صالی بیداری
فرازهایی از سخنان امیر مؤمنان(ع)
در نهجالبالغه

[ در وصیت به حسن و حسین علیهماالسالم ،هنگامی که ابن ملجم او را ضمببت
زد ]...[ ]:شما و همه ی فبزندان و کسان و آن را کمه ناممه ی ممن بمه او رسمد،
سفارش میکن به پبوای خدا را داشتن و نظ در کارهایتان ،و اصالح بین خود،
که من از جدّ شما [پیامبب اکبم(ص)] شمنیدم کمه ممیفبممود« :اصمالح کمبدن
[رابطه] میان مبدمان از همهی نماز و روزهها ببتب است».
خدا را! خدا را! درباره ی یتیمان ،آنان را گاه گبسنه و گماه سمیب مداریمد ،و نمدد
خممود ضایعشممان مگذاریممد .و خممدا را! خممدا را! همسممایگان را دریابیممد کممه
سفارششدهی پیامبب شمایند ،پیوسته دربارهی آنان سفارش مىفبممود چنمدان
که گمان ببدی بباى آن ها ارثى معین خواهد نمود .و خدا را! خمدا را! دربماره ی
قبآن ،مبادا دیگبان بب شما پیشى گیبند در عمل کبدن به آن.
[ ]...و خدا را! خدا را! درباره ی جهاد در راه خدا به مال هاتان و به جمان هاتمان و
زبان هاتان! بب شما باد به یکدیگب پیوستن و بذل و بخشش به یکمدیگب .مبمادا از
ه روى بگبدانید ،و پیوندِ ه بگسالنید .اممب بمه معمبو و نهمى از منکمب را وا
مگذارید که بدکاران شما بب شما حکومت یابند ،و آن گاه هب چه دعما کنیمد بمه
اجابت نبسد( .نامه )74
 فبمان ببدن و اطاعت از مخلوق در معصیت خالق جاید نیست( .حکمت )161
 گلهی خود را با خدا میکن از مبدمی که عمب خود را به نادانی به سب میببنمد،
و با گمباهی میمیبند .ندد آنان کاالیی خوارتب و ک بهاتب از کتاب خمدا نیسمت،
وقتی که به حق خوانده [و تفسیب] شود؛ و کاالیی پبسودتب و گبانبهاتب از کتاب
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خدا نیست ،هنگمامی کمه معنمی آن تفبیم ممیگمبدد؛ و نمدد ایشمان چیمدی
ناخوشایندتب از معبو و خوشایندتب از منکب نباشد( .خطبه )14
 مبدم سه دستهاند :دانایی خداشناس ،آموزنده ای که در راه رستگاری کوشاست،
و باقی همه فبومایگانی همچون پشههای سبگبدان در هوا که در پی هب صدایی
روند و با هب باد به سویی میگبایند( .حکمت )174
[ در پاسخ به شخصی که در مشبوعیت نببد جمل تبدید داشت ،فبمود ]...[ ]:تو
حق را نشناختهای تا اهل حق را بشناسی و باطل را نشناختهای تا اهل باطمل را
بشناسی( .حکمت )262
 حکمت گمشده ی مؤمن است؛ حکممت را فمبا گیمب هبچنمد از منافبمان باشمد.
(حکمت )08
 خدا بب عهدهی جاهالن ننهاد که دانش آموزنمد مگمب پما از آنکمه بمب عهمدهی
عالمان نهاد که به ایشان آموزش دهند( .حکمت )740
 مبدم دشمن چیدی هستند که نمیدانند( .حکمت )730
 عل عمل را فبا میخواند ،پا اگب آن را پاسخ گوید میماند ،وگبنه کوچ کنمد و
ببود( .حکمت )366
 نادانتان در کار زیادهروی میکند ،و دانایتان کار را چندان به تأخیب میاندازد که
وقت بگذرد( .حکمت )203
 از آنچه میدانی بهبهای نمیببی و آنچه را نمیدانی نممیپبسمی و از همی
بالیی تا بب ما فبود نیاید نمیتبسی ( .خطبه )32
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[ امّا] یادِ مبگ از دلهای شما رفته است و آرزوهای فبیبنده جای آن را گبفتمه،
تا چنان شده که دنیا بیش از آخبت مالکتان گبدیده و این جهان ،آن جهمان را
از یادتان ببده .همانا شما که ببادران دینی یکدیگبید را چیدی از ه جدا نکبده
جد پلیدیهای درون و نیتهای بدتان .به یکدیگب کمک نمیرسانید ،بمبای هم
خیبخواهی نمیکنید ،به ه چیدی نمیبخشید و به یکدیگب مفبت نمینمایید.
شما را چه شده که به اندکی از دنیا که میرسید شادمان میشموید و از بسمیار
آخبت ،که از دستتان میرود ،اندوهناک نمیگبدید؟ و اندکِ دنیا را که از دست
میدهید ،پبیشانتان میگبدانمد چنمدانکمه آثمار ایمن آشمفتگی و اضمطباب در
چهبهتان و در بیصببی در ببابب آنچه از دست رفته ،آشکار میشود .گمویی کمه
دنیا خانهی اقامت و قبار شما است ،و کاال و سود آن همیشه ببای شما پایدار.
