردة واقعى آن
كس است كه به گفتار شما مغرور شود و اگر پيروزى به وسيله شما بدست آيد
پيروزى بى اثرى است همانند كسى كه در قرعه ،برگ نابرندهاى نصيب او شود؛
و كسى كه بخواهد به وسيلة شما تيراندازى كند همچون كسى است كه با
تيرهاى بىپيكان تير انداخته است .سوگند به خدا ،به آنجا رسيدهام كه گفتارتان
را تصديق نمىكنم و به يارى شما اميد ندارم و دشمنان را به وسيله شما تهديد
نمىكنم .چه دردى داريد؟ دواى شما چيست؟ طب شما كدام است؟ آنها هم
مردانى همچون شما هستند[ .چرا آنها اين همه پايدارند و شما اين قدرسست؟]
آيا سزاوار است بگوييد و عمل نكنيد؟ و فراموشكارى بدون تقوی داشته باشيد
[يعنى رها كردن چيزى نه به خاطر زهد] و اميد در غيرِ حق بورزيد؟»(.)1

 -1خطبه .29

سخنان امام علی در واجب بودن پیروی از كتاب و سنت
* انجام عبادات امام علی بر اساس کتاب و سنت ،بر خالف آنچه که کسی که
گمان میکند پيرو اوست انجام میدهد

حضرت على در تبيين اوقات نماز فرمود« :اما بعد،نماز ظهر را تا زمانى با
مردم بگزاريد كه سايه آفتاب به قدر جاى خفتن بزى گردد؛ و نماز عصر را زمانى
با ايشان بگزاريد كه آفتاب سفيد باشد و تابنده و از روز آن قدر مانده باشد كه در
آن ،دو فرسنگ راه توان پيمود؛ و نماز مغرب را تا زمانى با آنها بگزاريد كه
روزهدار ،روزه مىگشايد و حاجى روانه منا مىگردد؛ و نماز عشا را زمانى با
ايشان بگزاريد كه شفق پنهان گردد تا ثلثى از شب بگذرد؛ و نماز صبح را زمانى
با ايشان بگزاريد كه هر كس صورت ديگرى را تواند شناخت و نماز را در حد
توانِ ناتوانترينشان به جاى آريد ،كه موجب فتنهانگيزیشان نگرديد»(.)1
حضرت على فرمود« :در روز جمعه سفر مكن تا در نماز جمعه حاضر
شوى ،مگر اينكه سفرت در راه خدا باشد يا كارى باشد كه در انجام دادنش
ناچار باشى .در همه كارها خدا را اطاعت كن ،زيرا اطاعت حق ،از هر كار ديگر
برتر است .نفس را در عبادت بفريب و با او مدارا كن و بر او قهر منماى؛ و به
هنگام فراغت و آسايشش او را درياب ،مگر در آنچه بر تو واجب است كه از به
جاى آوردن و مراعات آن در وقت مقرر چارهاى نيست»(.)2
 -1نامه .52
 -2نامه .69
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حضرت على در حالی كه از حضرت رسول خبر میداد فرمود« :پدر و
مادرم فدايت اى پيامبر خدا ،با مرگ تو چيزى قطع شد كه با مرگ ديگرى قطع
نگشت؛ و آن نبوت و اخبار و آگاهى از آسمان بود .مصيبت تو اين امتياز را
دارد كه از ناحيهاى تسلىدهنده است ،يعنى پس از مصيبت تو ديگر مرگها
اهميتى ندارد ،و از سوى ديگر ،اين يك مصيبت همگانى است كه عموم مردم
به خاطر تو در سوگند .اگر نبود كه امر به صبر و شكيبايى فرمودهاى و از بيتابى
نهى نمودهاى ،آنقدر گريه مىكردم كه اشكهايم تمام شود و اين درد جانكاه
هميشه براى من باقى بود و حزن و اندوهم دائمى؛ و تازه اينها در مصيبت تو
كم بود ،اما حيف نمىتوان مرگ را بازگرداند و آن را دفع نمود .پدر و مادرم به
فدايتباد ،ما را در پيشگاه پروردگارت ياد كن و ما را هرگز فراموش منما»(.)1
حضرت على فرمود« :صبر و شكيبايى به اندازه مصيبت نازل مىشود و
كسى كه دستش را [به عنوان بيتابى و ناشكرى] به هنگام مصيبت بر زانو زند،
اجر او ضايع مىشود [و پاداشى بر مصيبت نخواهد داشت]»(.)2
حضرت على فرمود« :هر كس بر دنيا اندوهگين شود ،دربارة قضای الهی
در اشتباه است ،و هر كس از مصيبتی كه بر او نازل شده است شكايت می كند،
همانا او از خداوند شكايت میكند»(.)3
از وی روايت شده است وقتی كه در بازگشت از صفين به كوفه رسيد از
محلة شباميان گذر كرد؛ گريه زنان بر كشتگان صفين را شنيد .حرب بن
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شُرَحبيل شبامی [رييس قبيله شباميان] خدمت امام رسيد؛ او هم مانند قومش
بود .پس به او فرمود« :آيا آنگونه كه می شنوم ،زنانتان بر شما چيره شدهاند؟
چرا آنان را از گريه و زاری باز نمیداريد؟»(.)1
* سفارش به پيروانش در پيروی از کتاب و سنت ،و شرک نياوردن به خداوند یا
سرزنش و بدگویی از درگذشتگان

