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 م بهتقدي

  . ايمان دارندص آنان كه به خدا و پيامبرش
  .اند ندهاي تقليد رهايي يافتهگاني كه از ب به آزاده

خواهند خدا را در حالي مالقات نمايند كه بار  به آنان كه نمي
  .كشند اهان ديگران از گذشتگان را به دوش ميگن

  .دارند  را دوست ميص به آنان كه اهل بيت پيامبر
 كه به خدا، به عنوان پروردگار و به اسالم، اي و به هر شيعه

، به عنوان بنده و پيامبر خدا ص د و به محم،به عنوان دين
  ... .ايمان دارد 

البالغه، به همه  اين كتاب را كه نگرشي است منصفانه به نهج
 .نمايم ايشان تقديم مي
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D  C  B       A 
  

  مقدمه
 

: ام البالغه سپري كرده مدتهاي طوالني و زيادي را با نهج
  و همگام،ام كرده ها تا ديروقت بيدار مانده و آن را مطالعه  شب

هاي خشمگينانة آن  جمالت و عبارت. ام با آن حركت نموده
افروخته، كلمات غمبار آن مرا اندوهگين كرده و  خشم مرا بر
  .نموده است بخش آن مرا شاد و خوشحال  مطالب لذت
كند  ديدم كه سخنراني مي  را با چشم خودم مي گويا علي

ي را فشاند، گويا لشكر  مي و زبانش چون كوهي آتشفشاني آتش
در . دهد دهد، ولي نه، گويا تمام جهانيان را بيم مي هشدار مي

كردم كه با دانشي   احساس مي طي مطالعه سخنان امام علي
 البته ،كار دارم و فراوان و شمشيري برّان و فقهي پويا سر

 پرورش يافته و ص تعجبي ندارد، زيرا علي در خانه پيامبر
 آكنده از تالش و اش گيزند. زندگي پرماجرايي گذرانده است

آري او همواره مشغول كار . كوشش و جنگ و جهاد بوده است
  .شد بود و هرگز خسته نمي ت و فعالي

اي  اش توشه نسلهاي مختلفي را مشغول ديده بود و زندگي
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گرانبها از تجارب روزگاران شرك و كفر و ايمان و اسالم را با 
شاهده و آن حضرت پديده نفاق را م. كرد خود حمل مي

نشيني دوستانش را نظارت كرده بود و روزگار چنان بر او  عقب
علي در جنگ : (گفتند شوريده و دگرگون شده بود كه مي

.  وارد جنگ شداش او ناخواسته با برادران ديني). مهارت ندارد
تغيير اوضاع مردم را ديد و مشاهده نمود كه هوي و هوس با 

گي پرماجرايش هرگز روي زند... . هواپرستان چه كرده است 
  .آرامش به خود نديد

زدم و احساس  همواره صفحات اين كتاب بزرگ را ورق مي
كردم، نه فقط صفحات يك كتاب بزرگ را، و بلكه زندگي  مي

در طي مطالعه اين كتاب به امر . زنم يك بزرگمرد را ورق مي
آري آنچه مرا به تعجب واداشت اين ! انگيزي برخوردم شگفت
گويد كه آنچه   سخني مي- آن مرد بزرگ -   امام عليبود كه

ديدن چنين . در كتابهاي شيعه آمده، كامالً مخالف آن است
ها فكرم را به خود مشغول كرد و مرا واداشت كه  چيزي مدت

ها و توضيحاتشان را  كتابهاي شيعه را با دقت مطالعه و حاشيه
 اين نتيجه اما بيش از پيش متعجب شدم و به. نمايم بررسي 

مرد با حوصله و  ها و عملكردهاي آن بزرگ رسيدم كه بايد گفته
  .دقت بيشتري مطالعه و بررسي شود
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بنابراين به مطالعه اين كتاب پرداخته و بارها اضطراب و 
آن را ... آشفتگي مرا فرا گرفت، باز براي بار دوم و سوم و 

البالغه را  ت نهجمطالعه كردم، تا اينكه يقين يافتم كه بايد با دق
بخوانيم و در اعماق آن فرو رويم و از چوب انديشه امام بيرون 

البالغه را خواندم و مطالبي از آن را  يكبار ديگر نهج. نرويم
يادداشت نمودم و با برخي افراد پيرامون مسايل زيادي بحث و 

البالغه رسيدم و اينك  مناقشه كردم تا به قرائت درست از نهج
  .دارم ا به خوانندگان عزيز تقديم ميامروز آن ر

گرچه اين كتابچة كوچك همه آنچه را كه مشاهده نموده و 
ولي از آن جهت به چاپ و نشر آن اقدام . ام، در برندارد خوانده

نمودم تا آن را در اختيار خوانندگان قرار دهم و خواننده بتواند 
ام از  انستهو تا آن جا كه تو. آن را در زماني اندك مطالعه نمايد

ام و  برندارد، پرهيز كرده اي در اي كه نتيجه قضاياي مورد مناقشه
چگونه بايد : ام كه عبارت است از اينكه به لُب مطالب پرداخته

و بر اين باور هستم كه هر كس با ! البالغه را فهميد؟ نهج
البالغه را بخواند بايد تا حدود زيادي به  اي آزاد نهج انديشه

  .ه اهل سنت نزديك باشدتفكر و عقيد
من يقين دارم كه راه درست همين است و بايد به آن توجه 

هاي اين امام  نمود، چون راه ديگري براي درك درست گفته
  !بزرگ وجود ندارد، امامي كه يارانش او را تنها گذاشتند
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بايد بگويم كه اين تالش و درك من است، ادعا ندارم كه در 
و . رچه شايد به مطلوب رسيده باشمام، گ آن به كمال رسيده

ام كه اگر اشتباهي از من سرزده، آن را اصالح  اينجانب آماده
ام،  و همچنين اگر كسي، جايي را كه درست نفهميده. نمايم

كنم و هيچگاه بر  گوشزد نمايد و تذكّر دهد، از آن استقبال مي
  .اشتباه و خطا پافشاري نخواهم كرد

او  دهد تا به حق برسيم، و ازخداوند به همه ما توفيق 
  .مسئلت داريم كه گفتار و كردار ما را صحيح و درست نمايد

ايست كه  قابل ذكر است كه نسخه مورد نظر اينجانب نسخه
محمد ابوالفضل ابراهيم، آن را چاپ كرده است و همچنين 

  . حديد نيز مدنظر بنده بوده استأبي الشرح ابن 
  

  عبدالرحمن عبداهللا جميعان
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  مامتا
 و بعضي هم ،اهل تشيع معتقدند كه امامت از اصول دين است

باشد و همه شيعه به اتفاق  گويند كه از ضروريات مذهب مي مي
اند، به اين ترتيب   تا مهدي تعيين شده معتقدند كه ائمه از علي

 را به عنوان امام تعيين كرده و هر  كه پيامبر بعد از خودش علي
بنابراين آنها ! ود را مشخص كرده استامامي، امام بعد از خ

گيرد و  گويند كه همه كارهاي ائمه از وحي الهي سرچشمه مي مي
اجتهاد و نظر شخصي نيست، از اين رو بر اين باورند كه ائمه از 

منابع و كتابهاي مختلف شيعه در . خطا و اشتباه مصون و معصومند
 بيان گذشته و حال به صورت يكسان اين نظريه و عقيده را

 را در مورد  ها و تصريحات امام علي اند، اما اينك ما گفته داشته
كنيم و خواهيم ديد كه  امامت و خالفت با عقيده شيعه مقايسه مي

 با عقيده شيعه مخالف و متضاد است، به  هاي امام علي گفته
  DénÏŠÈß@åí†Ûa@ÞëcCN :فرمايد  مي عنوان مثال امام علي

  .1»مسئله دين شناخت خدا استترين  نخستين و مهم«
ترين اصل دين و  كند كه مهم امام در اين سخن تأكيد مي

بزرگترين امر آن و آنچه دانستن آن بر هر مكلّفي واجب است، 

                                                 
 .١/٧٢البالغه  رشح هنج) ١



 

 ١٠ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١٠ قــ

  .دانستن اوست اخت خداوند و يگانهشن
و ترديدي نيست كه قرآن و سنت نيز تأكيد زيادي بر اين 

ترين مسأله در  مامت، مهممسأله دارند، بنابراين شناخت امام يا ا
البالغه در اين  شدن بيشتر به آنچه نهج دين نيست، براي روشن

  : گرديم گويد، برمي درباره مي
نخعي ال در سخناني خطاب به كميل بن زياد   امام علي-1

@D@aĆŠçbÃ: كند كه تأكيد مي bßg@ Lòv¡@@ áöbÓ@ åß@‰þa@ ìÜ¥@ ü

ý÷Û@LaĆ‰ìàÌß@bÐöb@bßgë@LaĆ‰ìè’ßémbäîië@a@wvy@Ýİjm@CN  
در زمين فردي خواهد بود كه با حجت و دليل براي همواره «

خيزد و اين فرد يا معروف و  خدا به پا مي] خدمت به دين[
ها  و اين براي آن است كه حجت. مشهور است و يا پنهان و گمنام

  .1»و داليل الهي از بين نروند
@D: فرمايد سپس مي LaĆ…†Ç@ æìÜÓþa@ Ù÷Ûëc@a@ †äÇ@ æìàÄÇþaë

émbäîië@évvy@áèi@a@ÅÐ°@LaĆ‰†ÓLáçõaŠÄã@bèÇ…ìí@óny@L@bèÇ‰Œíë@
áèçbj‘c@lìÜÓ@¿NNNCN@ @

اينها تعدادشان اندك است و نزد خداوند مقام وااليي دارند، و «
نمايد، و  هايش را حفظ مي ها و نشانه خداوند به وسيله آنان حجت

                                                 
١٤٣ –) ١٨/٣٤٧) (١. 
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سپارد و در دل كساني  د، ميهمانند آنها هستنبه افرادي ديگر كه 
  .»... كارد  هستند، بذر آن را ميديگر كه همسان آنها

  دانيد كه اينها چه كساني هستند؟ آيا شما مي
گويند ائمه  چنان كه شيعه مي. باشند نه ائمه اينها علما مي

  !هاي خدا روي زمين هستند حجت
D@Ù÷Ûëc :فرمايد كند و مي  سخنش را كامل مي سپس علي

bÐÜéäí…@µg@ ñbÇ†Ûaë@é™‰c@¿@a@õ@ NNđêe@ đêeNNáèníú‰@µg@ bÓì‘@NNCN 
... ايشان خلفاي خدا در زمين و دعوتگران به سوي دين او هستند

به اين ترتيب اين صحابي . »...دوست دارم آنها را ببينم... آه، آه 
ستايد و از مقام واالي آنها در   علما را مي-   علي–بزرگوار 
  .گويد رت سخن ميدنيا و آخ

  !اند؟  ذكر شده و ائمه در كجاي اين سخن مهم علي
شود، نبايد  اگر امام از سوي خدا تعيين مي: گوييم و ما مي

نيازي به آموختن و فراگيري علم و دانش داشته باشد، زيرا 
خداوند حكيم و آگاه او را تعليم داده است و چنان كه كتابهاي 

 را   با اين تفاوت كه امام فرشته،شود گويند به او وحي مي شيعه مي
@D@éÐã :فرمايد  مي طالب اما علي بن ابي. بيند نمي k–ã@ åß

bĆßbßgL@éjí…dm@ åØîÛë@ LêË@ áîÜÈm@ ÝjÓ@ éÐã@ áîÜÈni@ c†jí@ æc@ éîÜÈÏ@
@åß@Þýu⁄bi@ ČÕyc@ bèi…ûßë@éÐã@áÜÈßë@ LéãbÜi@ éjí…dm@ÝjÓ@ émi
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áèi…ûßë@bäÛa@áÜÈßCN » به عنوان امام قرار دهد هر كس خود را
ي خودش بپردازد و قبل از آن  بايد قبل از ديگران به تعليم و تزكيه

كه با زبان، ديگران را ادب بياموزد بايد با رفتارش به ديگران ادب 
دهد و به خودش ادب  ياد دهد، و كسي كه خودش را تعليم مي

اد آموزد بيشتر از كسي كه معلم مردم است و به آنها ادب ي مي
  .1»دهد، سزاوار بزرگداشت و احترام است مي

هر كس خودش را امام قرار «منظور امام علي از اين جمله كه 
چيست؟ آيا ايشان كسي را كه خالفت را غضب كرده و به » دهد

  نامد؟ به عالوه اين سخن علي زور گرفته است، امام مي
ه امام برخالف آنچه در كتابهاي شيعه آمده است مبني بر اينكه ك

نمايد كه امام بايد علم بياموزد و  داراي علم لدني است، تأكيد مي
  !به تزكيه و تربيت خود بپردازد

D†Èi@bßc@Z :فرمايد هاي مهم خود مي  در يكي از نامه  علي-2

@ aĆ†àª@ sÈi@ éãbzj@ a@ æhÏص@óÜÇ@ bĆäàîèßë@ L´½bÈÜÛ@ aĆŠíˆã@

@óšß@bàÜÏ@L´ÜŠ½aصŠßþa@æìàÜ½a@Ê‹bäm@ê†Èi@åß@[@bß@aìÏ@
ïÛbji@Šİ±@üë@LïÇë‰@¿@óÔÜí@æb×L@åß@Šßþa@aˆç@wÇŒm@lŠÈÛa@æc@

@ê†Èiص@Ça‰@bàÏ@Lê†Èi@åß@Ç@êìČzäß@áèãc@üë@Lénîi@Ýçc@åÇ@

                                                 
٧١) (١٨/٢٢٠) ١.( 
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@oíc‰@ óny@ ð†îi@ oØßdÏ@ LéãìÈíbjí@ æýÏ@ óÜÇ@ bäÛa@ Þbîrãa@ üg
flß@µg@æìÇ†í@ Lâý⁄a@åÇ@oÈu‰@†Ó@bäÛa@ òÈua‰Õz@†àª@åí…@

@]@LbĆß†ç@ëc@bĆàÜq@éîÏ@ô‰c@æc@éÜçcë@âý⁄a@Š–ãc@@æg@oî’‚Ï@ص
@âbíc@Êbnß@ïç@b¸g@Ûa@áØníüë@pìÏ@åß@áÄÇc@ČïÜÇ@éi@òjî–½a@æìØm

laŠÛa@ÞëŒí@bà×@æb×@bß@bèäß@ÞëŒí@LÝöýÓL@LlbzÛa@ÉČ’Ôní@bà×ë@
@åí†Ûa@ædàaë@LÕç‹ë@ÝbjÛa@a‹@óny@ta†yþa@ÙÜm@¿@ošèäÏ

éäèämëCN  
اي براي  دهنده  را به عنوان بيمص خداوند محمد:  بعداما«

 از دنيا ص وقتي پيامبر. جهانيان و خاتم پيامبران مبعوث كرد
رحلت نمود مسلمانان بعد از او اختالف كردند؛ سوگند به خدا كه 

 امر ص كرد كه عربها بعد از پيغمبر هيچگاه به ذهنم خطور نمي
و . زنند د و مرا از آن كنار ميكنن خالفت را از اهل بيت او دور مي

ناگهان ديدم كه مردم به سوي فالني هجوم آورده و با او بيعت 
من بيعت نكردم و دست نگاه داشتم تا اينكه ديدم بعضي . كنند مي

 را ص خواهند دين محمد از مردم از دين اسالم برگشتند و مي
ر آن ترسيدم كه اگر اسالم و مسلمين را ياري نكنم د. نابود كنند

 اي ايجاد شود، يا از هم بپاشد كه آنگاه مصيبت برايم از دور رخنه
 كه متاع و سرمايه روزهاي اندكي -ماندن از حكومت و زمامداري 

رود و همانند ابرها از هم  است و چون سراب زود از بين مي



 

 ١٤ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١٤ قــ

بود، بنابراين در اين حوادث به پا خاستم تا   بزرگتر مي–پاشد  مي
  .1»ين رفت و ديگر برقرار و استوار شدآن كه باطل از ب
 به اهل بصره بود كه وقتي مالك اشتر را به  اين نامه علي

. عنوان فرماندار مصر مقرر كرد اين نامه را با او به مصر فرستاد
شود و راويان آن را براي يكديگر  نامه بهتر از سخنراني حفظ مي

دهد و در  روي ميكنند، و در نقل كلمات نامه كمتر اشتباه  نقل مي
نقل كلمات سخنراني اشتباه بيشتر است، بعضي مفهوم سخنراني را 

كنند اما نامه مكتوب و محفوظ است و قرآن و روايات با  نقل مي
  .اند نوشتن كتابت محافظت شده

  : باشد، به كلمات آن نگاه كنيد آنچه مهم است مفاهيم اين نامه مي
مورد خالفت با يكديگر  در ص  مسلمانان بعد از پيامبر-الف 

فرمايد كافران يا كساني كه بعد از   نمي ، علي...اختالف كردند
وفات پيامبر مرتد شدند و يا فاسقان اختالف كردند، بلكه آنها را 

  .نامد مسلمان مي
. »...كه بعد از او ... كرد  به ذهنم خطور نمي«: فرمايد سپس مي
  كنيد؟ استنباط مياز اين كلمات چه چيزي را ! خواننده عزيز

آيد كه نص صريحي وجود ندارد تا   از نامه چنين برمي–ب 
                                                 

٦٢ (٧/١٥١) ١.( 
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 ١٥  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

 در قضيه خالفت و امامت خود به آن استناد كند،  امام علي
كرد، و چگونه آن را   آن را بيان مي بود علي زيرا اگر نصي مي
گفت در صورتي كه در آن روز به شدت به چنين  براي مردم نمي

ترين مسايلي را كه براي امت   تا يكي از مهمنصي نياز داشت،
اي كه حتّي  قضيه. پيش آمد و سبب تفرقه آن گرديد، توضيح دهد

نزديك بود اصحاب پيامبر را دچار چنددستگي كند، بنابراين وقتي 
 به چنين نص استناد نكرده است براي اين بوده كه او  امام علي

  .ارددانست در مورد اين قضيه نصي وجود ند مي
ناگهان «: فرمايد  سپس به سخن آن بزرگوار بنگريد كه مي–ج 

اند و با او بيعت  ديدم كه مردم به سوي فالني هجوم آورده
  .»... كنند مي

يعني مردم شتابان به سوي ابوبكر رفته و با او بيعت كردند و 
اين يعني اينكه مردم خودشان ابوبكر را انتخاب كردند، بنابراين 

 و شمشير باالي سر آنها نبود، ، از مردم گرفته نشدبيعت به زور
 و مسلمانان اين را درست و ،بلكه در انتخاب خود آزاد بودند

  .دانستند خوب مي
يا از هم ... بيعت نكردم و دست نگاه داشتم «: فرمايد  و مي–د 
، منظور امام علي از آن بعضي كه از اسالم برگشتند و »بپاشد
ابود سازند، مرتدان و كساني هستند كه از خواستند اسالم را ن مي



 

 ١٦ 
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 به كمك  آنان كه ابوبكر. پرداختن زكات خودداري ورزيدند
 با آنها  بنابراين كساني كه ابوبكر. اصحاب با آنها جنگيد

كردن با ابوبكر سرباز زده باشند،  جنگيد، كساني نبودند كه از بيعت
هايي بودند   گروهفرمايد،  مي بلكه آنها، همان طور كه امام علي

و امكان ندارد كه بگوييم منظور امام . كه از دين اسالم برگشتند
   و صحابه بوده است، زيرا امام علي ، ابوبكر صديق علي

  .با آنها همراهي كرد و براي خالفتشان، حكم يك وزير را داشت
D@Šßc@bß@aˆç: فرمايد هايش مي نامه  در يكي از وصيت  علي-3

a@†jÇ@éiéÛbß@¿@´äßû½a@ßc@kÛb@ïic@åi@ïÜÇ@@N@òàbÏ@iü@ægë
@µg@ÙÛˆi@âbîÔÛa@oÜÈu@b¸g@ïãgë@LČïÜÇ@jÛ@ðˆÛa@Ýrß@ČïÜÇ@òÓ†•@åß

@a@Þì‰@µg@òiŠÓë@La@éuë@õbÌnia@òàbÏ@iaص@LénßŠ§@bĆ¹ŠØmë@L
ðˆÛa@óÜÇ@Â’íë@LénÜ•ìÛ@bÐíŠ’mëNNCN  

ميرالمؤمنين علي بن اين فرماني است كه بنده خدا، ا«
سهم دو : كند اش صادر مي طالب، در مورد مال و دارايي ابي

فرزند فاطمه به اندازه سهم ديگر فرزندان علي است، و اينكار 
سپارم تا از اين طريق، رضايت خدا را  را به دو فرزند فاطمه مي

 احترام ص به دست بياورم و به خويشاوندي و حرمت پيامبر
  .1» ...بگذارم و كسي كه

                                                 
٣٤ (١٥/١٤٦) ١.( 
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 ١٧  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

  : كنيد كه مالحظه مي
داند و بين حسن و حسين   او همه فرزندانش را برابر مي–الف 

  .گذارد فرقي نمي] ارث[و ديگران در قضيه صدقه و سهم 
مسئوليت را «: فرمايد  مسئله دوم و مهم اين است كه مي–ب 

، آنهم نه به خاطر اينكه نصي دربارة »سپارم به فرزندان فاطمه مي
بلكه براي كسب رضايت . و امامت آنها وجود دارد، هرگزواليت 

  .كند خدا چنين مي
 با استناد به نص واليت، مسئوليت  آيا بهتر نبود كه امام علي

نامه آن را ذكر كند و به يارانش  را به آنها بسپارد و در وصيت
بياموزد كه به خاطر نصوص واليت و امامت، دو فرزند فاطمه را 

  !؟مقدم داشته است
و اين وصيت است و وصيت آخرين چيزي است كه هر كسي 

. دهد را در آن توضيح مي] مهم[گويد و مسائل  اش مي به خانواده
گويند كه تأخير در بيان، به خصوص در چنين  بسياري از فقها مي

دانست چه زماني   نمي قضاياي مهمي جايز نيست، زيرا علي
 زمان وفاتش را نيز  و حتي اگر،مرگ به سراغ او خواهد آمد

  .كرد دانست، در بيان چنين امر مهمي تأخير نمي مي
D@bÓìÔy@éÓìÔy@åß@éãbzj@ÝÈu@áq :فرمايد  مي امام علي-4
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@Lbèçìuë@ ¿@ dÏbØnm@ bèÜÈvÏ@ LœÈi@ óÜÇ@ bäÛa@ œÈjÛ@ bè™Ïa
@bß@áÄÇcë@LœÈji@üg@ bèšÈi@kuìní@üë@LbĆšÈi@ bèšÈi@kuìíë

ìÔ§a@ÙÜm@ åß@ éãbzj@ÏaÖ@ Z@Õyë@ LòîÇŠÛa@ óÜÇ@ ïÛaìÛa@ Õy
@a@ bè™ŠÏ@ òšíŠÏ@ LïÛaìÛa@óÜÇ@ òîÇŠÛaـ@bèÜÈvÏ@ LÝ×@óÜÇ@ÝØÛ@

@ý–i@ üg@ òîÇŠÛa@ |Ü–m@ oîÜÏ@ Láèäí†Û@ aĆŒÇë@ LáènÐÛþ@ bĆßbÄã
@µg@ òîÇŠÛa@p…c@ a‡hÏ@ LòîÇŠÛa@ òßbÔnbi@üg@ ñüìÛa@|Ü–m@üë@ LñüìÛa

éÔy@ïÛaìÛaLbèÔy@bèîÛg@ïÛaìÛa@ô…cë@[i@Õ§a@ČŒÇ@@wçbäß@oßbÓë@Láèäî
@|Ü–Ï@ LåäÛa@ bü‡c@ óÜÇ@pŠuë@ LÞ†ÈÛa@ bÈß@oÛ†nÇaë@ Låí†Ûa

õa†Çþa@Éßbİß@o÷íë@LòÛë†Ûa@õbÔi@¿@Éàë@LæbßŒÛa@ÙÛˆiCN  
سپس خداوند متعال يكي از حقوقش را حقّي قرار داده كه آن «

و بزرگترين حقي كه . نامد را وظيفه مردم نسبت به يكديگر مي
ده است، حق زمامدار و حاكم بر رعيت و حق خداوند مقرر كر

 و اين حق، كه خداوند آن را بر ،رعيت بر حاكم و زمامدار است
همه فرض كرده است، و آن را باعث الفت و محبت مردم نسبت 
به يكديگر و مايه قدرت دينشان گردانيده است، بنابراين اوضاع 

خوب و شود مگر آن كه حاكمان و زمامداران،  رعيت درست نمي
صالح باشند، و حكام و زمامداران جز با صالح و درستي رعيت، 

 و ، حق زمامدار را ادا كرد،پس هرگاه رعيت. درست نخواهند شد
گيرد و  زمامدار حق رعيت را به وي داد، حق ميان آنها قدرت مي



 

 ١٩ 

 ١٩  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

افرازند و آنگاه  هاي عدالت قد برمي شود، نشانه پرچم دين برپا مي
ماند و  دولت پايدار مي  خوبي خواهد بود وبدينوسيله روزگار

  .1»شوند دوختن به دولت اسالمي نااميد مي دشمنان از چشم طمع
معنايي  اينها كلمات بي:  در اين كلمات خوب فكر كنيد-الف 

خواهد خالفت و واليت را از ديدگاه  نيستند، بلكه هر كس مي
دهند و  ميبه او   بفهمد، اين كلمات بهترين پاسخ را امام علي

، خالفت امري برآمده  گويند كه از ديدگاه علي اين كلمات مي
رعيت جز با درست شدن «: فرمايد از نص نيست، زيرا او مي

حكّام و زمامداران، درست نخواهد شد، و حكام و زمامداران جز 
  .»با صالح و درستي رعيت، درست نخواهند شد

نكه حاكم و اين كلمه فقط يك معني مشخّص دارد و آن اي
  زمامدار، انساني است غيرمعصوم، زيرا علي بن ابي طالب

اگر . داند صالح و درستي حاكم را در گرو درستي رعيت مي
بود  گرديد، خليفه معصوم مي خليفه و حاكم با نص الهي تعيين مي

 و ايشان ،شد معني مي  بي و در اين صورت سخن علي
كه خداوند آنها را حاكم كساني از آل محمد «: بايست بگويد مي

شوند، هرچند كه رعيت دچار  قرار داده است، هرگز منحرف نمي
                                                 

١١/٩١) (١.( 
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  .»انحراف گردد
كند كه مردم بايد اميري   با اين كالم مشخص مي  علي–ب 

 و اگر اين امير فرد صالحي باشد و عدالت و دستور 1داشته باشند
ت كه چه خدا را اجرا نمايد و حقوق مردم را به جا آورد، مهم نيس

  .كسي باشد
 بعد از آن كه براي خالفت با او بيعت شد، خطاب             علي -5

D@@@@@@@üc@LaĆr×@b·du‰cë@LaĆí@bànàÔã@†ÔÛ: فرمودند    مبه طلحه و زبير     

@@@@@@@@@@@@@@@éäÇ@bàØnÈÏ…@Õy@éîÏ@bàØÛ@æb×@õï‘@ðc@ïãa¥@A@@@@áÓ@ðc@âc
@@éi@bàØîÜÇ@pŠqdna@A@@@@@oÐÈ™@´àÜ½a@åß@†yc@ïÛg@éÈÏ‰@Õy@ðc@ëc

c@LéäÇ_éibi@pdİc@âc@LénÜèu@â!@ 
@@@@@@òjË‰@òÏý¨a@¿@ïÛ@oãb×@bß@aëL@@@@@@@@áØäØÛë@Lòi‰g@òíüìÛa@¿@üë@

@@@@@@@@@@lbn×@µg@pŠÄã@ïÛg@ošÏc@bàÜÏ@LbèîÜÇ@ïãìànÜ»ë@LbèîÛg@ïãì·ìÇ…

aL@@@@@@@@@@@@@@@@äÛa@Č³a@bßë@LénÈjmbÏ@éi@áØ§bi@bãŠßcë@bäÛ@|™ë@bßë@ص@
@@@@@@@@×Ë@ðc‰@üë@LbàØíc‰@µg@wnyc@áÜÏ@Léní†nÓbÏ@@@@@@@áØy@ÉÓë@üë@Lbà

@@@@@@@@@@@@kË‰c@@ÙÛ‡@æb×@ìÛë@L´àÜ½a@åß@ïãaìgë@bà×’ndÏ@énÜèu
bà×Ë@åÇ@üë@bàØäÇN@ @

@éîÏ@ bãc@ áØyc@ @ Šßc@ÙÛ‡@ æhÏ@ Lñìþa@ Šßc@ åß@ b·Š×‡@ bß@ bßcë
@éÛì‰@éi@õbu@bß@bànãcë@bãc@p†uë@Ýi@Lß@ôìç@énîÛë@üë@LïícŠi

                                                 
٤٠( ٢/٣٠٧) ١.( 
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 ٢١  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

bàîÏ@bàØîÛg@wnyc@áÜÏ@Léäß@ÎŠÏ@†Ó@@óšßcë@LéàÓ@åß@a@ÎŠÏ@ص
ójnÇ@aˆç@¿@bà×ÌÛ@üë@ð†äÇ@aë@bàØÛ@îÜÏ@LéàØy@éîÏL@ˆc@

–Ûa@á×bígë@bäàcë@LÕ§a@µg@áØiìÜÓë@bäiìÜÔi@aCN@ @

ايد و خود را زياد عقب  شما دو نفر كمي ناراحت شده«
 !ام؟ گوييد شما را از كدام حقّتان بازداشته آيا به من نمي. ايد كشيده

و در كجا چيزي را تقسيم نموده و به ديگران بيشتر از شما 
و از گرفتن حق كدام مسلمان كه به من مراجعه كرده، ! ام؟ داده

سوگند به ! ام؟ ام و يا به خطا رفته ام، يا حق را ندانسته ناتوان مانده
اي به خالفت و حكومت نداشتم، اما شما مرا به آن  خدا كه عالقه

 مسند خالفت نشانديد، و وقتي خالفت به من فرا خوانديد و بر
سپرده شد، به كتاب خدا نگاه كردم تا آنچه را كه براي ما روشن 

 ص هاي پيامبر ايم، انجام دهم و از سنّت است و به آن فرمان يافته
و . اطاعت نمودم، از اين رو به نظر شما و ديگران نيازي نداشتم

انسته باشم تا مجبور شوم با اي پيش نيامده كه آن را ند چنان مسئله
بود از   و اگر چنين مي،شما و ديگر برادران مسلمانم مشوره نمايم

  .شدم گردان نمي شما و ديگران روي
ايد، بايد بگويم كه اين  و اما آنچه شما دربارة اسوه گفته

ام،  ايست كه من در آن طبق رأي و ميل خودم حكم نكرده قضيه
 در اين مورد ص يم كه آنچه پيامبربين بلكه هم من و هم شما مي



 

 ٢٢ 
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پس من در آنچه خداوند آن . با خود آورده، كار را تمام كرده است
را تقسيم نموده و فرمانش را دربارة آن صادر كرده است، به شما 

كه شما و ديگران ! بنابراين، سوگند به خدا. نيازي نداشتم
 ما و شما خداوند دلهاي. توانيد در اين مورد مرا سرزنش كنيد نمي

  .1»را به سوي حق بكشاند و به من و شما صبر و شكيبايي بدهد
   تأملی در کالم مذکور علی

آيا به من «: فرمايد  در اينجا امام به طلحه و زبير مي-الف 
 مرا امام و ص دانيد كه پيامبر شما مي: و نفرمود» ...گوييد نمي

ت ذكر  و هيچ روايتي در مورد امام،خليفه مقرر نموده است
خواست با آنها دربارة اين مسئله مناقشه  نكرد، در حالي كه مي

 كند و دليل بياورد، پس بهتر بود كه به روايت و نصي از پيامبر
 استناد كند تا حجت بر آنها تمام شود و به همين دليل ص

رعدم وجود  به روايت، دليل واضحي بامام عدم استناد 
  .روايت در اين باره است

 از خالفت  داشت، چگونه امام علي صي وجود  اگر ن-ب
بايست امر خالفت را بدون تعلل به  بلكه مي! كرد؟ گيري مي كناره

اي به خالفت  عالقه! سوگند به خدا«: عهده بگيرد، نه اينكه بگويد

                                                 
١٩٨ (١١/٧) ١.( 
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 خالفت را بعد از آن قبول  خالصه اينكه امام علي» ...نداشتم 
  .خليفه قرار دادندكرد كه مردم از او خواستند و او را 

كند   حقيقت درخشاني را در اينجا براي ما بيان مي علي-ج
و آن اين است كه مسلمان و به خصوص حاكم بايد به كتاب و 

كه بايد نظر ائمه و دستورات : فرمايد  نمي و علي. سنت بنگرد
  .گوش خود سازد آنها را آويزه

و از آن جهت ا. »...به شما نيازي نداشتم«: فرمايد  سپس مي-د
به آرا و نظر صحابه نيازي نداشت كه نصوص كتاب و سنت پيش 

مفهوم . نياز كرده بود روي او بود و او را از آرا و نظرات افراد بي
اي پيش بيايد كه   اين است كه اگر مسئله سخن بعدي علي

و اين دالّ بر . علي آن را نداند، با مسلمين مشورت خواهد كرد
و «: يد فرما بيني كه مي آيا مگر نمي. صوم نيستاين است كه او مع

گردان  بود از شما و ديگر برادران مسلمانم روي اگر چنين مي
اي پيش بيايد كه آن را ندانم با مردم و  يعني اگر مسئله» شدم نمي

گردان  كنم و از شما روي همچنين با شما دو نفر مشورت مي
  .نخواهم شد

 امام  دعاي پايان كالم  نكته آخر اينكه با تأمل در- ه
  .يابيم كه اين دعا از شخص معصوم صادر نشده است درمي
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6- D@@LéîÜÇ@áçaìÓc@Šßþa@aˆèi@bäÛa@Õyc@æg@[bäÛa@bèíc

@óic@æhÏ@LknÈna@kËb‘@kÌ‘@æhÏ@LéîÏ@a@Šßdi@áèàÜÇcëmìÓÝN 
@@@@@@@@@@@@[bäÛa@òßbÇ@bçŠš¤@óny@†ÔÈäm@ü@òßbß⁄a@oãb×@å÷Û@ðŠàÈÛë

@@@@@åß@ÙÛ‡@µg@bß@@@@@@@@@@áq@[bèäÇ@lbË@åß@óÜÇ@æìàØ°@bèÜçc@åØÛë@LÝîj
‰bn±@æc@köbÌÜÛ@üë@LÉuŠí@æc@†çb’ÜÛ@îÛN@ @

@îÛ@bß@óÇ…a@Ýu‰@L´Üu‰@ÝmbÓc@ïãgë@ücÛ@ðˆÛa@Éäß@Šeë@Lé
éîÜÇCN  

 -اي مردم سزاوارترين فرد به اين امر «: فرمايد  مي امام
گرفتن آن   كسي است كه از همه براي به عهده-خالفت 

دتر است، و دستور خدا را در مورد آن از ديگران بهتر توانمن
اگر . كنيم گري آشوب به پا كرد او را توجيه مي اگر آشوب. داند مي

  .قانع و راضي نشد، با او جنگ خواهيم كرد] از روي عناد[
 اگر شرط انتخاب امام، حضور تمامي 1!به جان خودم سوگند

نخواهد داشت، بلكه مردم باشد، هرگز راهي براي تحقق آن وجود 
كنند كه عمل  آگاهان داراي صالحيت و رأي، خليفه را انتخاب مي

آنها نسبت به ديگر مسلمانان نافذ است، آنگاه نه حاضران 
كننده حق تجديدنظر دارند و نه آنان كه در انتخابات حضور  بيعت

  .نداشتند حق انتخاب ديگري را خواهند داشت
                                                 

  ., و قول صحيح جايز نيستجواز سوگند خوردن به جان نزد علام اختالف افتاده است) ١
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كنم، كسي كه ادعاي  ار ميمن با دو كس كارز! آگاه باشيد
 و آن كس كه از اداي حق ،چيزي را بكند كه به او تعلق ندارد

  .1»سرباز زند
  خواهم كه خوب در اين كالم امام علي از خوانندة عزيز مي
 - خالفت –سزاوارترين فرد به اين امر «بنگرد، معني عبارت 

، و گرفتن آن توانمندتر است كسي است كه از همه براي به عهده
چيست؟ يعني » داند  دستور خدا را در مورد آن از ديگران بهتر مي

سزاوارترين «: فرمايد  در جمع زيادي سخنراني كرده، مي علي
و مرادش از امر، خالفت و امامت و حكومت » ...مردم به اين امر 
سزاوارترين مردم به اين امر كساني هستند كه با : است و نفرمود

  .اند و آنها ائمه اطهار اهل بيت هستند يين شدهنص خدا و پيامبر تع
معني اين . »انتخاب كند! ... به جان خودم سوگند«: سپس فرمود

جمله چيست؟ امام علي به مردم، شورا و انتخاب خليفه را 
گويد كه الزم نيست همه مردم بيعت كنند، چون  آموزد، پس مي مي

اهان داراي  آگ–چنين كاري مشكل است، و بلكه اهل حل و عقد 
كنند و سپس تأكيد   خليفه را انتخاب مي–صالحيت و رأي 

كسي كه در بيعت حضور داشته است، حق ندارد بيعت : كند مي
                                                 

١٧٤ (٩/٣٢٨) ١.( 
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خود را پس بگيرد و كسي كه حاضر نبوده است حق انتخاب 
  .ديگري ندارد

تر و  بودن آن نصي محكم آيا در نفي امامت و نفي منصوص
  تر از اين وجود دارد؟ روشن

خالصه اينكه امام علي در سخنانش هيچگاه نگفته است كه 
امامت منصبي الهي است و در مورد آن نصي وجود دارد؛ و اگر 

كرد، زيرا او به چنين   آن را بيان مي بود قطعاً علي نصي مي
مستندي نياز داشت، به اين دليل كه نص، كردار، گفتار و رفتار او 

توانست ديگران را با دليل قانع و  يداد و او م را اعتبار بيشتري مي
  !ساكت نمايد، اما چنين نصي وجود نداشت
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  عصمت
شيعه معتقدند كه ائمه از همان كودكي، بلكه از بدو تولد تا 

دانند و  اند، و بر اين باورند كه ائمه غيب مي پايان عمر معصوم بوده
است زند، اين چيزي  هيچ اشتباه كوچك يا بزرگي از آنها سر نمي

كه در كتابهايشان به آن تصريح شده و گذشتگان و آيندگانشان 
 و امروز هيچ كسي از شيعيان منكر ،بدان معتقد بوده و خواهند بود

 با عقيده به عصمت امامان  ولي سخنان علي. اين عقيده نيست
  :در تضاد است

 :فرمايـد   كـرد، مـي      او در دعايي كه آن را بسيار تكـرار مـي           -1
D@@@@†à§a@@@@@@@bĆàîÔ@üë@bĆnîß@ïi@|j–í@@ðˆÛa@NNN@@@@@cìdi@aĆ‡ìdß@üë

ïÜàÇ@NNN@@@@@@ïiŠÛ@aĆŠØäß@üë@Lí…@åÇ@aĆ†mŠß@üëNNN@@@@@LïÜÔÇ@bĆjnÜß@üë@L
@@@@ïÐäÛ@b½bÃ@b×ìÜ¾@aĆ†jÇ@ozj•c@NNN@@@@@@@@¿@ŠÔnÏc@æc@Ùi@‡ìÇc@ïãg@áèÜÛa

@@@@LÚa†ç@¿@Ý™c@ëc@LÚbäË@NNN@@@@@@@@LÙÛìÓ@åß@kçˆã@æc@Ùi@‡ìÈã@bČãg@áèÜÛa
@@ã@æc@ëc@@@@@@@@@@@@@åß@õbu@ðˆÛa@ô†a@æë…@bãúaìçc@bäi@Éibnm@ëc@LÙäí…@åÇ@³Ð
Ú†äÇCQN  
آنكه  ستايش خدايي را سزاست كه شَبم را به صبح آورد بي«

و مرا به كيفر بدترين كاري كه از من سرزده ... مرده يا بيمار باشم
گردان ساخت و نه  و نه مرا از دينش روي... است، مواخذه ننمود

                                                 
٢٠٨ (١١/٨٤) ١.( 
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در ... . ام و نه عقلم را از دست داده... دانيدمنكر پروردگارم گر
اختيار و بر خود ستمكارم  اي بي كنم كه بنده حالي روز را آغاز مي

نيازي تو،  آورم از اينكه در سايه بي به تو پناه مي! بار خدايا... 
خدايا  بار... و يا در پرتو رهنمودت، گمراه گردم . دست باشم تهي

ينكه از فرموده تو بيرون روم و يا از دين آوريم از ا به تو پناه مي
تو منحرف گرديم، يا از هواهاي نفساني خود پيروي كنيم و از 

  .»هدايتي كه از سوي تو آمده است پيروي نكنيم
بدترين كاري كه از من سرزده «: به اين عبارات نگاه كنيد

، )و در ميان رهنمودت گمراه گردم(، »بر خود ستمكارم«، »است
از هواهاي «، )از دين تو منحرف شوم(، ) فراتر روماز سخنت(

كند و  آيا فرد معصومي كه اشتباه نمي. »...نفساني خود پيروي كنيم
رود كه دچار لغزش شود و  نمايد و بيم آن نمي برخورد ستم نمي

