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 ضـربت  را او ملجـم  ابن كه هنگامي عليهماالسالم، حسين و حسن به وصيت در[ �

 رسـد،  وبـه ا  مـن  ي نامـه  كـه  را آن و كسانم و فرزندانم ي همه و شما:] [...] زد

 خود، بين اصالح و كارهايتان، نظم در و داشتن را خدا پرواي به كنم مي سفارش

 كـردن  اصـالح «: فرمـود  مـي  كـه  شـنيدم  )]ص(پيامبر اكرم[ شما جد از من كه

 .»است برتر ها روزه و نماز ي همه از مردمان ميان] رابطه[

 نـزد  و مداريـد،  سـير  گـاه  و گرسنه گاه را آنان يتيمان، ي درباره! را خدا! را خدا

ــود ــان خ ــد ضايعش ــدا و. مگذاري ــدا! را خ ــايگان! را خ ــد را همس ــه دريابي  ك

 چنـدان  فرمـود  مى سفارش آنان ي درباره پيوسته شمايند، پيامبر ي شده سفارش

 ي دربـاره ! را خـدا ! را خدا و. نمود خواهد معين ارثى ها آن براى برديم گمان كه

 .آن به عمل كردن در دنگير پيشى شما بر ديگران مبادا قرآن،

 و هاتـان  جـان  به و هاتان مال به خدا راه در جهاد ي درباره! را خدا! را خدا و[...] 

 از مبـادا . يكـديگر  به بخشش و بذل و پيوستن يكديگر به باد شما بر! هاتان زبان

 وا را منكـر  از نهـى  و معـروف  بـه  امـر . بگسالنيد هم پيوند و بگردانيد، روى هم

 بـه  كنيـد  دعـا هر چه  گاه آن و ،بر شما حكومت يابند شما بدكاران كه مگذاريد

  )47نامه . (نرسد اجابت

 )165حكمت . ( فرمان بردن و اطاعت از مخلوق در معصيت خالق جايز نيست �

برنـد،   كنم از مردمي كه عمر خود را به ناداني به سر مي ي خود را با خدا مي گله �

از كتاب خـدا نيسـت،   بهاتر  و كمنزد آنان كااليي خوارتر . ميرند ميو با گمراهي 

كتاب بهاتر از  سودتر و گرانكااليي پر؛ و شود] و تفسير[وقتي كه به حق خوانده 
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كـه آن را نشناسـم،    آشكار شدسندم، و نه چيزي من نيامد كه آن را نپ سراغبه 

 طـالبي ي آب به شب هنگام بودم كه ناگهان به آب رسد، يـا   بلكه چون جوينده

» .بهتـر اسـت   براي نيكـان  آنچه نزد خداست«و  ،كه آنچه را خواهان است بيابد

  )23نامه ] (198 عمران، آلسوره [

 ؛توبـه بـاز   و درِ اسـت  گشـوده  اعمال ، و دفترايد هاكنون كه زند! به كار برخيزيد �

از آن پـيش  . دهنـد  مـي  را اميد ان، و گناهكارخوانند فرا ميرا از خدا  گردانِ روي

و مدت عمـر بـه سـر     از دست برود مهلتو  گرايد يخاموشبه عمل  ي شعلهكه 

آدمـي بايـد از   پـس  . توبه را ببندند و فرشتگان به آسـمان بـاال رونـد    ، و درِآيد

و از  ،بـاقي بـراي   فاني] جهان[، و از ، و از زنده براي مردهخويش خويشتن براي

  )237خطبه . (توشه برگيرد رونده است براي جايي كه پايدار است چه آن

من چون بهشت جايي . كنيدكه گويي از بيم جان  با دل و جان چنان كار كنيد �

چـون  چيـزي  و نـه   باشد يا در خواب به سر برَد، آن آسوده خواهانِ ام كه نديده

او را سود ندهـد،  به حق  كسي كهبدانيد، . باشدي از آن خفته  ترسنده كه دوزخ

، گمراهي به هالكتش مستقيمش نبردبه راه هدايت كه  باطل زيانش رساند، و آن

 )28خطبه . (كشاند

پس ميان را استوار ببنديد و زيادت دامن را براي كار درچينيد، كـه نتـوان هـم     �

چـه  . كرد و  هم بر خوان مهماني آسوده نشسـت ] خطير بر كاري[آهنگ راسخ 

هـاي روز را در هـم شكسـت و گـرد تاريـك       بسيار خواب شـبانگاه كـه تصـميم   

 )241خطبه . (ها نشست ي همت فراموشي كه بر آينه
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؛ و نـزد ايشـان چيـزي    گـردد  هنگـامي كـه معنـي آن تحريـف مـي     ، خدا نيست

 )17خطبه . (از معروف و خوشايندتر از منكر نباشد ناخوشايندتر

وشاست، اي كه در راه رستگاري ك ، آموزندهخداشناسدانايي : اند مردم سه دسته �

هاي سرگردان در هوا كه در پي هر صدايي  همچون پشهو باقي همه فرومايگاني 

 )147حكمت . (گرايند ميو با هر باد به سويي روند 

تو :] [...] در پاسخ به شخصي كه در مشروعيت نبرد جمل ترديد داشت، فرمود[ �

را باطـل   اي تا اهل اي تا اهل حق را بشناسي و باطل را نشناخته حق را نشناخته

 )262حكمت . (بشناسي

. چنـد از منافقـان باشـد   ي مؤمن است؛ حكمـت را فـرا گيـر هر    حكمت گمشده �

 )80حكمت (

 ي بـر عهـده   مگـر پـس از آنكـه   ننهاد كه دانش آموزنـد   جاهالن ي خدا بر عهده �

 )478حكمت . (آموزش دهندن ه ايشانهاد كه ب عالمان

 )438حكمت . (دانند كه نمي چيزي هستندمردم دشمن  �

و  كوچ كنـد ماند، وگرنه  مي گويدپاسخ آن را اگر پس خواند،  ميفرا لم عمل را ع �

 )366حكمت . (برود

اندازد كه  كند، و دانايتان كار را چندان به تأخير مي روي مي نادانتان در كار زياده �

 )283حكمت . (وقت بگذرد

پرسـيم و از هـيچ    دانيم نمـي  چه را نمي بريم و آن اي نمي دانيم بهره چه مي از آن �

  )32خطبه . (ترسيم باليي تا بر ما فرود نيايد نمي
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، هاي شما رفته است و آرزوهاي فريبنده جاي آن را گرفتـه  ياد مرگ از دل] اما[ �

دنيا بيش از آخرت مالكتان گرديده و اين جهان، آن جهـان را   تا چنان شده كه

 را چيزي از هم جدا نكرده برادران ديني يكديگريدكه همانا شما . از يادتان برده

رسانيد، بـراي هـم    به يكديگر كمك نمي .هاي بدتان هاي درون و نيت پليديجز 

 .نماييد بخشيد و به يكديگر محبت نمي كنيد، به هم چيزي نمي خيرخواهي نمي

شـويد و از بسـيارِ    مي مانشاد رسيد شده كه به اندكي از دنيا كه ميشما را چه 

گرديد؟ و اندك دنيا را كه از دست  رود، اندوهناك نمي آخرت، كه از دستتان مي

در  آشـفتگي و اضـطراب  ايـن  آثـار  كـه   گردانـد چنـدان   تان ميپريشاندهيد،  مي

گـويي كـه   . شود صبري در برابر آنچه از دست رفته، آشكار مي و در بيتان  چهره

  . يداراست، و كاال و سود آن هميشه براي شما پاشما ي اقامت و قرار  دنيا خانه

پـيش روي او  خـود را ـ كـه از آن بـيم دارد ـ      ] ديني[عيبِ برادر كسي از شما 

براي او باز ـ   اوستعيب را ـ كه در  نيز مانند آناو  ترسد كه چون مي، گويد نمي

ايد و هر يك از شما  دل شده در واگذاشتن آخرت و دوستي دنيا با هم يك. گويد

  )113خطبه ( .دين را به بازيچه بر سر زبان داريد

مردمان را روزگارى رسد بس دشوار، تـوانگر در آن روز آنچـه را در دسـت دارد     �

خـداى سـبحان   . دارد در حالي كه به بخل و امساك امر نشده است سخت نگاه

در  ].237سوره بقره، [ »ميان خود را از ياد مبريدو احسان در بخشش «: فرمايد

خريـد و  مردمـان  و  گردنـد؛  نيكـان خـوار  مقدار شوند و بلندبدكاران آن روزگار 

فروشند يا از سر  كه از سر ناچاري به بهايي اندك مي يبا درماندگان فروش كنند

كه رسول خـدا از معاملـه بـا آن كـه از      در حالي ،خرند به بهايي زياد مياضطرار 

 )468حكمت . (خرد، نهي فرموده است فروشد يا مي روي اضطرار مي
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و  دييـ گويند، سخن مگو كشان سخن مي كه با گردن به آن شكلپس با من ] ...[

در حضور من  كنند، يمع و جور مار خود را ججب حاكمان شگاهيآنچنان كه در پ

حـق را   دنيو شـن  ديو با ظاهرآرايي و چاپلوسي و تملق با من رفتار مكن دينباش

كـه مـن  خواهـان آنـم كـه مـرا بـزرگ         ديرو گمان مب ديمپندار نيبر من سنگ

عـدالت بـه او    پيشـنهاد اجـراي   ايحق سخن  دنيآن كس كه شن راي؛ زبشمريد

 .به حق و عدالت برايش دشوارتر خواهد بود عملمسلماً باشد،  نيسنگ شيبرا

 رايـ ز ،دينكن يدر عدالت خودداردادن مشورت  ايپس، از گفتن سخن حق ] ...[

در  اشـتباه از خطـا باشـم و از    يكـه بـر   پندارم يرا آنچنان واال نم شتنيمن خو

بـيش از  كند كه  تيمگر آنكه خداوند مرا در كار نفس كفا ستمين منيا ميكارها

جـز   هستيم كه يهمانا من و شما بندگان مملوك پروردگار. استآن من مالك 

 )216 خطبه . (ستين ياو پروردگار

او را  ـ  كه لعنـت خـدا بـر او بـاد    ـ   اندكي پيش از مرگ، پس از آنكه ابن ملجم[ �

خـدا  شريك چيزي را : سفارش من به شما اين است كه:] فرمود ضربت زده بود

داريـد و ايـن   اين دو ستون را برپا . را ضايع مگذاريد) ص(محمدسنت و  نسازيد

. سرزنشي بر شما نباشد كه در اين صورت ،فروزان نگه داريدهمواره دو چراغ را 

، و فـردا از شـما   ي عبـرتم  براي شما مايهبودم و امروز همنشين شما من ديروز 

 .شوم مي جدا

گـاه ديـدار    ، مرگ وعدهبميرمر ، و اگهستم مخون ، خود اختياردارماندمزنده اگر 

شـش موجـب نزديكـي مـن اسـت بـه       ببخشم، بخ] قاتل خود را[ اگر. استمن 

آيـا دوسـت   «! درگذريدپس . براي شما نيكوكاري] اگر شما ببخشيد[، و وندخدا

به خدا كه با مردن چيـزي  ] 22 نور،سوره [» داريد كه خدا شما را بيامرزد؟ نمي
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� و كيفر او را  دنكنستم نهادن، نعمت خدا را دگرگون  و هيچ چيز چون بنياد