حضرت على فرمود« :قرآن داراى ظاهرى زيبا و شگفت انگيز و باطنى
پرمايه و عميق است؛ نكات شگفتآورِ آن فانى نگردد و اسرار نهفتة آن پايان
نپذيرد؛ هرگز تاريكیهاى جهل و نادانى جز به آن رفع نخواهد شد»(.)2
همچنين فرمود« :اما وصيت من [نسبت به خدا] آن است كه چيزى را شريك
خدا قرار ندهيد ،و نسبت به پيامبرص اين است كه سنّت و شريعتِ او را ضايع
نكنيد .اين دو ستونِ محكم را بر پا داريد ،و اين دو چراغ را فروزان نگهداريد ،و
تا آن زمان كه از حق منحرف نشدهايد ،سرزنشى نخواهيد داشت»(.)3
و فرمود« :قرآن فرماندهاى بازدارنده ،و ساكتى گويا ،و حجت خدا بر
مخلوقات است .خداوند پيمانِ عمل كردن به قرآن را از بندگان گرفته و آنان را
در گرو دستوراتش قرار داده است .نورانيت قرآن را تمام ،و دين خود را به
وسيلة آن ،كامل فرمود ،و پيامبرش را هنگامى از جهان بُرد كه از تبليغِ احكامِ
قرآن فراغت يافته بود»(.)4
 -1حكمت .322
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حضرت على فرمود« :همانا خداوند سبحان كسى را به چيزى چون قرآن
پند نداده است[ ،زيرا] كه قرآن ريسمان استوار خدا ،و وسيلة امين است .در
قرآن بهار دل ،و چشمههاى دانش است .براى قلب ،جايى جز قرآن نتوان يافت،
به ويژه ،در جامعهاى كه بيداردالن درگذشتهاند و غافالن و تغافلكنندگان
حضور دارند .پس هر جا كه نيكى ديديد يارى كنيد ،و هر گاه چيز بد و
ناروايى مشاهده كرديد ،دورى گزينيد ،زيرا پيامبر اسالمص همواره مىفرمود:
«اى فرزند آدم ،كار نيك را انجام ده ،و كار بد را واگذار ،اگر چنين كنى در راه
راست الهى قرار خواهى داشت»»(.)1
حضرت على فرمود« :بر شما باد عمل كردن به قرآن ،كه ريسمان محكم
الهى ،و نورِ آشكار و درمانى سودمند است ،كه تشنگى را فرونشانَد .نگهدارندة
كسى است كه به آن تمسك جويد و نجاتدهندة آن كس است كه به آن چنگ
آويزد؛ كجى ندارد تا راست شود ،و گرايش به باطل ندارد تا از آن باز گردانده
شود ،و تكرار و شنيدنِ پياپى آيات ،كهنهاش نمىسازد ،و گوش از شنيدن آن
خسته نمىشود .كسى كه با قرآن سخن بگويد ،راست گفته و هر كس بدان
عمل كند ،پيشتاز است»(.)2
* پاسخ امام به کسانی که با استناد به عظمتِ قرآن بر او شوریدند ،ولی آنان
گروهی بودند که نمیفهميدند

