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   1   
ماِء   مِن خُطبٍَة لَه}  يَذكُُر فهيَا اتبِداءَ َخلِق السَّ

 

ََِّدم َو االَرِض َو َخلِق ا

نَعماءَهُ  ُييص  َوال  القائوِلَن*  ِمدَحَتُه  َيلُُغ  ال  ي  الَّ ِلِ  لَحمُد  اَْ
ي  اَْلَّ )اَْلجاِهوَن(*  دوَن  ال ُمجَتِ ُه  َحقَّ يَُؤّدي  َوال  العاّدوَن* 

 

ي لَيَس لِِصَفِهِِ  ال يُدرِكُه} بُعُد اهِلَمِم* َوال َيالُه} َغُص الِفَطِن* اَْلَّ
اََجلٌـ  َوال  َمعدودٌ*  َوقٌت  َوال  َموجودٌ*  نَعٌت  َوال  َمـحدودٌ*  َحدٌّ 

َممدودٌ.
خورِ  ِبلصُّ ََّد  َوت َو   * ِبَمحَِتهِِ الّرِايَح  نََشَ  َو   * بُِقدَرتِهِِ الخاَلئَِق  فََطَر 

 . َميَداَن اَرِضهِِ
كَماُل  َو   * بِهِِ َّصديُق  الت َمعِرفَتِِه  كَماُل  َو  َمعِرفَتُه}*  ادّلنِي  ُل  اَوَّ
كَماُل  َو  لَه}*  ااِلالخُص  َتحيِدِه  كَماُل  َو  َتحيُده}*  بِهِِ  َّصديِق  الت
َغريُ  ا  اَنَّ ِصَفٍة   ِ

ُكّ لَِشهاَدِة  َعنهُ*  فاِت  الّصِ نيَُف  لَه}  ااِلالخِص 
َوَصَف  فََمن  َفِة*  الّصِ َغريُ  َّه}  اَن َموصوٍف   ِ

ُكّ َشاَدِة  َو  املَوصوِف* 
اَل ُسبحانَه} فََقد قََرنَه}* َو مَن قََرنَه} فََقد َثّاهُ* َو مَن َثّاهُ* فََقد َجزَّاَه}* 
َو مَن اَشاَر  ِالَيِه*  َو مَن َجِهَل} فََقد اَشاَر  َو مَن َجزَّاَه} فََقد َجِهَل}* 
فََقد  »في َم؟«  قاَل:  مَن  َو  ه}*  َعدَّ فََقد  ه}  َحدَّ مَن  َو  ه}*  َحدَّ فََقد  ِالَيِه 

نَه}* َو مَن قاَل: »َعالمَ؟«فََقد اَخيلّْ ِمنهُ.  َضمَّ
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ِ ُمقاَرنٍَة*  ِ َش ٍء ال ب

اكِئٌ ال َعن َحَدٍث* َموجودٌ ال َعن َعَدٍم* َمَع ُكّ
االَِّلِة*  َو  احَلاَكِت  ِبَعَن  ال  فاِعٌل   * ِ ُمزايََلٍ ب ال  َش ٍء   ِ

ُكّ  ُ َغري َو 
ٌد ِاذ ال َسكََن يَستَأنُِس بِهِِ  * مُتََوّحِ بَصريٌ ِاذ ال َمنظوَر ِالَيِه مِن َخلِقهِِ

َوال يَستَوِحُش لَِفقِدهِِ.
بَِة{ َوالترَجِ اَجاهَلا*  َرِويٍَّة  باِل  اتبِداءً*  اتبََداَهُ  َو  ِانشاءً*  الخَلَق  اَنَشاَ 
استَفاَدها* َوال َحَركٍَة اَحَدَثا* َوال َهماَمِة نَفِس{ اضَطَرَب فهيا.

َغاِئَها*  َغَّزَ  َو  ُمتَِلفاِتا*  بنََي  َواَلَمَ  اِلَوقاِتا*  االَشياءَ  اَحاَل 
ِ ُحوِدها  ب ُميًطا  اتبِداِئا*  قَبَل  ِبا  ِ ًما  عال اَشباَحها*  اَلَزَمها  َو 

 

َو اتنِهاِئا* عارِفًا بَِقراِئِها َو اَحناِئا )اَجناِئا(. ثُمَّ اَنَشاَ ُسبحانَه}  
فَتَق االَجواِء* َو َشقَّ االَرجاِء* َو َساكئَِك اهَلواِء* فَاَجريّْ )اَجازَ( 
فهيا ماءً مُتاَلِطًما َتّارُه}* مَُتاكًِما زَّخارُه}* مَحََل} َعّْ َمنِت الّريِح 
 * هِِ َشّدِ َعّْ  ََّطها  َسل َو   * ّدِهِِ ِبَ ها  فَاََمَ القاِصَفِة  الزَّزعَِع  َو  العاِصَفِة* 

 

ِه. اَْهَلواءُ مِن َتِتا فَتيٌق* َو املاءُ مِن َفقِها َدفيٌق. َو قََرَنا ِايلّْ َحّدِ
اَعَصَف  َو  ا*  ُمَربَّ َواَدامَ  ا*  مََهبَّ اعتََقَم  ريَا{  ُسبحانَه}  اَنَشاَ   َّ ُث
ها تِبَصيفِق املاِء الزَّّخارِ* َو ِااثَرِة َموِج  َمرجاها* َواَبعََد مَنشاها* فَاََمَ
ِبلَفضاِء. َعصَفها  بِهِِ  َعَصَفت  َو  قاِء*  الّسِ َمَض  فََمخََضتهُ  ابِلارِ* 

 

ّْ َعبَّ ُعبابُه}*  * َحّ * َو ساِجيَه})ساكِنَه}( ِايلّْ ماِئِهِِ ِِّخِرهِِ لَه}ِايلّْ ا َتُدُّ اَوَّ
مُنَفِهٍق*  َجّوٍ  َو  مُنَفٍِق*  َهواٍء  يف  فََرفَعَه}  رُاكمُه}*  بَِد  ِبلزَّ َريمّْ  َو 
َمـكفوفًا*  َموًجا  ُسفالُهنَّ  َجعََل  َساواٍت*  َسبَع  ِمنهُ  فََسّويّْ 
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يَدَعُها*  َعٍَد  بِغرَيِ  َمفًعا*  َساًك  َو  َمفوًظا*  َسقًفا  ُعلياُهنَّ  َو 
َّواقِِب*  الث ِضياِء  َو  الكَواكِِب*  ِبزيَِة  زَيَّ َنا  ثُمَّ  َيِظُمها.  ِدسارٍ  َوال 
داِئٍر*  فَلٍَك  يف  مُن ريًا  قََمًرا  َو  مُستَطريًا*  ِساًجا  فهيا  اَجريّْ  َو 

 

. َو َسقٍف ساِئٍر* َو َرقـيٍم ماِئٍ
 * َمالئِكَتِهِِ مِن  اَطوارًا  َُهنَّ  فََماَل العاُل*  ماواِت  السَّ بنََي  ما  فَتََق  ثُمَّ 
صاّفن َو  يَنتَِصبوَن  ال  رُـكوٌع  َو  َيكَعوَن*  ال  ُسجودٌ  ِمنُم 

 

العُيوِن*  َنمُ  يَغشاُهم  ال  يَساَموَن*  ال  مَُسبِّحوَن  َو  يَ َتزايوَلَن*  ال 

 

َوال َسُو العُقوِل* َوال فَتَةُ االَبداِن* َوال غَفَلُ النِّسياِن. 
ُمتَِلفوَن  َو   * رُُسِلِِ ِايلّْ  اَلِسَنةٌ  َو   * َوحـِيهِِ َعّْ  اَُمناءُ  ِمنُهــم  َو 

 . َّدِدوَن( بَِقضائِهِِ َو اَمِهِِ )مَُت
 . نََدةُ( اِلوَباِب ِجنانِهِِ لسَّ َدنَُة )اَْ * َو السَّ َو ِمنُمُ الَحَفَظُة لِِعباِدهِِ

ماِء  فيلّْ اَقدامُُهم* َو املارِقَُة مَِن السَّ َو ِمنُمُ الثّاتِبَُة يِف االََرضنَي السُّ

 

ال ُمناِسبَُة  َو  اَراكُنــُم*  االَقطارِ  مَِن  الخارَِجُة  َو  اَعناقُُهم*  العُليا 
عوَن  مُتَلَّفِ اَبصارُُهم*  دونَه}  انكَِسٌة  اـَكتافُُهم*  العَرِش  لَِقواِئِم 
الِعزَِّة*  ُحُجُب  دوَنُم  مَن  بنََي  َو  بَيَنُم  َمرضوبٌَة  م*  ِبَجنَِحِتِ َتتَه} 
َعلَيِه  يرُجوَن  َوال  َّصوِي*  ِبلت ُم  َربَّ موَن  َيََوهَّ الُقدَرِة.ال  اَستارُ  َو 
ِبالَماكِ نِـ*  َيُّدونَه}  َوال  ل َمخولقنَي(*  )اَْ ال َمصنوعنَي  ِصفاِت 

َّظاِئِ.  َوال يُشريوَن ِالَيِه ِبلن
َسبَِخها*  َو  َعذِبا  َو  َسِلا*  َو  االَرِض  َحزِن  مِن  ُسبحانَه}  َجََع   َّ ُث
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َب*  ّْ َلَز ِ َحّ ّْ َخلََصت* َوالَطها ِبلبَلَّ ا )َسنّاها( ِبملاِء َحّ ُتبًَة َسنَّ
فُصوٍل*  َو  اَعضاٍء  َو  ُوصوٍل*  َو  اَحناٍء  ذاَت  صوَرةً  ِمنا  فََجبََل 
ّْ َصلَصَل* لَِوقٍت َمعدوٍد*  اَجََدها َحَّ اتَسَسكَت* َو اَصَلَها َحّ

َو اََمٍد )اََجٍل( َمعولٍم.
َ َمثَّل( ِانسااًن ذا اَذهاٍن ُييُلا*  ُ مَّ نََفَخ فهيا مِن روِحهِِ فََمثَُل )فَت ث

 

ُِّبا* َو َمعِرفٍَة  ُف ِبا* َو َجواِرَح َيتَِدمُها* َو اَدَواٍت يَُقل َو فِكٍَر َيََصَّ

 

* َواالَلواِن  َ نَي الَحّقِ َو الباِطِل* َو االَذواِق َو ال َمشاّمِ يَفُرُق ِبا ب

 

َو االَجناِس* َمعجواًن بِطنيَِة االَلواِن املُختَِلَفِة* َو االَشباِه ال ُمؤتَِلَفِة 

 

مَِن  ال ُمَتاِيَِة*  االالَخِط  َو  ال ُمتَعاِديَِة*  االدَضاِد  َو  َِّفَقِة(*  ل ُمت )اَْ
ِد. ِ َو الُجمو احَلِّ َو الَبِد* َو البَلَّ

ِهِِ  َوِصيَّ َعهَد  َو  هِيم*  دَلَ َوديعَتَه}  ال َمالئِكََة  ُسبحانَهُ  الُ  استَأَدي  َو 
 * لِتَكِرَمتِهِِ )اَْلخُضوِع(  َوالخُنوِع  لَه}*  جوِد  ِبلسُّ ااِلذعاِن  يِف  ِالهَِيم* 
عَتَتهُ  اِْ ِابليَس«*  ِااّل  فََسَجوا  اِلَِّدمَ  »اُْسُجوا  ُسبحانَهُ:  فَقاَل 
زَ ِبِلَقِة النّارِ* َو استَوَهَن  قَوةُ* َو تََعزَّ الَحِميَُّة* َوَغلَبَت َعلَيِه الّشِ
خَطِة*  ِلسُّ استِحقاقًا  ِظَرَة  النَّ الُ  َفاَعطاهُ  لصاِل*  الصَّ َخلَق 

 

ََّك مَِن ال ُمنَظرنَي* ِايلّْ   َو استِت مامًا ِلَِليَِّة* َو ِاجنازًا ِلِعَدِة* فَقاَل : »ِان
َيِم الَوقِت ال َمعولِم «. 

َّتَه}*  ِّمََن فهيا َمَل َِّدمَ دارًا اَرَغَد فهيا َعيَشه}* َو ا ُ مَّ اَسكََن ُسبحانَه} ا ث
بِدارِ  َعلَيِه  نَفاَسًة  ه}  َعُدوُّ َّه}  فَاغَت َعداَوتَه}*  َو  ِابليَس  َره}  َحذَّ َو 
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 * * َو العَزي َمَة وِبنَِههِِ ال ُمقاِم* َو ُمافََقِة االَبارِ. فَباَع الـَيقنَي بَِشّكِهِِ

* َو ِباِلغِتارِ نََدمًا.  َو استَبَدَل ِبلَجَذِل َوَجً
َوَعَدهُ  َو   * َرمحَتِهِِ َكَِمَة  لَّقاهُ  َو   * َتتَبِهِِ يف  لَه}  ُسبحانَه}  الُ  بََسَط   َّ ُث

ِيَِّة.  ّر
* َوابََهَطه} ِايلّْ دارِ البَلِيَِّة* َو َتاُسِل الُّ َّتِهِِ ال َمَردَّ ِايلّْ َجن

مثياقَُهم*  الَويِح  َعَ  اََخَذ  اَنِبياءَ  هِِ  َودَلِ مِن  ُسبحانَه}  اصَطيفّْ  َو 
ُ َخلِقهِِ  َل اـَك َث َ ّما بَدَّ ل )امياَنــُم (*  َوَعّْ َتليِغ الّرِسالَِة اَماتَنَُهم 
َمَعه}*  االَنداَد  َّـَخُذوا  ات َو  َحقَّه}*  فََجِهولا  ِالـَيِهم*  اِل  َعهَد 

 

 * ِعباَدتِهِِ َعن  اقَتَطعَتُم  َو   * َمعِرفَتِهِِ َعن  ياطنُي  الشَّ اجتالَتُمُ  َو 
 * فَبَعََث فهِيم رُُسَل}* َو واَتَ ِالهَِيم اَنِبياءَه}* لِيَستَأدوُه مثياَق فِطَرتِهِِ
ليِغ* َو ُي ريوا  * َو َيتَّجوا َعلهَِيم ِبلتَّ روُه مَنِسَّ نِعَمتِهِِ َو يَُذـّكِ
َفقَُهم  َسقٍف  مِن  ال َمقِدَرِة*  ِّايِت  ا ُيوُه  َو  العُقوِل*  َدفاِئَ  هَلُم 
ِّجاٍل  ا َو  ُتييِهم*  َمعايَِش  َو  َموضوٍع*  َتَتُم  ِمهاٍد  َو  َمفٍع* 

ُ َعلهَِيم.  تنُفهِيم* َو اَوصاٍب ُتِرمُُهم* َو اَحداٍث َتاَب
اَو  مُزنٍَل*  كِتاٍب  اَو  ُمَسٍل*  نَِبٍّ  مِن  َخلَقه}  ُسبحانَه}  الُ  ُيِل  َولَم 
َعَدِدِه*   ُ قِلَّ ــم  ِبِ  ُ تَُقّصِ ال  رُُسٌل  قائِ َمٍة*  ٍة  َمَجَّ اَو  الزَِمٍة*  ٍة  ُحجَّ
َ لَه} مَن بَعَده}* اَو غاِبٍ َعَّفَه}  بنَي هَلُم* مِن سابٍِق ُسّمِ َوال كَثَةُ املُكَّذِ
هورُ*  ادلُّ َمَضِت  َو  لُقروُن*  اَْ )ذََه بَِت(  نََسَلِ  ّْلَِك  ذ َعّْ  قَبَل}.  مَن 

 

ًدا  ِّبءُ* َو َخلََفِت االنَباءُ. ِايلّْ اَن بَعََث الُ ُسبحانَه} ُمَمَّ َو َسلََفِت اال
َِّبيّ نَي  * َمأخوذًا َعَ الن تِهِِ * َو ِامتاِم نُُبوَّ جنازِ ِعَدتِهِِ  اِلِ َرسوَل اِل 
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مثياقُه}* َمشهوَرةً ِساتُه}* كَري ًما ميالُده}. 

ةٌ*  َو اَهُل االَرِض )اَْالََرضنَي( َيَمئٍِذ ِملٌَل مُتََفّرِقٌَة* َو اَهواءٌ مُنتَِشَ
 

* اَو مُلِحٍ يِف  َوَطرائُِق )َطوائُِف( مُتََشتَِّتةٌ* بنََي مَُشبٍِّه ِلِ ِبَلِقهِِ
ِ َماكنِهِِ  اللَِة* َو اَنَقَذُه ب . فََهداُه بِهِِ مَِن الضَّ * اَو مُشريٍ ِايلّْ َغريِهِِ اِسهِِ

مَِن الَجهالَِة. 
ٍد    لِقاءَه}* َو َرِضَ لَه} ما ِعنَده}* َو اَكَرَمه}  ِ ُمَحمَّ َّ اختاَر ُسبحانَه} ل ُث

 

 * لبوَليّْ اَْ  ) ِ َمقاّر ــ  )َمقاَرنَِة  َمقاِم  َعن  بِهِِ  َرِغَب  َو  ينا*  ادلُّ دارِ  َعن 
يف  االَنِبياءُ  َّفَِت  َخل ما  فيُك  ََّف  َخل َو   * كَري ًما  ِالَيِه  فََقََضه} 

اَُمِمها* ِاذ لَم يَ تُكوُه َهَماًل* بِغرَيٍ َطريٍق واِضٍح* َوال َعلٍَم قاِئٍم. 
نًا َحلَه} َو َحراَمه}* َو فَرائَِضه} َو فَضائَِل}*  ِّ كِتاَب َربُِّك فيُك* مُبَي
عامَّه}*  َو  ه}  خاصَّ َو  زَعائ َِمه}*  َو  رَُخَصه}  َو  مَنسوَخه}*  َو  انِسخَه}  َو 
مُتَشاِبَه}  َو  ُمكََمه}  َو  َمدوَده}*  َو  ُمَسَل}  َو  اَمثالَه}*  َو  ِعَبَه}  َو 
َ نَي  ب َغاِمَضه}*  ًِّنا  مُبَي َو  ُمَمَل})ُجََل}(*  ا  ً مَُفّسِ )مُتَسابَِقه}(* 
مُثَبٍ  بنََي  َو   * َجهِلِِ يف  الِعباِد  َعَ  ٍع  مَُوسَّ َو   * ِعلِمهِِ مثياُق  ٍذ  َمأخو
َِّة  ن السُّ يِف  واِجٍب  َو  نَسخُه}*  َِّة  ن السُّ يِف  َمعولٍم  َو  فَرُضه}*  الِكتاِب  يِف 
* َو زائٍِل  اَخُذه}* َو مُ َرخٍَّص يِف الِكتاِب َتكُه}* َو بنََي واِجٍب وِبَقتِهِِ
ن ريانَه}*  َعلَيِه  اَوَعَد  كَبريٍ  مِن   * َمارِمِهِِ بنََي  نَيٌ  َومُبا  * مُستَقَِلِِ يف 
يف  ٍع  مَُوسَّ اَدانهُ*  يف  َمقوٍل  بنََي  َو  غُفرانَه}*  لَه}  اَرَصَ  اَوَصغريٍ 

اَقصاهُ. 
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ِ الاَنِم* َيِدونَه}  ي َجعََل} قِبَلً ل َو فَرََض َعلَيُك َحجَّ بَيتِِه احَلاِم* اَْلَّ
ُسبحانَه}  َجعََل}  َو  الَحماِم*  ُولوهَ  ِالَيِه  يَأهَلوَن  َو  االَنعاِم*  ُوروَد 
* َو اختاَر مِن َخلِقهِِ  م لِعِزَّتِهِِ * َو ِاذعاِنِ َعالَمًة لِتَواُضِعِهم لِعََظَمتِهِِ
َمواقَِف  َوقَفوا  َو  َكَِمتَه}*  وقا  َصَّ َو  َدوَعتَه}*  ِالَيِه  اَجاوبا  ُسّاًعا 
االَربَح  يرُحِزوَن   * بِعَرِشهِِ ال ُمطيفنَي  ِ َمالئِكَتِِه  ب وا  تََشبَّ َو   * اَنِبيائِهِِ

 . *َو يَتَباَدروَن ِعنَده} َموِعَد َمغِفَرتِهِِ يف َمترَجِ ِعباَدتِهِِ
فََرَض  َحَرمًا*  ِلعائِذنَي  َو  َعلًَما*  ِ اِلسالِم  ل تَعايلّْ  َو  ُسبحانَه}  َجعََل} 
ُسبحانَه}*  فَقاَل  ِوفاَدتَه}*  َعلَيُك  كَتََب  َو  َحجَّه}*  اَوَجَب  َو  َحقَّه}* 
»َو ِلِ َعَ النّاِس ِحجُّ البتَِي مَِن استَطاَع ِالَيِه َسبياًل* َو مَن كََفَر فَاِنَّ 

اَل َغِنٌّ َعِن العامَلنَي«.

    2   
َو مِن خُطبٍَة لَه}  بَعَد انِصافِهِِ مِن ِصّفنَي 

مِن  استِعصامًا  َو   * لِِعزَّتِهِِ َواستِسالمًا   * لِنِعَمتِهِِ استِت مامًا  امَحَُدهُ 
َّه} ال يَِضلُّ مَن َهاهُ*  ؛ِان . َو اَستَعنيُه} فاقًَة ِايلّْ ـِكفاَيِهِِ َمعِصَيِهِِ
ُوزَِن*  ما  اَرَجُح  َّه}  َفِان كَفاهُ؛  مَن  يَفَِقُر  َوال  عاداهُ*  مَن  َيُِل  َوال 

 

َو اَفَضُل ما خُِزَن.
مُمتََحنًا  َشاَدةً  لَه}*  َشريَك  ال  َوحَده}  الُ  ِاالَّ  ِالَّْه  ال  اَن  اََشُد  َو 
ِخُرها  ُك ِبا اَبًَدا ما اَبقاان* َو نَدَّ ِاالخُصها* مُعَتَقًدا مُصاُصها* نَتَ َمسَّ
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ي َمُة االمياِن* َو فاِتَُة  ا َعز ِخُرها( اِلَهاوي لِـ ما يَلقاان* فَاِنَّ )نُذَّ

يطاِن.  ِن* َو َمدَحَرةُ )َمهلَكَُة( اَْلشَّ ااِلحساِن* َو َمضاةُ الرَّمحّْ
ال َمشهورِ*  ِبدّلنِي  اَرَسَل}  َرسولُه}*  َو  َعبُده}  ًدا  ُمَمَّ اَنَّ  اَشَهُد  َو 

 

ياِء  َو الّضِ الّساِطِع*  َو النّورِ  َو الِكتاِب املَسطورِ*  َو العَلَِم ال َمأثورِ* 
ُباِت* َو احتِجاًجا ِبلبَيِّناِت*  ال اّلِمِع* َو االَمِ الّصاِدِع* ِازاَحًة ِلشُّ

ِّايِت* َو َتويًفا ِبل َمثاُلِت.  َو َتذًيا ِبال
َتَزعََعت  َو  ادّلنِي*  َحبُل  فهيا   ) جنََذمَ )اِْ {اجنََذمَ  فَِتِ يف  النّاُس  َو 
ََّت االَُم* َو ضاَق املرَخَُج*  َّرجُ*َو تََشت َسوارِي اليَقنِي* َو اختَلََف الن

 

ُن*  َوَعِمَ املَصَدرُ* فَاهلُديّْ خاِمٌل* َو العَمّْ شاِمٌل. ُعيِصَ الرَّمحّْ

 

َتَكََّرت  َدعائِ ُمه}*َو  فَاناَرت  االمياُن*  خُِذَل  َو  يطاُن*  الشَّ نُِصَ  َو 
ِ ُمه} )اَعالمُه}(* َو َدَرَست ُسبُُل}* َو َعَفت ُشُكُه}.  َمعال

يطاَن فََسلَكوا َمسالِكَه}* َو َوَردوا َمناِهَل}* ِبِم ساَرت  اَطاوُعا الشَّ
َوِطَئُهم  َو  ِبَخفافِها  داَستُهم  فنَِتٍ  يف  ِلواُؤه}*  قامَ  َو  اَعالمُه}* 
حاِئوَن  اتِئوَن  فهيا  فَُهم  َسنابِِكها*  َعّْ  قاَمت  َو  ِبَظالفِها* 
جاِهولَن َمفونَن* يف َخريِ دارٍ* َو َشِّ جرياٍن.َنمُُهم ُسودٌ 
ِ ُمها مُلَجمٌ* َو جاِهُلا مُكَرمٌ.  )ُسادٌ(* َو كُحُلُم ُدموٌع* ِبَرٍض عال

 * * َو َموئُِل ُحـكِمهِِ * َو َعبيَُة ِعلِمهِِ * َو لََجاُ اَمِهِِ هِِ ُه َموِضُع ِسّرِ
اَذَهَ  َو   * َظهِرهِِ احِنناءَ  اَقامَ  ِبِم   * ديِهِِ ِجباُل  َو   * كُُتِهِِ َوكُهوُف 

 . ارتِعاَد فَرائِِصهِِ
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وَر. زََروُعا الُفجوَر* َو َسَقوهُ الغُروَر* َو َحَصُدوا الثُّ

مَن  ِبِم  يَُسّوي  َوال  اََحٌد*  َِّة  االُم ِه  ِ هّْ مِن    ٍد  ُمَمَّ ِِّل  ِب يُقاُس  ال 
َجَرت نِعَمُتُم َعلَيِه اَبًَدا. ُه اَساُس ادّلنِي* َو ِعاُد اليَقنِي. ِالهَِيم ييَف ءُ 

 

فهِيمُ  َو  الِواليَِة*  َحّقِ  َخصائُِص  هَلُم  َو  التّايل*  يُلَحُق  ِبِم  َو  الغايل* 
الَوِصيَُّة َوالِوراثَُة؛ اَْالَِّن ِاذ َرَجَع الَحقُّ ِايلّْ اَهِلِِ* َو نُِقَل ِايلّْ مُنتََقِلِِ. 

   3   
قِشِقَِّة  َو مِن خُطبٍَة لَه} َو ِهَ املَعروفَُة ِبلّشِ

َّه} لِيَعلَمُ اَنَّ َميَّل  نُب ايَب قُحافََة( َو ِان َصها فاُلٌن )اِْ اَما َو اِل لَقَد تََقمَّ
ِمنا َمَلُّ الُقطِب مَِن الرَّحا.

ثَوًب*  دوَنا  الطَّريُ؛فََسَدلُت  ِايَلَّ  َييقّْ  َوال  يُل*  السَّ َعّنِ  رُ  يَنَحِ

 

َجّذاءَ  ِبٍَد  اَصوَل  اَن  بنََي  اَرتيَئ  َطِفقُت  َو  كَشًحا*  َعنا  َطَوتُي  َو 
الكَبريُ*  فهيَا  هَيَرمُ  َعياءَ*  )َظلَمٍة(  َطخيٍَة  َعّْ  اَصِبَ  اَو   *)  )ِجّدٍ 

َّه}.  ّْ يَليقّْ َرب غريُ* َو يَكَدُح فهيا مُؤمٌِن َحّ َو يَشيُب فهيَا الصَّ
يِف  َو  قًَذي*  العَنِي  يِف  َو  فََصَبُت   * اَحيجّْ هاات  َعّْ  بَ  الصَّ اَنَّ  فََراتَُي 
* فَاَديلّْ ِبا ِايلّْ  ُل لَِسبيِلِِ ّْ َمَض االَوَّ الَحلِق َشًجا* اَريّْ ُتاثي َنبًا* َحّ

فاُلٍن بَعَده}.ثم تمثل بقول ااَلعشي: 
َشتّاَن ما َييم َعّْ كورِها                            َو َيمُ َحّياَن ايَخ جاِبِ 
َِّخَر بَعَد َوفاتِهِِ  بَينا ُهَو يَستَقُلا يف َحياتِهِِ ِاذ َعَقَدها اِل فَيا َعًَبا@ 
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لََشدَّ ما تََشطَّرا َضَعهيا@ 

ها*  ةٍ َخشناءَ يَغلُُظ َكُمها )كاَلمُها(* َو َيُشُن َمسُّ َها يف َحوزَ فََصريَّ
عبَِة  الصَّ كَراكِِب  فَصاِحُبا  ِمنا*  ااِلعتِذارُ  َو  فهيا*  الِعثارُ   ُ يَكُث َو 
لَعَمُر اِل  ِان اَشنََق هَلا َخَرمَ* َو ِان اَسلََس هَلا تََقحََّم. فَُمِنَ النّاُس 

ِبَبٍط َو ِشاٍس* َو تَلَـوٍُّن َو اعِتاٍض.
 * لَِسبيِلِِ َمضّْ  ِاذا   ّْ َحّ ال ِمحنَِة؛  ِة  ِشدَّ َو  ِة*  ال ُمدَّ طوِل  َعّْ  فََصَبُت 

 @ ّْ ِه َو ِلّشوريّْ َ ل َجعََلا يف َجاَعٍة زََعَم اَّن اََحُدُه؛ فَيا ل
ِه  ِ ّْ ِصُت اُقَرُن ِايلّْ هّْ ِل ِمنُم* َحّ َمَت اعَتََض الرَّبُي يِفَّ َمَع االَوَّ
ِّْكّن اَسَففُت ِاذ اََسّفوا* َو ِطرُت ِاذ طاروا؛ فََصغا َرُجٌل  @ ل َّظاِئِ الن

* َمَع َهٍن َو َهٍن. َِّخُر لِِصهِرهِِ *َو ماَل اال ِمنُم لِِضغنِهِِ
قامَ  َو   * مُعتَلَِفهِِ َو  نَثيِلِِ  بنََي  ِحضَنِه*  انِفًجا  الَقوِم  اثلُِث  قامَ  اَن  ِايلّْ 
َمعَه} نَبو اَبِه َيَضموَن ماَل اِل ِخضَمَة ااِلبِِل نِبتََة الرَّبِع؛ ِايلّْ اَِن 

اتنَكََث َعلَيِه فَتُل}* َو اَجَهَز َعلَيِه َعَُل}* َو كَبَت بِهِِ بِطنَتُه}. 
 ِ
ُكّ مِن   َّ َعَ يَنثالوَن  ِايَلَّ*  بُِع  الضَّ كَعُرِف  النّاُس  َو  ِااّل  راَعن  فَما 

)ِعطايف(*  ِعطفاَي  ُشقَّ  َو  الَحَسناِن*  ُوِطَئ  لَقَد   ّْ َحّ  * جاِنٍ
َ ِمعنَي َحويل ـَكَربَضِة الغََنِم. ُمت

قََسَط  َو   * اُخريّْ قَت  َمَ َو  طائَِفٌة*  نـَكَ ثَت  ِبالَمِ  َنَضُت  فَلَّما 
ُم لَم يَسَمعُوا اَل ُسبحانَه})فََسَق( يَقوُل: »تِلَك ادّلارُ  َِّخروَن: اَكَنَّ ا
فَساًدا*  َوال  االَرِض  يِف  ُعوُلًّا  ُييدوَن  ال  نَي  ِ لَّ ل جَنعَُلا  ِِّخَرةُ  اال
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ُم  ِّْكنَّ ل َو  َووَعها*  َو  َسِعوها  لََقد  اِل  َو  بيَلّْ  َّقنَي«؛  ِلُمت العاقِبَُة  َو 

ينا يف اَعيُ ِنِهم* َو راقَُهــم زِبُِجها. َحِليَِت ادلُّ
 * الحاِضِ ُحضورُ  لَوال  ََّسَمَة*  الن َبَاَ  َو  ََّة*  الَحب فَلََق  ي  الَّ َو  اَما 

 

* َو ما اََخَذ الُ َعَ العُلَماِء ااَّل يُقاّروا  ِ وِبُجوِد النّاِصِ َو قِيامُ احُلَّ
غارِِبا*  َعّْ  َحبَلا  اَلَلَقُت  َمظولٍم*  َسغَِب  َوال  ظالــٍِم*  ِة  كِظَّ َعّْ 

 

هِِ اَزَهَ ِعندي  ِ هِلا* َواَلَليَفُت ُديناُك هّْ ِِّخَرها بِكَأِس اَوَّ َو لََسَقُت ا
مِن َعفَطِة َعزٍن .

الموضع من  اِلي هذا  السواد عند بلوغه  اَهل  اِليه رجل من  قالوا: و قام 

خطبته، فناوله کتاًبا ]قيل: اِن فيه مسائل کان يريد االِجابی عنها[، فَاقبل 

لَِو  اَميرالمؤمنين،  يا  عباس:  ابن  له  قال  قراءته[  فرغ من  ]فلما  فيه  ينظر 

َردت ُخطَبتَك مِن َحيُث اَفَضيَت!. َفقاَل:  اطَّ

َّ قَرَّت.  َرت ُث َه هياَت اَينَب َعبّاٍس@ تِلَك ِشقِشَقٌة َهَ
 قال ابن عباس: فواهلل ما اَسفت علي کالم قط کَاسفي علي هذا الكالم ااَلاّ يكون 

اَمير المؤمنين  بلغ منه حيث اَراد. 

هَلا  اَسلََس  ِان  َو  َخَرمَ*  هَلا  اَشنََق  ِان  عبَِة  الصَّ »كَراكِِب     قوله 

راسها  تنازعه  و هي  الزمام  في جذب  عليها  اِذا شدد  اَنه  يريد   » تََقحََّم 
خرم اَنفها، و اِن اَرخي لها شيئا مع صعوبتها تقحمت به فلم يملكها؛ يقال: 

اَشنق الناقی، اِذا جذب رأسها بالزمام فرفعه، و شنقها، اَيًضا: 

 ذکر ذلك ابن السكيت في »اِصالح المنطق«، و اِنما قال: »اَشنََق هَلا« و لم يقل 

»اَشنقها«. اَلنه جعله في مقابلی قوله »اَسلََس هَلا« فكَانه  قال: اِن رفع 

لها رأسها بمعني اَمسكه عليها بالزمام. 
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    4    

َو مِن خُطبٍَة لَه}  َويُقاُل:
َ ريِ َّه} خََطَبا بَعَد قَتِل َطلَحَة َو الزُّب  ِان

اَفرَجُت  نِبا  َو  العَلياِء*  ذُرَوَة  َّ مُت  تََسن َو  لماِء*  الظَّ يِف  اتَهَديُم  نِبَا 
ارِ.  نَفرَجت( َعِن الّسِ )اِْ

مَن  اََة  النَّ ُياِعي  كَيَف  َو  لواِعيََة*  اَْ )يَسَمِع(  يَفَقِه  لَم  َسٌع  ُوقَِر 
بَِط َجناٌن لَم يُفارِقهُ الخََفقاُن.  يَحُة؟ رُ تهُ الصَّ اََصمَّ

نَي*  ال ُمغَتّ ِبِليَِة  ُُك  اََتَسَّ َو  الغَدرِ*  وَعاقَِب  بُِك  اتَنَِظُر  زِلُت  ما 
النّـِيَّ ِة.  ِصُق  ينُك  َ بَصَّ َو  ادّلنِي*  ِجلباُب  َعنُك  َسَتَن   ّْ َحّ
تَلتَقوَن  َحيُث   * ِ ال َمَضلَّ َجواّدِ  يف  الَحّقِ  سَ َنِ  َعّْ  لَُك  اَقَمُت 

 

َوال َدليَل* َو َتتَِفروَن َوال مُتهيوَن. 
امٍِئ  َرأُي  )َغََب(  زَعََب  البَياِن@  ذاَت  العَجماءَ  لَُكُ  اُنِطُق  ليَومَ  اَْ
  ََّّْف َعّن. ما َشكَكُت يِف الَحّقِ مُذ اُريُه}. لَم يِجس مويس َتَل
الِل.  الضَّ ُدَوِل  َو  الُجّهاِل  َغلَبَِة  مِن  اَشَفَق  بَل   * نَفِسهِِ َعّْ  خيَفًة 

ليَومَ َتاقنَفا َعّْ َسبيِل الَحّقِ َو الباِطِل. مَن َوثَِق ِباٍء لَم يَظَمأ.  اَْ
    5    

َ ّما قُِبَض َرسوُل اِل  َو خاَطبَهُ العَبّاُس  َو مِن خُطبٍَة لَه} ل
 

َو اوَب ُسيفاَن انُب َحرٍب يف اَن ُيايِعا لَه} ِبلِخالفَِة 
َطريِق  َعن  َعِّجوا  َو  اِة*  انلَّ بُِسُفِن  الِفَتِ  اَمواَج  ُشّقوا  النّاُس*  َا  اهَيُّ
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ال ُمنافََرِة* َو َضعوا ِتجاَن ال ُمفاَخَرِة. 