کسی از شما عیب ببادر [دینی] خمود را م کمه از آن بمی دارد م پمیش روی او
نمیگوید ،چون میتبسد که او نید مانند آن عیب را م که در اوست م ببای او باز
گوید .در واگذاشتن آخبت و دوستی دنیا با ه یکدل شدهاید و هب یک از شما
دین را به بازیچه بب سب زبان دارید( .خطبه )113
 مبدمان را روزگارى رسد با دشوار ،تموانگب در آن روز آنچمه را در دسمت دارد
سخت نگاه دارد در حالی که به بخل و امساک امب نشده است .خمداى سمبفان
فبماید« :بخشش و احسان در میان خود را از یاد مببید» [سوره بببه .]234 ،در
آن روزگار بدکاران بلندمبدار شوند و نیکمان خموار گبدنمد؛ و مبدممان خبیمد و
فبوش کنند با درماندگانی که از سب ناچاری به بهایی اندک میفبوشند یا از سب
اضطبار به بهایی زیاد میخبند ،در حالیکه رسول خمدا از معاملمه بما آن کمه از
روی اضطبار میفبوشد یا میخبد ،نهی فبموده است( .حکمت )760
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 بپبهیدید از خش و قهب جوانمبد چون گبسنه شود و از حمله ی آدم پست چون
سیب گبدد( .حکمت )74
[ از او پبسیدند عدل یا بخشش کدام بهتب است ،فبمود ]:عدالت امور را در جمای
خممود مممىنهممد و بخشممش آن را از جایگمماه خممود بیممبون مممیآورد .عممدالت
تدبیبکنندهاى عام است و بخشش عارضى و بمبای گبوهمی خماص .پما عمدل
شبی تب و با فضیلتتب است( .حکمت )734
 خدای سبفان روزی تهیدستان را در اموال توانگبان واجب کبده است .پا هی
فبیبی گبسنه نماند مگب به خاطب آن که توانگبی حق او را نداد و از آن خود را
به نوایی رساند .خداوند متعال ،توانگبان را از حق فببا بازخواسمت خواهمد کمبد.
(حکمت )320
 مسکین فبستاده ی خدا است ،کسی که او را مفبوم دارد خدا را مفبوم داشمته،
و آن که به او بخشد خدا را سپاس و حبمت گذاشته( .حکمت )387
 همانا خدا را بندگانی است که ببای بهبهمنمدی دیگمبان بمه آنمان نعممتهمایی
بخشیده است .پا آن نعمتها را تا زممانی کمه بخشمش کننمد در اختیارشمان
میگذارد ،و چون از بخشش دریغ کنند ،نعمتها را از ایشان بگیبد و به دیگبان
بسپارد( .حکمت )721
 از بخیل در شگفت که به فببی می شتابد که از آن می گبیخت و تموانگبی ای از
دستش می رود که در طلب آن بود ،پا در این جهان چون تنگدستان زنمدگی
را میگذراند ،و در آن جهان چون تموانگبان از او حسماب ممیکشمند( .حکممت
)126
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 به کار خیب بپبدازید و و چیدى از آن را ناچید مشمارید که کوچک آن بمدرگ و
اندک آن بسیار است ،و کسى از شما نگوید دیگبى در انجمام کمار خیمب از ممن
سداوارتب است ،که به خدا سوگند چنین خواهد شد( .حکمت )722
 سختتبین گناهان آن است که گنهکار آن را کوچک شمارد( .حکمت )370
 از کفارهی گناهان بدرگ ،فبیادخواه را بمه فبیماد رسمیدن اسمت و انمدوهگین را
آسایش بخشیدن( .حکمت )27
 خداوند از آگاهان پیمان گبفته است ،که در ببابب پبخوری ستمکاران و گبسنگی
ستمدیدگان ساکت ننشینند( .خطبه )3
 کسانی که به آدمیان شباهت دارند او را دانشمند خواندهاند ولی چنین نیسمت؛
هب بامداد ببخاست و به گبدآوردن چیدهایی پبداخت که کمتب بودن آنها بهتب از
بیشتب بودنشان است ،تا چنان شد که از نوشیدن آب گندیده سیباب شد و آنچه
را که بیهوده جمع کبده بود ،گنج پنداشت( .خطبه )14
 بدانید که تا واگذارنده ی رستگاری را نشناسید ،رستگاری را نخواهید شناخت؛ و
تا شکنندهی پیمان قبآن را ندانید ،با قبآن ،پیمان استوار نخواهید ساخت ،و تما
واگذارندهی قبآن را به جای نیارید در قبآن چنگ نتوانید انداخت( .خطبه )174
 مال و فبزندان را مالک خشنودی یا خش خدا ندانید ،که این [خطما] نشمانهی
ناآگاهی از موقعیتهای آزمایش و امتفان خداست در مواضعی که بندگان خود
را بینیاز و قدرتمند میپندارند؛ خدای سبفان و تعالی فبمود« :آیا ممیپندارنمد
که آنچه از مال و پسمبان کمه بمه ایشمان عطما ممیکنمی  ،بمبای آن اسمت کمه
میکوشی خیبی به آنان ببسانی ؟ [نه ]،بلکه نمیفهمند[ ».مؤمنون 16م]11
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و خدای سبفان بندگان مستکبب خمود را ممیآزمایمد بمه ارزشمی کمه دوسمتان
مستضع او در دیدهی آنان دارند.
موسی بن عمبان و ببادرش هارون بب فبعون درآمدند ،در حالیکمه جاممههمایی
پشمین بب تن داشتند و چوبدستیهایی در دست ،و با او شبط کبدند کمه اگمب
مسلمانی پذیبد [و راه طغیان پیش نگیبد] حکومتش باقی و عدتش پایدار باشد.