  !كند؟ يا مقداري از آيين الهي منحرف شود، اينگونه دعا مي
كند، كه هرگز  وده مياگر پاسخ مثبت است، پس امام دعاي بيه

آيا . چنين نيست، و اگر پاسخ منفي است، پس او معصوم نيست
: گويند بعضي مي! ترسد؟ معصوم از گمراهي و هواي نفس مي

! خداوند آنان را پاك نموده و به آنها واليت تكويني بخشيده است
  . همخواني ندارد هاي امام اما چنين سخني با فرموده
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شود،   خدا به راه درست راهنمايي  وقتي معصوم از سوي-2
شوري اعتباري : گويند و شيعه مي. نيازي به رأي و نظر مردم ندارد

@D@L“ÌÛa :گويد  مي ندارد، اما علي åß@ òČîÜ@ òz•bä¶@ ïãìäîÇc

bäÛbi@ bäÛa@ µëþ@ ïãg@ aìÏ@ LkíŠÛa@ åß@ òàîÜCN » مرا با
ا كه از سوگند به خد. خيرخواهي و نصيحت صادقانه ياري كنيد

  .1»همه مردم، به رأي و مشورت مردم سزاوارترم
و باالتر ! خواهد كه او را نصيحت كنند؟ آيا معصوم از مردم مي

و او را ! نصيحت كنند؟ خواهد كه صادقانه او را از اين، از مردم مي
فريب ندهند، چون او انسان است و ممكن است نصيحت ديگران 

دهند، وي را  ي او را پند ميو افرادي كه با تظاهر به خيرخواه
  .فريب دهد، چنان كه در ادامه بيان خواهد شد

: فرمايد نظير او بنگريد كه چنين مي  به دعاي زيبا و بي-3
D@üë@L´r×bã@üë@´j×bã@üë@L´ß…bã@üë@bíaŒ@Ë@LémŠß‹@¿@bãŠ’ya

´ãìnÐß@üë@´Üšß@üë@´Ûb™CN )ما را با او حشر بفرما ! بارخدايا
ون آن كه رسوا و پشيمان باشيم، بدون آن كه منحرف و بد

عهدشكن و گمراه باشيم، بدون آن كه ديگران را گمراه كنيم و يا 
  .2»دستخوش فتنه قرار بگيريم

                                                 
١١٧ (٧/٢٨٤) ١.( 
٧/١٧٣) ٢. 
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 ده نفري است كه به بهشت مژده ي  از زمرهامام با اينكه 
كند، بلكه همواره از خدا  اند، اما او به اين مژده تكيه نمي داده شده

اين رو هراسان است كه مبادا دچار فتنه گردد و به  ترسد، از يم
خواهد كه او را بر دين  همين علت در اين دعا از خداوند مي

  .قدم و استوار گرداند ثابت
D@ñ‰ì’ß@ëc@LÕ¡@òÛbÔß@åÇ@aìÐØm@ýÏ: گويد  او به يارانش مي-4

@åß@ ÙÛ‡@ åße@ üë@ Løİc@ æc@ ÖìÐi@ ïÐã@ ¿@ oÛ@ ïãhÏ@ LÞ†Èi
LïÜÈÏ@ánãcë@bãc@b¸hÏ@Lß@éi@ÙÜßc@ìç@bß@ïÐã@åß@a@ïÐØí@æc@üg@

l‰@ü@lŠÛ@æì×ìÜ¾@†îjÇ@@LbäÐãc@åß@ÙÜ¸@ü@ bß@ bäß@ÙÜ¹@ LêË
@Lô†bi@òÛýšÛa@†Èi@bäÛ†idÏ@LéîÜÇ@bäzÜ•@bß@µg@éîÏ@bä×@b¾@bäuŠcë

óàÈÛa@†Èi@ñ–jÛa@bãbİÇcëCN@ @
 ورزيد، زيرااز گفتن سخن حق و مشورت عادالنه دريغ ن«

ممكن است اشتباه كنم، مگر آن كه خدا مرا از آن نگه دارد، چون 
من و شما بندگاني هستيم كه در اختيار پروردگاريم و خداوند 
. چنان بر ما تسلّط دارد كه ما خودمان بر خود چنين تسلطي نداريم

خداوند ما را از وضعيت و حالتي كه در آن قرار داشتيم، بيرون 
آنچه كه موجب صالح بود راهنمايي كرد، و بعد از آورد و به 

 و بعد از آن كه از ديدن حقيقت ،گمراهي، به ما هدايت بخشيد
  .1»ناتوان بوديم، به ما بصيرت و بينايي عطاء كرد

                                                 
٢١٠ (١١/١٠٢) ١.( 
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خواهد كه نسبت به او خيرخواهي   امام از يارانش مي-الف 
يغ نموده و او را نصيحت كنند، و از مشورت و پيشنهاد به او در

كند و گاهي  گاهي اشتباه مي: نورزند، زيرا او يك انسان است
  .كارش درست است

ممكن است اشتباه «: فرمايد ي وي بنگريد كه مي  به فرموده-ب
آيا چيزي هست كه بيشتر از اين بر » ...كنم مگر آن كه

ممكن است اشتباه كنم و «: گويد او مي. نبودن او داللت كند معصوم
ها بر اين  همه اين گفته. » مورد من منتفي نيستامكان اشتباه در

نه آفرينش : تر نيست داللت دارد كه ايشان از يك انسان بلندمرتبه
 و نه عصمت الهي او را از ،طبيعي او فراتر از آفرينش انسان است

  .يك انسان فراتر برده داده است
و بعد از «: فرمايد  در اين فرموده ايشان تأمل كنيد كه مي-ج
اهي، به ما هدايت بخشيد و بعد از آن كه از ديدن حقيقت گمر

  .»ناتوان بوديم، به ما بصيرت و بينايي عطاء كرد
اي كه به يكي از يارانش نوشته است، چنين   و پايان در نامه-5
D@Ý×@õbİÇg@óÜÇ@ém‰†Ó@áîÄÇë@Lén»‰@òÈi@a@Þdc@bãcë: فرمايد مي

êb™‰@éîÏ@b½@Úbígë@ÔÏìí@æc@LòjË‰@|™aìÛa@‰ˆÈÛa@óÜÇ@òßbÓ⁄a@åß@L
@L…ýjÛa@¿@Šqþa@Ýîºë@ L…bjÈÛa@¿@õbärÛa@åy@åßë@ LéÔÜ@µgë@ éîÛg
@ñ…bÈÛbi@ ÙÛë@ ïÛ@ án±@ æcë@ LòßaŠØÛa@ ÑîÈšmë@ LòàÈäÛa@ âb·ë
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@a@Þì‰@óÜÇ@âýÛaë@LæìjËa‰@a@µg@bãg@Lñ…bè’Ûaëص@´jîİÛa@
åíŠçbİÛaCN  

پايان خدا كه قادر به اعطاي  و از رحمت بيكران و قدرت بي«
نماييم كه به ما توفيق دهد تا در  ايست، مسئلت مي هر خواسته

جهت رضايت او گام برداريم، و خدا و مخلوقاتش از ما خرسند 
ها نام نيكي از خود به جا  و در ميان بندگان و آبادي. باشند

خواهم كه نعمت خويش را بر ما كامل   و از خداوند مي. بگذاريم
سرانجام ما را  و .گرداند و كرامت و عزت ما را چند برابر نمايدب

ايم و   ما به سوي خدا روي آورده.قرين سعادت و شهادت گرداند
  .1» و آل پاكش بادص درود خدا بر پيامبر
و «: فرمايد در اين جمالت تأمل كن كه مي! خواننده عزيز

اند و دعاي او خو او با ترس و اميد خدا را مي. »...سرانجام ما را 
دعاي فردي است كه هم اميدوار است و هم هراسناك، نه دعاي 

و دعاي او با دعاي امامي كه در . كند فرد معصومي كه اشتباه نمي
  . است، همخواني ندارد بسياري از كتابهاي شيعه توصيف

جارود فرستاده است، المنذر بن الاي كه به   و در نامه-6
@•D†Èi@bßc@ZŞæhÏ@Éjnm@Ùãc@oääÃë@LÙäß@ïãČŠË@Ùîic@ý: گويد مي

                                                 
١٧/١١٧) ١. 
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@Úaì@ Ê†m@ü@ÙäÇ@ïÛg@ïÓ‰@ bàîÏ@oãc@ a‡hÏ@ LéÜîj@ÙÜmë@ Léí†ç

aĆ…bîÔãa@NNNŠÌq@éi@Č†í@æc@Ýçdi@îÜÏ@ÙnÐ–i@æb×@åßëC1.  
آن جا كه پدرت فردي صالح و درستكار بود در  از: اما بعد«

يروي مورد تو فريب خوردم و گمان بردم كه تو از رهنمود او پ
گيري، اما اطالعاتي كه درباره تو به  كني و راه او را در پيش مي مي

كند كه از هواي نفس خويش پيروي  من رسيده است بيان مي
و فردي مانند تو صالحيت ندارد كه با او، خالئي پر ... . كني مي
 در مورد اين مرد  اين نامه نشانگر اين است كه علي. »شود

يب ظاهر باوقار او را خورده و گمان برده اشتباه كرده بود، و فر
ناآگاهي به . كند باشد و از او پيروي مي بود كه او همانند پدرش مي

 را فريب داد و نه الهام و نه وحي،  واقعيت حال منذر، علي
هيچكدام دست او را نگرفتند و او را از ارتكاب چنين اشتباهي 

  .2مصون نساختند
 :فرمود كردند، مي ستايش ميو هرگاه گروهي او را مدح و 

D@áèÜÛa@ Láèäß@ ïÐäi@ áÜÇc@ bãcë@ LïÐã@ åß@ ïi@ áÜÇc@ Ùãg@ áèÜÛa
æìàÜÈí@ü@bß@ïÛ@ŠÐËaë@LæìäÄí@b¾@aĆ@ÜÈuaCN  

                                                 
٧١ (١٨/٥٤) ١.( 
٧٣ (١٨/٦٢) ٢.( 
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، و من خودم را بهتر از آنها شناسي تو مرا بهتر مي! بار خدايا«
برند، بهتر بگردان، و  مرا از آنچه گمان مي! بار خدايا. شناسم مي
  .1»دانند، بيامرز ه را كه در من هست و آنها نميآنچ

يعني چه؟ و » برند بهتر از آنچه آنها گمان مي«بايد بپرسيم كه 
  !خواهد كه او را بيامرزد؟ چرا امام از خدا مي

D@áèÜÛa: فرمايد و همچنين است دعاي بزرگي كه امام در آن مي

më@ LîãýÇ@ æìîÈÛa@ òÈßü@¿@å¤@æc@ åß@Ùi@ ‡ìÇc@ ïãg@bàîÏ@|jÔ
@oãc@bß@Éîà @ïÐã@åß@bäÛa@õbí‰@óÜÇ@bÄÏbª@LïmŠíŠ@ÙÛ@åİic
@õìi@ÙîÛg@ïšÏcë@ LðŠçbÃ@åy@bäÜÛ@ð†idÏ@ Lß@ éîÜÇ@ ÉÜİß

Ùmb™Šß@åß@aĆ†Çbjmë@Ú…bjÇ@µg@bĆiŠÔm@LïÜàÇCN  
از اينكه ظاهرم در چشم مردم خوب باشد و آنچه ! بارخدايا«

رم را براي مردم حفظ كنم در درون دارم، زشت باشد، و فقط ظاه
و به مردم ظاهري خوب ارائه دهم، در حالي كه كار بد انجام 

دهم، و از اينكه خودم را به بهاي دوري از رضايت تو، به  مي
  .2»آورم بندگانت نزديك گردانم، به تو پناه مي

  .اميدوارم اين جمالت خواننده را به تأمل وادارد

                                                 
١٩٦ (١٨/٢٥٦) ١.( 
١٩/١٦٧) ٢. 
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Dc@bß@óny@Lê†Èi@oÜèßc@Šßc@àç: فرمايد  ميو همچنين امام

òîÏbÈÛa@a@Þdcë@´nÈ×‰@ïÜ•cCN  
خوانم   آيد، دو ركعت نماز مي هر كار مهمي كه برايم پيش مي«

  .1»جويم مي عافيت و سالمتي را ،و از خداوند
 تأمل نمايي، از  اميدوارم در اين فرموده امام! خوانندة عزير
: ند ساير انسانهاست همان  انساني آيد كه امام اين سخن برمي

شود، اتفاقات پيرامونش بر او پوشيده  ناراحت و غمگين مي
ها او را سرگردان  داند، ناگواري ماند، زيرا او غيب نمي مي
D@bßcë: گويد نمايند؛ چون كه او معصوم نيست، و به يارانش مي مي

kîÌ½aë@†è’½a@¿@òzî–äÛaë@LòÈîjÛbi@õbÏìÛbÏ@áØîÜÇ@ïÔyNNCN  
ايد،  شما اين است كه به بيعتي كه با من نمودهحق من بر «

وفادار باشيد، و هم در حضور و هم در نبود من، خيرخواهم 
  .2»...باشيد

، داليل  براي اثبات عدم عصمت اين صحابي بزرگوار
  !تري هم الزم است؟ روشن

نبودن  تر، كه بيش از اين كلمات بر معصوم آري مطلبي مستدل

                                                 
١٩/٢٠٥) ١. 
٢/١٩٠ )٢. 
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كند، وجود دارد كه اندكي بعد به آن   داللت مي آن بزرگوار
  .خواهيم پرداخت

  :  وصيت-7
وصيت علي به فرزندش حسن توصيه مهمي است و به خاطر 
همين اهميت، خواستم كه در پايان موضوع عصمت آن را ارائه 
دهم، چون كه اين وصيت يك امام به امامي ديگر و وصيت پدري 

به معصوم ديگر به فرزندش، و طبق نظريه شيعه وصيت معصومي 
  : در وصيت آمده است. است
1- D@@@@@@@@@@@@@áÜn½a@LŠàÈÛa@Ši†n½a@LæbßŒÜÛ@ŠÔ½a@LæbÐÛa@†ÛaìÛa@åß

@@@@@@@@@@@aĆ†Ë@bèäÇ@åÇbÄÛa@Lómì½a@å×bß@å×bÛa@Lbîã†ÜÛ@ČâaˆÛa@LŠç†ÜÛ.@@µg@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŠË@LÙÜç@†Ó@åß@Ýîj@ÙÛbÛa@LÚ‰†í@ü@bß@ÝČßû½a@…ìÛì½a

@@@@b–½a@òČîß‰ë@Lâbíþa@òäîç‰ë@LâbÔþa@@@@@L‰ëŠÌÛa@Šubmë@Lbîã†Ûa@†jÇë@Lkö
æaŒyþa@åíŠÓë@Lâìàa@ÑîÜyë@Lpì½a@cë@Lbíbä½a@áíŠËëL@

paìßþa@òÐîÜë@Lpaìè’Ûa@ÉíŠ•ë@LpbÏŁa@k–ãëCN  
از پدري كه عمرش را به پايان رسانده و روزگارش را سپري «

ها سكني  كند، و اينك در مسكن مرده نموده، دنيا را نكوهش مي
 از آن كوچ خواهد كرد، به فرزندي كه به چيزي اميد گزيده و فردا

بسته كه بدان نخواهد رسيد، و راه كساني را در پيش گرفته است 
اند، و  ها او را نشانه گرفته اند، به فرزندي كه بيماري كه هالك شده
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اند و او  او گرد روزهاست، و بالها و مصائب او را هدف قرار داده
پيمان  ريبنده آن است، و اسير مرگ و همبنده دنيا و تاجر كاالي ف

ها او  هاست و شهوت ها و همراه غمها و در معرض آفت ناراحتي
  .1»اند و جانشين مردگان است را مغلوب كرده

كند،   مياين مقدمه وصيتي بود كه پدري به فرزندش توصيه
   :بنابراين بسيار مهم است

ينديش  خواننده محترم نيك بنگر و در اين عبارات ب-الف
آيا . »و جانشين مردگان است... فرزندي كه به چيزي اميد بسته «

نامد،  مي» تاجر كاالي فريبنده دنيا«و » بنده دنيا«كسي كه علي او را 
  .معصوم است

 و در عبارتهايي تأمل كن كه قاطعانه عصمت را رد -ب
يا ! چگونه؟. نامد مي» ها مغلوب شهوت«او فرزندش را : كند مي

فهمد و بيهوده حرف  گويد كه خود نمي  سخناني مي ماينكه اما
  !زند؟ مي

 و يا اينكه هر دو معصومند، پس سخن علي اشتباه است -ج
و شخصي كه » اند ها او را مغلوب كرده شهوت«: گويد كه مي

تواند معصوم باشد، و يا اينكه علي  هاست، نمي مغلوب شهوت
                                                 

١٦/٣١) ١. 
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 و از تقيه دهد مخاطبان خود را كه يكي حسن است فريب مي
هاست، اما  امام شما مغلوب شهوت: گويد كند و مي استفاده مي

  !درحقيقت معصوم است
  تدبر شود، معني سخن امامبنابراين بايد در اين كالم امام

  چيست؟
D@bßc: دهد  سپس امام به وصيت خود به فرزندش ادامه مي-2

†Èi@Zç†Ûa@ìºë@LÇ@bîã†Ûa@‰bi…g@åß@oäîjm@bàîÏ@æhÏ@ÞbjÓgë@LČïÜÇ@Š
@Ë@Lïöa‰ë@b¶@âbànçüaë@Lðaì@åß@Š×‡@åÇ@ÇŒí@bß@LČïÛg@ñŠŁa
@ïíc‰@ ÓČ†–Ï@ LïÐã@ Čáç@ bäÛa@ âìàç@ æë…@ ïi@ …ČŠÐm@ sîy@ ïãc
@ü@Č†u@µg@ïi@óšÏdÏ@LðŠßc@œª@ïÛ@ČŠ•ë@Lðaìç@åÇ@ÏŠ•ë
@Ýi@ LïšÈi@ Ùm†uë@ Llˆ×@ éiì’í@ ü@ Ö†•ë@ LkÈÛ@ éîÏ@ æìØí

d×@óny@ LïÜ×@Ùm†uë@ìÛ@pì½a@ æd×ë@ Lib•c@Ùib•c@ ìÛ@ bĆ÷î‘@ æ
@ÙîÛg@ojnØÏ@LïÐã@Šßc@åß@îäÈí@ bß@ÚŠßc@åß@ïãbäÈÏ@Lïãbmc@Úbmc

oîäÏ@ëc@ÙÛ@oîÔi@bãc@æg@éi@aĆŠèÄnß@aˆç@ïibn×CN  
گرفتن روزگار از من و  پشت كردن دنيا به من و فاصله: اما بعد«
وجه به آوردن آخرت به من، مرا از توجه به غير خود و ت روي

رود و تنها  دارد، اما وقتي غم مردم از ميان مي پشت سر باز نمي
ام با من صادقانه رفتار  شوم، فكر و انديشه براي خودم غمگين مي

كند، و به صراحت به آنچه در  كند و مرا از هواي نفس دور مي مي
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پردازد، آنگاه تدبر و تفكر مرا به چيزهايي  مورد من است مي
بردار نيستند و هيچ دروغ و  دي بوده و شوخيرساند كه ج مي

تو پارة تن من و بخشي از وجودم و بلكه . كذبي به آنها راه ندارد
تمام وجودم هستي، چنان كه اگر باليي به تو برسد، گويا به من 

بيايد، گويا مرگ من فرا  و اگر مرگ به سراغ تو. رسيده است
برم، براي تو  رسيده است پس همان رنجي كه به خاطر خود مي

نويسم چه بميرم  نامه را برايت مي برم، از اين رو اين وصيت نيز مي
  .1»و چه زنده ماندم، تو آن را به خاطر بسپار

اما وقتي «: فرمايد  خوب تأمل كنيد، او مي در فرموده علي
كند و مرا از هواي  ام با من صادقانه رفتار مي فكر و انديشه... كه 

 به صراحت به آنچه در مورد من است كند، و نفس دور مي
  .»...پردازد مي

ام، هواي  ناراحتي خودم، فكر و انديشه: به اين عبارات بنگريد
  ... .نفس من، كار من و 

   دارد كه او را به هر سو بكشاند؟آيا معصوم هواي نفس
3- D@@@a@ôìÔni@Ùî•ëc@ïãhÏM@@@Či@ðc@M@@@@@@@ñ‰bàÇë@LêŠßc@âëŒÛë@

@@âb–nÇüaë@LêŠ×ˆi@ÙjÜÓ@@@@@@´ië@Ùäîi@kj@åß@Õqëc@kj@ðcë@LéÜj¡@

                                                 
١/٥٧) ١. 
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éi@pˆc@oãc@æg@La. 
@ê‰Čìãë@L´ÔîÛbi@êČìÓë@Lñ…bçŒÛbi@énßcë@LòÄÇì½bi@ÙjÜÓ@ïyc

@ÜÛ‡ë@LòàØ§bi@@@@@@@@@@@@@Lbîã†Ûa@ÉöbvÐi@êŠië@LõbäÐÛbi@ê‰ČŠÓë@Lpì½a@Š×ˆi@é
@@@@@@@@@@@@éîÜÇ@ŠÇaë@Lâbíþaë@ïÛbîÜÛa@kÜÔm@“zÏë@LŠç†Ûa@òÛì•@ê‰Č̂ yë

ë@L´™b½a@‰bjc´Ûëþa@åß@ÙÜjÓ@æb×@åß@lb•c@b¶@êŠ×‡N@ @
@@@@@@@@@@@åícë@_aìÜÔnãa@bČàÇë@_aìÜÈÏ@bàîÏ@ŠÄãbÏ@Láç‰bqeë@áç‰bí…@¿@Šë
@@@@@@@@@@@@@@LòiŠÌÛa@‰a…@aìÜyë@Lòjyþa@åÇ@aìÜÔnãa@áç†£@ÙãhÏ@_aìÛŒãë@aìÜy

áç†yd×@pŠ•@†Ó@ÝîÜÓ@åÇ@Ùãd×ëN@ @
@ü@ bàîÏ@ ÞìÔÛa@ Ê…ë@ LÚbîã†i@ ÙmŠe@ Éčjflm@ üë@ LÚaìrß@ |Ü•dÏ

aë@ LÒŠÈm@oÐ@ a‡g@ ÕíŠ@ åÇ@ Ùßcë@ LÑÜØm@ @ bàîÏ@ lbİ¨
Þaìçþa@lì×‰@åß@@ÞýšÛa@ñy@†äÇ@ČÑØÛa@æhÏ@LénÛý™CN@ @

كنم، و به تو توصيه  فرزندم تو را به تقواي الهي سفارش مي«
كنم كه از فرمان الهي اطاعت كني و با ذكر خدا، قلب خويش  مي

كه اگر رابطة خود را آباد گرداني، و به ريسمان الهي چنگ بزني، 
تر از رابطه تو  اي محكم را با خدا محكم و استوار نمايي هيچ رابطه

  .با او نخواهد بود
قلبت را با موعظه زنده كن و با زهد آن را بميران و با يقين آن 

قلبت را با ذكر مرگ، .  و با حكمت آن را نوراني گردان،را نيرومند
با بالهاي دنيا به آن . ردانشدن، استوار بگ مهار و با يادآوري فنا



 

 ٤١ 

 ٤١  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

آن را از ستم و تجاوز روزگار و گردش . مهرباني و پارسايي بياموز
اخبار و حكايات گذشتگان را بر . ناخوشايند شب و روز بترسان

اند، براي  قلبت عرضه كن و باليي را كه پيشينيان بدان گرفتار شده
اند؟ و  كردهبه ديار گذشتگان برو و بنگر كه چكار . آن يادآوري كن

اند؟ خواهي ديد كه آنها از  اند؟ و در كجا اقامت گزيده كجا رفته
گويا تو بعد . اند اند و در ديار غربت سكني گزيده دوستان جدا شده

  .از اندك زماني به آنها خواهي پيوست و يكي از آنان خواهي شد
ات را آباد كن و آخرت خويش را به دنيا  پس منزل نهايي

جايي كه موظف به . داني، چيزي نگو رد آنچه نميدر مو. مفروش
و در راهي كه از گمراهي آن . سخن گفتن نيستي، سخن مگو

داشتن در هنگام حيرت و   نگاه داري، وارد مشو، زيرا دست بيم
  .1»خطرهاست] موج[شدن بر  گمراهي بهتر از سوار

   :كنيم  تأمل  هاي امام علي بياييد اندكي در اين فرموده
كند، در  چرا معصومي، معصوم ديگري را وصيت مي -الف

،  داند كه عمل او درست است؟ و چرا علي صورتي كه مي
 را به تقواي الهي و اطاعت از دستورهاي خداوند توصيه  حسن
  كند، كه قلبش را با موعظه زنده كند؟ كند و بعد به او امر مي مي

                                                 
٦٣ – ٦٢) ١. 



 

 ٤٢ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ٤٢ قــ

يش آيا مگر معصوم همواره در رفتارش يك شيوه را در پ
گيرد؟ و آيا راه او همان راهي نيست كه انحراف و گمراهي  نمي

به آن راه ندارد؟ و آيا مگر جزايي است كه اميال و هواهاي 
  .... توانند او را به هر سويي بكشند؟ نفساني نمي

منزل «: فرمايد  در پاراگراف و بند اخير تأمل كنيد كه او مي-ب
 فرزندش  ه اين ترتيب امامو ب. »خطرها... ات را آباد كن  نهايي

داند،  را از فروختن آخرت به دنيا اظهارنظر در مورد چيزي كه نمي
  داند؟ واند امام باشد و چيزي نميت چگونه او مي. دارد بازمي

نامه را به خوانندگان  كردن و تأمل بيشتر در اين وصيت فكر
  !كنم منصف واگذار مي

4- D@@@@@@@ŠØãcë@LéÜçc@åß@åØm@ÒëŠÈ½bi@Šßcë@@@@@LÙãbÛë@Ú†îi@ŠØä½a

@@@@@@@@@@@@@a@¿@Úˆdm@üë@Lê…bèu@Õy@a@¿@†çbuë@LÚ†è @éÜÈÏ@åß@åíbië

áöü@òßìÛ. 
@@@@@@@@@@@@@@@…ČìÇë@Låí†Ûa@¿@éÔÐmë@Læb×@sîy@Õ§a@µg@paŠàÌÛa@œë

Õ§a@¿@ŠČj–nÛa@ÕÜ¨a@áÈãë@LêëŠØ½a@óÜÇ@–Ûa@ÙÐãA@ @
@@@@@@@@@@@@@è×@µg@bè÷vÜm@ÙãhÏ@LÙg@µg@bèÜ×@‰ìßþa@¿@ÙÐã@ø¦cë@Ñ

ŒíŒÇ@Éãbßë@LŒíŠyN@ @
@Šr×cë@ LæbßŠ§aë@ õbİÈÛa@ ê†îi@ æhÏ@ LÙiŠÛ@ òÛd½a@ ¿@ —Ücë
@ÞìÔÛa@@æhÏ@LbĆzÐ•@ÙäÇ@Č²çˆm@üë@Lî•ë@áČèÐmë@Lñ‰b‚nüa



 

 ٤٣ 

 ٤٣  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

@ČÕ°@ü@áÜÈi@ÉÐnäí@üë@ LÉÐäí@ü@áÜÇ@¿@@ü@éãc@áÜÇaë@ LÉÐã@ bß
éàÜÈmCN@ @

ا با دست امر به معروف كن تا خود نيكوكار گردي، و بديها ر
در راه خدا . بكوش تا از بدكاران دور باشي. و زبانت انكار كن

آنگونه كه شايسته و بايسته است تالش كن و در راه خدا از 
  .اي باك نداشته باش كننده سرزنش هيچ سرزنش

خود را به صبر . دين را بياموز. ها شو به خاطر حق وارد سختي
ها عادت بده كه  و شكيبايي در برابر ناماليمات و ناخوشي

در تمام كارها، خود را . شكيبايي در راه حق عادتي پسنديده است
  .اي به خدا واگذار، كه به پناهگاه مطمئن و مستحكمي دست يافته

  در دعا پروردگارت را با اخالص بخوان، كه بخشيدن و محروم
  . به دست اوست و زياد استخاره كنكردن

دگي از آن نگذر، زيرا وصيت مرا به درستي درياب و به سا
علمي كه سودمند ! بدان. بهترين سخن آن است كه سودمند باشد

نباشد، خيري در آن نيست و دانشي كه سزاوار يادگيري نيست 
  .سودي ندارد

  !اي چه كالم زيبا و سنجيده
اين فقط يك وصيت نيست، بلكه آيين زندگي است براي همه 

آييني . كنند كر و تأمل ميمسلمانان و براي همه كساني كه در آن تف



 

 ٤٤ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ٤٤ قــ

  .است كه بايد با آب طال نوشته شود
   :اين جمالت نگاه كنيد

گويند ائمه  اين جمله علم لدنّي را، كه شيعه مي. »دين را بياموز«
  . كند از آن برخوردارند، نفي مي

ها  خود را به صبر و شكيبايي در برابر ناماليمات و ناخوشي«
 تمرين كن و خود را به آن عادت اين اخالق نيك را. »عادت بده

آيا فرد معصوم نياز دارد كه چنين چيزي را تمرين كند و خود . بده
 يا اينكه اين امر در سرشت او وجود دارد و ؟را بدان عادت دهد

  .او بر آن سرشته شده است
اگر معصوم است و اشتباه . »زياد استخاره كن«: سپس فرمود

، پس چه نيازي به استخاره تكند و راه راست را يافته اس نمي
  !دارد؟

  : فرمايد در ادامه مي
5- D@LÕîÐ’Ûa@ †ÛaìÛa@ Èí@ bß@ ÚŠßc@ åß@ ïãbäÇ@ sîy@ oíc‰ë

@ÝjnÔßë@ ŠàÈÛa@ ÝjÔß@oãcë@ÙÛ‡@ æìØí@ æc@Ùi…c@ åß@ éîÜÇ@oÈºcë
@a@lbn×@áîÜÈni@Úõ†nic@æcë@ LòîÏb•@Ðãë@ LòàîÜ@òîã@ ë‡@ LŠç†Ûa

éÜíëdmë@ ČÝuë@ ČŒÇLë@ âý⁄a@ÉöaŠ‘ë@éßaŠyë@ éÛýyë@ LéßbØycL@ü@
@ÑÜna@ bß@ÙîÜÇ@jnÜí@ æc@oÔÐ‘c@ áq@ LêË@µg@Ùi@ÙÛ‡@ ‹ëbuc
@æbØÏ@ LáèîÜÇ@ jnÛa@ ðˆÛa@ Ýrß@ áèöa‰eë@ áèöaìçc@ åß@ éîÏ@ bäÛa



 

 ٤٥ 

 ٤٥  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

éÛ@Ùèîjäm@åß@oçŠ×@bß@óÜÇ@ÙÛ‡@âbØygL@Ùßýg@åß@ïÛg@Čkyc@
Ú†‘ŠÛ@éîÏ@a@ÙÔÏìí@æc@pìu‰ë@LòØÜa@éîÏ@ÙîÜÇ@åße@ü@Šßc@µg@L

êˆç@î•ë@ÙîÛg@p†èÈÏ@LÚ†–ÔÛ@Ùí†èí@æcëCN@ @

و چون هر پدر مهرباني نگران تو بودم و فكرم به تو مشغول «
بود، بنابراين تو را درست تربيت نمودم و تو به مرحله جواني 

و . اي در حالي كه داراي نيت درست و وجودي پاك هستي رسيده
ا به تو بياموزم كوشيدم تا قبل از هر چيز، كتاب خدا و تفسير آن ر

و احكام اسالم و دستورات آن و حالل و حرام آن را به تو ياد 
اما ترسيدم كه مبادا آنچه مردم در . دهم و به چيز ديگري نپردازم

اند، بر تو مشتبه شود و فريب آن را بخوري،  آن اختالف كرده
 و فريب آن را خوردند، ناك شد همان گونه كه بر مردم شبهه

ردن تو را نسبت به اين امور خوش نداشتم، اما ك گرچه آگاه
هاي  شدن و استوارماندنت را ترجيح دادم تا تسليم هالكت آگاه

اجتماعي نگردي و اميدوارم خداوند تو را دريافتن راه درست، 
بنابراين . خواهي، رهنمون كند توفيق دهد و تو را به آنچه مي
  .1»ام وصيت خود را اينگونه تنظيم كرده

  چيست؟» تو داراي نيت درستي هستي«نظورش از اينكه  م-الف

                                                 
٦٨) ١. 



 

 ٤٦ 
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شود كه امام  كند و دگرگون مي  معصوم تغيير مي آيا مگر نيت
او داراي نيتي درست و «كند كه   او را چنين توصيف مي علي

  ؟»وجودي پاك است
 چرا پدرش قبل از همه چيز كتاب خدا را به او ياد -ب
شود،   امام ياد داده نميدهد؟ در صورتي كه هيچ كتابي به مي

آيا معصوم به . ها را كامالً ياد دارد زيرا امام همه علوم و دانش
  !معلّم نياز دارد؟

. »...ترسيدم كه «: فرمايد  در اين جمالت تأمل كنيد كه مي-ج
كنند، براي امامي كه به نص  چگونه آنچه مردم در آن اختالف مي

ات معصوم است، نيز الهي منصوب شده و از انحرافات و اشتباه
  !خورد؟ شود و فريب آن را مي مشتبه مي

  .»...به اميد آن كه خدا تو را «: فرمايد و آنجا را بنگريد كه مي
 سرشار از مفاهيم و معاني انساني است  اين فرمايشات امام

  .گويد كه پدري دلسوز و اندوهگين به فرزندش مي
D@@@bí@áÜÇaëČŽi@A@@@@oãc@bß@Čkyc@æc: فرمايد   در ادامه مي    امام «-6

@@@@@a@ôìÔm@î•ë@åß@éi@ˆeL@@@@@@@@@LÙîÜÇ@a@é™ŠÏ@bß@óÜÇ@‰b–nÓüaë@
@@@@@@@@@@@@@@@@Ýçc@åß@æì§b–Ûaë@LÙöbie@åß@æìÛëþa@éîÜÇ@óšß@b¶@ˆþaë
@@@@@@@@@@@@bà×@aëŠØÏë@LŠÃbã@oãc@bà×@áèÐãþ@aëŠÄã@æc@aìÇ†í@@áèãhÏ@LÙnîi

@@@@@@@⁄aë@LaìÏŠÇ@b¶@ˆþa@µg@ÙÛ‡@Še@áçČ…‰@Čáq@LŠØÐß@oãc@@@bàÇ@Úbß
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 ٤٧  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

@@@@@@@@@@@@@@LaìàÜÇ@bà×@áÜÈm@æc@æë…@ÙÛ‡@ÝjÔm@æc@ÙÐã@oic@æhÏ@LaìÐÜØí@
@@@ÕÜÇë@pbèj’Ûa@ÂČ‰ìni@ü@LáÜÈmë@áČèÐni@ÙÛ‡@ÙjÜ@åØîÜÏ

pbßì–¨a. 
@¿@éîÛg@òjËŠÛaë@LÙhi@òãbÈnübi@ÙÛ‡@¿@ÚŠÄã@ÝjÓ@c†iaë
@@@@@@@@@@LòÛý™@µg@ÙnàÜc@ëc@Lòèj‘@¿@Ùn¦ëc@òjöb‘@Ý×@ÚŠmë@LÙÔîÏìm

æhÏ@@@@@@@@@@@@ÙČàç@æb×ë@LÉànubÏ@Ùíc‰@Čë@LÉ’‚Ï@ÙjÜÓ@bÐ•@†Ó@æc@oäÔíc@
ÙÛ@pŠČÏ@bàîÏ@ŠÄãbÏ@LaĆ†yaë@b₣àç@ÙÛ‡@¿N@ @

@LÚŠØÏë@ÚŠÄã@ÎaŠÏë@LÙÐã@åß@k¤@bß@ÙÛ@Éàn¯@@oãc@ægë
@kÛb@îÛë@LõbàÜÄÛa@Â‰ìnmë@Lõaì’ÈÛa@Áj@Áj¥@b¸g@Ùãc@áÜÇbÏ

Ýrßc@ÙÛ‡@åÇ@Úbß⁄aë@LÁÜ@ëc@Áj@åß@åí†ÛaCN@ @

اش را بيشتر  بدان آنچه از وصيتم را كه بكارگيري! پسرم«
دوست دارم ترس از خدا، انجام واجبات و پيمودن راهي است كه 

زيرا آنان آنگونه كه تو در . اند پدرانت و صالحان خاندانت پيموده
 و ،كردند كني در امور خويش نظر مي امور خويشتن نظر مي

انديشي، نسبت به خودشان  همانگونه كه تو درباره خويشتن مي
دانستند، به آن تمسك ] تكليف[انديشيدند، در نهايت آنچه را  مي

اگر نفس تو از . جستند و آنچه را بر آن مكلف نبودند، رها كردند
پس . پذيرفتن سرباز زند و خواهد چنانكه آنان بدانستند، بداند

هاي تو از روي درك و آگاهي باشد، نه  تالش كن تا درخواست



 

 ٤٨ 
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و قبل از . ها كمك گيري كه به شبهات روي آوري و از دشمنيآن
پيمودن راه پاكان از خداوند ياري بجوي و در راه او با اشتياق 
عمل كن تا پيروز شوي و از هر كاري كه تو را به شك و شبهه 

  .اندازد، يا تسليم گمراهي كند، بپرهيز
 ات گرد و چون يقين كردي دلت روشن و فروتن شد و انديشه

ات بر يك چيز متمركز گشت، پس  آمد و كامل گرديد و اراده
اگر در اين راه آنچه را . ام انديشه كن در آنچه برايت بيان نموده

داري، فراهم نشد و آسودگي فكر و انديشه نيافتي، بدان  دوست مي
سپاري، زيرا  پيمايي و در تاريكي، ره مي راهي را كه ايمن نيست، مي

افتد، طالب دين  ند و در ترديد و سرگرداني ميك كسي كه اشتباه مي
  .1»داشتن از اين كار بهتر است  نگه نيست و دست

در اين جمالت تأمل !  خواننده عزيز و منصف و هوشيار-الف
دهد تا به فرائض اكتفا كند و از  امام فرزندش را دستور مي: كن

گويد كه  گذشتگان صالح و نيكو پيروي نمايد، و سپس به او مي
هر كاري نياز به تفكر و تدبر و انديشيدن دارد، نه اينكه منتظر الهام 
يا وحي بماند و نه اينكه او معصوم است و همواره كارش درست 

 فهم و دقت سپس او را از درگيرشدن با شبهات جز با. خواهد بود
                                                 

٧١ – ٧٠) ١. 
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  .دارد و تدبر، بازمي
تو را و هر آنچه «: فرمايد  به بند دوم سخنان او بنگر كه مي-ب

شبهه همان چيزي است كه درستي يا . »به شك و شبهه اندازد
آيا فرد . بودنش مشخص نيست بودن و حرام نادرستي آن و حالل

و اميال و هواهاي نفساني و امور ! شود؟ معصوم گرفتار شبهات مي
اگر چنين نيست ! كنند؟ ديگر او را مانند ساير مردم سرگردان مي

  !زندش چيست؟ به فر پس معني سخن امام
: فرمايد  كه مي در بند آخر كالم امام!  و خوانندة عزيز-ج

، بينديش و آن را بر عقل خود عرضه كن و با »...بدان كه «
نگري آن را درياب تا اين كالم واال و مهم آن مرد بزرگ را  ژرف

  .خوب بفهمي
   :فرمايد  در ادامه مي امام

7- DČŽi@ bí@ áČèÐnÏ@ Ac@ áÜÇaë@ LČî•ë@ÙÛbß@ ìç@ pì½a@ ÙÛbß@ æ

@ìç@ïÜnj½a@æcë@L†îÈ½a@ìç@Ð½a@æcë@Loîà½a@ìç@ÕÛb¨a@æcë@Lñbî§a
@åß@ éîÜÇ@a@ bèÜÈu@ bß@ óÜÇ@üg@ ČŠÔnnÛ@ åØm@ @ bîã†Ûa@ æcë@ L¿bÈ½a
@ÝØ‘c@æhÏ@LáÜÈm@ü@b¾@õb‘@bß@ëc@L…bÈ½a@¿@õaŒ¦aë@õýniüaë@õbàÈäÛa

nÛbèu@óÜÇ@éÜ»bÏ@ÙÛ‡@åß@õï‘@ÙîÜÇ@éi@oÔÜ@bß@Þëc@ÙãhÏ@LÙ
@LÙíc‰@ éîÏ@ ŠČîzníë@ LŠßþa@åß@Ýè£@ bß@ Šr×c@ bßë@ LoàÜÇ@áq@ bÜçbu

ÙÛ‡@†Èi@êŠ–jm@áq@LÚŠ–i@éîÏ@Ýšíë!CN  



 

 ٥٠ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ٥٠ قــ

گ ردر وصيت من درست بينديش و بدان كسي كه م! پسرم«
و پديدآورنده . در اختيار اوست، زندگي نيز به دست اوست

 همان است كه  كنندهموجودات همان ميراننده آنهاست، نابود
. كند، شفادهنده نيز هست  و همان كه بيمار مي،كند دوباره زنده مي

 و آنگونه كه خدا خواسته، برقرار ،كه دنيا جاودانه نيست!] بدان[و 
دادن در معاد و يا   از عطاكردن نعمتها، انواع آزمايش، پاداش،است

  .داني آنچه را كه او خواسته و تو نمي
جهان و تحوالت روزگار مشكلي براي تو ] مفه[اگر درباره 

پديد آمد، آن را به عدم آگاهي و جهالت خودت ارتباط ده، زيرا 
اي و  فراگرفته] علوم را[اي و سپس  تو ابتدا با ناآگاهي متولد شده

ات در آن سرگردان  داني و انديشه چه بسيار است آنچه را كه نمي
  .1»گيري اً آنها را فرا مي ولي بعد،است و بينش تو به آن راه ندارد

  : در اين عبارت روشن و واضح، چند مسئله بيان شده است
خواهد تا وصيت او را خوب بفهمد،   امام از پسرش مي-الف

يعني با تمركز و جديت و هوشياري به كالم و گويندة آن گوش 
  .فرا دهد و سخنان او را فرا بگيرد

 ذهن و  در اين جمالت تأمل كن و با خرد و حضور-ب
                                                 

٧٤) ١. 



