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 پیشوای عدالت
 

 )ع(یسخنان امام عل از یاوعهمجم
 

 شوند، بلکه حق را بشناس تا اهلش را بشناسی و حق و باطل با مردم شناخته نمی
، 5امیرالمؤمنین، ج ۀنامدانش)را بشناسی. کند آن که دنبالش میباطل را بشناس تا 

 (28ص

  [ند و رفتینپذ را نیمبارزه در صف یبرا علی)ع(اران عبدالله بن مسعود دعوت ی
م، یرنگیان میشام و م و درکار شمایزنیجداگانه اردو م یم ولییآیما با شما م» :ندگفت

 ،«میشوریخود ساخت بر او م ۀشیا ستم را پیت نکرد و یحالل را رعا سپس هر ک
بر سنت است. هر  ین و آگاهین همان تفقّه در دیخوشا به حال شما! ا» [امام فرمود:
خ، ین در تاریصف ۀ)واقع «خائن و ستمگر است.خرسند نباشد  ین کاریکس به چن
 (77صچاپ اول، 

 ملتی که حق »گفت: اشتری:[ از پیامبر)ص( بارها شنیدم که می ۀ]از عهدنام
ود شصراحت و بدون ترس و واهمه نگیرد هرگز پاک نمی ضعیفان را از قدرتمندان با

 (53 ، نامهالبالغه)نهج« بیند.و روی سعادت نمی

 ازش شبیاز بزرگان آن شهر به پ یاگذشت، عدهی)ع( از شهر انبار میکه علیمهنگا
ن چه کار است که یا» دند. فرمود:یاده شدند و در رکاب او دویآمدند، در برابر او پ

گونه نیران خود را بدین رسم ماست که امیا» گفتند:« ست؟ین استرها چید و ایکنیم
 یشما و مسلمانان خوراک یم و برایاه آوردهیتو هد ین استرها را برایم و ایکنیممیتعظ

 اما آن» )ع( گفت:یعل« م.یاتان علوفه فراوان حاضر کردهیمرکوبها یآماده ساخته و برا
ران، به خدا سوگند که یبزرگداشت ام یان شما برایاست م ید رسمیکن یال میکه خ
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ن یگرباره چنید ،اردد یشما رنج و خستگ یندارد و برا یران سودیام ین کار برایا
 ه[ ازی]و نه هد از خراج ید به عنوان بخشیان شما را اگر دوست دارید! اما چارپایمکن

ست م که دوید بگوید، بایاما فراهم آورده یکه برا یخوراک ۀریم. و اما درباریپذیشما م
آن  مامنان! ؤرمیام یا» گفتند:« م.یاز اموال شما بخور یزیم بدون پرداختِ بها چیندار

 کهدر آن صورت چنان» فرمود: «م.یریپذیآن را م یم و سپس بهایکنیم یابیرا ارز
 ،ةایالح ۀترجم)« م.یکن یاکتفا م یگریما به خوراک د ،دیکنینم یگذارمتیهست ق

 (383، ص2ج

 [ ،در صفین، پس از آنکه شریعه فرات در اختیار سپاه علی)ع( قرار گرفت و او
بود، هر دو لشکر را برای استفاده از آب آزاد گذاشت،  یشتر کردهمخالف آنچه معاویه پ

نبرد را متوقف کرد. تأخیر علی)ع( در جنگ باعث ایجاد نارضایتی و شایعاتی در میان 
... به خدا سوگند هر روزی که جنگ را به  [لشکریانش شد، پس در پاسخ آنان فرمود:

 ای از آنها به ما بپیوندند و هدایت شونداندازم از این روست که آرزو دارم عدهتأخیر می
تر است. آنان در حالی که گمراهند بهتر و محبوب و این برای من از کشتن ...

 (55البالغه، خطبه )نهج

 ِاین امت از رحمت خدا نومید مشو، زیرا که خداوند متعال  حتی برای بدترین فرد
[   87یوسف، «]فران.همانا از رحمت خدا نومید نباشند جز کا»فرموده است: 

 (377البالغه، حکمت )نهج

 کرد بود برکنار که ابوالسود دئلی را که خود به منصب قضا برگماشتههنگامی
مام ا« کنار کردی؟که خیانت و جنایتی نکرده بودم، چرا مرا برمن» گفت:ابوالسود

، 1ج ،ةایالح ۀترجم) «.یكنیم ییجورهیچطرفِ دعوی بر برای آنکه دیدم » فرمود:
 (458ص
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 [فرمود: شعار دادن پرداختند،به خوارج امام)ع( یسخنران نیحکه دریهنگام] «. ..
از نماز خواندن شما در مساجد خداوند جلوگيرى د: یبرخوردار امتیاز سهما نزد ما از ش

سازيم، كنيم، تا زمانى كه دست در دست ما داريد شما را از غنيمت محروم نمىنمى
الحکمه، یزانم) «كنيم.ما جنگ با شما را آغاز نمىغاز نکنید آجنگ را  و تا شما با ما