اما فبعون گفت« :از این دو تعجمب نممی کنیمد ،کمه عمدت و پایمداری و ببمای
حکومت را با من شبط میکنند ،در حالی که خود م چنین که ممیبینیمد م در
خواری و تنگدستی اند؟ چمبا دسمتبندها و گبدنبنمدهای زرّیمن بمه ایشمان داده
نشده؟» طال و گبد آوردن آن را بدرگ شمبد ،و جامهی پشمینه و پوشمیدن آن
را حبیب انگاشت( .خطبه )142
 دوستان خدا آنانند که به باطن دنیا نگبیستند ،هنگامى کمه ممبدم ظماهب آن را
دیدند ،و به فمبداى آن پبداختنمد آنگماه کمه ممبدم خمود را سمبگبم اممبوز آن
ساختند ،پا آنچه را از دنیا که تبسیدند آنان را بمیباند ،میباندند ،و آن را کمه
دانستند به زودى رهاشان خواهد کبد راندند و بهبهگیمبى فمباوان دیگمبان را از
جهان خوار شمبدند ،و دسمت یافتنشمان را بمب نعممت دنیما ،از دسمت دادن آن
خواندند .دشمن آنند که مبدم با آن آشمتى کمبدهانمد و بما آنچمه ممبدم بما آن
دشمنند در آشتى به سب ببدهاند( .حکمت )732
 ای مبدم ،باید خدا به هنگام نعمت شما را تبسان بیند ،آنچنانکه هنگمام کیفمب
هباسانید .آن کا که گشایشى در مالش پدید گبدید و گشایش را چون داممى
پنهان ندید ،خود را از کارى بیمناک در امان پنداشت ،و آن که تنگدست شد و
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تنگدستى را آزمایشى به حساب نیاورد پاداشى را که امید آن مىرفت ،از دست
داد( .حکمت )310
 توانگبی و تهیدستی آنگاه آشکار شمود کمه [اعممال] بمب خداونمد عبضمه شمود.
(حکمت )712
 مال مایهی شهوتهاست( .حکمت )10
[ خطاب به عثمان بن حُنَی انصاری ،کارگدار امام در بصبه ،پما از آنکمه اممام
باخبب شد که او را به مهمانی گبوهی از نددیکانش دعوت کبدهاند و او بمه آنجما
رفته است ،نوشت ]:ای پسب حنی ! خبب یافت که مبدی از جوانان بصبه تو را بب
سفبهای خوانده است و تو بدانجا شتافتهای .خوردنیهای نیکو ببایت آوردهانمد و
پی در پی کاسهها پیشت نهادهاند .گمان نمیکبدم تو مهمانی مبدمی را بپذیبی
که نیازمندشان را به جفا میرانند و توانگبشان را به آن فبامیخوانند.
[ ]...و من نفا خود را با پبهیدگاری میپمبوران تما در روزی کمه پُمببی تمبین
روزهاسمت در امممان وارد شممود ،و بممب کبانممههممای لغدشممگاه پایممدار مانممد .و اگممب
میخواست میدانست که چگونه به عسمل خمال

و مغمد گنمدم و جاممههمای

اببیشمین دست یاب  .ولی هبگد هوای نفا من بب من چیبه نخواهمد گبدیمد ،و
حبص مبا به انتخاب خوراکهای لذیذ نخواهد کشید ،در حالی که در حجاز یما
یمامه کسی حسبت گبده نانی داشته باشد ،یا هبگمد طعم سمیبی را نچشمیده
باشد .چگونه شب را سیب بخواب در حالیکه در اطباف شک هایی باشد گبسمنه،
و جگبهایی سوخته؟ و یا چنان باش که شاعب گوید« :درد تو این با که شمب
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سیب بخوابی و پیبامون تو گبسنگانی باشند که پوست بدغالهای را ببای خموردن
آرزو میکنند».
آیا به این خشنود باش و قانع شوم که مبا امیبمؤمنان گویند ،و در سختیهمای
روزگار شبیک مبدم نباش ؟ یا در سختی زندگی الگویی ببایشان نشوم؟ آفبیمده
نشدهام تا خوردنیهای گوارا سبگبم سازد ،چون حیموانی کمه آن را بمه آخمور
بستهاند و همهی اندیشهاش عل خوردن است.
[ ]...و شاید که گویندهای از شما بگوید« :اگب خوراک پسب ابوطالمب ایمن اسمت،
ناتوانی او را از پیکار با هماوردان فبونشاند ،و از نبمبد بما دالور ممبدان بازمانمد».