 

 ٥١ 

 ٥١  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

چشماني باز، مفاهيم و معاني اين عبارات را بخوان، نبايد با تقليد 
داند،   همه چيز را نمي بيني كه حسن ، ميهايت را ببندي چشم

داند و از ديگران ياد  و بلكه چيزهائي هستند كه او آنها را نمي
اگر درباره جهان و تحوالت روزگار مشكلي براي تو «: گيرد مي

اش اين است كه اموري  ني اين جمله چيست؟ معنيمع. »پديد آيد
 مشكل است و او آنها  وجود دارد كه فهميدن آن براي حسن

  .داند را نمي
 مانند ساير بندگان  گويد كه حسن  به ما مي  امام علي-ج

دانسته و سپس ياد گرفته  خدا در حالي به دنيا آمده كه چيزي نمي
  . استكم با يادگرفتن پيشرفت نموده و كم
چه بسيار است آنچه را كه «:  با اين كلمات  امام-د
  .كند ، قاطعانه عصمت را نفي مي»داني نمي
در اين كالم صحيح اين مرد مهربان با !  خوانندة عزيز- ه

اگر «، »داني و تو نمي... «: فرمايد فرزندش تأمل كن، بنگر كه مي
، »پديد آيدجهان و تحوالت روزگار مشكلي براي تو ] فهم[درباره 

و «، »اي  فراگرفتهار] علوم[اي و سپس  تو ابتدا ناآگاه متولد شده«
ات در آن سرگردان  داني و انديشه چه بسيار است آنچه را كه نمي

منصف ! خوانندة عزيز... . و » است و بينش تو به آن راه ندارد



 

 ٥٢ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ٥٢ قــ

اي منتقدانه داشته باش، و بدان  باش و خردي آزادانديش و انديشه
. باشند كشاند شبهات و اميالش مي چه انسان را به بيراهه ميكه آن

نبايد تقليد راه و شيوة تو باشد، بلكه بايد تقليد را رها كني و 
خودت قدم پيش بگذاري، زيرا خداوند به ما عقل داده تا فكر 
كنيم و بينديشيم، نه اينكه تقليد كنيم و به آنچه گذشتگان ما 

  .اند، بسنده كنيم گفته
@D@@ÙÔÜ@ðˆÛbi@á–nÇbÏ@@@ÙÓ‹‰ë :فرمايد   همچنين مي  مام ا -8

ÙnÔÐ‘@éäßë@LÙnjË‰@éîÛgë@LÚ†ČjÈm@éÛ@åØîÜÏ@LÚaČìë. 
Či@ bí@ áÜÇaë@ A@a@ åÇ@øjäí@ @ aĆ†yc@ æcـ@ Lbäîjã@ éîÜÇ@ djãc@ bà× 

Ùãgë@Lòzî–ã@ÙÛe@@ïãhÏ@LaĆ†öbÓ@ñbväÛa@µgë@LaĆ†öa‰@éi@‰bÏ@L@ص

a@ægë@ÙÐäÛ@ŠÄäÛa@¿@ÍÜjm@åÛÙÛ@ðŠÄã@ÍÜjß@p†ènuCN  
 از خدا آگاهي صاهللا بدان كه هيچ كسي چون رسول ! پسرم«

نداشته است، رهبري او را پذيرا باش و براي رستگاري، راهنمايي 
همانا من از هيچ اندرزي براي تو كوتاهي نكردم و تو . او را بپذير

بينم،  تواني آنگونه كه من تو را مي هر چه كوشش كني، نمي
  .1»بشناسيخودت را 

، فرزندش را براي رستگاري به پيروي از  نگاه كنيد كه امام

                                                 
١/٧٦) ١. 



 

 ٥٣ 

 ٥٣  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

  .كند و بس  سفارش ميص پيغمبر
9- D@@Či@bí@áÜÇaë@A@@@@@@@@oícŠÛë@LéÜ‰@Ùnmþ@ÙíŠ‘@ÙiŠÛ@æb×@ìÛ@éãc

@@@@@@@@@@@@@bà×@†yaë@éÛg@éäØÛë@LémbÐ•ë@éÛbÈÏc@oÏŠÈÛë@LéãbİÜë@éØÜß@‰bqe
@@@@@@@@c@ÞëŒí@üë@L†yc@éØÜß@¿@êČ…bší@ü@LéÐã@Ñ•ë@@@Þëc@LÞŒí@ë@aĆ†i

@@@@@@@@@@@ojrm@æc@áÄÇ@Lòíbèã@ýi@õbî‘þa@†Èi@Šeë@LòîÛëc@ýi@õbî‘þa@ÝjÓ

Š–i@ëc@kÜÓ@òbyhi@énîiìi‰. 
ÙÛ‡@ oÏŠÇ@ a‡hÏL@ŠÌ•@ ¿@ éÜÈÐí@ æc@ ÙÜr½@ ïÌjäí@ bà×@ ÝÈÏbÏ@

@kÜ@¿@éi‰@µg@énuby@áîÄÇë@LêŒvÇ@ñŠr×ë@Lém‰†Ôß@òÜÓë@LêŠİ
@òî’¨aë@LéniìÔÇ@åß@òjçŠÛaë@LénÇb@éİ‚@åß@òÔÐ’Ûaë@LéniìÔÇ@åß

|îjÓ@åÇ@üg@Ùèäí@@ë@Lå¡@üg@ÚŠßdí@@éãhÏCN@ @

داشت، پيامبران آن شريك  اگر پروردگارت شريكي مي! پسرم«
ديدي و كردار و  آمدند و آثار قدرتش را مي نيز به سوي تو مي

اما خدا، خدايي است يگانه، همانگونه كه . شناختي صفاتش را مي
 اش با او نزاعي هيچ كس در فرمانروايي. كرده استخود توصيف 

ندارد، نابودشدني نيست و همواره بوده است، اول هر چيزي است 
و آغاز ندارد و آخر هر چيزي است و پايان نخواهد داشت، برتر 

  .از آن است كه قدرت پروردگاري او را، فكر و انديشه درك كند
ش كه سزاوار حال كه اين حقيقت را دريافتي، آنچنان بكو

ات  ات ضعيف، ناتواني همانندهاي توست كه منزلت اندك، توانايي



 

 ٥٤ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ٥٤ قــ

بسيار، اطاعت خدا را مشتاق، از عذابش ترسان و از خشم او 
 نيكوكاري فرمان نداده و جز از زيرا خدا تو را جز به. گريزاني

  .1»ها نهي نفرموده است تشتيز
ده پسرش  اطميناني از آين طالب از آن جا كه علي بن ابي

نداشت، حتي يگانگي خدا و مبادي و اصول اوليه دين را، كه هر 
حال «: و سپس به او فرمود. داند، براي او بازگو كرد مسلماني مي

آيا فردي كه معصوم است چنين » كه اين حقيقت را دريافتي
 مانند هر انسان  ماند، يا اينكه حسن چيزهايي بر او پوشيده مي

ي نياز دارد، و يا اينكه كالم امام بيهوده و ديگري به چنين تذكّر
  .فايده است، كه هرگز چنين نيست بي

  : فرمايد  در ادامه ميامام
10- D@Či@bí@A@@@@@@@@@kjydÏ@LÚË@´ië@Ùäîi@bàîÏ@bĆãaŒîß@ÙÐã@ÝÈua

@@@@@@@@@@@@@@@k¤@ü@bà×@áÜčÄm@üë@Lb@êŠØm@bß@éÛ@êŠ×aë@LÙÐäÛ@k¤@bß@ÚÌÛ
@@@@@@°@æc@Čk¤@bà×@åycë@LáÜÄŽm@æc@@@@@@@bß@ÙÐã@åß@|jÔnaë@LÙîÛg@å

@@@@@üë@LÙÐã@åß@á@êb™Šm@b¶@bäÛa@åß@‰aë@LÚË@åß@ézjÔnm

ÙÛ@ÞbÔí@æc@Čk¤@ü@bß@ÝÔm@üë@LáÜÈm@bß@ČÝÓ@ægë@áÜÈm@ü@bß@ÝÔm. 
@¿@ ÉbÏ@ LlbjÛþa@ òÏeë@ Llaì–Ûa@ Č†™@ lbvÇ⁄a@ æc@ áÜÇaë

                                                 
٧٧) ١. 



 

 ٥٥ 

 ٥٥  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

@åØÏ@ LÚ†–ÔÛ@ oí†ç@ oãc@ a‡gë@ LÚÌÛ@ bĆã‹b@ åØm@ üë@ LÙy†×
’cÙiŠÛ@æìØm@bß@ÉCN@ @

نفس خود را ميزان ميان خود و ديگران قرار بده، پس ! فرزندم«
آنچه را كه براي خود دوست داري، براي ديگران نيز دوست بدار، 

ستم روا . پسندي، براي ديگران مپسند چه را كه براي خود نمينو آ
نيكوكار باش، . مدار، همچنانكه دوست نداري به تو ستم شود

آنچه را كه براي ديگران . دوست داري به تو نيكي كنندآنگونه كه 
به چيزي براي . شماري، براي خود نيز زشت بشمار زشت مي

داني نگو،  آنچه نمي. پسندي مردم رضايت بده، كه براي خود مي
آنچه را دوست نداري به . داني، اندك است گرچه آنچه را كه مي

بيني و  بزرگ خودبدان كه . تو نسبت دهند، درباره ديگران مگو
نهايت كوشش را در . غرور، مخالف راستي و افت عقل است

.  و به فكر ذخيره سازي براي ديگران مباششزندگي داشته با
آنگاه كه به راه راست هدايت شدي، در برابر پروردگارت از هر 

  .1»تر باش فروتني خاضع
و ستم روا مدار «: خواهم اين جمله را با دقت بخوانيد مي
  .»داني نگو آنچه را نمي... انكه دوست نداري بر تو ستم شودهمچن

                                                 
٨٤) ١. 



 

 ٥٦ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ٥٦ قــ

  !آيا به توضيحي بيشتر از اين نياز داريم؟
11- D@@@@@@@@@@@@Lñ†í†‘@òÔ’ßë@Lñ†îÈi@òÏbß@a‡@bÔíŠ@Ùßbßc@æc@áÜÇaë

@@@@@@@@@@@@@@Éß@L…aŒÛa@åß@ÙËýi@‰†Óë@L…bîm‰üa@åy@åÇ@éîÏ@ÙÛ@óäË@ü@éãcë
@@@@@@@@îÏ@LÙnÓb@ÖìÏ@ÚŠèÃ@óÜÇ@åÜà¤@ýÏ@LŠèÄÛa@òÐ@@@@@@ÙÛ‡@ÝÔq@æìØ

@@@@@@âìí@µg@Ú…a‹@ÙÛ@Ýà°@åß@òÓbÐÛa@Ýçc@åß@p†uë@a‡gë@LÙîÜÇ@bÛbië
@@@@sîy@aĆ†Ë@éi@ÙîÏaìîÏ@LòßbîÔÛa@@@@@@@@@@Šr×cë@Lêbíg@éÜ»ë@éàänËbÏ@éîÛg@xbn¤

ê†£@ýÏ@éjÜİm@ÙÜÈÜÏ@LéîÜÇ@‰…bÓ@oãcë@ê†íëŒm@åß. 
@@@@@@@@@@@@@âìí@¿@ÙÛ@êõbšÓ@ÝÈvîÛ@LÚbäË@Þby@¿@Ù™ŠÔna@åß@áänËaë

ÙmŠÇN@ @
c@áÜÇaë×@òjÔÇ@Ùßbßc@æ÷@LÝÔr½a@åß@bÛby@åyc@bèîÏ@ČÑ‚½a@LaĆ…ì

@bßg@ òÛbª@ ü@Ùi@ bèİjèß@ æcë@ LÊŠ½a@ åß@ aĆŠßc@ |jÓc@ bèîÜÇ@ øİj½aë
@ÝjÓ@ÞŒä½a@øëë@LÙÛëŒã@ÝjÓ@ÙÐäÛ@†m‰bÏ@L‰bã@óÜÇ@ëc@òäu@óÜÇ

ÒŠ–äß@bîã†Ûa@µg@üë@LknÈnß@pì½a@†Èi@îÜÏ@LÙÛìÜyCN@ @
روي داري و در  الني در پيشراهي پرمشقت و بس طو! بدان

گيري زاد و  اين راه بدون كوشش بايسته، تالش فراوان و اندازه
بيش از تحمل خود بار . توشه و سبكباربودن موفق نخواهي بود

اگر . آور است مسئوليت بر دوش منه كه سنگيني آن براي تو عذاب
كند و فردا كه  ات تا قيامت حمل مي مستمندي را ديدي كه توشه

كردن به او را  گرداند، كمك  آنجا به آن نياز داري، به تو باز ميدر
غنيمت بشمار و زاد و توشه را بر دوش او بگذار و اگر قدرت 



 

 ٥٧ 

 ٥٧  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

مالي داري، بيشتر انفاق كن و همراه او بفرست، زيرا ممكن است 
اگر توانگر بودي و كسي از تو وام . دنبال آن بگردي و او را نيابي
ا در روز سختي و تنگدستي به تو خواست، غنيمت شمار ت

  .بازگرداند
العبوري وجود  هاي صعب بدان كه در پيش روي تو، گردنه

دارد، كه حال سبكباران به مراتب بهتر از سنگين باران است و 
و سرانجام . باشد د رود حالش بدتر از شتاب گيرنده مينْآنكه كُ

از حركت، بهشت و يا دوزخ خواهد بود، پس براي خويش قبل 
 و جايگاه خود را پيش از ،رسيدن به آخرت وسايلي مهيا ساز

شود و راه  آمدنت آماده كن، زيرا پس از مرگ عذري پذيرفته نمي
  .1بازگشتي وجود ندارد

 تأمل نماييد كه  اميدوارم كه در بند اخير كالم امام
 امام به فرزندش حسن. »...بدان كه در پيش روي تو «: فرمايد مي
آيا فرد معصوم . »كار شايسته كن تا به بهشت بروي«: دفرماي  مي

  به چنين چيزي نياز دارد؟
Dénîmëc@ìÛ@Ùäí…@Úýç@éîÏ@énjÜ@†Ó@Šßc@lŠÜÏNNNC@N: فرمايد و مي

خواهي، اگر به تو داده شود سبب از  شايد چيزي كه تو مي«

                                                 
٨٥) ١. 



 

 ٥٨ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ٥٨ قــ

  .1»...رفتن دينت گردد دست
كه باعث خواهد  چگونه فرد معصوم چيزي را از خداوند مي

   ! آيا اين امكان دارد؟!شود نابودي دين او مي
12- Di@bí@áÜÇaë@A@éäß@åØÏ@Lbîã†ÜÛ@ü@ñŠłÛ@oÔÜ@ÙãcMpì½aM@

@bèäß@ÙÐã@tČ†¤@oä×@†Ó@Lò÷î@Þby@óÜÇ@oãcë@Ù×‰†í@æc@‰ˆy@óÜÇ

ÙÐã@oØÜçc@†Ó@oãc@a‡hÏ@LÙÛ‡@´ië@Ùäîi@ÞìzîÏ@LòiìnÛbiN..CN  
اي نه براي   جهان آخرت آفريده شدهبدان كه تو براي! فرزندم«

دنيا، پس مواظب باش مرگ تو در حالي فرا نرسد كه تو در همان 
گفتي از آن  گفتي كه با خودت مي حالت بدي بماني كه هميشه مي

اينجاست كه تو . كنم، اما مرگ فرصت توبه را از تو گرفت توبه مي
  .2»...اي خودت را هالك نموده

رد مسلمان عادي، به هنگام مرگ آيا ممكن است حتي يك ف
در غير اين ! در حالت بدي قرار گيرد تا چه برسد به امام معصوم؟

دهد؟ آيا به نظر  صورت، چرا امام فرزندش را چنين هشدار مي
  !معني است؟ فايده و بي شما سخن امام بي

 در وصيت خـود گفـت،         و از جمله چيزهايي كه امام      -13

                                                 
٨٧) ١. 
٨٩) ٢. 



 

 ٥٩ 

 ٥٩  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

 @.@Dåßë@LŠvçc@Šr×c@åßŠ–ic@ŠØÐm :اينكه
áèäÇ@²m@Š’Ûa@Ýçc@åíbië@Láèäß@åØm@¨a@Ýçc@æ‰bÓN@ @

áÜÄÛa@“zÏc@ÑîÈšÛa@áÜÃë@LâaŠ§a@âbÈİÛa@÷iA@ @
bÔÏ‰@ÖŠ¨a@æb×@LbÓŠ@ÕÏŠÛa@æb×@a‡gN@ @

@@@Ćõa…@õaë†Ûa@æb×@b¶‰@@Ćõaë…@õa†Ûaë@L@@@@@@“Ëë@L|•bäÛa@Ë@|–ã@b¶‰ë@L
|–än½aN@ @

@@@óä½a@óÜÇ@ÞbØmüaë@ÚbígëL@@Éöbši@bèãhÏ@@@@@@@@ÅÐy@ÝÔÈÛaë@Ló×ìäÛa@
@@@@@@@@@@@@@@æìØm@æc@ÝjÓ@Lò•ŠÐÛa@‰…bi@LÙÄÇë@bß@oiČŠu@bß@ë@Ll‰bvnÛa
@@@@@@@…bÐÛa@åßë@Llìrí@köbË@Ý×@üë@Lkî–í@kÛb@Ý×@îÛ@LòČ–Ë
@@@@@@@@@@@@@‰†Ó@bß@Ùîmdí@Òì@LòjÓbÇ@Šßc@ÝØÛë@L…bÈ½a@ñ†Ðßë@L…aŒÛa@òÇb™g

ÙÛ@N@ @
r×@åß@ó¸c@í@l‰ë@LŠb«@ŠubnÛaACN@ @

شود، و هر كس انديشه كند،   كرده مي ترك،هركس زياد نمود«
  .رسد به حقيقت مي

. با اهل خير و نيكي همراه باش تا از زمره آنان به حساب آيي
  . دوري كن تا از آنان شمرده نشوياز بدكاران

بدترين غذا، خوراك حرام است و بدترين ستم، ستم بر ناتوان 
  .است

ود، گسستگي ش هرگاه مهرباني و نرمي سبب شكاف و از هم
  .گسستگي نرمي خواهد بود شكاف و از هم



 

 ٦٠ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ٦٠ قــ

گاهي بيماري، بعضي وقتها دارو، بيماري و مريضي است و 
  .دارو و معالجه است

د كند و فر چه بسا فردي كه خيرخواه نيست، نصيحت مي
  .دهد شده را فريب مي نصيحت

بر آرزو كردن  كردن بر خيال و آرزو بپرهيز، زيرا تكيه از تكيه
  .نادان استسرمايه افراد 

ه همان است كه هاست و بهترين تجرب عقل آدمي حافظ تجربه
  .دهد تو را پند مي

لي تبديل شود، از آن قبل از آن كه فرصت به پريشان حا
  .استفاده كن

ها،  رسد و از جمله تبهكاري اي به هدف نمي هر جوينده
  .دادن معاد است دن توشه و از دستكر ضايع

آنچه برايت مقدر است به دست هر كاري سرانجامي دارد و 
  .خواهي آورد

تاجر در خطر است و چه بسا چيزهاي اندكي كه خيلي با 
  .1»!تر از چيزهاي زياد هستند بركت
از «و » ...با اهل خير و نيكي همراه باش«: فرمايد  مي امام

                                                 
٩٧) ١. 



 

 ٦١ 

 ٦١  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

 او را از اين باز  علي. »...كردن بر خيال و آرزو بپرهيز تكيه
 و آرزو تكيه كند و از كساني باشد كه عمل دارد كه به خيال مي
بهترين «: گويد كنند و بيهوده به خدا اميدوارند، سپس به او مي نمي

قبل از آن كه فرصت «و » ...دهد تجربه همان است كه تو را پند مي
  .»... تبديل شود از آن استفاده كنحالي به پريشان

 معقول نيست چنين سخني به فرد معصومي گفته شود كه
كند و علم و دانش  داند و فراموش نمي وظيفة شرعي خود را مي

  !او الهي و رباني است
14- D@œªaë@ LÙÔí†•@ð…bÈnÏ@ bÔí†•@ÙÔí†•@ë†Ç@æˆ‚nm@ü

ÅîÌÛa@ÊŠ£ë@LòzîjÓ@ëc@oãb×@òäy@Lòzî–äÛa@Úbc[@òÇŠu@‰c@@ïãhÏ@
ÙÄÛbË@å½@åčÛë@LòjÌß@ˆÛc@üë@LòjÓbÇ@bèäß@óÜyc[´Üí@æc@Ù‘ìí@éãhÏ@@

ÝšÐÛbi@ÚČë†Ç@óÜÇ@ˆë@LÙÛL@òÈîİÓ@p…‰c@ægë@LåíŠÐÄÛa@†yc@éãhÏ@
@Lbß@ bĆßìí@ éÛ@ÙÛ‡@ a†i@æg@ bèîÛg@ÉuŠí@òîÔi@ÙÐã@åß@éÛ@ÕjnbÏ@Ùîc
@bß@óÜÇ@bÛbØma@Ùîc@Õy@flåÈîšm@üë@LéäÃ@ÖČ†–Ï@aĆ@Ùi@ČåÃ@åßë
@óÔ‘c@ÙÜçc@åØí@üë@LéÔy@oÈ™c@åß@„di@ÙÛ@îÛ@éãhÏ@Léäîië@Ùäîi

@ÕÜ¨a@óÜÇ@ôìÓc@Úìc@ČåãìØí@üë@LÙäÇ@†ç‹@åàîÏ@Č²ËŠm@üë@LÙi
@óÜÇ@Ùäß@ôìÓc@ ñõb⁄a@óÜÇ@ ČåãìØm@üë@ LénÜ•@óÜÇ@Ùäß@ÙnÈîİÓ
@émČŠšß@¿@óÈí@ éãhÏ@ LÙàÜÃ@åß@ áÜÃ@ÙîÜÇ@ ČæØí@üë@ Læby⁄a

êõìm@æc@ÚČŠ@åß@õaŒu@îÛë@LÙÈÐãëCN  



 

 ٦٢ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ٦٢ قــ

با دشمن دوستت، دوستي مكن چون آنگاه دوستت، دشمن «
خشم . برادرت را خالصانه و صادقانه نصيحت كن. گردد مي تو

با كسي كه درشتي . خود را فرو ببر، زيرا سرانجامي نيك ندارد
با . چون اميد است باعث نرمش او گردي. كند، نرمي كن مي

. دشمن خويش به خوبي رفتار كن كه اين خود يك پيروزي است
 آماده كن كه برادرت قطع رابطه كني، خودت رابا اگر خواستي 

اگر كسي در مورد تو . اگر روزي او برگردد، بتواني با او آشتي كني
به . گمان نيك داشت به او ثابت كن كه درست پنداشته است

اي كه با برادرت داري، حق او را ضايع مكن چون  خاطر رابطه
نبايد سبب . كسي كه تو حق او را ضايع كني، برادرت نيست

و به كسي كه مورد عالقه وي نيست، ات شوي  بدبختي خانواده
نمودن از تو قوي است،  اگر برادرت در قطع رابطه. مند مباش عالقه

كردن با  و اگر او در بدي. تر باش تو در وصل و پيوستن به او قوي
  و.تر باش  قوي اوكردن با او از تر است تو در نيكي تو از تو قوي

يد زيرا او خود را آ نبايد بر تو گران ،اگر كسي بر تو ستم كرد
تو را شاد   و پاداش كسي كه.رساند دهد و به تو فايده مي ضرر مي

  .1» اين نيست كه او را ناراحت كني،نموده
                                                 

١٠٥) ١. 



 

 ٦٣ 

 ٦٣  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

D@@@@@@bß@óÜÇ@ČÞ†na :فرمايد دهد و مي    سپس به نصيحت ادامه مي    

@@@@@@@@@@@@@@a‡g@òÄÈÛa@éÈÐäm@ü@å¾@ČåãìØm@üë@Lêbj‘c@‰ìßþa@æhÏ@Læb×@†Ó@b¶@åØí
@@g@¿@oÌÛbi@@@@@@@@@@@@@üg@ÅÈČnm@ü@áöbèjÛaë@Lla…Łbi@ÅÈČní@ÝÓbÈÛa@æhÏ@Léßýí

lŠšÛbi. 
âìàa@pa…‰aë@ÙäÇ@ŠaL´ÔîÛa@åyë@–Ûa@áöaŒÈi@N@ @

@@@@@@@@@@@@Ö†•@åß@Õí†–Ûaë@Lkbäß@kyb–Ûaë@L‰bu@†–ÔÛa@ÚŠm@åß
@@@@@@@@@@@@@kíŠÓë@LkíŠÓ@åß@lŠÓc@†îÈi@Čl‰ë@LóàÈÛa@ÙíŠ‘@ôìaë@LéjîË

kîjy@éÛ@åØí@@åß@kíŠÌÛaë@L†îÈi@åß@†ÈicN@ @
@@@@@@@@@@@@LéÛ@óÔic@æb×@ê‰†Ó@óÜÇ@Š–nÓa@åßë@Léjçˆß@Öb™@Õ§a@ô†Èm@åß
@@@@@@@@@@@@@@ÙÛbjí@@åßë@Léãbzj@a@´ië@Ùäîi@kj@éi@pˆc@kj@Õqëcë

ÚČë†Ç@ìèÏN@ @
b×ýç@ÉàİÛa@æb×@a‡g@b×a‰…g@dîÛa@æìØí@†Ó@N@ @

@@@@@@–jÛa@dİc@b¶‰ë@Llb–m@ò•ŠÏ@Ý×@üë@LŠèÄm@ñ‰ìÇ@Ý×@îÛ
ê†‘‰@óàÇþa@lb•cë@Lê†–ÓN@ @

@@ŠČcČŠ’ÛaL@@@@@@@@@@@@òÜ•@Þ†Èm@Ýçb¦a@òÈîİÓë@LénÜvÈm@o÷‘@a‡g@ÙãhÏ@
ÝÓbÈÛaN@ @

éãbçc@éàÄÇc@åßë@Léãb@æbßŒÛa@åßc@åßN@ @
lb•c@óß‰@åß@ČÝ×@îÛN@ @

æbßŒÛa@ŠČîÌm@LæbİÜÛa@Ìm@a‡gN@ @
‰a†Ûa@ÝjÓ@‰b¦a@åÇë@LÕíŠİÛa@ÝjÓ@ÕîÏŠÛa@åÇ@ÝCN@ @



 

 ٦٤ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ٦٤ قــ

زيرا . از آنچه اتفاق افتاده، آنچه را كه اتفاق نيفتاده، استنباط كن«
پذيرند مگر  امور شبيه همديگرند، و از كساني مباش كه اندرز نمي

آموزد و  آنكه خود گرفتار شوند، زيرا عاقل از آداب، پند مي
با صبر و شكيبايي . پذيرند چهارپايان جز با چوب و كتك پند نمي

  .ها را از خود دور كن و يقين ناراحتي
همراه آن است كه . روي را رها كرد، جفا نمود هر كس ميانه

 و دوست كسي است كه پشت سر هم بر ،مناسب همراهي باشد
و چه بسا دوري كه از . هواپرستي نابينايي است. دوستي بماند

 و چه بسا نزديك و خويشي كه از دور و ،نزديكي بهتر است
غريب كسي است كه دوستي . تر است ، دورتر و بيگانه بيگانه
 و هر كس ،در تنگنا خواهد افتادهركس از حق فراتر رود . ندارد

اش بسنده كرد، آنچه دارد برايش باقي خواهد  به جايگاه و اندازه
 و هر ،ات با خداست گاه، رابطه ترين وسيله و تكيه و محكم. ماند

  .كس به تو توجه نكرد، دشمن توست
  .الكت باشد نااميدي درك درست استاگر طمع ه

 و چه ، فرصتي استفاده كرد و از هر،نبايد هر عيبي را ظاهر كرد
  .رود  و نابينا درست مي،رود بسا كه فرد بينا به خطا مي

ست با رابطه برقراركردن قطع رابطه با جاهل برابر ا. بدي مكن
  .با عاقل



 

 ٦٥ 

 ٦٥  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

  .كند  زمانه به او خيانت مي،هر كس از زمانه ايمن باشد
و هر كس را كه روزگار بزرگ نمايد، همو خوارش خواهد 

و هرگاه پادشاه عوض . خورد  تيراندازي به هدف نميتير هر. كرد
  .شود شود زمانه هم عوض مي

  .قبل از راه در مورد همراه بپرس
  .1»و قبل از خانه در مورد همسايه

دهد كه ائمه  اين نصيحت بزرگ كامالً براي ما توضيح مي
: گويد باشند، و به ما مي معصوم نيستند و داراي علم لدنّي نمي

گويد  ارد كه ائمه را از ساير بندگان جدا نمايد و مينصي وجود ند
كنند، به  كه آنها انسانهايي هستند همانند ساير انسانها؛ فراموش مي

كنند و  شود، شك مي روند، ناداني بر آنها عارض مي اشتباه مي
  .خورند گاهي فريب مي

                                                 
١١٣) ١. 



 

 ٦٦ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ٦٦ قــ

  صحابه
  

ج از دايره  از ديدگاه شيعه يا كافر و خارص اصحاب پيامبر
 و يا فاسقاني هستند كه از روي عمد با دستور و فرمان ،اند اسالم

اند، بنابراين بسياري از شيعه   مخالفت كردهص صريح پيامبر
و خلفاي . گويند كنند و به آنها ناسزا مي اصحاب را نفرين مي

 را به طور خاص ناسزا و نفرين ن گانه و عايشه و معاويه سه
دهند كه  هايي را به ائمه نسبت مي ث و گفتهكنند، و احادي مي

اند و به  جويي قرار گرفته اصحاب در اين احاديث مورد عيب
 در  اما وقتي به سخن امام علي. اند ها متهم شده بدترين تهمت

بينيد كه سخن و ديدگاه او با آنچه شيعه  نهج البالغه نگاه كنيد، مي
  .گويند، كامالً مخالف است مي

ز صحابه به صورت كلي سخن خواهيم گفت و در در اينجا ا
   :مورد معاويه و اهل شام در جايي ديگر بحث خواهيم كرد

 و يارانش را در جنگ چنين ص ، پيامبر  امام علي-1
  .كند توصيف مي

D@a@Þì‰@æb×ëص@Ýçc@âČ†Ó@LbäÛa@ávycë@LbjÛa@ČŠ»a@a‡g@
énîiLòČäþaë@ÒìîÛa@ČŠy@éibz•c@áèi@óÓìÏ@CN@  

 رفتند، پيامبر نمي گرفت و مردم جلو هرگاه جنگ شدت مي«



 

 ٦٧ 

 ٦٧  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

آورد و بوسيله آنها اصحاب و   اهل بيت خود را جلو ميص
  .1»نمود ها محافظت مي يارانش را از تيغ شمشيرها و نيزه

 افراد فاسق يا كافر را با اهل بيت خود كه ص آيا پيامبر
  كند؟ عزيزترين افراد در نزد او هستند، محافظت مي

 تأمل كنيد، و  دوست دارم در اين سخنان كوتاه امام علي
فرمايد؟ آيا اين سخنان چنان  نگاه كنيد كه او چرا اين سخن را مي

  گويند، تقيه بوده و يا اينكه مسئله چيز ديگري است؟ كه بعضي مي
D@åíˆÛa@âìÔÛa@Èíbi@éãg: فرمايد  امام در مورد بيعت چنين مي-2

@ŠàÇë@ŠØi@bic@aìÈíbi@†çb’ÜÛ@åØí@áÜÏ@LéîÜÇ@áçìÈíbi@bß@óÜÇ@æbàrÇë
@L‰b–ãþaë@åíŠubèàÜÛ@ô‰ì’Ûa@ b¸gë@LČ…Ší@æc@köbÌÜÛ@üë@L‰bn±@æc

Ïh@xŠ@æhÏ@LbĆ™‰@@ÙÛ‡@æb×@bĆßbßg@êìČë@Ýu‰@óÜÇ@aìÈànua@æ
@óic@ æhÏ@ Léäß@ xŠ@ bß@ µg@ êëČ…‰@ òÇ†i@ ëc@ åÈİi@ x‰b@ áçŠßc@ åÇ

û½a@Ýîj@Ë@éÇbjma@óÜÇ@êìÜmbÓµìm@bß@a@êüëë@L´äßCN 
همان گروهي با من بيعت كردند كه با ابوبكر و عمر و عثمان «

بيعت كرده بودند و بر آن چيزي كه با آنها بيعت نمودند، با من 
بيعت كردند، پس فردي كه در بيعت حضور داشته است، 

تواند بيعت خود را پس بگيرد و كسي كه حاضر نبوده حق  نمي
 و شورا فقط از آن مهاجرين و انصار است، ،نداردانتخاب ديگري 

                                                 
٩) (١٤/٤٧) (١.( 



 

 ٦٨ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ٦٨ قــ

پس اگر مهاجرين و انصار بر فردي اتفاق نمودند و او را امام 
اگر فردي اعتراض كرد يا . ناميدند، بدانيد كه مورد پسند خداست

آن بود،  با ايجاد بدعتي عليه آن شوريد، دوباره به آنچه بر
نگيد چون راهي غير از شود، اگر نپذيرفت با او بج بازگردانده مي

  .1»راه مؤمنان در پيش گرفته است
بدون ترديد اين سخن امام در مورد قضيه شوري و بيعت، 

  : كنيم گرانبها و ارزشمند و اينك اندكي در اين سخنان تأمل مي
» ...همان گروهي با من  «:خواهم كه در جمله  از شما مي-الف

 باشيد كه چرا امامخوب تأمل كنيد و به دنبال جواب اين سؤال 
اند  اين گروهي كه با خلفاي گذشته بيعت كرده«:  فرمود

 تأكيد  ؟ چرا علي»اند ها هستند كه با من بيعت نموده همين
كند كه اينها همان افراد هستند؟ آيا اين امر مهمي نيست كه امام  مي
كنندگان  فرمايد اين بيعت خواهد آن را توضيح دهد؟ آري او مي مي

ي گذشته اعتراض نكردند و بدعتي نياوردند و بيعت با من برخلفا
  .نيز همين گونه بوده است

خواهد طرف   با اين سخنان مي  اگر فرض كنيم كه علي-ب
چنان كه با خلفاي  اينها، هم: مخالف را با دليل ساكت كند و بگويد

                                                 
٦ (١٤/٣٥) ١.( 
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 ٦٩  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

كردن دليلي  گذشته بيعت كردند با من نيز بيعت نمودند، پس بيعت
به فرض اگر ما اين ادعا را قبول . ايد آن را پذيرفتاست كه ب

شوري فقط از «: گويد كنيد كه مي كنيم، اين سخن او را چه كار مي
  ؟»آن مهاجرين و انصار است

دانيم كه چه  گويد و ما مي امام به زبان عربي سخن مي
$﴿: حرف حصر است، مثل آيه) انّما(گويد،  مي yϑ̄ΡÎ) tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

×ο uθ ÷z Î)﴾ .)10: الحجرات(.  
 يعني اجازه ندارند از حدود - مؤمنان فقط با هم برادرند«

  .»-برادربودن تجاوزن كنند 
مؤمنان برادرند و ديگران از زمره آنها نيستند و برادرشان 

 نيز مراد اين است كه شوراي  كالم علي در... . باشند نمي
پس . مخصوص انتخاب خليفه در انحصار مهاجرين و انصار است

، آنان اهل اين ص اند چون از امت محمد آنها قابل ستايش
  .شوري هستند

اگر مهاجرين و انصار بر فردي اتفاق «: فرمايد  مي  امام-ج
» ...نمودند و او را امام ناميدند، بدانيد كه خدا به اين راضي است

پس اينها اگر بر فردي اتفاق كردند و او را به عنوان خليفه 
براي مهاجرين و انصار . اوند هم به اين راضي استبرگزيدند، خد
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چه ستايشي بزرگتر از اين كه آنچه آنان بر آن اتفاق نمودند خدا از 
  آن راضي است؟

خوب در اين » ...اگر فردي «: فرمايد  سپس بنگريد كه مي-د
اگر ... «: فرمايد كلمات او تأمل كنيد، سپس به ادامه بنگريد كه مي

گيد چون راهي غير از راه مؤمنان در پيش گرفته نپذيرفت با او بجن
و راه مؤمنان جز راه و شيوه مهاجرين و انصار يعني » ...است

  تواند باشد؟   چه ميص اصحاب پيامبر
D@ôŠm@ücM@«@Ë :فرمايد اي به معاويه مي  در نامه  امام-3

t†yc@a@òàÈäi@åØÛë@LÙÛMµbÈm@a@Ýîj@¿@aë†è’na@bĆßìÓ@æc@@åß@
ÝîÓ@ bã†îè‘@†è’na@ a‡g@óny@LÝšÏ@ ČÝØÛë@L‰b–ãþaë@åíŠubè½a@ Z@†î

a@Þì‰@éČ–ë@Lõa†è’Ûa صéîÜÇ@émý•@†äÇ@ñjØm@´Èji@!CN  
خواهم تو را آگاه كنم و بلكه نعمت    نمي–داني  آيا مگر نمي«

راه خدا  گروهي از مهاجرين و انصار در كه –دارم  الهي را بيان مي
كه هر يك از آنها داراي فضل و برتري بود، تا آن كه شهيد شدند 

شهيد ما شهيد شد آنگاه گفته شد او سرور شهيدان است، و پيامبر 
  .1»!وقتي بر او نماز خواند هفتاد بار تكبير گفت

 ستوده ص بينيد، در اين نامه اصحاب پيامبر در اين نامه چه مي

                                                 
٢٨ (– ١٥/١٨١) ١.( 
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 ٧١  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

داراي فضل و  و هر يك از آنها«: فرمايد  مي اند و علي شده
  .»برتري بود

كه منزلت هر كسي را ! رحمت خدا بر تو باد اي ابوالحسن
  .اي صريح بيان كرده

D@æìÛëþa@æëŠubè½a@kç‡ë: دفرماي اي ديگر مي  در نامهامام

áèÜšÐiNNNCN 
  .1»... رفتند،و مهاجران اول با فضل و برتري كه داشتند«
 اصـحاب پيـامبر    در توصيف شدت مبارزه و پيكار          امام -4
@bãõbie@ÝnÔã@ص Da@Þì‰@Éß@bČä×@†ÔÛ : با دشمنان فرموده استص

@@@@@@@@@@@@@₣îšßë@LbĆàîÜmë@bĆãb¹g@üg@ÙÛ‡@bã†íŒí@bß@LbäßbàÇcë@bäãaìgë@bãõbäicë@b
@Ć•ë@LáÔÜÛa@óÜÇ@@æb×@†ÔÛë@Lë†ÈÛa@…bèu@¿@a₣†uë@Lþa@œšß@óÜÇ@a

@@@@@@@@@zÐÛa@Þëb–m@æüëb–ní@bãë†Ç@åß@ŠŁaë@bäß@ÝuŠÛa@@@@æbÛb‚ní@L´Ü
@@@@@@@@@@@@@@@ñŠßë@bãë†Ç@åß@bäÛ@ñŠàÏ@Læìä½a@d×@éjyb•@ïÔí@bàèíc@LbàèÐãc
@@@@@@@@@@@@@@@@@bäîÜÇ@ÞŒãcë@LojØÛa@bãë†Èi@ÞŒãc@bäÓ†•@a@ôc‰@bàÜÏ@Lbäß@bãë†ÈÛ

éãbëc@bĆöìjnßë@LéãaŠu@bĆîÔÜß@âý⁄a@ČŠÔna@óny@LŠ–äÛa. 
@ČŠša@ bßë@ L…ìàÇ@ åí†ÜÛ@ âbÓ@ bß@ ánîmc@ bß@ ïmdã@ bä×@ ìÛ@ ðŠàÈÛë

fiÛbĆß†ã@bèČäÈjnnÛë@LbĆß…@bèČäjÜnznÛ@a@áíaë@L…ìÇ@æb¹ACN@ @

 همراه بوديم و پدران و فرزندان و برادران و ص ما با پيامبر«
                                                 

١٧ (– ١٥/١١٧) ١.( 
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كشتيم، و اين كار جز ايمان و تسليم و صبر و  عموهايمان را مي
فردي از . افزود شكيبايي و جديت در جهاد با دشمنان را بر ما نمي

ردند و يكديگر را ب يكديگر هجوم ميما و فردي از دشمن به 
گاهي ما بر . طلبيدند تا يكي، حريفش را به كام مرگ بفرستد مي

