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 ��م ا� ا����ن ا����م

 پيشگفتار ناشر 

تأليف: بزرگ مرد تاريخ معاصر  »التاريخ اؤنا يفـعظم«كتاب حاضر فصلي از كتاب 
است كه توسط آقاي امير صادق تبريزي با عنوان  /مرحوم دكتر مصطفي السباعي 

 چاپ و منتشر شده است.» ستارگان هدايت در تاريخ اسالم«
بسيار مفيد  ي چهارم؛ حضرت علي با توجه به اينكه فصل مربوط به زندگي خليفه

اي كوچك  و مختصر نوشته شده است، اين فصل كتاب مذكور به تنهايي و در جزوه
جهت آشنايي با زندگي حضرت علي از ديدگاه اهل سنت، چاپ شد، اميد است كه مورد 

 ن گرامي قرار بگيرد. ي خوانندگا استفاده



 
 

 ��م ا� ا����ن ا����م

  شرح حال آن بزرگوار 

0Fنماز گزارد صاولين كودكي بود كه مسلمان شد و با پيامبر -1

1. 
هاي  شب هجرت او را در بستر خود نهاد و وي را مسئول كرد تا امانت صپيامبر -2

 مشركين را پس دهد.
 را به عقد نكاح او در آورد. لدخترش فاطمه  صدر سال دوم هجرت پيغمبر -3
شش ماه بعد از  لزنده بود زن ديگري را عقد نكرد، فاطمه  لتا فاطمه  -4

 فوت كرد. صرحلت رسول خدا
وقتي كه مسلمان شد ده سال داشت و موقع هجرت بيست و دو ساله بود، هنگام  -5

ل سي و سه سال داشت و زماني كه به شهادت رسيد شصت و سه سا صرحلت پيامبر
 گذشت. از عمر شريفش مي

 هجري به خالفت رسيد.  35الحجه  در بيست و پنجم ماه ذي -6
 هجري رخ داد. 36در ماه جمادي سال  لجنگ جمل با ام المؤمنين عايشه  -7
 هجري بود. 37جنگ صفين با معاويه در سال  -8
 هجري پيش آمد. 38جنگ نهروان با خوارج در سال  -9

 هم ماه رمضان سال چهلم هجري به شهادت رسيد.در كوفه در شب هفد -10
 مدت خالفتش چهار سال و هشت ماه و بيست و دو روز بود. -11

                                           
اش هنوز جز شخص علي كه كودكي ده  هنگامي كه به پيامبر گرويد كه حتي در خانواده ابوبكر -1

علي شريعتي  مارقين، ناكثين، مرحوم دكترقاسطين،  :ساله بود كسي به او دست بيعت نداده بود. نگاه
 مترجم. - 154ص 
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 با هشت زن ازدواج نمود و چند ام ولد نيز داشت. لبعد از فوت فاطمه  -12
1Fبيست و نه فرزند داشت: چهارده پسر و پانزده دختر -13

1. 
 و محمد بن حنيفه و عباس و عمرنسل او از طريق فرزندان حسن و حسين  -14

2Fادامه يافت

∗. 

 اش  اسم و كنيه

ي  اسمش علي پسر ابو طالب اين عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف قريشي از تيره
رسد. مادرش فاطمه بنت اسد ابن  مي صهاشم است. نسبش در عبدالمطلب به پيامبر

اسد در هاشم جد دوم  ي هاشم است. فاطمه بنت هاشم ابن عبد مناف قريشي از تيره
 رسد، بنابراين فاطمه اولين زن هاشمي است.  ميصپيامبر نسبش به محمد

به وي داد و  صي ابو تراب را پيامبر اش ابو الحسن و ابو تراب است. كنيه كنيه
 دوست داشت با اين كنيه او را مورد خطاب قرار دهند. علي

 زمان و مكان تولدش 

 در شهر مكه مكرمه بدنيا آمد. صلد رسول اهللاسي ودو سال بعد از تو علي 
 
 

                                           
 ده پسر و هجده دختر ذكر شده است.چهار -2/48: الرياض النرضةدر  -1
را چنين ذكر  حاج شيخ عباس قمي از علماي شيعه در كتاب منتهي اآلمال اسامي پسران علي -∗

عمر، عثمان، عبيداله، جعفر، عبداهللا،  امام حسن، امام حسين، محمد االكبر، عباس، ابوبكر :كند مي
 الصغر، يحيي، عون و محمد االوسط.محمد ا

 مترجم. –آزار شيرازي  به كوشش محمد رضا حكيمي و عبدالكريم بي 26ص  –مشعل اتحاد  :نگاه
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 محيط پرورش او 

پدرش ابوطالب از بزرگترين مشايخ و بزرگان عرب بود. وي فضيلت دفاع از 
در برابر اذيت و آزارهاي قريش را دارد. ابو طالب فرزندان بسيار داشت و از  صپيامبر

با هم توافق كردند كه از  قبل از بعثت صو پيامبر نظر مالي در مضيقه بود لذا حمزه
شد. وي در منزل  صبار مخارج او بكاهند، لذا سرپرستي علي نصيب رسول خدا

شد تا اينكه خداوند  صپرورش يافت و اين گونه مالزم رسول خدا صحضرت
 حضرت را براي رسالت برگزيد.

 هاي جسماني او  ويژگي

. محاسنش مردي بود گندمگون و سر تاس كه فقط پشت سرش مو داشت علي
ها و بازوانش نيرومند  هايش پهن و دست سفيد و چشماني سياه و درشت داشت، شانه

هايش زبر و خشن و شكمش بزرگ و نزديك به چاق بود، ميانه باال و  بود، كف دست
شد، اگر بازوي كسي را  رفت اندكي به اطراف متمايل مي زيبا و خنده رو بود، چون راه مي

 آورد. كرد به طوري كه نفسش را بند مي يگرفت او را متوقف م مي

 مسلمان شدن او 

به عقايد و آداب جاهليت آلوده نشد زيرا قبل از بلـوغ مسـلمان شـد، ارجـح      علي
اقوال اينست كه هنگام مسلمان شدن ده سال داشته است بنابراين اولين كودكي است كـه  

 –خواند  نماز مي صا پيامبرهاي مكه ب اسالم آورد. ابو طالب او را ديد كه در شكاف كوه
اي؟  به او گفت: فرزندم! اين چه دينـي اسـت كـه بـه آن گرويـده      –در سال دوم رسالت 

ام و آنچه را كه از جانـب خـدا آورده    گفت: پدر جان! به رسول خدا ايمان آورده علي
 نمايم!. خوانم و از او پيروي مي ام و براي خداوند با او نماز مي است تصديق نموده
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كند پس مطيع و همـراه   بو طالب گفت: پسرم! بدان كه او تو را بسوي خير دعوت ميا
 او باش.

  صهمراه با پيامبر

كرد،  ابراز مي صهمواره از زماني كه مسلمان شد محبتش را نسبت به پيامبر علي
او را بيش از  صهايش در راه دعوت باعث شده بود كه رسول خدا مبارزات و فداكاري

در شب هجرت او را در بستر خود نهاد و هنگامي كه  صاشته باشد. پيامبرهمه دوست د
را برادر خود خواند، وي در  در مدينه بين مهاجر و انصار پيمان برادري بست علي

بود و در هر موقعيتي پيروز و سرفراز بود،  صها و حوادث همراه با محمد تمام جنگ
او را در مدينه  صماند چون پيامبرباز  صفقط در جنگ تبوك از جهاد با رسول خدا

گفت: آيا مرا در ميان زنان و كودكان  صبه حضرت جانشين خود ساخت. علي
نْ «در پاسخ فرمود:  صگذاري؟ رسول خدا مي ونَ مِ ارُ ةِ هَ لَ نْزِ نِّي بِمَ ونَ مِ كُ ىضَ أَنْ تَ أَال تَرْ

بِيٌّ  ي نَ دِ عْ هُ لَيْسَ بَ نَّ ى ؟  إِال أَ وسَ اين نيستي كه تو در نزد من مانند آيا راضي به « 3F1!»مُ

 .»هارون در نزد موسي؟ جز اينكه بعد از من پيغمبري نيست
و فداكاريش در  صبود، همراهي او با پيامبر صو در بيشتر غزوات پرچمدار پيامبر
ي  به او مژده صادامه داشت و رسول خدا صراه اسالم همچنان تا رحلت حضرت

4Fي مبشره است عشرهبهشت را داد بنابراين وي يكي از 

2. 
فضائلي كه براي «گويد:  مي بسيار است تا آنجا كه امام احمد فضائل علي

 . »بيان نشده است ذكر شده براي هيچ يك از صحابه علي

                                           
 .124ناثر في الحديث المتواتر. ص نظم المت :. حديثي است متواتر. رك6/3 :بخاري -1
 ي مبشره را ذكر كرديم]. ي عشره[پيش از اين اسام 8/558 :جامع االصول -2
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  صبعد از پيامبر علي

اجماع صحابه را نسبت به جانشيني او  به خالفت رسيد و علي وقتي كه ابوبكر
تر است، با رضايت و طيب  بود كه خود براي خالفت ذي حق ديد، و بعد از اينكه معتقد

زنده بود بهترين يار و وزير او بود، و با  بيعت نمود. و تا ابوبكر خاطر با ابوبكر
 نمود.  ي دولت اسالمي و رسيدگي امور با او همكاري مي اخالص و صداقت در اداره
ي  دق بود و اين رابطهنيز چنين بود، براي او وزيري صا در دوران خالفت عمر