 (582، ص1ج

 او را در پوشش امان ا ی یبست یمانی:[ اگر با دشمن خود پیاشتر ۀ]از عهدنام
نما و ت یرا رعا امان ۀوعداری دوفا کن و با امانت خودمان ی، به پیش در آوردیخو
 (53ه)نهج البالغه، نامگردان.  یاکه بسته یمانیش را سپر پیخو

 [گویند، چون شنید که گروهی از یاران او شامیان را در جنگ صفین دشنام می
و  گوییدهای آنان را بازگو باشید، لیکن اگر کردهمن خوش ندارم شما دشنام[ فرمود:

تر بُوَد و در عذرخواهی رساتر؛ و به جای دشنام حالشان را فرایاد آرید به صواب نزدیک
شدن بِرَهان و میان ما و ایشان سازش برقرار گردان ن را از کشتهبگویید: خدایا ما و آنا

و آن که  شداند بشناسدکه حق را نمی شان به راه راست برسان، تا آنو از گمراهی
 (206البالغه، خطبه )نهجباز ایستد.  ،است دشمنی و یگمراه ۀفتیش

 ییچ بالیم و از هیپرسیمم نیدانیچه را نمم و آنیبرینم یام بهرهیدانیچه ماز آن 
 (32البالغه، خطبه)نهجم. یترسید نمیایتا بر ما فرود ن

  از آنان مباش که به آخرت امیدوار است بی آنکه کاری سازد و به آرزویِ دراز توبه
دارد چون گناهانش بسیار است و بدانچه به مرگ را خوش نمی ... را واپس اندازد

ة آن به گمان است هوای نفس درباردر آنچه  ... است ترسد در کارخاطر آن از مردن می
ون چ ... دارد در چیرگی بر نفس ناتوانة آنچه یقیندربارخویش را به فرمان است و 

اندازد و چون رنجی بدو شهوت بر او دست یابد گناه را مقدم سازد و توبه را واپس
خود را بر دیگری پیش در آنچه ناماندنی است  ... رسد از راه شرع و ملّت برون تازد
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دارد و آنچه را ماندنی است آسان شمارد. غنیمت را غرامت پندارد و غرامت را غنیمت 
 (150 البالغه، حکمت)نهج... .  انگارد

 او شاهد است، هم که[ یی]خدا آن رایزها بپرهیزید، از نافرمانیِ خداوند در نهان
 (324البالغه، حکمت )نهجداور است. 

 غررالحکم، حکمت تر است. ناراست یگریود ناراست باشد با دکه با خ یکس(
9044) 

 دند.یش كردند و هالكت درویاریب آبیبذر گناه كاشتند و با آب غفلت و فر 
 (2 البالغه، خطبه)نهج

 است که تو را دچار  یکید نزد خدا بهتر از کار نیکه تو را زشت نما یگناه
 (46 )نهج البالغه، حکمتکند.  یخودپسند

 [خندد، فرمود:رفت، شنید مردی میای میدر پیِ جنازه]  گویا مرگ را در دنیا بر
چه از مردگان اند و گویی آننهادهجز ما  ۀاند و گویا حق را در آن بر عهدجز ما نوشته

 (122 البالغه، حکمت)نهجآیند. بینیم مسافرانند که به زودی نزد ما باز میمی

 هرگز نبوده  ییا موجود است گویاكنون از دننچه همد دانست كه آیخواه یبه زود
 (103 البالغه، خطبه)نهج نده است.یاست و آنچه از آخرت است همواره پا

 هرگز نبوده است.  ییاست و آنچه بازگردد گو یرا برگشتن یاكنندهیهر رو
 (152 البالغه، حکمت )نهج

 بدان ماند كه از  است یاست، و آنچه آمدن یهر آنچه چشم به راهش باشند آمدن
 (6852)غررالحکم، ابتدا بوده است. 
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  .هرکه با دنیا نگاه کند دنیا بینایش گرداند، و هرکه به دنیا بنگرد دنیا کورش سازد
 (83 البالغه، خطبه)نهج

 ِاش کور است و از دیدن ماورای آن است که دیدهکسی دیدرسِ  همانا دنیا نهایت
کند و از پس آن خانة آخرت را نگرد. آن نفوذکه بیناست نگاهش درآن لیک مهجور.

پس بینا از دنیا رخت بردارد و نابینا رخت خویش در آن گذارد، بینا از دنیا توشه گیرد 
 (133البالغه، خطبه )نهجو نابینا برای دنیا توشه اندوزد. 

 یوسته با او باشد: اندوهین جهان پیز از ایباشد سه چ یادوستیكه دلش غرق دنآن 
 كه به آن نرسد. ییكه از او دست برندارد و آرزو یاو را رها نسازد، حرصكه 
 (83، ص4جالحکمه، زانی)م

 آنكه  یکیاند: ماندن، و مردمان در آن بر دو گونه ۀگذركردن است نه خان ۀا خانیدن
 ۀترجم) د و آزاد ساخت.یآنكه خود را خر یگریخود را فروخت و هالك كرد، و د

 (489ص، 3، جةایالح

 یكننده شرمسارنهینه كردم كه از پین خود را چندان پیپشم ۀن جامیبه خدا كه ا 
؟ گفتم: از من دور شو. صبحگاهان است یافكنیبه من گفت: آن را دور نم یکیبردم. 