وقتي . شد شديم و گاهي دشمن بر ما پيروز مي دشمن پيروز مي
خداوند صداقت ما را ديد، دشمن ما را شكست داد و ما را پيروز 

خودم به جان . گردانيد، تا اينكه اسالم محكم و استوار گرديد
داديم، دين و  دهيد، انجام مي اگر ما آنچه را كه شما مي! سوگند

خوريد  ماند و سوگند به خدا كه آنچه شما مي ايمانمان باقي نمي
  .1»!خون است و پشيماني به دنبال دارد

 آنها را نام نبرده است،  جنگيدند و علي آناني كه با پيامبر مي
 كه اسالم و پيامبر را ياري اند؟ آيا اصحاب نبودند چه كساني بوده

 گويند اصحاب، دين و پيامبر نمودند؟ كجا هستند كساني كه مي
  پيامبر كنند كه فقط امام علي اند و ادعا مي  را ياري نكردهص
 را ياري كرده است؟ چرا اينان به سخنان امام توجه ص
  !كنند؟ نمي
د، جنگيدن  با سخني زيبا كساني را كه همراه او مي  امام-5

                                                 
٥٥ (٤/٣٣) ١.( 
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 ٧٣  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

نمايد و   را به آنها يادآوري مين كند و اصحاب سرزنش مي
D@æeŠÔÛa@aëõŠÓë@LêìÜjÔÏ@âý⁄a@µg@aìÇ…@åíˆÛa@âìÔÛa@åíc: فرمايد مي

@Lbç…üëc@ µg@ bÔÜÛa@ éÛflë@ éÛ@ aììÏ@ …bè¦a@ µg@ aìvîçë@ LêìàØydÏ
@LbÐy‹@ bÐy‹@ ‰þa@ ÒaŠdi@ aëˆcë@ Lbç…bàËc@ ÒìîÛa@ aìjÜë

bÐ•@ bÐ•ëõbîyþbi@ æëŠČ’jí@ ü@ Lb¬@ œÈië@ LÙÜç@ œÈi@ LL@üë@
@Lâbî–Ûa@åß@æìİjÛa@—¼@LõbØjÛa@åß@æìîÈÛa@êŠŽß@Lómì½a@óÜÇ@æëČŒÈí
@ñË@áèçìuë@óÜÇ@LŠèÛa@åß@æaìÛþa@ŠÐ•@LõbÇ†Ûa@åß@êbÐ’Ûa@Ýi‡

_´È‘b¨a@ A@LáèîÛg@ dàÄã@ æc@ bäÛ@ ČÕzÏ@ LæìjçaˆÛa@ ïãaìg@ Ù÷Ûëc

áèÓaŠÏ@óÜÇ@ð†íþa@ČœÈãë!CN  
كجا هستند قومي كه به اسالم دعوت شدند، آنگاه آن را «

و براي رفتن به . قرآن را خواندند و آن را حاكم نمودند. پذيرفتند
جهاد تشويق شدند، پس چون شتران تازه زايمان كرده كه عاشقانه 

روند، مستانه به ميدان جهاد شتافتند و  به سوي فرزندانشان مي
ند، و بعضي به شهادت رسيدند و ها كشيد شمشيرها را از نيام

دادند و براي از  ها را مژده نمي مانده زنده. بعضي نيز نجات يافتند
هايشان از گريه سفيد  چشم. گفتند دست دادن عزيزان تسليت نمي

گرفتند شكمهايشان به كمر  از بس كه روزه مي. و پرخون بود
ها   شباز بيداري. هايشان از دعا خشكيده بود چسبيده بود، و لب

هايشان  بر چهره غبار فروتني هايشان زرد و پريده بود و رنگ
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اند، و ما حق داريم كه  اينان برادران من هستند كه رفته .هويدا بود
شان انگشت حسرت به  آنها باشيم، و به خاطر جدايي تشنة ديدار

  .1»دهان بگيريم
اند، بعضي   چه كساني هستند؟ آنها گروه زياديمنظور علي

اند، آيا اينها همان چهار نفري هستند  اند و بعضي زنده  يافتهوفات
گويند، همه اصحاب مرتد شدند به جز اين چهار نفر،  كه شيعه مي

   هستند؟ص يا اينكه عموم اصحاب پيامبر
پذيرد كه اينها   جز اين را نمي فرد منصف و دوستدار علي

  .اند  بودهص همة اصحاب پيامبر
 خطاب به خوارج  اينجا فرموده امام شايسته است كه در -6

@D@@üg@ánîic@æhÏ@@@@@@ïãc@aìàÇŒm@æc: را، بدون دخل و تصرف، ذكر كنيم      

†àª@òßc@òßbÇ@æìÜÜšm@fláčÜÏ@LoÜÜ™ë@pdİc ص@LïÛýši@
@@@ïiìãˆi@áèãëŠÐØmë@Lï÷İ¢@áèãëˆdmë@A@@@@@@LáØÔmaìÇ@óÜÇ@áØÏìî

@@@@@@@@kã‡c@åß@æìİÜ¥ë@LáÔÛaë@õÛa@É™aìß@bèãìÈšm@@@@@@å¶@@@Lkãˆí
@@@@@@a@Þì‰@æc@ánàÜÇ@†Óëص@@@@@@@@LéîÜÇ@óÜ•@áq@Lå–a@ïãaŒÛa@áu‰@

@@@@@@@@@@@@@Ö‰bÛa@†í@ÉİÓë@LéÜçc@éqaß@t‰ëë@ÝmbÔÛa@ÝnÓë@LéÜçc@éq‰ë@áqL@
@@@@@@@@@@@õïÐÛa@åß@bàèîÜÇ@áÓ@áq@Lå–a@Ë@ïãaŒÛa@†ÜuëL@@bzØãë@

@@@@@a@Þì‰@áçˆdÏ@LpbàÜ½aص@@@@@@@@LáèîÏ@a@Õy@âbÓcë@Láèiìãˆi@

                                                 
١٢٠ (٧/٢٩١) ١.( 
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a@åß@áèàè@áèÈä¹@ëéÜçc@´i@åß@áçflõbc@xŠ±@ë@Lâý⁄N@ @
@@@@@@@@@éîßaŠß@æbİî’Ûa@éi@óß‰@åßë@LbäÛa@‰aŠ‘@ánãc@ČáqL@@@@@éi@lŠ™ë@

éèîmN@ @
æbÐä•@ Č¿@ÙÜèîë@Z@LČÕ§a@Ë@µg@k§a@éi@kçˆí@ÂŠÐß@ Čkª

@bÛby@Č¿@bäÛa@ë@LČÕ§a@Ë@µg@œÌjÛa@éi@kçˆí@ÂŠÐß@œÌjßë
Áëþa@ÁàäÛaLaìÛa@ aìßŒÛaë@ êìßŒÛbÏ@áÄÇþa@ …L@óÜÇ@a@ †í@ æhÏ@

òÓŠÐÛaë@á×bígë@LòÇbà¦aCN@ @

ام، پس  ام و گمراه شده بريد كه من اشتباه كرده اگر گمان مي«
 ،دانيد  را گمراه ميص چرا به علت گمراهي من همه امت محمد
 و آنان را به خاطر ،كنيد و آنها را به سبب خطاي من مواخذه مي

ايتان بر دوشتان است و آن را شمشيره! شماريد گناه من كافر مي
گناه را يكسان  گيرد، و گناهكار و بي در هر كجا به كار مي

، زناكار متاهل را ص دانيد كه پيامبر  در حالي كه مي،شماريد مي
اش از   و سپس خانواده،رجم كرده و سپس بر او نماز گزارده است

ا به اش ر كشت و ارثيه  قاتل را ميص و پيامبر. اند او ارث برده
 و زناكار مجرّد را ،كرد دست دزد را قطع مي. داد اش مي خانواده

داد، و هر دو  زد و سپس از غنيمت به هر دو سهميه مي شالق مي
 آنها را به خاطر ص كردند، پس پيامبر با زنان مسلمان ازدواج مي

كرد و دستور خدا را در مورد آنان اجرا  گناهشان مواخذه مي
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 و نام آنان را از ليست ،كرد ا از اسالم بيرون نمينمود، اما آنها ر مي
  .نمود مسلمانان حذف نمي

ايد و  و شما بدترين مردم هستيد، و به زير سلطه شيطان درآمده
  .او شما را سرگردان كرده است

اند  گروه اول كساني: دو گروه در مورد من هالك خواهند شد
شاش آنها را   و دوستي،دارند كه به صورت افراطي مرا دوست مي

و گروه . روند كشاند كه در مورد من از حق فراتر مي به جايي مي
ورزد و حق را  اند كه بيش از حد با من دشمني مي دوم كساني
گذارد، و بهترين مردم در مورد من كساني هستند كه  زيرپا مي

روي را رعايت كنيد و با عموم مؤمنان  باشند، پس ميانه رو مي ميانه
 زيرا دست خدا با جماعت است و از تفرقه همراه شويد

  .1»بپرهيزيد
هايش كه دربارة قضيه حكمين و   و در يكي از سخنراني-7

@D@LâaŒÓc: فرمايد مذمت اهل شام ايراد كرده، مي †îjÇ@ LâbÌ@ ñbÐu

@éÔÐí@ æc@ ïÌjäí@ å¾@ Llì‘@ Ý×@ åß@ aìİÔÜmë@ Ll‰c@ Ý×@ åß@ aìÈº
éîÜÇ@óÛìíë@Ll‰†íë@áÜÈíë@LlČ…ûíëLˆûíë@@åß@aìîÛ@Léí†í@óÜÇ@

æb¹⁄aë@‰a†Ûa@aëõìjm@åíˆÛa@åß@üë@L‰b–ãþaë@åíŠubè½aCN  

                                                 
١٢٧ (٨/١١٢) ١.( 
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نام و نشان و بردگان كوتوله، كه از هر سو جمع  جفاكاران بي«
اند، و چنانند كه علم و ادب به آنها آموخته شرف و تربيت  شده

شوند، و سرپرست داشته باشند اما دستشان را بگيرد، از مهاجران 
  .1»اند كرده ار نيستند و از كساني نيستند كه خانه ايمان را آبادو انص

امام اينها از مهاجرين و انصار نيستند، آيا آن : گويد  مي علي
اين جفاكاران ،گويد ستايد كه مي  مهاجرين و انصار را نمي 
  ! نيستند؟نام و نشان از آنها بي

@D⁄a: فرمايد سپس در مورد انصار مي aìČi‰@aë@ áç@bà×@ âý

Ûa@áèí†ídi@áèöbäË@Éß@ČìÜÐÛa@óiŠíjÂýÛa@áènäÛcë@LÂbCN  
سوگند به خدا كه آنان با آن كه نيازي نداشتند، اسالم را چنان «

شود،  در آغوش خود پرورش دادند كه كره اسب پرورش داده مي
  .2»باز بودند و زبانهايشان برّان بود بخشنده و دست و دل

  از اين بزرگتر است؟چه ستايشي براي انصار 
آنها بودند كه اسالم را محافظت كردند تا : فرمايد  مي امام

  !اينكه اسالم گسترش يافت و استوار گرديد
@D@æëŠubè½a :فرمايد  در جاي ديگر مي  و امام-8 kç‡ë

                                                 
٢٤٢ (١٣/٣٠٩) ١.( 
٤٧٤ (٢٠/١٨٤) ٢.( 



 

 ٧٨ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ٧٨ قــ

áèÜšÐi@æìÛëþaCN  
  .1»مهاجران با خوبي و فضل خويش رفتند«

  .فيان نوشته استس اي به معاويه بن ابي اين را در نامه
D@b¸g: فرمايد  مين  و در جاي ديگري در مورد اصحاب-9

éîÏ@ü@éäÇ@bäÐÜnaCN  
 اختالف نكرديم و بلكه - ص  پيامبر–ما در مورد خود او «

 اين جمله به اين .2»در فهميدن بعضي از امور دچار اختالف شديم
 اختالفي كه بين او و ص معني است كه بعد از وفات پيامبر

اش پديد آمد، اختالف سليقه بود كه امري طبيعي  ادران دينيبر
 فرمايد در مورد پيامبر است، پس اختالف آنها چنان كه خودش مي

 و اصول دين نبود، بلكه آنها در فهم بعضي از نصوص با هم ص
اختالف نظر داشتند، و اين سخنان، بر اين مطلب داللت دارد كه 

  .آورد سق به حساب نمي برادرانش را كافر و يا فا علي
البالغه آنرا ذكر  اي ديگر كه شارح نهج  در خطبه  امام-10

D@l‰bÓë@L…Č†ë@ŠČîÏ@L‰ìßþa@ÙÜm@ŠØi@ìic@µìnÏ: فرمايد كرده، مي

@bßë@ LaĆ†çbu@éîÏ@a@Êbc@ bàîÏ@ énÈcë@ LbĆz•bäß@ énjz•ë@ L†–nÓaë
@oÈàM@Čïy@bãcë@t…by@éÛ@t†y@ìÛ@æc[@Šßþa@ČïÛg@Č…Ší@æc@@ðˆÛa

                                                 
١٧ (١٥/١١٧) ١.( 
٢٣٢ (٢٠/٢٢٥) ٢.( 



 

 ٧٩ 

 ٧٩  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

éîÏ@énÇ‹bãM@üìÛë@LêìuŠí@ü@åß@dí@éäß@o÷í@üë@LåÔînß@Éà@
@bàÜÏ@ LïČäÇ@ bèÈÏ†í@ ü@ éãc@ oääÄÛ@ LŠàÇ@ ´ië@ éäîi@ æb×@ bß@ ò•b

bäz•bãë@bäÈcë@bäÈàÏ@LêüìÏ@ŠàÇ@µg@sÈi@ŠšnyaCN  
گيري كرد و  او ساده.  اين كارها را به عهده گرفت ابوبكر«

به عنوان مشاور و خيرخواه با او روي نمود و من  درستي و ميانه
كرد، من از او  همراهي كردم و در آنچه او از خدا اطاعت مي

 اگر اتفاقي رخ –و چنان به او چشم طمع ندوختم . اطاعت نمودم
دهد و من زنده باشم امري كه در آن با او كشمكش داشتم به من 

 ورزد، و نه از او كامالً  چنان كه فرد مطمئن طمع مي–برگردد 
بردم كه امر  اش با عمر نبود، گمان نمي اگر رابطه ويژه. نااميد بودم

خالفت را از من دور سازد و وقتي زمان وفاتش فرا رسيد به دنبال 
 اطاعت كرديم  عمر فرستاد و او را خليفه گردانيد و ما از عمر
  .1»و حرف او را گوش داديم و خيرخواه او بوديم

D@ŠàÇ@µìmë@æìàîß@LñÛa@ï™Šß@æbØÏ@LŠßþa: فرمايد سپس مي

òjîÔäÛaNNNCN  
او رفتاري پسنديده و .  خالفت را به عهده گرفت عمر«

  .»...خجسته داشت
طرفي، از اين سخنان چيزي  كدام عاقل منصف و خواننده بي

                                                 
 . و بعد از آن٦/٩٤) ١



 

 ٨٠ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ٨٠ قــ

كند؟ حتي اگر بين آنها  جز ستايش دو خليفه اول را برداشت مي
 تأثير  ر اخالق علياختالفي وجود داشته باشد، اين اختالف د

 و او در مورد ابوبكر و عمر واقعيت و انصاف را ،نگذاشته است
  .رعايت كرده است

در اينجا به طور عمومي آنها را ستوده است و در جاهاي زياد 
  : ستايد ديگري، به طور ويژه آنها را مي

  : ستايد  را مي، عمر بن خطاب امام-1
 و كردارش اشاره و او  هاي زيادي به عمر  در خطبه امام
  كنيم كه علي ستايد و ما در اينجا به ذكر مطالبي اكتفا مي را مي

  :  را به صراحت ستوده است در آن، عمر
@D@@@@@@ôëa…ë@L…ëþa@âČìÓ@†ÔÜÏ@LæýÏ@…ýi@@@L†àÈÛa: فرمايد   مي -الف

@òäÛa@âbÓcëL@@òänÐÛa@ÑÜë@[@@@lìrÛa@ČïÔã@kç‡@L@@@@@@lb•c@LkîÈÛa@ÝîÜÓ@
‘@Õjë@bçbçŠN@ @

énÇb@a@µg@ôČ…cL@LòjÈ’nß@ÖŠ@¿@áè×Šmë@Ýy‰@LéÔ¡@êbÔmaë@
ð†nè½a@åÔîní@üë@LÞbšÛa@bèi@ð†nèí@üCN@ @

او كژي را راست نمود، بيماري را . رحمت خدا بر فالني باد«
او پاك . مداوا كرد، سنّت را برپاداشت و فتنه بعد از او پديد آمد

مند شد و قبل از  ز خير آن بهرها. بود و با عيبي اندك از دنيا رفت
  .گير او شود، از جهان رخت بربست آن كه شرّ فتنه دامن



 

 ٨١ 

 ٨١  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

 تقواي الهي را اي فرمان خدا را اطاعت نمود و به گونه شايسته
 را بر دو راهي - مسلمانان -از دنيا رحلت كرد و آنها . رعايت كرد

  .1»شود گردد، و رستگار مطمئن نمي گمراه رستگار نمي: گذاشت
 كه در مورد خليفه دوم فرموده،  در اين سخنان امام علي

پاك بود و با عيبي «، »سنت را برپاداشت«: گويد تأمل كنيد، او مي
آيا اين سخنان . »فرمان خدا را اطاعت كرد«، »اندك از دنيا رفت

   با سزا و فحش و نفريني كه شيعه نثار عمر امام علي
 را غصب كرده است،  يگويند حق خالفت عل كنند و مي مي

  سازگار است؟
سخن چه كسي را باور كنيم؟ كسي كه با آنها زندگي كرده و 
در زمان آنها بوده است، يا آن كسي كه بعد از آنها آمده و بر آنان 

  بندد؟ دروغ مي
 در مورد رفتن و مـشاركت         وقتي با امام علي      عمر -ب

D@@†Óë :مـود  بـه او فر     ها مشورت كرد، علـي      در جنگ با رومي   

@@@@@@@@@@@áçŠ–ã@ðˆÛaë@Lñ‰ìÈÛa@ë@Lñ‹ì§a@‹aŒÇhi@åí†Ûa@aˆç@Ýçþ@a@Ý×ìm

pì¹@ü@Čïy@LæìÈän¹@ü@ÝîÜÓ@áçë@áèÈäßë@LæëŠ–näí@ü@ÝîÜÓ@áçë. 
kØänÏ@ áèÔÜnÏ@ LÙÐäi@ ë†ÈÛa@ aˆç@ µg@ Šm@ ónß@Ùãg[@åØí@ ü@

                                                 
٣٢٣ (١٢/٣) ١.( 



 

 ٨٢ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ٨٢ قــ

@æìÈuŠí@ ÉuŠß@ Ú†Èi@îÛ@ Láç…ýi@ ó–Óc@ æë…@Ñè×@ ´àÜàÜÛ
sÈibÏ@ LéîÛgu‰@ áèîÛg@ý@Lòzî–äÛaë@ õýjÛa@ Ýçc@ éÈß@ ŒÐyaë@ LbĆiŠ©@

bäÜÛ@ aĆõ…‰@oä×@ôŠþa@åØm@ægë@ Lk¤@ bß@ÚaˆÏ@a@ŠèÃc@æhÏL@
´àÜàÜÛ@òibrßëCN@ @

گرفتن آنها را به  خداوند حمايت از اهل اين دين و قدرت«
عهده گرفته است، خداوندي كه آنها را وقتي كه اندك بودند، 

. ميرد  و خداوندي كه هرگز نمي،محافظت نمودياري كرد آنها را 
اگر خودت به جنگ اين دشمن بروي و با آنها روبرو شوي و 
باليي به سراغت بيايد، مسلمانان پناهگاهي جز دورترين سرزمين 
خود نخواهند داشت، و بعد از تو مرجعي ندارند كه به سوي او 

و افرادي اي را به جنگ دشمن بفرست  بازگردند، پس فرد باتجربه
. اند، با او بفرست اند و اهل رأي و نصيحت  كشيده را كه سختي

اگر خداوند آنان را پيروز گرداند كه خوب است، و اگر پيروز 
  .1»نشوند تو پناهگاه و مرجع مسلمين خواهي ماند

در . باشد  مي خطابال در مورد عمر بن  اينها سخنان علي
مسلمانان پناهگاهي «: يدفرما  مي اين جمالت تأمل كنيد، علي

اگر خداوند آنان «، »...بعد از تو مرجعي ندارد«، »...نخواهند داشت

                                                 
١٣٤ (٨/٢٩٦) ١.( 



 

 ٨٣ 

 ٨٣  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

، ببينيد كه چگونه »...تو پناهگاه مسلمين ... را پيروز گرداند 
گويد، و چگونه واقعيت امر را در  منصفانه و مخلصانه سخن مي

وي  از ر برم كه علي كند، گمان نمي مورد خليفه دوم بيان مي
  .نفاق و چاپلوسي چنين سخناني گفته باشد، و يا تقيه كرده باشد

 در مورد رفتن به جنگ بـا ايرانيـان بـا او               و وقتي عمر   -ج
@D@@@@üë@êŠ–ã@åØí@@Šßþa@aˆç@æg:  فرمـود  مشورت كرد، امـام 

@@@@@@@@@@@@@@@@ðˆÛa@ê†äuë@LêŠèÃc@ðˆÛa@a@åí…@ìçë@LòÜÔi@üë@ñŠrØi@éãüˆ
@@@@@@bß@ÍÜi@óny@LêČ†ßcë@êČ†Çc@@@@@@@@@…ìÇìß@óÜÇ@å−ë@LÉÜ@bàrîy@ÉÜë@ÍÜi

@@@@@@@@@@@@@æbØß@Šßþbi@áČîÔÛa@æbØßë@Lê†äu@Š•bãë@Lê†Çë@Œväß@aë@La@åß
@@@@@@@@@@@áq@Lkç‡ë@ÖŠÐm@âbÄäÛa@ÉİÔãa@æhÏ@Léàšíë@éÈà¯@L‹Š¨a@åß@âbÄäÛa

aĆ†ic@êÏaˆ¡@Éàn¯@. 
@@@@bÜîÜÓ@aìãb×@ægë@âìîÛa@lŠÈÛaëL@@@@@@@@æëŒíŒÇ@Lâý⁄bi@æër×@áèÏ@

@@LÊbànuübi@@@@@@@@@@@‰bã@Ùãë…@áèÜ•cë@LlŠÈÛbi@óyŠÛa@‰†naë@bĆjİÓ@åØÏ
@@@@@@@@@@@@lŠÈÛa@ÙîÜÇ@ošÔnãa@‰þa@êˆç@åß@o–‚‘@æg@ÙãhÏ@LlŠ§a

@@@@@@@@@pa‰ìÈÛa@åß@Úõa‰ë@Ê†m@bß@æìØí@óny@Lbç‰bİÓcë@bèÏaŠc@åßL@@@Čáçc@
Ùí†í@´i@b¾@ÙîÛgN@ @

aìÛìÔí@ aĆ†Ë@ÙîÛg@ aëŠÄäí@ æg@ áubÇþa@ æg@ Z@a‡hÏ@ LlŠÈÛa@Ý•c@ aˆç
nya@êìànÈİnÓaÙîÏ@áèÈàë@ÙîÜÇ@áèjÜØÛ@Č†‘c@ÙÛ‡@æìØîÏ@LáCN@ @

اين دين با تعداد زياد لشكريان پيروزي به دست نياورد، و «
اين دين خداست . بودن پيروان سبب شكست آن نشده است كم



 

 ٨٤ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ٨٤ قــ

 و اين لشكر الهي است كه آن را آماده ،كه آن را چيره گردانده
ته، رسيده  و گسيل داشته است، تا اينكه به هر جا كه خواس،هدكر

كند و  اش وفا مي خدا به ما وعده داده و خداوند به وعده. است
دار كار  سرپرست و عهده. فرستد لشكر خويش را به ياري مي

اند و او همه را نگه  ها در آن كشيده شده همانند نخي است كه مهره
شوند  ها از هم جدا مي داشته است، اگر اين نخ پاره شود، همه مهره

  .شوند روند و سپس هرگز كامالً جمع نمي سويي ميو هر يك به 
عربها امروز گرچه كم هستند اما به سبب اسالم زيادند و به 
خاطر وحدت و يكپارچگي قدرتمندند، پس تو محور باش و 

ها را گرد خود بچرخان، و به جاي خودت آنها را به سوي  عرب
عربها  ، زيرا اگر تو از اين سرزمين دور شوي. جنگ بفرستمعركه

شورند و آنگاه نگهداري از آنچه   بر تو مياز هر گوشه و كنار
تر  رو داري، مهم پشت سرت هست، برايت از مقابله با آنچه پيش

اين اصل و :گويند  ها تو را ببينند، مي فردا اگر عجم. خواهد بود
اساس و ريشه عربهاست، اگر آن را از بين ببريد و قطع كنيد، 

شوند و  ور مي براين آنان بيشتر به تو حملهبنا. راحت خواهيد شد
  .1»دوزند ات مي چشم طمع به نابودي

                                                 
١٤٦ (٩/٩٥) ١.( 



 

 ٨٥ 

 ٨٥  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

،  خطابال به خليفه آن روز، عمر بن  اين سخنان را امام
گويد، اين كلمات نشانگر اين هستند كه خليفه به امام اعتماد  مي

  و نشانگر اين است كه از ديد علي،دارد دارد و امام او را دوست 
ه در جنگ چقدر مهم بوده است، خليف!  
@DÞaë: فرمايد  در جايي ديگر مي  امام-د áèîÛëëL@âbÓdÏ@

éãaŠ @åí†Ûa@lŠ™@óny@âbÔnaëCN  
و فرمانروايي خليفه آنان شد كه كارها را سامان داد، تا اينكه «

و اين فرمانروا كسي نبود جز عمر . 1»دين را استوار و محكم نمود
  . خطابالبن 

  : ستايد  را مي عثمان،   امام-2
D@@áq :اي كه به معاويه نوشـت، فرمودنـد       در نامه    علي -الف

@@@@@@@@@@@@@Ù»ŠÛ@êˆç@åÇ@lb£@æc@ÙÜÏ@LæbàrÇ@Šßcë@ðŠßc@åß@æb×@bß@pŠ×‡
@@@@@@@@@éÜmbÔß@µg@ô†çcë@LéÛ@ô†Çc@æb×@bäídÏ@Léäß@A@Şßc@@@@@@@émŠ–ã@éÛ@Þˆi@å

@@@@@ny@LéîÛg@æìä½a@sië@éäÇ@óaÏ@êŠ–äna@åČßc@LéÐØnaë@ê†ÈÔnbÏ@ó

éîÜÇ@ê‰†Ó@ómc! 
@ †ÔÛ@ aë@ ý×﴿ÞΟn= ÷è tƒ ª!$# t⎦⎫Ï% Èhθ yè ßϑø9$# óΟä3ΖÏΒ t⎦,Î#Í← !$ s)ø9$#uρ öΝÎγ ÏΡ≡uθ ÷z \} 

§Νè= yδ $ uΖøŠs9Î) ( Ÿω uρ tβθè?ù'tƒ }¨ ù't7ø9$# ω Î) ¸ξ‹ Î= s% ∩⊇∇∪﴾ .)18: األحزاب(.  
                                                 

٤٧٦ (٢٠/٢١٨) ١.( 
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ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ٨٦ قــ

تو بايد پاسخ اين را . اي سپس در مورد من و عثمان گفته«
كدام يك از ما دو نفر در حق او :  هستيبدهي چون خويشاوند او

ايم؟ آيا كسي كه او  بيشتر تجاوز كرده و به دشمنان او نيكي نموده
 از او خواست تا بنشيند و دست نگاه  را ياري كرد ولي عثمان
  از وي كمك خواست ولي او عثمان دارد، يا كسي كه عثمان

ا آن كه  را ياري نكرد و باليا را به سوي او گسيل داشت ت
  دچار سرنوشت خويش شد؟

خداوند كسانى كه «كه ! نه هرگز چنين نيست، سوگند به خدا
داشتند و كسانى را كه به برادران خود  مردم را از جنگ بازمى

» )و خود را از معركه بيرون كشيد(بسوى ما بياييد : گفتند مى
جز اندكى پيكار ) مردمى ضعيفند و( و آنها ؛شناسد بخوبى مى

  ).18سورة احزاب . (»نندك نمى
پس اگر عثمان فاسق بوده و يا خالفت را غصب كرده است، 

 به خود اجازه داده كه از او دفاع كند؟ و آيا  چگونه امام علي
 منحرفان و گمراهان و اهل باطل را  جايز است كه امام علي

  ياري كند؟
نه، هرگز چنين نبوده، بلكه او فقط حق و اهل حق را ياري 

 نسبت داده شده كه مؤيد اين ص رد، و سخني هم به پيامبرك مي
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پس آيا . »علي با حق است و حق با علي است«: مطلب است
 درست بوده يا نادرست؟ اگر علي باحق است  كردن عثمان ياري

كردن اين خليفه كار درستي بوده است،  شود، ياري و از آن جدا نمي
شيرش ياري كرد، با پس چرا شيعه كسي را كه علي او را با شم

 كار اشتباهي كرده است،  كنند؟ يا اينكه امام زبانشان ياري نمي
و آيا اساساً جايز است كه فرد معصوم . پس اقتدا به او جايز نيست

 كاري كرده كه  كار باطل و نادرست انجام دهد؟ و يا اينكه امام
  .كرد و وظيفه او بود و با شريعت مخالفت نكرده است بايد مي
 وقتي كه شورشيان عليه عثمان شورش كردنـد، علـي بـه             -ب
@D@@ïöa‰ë@bäÛa@ægL@@@@@@Láèäîië@Ùäîi@ïãëŠÐna@†Óë : گفت  عثمان

@@@@@ÙÛ@ÞìÓc@bß@ð‰…c@bß@aëë@A@@@@@@@@@@óÜÇ@ÙÛ…c@üë@LéÜè£@bĆ÷î‘@ÒŠÇc@bß

éÏŠÈm@ü@Šßc! 
@@@@@@@@@@@@@bãìÜ@üë@LéäÇ@Ú‚äÏ@õï‘@µg@ÚbäÔj@bß@LáÜÈã@bß@áÜÈnÛ@Ùãg

@@@LéØÌÜjäÏ@õï’i@@@@@@@@ojz•ë@LbäÈ@bà×@oÈë@Lbäíc‰@bà×@oíc‰@†Óë
@a@Þì‰ ص@@@@@@@@@@@@@@lbİ¨a@åia@üë@òÏbzÓ@ïic@åia@bßë@Lbäjz•@bà×@

@@@@@@@@@@@@@@a@Þì‰@µg@lŠÓc@oãcë@LÙäß@¨a@ÝàÈi@µëdiص@@@òvî‘ë@
@@@@@@@@@@@@@@@@@ÙÐã@¿@a@bÏ@Lübäí@@bß@êŠè•@åß@oÜã@†Óë@Lbàèäß@áy‰A@

@@@@@@@@@@@@@@@èu@åß@áÜÈm@üë@LóàÇ@åß@ŠČ–jm@bß@aë@ÙãhÏ@@@@ÖŠİÛa@ægë@LÝ
òz™aìÛLòàöbÔÛ@åí†Ûa@âýÇc@ægë@N@ @
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@@@@@@@@@@@@âbÓdÏ@Lô†flçë@ð†Žç@LÞ…bÇ@âbßg@a@†äÇ@a@…bjÇ@ÝšÏc@æc@áÜÇbÏ
@@@@@@@@@@@@@@ægë@LâýÇc@b@ñäÛ@åäÛa@ægë@LòÛìè©@òÇ†i@pbßcë@LòßìÜÈß@òČä

@@@@@@@@@@@@@@Šöbu@âbßg@a@†äÇ@bäÛa@Š‘@ægë@LâýÇc@b@ñŠçbÄÛ@Ê†jÛaL@@@ČÝfl™@
ìdß@òä@pbßdÏ@Léi@ČÝŽ™ëò×ëß@òÇ†i@bîycë@Lñ‡A 

a@Þì‰@oÈ@ïãgë صÞìÔí@@ ZD@âbß⁄bi@ òßbîÔÛa@ âìí@ómûí
@bèîÏ@ ‰ë†îÏ@ Láäèu@‰bã@¿@óÔÜîÏ@ L‰‡bÇ@üë@–ã@ éÈß@îÛë@ Šöb¦a

bçŠÈÓ@¿@ÁjmŠí@áq@ LóyŠÛa@‰ë†m@ bà×C@ N@æìØm@æc@a@Ú†’ãc@ïãgë
ÞìnÔ½a@òßþa@êˆç@âbßg@AÞbÔí@æb×@éČãhÏ@Z@òßþa@êˆç@¿@ÝnÔí@|nÐí@âbßg

@Čsjíë@ LbèîÜÇ@ bç‰ìßc@jÜíë@ LòßbîÔÛa@ âìí@ µg@ ÞbnÔÛaë@ ÝnÔÛa@ bèîÜÇ
@LbĆuìß@ bèîÏ@ æìuì¹@ LÝbjÛa@ åß@ Õ§a@ æëŠ–jí@ ýÏ@ LbèîÏ@ ³ÐÛa
@õb‘@sîy@ÙÓìí@ òÔî@æaëŠàÛ@åãìØm@ýÏ@ LbĆuŠß@ bèîÏ@æìuŠ¹ë

ŠàÈÛa@ïČšÔmë@LČåÛa@Þýu@†ÈiCN  
سفير و نماينده نزد مردم پشت سر من هستند و مرا به عنوان «

. دانم به تو چه بگويم كه نمي! اند، و سوگند به خدا تو فرستاده
چيزي نيست كه من بدانم و تو آن را نداني، و شما را به چيزي 

بدون ترديد هر آنچه ما . داني كنم كه تو آن را نمي راهنمايي نمي
تو را ايم كه  ما بر هيچ چيزي پيشي نگرفته. داني دانيم تو نيز مي مي

به تنهايي به ما چيزي گفته نشده كه آن را به تو . از آن باخبر كنيم
 و همان گونه كه ما ،اي ايم، تو نيز ديده  ما ديدههر چه. برسانيم
 همراه بوديم، ص چنان كه ما با پيامبر. اي ايم، تو نيز شنيده شنيده
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ن داد خطاب در انجامالقحافه و ابن  ابن ابي. اي تو هم همراه بوده
 اند، تو از نظر خويشاوندي به پيامبر كار خير از تو سزاوارتر نبوده

باشي كه آنها نبودند، پس   نزديكتر هستي، تو داماد پيامبر ميص
كه نابينا نيستي تا راه به ! سوگند به خدا. در مورد خودت فكر كن

راهها .  و نادان نيستي كه تعليم داده شوي،تو نشان داده شود
  .هاي دين برپا هستند انهاند و نش روشن

بدان كه برترين بنده در نزد خدا امام عادل است كه خود 
 و سنّت مشخصي را ،نمايد هدايت شده و ديگران را هدايت مي

اند  ها روشن سنّت. برد اي را از بين مي برپا داشته و بدعت ناشناخته
و . ها آشكارند و عاليمي دارند  و بدعت،هايي دارند و نشانه

و . ن مردم نزد خدا امام ستمگر است، كه خود گمراه بودبدتري
شد، از  گردد و سنتي را كه بدان عمل مي سبب گمراهي ديگران مي

  .كند ميان برده و بدعتي را كه ترك شده بود، زنده مي
روز قيامت امام «: گفت  شنيدم كه ميصو من از پيامبر 

م انداخته ستمگر در حالي كه ياوري ندارد آورده شده و به جهن
زند و سپس  آسياب دور ميسنگ شود، و آنگاه در دوزخ چون  مي

دهم كه اجازه نده امام  تو را به خدا سوگند مي. روند به قعر آن مي
در اين امت امام كشته : گويند مقتول اين امت گردي، وگرنه مي

شدن او دروازه جنگ و كشتار تا روز قيامت  شود و با كشته مي
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ها در   و فتنه،گردند  و كارها بر امت مشتبه مي،دگشوده خواهد ش
دهند   و آنان حق و باطل را تشخيص نمي،شوند ميان آن پخش مي
اي و  عمري را گذرانده!] اي عثمان. [شوند ها مي و وارد اين فتنه

سنّ زيادي داري، مهار خود را به دست مروان مده كه به هر سو 
  .1»بخواهد، تو را ببرد
 را   كه در آن عثمان يام سياسي بزرگ امامبايد در اين پ

به اين كلمات صادقانه بنگر و در آن . نمايد، تأمل كنيم خطاب مي
چيزي نيست كه من بدانم و تو آن را «: فرمايد تأمل كن او مي

» ...داني كنم كه تو آن را نمي نداني، و تو را به چيزي راهنمايي نمي
ت يكسان هستند، هيچ  در دانش و معرفميعني عثمان و علي 
درباره دين چيزي : گويند علما مي. تر نيست كدام از ديگري عالم

  .نيست كه علي آن را بداند و عثمان نداند
دانيم، ما بر هيچ چيزي  داني آنچه ما مي تو مي«: فرمايد و بعد مي
: فرمايد  مي در اين جمله بينديشيد، علي» ...ايم پيشي نگرفته

 آموخته باشد و ص ه فقط او، آن را از پيامبردانشي وجود ندارد ك
عثمان آن را نداند، بلكه عثمان داراي فكر و دانش است، و چنان 

   فقط به عليص  پيامبر گويند كه دانش نيست كه بعضي مي

                                                 
١٦٥ (٩/٢٦١) ١.( 
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  .داده شده است
خطاب در انجام كارهاي الو پسر ابوقحافه و ابن «: فرمايد و مي

 يعني خلفاي قبل از او كار خوب »...نيك از تو سزاوارتر نبودند 
اند ولي با اين وجود، در انجام كارهاي نيك از خليفه  انجام داده

تر نيستند، چون خير و خوبي در دوران اول اسالم  سوم شايسته
  .شد آسان و فروان بود و به آن عمل مي

 نزديكتر ص و تو از نظر خويشاوندي به پيامبر«: فرمايد و مي
پيامبر دخترانش را به : گويند بعضي مي. »...خترانهستي، و تو با د

 و بلكه آن دو دختر فرزندان ،ازدواج عثمان در نياورده است
 با صراحت و  اما امام علي. اند خديجه از شوهري ديگر بوده

عثمان : فرمايد نمايد و مي وضوح كامل اين اتهام و دروغ را رد مي
  . استص داماد پيامبر

تو را به خدا سوگند «: گويد  او بنگريد كه ميبه بند آخر كالم
  علي. »...دهم كه اجازه مده امام مقتول اين امت شوي مي

دهد كه وقتي  اي قرار مي نامد، و او را دروازه  را امام مي عثمان
آيند و بر اين امت  ها با شتاب از هر سو مي شكسته شود فتنه

  .تفاق افتادآورند، و البته آنچه او فرمود، ا هجوم مي
گشودن به فحش و ناسزا،  گويم كه قبل از لب به برادرانم مي

 است كه شيوه و  بايد تأمل كنند و بينديشيند، اين امام علي
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همان . دارد موضع خود را در مورد اين اصحاب، اينگونه بيان مي
آنها حق خالفت را به زور از دست : گويند اصحابي كه شيعه مي

يرو راستين كسي است كه در همه امور و پس پ.  گرفتند علي
  .كند كارهايش از امام و مقتداي خويش اطاعت مي

   :ستايد  را ميك، عايشه   امام-3
 است و خداوند در مورد عفّت او ص عايشه همسر پيامبر

 پيامبر. المؤمنين ناميده است سخن گفته و او را مبرّا دانسته و ام
داشت، اما   همه همسرانش دوست مي عايشه را بيشتر ازص

گويند و نفرين   و بعضي او را ناسزا مي،زنند بعضي به او طعنه مي
 هيچ فضيلتي جز همسري پيامبر ك اگر عايشه. كنند مي
داشت، براي حفظ حرمتش همين كافي بود و همين افتخار كه  نمي
ولي .  شوهر و همسر او بوده، براي او كافي استص پيامبر
 را در نظر ص  كه افرادي بدون آن كه حرمت پيامبربينيم مي

دهند و   را دشنام ميك بگيريد و آبروي او را حفظ كنند، عايشه
 مانند ص دانند كه كارهاي پيامبر كنند، با اينكه مي يا نفرينش مي

ها نيست، بلكه آن حضرت از آسمان به اين  كارهاي ديگر انسان
زدن به  ت، پس چگونه طعنهها امر شده اس ازدواج و ديگر ازدواج

اين ازدواج جايز است، در صورتي كه به فرمان خدا صورت 
 ك  در مورد عايشه قبل از همه چيز به كالم امام! گرفته است؟
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  : توجه كنيد
 در قضيه جنگ جمل ك  در مورد سيده عايشه  علي-الف

@×äÇ@òßþa@ČŠ£@bà†@صD@a@Þì‰@òßŠy@æëŠ¯@aìuŠ: فرمايد مي

Š‘bèöaL@a‹Šicë@Lbàèmìîi@¿@bàçõbã@bjzÏ@LñŠ–jÛa@µg@bèi@´èČuìnß@
a@Þì‰@îjy صbàçÌÛë@bà@CN 

كشند   را با خود ميص اند و حرمت پيامبر آنها بيرون آمده«
شود و خريدار آن را با خود   مي،چنان كه كنيز وقتي خريده شود