بدانید که درختی که در بیابمان خشمک ممیرویمد شماخهای سمختتمب دارد ،و
درختان سبسبد کنار آب پوستشان نازکتمب اسمت ،و گیاهمان صمفبای خشمک
آتشی سوزندهتب دارند و خاموشی این آتش دیبتب است( .نامه )71
[ و فبمود ]:من پیشواى مؤمنان و مال پیشواى بدکاران( .حکمت )316
 آیا آزادمبدی نیست که این خبده طعام مانده در کام [دنیما] را رهما کنمد و بمه
اهلش واگذارد؟ همانا جانهاى شما را بهایى نیسمت جمد بهشمت جماودان پما
مفبوشیدش جد به آن( .حکمت )716
[ در وص تبواپیشگان فبمود ]:آفبیدگار در جان آنان بدرگ بود ،پا هب چه جد
اوست در دیدههاشان کوچک و خُبد نمود .بهشت بمبای آنمان چنمان اسمت کمه
گویی آن را دیدهاند و از نعمتهای آن ببخوردارند ،و دوزخ ببایشان چنان است
که گویی آن را دیدهاند و عذاب آن را میچشند( .خطبه )143
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 نفا خویش را گبامی شممار و از همب پسمتى دور بمدار ،هبچنمد تمو را بدانچمه
خواهانى رساند ،زیبا در ببابب آنچه از خود بب سب این کار مىنهى ،عوضی دریافت
نمیکنی .بندهی دیگبى مباش که خداوند آزادت آفبیده است؛ و در آن خیب که
جد به شبّ و بدى به دست نیاید و آن آسانی که جد بما سمختى و خموارى بمدان
نبسند ،کسى چه خیبی دیده؟ (نامه )31
 ارزش انسان به اندازهی همت اوست( .حکمت )74
 ارزش هب کا به آن است که در دیدهاش زیباست( .حکمت )01
[ به کمیل پسب زیاد نخعی فبمود ]:ای کمیل ،خانوادهی خود را بگو تما روز را در
پی تفصیل مکارم بگذرانند ،و شب را به دنبال روا کبدن نیماز خفتگمان باشمند.
سوگند به آن که گوش او همهی صداها را ممیشمنود ،همی کما دلمی را شماد
نساخت جد آنکه خداوند ببای او از آن شادمانی لطفی فباه ساخت .پا هبگاه
مصیبتی بب او وارد آید آن لط چون آبی که سبازیب گبدد ،به سویش روانه شود
تا آن مصیبت را از او دور کند ،همچنانکه که شمتب بیگانمه را [از چباگماه] دور
سازند( .حکمت )214
 امام علی(ع) :دنیا سبای گذرکبدن است نه خانه ی مانمدن ،و مبدممان در آن دو
گونهاند :یکی آنکه خود را فبوخت و خویشتن را تباه کبد ،و دیگبی آنکه خود
را خبید و آزاد ساخت( .حکمت )133
 دنیا را پبوردگار خود گبفتند و دنیا آنان را به بازی گبفت و آنان سمبگبم بمازی
با دنیا شدند ،و آنچه را که به دنبال آن است به فباموشی سپبدند .اندکی درنگ
کن تا پبدهی تاریکی به کنماری رود .گمویی کموچکننمدگان رسمیدند؛ و آنکمه
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بشتابد باشد که کاروان را دریابد .و بدان! کسی کمه ممبکبش شمب و روز باشمد
قطعاً او را میببند هب چند در ظاهب ایستاده باشد ،و راه را بپیماید ،هب چند کمه
ببجای باشد و راحت نماید( .نامه )31
 بذر گناه کاشتند و با آب غفلت و فبیمب آبیماریش کبدنمد و هالکمت درویدنمد.
(خطبه )2
 بدان که هب عملی را درختی است ،و هی درختی بینیاز از آب نیست؛ و آبهما
مختلفند .هب آنچه آبیاریاش نیکو باشد درختش نیکو و میوهاش شیبین اسمت؛
و آنچه آبیاریاش پلید بود درختش پلید و میوهاش تلخ است( .خطبه )117
 از آنان مباش که به آخبت امیدوار است بی آنکمه کماری کنمد و بمه آرزوی دراز
توبه را واپا اندازد  ...مبگ را خوش نمیدارد چون گناهانش بسیار اسمت و بمب
کاری که به خاطب آن از مبدن میتبسد اصبار میکند و تبکش نممیکنمد  ...در
انجام آنچه دربارهی آن در گمان است هوای نفا خویش را فبمان ببد ،و بمبای
انجام آنچه به آن یبین دارد در چیبگی بب نفا ناتوان است  ...چون با شمهوتی
روببو شود گناه را مبدم میدارد و توبه را به تأخیب اندازد ،و چمون رنجمی بمه او
رسد از راه شبع و ملّت ببون تازد  ...در آنچه ناماندنی است خمود را بمب دیگمبی
پیش دارد و در آنچه ماندنی است سهلانگاری کند .غنیمت را خسارت پندارد و
خسارت را غنیمت میانگارد( .حکمت )118
 اوّلین چیدی از جهاد که از شما گبفته میشود ،جهاد با دستهاتان است ،سپا
جهاد با زبان ،و آنگاه جهاد با دلهاتان ،و آن که به دل کار نیک را خوش ندارد،
و کار زشت او را ناخوش نیاید ،طبیعتش واژگون شود چنانکمه پسمتى وى بلنمد
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شود و بلندیاش سبنگون[ ،زشتیهایش آشکار گمبدد و نیکموییهمایش تبماه].
(حکمت )341
 بب مبدمان روزگاری آید که جمد سمخنچمین ارجمنمد نگمبدد ،و جمد بمدکار را
خوشطبع نخوانند ،و جد باانصا را ناتوان ندانند .در آن روزگار صدقه را تماوان
به حساب آورند ،و رسیدگی به خویشاوندان را منّمت گذارنمد ،و عبمادت خمدا را
وسیلهی بدرگی فبوختن بب مبدم کنند( .حکمت )182
 در این هنگام است که باطل بب جای استوار شود ،و نادانی بب طبیعتها سموار ،و
کار ستمکار بدرگ گبدد ،و دعوت به حق اندک و ک خبیمدار ،و روزگمار چمون
درندهی دیوانه حمله آرد ،و باطل آرمیده ببخیدد ،و چون شتب نب بانگ ببدارد.