سـت و در كمـين   ا كـه خـدا شـنواى دعـاى سـتمديدگان     چرا ، دنادرگننزديك 

 )53نامه (. ستمكاران

هنگام رفتن امام به شام او را ديدنـد، بـراي وي پيـاده     انبارچون دهقانان شهر [ �

رسمي : گفتند[اين چه كار بود كه كرديد؟ :] فرمود. شدند و پيشاپيش او دويدند

:] فرمـود . كنـيم  است كه داريم و بدين گونه حاكمان خود را احترام و تكريم مي

اي نبردند، و شما در دنيايتان خود را بدان  ر بهرهبه خدا كه اميران شما از اين كا

چه زيانبار است رنجي كـه   و. گرديد افكنيد و در آخرتتان بدبخت مي به رنج مي

پيِ آن است، و چه سودمند است آسايشـي كـه ايمنـي از آتـش را بـه      كيفر در 

 )37حكمت . (همراه دارد

ا بر بندگان آن است خد يها از جمله حق] :خطاب به يارانش فرمود يندر صف[  �

خـود، بـه    انيـ كه در حد توان خيرخواه يكديگر باشند، و در برپا داشتن حـق م 

يكديگر ياري نمايند و هيچ كس هرچند مقامش در حق بزرگ باشد و فضيلتش 

او  ي هدر دين بر ديگران پيشي داشته باشد، در اداي حقي كه خداونـد بـر عهـد   

چند او را كوچـك بداننـد، و    هر كسهيچ  از ياري ديگران نيست و نياز ينهاده ب

ها ناچيز باشد، كمتـر از آن نيسـت كـه ديگـران را در اداي حـق يـاري        در ديده

 .ديگران به ياري او برخيزند] استحقاق آن را نداشته باشد كه[ رساند و يا

 كنيل يابند؛ مدح و ثنا را، پس از رنج و مجاهدت، شيرين ميكه  يبسا مردم ]...[

و  ،ديـ كه  خداوند و شما بـر مـن دار   يحقوق ي تا از عهده دييمستا يكيمرا به ن

اسـت   كه هنوز بر گردنم بـاقي  ييها و واجب برآيمام،  هنوز از اداي آن فارغ نشده

 .ادا نمايم
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 چون پست آدم ي حمله از و شود گرسنه چون جوانمرد هرق و خشم از بپرهيزيد �

  )49حكمت . (گردد سير

در جـاي  را  امورعدالت :] فرمود ،از او پرسيدند عدل يا بخشش كدام بهتر است[ �

ــود  ــىخ ــش آن را از   م ــد و بخش ــي  نه ــرون م ــود بي ــاه خ ــدالت . آورد جايگ ع

عـدل  پـس  . اى عام است و بخشش عارضى و بـراي گروهـي خـاص    كنندهتدبير

 )437حكمت . (تر است تر و با فضيلت شريف

پس هيچ . خداي سبحان روزي تهيدستان را در اموال توانگران واجب كرده است �

فقيري گرسنه نماند مگر به خاطر آن كه توانگري حق او را نداد و از آن خود را 

. خواهـد كـرد  بازخواسـت   حق فقراخداوند متعال، توانگران را از . به نوايي رساند

 )328حكمت (

خدا را محروم داشـته،   خدا است، كسي كه او را محروم داردي  مسكين فرستاده �

 )304حكمت . (و بخشد خدا را سپاس و حرمت گذاشتهكه به ا و آن 

هـايي   منـدي ديگـران بـه آنـان نعمـت      همانا خدا را بندگاني است كه براي بهره �

در اختيارشـان   تا زمـاني كـه بخشـش كننـد    ها را  پس آن نعمت. بخشيده است

و به ديگران  بگيردها را از ايشان  ، و چون از بخشش دريغ كنند، نعمتگذارد مي

 )425حكمت . (بسپارد

 از اي تـوانگري  و گريخت مي آن از كه شتابد مي فقري به كه شگفتم در بخيل از �

زنـدگي   تنگدستان چون جهان اين در پس در طلب آن بود، كه رود مي دستش

حكمـت  . (كشـند  مـي  حسـاب  تـوانگران از او  چون جهان آن در و گذراند، را مي

126(  
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و  آن بـزرگ  كوچكمشماريد كه  ناچيزو چيزى از آن را به كار خير بپردازيد و  �

از مـن   خيـر ، و كسى از شما نگويد ديگرى در انجـام كـار   است اندك آن بسيار

  )422حكمت . (خواهد شدكه به خدا سوگند چنين  ،سزاوارتر است

 )348حكمت . (كوچك شماردكه گنهكار آن را  استن گناهان آن تري سخت �

 راانـدوهگين   و اسـت  رسـيدن  فريـاد  بـه  را فريادخواه بزرگ، گناهان ي كفاره از �

  )24حكمت . (بخشيدن آسايش

و گرسنگي  پرخوري ستمكارانپيمان گرفته است، كه در برابر  آگاهانخداوند از  �

 )3خطبه ( .ستمديدگان ساكت ننشينند

 نيسـت؛  چنين ولي اند خوانده دانشمند را او دارند شباهت آدميان به كه كساني �

 از بهتر آنها بودن كمتر كه پرداخت چيزهايي گردآوردن و به برخاست بامداد هر

 و آنچه  شد سيراب آب گنديده نوشيدن از كه شد چنان تا است، بودنشان بيشتر

 )17 خطبه. (پنداشت گنج كرده بود،  جمع بيهوده كه را 

ي رستگاري را نشناسيد، رستگاري را نخواهيد شناخت؛ و  بدانيد كه تا واگذارنده �

ي پيمانِ قرآن را ندانيد، با قرآن، پيمانِ استوار نخواهيد ساخت، و تـا   تا شكننده

 )147خطبه . (ي قرآن را به جاي نياريد در قرآن چنگ نتوانيد انداخت واگذارنده

ي  نشـانه  ]اطـ خ[ نياكه ندانيد، خدا  نودي يا خشمخشمال و فرزندان را مالك  �

 دوخ ناگدنب هك يدر مواضع تسهاي آزمايش و امتحان خدا ناآگاهي از موقعيت

پندارنـد   آيا مـي «: ودخداي سبحان و تعالي فرم؛ درنداپن يم مندو قدرت نياز ا بير

اسـت كـه   بـراي آن  ، كنـيم  عطـا مـي  كه آنچه از مال و پسـران كـه بـه ايشـان     

 ]55ـ56مؤمنون [» .فهمند بلكه نمي] نه،[ ؟كوشيم خيري به آنان برسانيم مي
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را بزرگ شمردن نور حق را خـاموش گردانـد، و   خود نيكي را ببرد، و كار  ارزش

 خداي متعال فرموده كه ،وعده، خشم خدا و مردم را برانگيزاند كردن در خالف

 »كـه چيـزي را بگوييـد و انجـام ندهيـد      وند سخت خشمگين شـود خدا« :است

  .]3سوره صف، آيه [

 موجـب  كه آنچه مورد در را خويش عذرِ تو گمان ستم بردند به مردم گاه هر �

 خـود  از را آنان بدگماني و گذار ميان در ايشان با روشن و آشكارا شده بدگماني

 مردم با مالطفت و مدارا نيز و تو اخالقي تربيت سببن كار اي زيرا ساز، برطرف

  . رساند مي حق به آنان دادن سوق در مقصودت به را تو عذر، بيانِ اين و است،

دهم و بايد اطاعت شوم، زيرا  ، فرمان مياند مرا بر شما گماشتههرگز مگو كه  �

و از دسـت  كند و بال و آفت  آبرو مي كه اين كار دل را تباه و دين را سست و بي

 .گرداند را نزديك ميدادن نعمت 

هاي  پس اقتدار خويش را با ريختن خون حرام تقويت مكن، كه اين كار پايه �

ند و به ديگري منتقـل  سازد، بلكه آن را نابود ك حكومتت را ضعيف و سست مي

  .نمايد

ملتـي كـه حـق ضـعيفان را از     «: گفـت  بارها شنيدم كـه مـي  ) ص(از پيامبر �

شـود و روي   قدرتمندان باصراحت و بدون ترس و واهمه نگيرد هرگز پاك نمـي 

  » .بيند سعادت نمي

مردم شـهرها هنگـامى    سبب ويراني سرزمين تنگدستي مردمان آن است، و �

و از ماندن خود بـر   بياورندروى به گرد آوردن مال  حاكمانتنگدست گردند كه 

  .برند ، و از آنچه مايه عبرت است كمتر سودنداشته باشنداطمينان قدرت سر 
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 ايـن  خداونـد « :گفـت  خـوارج   از  يكي) ع( امام گفتنِ سخن حين در  كه هنگامي[ �

 يـورش  او سـوي  بـه  اصـحاب  از برخي و» !است فقيه و دانا چقدر بكشد، را كافر

 بخشودن با ياپاسخ داد و  بايد دشنامييا با  را دشنام! باشيد آرام:] فرمود بردند،

 )420حكمت. (]تر است كه اين شايسته[ گناه

بستي، يا او را در پوشـش   پيماني خود دشمن با اگر:] ي مالك اشتر از عهدنامه[ �

ي خويش بـه او   امانِ خويش درآوردي، به پيمان خود وفادار بمان، و اگر در ذمه

 )53نامه (. قرار ده ترا سپر تعهدات خويشتنامان دادي، آن را نيك رعايت نما و 

الم رفـتم و او    نزد اميرالمـؤمنين عليـه  » ذوقار«در : عبداهللا پسر عباس گويد � السـ

. »هيچ«: گفتم» است؟كفش چقدر بهاي اين «: پرسيد. زد نه ميخود را پي كفش

كـه حقّـي را برپـا    تر دارم، مگـر آن  حكومت شما دوست به خدا اين را از«: فرمود

خطبـه  . (؛ آنگاه بيرون آمد و براي مردم سخنراني كرد»سازم يا باطلي رابراندازم

33( 

ه حكومـت مصـر گماشـت،    اي كه به مالك اشتر داد، آنگاه كه او را ب  در عهدنامه �

  :]نوشت

قلب خود را لبريز ساز از رحمـت بـر مردمـان و محبـت ورزيـدن بـا آنـان و         �

مهرباني كردن به همگان؛ و با آنان همچون حيواني درنده مباش كه خوردنشان 

اند، و يا در آفرينش  يا برادر ديني تو: اند زيرا مردمان دو دسته! را غنيمت شماري

  . با تو همانندند

اي بزرگ  هيز كه با نيكي خود بر مردمان منت گذاري، يا آنچه را كه كردهبپر �

كـه منـت نهـادن،    چرا ، كنياي دهي و در وعده خالف  بشماري، يا آنان را وعده
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آزمايـد بـه ارزشـي كـه دوسـتانِ       خـود را مـي   مستكبر و خداي سبحان بندگان