روند، و  ره مي به سوي بصص آنها به همراه همسر پيامبر. برد مي
نشين  اند و خانه هايشان نگاه داشته آن دو، زنان خود را در خانه

  .1»اند  را همراه خود و ديگران آوردهص پيامبر
نامد، حرمت جايي است كه   ميص علي او را حرمت پيامبر

 است كه ك اين فضيلت عايشه. شدن به آن حرام است  نزديك
حرم پيامبر بوده است و  باز هم بانو و ص از وفات پيامبر بعد

حال سؤال اين . كند امام طبق نصوص قرآن و سنت رفتار مي
درازي  نامد، زبان  را حرمت ميك ، عايشه آيا وقتي امام: است

  ؟و توهين به او جايز است
:  ياد كرده و فرمودندك  در جاي ديگر از عايشه  امام-ب

                                                 
٣٠٩, ٩/٣٠٨) ١. 
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DÐîÜÏ@ a@ óÜÇ@ éÐã@ ÝÔnÈí@ æc@ ÙÛ‡@ †äÇ@ Êbİna@ åàÏ@ægë@ LÝÈ
@a‡@æb×@ægë@ Lòä¦a@Ýîj@óÜÇ@a@õb‘@æg@áØÜßby@ïãhÏ@ïãìànÈc
@åÌ™ë@LõbäÛa@ðc‰@bè×‰…dÏ@òãýÏ@bßcë@LñŠíŠß@òÓaˆßë@ñ†í†‘@òÔ’ß
@omc@ bß@ðË@åß@ÞbänÛ@oîÇ…@ìÛë@ L´ÔÛa@ÝuŠà×@ bç‰†•@¿@ýË

ÝÈÐm@@ïÛgLa@óÜÇ@lb§aë@Lµëþa@bènßŠy@†Èi@bë@CN  
تواند خودش را در راه خدا نگاه دارد،  كه ميهر كس از شما «

پس چنين كند و اگر شما از من پيروي كنيد، من شما را به راه 
ها  بهشت خواهم برد، گرچه اين راه داراي مشقت زياد و تلخي

 رأي زنانه و خشمي كه در دل او باشد - عايشه –و اما فالني . باشد
شد كه   او خواسته ميجوشد، او را فراگرفته است و اگر از ديگ مي

او هنوز . كرد ند، نميديگري بكهمان كاري را كه با من كرده با 
  .1»داراي همان حرمت پيشين است و حساب و كتاب با خداست

چيست؟ در اين عبارت تأمل كنيد، » حرمت پيشين«مراد از 
المؤمنين  كنم منظور امام جز اينكه او همسر پيامبر و ام فكر نمي

  .ر باشداست، چيزي ديگ
آيا در مورد اين قضيه مهم كه افراد زيادي در مورد آن سخنان 

 و ص اند و به اصحاب پيامبر هدف گام برداشته بيهوده گفته و بي
اند، به شرح و  به حيثيت و حرمت او، به ناحق توهين كرده

                                                 
١٥٦ (٩/١٨٩) ١.( 
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 ٩٥  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

  !توضيحي بيشتر از اين نياز داريم؟
و برپاست،  قائم  ها و كالم امام علي حجت و دليل با گفته
 صدوستى آل البيت، و دوستى پيامبر پس هر كس بخواهد 

شيعه بايد به كالم .  گوش دهدشامل حال او شود، به كالم امام 
امام معصوم گوش فرا دهند كه در آن اصحاب را ستوده و به هيچ 

 و هيچگاه از او شنيده نشده كه به ،يك از آنان توهين نكرده است
ناسزا بگويد، يا يكي از آنان را فاسق  فحش و ن يكي از اصحاب

  .توانست بگويد خواست، مي بنامد، با اينكه اگر مي



 

 ٩٦ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ٩٦ قــ

   و اهل شام امام علی
 اي از مسايل مهم را پرتو سخنان علي در فصلهاي گذشته پاره

 توضيح داديم، و به اين نتيجه رسيديم كه اين بزرگوار خودش 
 كه معصوم نيست و نص روشني كه دانست و بر اين باور بود مي

و همچنين .  باشد، وجود نداردص بيانگر خالفت او بعد از پيامبر
او هيچ يك از اصحاب و به خصوص خلفا را ناسزا و نفرين 

كرد و بلكه برعكس سخنان نقل شده از او به صراحت بيان  نمي
  . يدستا داند و كارهايشان را مي دارد كه او آنها را افرادي پاك مي مي

بعضي . پردازيم در اين فصل به كالم او در مورد اهل شام مي
اند، به   جنگيدهبراي كافرشمردن اهل شام و كساني كه با علي

هركس با ! اي علي«: كنند كه در آن آمده است حديثي استدالل مي
 با تو بجنگد  و هر كس،تو صلح كند با من در صلح و آشتي است

  .»با من جنگيده است
 در مورد كساني كه عليه او شمشير  نگريم كه علياينك ب

  .گويد اند، چه مي كشيده
D@@@@õ†i@æb×ë: فرمايـد    در بيان آنچه اتفاق افتاده، مي        علي -1

@@@@@@@@@@@@@@bäîjãë@L†yaë@bäi‰@æc@ŠçbÄÛaë@Lâb’Ûa@Ýçc@åß@âìÔÛbi@bäîÔnÛa@bãc@bãŠßc
@@@@@@@@@@@@@bi@æb¹⁄a@¿@áç†íŒnã@üë@Lñ†yaë@âý⁄a@¿@bämìÇ…ë@L†yaë@

@@@@@†yaë@Šßþaë@Lbäãë†íŒní@üë@éÛìŠi@Õí†–nÛaëL@@@@@@éîÏ@bäÐÜna@bß@üg@



 

 ٩٧ 

 ٩٧  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

@@@@@@bäÜÔÏ@LõaŠi@éäß@å−ë@LæbàrÇ@â…@åß@Z@@@@@âìîÛa@Ú‰†í@ü@bß@ðëa†ã@aìÛbÈmL@
@@@@@@@@@@@@ôìÔäÏ@LÉàvníë@Šßþa@†n’í@óny@LòßbÈÛa@´Ømë@ñŠöbäÛa@õbÐhi

@@@@@aìÛbÔÏ@LéÈ™aìß@¿@Õ§a@É™ë@óÜÇ@Z@@@@@@óny@aìidÏ@LñŠibØ½bi@éíëa†ã@Ýi

äuo’»ë@bèãaã@p†Óëë@Lp†×‰ë@lŠ§a@oz. 
@ÙÛ‡@†äÇ@aìibuc@LáèîÏë@bäîÏ@bèjÛb«@oÈ™ëë@Láçbígë@bänŠ™@bàÜÏ
@LaìjÜ@bß@µg@áçbäÇ‰bë@LaìÇ…@bß@µg@áçbäjudÏ@LéîÛg@áçbãìÇ…@ðˆÛa@µg
@ÙÛ‡@óÜÇ@@åàÏ@Lñ‰ˆÈ½a@áèäß@oÈİÔãaë@Lòv§a@áèîÜÇ@oãbjna@óny

áèäßL@a@êˆÔãc@ðˆÛa@ìèÏ@ô…b·ë@ Č@åßë@LòØÜa@åßL@×aŠÛa@ìèÏ@
éc‰@óÜÇ@õìÛa@ñŠöa…@p‰b•ë@LéjÜÓ@óÜÇ@a@æa‰@ðˆÛaCN@ @

آغاز كار ما چنين بود كه با اهل شام درگير شديم در حالي كه «
ظاهراً پروردگار ما يكي است و پيامبرمان يكي است، همه ما به 

ق داشتن به خدا و تصدي دهيم و در ايمان اسالم دعوت مي
پيامبرش، نه بهره ما از آنان بيشتر است و نه آنها در اين مورد از ما 
بهرة بيشتري دارند، همه چيز يكي است جز اينكه در مورد خون 

 ما با هم اختالف نموديم، اما در مورد خون عثمان  عثمان
كردن آتش فتنه و   بياييد با خاموش: گناه هستيم و به آنها گفتيم بي
توان جبران كرد، مداوا كنيم  ، آنچه را كه امروز نميكردن مردم آرام

تا همه متحد شويم و قدرت به دست بگيريم و آنگاه توان احقاق 
كنيم و  ما آن را با زور مداوا مي: آنها گفتند. حق را داشته باشيم

  .نپذيرفتند، تا اينكه جنگ به پا شد و آتش آن فروزان گشت



 

 ٩٨ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ٩٨ قــ

چنگ و دندانش له كرد، و وقتي جنگ، ما و آنها را در زير 
پشيمان شدند و خواسته و نظر ما را پذيرفتند، ما هم خواستة آنان را 

تا اينكه . قبول كرديم و شتابان آنچه را آنها خواسته بودند، پذيرفتيم
، پس هر كس  نمانددليل برايشان روشن شد و عذري برايشان باقي

 و هر ،جات داداز آنها كه اين را پذيرفت خداوند او را از هالكت ن
كس كه لجاجت كرد و ادامه داد، بدبختي است كه خداوند دلش را 

  .1»سياه كرده است و مصيبت بر او سايه افكنده است
پروردگار ما «: فرمايد  بنگريد كه مي  به سخنان علي-الف

داشتن به  در ايمان«و » دعوت ما به اسالم يكي است«، »يكي است
از آنان بهرة بيشتري نداريم و نه آنها خدا و تصديق پيامبرش نه ما 

آيا از اين جمله به معني . »در اين مورد از ما بهره بيشتري دارند
  دانستن اهل شام است؟ فاسق يا گمراه شمردن و يا كافر

  در مورد خون عثمان«: فرمايد  سپس بنگريد كه مي-ب
پس اختالف آنها در اصول دين نيست، و بلكه . »اختالف كرديم

ا در يك قضيه اجتهادي يا سياسي با هم اختالف كردند كه هر آنه
  حتي بند آخر كالم امام. يك در آن ديدگاه و نظري داشت

شمرد، بلكه آنها به حقّي كه با  گويد كه امام آنان را كافر مي نمي

                                                 
٥٨ (١٧/١٤١) ١.( 



 

 ٩٩ 

 ٩٩  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

  .علي بود گردن ننهادند، به همين خاطر در هالكت افتادند
ز كافرشمردن اهل شام  امام در بيان صريح ديگري نيز ا-2

@D@óÜÇ@a: كند پرهيز مي †à¡@ áØãhÏ@ Lá×ëõ†jí@ óny@ áçìÜmbÔm@ ü
@a‡hÏ@ LáèîÜÇ@áØÛ@ôŠc@ òvy@á×ëõ†jí@óny@áçbíg@áØ×Šmë@ Lòvy

a@ æ‡hi@ ò¹Œa@ oãb×L@üë@ LaĆ‰ìÈß@ aìjî–m@ üë@ LaĆŠi†ß@ aìÜnÔm@ ýÏ@
Ø™aŠÇc@åàn‘@ægë@ô‡di@õbäÛa@aìvîèm@üë@L|íŠu@óÜÇ@aëŒè£@Lá

@bČä×@æg@ LÞìÔÈÛaë@Ðãþaë@ôìÔÛa@pbÐîÈ™@åèãhÏ@ Lá×õaŠßc@²jë
@ñcŠ½a@ÞëbänîÛ@ÝuŠÛa@æb×@ægë@Lpb×Š’½@ Čåèãgë@ ČåèäÇ@ ČÑØÛbi@ŠßûäÛ

ê†Èi@åß@éjÔÇë@bèi@ŠČîÈîÏ@LñëaŠa@ëc@ŠèÐÛbi@òîÜçb¦a@¿CN  
با آنها نجنگيد مگر اينكه خودشان جنگ را آغاز كنند، شكر «

 دليل هستيد و وقتي با آنها نجنگيد تا خدا شما بر حجت و
اگر به ياري . خودشان جنگ را آغاز كنند، اين حجتي ديگر است

خدا آنها شكست خوردند، كسي را كه پا به فرار گذاشته است، به 
كسي كه آسيبي ديده به او آسيبي ديگر نرسانيد و . قتل نرسانيد

را ناسزا زنان را اذيت نكنيد، گرچه شما . ها را نكشيد زخمي
بگويند و به فرماندهانتان فحش بدهند، زيرا زنان در عقل و جسم 

شديم كه با زنان آن وقت  اند و ما فرمان داده مي ن ضعيف و ناتوا
كه مشرك بودند، كاري نداشته باشيم و اگر در زمان جاهليت 

  .1»رساند اين كار براي او ننگ و عاري بود مردي به زني آسيبي مي
                                                 

١٤ (١٥/١٠٤) ١.( 



 

 ١٠٠ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١٠٠ قــ

. ها را نكشند ا تنها به حق فرمان داد كه زخمي آنها ر علي
در آن زمان كه اين زنان مشرك بودند، به ما «: گويد بنگريد كه مي
اين جمله . »...شد كه با آنها كاري نداشته باشيم فرمان داده مي

  . بين اهل شام و مشركين فرق قائل بود كند كه علي داللت مي
D@êŠ×c@ïČãg: الغه آمده استالب  و بنگريد به آنچه در شرح نهج-3

áby@Š×‡ë@ábàÇc@ánÐ•ë@ìÛ@áØäØÛë@L´ibČj@aìãìØm@æc@áØÛ[@
áçbíg@ áØČj@æbØß@ánÜÓë@ L‰ˆÈÛa@¿@ÍÜicë@ LÞìÔÛa@¿@lì•c@æb×@Z

@åß@ áç†çaë@ Lbääîi@ pa‡@ |Ü•cë@ Láçõbß…ë@ bãõbß…@ åÔya@ áèÜÛa
áènÛý™Læaë†ÈÛaë@ïÌÛa@åÇ@ðìÇŠíë@LéÜèu@åß@Õ§a@ÒŠÈí@óny@@
éi@w@åßCN  

 وقتي گروهي از يارانش را  در روزهاي جنگ صفين امام«
دوست ندارم كه شما «: گويند، فرمود ديد كه اهل شام را ناسزا مي

فحش بدهيد و ناسزا بگوييد، ولي اگر شما كارها و حالت آنها را 
 بارخدايا: گفتيد كرديد و به جاي ناسزا گفتن به آنها، مي بيان مي
هاي آنان را حفظ كن و در ميان ما آشتي  و خونهاي ما  خون

برقرار كن، و آنان را هدايت ده تا كسي كه حق را نشناخته آن را 
 و كسي كه در گمراهي و سركشي فرو رفته از آن بيرون ،بداند

  .1»بيايد، بهتر بود

                                                 
١٩٩ (١١/٢١) ١.( 



 

 ١٠١ 

 ١٠١  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

 در مورد اهل شام   به آنچه علي- شيعيان –آيا اينها 
، و ؟ ناسزا نگويند و نفرين نكنندتوانند اند و مي فرموده، راضي

  .؟ حفظ نمايندن شدن به توهين اصحاب هايشان را از آلوده زبان
@Da@ôìÔni@a@…bjÇ@áØî•ëcL@@bèãhÏ : و باري ديگر گفت-4

@lbi@|nÏ@†Óë@ La@†äÇ@ ‰ìßþa@kÓaìÇ@ë@ L…bjÈÛa@ éi@ó•aìm@ bß
ÜÈÛa@ aˆç@Ýà°@üë@LòÜjÔÛa@Ýçc@´ië@áØäîi@lŠ§a@Š–jÛa@Ýçc@üg@á

–ÛaëL@bß@†äÇ@ aìÐÓë@ Léi@æëŠßûm@ b½@ aìšßbÏ@ LÕ§a@ÉÓaì¶@áÜÈÛaë@
@Šßc@ Ý×@ Éß@ bäÛ@ æhÏ@ Laìäîjnm@ óny@ Šßc@ ¿@ aìÜvÈm@ üë@ LéäÇ@ æìèäm

aĆË@éãëŠØämCN  
تقوا . كنم شما را به تقواي الهي توصيه مي! اي بندگان خدا«

 و نزد خدا شوند بهترين چيزي است كه بندگان به آن توصيه مي
دروازه جنگ ميان شما و اهل قبله گشوده . بهترين سرانجام را دارد

شده است و فقط اهل بينش و صبر داراي علم و دانش هستند و 
يابيد، اجرا كنيد و از  دانند، پس آنچه را بدان فرمان مي حق را مي

شويد، دست نگاه داريد و در هيچ كاري شتاب  آنچه نهي مي
 تحقيق كنيد، زيرا در مورد هر كاري كه به نظر نورزيد تا آن كه

  .1»شما نادرست است ما ديدگاه ديگري داريم
يعني » دروازة جنگ بين ما و اهل قبله گشوده شده است «-الف

                                                 
١٧٤ (٩/٣٣٠) ١.( 



 

 ١٠٢ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١٠٢ قــ

  جنگيم؟ چه؟ آيا به معني اين نيست كه ما همه مسلمانيم و با هم مي
آيا تو دوست داري از . »داراي علم و دانش هستند...  «-ب
اند، و زبانت را كنترل و از  نظر امام بوده اني باشي كه موردكس

  بدگويي نگه داري؟
D@bäãaìg@ÝmbÔã@bäzj•c@b¸g@bČäØÛë: فرمايد  و در جاي ديگر مي-5

âý⁄a@ ¿L@òèj’Ûaë@ LxbuìÇüaë@ ÍíŒÛa@ åß@ éîÏ@ Ý…@ bß@ óÜÇ@
µg@ bèi@óãa†nãë@ LbärÈ‘@ bèi@a@ ČáÜí@ òÜ–@¿@ bäÈà@ a‡hÏ@ LÝíëdnÛaë@

bçaì@bČàÇ@bäØßcë@LbèîÏ@bäjË‰@Lbääîi@bàîÏ@òîÔjÛaCN  
، با جنگيم ميولي ما داريم با برادران مسلمان خود در اسالم «

اگر به . اينكه انحرافات و شبه و تأويل آنها را فرا گرفته باشد
نمايد  چيزي اميد داشته باشيم كه خداوند ما را از طريق آن متحد 

آوريم و از غير از آن دست  ه آن روي ميو با هم نزديك گرداند، ب
  .1»داريم نگاه مي

با برادران مسلمان خود : اين تأكيدي بر سخنان قبلي امام است كه فرمودند
:  به وحدت و يكپارچگي، تأمل برانگيز است  شدت عالقه امام.ايم جنگيده

ي آيا بعد از سخن اين امام بزرگ، كس. »...اگر به چيزي اميد داشته باشيم«
  !اي به اصحاب بزند؟ تواند طعنه مي

                                                 
١٢١ (٧/٢٩٨) ١.( 



 

 ١٠٣ 

 ١٠٣  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

  ارانشي و  امام علی
 را نسبت به اصحاب و اهل شام  بعد از آن مواضع علي

بررسي نموديم و مشاهده كرديم كه چگونه امام خلفاي پيش از 
اينك به بررسي سخنان او در مورد يارانش . ستايد خود را مي

بسياري . نمايد را مذمت ميپردازيم كه چگونه او خودش آنها  مي
 مذمت شوند، بلكه آنها  راضي نيستند كه اصحاب و ياران علي

برند، ولي از طرفي اصحاب  ستايند و مقامشان را باال مي آنان را مي
به . كنند  را متّهم مي- ص  محمد–و ياران بزرگترين انسان 

  ! استاي راستي كه چه قضاوت ظالمانه
 يـارانش بـه ايـراد سـخن پرداختـه،            در ميـان     امام علي  -1

D@@@@@@@@@@@@bic@ü@LpìÇ…@a‡g@kî¯@üë@LpŠßc@a‡g@Éîİí@ü@å¶@oîäß :فرمودند

áØÛ@AáØÈà¯@åí…@bßc@LáØČi‰@á×Š–äi@æëŠÄnäm@bßL@òČî»@üë@
_áØ’à¤@A@ @

bĆŠ–nß@áØîÏ@ âìÓcLbĆqČìÌnß@ áØí…bãcë@[@LbÛìÓ@ïÛ@ æìÈàm@ýÏ@
@‰ìßþa@Ñ’Øm@óny@LaĆŠßc@ïÛ@æìÈîİm@üë@bàÏ@Lñõb½a@kÓaìÇ@åÇ

áØãaìg@ Š–ã@ µg@ áØmìÇ…@ LâaŠß@ áØi@ ÍÜjí@ üë@ L‰dq@ áØi@ Ú‰†íL@
@áq@ LŠi…þa@ ìšäÛa@ ÝÓbrm@ ánÜÓbrmë@ LČŠþa@ Ýà¦a@ ñŠuŠu@ ŠuŠvÏ
@áçë@pì½a@µg@æìÓbí@b¸d×@LÑîÈ™@köaˆnß@†îäu@áØäß@ČïÛg@xŠ

æëŠÄäíCN@ @



 

 ١٠٤ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١٠٤ قــ

 اطاعت دهم، ام كه وقتي فرمان مي در بين كساني گرفتار شده«
منتظر . كنند خوانم، اجابت نمي هرگاه آنان را فرا مي. كنند نمي

آيا ديني نيست كه شما . هستيد كه پروردگارتان شما را ياري كند
  ! و غيرتي نيست كه شما را به جوش آورد؟،را جمع نمايد

خواهم، شما سخن  دهم و كمك مي در ميان شما فرياد سر مي
كنيد، تا اينكه سرانجام  اطاعت نمي و فرمانم را ،شنويد مرا نمي

 و نه ،توان انتقامي را گرفت شوند، با شما نه مي كارها خراب مي
كردن برادرانتان فرا خواندم  شما را به ياري. توان به هدفي رسيد مي

گير شديد،  و شما چون شتر به بد گرفته شده غرغر كرديد و زمين
 سپس از ميان .درست همانند حيوان الغري كه عقب مانده است

شما لشكر چنان كوچك و ضعيفي به سوي من آمد كه گويا به 
  .1»بينند  و مرگ را با چشمان خود مي،شوند سوي مرگ برده مي

افرادي كه فرمانش را ... ها هستند ياران اين امام بزرگ  اين
نه دين آنها را . نمايند دهند و همواره سرپيچي مي گوش نمي
 دتواند بوسيله آنها انتقامي بگير  كسي مي و نه هيچ،آورد گردهم مي

 در  را با آنچه امام  اينها.خيزند پا نميه كردن حق ب و براي ياري
ه فرمود در جنگ و خوشي و ناخوشي ص مورد اصحاب پيامبر

                                                 
٣٩ (٢/٣٠٠) ١.( 



 

 ١٠٥ 

 ١٠٥  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

  .يد مقايسه كن،است
  : در موضعي ديگر  ياران علي-2

@DÛa@Ýçc@bí@†Èi@bßcÖaŠÈA :كنند  را به دروغگويي متهم مي امام

oİÜßc@ o·c@ bČàÜÏ@ oÜ»@ LÝßb§a@ ñcŠ½b×@ ánãc@ b¸hÏL@LbèàČîÓ@ pbßë@
@åØÛë@ LaĆ‰bîna@ áØnîmc@ bß@ aë@ bßc@ Lbç†Èic@ bèq‰ëë@ LbèàČídm@ Þbë

æìÛìÔm@áØČãc@ÌÜi@†ÔÛë@ LbÓì@áØîÛg@o÷u@ ZlˆØí@ ČïÜÇ@ A@áØÜmbÓ
µbÈm@a@AóÜÇ@âc@_éi@åße@åß@Þëc@bãdÏ@La@óÜÇc@_lˆ×c@åß@óÜÈÏ@

éîjãL_éi@Ö†•@åß@Þëc@bãdÏ@CN  
اي اهل عراق شما چون زن حامله هستيد، كه وقتي زمان «

 به پايان رسد، همه چيز را از دست دهد، سرپرستش اش بارداري
گي بنشيند و دورترين   طوالني به بيوه بميرد و براي مدتي

سوگند كه به ميل خودم نزد ! به خدا. خويشاوند او را به ارث ببرد
ام كه  امدم، بلكه به سوي شما كشانده شدم، و اآلن شنيدهشما ني

بر چه ! خداوند شما را نابود كند! گويد علي دروغ مي: گوييد مي
كه ! بندم؟ سوگند به خدا بندم؟ آيا بر خدا دروغ مي كسي دروغ مي

 ص من اولين كسي هستم كه به او ايمان آورد؟ يا بر پيامبرش
 اولين كسي هستم كه او را بندم، و حال آن كه من دروغ مي

  .1»تصديق نمودم؟
                                                 

٧٠ (٦/١٢٧) ١.( 



 

 ١٠٦ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١٠٦ قــ

آيا اين ياران را بر اصحاب : گوييم و ما خطاب به شيعه مي
  !دهند؟ اند، ترجيح مي  كه قرآن و سنت آنان را ستودهص محمد

سپس اگر فردي بيايد و ادعا كند كه علي همانند يارانش 
ين بوده است، چون دوستان و ياران همانند يكديگرند، آيا چن

  پذيريم؟ سخن فاسدي را مي
 در جايي ديگر به شدت بر يارانش خشمگين   امام-3

@DîÛ@âìÔÛa@õüûç@ÞbnÓ@µg@áØmìÇ…@†Ó@ïãgë@ücý :فرمايد شده و مي

áØÛ@oÜÓë@LbĆãýÇgë@aĆŠë@LaĆ‰bèãë@Z@aìÏ@Lá×ëŒÌí@æc@ÝjÓ@áçëŒËa
‡b¥ë@ánÜ×aìnÏ@ LaìÛ‡@üg@áç‰a…@ ŠÔÇ@¿@ÁÓ@ âìÓ@ðŒË@ bß@óny@ LánÛ

æbëþa@áØîÜÇ@oØÜßë@pa‰bÌÛa@áØîÜÇ@oČä‘CN  
شما را شب و روز، نهاني و آشكارا به جنگ با اين قوم «

با آنان بجنگيد، قبل از آن كه با شما : فراخواندم و به شما گفتم
شان مورد  هيچ قومي در داخل خانه! سوگند به خدا. بجنگند

اما شما تنبلي . اند اند، مگر آن كه خوار شده تهاجم قرار نگرفته
هاي متعددي عليه شما انجام شد و  كرديد تا اينكه يورش

  .1»هايتان را گرفتند سرزمين
! و چه قهرمان است اين رهبر! چه گروهي هستند اين گروه

                                                 
 . و بعد از آن٢/٧٤) ١



 

 ١٠٧ 

 ١٠٧  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

ولي آيا اين به معني آن است كه امام همراهان و ياران بدي 
ن به كوفه و يا اينكه او با خروج از مدينه و آمد! انتخاب كرده بود؟

انتخاب آن به عنوان پايتخت خود، مرتكب اشتباه شده؟ و يا اينكه 
 نتوانست آنان را  يارانش را ابتدا بد تربيت شده بودند و امام

  تغيير دهد؟
D@ìc@aˆèÏ: فرمايد دهد و مي  سپس به سرزنش آنها ادامه مي-4

LðŠØjÛa@æby@åi@æby@ÝnÓ@†Óë@ L‰bjãþa@éÜî@p…‰ë@†Ó@ L†ßbË@
@Ý†í@æb×@áèäß@ÝuŠÛa@æc@ÌÜi@†ÔÛë@Lbè§bß@åÇ@áØÜî@Þa‹cë
@LbèjÜÓë@ bèÜvy@ ÊŒnäîÏ@ Lñ†çbÈ½a@ ôŠþaë@ òàÜ½a@ ñcŠ½a@ óÜÇ
@áq@ Lâbyüaë@ Êbuübi@ üg@ éäß@ Éän·@ bß@ LbèrÇ‰ë@ bç†öýÓë
@æc@ìÜÏ@Lâ…@á@Õí‰c@üë@LáÜ×@áèäß@bÜu‰@Þbã@ bß@LåíŠÏaë@ aìÏŠ–ãa

ŠßaĆõabĆàÜß@@éi@ æb×@Ýi@ LbĆßìÜß@ éi@ æb×@ bß@ bÐc@ aˆç@ †Èi@ åß@pbß@

aĆŠí†u@ð†äÇ!@C  
اند،  اين شخص غامدي است كه اسبان او وارد شهر انبار شده«

بكري را به قتل رسانده است، و الو او حسان بن حسان 
و به من خبر رسيده كه . هايتان را از سرحدها دور كرده است اسب

ان و ذمي وارد و خلخال و افراد لشكر آنها بر زنان مسلم
آوردند و جز ناله و زاري  هاي آنان را در مي بندها و گوشواره گردن

سپس . و التماس، هيچ مقاومتي نبود كه آنها را از اين كار بازدارد



 

 ١٠٨ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١٠٨ قــ

با دستي پر از آن جا بازگشتند در حالي كه هيچ كسي از آنها 
اني اگر مسلم. زخمي برنداشت و هيچ خوني از آنها ريخته نشد

بعد از اين واقعه، از تأسف و حسرت آن بميرد نبايد او را سرزنش 
  .1»!كرد، بلكه به نظر من شايسته است كه از تأسف بميريم

  !اند چه خواري و ذلتي كه اين قوم بدان گرفتار شده
كنند و لشكر و يا پادشاهي به كمك  آيا اينها ديني را ياري مي

ياران معاويه نگاه كن كه گيرد؟ در مقابل، به  اينها قدرت مي
و چگونه آنها اسالم را به . شدند كردند و پيروز مي چگونه فتح مي
  .هر جا رساندند

@D@@@bĆjvÇ@bîÏA: فرمايـد   داده، مي    به سرزنش آنها ادامه        امام -5

@@@@@óÜÇ@âìÔÛa@õüûç@Êbànua@åß@LČáa@kÜ¯ë@kÜÔÛa@oî¹@aë@bĆjvÇ
@@@@ĆzjÔÏ@LáØÔy@åÇ@áØÓŠÐmë@LáèÜbi@Û@b@@@@@@@bĆ™ŠË@Š•@´y@bĆyŠmë@áØ

@@@@@@@@@@@@a@ó–Èíë@LæëŒÌflm@üë@æëŒÌŽmë@LæëÌm@üë@áØîÜÇ@‰bÌí@LóßŠí

æì™Šmë! 
ánÜÓ@ ČŠ§a@ âbíc@ ¿@ áèîÛg@ Ûbi@ áØmŠßc@ a‡hÏ@ Z@LÅîÔÛa@ ñČ‰b»@ êˆç

ánÜÓ@õbn’Ûa@¿@áèîÛg@Ûbi@áØmŠßc@a‡gë@LŠ§a@bäÇ@ƒjí@bäÜèßc@Z@êˆç
@ bäÇ@ƒÜäí@ bäÜèßc@ LČŠÔÛa@ ñČ‰bj•@LČŠÔÛaë@ ČŠ§a@åß@ ‰aŠÏ@ aˆç@ ČÝ×@ L…Ûa
æëŠÐm@ČŠÔÛaë@ČŠ§a@åß@ánä×@a‡hÏLČŠÏc@ÑîÛa@åß@aë@ánãdÏ@ACN@ @

                                                 
 . و بعد از آن٢/٧٤) ١



 

 ١٠٩ 

 ١٠٩  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

ميرد  از اين شگفتي، دل مي! سوگند به خدا! جاي تعجب است«
شود كه اين قوم بر باطل خود متحداند و شما  و انسان ناراحت مي

نابود گرديد زشت و . آييد و متفرق هستيد بر حق خود گرد نمي
شود ولي شما حمله  ايد و به شما حمله مي كه هدف قرار گرفته

نافرماني خدا . جنگيد جنگند ولي شما نمي با شما مي. كنيد نمي
  !پسنديد شود و شما مي مي

هرگاه در ايام گرما وقتي شما را به حركت به سوي آنان فرمان 
تا گرما كم  به ما فرصت بده ،دادم، گفتيد اين وسط تابستان است

 و هر گاه در زمستان از شما خواستم كه به سوي آنها برويد، ،شود
اين وسط و شدت زمستان و سرماست، به ما مهلت بده تا : گفتيد

همه اينها براي فرار از گرما و سرما بود، پس وقتي . سردي برود
كه شما از ! كنيد، سوگند به خدا شما از گرما و سرما فرار مي

  .1»!فرار خواهيد كردشمشير بيشتر 
  و اصحاب پيامبر،نظرت درباره اين قوم چيست؟ آنها كجا

 را تابستان و زمستان و در نهان و آشكارا ص كه پيامبر!  كجاص
 را ص ، اصحاب پيامبر علي. و در همه اوقات ياري كردند

حق با چه . كند ستايد و ياران خودش را مذمت و نكوهش مي مي
                                                 

 . و بعد از آن٢/٧٤) ١



 

 ١١٠ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١١٠ قــ

كند و   را مذمت ميص اب پيامبركسي كه اصح: كسي است
كند و   و يا كسي كه اينها را مذمت مي؟ستايد  را مي ياران علي

  ستايد؟ اصحاب پيامبر را مي
 به شدت از دست يارانش خشمگين   سپس علي-6
دهد و آنان را مذمت  جويي قرار مي شود و آنها را مورد عيب مي
D@üë@ÞbuŠÛa@êbj‘c@bí: دفرماي به كالم او توجه كنيد كه مي. كند مي

@á×‰c@ @ïãc@p……ìÛ@ LÞbv§a@pbi‰@ÞìÔÇë@ÞbÐþa@ âìÜy@ LÞbu‰
áØÏŠÇc@ë@NNŞŠu@aë@òÏŠÈßa@áØÜmbÓ@ LbĆß†@ojÔÇcë@LbĆß†ã@p@A

@kÌã@ ïãìànÇŠuë@ LbÄîË@ ð‰†•@ ánäz‘ë@ LbĆzîÓ@ ÜÓ@ ÿß@ †ÔÛ
óny@ Læüˆ¨aë@ æbî–ÈÛbi@ ïíc‰@ ïÜÇ@ †Ïcë@ LbĆbÐãc@ âbàènÛa@†ÔÛ@

“íŠÓ@ oÛbÓ@ Z@éÛ@ áÜÇ@ ü@ åØÛë@ Êbv‘@ Ýu‰@ kÛb@ ïic@ åia@ æg
áçìic@@LlŠ§bi@A@bĆßbÔß@bèîÏ@â†Ócë@LbĆaŠß@b@†‘c@áèäß@†yc@Ýçë

ß@ A@óÜÇ@oÏČ‰‡@ †Ó@ aˆãdçë@ LåíŠ’ÈÛa@oÌÜi@ bßë@ bèîÏ@ošèã@ †ÔÛ

´nÛa@ AÊbİí@ü@å½@ðc‰@ü@åØÛë!D@ C@LÞbu‰@üë@ÞbuŠÛa@ êbj‘c@ bí

ÔÇë@ ÞbÐþa@ âìÜy@ë@ á×‰c@ @ ïãc@ p……ìÛ@ LÞbv§a@ pbi‰@ Þì
áØÏŠÇc@NNŞŠu@aë@òÏŠÈßa@áØÜmbÓ@LbĆß†@ojÔÇcë@LbĆß†ã@p@A@†ÔÛ

@âbàènÛa@kÌã@ïãìànÇŠuë@LbÄîË@ð‰†•@ánäz‘ë@LbĆzîÓ@ÜÓ@ÿß
@oÛbÓ@ †ÔÛ@ óny@ Læüˆ¨aë@ æbî–ÈÛbi@ ïíc‰@ ïÜÇ@ †Ïcë@ LbĆbÐãc

“íŠÓ@Z@åØÛë@Êbv‘@Ýu‰@kÛb@ïic@åia@æg@@LlŠ§bi@éÛ@áÜÇ@ü
áçìic@ Aß@ bĆßbÔß@ bèîÏ@ â†Ócë@ LbĆaŠß@ b@†‘c@áèäß@†yc@Ýçë@A@†ÔÛ



 

 ١١١ 

 ١١١  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

´nÛa@ óÜÇ@ oÏČ‰‡@ †Ó@ aˆãdçë@ LåíŠ’ÈÛa@ oÌÜi@ bßë@ bèîÏ@ ošèã@A

Êbİí@ü@å½@ðc‰@ü@åØÛë!CN  
اي كساني كه شبيه مردان هستيد ولي در حقيقت مرد نيستيد و «

و عقل و خردتان چون عقل و پرورانيد  گانه در سر مي خيال بچه
ديدم و شما را  دوست داشتم شما را نمي. خرد زنان است

شناختي كه باعث پشيماني گرديد و غم و اندوه به ... شناختم  نمي
دلم را آكنده از غم و اندوه ! دنبال داشت، خداوند شما را نابود كند

ا اينكه يد، تدكرديد، بدگمانم كرديد و با نافرماني فكرم را تباه نمو
پسر ابي طالب مرد دليري است ولي به فنون جنگ : قريش گفت

آيا هيچ كدامشان، در جنگ . آشنايي ندارد، خدا پدرشان را بيامرزد
هنوز به بيست سالگي نرسيده بودم . تر بوده است قدم از من پيش

كه در جنگ مشاركت كردم و به آن پرداختم و با آن مشغول 
ولي كسي كه از او . ام الگي رسيدهام و اكنون به شصت س بوده

  .1»!فايده است شود فكر و رأيش بي اطاعت نمي
سوز و گداز آن مرد بزرگ است كه اينها را به ياري خود و 

ولي افسوس . اندازد خواند، انسان را به گريه مي  حق فرا مي ياري
ها جاي آن را  فضيلت اند، و اين بي كه پيشگامان نيك گذشته... 