حضرت على فرمود« :ماا افاراد را داور قارار ناداديم ،تنهاا قارآن را باه
حكميت انتخاب كرديم .اين قرآن ،خطّى است نوشاته شاده كاه مياان دو جلاد
 -1خطبه .176
 -2خطبه .156
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جای دارد؛ زبان ندارد تا سخن گويد و نيازمند به كسى اسات كاه آن را ترجماه
كند؛ و همانا انسانها مىتوانند از آن سخن گويند؛ و هنگامى كاه شااميان ماا را
دعوت كردند تا قرآن را ميان خويش داور گردانيم ،ماا گروهاى نباوديم كاه باه
كتاب خداى سبحان پشت كنيم ،در حالى كه خداى بزرگ فرمود:
َ ح
َْ ْ ح
ِين َ
اَّلل َوأَط ح
آم حنوا أَط ح
ِيعوا َّ َ
﴿يَا َأ ُّي َها َّاَّل َ
ِيعوا ا َّلر حسول َوأ ْو َِل األم ِر مِنك ْم ﴾...

[النساء.]59 :

«اى كسانى كه ايمان آوردهايد ،خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امار خاود را

[نيز] اطاعت كنيد.»...
باز گرداندن آن به خدا اين است كه كتاب او را به داورى بپذيريم ،و
بازگرداندن به پيامبرص اين است كه سنّت او را انتخاب كنيم ،پس اگر از روى
راستى به كتاب خدا داورى شود ،ما از ديگر مردمان به آن سزاوارتريم ،و اگر در
برابر سنّتِ پيامبر ص تسليم باشند ما بدان اولى و برتريم»(.)1
* فرمان ایشان به پيروانشان در تمسک به سنت

حضرت على فرمود« :در قرآن خبرهاى پيشينيان شماست و خبرهاى
آنها كه پس از شما مىآيند؛ و نيز در آن ،حكم روابط ميان شما [آمده] است»(.)2
سفارش امام علی به عبداهلل بن عباس وقتی كه او را برای گفتگو با خوارج
میفرستاد« :با ايشان به قرآن مناظره مكن ،زيرا قرآن بارِ معناهایِ گوناگون را

 -1خطبه .125
 -2حكمت .313
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حمل میكند؛ تو چيزی میگويی و آنها هم چيزی میگويند؛ بلكه با ايشان به
سنت مناظره كن ،كه راهِ گريز نيابند»(.)1
حضرت على فرمود« :پس به پيامبر پاكيزه و پاكت اقتدا كن ،كه راه و
رسم او الگويى است براى آن كس كه بخواهد تأسی جويد ،و مايه فخر و
بزرگى است براى كسى كه خواهانِ بزرگوارى باشد ،و محبوبترين بنده ،نزد
خدا كسى است كه از پيامبرش پيروى كند ،و گام بر جايگاه قدم او نهد.
پيامبرص از دنيا چندان نخورد كه دهان را پر كند ،و به دنيا با گوشه چشم
نگريست ،دو پهلويش از تمام مردم فرو رفتهتر ،و شكمش از همه خالىتر بود،
دنيا را به او نشان دادند ،اما نپذيرفت ،و چون دانست خدا چيزى را دشمن
مىدارد آن را دشمن داشت ،و چيزى را كه خدا خوار شمرده ،آن را خوار
انگاشت ،و چيزى را كه خدا كوچك شمرده كوچك و ناچيز مىدانست .اگر در
ما نباشد جز آنكه آنچه را خدا و پيامبرش دشمن مىدارند ،دوست بداريم ،يا
آنچه را خدا و پيامبرش كوچك شمارند ،بزرگ بداريم ،براى نشان دادن دشمنى
ما با خدا ،و سرپيچى از فرمانهاى او كافى بود .همانا پيامبر بر روى زمين
مىنشست و غذا مىخورد ،و چون برده ،ساده مىنشست ،و با دست خود،
كفش خود را وصله مىزد ،و جامه خود را با دست خود مىدوخت ،و بر االغ
برهنه مىنشست ،و ديگرى را پشت سر خويش سوار مىكرد؛ پردهاى بر در
خانه او آويخته بود كه نقش و تصويرهايی در آن بود ،به يكى از همسرانش
فرمود« :اين پرده را از برابر چشمان من دور كن ،كه هر گاه نگاهم به آن مىافتد
به ياد دنيا و زينتهاى آن مىافتم» .پيامبرص با تمام قلب خويش از دنيا روى
 -1نامه .77
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گرداند ،و ياد دنيا را از جانِ خود ريشهكن كرد ،و همواره دوست داشت تا
جاذبههاى دنيا از ديدگانش پنهان مانَد ،و از آن لباس زيبايى تهيه نكند ،و آن را
قرارگاهِ دائمى خود نداند ،و اميدِ ماندن در دنيا نداشته باشد؛ پس يادِ دنيا را از
جانِ خويش بيرون كرد ،و دل از دنيا بر كند ،و چشم از دنيا پوشاند»(.)1
* برحذر داشتنِ پيروانش از مخالفت با خلفای گذشته