 .ي آنان دارند مستضعف او در ديده

 يهـاي  جامـه كـه   در حاليموسي بن عمران و برادرش هارون بر فرعون درآمدند، 

كـه اگـر   شرط كردند در دست، و با او  ييها دستي و چوبداشتند پشمين بر تن 

. حكومتش باقي و عزتش پايدار باشد] و راه طغيان پيش نگيرد[مسلماني پذيرد 

كنيـد، كـه عـزت و پايـداري و بقـاي       از اين دو تعجـب نمـي  «: فرعون گفتاما 

بينيـد ـ در    كنند، در حالي كه خود ـ چنين كه مـي   را با من شرط ميحكومتم 

گردنبنـدهاي زريـن بـه ايشـان داده     اند؟ چـرا دسـتبندها و    خواري و تنگدستي

ي پشمينه و پوشـيدن آن   ، و جامهشمردو گرد آوردن آن را بزرگ  طال» نشده؟

  )192خطبه . (را حقير انگاشت

آن را  ظـاهر دنيا نگريستند، هنگامى كـه مـردم    باطندوستان خدا آنانند كه به  �

وز آن ديدند، و به فـرداى آن پرداختنـد آنگـاه كـه مـردم خـود را سـرگرم امـر        

ترسيدند آنان را بميراند، ميراندند، و آن را كـه  كه ساختند، پس آنچه را از دنيا 

گيـرى فـراوان ديگـران را از     دانستند به زودى رهاشان خواهد كرد راندند و بهره

جهان خوار شمردند، و دسـت يافتنشـان را بـر نعمـت دنيـا، از دسـت دادن آن       

انـد و بـا آنچـه مـردم بـا آن       كـرده  دشمن آنند كه مردم با آن آشـتى . خواندند

  )432حكمت ( .اند دشمنند در آشتى به سر برده

كيفـر  هنگـام  كه  چنانآناي مردم، بايد خدا به هنگام نعمت شما را ترسان بيند،  �

كه گشايشى در مالش پديد گرديد و گشايش را چون دامـى  كس آن . يدهراسان

شت، و آن كه تنگدست شد و پنهان نديد، خود را از كارى بيمناك در امان پندا
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از دست رفت،  تنگدستى را آزمايشى به حساب نياورد پاداشى را كه اميد آن مى

 )358حكمت . (داد

. عرضـه شـود   بـر خداونـد   ]اعمـال [توانگري و تهيدستي آنگاه آشكار شـود كـه    �

 )452حكمت (

  )58حكمت . (هاست شهوت ي مايه مال �

پـس از آنكـه امـام    ، در بصره امامخطاب به عثمان بن حَنيف انصاري، كارگزار [ �

اند و او بـه آنجـا    باخبر شد كه او را به مهماني گروهي از نزديكانش دعوت كرده

كه مردي از جوانان بصره تو را بر يافتم خبر  !پسر حنيف اي:] نوشت ،رفته است

انـد و   هاي نيكو برايت آورده خوردني. اي خوانده است و تو بدانجا شتافته اي سفره

كردم تو مهماني مردمي را بپذيري  گمان نمي. اند ها پيشت نهاده پي در پي كاسه

  .خوانند و توانگرشان را به آن فرامي رانند ميبه جفا را كه نيازمندشان 

ربيم   پـرورانم   و من نفس خود را با پرهيزگاري مي ]...[ تـرين   تـا در روزي كـه پـ

و اگــر . هــاي لغزشــگاه پايــدار مانــد ، و بــر كرانــهوارد شــودروزهاسـت در امــان  

هـاي   جامـه و  و مغـز گنـدم   خـالص عسـل  به چگونه دانستم كه  خواستم مي مي

من بر من چيره نخواهـد گرديـد، و   نفس هرگز هواي ولي  .ين دست يابمابريشم

كه در حجاز يـا   در حالي ،نخواهد كشيد ي لذيذها خوراك انتخابحرص مرا به 

طعـم سـيري را نچشـيده    ، يا هرگـز  داشته باشدناني  يمامه كسي حسرت گرده 

، گرسـنه هايي باشد  شكمكه در اطرافم  در حاليسير بخوابم چگونه شب را  .باشد

درد تو اين بس كه شـب  «: شاعر گويديا چنان باشم كه  ؟ وو جگرهايي سوخته
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اين امت از كيفر خدا ايمن مباش كه خـداى سـبحان فرمـوده    فرد بر نيكوترين  �

 ،]99سوره اعـراف،  [ »، مگر زيانكاراندانند خود را ايمن نمياز كيفر خدا «: است

: كه خداى سبحان فرموده است ،مشوت از رحمت خدا نوميد اين ام و بر بدترينِ

. ]87، )ع(سـوره يوسـف  [ »كـافران  همانا از رحمـت خـدا نوميـد نباشـند جـز     «

  )377حكمت (

 او مهربـاني  از و نسازد، مأيوس خدا رحمت از را مردم كه است كسي كامل فقيه �

  )90حكمت ( .ننمايد ايمنشان وي ناگهاني عذاب از و نكند نوميدشان

 او، و گرفـت  قـرار ) ع(علـي  سپاه اختيار در فرات شريعه آنكه از پس صفين، در[ �

 آزاد آب از اسـتفاده  بـراي  را لشـكر  دو هر بود، كرده پيشتر معاويه آنچه مخالف

 و نارضـايتي  ايجـاد  باعـث  جنگ در) ع(علي تأخير. كرد متوقف را نبرد گذاشت،

 سـوگند  خـدا  به:] ... فرمود آنان پاسخ در پس شد، لشكريانش ميان در شايعاتي

 اي عدهنينداختم مگر به اين دليل كه اميد داشتم  تأخير به را جنگيك روز هم 

 حـالي  در آنان كشتن از من براي اين و...  شوند هدايت و بپيوندند ما به ها آن از

 )55 خطبه. (است تر محبوب و بهتر گمراهند كه

گويند،  چون شنيد كه گروهي از ياران او شاميان را در جنگ صفين دشنام مي[ �

را انـد   آنچـه كـرده  گـو باشـيد، لـيكن اگـر      من خوش ندارم شما دشنام] :فرمود