                                                 
 . و بعد از آن٢/٧٤) ١



 

 ١١٢ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١١٢ قــ

  ؟ اند گرفته
 در مـذمت     و علـي  «البالغه تحت اين عنوان كه         در نهج  -7

×D@@@@@@@@@@‰bØjÛa@ô‰a†m@bà×@áØí‰a…c@á :، آمده اسـت   »گويد  يارانش مي 

@@@@@@@@@@LŠe@åß@oØnèm@kãbu@åß@o–îy@bàÜ×@LòîÇa†n½a@lbîrÛaë@Lñ†àÈÛa
@@@@@@@âb’Ûa@Ýçc@Šbäß@åß@Šäß@áØîÜÇ@ČÝc@bàÜ×L@@@@@@áØäß@Ýu‰@Ý×@ÕÜËc@

@òČjšÛa@‰bz¬a@Šz¬aë@Léibibç‰buë@¿@ÉjšÛaë@LbçŠzu@¿.@ 
Ý•bã@ÖìÏdi@ïß‰@†ÔÏ@áØi@ïß‰@åßë@Lêì·Š–ã@åß@aë@ÝîÛˆÛaN@ @

@@@@@@@@@@@@@b¶@bÈÛ@ïãgë@LpbíaŠÛa@o¤@ÝîÜÓ@LpbybjÛa@¿@rØÛ@aë@áØãg
@@@@@@@@@@@@@@…bÏhi@áØyý•g@ô‰c@ü@aë@ØÛë@Lá×…ëc@áîÔíë@LáØzÜ–í

ïÐãN@ @
á×…ë†u@ Èmcë@ Lá×…ë†@ a@ ÊŠ™c@ AÕ§a@ æìÏŠÈm@ ü@

Õ§a@áØÛbİih×@ÝbjÛa@æìÜİjm@üë@LÝbjÛa@áØnÏŠÈà×CN@ @

ريس  كنم چنان كه نخ چرخانم و برابر مي چقدر شما را مي
كند، كه از هر  چرخاند و لباسهاي كهنه را جمع مي قرقره را مي

هر وقت دسته و . شوند طرفي جمع شوند، از طرف ديگر پاره مي
ر يك از شما در آيند، ه لشكري از اهل شام به سوي شما مي

گردد  بندد و چون سوسمار در سوراخش پنهان مي اش را مي خانه
كه خوار ! سوگند به خدا. شود اش مخفي مي و مانند كفتار در النه

كنيد، و هر  شكست خورده كسي است كه شما او را ياري مي و



 

 ١١٣ 

 ١١٣  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

پيكان استفاده  كس از شما به عنوان تير استفاده كند از تيري بي
  .كرده است

ها  ها زياد هستيد و زير پرچم كه در ميدان! گند به خداسو
كند و انحراف  دانم كه چه چيزي شما را درست مي اندك، ومن مي

خواهم  نمي! ولي سوگند به خدا. گرداند و كژي شما را راست مي
  .كردن خود، اصالح كنم شما را به بهاي خراب

اسيد، شن چنان كه باطل را مي! خداوند خوار و بدبختتان كند
كنيد،  سازيد و تباه مي  و چنان كه حق را باطل مي،دانيد حق را نمي

  .1»كنيد باطل را نابود نمي
ايد كه همراهان و ياران  آيا شنيده! ايد؟ آيا چنين مذمتي ديده

  !كسي تا اين حد او را رها كنند؟
اند چنين كساني هستند پس   بوده اگر كساني كه با علي

  ...!  به راستگويي و دانش آنها اعتماد كنيم و يا توانيم چگونه ما مي
اگر حال پيشينيان شيعه چنين باشد، آيندگانشان چگونه 

اند  ها از آناني كه اول بوده توان گفت كه بعدي  آيا مي؟خواهند بود
در اين كالم تأمل كن، چون كه اين كالم امامي ! بهترند؟ برادرم

  .منصف و پرهيزگار است
                                                 

٦٨ (٦/١٠٢) ١.( 
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  : البالغه آمده است  نهج و همچنين در-8
 خبر رسيد كه ياران معاويه بر شهر ؛ هنگامي كه به امام«

اند، خودش پياده حركت كرد تا اينكه به نخيله  انبار هجوم آورده
ما به ! اي اميرالمؤمنين: رسيد و آن جا مردم به او رسيدند و گفتند

@Dm:  فرمود رويم، امام جاي تو به مقابله آنها مي bß@aë@ãìÐØ

á×Ë@ãìÐØm@ÑîØÏ@LáØÐãc@A@Ñîy@ìØ’nÛ@ïÜjÓ@bíbÇŠÛa@oãb×@æg
@ëc@Lñ…bÔÛa@áçë@…ìÔ½a@Čãd×@LîÇ‰@Ñîy@ìØ‘c@âìîÛa@ïãhÏ@LbèmbÇ‰

òÇ‹ìÛa@áçë@Êë‹ì½aCN  
توانيد مرا از شر خودتان حفاظت كنيد، چگونه از شرّ  شما نمي

ها از ستم  اگر قبل از من رعيت! كنيد ديگران از من حمايت مي
كردند، امروز من از ستم رعيت خود  زمامدارشان شكايت مي

گويا آنها فرمانده هستند و من فرمانبردار، و يا من . كنم شكايت مي
  .1»كننده دسته دسته هستم و آنها تقسيم

كردن آنها از رفتن به جنـگ و جهـاد             و در مورد شانه خالي     -9
@D@bäÛa@bèíc@A@@@ßc@ÞŒí@@éãg@@@@óny@LČkyc@bß@óÜÇ@áØÈß@ðŠ :فرمايد  مي

o×Šmë@áØäß@pˆc@aë@†Óë@LlŠ§a@áØnØèãLÙèãc@á×ë†ÈÛ@ïçë@. 
@bĆîçbã@ßc@oä×ë@ LaĆ‰ìßdß@âìîÛa@ozj•dÏ@ aĆßc@ßc@oä×@†ÔÛ

                                                 
٢٦٧ (١٩/١٤٥) ١.( 
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õbÔjÛa@ánjjyc@†Óë@LbĆîèäß@âìîÛa@ozj•dÏL@óÜÇ@áØÜ»c@æc@ïÛ@îÛë@
æìçŠØm@bßACN@ @

 جنگ سستي شما با من خوب بوديد تا اينكه در! اي مردم«
من بعضي از شما را براي جنگ بردم و بعضي را گذاشتم، . كرديد

. در حالي كه جنگ دشمن را بيش از شما سست كرده است
 و ديروز ديگران را نهي ،ديروز امير بودم و امروز مأمور هستم

شما ماندن و نرفتن به . شوم كردم و امروز خودم باز داشته مي مي
آن را دوست داريد و من حق ندارم به شما ايد و   جنگ را برگزيده

  .1»!چيزي را تحميل كنم كه دوست نداريد
رفتن آنها  كردن و طفره  از شانه خالي ببينيد كه چگونه امام

  !دهد ايت به اوامر آنها تن در ميخشمگين و در نه
كند و براي   سپس امام گذشتگان را با اينها مقايسه مي-10

اند، تأسف  و به جهان آخرت رفتهكساني كه از او جدا شده 
D@Õyc@ìç@å¶@Ô§cë@LáØäîië@îi@ÖŠÏ@a@æc@p……ìÛë: خورد مي

@LÕ§bi@ ÝíëbÔß@ LáÜ§a@|îuaŠß@ LðcŠÛa@´ßbîß@aë@ âìÓ@ LáØäß@ ïi
@Lòva@ óÜÇ@ aìÐuëcë@ LòÔíŠİÛa@ óÜÇ@ bĆß†Ó@ aìšß@ LïÌjÜÛ@ Ùí‰bnß

ñ…‰bjÛa@òßaŠØÛaë@Lòàöa†Ûa@ójÔÈÛbi@aëŠÐÄÏCN  

                                                 
٢٠١ (١١/٢٩) ١.(. 
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كند و به  شما جدا  دوست دارم خداوند مرا از!  خدا سوگندبه«
گروهي كه داراي . كساني ملحق سازد كه از شما به من سزاوارترند

گفتند، و آشوب و تجاوز  فكر و انديشه درست بودند وحق را مي
هاي  كردند، راه سعادت را پيمودند و رفتند، بنابراين به نعمت نمي

  .1»تندجهان آخرت و كرامت دست ياف
  اين كساني كه فكر و رأي آنها درست بود، چه كساني بودند؟

 :فرمايد  تأمل كنيد كه مي هاي امام در اين مقايسه و داوري
D†àª@ lbz•c@ oíc‰@ †ÔÛL@aìãb×@ LáØäß@ áèèj’í@ aĆ†yc@ ô‰c@ bàÏ@

@áèçbju@´i@æìyëaŠí@LbĆßbîÓë@a†Čv@aìmbi@†Óë@LaĆË@brÈ‘@æìzj–í
@ óÜÇ@ æìÐÔíë@ Láç…ë†ë@´i@ æd×@ Láç…bÈß@ Š×‡@ åß@ Šà¦a@ Ýrß

@áèäîÇc@oÜàç@a@Š×‡@a‡g@Láç…ìv@Þì@åß@ôŒÈ½a@k×‰@áèäîÇc
@LÑ•bÈÛa@ |íŠÛa@ âìí@ Šv’Ûa@ †î¹@ bà×@ aë…bßë@ Láèiìîu@ ČÝjm@ óny

laìrÜÛ@õbu‰ë@lbÔÈÛa@åß@bÏìCN@ @

بينم كه   را ديدم، هيچ يك از شما را نميص اصحاب محمد«
گذراندند، در   شب را با نماز و عبادت ميهمانند آنها باشد، آنها كه
كردند كه موهايشان ژوليده و غبارآلود بود،  حالي روز را آغاز مي

آمد، گويا بر اخگر آتش قرار  هرگاه ذكر قيامت به ميان مي
هايشان سخت و  هاي طوالني پيشاني به خاطر سجده. گرفتند مي

                                                 
٢٧٦ (٧/١١٥) ١.( 
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 ١١٧  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

ك از آيد، اش هرگاه ذكر خدا به ميان مي. كوفته شده بود
هايشان  گريستند كه گريبان شد و چنان مي چشمانشان سرازير مي

 و به اميد پاداش چنان به خود ،شد و از ترس عذاب خيس مي
  .1»لرزد  ورزيدن باد تند به خود مي لرزيدند كه درخت به هنگام مي

 هنگام مشاهده  ، عليص اينها هستند اصحاب محمد
 شود و اصحاب محمد د ميناپذير يارانش، بلن رفتن توجيه طفره
  !نمايد  را يادآوري ميص

 در موضعي ديگر، با دلي آكنده از انـدوه و تأسـف               امام -11
D@@@@@@@@ìçë@Lêˆc@pìÐí@åÜÏ@bÄÛa@a@Ýèßc@å÷Ûë: خطاب به يارانش فرمود   

éÔí‰@Îbß@åß@bv’Ûa@É™ì¶ë@LéÔíŠ@‹b©@óÜÇ@…b•Š½bi@éÛ. 
ê†îi@ïÐã@ðˆÛaë@bßcLÔÛa@õüûç@æŠèÄîÛ@@µëc@áèãþ@îÛ@LáØîÜÇ@âì

@@@@@@@@@@@@†ÔÛë@LïÔy@åÇ@áØöbİigë@LáèÜbi@µg@áèÇaŠ⁄@åØÛë@LáØäß@Õ§bi
îÇ‰@áÜÃ@Òbc@ozj•cë@LbèmbÇ‰@áÜÃ@Òb¥@áßþa@ozj•cN@ @

@@@@LaìÈàm@áÜÏ@áØnÈcë@LaëŠÐäm@áÜÏ@…bèvÜÛ@áØmŠÐäna
aìÜjÔm@áÜÏ@áØÛ@oz–ãë@Laìjîvnm@áÜÏ@aĆŠèuë@aĆŠ@áØmìÇ…ëN@ @

@@@LlbîÌ×@…ìè‘@@@@@@@@Lbèäß@æëŠÐänÏ@áØč§a@áØîÜÇ@ìÜmc@Llbi‰d×@†îjÇë
@@@@@@@@@@@@Ýçc@…bèu@óÜÇ@áØČrycë@LbèäÇ@æìÓŠÐnnÏ@òÌÛbjÛa@òÄÇì½bi@áØÄÇcë

ïÌjÛaL@@@@@@@@@@@@@@@@@Ldj@ð…bíc@´ÓČŠÐnß@á×a‰c@óny@ïÛìÓ@Še@óÜÇ@ïme@bàÏ@

                                                 
٩٦ (٧/٧٠) ١.( 
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@@@@@@@@@@@@ñë†Ë@áØßČìÓc@LáØÄÇaìß@åÇ@æìÇ…b‚nmë@LáØÛb©@µg@æìÈuŠm
½a@ŒvÇ@òČîä§a@ŠèÄ×@òî’Ç@ïÛg@æìÈuŠmëâŞìÔ½a@ÝšÇcë@âşìÔN@ @

@@âìÔÛa@bèícA@@@@áèãa†ic@ñ†çb’Ûa@L@@@@@@@@òÐÜn‚½a@LáìÔÇ@áèäÇ@òjöbÌÛa@
@@@@@@@@@@@Léãì–Èm@ánãcë@a@Éîİí@áØjyb•@LáçúaŠßc@áèi@óÜnj½a@Láçúaìçc
@@@@@@@@@@@@@@@@æc@aë@p……ìÛ@LéãìÈîİí@áçë@a@ï–Èí@âb’Ûa@Ýçc@kyb•ë
@@@@@@@@@@@@áØäß@ñŠ’Ç@ß@ˆdÏ@Láç‰†Ûbi@‰bäí†Ûa@ÒŠ•@áØi@Ï‰b•@òíëbÈß

ëáèäß@bÜu‰@ïãbİÇcA@ @
@@@@òÏìØÛa@Ýçc@bí@A@@@@@@@@@@LÊbc@ëë‡@Čá•@L´näqaë@týri@áØäß@oîäß

@@@@@@@@@@@@üë@LõbÔÜÛa@†äÇ@Ö†•@‰aŠyc@ü@L‰b–ic@ëë‡@ïàÇë@Lâý×@ëë‡@áØië
õýjÛa@†äÇ@òÔq@æaìgN@ @

@@@@@êbj‘c@bí@LáØí†íc@oiŠmÝi⁄a@@@bèmbÇ‰@bèäÇ@lbË@@A@@@@åß@oÈº@bàÜ×
Še@åß@oÓŠÐm@kãbuN@ @
@ áØi@ ïãdØÛ@ aëM@ bàîÏáØÛbgM@ï»ë@ LóËìÛa@ »@ ìÛ@ æc@

@LbèÜŽjÓ@ åÇ@ ñcŠ½a@ xaŠÐãa@kÛb@ ïic@ åia@ åÇ@ ánuŠÐãa@ †Ó@ LlaŠšÛa
@ÕíŠİÛa@ óÜÈÛ@ ïãgë@ Lïîjã@ åß@ xbèäßë@ Lïi‰@ åß@ òäîi@ óÜÈÛ@ ïãgë

bİÔÛ@éİÔÛc@|™aìÛaCN@ @
دهد اما روزي او را خواهد  خداوند به ستمگر مهلت مي«

د به كسي كه جانم اما سوگن. گرفت و خدا در كمين ستمگر است
نه به خاطر اينكه شوند،  اين قوم بر شما غالب مي! در دست اوست

آنان به سوي ، بلكه به خاطر اينكه  از شما به حق سزاوارترندآنها
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 و شما در رفتن به سوي حق خود ،آيند باطل خود شتابان مي
اند،  ترسيده شان مي ها از ستم زمامداران همواره ملت. كنيد كندي مي

  .»ترسم من از ستم رعيت خود ميو 
شما را نصيحت . از شما خواستم كه به جهاد برويد، شما نرفتيد

نهاني و آشكارا شما را دعوت نمودم، اما . كردم، اما نشنيديد
  .شما را نصيحت كردم، ولي قبول نكرديد. نپذيرفتيد

. باشيد  مي  و بردگاني چون ارباب،حاضراني چون غايبان
كنم،  موعظه ايراد مي. گريزيد گويم، از آن مي يحكمت براي شما م

كنم،  شما را به جهاد با شورشيان تشويق مي. شويد شما متفرق مي
به مجالس . ايد بينم پراكنده شده شده كه ميناما هنوز حرفم تمام 

صبح شما را به راه . پذيريد گرديد و موعظه نمي خود باز مي
ه چون كمان خميده و آييد ك آورم، شب در حالي پيش من مي مي

شونده را  كننده را درمانده كرده و راست ايد كه راست كجي شده
  .عاجز كرده است

اي كساني كه چشم شما حاضر است و عقل و ! اي قوم
! ها و اميال مختلفي داريد اي آنان كه خواسته! خردتان غايب است

د و كن امير شما از خدا اطاعت مي! و فرماندهانتان با شما گرفتارند
كند  و امير اهل شام از خدا نافرماني مي. كنيد شما از او نافرماني مي
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دوست دارم معاويه ! سوگند به خدا. نمايند و آنها از او اطاعت مي
شود، با من معامله  شما را چنان كه دينار با درهم معامله مي

گرفت و يك نفر از آنها را به من  ده تا از شما را از من مي: كرد مي
گوش : از سوي شما به پنج مصيبت گرفتارم! اي اهل كوفه. ادد مي

كور هستيد، . گوييد الل هستيد، اما سخن مي. داريد، اما كر هستيد
نه به هنگام رويارويي آزاد مرداني صادق هستيد و . اما چشم داريد

  .توان بر شما اعتماد كرد نه به هنگام بال مي
ايد،  ساربان رها شده يخوار باشيد اي كساني كه همانند شتران ب

. شويد آوري شويد، از سوي ديگر متفرق مي كه از هر سوي جمع
بينم  كنم، گويا شما را مي وقتي دربارة شما فكر مي! سوگند به خدا

طالب جدا  كه اگر جنگ و كارزار شدت بگيرد، شما از علي بن ابي
خواهيد شد، حال آن كه من بر دليل روشني از سوي پروردگار 

  .1» و شاهراه روشن هستمص و بر شيوه پيامبرهستم 
آيا اين كالم به شرح و توضيح نياز دارد، يا اينكه در بيان 

ياران امام كجا و اصحاب ! وضعيت امام و يارانش كامالً گوياست؟
  ! كجاص پيامبر

@D@a@†»c :فرمايـد   همچنين در مذمت يارانش مي  امام-12
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@@@@Šßc@åß@óšÓ@bß@óÜÇL@@@@ÈÏ@åß@‰Č†Óë@@@@@@bèníc@áØi@ïöýnia@óÜÇë@LÝ

Éİm@@ŽpŠßc@a‡g@Ûa@òÓŠÐÛaLk£@@ŽpìÇ…@a‡gë@. 
@@@@@@@@@@@@@óÜÇ@bäÛa@Éànua@ægë@LŠ@áni‰ìy@ægë@Lánš@ánÜàçc@æg

án–Øã@òÏb’ß@µg@án÷uc@ægë@LánäÈ@âbßgN@ @
á×ÌÛ@bic@ü@AáØÔy@óÜÇ@…bè¦aë@Lá×Š–äi@æëŠÄnäm@bßA@ @

@@@@@@@ßìí@õbu@å÷Û@aìÏ@LáØÛ@ÞˆÛa@ëc@pì½a@ïČäîmdîÛë@ïL@@@@@îi@åÓŠÐîÛ@
ÞbÓ@áØnjz–i@bãcë@LáØäîiëLr×@Ë@áØië@N@ @

@@@@@@@@@@@@@@æc@bĆjvÇ@îÛëc@Lá×ˆz’m@òî»@üë@LáØÈà¯@åí…@bßc@Lánãc@
@@@âbÌİÛa@ñbÐ¦a@ìÇ†í@òíëbÈßL@@@@@@@@@bãcë@LõbİÇ@üë@òãìÈß@Ë@óÜÇ@éãìÈjnîÏ@

@@á×ìÇ…cM@@@@bäÛa@òČîÔië@âý⁄a@òØíŠm@ánãcëM@@@@@@åß@òÐöb@ëc@òãìÈ½a@µg@
ŞïÜÇ@æìÐÜn¥ë@Ç@æìÓČŠÐnnÏ@LõbİÈÛaN@ @

@@™‰@ðŠßc@åß@áØîÛg@xŠ±@ü@éãgĆó@Á‚@üë@Léãì™Šm@
pì½a@ïÛg@Öü@bãc@bß@kyc@ægë@LéîÜÇ@æìÈànvnÏN@ @

ŠØãc@ bß@ áØnÏČŠÇë@ Lxbv§a@ áØn¤bÏë@ LlbnØÛa@ áØnČ‰…@ †ÓL@
ánv©@bß@ánËìëLÅÔîní@áöbäÛa@ëc@Ázäí@óàÇþa@æb×@ìÛ@ACN  

چه مقدر نموده و بر اينكه مرا با شما آزمايش خدا را بر آن«
كنيد و  نمايم كه اگر فرمانتان دهم، اطاعت نمي نموده، ستايش مي

  .كنيد اگر شما را فرا بخوانم، اجابت نمي
 شويد رويد، و مشغول مي اگر به خود واگذاشته شويد، فرد مي

 اگر. كنيد افتيد و حركت نمي اگر با شما جنگ شود، به زمين مي و



 

 ١٢٢ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١٢٢ قــ

كنيد و اگر از شما  مردم بر امامي اتفاق كنند، شما اعتراض مي
  .كشيد نظري خواسته شود، خود را كنار مي

به . كنيد، مرگ و ذلّت بهرة شماست براي حق خود جهاد نمي
 از شما - كه خواهد آمد -كه هر روز مرگ من بيايد ! خدا سوگند

  .شوم و فقط اندك زماني با شما خواهم بود جدا مي
آيا ديني نيست كه شما را گردهم آورد، ! ا را به خدا سوگندشم

و غيرتي نيست كه شما را تحريك كند؟ آيا جاي تعجب نيست 
خواند و آنها بدون آن  نام و نشان را فرا مي كه معاويه، جفاكاران بي

كنند و من شما  كه كمك و بخششي دريافت نمايند، او را ياري مي
خوانم در حالي   فرا مي– اسالم هستيد  كه باقي مانده مردم بر–را 

دهم، اما شما از من  كنم و چيزي به شما مي كه شما را كمك مي
  !كنيد؟ شويد و با من اختالف مي متفرق مي

شويد كه بر ناخشنودي  پسنديد و نه ناخشنود مي فرمان مرا نمي
  .گردهم بياييد، و من دوستدارم كه مرگ را مالقات كنم

به شما آموختم و حجت را بر شما تمام  را - قرآن -كتاب 
دانستيد، به شما آموختم و آنچه ناگوارا بود،  كردم، آنچه را كه نمي

آمد و يا فرد خواب بيدار  ولي اگر كور پايين مي. برايتان گوارا شد
  .1»!شد مي

                                                 
١٨١ (١٠/٦٧) ١.( 



 

 ١٢٣ 

 ١٢٣  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

@D@@òÈàna@bäÛa@bèíc@@Láèãa†ic :فرمايد   و در جاي ديگري مي     -13

@@áØßý×@Láçúaìçc@òÐÜn‚½a@@@@@Éàİí@áØÜÈÏë@Llý–Ûa@Čá–Ûa@ïçìí@

õa†Çþa@áØîÏ. 
@@@@@@@@@@@@ánÜÓ@ÞbnÔÛa@õbu@a‡hÏ@Loî×ë@oî×@Ûba@¿@æìÛìÔm@Z@@ð†îy

…bîyA@ @
@@@@@@@@@@@@ÝîÛbÇc@Lá×bbÓ@åß@kÜÓ@aa@üë@Lá×bÇ…@åß@ñìÇ…@pČŒÇ@bß

Þìİ½a@åíŞ†Ûa@ð‡@ÊbÏ…@LÝîÛb™diN@ @
†¦bi@üg@Õ§a@Ú‰†í@üë@LÝîÛˆÛa@áîšÛa@Éä¹@ü@N@ @

@@@…@†Èi@‰a…@ðc@@@@@@@@@@‰ëŠÌ½a@LæìÜmbÔm@ð†Èi@âbßg@Čðc@Éßë@LæìÈä·@á×‰a
@@@@@@@@@@@@åßë@Lkîþa@áèÛbi@aë@‹bÏ@†ÔÏ@áØi@‹bÏ@åßë@Lêì·‰ŠË@åß@aë

Ý•bã@ÖìÏdi@óß‰@†ÔÏ@áØi@óß‰N@ @
@@@@@@@@@@@†Çëc@üë@Lá×Š–ã@¿@Éàc@üë@LáØÛìÓ@ÖČ†•c@ü@aë@ozj•c

áØi@ë†ÈÛaN@ @
áØÛbrßc@Þbu‰@âìÔÛa@_áØČj@bß@_á×úaë…@bß@_áØÛbi@bßN@ @

ìÓcüÕy@Ë@¿@bĆÈàë@LÊ‰ë@Ë@åß@òÜÐËë@LáÜÇ@Ìi@_ACN@ @

هايتان  هايتان گردهم آمده، اما خواسته اي مردماني كه جسم و بدن«
كند ولي  سخن شما سنگ سخت را متالشي مي! مختلف است

  .شود كه دشمن به شما چشم طمع بدوزد كردارتان باعث مي
يم ولي وقتي كن گوييد كه چنين و چنان مي در مجالس مي

برگرديم كه : گوييد رسد، مي زمان جنگ و زمان نبرد فرا مي



 

 ١٢٤ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١٢٤ قــ

  .طرف هستيم بي
 و هر كس به ،هر كس شما را فراخواند، موفق نخواهد شد

بالي شما گرفتار شود، همواره قلبش مشغول خواهد بود، ولي 
خوار از ستم . بيماري شما انحراف و اشتباه است. شود راحت نمي

  .توان يافت  بود، و حق را جز با تالش نميامان نخواهد در
كنيد، از كدام ديار دفاع خواهيد  اگر از ديار خودتان دفاع نمي

به خدا ! و بعد از من، در كنار كالم امام خواهيد جنگيد؟! كرد؟
ايد و  فريب خورده كسي است كه شما او را فريب داده! سوگند

پيكاني به  تير بيسوگند كه ! هر كس شما را به دست آورد، به خدا
دست آورده است و هر كس شما را به سوي دشمن پرتاب كرد 

  .به راستي كه تيري پرتاب كرده كه پيكان ندارد
كنم و به  كه ديگر سخن شما را تصديق نمي! به خدا سوگند

  .كنم كمك و ياري شما اميد ندارم و دشمن را بوسيلة شما تهديد نمي
ت؟ آن قوم مرداني مثل شما را چه شده؟ دوا و داروي چيس

  .شما هستند
غافل هستيد و پرهيزگاري نداريد . زنيد بدون آگاهي حرف مي

  .1»!ورزيد؟ و به آنچه حق نيست، طمع مي
                                                 

٢٩ (٢/١١١) ١.( 



 

 ١٢٥ 

 ١٢٥  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

كند تا دانشي يا حديثي   به چنين افرادي اعتماد مي آيا علي
و يا چيز ديگري را به آنها بياموزد؟ آيا درست است كه انسان به 

و كساني را ترك كند كه ! ين كساني افتخار كند؟بودن به چن منتسب
  اند؟  و ستوده نها را پاك دانسته آ  و عليص خدا و پيامبر

خيـزد و از يـارانش         در جاي ديگـري بـه پـا مـي            امام -14
خواهد تا بـراي جنـگ بـا اهـل شـام حركـت كننـد و چنـين                     مي
@D@@@@@@@ã†Ûa@ñbî§bi@ánî™‰c@LáØibnÇ@oà÷@†ÔÛ@LáØÛ@ČÒc@@åß@bî :فرمايد  مي

@@@@@@@@@@@@á×ë†Ç@…bèu@µg@áØmìÇ…@a‡g@LbÐÜ@ŒÈÛa@åß@ČÞˆÛbië@LbĆ™ìÇ@ñŠŁa

ñŠØ@¿@ÞìçˆÛa@åßë@LñŠàË@¿@pì½a@åß@áØãd×@LáØäîÇc@p‰a…. 
@@@@@@@@@@ü@ánãdÏ@LòìÛdß@áØiìÜÓ@ædØÏ@LæìèàÈnÏ@ð‰aìy@áØîÜÇ@wmŠí
@@@@@@@@@@@@@@@LáØi@Þb¹@å×Ši@ánãc@bßë@LïÛbîÜÛa@îv@òÔri@ïÛ@ánãc@bß@LæìÜÔÈm

@@ČŒÇ@ŠÏaë‹@üë@@@@@@@@@@@@@@@@bàÜØÏ@LbèmbÇ‰@ČÝ™@Ýih×@üg@ánãc@bß@LáØîÛg@ŠÔnÐí@
Še@åß@pŠ’nãa@kãbu@åß@oÈºN@ @

@@@@@@@@@@ánãc@lŠ§a@‰bã@ŠÈ@a@ŠàÈÛ@÷jÛ@@A@@@@@Læë†îØm@üë@æë…bØŽm
@@òÜÐË@¿@ánãcë@áØäÇ@âbäí@ü@LæìšÈn·@ýÏ@áØÏaŠc@—ÔnäŽmë

æìÛ‡b‚n½a@aë@kÜË@LæìçbA@ @
ëc@a@áí@A@@@@@@ìÛa@»@ìÛ@æc@áØi@åÃþ@ïãg@@@@†Ó@Lpì½a@flŠznaë@LóË

cŠÛa@xaŠÐãa@kÛb@ïic@åia@åÇ@ánuŠÐãaN@ @
@@Šßa@æg@aëĆõa@@@@@@@@@@@LéàÄÇ@“èäíë@éà§@ÖŠÈí@LéÐã@åß@êë†Ç@åØ¹@



 

 ١٢٦ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١٢٦ قــ

ê‰†•@|ãaìu@éîÜÇ@oČà™@bß@ÑîÈ™@LêŒvÇ@áîÄÈÛ@Lê†Üu@ðŠÐíëN@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ÙÛ‡@ïİÇc@æc@æë…@aìÏ@bãc@bßdÏ@Lo÷‘@æg@Úa‡@åØÏ@oãc

@@@@@@ba@”aŠÏ@éäß@İm@òîÏŠ’½bi@lŠ™@@@@@@@Lâa†Óþaë@†ÇaìÛa@|îİmë@Lâ
õb’í@bß@ÙÛ‡@†Èi@a@ÝÈÐíëN@ @

bäÛa@bèíc@A@ïÜÇ@áØÔy@bßdÏ@LÕy@ïÜÇ@áØÛë@LbÔy@áØîÜÇ@ïÛ@æg
áØîÜÇ@ áØ÷îÏ@ Ïìmë@ LáØÛ@ òzî–äÛbÏ[@LaìÜè£@ ýî×@ áØàîÜÈmë@

@òzî–äÛaë@LòÈîjÛbi@õbÏìÛbÏ@LáØîÜÇ@ïÔy@bßcë@LaìàÜÈm@bàî×@áØjí…dmë
u⁄aë@LkîÌ½aë@†è’½a@¿á×Šße@´y@òÇbİÛaë@Lá×ìÇ…c@´y@òibCN@ @

آيا دنيا را بر آخرت ترجيح . از شما خسته شدم! واي بر شما«
 !خواهيد به جاي عزّت، ذلّت شما را فرا بگيرد؟ دهيد و مي مي

هايتان به  خوانم، چشم تان فرا مي هرگاه شما را به جهاد با دشمن
با شما . درود، گويا در آستانه مرگ هستي اين سو و آن سو مي

ايد و چيزي  شويد و گويا ديوانه شده كنم، گيج مي گفتگو مي
شما مورد اعتماد من نيستيد، تا در هنگام اضطراب به . فهميد نمي

هاي قدرت هستيد كه به شما نياز پيدا  شما روي آورم و نه ستون
ها را گم كرده است،  شما چون شتراني هستيد كه ساربارن آن. شود 

  .گردند مع شوند، از سويي ديگر پراكنده مياز هر سو كه ج
شود  بدترين هيزم آتش جنگ شما هستيد، عليه شما توطئه مي

 اما عصباني ،شود به شما حمله مي. انديشيد اي نمي و شما چاره



 

 ١٢٧ 

 ١٢٧  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

 اما ،ربه بزندضخواهد به شما  خوابد و مي  دشمن نمي.شويد نمي
.  هستيدبريد و در خواب خوش خبري به سر مي شما در كمال بي
  .خوردگان پيروز شدند كه شكست! به خدا سوگند

گمان من دربارة شما اين است كه اگر جنگ ! به خدا سوگند
  .شدت بگيرد شما از فرزند ابوطالب جدا خواهيد شد

دهد كه گوشت او  به خدا سوگند كسي كه به دشمن اجازه مي
توان و را بدرد، استخوانش را بشكند و پوستش او را بكند، بسيار نا

  .ترسوست
كه ! خواهي چنين كسي باش، اما من به خدا سوگند تو اگر مي
دهم و با شمشير، سرش را از تن  اي به دشمن نمي چنين اجازه

كنم و بعد خدا هرچه  هايش را قطع مي كنم و پاها و دست جدا مي
من بر شما حقّي دارم و شما بر من ! اي مردم. كند بخواهد مي
تان باشم و شما  ر شما اين است كه خيرخواهحق من ب: حقي داريد

را نصيحت كنم و سهميه غنيمت را بين شما عادالنه تقسيم كنم و 
به شما بياموزم تا نادان نمانيد و به شما ادب ياد بدهم، اما حق من 
بر شما اين است كه به بيعت خود وفادار باشيد و در حضور و در 

 خواستم، اجابت كنيد هرگاه شما را. پشت سر، خيرخواهم باشيد
  .1»و هرگاه شما را فرمان دادم، پيروي نماييد

                                                 
٣٤ (٢/١٨٩) ١.( 



 

 ١٢٨ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١٢٨ قــ

. ها را امام در مذمت يارانش ايراد كرده است همه اين خطبه
كند، براي  پس آيا كساني كه اين رهبر بزرگ آنها را مذمت مي

سنت و علم به ديگران بيشتر مورد اطمينان  رساندن قرآن و
را ستايش نموده و آرزو نموده كه هستند، يا كساني كه امام آنها 

بود؟ علم، دين را از كجا بايد فراگرفت؟ از  اي كاش با آنها مي
اند؟ پس اي  اند، يا از كساني كه ستايش شده كساني كه مذمت شده

  .كمي انصاف داشته باشيد و كمي تأمل كنيد و بينديشيد! شيعيان



 

 ١٢٩ 

 ١٢٩  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

   دگاه امام عليقرآن و سنت از دي
ن و سنّت ديدگاهي كامالً مخالف با ديدگاه شيعه در مورد قرآ

گويند كه قرآن تحريف  اهل سنت دارد، كتابهاي قديمي شيعه مي
قمي و كليني علي اين ديدگاه از زمان . شده و كم گرديده است

 است، و در تفسير قمي و الكافي  كه تا به حال مطرحمطرح بوده
  . استو بحاراالنوار و غيره بيان شده كه قرآن تحريف شده

و همچنين در مورد سنت ديدگاهي مخالف با اهل سنت ديگر 
» ...تركت فيكم «پذيرند كه مراد از آنچه در حديث  آنها نمي. دارند

  .منظور فقط عترت است: گويند بلكه مي. آمده، سنت است
كنيم  و اينك ما كالم امام را در مورد كتاب و سنت بررسي مي

  .بال اين دو منبع چگونه بوده است در اق تا ببينيم كه موضع امام
  

   دگاه امام علیيم از دي قرآن کر‐الف
@DŞægë@æeŠÔÛa: فرمايد هايش مي  در يكي از خطبه  امام-1

@üë@LéjöaŠË@ïšÔäm@üë@LéjöbvÇ@óäÐm@ü@LÕîàÇ@éäbië@LÕîãc@êŠçbÃ

üg@pbàÜÄÛa@Ñ’Øméi@CN » قرآن دلكش و زيباست، باطن و ظاهر
رسد و  هاي آن به پايان نمي  و ژرف است، شگفتيدرون آن عميق

  .1»توان زدود ها را جز با آن نمي تاريكي
                                                 

١٨ (١/٢٨٨) ١.( 



 

 ١٣٠ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١٣٠ قــ

نمايد، نشانگر آن است كه  اين توصيفي كه ايشان از قرآن مي
 كامالً به قرآن ايمان دارد، به قرآني غير از اين قرآن قائل  امام

  .يابد نيست و قرآن هميشگي همين است كه تغيير نمي
  : البالغه آمده است  نهج و در-2

@D@üc: ايشان قبل از وفات، چنين وصيت فرمود áØÛ@ î•ë

@ †Čàªë@ LbĆ÷î‘@ bi@ aì×Š’mص[@åíˆç@ aìàîÓc@ LénČä@ aìÈČîšm@ ýÏ@

Čâ‡@á×ýë@L´ybj–½a@åíˆç@aë†Óëcë@Låí…ìàÈÛa!CN  
وصيت من به شما اين است كه چيزي را با خدا شريك نكنيد «

اين دو پايه مهم را برپا داريد،  ع نكنيد، را ضايص و سنت محمد
كردن شما از اين دو، بدبختي  اين دو چراغ را برافروزيد و دوري

  .1»!است
اين آخرين سخن اوست كه در آن، ياران و مؤمنان را به سه 

   :كند چيز وصيت مي
 و كتاب ،ص نكردن سنّت پيامبر نورزيدن به خدا، ضايع  شرك

پس علي ادعا نكرده كه . ناميدن اغ دينو سنت را دو پايه و دو چر
قرآن ديگري هم وجود دارد و از كسي نخواسته كه به دوازده امام 
اقتدا نماييد و از آنها پيروي كند، بلكه او هدايت را فقط در اين دو 

                                                 
٢٢٣ (١٥/١٤٣) ١.( 
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چراغ منحصر دانسته و در آستانه مرگ به اين مهم اقرار نموده 
توصيه خود را در كرده و  ترين چيزها توصيه  است و به مهم

  .تمسك به اين دو چراغ هدايت منحصر نموده است
D@oßb•ë@LŠua‹@Šße@æeŠÔÛbÏ:  و در جاي ديگر فرموده است-3

@áèîÜÇ@ åèm‰aë@ LáèÓbrîß@ éîÜÇ@ ˆc@ LéÔÜ@ óÜÇ@ a@ òvy@ LÕbã
@éîjã@œjÓë@Léäí…@éi@âŠ×cë@Lê‰ìã@Čc@LáèÐãc˜@ÕÜ¨a@µg@ÎŠÏ@†Óë@

éi@ô†a@âbØyc@åßCN  
آن امركننده و بازدارنده است، خاموش گوياست، حجت قر

خدا بر خلق خداست و خدا از مردم بر آن عهد گرفته و بدان 
خداوند نورش را كامل نموده و با قرآن، . بند ساخته است پاي

دينش را اكرام كرده است و در حالي كه همه احكام هدايت را در 
  .1»ازگرداندقرآن گرد آورد، پيامبرش را از به سوي خود ب

 بعد از آن كه همه احكام ص پيامبر: در اين سخن عظيم تأمل كنيد
آوري شده بود، وفات نمود پس قرآن قانون كاملي  اسالم در قرآن جمع

  .تواند آيين و قانون وضع كند است و بعد از او كسي نمي
 در بياني ديگر قرآن را چنين توصيف   امام علي-4
@Dbzj@a@æhÏ@Ýjy@éãhÏ@LæeŠÔÛa: نمايد مي aˆç@Ýr¶@aĆ†yc@ÅÈí@@éã

                                                 
١٠/١١٥) ١. 



 

 ١٣٢ 
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@kÜÔÜÛ@bßë@LáÜÈÛa@Éîibäíë@LkÜÔÛa@Éîi‰@éîÏë@L´ßþa@éjjë@L´n½a@a
@Læìbän½a@ëc@æìbäÛa@ïÔië@LæëŠ×ˆn½a@kç‡@†Ó@éãc@Éß@LêË@õýu
@Þì‰@æhÏ@LéäÇ@aìjç‡bÏ@aĆŠ‘@áníc‰@a‡gë@LéîÜÇ@aìäîÇdÏ@aĆ@áníc‰@a‡hÏ

a صÔí@ æb×@Þì@ Zâ…e@ åia@ bí@ A@oãc@ a‡hÏ@ LŠ’Ûa@ Ê…ë@¨a@ ÝàÇa
†•bÓ@…aìuCN  

خداوند هيچ كسي را با چيزي مثل اين قرآن پند نداده است، 
ها و سرچشمه دانش  قرآن ريسمان محكم خداست و بهار دل

پندپذيران . كند است، و جز آن هيچ چيزي قلب را روشن نمي
ه خيري ديديد مردم را اند، پس هرگا اند و فراموشكاران مانده رفته

چون كه . در آن ياري كنيد و اگر شرّي ديديد، از آن دور شويد
نيكي كن و كار بد را رها كن، ! اي فرزند آدم: گفت  ميص پيامبر

  .1»بيني كه تو بخشنده و درستكار هستي آنگاه مي
@D@@@@@æeŠÔÛa@aˆç@æc@aìàÜÇaë :و در اين سخن او بينديش كه فرمود       

@@@@@ü@ðˆÛa@|•bäÛa@ìç@@@@@@@@ü@ðˆÛa@tČ†aë@LÝší@ü@ðˆÛa@ð…baë@L“Ìí
@@@@@@@@@@@@@@@@Læb–Ôã@ëc@ñ…bíŒi@éäÇ@âbÓ@üg@†yc@æeŠÔÛa@aˆç@Ûbu@bßë@LlˆØí

óàÇ@åß@æb–Ôã@ëc@Lô†ç@¿@ñ…bí‹. 
@@@@@@@@@ÝjÓ@†yþ@üë@LòÓbÏ@åß@æeŠÔÛa@†Èi@†yc@óÜÇ@îÛ@éãc@aìàÜÇaë
@@@@@@@@@@LáØöaëþ@óÜÇ@éi@aìäîÈnaë@LáØöaë…c@åß@êìÐ’nbÏ@LóäË@åß@æeŠÔÛa

                                                 
١٠/٣١) ١. 
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@@æhÏ@ĆõbÐ‘@éîÏ@@@@@@@@@@@LÞýšÛaë@ïÌÛaë@LÖbÐäÛaë@ŠÐØÛa@ìçë@Lõa†Ûa@×c@åß@
@@@@@@@@@@@@@@éuìm@bß@éãg@LéÔÜ@éi@aìÛdm@üë@LéČj¡@éîÛg@aìèuìmë@Léi@a@aìÛdbÏ

éÜr¶@µbÈm@a@µg@…bjÈÛaN@ @
@ãc@aìàÜÇaëé@@@@@@@@@æeŠÔÛa@éÛ@ÉÐ‘@åß@éãcë@LÖČ†–ß@ÝöbÓë@LÉÐ’ß@ÉÏb‘@

@@@@@@@@@æeŠÔÛa@éi@Ýª@åßë@LéîÏ@ÉÐ‘@òßbîÔÛa@âìí@@@@@@@éîÜÇ@ÖČ†•@òßbîÔÛa@âìí[@
@@@@òßbîÔÛa@âìí@…bäß@ð…bäí@éãhÏ@Z@@@@@@@@òjÓbÇë@éqŠy@¿@óÜnjß@t‰by@Ý×@æg@üc

æeŠÔÛa@òqŠy@Ë@LéÜàÇN@ @
@êìz–änaë@ LáØi‰@ óÜÇ@ êìÛ†naë@ LéÇbjmcë@ énqŠy@ åß@ aìãìØÏ

á×õaìçc@éîÏ@aì’Ìnaë@LáØöa‰e@éîÜÇ@aìàèmaë@LáØÐãc@óÜÇCN@ @

. دهد كه فريب نميكه اين قرآن اندرزگويي است ! و بدان«
اي است كه  گوينده. كند راهنمايي است كه انسان را گمراه نمي

 همنشيني كند، در حالي بلند اين قرآن  هر كس با.گويد ميندروغ 
يا به : شود كه يا به او افزوده شده يا از او كاسته شده است مي

  .اش كم شده است هدايتش افزوده شده و يا از نابينايي
س كه قرآن را داشته باشد، فقير نيست و هر كس و بدانيد هر ك

هايتان را با آن  پس بيماري. كه قرآن را نداشته باشد، توانگر نيست
ها از آن كمك بگيريد، زيرا قرآن  شفا بخشيد و براي رفع بدبختي

 نجات ،از بزرگترين بيماري كه كفر و نفاق و گمراهي است
خواهيد و با دوستي آن  پس با آن از خدا ب.بخشد دهد و شفا مي مي



 

 ١٣٤ 
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اي براي خواستن از مردم  و قرآن را وسيله. به خدا روي آوريد
قرار ندهيد، و چيزي مانند قرآن وجود ندارد كه بندگان با آن به 

  .خدا روي آورند
كند و شفاعت آن پذيرفته  و بدانيد كه قرآن شفاعت مي

هر كس كه قرآن برايش شفاعت كند، شفاعتش پذيرفته : شود مي
كار مانده، قرآن  شدن به قرآن بي  و هر كس كه با مشغول،گردد مي

اي ندا  زيرا در روز قيامت ندا دهنده. كند روز قيامت او را تأييد مي
آگاه باشيد كه هر كس زراعت نموده و زميني را ! هان: دهد مي

كاشته است، در مورد زراعت و سرانجام كارش گرفتار خواهد شد 
پس از پيروان قرآن باشيد و آن را به عنوان . به جز كاوشگران قرآن

دليلي به پروردگارتان ارائه دهيد و با آن خودتان را نصيحت كنيد، 
  .1»هاي خود را به آن عرضه داريد و ديدگاه

آيا امكان دارد كه اين امام يا يكي از فرزندانش، كوچكترين 
يا شدن آن بگويند؟ آ سخني دربارة تحريف قرآن و يا كم و اضافه