حضرت على فرمود« :و آداب پسنديدهاى را كه بزرگان اين امت به آن
عمل كردند و ملت اسالم با آن پيوند خورده و رعيت با آن اصالح شدند ،بر هم
مزن؛ و آدابى كه به سنتهاى خوب گذشته زيان وارد مىكند ،پديد نياور ،كه
پاداشش براى آورندة سنت ،و كيفر آن براى تو باشد كه آنها را در هم شكستى.
با دانشمندان ،فراوان گفتگو كن ،و با حكيمان فراوان بحث كن ،كه مايه آبادانى
و اصالح شهرها و برقرارى نظم و قانونى است كه در گذشته نيز وجود
داشت»(.)2
* پيروی ایشان از روش رسولص که از آن میتوان فهميد که به ائمه وحی
نمیشود و امامان در مرتبۀ نبوت نيستند

حضرت على فرمود« :و اما اعتراض شما در مورد اينكه [چرا بين شما و
ساير مسلمانان] به تساوى رفتاركردهام اين حكمى نبوده كه من به راى خود
صادر كرده و بر طبق خواسته دلم انجام داده باشم ،بلكه من و شما مىدانيم كه
اين همان دستورالعملى است كه پيامبرص آورده و انجام داده است؛ و در آنچه
 -1خطبه .160
 -2نامه .53
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خداوند سهمبندى آن را مشخص نموده و فرمان آن را صادركرده ،به شما نيازى
نداشتم .پس به خدا سوگند نه شما و نه ديگرى نمىتواند به من اعتراضىداشته
باشد .خداوند قلبهاى ما و شما را به سوى حق متوجه سازد و شكيبايى و
استقامت [تحملحق] را به ما الهام نمايد» .سپس فرمود« :خدا بيامرزد كسى را
كه حقى را ببيند و آن را يارى دهد و ستمى را ببيند و آن را دور سازد و
صاحب حق را در گرفتن حقش يار باشد»(.)1

 -1خطبه .205

موضوعات ديگر
* سرزنش نمودن علی نسبت به گرفتن مال غيرمشروع و استفاده از آن؛ مانند
کسی که گمان میکند پيرو اوست [یعنی شيعيه] اما از مالِ خمس استفاده میکند