مبدم در گناه ببادر و یار شوند ،و در کار دین جمدایی پذیبنمد ،در دروب بما هم
دوست باشند و در راست یکدیگب را دشمن گیبند .و چون چنین شود ،فبزنمد م
با پدر م کینه توزد و باران کشت را سوزد.
فبومایگان درم افشانند ،و جوانمبدان تهیدست مانَند .مبدم این زمان گبگاننمد،
و پادشاهانشمان درنممدگان ،و فبودسممتان طعمممهی آنممان ،و مسممتمندان [چممون]
مبدگان .سبچشمه ی راستی خشک شود ،و از آن دروب جوشان .دوسمتی را بمه
زبان به کار ببند ،و در دل با ه دشمنند؛ گناه و نافبمانی سبب پیونمد گمبدد و
پارسایی موجب شگفتی و ریشخند و اسالم را همچون پوستینی باژگونه پوشند.
(خطبه )180
 هنگامی است که آسیب شمشیب ببای مؤمن آسانتب اسمت تما بمه دسمت آوردن
دِرهمی حالل .روزگاری که اجب و ثواب بخششگیبنده از آنکه میبخشد بیشتب
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است [چبا که دهنده از حبام و به ریا و اسبا میبخشد امّا گیبنده بمه اضمطبار
میگیبد و در رفع نیاز صب میکند] .آن هنگامی است که مست شوید امّا نه از
میخوارگی ،بلکه از تن آسانی و فباخی زندگی؛ روزگاری که سوگند میخورید نه
از روی اضطبار ،و دروب گویید نه از سب ناچاری .آن هنگامی است که بال شما را
چنان گَدَد ،که به دوش شتب از پاالن بد آسیب رسد .آه که این شمکنجه و رنمج
چه بلندمدت است ،و امید رهایی از آن چه دور! (خطبه )104
[ به ابوذر ،هنگامی که او را به ربذَه تبعید کبدند فبمود ]:ای ابوذر! همانا تو ببای
خدا به خش آمدی ،پا امید به کسی بند که به خاطب او خشم گبفتمی .ایمن
مبدم بب دنیای خود از تو تبسیدند ،و تو بب دین خویش از آنان تبسمیدی .پما
آنرا که به خاطبش از تو تبسیدند بدیشان واگمذار ،و بما آنچمه از آنمان بمب آن
تبسیدی رو به گبید آر .آنان به آنچه تو از ایشان بازداشتی ،چه بسیار نیاز دارند،
و چه بینیازی تو از آنچه که از تو باز داشتند.
بهزودی خواهی دانست که فبدای قیامت چه کسی سود ببده ،و آنکه بیشتب بب
او غبطه خورند ،کیست.
اگب درهای آسمانها و زمینها بب بندهای بسته شود و او پمبوای خمدا در پمیش
گیبد ،خداوند راه نجاتی ببایش میگشاید .مبادا با چیدی جد حق مأنوس شوی،
و مبادا چیدی جد باطل تو را به وحشت اندازد .اگب دنیای آنمان را ممیپمذیبفتی
دوستت میداشتند ،و اگب سهمی از آن بب میگبفتی تو را امان میدادند( .خطبه
)138
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 چممون آزادگممان شممکیبایی بایممد کممبد و یمما چممون ابلهممان فباممموش بایممد نمممود.
(حکمت)713
 ایمان بنده راست نباشد جمد آنگاه که اعتماد او به آنچه در دست خداست بیش
از اعتمادش به آنچه در دست خودش است باشد( .حکمت )318
 پاداش جهادگب شهید در راه خدا ،بیشتب از کسی نیست که قادر بمب گنماه باشمد
ولی خودداری کند .و چنان است که گویى انسان عفی و پارسا فبشتهاى است
از فبشتگان( .حکمت )747
 همانا دنیا نهایتِ دیدرس کسمی اسمت کمه دیمدهاش کمور اسمت و در ورای آن
چیدی را نمیبیند .لیک آنکه بیناست نگماهش در آن نفموذ کنمد و از پما آن
خانهی آخبت را بنگبد .پا بینا از دنیا رخت ببدارد و نابینا رخت خویش در آن
گذارد ،بینا از دنیا توشه گیبد و نابینا ببای دنیا توشه اندوزد( .خطبه )133
 و هب چید از دنیا ،شنیدنش از دیدنش بدرگتب است ،و هب چید آخبت ،دیدنش از
شنیدنش باعظمتتب( .خطبه )117
 آنچه ه اکنون از دنیا موجود است ،پا از اندک زمانی ،گویی هبگد نبوده است
و آنچه از آخبت است گویی جاودانه و همیشگی است( .خطبه )183
 همه ی زهد میان دو کلمه از قبآن فباه است :خدای سمبفان فبمایمد «تما بمب
آنچه از دستتان رفته دریغ نخورید ،و بدانچه به شما رسیده شمادمان مباشمید»
[سوره حدید( .]23 ،حکمت )734
[ از سفارش اوست به حسن بن علی علیهما السالم که آن را هنگمام بازگشمت از
صفین نوشت ]...[ ]:پا پسبم ،وصیت مبا نیک دریاب ،و بدان که صاحب مبگ
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همان است که زندگی را در دست دارد ،و آن کمه خمالق اسمت هم او میباننمده
است ،و فنا کننده همان است که باز میگبدانمد ،و آن کمه بمه بمال ممیآزمایمد
ه اوست که عافیت میبخشد( .نامه )31
 آن که به بالیى سخت دچار است چندان به دعا نیاز ندارد که بىبالیى که از بال
ایمن نیست( .حکمت )382
 میپندارد و مدعی است که به خدا امیدوار است .به خمدای بمدرگ سموگند کمه
دروب میگوید ،پا چبا امیدواری او در کبدارش آشکار نیست؟! [ ]...در کارهای
بدرگ [به ادعا] به خدا امید بسته است ،و در کارهای کوچمک بمه بنمدگان؛ امما
آنچنانکه حقّ بنده را ادا میکند ،حقّ خدا را پاس نمیدارد ]...[ .نید اگب از یکی
از بندگان خدا بتبسد ،حقّ او را ادا کند اما حقّ پبوردگار خود را چنمان بمه جما
نیارد .پا تبس خود را از بندگان خدا آماده و نبد ساخته ،و تبس از آفبیمدگار
را به عهدهی وعدهی بیپبداخت و نسیه انداخته( .خطبه )168
 از نافبمانى خدا در نهانها بپبهیدید چه آن که شماهد اسمت هم او داور اسمت.