لُقَمٌة  َو  ِِّجٌن*  ا ماءٌ  ا  هّْ فَاَراَح.  استَسلََم  اَِو  ِبَناٍح*  َنََض  مَن  اَفلََح 
اَكلّزارِِع  اياِعها  َوقِت  لِغرَيِ  الثََّمَرِة  ُمتَِن  َو  ِّـِك ُلا.  ا ِبا  يَغَصُّ 

 . بِغرَيِ اَرِضهِِ
َجِزَع   : يَقولوا  اَسكُت  ِان  َو  املُلِك*  َعَ  َحَرَص   : يَقولوا  اَقُل  فَاِن 
ِّنَُس  ا َّت@ َو اِل اِلنُب ايَب طالٍِب  َيّا َو ال مَِن املَوِت؛ َه هياَت بَعَد اللَّ
* بَِل انَدَمُت َعّْ َمكنوِن ِعلٍم لَو  فِل ِبَدِي اُّمِهِِ ِبملَوِت ِمَن الّطِ

ِوّيِ البَعيَدِة. ُبُ بِهِِ اَلضَطَرتبُمُ اضِطراَب االَرِشيَِة يِف الطَّ
    6    

َ ّما اُشريَ َعلَيِه ِبَن ال يَتبََع  َو مِن كاَلٍم لَه} ل
 

َ ريِ َوال ُيِصَ هَلَُما الِقاَل  َطلَحَة َو الزُّب
ّْ يَِصَل ِالهَيا طالُِبا*  ِم* َحّ بُِع* َتامُ َعّْ طوِل ال لَّ َو اِل ال اَكوُن اَكلضَّ

 

ال ُمدِبَ  ِايَل الَحّقِ  ِبل ُمِقِل  ّْـِكّن اَِضُب  ها* َول َوَيتَِلا راِصُ
َّ َييم.  ّْ يَأِتَ َعَ َعنهُ* َو ِبلّساِمِع املُطيِع العاِص ال ُمربَي اَبًَدا* َحّ

الُ  قَبََض  مُنُذ   *َّ َعَ مُستَأَثًا  َحيّق*  َعن  َمدفًعا  زِلُت  ما  َفَاِل 

 

ا. ّْ َيِم النّاِس هّْ نَِبيَّه}  َحّ
     7     

  {َو مِن خُطبٍَة لَه
فَباَض  اَشااًك*  لَه}  ََذُهم  اتَّ َو  ِمالاًك*  اِلَمِِهم  يطاَن  الشَّ َُذوا  تَّ اِْ
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م*  َو فَرََّخ يف ُصورِِهم* َو َدبَّ َو َدَرَج يف ُحجورِِه* فَنََظَر ِبَعيُ ِنِ

 

َ هَلُمُ الخََطَل* ِفعَل مَن قَد  نيَّ م* فََركَِب ِبِمُ الزَّلََل* َو زَ َو نََطَق ِبَلِسنَِتِ
. * َو نََطَق ِبلباِطِل َعّْ لِسانِهِِ يطاُن يف ُسلطانِهِِ َشِكَهُ الشَّ

    8    
  {َو مِن كاَلٍم لَه

ّْلَِك  َ ريِ يف حاِل{ اقتََضت ذ يَعن بِِه الزُّب

؛ فََقد اَقَرَّ ِبلبَيعَِة* َو ادََّعي  * َو لَم ُياِي بَِقلِبهِِ َّه} قَد بَيَ ِبَِدهِِ َيُعمُ اَن
الَولـيَجَة. 

فَليَأِت َعَ ِبَمٍ يُعَرُف؛ َو ِااّل فَليَدخُل فميا َخَرَج ِمنهُ. 

    9     
 {َو مِن كاَلٍم لَه

نِي الَفَشُل؛ َو لَسنا ُنِعُد  نِي االَم َر َ َو قَد اَرَعدوا َو اََبوقا* َو َمَع هّْ
ُ مِطَر.  ّْ ن ّْ نقَِع* َوال نُسيُل َحّ َحّ

     10     
  {َو مِن خُطبٍَة لَه 

َرِجَل}*  َو  َخيَل}  استَجَلَ  َو  ِحزبَه}*  َجََع  قَد  يطاَن  الشَّ ِانَّ  َو  ااَل 

 

 .َّ َِّس َعَ َّسُت َعّْ نَفس* َوال لُب َو ِانَّ َميع لَبَصريَت؛ ما لَب
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َعنهُ*  يَصِدروَن  ال  ماِتُه}؛  ااََن  َحوًضا  هَلُم  اَلُفِرَطنَّ  اِل  اي مُ  َو 

 

َوال يَعودوَن ِالَيِه. 

    11     
َِّة  ِد نِب الَحنيَِف َو مِن كاَلٍم لَه}  اِلنبِهِِ ُمَمَّ

 

َ ّما اَعطاهُ الّرايََة َيمَ الَجَمِل  ل

َتوُل الِجباُل َوال َتُل. َعضَّ َعّْ انِجِذَك. اَِعِ اَل ُجُجَمتََك. تِد 
يِف االَرِض قََدَمَك.

مِن  ََّص  الن اَنَّ  اعلَم  َو  َك*  بََصَ غُضَّ  َو  الَقوِم*  اَقيَص  َك  ِبََصِ رِم  اِْ
ِعنِد اِل ُسبحانَه}.

    12     
َ ّما اَظَفَرهُ الُ ِبحَصاِب الَجَمِل َو مِن كاَلٍم لَه}  ل

ان لرَِييّْ ما  َو قَد قاَل لَه} بَعُض احَصابِهِِ : َوِددُت اَنَّ اَخی فاُلاًن اكَن شاِهَ
َك الُ بِهِِ َعّْ اَعدائَِك  نََصَ

َدان* َو لََقد  َفقاَل لَه}  : اََهويّْ اَخيَك َمعَنا؟ َفقاَل: َنَعم. قاَل: فََقد َشِ

ا اوَقامٌ )وَقمٌ( يف اَصالِب الّرِجاِل َو اَرحاِم  َدان يف َعسكَِران هّْ َشِ
النِّساِء* َسرَيَعُف ِبِمُ الزَّماُن* َو يَقويّْ ِبِمُ االمياُن.
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     13     

 َو مِن كاَلٍم لَه}  يف ذَّمِ البََصِة َو اَهِلا 

ُ م.  كُنُت ُجنَد ال َمراَِة* َو اَتاَع الَبي َمِة؛ َرغا فَاََجتبُم* َو ُعِقَر فََهَرب ت
االَخقُُك ِدقاٌق* َو َعهُدُك ِشقاٌق* َو ديُُك نِفاٌق* َو ماُؤُك زُعاٌق* 
* َو الّشاِخُص َعنُك مُتَداَرٌك  َو ال ُمقمُ بنََي اَظُهرِكــُم ُمَتٌَن بَِذبنِهِِ
 َ ُك كَُجؤُجِؤ َسيفنٍَة قَد بَعََث الُ َعَ ِ َمسِجِ ؛ اَكَّن ب ِبَمحٍَة مِن َربِّهِِ

العَذاَب مِن َفقِها َو مِن َتِتا* َو َغرَِق مَن يف ِضمِنا.
ها  ّْ اَكَّن اَنُظُر ِايلّْ َمسِجِ ُ اِل لَتَغَرقَنَّ بََلتُُك َحّ َو في ِرواَيٍی: َو امي

كَُجؤُجِؤ َسيفنٍَة* اَو نَعاَمٍة جاث َِمٍة. 
ِة بـَحرٍ.  َو في ِرواَيٍی : كَُجؤُجِؤ َطريٍ يف لُجَّ

 وفي روايی اُخري: باِلُدُك اَنَتُ باِلِد اِل ُتبًَة؛ اَقَرُبا مَِن املاِء* َو اَبعَُدها

 * بَِذبنِهِِ فهيا  اَْملُحتَبَُس   *ِ ّ اَعشارِالشَّ تِسعَُة  ِبا  َو  ماِء*  السَّ مَِن 
املاءُ*  َطبََّقَها  قَد  هِِ  ِ هّْ قَرَيُِك  ِايلّْ  اَنُظُر  اِل.اَكَّن  بِعَفِو  َوالخارُِج 
ِة برَحٍ.  َّه} ُجؤُجُؤ َطريٍ يف لُجَّ * اَكَن ّْ ما ُييّْ ِمنا ِااّلُشَُف املَسِجِ َحّ

     14     
ّْلَِك  َو مِن كاَلٍم لَه}  يف ِمثِل ذ

ماِء.  اَرُضُك قَريٌَة مَِن املاِء* بَعيَدةٌ مَِن السَّ
ِلبٍِل*  َغٌَض  فَاَنُتم  ُحولمُُك*  َسِفَهت  َو  ُعقولـُكــُم*  خَفَّت 
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يَسٌة لِصائٍِل )صائد (. ِّـِكٍل* َو فَر َو اـُك َلٌ اِل

     15    
  {َو مِن كاَلٍم لَه

فميا َردَّه} َعَ املُسِلمنَي مِن قَطائِِع ُعمثاَن 

ااِلماءُ  بِِه  ََّك(  مَتَل  ( مُِلَك  َو  النِّساءُ*  بِِه  َج  ُتُّوِ قَد  َوَجدتُه}  لَو  اِل  َو 
لََرَددتُه}؛ فَاِنَّ يِف العَدِل َسعًَة* َو مَن ضاَق َعلَيِه العَدُل* فَالَجورُ َعلَيِه 

اَضيَُق. 

     16     
ِيَع ِب ملَديَِة  َ ّما وب َو مِن كاَلٍم لَه}  ل

َحت لَهُ الِعَبُ َعّا  ِذمَّت ِبا اوَقُل َرهنيٌَة* َو ااََن بِهِِ زَعي مٌ. ِانَّ مَن َصَّ
ُباِت.  َّقويّْ َعن تََقحُِّم الشُّ بنََي يََديِه مَِن ال َمثاُلِت* َحَجَتهُ الت

 {نَِبيَّه الُ  بَعََث  َيمَ  كََهيئَِتا  عاَدت  قَد  َُك  بَِليَّ ِانَّ  َو  ااَل 
بََلً*  َغ لَُتغَربَلُنَّ  َو  بَلبََلً*  لَُتَلبَلُنَّ  ِبلَحّقِ  بَعَثَه}  ي  الَّ َو   )نَِبيَّك(. 
ّْ يَعوَد اَسَفلـُكُم اَعالُك* َو اَعالُك  َو لَتُساُطنَّ َسوَط الِقدرِ* َحّ
َسبّاوقَن  نَّ  َ لـَُيَقّصِ َو  وا*  قَصَّ اكنا  سابِقوَن  لَيَسِبَقنَّ  َو  اَسَفلَُك* 

اكنا َسبَقوا. 
َذا ال َمقاِم  َو اِل ما كََتُت َوشًَة* َوال كََذُب كِذبًَة* َو لََقد بُنتُِّئ ِبّْ
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ا اليَوِم.  َ َو هّْ

َل َعَ اَهُلا* َو خُِلعَت لُُجُمها*  ااَل َو ِانَّ الخَطااي َخيٌل ُشٌُس مُحِ
َعَ  َل  مُحِ ذُلٌُل*  مَطااي  َّقويّْ  الت ِانَّ  َو  اّلرِ.ااَل  يِف  ِبِم  فَتََقحََّمت 

ََّة. اَهُلا* َو اُعطوا اَزِمََّتا* فَاَوَرَدتُمُ الَجن
لَِئ  لَقَدي ًما فَعََل* َو  لُِكٍّ اَهٌل* فَلَِئ اَِمَ الباِطُل  َحقٌّ َو بِطٌل* َو 

َّما اَدَبَ َش ءٌ فَاَقبََل. * َو لَقَل َّ ما َو لَعَلَّ قَلَّ الَحقُّ فَلَُرب
َو اَقول: اِن في هذا الكالم ااَلدني من مواقع االِحسان ما ال تبلغه مواقع 

مع  فيه  و  به.  العجب  اَکثر من حظ  منه  العجب  ان حظ  و  االستحسان، 

الحال التي وصفنا زوائد من الفصاحی ال يقوم بها لسان، َوال يطلع َفجها 

اِنسان، َوال يعرف ما اَقول ااِل من ضرب في هذه الصناعی بحق، وجري 

فيها علي عرق. »َو ما َيعقُِلها ااِلَّ العالِموَن«. 

و من هذه الخطبی 

ٌ جَنا* َو طالٌِب بيَط ءٌ َرجا*  َُّة َو النّارُ اَماَمه}* ساٍع َسي ُشِغَل مَِن الَجن
ٌ يِف النّارِ َهَوي.  َو مَُقّصِ

ٌ* َو الطَّريُق الُوسيطّْ ِهَ الجادَّةُ* َعَ بيِق  ماُل َمَضلَّ َ منُي َو الّشِ لي اَْ
َِّة* َو ِالهَيا َمصريُ العاقِبَِة.  ن ِة* َو ِمنا َمنَفُذ السُّ بُوَّ ِّاثرُ النُّ الِكتاِب َو ا

ِلَحّقِ  َصفَحتَه}  اَبديّْ  .  مَن  افَتيّْ مَِن  خاَب  َو   * ادَّعيّْ مَِن  َهلََك 
َهلََك. َو كيَفّْ ِبل َمرِء َجهاًل ااَّل يَعِرَف قَدَره}. 

وَقٍم.  زَرُع  َعَ  يَظَماُ  َوال  اَصٍل*  ِسنُخ  َّقویّْ  الت َعَ  الَيِلُك 
َّوبَُة مِن َورائُِك*  َ ِتوا يف ُبوتُِك* َو اَصِلحوا ذاَت بَينُِك* َو الت فَاست
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ِااّل نَفَسه} )ذبَنَه}(.  ٌ َّه}* َوال يَلُم الِئ َوال َيَمد حاِمٌد ِااّل َرب

     17     
َو مِن كاَلٍم لَه}  يف ِصَفِة مَن َيََصّديّْ
لَِك ِبَهٍل   ِلُحِك بنََي االُمَِّة َو لَيَس ِلّْ

؛ فَُهَو  ِانَّ اَبغََض الخاَلئِِق ِايَل اِل َرُجِن : َرُجٌل َوَكَهُ الُ ِايلّْ نَفِسهِِ
َضاللٍَة*  ُدعاِء  َو  بِدَعٍة*  بِكاَلِم  َمشغوٌف  بيِل*  السَّ قَصِد  َعن   ٌ جاِئ
مُِضلٌّ  قَبَل}*  اكَن  مَن  َهِي  َعن  ضالٌّ   * بِهِِ افتََتَ  ل َِمِن  فنِتٌَة  فَُهَو 
َرهٌن   * َغريِهِِ خَطااي  مَحّاٌل   * َوفاتِهِِ بَعَد  َو  َحياتِهِِ  يف  بِهِِ  اقتَديّْ  ل َِمِن 

 . )َرهنٌي( ِبَطيئَتِهِِ
يف  )غاِدرٍ(  االُمَِّة*عاٍد  ُجّهاِل  يف  موِضٌع  َجهاًل*  قََمَش  َرُجٌل  َو 
النّاِس  اَشباهُ  َسّاهُ  قَد  اهلُدنَِة؛  َعقِد  يف  ِ ما  ب َعــٍم  الِفنَِة*  اَغباِش 
( فَاستَكَثَ مِن َجٍع ما قَلَّ ِمنهُ َخريٌ  ) بَكََر  * بَكََّر  لَيَس بِهِِ عال ًِما َو 
َغريِ  مِن   ) َ زَنَ  كت اِْ  (  َ َواكتََث ِِّجٍن*  ا ماٍء  مِن  ارَتيّْ  ِاذَا   ّْ َحّ كَُثَ*  ِمّما 
َعّْ  التَبََس  َما  ليِص  ِلَ ضاِمنًا  قاِضيًا  النّاِس  بنََي  َجلََس  طائٍِل. 
 * اَ هَلا َحشًوا َراثًّ مِن َرأيِهِِ * فَاِن َنَلَت بِهِِ ِاحَدي املُبَماِت َهَّ َغريِهِِ
العَنكَبوِت؛  نَسِج  ِمثِل  يف  ُباِت  الشُّ لَبِس  مِن  فَُهَو   * بِهِِ قََطَع  ثُمَّ 

 

ال يَدري اَصاَب اَم اَخَطاَ؛ فَاِن اَصاَب خاَف اَن يَكوَن قَد اَخَطاَ* 
َجهاالٍت*  َخبّاُط  جاِهٌل  اَصاَب.  قَد  يَكوَن  اَن  َرجا  اَخَطاَ  ِان  َو 
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عاٍش َراّكُب َعَشواٍت*لَم يَعَضَّ َعَ الِعلِم برِِضٍس قاِطٍع. 

لّريِح اهَلشميَ. ال َميِلٌّ َو اِل  ( اَْ لّرِواايِت ذَرَو )ِاذراءَ يَذرُو )يُذرِي( اَْ
َيَسُب  ال   * )ُفَِّض(بِهِِ َظ  قُّرِ مِلا  َوالاَهٌل  َعلَيِه*  َوَرَد  ما  ِبِصارِ 
ا  َمذبَهً بَلََغ  ما  َوراِء  مِن  اَنَّ  َييّْ  َوال  اَنكََره}*  ِمّما  َش ٍء  يف  الِعلَم 
 * نَفِسهِِ َجهِل  مِن  يَعلَمُ  مِلا  بِهِِ  اكَتَمَ   } اَُم َعلَيِه  اَظلََم  ِان  َو   * لِغرَيِهِِ

ماءُ* َو تَعَجُّ ِمنهُ ال َموارثُي. تَُصُخ مِن َجورِ قَضائِِه ادّلِ
لَيَس  ُضاّلاًل*  مَيوتَن  َو  ُجّهااًل*  يَعيشوَن  َمعَشٍ  مِن  اَشكو  اِل  ِايَل 
ِسلعٌَة  َوال   * تاِلَوتِهِِ َحقَّ  تيُِلَ  ِاذا  الِكتاِب  مَِن  اوَبَرُ  ِسلعٌَة  فهِيم 
 * َمواِضِعهِِ َعن  َف  ُحّرِ ِاذا  الِكتاِب  مَِن  َ َمنًا  ث اَغيلّْ  َوال  َبعًا  اَنَفُق* 

 

َوال ِعنَدُه اَنكَُر مَِن ال َمعروِف* َوال اَعَُف مَِن ال ُمنكَِر.

     18     
َو مِن كاَلٍم لَه}  يف ذَّمِ اختاِلِف العُلَماِء

يِف الُفيا* َو ذَّمِ اَهِل الرَّأِي 

 * ُد َعّْ اََحِدِه مُ الَقِضيَُّة يف ُحٍك مَِن االَحاكِم فَيَحُكُ فهيا ِبَأيِهِِ َتِ
 َّ * ُث ُد تِلَك الَقِضيَُّة بِعَنيِها َعّْ َغريِهِِ فَيَحُكُ فهيا ِبِالِف وَقِلهِِ َّ َتِ ُث
ُب  فَيَُصّوِ استَقضاُه*  ي  ِ الَّ ااِلماِم  ِعنَد  لَِك  بِذّْ الُقضاةُ  َ ِمُع  َيت
ُم واِحٌد* َو كِتاُبُم* واِحٌد  ِّراءَُه َجيعًا؛ َو ِالُّْهُهم واِحٌد* َو نَِبهيُّ ا
فَعََصوهُ@  َعنهُ  َناُه  اَم  فَاَطاوعهُ@  ِباِلختاِلِف  ُسبحانَه}  الُ   ُ ُه اَفَاََمَ
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اكنا  اَم   @ ِامتاِمهِِ َعّْ  ِبِم  فَاستَعاَن  انقًِصا  ديًا  ُسبحانَه}  الُ  اََنَل  اَم 
@ اَم اََنَل الُ ُسبحانَه}  ُشَاكءَ لَه}* فََلُم اَن يَقولوا* َو َعلَيِه اَن َيضّْ
ُسبحانَه}  الُ  َو  ؛  اَدائِهِِ َو  َتليغِهِِ  َعن  الرَّسوُل   َ فََقصَّ اتمًّا  ديًا 
َش ٍء*  لُِكِّ  تِبياٌن  فيِه  َو  َش ٍء«  مِن  الِكتاِب  يِف  فَرَّطنا  »ما  يَقوُل: 
فيِه*  اختاِلَف  اَل  َّه}  اَن َو  بَعًضا*  بَعُضه}  ُق  يَُصّدِ الِكتاَب  اَنَّ  ذَكََر  َو 
اختاِلفًا  فيِه  لََوَجدوا  اِل  َغريِ  لَو اكَن مِن ِعنِد  »َو  ُسبحانَه}:  فَقاَل 
تَفنّْ  ال  َعيٌق*  بِطنُه}  َو  ايَنٌق  ظاِهُره}  َِّن  الُقرا ِانَّ  َو  كَث ريًا«. 

 . لُماُت ِااّل بِهِِ َعاِئُه}* َوال تَنَقض َغاِئُه}*َوال تُكَشُف الظُّ

     19    
َو مِن كاَلٍم لَه}  قالَه} ل ِالَشعَِث نِب قَيٍس  َو ُهَو َعّْ ِمن َبِ 
الكوفَِة َيُطُب* فََمضّْ يف بَعِض كاَلِمهِِ َش ءُ{ اعَتََضهُ 

هِِ َعلَيَك ال لََك *  ِ االَشعَُث فيِه* فَقاَل: اي اَمريَ ال ُمؤِمننَي * هّْ

 

ُ مَّ قاَل : ه} ث فََخَفَض  ِالَيِه بََصَ

ال اّلِعننَي@ لَعَنُة  َو  اِل  لَعنَُة  َعلَيَك  يل؟  ِمّما   َّ َعَ ما  يَك  يُدر ما 
الكُفُر  َك  اََسَ لَقَد  َواِل  اكفٍِر@  مُنافُِق{انُب  حائٍِك@  حائُِك{انُب 
)ّمة(* فَما فَداَك مِن واِحَدةٍ ِمنُما مالَُك  َو ااِلسالمُ اُخريّْ  ةً  َمَّ

 

َوال َحَسبَُك. 
اَن  ِيٌّ  حَلَ الَحتَف*  ِالهَِيمُ  ساَق  يَف*َو  السَّ وَقِمِه  َعّْ  َدلَّ  اَماً  ِانَّ  َو 



23

الـخطب   ) 20  ــ  21 (
مَيُقَهُ االَقَرُب* َوال يَأَمنَهُ االَبعَُد. 

يريد  : اَنه اسر في الكفر مری و في االِسالم مری. و اَما قوله : دل علي 

قومه السيف: فَاراد به حديًثا کان لاَلشعث مع خالد بن الوليد باليمامی، غر 

فيه قومه و مكر بهم حتاّي اَوقع بهم خالد، و کان قومه بعد ذلك يسمونه 

»ُعرَف النار« و هو اسم للغادر عندهم. 

     20     
 {َو مِن كاَلٍم لَه

َوِهلُت*  َو  ِعُت  َلَ ِمنُك  ماَت  مَن  عانَيَ  قَد  ما  عايَنُتم  لَو  َُّك  فَاِن

 

ِّْكن َمجوٌب َعنُك ما قَد عاَيوا* َو قَربٌي  َو َسِمعُت َو اََطعُت* َو ل
ما يُطَرُح الِحجاُب. 

ُت ِان اَبَصُت* َو اُِسعُت ِان َسِعُت* َو ُهيُم ِاِن اتَهَديُم؛  َولَقَد بُّصِ
َوِبَّقٍ اوَقُل لَُك : لَقَد جاَهَرتُكُ الِعَبُ* َو زُِجرُت ِبا فيِه ُمَدَجٌر* 

ماِء ِاالَّ البََشُ.  ُِّغ َعِن اِل بَعَد رُُسِل السَّ َو ما ُيَل

     21     
  {َو مِن خُطبٍَة لَه 

َتَفَّفوا  َتدوُك؛  الّساَعَة   ُ َوراءَُك ِانَّ  َو  اَماَمُك*  الغايََة  فَاِنَّ 
ِِّخُرُك. لُِك ا ا يُنَتَظُر ِبَوَّ تَلَحقوا* فَاِنَّ

ُوِزن، بعد کالم اهلل سبحانه و بعد کالم رسول  لو  الكالم  اِن هذا  اَقول: 
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 :   فَاما قوله  ز عليه سابًقا.  براّ به راجًحا، و  لمال  اهلل، بكل کالم 

»تخففوا تلحقوا« فما سمع کـالم اَقل منه مسموًعا َوال اَکثر مِنُه محصواًل، 

و ما اَبعد غورها من کلمی ! واَنقع نطفتها من حكمی! و قد نبهنا في کتاب 

»الخصائص« علي عظم قدرها و شرف جوهرها.

     22     
  {َو مِن خُطبٍَة لَه 

َ ِحزبَه}* َو استَجَلَ َجلَبَه}* لِيَعوَد الَجورُ  يطاَن قَد ذَمَّ ااَل َو ِانَّ الشَّ
 . * َو َيِجَع الباِطُل ِايلّْ نِصابِهِِ ِايلّْ اَوطانِهِِ

ُم  َّ مُنكًَرا* َوال َجعَولا َب ن َو بَيَنُم نَِصًفا. َو ِانَّ َو اِل ما اَنكَروا َعَ
َشيكَُهم  كُنُت  فَلَِئ  َسَفكوهُ؛  ُه  َدمًا  َو  َتَكوهُ*  ُه  َحقًّا  لَيَطلُبوَن 
ِعَُة  التَّ فََما  دون  َولوهُ  اكنا  َولَِئ  ِمنهُ*  لَنَصبَيُهم  هَلُم  فَاِنَّ  فيِه 
قَد  اُمًّا  َيتَِضعوَن  اَنُفِسِهم؛   ّْ َلَ م  ِتِ ُحجَّ اَعَظَم  ِانَّ  َو  ِعنَدُه*  ِااّل 

فََطَمت* َو ُييوَن بِدَعًة قَد اُميتَت. 
ِة اِل  اي َخبيََة ادّلاعي@ مَن َدعا@ َو ِاالمَ اُجيَب@ َو ِاّن لَراٍض ِبُجَّ

َعلهَِيم َو ِعلِمهِِ فهِيم.
الباِطِل*  مَِن  شافِيًا  بِهِِ  كيَفّْ  َو  يِف*  السَّ َحدَّ  اَعَطيُُهم  اوََبا  فَاِن 

 

عاِن@ َو اَن اَصِبَ  * َو مَِن العََجِب بَعُثُم ِايَلَّ اَن اَبُزَ  ِلّطِ ا ِلَحّقِ َو انِصً
 ُ ُد ِبحَلِب*َوال اَُرّهِ لَتُمُ اهَلبوُل* لََقد كُنُت َو ما اَُهَّ ِلِجالِد@ بَهِ

ّْ يَقنٍي مِن َريّب* َو َغريِ ُشبٍَة مِن دين.  ِب؛ َو ِاّن َلَ ِبلرضَّ
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     23     

  {َو مِن خُطبٍَة لَه 

ماِء ِايَل االَرِض كََقَطراِت ال َمَطِر  اَّما بَعُد* فَاِنَّ االََم يَ زِنُل مَِن السَّ
اََحُدُك  ّْي  َرا فَاِن  نُقصاٍن*  اَو  زاِيَدةٍ  مِن  هَلا  قُِسَم  ِ ما  ب نَفٍس   ِ

ُكّ ِايلّْ 
فَاِنَّ  فنِتًَة.  لَه}  تَكوَنَّ  فاَل  نَفٍس  اَو  ماٍل  اَو  اَهٍل  يف  غَف ريَةً  اِلَخيِه 
ِاذا  هَلا  فَيَخَشُع  تَطُهُر(   ( تَظَهُر  َدانءَةً  يَغَش  لَم  ما  املُسِلَم  املَرءَ 
ي يَنتَِظُر  ذـُِكَرت* َو يُغريّْ ِبا لِئامُ النّاِس* اكَن اَكلفالِِج الياِسِ الَّ

َل َفزَةٍ مِن قِداِحهِِ تِجُب لَهُ ال َمغَنَم*َو ُيفَُع ِبا َعنهُ ال َمغَرمُ.  اَوَّ
مَِن اِل ِاحَدي  يَنَتِظُر  مَِن الِخيانَِة  ال َمرءُ املُسِلمُ الَبي ءُ  لَِك  َوكَذّْ
اِل  رِزَق  ِاّما  َو  لَه}*  َخريٌ  اِل  ِعنَد  فَما  اِل  داِعَي  ِاّما  الحُسنَينَِي: 
فَاِذا ُهَو ذو اَهٍل َو ماٍل* َو َمعَه} ديُه} َو َحَسبُه}.َوِانَّ املاَل َو الَب نَي 
ِِّخَرِة* َو قَد َيَمعُُهَما الُ  ينا* َو العََمَل الّصالَِح َحرُث اال َحرُث ادلُّ
 *) )َشخِصهِِ نَفِسهِِ  مِن  َرُك  َحذَّ ما  اِل  مَِن  فَاحَذروا  اِلوَقاٍم*  تَعايلّْ 

 

ِايٍء َوال ُسعٍَة؛ لَيَست تِبَعذٍي* َو اعوَلا يف َغريِ ر َو اخَشوهُ َخشيًَة 

 

َل لَه}.  ِ َمن َعِ َّه} مَن يَعَمل لِغرَيِ اِل يَِكهُ الُ ل فَاِن
عَداِء* َو ُمافََقَة االَنِبياِء. َهداِء* َو مُعايََشَة السُّ نَساَُل اَل َمنازَِل الشُّ

ِعتَتِهِِ  َعن  ماٍل  ذا  اكَن  ِان  َو  الرَُّجُل  يَستَغِن  ال  َّه}  ِان النّاُس*  ا  َ اَيُّ
(* َو ِدفاِعِهم َعنهُ ِبَيدهِيم َو اَلِسنَِتِم* َو ُه اَعَظمُ النّاِس  )َعشريَتِهِِ

* َو اَعَطُفُهم َعلَيِه ِعنَد انزِلٍَة  * َو اَلَ مُّ ُهم لَِشَعثِهِِ َحيَطًة مِن َورائِهِِ
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دِق َيعَُلُ الُ ِلَمرِء يِف النّاِس َخريٌ لَه} مَِن  * َو لِساُن الّصِ ِاذا َنَلَت بِهِِ

املاِل َيِثُه} َغريُه}.
اَن  الخَصاَصَة  ِبَا  َييّْ  الَقرابَِة  َعِن  اََحُدُك  يَعِدلَنَّ  ال  ااَل  منها:  و 

َو مَن  ال َييُده} ِان اَمَسكَه} َوال َيُقُصه} ِان اَهلَكَه}؛  ي  ها ِبلَّ يَُسدَّ

 

واِحَدةٌ*  يٌَد  َعنُم  ِمنهُ  تُقَُض  ا  فَاِنَّ  * َعشريَتِهِِ َعن  يََده}  يَِقض 

 

َو تُقَُض ِمنُم َعنهُ اَيٍد كَث ريَةٌ؛َو مَن تَِلن حاِشيَتُه} يَستَِدمُ مِن وَقِمِه 
ََّة(. ال َمَودََّة )اَْملََحب

اَقول: الغفيری هاهنا الزيادی و الكثری، من قولهم للجمع الكثير: الجم الغفير، 

و الجماء الغفير. و يروي »َعفوی من اَهل اَو مال« و الَعفوی: الخيار من 

الذي  المعني  اَحسن  ما  و  خياره.  اَي  الطعام،  َعفوَی  اَکلت  يقال:  الشي ء، 

... « اِلي تمام الكالم،  اَراده  بقوله: »َو مَن يَِقض يََده} َعن َعشرَيتِهِِ

فان الممسك خيره عن عشيرته اِنما يمسك نفع يد واحدی؛ فاِذا احتاج اِلي 

نصرتهم، و اضطر اِلي مرافدتهم، قعدوا عن نصره، و تثاقلوا عن صوته، 

فمنع ترافد ااَليدي الكثيری،و تناهض ااَلقدام الجمی. 