چنين چيزي معقول است؟ آيا وقت آن فرا نرسيده كه به 
زنند نگاهي دوباره بيندازيم  هايي كه دم از تحريف قرآن مي روايت

و از تحريف و قائالن به آن اظهار بيزاري نماييم و به چشمه زاللي 
                                                 

١٧٧ (١٠/١٨) ١.( 



 

 ١٣٥ 
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  كردند، برگرديم؟ كه علي و فرزندانش از آن استفاده مي
D@µbÈm@a@lbnØi@bäîÜÇ@áØÛë :ايدفرم  در بياني ديگر مي  امام-5

@éÛì‰@òäëصénäÛ@“ÈäÛaë@LéÔ¡@âbîÔÛaë@CN »كتاب خدا و  ما بايد
  .1»سنت پيامبرش را در ميان شما زنده كنيم و حق آن را بجا آوريم

@D@lbnØi: فرمايد و باز يارانش را توصيه نموده و مي áØîÜÇë

’Ûaë@ L´j½a@ ‰ìäÛaë@ L´n½a@Ýj§a@ éãhÏ@ La@LÉÓbäÛa@ðŠÛaë@ LÉÏbäÛa@ õbÐ
@ÍíŒí@ üë@ LâbÔîÏ@ ČxìÈí@ ü@ LÕÜÈnàÜÛ@ ñbväÛaë@ LÙČànàÜÛ@ òà–ÈÛaë
@LÖ†•@éi@ÞbÓ@åß@ LÉàÛa@xìÛëë@ L…ŠÛa@ ñŠr×@ éÔÜ±@üë@ LknÈnîÏ

Õj@éi@ÝàÇ@åßëCN  
به كتاب خدا تمسك بجوييد، زيرا آن ريسمان محكم الهي، «

هر كس . واراستاي سودمند و نوشيدني گ نور آشكار، شفادهنده
بدان تمسك بجويد، مصون خواهد بود و هر كس بدان چنگ زند، 

. گشتن نياز داشته باشد شود تا به راست كج نمي. يابد نجات مي
هر چند تكرار شود، كهنه . شود تا به راه آورده شود منحرف نمي

 و هر ،هر كس با زبان آن سخن بگويد، راست گفته. گردد نمي
  .2»يشي گرفته استكس بدان عمل كند، پ

  .بر شماست كه همواره بدان پايبند باشيد
                                                 

٩/٢٥٩/١٧٠) ١. 
١٥٦ (٩/٢٠٣) ٢.( 



 

 ١٣٦ 
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پس آيا مخالفان، آن را . به راستي كه اين وصيتي گرانبهاست
  فهمند؟ مي

 اعتراض كردند كه چرا به جاي   وقتي كه خوارج به امام-6
D@@bČãg: قرآن افراد را حكم قرار داده است، خطاب به آنها فرمودند

b¸gë@LÞbuŠÛa@áØ−@‰ìİß@Á@ìç@b¸g@æeŠÔÛa@ aˆç@LæeŠÔÛa@bäàØy@
@éäÇ@Õİäí@ b¸gë@LæbºŠm@åß@éÛ@ Č†i@üë@LæbÜi@Õİäí@ü@L´nÏ†Ûa@´i
@ÕíŠÐÛa@ åØã@ @ LæeŠÔÛa@ bääîi@ áØ−@ æc@ µg@ âìÔÛa@ bãbÇ…@ b½ë@ LÞbuŠÛa

@a@lbn×@ åÇ@ïÛìn½aـÝöbÓ@ åß@ ČŒÇ@ µbÈm@a@ ÞbÓ@ †Óë@ LZ ﴿β Î* sù 

÷Λä⎢ ôãt“≈ uΖs? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ﴾N) 59: النساء(,@a@µg@êČ…ŠÏ@

@áØy@ a‡hÏ@ Lénäi@ ˆdã@ æc@ ÞìŠÛa@ µg@ êČ…‰ë@ LéibnØi@ áØ−@ æc
a@ lbn×@ ¿@ Ö†–ÛbiLyc@ åzäÏ@i@ bäÛa@ Õ@òäi@ áØy@ ægë@ Lé

@a@Þì‰صbèi@áçüëcë@bäÛa@Õyc@åzäÏ@CN  
داديم، بلكه قرآن را حكَم و داور ما افراد را داور و حكَم قرار ن«

ها و اوراق نوشته شده است،  قرار داديم، اين قرآن در مصحف
گويد و بايد كسي آن را بيان كند و افراد از آن سخن  سخن نمي

وقتي آنها از ما خواستند تا قرآن را ميان همديگر داور قرار . بگويند
وي دهيم، نخواستيم آن گروهي باشيم كه از كتاب خدا ر

*βÎ﴿ :فرمايد گردانند، خداوند متعال نيز مي برمي sù ÷Λä⎢ ôã t“≈ uΖs? ’Îû &™ó© x« 

çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ﴾N) و هرگاه در چيزى نزاع « ).59: النساء
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با رجوع به (و پيامبر) با عرضه به قرآن(داشتيد، آن را به خدا
  .»)و از آنها داورى بطلبيد( بازگردانيد )سنّت نبوي

برگرداندن آن به خدا يعني اينكه كتاب او را داور و حكَم قرار 
دهيم و ما از همه مردم به آن سزاوارتريم و اگر به سنت پيامبر 

تريم  حكم شود، ما از همه مردم به آن سزاوارتر و شايسته
  .1»هستيم

در اينجا امر شده كه همه مسايل فقط به كتاب و سنّت 
 حاكم قرار - هر كسي كه باشند -افراد برگردانده شوند، نه اينكه 

داده شوند؛ و فقط بايد قرآن و سنّت را داور و حكَم قرار داد و به 
آن مراجعه كرد، چون تنها منبع شريعت فقط قرآن و سنت 

دارم و گذاري  علي نفرمود كه من حق تشريع و قانون. باشند مي
از آن فراتر ام دليلي است كه جايز نيست كسي  آنچه من انجام داده

كرد با استناد به قرآن و سنت آن را  برود، بلكه علي هركاري مي
» ...ما به آن سزاوارتريم«: فرمايد سپس بنگريد كه مي. داد انجام مي
دهد و بلكه او   قرار نميص  خودش را در جاي پيامبر پس او

  . پيروي نمايدص كوشد تا از پيامبر مثل هر مسلمان ديگري مي
@D@Lá×†Èi: مايدفر  و مي-7 bß@ ë@ LáØÜjÓ@ bß@ djã@ æeŠÔÛa@ ¿

                                                 
١٢٥ (٨/١٠٣) ١.( 
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áØäîi@bß@áØyëCN » قرآن خبر پيشينيان و كساني كه بعد از شما در
  .1»آيند و حكم آنچه در ميان شماست، ذكر شده است مي

  

   دگاه اماميسنّت نبوی از د
اي از   بود و اينك پاره- قرآن –آنچه گفته شد درباره كتاب 

  : كنم  را در مورد سنّت نيز به شما ارائه مي هاي امام علي گفته
 عبداهللا بن عباس را براي گفتگو با خوارج   وقتي امام-1

@DæeŠÔÛbi@áèà•b¥@üL@æeŠÔÛa@æhÏ: فرستاد، به او چنين توصيه نمود

æìÛìÔíë@ÞìÔm@Lêìuë@ë‡@Þb»@NNN@åÛ@áèãhÏ@LòäÛbi@áèvuby@åØÛë
bĆ–îª@bèäÇ@aë†¯CN  

توان  ه قرآن مجادله مكن، زيرا از قرآن ميبا آنها بوسيل«
گويي و آنها جوابي  هاي مختلفي كرد، تو چيزي مي برداشت

بلكه با سنت با آنان مجادله كن زيرا آنها پاسخي براي ... دهند  مي
  .2»آن نخواهند داشت

كند؟ و معني  چرا ابن عباس بوسيله سنّت با آنها مجادله مي
  نجا چيست؟ در اي- در مقابل قرآن –سنت 

 را منبعي ص ، سنّت پيامبر اش اين نيست كه امام آيا معني

                                                 
٣١٩ (١٩/٢٢٠) ١.( 
٧٧ (١٨/٧١) ٢.( 



 

 ١٣٩ 

 ١٣٩  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

گويد كه بايد آن را داور  آورد و مي براي مراجعه به حساب مي
سنّت است كه شك شكاكان در قرآن را : گويد قرار دهيم؟ و مي

  .زدايد مي
@D@@@@@kîþa@Ùîjäi@ČdnÏ: كنـد    و چنين نصيحت و ارشاد مي      -2

Šèþa ص@@éîÏ@æhÏ@L@@@@@@@@@@@@@@kycë@LôČŒÈm@å½@õaŒÇë@Lódm@å½@ñìc@
@@@@@@@@@@@@@@ë@LbĆàšÓ@bîã†Ûa@ášÓ@LêŠqþ@Č—nÔ½aë@Léîjäi@ïdn½a@a@µg@…bjÈÛa
@@@@@@@@@@@@@@@LbĆäİi@bîã†Ûa@åß@áè–¼cë@LbĆz’×@bîã†Ûa@Ýçc@ášçc@LbÏŠ@bçŠÈí
@@@@@@@@@@@@@@@bĆ÷î‘@œÌic@µbÈm@a@æc@áÜÇë@LbèÜjÔí@æc@óidÏ@bîã†Ûa@éîÜÇ@o™ŠÇ

LêŠÔzÏ@bĆ÷î‘@ŠÔyë@LéšÌidÏĆ÷î‘@ŠČÌ•ë@êŠČÌ–Ï@b. 
@ŠČÌ•@bß@bäàîÄÈmë@LéÛì‰ë@a@œÌic@bß@bäČjy@üg@bäîÏ@åØí@@ìÛë

éÛì‰ë@a[µbÈm@ @ bÓbÔ‘@ éi@ óÐØÛ@LµbÈm@ a@ Šßc@ åÇ@ ñČ…bªë@@A
æb×@ †ÔÛë ص@Ñ–±ë@ L†jÈÛa@ òÜu@Ü¯ë@ L‰þa@óÜÇ@Ý×dí@

Ò…Šíë@Lð‰bÈÛa@‰bà§a@k×Šíë@ Léiìq@ ê†îi@ÉÓŠíë@LéÜÈã@ ê†îi@LéÐÜ@
énîi@lbi@óÜÇ@Ûa@æìØíëLÞìÔîÏ@Šíëb–nÛa@éîÏ@æìØnÏ@@Z@òãýÏ@bíM

éuaë‹c@ ô†ygM@bîã†Ûa@ pŠ×‡@ éîÛg@ pŠÄã@ a‡g@ ïãhÏ@ LïČäÇ@ éîjČîË@
@kycë@LéÐã@åß@bçŠ×‡@pbßcë@LéjÜÔi@bîã†Ûa@åÇ@ŠÇdÏ@LbèÏ‰b‹ë
@bç†ÔnÈí@ üë@ LbĆ‘bí‰@ bèäß@ ˆ‚ní@ ýîØÛ@ LéîäîÇ@ åÇ@ bènäí‹@ kîÌm@ æc

ë@ LaĆ‰aŠÓ@åÇ@ bè–‚‘cë@ LÐäÛa@ åß@ bèuŠdÏ@ LbĆßbÔß@ bèîÏ@ ìuŠí@ü
Š–jÛa@åÇ@bèjČîËë@LkÜÔÛaCN  

 الگو قرار بده، زيرا او بهترين ص پيامبر پاك خود را«



 

 ١٤٠ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١٤٠ قــ

ترين بنده نزد خداوند كسي است كه پيامبر را  الگوست، و پسنديده
به دنيا آمد . نمايد الگوي خويش قرار داده است و به او اقتدا مي

اهل دنيا نسبت به دنيا متنفرتر  ن چشم ندوخت، از همةولي به آ
تر بود، دنيا به او عرضه  بود و از همه اهل دنيا شكم او از دنيا خالي

شد اما او آن را نپذيرفت و دانست كه خداوند دنيا را مبغوض 
داشته، پس او نيز آن را ناپسند شمرد و چيزي را كه خدا حقير 

زي را كه خدا ناچيز دانسته بود، دانسته بود، حقير دانست و چي
  .ناچيز دانست

اگر ما هيچ كار ناپسندي نكنيم جز اينكه چيزي را دوست 
اند و چيزي را بزرگ  بداريم كه خدا و پيامبرش آن را ناپسند داشته

اند، همين براي  بداريم كه خدا و پيامبرش آن را ناچيز دانسته
 پيامبر گرامي. است ما و مخالفت ما با فرمان خدا كافي  بدبختي
نشست،  خورد، چون بنده مي نشست و غذا مي  روي زمين ميص
زد، برخي اوقات بدون پاالن سوار  يش را خودش وصله ميلباسها

كرد، روزي  شد و كسي را پشت سر خود سوار مي مركب مي
اي : اش آويزان بود كه عكس داشت، فرمودند اي بر در خانه پرده

 اين پرده را از نگاه من دور كن، – يكي از همسرانش –فالني 
هاي آن به يادم  كنم دنيا و فريبندگي چون وقتي به اين پرده نگاه مي

گرداند و دوست داشت كه  پس او از ته قلب از دنيا روي. آيد مي



 

 ١٤١ 

 ١٤١  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

زيبايي دنيا از نگاه او پنهان شود تا لوازم و اسبابي از آن را فرا نگيرد 
و به . كه در آن ماندگار خواهد ماندو درباره دنيا به اين باور نرسد 

آن اميد نبندد، بنابراين محبت دنيا را از وجودش دور كرد و آن را از 
  .1»قلبش بيرون آورد و دنيا را از ديد خود پنهان نمود

زدن به سنت و مداومت بر آن و  اين وصيتي است براي چنگ
يچ  پيروي نمود و هص ايست به اينكه فقط بايد از پيامبر توصيه

 مشاركت ندارد و مقتدا تنها ص كسي در اين مقام با ايشان
  !اوست
اي بـه مالـك        بعد از آنكه به خالفت رسيد، در نامه          امام -3
، اميد اسـت    كنم مي برايت ذكر كه آن را      چنين نوشت   النخعي اشتر

 حـاكم    در آن تدبر كنى و آنرا در جاى خود بگذارى، زيـرا او            
D@@@@@@@@@@bèi@ÝàÇ@ò§b•@òČä@œÔäm@üë: بود شهرهازمان و امير تمامى     

‰ë†•òîÇŠÛa@bèîÜÇ@ozÜ•ë@LòÐÛþa@bèi@oÈànuaë@Lòßþa@êˆç@. 
@@@@@@@@@@@@Šuþa@æìØîÏ@LåäÛa@ÙÜm@ï™bß@åß@õï’i@Ššm@éČä@åq†¤@üë
@@@@@@@@@@@@@@@LõbàÜÈÛa@ò‰a†ß@Šr×cë@Lbèäß@ošÔã@b¾@ÙîÜÇ@‰‹ìÛaë@LbèČä@å½

@õbàØ§a@ò’ÓbäßëL@@@@@@@@@@@@gë@LÚ…ýi@Šßc@éîÜÇ@|Ü•@bß@oîjrm@¿@@@@@bß@òßbÓ
ÙÜjÓ@bäÛa@éi@âbÔnaNN@ @

                                                 
٩/٢٣٢) ١. 



 

 ١٤٢ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١٤٢ قــ

@µg@ùŠßa@ õýi@åČàšm@üë@ LóÜic@ bß@ áèäß@ùŠßa@ÝØÛ@ÒŠÇa@ áq
éöýi@òíbË@æë…@éi@æŠČ–Ôm@üë@LêËL@µg@ùŠßa@ÒŠ‘@ÙãìÇ†í@üë@

@ŠÌ–nm@æc@µg@ùŠßa@òÈ™@üë@LaĆÌ•@æb×@ bß@éöýi@åß@áÄÈm@æc
í@ bß@ éÛì‰ë@ a@ µg@ ……‰aë@ LbĆàîÄÇ@ æb×@ bß@ éöýi@ åß@åß@ ÙÈÜš

@Čkyc@âìÔÛ@éãbzj@a@ÞbÓ@†ÔÏ@L‰ìßþa@åß@ÙîÜÇ@éjn’íë@Llìİ¨a

áç…b‘‰g@ Z﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u™ (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’ Í< 'ρé&uρ 

Íö∆ F{$# óΟä3ΖÏΒ ( β Î* sù ÷Λä⎢ôã t“≈ uΖs? ’Îû &™ó© x« çνρ –Šãsù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ ﴾N) ءالنسا :

59.(, @ˆþa@ ÞìŠÛa@ µg@ …ŠÛaë@ Léibn×@ áØz¶@ ˆþa@ a@ µg@ Č…ŠÛbÏ

òÓŠÐ½a@Ë@òÈßb¦a@énäiN@ @
@òßìØy@ åß@ LÙßČ†Ôm@ å½@ óšß@ bß@ Š×ˆnm@ æc@ ÙîÜÇ@ kuaìÛaë

bäîjã@åÇ@Šqc@ëc@LòÜ™bÏ@òČä@ëc@LòÛ…bÇ ص@La@lbn×@¿@òšíŠÏ@ëc@L
ÐäÛ@ †èn£ë@ LbèîÏ@ éi@ bäÜàÇ@ bàČß@p†çb‘@ b¶@ð†nÔnÏ@bß@ Êbjma@¿@Ù

@LÙîÜÇ@ïÐäÛ@òv§a@åß@éi@oÔqìnaë@Laˆç@ð†èÇ@¿@ÙîÛg@p†èÇ

bçaìç@µg@ÙÐã@ÊČŠm@†äÇ@òÜÇ@ÙÛ@æìØm@ýîØÛCN  
و سنّت نيكويي را كه گذشتگان اين امت به آن عمل «

 شد،  لفت گرديد و بوسيله آن رعيت اصالحنمودند و سبب اُ
  .هرگز نقض مكن

كند،  اي گذشته زيان وارد ميه و سنتي تازه كه به آن سنت
زيرا گناه نقض سنّت برگردن تو خواهد بود و پاداش . ايجاد مكن



 

 ١٤٣ 

 ١٤٣  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

دادن  براي سامان. گذاري كرده است برد كه سنّت را پايه را كسي مي
به امور سرزمين خود و برپاداشتن آنچه بوسيلة آن پيشينيان به 

 حكما اند، زياد با علما مسائل را بررسي كن و با صالح رسيده
سپس بايد بداني كه مشكل و گرفتاري هر كس . مباحثه كن

چيست و گرفتاري او را به گردن كسي ديگر نيندازي، و نبايد 
جايگاه و شرافت كسي باعث شود تا گرفتاري كوچك او برايت 

بودن مقام كسي سبب شود  بزرگ جلوه كند و همچنين نبايد پايين
ماري، امور مشتبه و تا بال و گرفتاري بزرگ او را كوچك بش

: فرمايد مشكل را به خدا و پيامبرش برگردان، چون خداوند مي
﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#þθ ãΨtΒ#u™ (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’ Í<'ρ é&uρ Íö∆ F{$# óΟä3ΖÏΒ ( 

β Î* sù ÷Λä⎢ ôã t“≈uΖs? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Šãsù ’n< Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ ﴾N) 59: النساء.(  
و ! اطاعت كنيد خدا را! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«

و هرگاه ! را) حكما و علما(اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو االمر 
در چيزى نزاع داشتيد، و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به 

 )با رجوع به سنّت نبوي(و پيامبر) با عرضه به قرآن(خدا
  .»)بطلبيدو از آنها داورى (بازگردانيد 

 برگرداندن به خدا تمسك به كتاب خداست و برگرداندن به پيامبر
  .سنت اوست كه باعث وحدت و مانع تفرقه استبه  تمسك ص



 

 ١٤٤ 
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 بايد حكومت عادالنه، سنّت خوب پيشينيان و احاديث پيامبر
اي كه ما   و فرايض قرآن را به يادآوري و به آنچه مشاهده نمودهص

ا كني و بكوشي تا از آنچه تو را بدان متعهد ايم، اقتد بدان عمل كرده
هاي  ام كه اگر به سوي خواسته ام و بر تو اتمام حجت كرده نموده

  .1اشته نباشي، پيروي كنويزي دآ ي دستتنفس خود شتاف
  

  رهنمودهای نامه امام
سنت يعني راه و روش، پس او . را نقض مكن...  سنّت -الف

ند كه سنت نيكويي را كه ك عامل و فرماندار خود را توصيه مي
پس خروج از . اند، نقض نكند خلفاي پيش از او بر آن بوده

  .اند، جايز نيست هايي كه خلفا در آن زمان بدان عمل كرده سنّت
 امام نفرمود كه مهمترين مسئله عترت است، با اينكه به آيه -ب

  .استدالل كرد و به اين استدالل نياز داشت
  .قرآن و سنت: مصدر بزرگ برگرداندتمامى امور را به دو  -ج
 در بند اخير كارهاي خود را با خلفاي گذشته به هم ربط -د

  .»...آنچه ما به آن عمل نموديم«: داد و فرمود

                                                 
 . و بعد از آن١٧/٤٧) ١



 

 ١٤٥ 

 ١٤٥  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

   دگاه امام علیيدعا از د
دعا عبادتي است كه انجام دادن آن براي غير خدا جايز نيست، و 

ا براي دعا و تبرّك جستن از توسل نامشروع در دعا، رفتن به قبره
روند  بديهي است كه افرادي به قبرهاي ائمه مي. باشد آن جايز نمي

تا آنجا دعا كنند و از ائمه بخواهند كه زيان را از آنان دور نمايند، به 
اينها كارهايي .  برسند و نيازها را برآورده سازندها زده فرياد مصيبت

ا ائمه اهل بيت مخالفت هستند كه شيعه از طريق انجام آن، ب
   : در اين مورد توجه كنيد اند، و اينك به ديدگاه امام نموده
@Dòuby@éãbzj@a@µg@ÙÛ@oãb×@a‡gL:  فرمودند  امام علي-1

@ éÛì‰@ óÜÇ@ ñý–Ûa@ òÛd¶@ c†ibÏص@a@ æhÏ@ LÙnuby@ Ý@ áq@ L
ôŠþa@Éä¹ë@bàça†yg@ïšÔîÏ@L´nuby@Þdí@æc@åß@âŠ×cCN  

 ص استي حاجتي از خدا بخواهي، ابتدا بر پيامبرهرگاه خو«
زيرا خداوند بسي . درود بفرست سپس حاجت خود را بخواه

بزرگوارتر از آن است كه دو حاجت از او خواسته شود و او يكي 
  .1»را برآورده سازد و ديگري را برآورده نكند

كند   كسي را كه حاجتي دارد اينگونه راهنمايي مي امام علي
كند كه به قبر   سفارش نمي، درود بفرستدص دا بر پيامبركه ابت

                                                 
٣٦٧ (١٩/٢٧٩) ١.( 



 

 ١٤٦ 
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  . و يا به قبرهاي انبياء و اولياء پناه ببردص پيامبر
@D@@æc@áÜÇaë:  فرمودنـد    و در وصيت خود به امام حـسن        -2

@@@@@@@@@@@@ÝÐØmë@LõbÇ†Ûa@¿@ÙÛ@æ‡c@†Ó@‰þaë@paìàÛa@åöaŒ@ê†îi@ðˆÛa
@@@@@@é»më@LÙîİÈîÛ@éÛdm@æc@ÚŠßcë@Lòibu⁄bi@ÙÛ@@@@ÝÈ¯@ë@LÙ»Û@

éîÛg@ÙÛ@ÉÐ’í@åß@µg@Ù÷vÜí@ë@LéäÇ@Ùjv°@åß@Ùäîië@éäîi. 
@ÙzšÐí@ë@LòàÔäÛbi@ÙÜubÈí@ë@LòiìnÛa@åß@pdc@æg@ÙÈä¹@ë
@Ù’Óbäí@ ë@ Lòibã⁄a@ÞìjÓ@¿@ÙîÜÇ@ …†’í@ ë@ LòzîšÐÜÛ@o™ČŠÈm@æg
@Lòäy@kãˆÛa@åÇ@ÙÇëŒã@ÝÈu@Ýi@Lò»ŠÛa@åß@Ùíûí@ë@LñŠíŠ¦bi

yë@Llbn½a@lbi@ÙÛ@|nÏë@LaĆŠ’Ç@Ùnäy@kyë@Lñ†yaë@Ùn÷î@k
@LÚaì¬@ áÜÇ@ énîubã@ a‡gë@ LÚa†ã@ É@ éní…bã@ a‡hÏ@ LlbnÈnüa@ lbië
@LÙßìàç@ éîÛg@pìØ‘ë@ LÙÐã@pa‡@ énrricë@ LÙnub¡@ éîÛg@oîšÏdÏ
@éöbİÇg@óÜÇ@‰†Ôí@ü@bß@én»‰@åöaŒ@åß@énÛdë@LÙiëŠ×@énÐ’Ønaë

êŽË[•ë@L‰bàÇþa@Þì@åß@Öa‹‰þa@òÈë@Læa†iþa@òzCN@ @
هاي آسمان و زمين در دست اوست به  كسي كه گنجينه! بدان«

تو اجازه داده تا او را بخواني و تضمين نموده كه دعايت را اجابت 
كند، تو را امر كرده كه از او بخواهي تا عطا كند، از او طلب 
مرحمت كني تا بر تو رحم نمايد، در ميان خودش و بنده چيزي 

اش مانع شود و تو را مجبور نساخته  رار نداده كه ميان خدا و بندهق
  .ي تا براي تو پيش خدا شفاعت كندكه به نزد كسي برو

 و بالفاصله تو را ،اگر گناه كردي، در توبه را برايت باز گذاشته



 

 ١٤٧ 

 ١٤٧  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

اگر در معرض رسوايي قرار بگيري، . دهد به سبب گناه عذاب نمي
 و به ،كند يرفتن توبه سختگيري نمي و در پذ،كند تو را رسوا نمي

نمايد، و تو را از رحمت خود نااميد  علت گناه با تو مناقشه نمي
كشيدن از گناه را نيكي ناميده، هر گناهت را  كند، بلكه دست نمي
دروازة توبه را به . آورد ات را ده برابر به حساب مي  هر نيكي،يكي

 صدايت را رويت گشوده است، پس هرگاه او را صدا بزني،
. شنود شنود هرگاه با او مناجات نمايي، راز و نجوايت را مي مي

 و از مشكالت و ،پس نياز خود را با او در ميان گذار
 و از او بخواه كه مشكالت و ،هايت نزد او شكايت كن ناراحتي
هاي رحمت او بخواه، كه  از گنجينه. هايت را دور سازد ناراحتي

هايي چون طول عمر و  رحمت: ا نداردكسي جز او توان دادن آن ر
  .1»سالمتي و روزي فراوان

و در ميان «: فرمايد به كالم امام بنگريد و توجه كنيد كه مي
اش مانع شود  خودش و بنده چيزي قرار نداده كه ميان خدا و بنده

و تو را مجبور نساخته تا نزد كسي بروي كه براي تو پيش خدا 
اش اين نيست كه   چيست؟ آيا معنيمعني اين كالم» ...شفاعت كند

به هنگام خواستن و دعاكردن، چيزي و يا كسي را ميان خود و 

                                                 
١٦/٨٩) ١. 
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  ها را دور بيندازيد؟ خدا واسطه قرار ندهيد و واسطه
  »...به تو اجازه داده «: فرمايد سپس بنگريد كه مي

پس خداوند به مردم فرمان داده تا از او بخواهند، و ميان خود 
  .اي قرار نداده است اسطهاش هيچ و و بنده
: كند  چنين دعا مي- طلب باران - در نماز استسقاء   امام-3

D@p¤ë@LbäČiaë…@oßbçë@Lbä™‰c@pČËaë@LbäÛbju@oyb–ãa@†Ó@áèÜÛa
@¿@……Ûa@oÜßë@Lbç…üëc@óÜÇ@µbØrÛa@wîvÇ@oČvÇë@LbèšiaŠß@¿

bç…‰aìß@µg@´ä§aë@LbèÈmaŠßA@ @
@òãŁa@´ãc@áy‰bÏ@áèÜÛaòãb§a@´äyëN@ @

bè¦aìß@¿@bèäîãcë@Lbèjçaˆß@¿@bèmy@áy‰bÏ@áèÜÛaN@ @
@@@@@@@@@@bänÐÜnaë@L´äÛa@ia†y@bäîÜÇ@pŠØnÇa@´y@ÙîÛg@bäuŠ@áèÜÛa

÷njàÜÛ@õbuŠÛa@oäØÏ@L…ì¦a@Ýíb«LànÜàÜÛ@ÎýjÛaë@N@ @
âbãþa@ÁäÓ@´y@ÚìÇ†ãL@üc@LâaìČÛa@ÙÜçë@LâbàÌÛa@Éäßë@
@@@ãˆaûm@üë@LbäÛbàÇdi@bãˆaûm@@@@@@lbzÛbi@Ùn»‰@bäîÜÇ@Š’ãaë@Lbäiìãˆi@b

@@@@@@@@@@@@@@†Ó@bß@éi@ïî¤@LbÜiaë@b₣z@LÕãì½a@pbjČäÛaë@LÖ†Ì½a@ÉîiŠÛaë@LÕÈjä½a
pbÏ@†Ó@bß@éi@…Šmë@LpbßN@ @

@@@@@@@@@@@ò÷íŠß@ò÷îäç@Lò×‰bjß@òjî@LòČßbÇ@òČßbm@LòíëŠß@òîîª@Ùäß@bîÔ@áèÜÛa
@@@@@@@@@@@a@bèi@“Èäm@LbèÓ‰ë@aĆŠ™bã@LbèÇŠÏ@aĆŠßbq@Lbènjã@bĆî×a‹@LòÈíŠß@@ÑîÈšÛ

Ú…ýi@åß@oî½a@bèi@ïî¤ë@LÚ…bjÇ@åßN@ @
@k–±ë@Lbã…bçë@ bèi@ðŠ£ë@Lbã…b @ bèi@k’Èm@Ùäß@ bîÔ@áèÜÛa
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@bèi@ ô†ämë@ Lbäî‘aìß@ bèi@ “îÈmë@ Lbã‰b@ bèi@ ÝjÔmë@ Lbäibäu@ bèi
@ÚbíbİÇë@ LòÈaìÛa@ Ùmb×Ši@ åß@ Lbäîyaì™@ bèi@ ´Ènmë@ Lbäî•bÓc

òÜàè½a@ Ù’yëë@ LòÜßŠ½a@ ÙnČíŠi@ óÜÇ@ LòÜíŒ¦a@õb@ bäîÜÇ@ ÞŒãcë@ L
@bèäß@ŠİÔÛa@ ŒÐ°ë@ LÖ…ìÛa@ bèäß@Ö…ìÛa@ÉÏa†í@ LòÜbç@ aĆ‰a‰†ß@ LòÜš«
@æbÐ‘ë@Lbèibi‰@ÊŒÓ@üë@Lbè™‰bÇ@âbèu@üë@LbèÓŠi@kÜ@Ë@LŠİÔÛa
@ÙČãhÏ@Læìnä½a@bèn×i@bî°ë@Læìi†a@bèÇaŠß⁄@k–±@óny@Lbèibç‡

oãcë@LÙn»‰@Š’ämë@LaìİäÓ@bß@†Èi@åß@sîÌÛa@ÞŒäm†îà§a@ïÛìÛa@CN@ @

چهارپايان . اند ها و سرزمين ما خود خشك شده كوه! بار خدايا«
اند و  اند و در محل خوابشان حيران خود شده ما هالك و از خود بي

آورند و از رفت و آمد به  چون زنان فرزند مرده فرياد برمي
فرياد ! بارخدايا. اند ها و شوق آبشخورهايشان خسته شده چراگاه
رحم كن، زيرا ! بارخدايا. اه و آرزوي مشتاق را برآورده سازفريادخو

صفا و خرّمي سالها ! بار خدايا. دانند به كجا بروند اين حيوانات نمي
ايم، تو  بر ما تيره شد و به قحطي گراييد و ما به سوي تو بيرون آمده

تو را به فرياد . رسي اميد ما هستي و تو به فرياد درماندگان مي
اند، باران بند آمده و چهار  در وقتي كه مردم نااميد شدهخوانيم  مي

خواهيم كه ما را به سبب كارها و  از تو مي. اند پايان هالك شده
 و زا رحمت خويش را با ابر باران! بارخدايا. گناهانمان مواخذه نكني

آسا بر ما بگستران، و با آن، آنچه را  بهار زيبا و گياهان و باران سيل



 

 ١٥٠ 
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  .ده، زنده گردان و آنچه را كه از دست رفته، برگردانكه پژمرده ش
مرده را زنده كند و ] زمين[خواهيم كه  باراني از تو مي! بارخدايا

همه را سيراب نمايد، كامل و فراگير و خجسته و با بركت باشد، 
گياهان را سرسبز و خرّم گرداند و بندگان ضعيفت از آن قوت 

  .ا آن زنده شوندات ب هاي پژمرده بگيرند و سرزمين
هايمان با آن سرسبز  خواهيم كه چراگاه باراني از تو مي! بارخدايا

ها جاري گردد، اطراف ما سرسبز شود، چهارپايان  شوند، آب دره
هاي دوردست از خشكي نجات يابند و  ما با آن زنده گردند، جاه

خواهيم كه بركات  از تو مي! خدايا. اطرافيان ما از آن كمك بگيرند
هاي فراوانت را بر بندگان و چهارپايان  ترده و بخششگس

درپي از آسمان  فراوان و پيباراني ! بارخدايا. زده، نازل كني قحطي
رعد و برق بدون تا به ن، ك، آسمان را بر ما باراني انبر ما ببار

رويش را به ما ترش كند و از باران خودداري  و اكتفا ننمايدبارش 
! بارخدايا. زدگان سرسبز و آباد شوند طينورزد، تا بوسيله آن قح

كني و  اند، تو باران را نازل مي بعد از آن كه همه نااميد شده
  .1»اي گستراني و تو كارساز ستوده رحمت خويش را مي

 و در آن ذكري از توسل و طلب شفاعت  اين خطبة طلب باران
                                                 

١١٤ (٧/٢٦٢) ١.( 
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  .و خواستن از ساير مخلوقات به ميان نيامده است
@D@@@@@@@@éi@ÝČìm@bß@ÝšÏc@æg :فرمايـد   اي ديگر مـي      و در خطبه   -4

@@@@@@@@@@@@@@ñë‰‡@éãhÏ@LéÜîj@¿@…bè¦aë@LéÛìŠië@éi@æb¹⁄a@a@µg@æìÜČìn½a
@@@@@@@@@@@@LòÜ½a@bèãhÏ@ñý–Ûa@âbÓgë@LñŠİÐÛa@bèãhÏ@˜ý⁄a@òàÜ×ë@Lâý⁄a
@@@@@@@@@@@@@åß@òČäu@éãhÏ@æbšß‰@Šè‘@âì•ë@Lòjuaë@òšíŠÏ@bèãhÏ@ñb×ŒÛa@õbnígë

nÇaë@oîjÛa@wyë@LlbÔÈÛa@æbšyŠíë@ŠÔÐÛa@æbîÐäí@bàèãhÏ@ê‰bà
@@@@@@Þb½a@¿@ñaŠrß@bèãhÏ@áyŠÛa@òÜ•ë@LkãˆÛaL@@@@@òÓ†•ë@LÝuþa@¿@ñdäßë@

@@@@@@@@@@@@@@LõìÛa@ònîß@ÉÏ†m@bèãhÏ@òîãýÈÛa@òÓ†•ë@Lò÷îİ¨a@ŠÐØm@bèãhÏ@ŠÛa

æaìa@Ê‰b–ß@ïÔm@bèãhÏ@ÒëŠÈ½a@Éöbä•ë. 
n½a@†Çë@ bàîÏ@ aìjË‰aë@ LŠ×ˆÛa@åyc@éãhÏ@a@Š×‡@¿@ aìšîÏc@´Ô

@Lð†a@ ÝšÏc@ éãhÏ@ áØîjã@ ð†èi@ aë†nÓaë@ L†ÇìÛa@ Ö†•c@ ê†Çë@ æhÏ
@åyc@ éãhÏ@ æeŠÔÛa@ aìàÜÈmë@ LåäÛa@ ô†çc@ bèãhÏ@ énČäi@ aìČänaë
@õbÐ‘@éãhÏ@ê‰ìäi@ aìÐ’naë@LlìÜÔÛa@Éîi‰@éãhÏ@éîÏ@ aìèÔÐmë@Lsí†§a
@Ìi@ÝßbÈÛa@bÈÛa@ægë@L—–ÔÛa@ÉÐãc@éãhÏ@émëým@aìäycë@L‰ë†–Ûa

éàÜÇL¦b×@@éîÜÇ@ òv§a@ Ýi@ LéÜèu@åß@ ÕîÐní@ ü@ðˆÛa@ Šöb§a@ Ýçb
áÄÇcLâìÛc@a@†äÇ@ìçë@LâŒÛc@éÛ@ñŠ§aë@CN@ @
كنندگان آن را وسيله تقرّب به خدا  بهترين چيزهايي كه توسل«

اند، ايمان به خدا و پيامبرش و  اند و با آن توسل نموده قرار داده
و توسل به كلمة . تجهاد در راه خداست، زيرا جهاد قلّه اسالم اس
و برپاداشتن نماز و . اخالص است، زيرا اخالص فطرت است



 

 ١٥٢ 
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گرفتن  و روزه. اند اي واجب دادن زكات است، زيرا اين دو فريضه
و سفر خانه خدا . ماه رمضان است كه سپري در برابر عذاب است

نمايند و به جاآوردن  رفتن است كه فقر و گناه را دور مي و به عمره 
شود و عمر را طوالني  است كه باعث فزوني مال ميصله رحم 

و . زدايد و صدقه به صورت پنهاني است كه گناه را مي. كند مي
 و توسل ،ازدس صدقه به صورت علني است كه مرگ بد را دور مي
  .كند به كارهاي خوب است كه ذلت را از انسان دور مي

ه آنچه ب. به ذكر خدا مشغول شويد زيرا بهترين ذكر، ياد اوست
اند، روي آوريد، زيرا وعده الهي  پرهيزگاران وعده داده شده

به رهنمود پيامبرتان اقتدا كنيد، زيرا رهنمود . ترين وعده است راست
اي او پيروي كنيد كه  او بهترين رهنمود است و از سنّت و شيوه

. قرآن را بياموزيد كه بهترين كالم است. بهترين سنّت و روش است
هاست و با نور آن طلب شفا  ا ياد بگيريد كه بهار دلمسائل دين ر

كنيد، زيرا قرآن شفادهنده دلهاست و قرآن را خوب تالوت كنيد، 
كند  عالمي كه به علم خود عمل نمي. چون مفيدترين داستانهاست

آيد،  همانند جاهل سرگرداني است كه از جهالت خود بيرون نمي
ست و بيشتر دچار تر و بيشتر ا بلكه حجت براي عالم بزرگ

  .1»شود و خداوند او را بيشتر سرزنش خواهد كرد حسرت مي
                                                 

١٠٩ (٧١/٢٢١) ١.( 
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بهترين چيزي كه «: فرمايد نگاه كنيد كه امام چه مي
  .»...اند كنندگان بدان توسل جسته توسل

كردن به افراد جايز باشد،  گوييم به فرض اينكه توسل و ما مي
شد و بهترين و  باها آيا مؤمن نبايد به دنبال كمال و بهترين

  ترين دعا را بنمايد؟ ترين و كامل درست
 در آن به  هاي جامعي است كه امام اين يكي از خطبه

 اما از خمس ،ايمان و جهاد و نماز و زكات فرمان داده است
  !!يادي نكرده است

 را بيان نموده، نه چيزي ص و فقط سنت محمد مصطفي
  .ديگر را

: فرمايد ردگارمان مي و در بياني ديگر در مورد پرو-5
D@éäÇ@áØÈİÓ@bàÏ@Lêìzäànaë@éîÛg@ aìjÜaë@Lêë†vänaë@êìznÐnbÏ

lbi@éãë…@áØäÇ@ÕÜËc@üë@LlbvyCN  
از او طلب كمك كنيد و از او عاجزانه ياري بخواهيد، هيچ «

دارد و او در رحمت خود را به سوي  مانعي شما را از او باز نمي
  .1»شما نبسته است

  !ماند؟ ، نيازي به توضيح بيشتر مي سخنان امامآيا بعد از اين 

                                                 
١٨٨( ١٠/١٧٠) ١.( 



 

 ١٥٤ 
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   دگاه امام علیيعبادات از د
كردن در عيد، نماز  شيعه در مورد بعضي از عبادت مانند قرباني

اند، و ما اينك  سر وقت و زكات با عموم مسلمين مخالفت نموده
  : داريم  را در مورد اين امور بيان مي هاي امام گفته
هايش در مورد روز عيد و   از خطبه در يكي  امام-1

@D@Lbèã‡c :فرمايد كيفيت قرباني مي ÒaŠ’na@ òîz™þa@ âb·@ åßë

@Lo·ë@ òîz™þa@oàÜ@´ÈÛaë@ æ‡þa@oàÜ@ a‡hÏ@ LbèäîÇ@ òßýë
Ùä½a@µg@bèÜu‰@ČŠ£@æŠÔÛa@õbjšÇ@oãb×@ìÛëCN  

به گوش و چشم قرباني نگاه كنيد تا سالم باشد، پس وقتي «
لم بودند، قرباني سالم و كامل است، و اگر شاخ گوش و چشم سا