5Fدوستي تا آنجا بود كه دخترش ام كلثوم را به عقد وي در آورد

1. 
را جانشين خود  شد علي از مدينه خارج مي و در بسياري از موارد كه عمر

ي آنان كه در مواقع سختي تكيه  كرد، به اينگونه وي از رجال بزرگ دولت بود از زمره مي

                                           
حسن و حسين و  :فرزندان امير المؤمنين از دختر و پسر بيست و شش فرزندند :شيخ مفيد گويد -1

ي بتول است. ام كلثوم پس  ي او ام كلثوم است، مادر اينان فاطمه زينب كبري و زينب صغري كه كنيه
با عمر بن خطاب  لل هفدهم [شش سال پس از فوت فاطمه از سال هشتم هجري متولد و سا

 ازدواج كرد. 
 . 263دكتر سيد جعفر شهيدي ص  -ي زهراء  زندگاني فاطمه :نگاه

را نقل  ي علي همچنين عالم شيعه شيخ هادي كاشف الغطاء در كتاب مستدرك نهج البالغه، نامه
.... پس با ابوبكر از راه خيرخواهي  :را چنين گويد كرده است، در قسمتي از آن حضرت علي

برد با كوشش تمام او را اطاعت نمودم، آنگاه چون به  مصاحبت كردم و در آنچه خدا را فرمان مي
حال احتضار در آمد، واليت و حكومت را به عمر سپرد و ما بيعت كرديم و اطاعت نموديم و 

 خيرخواهي نشان داديم ... 
آزار شيرازي  وشش استاد محمد رضا حكيمي و دكتر عبدالكريم بيبه ك – 21مشعل اتحاد ص  :نگاه

 كه هر دو از محققين شيعه هستند. 
» اجوبه مسائل موسي جاراهللا«و عالمه سيد عبدالحسين شرف الدين عالم بزرگ شيعه در كتاب 

از اينكه  اما نماز علي پشت سر ابوبكر و عمر از راه تقيه نبوده چون امام منزه و دور است :نويسد مي
 مترجم.  – 26مشعل اتحاد ص  :عبادت خود را به طور تقيه انجام دهد. ر. ك.
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او را جزو شوراي شش نفري قرار داد تا از ميان خود  گاه و جايگاه اميدند، فاروق
نيز همراه جمهور  انتخاب شد علي ي بعد از او را برگزينند. و چون عثمان خليفه

صحابه با وي بيعت كرد و از خيرخواهي و همكاري و مساعدت دريغ نورزيد، و هنگامي 
ي  ن بر در خانهبود و چون شورشيا كه آن فتنه شكل گرفت مشاور و مدافع عثمان

را براي  اش را مسدود كردند، علي، حسن و حسين تجمع كردند و راه خانه عثمان
 ي وي فرستاد تا باالخره قضاي الهي بوقوع پيوست.  دفاع از خانه

 در زمان خالفت  علي

ها و  ي خالفتش همراه با فتنه به خالفت رسيد، دوره علي بعد از شهادت عثمان
از انجام رسالت جهاني خود بازداشت، رسالتي  ود كه مسلمانان را موقتاًها خونيني ب جنگ

بخش  ادامه يافت و در زمان عثمان آغاز شد و در زمان عمر كه از زمان ابوبكر
اي از آن تحقق يافت، از اين رو فرصتي دست نداد تا در زمان وي نيز فتوحات  عمده

داد و حكومتش از فتنه و  اگر اجل مهلتش ميادامه يابد و به عمران و اصالحات بپردازد، 
از نظر عدالت و استواري، خير و بركت براي  ماند مانند عصر عمر جنگ در امان مي

 بود. اسالم و بشريت از درخشانترين ادوار تاريخ اسالم مي
دار شد كه شمشيرها آميخته و دلها دگرگون شده بود و  خالفت را در حالي عهده

دميدند و در بين مسلمانان  هاي آتش فتنه مي يهود و ديگران بر شعلهدشمنان اسالم از 
ها جنگ كوچك رو در روي هم  كردند تا اينكه در سه جنگ بزرگ و ده تفرقه ايجاد مي

ي آنان به طور قطع در اجتهاد و كار  ايستادند و خون يكديگر را ريختند، اگر چه همه
الفات به طور كلي تا به امروز در تضعيف پذيريم كه آن اخت خود اخالص داشتند اما مي

كيان و نيروي مسلمانان و بازماندنشان از انجام رسالت جهاني؛ اثرات سوء خود را بجا 
 گذاشته است، خداوند آنان را بيامرزد و رحمت كند.
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ها كه خالفتش را در بر گرفت عدالت را پياده كرد و در اجراي  اما با وجود اين فتنه
، در راه خدا خاشع و خاضع بود و در راه ارشاد امت اسالمي حق بسيار كوشيد

هاي بسيار نمود، بهترين افراد را به كار گماشت، و افراد خاطي را سخت مجازات  كوشش
كرد و در اجراي الهي از سرزنش هيچ سرزنش  كرد، در رابطه با حق با احدي سازش نمي

اش جهاد  بود، و همانگونه كه زندگي اي بيم نداشت، زاهدي بود كه با تنعم بيگانه كننده
 بود مرگش نيز شهادت بود.

 شد  عللي كه منجر به شهادت علي

عامل اصلي شهادت وي قبول حكميت در جنگ صفين بود، در حالي كه خود بدان 
ي ضعف است و موقعيت جنگ به نفع  دانست قبول حكميت نشانه راضي نبود چون مي

را مجبور به پذيرش آن نمودند لذا دو گروه توافق نيروهاي اوست، اما لشكريانش او 
حكم  از طرف معاويه و عمروعاص از طرف علي كردند ابو موسي اشعري

 باشند. پس لشكريان دو طرف ميدان جنگ را به سو شهر و ديار خود ترك كردند.
همانطور كه طبري  يك دل و يك زبان برگشتند اما سپاهيان علي سپاهيان معاويه

به صفين آمدند دوستدار هم  كند: وقتي كه با علي عماره بن ابي ربيعه روايت مياز 
بودند و چون برگشتند دشمن و خونخواه هم، و هنوز سپاه از صفين خارج نشده بود كه 
با حاكميت مخالفت كردند و آن را باطل دانستند، در طول راه ازدحام نمودند و همديگر 

گفتند: اي دشمنان خدا در  همديگر را زدند. خوارج مي را شماتت كردند و با تازيانه
گفتند: از امامتان جدا شديد  فرمان خدا بدعت نموديد و حكم تعيين كرديد. و ديگران مي

6Fو گروهمان را دچار تفرقه كرديد

1. 

                                           
 تاريخ طبري. -1
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بودند  چون به كوفه رسيدند خوارج جدا شدند و در حالي كه از بهترين ياران علي
و كساني كه با او هستند كافر شدند چرا كه حكميت را  اعالم كردند كه علي

كوشيد تا آنان را با دليل قانع  اند در حالي كه حكم فقط از آن خداست. علي پذيرفته
] به صرا نزد آنان فرستاد، وي با آنان با كتاب خدا [و سنت رسول كند، ابن عباس

اي را كه در  ما شيطان وسوسهبحث و استدالل پرداخت و آنها را ملزم به قبول آن كرد، ا
كند، شيطان خروج از جماعت مسلمين  كند در فاجر ظالم ايجاد نمي عابد متقي ايجاد مي

و ريختن خون امام و برادرانشان را براي آنان روا و مزين نمود تا در مكاني بنام نهروان 
 و عليهجري بين آنان  38اي در بين بغداد و واسط] تجمع كردند و در سال  [ناحيه

جنگ در گرفت، سرانجام خوارج بشدت شكست خوردند و بسياري از آنان كشته و 
 تعداد زيادي مجروح شدند. 

 طرح توطئه 

7Fدر سال چهلم هجري سه نفر از خوارج بنام عبدالرحمن بن ملجم

8Fو برك بن عبداهللا 1

2 
ردند اي تشكيل دادند. و راجع به وضع و حال مردم بحث ك و عمروبن بكر تميمي جلسه

و از حاكمانشان خرده گرفتند و از يارانشان در نهروان ياد كردند و از خداوند براي آنان 
ارزش است، آن ياران و  طلب مغفرت و رحمت كردند و گفتند: بعد از آنان زندگي بي

برادراني كه مردم را به عبادت پروردگارشان دعوت كردند و در آن راه از سرزنش هيچ 
م نداشتند، اگر ما جانمان را به خدا فروختيم بايد به سراغ امامان اي بي سرزنش كننده

                                           
ابن ملجم خونريزي آشوبگر و مبارزي سرسخت بود، دوران جاهليت را درك كرده بود و در زمان  -1

يعيان ي ش هجرت كرد، در فتح مصر شركت داشت و در آنجا سكونت كرد و از جمله خالفت عمر
 هي كرد و سپس عليه او شورش نمود.بود كه در جنگ صفين او را همرا علي

نامش حجاج بن عبداهللا معروف به برك، شورشيي كه اهل بصره بود. اولين كسي بود كه مخالف  -2
 و عليه هر دو گروه قيام كرد. »ال حكم اال هللا« :حكميت بود، چون نام دو حكم را شنيد فرياد زد
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كشتيم و كشورهاي اسالمي را از شر آنان آسوده  رفتيم و آنان را مي ضاللت و گمراهي مي
و  گرفتيم، پس ابن ملجم مسئول قتل علي كرديم و انتقام برادرانمان را از آنها مي مي

شد  دار قتل عمرو عاص و عمروبن بكر عهده برك بن عبداهللا مسئول كشتن معاويه
و عهد كردند و بخدا سوگند ياد نمودند كه هيچ كدام از آنها از شخصي كه مسئول كشتن 

شود، و قرار  كشد يا خود در اين راه كشته مي اوست منصرف نگردد تا اينكه يا او را مي
آنان به شهري رفت  گذاشتند كه جنايت خود را در هفدهم رمضان اجرا كنند. هر يك از

كه مسئول قتل آن فرد شده بود. برك بن عبداهللا در وقت مقرر براي معاويه كمين كرد 
اش به سرين  چون براي نماز صبح از منزل خارج شد با شمشير او را زد اما ضربه

خورد و چون چاق بود از خطر برست، برك را گرفتند و به قتل رساندند.  معاويه
بعلت دردي كه در  شد اما عمروعاص شب منتظر عمروعاص عمروبن بكر نيز آن

ي شكم داشت در خانه ماند و بجاي او خارجه بن حذاقه رئيس پليس وي آمد، بكر  ناحيه
كرد  اي به او زد و او را به قتل رساند، مردم بالفاصله او را دستگير كردند، گمان مي ضربه

ديد گفت: اي فاسق بخدا قسم گمان كه عمروعاص را كشته است اما وقتي عمروعاص را 
گفت: تو مرا قصد كردي و خداوند خارجه را، سپس  كردم تو نباشي، عمروعاص نمي

 دستور داد او را كشتند. 