به حضرت علی خبر رسيد كه شريح بن حارث ،قاضیِ [منسوب] در
زمانِ خالفت آن حضرت ،خانهای به هشتاد دينار خريد .چون اين خبر به امام
رسيد ،او را طلبيد و فرمود« :به من خبر دادهاند خانهای به هشتاد دينار خريدهای
و سندی برای آن نوشتهای و گواهانی بر آن گرفتهای .شريح گفت« :آری امير
مومنان ،چنين بوده است» .امام نگاهی خشمگين بدو كرد و سپس فرمود:
«اى شريح ،به زودى كسى به سراغت مىآيد كه به نوشتهات نگاه نمىكند ،و از
گواهانت نمىپرسد ،تا تو را از آن خانه بيرون كرده و تنها به قبر بسپارد .اى
شريح ،انديشه كن كه آن خانه را با مالِ ديگران يا با پول حرام نخريده باشى ،كه
آنگاه خانة دنيا و آخرت را از دست دادهاى .اما اگر هنگام خريد خانه ،نزد من
آمده بودى ،براى تو سندى مىنوشتم كه ديگر براى خريدِ آن به درهمى يا
بيشتر ،رغبت نمىكردى ،آن سند را چنين مىنوشتم :اين خانهاى است كه
بندهاى خوار آن را از مُردهاى آماده كوچ خريده است .خانهاى از سراى غرور،
كه در محله نابودشوندگان ،و كوچة هالكشدگان قرار دارد .اين خانه ،به چهار
جهت منتهى مىگردد :يك سوى آن به آفتها و بالها ،سوى دوم آن به
مصيبتها ،و سوى سوم به هوا و هوسهاى سستكننده ،و سوى چهارم آن به
شيطانِ گمراهكننده ختم مىشود؛ و درِ خانه به روى شيطان گشوده است .اين
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خانه را فريبخوردة آزمند ،از كسى كه خود به زودى از جهان رخت برمىبندد،
به مبلغى كه او را از عزت و قناعت خارج و به خوارى و دنياپرستى كشانده
خريدارى كرده است»(.)1
* تقبيح شدید کار کسانی که دربارۀ امام غلو میکردند

حضرت على فرمود« :دو تن به خاطر من به هالكت رسيدند :دوست
غلوكننده و دشمن بدخواه»(.)2
مجلسی در بحاراالنوار نقل می كند كه مردی به امير المومنين گفت« :پشتِ
درِ مسجد ،گروهی هستند كه گمان میكنند تو خدا هستی» .پس امام گفت:
«وای بر شما! همانا من مانند شما ،بندة خدا هستم؛ غذا میخورم و آب
مینوشم؛ پرهيزگار باشيد و برگرديد» .در روزِ دوم و سوم نزد او آمدند و همان
كالم را تكرار كردند؛ پس به آنها گفت« :به خدا سوگند ،يا توبه میكنيد يا شما
را به فجيعترين شكل میكُشم» .پس قنبر را صدا زد و پيش آمد و برای آنها
حُفرهای بين درِ مسجد و قصر كند .پس در آن هيزم ريخت و گفت« :يا شما را
در آن میاندازم يا بر میگرديد» .آنان امتناع كردند ،پس امام آنان را در آتش
پرتاب نمود تا سوختند .بعضی از يارانش گفتند« :آنها را نسوزاند ،بلكه بر آنها
دوده [و خاكستر] ريخت» .پس امام فرمود« :زمانی كه ديدم كارِ زشت و
ناشايستی انجام میدهند ،آتشی برافروختم و قنبر را صدا زدم ،سپس حفرهای
كندم ،و قنبر آنان را كه كاری زشت انجام میدادند نابود كرد»(.)3
 -1نامه .3
 -2حكمت .117
 -3مجلسی ،بحاراالنوار.414/34،
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* روشن کردن امر برای کسانی که دربارۀ امام غلو میکردند و ادعایِ
نبوتش را داشتند

در جريان غزوة تبوك ،حضرت رسولص علی را در مدينه جانشين خود
كرد .علی به ايشان گفت« :مرا با بازماندگان [و ناتوانان] باقی میگذاری؟»
پيامبرص فرمود« :آيا راضی نيستی كه برای من به منزلة هارون باشی نسبت به
موسی ،بجز در پيامبری؟»(.)1
* ستایش علما ،بدین دليل که آنها حجت خداوند بر خلق هستند