و عـذرتان   اسـت تـر   صـواب نزديـك   گفتار بهيادآور شويد گوييد و حالشان را  باز

از اينكه بر زمـين   ايشان راما و خون خدايا : تر؛ و به جاي دشنام بگوييد پذيرفته

بـه  [شان  گمراهيآنان را از و را اصالح نما، ما و ايشان روابط و بريزد حفظ فرما، 

و آن كـه   دانـد آن را بشناسـد،   نمـي كـه حـق را    ، تـا آن هدايت كن ]راه راست

  )206خطبه . (باز ايستداز آن  ،ي گمراهي و دشمني است شيفته
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 تو كه در حالي رساند مي نعمتبه تو  پي در پي پروردگارت ديدي چون! آدم پسر �

  )25حكمت . (بترس او از كني، مي نافرماني را او

 بـا  و گشـته  مرتكـب  را گناهاني كه آن يكي: كس دو براي جز ندارد خيري دنيا �

. بشـتافته  نيـك  كارهـاي  انجام در كه آن ديگري و برخاسته، آن جبران به توبه

  )94حكمت (

گناهي كه تو را زشت نمايد و پشيمان كند نزد خدا بهتر از كار نيكي اسـت كـه    �

 )46حكمت . (تو را دچار خودپسندي كند

  )167حكمت . (به زيادت رسيدن استپسنديدن مانع را خود  �

  )38حكمت . (است خودپسندي تنهايي ترين ترسناك �

پسـندي، دوري   نفست همين بس كه از آنچه از ديگران نمـي كردن براي تربيت  �

 )412حكمت . (كني

ــدى را از  � ــهبـ ــران ريشـ ــاي  دل ديگـ ــن نمـ ــا كـ ــينبربـ ــدن آن از سـ  ي هكنـ

 )178حكمت (. خويشتن

ميان او و مردمان ي  رابطه، خدا نيكو كندرا  يشخداميان خود و ي  رابطهكه  هر �

 )423حكمت (. سازد را نيكو

: هنگـام مراقبـت كنـد   برادر خود را در سه واقعي است كه دوستى  آنگاهدوست  �

هنگـامى كـه    و نباشـد هنگامى كه بـه بـال گرفتـار شـود، هنگـامى كـه حاضـر        

 )134حكمت (. درگذرد

 )65حكمت . (است غربت دوستان، دادن دست از �
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اي را براي خـوردن   پوست بزغالهمون تو گرسنگاني باشند كه پيراسير بخوابي و 

  .»كنند آرزو مي

هـاي   سختيمرا اميرمؤمنان گويند، و در به اين خشنود باشم و قانع شوم كه آيا 

آفريـده  برايشان نشوم؟  الگويينباشم؟ يا در سختي زندگي  مردمروزگار شريك 

حيـواني كـه آن را بـه آخـور     چون هاي گوارا سرگرمم سازد،  تا خوردني ام نشده

  .اش علف خوردن است ي انديشه اند و همه بسته

اگر خوراك پسر ابوطالـب ايـن اسـت،    «: شما بگويد از يا كه گوينده شايدو  ]...[

. »بـا دالور مـردان بازمانـد    نبـرد ، و از فرونشاندهماوردان  پيكار باناتواني او را از 

، و داردتـر   سـخت  اي يـد شـاخه  رو مـي درختي كه در بيابـان خشـك    كه بدانيد

گياهـان صـحراي خشـك     تـر اسـت، و   درختان سرسبز كنار آب پوستشان نازك

  )45نامه ( .تر دارند و خاموشي اين آتش ديرتر است آتشي سوزنده

 )316حكمت . (بدكارانمن پيشواى مؤمنانم و مال پيشواى ] :و فرمود[ �

رهـا كنـد و بـه    را ] دنيـا [نيست كه اين خرده طعام مانده در كام  مرديآيا آزاد �

جـز بهشـت جـاودان پـس     هاى شما را بهايى نيسـت   ؟ همانا جاناهلش واگذارد

 )456حكمت . (نه آمفروشيدش جز ب

آنان بزرگ بود، پس هر چه جز  جانآفريدگار در :] فرمود تقواپيشگاندر وصف [ �

بهشت بـراي آنـان چنـان اسـت كـه      . خُرد نمودكوچك و هاشان  اوست در ديده

است چنان برايشان ، و دوزخ هاي آن برخوردارند از نعمتاند و  گويي آن را ديده

 )193خطبه . (چشند و عذاب آن را مياند  آن را ديدهگويي كه 
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، هرچنـد تـو را بدانچـه    دور بـدار از هـر پسـتى    خويش را گرامي شـمار و نفس  �

عوضي دريافت نهى،  آنچه از خود بر سر اين كار مىرابر زيرا در بخواهانى رساند، 

كه  خيرو در آن  است؛ آفريده تآزاد وندديگرى مباش كه خدا ي بنده. كني نمي

بدى به دست نيايد و آن آساني كه جز بـا سـختى و خـوارى بـدان     شرّ و جز به 

 )31نامه (ديده؟  خيرينرسند، كسى چه 

 )47حكمت ( .اوست همت ي اندازه به انسان ارزشِ �

  )81حكمت  . (اش زيباست كه در ديدهارزش هر كس به آن است  �

خود را بگو تـا روز را در   ي خانوادهاي كميل،  ]:به كميل پسر زياد نخعي فرمود[ �

. پي تحصيل مكارم بگذرانند، و شب را به دنبال روا كردنِ نيـاز خفتگـان باشـند   

كـس دلـي را شـاد     شـنود، هـيچ   صداها را مـي ي  گوش او همهكه  آنسوگند به 

پس هرگاه . نساخت جز آنكه خداوند براي او از آن شادماني لطفي فراهم ساخت

روانه شود  چون آبي كه سرازير گردد، به سويشمصيبتي بر او وارد آيد آن لطف 

دور ] از چراگـاه [كه شـتر بيگانـه را    كه همچنانتا آن مصيبت را از او دور كند، 

 )257حكمت (. سازند

 دو آن در مردمـان  و مانـدن،  ي خانه نه است گذركردن سراي دنيا): ع(علي امام �

 خود كه آن ديگري و ،خويشتن را تباه كرد و فروخت را خود كه آن يكي: اند گونه

 )133حكمت . (ساخت آزاد و خريد را

و آنان سـرگرم بـازي    گرفتبه بازي را ند و دنيا آنان دنيا را پروردگار خود گرفت �

اندكي درنگ . سپردند يفراموشبه آن است كه به دنبال و آنچه را شدند، دنيا با 

كـه   آنكننـدگان رسـيدند؛ و    گـويي كـوچ  . به كنـاري رود ي تاريكي  تا پردهكن 

14 

 