 شهادت علي

ي تيم الرباب، پدر و  ابن ملجم وارد كوفه شد، زني را ديد بسيار زيبا بنام قطام از قبيله
ي  گ نهروان كشته شده بودند. ابن ملجم شيفتهبرادر قطام جزو خوارج بودند و در جن

قطام شد و كاري را كه به خاطر آن به كوفه آمده بود فراموش كرد و تصميم گرفت با 
ام ازدواج نكنم  وي ازدواج كند، موضوع را به قطام گفت: قطام در پاسخ گفت: عهد كرده

گفت آن چيست؟ قطام خواهم. ابن ملجم  اي كه غير از آن چيزي نمي جز در برابر مهريه
اي را كه  گفت: سه هزار دينار، يك غالم و قتل علي ابن ابي طالب. ابن ملجم گفت: مهريه
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پردازم جز قتل علي. زيرا كشتن علي به اين معني است كه خواهان من  خواهي مي مي
 خواهي كشته شوم. نيستي بلكه مي

ق شدي دل مرا و خود را خواهم او را غافلگير كني، اگر موف قطام گفت خير بلكه مي
اي و با من زندگي خوشي را خواهي داشت و اگر هم كشته شدي آنچه كه نزد  التيام داده

خداوند است خيلي بهتر از متاع و زينت دنيا و مردمان آن است. ابن ملجم گفت: بخدا 
رسي.  خواهي مي ام، بسيار خوب به آنچه مي قسم فقط براي قتل علي به اين شهر آمده

نشست و [در جلوي در ورودي مسجد]  هنگام نماز صبح در كمين علي سپس
اي بر وي زد و در همان حال گفت: اي علي! حكم فقط از آن خداست نه از آن تو  ضربه

بر زمين افتاد، مردم ازدحام كردند و ابن ملجم را گرفتند و به نزد امير  و ياران تو. علي
نفس در برابر نفس. اگر زنده نماندم او را آوردند. به آنان گفت:  المؤمنين علي

ي او قضاوت خواهم  همانگونه كه مرا كشته است بكشيد و اگر زنده ماندم خود درباره
 كرد، بعد از آن دو ياسه روز زنده ماند و در سال چهلم هجري به ديدار حق شتافت. 

 عبرت 

 اگر عثمانتأمل كند.  هاي مديد راجع به شهادت علي الزم هر مسلماني مدت
بدست شرورترين مردمي شهيد شد  اي از اشرار و فتنه جو شهيد شد، علي بدست عده

كه دچار كج فهمي در اسالم شده بودند، و شيطان بر آنان چنين مشتبه ساخت و چنان 
زيبا جلوه داد كه كشتن امام مسلمين را عملي دانستند كه با آن بهشت را براي خود 

 خزند!. مي
گويد:  ي خارجي مي ادت و تقوا مشهور بودند، راجع به آنان ابو حمزهخوارج در عب

چشمانشان از گناه پاك و پاهايشان بر باطل سنگين بود، از كثرت عبادت نحيف و از «
ميرند را در از ازاي  هائي را كه امروز و فردا مي خوابي رنجور بودند، جان فرط بي

روختند. اما اين گونه عبادت به آنان سودي اند به خدا ف هائي كه براي هميشه زنده جان
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نرساند آنگاه كه در فهم اسالم منحرف شدند و از جماعت مسلمين جدا گشتند و ريختن 
خون امامي بزرگ و مسلماناني بود كه با او بودند را حالل شمردند. اين چنين شيطان 

ديگري را بر مسلمين  ي بزرگ كارهايشان را زيبا جلوه داد و از راه حق گمراه نمود و فتنه
و  ي آنان افزود، و بعد از اينكه دو گروه بودند؛ گروهي با علي گشود و بر تفرقه
، گروه سومي را ايجاد كرد كه آن دو گروه را قبول نداشتند، و به گروهي با معاويه

سبب عبادت دچار خودستايي و غرور شدند تا آنجا كه مسلمانان ديگر را تحقير و امامان 
ت را تكفير كردند و از دين خداي عزوجل مغرورانه گمراه شدند و ديگران را گمراه هداي

شود، امروز نيز كساني هستند كه شيطان  ساختند، ببينيد اين تاريخ است كه تكرار مي
ي عبادت غرورشان را زيبا جلوه داده است تا آنجا كه مردان مصلح را تكفير  بواسطه

مردم را دچار تفرقه كنند و بنيان رسالت را تضعيف  كنند و به خاطر خود مايلند مي
نمايند. شايد تشبيه اينان به خوارج، ظلم بر خوارج باشد زيرا خوارج قهرمانان جهادگري 

گفتند [اگر چه در تفسير و فهم دين اشتباه كردند] اما اينان قهرمان  بودند كه دروغ نمي
 گويند. اند و راست نمي حرف

ۡمُر ﴿
َ
ِ ٱۡ� ّ   .]4[الروم:  ﴾ِمن َ�ۡبُل َوِمۢن َ�ۡعدُ ِِ

 .»زمام امور به دست خداست، چه قبل از شكست و چه بعد از پيروزي«

  بعد از شهادت علي

به اينگونه اين امام بزرگوار بعد از جهادي مستمر و پايدار با دشمنان و يارانش به 
و سربازانش پيمان ديدار پروردگارش رفت. دشمنانش مسلحانه رو در روي او ايستادند 

خود را شكستند و از رأي و فرمان او تمرد كردند و اندرزش را نپذيرفتند. و گروهي از 
آنان چنان دچار افراط شدند و گمان كردند خشمشان به خاطر خدا و ياري حق است، 

گناهان را مباح دانستند در حالي كه بنيان محكم  لذا ريختن خون حالل و گرفتن جان بي
 ا تضعيف كردند و اتحاد و وحدت مردم را از بين بردند.اجتماع ر
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به شهادت رسيد مسلمانان به سه گروه بزرگ تقسيم شدند:  هنگامي كه علي
و گروه سوم خوارج كه خون هر دو گروه  و گروهي پيرو معاويه گروهي پيرو علي

ار او بود و كساني كه در كن دانستند. در جنگ صفين اگر حق با علي را حالل مي
بودند، پس واجب بود كه بعد از صلح امام  جنگيدند از برگزيدگان ياران رسول خدا مي

يافت و  ي مسلمين التيام مي شد و تفرقه ، كار اين گروه تمام ميبا معاويه حسن
 دادند.  مسلمانان رسالت اصلي خود را كه نشر دين خدا در سراسر زمين است ادامه مي

توانند اتحاد و وحدت مسلمانان را تحمل كنند لذا  م نمياما دشمنان خدا و اسال
اي براي برافروختن آتش دشمني در بين  را وسيله و پس از او حسين شهادت علي

هاي مختلف مسلمانان كردند، از زماني كه عبداهللا بن سبأ يهودي، خائني كه تظاهر  گروه
از همان ابتدا دشمنان خداست،  نمود پيرو علي است و چنين وانمود كرد كه علي

توانند با آن كيان دولت  شعاري است كه مي اسالم دريافتند كه تظاهر به پيرو علي
كامالً  نوپاي اسالمي را از بين ببرند. و اگر دانشمندان و عالمان مسلمان از زمان صحابه

را  ي اسالم پرستان و مجوسيان و ديگر ادياني كه كينه هاي يهوديان و بت متوجه دسيسه
بودند، مسلماً تاريخ مسلمين غير از اين بود و مقدسات و جان و مالشان در  داشتند، مي

 امان بود و تأثيرشان در تاريخ بيش از آنچه بود كه بنا به قدر الهي انجام دادند.

َ ٱَّاِس َ� َ�ۡعلَُمونَ ﴿ ََ ۡۡ
َ
ِِنّن َ َٰ ۡمرِۦِو َو

َ
أ َ َ َٓ  �ٌَِ َِ  ُ ِّ  .]21[يوسف:  ﴾َوٱ

ي او را]  و خداوند بر كار خود چيره و مسلط است اما بيشتر مردم [تدبيرهاي حكيمانه«
 .»دانند نمي

 گيرند؟  شوند و آيا از تاريخ پند مي آيا مسلمانان از غفلت بيدار مي

را  اسالماي كه كالبد  آيا مسلمين نبايد همه بسوي كتاب خدا بازگردند و اين تفرقه
بين ببرند؟ آيا نبايد عقالي اهل سنت و شيعه از نو دست  بشدت مجروح ساخته است از

به دست هم دهند تا از اين اسالمي كه دشمنانش در صدد نابودي آنند و شيعه و سني 



  سزندگي حضرت علي   16

 

كند دفاع نمايند؟ آيا هر دو گروه نبايد در زمان حال زندگي كنند و  براي آنان فرقي نمي
بسر ببرند و از كساني كه به براي مصلحت خود تالش كنند؟ بجاي اينكه در گذشته 

اند طرفداري نمايند؟ در حالي كه آنان در گرو اعمال خود  مالقات پروردگار خود رفته
 هستند؟!.