    24     
ُ قِتاِل املُخالِِف*  َو مِن خُطبٍَة لَه}  فهيا تَسوغي

وَعةُ ِايلّْ طاَعِة اِل* َو ادلَّ

مِن   * الَغَّ خابََط  َو   * الَحقَّ خالََف  مَن  قِتاِل  مِن   َّ َعَ ما  لَعَمري  َو 
اِل*  مَِن  اِل  ِايَل  فِّروا  َو  اِل*  ِعباَد  اَل  َُّقوا  اهياٍن.فَات َوال  ِادهاٍن 
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ي َنََجه} لَُك* َو وقموا ِبا َعَصبَه} بُِك* فَعيَِلٌّ ضامٌِن  َوامضوا يِف الَّ

 . * ِان لَم مُتنَحوهُ عاِجً ِِّجً لَِفلِجُك ا

     25    
 َو مِن خُطبٍَة لَه} َو قَد َتاَتَت َعلَيِه االَخبارُ ِبستيالِء احَصاِب 

معاِويََة َعَ الِبالِد * َو قَِدمَ َعلَيِه عاِمالهُ َعَ اليَ َمِن *
َ ّما َغَلَ َعلهَِيما بُُس نُب   َو ُهما ُعبَيُد اِل نُب َعبّاٍس َو َسعيُد نُب َنراَن ل

ايَب اَرطاَة ، فَقامَ َعَ امِلن َبِ َضرِجًا 

 

م لَه} يِف الرَّأِي * فَقاَل:  بِتَثاقُِل احَصابِهِِ َعِن الِجهاِد ، َو ُمالَفَ ِتِ

َتُبُّ  اتَِن*  ِااّل  تَكون  لَم  ِان  اَبُسُطها*  َو  اَقِبُضها  الكوفَُة*  ِاالَّ  ِهَ  ما 
اِعِر :  ََّحِك الُ@ َو َتمثَّل  بَِقوِل الشاّ اَعاصريُِك* فََق

َّن                َعّْ َو َضٍ مِن ذَاااِلانِء قَليٍل  لَعَمُر اَبَك  الخرَيِ اي عَ مرو ِان
اَنَّ  اَلَُظنُّ  اِل  َو  ِاّن  َو  َ َمَن*  الي لََع  اطَّ قَِد  بًُسا  ابُنتُِئ   : قاَل  ُثمَّ 

م* َو تََفرُّقُِك  هُّْؤالِء الَقومَ َسيُدالوَن ِمنُك ِبجِتاِعِهم َعّْ بِطِلِ
م  طاَعِتِ َو   * الَحّقِ يِف  ِاماَمُك  ِ َمعِصَيُِك  ب َو  ُك*  َحّقِ َعن 
ِخياتَنُِك* َو  م  صاِحِبِ ِايلّْ  االَمانََة  ِبَداِئِمُ  َو  الباِطِل*  يِف  ِامامَُهم 

 

َو بَِصالِحِهم يف باِلِدِه َو فَساِدُك. فوََلِ اتئََمنُت اََحَدُك َعّْ قَعٍب 
لَخَشيُت اَن يَذَهَ بِعاَلقَتِِه.

َّ  ِاّن قَد َمِللُتُم َو َموّلن* َو َسئِمُتُم َو َسئِمون* فَاَبِدلن ِبِم  ُ اَْهللّْ
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مُياُث  كَما  قوُلَبُم  ِمث   َّ ُ .اَْهللّْ ِمّنِ َشًّا  يب  اَبِدهلُم  َو  ِمنُم*  َخريًا 

املِلُح يِف املاِء.
اَما َو اِل َلَوِددُت اَنَّ يل بُِك اَلَف فارٍِس مِن بَن فِراِس نِب َغمٍن.

ُه نالَِك*  لَو َدوَعَت* ااَتَك ِمنُم            َفارُِس ِمثُل اَرِميَِة الَحممِي 
ُثمَّ َنَزَل  مَِن ال مِن َبِر، اَقول : ااَلرميی جمع َرمياّ و هو السحاب، و الحميم 

هاهنا: وقت الصيف، و اِنما خص الشاعر سحاب الصيف بالذکر اَلنه اَشد 

جفواًل، و اَسرع ُخفوًفا، اَلنه ال ماء فيه، و اِنما يكون السحاب ثقيل السير 

اَراد  اِنما  الشتاء، و  ااِل زمان  ااَلکثر  بالماء، و ذلك ال يكون فِي  المتالئه 

الشاعر وصفهم بالسرعی اِذا ُدعوا، و االِغاثی اِذا استغيثوا، و الدليل علي 

ذلك قوله: »هنالك، لو دعوت، اَتاك منهم...«

     26     
  {َو مِن خُطبٍَة لَه 

َّ زنيِل*  الت َعَ  اَمنيًا  َو  ِلعامَلنَي*  نَذًيا   ًدا ُمَمَّ بَعََث  اَل  ِانَّ 

 

َو اتَنُم َمعَشَ العََرِب َعّْ َشِّ دنٍي* َو يف َشِّ دارٍ* مُن يخوَن بنََي ِحجاَرةٍ 
الَجِشَب*  تَأـكُ ولَن  َو  الكَِدَر  تََشوبَن   * ُصــّمٍ َحّياٍت  َو  خُشٍن* 

 

فيُك  اَْالَصنامُ  اَرحاَمُكُ.  تَقَطعوَن  َو  ِدماءَُك*  تَسِفكوَن  َو 
ِّاثمُ بُِك َمعصوبٌَة.  َمنصوبٌَة* َو اال

فَنََظرُت فَاِذا لَيَس يل مُعنٌي ِااّل اَهُل َب ت* فََضنتُِن ِبِم َعِن ال َموِت* 
اَخِذ  َعّْ  َصَبُت  َو  جا*  الشَّ َعَ  َشِرُب  َو   * الَقذيّْ َعَ  اَغَضيُت  َو 
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لعَلَقِم.  الكََظِم*َو َعّْ اََمَّ مِن َطعِم )ُحزِن( اَْ

َ َمنًا* فاَل َظِفَرت  ث ّْ َشََط اَن يُؤِتَه} َعَ البَيعَِة  لَم ُياِي َحّ منها: َو  و 

اُهَبتَها*  ِلـَحرِب  فَُخوا  ال ُمتباِع؛  اَمانَُة  َخِزتَي  َو  الباِئِع*  يَُد 

 

َتا؛ فََقد َشبَّ لَظاها* َو َعال َسناها* َو استَشِعُروا  َو اَِعّدوا هَلا ُعدَّ
َِّص. َّه} اَدعيّْ ِايَل الن بَ* فَاِن الصَّ

     27     
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

 * ِة اَولِيائِهِِ َِّة* فَتََحهُ الُ لِخاصَّ اَّما بَعُد* فَاِنَّ الِجهاَد بٌب مِن اوَباِب الَجن
َّتُهُ الَويثَقُة.  * َو ِدرُع اِل الَحصنَيُة* َو ُجن َّقويّْ َو ُهَو لِباُس الت

 َ
َوُدثّيِ الباَلءُ*  َشَِلُ  *َو  ّلِ الُّ ثَوَب  الُ  اَلبََسهُ  َعنهُ  َرغبًَة  َتَكَه}  فََمن 

َب َعّْ قَلِبهِِ ِباِلساِب )اَْالَسداِد(* َو اُديَل  غارِ َوالَقماءَِة* َو ُضِ ِبلّصِ

 

ََّصَف.  الَحقُّ ِمنهُ تِبَضييِع الِجهاِد* َو سميَ الخَسَف* َو مُنَِع الن
لَياًل  الَقوِم  هُّْؤالِء  )َحرِب(  قِتاِل  ِايلّْ  َدوَعتـُكُم  قَد  ِاّن  َو  ااَل 
يَغزوُك*  اَن  قَبَل  :اُْزغوُه  لَُكُ  قُُل  َو  ِاعالاًن*  َو  ِسًّا  َو  َنارًا*  َو 
َفَاِل ما زُغَِي وَقمٌ قَطُّ يف ُعقِر دارِِه ِااّل ذَلّوا* فَتَواَكُت َو َتاذَلُت 

َّت َعلَيُكُ الغاراُت* َو مُِلكَت َعلَيُكُ االَوطاُن. ّْ ُشن َحّ
َحّساَن  قَتََل  قَد  َو  االبَناَر*  َخيُلُ  َوَرَدت  قَد  َو  غاِمٍد  اَخو  ا  هّْ َو 
بَلَغَن  لَقَد  َو  َمسالِِحها.  َعن  َخيلَُك  اَزاَل  َو   * البَكِريَّ َحّساَن  نَب 
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االُخَري  َو  املُسِلَمِة*  ال َمراَِة  َعَ  يَدخُُل  اكَن  ِمنُم  الرَُّجَل  اَنَّ 
مَتنَتُِع  ما  رُُعَثا*  َو  قاَلئَِدها  َو  قُلَبا  َو  ِحجَلا  ُع  فنََي َتِ ِة*  املُعاَهَ
وافِرنَي  فا  انَصَ  َّ ُث ااِلسِتحاِم.  َو  ِباِلسِتجاِع  ِااّل  ِمنهُ   )مَتنَُع( 

ماَت  مُسِلًما  اَماً  اَنَّ  َدمٌ؛فوََل  هَلُم  يَق  اُر َوال  َكمٌ*  ِمنُم  َرُجً  انَل  ما 
ا اََسًفا ما اكَن بِهِِ َمولمًا* بَل اكَن بِهِِ ِعندي َجدًيا.  مِن بَعِد هّْ

اجِتاِع  مِِن  اهَلمَّ  َيِلُ  َو  الَقَل  مُييُت  اِل  َو  َعـَجبًا  َعًَبا@  فَيا 
لَُك  فَُقًحا  ُك@  َحّقِ َعن  تََفرُّقُِك  َو  م*  بِطِلِ َعّْ  الَقوِم  هُّْؤالِء 

 

؛ يُغارُ َعلَيـكُم َوالتُغريوَن*  َو ـَتَرًحا* حنَي ِصُت َغَرًضا ُييمّْ

 

َو تُغَزوَن َوال تَغزوَن* َو يُعيَص الُ َو َتَضوَن.
هِِ  ِ هّْ قُلُت:  يِف(  )اَْلصَّ احَلِّ  ااَّيِم  يف  ِالهَِيم  ريِ  ِبلسَّ اََمتُُك  فَاِذا 
ِالهَِيم  ريِ  ِاذا اََمتُُك ِبلسَّ َو  َّا احَلُّ*  َُّخ َعن يَُسب الَقِظ* اَمِهلنا  مَحارَّةُ 
ا  َّا الَبُد؛ ُكُّ هّْ هِِ َصبارَّةُ الُقّرِ*اَمِهلنا يَنَسِلخ َعن ِ تاِء قُلُت: هّْ يِف الّشِ
فِرارًا مَِن احَلِّ َو الُقّرِ فَاِذا كُنُت مَِن احَلِّ َو الُقّرِ تَِفّروَن* فَاتَنُم َو اِل 

يِف اَفَرُّ. مَِن السَّ
َرّبِت  ُعقوُل  َو  االَطفاِل*  ُحولمُ  رِجاَل@  َوال  الّرِجاِل  اَشباهَ  اي 
َجرَّت  اِل  َو  َمعِرفًَة  اَِعفُك  لَم  َو  اََرُك  لَم  اَّن  َلَوِددُت  الِحجاِل؛ 

نََدمًا*َو اَعَقَت َسَدمًا )ذَمًّا (. 
َغيًظا*  َصري  َشَحنُت  َو  قَيًحا*  قيبَل  َمَلـتُم  لَقَد  الُ@  قاتَلَُكُ 

 

ِبلِعصياِن  َرأيي   َّ َعَ اَفَسدُت  َو  اَنفاًسا*  ماِم  التَّ نُغََب  َجرَّعتُون  َو 
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يٌش: ِانَّ انَب ايَب طالٍِب َرُجٌل ُشجاٌع*  ّْ لََقد قالَت قَُر َو الِخالِن؛ َحّ

ِّْكن ال ِعلَم لَه} ِبحَلِب.  َو ل
فهيا  اَقَدمُ  َو  )مُقامًا(*  ِماًسا  هَلا  اََشدُّ  ِمنُم  اََحٌد  َهل  َو  اوَبُه@  ِلِ 
قَد  ذا  ااََن  ها  َو  الِعشرنَي*  بَلَغُت  ما  َو  فهيا  َنَضُت  لََقد  ِمّن؟  َمقامًا 

ِ َمن ال يُطاُع.  ِّْكن ال َرأَي ل تّ نَي؛ َو ل ذَرَّفُت َعَ الّسِ

     28     
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

ِِّخَرَة قَد اَقبََل  ِانَّ اال َو  ِّذتََن وِبَداٍع*  ا َو  ينا اَدَبَت*  فَاِنَّ ادلُّ بَعُد  اَّما 

 

الٍع. َو اََشفَت ِبّطِ
َُّة* َو الغايَُة  بََقُة الَجن باَق* َو السَّ ااَل َو ِانَّ اليَومَ املِضماَر* َو َغَدا{ الّسِ
قَبَل  لِنَفِسهِِ  عاِمٌل  ال  اَ  ؟  َّتِهِِ َمنِي قَبَل  خَطيئَتِهِِ  مِن  اتِئٌ  اَفاَل  النّارُ؛ 

؟  َيِم بُؤِسهِِ
َل يف ااَّيِم اََمِلِِ  َّـكُم يف ااَّيِم اََمٍل مِن َورائِهِِ اََجٌل؛ فََمن َعِ ااَل َو ِان
 َ قَبَل ُحضورِ اََجِلِِ فََقد نََفعَه} َعَُل}* َو لَم يرَضُرهُ اََجُل}؛ َو مَن قَصَّ

ه} اََجُل}.  * فََقد َخِسَ َعََل}* َو َضَّ يف ااَّيِم اََمِلِِ قَبَل ُحضورِ اََجِلِِ
اََر  لَم  ِاّن  َو  ااَل  الرَّبَهِة.  يِف  تَعَمولَن  كَما  الرَّغبَِة  يِف  فَاعوَلا  ااَل 
َيَفعُهُ  ال  مَن  َّه}  ِان َو  ااَل  هارُِبا.  انمَ  اَكلنّارِ  َوال  طالُِبا*  انمَ  َِّة  اَكلَجن
 ُّ * يرَُج )يَستَِقم( بِِه اهلُدیّْ الباِطُل* َو مَن ال يَستَقمُ  هُ  الَحقُّ يرَُضُّ
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. الُل ِايَل الرَّديّْ ُّه}( بِِه الضَّ )يرَُج

اَخَوَف  ِانَّ  َو  الّزاِد؛  َعَ  ُدلِلُم  َو  عِن*  ِبلظَّ اُِمُت  قَد  َّـكُم  ِان َو  ااَل 

 

دوا  * َو طوُل االَمَِل* فََتَوَّ اُع اهَلويّْ ّتِ ما اَخاُف َعلَيُكُ اثنَتاِن: اِْ
ُزوَن )َتوزوَن( بِهِِ اَنُفَسُك َغًدا.  ينا ما ترَح ينا مَِن ادلُّ يِف ادلُّ

اَقول: اِنَّه لو کان کالٌم يأخذ بااَلعناق اِلي الزهد في الدنيا، و يضطر اِلي 

عمل االخری لكان هذا الكالم، و کفي به قاطًعا لعالئق االمال، و قادًحا زناد 

 االتعاظ واالزدجار، و مِن اَعجبه قوله : »ااَل و اِنَّ الَيوَم المِضماَر، و َغدا 

َبَقُی الَجنَُّی، و الغاَيُی الناّاُر« فاِن فيه مع فخامی اللفظ، و عظم  باَق، َو السَّ الساّ

ا عجيًبا، و معني لطيًفا،  قدر المعني، و صادق التمثيل، و واقع التشبيه سرًّ

اللفظين  بين  فخالف  الناّاُر«  الغاَيُی  َو  الَجنَُّی،  َبَقُی  السَّ »و   :   قوله  و هو 

َبَقُی الَجنَُّی«؛ اَلن  َبَقُی الناّار« کما قال : »السَّ الختالف المعنيين، و لم يقل: »السَّ

االستباق اِنما يكون اِلي اَمر محبوٍب، و غرض مطلوٍب، و هذه صفی الجناّی 

 و ليس هذا المعني موجوًدا في النار، نعوذ باهلل منها ! فلم يجز اَن يقول : 

َبَقُی الناّار« بل قال : »و الغاَيُی الناّار«: اَلن الغايی قد ينتهي اِليها من ال يسره  »َو السَّ

مًعا،  ااَلمرين  بها عن  يعبر  اَن  فَصلح  ذلك،  يسره  و من  اِليها،  االنتهاء   

فهي في هذا الموضع کالمصير و المآل، قال اهلل تعالي : »ُقل َتَمتَّعوا َفاِنَّ 

َمصيَرُکم اِلَي الناّاِر« َوال يجوز في هذا الموضع اَن يقال : سبقتكم بسكون 

 الباءِ اِلي النار، فتَامل ذلك، فباطنه عجيب، و غوره بعيد لطيف. و کذلك

بَقی  اَکثر کالمه . و في بعض النسخ : و قد جاء في روايی اخري »و السُّ

بقی عندهم : اسم لما يجعل للسابق اِذا سبق من  الَجنَّی« بضم السين َو الساّ

المعنيان متقاربان، اَلن ذلك ال يكون جزاًء علي فعل  اَو عرض؛ و  مال 

ااَلمر المذموم و اِنما يكون جزاًء علي فعل ااَلمر المحمود.
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     29    

ّحاِك نِب قَيٍس   َو مِن خُطبٍَة لَه}  بَعَد غاَرِة الضَّ
 

ِة الَحكََمنِي صاِحُب مُعاِويََة َعَ الحاّجِ بَعَد قِصَّ

ا النّاُس* اَْملُجتَ ِمعَُة اَبداُنُمُ* اَْملُختَِلَفُة اَهواُؤُه* كاَلمُـكُم  َ اَيُّ
الَب* َو ِفعلُُك يُطِمـُع فيُكُ االَعداءَ. تَقولوَن يِف  مَّ الّصِ يِه الصُّ
 : الِقاُل قُلُت  فَاِذا جاءَ  َو كَيَت*  (: كَيَت  ) َمالِِسـكُم  املَجالِِس 

حيدي َحياِد. 
اَعاليُل  قاساُك*  مَن  قَُل  اسَتاَح  َواَل  َدعاُك*  مَن  َدوَعةُ  زَعَّت  ما 

نِي ال َمطوِل.  َّطويَل* ِدفاَع ِذي ادّلِ ِبَضاليَل* َو َساَلُتموِن الت
 . ِ ليُل* َوال يُدَرُك الَحقُّ ِااّل ِبلِجّ ميَ الَّ ال مَينَُع الضَّ

ل َمغرورُ  اَيَّ دارٍ بَعَد دارُِك مَتنَعوَن* َو َمَع اَّيِ ِاماٍم بَعدي تُقاتوِلَن؟ اَْ
هِم االَخيَِب*  َو اِل مَن َغَرمُتوهُ* َو مَن فازَ بُِك فََقد فازَ َو اِل ِبلسَّ

 

َو مَن َريمّْ بُِك فََقد َريمّْ َبَفََق انِصٍل.
نـَصرِكــُم*  يف  اَطَمُع  َوال  وَقلَُك*  ُق  ِ اَُصّ ال  اِل  َو  اَصبَحُت 

 

لَقومُ  ُُّكُ؟ اَْ َوال اَوِعُد العَُدوَّ بُِك. ما بلُُك ؟ ما َدواُؤـُكم ؟ ما ِطب
رِجاٌل اَمثالُُك.

ٍة(مِن َغريِ َوَرٍع* َو َطَمعًا يف  )ِعفَّ اوََقاًل بِغرَيِ ِعلٍم )َعٍَل(* َو غَفَلً 
؟  َغريِ َحّقٍ
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     30     

َو مِن كاَلٍم لَه}  يف َمعنّْ قَتِل ُعمثاَن 

مَن  اَنَّ  َغريَ  ا*  انِصً لَكُنُت  َعنهُ  َنَيُت  اَو  قاتاًِل*  لَكُنُت  بِهِِ  اََمُت  لَو 
ه} ال يَستَطيُع اَن يَقوَل : َخَذلَه} مَن ااََن َخريٌ ِمنهُ* َو مَن َخَذلَه}  نََصَ

ه} مَن ُهَو َخريٌ ِمّن. ال يَستَطيُع اَن يَقوَل : نََصَ
فَاََسأـتُُم  َجِزعُت  َو  االََثََة*  فَاَساءَ  ستَأَثَ  اِْ اََمهُ*  لَُك  جاِمٌع  ااََن  َو 

اَلََع* َو ِلِ ُحكٌ واقٌِع يِف املُستَأِثِ َو الجازِِع.

     31     
َ ّما اَنَفَذ َعبَد اِل نَب َعبّاٍس َو مِن كاَلٍم لَه}  ل

 

َ ريِ يَستيَفئَه} ِايلّْ طاَعتِهِِ قَبَل َحرِب الَجَمِل   ِايَل الزُّب

َّورِ عاقًِصا قَرنَه}* َيكَُب  دهُ اَكلث ََّك ِان تَلَقه} َتِ ال تَلَقنَيَّ َطلَحَة* فَاِن
لوُل. عَب َو يَقوُل : ُهَو الَّ الصَّ

َّه} اَلنَيُ َعيكًَة* فَُقل لَه}: يَقوُل لََك انُب خالَِك:  َ ريَ* فَاِن ِّْكِن الَق الزُّب َو ل
َعَفتَن ِبلِحجازِ َو اَنكَرتَن ِبلِعراِق* فَما َعدا ِمّما بَدا. 

ل من سمعت منه هذه الكلمی، اَعني : »فما عدا مما بدا«.  و هو  اَواّ

     32    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه  

) َشديٍد(*  ا النّاُس* ِااّن قَد اَصبَحنا يف َدهٍر َعنوٍد* َو زَمٍَن كَنوٍد  َ اَيُّ
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ِ ما  ب نَنتَِفُع  ال  ا*  ُعتُوًّ فيِه  الّظالِمُ  َيداُد  َو  مُسئيًا*  املُحِسُن  فيِه  يُعَدُّ 

ّْ َتُلَّ نِبا.  ُف قارَِعًة َحّ َعِلمنا* َوال نَساَُل َعّا َجِهلنا* َوال تَنَخَوَّ
االَرِض  يِف  الَفساَد  مَينَعُهُ  ال  مَن  ِمنُم   : اَربَعَِةاَصناٍف  َعّْ  َوالنّاُس 

* َو نَضيُض َوفِرهِِ. هِِ * َو كاَللَُة َحّدِ ِااّل َمهانَُة نَفِسهِِ
ِبـَي ِلِِ  ال ُمجِلُ  َو   * هِِ ِ بَِشّ ال ُمعِلُن  َو   * لَِسيِفهِِ ال ُمصِلُ  ِمنُهــُم  َو 

 

* قَد اََشَط نَفَسه}* َو اَوبََق ديَه} لِحُطاٍم يَنَتِهُزه}* اَو ِمنقٍَب  َوَرِجِلِِ
لِنَفِسَك  ينا  ادلُّ َتَي  اَن   ُ ال َمترَج لَِبئَس  يَفَرُعه}.َو  ِمن َبٍ  اَو  يَقوُده}* 

َ َمنًا* َو ِمّما لََك ِعنَد اِل وِعًَضا.  ث
ِِّخَرَة بِعََمِل  ِِّخَرِة* َوال يَطُلُ اال ينا بِعََمِل اال َو ِمنُم مَن يَطُلُ ادلُّ
 * ثَوبِهِِ ََّر مِن  َش َو   * َو قاَرَب مِن خَطِوهِِ  * ينا*قَد طامََن مِن َشخِصهِِ ادلُّ
يعًَة ِايَل ال َمعِصيَِة.  ََذ ِستَ اِل ذَر ِ الَمانَِة*َو اتَّ َو زَخَرَف مِن نَفِسهِِ ل

انِقطاُع  َو   * نَفِسهِِ ُضؤولَُة  املُلِك  َطَلِ  َعن  اَبعََده}  مَن  ِمنُم  َو 
 َ نيَّ َتَ َو  النَقاَعِة*  ِبمِس  *فَتََحيّلّْ  حالِهِِ َعّْ  الحاُل  تهُ  فََقَصَ  * َسبَبِهِِ

ّْلَِك يف َماٍح َوال َمغًدي.  بِِلباِس اَهِل الزَّهاَدِة* َو لَيَس مِن ذ
ُدموَعُهم  اَراَق  َو  ال َمرِجِع  ِذـكُر  اَبصاَرُه  َغضَّ  رِجاٌل  بيَِقَ  َو 
يٍد انّدٍ* َو خائٍِف َمقموٍع* َو ساكٍِت  بنََي َش ال َمحَشِ* فَُهم  َخوُف 
 ) )امَحَلَتُمُ َمكعوٍم* َو داٍع ُمِلٍص* َو ثَكالَن موَجٍع* قَد امَخَلَتُمُ 
ةٌ*  لَُّة* فَُهم يف برَحٍ اُجاٍج* اَفاُهُهم ضاِمَ َِّقَُّة* َو َشِملَتُهمُ اّلِ لت اَْ

 

ّْ ذَلّوا* َو قُتوِلا  ّْ َموّلا* َو قُِهروا َحّ َو قوُلُبُم قَِرَحٌة*قَد َوَعظوا َحّ
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ّْ قوَّلا.  َحّ

قُراَضِة  َو  الَقَرِظ*  ُحثالَِة  مِن  اَصغََر  اَعنُيُِك  يف  ينا  ادلُّ فَلتَكُِن 
بَعَدُك؛  مَن  بُِك  َِّعَظ  َي اَن  قَبَل  قَبلَُك  اكَن  ِ َمن  ب َِّعظوا  ات َو  الَجلَِم* 

 

ا قَد َرفََضت مَن اكَن اَشغََف ِبا ِمنُك. َو ارفُضوها ذَمي َمًة* فَاِنَّ
اَقول: و هذه الخطبی ربما نسبها من ال علم له اِلي معاويی، و هي من کالم 

غام ! و اَين  اَمير المؤمنين  الذي ال يشك فيه، و اَين الذهب من الراّ

يت و نقده الناقد البصير  العذب من االجاج! و قد دلاّ علي ذلك الدليل الِخراّ

عمرو بن بحِر الجاحظ؛ فانه ذکر هذه الخطبی في کتاب »البيان و التبيين« 

و ذکر من نسبها اِلي معاويی، ثماّ تكلم من بعدها بكالم في معناها،جملته 

اَنه قال: و هذا الكالم بكالم علي  اَشبه، و بمذهبه في تصنيف الناس، 

و في االِخبار عما هم عليه من القهر و االِذالل، و من التقيی و الخوف، اَليق. 

قال: و متي وجدنا معاويی في حال من ااَلحوال يسلك في کالمه مسلك 

الزهاد، و مذاهب الُعباّاد!

    33    
 َو مِن خُطبٍَة لَه}  ِعنَد خُروِجهِِ لِِقاِل اَهِل البََصِة 

قال عبد اهلل بن عباس  : دخلت علي اَمير المؤمنين  ) بِذي قاٍر َو ُهَو(

:  يخِصف نعله، فقال لي: ما قيمی هذا النعل؟ َفقلت: ال قيمَی لها! فقال 

َو اِل لَِهَ اََحبُّ ِايَلَّ مِن ِاَمتُِك* ِااّل اَن اُقميَ َحقًّا* اَو اَدفََع بِطاًل* 
ًدا : َو لَيَس اََحٌد  ثماّ خرج فخطب الناس فقال: ِانَّ اَل بَعََث ُمَمَّ

اَُه  ّْ َبوَّ ةً* فَساَق النّاَس َحّ عي نُُبوَّ مَِن العََرِب يَقَراُ ـِكتاًب* َوال يَدَّ
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َّغَُهم َمنجاَتُم* فَاستَقاَمت قَناُتُم* َو اطَماتَنَّ َصفاُتُم.  ََّتُم* َوبَل َمَل
َّت ِبَذافريِها* ما َعَجُت  ّْ َتَل اَما َو اِل ِان ـُكنُت ليَف ساقَِتا َحّ
ِ ِمثِلا؛  ل ا  هّْ َمسريي  ِانَّ  َو  )َونَهُت(*  َجبتُُن  َوال  )َضعُفُت( 

 . ّْ يرَخَُج الَحقُّ مِن َجنِهِِ لباِطَل َحّ ( اَْ َثُقَبَّ ) فاََل فاََلَنُقَبَّ
َمفوننَي*  ُم  َواَلُقاتِلَنَّ اكفِرنَي*  قاتَلُتُم  لََقد  اِل  َو  يٍش@  لُِقَر َو  يل  ما 

 

َو ِاّن لَصاِحُبُم ِبالَمِس* كَما ااََن صاِحُبُمُ اليَومَ. 
يف  ُه  فَاَدَخلنا  َعلهَِيم*  اختاَران  اَل  ِااّلاَنَّ   يٌش   ماَتِقمُ  ِمنّاقَُر َوالِ 

ُل : ِان* فاَكنا كَما قاَل االَوَّ َحّيِ
اََدمَت لَعَمري ُشربََك املَحَض صاِبًا 

َة الُبج را َرَ َواـَكَلَك ِبلزُّبِد ال ُمَقشَّ
َوحَنُن َوَهباَك العَالءَ َو لَم تـَكنُـ 

مرا َعِليًّا َوُحطنا َحولََك اجُلَد َو السُّ

     34    
 َو مِن خُطبٍَة لَه}  يِف استِنفارِ النّاِس ِايلّْ اَهِل الّشاِم 

 

بَعَد فَراِغهِِ مِن اَمِ الخَوارِِج* 

ِِّخَرِة  ينا مَِن اال اُّفٍ لَُك @ لََقد َسئِمُت ِعتابَُك. اََرضيُم ِبلَحياِة ادلُّ
َعُدّوُِك  ِجهاِد  ِايلّْ  َدوَعتُُك  ِاذا  ؟  َخلًَفا  الِعّزِ  مَِن  ّلِ  ِبلُّ َو  ؟  وِعًَضا 
يف  هوِل  الُّ مَِن  َو  غَ مَرةٍ*  يف  ال َموِت  مَِن  َُّك  اَكَن اَعنُيُُك*  داَرت 
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َمألوَسٌة*  قوُلبَُك  َواَكَنَّ  فَتَعَمهوَن*  َحواري  َعلَيُك  ُيتَُج  َسكَرةٍ. 

فَاتَنُم ال تَعِقولَن. 
ايل* َو ما اتَنُم ِبُكٍن مُياُل بُِك* َوال زَوافَِر  ما اتَنُم يل ِبَِقٍة َسجيَس اللَّ
عَت  زِعٍّ يُفََقُر ِالَيُك. ما اتَنُم ِااّل ـَكِابٍِل َضلَّ رُعاُتا* فَُكَّما ُجِ

َِّخَر.  ت مِن ا { انتََشَ َ َمعت( مِن جاِنِ جت )اِْ
ـ ُسعُر انرِ احَلِب اتَنُم؛ تـُكادوَن َوال تَكيدوَن*  ـ لَعَمُر اِلـ  لَِبئَسـ 
َو تُنتََقُص اَطرافُُك فاَل مَتتَِعضوَن؛ ال ُيامُ َعنُك َو اتَنُم يف غَفَلٍ 

ساهوَن* غُِلَ َو اِل ال ُمتَخاِذلوَن.
 َّ استرََح َو   * لَوغيّْ اَْ )مَحََش(  َس  مَحِ لَو  اَن  بُِك  اَلَُظنُّ  ِاّن  اِل  اي مُ  َو 

ال َموُت* قَِد انَفَرجُت َعِن انِب ايَب طالِِب{ انِفراِج الرَّأِس. 
ه} مِن نَفِسهِِ يَعُرُق لَحَمه}* َو هَيِشمُ َعظَمه}*  ُن َعُدوَّ َو اِل ِانَّ اَماً مُيَّكِ
َجوانُِح  َعلَيِه  ت  ُضمَّ ما  َضعيٌف  َعجُه}*   ٌ لَعَظمي ِجَله}*  يَفري  َو 
اُعيِطَ  اَن  دوَن  َفَاِل  ااََن  فَاَّما  ِشئَت؛  ِان  ذاَك  فَكُن  اتََن   . َصرِهِِ
واِعُد  ّْلَِك َضٌب ِبل َمَش فِيَِّة تَطريُ ِمنهُ فَراُش اهلاِم* َو تَطيُح السَّ ذ

ّْلَِك ما يَشاءُ.  َو االَقدامُ* َو يَفعَُل الُ بَعَد ذ
َحقُُّك  فَاَّما  ؛  َحقٌّ  َّ َعَ لَُك  َو  َحقًّا*  َعلَيُك  يل  ِانَّ  النّاُس*  ا  َ اَيُّ
كَيال  تَعلي ُمُك  َو  َعلَيُك*  فئَيُِك  َتفريُ  َو  لَُك*  َّصيَحُة  فَالن  َّ َعَ
فَالَوفاءُ  َعلَيُك  َحيّق  اَّما  َو  تَعلَموا.  كمَيا  تَأديُُك  َو  َتَهولا* 
حنَي  ااِلجابَُة  َو  ال َمغيِب*  َو  ال َمشَهِد  يِف  َّصيَحُة  الن َو  ِبلبَيعَِة* 
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ُك. ُِّمُ اَدوعُك* َو الّطاَعُة حنَي ا

     35     
كمِي   َو مِن خُطبٍَة لَه}  بَعَد اتلَّ

ِث الَجليِل؛  هُر ِبلخَطِب الفاِدِح* َو الَحَ لَحمُد ِلِ َو ِان اََت ادلَّ اَْ
َو اََشُد اَن ال ِالَّْه ِاالَّ الُ ال َشيَك لَه}* لَيَس َمعَه} ِالّْهٌ َغريُه}* َو اَنَّ 

 .{ًدا َعبُده} َو َرسولُه ُمَمَّ
ترُِث  ال ُمرَجِِّب  العالِِم  يفِق  الشَّ النّاِصِح  َمعِصيََة  فَاِنَّ  بَعُد*  اَّما 

َّداَمَة.  الَحَسَة* َو تُعِقُب الن
ِه الحُكوَمِة اَمي* َو َنَُل لَُك َمزخوَن  ِ َو قَد كُنُت اََمتُُك يف هّْ
املُخالِفنَي  ِابءَ   َّ َعَ فَاَبَيُتم  اٌَم*  لَِقصريٍ  يُطاُع  ـكاَن  لَو  َرأيي* 
َضنَّ  َو   * نِبُصِحهِِ النّاِصُح  اراتَب  َحَّ  العُصاِة*  املُنابِذنَي  َو  الُجفاِة* 

* فَكُنُت ااََن َو ِااّيُك كَما قاَل اَخوَهوازَِن :  الزَّنُد بَِقدِحهِِ
يّْ  ِ ُمنعَرَِج ال وّلِ اََمتـُكُم اَمي ب

لرُّشَد( ِااّل ُضَح الغَِد ُّصَح )اَْ فَلَم تَستَبيِنُوا الن

     36     
َرواِن   َو مِن خُطبٍَة لَه}  يف َتويِف اَهِل النَّ

ِبَهضاِم  َو  َِر*  النَّ ا  َ هّْ ِبَثاِء  َصعيّْ  تُصِبحوا  اَن  لَُك  نَذيٌ  فَااََن 
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ِّنَ ٍة مِن َربُِّك* َوال ُسلطاٍن مُبنٍي َمعَُك* قَد  ا الغائِِط* َعّْ َغريِ بَي َ هّْ
َحت بُِكُ ادّلارُ* َو احَتَلـَكُُم املِقدارُ* َو قَد كُنُت َنَيُُك  َطوَّ
 ّْ َحّ )اَْملُخالِفنَي(*  ال ُمنابِذنَي  ِابءَ   َّ َعَ فَاَبَيُتم  الحُكوَمِة  ِه  ِ هّْ َعن 

فُت َرأيي ِايلّْ َهواُك. َصَ
ِِّت ــ ال اَب لَُك  ــ  َواتَنُم َمعاِشُ اَِخّفاءُ اهلاِم* ُسَفهاءُ االَحِم؛ َو لَم ا