او ميراننـده   آن كـه خـالق اسـت هـم    و  است كه زندگي را در دست دارد، همان

آزمايـد   گردانـد، و آن كـه بـه بـال مـي      كه باز مي است، و فنا كننده همان است

 )31نامه ( .بخشد ميعافيت  ست كهاو هم

از بال باليى كه  بى كهآن كه به باليى سخت دچار است چندان به دعا نياز ندارد  �

 )302حكمت . (ايمن نيست

كـه   سـوگند  به خـداي بـزرگ  . كه به خدا اميدوار است پندارد و مدعي است مي �

در كارهاي ! [...] ؟آشكار نيستگويد، پس چرا اميدواريِ او در كردارش  ميدروغ 

امـا   ؛بـه بنـدگان   كوچـك به خدا اميد بسته است، و در كارهاي ] به ادعا[بزرگ 

يز اگر از يكي ن. [...] دارد پاس نميكند، حقّ خدا را  ِ بنده را ادا مي حقّكه  آنچنان

بـه جـا   چنـان  حقِّ پروردگار خود را ادا كند اما ، حقِّ او را بترسداز بندگانِ خدا 

پس ترس خود را از بندگان خدا آماده و نقد ساخته، و ترس از آفريـدگار  . نيارد

 )160خطبه . (پرداخت و نسيه انداخته ي بي ي وعده را به عهده

. اسـت هـم او داور اسـت    شـاهد چه آن كه ها بپرهيزيد  از نافرمانى خدا در نهان �

 )324حكمت (

گسترده كـه گـويي   ] بر گناه بنده[كه خدا چنان پرده  بر حذر باشيد و بترسيد، �

 )30حكمت . (آمرزيده است] او را[

 ]خـدا [كـه   اي ، و با پردهافتادهبه دام  به او داده شدهبسا كسي كه با نعمتي كه  �

اش گوينـد   ، و با سخن نيكي كـه دربـاره  يدهفريفته گرد پوشيده است بر گناه او

و خدا هيچ كس را به چيزي نيازمود همچون مهلتي كه بدو  فريب خورده است؛

 )116حكمت . (عطا فرمود
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 . بايــد نمــود فرامــوش ابلهــان چــون يــا كــرد و بايــد شــكيبايي آزادگــان چــون �

 )413حكمت(

ايمان بنده راست نباشد جـز آنگاه كه اعتماد او به آنچه در دست خداست بيش  �

 )310حكمت . (است باشد شنچه در دست خوده آب شاز اعتماد

كسي نيست كه قادر بـر گنـاه باشـد    در راه خدا، بيشتر از  شهيد جهادگرِ پاداش �

اى است  فرشته انسان عفيف و پارساو چنان است كه گويى . ولي خودداري كند

 )474حكمت . (گاناز فرشت

در وراي آن  و اسـت  كـور  اش ديـده  كـه  كسـي اسـت   ديدرسِ نهايت دنيا همانا �

 آن پـس  از و كنـد  نفـوذ   آن در  نگـاهش  بيناست كه آن ليك. بيند ميچيزي را ن

 آن در خويش رخت نابينا و بردارد رخت دنيا از بينا پس. نگردب را آخرت ي خانه

 )133 خطبه. (اندوزد توشه دنيا براي نابينا و گيرد توشه دنيا از بينا گذارد،

چيز آخرت، ديدنش از  و هر چيز از دنيا، شنيدنش از ديدنش بزرگتر است، و هر �

 )114خطبه . (تر شنيدنش باعظمت

گويي هرگز نبوده است  ، پس از اندك زماني،اكنون از دنيا موجود است آنچه هم �

 )103خطبه . (است گويي جاودانه و هميشگيو آنچه از آخرت است 

تـا بـر   «خداي سـبحان فرمايـد   : دو كلمه از قرآن فراهم است مياني زهد  همه �

» ان رفته دريغ نخوريد، و بدانچه به شما رسيده شـادمان مباشـيد  آنچه از دستت

 )439حكمت ]. (23حديد، سوره [

از سفارش اوست به حسن بن علي عليهما السالم كه آن را هنگـام بازگشـت از   [ �

كه صاحب مرگ پس پسرم، وصيت مرا نيك درياب، و بدان :] [...] صفين نوشت
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ـ  ! و بدان .كه كاروان را دريابد باشدبشتابد  و روز باشـد  ركبش شـب  كسي كـه م

، و راه را بپيمايد، هر چند كـه  باشدايستاده  ر ظاهردهر چند برند  مياو را قطعاً 

 )31نامه ( .و راحت نمايد باشدبرجاي 

. بذر گناه كاشتند و با آب غفلت و فريـب آبيـاريش كردنـد و هالكـت درويدنـد      �

 )2خطبه (

هـا   نيست؛ و آب نياز از آب بي درختياست، و هيچ درختي هر عملي را  كه بدان �

رين اسـت؛  اش شي درختش نيكو و ميوه باشد نيكو اش آنچه آبياريهر . مختلفند

  )154خطبه . (اش تلخ است درختش پليد و ميوه اش پليد بود چه آبياري و آن

دراز  كنـد و بـه آرزوي  از آنان مباش كه به آخرت اميدوار است بي آنكـه كـاري    �

بـر  دارد چون گناهانش بسيار اسـت و   مرگ را خوش نمي... توبه را واپس اندازد 

در  ... كنـد  كند و تركش نمـي  اصرار ميترسد  به خاطر آن از مردن مي كهكاري 

بـراي  و  برد، گمان است هواي نفس خويش را فرمان دري آن  هدربارآنچه انجام 

 يشـهوت با چون ... است يقين دارد در چيرگي بر نفس ناتوان به آن آنچه انجام 

ـ    ،اندازد به تأخير و توبه را  دارد ميگناه را مقدم روبرو شود  و ه او چـون رنجـي ب