(حکمت )327
 بب حذر باشید و بتبسید ،که خدا چنان پبده [بب گناه بنده] گستبده کمه گمویی
[او را] آمبزیده است( .حکمت )38
 بسا کسی که با نعمتی که به او داده شده به دام افتاده ،و با پبدهای کمه [خمدا]
بب گناه او پوشیده است فبیفته گبدیده ،و با سخن نیکی کمه دربمارهاش گوینمد
فبیب خورده است؛ و خدا هی کا را به چیدی نیازمود همچون مهلتی که بدو
عطا فبمود( .حکمت )116
17

 پسب آدم! چون دیدی پبوردگارت پی در پی به تو نعمت میرساند در حالیکه تو
او را نافبمانی میکنی ،از او بتبس( .حکمت )21
 دنیا خیبی ندارد جد ببای دو کا :یکی آن که گناهانی را مبتکمب گشمته و بما
توبه به جببان آن ببخاسته ،و دیگبی آن که در انجام کارهمای نیمک بشمتافته.
(حکمت )47
 گناهی که تو را زشت نماید و پشیمان کند ندد خدا بهتب از کار نیکی اسمت کمه
تو را دچار خودپسندی کند( .حکمت )76
 خود را پسندیدن مانع به زیادت رسیدن است( .حکمت )164
 تبسناکتبین تنهایی خودپسندی است( .حکمت )30
 ببای تببیت کبدن نفست همین با که از آنچه از دیگبان نممیپسمندی ،دوری
کنی( .حکمت )712
 بمممدى را از دل دیگمممبان ریشمممهکمممن نممممای بممما ببکنمممدن آن از سمممینهی
خویشتن( .حکمت )140
 هب که رابطهی میان خود و خدایش را نیکو کند ،خدا رابطهی میان او و مبدمان
را نیکو سازد( .حکمت )723
 دوست آنگاه دوستى واقعی است که ببادر خود را در سه هنگمام مباقبمت کنمد:
هنگامى که بمه بمال گبفتمار شمود ،هنگمامى کمه حاضمب نباشمد و هنگمامى کمه
درگذرد( .حکمت )137
 از دست دادن دوستان ،غببت است( .حکمت )61
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 بب نیکوتبین فبد این امّت از کیفب خدا ایمن مباش که خمداى سمبفان فبمموده
است« :از کیفب خدا خود را ایمن نمیدانند ،مگب زیانکاران» [سوره اعمبا ،]44 ،
و بب بدتبین این امّت از رحمت خدا نومید مشو ،که خداى سبفان فبموده است:
«همانا از رحممت خمدا نومیمد نباشمند جمد کمافبان» [سموره یوسم (ع).]04 ،
(حکمت )344
 فبیه کامل کسی است که مبدم را از رحمت خدا مأیوس نسازد ،و از مهببمانی او
نومیدشان نکند و از عذاب ناگهانی وی ایمنشان ننماید( .حکمت )48
[ در صفین ،پا از آنکه شبیعه فبات در اختیار سپاه علمی(ع) قمبار گبفمت و او،
مخال آنچه معاویه پیشتب کبده بود ،هب دو لشمکب را بمبای اسمتفاده از آب آزاد
گذاشت ،نببد را متوق کبد .تأخیب علی(ع) در جنگ باعم ایجماد نارضمایتی و
شایعاتی در میان لشکبیانش شد ،پا در پاسخ آنان فبمود ... ]:به خمدا سموگند
یک روز ه جنگ را به تأخیب نینداخت مگب به این دلیل که امید داشت عدهای
از آن ها به ما بپیوندند و هدایت شوند  ...و این ببای من از کشتن آنان در حمالی
که گمباهند بهتب و مفبوبتب است( .خطبه )11
[ چون شنید که گبوهی از یاران او شامیان را در جنگ صفین دشنام میگویند،
فبمود ]:من خوش ندارم شما دشنامگمو باشمید ،لمیکن اگمب آنچمه کمبدهانمد را
بازگویید و حالشان را یادآور شوید به گفتار صمواب نددیمکتمب اسمت و عمذرتان
پذیبفته تب؛ و به جای دشنام بگویید :خدایا خون ما و ایشان را از اینکه بب زممین
ببیدد حفظ فبما ،و روابط ما و ایشان را اصالح نما ،و آنان را از گمباهیشان [بمه
راه راست] هدایت کن ،تما آن کمه حمق را نممیدانمد آن را بشناسمد ،و آن کمه
شیفتهی گمباهی و دشمنی است ،از آن باز ایستد( .خطبه )286
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[ هنگامی که در حین سخنگفتن امام(ع) یکی از خموار گفمت« :خداونمد ایمن
کافب را بکشد ،چبدر دانا و فبیه است!» و ببخی از اصمفاب بمه سموی او یمورش
ببدند ،فبمود ]:آرام باشید! دشنام را یا با دشنامی باید پاسخ داد و یا با بخشودن
گناه [که این شایستهتب است]( .حکمت)728
[ از عهدنامه ی مالک اشتب ]:اگب با دشمن خود پیمانی بستی ،یا او را در پوشمش
امان خویش درآوردی ،به پیمان خود وفادار بمان ،و اگب در ذمهی خویش بمه او
امان دادی ،آن را نیک رعایت نما و خویشتن را سپب تعهداتت قبار ده( .نامه )13
 عبداهلل پسب عباس گوید :در «ذوقار» ندد امیبالممؤمنین علیمهالسّمالم رفمت و او
کفش خود را پینه میزد .پبسید« :بهای این کفش چبدر است؟» گفت « :هی ».