 ٱۡمرِ ﴿
ّ  .]21[الطور:  ﴾بَِما َكَسَ� رَهِ�ٞ  �ُُ

 .»هر كسي در گرو كارهائي است كه كرده است« 

  هاي عظمت علي ترين جنبه برجسته

  علم علي -1
بود وي از مشهورترين فقيهاني بود كه  ي عالمان بزرگ صحابه  از زمره علي

ي  تر بود. صحابه تر و در دادن حكم صحيح و راي متين از همه موفق رأيش از همه دقيق
كردند، لذا از زمان  رجوع مي آمد به علي اي غامض برايشان پيش مي كرام هر گاه مسأله

او را به عنوان قاضي به  صهور بود. رسول خدابه تيزبيني و قوت رأي مش صپيامبر
اي  يمن فرستاد، از جمله مسائلي كه براي وي پيش آمد اين بود كه: چهار نفر در حفره

افتادند كه براي صيد شير كنده شده بود، اولي كه افتاد چنگ به رفيق خود زد و او را با 
مي، چهارمي را با خود به خود به گودال انداخت و به همين ترتيب دومي، سومي را و سو

درون گودال انداخت، شيري كه در گودال افتاده بود آنها را مجروح كرد و بر اثر جراحت 
در گذشته بود. اولياء آنان [در رابطه با مقصر و تعيين ديه] با هم به جدال پرداختند و 

شما رسيد و گفت: من بين  نزديك بود كه يكديگر را به قتل برسانند. خبر به علي
كنم در غير اين صورت شما را از تعرض  كنم اگر راضي شديد آن را اجرا مي حكم مي

ي كساني كه  بيايند و در بين شما حكم كنند. از قبيله صدارم تا رسول خدا بهم باز مي
ي كامل را جمع آوري  ديه و يك ديه 2/1ديه،  3/1ديه،  4/1گودال را حفر كرده بودند، 

تعيين نمود زيرا او باعث فوت سه نفر بعد از خود شده بود، و  4/1ا ي نفر اول ر كرد. ديه
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ديه داد چون او باعث مرگ دو نفر بعد از خود شده بود و براي نفر سوم  3/1به نفر دوم 
ي كامل  ديه مقرر كرد چرا كه او باعث مرگ يك نفر شده بود. و به نفر چهارم ديه 2/1

قبل از خود هالك شده بود و در مرگ سه نفر  داد براي اينكه او به سبب عمل سه نفر
آمد  صرا نپذيرفتند و صبر كردند تا رسول خدا قبلي نقشي نداشته بود. حكم علي

9Fرا تأييد كرد حكم علي صموضوع را به عرض ايشان رساندند، حضرت

1. 
درميان امت من «. »اقضی امتی علی«فرمود:  راجع به علم علي صرسول خدا

 .10F2»همه عالمتر است علي در قضاوت از
كند اين است كه: دو  هاي او كه داللت بر هوش و ذكاوت وي مي و از جمله قضاوت

خوردند، يكي از آنان پنج قرص نان و ديگري سه قرص نان داشت،  نفر با هم نهار مي
شخصي آمد و اجازه گرفت كه از نان آنان بخورد، به او اجازه دادند و هر سه به طور 

دند. چون سير شدند مردي كه به آنان ملحق شده بود هشت درهم به مساوي نان خور
آنان داد، در تقسيم آن دچار اختالف شدند. اولي كه پنج نان داشت گفت: پنج درهم از 

كنيم.  آن من است و سه درهم از آن تو. دومي گفت: خير، آن را به طور مساوي تقسيم مي
به مردي كه سه قرص نان داشت  . عليآمدند تا ميانشان حكم كند لذا به نزد علي

 رو كرد و گفت: رأي رفيقت را بپذير؛ اما وي نپذيرفت و گفت: من خواهان حقم. علي
 گفت: پس در اين صورت حق تو يك درهم است و حق او هفت درهم!.

 شود؟!. مرد گفت: امير المؤمنين چگونه چنين مي
قسمت. در اين  24شود  ميگفت: اگر هر نان را سه قسمت كنيم هشت نان  علي

ايد  صورت دوستت پانزده تكه نان داشته و تو نه تكه. و چون به طور مساوي نان خورده
ي و از  پس هر يك از شما هشت تكه نان خورده است، بنابراين، از سهم تو يك تكه

                                           
 .2/199 :الرياض النضرة :ت. ر كحمد آن را در مناقب روايت كرده اسامام ا -1
 .2/198 :الرياض النضرة :ت. ر كامام احمد در مصابيح آن را روايت كرده اس -2
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سهم دوستت هفت تكه باقي مانده است، نفر سوم كه هشت تكه نان خورده هفت تكه آن 
 ي آن از آن تو. دوست تو است و يك تكه متعلق به

11Fمرد گفت: حال راضي شدم

1. 
ارجاع  كساني را كه سؤال شرعي داشتند به علي در بسياري از موارد صحابه

رفتم و از او پرسيدم: هنگام حج عمره،  دادند. اذينه بن عبدي گويد: به نزد عمر مي
12Fسؤال كنلباس احرام را از كجا بر تن كنم؟ گفت: برو از علي 

2. 
راجع به مسح بر خفين سؤال كرد. گفت: به نزد علي  ليكي از ام المؤمنين عايشه 

13Fبرو و از وي سؤال كن

3. 
  شجاعت علي -2

در شجاعت در اوج كمال بود، در جنگ بدر آزموني نيك داد، سه تن از  علي
جنگ تن به تن پهلوانان مشركين بنام عتبه بن ربيع، شيبه بن ربيعه و وليد بن عتبه براي 

ي ميدان كرد.  سه نفر از كساني كه همتاي آنان بودند را روانه صحريف طلبيدند. پيامبر
براي وليد. علي و حمزه  براي شيبه و علي براي عتبه، حمزه عبيده بن حارث

حريفان خوبي را از پاي در آوردند، اما عبيد با عتبه به نبرد ادامه دادند و همديگر را 
14Fبه كمك عبيد شتافتند و عتبه را به هالكت رساندند بد، علي و حمزه مجروح كردن

4. 
قدرت خود را به نمايش گزارد و آزموني مشهور داد، در آن  در جنگ احد نيز علي

جنگ پرچمدار سپاه كفر طلحه بن ابي طلحه را از پاي در آورد، و آنگاه كه مسلمانان 
از پشت سر به آنان حمله نمود و]  [مشغول جمع آوري غنائم شدند و خالد بن وليد

                                           
 .2/199 :الرياض -1
 بن مسلمة العبدي روايت كرده است.آن را ابن عبدالبر از اذينه  -2
 هجري. 1329سال  ةچاپ دارالطباعة العامر 1/160 :مسلم -3
 .2/625 :ي ابن هشام سيره -4
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15Fباقي ماند صاز جمله كساني بودكه همراه پيامبر شكست خوردند، علي

. و چون 1
صورت خون آلود پدر را  لآورد و فاطمه  آب مي مجروح شد علي صرسول خدا

 شست. مي
پرچمدار  بعد از جنگ احد، جنگ حمراء االسد پيش آمد در اين جنگ نيز علي

 .16F2دبو صرسول خدا

                                           
مجروح شد و قريش در صدد  ص[در جنگ احد چون پيامبر 80و  30و  3/127 :ي ابن هشام سيره -1

بود كه او را به قتل برساند چهار نفر از صحابه كه عبارت بودند از علي ابن ابي طالب، عمر بن 
شدند. ويرژيل گيورگيو در اين مورد  صول خداخطاب، انس و ابودجانه مامور محافظت از رس

ابودجانه بر زمين افتاد و پس از چند دقيقه جان سپرد و بعد از او انس از پا در آمد، بعد از  :نويسد مي
دو نفر شد يكي علي و ديگري عمر بن خطاب. سرتاپاي  صافتادن انس گارد مخصوص محمد

را ترك نكرد. عمر بن  صچكيد ولي محمد ن مياز خون ارغواني بود و از همه جاي او خو علي
آورد و براي تشجيع  هائي عريض داشت ضمن كارزار گاه نعره بر مي كه قامتي بلند و شانه خطاب

 خواند. جنگيدند رجز مي مين كه ميآن عده از مسل
را برساند و او  ، جراح قشون اسالم توانست خود را به علي ابن ابي طالب.... وقتي ابو عبيده

هشتاد زخم برداشته است، گفت يا علي من بايد از سر تا پاي  معاينه نمود مشاهده نمود كه علي
در جنگ احد  ي تخت روان به مدينه حمل كنم .... عمر بن خطاب تو را ببينم و تو را به وسيله

دوازده زخم برداشت .....  بيست و يك زخم از شمشير و نيزه خورد و سعد ابن ابي وقاص
ي  و مسلمين در جنگ احد شكست خوردند ... به عقيده صنويسند كه محمد ورخين اسالمي ميم