حضرت علی به كميل زياد نخعی فرمود« :مردم سه گروهند :اول علماى
الهى ،دوم دانش طلبانى كه در راه نجات دنبال تحصيل علمند ،و سوم احمقان
بىسر و پا كه دنبال هر صدايى مىدوند و با هر بادى حركت مىكنند؛ همانها كه
با نور علم روشن نشدهاند و به ستون محكمى پناه نبردهاند .اى كميل ،علم بهتر
از مال است :علم تو را پاسدارى مىكند ولى تو بايد مال را حفظ كنى؛ مال با
انفاق كم مىشود ولى علم با انفاق افزون مىگردد؛ و آنچه به مال پرورده شود با
زوال مالزوال مىيابد .اى كميل ابن زياد ،شناخت علم ،آيينى است كه با آن
جزا داده مىشود ،به وسيله آن انسان در دوران حيات اطاعت فرمان خدا مىكند
و بعد از وفات ،نام نيك از او مىماند و علم حاكم است و مال محكوم .اى
كميل ،ثروتاندوزان مردهاند ،در حالی كه ظاهراً در صف زندگانند ،ولى
دانشمندان تا دنيا برقرار است زندهاند؛ خود آنها از ميان مردم بيرونرفتهاند ،ولى
چهره آنان در آيينه دلها نقش شده است[ .بدان] در اينجا علم فراوانى است[ .با
دستش اشاره به سينه مباركش كرد] اگر افراد اليقى مىيافتم ،به آنها تعليم
 -1مجلسی ،بحاراالنوار.262/37،
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مىدادم .آرى ،تنها كسى را مىيابم كه زود درك مىكند ولى قابل اطمينان
نيست؛ دين را وسيله دنيا قرار مىدهد و از نعمت خدا بر ضد بندگانش استفاده
مىكند ،و از دالئل الهى بر ضد اوليای حق كمك مىگيرد؛ يا كسى كه مطيع
حامالن حق است اما بصيرتى ندارد؛ با نخستين شبهه و ايراد ،شك در دل او
پيدا مىشود .بدان كه نه اين به درد مىخورد و نه آن؛ يا كسى كه اسير لذت
است و در چنگال شهوات گرفتار است ،و يا كسی كه حريص به جمع و ذخيره
مال است .اينها از رهبران دين نيستند ،و شبيهترين موجودات به آنها
چهارپايانهستند كه براى چَرا رها شدهاند .آرى ،چنين علمی با مرگ حامالنش
مىميرد [چون افرادى را كه اليق آن باشند نمىيابند كه به آن تعليم دهند] ،ولى
آرى ،هرگز روى زمين خالى نمىشود از كسى كه به حجت الهى قيام كند ،خواه
ظاهر باشد و آشكار ،و يا ترسان و پنهان ،تا حجتها و نشانههاى روشن دين
خدا از ميان نرود».
سپس فرمود« :به خدا سوگند ،آنها تعدادشان كم و قدر و مقامشان نزد خدا
بسيار است .خداوند به واسطه آنها حجتها و داليلش را حفظ مىكند تا به
افرادى كه نظير آنها هستند بسپارند و بذرِ آن را در قلب افرادى شبيه خود
بيفشانند»(.)1

 -1حكمت .147

سخن آخر
آنچه گذشت گزيدهای از سخنان امام بزرگوار و سفارشها و اعتقادات
ايشان در توحيدِ خداوند متعال است .توصيه به تمسك به قرآن كريم و سنت
رسولص و تمجيد ايشان از اصحاب رسول اعم از مهاجرين وانصار ،و در
رأسِ آنها خلفاى راشدين ابوبكر ،عمر و عثمان در سخنان ايشان مشهود
است .در همة دعاها فقط از خداوند متعال تقاضا میكنند ،و هيچ دعايى از
ايشان نقل نشده كه با «يا محمد» شروع شده باشد.
آيا به گفتار اين امام مرتضى ،شوهر بتول ،و پدرِ حسنَين‡ تمسك جوييم،
يا به سخنِ دروغ كسانى اعتماد كنيم كه به ايشان دروغ و افترا بستند ،تا ميان
امت اسالم تفرقه اندازند؛ و نسلی كه رسول اكرمص پروردهاند و صحابة
برگزيدهای ايشان را بد نام كنند؟
سالم خداوند بر پيامبر ما محمادص و بارآل و اصاحاب او بااد و آخارين
دعاى ما حمد خداوند جهانيان است.