ا.  برُجًا* َوال اََردُت لَُك ُضًّ
     37     

 َو مِن كاَلٍم لَه}  يرَجي َمرجَي الخُطبَِة 

َّعوا* َو نََطقُت حنَي  َّعُت حنَي تََق فَُقمُت ِبالَمِ حنَي فَِشولا* َو تََطل
َّعوا (* َو َمَضيُت نِبورِ اِل حنَي َوقَفوا. َوكُنُت  تَعتَعوا ) مَتنَعوا ــ تََق
استَبَددُت  َو  بِِعناِنا*  فَِطرُت  َفاًت*  اَعالُهم  َو  َصواًت*  اَخَفَضُهم 
العَواِصُف.  ُتيُلُ  َوال  الَقواِصُف*  تـَُحّرِكُهُ  ال  اَكلَجبَِل  ِبِهاِنا* 

 

لَم يَكُن اِلََحٍد يِفَّ مَهَمزٌ َوال لِقائٍِل يِفَّ َمغَمزٌ. 
ِّخَُذ الَحقَّ لَه}* َو الَقِويُّ ِعندي َضعيٌف  ّْ ا ليُل ِعندي زَعيٌ َحّ اَْلَّ

َّمنا ِلِ اََمه}. ِّخَُذ الَحقَّ ِمنهُ. َرضنيا َعِن اِل قَضاءَه}* َو َسل ّْ ا َحّ
قَه}*  ُل مَن َصَّ اَ َتان اـَكِذُب َعّْ َرسوِل اِل ؟ َو اِل اَلاََن اَوَّ

َل مَن كََذَب َعلَيِه.  فاَل اـَكوُن اَوَّ
املثياُق  ِاذَا  َو  َبعَت*  َسبََقت  قَد  طاَعت  فَاِذا  اَمي*  ىف  فَنََظرُت 

يف ُعنيُق لِغرَيي.
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     38     
  {َو مِن كاَلٍم لَه

اِل  اَولِياءُ  فَاَّما  ؛  الَحقَّ تُشِبهُ  ا  اِلَنَّ ُشبًَة  بَُة  الشُّ يَِت  سُ ّمِ ا  ِانَّ َو 
اِل  اَعداءُ  اَّما  َو  ؛  اهلُديّْ َسُت  َدليُلُم  َو  اليَقنُي*  فهيَا  فَِضياُؤُه 

 . الُل* َو َدليُلُمُ العَمّْ فَُدعاُؤُه فهيَا الضَّ
َّه}. فَما َيجو مَِن ال َموِت مَن خافَه}* َوال يُعيَط البَقاءَ مَن اََحب

    39     
 َو مِن خُطبٍَة لَه} خََطَبا ِعنَد ِعلِمهِِ بِغَزَوِة 

مِر  ُّعماَن نِب بَشريٍ صاِحِب مُعاِويََة لِعَنِي التَّ الن

ِ َمن ال يُطيُع ِاذا اََمُت* َوال ُييُب ِاذا َدوَعُت* ال اَب لَُك@ مُنتُي ب

 

يََّة  مَحِ َوال  َيَمعُُك*  دنٌي  ما  اَ  َُّك؟  َرب نِبَِصـُكــم  تَنتَِظروَن  ما 
اًث* فاَل تَسَمعوَن  ُتِمُشُك؟ اوَقمُ فيُك مُستَِصخًا* َو ااُنديُك مُتَغَّوِ
وَعاقِِب  َعن  االُمورُ  َف  تَكَشَّ  ّْ َحّ اًَما*  يل  تُطيعوَن  َوال  وَقاًل*  يل 
ِايلّْ  َدوَعتُُك  َمامٌ.  بُِك  ُيلَُغ  َوال  اثرٌ*  بُِك  يُدَرُك  فَما  ال َمساءَِة* 
ِ* َو َتاقَلُت َتاقَُل  نَِص ِاخوانُِك فرََجَجرُت َجرَجَرَة الَجَمِل االََسّ
َّ ما  َّ َخَرَج ِايَلَّ ِمنُك ُجَنٌد مُتَذاِئٌ َضعيٌف؛ »اَكَن النِّضِو االَدَبِ* ُث

يُساوقَن ِايَل املَوِت َوُه َيُظروَن «. 
اَي  الريح،  اَي مضطرب، من قولهم: تذاءبت  »ُمَتذائٌِب«   :   اَقول: قوله 

اضطرب هبوبها، و منه سمي الذئب ذئًبا، الضطراب مشيته.
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     40     

َ ّما َسَِع وَقهَلُم  َو مِن كاَلٍم لَه}  يِف الخَوارِِج ل
  »ال ُحـكــَم ِااّل ِلِ «

 * ِلِ ِااّل  ال ُحـكَم  َّه}  ِان َنعــَم  بِطٌل؛  ِبا  ُياُد  َحّقٍ  َكَِمُة   :  قاَل 

مِن  ِلّاِس  بُدَّ  ال  َّه}  ِان َو   . ِلِ ِااّل  ِاَمَة  ال   : يَقولوَن  هُّْؤالِء  ِّْكنَّ  َول
الاكفُِر*  فهيَا  يَسَتتُِع  َو  ال ُمؤمُِن*  ِاَمتِِه  يف  يَعَمُل  فاِجٍر*  اَو  َبٍّ  اَمريٍ 
 * العَُدوُّ بِِه  يُقاتَُل  َو  اليَف ءُ*  بِِه  ُيَمُع  َو  االََجَل*  فهيَا  الُ  ُِّغ  ُيَل َو 

 

ّْ يَسَتيَح  ؛ َحّ عيِف مَِن الَقِوّيِ بُُل* َو يُؤَخُذ بِهِِ ِلضَّ َو تَأمَُن بِِه السُّ
بَرٌّ* َو  يُسَتاَح مِن فاِجٍر.

 و في روايی اُخري اَنَّه  لما سمع تحكيمهم قال: ُحَك اِل اتَنَِظُر فيُك.

الفاِجَرةُ  ااِلَمةُ  اَمَّا  َو   * َّيِقُّ الت فهيَا  فَيَعَمُل  الَبَّةُ  ااِلَمةُ  اَمَّا  قال:  َو 

َُّته}.  تُه}* َو تُدرِكَه} َمنِي ؛ ِايلّْ اَن َتَقِطَع مُدَّ يِقُّ َُّع فهيَا الشَّ فََيََمت

     41      
 {َو مِن خُطبٍَة لَه  

ِمنهُ*  اَويقّْ  ًَّة  ُجن اَعلَمُ  َوال  دِق*  الّصِ َتاَمُ  الَوفاءَ  ِانَّ  النّاُس*  ا  َ اَيُّ
قَِد  زَماٍن  يف  اَصبَحنا  لَقَد  َو  ال َمرِجُع.  كَيَف  َعِلَم  مَن  يَغِدرُ  ما  َو 
ََذ اَكَثُ اَهِلِ الغَدَر كَيًسا* َو نََسَبُم اَهُل الَجهِل فيِه ِايلّْ ُحسِن  اتَّ
الحيَلِ  َوجَه   ُ الُقلَّ ُل  الُحوَّ َيَي  قَد   @ الُ  قاتََلُمُ   @ هَلُم  ما   . الحيَلِ
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الُقدَرِة  بَعَد  َعنٍي  َرأَي  فَيََدُعها   * َنِيهِِ َو  اِل  اَمِ  مِن   ٌ ماِن دوَنا  َو 

* َو يَنَتِهُز فُرَصَتا مَن ال َحريََة لَه} يِف ادّلنِي. َعَ

    42      
 {َو مِن كاَلٍم لَه 

 * اهَلويّْ اُع  ّتِ اِْ اثاِن:  َعلَيُكُ  اَخاُف  ما  اَخَوَف  ِانَّ  النّاُس*  ا  َ اَيُّ
طوُل  اَّما  َو   * الـَحّقِ َعِن  فَيَُصدُّ  اهَلويّْ  اُع  اّتِ االَمَِل؛فَاَمَّا  طوُل  َو 
(؛  َّت َحّذاءَ )َجّذاءَ ينا قَد َول ِِّخَرَة.ااَل َو ِانَّ ادلُّ االَمَِل فَيُنِس اال

 

ا.  ا صابُّ فَلَم َيَق ِمنا ِااّل ُصبابٌَة كَُصبابَِة ااِلانِء اصَطبَّ
انَباِء  مِن  فَكونا  نَبوَن*  ِمنُما  لُِكٍّ  َو  اَقبََل*  قَد  ِِّخَرَة  اال ِانَّ  َو  ااَل 
ِبَبِه  َسيُلَحُق  َودَلٍ  ُكَّ  فَاِنَّ  ينا*  ادلُّ انَباِء  مِن  تَكونا  َوال  ِِّخَرِة*  اال
( َيمَ الِقاَمِة* َو ِانَّ اليَومَ َعٌَل َوال ِحساَب* َو َغًدا ِحساٌب*  )ِبُّمِهِِ

َوال َعََل.
اء«.  اَقول : الحذاء، السريعی، و من الناّاس من يرويه »جذاّ

    43     
َو مِن كاَلٍم لَه}  َو قَد اَشاَر َعلَيِه احَصابُه}
ِب اَهِل الّشاِم بَعَد ِارسالِهِِ   ِباِلستِعداِد حِلَ

َجرَي نَب َعبِد اِل البََجيِلَّ ِايلّْ مُعاِويََة 

ِلّشاِم  ِاغالٌق  ِعنَدُه*  َجريٌ  َو  الّشاِم  اَهِل  ِب  حِلَ استِعدادي  ِانَّ 
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َوقتًا  ٍي  جِلَ َّتُّ  َوق قَد  ِّْكن  ل َو  اَرادوهُ*  ِان  َخريٍ  َعن  اِلَهِلِِ  َصٌف  َو 
االاَنِة  َمَع  ِعندي  الرَّأُي  َو  عاِصيًا.  اَو  َمدوًعا  ِااّل  بَعَده}  يُقمُ  ال 
ا  َ هّْ اَنَف  ُب  َضَ لَقَد  ااِلعداَد.َو  لَُكُ  اـَكَرهُ  َوال  فَاَرِودوا* 
الِقاَل  ِاالَّ  فيِه  يل  اََر  فَلَم  َوبَطنَه}*  َظهَره}  َّبُت  َوقَل َعنيَه}*  َو  االَمِ 
َِّة واٍل اَحَدَث  َّه} قَد اكَن َعَ االُم ٌد  .ِان ِ ما جاءَ ُمَمَّ اَِو الكُفَر ب

وا.  ُ مَّ نََقموا فَغرَيَّ اَحدااًث* َو اَوَجَد النّاَس َمقااًل* فَقالوا* ث

    44     
يباِنُّ ريَِة الشَّ َ ّما َهَرَب َمصَقَلُ نُب بُهَ  َو مِن كاَلٍم لَه}  ل

 ِايلّْ مُعاِويََة* َو اكَن قَِد اتباَع َسَب بَن انِجيََة
 مِن عاِمِل اَمريِ ال ُمؤِمننَي َو اَعتََقُهم* 

فَلَّما طالَبَه} ِبملاِل خاَس بِهِِ َو َهَرَب ِايَل الّشاِم 

لّساداِت(* َو فَرَّ فِراَر العَبيِد. قَبََّح الُ َمصَقَلَ @ فَعََل ِفعَل الّساَدِة ) اَْ
َّ تَه}*  ّْ بَك َق واِصَفه} َحّ ّْ اَسكَتَه}* َوال َصَّ فَما اَنَطَق ماِدَحه} َحّ

 

ِ مالِهِِ ُوفَره}. َو لَو اَقامَ اَلََخذان َميسوَره}* َو اتنََظران ب

    45     
  َو مِن خُطبٍَة لَه}  َوِهَ بَعُض خُطبٍَة 

َطويَلٍ خََطَبا َيمَ الِفطِر

* َوال َمأيٍس  * َوال َموُلٍّ مِن نِعَمتِهِِ لَحمُد ِلِ َغريَ َمنقوٍط مِن رمَحَتِهِِ اَْ
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َ بَُح ِمنهُ َرمحٌَة*  ي ال ت * َوال مُستَنكٍَف َعن ِعباَدتِِه؛ اَْلَّ مِن َمغِفَرتِهِِ

َوال تُفَقُد لَه} نِعَمٌة. 
ُحوَلةٌ  ِهَ  َو  الَجالءُ*  ِمنَا  َواِلَهِلا  النَفاءُ*  هَلَا  مُِنَ  دارٌ  ينا  ادلُّ َو 
ولا  فَارَتِ النّاِظِر؛  بَِقِل  التَبََست  َو  لِِب*  ِلّ َل  َعِ قَد  َو  َخرضاءُ* 
ِمنا ِبَحَسِن ما ِبَرَضتُِك مَِن الّزاِد* َوال تَساَلوا فهيا َفَق الكَفاِف* 

َوال تَطلُبوا ِمنا اـَك َثَ مَِن الباَلِغ. 

    46     
َو مِن كاَلٍم لَه}  ِعنَد زَعِمهِِ َعَ ال َمسريِ  ِايَل الّشاِم
َّه} ِعنَد َوضِع رِجِلِِ يِف الّرِاكِب َو ُهَو ُدعاءٌ َدعا بِهِِ َرب

سوِء  َو   * ال ُمنَقَلِ ِّبَِة  اَك َو  َفِر*  السَّ َوعثاِء  مِن  بَِك  اوَعذُ  ِاّن   َّ ُ اَْهللّْ
. ال َمنَظِر يِف االَهِل َو املاِل َو الَودَلِ

االَهِل*  يِف  الخَليَفُة  اتََن  َو  َفِر*  السَّ ىِف  الّصاِحُب  اتََن   َّ ُ اَْهللّْ

 

َوال َيَمعُُهما َغريَُك؛ اِلَنَّ ال ُمستَخلََف ال يـَكوُن مُستَصَحبًا* 
َو املُستَصَحُب ال يـَكوُن مُستَخلًَفا.

اَمير المؤمنين  و ابتداء هذا الكالم مروياّ عن رسول اهلل ، وقد قفاّاه 

 بَابلغ کالم و تممه بَاحسن تمام؛من قوله: »َوال َيجَمُعُهما َغيُرَك« اِلي 
آخر الفصل. 
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     47      

َو مِن كاَلٍم لَه}  يف ِذكِر الكوفَِة 

َّوازِِل*  ِبلن تُعَركنَي   * العاُكِظّيِ االَدمِي  َمدَّ  ُ َمّدنَي  ت كوفَُة  اي  بِِك  اَكَّن 

 

سوءًا َجبّارٌ  بِِك  اَراَد  ما  َّه}  اَن اَلَعلَمُ  ِاّن  َو  ِبلزَّالزِِل*  ُتكَب نَي  َو 

 

ِاالَّ اتباَلهُ الُ بِشاِغٍل* َو َرماهُ بِقاتٍِل.

     48     
 َو مِن خُطبٍَة لَه}  ِعنَد ال َمسريِ ِايَل الّشاِم 

جَنمٌ  الَح  َّما  ُك ِلِ  الَحمُد  َو  غََسَق*  َو  لَيٌل  َوقََب  َّما  ُك ِلِ  لَحمُد  اَْ

 

ااِلفضاِل. مُاكفَاِ  َوال  ااِلنعاِم*  َمفقوِد  َغريَ  ِلِ  الَحمُد  َو  خََفَق*  َو 
ال ِملطاِط*  ا  َ هّْ بِلُزوِم  اََمُتُم  َو  َمت*  مَُقّدِ بَعَثُت  فََقد  بَعُد*  اَّما 
ِذَمٍة  ِش ِايلّْ  ُّطَفَة  الن ِه  ِ هّْ اَقَطَع  اَن  َراتَُي  قَد  َو  اَمي*  يَأِتَُهم   ّْ َحّ
ننَي اـَك ناَف َدجَلَ* فَاُِنَضُهم َمعَُك ِايلّْ َعُدّوُِك*  ِمنُك* مَُوّطِ

ِة لَُك.  َو اَجعََلُم مِن اَمداِد الُقوَّ
مَت الذي اَمرهم بلزومه، و هو شاطئ  اَقول: يعني بالملطاط هاهنا الساّ

الفرات، و يقال ذلك اَيًضا لشاطئ البحر، و اَصله ما استوي من ااَلرض. 

و يعني بالنطفی ماء الفرات، وهو من غريب العبارات و عجيبها. 
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     49      
 {َو مِن كاَلٍم لَه 

َّت( َعلَيِه اَعالمُ  َّت )ذَل ي بََطَن َخيِفّاِت االُمورِ* َو َدل لَحمُد ِلِ الَّ اَْ
ُتِكُره}*  َيَه}  لَم  مَن  َعنُي  فاَل  البَصريِ؛  َعنِي  َعّْ  امنَتََع  َو  هورِ*  الظُّ

 

َوال قَُل مَن اَثبَتَه} ُيِصُه}. َسبََق يِف العوُُلِّ فاَل َش ءَ اَعّْ ِمنهُ* َو قَُرَب 
مِن  َش ٍء  َعن  بَعَده}  استِعالُؤه}  فاََل  ِمنهُ؛  اَقَرُب  َش ءَ  فاَل  ُنِّ  ادلُّ يِف 

. * َوال قُربُه} ساواُه يِف املاَكِن بِهِِ َخلِقهِِ
 * * َولَم َيُجبا َعن واِجِب َمعِرفَتِهِِ لَم يُطِلِع العُقوَل َعّْ َتديِد ِصَفِهِِ

 

الُجحوِد*  ِذي  قَِل  ِاقرارِ  الُوجوِد*َعّْ  اَعالمُ  لَه}  َتَُد  ي  الَّ فَُهَو 
ل ُمشتَِبوَن( بِهِِ َو الجاِحدوَن لَه}  )اَْ وَن  تَعايَل الُ َعّا يَقولُهُ ال ُمَشّبِ

ُعوُلًّا كَبريًا. 
     50      
 {َو مِن كاَلٍم لَه

فهيا  ُيالَُف  تُبتََدُع*  اَحاكمٌ  َو  ََّبُع*  تُت اَهواءٌ  الِفَتِ  ُووقِع  بَدءُ  ا  ِانَّ
اَنَّ  اِل.فوََل  دنِي  َغريِ  َعّْ  رِجااًل*  رِجاٌل  َعَ  َيََويّلّْ  َو  اِل*  كِتاُب 
الباِطَل َخلََص مِن ِماِج الَحّقِ لَم َيَف َعَ ال ُمراتدنَي؛ َو لَو اَنَّ الَحقَّ 

 

ِّْكن يُؤَخُذ  َخلََص مِن لَبِس الباِطِل انَقَطعَت َعنهُ اَلُسُن املُعانِدنَي؛ َول

 

يِل  يَستَو فَُهنالَِك  ُ مَزجاِن؛  فَي ِضغٌث*  ا  هّْ مِن  َو  ِضغٌث*  ا  هّْ مِن 
  . نَي َسَبَقت هَلُم مَِن اِل الحُسنّْ * َو َيُجو الَّ لِيائِهِِ يطاُن َعّْ اَو الشَّ
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    51     

َ ّما َغَلَ احَصاُب مُعاِويََة   َو مِن خُطبٍَة لَه}  ل
ُ املاءَ  احَصابَه} َعّْ َشيعَِة الُفراِت بِِصّفنَي َو َمنَعوُه

وا  ؛ اَو َروُّ ٍ ٍَّة*َو تَأخريِ َمَلَّ ُ الِقاَل* فَاَقِّروا َعّْ َمَذل قَِد استَطعَموُك

 

نَي*  ماِء َتَووا مَِن املاِء؛ فَال َموُت يف َحياتُِك َمقهور يوَف مَِن ادّلِ السُّ
َو الَحياةُ يف َموتُِك قاِهرنَي.

 ّْ َحّ الخََبَ*  َعلهَِيمُ  ََّس  َع َو  الغُواِة*  مَِن  ُ َمًة  ل قاَد  مُعاِويََة  ِانَّ  َو  ااَل 
َجعَولا حُنوَرُه اَغاَض ال َمنـِيَِّة.

     52      
مَ ُمتارُها ِبِوايٍَة   َو مِن خُطبٍَة لَه}  َوقَد نََقدَّ

َمعروفُها  ََّر  َتَك َو  ِبنِقضاٍء*  ِّذتََن  ا َو  َمت*  تََصَّ قَد  ينا  ادلُّ ِانَّ  َو  ااَل 

 

َتدو  َو  )ساكِنها(*  ُساّكَنا  ِبلنَفاِء  َتِفُز  فَِهَ  َحّذاءَ*  اَدَبَت  َو 
ما اكَن  ِمنا  كَِدَر  َو  ما اكَن ُحوًلا*  فهيا  اََمَّ  َو قَد  جرياَنا*  ِبل َموِت 
ِااّل َسََلٌ كََسَمَلِ ااِلداَوِة* اَو ُجرَعٌة  ) َتَق( ِمنا  َيَق  فَلَم  َصفًوا* 

دايُن لَم َيَقع.  َ َمزَّزََها الصَّ * لَو ت كرَُجَعِة ال َمقَلِ
ا  اَهِلَ َعّْ  ال َمقدورِ  ادّلارِ  ِه  ِ هّْ َعن  الرَّحيَل  اِل  ِعباَد  فَاَزِمعوا 
َُّك فهيَا االَمَُل* َوال يَطولَنَّ َعلَيُك فهيَا االَمَُد.  الزَّواُل* َوال يَغِلَب
الَحماِم*  ِبَديِل  َدوَعُت  َو  الِعجاِل*  َِّه  الُول َحننَي  َحنَنُتم  لَو  َفَاِل 
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َو َجاَرُت ُجؤاَر مُتََبتيِِّل الرُّه باِن* َو َخَرجُت ِايَل اِل مَِن االَمواِل 
لتِ ماَس الُقربَِة ِالَيِه يِف ارتِفاِع َدَرَجٍة ِعنَده}* اَو غُفراِن  َو االَوالِد* اِْ
ٍَة اَحَصتا كُُتُه}* َو َحِفَظتا رُُسُل}* لاَكَن قَلياًل فميا اَرجو لَُك  َسئّيِ
قوُلبُُكُ  اناثَت  لَِو  اَتِل  َو   . ِعقابِهِِ مِن  َعلَيُك  اَخاُف  َو   * ثَوابِهِِ مِن 
رُت  َّ عُ ّمِ ان ِميااًث* َو سالَت ُعيونُُك مِن َرغبٍَة ِالَيِه اَو َربَهٍة ِمنهُ َدمًا* ُث
ُتقوا  لَم  َولَو  ــ  َعنُك  اَعالُُك  َجَزت  ما  بقِيٌَة*  ينا  ادلُّ َما  ينا*  ادلُّ يِف 

َشئيًا مِن ُجهِدُك ــ اَنعَُمه} َعلَيُكُ الِعظامَ* َو ُهاهُ ِااّيُك ل اِلمياِن.

    53     
َّرحِ َو ِصَفِة االحُِضيَِة  َو مِن خُطبٍَه لَه}  يف ِذكِر َيِم الن

َو مِن مَتاِم االحُِضيَِة استِشاُف اُذُِنا* َو َسالَمُة َعيِنها* فَاِذا َسِلَمِت 
ت* َو لَو اكتَن َعضباءَ الَقرِن  َ مَّ االُذُُن َو العَنُي َسِلَمِت االحُِضيَُة َو ت

تـَُجرُّ  رِجَلا ِايَل ال َمنَسِك.
) اَقول : و المنسك هاهنا المذبح (

    54     
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

ِدها* َو قَد اَرَسَلا راعهيا*  َّ تَداكَّ ااِلبِِل اهلـيِم َيمَ ِور فَتَداّكوا َعَ
بَعٍض  قاتُِل  بَعُضُهم  اَو  قاتيِل*  ُم  اَنَّ َظنتَُن   ّْ َحّ َمثاينها*  خُِلعَت  َو 

. يَّ دَلَ
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َّومَ. ّْ َمنَعَِن الن ا االََم بَطنَه} َو َظهَره} َحّ َ َّبُت هّْ َو قَد قَل

ٌد ؛  ِ ما جاءَ بِهِِ ُمَمَّ فَما َوَجدتُن يََسعُن ِااّل قِتاهُلُم اَِو الُجحوُد ب
َّ مِن مُعالََجِة الِعقاِب* َو َمواتُت  فـَكاتَن مُعالََجُة الِقاِل اَهَوَن َعَ

ِِّخَرِة.  َّ مِن َمواتِت اال ينا اَهَوَن َعَ ادلُّ

    55     
َو مِن كاَلٍم لَه}  َو قَِد استَبَطاَ احَصابُه} 

 

ِاذنُه} هَلُم يِف الِقاِل بِِصّفنِي 

َة املَوِت؟ َفَاِل ما اُبيل؛ َدَخُل  ّْلَِك كَراِهَ اَّما وَقلُُك: اـَُكلَّ ذ
. )اَدَخُل( ِايَل ال َموِت اَو َخَرَج ال َموُت ِاَلَّ

َو اَّما وَقلُُك َشـكًّا يف اَهِل الّشاِم@ َفَاِل ما َدفَعُت احَلَب َيمًا 

 

ِايلّْ  تَعُشَو  َو  يب*  فََتتَِدَي  طائَِفٌة  يب  تَلَحَق  اَن  اَطَمُع  ااََن  َو  ِااّل 
)َظاللَِتا(*  َضالهِلا  َعّْ  اَقتَُلا  اَن  مِن  ِايَلَّ  اََحبُّ  ّْلَِك  ذ َو  َضويئ* 

 

ِّاثِمها.  َو ِان اكتَن َتوءُ ِب

     56     
  {َو مِن كاَلٍم لَه

ِاخواَنا  َو  انَباءَان  َو  ِّبءاَن  ا نَقُُل  ؛  اِل  َرسوِل  َمَع  كُنّا  َولَقَد 

 

ََّقِم*  ال َعَ  مُِضيًّا  َو  تَسلميًا*  َو  اميااًن  ِااّل  ّْلَِك  ذ َييُدان  ما  اَعاَمنا؛  َو 
اكَن  لَقَد  َو  ؛  الَعُدّوِ ِجهاِد  يف  ا  ِجدًّ َو  االَلــَِم*  َمَضِض  َعّْ  َصبًا  َو 
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الَفحلنَِي*  تَصاُوَل  َيَصاَوالِن  َعُدّوِان  مِن  ِّخَُر  اال َو  ِمنّا  الرَُّجُل 
ةً لَنا  ُما يَسيق صاِحبَه} َكَس ال َمنوِن* فََمرَّ َيَخالَساِن اَنُفَسُهما* اَيُّ

ةً لِعَُدّوِان ِمنّا. مِن َعُدّوِان* َو َمرَّ
ََّص*  اَن الكَبَت* َو اََنَل َعلنَيَا الن فَلَّما َراَي الُ ِصقَنا اََنَل بِعَُدّوِ

ي( اَوطانَه}. ًئ )مُبَّوِ َحَّ استََقرَّ ااِلسالمُ مُلِقًا ِجرانَه}* َو مُتََبّوِ
اخرَضَّ  َواَل  َعودٌ*  ِ ّلنِي  ل قامَ  ما  ُ م*  اَتَيت ما  َنأت  كُنّا  لَو  لَعَمري  َو 

ا نََدمًا @.  ها َدمًا* َو لَُتتِعُنَّ ِ المياِن وعدٌ.َو اي مُ اِل لََتحتَِلبُنَّ ل

     57     
َو مِن كاَلٍم لَه}  قاَل اِلحَصابِهِِ 

مُنَدِحُق  البُلعوِم*  َرحُب  َرُجٌل  بَعدي  َعلَيُك  َسيَظَهُر  َّه}  ِان اَما 
ُد* فَاقتوُلهُ* َو لَن تَقوُلهُ.  ُد* َو يَطُلُ ما ال َيِ البَطِن* يَأـُكُل ما َيِ
فَُسبّون*  بُّ  السَّ فَاَمَّا  ِمّن؛  الَباءَِة  َو  بَِسّب  ـُكم  َسيَأُمُ َّه}  ِان َو  ااَل 
فَاِّن  ِمّن*  َ َبَّاَوا  َت فاَل  الَباءَةُ  اَمَّا  َو  جَناةٌ؛  لَُك  َو  زاَكةٌ*  يل  َّه}  فَاِن

ُودِلُت َعَ الِفطَرِة* َو َسَبقُت ِايَل االمياِن َو اهِلرجَِة. 

     58     
ََّم بِِه الخَواِرج  َو مِن كاَلٍم لَه}  َك

ِبِل  اميان  اَبَعَد   .) ِِّبٌ  )ا  ٌ آِث ِمنُك  بيَِقَ  َوال  حاِصٌب*  اَصابَُك 
»لَقَد  ِبلكُفِر@  نَفس  َعّْ  اََشُد   * اِل  َرسوِل  َمَع  ِجهادي  َو 
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ٍِّب* َو ارِجعوا َعّْ  َظلَُل ِاذًا َو ما ااََن مَِن ال ُمهتَدنَي @ « فَاَووبا َشَّ َما
َُّك َستَلَقوَن بَعدي ذاُلًّ شاِماًل* َو َسيًفا قاِطعًا*  اََثِ االَعقاِب* اَما ِان

ًَّة.  َها الّظامِلوَن فيُك ُسن َِّخُ َو اَثََرةً َي
قوله  : »َوال بقي منكم آبر« يروي علي ثالثی اوجه : احدها ان يكون 

 کما ذکرناه : »آبر« بالراء، من قولهم للذي يأبر النخل اَي : يصلحه و يروي 

»آثٌِر« و هو الذي يأثر الحديث و يرويه اَي يحكيه، و هو اَصح الوجوه 

عندي، کَانه  قال : ال بقي منكم مخبر ! و يروي »آبِز« بالزاي المعجمی 

و هو الواثب. و الهالك اَيًضا يقال له : آبز.

     59     
َو قاَل  مَلّا زَعَمَ َعّْ َحرِب الخَوارِج* َو قيَل لَه}:

َروان @  ِانَّ الَقومَ َعَبوا ِجَس النَّ

ةٌ* َوال هَيِلُك  ُّطَفِة* َو اِل ال يُفِلُ ِمنُم َعَشَ َمصارُِعُهم دوَن الن
ةٌ.  ِمنُك َعَشَ

يعني بالنطفی ماء النهر، و هي اَفصح کنايی عن الماء و اِن کان کثيًرا جًما. 

م عند مضياّ ما اَشبهه. و قد اَشرنا اِلي ذلك فيما تقداّ

    60     
َ ّما قُتَِل الخَوارُِج فَقَل لَه} : َو قاَل  ل

 اي اَمريَ ال ُمؤِمننَي* َهلََك الَقومُ ِبَجَِعِهم @

َّما  ُم نَُطٌف يف اَصالِب الّرِجاِل* َو قَراراِت النِّساِء* ُك كاَّل َو اِل؛ ِانَّ
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ّْ يَكوَن آِخُرُه لُصوًصا َساّلبنَي.  جَنَمَ ِمنُم قَرٌن قُِطَع* َحّ

     61      
 َو قاَل  يِف الخَوارِِج 

التُقاتوُِلا)تَقوُُلا( اَْلخَوارَِج بَعدي؛ فَلَيَس مَن َطَلَ الَحقَّ فَاَخَطاَه}
 

) فَاُعيِطَ (* كََمن َطَلَ الباِطَل فَاَدَركَه}. يعني معاويی واَصحابه.

    62     
َف مَِن الغيَل  َو مِن كاَلٍم لَه}  مَلّا خُّوِ

َعّن  انَفَرَجت  َييِمَ  جاءَ  فَاِذا  َحصنَيًة*  ًَّة  ُجن اِل  مَِن   َّ َعَ ِانَّ  َو 

 

همُ* َوال يَ بَاُ الَكمُ.  َو اَسلََمتن؛ فَحنيَئٍِذ ال يَطيُش السَّ

     63     
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

بَِش ٍء  ُييجّْ  َوال  )ِبلزُِّه(*  ِااّلفهيا  ِمنا  يُسلَمُ  ال  دارٌ  ينا  ادلُّ ِانَّ  ااَل 
ـكاَن هَلَا. 