در جنگ احد شكست نخورده است بلكه آزمايش ناگوار  صمن از نظر يك متخصص نظامي محمد
را نابود كند ص پيش آمد. زيرا قشون قريش نه توانست قشون محمد صدر آن جنگ براي محمد
 را اشغال نمايد.  و نه موفق شد كه مدينه

 مترجم.  –با تلخيص  289، 285، 284، 283ص  –محمد پيغمبري كه از نو بايد شناخت  :ر ك
خبر رسيد كه قشون  صها (از احد) مراجعت كردند به رسول يك شبانه روز بعد از اينكه مسلمان -2

ر مراجعت آنقدر قوي بود كه از دريافت خب صمكه قصد مراجعت دارد. روحيه و ايمان رسول
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امتحاني قابل تحسين از خود به نمايش گزارد.  اما در جنگ خندق يا احزاب علي
عمرو بن عبدود پهلوان مشركين از سپاه بيرون آمد و خطاب به مسلمانان گفت: آيا كسي 

اي كه اگر  پيش آمد و گفت: اي عمرو تو با خدا عهد كرده كند؟ علي از شما مبارزه مي
اد كند كه در بين دو كار يكي را برگزيني حتماً يكي از آن دو كسي از قريش به تو پيشنه

كنم كه  گفت: پس من تو را دعوت مي را بپذيري و انجام دهي، عمرو گفت: آري. علي
به خدا و رسول خدا و اسالم ايمان آوري. عمرو گفت: من نيازي به اسالم ندارم. علي 

اي برادرزاده، چرا؟ به خدا سوگند  كنم. عمرو گفت: گفت: پس تو را به مبارزه دعوت مي
گفت: اما به خدا سوگند كه من دوست دارم تو را  خواهم تو را بكشم! علي كه نمي

بكشم. عمرو از اين سخن بر آشفت از اسب پائين جست و بر صورت اسب زد و آن را 
آمد، به دور هم چرخي زدند و به مبارزه پرداختند و  پي كرد، سپس به سوي علي

17Fعمرو را به هالكت رساند. خره به آن شيوه كه معروف است] علي[باال

1. 
 صهاي يهود بر مسلمين دشوار آمد. تا اينكه پيامبر در جنگ خيبر ابتدا فتح قلعه

ا«فرمود:  رَّ ، لَيْسَ بِفَ هِ يْ دَ ىلَ يَ ُ عَ تَحُ اهللاَّ فْ ، يَ ولَهُ سُ رَ َ وَ ِبُّ اهللاَّ ال حيُ جُ ا رَ دً ةَ غَ ايَ َّ الرَّ طِنيَ  »رألُعْ

                                                                                                             
هائي كه  قشون مكه نهراسيد و به مسلمين گفت كه براي جنگ از مدينه خارج گردند. تمام مسلمان

 در جنگ احد شركت كردند از جمله مجروحين آن آماده حركت گرديدند. 
عمر بن خطاب و سعد بن ابي وقاص با وجود جراحات شديد به راه افتادند ولي ابو عبيده پزشك 

از حركت علي ابن ابي طالب جلوگيري كرد و گفت اگر علي راه بيفتد قبل از اينكه جراح مسلمانان، 
هاي مدينه خارج گردد بر اثر جراحات شديدي كه بر او وارد آمده زندگي را بدرود خواهد  از كوچه

اي موسوم به  سفيان برود تا نقطهم براي اينكه به پيشواز قشون ابوبا قشون اسال صگفت. محمد
سد (حمراء االسد) رفت و قشون اسالم در آنجا براي پذيرفتن قشون مكه آماده شد. اما ابو صحراء اال

سفيان كه قصد داشت به مدينه برگردد دچار ترديد گرديد و عاقبت ترجيح داد كه به مكه مراجعت 
. نمايد و مسلمين هم پس از اينكه مطمئن شدند كه ابو سفيان مراجعت نخواهد كرد به مدينه برگشتند

 مترجم.  – 292محمد پيغمبري كه از نو بايد شناخت ص  :نگاه
 .3/225 :ي ابن هشام سيره -1
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دهم كه خدا و رسولش او را دوست دارند و خيبر به دست او  فردا پرچم را به مردي مي«
در  . سپس علي را فراخواند، علي»نشيني نيست فتح خواهد شد، او اهل فرار و عقب

آب دهان به چشم او  صرسيد، حضرت صحالي كه چشم درد داشت خدمت پيامبر
18Fماليد و بهبود يافت

1. 
ي خيبر رسيد يهوديان قلعه بيرون  ركت كرد، چون به نزديك قلعهپس به سوي خيبر ح

افتاد،  زد، سپر از دست علي اي به علي آمدند و مبارزه كردند، مردي يهودي ضربه
لذا دري را كه در كنار قلعه افتاده بود برداشت و با آن از خود دفاع كرد و هم چنان آن را 

 د بدست او خيبر را فتح كرد.جنگيد تا اينكه خداون در دست داشت و مي
بود گويد: من و هفت نفر سعي كرديم كه  ابو رافع كه در اين جنگ همراه با علي

19Fآن دري را كه علي به عنوان سپر بدست گرفته بود جابجا كنيم اما موفق نشديم

2. 
پرسيدند: آيا علي در جنگ صفين خود شخصاً نبرد كرد؟ [در  باز ابن عباس 

داشت] ابن عباس گفت: بخدا سوگند هيچ كسي را چون علي حالي كه شصت سال 
نديدم كه خود را به خطر اندازد، او را ديدم كه بدون زره و كاله خود و تنها با شمشيري 

20Fكه داشت به سراغ مردي كه كامالً زره پوشيده بود رفت و او را به هالكت رساند

3. 
ني كه خليفه بود گفت: زما : روزي به عمر بن خطابپرهيزگاري و زهد علي -3

ملحق شوي آرزويت را كوتاه  و ابوبكر صاي امير المؤمنين! اگر مايلي كه به پيامبر«
21Fكن، و هميشه اندكي گرسنه باش، ردا و باالپوش كوتاه

بپوش و پيراهن بلند برگزين و  ∗
صيه اين تو 22F4»هايت را وصله كن تا [با اين نوع زندگي زاهدانه] به آن دو يار بپيوندي كفش

                                           
 .9/124 :مجمع الزوايد –هيثمي  -1
 ز نوع روايات مجهول و منقطع است.اين روايت ا :و گويد 3/359ي ابن كثير  سيره -2
 .2/225 :الرياض النضرة -3
 ي اشرافيت و تكبر و بزرگي بود. مترجم. نشانهدر آن زمان پوشيدن باالپوش بلند  -∗

 .2/197 :الرياض النرضة -4
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ما را به روح خلق و خوي او و راه و روشي كه در زندگي دوست داشته است رهنمون 
پوشيد و از استفاده  سازد. و همين گونه نيز در دوران خالفتش زيست، لباس خشن مي مي

كرد، ابو سعيد ازدي گويد: علي را در بازار ديدم كه  از اموال مسلمين جداً پرهيز مي
مناسبي دارد كه آن را به سه درهم بفروشد؟ مردي گفت: من گفت: چه كسي پيراهن  مي

دارم. به نزد او رفت آن را پسنديد و خريد و به تن كرد، ديد كه آستين آن بلند است 
 گفت: آن را برايم كوتاه كنيد.

پوشي؟ گفت: تو را به  شخصي وي را سرزنش كرد كه چرا لباس ارزان قيمت مي
كبر بدور است. شايسته است كه هر مسلماني از او لباس من چه كار؟ اين لباس از ت

 پيروي كند.
لرزد  وارد شد، ديد كه از سرما به خود مي مردي در يكي از روزهاي سرد بر علي

در حالي كه پتوئي كهنه به خود پيچيده است. گفت: يا امير المؤمنين! خداوند در اين 
ات قرار داده است، و تو با  اموالي كه در اختيارت نهاده است، حقي براي شما و خانواده

نخواهم كرد، اين  گفت: من از اموال شما چيزي را كم كني؟ علي خود اين چنين مي
 ام. پتوئي است كه با خود از مدينه آورده

 از زبان ضرار صدائي: بهترين حسن ختام در بحث از اخالق علي توصيف علي
هاي عظمت او روايتي است كه دوالبي نقل كرده است كه معاويه به ضرار صدائي  و جنبه

به شهادت رسيدن  اين موضوع بعد از –گفت: اي ضرار علي را براي ما توصيف كن 
 ضرار گفت: خير، او را توصيف كن. ضرار گفت: به خدا سوگند علي –بود  علي

كرد،  دور انديشي نادر بود، مردي نيرومند كه سخنش حجت بود و عادالنه قضاوت مي
جست، و به خلوت و  هاي آن دوري مي علمش فراوان و خردش بسيار، از دنيا و خوشي

خورد و با  كرد و افسوس مي گريست و انديشه مي سيار ميتنهائي شب مأنوس بود و ب
پسنديد كه كوتاه بود و غذائي را دوست داشت كه ساده  گفت. لباسي را مي خود سخن مي

آمد و  رفتيم به نزديكمان مي بود، در جمع ما چون يكي از ما بود، هر گاه به نزد وي مي
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شديم ما را با خبر  ري را جوياميداد و چون خب كرديم پاسخ مي هر گاه از او سؤال مي
ساخت، به خدا سوگند با وجود اينكه با ما اين چنين نزديك و دوست بود اما از  مي

اي از  هايش چون رشته كرد دندان هيبتش قادر به سخن گفتن با او نبوديم، هر گاه تبسم مي
قوي در امر شد،  داشت و با بينوايان هم نشين مي مرواريد بود، اهل تدين را گرامي مي

شد. خدا گواه است: چند  ناحق خود به او اميدي نداشت و ناتوان از عدل او نااميد نمي
شدند  ها ناپديد مي گرفت و ستاره آنگاه كه سياهي شب همه جا را فرا مي –بار او را ديدم 

گرفت، چون مارگزيده به  رفت و در حالي كه محاسنش را در دست مي به محراب مي –
گفت: اي دنيا برو ديگري را بفريب! آيا  گريست و مي يد و چون دردمند ميپيچ خود مي

اي يا در كمين من هستي؟ هيهات هيهات! اي دنيا من تو را  تو خود را بر من عرضه كرده
ام و راه بازگشت و رجوع نيست، اي دنيا! عمرت كوتاه و مجلست حقير و  سه طالقه داده

 ودن توشه، و وحشت و طوالني بودن راه.ارزشت ناچيز است. آه. آه. از كم ب
گريست و گفت: خدا ابو الحسن را رحمت كند، به خدا سوگند اين چنين  معاويه

 بود، اي ضرار غمت از فقدان او چگونه است؟
ضرار گفت: چون غم آن كسي است كه يكي از كساني را كه در پناه اوست سر ببرند، 

23Fشودكه نه اشكش بند آيد و نه از غمش كاسته 

1. 
درود و رحمت خدا بر او باد و او را پاداش نيك عطا كند، و به ما توفيق دهد كه از 

 سيره و روش آن بزرگوار درس آموزيم و عبرت گيريم.
 