فبمود« :به خدا این را از حکومت شما دوست تب دارم ،مگمب آنکمه حبّمی را ببپما
سازم یا باطلی رابباندازم»؛ آنگاه بیبون آمد و ببای مبدم سخنبانی کبد( .خطبمه
)33
 در عهدنامه ای که به مالک اشتب داد ،آنگاه که او را به حکوممت مصمب گماشمت،
نوشت]:
 قلب خود را لببید ساز از رحممت بمب مبدممان و مفبمت ورزیمدن بما آنمان و
مهببانی کبدن به همگان؛ و با آنان همچون حیوانی درنده مباش که خوردنشان
را غنیمت شماری! زیبا مبدمان دو دستهاند :یا ببادر دینی تواند ،و یا در آفبینش
با تو همانندند.
 بپبهید که با نیکی خود بب مبدمان منت گذاری ،یا آنچه را که کبدهای بدرگ
بشماری ،یا آنان را وعدهای دهی و در وعده خال کنی ،چبا کمه منمت نهمادن،
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ارزش نیکی را بببد ،و کار خود را بدرگ شمبدن نور حق را خماموش گبدانمد ،و
خال کبدن در وعده ،خش خدا و مبدم را ببانگیداند ،که خدای متعال فبموده
است« :خداوند سخت خشمگین شمود کمه چیمدی را بگوییمد و انجمام ندهیمد»
[سوره ص  ،آیه .]3
 هبگاه مبدم به تو گمان ست ببدند عذر خویش را در مورد آنچه که موجمب
بدگمانی شده آشکارا و روشن با ایشان در میان گذار و بدگمانی آنان را از خمود
ببطب ساز ،زیبا این کار سبب تببیت اخالقی تو و نید مدارا و مالطفت با مبدم
است ،و این بیان عذر ،تو را به مبصودت در سوق دادن آنان به حق میرساند.
 هبگد مگو که مبا بب شما گماشتهاند ،فبمان می ده و باید اطاعت شوم ،زیبا
که این کار دل را تباه و دین را سست و بیآببو میکند و بال و آفت و از دسمت
دادن نعمت را نددیک میگبداند.
 پا اقتدار خویش را با ریختن خون حبام تبویت مکن ،که این کار پایههای
حکومتت را ضعی و سست میسازد ،بلکه آن را نابود کند و به دیگبی منتبمل
نماید.
 از پیامبب(ص) بارها شنیدم کمه ممیگفمت« :ملتمی کمه حمق ضمعیفان را از
قدرتمندان باصباحت و بدون تبس و واهمه نگیبد هبگد پاک نممیشمود و روی
سعادت نمیبیند».
 سبب ویبانی سبزمین تنگدستی مبدمان آن است ،و مبدم شمهبها هنگمامى
تنگدست گبدند که حاکمان روى به گبد آوردن مال بیاورند و از ماندن خود بمب
سب قدرت اطمینان نداشته باشند ،و از آنچه مایه عببت است کمتب سود ببند.
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 و هی چید چون بنیادِ ست نهادن ،نعمت خدا را دگبگون نکند و کیفب او را
نددیک نگبداند ،چبا کمه خمدا شمنواى دعماى سمتمدیدگان اسمت و در کممین
ستمکاران( .نامه )13
[ چون دهبانان شهب انبار هنگام رفتن امام به شام او را دیدنمد ،بمبای وی پیماده
شدند و پیشاپیش او دویدند .فبمود ]:این چه کار بود که کبدید؟ [گفتند :رسمی
است که داری و بدین گونه حاکمان خود را احتبام و تکبی میکنمی  .فبممود]:
به خدا که امیبان شما از این کار بهبهای نببدند ،و شما در دنیایتان خود را بدان
به رنج می افکنید و در آخبتتان بدبخت میگبدید .و چه زیانبار است رنجی کمه
کیفب در پی آن است ،و چه سودمند است آسایشمی کمه ایمنمی از آتمش را بمه
همباه دارد( .حکمت )34
[ در صفین خطاب به یارانش فبمود ]:از جمله حقهای خدا بب بندگان آن است
که در حد توان خیبخواه یکدیگب باشند ،و در ببپا داشتن حمق میمان خمود ،بمه
یکدیگب یاری نمایند و هی کا هبچند مبامش در حق بدرگ باشد و فضیلتش
در دین بب دیگبان پیشی داشته باشد ،در ادای حبی که خداونمد بمب عهمدهی او
نهاده بینیاز از یاری دیگبان نیست و هی کا هب چند او را کوچمک بداننمد ،و
در دیدهها ناچید باشد ،کمتمب از آن نیسمت کمه دیگمبان را در ادای حمق یماری
رساند و یا [استفباق آن را نداشته باشد که] دیگبان به یاری او ببخیدند.