اُْتبيُِلَ النّاُس ِبا فنِتًَة* فَما اََخذوهُ ِمنا هَلا اُخِرجوا ِمنهُ َو حوِسبوا 

 

ا  فَاِنَّ فيِه؛  اَقاموا  َو  َعلَيِه  قَِدموا  لِغرَيِها  ِمنا  اََخذوهُ  ما  َو  َعلَيِه* 
ّْ قَلََص* َو زائًِدا  * بَينا َتاهُ سابِغًا َحّ ّلِ ِعنَد ذَِوي العُقوِل كيََف ِء الّظِ

ّْ نََقَص. َحّ
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     64     
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

فَاتَُّقوا اَل ِعباَد اِل* َو بِدروا آجالَُك ِبَعالُِك* َو اتباوعا ما َييقّْ 

 

استَِعّدوا  َو  بـِكُم*  ُجدَّ  فََقد  ولا  َتَحَّ َو  َعنُك*  َيوُل  ِ ما  ب لَُك 
َ َبهوا* َو َعِلموا  ِبِم فَاتن َُّك* َو كونا وَقمًا صيَح  ِلَموِت فََقد اََظل
ينا لَيَست هَلُم بِدارٍ فَاستَبَدلوا؛ فَاِنَّ اَل ُسبحانَه} لَم َيلُقُك  اَنَّ ادلُّ
النّارِ  اَِو  َِّة  الَجن بنََي  َو  اََحِدكــُم  بنََي  ما  َو  ُسًدي*  يَ تُكُك  لَم  َو  َعَبًا* 

 

 . ِاالَّ ال َموُت اَن يَ زِنَل بِهِِ
بِِقَصِ  لََجَيةٌ  الّساَعُة*  َتِدمَُها  َو  َّحَظُة*  ال َتُقُصَها  غايًَة  ِانَّ  َو 
ِيٌّ بُِسَعِة  ارُ* حَلَ ُل َو النَّ ِة.َو ِانَّ غاِئًا َيدوهُ الَجيداِن: اَْللَّ ال ُمدَّ
ِة.  َ ُمستَِحقٌّ اِلَفَضِل العُدَّ قَوِة ل االَوبَِة. َو ِانَّ قاِدمًا يَقُدمُ ِبلَفوزِ اَِو الّشِ
اَنُفَسُك  بِهِِ  )َتوزوَن(  ُزوَن  ترَح ما  ينا*  ادلُّ مَِن  ينا*  ادلُّ يِف  دوا  فََتَوَّ
مَ َتتَبَه}* َو َغَلَ َشَوتَه}*  َّه}* نََصَح نَفَسه}* َو قَدَّ َّيقّْ َعبٌد َرب َغًدا.فَات
 * بِهِِ  ٌ مَُوكَّ يطاُن  الشَّ َو  لَه}*  خاِدٌع  اََمَل}  َو  َعنهُ*  َمستورٌ  اََجَل}  فَاِنَّ 
َهَجَمت  ِاذا  فَها*  لِيَُسّوِ َّوبََة  الت ُ َمّنِه  ي َو  لرَِيكََبا*  ال َمعِصيََة  لَهُ   ُ نّيِ ُيَ

َُّته} َعلَيِه اَغَفَل ما يَكوُن َعنا.  َمنِي
ًة* َواَن  ِ ذي غَفَلٍ اَن يَكوَن ُعُُره} َعلَيِه ُحجَّ

فَيا هَلا َحَسةً َعّْ ُكّ
ن  قَوِة@ نَساَُل اَل ُسبحانَه} اَن َيعَلَنا َو ِااّيُك ِممَّ تَُؤّدِيَه} ااَّيمُه} ِايَل الّشِ
( بِهِِ َعن طاَعِة َربِّهِِ غايٌَة*  ) تَقَِصوا   ُ ال ُتِطُره} نِعَمٌة* َوال تَُقّصِ
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ِّبٌَة. َوال َتُلُّ بِهِِ بَعَد ال َموِت نَداَمٌة َوال اَك

     65      
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

اًل قَبَل اَن يَكوَن  ي لَم تَسِبق لَه} حاٌل حااًل* فَيَكوَن اَوَّ لَحمُد ِلِ الَّ اَْ
ِِّخًرا* َو يَكوَن ظاِهًرا قَبَل اَن يَكوَن بِطنًا. ُكُّ مَُسمًّ ِبلَوحَدِة  ا
َضعيٌف*  َغريَه}  ّيٍ  وَقِ ُكُّ  َو  ذَليٌل*  َغريَه}  زَعيٍز  ُكُّ  َو  قَليٌل*  َغريَه} 

 

ِّمٌ* َوُكُّ قاِدرٍ َغريَه}  َو ُكُّ مالٍِك َغريَه} َممولٌك* َوُكُّ عالٍِم َغريَه} مُتَعَل
االَصواِت*  لَطيِف  َعن  يََصمُّ  َغريَه}  َسيٍع  َوُكُّ  يَعَجُ*  َو  يَقِدرُ 

 

َغريَه}  بَصريٍ  ُكُّ  َو  ِمنا*  بَعَُد  ما  َعنهُ  يَذَهُ  َو  كَبريُها*  يُِصمُّه}  َو 
َو ُكُّ ظاِهٍر َغريَه}  َو لَطيِف االَجساِم*  يَعمّْ َعن َخيِفِّ االَلواِن 

بِطٌن* َو ُكُّ بِطٍن َغريَه} َغريُ ظاِهٍر. 
ٍف مِن وَعاقِِب زَماٍن*  لَم َيلُق ما َخلََقه} لِتَشديِد ُسلطاٍن* َوال َتَوُّ
مُنافٍِر؛   ٍ دِضّ َوال  مُاكِثٍ*  َشيٍك  َوال  مُثاِورٍ*  نِّدٍ  َعّْ  استَعانٍَة  َواَل 
االَشياِء  يِف  َيلُل  لَم  داِخروَن.  ِعبادٌ  َو  َن*  َموبوب الَخئُِق  ِّْكن  َول

* َو لَم َياَ َعنا فَيُقاَل : ُهَو ِمنا بِئٌ.  فَيُقاَل: ُهَو اكِئٌ
َعّا  َعجٌ  بِهِِ  َوقََف  َوال  ذََراَ*  ما  تَدب ريُ  َوال  اتبََداَ*  َما  َخلُق  يَُؤدهُ  لَم 
مُتَقٌن*  قَضاءٌ  بَل  َر*  قَدَّ َو  قَضّْ  فميا  ُشبٌَة  َعلَيِه  َولََجت  َوال  َخلََق* 

 

ل َمرهوُب َمَع النِّعَِم. ل َمأموُل َمَع النَِّقِم* اَْ َو ِعلمٌ ُمَكٌ* َو اٌَم مُبَمٌ. اَْ
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     66     

َو مِن كاَلٍم لَه}  قالَه} اِلحَصابِهِِ يف بَعِض ااَّيِم ِصّفنَي 
كنيََة* وََعّضوا  ستَشِعُروا الخَشيََة* َو َتَلَبُوا السَّ َمعاِشَ املُسِلمنَي*  اِْ

 

َمَة*  ال لَّ اَكِموُلا  َو  اهلاِم  َعنِـ  يوِف  ِلسُّ اَنبّْ  َّه}  فَاِن َّواِجِذ*  الن َعَ 

 

ا َو الَحُظوا اخَلَر* َو اطعُنُوا  يوَف يف امَغاِدها قَبَل َسّلِ َو قَلِقوُلا السُّ

 

َُّك  يوَف ِبلخُطا* َو اعلَموا اَن با* َو ِصوُلا السُّ زَر* َو انِفحوا ِبلظُّ الشَّ
* َو استَحيوا  بِعَنِي اِل* َو َمَع انِب َعّمِ َرسوِل اِل ؛ فَعاِوُدوا الكَرَّ

َّه} عارٌ يِف االَعقاِب* َو انرٌ  َيمَ الِحساِب.  * فَاِن مَِن الَفّرِ
ُسُجًحا*  َمشيًا  ال َموِت  ِايَل  امشوا  َو  نَفًسا*  اَنُفِسُك  َعن  َوطبيوا 
فَاِضوبا  َِّب*  ال ُمَطن الّرِواِق  َو  االَعَظِم*  واِد  السَّ َذا  ِبّْ َعلَيُك  َو 
مَ ِلَوبثَِة يًَدا* َو اَخََّر  * َو قَد قَدَّ هِِ يطاَن اكمٌِن يف كِسِ بَثََجه}* فَاِنَّ الشَّ

ُّكوِص رًِج.  ِل
ّْ َيَجيِلَ لـَكُم َعوُد الَحّقِ »َو اتَنُمُ االَعوَلَن*  فََصمًدا َصمًدا@ َحّ

َو الُ َمعَُك* َو لَن يَ ِتَُك اَعالَُك «.
    67     

 ا اتنََهت ِايلّْ اَمريِ ال ُمؤِمننَي َ مَّ َو مِن كاَلٍم لَه}  قالوا: ل
 

:قاَل *قَفِة بَعَد َوفاِة َرسوِل اِل ابَناءُ السَّ
 : ما قالَِت االَنصارُ؟ قالوا: قالَت: ِمنّا اَمريٌ َو ِمنُك اَمرٌي؛ قاَل

ِايلّْ  ُيَسَن  ِبَن  َوّصّْ    اِل  َرسوَل  ِبَنَّ  َعلهَِيم  احتََججُت  فََهالَّ 
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یِ َعلَيهِم؟،  م* َو ُيَجاَوزَ َعن مُسي ِئِهم؟ قالوا: َو ما في هذا مَِن الُحجَّ ُمِسِنِ

 

َفقاَل : لَو اكتَنِ ااِلماَمُة )اَْاِلماَرةُ(فهِيم لَم تَكُِن الَوِصيَُّة ِبِم.

 ، سوِل ت بَانَّها َشَجَرُی الرَّ يٌش؟ قالوا: احَتجَّ  ُثمَّ قاَل : فَما ذا قالَت قَُر

رَجَِة* َواَضاوُعا الثََّمَرَة. حتَّجوا ِبلشَّ َفقاَل : اِْ

     68     
َد نَب ايَب بَكٍر  َ ُمَمَّ َ ّما قَلَّ َو مِن كاَلٍم لَه}  ل

ِمَص فَُمِلكَت َعلَيِه َو قُتَِل 
َ ّما َخيّلّْ  ل ِااّيها  َّيُه}  لَو َول َو  َو قَد اََردُت َتلِيََة ِمَص هاِشَ نَب ُعتََة؛ 
ِد نِب ايَب بَكٍر*َو لََقد  ُ الُفرَصَة* باِل ذَّمٍ مِلَُحمَّ هَلُمُ العَرَصَة* َوال اَنََزُه

اكَن ِايَلَّ َحبيبًا* َو اكَن يل َربيبًا. 

     69     
َو مِن كاَلٍم لَه}  يف ذَّمِ احَصابِهِِ 

ال ُمتَداِعيَُة@  اُب  الّثِ َو  العَِمَدةُ*  الِباكرُ  تُداَري  كَما  يُك  اُدار َك 
َعلَيُك  اََطلَّ  َّما  آَخَر.ُك مِن  َّكَت  ت َتَ جاِنٍ  مِن  حيَصت  َّما  ُك
مَنِسٌ مِن َمناِسِ اَهِل الّشاِم اَغلََق ُكُّ َرُجٍل ِمنُك ببَه}* َو اجنرََحَ 
ليُل َو اِل مَن  بُِع يف ِوجارَِها.اَْلَّ َِّة يف ُجرحِها* َو الضَّ ب اجِنحاَر الضَّ

يِمَ ِبَفََق انِصٍل.  يِمَ بُِك فََقد رُ نََصـتُموهُ@ َو مَن رُ
لَعالِمٌ  ِاّن  َو  الّراايِت*  َتَ  قَليٌل  الباحاِت*  يِف  لَكَثٌر  َواِل  َُّك  ِان
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ِبِفساِد  ِاصالَحُك  اَريّْ  ال  ِّْكّن  َول اََوَدُك*  يُقمُ  َو  يُصِلُحُك*  ِبا 
ُجدوَدُك@  اَتعََس  َو  خُدوَدـُكم*  الُ  اََضَع  نَفس.  )فَسادي( 
الباِطَل  ُتِطولَن  َوال  الباِطَل*  كََمعِرفَتُِكُ  الَحقَّ  تَعِرفَن  ال 

 . اَكِبطالُِكُ الَحقَّ

    70      
َب فيِه  ي ُضِ َو قاَل يف ُسرحَِة اليَوِم الَّ

َملـََكتن َعين َوااََن جالٌِس* فََسنََح يل َرسوُل اِل  * فَُقُل: اي  

 

»اُْدُع   : فَقاَل  ِد؟  َ ال لَّ َو  االََوِد  مَِن  اُمَّتَِك  مِن  لَقُت  ماذا  اِل*  َرسوَل 
َو اَبَدهَلُم يب َشًّا هَلُم  ِبِم َخريًا ِمنُم*  اَبَدلَِن الُ  َعلهَِيم« فَُقُل: 

ِمن. يعني بااَلود االعوجاج، و باللدد الخصام. و هذا من اَفصح الكالم.

    71      
 َو مِن خُطبٍَة لَه} يف ذَّمِ اَهِل الِعراِق 

فَلَّما  مَحََل  الحاِمِل*  اَكل َمراَِة  اتَنُم  َّ ما  فَاِن الِعراِق*  اَهَل  اي  بَعُد  اَّما 
اَبعَُدها. َورَِثا  َو  اَتَيُُّمها*  طاَل  َو  ِّ ُمها*  قَي ماَت  َو  اَملََصت  ت  َ مَّ اَت
ِّْكن ِجئُت ِالَيُك )اَتَيتُُك (َسوقًا. اَما َو اِل ما اَتَيتُُكُ اختِيارًا؛ َول

فَعيَلّْ   @ تَعايلّْ الُ  قاتَلَُكُ  يَكِذُب*   ٌّ َعِ تَقولوَن:  َُّك  اَن بَلَغَن  َولَقَد 
ُل  اَوَّ فَااََن  ؟  نَِبّيِهِِ َعّْ  اَم   @ بِهِِ آمََن  مَن  ُل  اَوَّ فَاََن  اِل؟  َعَ  اَ  اَكِذُب؟  مَن 
مِن  تَكونا  لَم  َو  َعنا*  ِغتبُم  هَلَجٌة  ا  ِّْكنَّ ل اِل*  َو  @كاَّل  قَه}  َصَّ مَن 
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»َو لَتَعلَُمنَّ بَنَاَه}  َ َمٍن* لَو اكَن لَه} ِوعاءٌ.  اَهِلا. َويُل اُّمِهِِ كَياًل بِغرَيِ ث

بَعَد حنٍي «. 

     72     
  {َو مِن خُطبٍَة لَه 

  َِِّّب الَة َعَ الن ََّم فهيَا النّاَس الصَّ َعل

َّ دايِحَ ال َمدُحّواِت* َو داِعَم ال َمسمواكِت* َو جابَِل الُقولِب  ُ اَْهللّْ
جعَل َشائَِف َصوَلاتَِك* َو َنايِمَ  َعّْ فِطَرِتا: َشِقِّها َو َسعيِدَها. اِْ
ٍد َعبِدَك َو َرسولَِك الخاـِتِم ل ِما َسبََق* َو الفاتِِح  َبَاكتَِك* َعّْ ُمَمَّ
االَبطيِل*  َجيشاِت  َوادّلافِِع   * ِبلَحّقِ الَحقَّ  ال ُمعِلِن  َو  انغَلََق*  ِ َما  ل
َل فَاضَطلََع* قائِ ًما ِبَمَِك*  َو ادّلاِمِغ َصوالِت االَضاليِل* كَما مُحِّ
مُستَوفًِزا يف َمضاتَِك* َغريَ انِكٍ َعن قُُدٍم* َوال واٍه يف زَعٍم* واِعيًا 
ّْ اَوريّْ قَبََس  لَِوحِيَك* حاِفًظا لَعَهِدَك* ماِضيًا َعّْ نَفاِذ اَمَِك؛َحّ
بَعَد  الُقولُب  بِِه  تَي  ُهِ َو  ِلخابِِط*  الطَّريَق  اَضاءَ  َو  القابِِس* 
اِت  َ رّيِ ن َو  االَعالِم*  ِبوحِضاِت  اَقامَ  َو  ِّاثِم*  اال َو  الِفَتِ  َخوضاِت 
االَحـكاِم* فَُهَو اَمنيَُك ال َمأموُن* َوخازُِن ِعلِمَك ال َمزخوِن* 

 

* َو َرسولَُك ِايَل الخَلِق.  َو َشيُدَك َيمَ ادّلنِي* َو بَعثيَُك ِبلَحّقِ
َِّك* َو اجِزهِِ مُضاَعفاِت الخرَيِ مِن  َّ افَسح لَه} َمفَسًحا ىف ِظل ُ اَْهللّْ

فَضِلَك.
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يَك َمزِنلَتَه}* َو اَت ِمم  َّ َو اَعِل َعّْ نِباِء الباننَي نِباءَه}* َو اَكِرم دَلَ ُ اَْهللّْ
هاَدِة* َمِضَّ ال َمقالَِة* ذا  لَه} نَره}* َو اجِزهِِ مِِن اتبِعاثَِك لَه} َمقوَل الشَّ

َمنِطٍق َعدٍل* َو خُطبٍَة فَصٍل. 
مَُن  َو  النِّعَمِة*  قَرارِ  َو  العَيِش  ِد  َب يف  بَينَه}  َو  بَيَنا  اجَع   َّ ُ اَْهللّْ
َمأنينَِة*  َعِة* َو مُنتََه الطُّ ّاِت* َو َرخاِء ادلَّ َهواِت* َو اَهواِء ال لَّ الشَّ

َو ُتَِف الكَراَمِة.

     73     
ِ َمرواَن نِب الَحَكِ ِبلبََصِة  َو مِن كاَلٍم لَه}  قالَه} ل

الحسن  فاستشفع  الجمل،  يوم  اَسيًرا  الحكم  بن  مروان  اُِخَذ   قالوا: 

و الحسين  اِلي اَميرالمؤمنين ، فكلماه فيه، فخلي سبيله، فقاال له: 

:يبايعك يا اَمير ال ُمؤمنين؟ فقال

كَفٌّ  ا  ِانَّ ؛  َبعَتِهِِ يف  يل  حاَجَة  ال  ُعمثاَن؟  قَتِل  بَعَد  ُيايِعن  اََولَم 
. اَما ِانَّ لَه} ِاَمةً َكَعَقِة الكَِل  َّتِهِِ هِِ لَغََدَر  بُِسب هَيوِديٌَّة* لَو بيَعَن بِكَّفِ
مِن  َو  ِمنهُ  االُمَُّة  َستَليَق  َو  االَربَعَِة*  االـَكبُِش  َاوُب  ُهَو  َو  اَنَفه}* 

هِِ َيمًا )َمواًت (اَح َمَر. َودَلِ

    74    
َ ّما زَعَموا َعّْ َبعَِة ُعمثاَن   َو مِن خُطبٍَة لَه}  ل

لََقد َعِلمُت اَّن اََحقُّ النّاِس ِبا مِن َغريي؛ َو َواِل اَلُسِلَمنَّ ما َسِلَمت 
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لِتاًسا اِلَجِر  ًة* اِْ َّ خاصَّ اُمورُ املُسِلمنَي* َو لَم يَكُن فهيا َجورٌ ِااّل َعَ

 . * َو زًُها فميا َتافَستُوهُ مِن زُخُرفِهِِ َو زِبِِجهِِ ّْلَِك َو فَضِلِِ ذ

    75    
امُ  َ ّما بَلَغَهُ اّتِ َو مِن كاَلٍم لَه}  ل

بَن اَُميََّة لَه} ِبل ُمشاَركَِة يف َدِم ُعمثاَن 

اَ َو لَم َيَه بَن اَُميََّة ِعلُمها يب َعن قَريف ؟اَ َو ما َوزََع الُجّهاُل سابَِقت 
َحجيُج  ااََن  لِسان؟  مِن  اَبلَُغ  بِهِِ  الُ  َوَعَظُهمُ  مَلا  َو  ُتََمت؟  َعن 
تُعَرُض  اِل  كِتاِب  َعّْ  َو  ال ُمراتبنَي*  النّاكِثنَي   ُ َخصمي َو  املارِقنَي* 

دورِ ُتازَي الِعباُد.  ِ ما يِف الصُّ االَمثاُل* َو ب

    76    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

*َو ُدِعَي ِايلّْ َرشاٍد فََدان*  )َعبًدا( َسَِع ُحكًما َفَعيّْ اَماً  َرِحَم الُ 
خالًِصا*  مَ  قَدَّ ذبَنَه}*  خاَف  َو  َّه}*  َرب فَنَجا.راقََب  هاٍد  ِبَُجِة  َواََخَذ 
َب  َمذورًا* َو َريمّْ  ََ كتََسَب َمذخورًا* َواجتن ا(. اِْ َل صالًِحا )انحِصً َوَعِ

 

بَ مَِطيََّة  َب مُناهُ. َجعََل الصَّ َغًَضا* َو اَحَرزَ وِعًَضا.اكَبَ َهواهُ* َو كَذَّ

 

َة  . َركَِب الطَّريَقَة الغَّراءَ* َو لَِزمَ ال َمَحجَّ َة َوفاتِهِِ َّقويّْ ُعدَّ * َوالت جَناتِهِِ
َد مَِن العََمِل. غنَتَمَ ال َمَهَل* َو بَدَر االََجَل* َو َتَوَّ البَيضاءَ. اِْ
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    77    

  {َو مِن كاَلٍم لَه 
ّْلَِك حنَي َمنَعَه} َسعيُد نُب العاِص َحقَّه} َو ذ

ٍد  تَفويًقا* َو اِل لَِئ بَقُت  وقنَن ُتاَث ُمَمَّ ِانَّ بَن اَُميََّة لـَُيَفّوِ
ِبََة. و يروي »التراب الَوذَمی«،  َّّحاِم الِوذامَ التَّ ُم نَفَض ال هَلُم اَلَنُفَضنَّ
قوَنني« اَي: يعطونني من المال قلياًل  و هو علي القلب. و قوله  »لَُيَفواّ

کُفواق الناقی، و هو الحلبی الواحدی من لبنها. و الِوذاُم: جمع َوَذمی، و هي 

ی من الكرش اَو الكبد تقع في التراب فتنفض. الُحزاّ

    78    
َومِن ُدعاٍء لَه}  َومِن  َكِماٍت اكَن  يَدوع ِبا 

َّ ِبل َمغِفَرِة.  َّ اغِفر يل ما اتََن اَعلَمُ بِهِِ ِمّن* فَاِن ُعدُت فَعُد َعَ ُ اَْهللّْ
 َّ ُ د لَه} َوفاءً ِعنِدَي.اَْهللّْ َّ اغِفر يل ما َواتَُي مِن نَفس* َو لَم َتِ ُ اَْهللّْ
َّ اغِفريل  ُ . اَْهللّْ َّ خالََفه} قيبَِلَ اغِفريل ما تََقرَُّب بِهِِ ِالَيَك بِِلسان* ُث
الَجناِن*  واِت  َشَ َو  االَلفاِظ*  َسَقطاِت  َو  االَلحاِظ*  َرَمزاِت 

 

َو َهَفواِت الِّساِن.
     79    

َ ّما زَعَمَ  َو مِن كاَلٍم لَه}  قالَه} لِبَعِض احَصابِهِِ ل
َعَ ال َمسريِ ِايَل الخَوارِِج* َو قَد قاَل لَه}: ِان ِسَت 

ا الَوقِت* َخشيُت ااَّل تَظَفَر  َ اي اَمريَال ُمؤِمننَي* يف هّْ
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 :  وِم فَقاَل ِ ُمراِدَك* مِن َطريِق ِعلِم انلُّ ب

َعنهُ  َف  ُصِ فهيا  ساَر  َمـــن  َّت  ال الّساَعِة  ِايَل  َتدي  ََّك  اَن اََتَعمُ 
؟ فََمن  ُّ َّت مَن ساَر فهيا حاَق بِِه الرضُّ ُف مَِن الّساَعِة ال ّوِ

الّسوءُ؟ َو ُتَ
َب الُقرآَن* َو استَغنّْ َعِن ااِلستِعانَِة ِبِل يف  ذا فََقد كَذَّ قََك ِبّْ َصَّ
يَنِل املَحبوِب َو َدفِع املَكروِه؛ َو تَبتَغ يف وَقلَِك ِلعاِمِل ِبَمَِك اَن 
َّت  يَه} ِايَل الّساَعِة ال ََّك ِبَِعَك اتََن َهَ *اِلَن يلِيََك الَحمَد دوَن َربِّهِِ

 .َّ َّفَع* َو اَمَِن الرضُّ انَل فهيَا الن
ا  وِم* ِااّل ما هُيتَديّْ بِهِِ يف َبٍّ اَو برَحٍ* فَاِنَّ َُّم انلُّ ا النّاُس* ِااّيُك َو تَعَل َ اَيُّ
اَكلّساِحِر*  الاكِهُن  َو  اَكلـكاِهِن*  مُ  ال ُمنَّجِ َو  الكَهانَِة*  ِايَل  تَدوع 

 

يِف النّارِ؛ سريوا َعَ امِس اِل.  َو الّساِحُر اَكلاكفِِر* َو الاكفُِر 

     80     
َو مِن كاَلٍم لَه} بَعَد فَراِغهِِ مِن َحرِب الَجَمِل 

َمعاِشَ النّاِس* ِانَّ النِّساءَ َناقُِص االمياِن* َناقُِص الحُظوِظ* َناقُِص 
ياِم يف ااَّيِم  الِة َو الّصِ العُقوِل؛ فَاَّما نُقصاُن امياِنِنَّ فَُقعوُدُهنَّ َعِن الصَّ

 

نَّ فََشهاَدةُ اَماَتنَِي كََشهاَدِة الرَُّجِل  هِلِ * َو اَّما نُقصاُن ُعقو َحيِضِهنَّ
مِن  االَنصاِف  َعَ  ي ُثُنَّ  فََموار ُحظوِظِهنَّ  نُقصاُن  اَّما  َو  الواِحِد* 
َعّْ  ِخيارِِهنَّ  مِن  كونا  َو  النِّساِء*  ِشاَر  َّقوا  فَات الّرِجاِل.  ثِي  َموار

ّْ ال يَطَمعَن يِف ال ُمنكَِر.  َحَذرٍ* َوال تُطيعوُهنَّ يِف ال َمعروِف َحّ
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    81    

 {َو مِن كاَلٍم لَه 

لنِّعَِم*  اَْ )َعِن(  ِعنَد  كُر  الشُّ َو  االَمَِل*  ِقَصُ  لزَّهاَدةُ  اَْ اّلُس*  ا  َ اَيُّ
احَلامُ  يَغِلِ  فاَل  َعنُك  ّْلَِك  ذ زَعََب  فَاِن  ال َمحارِِم*  ِعنَد  ََّورُُّع  َوالت
َصبَُك* َوال تَنَسوا ِعنَد النِّعَِم ُشـكَركــُم* فََقد اَعَذَر الُ ِالَيُك 

ِة العُذرِ واحِضٍَة. ِبَُجٍج مُسِفَرةٍ ظاِهَرةٍ* َو كُتٍُب برِزَ
    82    

ينا  َو مِن كاَلٍم لَه}  يف ِصَفِة ادلُّ

هُلا َعناءٌ* َو آِخُرها فَناءٌ* يف َحهِلا ِحساٌب* َو يف  ما اَِصُف مِن دارٍ اَوَّ

 

* َو مَِن افتََقَر فهيا َحِزَن* َو مَن  َحراِمها ِعقاٌب.مَِن استَغنّْ فهيا فُِتَ
تهُ* َو مَن  َ ساعاها فاَتهُ* َو مَن قَعََد َعنا واَتهُ* َو مَن اَبَصَ ِبا بَصَّ

اَبَصَ ِالهَيا اَعَتهُ. 
َرتُه« وجد تحته  اَقول: و اِذا تَامل المتَامل قوله : »َو َمن اَبَصَر بِها بصاّ
من المعني العجيب، و الغرض البعيد، ما ال ُتبلغ غايته َوال يدرك غوره، 
الفرق  يجد  فاِنه  اَعَمتُه«  اِلَيها  اَبَصَر  َمن  »َو  قوله:  اِليه  قرن  اِذا  سيما  ال 
بين »اَبصر بها« و »اَبصر اِليها« واضًحا نيًرا، و عجيًبا باهًرا!صلوات اهلل 

وسالمه عليه. 

    83    
  {َو مِن خُطبٍَة لَه 

لغَّراءُ« َو ِهَ الخُطبَُة العَجبيَُة َو تَُسمَّ »اَْ
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ِ َغنَمٍة َو فَضٍل* 

* مانِِح ُكّ * َو َدان بَِطولِهِِ ي َعال ِبَولِهِِ لَحمُد ِلِ الَّ اَْ
* َو َسواِبِغ  ِ َعظميٍَة َو اَزٍل. امَحَُده} َعّْ وَعاِطِف كََرِمهِِ

َو اكِشِف ُكّ
اَستَعنيُه}  َو  هاِداًي*  قَريًا  َواَسَتديِه  بِداًي*  اًل  اَوَّ بِهِِ  اُؤمُِن  َو   * نِعَِمهِِ
  ًدا  ا* َو اََشُد اَنَّ ُمَمَّ ُ َعلَيِه اكفِيًا انِصً قاِهًرا قاِدرًا* َو اََتَكَّ

 . * َو ِاناِء ُعذرِهِِ َو تَقدمِي نُُذرِهِِ نفاِذ اَمِهِِ َعبُده} َو َرسولُه}* اَرَسَل} اِلِ
ََّت  َوق َو  االَمثاَل*  َب  َضَ ي  الَّ اِل  تِبَقَوي  اِل  ِعباَد  اوصيُك 
اَحاَط  َو  املَعاَش*  لَُكُ  اَرفََغ  َو  الّرِايَش*  اَلبََسُكُ  َو  ِّجاَل*  اال لَُكُ 
آَثَُك  َو  اَلاءَ*  لَُكُ  اَرَصَ  َو  ااِلحصاءَ*  بُِكُ  )اَحاَطك( 
البَوالِِغ*  ِبلُحَجِج  اَنَذَركــُم  َو  الرَّوافِِغ*  الّرِفَِد  َو  واِبِغ*  السَّ عَِم  ِبلّنِ
ةٍ*  ةٍ* َو دارِ ِعبَ َف لَُك مَُدًدا* يف قَرارِ ِخبَ فَاَحصاُك َعَدًدا* َو َوظَّ

 . َ َبوَن فهيا* َو ُماَسبوَن َعَ اتَنُم ُمت
يبُِق  َو  َمنَظُرها*  ينُِق  َمَشُعها*  ِدٌغ  َر ُبا*  َمَش َرنٌِق  ينا  ادلُّ فَاِنَّ 
َمَبُها. ُغورٌ حائٌِل* َو َضوءٌ آفٌِل* َو ِظلٌّ زائٌِل* َو ِسنادٌ مائٌِل* 
ّْ ِاذا اَنَِس انفُِرها* َو اطَماَنَّ انكُِرها* قََمَصت ِبَرُجِلا* َو قَنََصت  َحّ
)اَجلُِبا(* َو اَقَصَدت ِبَُسِمها* َو اَعلَقَِت املَرءَ اَوهاَق  ِبَحبُِلا 
لَه} ِايلّْ َضنِك املَضَجِع* َو َوحَشِة املَرِجِع* َو مُعاَيَِة  َِّة قائَِدةً  ال َمِن
لَِف*  السَّ بِعَقِب  الخَلَُف  لَِك  ـَكذّْ َو  العََمِل؛  ثَواِب  َو  املََحّلِ 

 

َُّة اخِتامًا* َوال َيوَعِي الباوقَن اجِتامًا* َيتَذوَن  ال تُقِلُع ال َمِن
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 ّْ َحّ النَفاِء.  َصّيورِ  َو  ااِلتنِهاِء*  غايَِة  ِايلّْ  اَرسااًل*  مَيضوَن  َو  ِمثااًل* 
ُّشورُ* اَخَرَجُهم  هورُ* َو اَزَِف الن ِت ادلُّ َمِت االُمورُ* َو تََقضَّ ِاذا تََصَّ
باِع* َو مَطارِِح  مِن َضائِِح الُقورِ* َو اَواكرِ الطُّيورِ* َو اَوِجَرِة الّسِ
ُصمواًت*  َرعياًل   * َمعاِدهِِ ِايلّْ  مُهِطعنَي   * اَمِهِِ ِايلّْ  ِساًعا  املَهالِِك* 
لَبوُس  َعلهَِيم  ادّلاعي*  يُسِمعُُهمُ  َو   * البََصُ  ُ َيُفُذُه ُصفوفًا*  قِيامًا 
الِحيَُل*   ِ َضلَّ قَد  َِّة.  ل اّلِ َو  ااِلستِسالِم  ُع  َضَ َو  ااِلستاِكنَِة* 

 

االَصواُت  َوَخَشعَِت  اكِظَمًة*  االَفئَِدةُ  َهَوِت  َو  االَمَُل*  انَقَطَع  َو 
االَساُع  اُرِعَدِت  َو  َفُق*  الشَّ َعُظَم  َو  العََرُق*  اَلَجَم  َو  مَُهي ِمنًَة* 
ناَكِل  َو  اَلاِء*  مُقايََضِة  َو  الِخطاِب*  فَصِل  ِايلّْ  ادّلاعي  ِلَزَبِة 

َّواِب.  الِعقاِب* َو َناِل الث
َمقوضوَن  َو  اقتِسارًا*  وبَن  َموب َو  اقتِدارًا*  َمولوقَن  ِعبادٌ 
نوَن اَجدااًث* َو اكِئوَن رُفااًت* َو َمبعوثوَن اَفراًدا*  احتِضارًا* َو مَُضمَّ
وَن ِحساًب. قَد اُمِهولا يف َطَلِ املرَخَِج*  َو َمديوَن َجزاءً* َو مَُميَّ
روا َمَهَل املُستَعتِِب*َو كُِشَفت َعنُم  َو ُهوا َسبيَل ال َمنَِج؛ َو ُعِّ
ِتاِد*  لِخيارِ(* َو َرِويَِّة ااِلر * َو خوُّلا مِلِضمارِ الِجياِد )اَْ ُسَدُف الّرِبَيِ
ِة االََجِل*  َّقنَي(* يف مُدَّ ل ُمت ل ُمراتِد )اَْ ل ُمقَب نَي( اَْ َو ااَنِة ال ُمقَبَِس )اَْ

 

َو مُضَطَرِب ال َمَهِل. 
لَو صاَدفَت قوُلًب زاكـَِيًة*  فَيا هَلا اَمثااًل صاِئًَة* َو َمواِعَظ شافِيًَة* 

 

َُّقوا اَل تَِقََّة  َو اَساًعا واِعيًَة* َو آراءً عازَِمًة* َو اَلباًب حازَِمًة@ فَات
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حاذََر  َو  فَعَِمَل*  َوِجَل  َو  فَاعَتََف*  اقَتَرَف  َو  فَخََشَع*  َسَِع  مَن 
زُِجَر  َو  َر*  فََحِ َر  ُحّذِ َو  َ َبَ*  فَاعت َر  ُعّبِ َو  فَاَحَسَن*  اَيَقَن  َو  فَباَدَر* 
اقتَديّْ  َو  فَتاَب*  )َرَجَع(  راَجَع  َو  َفااَنَب*  اَجاَب  َو  فَازَدَجَر* 
ًِب* فَاَفاَد ذَخريَةً*  ّْي* فَاََسَع طالِبًا* َو جَنا هار * َو اُرَِي فََرا فَاحتَذيّْ

 

َو اَطاَب َسرَيةً* َو َعََّر َمعاًدا* َو استَظَهَر زاًدا* لِيَوِم َرحيِلِِ َو َوجِه 

 

. مَ اَماَمه} دِلارِ مُقاِمهِِ * َو قَدَّ * َو َموِطِن فاقَتِهِِ * َو حاِل حاَجتِهِِ َسبيِلِِ
َُّقوا اَل ِعباَد اِل ِجَهَة ما َخلََقـكُم لَه}* َو احَذروا ِمنهُ كُنَه  فَات

 

ِ لِِصدِق  ََّنجُّ * َو استَِحّقوا ِمنهُ ما اََعدَّ لَُك ِبلت َركــُم مِن نَفِسهِِ ما َحذَّ
 . رِ مِن َهوِل َمعاِدهِِ * َو الَحَ ميعاِدهِِ

 و منها: َجعََل لَُك اَساًعا لِتيَِعَ ما َعناها* َو اَبصارًا لِتَجوُلَ َعن َعشاها* 

َو اَشالءً جاِمعًَة اِلَعضاِئا* مُالئِ َمًة اِلَحناِئا* يف َتكيِب ُصَورِها* 
)بئَِدةٍ(  رائَِدةٍ  قوُلٍب  َو  ِبَرفاقِها*  قائ َِمٍة  ِبَبداٍن  ُعُِرها*  مَُدِد  َو 
* َو َحواِجِز )َجواِئِ ( * َو موِجباِت ِمَنِهِِ ِّالِت نِعَِمهِِ اِلَرزاقِها* يف ُمَل

 

ََّف لَُك ِعَبًا مِن  َر لَُك اَعارًا َسَتَها َعنُك* َو َخل . َو قَدَّ عافَِيِهِِ
آاثرِ املاضنَي قَبلَُك* مِن مُسَتتَِع الَخقِِهم* َو مُستَفَسِح َخناقِِهم. 