 
 

                                           
اند  الصفوة آن را روايت كرده دوالبي و ابو عمرو مؤلف :گويد ، و مي213-3/212 :الرياض النضرة -1

 .و اندكي به متن اضافه كرديم بدوناينكه به آن اضافات اشاره نمايد 1/84 :چنين ابو نعيم در الحليةهم
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  سخنان جاودان علي

ي مسلمانان  براي مسلمانان: وقتي كه به حال احتضار در آمد براي همه وصيت علي
 كنم.  ما را به رعايت تقواي الهي سفارش ميوصيت كرد و در بخشي از آن فرمود: ش

ُُ  ّمۡسلُِمونَ ﴿ ت
َ
َُّن �ِّ� َوَ ََُمو  .]132: ة[البقر ﴾َََ� 

 .»پس نميريد (و رخت از جهان بر نبنديد) مگر اينكه مسلمان (و فرمانبردار خداوند) باشيد«
بَ «شنيدم كه فرمود:  صهمانا من از ابوالقاسم محمد اتِ الْ الحَ ذَ نْ إِنَّ صَ ظَمُ مِ ِ أَعْ نيْ

يَامِ  الصِّ الةِ وَ ةِ الصَّ امَّ حقا كه رفع اختالف مردم و ايجاد صلح و آشتي در بين آنان « 24F1»عَ
. خدا را خدا را، تهيدستان و مستمندان را در اموال خود »بهتر است از سالها نماز و روزه

ن باشيد، مبادا كه در سهيم كنيد، و از خداوند پروا كنيد و مراقب پيمان و فرامين پيامبرتا
از خداوند پروا كنيد همانا  صحضور شما به آن ستم شود، و نسبت به اصحاب پيامبر

 نسبت به رعايت ايشان سفارش كرد. صكه رسول خدا
اي نهراسيد زيرا هر كه  و در اجراي احكام خداوند از سرزنش هيچ سرزنش كننده

كند، و با مردم به نيكويي  ميقصد تعرض به شما را داشته باشد وي از شما حمايت 
سخن گوئيد آن گونه كه خداوند شما را فرمان داده است، و امر به معروف و نهي از منكر 

شوند، سپس خدا را  را ترك نكنيد، در غير اين صورت افراد شرور بر شما مستولي مي
وده و شود. با يكديگر مرا جوئيد اما دعايتان مستجاب نمي خوانيد و از او ياري مي مي

ارتباط داشته باشيد و به يكديگر انفاق نمائيد، بر حذر باشيد از اينكه با همديگر دشمني 
 سپارم. ي شما را به خداوند مي نمائيد و پيوندها را بگسالنيد. همه

ضربت خورد، جندب ابن عبداهللا خدمت وي رسيد و پرسيد: اي  روزي كه علي
ا از دست داديم آيا با حسن بيعت نمائيم؟ امير المؤمنين! اگر خداي ناخواسته شما ر

                                           
 طبراني آن را روايت كرده است. :گويد 1/395يوسف النبهاني جلد  –الفتح الكبير  -1
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نمايم، شما به كار خود  دهم و نه از آن نهي مي فرمود: شما را نه به اين كار فرمان مي
 بيناتريد.

را فراخواند و به آنان گفت: شما را به رعايت تقواي الهي  بسپس حسن و حسين 
قبال نمايد، و براي آنچه كه كنم، و اينكه خواهان دنيا باشيد اگر چه به شما ا سفارش مي

بدست نياورديد اندوهگين نگرديد، سخن حق بگوئيد. به يتيم رحم كنيد، و فريادرس 
مظلوم و دردمند باشيد و براي آخرت كار كنيد، دشمن ستمگر باشيد و ياور ستمديده، به 
حكم كتاب خدا عمل نمائيد و در اجراي احكام خداوند تحت تأثير سرزنش هيچ 

اي قرار نگيريد. بعد همانگونه كه براي آنان وصيت كرد براي پسر ديگرش  ندهكن سرزنش
به او سفارش  بمحمد بن حنفيه نيز وصيت كرد و در حفظ احترام حسن و حسين 

نمود و فرمود هيچ كاري را بدون [مشورت و هماهنگي] آنان انجام ندهد، سپس به حسن 
دانيد كه پدرتان او  كند و فرمود: مي و حسين سفارش نمود كه به محمد بن حنيفه توجه

 ».را دوست دارد
كاري براي ريا و شهرت انجام ندهيد، همانا هر كه براي غير خدا كار كند خداوند او 

 كند. را به همان واگذار مي
كس را كه خداوند در ميان مردم راستگو نمايد، اين براي او بهتر است از مالي كه به 

 برد. ارث مي
گشايد،  درهاي بهشت است، خداوند آن را براي اولياء خاص خود ميجهاد دري از 

جهاد لباس [و زينت] تقوا و زره محكم خداوند و سند قطعي بهشت است، اگر كسي آن 
 نمايد. را ناخوش دارد خداوند او را ذليل و گرفتار مصائب مي

ي حرير  هدانستم كه چگونه از عسل صاف شده و مغز گندم و پارچ اگر مايل بودم؛ مي
استفاده نمايم. اما هيهات از اينكه هوا و هوس بر من چيره شود و حرص و آز مرا بسوي 

توانم خود را قانع كنم كه بگويد: اين امير المؤمنين است، در  غذا و طعام بكشاند، آيا مي
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حالي كه در ناماليمات روزگار با آنان مشاركت ننمايم و در سختي و مشقت زندگي 
 آنان نباشم؟!. سرمشقي براي

به فرماندار آذربايجان اشعث بن قيس: مقام فرمانداري و كار  ي علي بخشي از نامه
ي تو در حالي كه  اي براي ارتزاق تو نيست بلكه امانتي است بر عهده حكومتي وسيله

تحت نظر مافوق خود هستي او خواسته است كه تو نگهبان و سرپرست مردم باشي، پس 
يد مستبد و زورگو باشي و نبايد بدون مستمسك و تكيه گاه مطمئن نسبت به مردم نبا

 خود را به خطر اندازي [يعني با دست آويزي محكم و با احتياط عمل كن]. 
از من پنج چيز را به خاطر بسپاريد، و اگر خواهان آن هستيد با جديت در پي آن 

 باشيد: 
كه اميدتان به پروردگار از هيچ انساني چشم داشت و توقعي نداشته باشيد بل -1

 جهانيان باشد.
 از هيچ چيز نترسيد جز از نافرماني و عصيان پروردگارتان. -2
 دانيد شرم نكنيد. ي چيزي كه نمي از سؤال كردن درباره -3
 عالمان از اينكه جواب سؤالي را ندانند و بگويند واهللا اعلم، شرم نداشته باشند. -4
بت آن به ساير اعمال مانند نسبت سر به بدن است صبر جزئي از ايمان است و نس -5

كسي كه صبر ندارد ايمان [كامل] « .»من ال صرب لهـال ايامن ل«فرمود]  ص[رسول خدا

 .»ندارد

  همراه با علي ابن ابي طالب

به كميل بن زياد: اي كميل! قلب آدمي چون ظرف است بهترين آن  سفارش علي
گويم به خاطر بسپار: مردم سه نوعند:  را كه مي دلي است كه بيشتر آگاه است. آنچه

اي مردماني  ي راه رستگاري و عده گروهي دانشمندان رباني و جمعي فراگيران و جوينده
شوند و  اي هستند، و با هر بادي همسو مي رو هر قارقار كننده اند كه دنباله پست و احمق
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برند. [بدان كه] علم از  م پناه نميگيرند و به پايگاه و ركني محك اي نمي از نور علم بهره
كند و  كند و تو مال را. علم بر اثر كار رشد مي ثروت بهتر است زيرا علم تو را حفظ مي

يابد، و محبت عالمان، ديني است كه ادا  يابد اما مال با خرج و مخارج نقصان مي ازدياد مي
كند  گي خدا را كسب ميگردد، با علم است كه عالم در اين دنيا فضيلت عبادت و بند مي

كنند، اما آثار و مزيت ثروت و مال با زوال آن از بين  و بعد از مرگ از او به نيكي ياد مي
اند، در حالي كه دانشمندان تا  اند، مرده رود، و جمع كنندگان مال در عين حال كه زنده مي