[ ]...بسا مبدمی که مدح و ثنا را ،پا از رنج و مجاهدت ،شیبین مییابند؛ لیکن
مبا به نیکی مستایید تا از عهدهی حبوقی که خداوند و شما بمب ممن داریمد ،و
هنوز از ادای آن فارب نشدهام ،ببآی و واجبهایی که هنوز بب گبدن بماقیاسمت
ادا نمای .
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[ ]...پا با من به آن شکل که با گبدنکشان سخن میگویند ،سخن مگوییمد و
آنچنان که در پیشگاه حاکمان جبّار خود را جمع و جور میکنند ،در حضور من
نباشید و با ظاهبآرایی و چاپلوسی و تملق با من رفتار مکنید و شمنیدن حمق را
بب من سنگین مپندارید و گمان مببید کمه ممن خواهمان آنم کمه ممبا بمدرگ
بشمبید؛ زیبا آن کا که شنیدن سخن حق یا پیشمنهاد اجمبای عمدالت بمه او
ببایش سنگین باشد ،مسلماً عمل به حق و عدالت ببایش دشوارتب خواهد بود.
[ ]...پا ،از گفتن سخن حق یا مشورت دادن در عدالت خودداری نکنید ،زیمبا
من خویشتن را آنچنان واال نمیپندارم کمه بمبی از خطما باشم و از اشمتباه در
کارهای ایمن نیست مگب آنکه خداوند مبا در کار نفا کفایت کند که بمیش از
من مالک آن است .همانا من و شما بندگان مملوک پبوردگاری هستی که جمد
او پبوردگاری نیست( .خطبه )216
[ اندکی پیش از مبگ ،پا از آنکه ابن ملج م که لعنمت خمدا بمب او بماد م او را
ضببت زده بود فبمود ]:سفارش من به شما این است که :چیدی را شبیک خمدا
نسازید و سنت مفمد(ص) را ضایع مگذارید .این دو ستون را ببپا داریمد و ایمن
دو چباب را همواره فبوزان نگه دارید ،که در این صورت سبزنشی بب شما نباشد.
من دیبوز همنشین شما بودم و امبوز ببای شما مایهی عبمبت  ،و فمبدا از شمما
جدا میشوم.
اگب زنده ماندم ،خود اختیاردار خون هست  ،و اگب بمیبم ،مبگ وعدهگماه دیمدار
من است .اگب [قاتل خود را] ببخش  ،بخشمش موجمب نددیکمی ممن اسمت بمه
خداوند ،و [اگب شما ببخشید] ببای شما نیکوکاری .پا درگذرید! «آیما دوسمت
نمیدارید که خدا شما را بیامبزد؟» [سوره نور ]22 ،به خدا که با مبدن چیمدی
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به سباب من نیامد که آن را نپسندم ،و نه چیدی آشکار شد کمه آن را نشناسم ،
بلکه چون جویندهی آب به شب هنگام بودم که ناگهان به آب رسد ،یما طمالبی
که آنچه را خواهان است بیابد ،و «آنچه ندد خداست ببای نیکمان بهتمب اسمت».
[سوره آلعمبان( ]140 ،نامه )23
 به کار ببخیدید! اکنون که زندهاید ،و دفتب اعمال گشموده اسمت و در توبمه بماز؛
رویگبدان از خدا را فبا میخوانند ،و گناهکاران را امید ممیدهنمد .پمیش از آن
که شعلهی عمل به خاموشی گباید و مهلت از دست ببود و مدت عممب بمه سمب
آید ،و در توبه را ببندند و فبشتگان به آسممان بماال رونمد .پما آدممی بایمد از
خویشتن ببای خویش ،و از زنده ببای مبده ،و از [جهان] فانی بمبای بماقی ،و از
آنچه رونده است ببای جایی که پایدار است توشه ببگیبد( .خطبه )234
 با دل و جان چنان کار کنید که گویی از بی جان کنید .من چون بهشت جایی
ندیده ام که خواهان آن آسوده باشد یا در خواب به سب ببَد ،و نمه چیمدی چمون
دوزخ که تبسندهی از آن خفته باشد .بدانید ،کسی که حق به او را سود ندهمد،
باطل زیانش رساند ،و آنکه هدایت به راه مستبیمش نببد ،گمباهی به هالکتش
کشاند( .خطبه )20
 پا میان را استوار ببندید و زیادت دامن را ببای کار درچینید ،کمه نتموان هم
آهنگ راسخ [بب کاری خطیب] کبد و ه بب خوان مهمانی آسوده نشسمت .چمه
بسیار خواب شمبانگاه کمه تصممی همای روز را در هم شکسمت و گمبدِ تاریمک
فباموشی که بب آینهی همّتها نشست( .خطبه )271
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