ِّجاِل  ِبِم َعنا تـََخرُّمُ اال
ِّماِل* َو َشذَّ اَرَهَقُهمُ ال َمنااي دوَن اال

 

َ ِبوا يف اُنُِف االَواِن. فَهَل  لَم مَيَهدوا يف َسالَمِة االَبداِن* َو لَم يَعت
َغضاَرِة  اَهُل  َو  اهَلَرِم؟  َحواِنَ  ِااّل  باِب  الشَّ بَضاَضِة  اَهُل  يَنَتِظُر 
)اَوبََة(  ِِّونََة  ا ِااّل  البَقاِء  ِة  مُدَّ اَهُل  ؟َو  َقِم  السَّ َنازَِل  ِااّل  حَِّة  الّصِ
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َعلَِز  َو  ااِلتنِقاِل*  اُزوِف  َو  لزَّواِل(*  )اَْ الّزِايِل  قُرِب  َمَع  لنَفاِء؟  اَْ
الَقلَِق َو اَلَِم املََضِض*َو غَُصِص اجَلَِض َو تَلَفُِّت ااِلستِغاثَِة نِبَُصِة 
االَقارُِب؟@  َدفَعَِت  فََهل  الُقَرانِء.  َو  االزَِعَِّة  َو  االَقِربِء*  َو  الَحَفَدِة 
يف  َو  َرهنيًا*  االَمواِت   ِ َمَلَّ يف  ِدَر  غ قَد  َو  َّواِحُب؟@  الن نََفعَِت  اَو 

 

اَبَلِ  َو  ِجَلتَه}*  اهَلوامُّ  َه تـََكِت  قَد  َوحيًدا*  ال َمضَجِع  ضيِق 
ِ َمه}*  اثِن َمعال تَه}* َوَعَفِت العَواِصُف آاثَره}* َو َمَا الَحَ َّواِهُك ِجدَّ الن

 

ِتا*  َّ وُق بَعَد  نرَِخَةً  الِعظامُ  َو  ِتا*  بَضَّ بَعَد  َشِحبًَة  االَجساُد  صاَرِت  َو 
تُسَتاُد  ال  ابَناِئا*  بِغَيِب  موقِنًَة  اَعباِئا*  ِبَِقِل  ُمَتَنًَة  َواالَرواُح 
َ ِلا. اَ َو لَسُت انَباءَ الَقوِم  مِن صالِِح َعَِلا* َوال تُستَعتَُب مِن َسّيِِئ زَل
َتكَبوَن  َو  اَمثِلََتُم*  َتتَذوَن  االَقِربءَ؟  َو  ِاخواَنُم  َو  ِّبءَ*  اال َو 
ٌة  الِهَ ها*  َحّظِ َعن  قاِسيٌَة  فَالُقولُب  َتُم؟@  جادَّ تََطؤوَن  َو  َتُم*  قِدَّ
َعن رُشِدها* سالِكٌَة يف َغريِ ِمضمارِها@ اَكَنَّ ال َمعِنَّ ِسواها* َو اَكَنَّ 

الرُّشَد يف ِاحرازِ ُديناها. 
 * اِط( َو َمالِِق َدحِضهِِ لّسِ )اَْ اِط  َو اعلَموا اَنَّ َمازَُك َعَ الّصِ
َُّقوا اَل ِعباَد اِل تَِقََّة ذي لُّبٍ  . فَات * َو اتراِت اَهوالِهِِ َ ِلِِ ل َو اَهاويِل زَ
ُ ِغاَر  َجُّ ََّفكُُّر قَلبَه}* َو اَنَصَب الخَوُف بََدنَه}*َو اََسَر التَّ َشغََل الت
 * واتِهِِ َشَ الزُُّه  َظلََف  َو   * َيِمهِِ َهواِجَر  الرَّجاءُ  اَظَماَ  َو   * َنِمهِِ

 

مَ الخَوَف اِلَمانِهِِ ) اَبنَه}(* َو َتَكََّب  * َو قَدَّ كُر بِِلسانِهِِ َو اَوَجَف اّلِ
ِج  النَّ ِايَل  ال َمسالِِك  اَقَصَد  َسلََك  َو  بيِل*  السَّ َوَضِح  َعن  املَخالَِج 
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مُشتَِباُت  َعلَيِه  تَعَم  لَم  َو  الغُرورِ*  فاتاِلُت  تَِفلُ  لَم  َو  املَطولِب؛ 
 * * يف اَنعَِم َنِمهِِ ُّعمّْ * َو راَحِة الن االُمورِ* ظافًِرا بَِفرَحِة البُشيّْ

 

)ذاَت( زاَد  مَ  قَدَّ َو  مَحيًدا*  العاِجَلِ  َمعَبَ  َعَبَ  قَد  َو   . َيِمهِِ آمَِن  َو 
يف  َرِغَب  َو  َمَهٍل*  يف  اَكَمَش  َو  َوَجٍل*  مِن  بَدَر  َو  َسعيًدا*  ِِّجَلِ  اَْال
قُُدمًا  نََظَر  َو  َغَده}*  َيِمهِِ  يف  راقََب  َو  َهَرٍب*  َعن  ذََهَ  َو   * َطَلٍ
َوباًل*  َو  ِعقاًب  ِبلنّارِ  َوكيَفّْ  َنااًل*  َو  ثَواًب  َِّة  ِبلَجن فَكيَفّْ  اَماَمه}. 

 

َو كيَفّْ ِبِل مُنتَِقًما َو نَصريًا* َو ـَكيفّْ ِبلِكتاِب َحجيًجا َوَخصميًا* 
َنََج*  ِبا  احتَجَّ  َو  اَنَذَر*  ِ ما  ب اَعَذَر  ي  الَّ اِل  تِبَقَوي  اوصيُك 
يًّا*  جَنِ ِّذاِن  اال يِف  نََفَث  َو  ًّا  َخيِف دورِ  الصُّ يِف  نََفَذ  ا  َعُدوًّ َرُك  َحذَّ َو 
اَْجَلائِ ِم*  ّاِت(  لّنِ )اَْ اِت  َسئّيِ  َ نيَّ زَ َو   * فََمّنّْ َوَعَد  َو   * اَرديّْ َو  فَاََضلَّ 
استَغلََق  َو  قَرينَتَه}*  استَدَرَج  ِاذَا   ّْ َحّ العَظائِ ِم*  موبِقاِت  َن  َهوَّ َو 

َر ما اَمََّن.  َن* َو َحذَّ * َو استَعَظَم ما َهوَّ َ نيَّ َرهنَتَه}* اَنكََر ما زَ
ي اَنَشاَه} يف ُظلُماِت االَرحاِم* َو ُشغُِف االَستارِ* نُطَفًة  ا الَّ َ اَم هّْ
َوليًدا  َو  َو راِضعًا*  َو َجنينًا  َو َعلََقًة ِماقًا*  ــ ِذهاقًا(*  )ِدفاقًا  ِدهاقًا 
الِحًظا*  ا  بََصً َو  الِفًظا*  لِسااًن  َو  حاِفًظا*  قَلبًا  َمنََحه}  ُ مَّ  ث ايِفعًا*  َو 
ّْ ِاذا قامَ اعتِدالُه}* َو استَويّْ  َ ُمَدِجًرا؛ َحّ َ ِبًا* َو يَُقّصِ لِيَفَهَم مُعت
ِمثالُه}* نََفَر مُستَكِبًا* َو َخبََط ساِدرًا* ماِتًا يف َغِب َهواهُ* اكِدًحا 
ًَّة*  َّ ال َيتَِسُب َرزِي ؛ ُث بِهِِ * َو بََدواِت اََر اِت َطَربِهِِ َسعيًا دِلُيناهُ* يف َلّ
َوال َيَشُع تَِقًَّة؛ فَماَت يف فِتنَتِهِِ غَ رًيا* َو عاَش يف َهفَوتِهِِ يَسريًا 
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َدِهَمتهُ  مُف َتًَضا.  يَقِض  لَم  َو  )َغًَضا(*  وِعًَضا  يُِفد  لَم  )اَسريًا(* 
فََظلَّ  ؛  َماِحهِِ َسَنِ  َو  ِجاِحهِِ  )غبة(   ِ غُبَّ يف  ال َمنـِيَِّة  فََجعاُت 
ِّالِم* َو َطوارِِق االَوجاِع  ساِدرًا* َو بَت ساِهًرا* يف غَ َمراِت اال

 

َو االَسقاِم* بنََي اٍَخ َشقٍق* َو وادِلٍ َشيفٍق* َو داِعيٍَة ِبلَويِل َجَزًعا* 
ٍَّة  درِ قَلَقًا؛ َو املَرءُ يف َسكَرةٍ مُِلثٍَة* َو مَغَرةٍ اكرِثٍَة* َو اَن َوالِدَمٍة ِلصَّ
َّ اُدرَِج يف اَكفانِهِِ مُبِلًسا  موِجعٍَة*َو َجذبٍَة مُكِربٍَة* َو َسوقٍَة مُتِعبٍَة.ُث
َرجيَع  االوَعاِد  َعَ  اُليِقَ   َّ ُث َسِلًسا*  مُنقاًدا  ُجِذَب  َو  )مُلبًَسا(* 
االِخواِن*  َحَشَدةُ  َو  الِودلاِن*  َحَفَدةُ  َتِمُل}  َسَقٍم*  نِضَو  َو  َوَصٍب* 
ِاذَا   ّْ َحّ ؛  َوحَشتِهِِ ِد  مـُفَر َو   * زَوَرتِهِِ مُنَقَطِع  َو   * تَبِهِِ ُغ دارِ  ِايلّْ 
يًّا  (* اُقِعَد يف ُحفَرتِهِِ جَنِ ُع )مُِفجَّ َف ال ُمَشّيُِع* َو َرَجَع ال ُمتََفـّجِ انَصَ
بَِليًَّة ُنوُل  َو اَعَظمُ ما ُه نالَِك  ؤاِل* َو َعثَِة ااِلمتِحاِن.  لَِبتَِة السُّ
الزَّفريِ  َسوراُت  َو  عريِ*  السَّ َفراُت  َو  الَجحـيِم*  تَصِليَُة  َو  الَحممِي* 
حاِجَزةٌ*  ةٌ  ُقوَّ َوال  ُميٌَة*  َدَعٌة  َوال  ُميٌَة*  فَتَرةٌ  ال   *) عريِ لسَّ )اَْ
ِّـَيةٌ* بنََي اَطوارِ ال َمواتِت* َو َعذاِب  َوال َموتٌَة انِجَزةٌ َوال ِسنٌَة مَُسل

الّساعاِت؛ ِااّن ِبِل عائِذوَن @ 
ِّموا فََفِهموا* َو اُنِظروا  روا فَنَِعموا* َو ُعل نَي ُعِّ ِعباَد اِل* انََي الَّ
روا  ِّموا فَنَسوا؟ اُمِهولا َطوياًل* َو مُنِحوا َجياًل* َو ُحّذِ وا* َو ُسل فََلَ
نَب ال ُمَوّرَِطَة*  حَذرُوا الُّ اَلـيًما* َو ُوِعدوا َجسي ًما )َجيال(. اِْ
َو العُيوَب املُسِخَطَة. اُويِل االَبصارِ َو االَساِع* َو العافِيَِة َو املَتاِع@ 
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َهل مِن َمناٍص اَو الَخٍص؟* اَو َمعاٍذ اَو َمالٍذ ؟* اَو فِرارٍ اَو َمارٍ@ اَم 
ا َحظُّ  ال؟ »فَاَّنّْ تُؤفَكوَن@« اَم انََي تَُصفَن@ اَم ِباذا تَغَتّوَن@ َو ِانَّ
ًرا َعّْ  * مُتَعَّفِ هِِ اََحِدُك مَِن االَرِض* ذاِت الّطوِل َو العَرِض*قيُد قَّدِ
َِّن ِعباَد اِل َو الِخناُق مُهَمٌل* َو الّروُح ُمَسٌل* يف فنَيَِة  ِه @اَْال َخّدِ
البَِقَِّة*  َمَهِل  َو  ااِلحتِشاِد*  بَحِة  َو  االَجساِد*  راَحِة  َو  ااِلرشاِد* 
نِك  َّوبَِة* َو انِفساِح الَحوبَِة* قَبَل الضَّ َو اُنُِف ال َمِشيَِّة* َو ِانظارِ الت
ال ُمنتََظِر  الغاِئِ  قُدوِم  قَبَل  َو  الزُّهوِق*  َو  الرَّوِع  َو  ال َمضيِق*  َو 

 

َو اَخَذِة العَزِي ال ُمقَِدرِ.
بكت  و  الجلود،  لها  اقشعرت  الخطبی  بهذه  خطب  لما  اَنه  الَخبر:  في  و 

العيون، و رجفت القلوب، و من الناس من يسمي هذه الخطبی: »الغراء«. 
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 َو مِن خُطبٍَة لَه}  يف ِذكِر َعِرو نِب العاِص 

َعـَجبًا اِلنِب النّابِغَِة@ َيُعمُ اِلَهِل الّشاِم اَنَّ يِفَّ ُدعابًَة* َو اَّنِ اُمٌؤ 
اَما  ِّث ًِما.  ا نََطَق  َو  بِطاًل*  قاَل  لََقد  اُمارُِس@  َو  اُعافُِس  تِلعابٌَة: 
فَيُخِلُف*  يَعُِد  َو  فَيَكِذُب*  لَيَقوُل  ِانَّه}  ــ  الكَِذُب  الَقوِل  َشُّ  َو  ــ 

 

؛  َو يُساَُل فبََيخَُل* َو يَساَُل فَيُلِحُف* َو َيوُن العَهَد* َو يَقَطُع ااِللَّ
يوُف  لَم تَأخُِذ السُّ ُهَو @ ما  ِِّمٍ  ا َو  فَاِذا اكَن ِعنَد احَلِب فَاَيُّ زاِجٍر 
 ) لَقومَ  )اَْ ّْلَِك اكَن اَكَبُ َمكيَدتِهِِ اَن مَينََح الِقرمَ  ِِّخَذها* فَاِذا اكَن ذ َما
َّه} لَيَ منَعُه}  َِّعِب ِذكُر املَوِت* َو ِان َ منَعُن مَِن ال َّتَه}. اَما َو اِل ِاّن لَي ُسب



72

الـخطب   ) 85 (
اَن  َشََط   ّْ َحّ مُعاِويََة  ُياِي  لَم  َّه}  ِان ِِّخَرِة*  اال نِسياُن  الَحّقِ  وَقِل  مِن 

ًَّة* َو َيَضَخ لَه} َعّْ َتِك ادّلنِي َرضيخًَة.  يُؤِتَه} اَِت

    85    
  {َو مِن خُطبٍَة لَه 

َوفهيا ِصفاُت َثاٍن مِن ِصفاِت الَجالِل 

َش ءَ  ال  ُل  اَْالَوَّ لَهُ؛  َشريَك  ال  َوحَده}  الُ  ِاالَّ  ِالَّْه  ال  اَن  اََشُد  َو 
ِِّخُر ال غايََة لَه}* ال تََقُع االَوهامُ لَه} َعّْ ِصَفٍة* َوال تُعَقُد  قَبَل}* َو اال
عيُض* َوال ُتيُط  َِّجئَُة َو التَّ ٍَّة* َوال َتالُهُ الت الُقولُب ِمنهُ َعّْ كَييِف

بِِه االَبصارُ َو الُقولُب. 
واِطِع*  ِِّي السَّ َ ِبوا ِبال َّوافِِع* َو اعت َِّعظوا ِعباَد اِل ِبلِعَبِ الن َو مِنها: فَات

ال َمواِعِظ*  َو  ـكِر  ِبّلِ اتنَِفعوا  َو  البَوالِِغ*  ُذرِ  ِبلنُّ ازَدِجروا  َو 

 

َو انَقَطعَت ِمنُك َعالئُِق  ال َمنـِيَّ ِة*  فـََكاَن قَد َعِلَقُك َمالُِب 
دِ  الِور ِايَل  ياقَُة  الّسِ َو  االُمورِ*  مُفِظعاُت  َدِهَمتُك  َو  االُمنـِيَِّة 
ِايلّْ  يَسوقُها  سائٌِق  َشهيٌد«:  َو  سائٌِق  َمعَها  نَفٍس  »ُكُّ  َ ـ  ف املَوروِد* 

َمَشِها؛ َو شاِهٌ َيَُد َعَ بِعََمِلا. 
نَعـيُمها*  َيَقِطُع  ال  مُتَفاِواتٌت*  َمنازُِل  َو  مُتَفاِضالٌت*  َدَرجاٌت 

 

َوال يَظعَُن مُقُمها* َوال هَيَرمُ خادِلُها* َوال َياَُس ) َياَُس ( ساكُِنا. 
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     86    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

َش ٍء*  بُِكِّ  ااِلحاَطُة  لَهُ  ماِئَر*  الضَّ َخَبَ  َو  اِئَر*  السَّ َعِلَم  قَد 

 

ِمنُك  العاِمُل  فَليَعَمِل  َش ٍء.   ِ
ةُ َعّْ ُكّ الُقوَّ َو  َش ٍء*  لُِكِّ  الغَلَبَُة  َو 

 * ُشغُِلِِ اَواِن  قَبَل  فَراِغهِِ  يف  َو   * اََجِلِِ ِارهاِق  قَبَل   * مََهِلِِ ااَّيِم  يف 

 

 * َو قََدِمهِِ لِنَفِسهِِ  د  لـُيَمّهِ َو   * َو يف مُنَتَفَِّسهِِ قَبَل اَن يُؤَخَذ بِكََظِمهِِ

 

 . د مِن دارِ َظعنِهِِ دِلارِ ِاقاَمتِهِِ َو ليَ َتَوَّ
 * كِتابِهِِ مِن  )اَحَفَظك(  استَحَفَظُك  فميَا  النّاُس*  َا  اهَيُّ اَل  فَاَل 
َعَبًا*  َيلُقُك  لَم  ُسبحانَه}  اَل  فَاِنَّ   * ُحقوقِهِِ مِن  استَوَدَعُك  َو 
قَد  َعًم*  َوال  َجهالٍَة  يف  يََدعُك  لَم  َو  ُسًدي*  يَ تـُكُك  لَم  َو 
َعلَيُكُ  اََنَل  َو  آجالَُك*  َوكَتََب  اَعالَُك*  َعِلَم  َو  آاثَرُك*  َسّمّْ 
اَكَمَل   ّْ َحّ اَزمااًن*  نَِبيَّه}  فيُك  َعََّر  َو   *» َش ٍء  لُِكِّ  تِبيااًن  لِكتاَب  »اَْ
َواَنهّْ  ؛  لِنَفِسهِِ َرِضَ  ي  الَّ ديَهُ  كِتابِهِِ  مِن  اََنَل  فميا  ــ  َولَُك  لَه} 
ه}  َناِهَ َو  َماكرَِهه}*  َو  االَعاِل  مَِن  َّه}  َماب لِسانِهِِ  َعّْ  ــ  ِالَيُك 

 

مَ  َو قَدَّ  *َ ََذ َعلَيُكُ احُلَّ ال َمعِذَرَة* َو اتَّ ِالَيُكُ  ه}* َواَليقّْ  َو اَواِمَ
ِالَيُك ِبلَوعيِد* َو اَنَذَرـُكم بنََي يََدي َعذاٍب َشديٍد. فَاستَدرِكوا 
كَث ريِ  يف  قَلـيلٌـ  ا  فَاِنَّ اَنُفَسُك*  هَلا  اصِبوا  َو  ااَّيِمُك*  بَِقـيََّة 
املَوِعَظِة؛  َعِن  َّشاغُُل  الت َو  الغَفَلُ*  فهيَا  ِمنُك  تَكوُن  َّت  ال االاَّيِم 

 

لََمِة*  صوا اِلَنُفِسُك* فَتَذَهَ بُِكُ الرَُّخُص َمذاِهَ الظَّ َوال ُتَّخِ
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اِل*  ِعباَد  املَعِصيَِة.  َعَ  ااِلدهاُن  بُِكُ  فـََيهُجــَم  تُدانِهوا  َوال 
لِنَفِسهِِ  ُهم  اَغَشَّ ِانَّ  َو   * ِلَربِّهِِ اَطَوُعُهم  لِنَفِسهِِ  النّاِس  اَنَصَح  ِانَّ 
َسِلَم  مَن  ال َمغبوُط  َو  نَفَسه}*  َغَبَ  مَن  ال َمغبوُن  َو  ؛  ِلَربِّهِِ اَعصاُه 
هِلَواهُ  انََدَع  مَِن  يِقُّ  الشَّ َو   * بِغرَيِهِِ ُوِعَظ  مَن  عيُد  السَّ َو  ديُه}*  لَه} 

 

. َو اعلَموا اَنَّ يَسريَ الّرِايِء ِشٌك* َو ُمالََسَة اَهِل اهَلويّْ  َو ُغورِهِِ
ُماِنٌ  َّه}  فَاِن الكَِذَب  جابِنُوا  يطاِن.  ِلشَّ ةٌ  َمرَضَ َو  ِ المياِن*  ل مَنساةٌ 
َشَِف  َعّْ  الاكِذُب  َو  كَراَمٍة*  َو  َمنجاةٍ  َشفا  َعّْ  الّصاِدُق  ل ِالمياِن 
كَما  االمياَن  يَأـُكُل  الَحَسَد  فَاِنَّ  َتاَسدوا*  َوال  َمهانٍَة.  َو  َمهواةٍ 
اعلَموا  َو  الحالَِقُة؛  َا  فَاِنَّ َتاَغضوا  َوال  الَحَطَب*  النّارُ  تَأـُكُل 
َّه}  فَاِن كَر. فَاـَكِذوُبا االَمََل  يُنِس اّلِ َو  العَقَل*  اَنَّ االَمََل يُسِه 

ُغورٌ* َو صاِحبُه} َمغرورٌ.

     87    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

 * ِالَيِه َعبًدا اَعانَهُ الُ َعّْ نَفِسهِِ ِعباَد اِل* ِانَّ مِن اََحّبِ ِعباِد اِل 
يف  اهلُديّْ  ِمصباُح  فَزََهَر  الخَوَف؛  َتَلبََب  َو  احُلَن*  فَاستَشعََر 
البَعيَد*  نَفِسِه  َعّْ  فََقرََّب   * بِهِِ النّازِِل  لِيَوِمِه  الِقريّْ  اََعدَّ  َو   * قَلِبهِِ

 

ديَد. نََظَر فَاَبَصَ ) فَاَقَصَ (* َو ذَكََر فَاستَكَثَ* َو ارَتيّْ  َن الشَّ َو َهوَّ
َسبياًل  َسلََك  َو  َناًَل*  فََشَِب  َموارُِده}*  لَه}  َل  ُسِّ فُراٍت  َعذٍب  مِن 
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ا  َهواِت* َو َتَيّلّْ مَِن اهلُموِم* ِااّل َهمًّ َجَدًدا. قَد َخلََع َسابَل الشَّ

 

 * * َو مُشاَركَِة اَهِل اهَلويّْ * فرََخََج مِن ِصَفِة العَمّْ واِحَدا{ انَفَرَد بِهِِ
. قَد اَبَصَ  * َو َمغاليِق اوَباِب الرَّديّْ َو صاَر مِن َمفاتِح اوَباِب اهلُديّْ
َطريَقه}* َو َسلََك َسبيَل}* َو َعََف َمناَره}* َو قََطَع مِغاَره}* َو اتَسَسَك 
َو مَِن الِحباِل ِبَمنَتِها* فَُهَو مَِن اليَقنِي َعّْ ِمثِل  مَِن العُريّْ ِبَوثَِقها* 
مِن  االُمورِ*  اَرفَِع  يف  ُسبحانَه}  ِلِ  نَفَسه}  نََصَب  قَد  مِس*  الشَّ َضوِء 
. ِمصباُح  ٍِد َعلَيِه* َو تَصي ريِ ـُكّلِ فَرٍع ِايلّْ اَصِلِِ ِ وار

ِاصارِ ُكّ
ُظلُماٍت* ـَكّشاُف َعَشواٍت )غََشواٍت(* ِمفاُح مُبَماٍت* َدفّاُع 

مُعِضالٍت* َدليُل فوََلاٍت* يَقوُل فَيُفِهمُ* َو يَسكُُت فَيَسلَمُ. 
 . اَرِضهِِ اَواتِد  َو   * ديِهِِ َمعاِدِن  مِن  فَُهَو  فَاستَخلََصه}*  ِلِ  اَخلََص  قَد 
 * َل َعدلِهِِ نيَُف اهَلويّْ َعن نَفِسهِِ قَد اَلَزمَ نَفَسهُ العَدَل* فـَكاَن اَوَّ
ًَّة  * ال يََدُع ِلخرَيِ غايًَة ِااّل اَمَّها* َوال َمِظن يَِصُف الَحقَّ َو يَعَمُل بِهِِ

 

ِامامُه}*  َو  قائُِده}  فَُهَو   * زِماِمهِِ مِن  الِكتاَب  اَمكََن  قَد  قََصَدها*  ِااّل 
َيُلُّ َحيُث َحلَّ ثََقُل}* َو يَ زِنُل َحيُث اكَن َمزِنلُه}. 

ُجّهاٍل*  مِن  َجهائَِل  فَاقتَبََس   * بِهِِ لَيَس  َو  عامِلًا  تَُسّمّْ  قَد  آَخُر  َو 

 

)ِحباِل(  َو اَضاليَل مِن ُضاّلٍل* َو نََصَب ِلّاِس اَشااًك مِن َحبائِِل 
(* َو َعَطَف  ُغورٍ* َو وَقِل زورٍ؛ قَد مَحََل الِكتاَب َعّْ آرائِهِِ )َرأيِهِِ
ُن كَبريَ اجَلاِئِ*  * يُؤمُِن النّاَس مَِن العَظاِئِ* َو هُيَّوِ الَحقَّ َعّْ اَهوائِهِِ
الِبَدَع*  اَعَتُِل   : َيقوُل  َو  فهيا َوقََع؛  ُباِت* َو  الشُّ اَقُِف ِعنَد   : َيقوُل 
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َحيَواٍن*  قَُل  الَقُل  َو  ِانساٍن*  صوَرةُ  فَالّصوَرةُ  اضَطَجَع؛  بَيَنَا  َو 

 

ّْلَِك  َِّبعَه}* َوال بَب العَمّْ فَيَُصدَّ َعنهُ؛ َو ذ ال يَعِرُف بَب اهلُديّْ فَيَت
االَعالمُ  َو  تُؤفَكوَن«@  اَّنّْ  »َو  تَذبَهوَن«؟  َنَي  »فَا االَحياِء.  َمّيُِت 
@ بُِك  ُياهُ  فَاَنَي  َمنصوبَةٌ*  ال َمنارُ  َو  ٌة*  واحِضَ ِّايُت  اال َو  قائ َِمٌة* 

 

* َو اَعالمُ  َو كَيَف تَعَمهوَن َو بَينَُك ِعتَةُ نَِبّيُِك@ َو ُه اَزِمَُّة الَحّقِ
دِق@ فَاَِنلوُه ِبَحَسِن َمنازِِل الُقرآِن* َو رِدوُه  ادّلنِي* َو اَلِسنَُة الّصِ

ُوروَد اهلمِي الِعطاِش. 
َّه} مَيوُت مَن ماَت  »ِان  :  َِّبـيّ نَي  َا النّاُس* خُذوها َعن خاَتِ الن اهَيُّ
ِ َمّيٍِت* َو َييلّْ مَن بيَِلَ ِمنّا َو لَيَس ِباٍل«؛ فاَل تَقولوا ِبا  ِمنّا َو لَيَس ب
َة  ُحجَّ ال  مَن  اعِذروا  َو  ُتِكروَن*  فميا  الَحّقِ  اَكَثَ  فَاِنَّ  تَعِرفَن*  ال 
اَتُك  َو   @ االَكَبِ ََّقِل  ِبلث فيُك  اَعَل  اَلَم  ااََن*  ُهَو  َو  َعلَيِه  لَُك 
َوقَفُُك  َو  االمياِن*  رايََة  فيُك  َركَزُت  قَد   @ االَصغََر  ََّقَل  الث فيُكُ 
َعديل*  مِن  العافـَِيَة  اَلبَستُُكُ  َو  الـَحراِم*  َو  الَحالِل  ِد  ُحدو َعّْ 

 

َ االالَخِق  يُُك كَراِئ َو فََرشتُُكُ املَعروَف مِن وَقيل َو ِفعيل* َو اََر
 * الَبَصُ قَعَرهُ  يُدرُِك  ال  فميا  الرَّأَي  تَستَعِموُلا  فاَل  نَفس*  مِن 

 

َوال ـَتتَغَلغَُل ِالَيِه الِفـَكُر. 
ينا َمعقولٌَة َعّْ بَن اَُمـيََّة؛ مَتنَحُُهم  ّْ يَُظنَّ الّظانُّ اَنَّ ادلُّ َو مِنها: َحّ

َسوُطها  االُمَِّة  ِه  ِ هّْ َعن  ُيفَُع  َوال  َصفَوها*  ترُِدُه  َو  َدرَّها* 

 

العَيِش  َليِذ  مِن  َمٌَّة  ِهَ  بَل  لَِك؛  ِلّْ الّظانُّ  كََذَب  َو  َسيُفها*  َوال 
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َيََطعَّموَنا ُبَهًة* ثُمَّ يَلِفظوَنا ُجَلً.

      88      
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

بَعَد  ِااّل  قَطُّ  َدهٍر  َجبّاري   ) يَفِصم   ( يَقِصم  لَم  اَل  فَاِنَّ  بَعُد*  اَّما 
اَزٍل  بَعَد  ِااّل  االَُمِم  مَِن  اََحٍد  َعظَم  َيُب  لَم  َو  َرخاٍء؛  َو  مَتهيٍل 

 

مِن  استَدَبُت  َما  َو  َعتٍب  مِن  استَقَلُتم  َما  دوِن  يف  َو  باَلٍء؛  َو 

 

َ َبٌ @ َو ما ُكُّ ذي قٍَل بِلَببٍي* َوال ُكُّ ذي َسٍع بَِسميٍع*  خَطٍب مُعت
َوال ـُكلُّ انِظٍر ِبَصريٍ.

اختاِلِف  َعَ  الِفَرِق  ِه  ِ هّْ خََطاِ  مِن  اَعَُب  ال  يِلَ  ما  َو   @ َعـَجبًا  فَيا 
 * ٍ َوّصِ بِعََمِل  يَقَدوَن  َوال   * نَِبٍّ  َ اََث يَقَّصوَن  ال  ديِها@  يف  ُحَجِجها 
ُباِت*  الشُّ يِف  يَعَمولَن  َعيٍب*  َعن  َيعِّفوَن  َوال  بِغَيٍب*  يُؤِمنوَن  َوال 

 

فا* َو املُنكَُر ِعنَدُه  َهواِت. اَْملَعروُف فهِيم ما َعَ َو يَسريوَن يِف الشَّ
يِف  تَعويُلُم  َو  اَنُفِسِهم*  ِايلّْ  املُعِضالِت  يِف  َمفَزُعُهم  اَنكَروا*  ما 
ِامامُ  ِمنُم  امٍِئ  ـُكلَّ  اَكَنَّ  آراِئِم*  َعّْ  )اَْملُبَماِت(  املُِهّماِت 
َّقاٍت(*  مَُوث ــ  )َويثقاٍت  ثِقاٍت  بِعًُري  َييّْ  فميا  ِمنا  اََخَذ  قَد   * نَفِسهِِ

َو اَسباٍب ُمكَماٍت.
     89    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

االَُمِم*  مَِن  َهـجعٍَة  طوِل  َو  الرُُّسِل*  مَِن  فَتَرةٍ  حنِي  َعّْ  اَرَسَل} 
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مَِن   ) تَلَّظّْ  ( تَلَّظٍ  َو  االُمورِ*  مَِن  انتِشارٍ  َو   * الفِ نَتِ مَِن  اعِتاٍم  َو 
ينا اكِسَفُة النّورِ* ظاِهَرةُ الغُرورِ؛ َعّْ حنِي اصِفرارٍ  احُلوِب* َو ادلُّ

 

َ َمِرها* َو اغِرارٍ مِن ماِئا* قَد َدَرَست َمنارُ  ث مِن َوَرقِها* َو ِاايٍس مِن 
َمٌة اِلَهِلا* عابَِسٌة  * فَِهَ مُتََجّهِ * َو َظَهَرت اَعالمُ الرَّديّْ اهلُديّْ
ِشعارَُها  َو  الجيَفُة*  َطعامَُها  َو  الِفنَُة*  َ َمُرَها  ث طالِِبا.  َوجِه  يف 
تَك  اذكُروا  َو  اِل*  ِعباَد  َ ِبوا  فَاعت يُف.  السَّ ِداثرَُها  َو  الخَوُف* 
َّت آبُؤُك َو ِاخوانُُك ِبا ُمَتَنوَن* َو َعَ ُماَسبوَن. َو لَعَمري  ال
بَيَنُمُ  َو  بَينَُك  فميا  َخَل  َوال  العُهوُد*  ِبِمُ  َوال  بُِك  تَقاَدَمت  ما 
يف  كُنُت  َيٍم  مِن  اليَومَ  اتَنُمُ  ما  َو   *) هورُ  اَْدلُّ  ( الُقروُن  َو  االَحقاُب 

 

ذا  ااََن  ها  َو  ِااّل  َشئيًا  الرَّسوُل  اَسَعَُكُ  ما  اِل  َو  ِبَعيٍد.  اَصالِبِم 
اليَومَ بِدوِن اَساِعُك ِبالَمِس*  َو ما اَساُعُكُ  مُسِمعـُكُموهُ* 

 

الزَّماِن*  ّْلَِك  ذ يف  االَفئَِدةُ  هَلُمُ  ُجِعَل  َوال  االَبصارُ*  هَلُمُ  ُشقَّت  َوال 
ُت  ا الزَّماِن )اَْالَواِن(. َو َو اِل ما بُّصِ َ ِااّل َو قَد اُعطيُم ِمثَلا يف هّْ
بَعَدُه َشئيًا َجِهولهُ* َوال اُصيفُت بِهِِ َو ُحِرموهُ* َو لََقد َنَلَت بُِكُ 
َُّك ما اَصبََح فيِه  البَلـِيَُّة جائاًِل ِخطامُها* رِخًوا بِطاُنا* فاَل يَغُرَّن

ا ُهَو ِظلٌّ َممدودٌ* ِايلّْ اََجٍل َمعدوٍد.  اَهُل الغُرورِ* فَاِنَّ

    90     
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

ي  لَحمُد ِلِ املَعروِف مِن َغريِ رُؤيٍَة* َو الخالِِق مِن َغريِ َرِويَِّة{ الَّ اَْ
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لَم َيَل قائِ ًما دائ ًِما؛ ِاذ ال َساءٌ ذاُت اَباٍج* َوال ُحُجٌب ذاُت ِاراتٍج* 
ذُو  فَجٌّ  َوال  ِفجاٍج*  ذو  َجبَ لٌـ  َوال  ساٍج*   ٌ برَح َوال  داٍج*  لَيٌل  َوال 
ّْلَِك مُتبَِدُع  اوِعجاٍج* َوال اَرٌض ذاُت ِمهاٍد* َوال َخلٌق ذُو اعِتاٍد؛ ذ
مُس َو الَقَمُر داِئاِن  الخَلِق َو وارِثُه}* َو ِالّْهُ الخَلِق َو رازِقُه}* َو الشَّ
. ُيِلياِن ُكَّ َجديٍد* َو يَُقّرِبِن ُكَّ بَعيٍد. قََسَم اَرزاقَُهم*  يف َمضاتِهِِ
م*  َو اَحيصّْ آاثَرُه َو اَعاهَلُم* َو َعَدَد اَنُفِسِهم* َو خائَِنَة اَعيُ ِنِ