لها باقي جهان باقي است نامشان جاودان است، جسمشان موجود نيست اما يادشان در د
است، زمين هيچ گاه از عالمي كه در راه خدا با دليل اقدام كند خالي نخواهد ماند تا 

اند اما از نظر  ها و آيات روشن الهي باقي بماند، اين نوع عالمان از نظر تعداد قليل نشانه
كند تا اينكه  اند، خداوند با آنان از حجج و آيات خود دفاع مي منزلت الهي عظيم و رفيع

ي  دهند، به وسيله سپارند و در نهاد كساني چون خود نشو و نما مي آن را به امثال خود مي
شود، آنچه كه مردمان مرفه از آنان وحشت دارند  آنان است كه شناخت حقايق ممكن مي

در نزد آنان سهل و آسان است، و به آنچه كه جاهالن از آن بيزاند آنان انس و الفت 
كنند، اينان جانشينان  روح آن متعلق به مال اعلي است زندگي ميدارند، و با جسمي كه 

25Fاند اند و دعوتگران دين آن حكيم خداوند در زمين

1. 
دنيا از آن دو كس است: خير و سعادت در ثروت و فرزندان بسيار نيست بلكه خير 
[واقعي] آن است كه دانش و بردباريت بسيار گردد، و اينكه به عبادت پروردگارت 

ات كني، و اگر كار نيكي كردي خدا را ستايش نمائي و اگر گناه و اشتباه كردي از او مباه
كند و  طلب مغفرت نمائي. [در حقيقت] خير دنيا از آن دو كس است: يكي آنكه گناه مي

كند. هيچ كاري  نمايد. و ديگري آن كه در انجام كار خير شتاب مي با توبه آن را جبران مي

                                           
 .1/79 :حلية االولياء -1
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ارزش و ناچيز است آنچه كه مورد  جام گيرد ناچيز نيست، و چگونه بيكه با پرهيزگاري ان
26Fرضاي خداوند است؟

1 
گويم (مؤلف) مباهات به عبادت به معني فخر به آن نيست چرا كه در اين صورت  مي

كند، بلكه مباهات در اينجا به اين معني است كه مؤمن از  عمل خود را ضايع و تباه مي
باشد؛ نه اينكه از آن شرمنده و خجل، آن گونه كه برخي از كم عبادتش سرافراز و سربلند 

 گردند. ايمانان در جمع ملحدان و فاسقان دچار آن مي
فايده است: بكوشيد كه خداوند اعمالتان را بپذيرد زيرا  كاري كه خداوند نپذيرد بي

چه كاري كه مورد رضاي او باشد هيچ گاه اندك و ناچيز نيست، و چگونه ناچيز است آن
 كه مقبول خداوند است؟

فقيه و عالم دين كيست؟ بدانيم عالم واقعي دين كسي است كه مردم را از رحمت 
دهد كه  گرداند و اجازه نمي كند و از عذاب او نيز فارغ و آسوده نمي الهي مأيوس نمي

سپارد،  شود و آن را به ديگران نمي مرتكب معاصي شوند، و خود از قرآن رويگردان نمي
ارزش، و تالوت  فايده است و علم بدون فهم و درك بي ه باشيد] عبادت بدون علم بي[آگا

27Fثمر است قرآن، بودن تدبير و انديشه بي

2. 
هوس و آرزوي دور و دراز: آنچه كه بيش از همه براي شما از آن بيم دارم پيروي از 

ا را از هوي و هوس و داشتن آرزوي دور و دراز است. اما پيروي از هوي و هوس، شم
سپارد. بدانيد كه دنيا در  دارد و آرزوي دور و دراز، آخرت را به فراموشي مي حق باز مي

نمايد و آخرت رو به سوي شما در حركت است، و  حال گذر است و به شما پشت مي
هر يك از اين دو را پيرواني است، [پس مراقب باشيد كه] از پيروان و دوستداران آخرت 

                                           
 .1/75 :همان مرجع -1

ي  ثمر است: يعني آن فايده و ارزش حقيقي كه شايسته انديشه بي [تالوت بي 1/77 :ة االولياءحلي -2

 است. مترجم]. نماز بدون ...قرآن است را ندارد. گوئي 



 29  سزندگي حضرت علي 

 

نيا نباشيد، دنيا سراي عمل است نه حسابرسي، و آخرت سراي ي د باشيد و شيفته
28Fحسابرسي است نه عمل

1. 
 اقسام صبر: صبر را چهار قسم است:

 شوق و اشتياق. -1
 شفقت و دلسوزي. -2
 زهد و پارسايي. -3
 انتظار. -4

سپارد و هر كه از عذاب  پس هر كه مشتاق بهشت است شهوات را به فراموشي مي
جويد، و هر كه در دنيا پارسا است مصائب در  از امور حرام دوري ميدوزخ بيمناك است 

نزد او كوچك است و آسان، و هر كه چشم براه مرگ باشد در انجام امور خير شتاب 
29Fورزد مي

2. 
صداقت در  -3نهي از منكر  -2امر به معروف  -1اقسام جهاد: جهاد چهار قسم است: 

 دشمني با فاسق. -4جنگ 
روف كند از مؤمن حمايت كرده است و هر كه نهي از منكر نمايد هر كه امر به مع

دماغ منافق را به خاك ماليده است، و هر كه در ميدان جنگ صادق باشد دين خود را ادا 
كرده و دين خويش را حفظ نموده است. و هر كه از فاسق بيزار باشد براي رضاي خدا 

30Fداوند مدافع و حامي اوستخشمگين شده و هر كه براي رضاي خدا خشمگين شود خ

3. 
: آن كس كه بيش از ي علي از دروغ بپرهيزيد و خود را اندرز دهيد: بخشي از خطبه

كند. و آن كه بيش از  كند از همه بيشتر از پروردگار اطاعت مي همه خود را نصيحت مي
ست كند. زيانكار كسي ا شود، بيش از همه از پروردگار نافرماني مي همه از خود غافل مي
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كه خود را مغبون ساخت و خوشبخت كسي است كه دينش سالم ماند. سعادتمند آن 
بخت آن است كه غرور و هوا و هوس او را فريب  است كه از ديگران عبرت گيرد و سياه

دهد. آگاه باشيد كمترين ريا، شركت است، و همنشيني با هواپرستان، ايمان را به 
نمايد. از دروغ بپرهيزيد زيرا كه دروغ زايل  يسپارد و شيطان را حاضر م فراموشي مي

ي  ي ايمان است. راستگو رستگار است و شريف و با منزلت، و دروغگو بر لبه كننده
پرتگاه است و خوار و ذليل. به همديگر حسادت نورزيد چرا كه حسد ايمان را تباه 

رزيد چرا كه سازد، و با يكديگر دشمني نو كند همانگونه كه آتش هيزم را فنا مي مي
 سازد. دشمني دين را تباه مي
 :دعاي حضرت علي

 .»اللهم اغفرلی ما انت اعلم به منی«

 . »خداوندا گناهانم را كه تو از من به آن آگاهتري بيامرز«

  .»مغفرةـفان عدت فعد علی بال«

 . »پس اگر بسوي تو بازگشتم و توبه كردم تو نيز با بخشش خود توبه مرا بپذير«

  .»مل جتد له وفاء عندیايت من نفسی واغفرلی ما راللهم «

 . »پروردگارا در انجام آنچه كه با خود عهد بستم و به آن وفا نكردم مرا بيامرز«

 .»بلسانی ثم خالفه قلبی كما تقربت به الي اللهم اغفريل«

  .»خداوندا در آنچه كه با زبان به تو تقرب جستم. قلباً با آن مخالفت كردم مرا ببخش«

  .»هفوات اللسانرمزات االحلاظ وسقطات االلفاظ وسهوات اجلنان و اللهم اغفريل«

هاي  هاي دل و لغزش هاي كالم و غفلت هاي چشم و لغزش پروردگارا ايماء و اشاره«
 .»زبان مرا بيامرز و ببخش
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 : مناجات حضرت عل
كسي كه آنكه  نمائي، و اي كنند رحم مي اي كسي كه به آنكه بندگانت به او رحم نمي

پذيري، و اي كسي كه دست هيچ نيازمندي را كه به  پذيرد تو مي را كه هيچ كس نمي
كنندگاني را كه  شماري، و اي كسي كه درخواست سويت دراز شده است كوچك نمي

نمائي، اي كسي كه هر كار كمي را  كنند از درگاه خود طرد نمي اصرار و پافشاري مي
دهي، و اي كسي كه به آن كه به تو نزديك  اداش بسيار مينمايي و به آن پ تمجيد مي

گردي، و اي كسي كه دورشدگان از خود را بسوي خويش دعوت  شود نزديك مي مي
ورزي، و اي  سازي و در رساندن بال شتاب نمي نمائي، اي كسي كه نعمت را زايل نمي مي

گذري و  گناهان در مي بخشي، و از داري و آن را فزوني مي كسي كه كار نيك را بزرگ مي
كنم و با توجه به  نمائي، نيازهايم را در محضر كرم تو بيان مي از آنها چشم پوشي مي

كنم، آنان كه به درگاهي غير از  فيض و بخشش تو هر قدر كه بتوانم از تو درخواست مي
درگاه تو روي آوردند؛ مسلماً زيان ديدند، و براي هر كه جز تو گردن خم كردند ضرر 

ثمر گشت،  حاصل و بي ردند، و كسي كه به غير از كرم و فضل تو توسل كرد كارش بيك
و اينك اي پروردگارا! بگير دست مرا كه به ديدار تو اميدوارم، پس ندايم را بشنو و 

 دار. جايگاه مرا نزد خود گرامي
به يكي از فرمانداران خود] از  ريختن خون ناحق: [بخشي از فرمان حضرت علي

ي آن موجب تيره بختي و از بين  ن خون ناحق بپرهيز چرا كه هيچ چيز به اندازهريخت
ي  بردن نعمت و انقطاع عمر و ايجاد مسئوليت نيست، خداوند روز قيامت ابتدا درباره

نمايد، مبادا كه قدرت خود را با  هائي كه به ناحق ريخته شده قضاوت و داوري مي خون
ئي، چون اين ار قدرت و حكومت تو را تضعيف گناهان تقويت نما ريختن خون بي

 كند. برد و به ديگري منتقل مي خواهد كرد و بلكه آن را از بين مي
پس در نزد خداوند، و من [به عنوان مافوق] نسبت به قتل عمد هيچ عذري نخواهي 
داشت، زيرا حكم آن قصاص است، چنانچه اشتباه كردي و در زدن تازيانه و شمشير و يا 
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روي كردي بايد در برابر آن عقوبت شوي، همانا مشتي و  ي دست به كسي زياده ضربه
اي برتر از آن [ممكن است] موجب قتل شود، پس مبادا نخوت قدرت و حكومت،  ضربه

 تو را وادار كند كه از اداي حق اولياء مقتول خودداري نمائي.