در آنچه ناماندني است خـود را بـر ديگـري    ... رسد از راه شرع و ملّت برون تازد 

پندارد و  خسارتغنيمت را . انگاري كند سهلآنچه ماندني است در پيش دارد و 

 )150حكمت ( .انگارد ميرا غنيمت خسارت 

پس س، استهاتان  ، جهاد با دستشود شما گرفته مياز جهاد كه از اولين چيزي  �

خوش ندارد، هاتان، و آن كه به دل كار نيك را  جهاد با دل ، و آنگاهجهاد با زبان

شود چنانكـه پسـتى وى بلنـد    واژگون و كار زشت او را ناخوش نيايد، طبيعتش 



11 

 

. ]تبـاه هـايش   و نيكـويي گـردد  هايش آشكار  زشتي[ش سرنگون، ا شود و بلندي

  )375حكمت (

، و جـز بـدكار را   ارجمنـد نگـردد  چـين   ان روزگاري آيد كه جـز سـخن  بر مردم �

در آن روزگار صدقه را تـاوان  . انصاف را ناتوان ندانند طبع نخوانند، و جز با خوش

را خـدا  منّـت گذارنـد، و عبـادت    را  انخويشاوند هبرسيدگي رند، و وبه حساب آ

 )102حكمت ( .كنندبزرگي فروختن بر مردم  ي هوسيل

ها سـوار، و   نگام است كه باطل بر جاي استوار شود، و ناداني بر طبيعتدر اين ه �

كار ستمكار بزرگ گردد، و دعوت به حق اندك و كم خريـدار، و روزگـار چـون    

 .ي ديوانه حمله آرد، و باطل آرميده برخيزد، و چون شتر نر بانگ بردارد درنده

يرنـد، در دروغ بـا هـم    مردم در گناه برادر و يار شوند، و در كار دين جـدايي پذ 

و چون چنين شود، فرزنـد ـ   . دوست باشند و در راست يكديگر را دشمن گيرند

  .با پدر ـ كينه توزد و باران كشت را سوزد

مردمِ اين زمان گرگاننـد،  . دست ماَنند فرومايگان درم افشانند، و جوانمردان تهي

] چــون[دان ي آنــان، و مســتمن و پادشاهانشـان درنــدگان، و فرودســتان طعمــه 

دوسـتي را بـه   . ي راستي خشك شود، و از آنِ دروغ جوشان سرچشمه. مردگان

پيونـد گـردد و   سبب گناه و نافرماني  در دل با هم دشمنند؛زبان به كار برند، و 

. دنباژگونه پوش يپوستينرا همچون پارسايي موجب شگفتي و ريشخند و اسالم 

 )108خطبه (

بـه دسـت آوردنِ    اسـت تـا  تر  مؤمن آسان يبرا هنگامي است كه آسيبِ شمشير �

بيشتر بخشد  كه مي آنگيرنده از  روزگاري كه اجر و ثواب بخشش. درهمي حالل
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بخشد اما گيرنده بـه اضـطرار    ميكه دهنده از حرام و به ريا و اسراف چرا [ است

آن هنگامي است كه مست شويد اما نه از  .]كند ميگيرد و در رفع نياز صرف  مي

خوريد نه  ميسوگند  روزگاري كهآساني و فراخيِ زندگي؛  ميخوارگي، بلكه از تن

آن هنگامي است كه بال شما را . ، و دروغ گوييد نه از سرِ ناچارياضطراراز روي 

اين شـكنجه و رنـج   آه كه . آسيب رسدبد دوشِ شتر از پاالن  به چنان گَزَد، كه

 )187خطبه ! (است، و اميد رهايي از آن چه دوربلندمدت ه چ

همانا تو براي ! ابوذراي :] به ابوذر، هنگامي كه او را به ربذَه تبعيد كردند فرمود[  �

ايـن  . خدا به خشم آمدي، پس اميد به كسي بند كه به خاطرِ او خشـم گرفتـي  

پـس  . آنان ترسـيدي مردم بر دنياي خود از تو ترسيدند، و تو بر دينِ خويش از 

چـه از آنـان بـر آن     را كه به خاطرش از تو ترسيدند بديشان واگـذار، و بـا آن   آن

بازداشتي، چه بسيار نياز دارند، ايشان از  به آنچه تو آنان. ترسيدي رو به گريز آر

  .داشتنداز تو باز  از آنچه كهنيازي تو  و چه بي

كه بيشتر بر  ، و آند بردهچه كسي سو خواهي دانست كه فرداي قيامتزودي  به

  .كيستاو غبطه خورند، 

اي بسته شود و او پـرواي خـدا در پـيش     ها بر بنده ها و زمين اگر درهاي آسمان

، مأنوس شويجز حق مبادا با چيزي . گشايد گيرد، خداوند راه نجاتي برايش مي

تي پـذيرف  اگر دنياي آنـان را مـي  . به وحشت اندازدجز باطل تو را مبادا چيزي و 

خطبه . (دادند گرفتي تو را امان مي داشتند، و اگر سهمي از آن بر مي دوستت مي

130(  