 

ُه َو مُستَوَدَعُهم مَِن  مريِ* َو مُستََقرَّ َو ما ُتيف ُصورُُه مَِن الضَّ
ت  ي اشتَدَّ ِ هورِ* ِايلّْ اَن تَتَناهّْ ِبِمُ الغاايُت. ُهَو الَّ االَرحاِم َو الظُّ
ََّسعَت َرمحَتُه} اِلَولِيائِهِِ يف  * َو ات نِقَمتُه} َعّْ اَعدائِهِِ يف َسعَِة َرمحَتِهِِ
َّه}* َو مُِذلُّ مَن انواهُ*  ُ مَن شاق * قاِهُر مَن عازَّه}* َو مَُدّمِ ِة نِقَمتِهِِ ِشدَّ
َ َعلَيِه كَفاهُ* َو مَن َساَلَه} اَعطاهُ* َو مَن  َو غالُِب مَن عاداهُ. مَن َتَكَّ

اَقرََضه} قَضاهُ* َو مَن َشكََره} َجزاهُ. 
قَبِل  مِن  حاِسبوها  َو  تزَنا*  اَن  قَبِل  مِن  اَنُفَسُك  زِنا  اِل*  ِعباَد 
َو انقادوا قَبَل ُعنِف  ضيِق الِخناِق*  َو َتَفَّسوا قَبَل  اَن ُتاَسبوا* 
ِمنا  لَه}  يَكوَن   ّْ َحّ نَفِسهِِ  َعّْ  يُعَن  لَم  مَن  َّه}  اَن اعلَموا  َو  ياِق*  الّسِ

واِعٌظ َو زاِجٌر* لَم يَكُن لَه} مِن َغريِها الزاِجٌر َوال واِعٌظ. 
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     91    

 َو مِن خُطبٍَة لَه}  تُعَرُف ِبُطبَِة االَشباِح* 
  َِِو ِهَ مِن َجئِِل خَُطِبه

روي مسعدی بن صدقی عن الصادق جعفر بن محمد  اَنه قال: خطب 

اَتاه  اَن رجاًل  الكوفی، و ذلك  الخطبی علي منبر  بهذه    اَميرالمؤمنين 

له حبًّا  لنزداد  لنا ربنا مثلما نراه عياًنا  المؤمنين صف  اَمير  يا  له:  فقال 

و به معرفی، فغضب و نادي: الصالی جامعی، فاجتمع الناس حتي غص 

المسجد بَاهله، فصعد المنبر و هو مغضب متغير اللون، فحمد اهلل و اَثني 

عليه وصلي علي النبي ، ثم قال : 

ااِلعطاءُ  يُكديِه  َوال  الُجموُد*  َو  ال َمنُع  َيِفُرهُ  ال  ي  الَّ ِلِ  لَحمُد  اَْ
الَخهُ؛  ما  َمذمومٌ  ماِنٍ  َوُكُّ  ِسواهُ*  مُنتَِقٌص  مُعٍط  ُكُّ  ِاذ  الجوُد؛  َو 

 

ِعيالُهُ  الِقَسِم  َو  ال َمزيِد  وَعائِِد  َو  عَــِم*  الّنِ بَِفوائِِد  ال َمّناُن  ُهَو  َو 
َو َنََج َسبيَل الّراِغبنَي  َر اوَقاَتُم*  َو قَدَّ الخاَلئُِق* َضِمَن اَرزاقَُهم* 

يِه* َو لَيَس ِبا ُسئَِل ِبَجَوَد ِمنهُ ِبا لَم يُساَِل. ِالَيِه* َو الّطالِبنَي ما دَلَ
ي لَيَس  ي لَم يَكُن لَه} قَبٌل فَيَكوَن َش ءٌ قَبَل}* َو اآلِخُر الَّ ُل الَّ اَْالَوَّ
لَه} بَعٌد فَيَكوَن َش ءٌ بَعَده} َو الّراِدُع ااَنيِسَّ االَبصارِ َعن اَن َتالَه} اَو 
تُدرِكَه}* َما اختَلََف َعلَيِه َدهٌر فَيَختَِلَف ِمنهُ الحاُل* َوال اكَن يف 
َمعاِدُن  َعنهُ  َتَفََّست  ما  َوَهَ  لَو  َو  ااِلتنِقاُل.  َعلَيِه  فَيَجوزَ  َماكٍن 
َُّجنِي  اَْل )فَلٍَق(  فِِلّزِ  مِن  ابِلارِ*  اَصاُف  َعنهُ  كَت  حَضِ َو  الِجباِل* 

 

 * ّْلَِك يف جوِدهِِ َ ذ ّرِ َو َحصيِد املَرجاِن* ما اَثَّ نُثاَرِة ادلُّ َو  َو الِعقاِن* 
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َوال اَنَفَد َسعََة ما ِعنَده}* َو لاَكَن ِعنَده} مِن ذَخاِئِ االَنعاِم ما ال ُتِفُده} 

 

الّسائِلنَي*  ُسؤاُل  يَغيُضه}  ال  ي  الَّ الَجواُد  اِلَنَُّه  االاَنِم*  مَطالُِب 

 

َوال ُيِخُل} ِالحاُح ال ُمِلّحنَي. 
بِهِِ  فَاتئَمَّ  ِصَفِهِِ  مِن  َعلَيِه  الُقرآُن  ََّك  َدل فَما  الّسائُِل*  ا  َ اَيُّ فَانُظر 

 

يطاُن ِعلَمه} ِمّما لَيَس يِف  َّفََك الشَّ * َو ما َك َو استَِضئ نِبورِ ِهاَيِهِِ
َِّة اهلُديّْ اََثُه}*  َِّبِّ  َو اَِئ َِّة الن الِكتاِب َعلَيَك فَرُضه}* َوال يف ُسن

ّْلَِك مُنتَهّْ َحّقِ اِل َعلَيَك.  فَِك ِعلَمه} ِايَل اِل ُسبحانَه}* فَاِنَّ ذ
َدِد  السُّ اقتِحاِم  َعِن  اَغناُه  نَي  الَّ  ُ ُه الِعلِم  يِف  الّراِسخنَي  اَنَّ  اعلَم  َو 
مَِن  تَفسريَه}  َجِهولا  ما  ِبُمَلِ  اَْاِلقرارُ  الغُيوِب*  دوَن  ال َمرضوبَِة 
َتاُوِل  َعن  ِبلعَِج  اعِتافَُهم  تَعايَل  الُ  فََمَدَح  ال َمحجوِب*  الغَيِب 
يَُكِّفُهمُ  لَم  فميا  َق  َّعَمُّ الت َتكَُهمُ  َسّمّْ  َو  ِعلًما*  بِهِِ  ُييطوا  لَم  ما 
ر َعَظَمَة اِل  ّْلَِك* َوال تَُقّدِ ابَلَث َعن كُِنهِِ رُسوخًا. فَاقتَِص َعّْ ذ

ُسبحانَه} َعّْ قَدرِ َعقِلَك فَتَكوَن مَِن اهلالِكنَي. 
* قُدَرتِهِِ مُنَقَطَع  لِتُدرَِك  االَوهامُ  َ َمِت  ارت ِاذَا  ي  الَّ القاِدرُ  ُهَو 

 

يف  َعلَيِه  يََقَع  اَن  الَوساِوِس  خََطراِت  مِن  ال ُمَبَّاُ  الِفكُر  حاَوَل  َو 
َِّة  كَييِف يف  لِترَجَِي  ِالَيِه  الُقولُب  َِت  َتهَلَّ َو   * َملَكوتِهِِ غُيوِب  َعيقاِت 
فاُت  الّصِ َتلُغُهُ  ال  َحيُث  يف  العُقوِل  َمداِخُل  غَ َمَضت  َو   * ِصفاتِهِِ
الغُيوِب*  ُسَدِف  َمهاِوَي  َتوُب  ِهَ  َو  َرَدَعها   * ذاتِهِِ ِعلِم  لنَِتاُوِل 
َّه} ال ُياُل  َِّصًة ِالَيِه ــ ُسبحانَه} ــ فَرََجعَت ِاذ ُجِبَت مُعَتِفًَة ِبَن مُتَخَل
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ِوّيِت  الرَّ اُويِل  ِباِل  َتُطُر  َوال   * َمعِرفَتِهِِ كُنهُ  ااِلعتِساِف  ِبَورِ 
ي اتبََدَع الخَلَق َعّْ َغريِ ِمثاِل{  ِ خاِطَرةٌ مِن تَقدِي َجِل زِعَّتِِه.اَْلَّ
قَبَل}*  اكَن  َمعبوٍد  خالٍِق  مِن  َعلَيِه*  {احتَذيّْ  ِ ِمقدار َوال  امتَثََل}* 

 

 * ِحكَمتِهِِ آاثرُ  بِهِِ  نََطَقت  ما  َعاِئِ  َو   * تِهِِ قُدَر َملَكوِت  مِن  اَراان  َو 

 

َّنا  * ما َدل َّتِهِِ ِ ِمساِك وُق َواعِتاِف الحاَجِة مَِن الخَلِق ِايلّْ اَن يُقَمها ب

 

َّت  ال البَدائُِع  فََظَهَرِت   . َمعِرفَتِهِِ َعّْ  لَه}   ِ احُلَّ قِياِم  ِبضِطرارِ 
* فَصاَر ـُكلُّ ما َخلََق  * َو اَعالمُ ِحكَمتِهِِ اَحَدثَتها آاثرُ َصنعَتِهِِ
َّدب ريِ  ِبلت تُه}  فَُحجَّ صاِمتًا*  َخلًقا  اكَن  ِان  َو  َعلَيِه؛  َدلياًل  َو  لَه}  ًة  ُحجَّ

انِطَقٌة* َو َداللَتُه} َعَ ال ُمبِدِع قائ َِمٌة. 
ِحقاِق  تاَلُحِم  َو  َخلِقَك*  اَعضاِء  بِتَبانُيِ  ََك  َشبَّ مَن  اَنَّ  فَاََشُد 
لَم يَعِقد َغيَب َضمريِهِِ َعّْ  لِتَدب ريِ ِحكَمتَِك*  مُ املُحتَِجبَِة  َمفاِصِلِ
يَسَمع  لَم  َّه}  اَكَن َو  لََك*  نِدَّ  ال  َّه}  ِبَن اليَقنُي  قَلبَهُ  ُياِش  لَم  َو  َمعِرفَتَِك* 
َضالٍل  ليَف  كُنّا  ِان  »اَتِل   : يَقولوَن  ِاذ  املَتوعنَي  مَِن  التّابِعنَي  َ َبُّاَ  ت
وَك  «. كََذَب العاِدلوَن بَِك* ِاذ َشبَّ مُبنٍي.ِاذ نَُسّويُك ِبَّبِ العامَلنَي 
َجزَّاوَك  َو  ِبَوهاِمِهم*  املَخولقنَي  ِحليََة  حَنوَلَك  َو  ِبَصناِمِهم* 
املُختَِلَفِة  الِخلَقِة  َعَ  روَك  قَدَّ َو  ِبَواِطِرِه*  ماِت  املَُجسَّ تَِجئََة 

م.  * بَِقرائِِح ُعقوهِلِ الُقويّْ
َو اََشُد اَنَّ مَن ساواَك بَِش ٍء مِن َخلِقَك فََقد َعَدَل بَِك* َو العاِدُل 
َشواِهُ  َعنهُ  نََطَقت  َو  آايتَِك*  ُمكَماُت  بِهِِ  َّلَت  َ زَن ت ِ ما  ب اكفٌِر  بَِك 
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ي لَم تَتَناهَ يِف العُقوِل* فَتـَكوَن  ََّك اتََن الُ الَّ ناتَِك* َو ِان ِّ ُحَجِج بَي
فَتَكوَن  َخواِطِرها  َرِواّيِت  ىف  َوال  ًَّفا*  مُـَكي فِكِرها  مََهّبِ  يف 

فًا.  َمدوًدا مَُصَّ
َر ما َخلََق فَاَحـَكــَم تَقدَيه}* َو َدبََّره} فَاَلَطَف تَدب ريَه}   َو مِنها: قَدَّ

دوَن  يَقُص  لــَم  َو   * َمزِنلَِتهِِ ُحدوَد  َيَعَدَّ  فَلَم  ِلِوجَهتِهِِ  َهه}  َوجَّ َو 
 * ِاراَدتِهِِ َعّْ  ِبل ُمِضِّ  اُِمَ  ِاذ  يَستَصِعب  لَم  َو   * غاَيِهِِ ِايلّْ  ااِلتنِهاِء 
اَصناَف  ل ُمنِشُئ  اَْ ؟  َمشيئَتِِه  َعن  االُمورُ  َرِت  َصَ ا  ِانَّ َو  فَكَيَف 
 * َعَ اَضَمَر  َغَيةٍ  قَريَِة  َوال  ِالهَيا*  آَل  فِكٍر  َرِويَِّة  باِل  االَشياِء 
َعَ  اَعانَه}  َشريٍك  َوال  هورِ*  ادلُّ َحواِدِث  مِن  اَفاَدها  بٍَة  ترَجِ َوال 
 * لِطاَعتِهِِ اَذَعَن  َو   * ِبَمِهِِ َخلُقه}  فََتمَّ  االُمورِ؛  َعاِئِ  اتبِداِع 
ااَنةُ  َوال  ال ُمبِطِئ*  ثُي  َر دونَه}  يَعَتِض  لَم   * تِهِِ َدوَع ِايلّْ  اَجاَب  َو 
َوالءَمَ  ُحدوَدها*  َنََج  َو  اََوَدها*  االَشياِء  مَِن  َفاَقامَ  ال ُمتَلَّكِِئ* 
تِهِِ بنََي مُتَضاّدِها* َو َوَصَل اَسباَب قَراِئِها* َو فَرَّقَها اَجناًسا  بُِقدَر
بَدااي  اهَلئياِت*  َو  الغَراِئِ  َو  االَقدارِ*  َو  الُحوِد  يِف  ُمتَِلفاٍت 

الَخئَِق اَحَكَ ُصنعَها* َو فََطَرها َعّْ ما اَراَد َو اتبََدَعها. 
انِفراِجها*  ُصوَع  َوالَحَم  ُفَرِجها*  َرَهواِت  تَعليٍق  باِل  نََظَم  َو 

 

* َو الّصاِعدنَي  ََّل ِلـهابِطنَي ِبَمِهِِ َج بَيَنا َو بنََي اَزواِجها* َو ذَل َو َوشَّ
ُدخاٌن*  ِهَ  ِاذ  بَعَد  انداها  َو  ِمعراِجها*  ُحزونََة   * َخلِقهِِ ِبَعاِل 
ِتاِق  ااِلر بَعَد  فَتََق  َو  اَشاِجها*  ُعيّْ  )فَالَتَجَمت(  فَالَتَحَمت 
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نِقاِبا*  َعّْ  َّواقِِب  الث ُهِب  الشُّ مَِن  ا  َرَصً اَقامَ  َو  اوَباِبا*  َصواِمَت 
 *) رائَِدةٍ ــ  )بئَِدةٍ  ِبَيِدهِِ  اهَلواِء  َخرِق  يف  مَتوَر  اَن  مِن  اَمَسكَها  َو 
ةً  مُبِصَ آيًَة  َشَسها  َجعََل  َو   * اِلَمِهِِ مُستَسِلَمًة  تَِقَف  اَن  ها  اََمَ َو 
َمناقِِل  يف  اَجراُهما  َو  لَيِلا*  مِن  ةً  َممُحوَّ آيًَة  قََمَرها  َو  لَِنارِها* 
َدَرِجِهما*  َمدارِِج  يف  )َمسريَُهما(  َسريَُهما  َر  قَدَّ َو  َمرجاُهما* 
الِحساُب  َو  ن نَي  الّسِ َعَدُد  لِيُعلََم  َو  ِبِما*  ارِ  النَّ َو  ِل  اللَّ بنََي   َ لـُِيَمّيِ

 

ينََتا* مِن َخيِفّاِت  ها فَلَكَها* َو انَط ِبا ز ََّق يف َجّوِ َّ َعل ِ َمقادِيِهما* ُث ب

 

مِع ِبَواقِِب ُشُِبا*  ا* َو َمصابِح كَواكِِبا* َو َريمّْ مُسَتِيِق السَّ هّيِ ِ َدرار
ها*  َمسريِساِئِ اثتِبِها*َو  بَثاِت  مِن  تَسخريِها  اَذالِل  َعّْ  اَجراها  َو 

 

َو بُهوِطها َو ُصعوِدها )َمعوِدها(* َو حُنوِسا َو ُسعوِدها. 
مِن  االَعّْ  يفِح  الصَّ ِعاَرِة  َو   * َسّْ واتِهِِ ساكِن  اِلِ ُسبحانَه}  َخلََق   َّ ُث
ِفجاِجها*  فُروَج  ــم  ِبِ َماَلَ  َو   * َمالئِكَتِهِِ مِن  بَديعًا  َخلًقا   * َملَكوتِهِِ

 

َو َحشا ِبِم فُتوَق اَجواِئا ) اَجواِبا (* َو بنََي فََجواِت تِلَك الُفروِج 
الُحُجِب*  ُسُتاِت  َو  الُقدِس*  َحظاِئِر  يف  ِمنُم  ال ُمَسبِّحنَي  زََجُل 

 

تَستَكُّ  ي  اَْلَّ لزَّجيِج(  )اَْ الرَّجيِج  ّْلَِك  ذ َو َوراءَ  املَِج*  َو ُساِدقاِت 
ِمنهُ االَساُع ُسبُحاُت نرٍ َتَدُع االَبصاَر َعن بوُلِغها* فَتَِقُف خاِسئًَة 
مُتَفاِواتٍت  اَقدارٍ  َو  ُمتَِلفاٍت*  ُصَورٍ  َعّْ  اَنَشاَُه  َو  ِدها.  ُحدو َعّْ 
يَنتَِحولَن  ال   * تِهِِ زِعَّ َجَل  ُح  تَُسّبِ اَجنَِحٍة«  »اُويل   )مُؤتَِلفاٍت(* 
ُم َيلُقوَن َشئيًا َمعَه}  وعَن اَنَّ * َوال يَدَّ ما َظَهَر يِف الخَلِق مِن ُصنِعهِِ
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»بَل ِعبادٌ مُكَرموَن. ال يَسِبقونَه} ِبلَقوِل َو ُه ِبَمِهِِ   * ا انَفَرَد بِهِِ ِممَّ

يَعَمولَن «. 
ِايَل  ََّلُم  مَح َو   * َوحِيهِِ َعّْ  االَمانَِة  اَهَل  ُه نالَِك  فميا  الُ  َجعََلُمُ 
ُباِت*  الشُّ َربِي  مِن  َعَصَمُهم  َو   * َنِيهِِ َو  اَمِهِِ  َودائَِع  املُرَسلنَي 
ال َمعونَِة*  بَِفوائِِد  ُه  اَمَدَّ َو   . َمضاتِهِِ َسبيِل  َعن  زاِئغٌ  ِمنُم  فَما 

 

ُ اًل ِايلّْ  كنيَِة* َو فَتََح هَلُم اوَباًب ذُل َو اَشعََر قوُلَبُم َتاُضَع ِاخباِت السَّ
؛ لَم ُتِقُلم  ًة َعّْ اَعالِم َتحيِدهِِ * َو نََصَب هَلُم َمنارًا واحِضَ مَتاجيِدهِِ
االَّيِم*  َو  ايل  اللَّ ُعَقُب   ) ُم  لَّ َتِ ُلم)  َتَتِ لَم  َو  ِّاثِم*  اال موِصاُت 

 

كوُك نِبَوازِِعها ) َنازِِغها ( زَعي َمَة امياِنِم* َو لَم تَعَتِِك  َو لــَم َتِم الشُّ

 

م* َوال قََدَحت قاِدَحُة ااِلَحِن فميا بَيَنُم*  نوُن َعّْ َمعاقِِد يَقِنِ الظُّ
ِه* َو ما َسكََن  َوال َسلتََبُهمُ الَحريَةُ ما الَق مِن َمعِرفَتِهِِ بَِضماِئِ
فهِيمُ  تَطَمع  لَم  َو  ُصورِِه*  اَثاِء  يف  َجلَتِهِِ  َهبيَِة  َو  َعَظَمتِهِِ  مِن 

يِها َعّْ فِكِرِه.  الَوساِوُس فَتَق َتَِع ِبَر
ِخ*  مَّ الشُّ الِجباِل  ِعَظِم  يف  َِّح*َو  ل ادلُّ الغَماِم  َخلِق  يف  ُهَو  مَن  ِمنُم  َو 
) اَبََم(* َو ِمنُم مَن قَد َخَرقَت اَقدامُُهم  الِم االهَيَِم  َو يف قَتَِة الظَّ
َمارِِق  يف  نََفَذت  قَد  بٍض  كَراايٍت  فَِهَ   * فيلّْ السُّ االَرِض  ُتومَ 
يٌح َهّفافٌَة َتبُِسها َعّْ َحيُث اتنََهت مَِن الُحوِد  اهَلواِء* َو َتَتا ر
ــ  َل  )َوسَّ َوَصَل  َو   * ِعباَدتِهِِ اَشغاُل  استَفَرَغتُم  قَِد  ِة؛  ال ُمنَتاِهَ
* َو قََطعَُهمُ االيقاُن بِهِِ  َّل( َحقائُِق االمياِن بَيَنُم َو بنََي َمعِرفَتِهِِ َمث
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 . ِايَل الَولَِه ِالَيِه* َولَم ُتاِوز َرَغباُتُم ما ِعنَده} ِايلّْ ما ِعنَد َغريِهِِ

 * ِهِِ َمتَبَّ مِن  ِويَِّة  الرَّ ِبلـَكأِس  َشِوبا  َو   * َمعِرفَتِهِِ َحَوَة  ذاوقا  قَد 
بِطوِل  فََحنَوا   * خيَفِهِِ َوشيَجُة  قوُلِبِم  ُسَويداِء  مِن  َّنَت  مَتـَك َو 
مادََّة  ِالَيِه  الرَّغبَِة  طوُل  ُيِفد  لَم  َو  ُظهورِِه*  اعتِداَل  الّطاَعِة 
خُشوِعِهم*  رِبََق  الزُّلَفِة  َعظـيُم  َعنُم  اَطلََق  َوال  ترََضُِّعِهم* 

 

هَلُمُ  َتَكَت  َوال  ِمنُم*  َسلََف  ما  فَيَستَكِثوا  ااِلعاُب  ُمُ  َيََوهلَّ لَم  َو 
لَم ترَجِ الفَ َتاُت  َو  استاِكنَُة ااِلجِل نَصبًيا يف تَعظمِي َحَسناِتِم* 
َرجاِء  َعن  فَيُخالِفوا  َرَغباُتُم  تَِغض  لَم  َو  ُدؤوِبِم*  طوِل  َعّْ  فهِيم 
َملَكَتُمُ  َوال  م*  اَلِسنَِتِ اََسالُت  ال ُمناجاِة  لِطوِل  فَّ  َتِ لَم  َو  ِم*  َرّبِ
لخََبِ ( ِالَيِه اَصواُتُم*  االَشغاُل فَتَنَقِطَع ِبَمِس الُجؤارِ ) اَْلجارِ ــ اَْ
ِايلّْ  يَثنوا  لَم  َو  َمناكُِبُم*  لّطاَعِة  اَْ )مُقاِدِم(  َمقاِوِم  يف  َتتَِلف  لَم  َو 
ِه باَلَدةُ  َّقصريِ يف اَمِهِِ رِقاَبُم* َوال تَعدو َعّْ زَعي َمِة ِجّدِ راَحِة الت

َهواِت.  الغََفالِت* َوال تَنتَِضُل يف ِهَمِمِهم َخدائُِع الشَّ
انِقطاِع  ِعنَد  موهُ  يَ مَّ َو  م*  فاقَِتِ لِيَوِم  ذَخريَةً  العَرِش  ذَا  َذوا  اتَّ قَِد 
 * ِعباَدتِهِِ غايَِة  اَمََد  يَقَطعوَن  ال  ِبَغبَ ِتِهم*  ال َمخولقنَي  ِايَل  الخَلِق 
قوُلِبِم  مِن  َموادَّ  ِايلّْ  ِااّل   * طاَعتِهِِ بِلُزوِم  ااِلسِتتارُ  ِبِمُ  َيِجُع  َوال 
َفَقِة  الشَّ اَسباُب  َتَقِطع  لَم   * َمافَتِهِِ َو  َرجائِهِِ  مِن  مُنَقِطعٍَة  َغريِ 
َوشيَك  فـَُيؤِثوا  االَطماُع   ُ تَأِسُه َولَم  ِه*  ِجّدِ يف  فنََيوا  ِمنُم* 
لَِو  َو  م*  اَعاهِلِ مِن  َمضّْ  ما  يَستَعِظموا  لَم  اجِتاِدِه.  َعَ  يِع  السَّ
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م* َو لَم َيتَِلفوا  ّْلَِك لَنََسَخ الرَّجاءُ ِمنُم َشَفقاِت َوَجِلِ استَعَظموا ذ

 

َّقاُطِع*  الت سوءُ  يَُفّرِقُهم  لَم  َو  َعلهَِيم*  يطاِن  الشَّ ِبستِحواِذ  ِم  َرّبِ يف 

 

اُسِد* َوال تََشعَّبَ تُم َمصارُِف الرَّبِي* َواَل اقتََسَمتُم َوال َتاَّلُه ِغلُّ اتلَّ

 

يَُفـكَُّهم  لَم  اي ماٍن  اَُساءُ  فَُهــم  اَْهِلَمــِم*  ختاِلُف(  )اِْ اَخياُف 
 

اَطباِق  يف  لَيَس  َو  فُتورٌ*  َوال  َوًن  َوال  ُعدوٌل  َوال   ٌ زغََي رِبَقِهِِ  مِن 
حافٌِد*  ساٍع  اَو  ساِجٌد*  َملٌَك  َعلَيِه  َو  ِااّل  ِاهاٍب  َموِضُع  ماِء  السَّ
ِم  ّبِ َر ِعزَّةُ  َتداُد  َو  ِعلًما*  ــم  ِ ِبَّبِ الّطاَعِة  طوِل  َعّْ  َيدادوَن 

 

يف قوُلِبِم ِعَظًما. 
زاِخَرةٍ*  ِبارٍ  لَُجِج  َو   * مُستَفِحَلٍ اَمواٍج  َمورِ  َعّْ  االَرَض  كَبََس 
َتغ  َو  ابَثاِجها*  مُتَقاِذفاُت  تَصَطِفُق  َو  اَمواِجها*  اَواِذيُّ  تَلتَِطمُ 
زَبًَدا اَكلُفحوِل ِعنَد ِهاِجها؛ فَخََضَع ِجاُح املاِء ال ُمتاَلِطِم لِثَِقِل 
 ) )َظلَّ َو ذَلَّ  ِاذ َوِطَئهُ بَِكَكِها*  مَحِلا* َو َسكََن َهُج ارت ِمائِهِِ 
اصِطخاِب  بَعَد  فَاَصبََح  بِكَواِهِلا*  َعلَيِه  َ َمعَّكَت  ت ِاذ  مُستَِخًي* 
اَسريًا*  مُنقاًدا  ّلِ  الُّ َحكََمِة  يف  َو  َمقهورًا*  ساِجيًا   * اَمواِجهِِ

 

بَأِوهِِ  َنَوِة  مِن  َردَّت  َو   * َتّارِهِِ ِة  لُجَّ يف  ةً  َمدُحوَّ االَرُض  َسكَنَِت  َو 

 

ِة  كِظَّ َعّْ  ـَكعََمتهُ  َو   * غوَُلائِهِِ سُ ُمّوِ  َو  اَنِفهِِ  ُشوِخ  َو   * اعتاِلئِهِِ َو 
 . يَفاِن َوبَثاتِهِِ * َو لَبََد بَعَد زَ * فََهَمَد بَعَد َنَزقاتِهِِ َجرَيِهِِ

الِجباِل  َشواِهِق  مَحِل  َو  اَكنافِها*  َتِ  مِن  املاِء  َه يُج  َسكََن  فَلَّما 
َعاننِي  مِن  العُيوِن  َيابَع   َ فرَجَّ اـَكتافِها*  َعّْ  ِخ  البُذَّ ِخ  مَّ الشُّ
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َحراَكِتا  َل  َعدَّ َو  اَخاديِدها*  َو  بِدها  ُسوِب  يف  فَرَّقَها  َو  اُنفِها* 
مِن   ) ّمِ لصُّ )اَْ ّمِ 

الشُّ ناخيِب  الشَّ ذَواِت  َو  َجميِدها*  مِن  ِبلّراِسياِت 
قَِطِع  يف  الِجباِل  ِلُرسوِب  ال َميَداِن  ِمَن  فََسكَنَت  َصياخيِدها* 
ِبًَة يف َجوبِت َخياشميِها* َو رُكوِبا اَعناَق  اَدي ِمها* َو تَغَلغُِلا مُتََسّ
اََعدَّ  َو  بَيَنا*  َو  الَجّوِ  بنََي  فََسَح  َو  َجرايثِمها*  َو  االَرَضنَي  ُسوِل 

ًما لِساكِِنا* َو اَخَرَج ِالهَيا اَهَلا َعّْ مَتاِم َمافِِقها.  اهَلواءَ مُتَنَسَّ
َروابها*  َعن  العُيوِن  ِمياهُ  تَقُصُ  َّت  ال االَرِض  ُجُرزَ  يََدع  لَم  ثُمَّ 

 

ّْ اَنَشاَ  يعًَة ِايلّْ بوُلِغها* َحّ )اَْالَرِض( ذَر ُد َجداِوُل االَنارِ  َوال َتِ
ََّف مَغاَمها بَعَد  هَلا انِشئََة َسحاٍب ُتيي َمواَتا* َو تَسترَخُِج بَناَتا. اَل
ُة ال ُمزِن فيِه*  َ َمخََّضت لُجَّ ّْ ِاذا ت . َحّ نُيِ َقزَِعهِِ * َو َتا ُ َمِعهِِ ل افِتاِق 

 

* َو مَُتاِكِ  * َو لَم َيَم َوميُضه} يف كََنَورِ َرببِهِِ َو التََّع َبقُه} يف كَُفِفهِِ
مَتريِه  َهَدبُه}*  اََسفَّ  قَد  مُتَداراًِك*  )َش مًحا(  َسحًّا  اَرَسَل}   * َسحابِهِِ

 . ِّبيبِهِِ * َو ُدفََع َشا الَجنوُب ِدَرَر اَهاضبيِهِِ
حاُب َبَك وِبايَنها* َو بَعاَع َما استََقلَّ بِهِِ مَِن الِعب ِء  فَلَّما اَلَقِت السَّ

 

اَت* َو مِن  * اَخَرَج بِهِِ مِن َهواِمِد االَرِض النَّ َّقِل( َعَ لث  املَحموِل )اَْ
ِايِضها* َو َتَده لِجباِل االَعشاَب* فَِهَ َتَهُج ِبيَِة ر  زُِع )زُعِن( اَْ

يِط اَزاهريِها* َو ِحليَِة ما ُسَِطت )ُشَِطت( بِهِِ مِن   ِبا اُلبَِستهُ مِن َر
ِ الَنعاِم* َو َخَرَق  ل ِ الاَنِم* َو رِزقًا  ل ّْلَِك باَلغًا  انِضِ اَنارِها* َو َجعََل ذ

الِفجاَج يف آفاقِها* َو اَقامَ ال َمناَر ِلّسالِكنَي َعّْ َجواّدِ ُطُرقِها. 
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 * َخلِقهِِ ِخرَيَةً مِن  ختاَر آَدمَ  اِْ اََمهُ*  اَنَفَذ  َو  اَرَضه}*  َمَهَد  فَلَّما 
اـُكُ َل}*  فهيا  اَرَغَد  َو  َّتَ ه}*  َجن اَسكَنَه}  *َو  َّتِهِِ ِجِبل َل  اَوَّ َجعََل}  َو 

 

َّعَرَُّض  َو اَوزَعَ ِالَيِه فميا َناهُ َعنهُ* َو اَعلََمه} اَنَّ يِف ااِلقداِم َعلَيِه الت
مُوافاةً  ــ  َعنهُ  َناهُ  ما  َعّْ  فَاَقَدمَ  ؛  ِ َمزِنلَتِهِِ ب َواملُخاَطَرَة   * ِ َمعِصَيِهِِ ل
اَرَضه}  لِيَعُمَر  َّوبَِة  الت بَعَد  فَابََهَطه}  ــ  ِعلِمهِِ  لِسابِِق  )مُوافَِقًة( 
قَبََضه}*  اَن  بَعَد  م  ُيِلِ لَم  َو   * ِعباِدهِِ َعّْ  بِهِِ   َ احُلَّ لِيُقَم  َو   * بِنَسِلِِ
 * َمعِرفَتِهِِ بنََي  َو  بَيَنُم  يَِصُل  َو   * َِّتهِِ بِي رُوب َة  ُحجَّ َعلهَِيم  يَُؤّكُِد  ِمّما 
يل  مُتََحّمِ َو   * اَنِبيائِهِِ مِن  الِخرَيَِة  اَلُسِن  َعّْ  ِبلُحَجِج  ُه  تَعاَهَ بَل 
تُه}*  ُحجَّ   ٍد  ُمَمَّ بِنَِبيِّنا  ت  َ مَّ ت  ّْ َحّ فََقراًن؛  قَراًن   * رِساالتِهِِ َودائِِع 
ََّلا*  قَل َو  َها  فَكَثَّ االَرزاَق  َر  قَدَّ َو  نُُذرُه}*  َو  ُعذرُه}  ال َمقَطَع  بَلََغ  َو 

 

عَِة فَعََدَل فهيا لِيَبتيَِلَ مَن اَراَد ِبَيسورِها  َمها َعَ الّضيِق َو السَّ َو قَسَّ
ا َو فَق ريِها.  بَ مِن َغنِ هّيِ كَر َو الصَّ لَِك الشُّ َ ِبَ بِذّْ َو َمعسورِها* َو لـَِيخت
َّ قََرَن بَِسعَِتا َعقابَل فاقَِتا*َو بَِسالَمِتا َطوارَِق آفاِتا* َو بُِفَرِج  ُث

اَفراِحها غَُصَص اَتاِحها )اَباِحها(. 
َمها َو اَخََّرها* َو َوَصَل  ها* َو قَدَّ َ ِّجاَل فَاَطاهَلا َو قَصَّ َو َخلََق اال
ِبملَوِت اَسباَبا* َو َجعََل} خالًِجا اِلاطَشِنا* َو قاِطعًا مِلَراِئِ اَقراِنا. 
ّرِ مِن َضماِئِ املُضِمرنَي* َو جَنَوي ال ُمتَخافِتنَي* َو َخواِطِر  عالــُِم الّسِ
َرجِم الظُّنوِن* َوُعَقِد عَ زمياِت اليَقنِي* َو َمسارِِق امياِض الُجفوِن* 

 