ختي و از بين و فرمود: هيچ چيز بيش از ريختن خون ناحق موجب ظهور بالء و س
شود، شايد گمان تو اين باشد  ها و سقوط آنها نمي رفتن نعمت و خوشي و انتقال دولت

پنداري، بلكه آن  كني اما در واقع اينگونه نيست كه مي كه با آن قدرت خود را بيشتر مي
 سازد. نمايد و بلكه كامالً آن را نابود مي ظلم، حكومت را سست و تضعيف مي

 در وفات حضرت ابوبكر رثاي حضرت علي
 صدر گذشت همانند روزي كه رسول خدا ابوبكر باقالني گويد: چون ابوبكر

در حالي كه گريه  رحلت فرمود، مدينه از صداي شيون و زاري به خود لرزيد، و علي
آمد، تا  ي ابوبكر ورد زبان داشت به سوي خانه» انا هللا و انا اليه راجعون«كرد و  مي

 چنين سخن آغاز كرد: در خانه رسيد و در رثاي ابوبكر اينكه به جلوي
 .»اهللا ابابكر كرمح«

  ».درود خدا بر تو باد اي ابوبكر«
  .»صكنت الف رسول اهللا«

 ؛ »صتو يار و همدم رسول خدا«
  .»موضع رسهو ةثقتانسه وو«

 .»دار و امين او بوديزدوست و را«

  .»كنت اول القوم اسالماً «

 ؛ »ي كه اسالم آورديتو اولين كسي بود«
  .»اخلصهم ايامناً و«
 .»تر و ايمانت از همه خالص«
  .»اشدهم يقيناً و«
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 . »و يقينت از همه بيشتر«
 .»اخوفهم هللاو«

 . »و بيش از همه خوف خدا داشتي«
 .»دين اهللا اعظمهم غناء يفو«

 . »و تو سودمندترين مردم براي اسالم«

 .»صاحوطهم علی رسول اهللاو«
 . »بودي صبيشتر مراقب رسول خداو از همه «
 .»اثبتهم علی االسالمو«

 . »تو پايدارتر از همه در دين خدا بودي«
  .»ايمنهم علی اصحابهو«

 .»صو سودمندترين مردم براي ياران پيامبر«
  .»احسنهم صحبهو«

 . »ترين مردم بودي و خوش صحبت«
 .»اكثرهم مناقبو«

 . »فضائلت بيش از همه«
  .»افضلهم سوابقو«

 . »سوابقت برتر از همه«
 .»ارفعهم درجهو«

 . »و مقامت از همه واالتر«
 .»اقرهبم وسيلهو«

 . »و اعمال نيكت از هم بيشتر«
 .»صاشبههم برسول اهللاو«
 . »صتر از همه بودي به رسول خدا تو شبيه«
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 .»فضالسننا وهديا ورمحه و«

 . »در رحمت و فضيلت و سيره و راه«
 .»اوثقهم عندههم عليه ووارشفهم منزله واكرم«

تر و از همگان عزيزتر و قابل اعتمادتر  مقامت از همه رفيع صو در نزد حضرت«
 . »بودي
  .»عن رسوله خريااهللا عن االسالم و كفجزا«

 . »بهترين پاداش را خداوند از جانب دين و رسولش به تو ارزاني داد«
 .»كنت للدين يعسوبا«

 . »تو پيشوا و سردار دين بودي«
  .»اوال حني نفر عنه الناس«

 . »چه آنگاه كه مردم از آن دوري كردند«
 .»وآخرا حني قفلوا«

 . »و چه آنگاه كه بدان رجوع كردند«
 .»و كنت للمؤمنني ابا رحيام«

 .»تو براي مؤمنان پدري مهربان بودي«
 .»عياال كاذ صاروا علي«

 . »چون پذيرفتي سرپرستي آنان«
  .»عنهفحملت اثقال ما ضعفوا «

 .»دار آنچه از آن ناتوان گشتند شدي عهده«
 .»رعيت ما امهلواو«

 .»و مواظبت كردي آنچه را كه در آن سستي كردند«
 .»حفظت ما اضاعواو«

 . »و پاس داشتي آنچه را كه از دست دادند«



 35  سزندگي حضرت علي 

 

 .»شمرت اذ خنعواو«

 . »»و مانع شدي«چون بدي كردند همت نمودي «
 .»علوت اذ هلعواو«

 .»سيدند غالب و سرآمد شديو چون تر«
 .»صربت اذ جزعواو«

 .»تابي نمودند شكيبايي كردي و آنگاه كه بي«
 .»ادركت اوتار ما طلبواو«

 .»هاي آنان را خوب فهميدي ي خواسته و ريشه«
  .»فضفروا كوراجعوا رشدهم براي«

 . »به ياري تو نيك تدبير كردند و پيروز شدند«
 .»ما مل حيتسبوا كنالوا بو«

 . »آنچه را كه گمان نداشتند بدست آوردند و«
 .»صا قال رسول اهللاـكنت كمو«
 . »در حق تو فرمود صتو آني كه رسول خدا«
 .»كذات يدو كصحبت امن الناس عليه يف«

 . »ترين مردم بر من چه از نظر رفاقت و چه از نظر مال ابوبكر است ذي حق«
 .»كبدن كنت كام قال: ضعيفا يفو«
 .»فرمود صحضرتهمانگونه كه «
 .»امر اهللا قويا يف«

 .»از نظر جسمي ضعيف بودي و در امتثال امر خداوند قوي«
 .»كنفس متواضعاً يف«

 . »دانستي خود را كمترين مردم مي«
 .»ا عند اهللاـعظيم«
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  .»در حالي كه در نزد خداوند بزرگ بودي«
  .»اعني الناس جليالً يف«

 . »و در چشم مردم محترم«
 .»انفسهم كبريا يف«

 . »و در نزد آنان بزرگوار بودي«
 .»الرفقلصدق وااحلق و كشان«

 . »كار تو حق و راستي و مهرباني«
  .»حتمحكم و كقولو«

 .»سخنت فرماني قطعي«
 .»حزمحلم و كمراو«

 . »و دستورت بردباري و دور انديشي«
 .»عزمعلم و كرايو«

 .»و رايت عين دانش و پايداري«
 .»بيلقد هنج السفابلغت و«

 . »پس جهد بسيار كردي تا راه دين طي شد«
 .»سهل العسريو«

 . »ها آسان شد و دشواري«
 .»اطفات النريانو«

 . »ها را خاموش كردي و آتش فتنه«
 .»الدين كاعتدل بو«

 . »و به ياري تو كار دين راست شد«
 .»قوی االيامنو«

 . »و ايمان مردم قوي گرديد«
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 .»فرونلو كره الكاوظهر امر اهللا و«

 . »و امر خدا بر خالف ميل كافران آشكار گرديد«
 .»اتعابا شديداً  كاتعبت من بعدو«

 . »ا مرگ خود ديگران را سخت آزرده كردي«
 .»اـفزت باخلري فوزا عظيمو«

 . »و خود به خير و رستگاري بزرگ دست يافتي«
 .»فجللت عن البكاء«

 . »پس برتر از آني كه برايت گريست«
 .»اءـالسم يف كعظمت رزيتو«

 .»ها بس بزرگ است غم مرگت در آسمان«
 .»االيام كهدت مصيبتو«

 ».اين مصيبت راهنماي روزگار استر«
 .»انا اليه راجعونفانا هللا و«

 .»گرديم ما از خدائيم و به سوي او باز مي«
  .»رضينا عن اهللا قضاءه«

 .»پس راضي شديم به مشيتش«
 .»سلمنا له امرهو«

 .»ه خود او واگذاشتيمو كار او را ب«
 .»ابدا كبمثل صمسلمون بعد رسول اهللاـفواهللا لن يصاب ال«
دچار مصيبتي چون غم از دست  صبه خدا سوگند هرگز مسلمانان بعد از پيامبر«

 .»شوند دادن تو نمي
 .»اهللا بنبيه كفاحلق«

 .»خداوند تو را به پيامبرش ملحق گرداند«
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 .»كال اضلنا بعدو«

 .»را گمراه نسازد و بعد از تو ما«
د سپس همه به پايان رسي باقالني گويد: مردم سكوت كردند تا سخن حضرت علي

 با صداي بلند گريستند.
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