 (160البالغه، خطبه )نهجشوند. یانِ شب ارج نهاده میمایكه رهپ

  دهد چیزهایی که نجاتش نمیدر غفلت آدمی همین بس که عمر خود را در راه
 (6992)غررالحکم، هدر کند. 

 گاه از دین همچون خر آسیاب است که دور خود می ۀکنندعبادت چرخد ولی ناآ
 (84، ص1، جةالحیاترجمۀ )رود. نمی از جایی که هست پیشتر
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 گاری وراهِ رسیدن به رستدر آموزانی ربّانی، دانشاند: عالمانِ گونهمردمان بر سه 
سویی  افتند و هر بادی آنها را بهای به راه میکنندهکه در پیِ هر بانگباقی همه ابلهانی

 (147البالغه، حکمت)نهج کند.متمایل می

 یستمگر و گرسنگ یخوارریمان گرفته است، كه در برابر سیخداوند از علما پ 
 (144، ص 3، جالحیاة ۀترجم) .ستمکش سکوت نكنند

 کس نیست که تنها بد را از نیک باز شناسد، بلکه کسی است که از میان نخردمند آ
 (93، ص1، جالحیاة ۀترجم)دو بد بهترینِ آن دو را بتواند شناخت. 

 رخواه یخدا بر بندگان آن است كه در حد توان خ یاز جمله حقها[ ن:ی]در صف
چ كس یند و هینما یاریگر یکدیخود،  به  انیگر باشند، و در برپا داشتن حق میکدی

اشد، داشته ب یشیگران پین بر دیلتش در دیهرچند مقامش در حق بزرگ باشد و فض
 یچ انسانیست و هیگران نید یاریاز  ازینیاو نهاده ب ۀكه خداوند بر عهد یحق یدر ادا

گران را یست كه دیز باشد، كمتر از آن نیها ناچدهیهرچند او را كوچك بدانند، و در د
 او یاریگران به ی]استحقاق آن را نداشته باشد كه[ د ایرساند و  یاری حق یدر ادا

 (216 البالغه، خطبه)نهج زند.یبرخ

 یرا دوست دارند، از آن پس که در کار شی[ ... بسا مردم که ستا:نی]در صف 
من  که  خداوند و شما بر یحقوق ۀتا از عهد دییمستا یکیمرا به ن کنیآرند، ل یکوشش

 البالغه، خطبه)نهجم. یاست ادا نمایكه هنوز بر گردنم باق ییهام و واجبیبرآ دیدار
216) 

 دییند، سخن مگویگویكشان سخن مگونه كه با گردنپس با من بدان[ :نی]در صف 
 دیدر حضور من نباش کنند،یحکام جبار خود را جمع و جور م شگاهیو آنچنان که در پ

 نیحق را بر من سنگ دنیو شن دیا من رفتار مکنو تملق  ب یو چاپلوس ییو با ظاهرآرا
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آن کس که  راید؛ زیکه من  خواهان آنم كه مرا بزرگ انگار دیرو گمان مب دیمپندار
باشد، عمل به حق و عدالت  نیسنگ شیعرضه داشتن عدالت به او برا ایحق  دنیشن
 (216 البالغه، خطبه)نهج ش دشوارتر خواهد بود.یبرا

 رایز دینکن یمشورت در عدالت خوددار ایگفتن سخن حق [ پس، از :نی]در صف 
 منیا میاز خطا باشم و از آن در کارها یکه بر پندارمیرا آنچنان واال نم شتنیمن خو

کند که از من بر آن تواناتر است.  تیمگر آنکه خداوند مرا در کار نفس کفا ستمین
، البالغه)نهج. ستین یارو جز او پروردگ میهمانا من و شما بندگان مملوک پروردگار

 (216 خطبه

 و به دست ا یعزوجل قدرت یکه خدا یکسو ...  !دیخود بترس نیاز سه کس بر د
از فرمان  یچیداده باشد و او گمان کند که اطاعت از او، اطاعت از خداست و سرپ

در  مخلوق یفرمانبردار رایز ست،ین نیکه چن یاز فرمان خداست. در حال یچیاو، سرپ
 (275، ص1الحکمه، جمیزان)... .ستین زیخالق جا تیمعص

 [ هرگز مگو كه من امیعهدنامه اشتراز : ]د یدهم و بایر شما هستم، فرمان می
 كند و بال و آفتیآبرو مین را سست و بین كار دل را تباه و دیرا كه ایاطاعت شوم، ز

 (53البالغه، نامه )نهج گرداند.یك میرا نزد

 از  شیراست نباشد جـز آنگاه كه اعتماد او به آنچه در دست خداست ب مان بندهیا
 (310البالغه، حکمت )نهج بدانچه در دست خود اوست بوَد. یاعتماد و

 كه آمرزش خواستن در دسترس اوستیدر حالکه نومید است در شگفتم از آن! 
 (87البالغه، حکمت )نهج