  .1»توان آن را قرباني كرد آن شكسته بود، نمي
و حيواني كه در . كردن در روز عيد است پس سخن از قرباني

شود، بلكه به آن   ناميده نمي- قرباني -شود اضحيه  حج ذبح مي
  .گويند مي» هدي«

   : نماز-2
كنند و در يك   وقت ادا ميشيعيان نمازهاي روزانه را در سه

 در اين  اما بنگريم كه امام. خوانند نوبت، دو نماز را يك جا مي

                                                 
٤/٣) ١. 
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 ١٥٥  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

اي كه به فرمانداران شهرها در مورد  در نامه: فرمايد مورد چه مي
D@õïÐm@óny@ŠèÄÛa@bäÛbi@aìÜ–Ï@†Èi@bßc: فرمايد نويسد، مي نماز مي

@à’Ûaë@Š–ÈÛa@áèi@aìÜ•ë@LŒäÈÛa@œiŠß@Ýrß@à’Ûa@òîy@õbšîi
@lŠÌ½a@ áèi@ aìÜ•ë@ Læb‚ŠÏ@ bèîÏ@ ‰bí@´y@ ‰bèäÛa@ åß@ ìšÇ@ ¿
@´y@õb’ÈÛa@áèi@ aìÜ•ë@Lóäß@µg@xb§a@ÉÏ†íë@ Láöb–Ûa@ŠİÐí@´y
@ÒŠÈí@ ÝuŠÛaë@ ña†ÌÛa@ áèi@ aìÜ•ë@ LÝîÜÛa@ sÜq@ µg@ ÕÐ’Ûa@ ô‰aìní

áèÐÈ™c@ñý•@áèi@aìÜ•ë@Léjyb•@éuëL´ãbČnÏ@aìãìØm@üë@CN  
  آسمان مايل گشت، نماز ظهر راوقتي خورشيد از وسط«

و نماز عصر را وقتي كه خورشيد سفيد و نوراني است و . بخوانيد
و . توان تا قبل از غروب دو فرسخ راه را طي كرد، بخوانيد مي

كند و حاجي از عرفه  دار افطار مي مغرب را زماني بخوانيد كه روزه
شود تا  و از زماني كه سرخي غروب پنهان مي. شود راهي مني مي

و نماز صبح را . شدن يك سوم شب، نماز عشا را بخوانيد سپري
وقتي با . شناسد هنگامي بخوانيد كه هر فرد چهرة همراهش را مي

خوانيد و امام آنها هستيد، ناتوان ترين آنها را در نظر  مردم نماز مي
  .1»بگيريد و مردم را به فتنه مبتال نكنيد

 اين نامه را به همه  اماماين نامه بسيار مهمي است، زيرا 
بنابراين خيلي مهم است . شهرهايي كه زيردست او بودند، فرستاد

                                                 
٥٢ (١٧/٢٢) ١.( 



 

 ١٥٦ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١٥٦ قــ

ترين عبادت در اسالم را كه  و اهميت ديگر آن اين است كه مهم
  : فرمايد دهد و مي نماز است، توضيح مي

وقت : و سپس فرمود.  نماز ظهر بعد از زوال آفتاب است-أ
د روشن و نوراني است تا قبل از نماز عصر از زماني كه خورشي

توانستيم  شدند و مي اگر اين دو نماز يك جا خوانده، مي. غروب
آنها را با هم جمع كنيم موقع اداي هر كدام را جداگانه مشخّص 

كند، وقت هر   ولي چون زمان هر يك با ديگري فرق مي،كرد نمي
  .نماز را جداگانه مشخص نموده است

دار  زماني است كه روزه«از مغرب وقت نم:  سپس فرمودند-ب
و اين كارها به هنگام » گردد كند و حاجي به مني برمي افطار مي

سپس وقت نماز عشاء را بعد از . شوند غروب خورشيد انجام مي
وقت مغرب از غروب تا زماني است كه شفق . مغرب تعيين فرمود

شود، آنگاه وقت نماز عشاء شروع  و سرخي غروب پنهان مي
سنّت و روش نماز در دوران . د و تا يك سوم شب ادامه داردشو مي

اصحاب همين گونه بوده است و امام بر نماز جماعت و وجود يك 
  .كند پيشنماز و وجود جماعتي به عنوان مقتدي، تأكيد مي

 اين نامه اميرالمؤمنين و حاكم دولت اسالمي است كه آن -ج
باشند، پس جايز  و ميفرستد كه تحت امر ا را به همه شهرهايي مي

نيست مردم برخالف حق و برخالف كتاب و سنت، به انجام 



 

 ١٥٧ 

 ١٥٧  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

  .عبادت بپردازند
خواهيم به قضاياي فقهي و اختالف فقهاء در اين موارد  نمي

بپردازيم، ولي آنچه براي ما مهم است، اينكه امام براي نماز، پنج 
  .وقت تعيين كرده است و نه سه وقت

مداني نوشت در مورد جمعه  الو در نامه كه به الحارث
@Dñý–Ûa@†è’m@óny@òÈº@âìí@¿@ŠÏbm@üëL@¿@bÜ•bÏ@üg :فرمايد مي

@òÇb@æhÏ@LÚ‰ìßc@Ýº@¿@a@Écë@Léi@‰ˆÈm@Šßc@¿@ëc@La@Ýîj
@üë@bèi@ÕÏ‰aë@ñ…bjÈÛa@¿@ÙÐã@Ê…bë@Lbçaì@bß@óÜÇ@òÜ™bÏ@a

Øß@ æb×@ bß@ üg@ Lbèb’ãë@ bçìÐÇ@ ˆë@ LbçŠèÔm@åß@ ÙîÜÇ@ bĆiìn
bèÜª@†äÇ@bç†çbÈmë@LbèöbšÓ@åß@†i@ü@éãhÏ@LòšíŠÐÛaCN  

در روز جمعه به سفر نرو تا در نماز حضور يابي، مگر آن كه «
اي جز  براي جهاد در راه خدا بروي و يا به كاري بروي كه چاره

در همه كارهايت از خدا اطاعت كن، زيرا اطاعت از . رفتن نيست
: دم است و در عبادت، بر خودت سخت مگيرخدا بر همه چيز مق

وقتي سرحال هستي به عبادت بپرداز، مگر عبادت واجب كه آن را 
  .1»وقتش انجام داد در هر حال بايد سر

 در مورد نماز و اهميت روز  اين بخشي از سخنان امام
  .جمعه بود

                                                 
٩٦ (١٨/٤٢) ١.( 



 

 ١٥٨ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١٥٨ قــ

  :  زكات-3
گيرند و زكات اموالشان را  مس ميشيعيان براي اهل بيت خُ

پردازند، با اينكه چندين بار در قرآن به اداي زكات امر شده  نمي
  : فرمايد البالغه در اين باره چه مي است، حال ببينيم كه صاحب نهج

آوري زكات     امام علي به يكي از كساني كه مسئول جمع         -الف
@DÕÜİãa@@@@@@@@ÙíŠ‘@ü@ê†yë@a@ôìÔm@óÜÇ: بود، چنين توصيه فرمودند   

@@@LbĆàÜß@ČåÇČëŠm@üë@LéÛ@@@@@@@@@@Šr×c@éäß@Čæˆdm@üë@LbĆç‰b×@éîÜÇ@Čæ‹bn£@üë@
@@@@@@@@@@@@@@@@æc@Ë@åß@áèöb¶@ÞŒãbÏ@ï§a@óÜÇ@oß†Ó@a‡hÏ@LéÛbß@¿@a@Õy@åß
@@@@@@@@@@@@@@áèäîi@âìÔm@óny@L‰bÓìÛaë@òäîØÛbi@áèîÛg@œßa@áq@Láèmbîic@ÁÛb¥

áèîÜÇ@áÜnÏ. 
@@@ÞìÔm@áq@Lá@òîznÛbi@x†¥@üë@Za@…bjÇ@A@@@a@ČïÛë@áØÛ@Ü‰c

@Ł@LénÐîÜë@@@@åß@áØÛaìßc@¿@@ÝèÏ@LáØÛaìßc@¿@a@Õy@áØäß@ˆ
éîÛë@µg@êë…ûnÏ@ÕyA@ @

@@ÝöbÓ@ÞbÓ@æhÏ@Z@@@@@@@@@@@@éÈß@ÕÜİãbÏ@áÈäß@ÙÛ@áÈãc@ægë@LéÈuaŠm@ýÏ@Lü
@@@@@åß@ÚbİÇc@bß@ˆ‚Ï@LéÔçŠm@ëc@éÐÈm@ëc@Lê†Çìm@ëc@éÐî¥@æc@Ë@åß
@@@@@@@@@@@@@@@@@æhÏ@Léã‡hi@üg@bèÜ†m@ýÏ@Ýig@ëc@òî‘bß@éÛ@æb×@æhÏ@LòšÏ@ëc@kç‡

Šr×c@@@@@@@@@@@@@@@@@üë@LéîÜÇ@ÁÜnß@Þì…@bèîÜÇ@Ý†m@ýÏ@bènîmc@a‡hÏ@LéÛ@bç
éi@ÑîäÇN@ @

ìm@üë@LbèČäÇŒÐm@üë@òàîèi@æŠÐäm@üëõbèîÏ@bèjyb•@æN@ @
@Lê‰bna@b½@Čå™ŠÈm@ýÏ@‰bna@a‡hÏ@LêŠČî@áq@´Ç†•@Þb½a@Ê†•aë



 

 ١٥٩ 

 ١٥٩  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

@ČÕy@œjÓbÏ@LéÛbß@¿@a@ČÕ§@õbÏë@éîÏ@bß@óÔjí@óny@ÙÛˆ×@ÞaŒm@ýÏ
éäß@aCN@ @

هرگز . با رعايت تقواي خداي يگانه كه شريكي ندارد، برو«
مسلماني را نترسان و به زور از او چيزي مستان و از حقي كه خدا 

اي  هرگاه خواستي به محله. در مال او مقرر داشته، بيشتر از او مگير
بروي، در محل آب آنها فرود بيا، بدون آن كه با آنها آميخته شوي، 

ار به سوي آنها برو تا اينكه در ميانشان سپس با آرامش و وق
  .بايستي و بر آنها سالم كني

اي بندگان : نكردن بپرهيز و بعد از سالم، بالفاصله بگو  از سالم
خليفه مرا به سوي شما فرستاده است تا حقي كه خدا در ! خدا
هايتان دارد  پس اگر خدا حقّي در مال. هايتان قرار داده، بگيرم مال

  .ن بدهيدآن را به م
اگر ثروتمندي . نه، دوباره به او مراجعه نكن: اگر كسي گفت

م كرد همراه او برو بدون آن كه او را بترساني يا تهديد البه تو اع
و اگر . كني، پس هر چقدر از طال يا نقره كه به تو داد آن را بگير

اش وارد گلة چهارپايانش مشو،  چهارپا يا شتر داشت، بدون اجازه
پس وقتي كنار آنها آمد، چنان . ترشان از آن خود او هستندزيرا بيش

خواهي به  بر آن وارد نشو كه گويا بر آنها مسلط هستي و يا مي
  .زور و با سختي بگيري



 

 ١٦٠ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١٦٠ قــ

كردن آن، صاحبش را  هيچ حيواني را فراري مده و با اذيت
  .ناراحت مكن

و مال را به دو قسمت تقسيم كن و سپس به صاحب آن اجازه 
انتخاب كند و هر آنچه انتخاب كرد، آن را مگير و همچنان بده تا 

شود و  ادامه بده تا اينكه حق خداوند از مال او كامالً گرفته مي
  .1»آنگاه آن را با خود بياور

 در مورد زكات است كه صدقات نيز ناميده  اين نامه امام
  !شود و در آن هيچ ذكري از خُمس به ميان نيامده است مي

D@æg: فرمايد  در جايي ديگر در مورد زكات دام مي  امام-ب

@ æìäÄÛa@ åí†Ûa@ æb×@ a‡g@ ÝuŠÛaM_ü@ âc@ óšÔí@ ÝçM@æc@ éîÜÇ@k¯@
éšjÓ@a‡g@óšß@b½@éî×ŒíCN  

هركس دام داشت بايد زكات سالهايي را كه بر آن گذشته «
  .2»است بپردازد

هر كس دام داشت بايد خمس آن را بپردازد، : امام نفرموده
 و تنها اين كلمه در ادبيات امام. زكات آن را بپردازد: ودبلكه فرم
ايست كه   و كلمه،ايست قرآني و شرعي  جاي دارد كه كلمه

                                                 
٢٥ (١٥/١٥١) ١.( 
٢٦٣ (١٩/١١٢) ٢.( 



 

 ١٦١ 

 ١٦١  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

  .پيامبر آن را ذكر نموده است
D@LòÓ†–Ûbi@áØãb¹g@aìì: فرمايد  در جاي ديگر مي  امام-ج

õbÇ†Ûbi@õýjÛa@xaìßc@aìÈÏ…aë@Lñb×ŒÛbi@áØÛaìßc@aìäČ–yëCN  
تان را با پرداخت   و اموال،تان را با صدقه سامان دهيد ايمان«

 و امواج سهمگين بال را، با دعا ،زكات، محكم و استوار گردانيد
  .1»دفع كنيد

مراجعه كنيد ) 192 (10/302البالغه،  توانيد به كالم او در نهج همچنين مي
  .كه در آن جا به پايبندي بر نماز و پرداختن زكات امر نموده است

                                                 
١٤٢ (١٨/٣٤٥) ١.( 



 

 ١٦٢ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١٦٢ قــ

   دگاه امام علیيچند موضوع پراکنده از د
اين آخرين بخش اين كتاب است كه در آن امور متفرق و 

  : شود گوناگوني ارائه مي
مـا  :  با مرگ پيامبر، وحي و خبر آسماني قطع گرديده است          -1

آوران وحي و نبوت كه رسالت الهي را از آسـمان             معتقديم كه پيام  
 ديگـر آمـدن آنهـا بـه         ص ات پيامبر كردند با وف    بر انبياء نازل مي   

زمين قطع گرديده و تمام شده است، اما شيعه و يا بسياري از آنها              
دادن به     جبرئيل براي دلجويي   ص معتقدند كه بعد از وفات پيامبر     

 در مورد    اما علي . آمده است    به زمين مي     يا علي  ك فاطمه
@D@@@@@@@@a@Þì‰@bí@ïßcë@oãc@ïidi@A@†ÔÛ@@@ÉİÔãa :گويد   مي ص پيامبر

@@@@@@@@@@@@@@@LõbàÛa@‰bjcë@õbjã⁄aë@ñìjäÛa@åß@ÚË@pì¶@ÉİÔäí@@bß@Ùmì¶
@@@@@@@@@@bäÛa@‰b•@óny@oààÇë@LÚaì@åàÇ@bĆîÜß@pŠ•@óny@o–Č–
@@@@@@@@@@@@@@bã†Ðãþ@LÊŒ¦a@åÇ@oîèãë@L–Ûbi@pŠßc@Ùãc@üìÛë@Lõaì@ÙîÏ

@@’Ûa@õbß@ÙîÜÇ÷@@@@@@@@@@@ÙÛ@ýÓë@LbÐÛbª@†àØÛaë@LbÜb¾@õa†Ûa@æbØÛë@Læì@A
¹@ü@bß@éäØÛëéÈÏ…@Êbİní@üë@LêČ…‰@ÙÜ@A@ @

ÙÛbi@åß@bäÜÈuaë@LÙi‰@†äÇ@bãŠ×‡a@Lïßcë@oãc@ïidiACN@ @

اخبار آسماني كه با ! پدر و مادرم فدايت باد، اي پيامبر خدا«
مرگ . گردد مرگ ديگر پيامبران قطع نگرديد با مرگ تو قطع مي

برد و اين فقط ويژگي تو است  تو ديگر چيزها را از ياد انسان مي



 

 ١٦٣ 

 ١٦٣  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

اند، اگر به صبر و شكيبايي فرمان   مردم براي تو ناراحتو همه
نمودي، اشك  قراري نهي نمي دادي و از داد و فرياد و بي نمي
شد و  ريختيم و رنج و درد هميشگي مي هايمان را به پايت مي چشم

 - وفات –ولي اين . اندوه و غم به خاطر تو، عزاداري اندكي است
پدر و مادرم  .ر نمود و دفع كردتوان آن را دو چيزي است كه نمي

  .1»!را نزد پروردگارت ياد كن و به خاطر داشته باش فدايت باد، ما
در اين خطبه، امور بسيار بزرگي نهفته است كه برخي بدين 

  : قرارند
اخبار آسمان و فرشتگاني كه به زمين : فرمايد  مي  علي-الف

  .شدند، دوباره به زمين نخواهند آمد فرستاده مي
 درباره   و مطلب ديگر در اين خطبه، ديدگاه امام-ب

است، كه هم اينك بدان قراري و داد و فرياد به هنگام مصيبت  بي
   :پردازيم مي

   :قراري در مصيبت  بي-2
كردن  برند كه با زدن به سر و سينه، چاك شيعيان گمان مي

 كنند و اين را ، زنجيرزني و غيره به ائمه ابراز محبت مي گريبان
امام علي به ما . شمارند  مي مشاركتي در مصيبت حسين

                                                 
٢٣٠ (١٣/٢٤) ١.( 



 

 ١٦٤ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١٦٤ قــ

دادن بهترين و برترين  اين كارها حتي براي از دست: فرمايد مي
  .، جايز نيستص انسان، يعني محمد

D@lŠ™@åßë@Lòjî–½a@‰†Ó@óÜÇ@–Ûa@ÞŒäí: فرمايد  بار مي-الف

êŠuc@Ájy@énjî–ß@†äÇ@êˆ‚Ï@óÜÇ@ê†íCN  
آيد و هركس به هنگام مصيبت  صبر به اندازه مصيبت مي«

رود و  دستش را بر ران خود بزند، اجر و پاداش او به هدر مي
  .1»شود ضايع مي
» پايش«هر كس دست خود را بر رانش : فرمايد  ميعلي

رود پس كساني كه در ماه محرّم  بزند اجر و پاداش او به هدر مي
زخمي كنند و با شمشير خود را  زنند و گريبان پاره مي قمه مي

گردد،  و كارهاي ديگري كه باعث ناخشنودي خدا مي... كنند و  مي
   دارند؟ دهند، چه توجيهي براي سخن امام انجام مي
@DóÜÇ@|j•c@åß@@bîã†Ûa: فرمايد  در مناسبتي ديگر مي  امام -ب

bİb@a@õbšÔÛ@|j•c@†ÔÏ@LbĆäíŒy. 
éi‰@ìØ’í@b¸hÏ@Léi@oÛŒã@òjî–ß@ìØ’í@|j•c@åßëN@ @

ómc@åßëêbäÌÛ@éÛ@É™aìnÏ@bĆîäË@Léäí…@brÜq@kç‡@N@ @
@@@@@@@@@@@@@@a@pbíe@ˆ‚ní@å¾@æb×@ìèÏ@L‰bäÛa@Ý†Ï@pbàÏ@æeŠÔÛa@cŠÓ@åßë

                                                 
١٤٠ (١٨/٣٤٢) ١.( 



 

 ١٦٥ 

 ١٦٥  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

ĆëŒçaN@ @
bîã†Ûa@ Čk¡@ éjÜÓ@ w@ åßëLtýri@ bèäß@ ÂbnÛa@@ Z@LéČjÌí@ ü@ Čáç

é×‰†í@ü@Ýßcë@Lé×í@ü@˜ŠyëCN@ @

هر كس براي دنيا اندوهگين شد، از قضا و تقدير الهي «
  .ناخشنود است

كند كه بدان گرفتار شده  و هر كس از مصيبتي شكايت مي
  .نمايد است، در حقيقت از پروردگارش شكايت مي

اش در برابر او  و هر كس نزد توانگري آمد و به خاطر توانگري
  .كرنش و فروتني نمود، دو سوم دينش را از دست داده است

 و هر كس قرآن را خواند ولي وقتي فوت كرد به دوزخ رفت،
  .كنند از كساني بوده كه آيات خدا را مسخره مي

و هر كس كه قلبش شيفته دنيا باشد، به سه چيز گرفتار خواهد 
  و آزمندي كه او راصشود، حر اندوهي كه از او جدا نمي: شد

  .1» و آرزويي كه به آن نخواهد رسيدكند رها نمي
كه آيا آنها در مصيبتي ! كنند؟ شيعيان در روز عاشورا چكار مي

  !كنند؟ هزار و سيصد سال پيش رخ داده، مشاركت مي
شان به معني اين است كه از غم مصيبت حسين به  آيا عزاداري

                                                 
٢٤ (١٩/٥٢) ١.( 



 

 ١٦٦ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١٦٦ قــ

  !برند؟ پروردگارشان شكايت مي
 وقتي   و روايت شده كه امام    «: البالغه آمده است     در نهج  -ج

  ها گذشت، گريـه     از صفين برگشت و به كوفه آمد، از كنار شبامي         
در ايـن   . كنند  اند، گريه مي    يد كه براي صفّين كشته شده     زنان را شن  

شبامي كه از سران قومش بود به سوي        الهنگام حرب بن شرحبيل     
D@@@LÉc@bß@óÜÇ@á×úbã@áØjÜÌíc: امام به او فرمود  . امام بيرون آمد  

´ãŠÛa@aˆç@åÇ@Čåçìèäm@ücACN 
 ناله و توانيد زنان خود را ساكت كنيد، آيا آنها را از اين آيا نمي«

  .»!كنيد؟ شيون نهي نمي
رفت و او سوار بود، امام به او   راه مي حرب در كنار او

@DÉu‰aA@òÛˆßë: فرمود ïÛaìÜÛ@ òänÏ@ ïÜrß@ Éß@ ÙÜrß@ ï’ß@ æhÏ@

åßûàÜÛCN  
شدن  رفتن فردي چون تو با من باعث به فتنه مبتال برگرد، راه«

  .1»گردد حاكم وخوارشدن مؤمنان مي
ي بود كه بيانگر سختي وضعيت بود، گريه حرب يك گريه عاد

 در مورد   حرب را از آن نهي كرد، پس نظر امام اما امام
  هاي نادرست چيست؟ ديگر شيون

                                                 
٣٢٨ (١٩/٢٣٤) ١.( 



 

 ١٦٧ 

 ١٦٧  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

  :  نور پيامبران-3
شيعيان معتقدند كـه انبيـاء و اوليـاء و اوصـياء از نـور آفريـده                 

 :فرمايـد    مـي   اما علي . اند و مانند ساير انسانها، بشر نيستند        شده
DìÛë@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Šèjíë@Lêúbî™@‰b–iþa@Ñİ±@‰ìã@åß@â…e@ÕÜ±@æc@a@…a‰c@

@@@@@éÏŠÇ@bÐãþa@ˆdí@kîë@Lêúaë‰@ÞìÔÈÛa[@@@@@@@@éÛ@oÜÄÛ@ÝÈÏ@ìÛë@LÝÈÐÛ@
@@@@@@@@@@@@éãbzj@a@åØÛë@LòØöý½a@óÜÇ@éîÏ@ôìÜjÛa@oÐ¨ë@LòÈ™b@ÖbäÇþa

@@@éÜ•c@æìÜè¯@bß@œÈji@éÔÜ@ïÜnjíL@@bĆîÐãë@Lá@‰bjnübi@aĆŒîî·@
@èäÇ@‰bjØnýÛ@@@@@@@@@@@@a@ÝÈÏ@åÇ@æb×@b¶@aënÇbÏ@Láèäß@õýî‚ÜÛ@aĆ…bÈigë@Lá

@@@@@@@@@@@@@òn@a@†jÇ@†Ó@æb×ë@L†îè¦a@ê†èuë@LÝíìİÛa@éÜàÇ@Ájyc@‡g@îÜihi
@@@@@@@@@@@@@@@òÇb@×@åÇ@LñŠŁa@Č@åß@âc@bîã†Ûa@Č@åßc@ô‰†Ží@ü@Lòä@Òüe

îÜig@†Èi@a‡@åàÏ@Lñ†yaëL_énî–Èß@Ýr¶@a@óÜÇ@áÜí@A@ @
ý×@ N@a@æb×@ bß@bèäß@ éi@xŠc@ Šßdi@ aĆŠ’i@ òä¦a@Ý†îÛ@ éãbzj

@´ië@a@´i@bßë@L†yaìÛ@‰þaë@õbàÛa@Ýçc@¿@éàØy@æg@LbØÜß
´½bÈÛa@óÜÇ@éßČŠy@ó»@òybig@¿@ñ…aìç@éÔÜ@åß@†ycCN@ @

خواست كه آدم را از نوري بيافريند كه روشنايي آن  اگر خدا مي«
كند و بوي خوش ها را مست  ها را بربايد و تعريف آن عقل چشم

كرد در   و اگر چنين هم مي،كرد ناپذير باشد، چنين مي آن وصف
شد، ولي   و مشكل براي فرشتگان آسان مي،نهادند برابر او گردن مي

 -دانند   كه اصل آن را نمي-اي چيزها  خداوند بندگانش را با پاره
  .يد و متكبر را از آنها جدا سازد نماها را مشخصنآزمايد تا آ مي



 

 ١٦٨ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١٦٨ قــ

 كه عمل طوالني و تالش زياد -ز آنچه خداوند با شيطان كرد ا
شيطان شش هزار .  عبرت بگيريد-او را به هدر داد و ضايع نمود 

سال خدا را عبادت كرده بود و معلوم نيست كه اين شش هزار 
اند يا از سالهاي دنيوي، كه به  هاي طوالني آخرت بوده سال از سال

پس اگر . ها نابود شدند عبادتخاطر يك لحظه تكبر همة اين 
 كسي گناهي چون گناه شيطان مرتكب شود، آيا از سوي خدا در

  !امان خواهد بود؟
خداوند انسان با وجود ارتكاب آنچه كه . هرگز چنين نيست

به سبب آن شيطان را از بهشت بيرون كرد، وارد بهشت 
حكم و فرمان او دربارة اهل آسمان و اهل زمين يكي . كند نمي

خداوند براي هيچ مخلوقي امتياز ويژه قائل نيست تا . ستا
بتواند به حريمي تجاوز كند كه او، آن را براي جهانيان ممنوع 

  .1»قرار داده است
   :بودن اهل زمين  در امان-4

  : البالغه آمده است در نهج
 حكايت   از امام علي باقرالبن علي  ابوجعفر محمد
@Dþa@¿@æb×@ÉÏ‰@†Óë :نموده كه فرمود La@laˆÇ@åß@æbãbßc@‰

                                                 
١٣١) ١٣/٢٣٨) (١. 



 

 ١٦٩ 

 ١٦٩  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

@ìèÏ@ ÉÏ‰@ ðˆÛa@ æbßþa@ bßc@ Léi@ aìØČànÏ@ ŠŁa@ áØãë†Ï@ Lbàç†yc

@a@Þì‰صµbÈm@a@ÞbÓ@L‰bÐÌnübÏ@ïÓbjÛa@æbßþa@bßcë@LZ ﴿$ tΒ uρ 

šχ% Ÿ2 ª!$# öΝßγ t/Éj‹yè ã‹Ï9 |MΡr&uρ öΝÍκ Ïù 4 $ tΒ uρ šχ% x. ª!$# öΝßγ t/Éj‹yè ãΒ öΝèδ uρ 

tβρ ãÏøó tG ó¡o„﴾@N)٣٣:األنفال(«.  
بودن از عذاب خدا هستند، كه  دو چيز در زمين سبب ايمن«

شما مالزم آن باشيد . يكي را خدا برداشته است، و يكي باقي مانده
 ص آن يكي كه خدا برداشته، پيامبر خدا. و به آن تمسك بجوييد

خداوند متعال .  و آن يكي كه باقي مانده است، استغفار است،است
$﴿: دفرماي مي tΒ uρ šχ%Ÿ2 ª!$# öΝßγ t/Éj‹yè ã‹Ï9 |MΡr&uρ öΝÍκ Ïù 4 $ tΒ uρ šχ%x. ª!$# 

öΝßγ t/Éj‹yè ãΒ öΝèδ uρ tβρãÏøó tG ó¡o„﴾@N)1»)٣٣:األنفال.  
در ميان آنها هستى، خداوند آنها را مجازات !) اى پيامبر(تا تو«

  .»كند كنند، خدا عذابشان نمى تا استغفار مى) نيز( و ؛نخواهد كرد
   :ارترين مردم به پيامبران سزاو-5

χ﴿ :اند  فرموده امام Î) ’ n< ÷ρ r& Ä¨$̈Ψ9$# zΝŠ Ïδ≡tö/Î* Î/ t⎦⎪ Ï% ©#s9 çνθãè t7¨?$# 

#x‹≈ yδ uρ © É<¨Ζ9$# š⎥⎪ Ï%©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ ﴾ .)٦٨: عمرانآل(.  
سزاوارترين مردم به پيامبران كساني هستند كه به آنچه پيامبران 

                                                 
٨٥ (١٨/٢٤٠) ١(. 



 

 ١٧٠ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١٧٠ قــ

  : يه را تالوت نمودترند، سپس اين آ اند، آگاه آورده
كساني ) و دين او(به ابراهيم ) براي انتساب(سزاوارترين مردم «

و ) محمد(اند و نيز اين پيغمبر  هستند كه از او پيروي نموده
  .»اند ايمان آورده) با او(اند كه  كساني

D@ægë@Lénà§@p†Èi@ægë@a@Êbc@åß@†àª@ïÛë@æg: سپس گفت

ŠÓ@ægë@a@ó–Ç@åß@†àª@ë†ÇéniaŠÓ@oiCN  
ولي و دوست محمد كسي است كه از خدا پيروي نمايد گرچه 
نسبت خويشاوندي نزديكي به پيامبر نداشته باشد، و دشمن محمد 

كند گرچه از نظر خويشاوندي  كسي است كه نافرماني خدا را مي
  .1»به او نزديك باشد

   :كاري  سازش-6
يـه بـوده    كار و اهـل تق       سازش  برند كه امام    بعضي گمان مي  

نمايـد و بـه يـارانش          قاطعانه اين را نفـي مـي        است، ولي علي  
@D@@@@@@@ÝîÜÓ@bèãhÏ@LáØÐãc@b@aë•aë@LáØßbíc@òîÔi@aì×‰†nbÏ: فرمايد  مي

@@@@@@@@@@@@@LòÄÇì½a@åÇ@ÝËb’nÛaë@LòÜÐÌÛa@bèîÏ@áØäß@æìØm@Ûa@âbíþa@r×@¿
@@áØÐãþ@aì–Šm@üë[@@@@@@@@@üë@LòàÜÄÛa@kçaˆß@—ŠÛa@áØi@kçˆnÏ@

Ï@aìäça†m…⁄a@áØi@ávèîßòî–È½a@óÜÇ@æbN@ @

                                                 
٩٢ (١٨/٢٥٢) ١.( 



 

 ١٧١ 

 ١٧١  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

a@ …bjÇ@ Z@áèČ’Ëc@ ægë@ LéiŠÛ@ áèÇìc@ éÐäÛ@ bäÛa@ |–ãc@ Čæg
@éÛ@áÜ@åß@ÂìjÌ½aë@LéÐã@²Ë@åß@æìjÌ½aë@LéiŠÛ@áçb–Çc@éÐäÛ

ê‰ëŠËë@êaì@Ê†®a@åß@ïÔ’Ûaë@LêÌi@ÅÇë@åß@†îÈÛaë@Léäí…CN@ @
ها نسبت بقيه روزهايتان را دريابيد و شكيبايي ورزيد، اين روز«

ايد و از پند و  به روزهاي زيادي كه شما آن را با غفلت گذرانده
به خودتان اجازه هر كاري . باشند ايد، اندك مي موعظه غافل بوده

 و سازش نكنيد كه ،ها بيفتيد شود به تاريكي را ندهيد كه سبب مي
  .رساند سازش، شما را به گناه مي

د آن است كه بيشتر ترين مردم براي خو خيرخواه! بندگان خدا
نمايد و كسي كه بيش از همه  از ديگر از پروردگارش اطاعت 

ترين كسي است كه خود را  كند، فريبنده نافرماني خدا را مي
 و آن ،خورده كسي است كه خودش را تباه كند  و فريب،فريبد مي

خوشبحت . برد كه دينش برايش سالم مانده است كسي سود مي
 و بدبخت كسي است كه ، پند گيردكسي است كه از ديگران

  .1»فريب هوي و هوس خودش را خورده است
فرمايد كه و خودش با آن   چيزي مي آيا به نظر شما علي

  .هرگز چنين نيست! كند؟ مخالفت مي

                                                 
٨٥ (٦/٣٥٣) ١.( 



 

 ١٧٢ 

ــة    ــج البالغــ ــاب نهــ ــدة لكتــ ــراءة راشــ  ١٧٢ قــ

   : عمال و فرمانداران علي-7
 را به انتساب عامالن و واليان ناشايست ن بعضي خلفاي ثالثه

  كردم، ديدم كه علي البالغه را مطالعه مي جوقتي نه. كنند متّهم مي
  .دهد جوبي و سرزنش قرار مي بسياري از واليانش را مورد عيب

  : البالغه آمده است  به عنوان مثال در نهج-الف
اش بر هيت كميل بن زياد   به والي اي كه امام در نامه

كند  نخعي نوشت، او را سرزنش كرد كه چرا دشمن را دفع نميال
D†Èi@bßc@Z@LïÛë@bß@õŠ½a@Éîîšm@æhÏ: دهد ازه غارت را به آن ميو اج

ïÐ×@bß@éÐÜØmë[ćŒvÈÛ@Š™by@L@óÜÇ@ñ‰bÌÛa@ÙîbÈm@ægë@Lnß@ðc‰ë@
@ÚbäîÛë@Ûa@Ù§b–ß@ÙÜîİÈmë@ LbîîÓŠÓ@ÝçcM@LbèÈä¹@ bß@ b@îÛ

èäÇ@“î¦a@Č…Ší@üëbMÊbÈ‘@ðcŠÛ@[@ñ‰bÌÛa@…a‰c@å½@aĆŠu@pŠ•@†ÔÏ@
@Ùöa†Çc@åß@Lkãb¦a@kîèß@üë@ LkØä½a@ †í†‘@Ë@ LÙöbîÛëc@óÜÇ

@üë@LêŠ–čß@Ýçc@åÇ@åÌß@üë@Lò×ì‘@ë†ÈÛ@Šb×@üë@LñŠÌq@Č…b@üë
êßc@åÇ@Œ©CN  

ندادن مسئوليت و پرداختن به آنچه كه نيازي به آن  انجام: اما بعد«
 و ها  قرقيسىغارت و يورش تو بر . نيست، درماندگي و اشتباه است

ايم، ناتواني و اشتباه    به كارهايي كه تو را بدان گماشتهنپرداختن
ندادن به كارهايي كه تو را   و سامانها  قيسىيورش تو بر قر. است

 و كسي نيست كه آن را و دشمن را از آن دفع –ايم  به آن گماشته



 

 ١٧٣ 

 ١٧٣  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

اي براي  پلي شده  تو.كننده است اي نادرست و گيج  انديشه–نمايد 
دشمن از  ،رندب ميبه دوستانت يورش ، از تودشمنانت كه با عبور 

اي و قدرت و   نبستهها را مرز،كند  احساس هراس نميجانب تو
اي   فايده نهاي، براي اهالي شهر دشمن ه دشمن را نشكستهوشك

  .1» جاي امير آن را بگيرييتوان داري و نه مي
، خودش يكي از فرماندارانش را سرزنش  در اينجا امام

  .نمايد او اعتراض ميكند و به  مي
يافتن از عمارت با شكوهي كه يكي   بعد از اطالع  امام-ب

: از فرماندارانش براي خود خريده بود، خطاب به او فرمودند
D‰@Ö‰ìÛa@oÈÜcõóäÌÛa@ÙÛ@Ñ–í@õbäjÛa@æg@LbèëCN@ @

گويد كه تو توانگر و  اي، ساختمان مي از باالي برگها سركشيده«
  .2»ثروتمند هستي

، در  حارث، قاضي اميرالمؤمنين  ال شده كه شريح بن      روايت«
اي به هشتاد دينار خريد و اين خبر به امـام رسـيد و                زمان او خانه  

@D@ÌÜi@@@@@@aĆ‰a…@oÈnia@ÙČãc: ايشان شريح را فراخواند و به او فرمـود        

@aĆ‰bäí…@´ãbàriL@@@@@@@@@@@@@@@@éÛ@ÞbÔÏ@LaĆ…ìè‘@éîÏ@p†è‘cë@LbĆibn×@b@ojn×ë@
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اي و   به هشتاد دينار خريدهاي به من خبر رسيده كه تو خانه
شريح . اي اي و گواهاني بر آن گرفته دادي براي آن نوشتهقرار
  امام. ام اين كار را كرده! درست است اي اميرالمؤمنين: گفت

كسي به سراغ تو ! اي شريح: نگاهي خشمگين به او كرد و فرمود
كند و تو را از گواهانت  اه نميات نگ خواهد آمد كه به قولنامه
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 ١٧٥  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

آورد و تو را، تنها به قبرت تحويل  پرسد، تو را از آن بيرون مي نمي
نگاه كن كه اين خانه را با ثروت كس ديگري ! شريح. دهد مي

 و نگاه كن كه پول نامشروع براي خريد آن نداده ،نخريده باشي
اي، اگر  باشي، چون اگر چنين باشد دنيا و آخرت را از دست داده

اي با متن   من عقدنامه،آمدي ات پيش من مي به هنگام خريد خانه
 درهم خانه به يك نوشتم كه تو به خريدن اين ميزير برايت 

   :نوشتم مند نمي شدي، چنين مي عالقه
اي خريده كه  اي خوار آن را از مرده اين چيزي است كه بنده

هاي سراي  انهاي از خ از او خانه. خواهد از دنيا رحلت كند مي
شدگان خريده  فاني، در قسمت فناشوندگان و در بخش هالك

جهت اول به : چهار جهت اين خانه به اين صورت است. است
گردد، و جهت دوم آن به اسباب  ها منتهي مي اسباب آفت

ها، جهت سوم به هوي و هوس و جهت چهارم آن به  مصيبت
 خانه در همين شود و ورودي اين كننده ختم مي شيطان گمراه

خريدار كه فريب آرزو را خورده است، . سمت واقع شده است
  .1»اين خانه را از اين فروشنده، خريده است

: فرمانداران و عامالن امام مانند عمال ديگران، شخصيتهاي مختلفي بودند
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ها همه با  انسان. بعضي خيلي خوب، بعضي متوسط و بعضي در سطح پايين بودند
. اند بعضي در عبادت قوي و توانمندند، اما در ادارة امور ضعيف: هم متفاوتند

اند  بعضي در عبادت ضعيف. برخي در ادراة امور ضعيف و در جنگ قوي هستند
 و يا هر  پس اگر در يكي از فرمانداران علي... . و در كارزار قدرتمندند و 

ا ديگران توان بر علي و ي خليفه ديگري، ضعف يا سستي مشاهده شود، نمي
هايي كه در اين مورد به خلفا وارد است،  طعنه: گوييم و بلكه ما مي. اعتراض كرد

  .به علي نيز كمتر از آن وارد نيست
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 ١٧٧  عبـدالرمحن بـن عبـداهللا اجلميعـان: تـأليف,مهگام با هنج البالغة

  خاتمه
  

@‰Dæýu:  به جا فرمودند به راستي كه امام علي Č¿@ÙÜç@Z

ÞbÓ@œÌjßë@LÞbË@ČkªCN  
شوند، دوستدار افراطي، و  دو فرد در مورد من هالك مي«

  .1» افراطيدشمن
 و دشمن افراطي ،بيند افراطي همه چيز را نيكو مي دوستدار

روي   و آنچه مطلوب و شايسته است، ميانه،بيند همه چيز را بد مي
محبت « DÖbÐäÛa@åß@éšÌië@Læb¹⁄a@åß@ČïÜÇ@ČkyCNبنابراين . است

 چنان ،»ت نفاق اس  و بغض و كينه با علي،علي از ايمان است
 را تا مقام  از اين رو ما علي. م آمده استكه در صحيح مسل
را تا مقام فاسقان تنزل  بريم، و همچنين او پيامبران باال نمي

 و چهارمين صحابة ،بلكه او يكي از ائمه مسلمانان است. دهيم نمي
 و ،اند برتر و يكي از ده نفري است كه به بهشت مژده داده شده

كه شوهر بانوي زنان همين افتخار و فضيلت براي او كافي است 
 ما علي را دوست ،، باشدص  دختر پيامبرك جهان، فاطمه زهرا

گوييم خدا از او و از فرزندان و يارانش راضي باد و از  داريم و مي
آورند،  كنند و يا حق او را به جا نمي كساني كه در حق او غلو مي
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  .كنيم متنفريم و با آنها مبارزه مي
اين بود نتيجه تالش من .  نيكي دهدخداوند به ما توفيق خير و

كه به شما ارائه نمودم، و از خواننده عزيز استدعا دارم كه اگر 
ام، درست و مطابق با موازين عقل و  آنچه را به او ارائه نموده

 و اگر به ،منطق يافت، مرا از دعاهاي خير شبانه فراموش نكند
رام خوانندگان طلبم و اميدو ام، از خداوند آمرزش مي اشتباه رفته

گرامي نيز برايم طلب آمرزش كنند، زيرا عمداً راه خطا را 
رود و بهترين خطاكاران  ام و هر انساني به خطا مي نپيموده

  .كنندگان هستند توبه