لغُيوِب* َو ما اَصغَت  َو ما َضِمنَتهُ اَكناُن الُقولِب* َو َغيابُت )ببُت( اَْ
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 * اهَلواّمِ َمشاِت  َو  ّرِ*  الَّ َمصائُِف  َو  االَساِع*  َمصائُِخ  اِلسِتاقِهِِ 

 

َّ َمَرِة  َو َرجِع الَحننِي مَِن املوهَلاِت* َو َهمِس االَقداِم* َو مُنَفَسِح الث

 

مِن َوالئِِج غُلُِف االَكماِم* َو مُنَقَمِع الُوحوِش مِن غرياِن الِجباِل 
اَلِحيَِتها*  َو  االَشجارِ  سوِق  َ نَي  ب البَعوِض  ُمتََبِا  َو  اَوِديَ ِتا*  َو 
َمسارِِب  مِن  االَمشاِج  َمَّطِ  َو  االَفناِن*  ِمَن  االَوراِق  َمغِرزِ  َو 
قَطِر  ُدرورِ  َو  ها*  مُتاَلمِحِ َو  الغُيوِم  انِشئَِة  َو  اَْالَصالِب.  )َمشارِِب( 
تَعُفو  َو  بُِذيِلها*  االَعاصريُ  تَسيِف  ما  َو  مَُتاكِِمها*  يف  حاِب  السَّ

 

االَمطارُ  بُِسيوهِلا* َو وَعِم )مُغوِم( نَباِت االَرِض يف كُثاِن الّرِماِل* 
 

تَغريِد  َو  الِجباِل*  َشناخيِب  بُِذرا  االَجنَِحِة  ذَواِت  مُستََقّرِ  َو 
اَوَعتَبهُ  َوما  االَواكرِ*  َدايجريِ  يف  ُّطِق(  لن ال َمنِطِق)اَْ ذَواِت 
ابِلارِ*  اَمواُج  َعلَيِه  َحَضنَت  َو  (اَْالَصاُف*  اَوَدَعتهُ ــ  )اَوَعتهُ 
اعتََقَت  َما  َو  َنارٍ*  شارُِق  َعلَيِه  ذَرَّ  اَو  لَيٍل*  ُسدفَُة  غَِشيَتهُ  ما  َو 
 ِ
اََثِ ُكّ َو  النّورِ؛  ُسبُحاُت  َو  ايجريِ*  ادلَّ اَطباُق  َعلَيِه  حتََقَت(  )اِْ

ِ َشَفٍة* 
يِك ُكّ ِ َكَِمٍة* َو ترَح

ِ َحَركٍَة* َو َرجِع ُكّ
خَطَوِة* َو ِحّسِ ُكّ

 

هامٍَّة*  نَفٍس   ِ
ُكّ َهماِهِ  َو  ةٍ*  ذَرَّ  ِ

ُكّ ِمثقاِل  َو  نََسَمٍة*   ِ
ُكّ مُستََقّرِ  َو 

نُطَفٍة*  قَراَرِة  اَو  َوَرقٍَة*  ساقِِط  اَو  ةٍ*  َشـَجَر َ َمِر  ث مِن  َعَ  ما  َو 
ىف  تَلَحقهُ  لَم  ُساللٍَة؛  َو  َخلٍق  انِشئَِة  اَو  مُضغٍَة*  َو  َدٍم  نُقاَعِة  اَو 
ّْلَِك ُكَفٌة* َواَل اعَتََضتهُ يف ِحفِظ َما اتبََدَع مِن َخلِقهِِ عارَِضٌة*  ذ

 

َواَل اعتََوَرتهُ يف َتيفِذ االُمورِ َو تَداب ريِ املَخولقنِي َماللٌَة َوال فَتَةٌ* 
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مَغََرُه  َو  َعدلُه}*  َوِسعَُهم  َو  َعَدُده}*  اَحصاُه  َو  ِعلُمه}*  نََفَذُه  بَل 

فَضُل}* َمَع تَقصريِِه َعن كُنِه ما ُهَو اَهُلُ. 
تَُؤمَّل  ِان  الكَثِر*  َّعداِد  الت َو  الَجميِل*  الَوصِف  اَهُل  اتََن   َّ ُ اَْهللّْ
قَد  َو   َّ ُ اَْهللّْ  . َمُجّوٍ )فَاـَكَرمُ(  فَخرَيُ  ُتَج  ِان  َو  َمأموٍل*  فَخرَيُ 
ِسواَك* اََحٍد  َعّْ  بِهِِ  اُثن  َوال  َغريََك*  بِهِِ  اَمَدُح  ال  فميا  يل  بََسطَت 

 

ُهه} ِايلّْ َمعاِدِن الخبَيَِة َو َمواِضِع الّريَِة* َو َعَدلَت بِِلسان َعن  َوال اَُوّجِ

 

َّ َو لُِكِّ  ُ بنَي املَخولقنَي. اَْهللّْ اِء َعَ ال َمروب ِّدَِمـّينَي؛ َو الثَّ َمدائِِح اال
مُنٍث َعّْ مَن اَثنّْ َعلَيِه َمثوبٌَة مِن َجزاٍء* اَو عارِفٌَة مِن َعطاٍء؛ َو قَد 
ا  هّْ َو   َّ ُ اَْهللّْ َوكُنوزِال َمغِفَرِة.  الرَّمحَِة  ذَخاِئِ  َعّْ  َدلياًل  َرَجوتَُك 
ِذِه  هِلّْ ا  مُستَِحقًّ َيَ  لَم  َو  لََك*  ُهَو  ي  الَّ َّوحيِد  ِبلت اَفَرَدَك  مَن  َمقامُ 
املَحاِمِد َو املَماِدِح َغريََك؛ َو يب فاقٌَة ِالَيَك ال َيُبُ َمسكَنََتا ِااّل 
ا  َ َُّك َو جوُدَك* فََهب لَنا يف هّْ َِّتا ِااّل َمن فَضلَُك* َوال َيعَُش مِن َخل
 ِ
ََّك َعّْ  ُكّ »ِان ال َمقاِم رِضاَك* َو اَغِنا َعن َمّدِ االَيدي ِايلّْ ِسواَك؛ 

َش ٍء قَديٌ «)ما تَشاءُ(. 
     92    

  {َو مِن كاَلٍم لَه
َ ّما اَراَدهُ النّاُس َعَ البَيعَِة بَعَد قَتِل ُعمثاَن  ل

َدوعن َو الَتِمسوا َغريي؛ فَاِاّن مُستَِقولَن اًَما لَه} ُوجوهٌ َو اَلواٌن؛ 

 

قَد  ِّفاَق  اال ِانَّ  َو  العُقوُل.  َعلَيِه  تَثبُُت  َوال  الُقولُب*  لَهُ  تَقومُ  ال 
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اََجتبُُك  ِان  اَّن  اعلَموا  َو  َتـَكََّرت.  قَد  َة  املََحجَّ َو  اَغاَمت* 
)اَحبَبتُك(َركِبُت بُِك ما اَعلَمُ* َولَم اُصِغ ِايلّْ وَقِل القائِِل َو َعتِب 
ّ اَس َمعُُك َو اَطَوُعُك  * َو ِان َتَكتُون فَااََن اَكََحدُِك؛ َوَلَ العاِتِ

َّيُموهُ اََمُك* َو ااََن لَُك َوزًيا* َخريٌ لَُك ِمّن اَمريًا.  مِلَن َول

     93    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

َعنَي  فََقأُت  فَاِّن  النّاُس*  َا  اهَيُّ َعلَيِه*  اِء  َوالثَّ اِل*  مَحِد  بَعَد  اَّما 
الِفنَِة* َو لَم يَكُن لـَِيجَتَِئ َعَ اََحٌد َغريي بَعَد اَن ماَج َغهيَُبا 
ي  الَّ َفَ  تَفِقدون*  اَن  قَبَل  فَاساَلون  َكَُبا.  اشتَدَّ  َو  )ُظلَمُتا( 

نَفس ِبَِدهِِ ال تَساَلون َعن َش ٍء فميا بَينَُك َو بنََي الّساَعِة* َوال َعن 

 

قائِِدها  َو  نِباِعِقها  ابَنَأتُُك  ِااّل  ِمئًَة  تُِضلُّ  َو  ِمئًَة  َتدي  فِئٍَة 

 

اَهِلا  مِن  يُقَُل  مَن  َو  رِحاهِلا*  َمَّطِ  َو  راِكِبا*  مُناِخ  َو  سائِِقها*  َو 
قَتاًل* َو مَن مَيوُت ِمنُم َمواًت.

َو لَو قَد فََقدمُتون َو َنَلَت بُِك كَرائِهُ االُمورِ* َو َحوازُِب الخُطوِب* 
ّْلَِك ِاذا  اَلَطَرَق كَث ريٌ مَِن الّسائِلنَي* َو فَِشَل كَث ريٌ مَِن املَسؤولنَي* َو ذ
ينا  (اَْدلُّ )اكتَنِ ضاقَِت  َو  ساٍق*  َعن  َرت  َش مَّ َو  َحربـُكُم*  ََّصت  قَل
ّْ يَفََح الُ  َعلَيُك ضيًقا* تَستَطيولَن َمعَه} ااَّيمَ الباَلِء َعلَيُك* َحّ

لَِبِقَِّة االَبارِ ِمنُك.
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ََّهت؛ ُيكَرَن مُِقالٍت*  َت* َو ِاذا اَدَبَت بَن ِانَّ الِفَتَ ِاذا اَقبََل َشبَّ
ا.  َو يُعَرفَن مُدِباٍت* َيُمَن َحومَ الّرِايِح* يُِصَب بََلًا َو ُيِطَئ بََلً
فنِتٌَة  ا  فَاِنَّ اَُميََّة*  بَن  فنِتَُة  َعلَيُك  ِعندي  الِفَتِ  اَخَوَف  ِانَّ  َو  ااَل 
الباَلءُ  اَصاَب  َو  بَِليَُّتها*  ت  َخصَّ َو  خُطَُّتا*  َعَّت  مُظِلَمٌة:  َعياءُ 
ُدنَّ  ِ

َلَ اِل   ُ امي َو  َعنا.  َعِمَ  مَن  الباَلءُ  اَخَطاَ  َو  فهيا*  اَبَصَ  مَن 
بيِفها*  تَعِذمُ  وِس:  الرضَّ اَكلنّاِب  بَعدي*  اَربَب سوٍء  لَُك  اَُميََّة  بَن 
بُِك  َيالوَن  ال  َدرَّها*  مَتنَُع  َو  ِبِجِلا*  َتنِبُ  َو  ِبَِدها*  َتِبُط  َو 
ِبِم.  ضاِئٍ  َغريَ  اَو  هَلُم*  انِفعًا  ِااّل  ِمنُك  )اليَكوُن(  يَ تُكوا  ال   ّْ َحّ
ِااّل  ِمنُم  اََحِدُك  اتنِصارُ  يَكوَن  ال   ّْ َحّ َعنُك  باَلُؤُه  َياُل  َوال 

 

َعلَيُك  ُد  َتِ  * مُستَصِحِبهِِ مِن  الّصاِحِب  َو   * َربِّهِِ مِن  العَبِد  اَكتنِصارِ 
ي*  ُهً َمنارُ  فهيا  لَيَس  جاِهِليًَّة*  قَِطعًا  َو  َمِشيًَّة*  َشوهاءَ  فِتنَُتُم 

 

 . َوال َعلــٌَم ُييّْ
ثُمَّ  بُِدعاةٍ*  فهيا  لَسنا  َو  )نِبَجاةٍ(*  ِ َمنجاةٍ  ب ِمنا  البتَِي  اَهَل  حَنُن 
َخسًفا*  يَسومُُهم  ِ َمن  ب االَديِم:  ـَكتَفريِج  َعنُك  الُ  يَُفّرُِجَها 

 

يَف*  َةٍ ال يُعطهِيم ِاالَّ السَّ َو يَسوقُُهم ُعنًفا* َو يَسقِهم بِكَأٍس مَُصبَّ
ـ  ينا َو ما فهياـ  ـ ِبدلُّ يٌشـ  ّْلَِك َتَدُّ قَُر َوال ُيِلُسُهم ِاالَّ الخَوَف* فَِعنَد ذ

 

ِمنُم  اِلَقَبَل  َجزورٍ*  َجزرِ  قَدَر  لَو  َو  واِحًدا*  َمقامًا  َيَرونَن  لَو 

 

ما اَطُلُ اليَومَ بَعَضه} فاَل يُعطوينِه.
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 ) )ِحسُّ َحدُس  َيالُه}  َوال  اهِلَمِم*  بُعُد  َيلُغُه}  ال  ي  الَّ الُ  فََتاَرَك 
 . * َوال آِخَر لَه} فنََيَقِضَ ي ال غايََة لَه} فَيَنتَِهَ ُل الَّ لِفَطِن* اَْالَوَّ اَْ

مُستََقّرٍ*  َخريِ  يف  اَقَرَُّه  َو  مُستَوَدٍع*  اَفَضِل  يف  فَاستَوَدَعُهم 
االَرحاِم؛  راِت  مَُطهَّ ِايلّْ  االَصالِب   ُ كَراِئ )َتاَسلَتُم(  َتاَسخَتُم 
اَفَضت   ّْ َحّ َخلٌَف.  اِل  بِدنِي  ِمنُم  قامَ  َسلٌَف*  ِمنُم  َمضّْ  َّما  ُك
اَفَضِل  مِن  فَاَخَرَجه}    ٍد  ُمَمَّ ِايلّْ  تَعايلّْ  َو  ُسبحانَه}  اِل  كَراَمُة 
َع  َصَ َّت  ال رَجَِة  الشَّ مَِن  َمغِرًسا؛  االَروماِت  ازََعِّ  َو  َمنِبتًا*  املَعاِدِن 
تنَخََب( ِمنا اَُمناءَه}. ِعتَتُه} َخريُ الِعَتِ* )اِْ ِمنا اَنِبياءَه}* َو اتنََجَب 

 

َحَرٍم*  يف  نَبَتَت  رَجِ؛ 
الشَّ َخريُ  تُه}  َشرَجَ َو  االَُسِ*  َخريُ  اَُستُه}  َو 

 

مَِن  ِامامُ  فَُهَو  ُياُل؛  ال  َ َمٌر  ث َو  ِطواٌل*  فُروٌع  هَلا  كََرٍم؛  يف  بََسَقت  َو 
َسَطَع  ِشاٌب  َو  َضوءُه}*  َ مََع  ل ِساٌج  اتَهديّْ  مَِن  بَصريَةُ  َو   * َّيقّْ ات
كاَلمُهُ  َو  الرُّشُد*  َّتُهُ  ُسن َو  الَقصُد*  سريَتُهُ  َ معُه}؛  ل َبََق  زَنٌد  َو  نرُه}* 
الرُُّسِل*  مَِن  َةٍ  فَت حنِي  َعّْ  اَرَسَل}  العَدُل؛  ُحكُمهُ  َو  الَفصُل* 

 

َو َهفَوةٍ َعِن العََمِل* َو َغباَوةٍ )َعباَوةٍ( مَِن االَُمــِم. 
َِّنٍة* فَالطَّريُق َنٌج يَدوع ِايلّْ   عوَلا* َرمِحـَكُُم الُ* َعّْ اَعالٍم بَي اِْ
ُحُف  الِم* َو اتَنُم يف داِر مُستَعتٍَب َعّْ َمَهٍل َو فَراٍغ؛ َو الصُّ دارِ السَّ
ِيٌَة* َو االَبداُن حَصيَحٌة* َو االَلُسُن مُطلََقٌة*  مَنشوَرةٌ* َواالَقالمُ جار
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َّوبَُة َمسموَعٌة* َو االَعاُل َمقولٌَة.  َو الت
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فنِتٍَة*  يف  )خابِطوَن(  حاِطبوَن  َو  ةٍ*  َحريَ يف  ُضاّلٌل  النّاُس  َو  بَعَثَه} 
ُهمُ  استَخَفَّ َو  الِكِبيءُ*  َّتُهمُ  اسَتَل َو  االَهواءُ*  اسَتَوتُــُم  قَِد 
الجاِهِليَُّة الَجهالءُ؛ َحياريّْ يف زَلزاٍل مَِن االَمِ*َو باَلٍء )بَلباٍل( مَِن 
َّصيَحِة* َو َمضّْ َعَ الطَّريَقِة* َو َدعا ِايَل   يِف الن الَجهِل* فَبالََغ 

الِحكَمِة* َو ال َموِعَظِة الَحَسنَِة.

     96    
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ِِّخِر فاَل َش ءَ بَعَده}* َو الّظاِهِر  ِل فاَل َش ءَ قَبَل}*َو اال لَحمُد ِلِ االَوَّ اَْ
فاَل َش ءَ َفقَه}*َو الباِطِن فاَل َش ءَ دونَه}. 

* يف َمعاِدِن الكَراَمِة* ه} َخريُ مُستََقّرٍ*َو َمنِبتُه} اََشُف َمنِبٍ مُستََقرَّ

 

ِالَيِه  ثُنِيَت  َو  االَبارِ*  اَفئَِدةُ  حَنَوه}  فَت  ُصِ قَد  الَمِة.  السَّ َمماِهِ  َو 
بِهِِ  ََّف  اَل َّواِئَ*  الث بِِه  اَطَفاَ  َو   * غاِئَ الضَّ بِِه  الُ  َدفََن  االَبصارِ؛  اَزِمَُّة 
كاَلمُه}  الِعزََّة.  بِِه  اَذَلَّ  َو  ََّة*  ل اّلِ بِِه  ازََعَّ  اَقرااًن*  بِهِِ  فَرََّق  َو  ِاخوااًن* 

َباٌن* َو َصمتُه} لِساٌن.
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َو لَِئ اَمَهَل الّظالَِم فَلَن يَفوَت اَخُذه}* َو ُهَو لَه} ِبملِرصاِد َعّْ َمازِ 
 * ي نَفس ِبَِدهِِ . اَما َو الَّ يِقهِِ جا مِن َمساِغ ر ِ َموِضِع الشَّ * َو ب َطريِقهِِ
ِمنُك*  ِبلَحّقِ  اَويلّْ  ُم  اِلَنَّ لَيَس  َعلَيُك*  الَقومُ  هُّْؤالِء  لَيَظَهَرنَّ 
ِابطائُِك  َو  م(*  )بِطِلِ م  صاِحِبِ بِطِل  ِايلّْ  ساِعِهم  اِلِ ِّْكن  َول
اَصبَحُت  رُعاِتا*َو  ُظلَم  َتاُف  االَُممُ  اَصبََحِت  لََقد  َو  َحيّق.  َعن 
ستَنَفرتُُك ِلِجهاِد فَلَم َتِفروا* َو اَسَعتُُك  اَخاُف ُظلَم َرِعيَِّتَ. اِْ
نََصحُت  َو  تَستَجبيوا*  فَلَم  َجهًرا  َو  ِسًّا  َدوَعتُُك  َو  تَسَمعوا*  فَلَم 
َعلَيُكُ  @اَتول  اَكَربٍب  َعبيٌد  َو  كَغُّياٍب*  اَُشودٌ  تَقوَلا؛  فَلَم  لَُك 
الِحـَكَم فنََتِفروَن ِمنا* َو اَِعُظُك ِبملَوِعَظِة البالِغَِة فَتََتَفرَّوقَن 
 ّْ ُُّك َعّْ ِجهاِد اَهِل البَِغ فَما آت َعّْ آِخِر وَقيل َحّ َعنا* َو اَُحث
َتَخاَدوعَن  َو  َمالِِسُك*  ِايلّْ  َتِجعوَن  َسبا؛  ااَيِدَي  مُتََفّرِقنَي  اَراُك 
كََظهِر  َعِشيًَّة*  ِايَلَّ  َتِجعوَن  َو  غُدَوةً*  اوَُقِّمُُك  َمواِعِظُك*  َعن 

مُ.  مُ* َو اَعَضَل ال ُمَقوَّ لَحيَِّة(* َعَجَ ال ُمَقّوِ الَحنـِيَّ ِة )اَْ
اَْملُختَِلَفُة  ُعقوهُلُمُ*  َعنُم  لغاِئَُة  اَْ اَبداُنــُُم*  ةُ  الّشاِهَ الَقومُ  ا  َ اَيُّ
ــم اَُماُؤُهم. صاِحبُُك يُطيُع اَل َو اتَنُم  ل ُمتبيَلّْ ِبِ اَْ اَهواُؤُهُم* 
تَعصونَه}* َو صاِحُب اَهِل الّشاِم يَعيِص اَل َو ُه يُطيعونَه}. لََوِددُت 
ِمّن  فَاََخَذ  رَهِ*  ِبدّلِ ادّليارِ  َصَف  بُِك  صاَرفَن  مُعاِويََة  اَنَّ  اِل  َو 
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ةً ِمنُك َو اَعطان َرُجً ِمنُم.  َعَشَ

اَساٍع*  ذَوو  ُصٌّ  اثنَتنَِي:  َو  ِباَلٍث  ِمنُك  مُنتُي  الكوفَِة*  اَهَل  اي 
ِعنَد  ِصٍق  اَحرارُ  اَبصارٍ*ال  ذَوو  ُعٌم  َو  كاَلٍم*  ذَوو  َوبُكٌ 
َب اَيديُك@ اي اَشباهَ ااِلبِِل  الِّقاِء* َوال ِاخواُن ثَِقٍة ِعنَد الباَلِء؛ َتِ
عَت مِن جاِنٍ تََفرَّقَت مِن آَخَر* َو اِل  َّما ُجِ غاَب َعنا رُعاُتا @ُك
اُب*  * َو َحِمَ الرّضِ َس الَوغيّْ لَو مَحِ لاََكَّن بُِك فميا ِاخالُُك: اَن 
ِاّن  َو  قُبُ ِلا.  َعن  املَراَِة  انِفراَج  طالِِب{  ايَب  انِب  َعِن  انَفَرجُت  قَِد 
َ الطَّريِق الواِضِح  َِّنٍة مِن َريّب* َو ِمناٍج مِن بَنِ يّي* َو ِاّن َلَ ّْ بَي َلَ

اَلُقُطه} لَقًطا. 
ِعوا اََثَُه* فَلَن يرُخِجوُك  اُْنُظروا اَهَل بتَِي نَِبّيُِك فَالَزموا َسَتُم* َو اتَّ

 

ي* َو لَن يُعيدوُك يف َرًدي* فَاِن لَبَدوا فَالبُدوا* َو ِان َنَضوا  مِن ُهً
فَانَضوا. َوال تَسِبقوُه فَتَِضوّلا* َوال َتَاَخَّروا َعنُم فََتِلكوا. 

ِمنُك؛  يُشِبُُهم  اََحًدا  اَريّْ  فَما   * ٍد  ُمَمَّ احَصاَب  َراتَُي  لََقد 
ا َو قِيامًا* ُياِوحوَن  ً لََقد اكنا يُصِبحوَن ُشعثًا غُبًا* َو قَد بتا ُسجَّ
بنََي ِجباِهِهم َو خُدوِدِه )خَُذِدِه (* َو يَِقفوَن َعّْ ِمثِل الَجمِر مِن 
م رُكََب املِعزيّْ مِن طوِل ُسجوِدِه؛ ِاذا  ِذكِر َمعاِدِه؛ اَكَنَّ بنََي اَعيُ ِنِ
مَييُد  كَما  مادوا  َو  ُجيوَبُم*  َتُلَّ   ّْ َحّ اَعيُ ُنُم  َهَمَل  الُ  ذـُِكَر 

َّواِب.  ُ  َيمَ الّريِح العاِصِف* َخوفًا مَِن الِعقاِب* َو َرجاءً ِلث رَج الشَّ
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مًا ِاالَّ استََحوّلهُ* َوال َعقًدا  َّ ّْ ال يََدوعا ِلِ مُرَح َو اِل ال َيالوَن َحّ
ّْ ال َييقّْ بتَُي َمَدرٍ َوال َوَبٍ ِااّل َدَخَل} ُظلُمُهم َو بَنا  ِااّل َحوّلهُ* َو َحّ
ّْ يَقومَ الباكِياِن َيِكياِن: بٍك َييك  م(* َوَحّ م )َرِعيَّ ِتِ بِهِِ سوءُ َرعهِيِ
اََحِدِه  مِن  اََحِدُك  نَُصةُ  تَكوَن   ّْ َحّ َو  دِلُيناهُ*  َييك  بٍك  َو   * دِليِهِِ
اغتابَه}*  غاَب  ِاذا  َو  اَطاَعه}*  َد  َشِ ِاذا   * َسّيِِدهِِ مِن  العَبِد  كَنَُصِة 
ِبِل  اَحَسنُُك  َغناءً(  ــ  )َغنا  َعناءً  فهيا  اَعَظَمُك  يَكوَن   ّْ َوَحّ
»فَاِنَّ  فَاصِبوا*  اتبُليُم  ِاِن  َو  فَاقبوَلا*  بِعافِيٍَة  الُ   ُ ااَتُك فَاِن  ًّا*  َظن

َّقنَي «.  العاقِبََة ِلُمت
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نَساَلُهُ  َو  يَكوُن*  ما  َعّْ  اَماِن  مِن  نَستَعنيُه}  َو  اكَن*  ما  َعّْ  حَنَمُده} 
ال ُمعافاَة ىِف االَدايِن* كَما نَساَلُهُ ال ُمعافاَة يِف االَبداِن . 

َوِان  لَُك  التّارِكَِة  ينَا  ادلُّ ِذِه  هِلّْ ِبلرَّفِض  اوصيـكُم  اِل*  ِعباَد 

 

بّوَن  ُ م ُتِ بّوا َتكَها* َوال ُمبلِيَِة اِلَجساِمُك )اَجسادِك( َو ِان كُنت لَم ُتِ

 

ُم  فـََكاَنَّ َسبياًل  َسلَكوا  كََسَفٍر  َمثَُلا  َو  َمثَلُُك  ا  فَاِنَّ َتديَدها* 
ُم قَد بَلَغوهُ. َوَك َعَس ال ُمرجي  قَد قََطعوهُ* َو اَّموا َعلًَما فـََكاَنَّ
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ّْ َيلُغَها@ َو ما َعسّْ اَن يَكوَن بَقاءُ مَن لَه}  ِايَل الغايَِة اَن يرَجَِي ِالهَيا َحّ
ينا  َيمٌ ال يَعدوهُ* َو طالٌِب َحثثٌي مَِن املَوِت َيدوهُ َو ُمِعٌج يِف ادلُّ
تَعَجبوا  َوال  فرَخِها*  َو  ينا  ادلُّ زِعِّ  يف  َتافَسوا  فاَل  َرمغًا@  يُفارِقَها   ّْ َحّ
زِعَّها  فَاِنَّ  بُؤِسا*  َو  اِئا  َضّ مِن  تََجوعا  َوال  نَعي ِمها*  َو  ِبينَِتا 

 

اءَها  َضّ َو  زَواٍل*  ِايلّْ  نَعي َمها  َو  ينََتا  ز ِانَّ  َو  انِقطاٍع*  ِايَل  َها  فرَخ َو 

 

ةٍ فهيا ِايَل اتنِهاٍء* َو ُكُّ يَحٍّ فهيا ِايلّْ  َو بُؤَسا ِايلّْ نَفاٍد)نَفاٍذ(* َو ُكُّ مُدَّ
 

املاضنَي  آبئُِكُ  يف  ُمَدَجٌر*َو  لنَي  االَوَّ آاثرِ  يف  لَُك  لَيَس  اََو  فَناٍء. 
َ َبٌ؛ ِان كُنُت تَعِقولَن. اَ َو لَم َتَوا ِايَل املاضنَي ِمنـكُم  ةٌ َو مُعت َتِصَ
اَهَل  َتَوَن   اََولَسُت  َيَقوَن@  ال  الباقنَي  الخَلَِف  ِايَل  َو  الَيِجعوَن* 
آَخُر  َو   * ُييكّْ فََمّيٌِت   : َشّتّْ اَحواٍل  َعّْ  مُيسوَن  َو  يُصِبحوَن  ينا  ادلُّ
ٌ مُتبيًَل* َو عائٌِد يَعوُد* َو آَخُر نِبَفِسهِِ َيوُد* َو طالٌِب  * َو َصي يُعَّزيّْ
اََثِ  َعّْ  َو  ؛  َعنهُ  ِ َمغفوٍل  ب لَيَس  َو  غافٌِل  َو  يَطلُبُه}*  املَوُت  َو  ينا  ِ لُّ ل

املاض )اَْملاضنَي( ما مَيِض البايق. 
َهواِت* َو قاِطَع االُمِناِت*  َص الشَّ اِت* َو مُنَّغِ ّ ااَل فَاذكُروا هاِدمَ الَّ
اَل  استَعنيُوا  َو  ؛  الَقيَحِة  ِ الَعاِل  ل ل ُمشاَوَرِة(  )اَْ ال ُمساَوَرِة  ِعنَد 
* َو ما ال ُييصّْ مِن اَعداِد نِعَِمهِِ َو ِاحسانِهِِ . هِِ َعّْ اَداِء واِجِب َحّقِ
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يََده}.  ِبلجوِد  فهِيم  الباِسِط  َو  فَضَل}*  الخَلِق  يِف  النّاِشِ  ِلِ  لَحمُد  اَْ
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َنَُد  َو   * ُحقوقِهِِ رِعايَِة  َعّْ  نَستَعنيُه}  َو   * اُمورِهِِ َجيِع  يف  حَنَمُده} 
ًدا َعبُده} َو َرسولُه}* اَرَسَل} ِبَمِهِِ صاِدًعا  اَن ال ِالَّْه َغريُه}* َو اَنَّ ُمَمَّ
َرشيًدا؛  َمضّْ  َو  اَمنيًا*  فَاَّديّْ  )قاِطعًا(  انِطًقا  بِِذكِرهِِ  َو  )انِطًقا( 

َعنا  ََّف  َتَل مَن  َو  َق*  َمَ َمها  تََقدَّ مَن   * الَحّقِ رايََة  فنيا  ََّف  َخل َو 
 ٌ زََهَق* َو مَن لَِزَمها لَِحَق* َدليُلا َمكيُث الكاَلِم* بيَط ءُ الِقاِم* َسي
ِالَيِه ِبَصابِِعُك* جاءَهُ  لَه} رِقابَُك* َو اََشُت  ِاذا قامَ. فَاِذا اتَنُم اَلَنُت 
لَُك مَن  ّْ يُطِلَع الُ  * فَلَبِثُت بَعَده} ما شاءَ الُ َحّ املَوُت فََذَهَ بِهِِ
)َعنِي(  َغريِ  يف  )تَطعَنوا(  تَطَمعوا  فاَل  نََشُك؛  يَُضمُّ  َو  َيَمعُُك 
بِهِِ ِاحديّْ  لَّ  فَاِنَّ ال ُمدِبَ َعسّْ اَن َتِ مُِقٍل* َوال َتاَسوا مِن مُدِبٍ* 

ّْ تَثُبتا َجيعًا.  * فََتِجعا َحّ قائ َِمتَيِه )قََدَميِه(* َو تَثبَُت االُخريّْ
جَنمٌ  َخويّْ  ِاذا  ماِء؛  السَّ جُنوِم  كََمثَِل    ٍد  ُمَمَّ آِل  َمثََل  ِانَّ  ااَل 
نائُِع*  الصَّ فيُكُ  اِل  ِمَن  ـَتاكَمَل  قَد  فـََكاَنَُّك  جَنمٌ*  َطلََع 

 

َو اَراُك )ااَتك( ما كُنُت تَأمُولَن. 
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َّت تَشَتُِل َعّْ ِذكِر ال َمالِحِم َوِهَ مِن خُطبَِة ال

لِيَِّت هِِ  ِ آِخٍر* َو ِبَوَّ
ٍل* َو اآلِخِر بَعَد ُكّ ِ اَوَّ

ِل قَبَل ُكّ لَحمُد ِلِ االَوَّ اَْ
ِهِِ َوَجَب اَن ال آِخَر لَه}* َو اََشُد اَن  يَّ َل لَه}* َو بِآِخِر َوَجَب اَن ال اَوَّ
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ااِلعالَن* َوالَقُل الِّساَن. ُّ ال ِالَّْه ِاالَّ الُ َشاَدةً ُيافُِق فهيَا الّسِ

ِعصيان*  َّـكُم  َواليَسَتِوَي ِشقايق*  َُّك  اليرَجَِمن النّاُس*  ا  َ اَيُّ

 

ََّة*  ي فَلََق الَحب َ َتاَموا ِبالَبصارِ ِعنَد ما تَسَمعونَه} ِمّن. َفَالَّ َوال ت

 

* ما كََذَب   ِّ َِّبِّ االيُّمِ ي ابَُنِّئُُك بِهِِ َعِن الن ََّسَمَة* ِانَّ الَّ َو َبَاَ الن
ُِّغ* َوال َجِهَل الّساِمُع. لاََكَّن اَنُظُر ِايلّْ ِضلّيٍل قَد نَعََق ِبلّشاِم*  ال ُمبَل
ت  َو فََحَص ِباايتِهِِ يف َضوايح كوفاَن. فَاِذا فَغََرت فاِغَتُه}* َو اشتَدَّ
انَباءَها  الِفنَُة  ِت  َعضَّ َوطاَتُه}*  االَرِض  يِف  ثَُقَل  َو  َشكي َمتُه}* 
ُكوُحها*  االاَّيِم  مَِن  بَدا  َو  ِبَمواِجها*  احَلُب  ماَجِت  َو  ِبيَناِبا* 

 

 *) )ساقِهِِ َيِعهِِ  َعّْ  قامَ  َو  زَرُعه}*  اَيََع  فَاِذا  كُدوُحها.  ايل  اللَّ مَِن  َو 

 

الِفَتِ  راايُت  ُعِقَدت  وَبارِقُه}*  بََرقَت  َو  َشقاِشُقه}*  َهَدَرت  َو 
ا* َوَك  ِل ال ُمظِلِم* َو الَبرحِ ال ُملتَِطــِم. هّْ * َو اَقبَلَن اَكللَّ ال ُمعِضَلِ
قَليٍل  َعن  َو  عاِصٍف@  مِن  َعَ  يَ ُمرُّ  َو  قاِصٍف  مِن  الكوفََة  يرَخُِق 

تَلتَفُّ الُقروُن ِبلُقروِن* َو ُيَصُد القائِ مُ* َو ُيَطمُ ال َمحصوُد @.
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 َو مِن خُطبٍَة لَه}  َومِن كاَلٍم لَه} يرَجي َمرجَي الخُطبَِة

لنَي َو اآلِخرنَي لِنِقاِش الِحساِب  ّْلَِك َيمٌ َيَمُع الُ فيِه االَوَّ َو ذ

 

َرَجَفت  َو  العََرُق*  اَلَجَمُهمُ  قَد  قِيامًا*  خُضوًعا*  االَعاِل*  َجزاِء  َو 
ــُم االَرُض* فَاَحَسُنُم حااًل مَن َوَجَد لَِقَدَميِه َموِضعًا* َو لِنَفِسهِِ  ِبِ

َِّسعًا.  مُت
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هَلا  ُتَدُّ  َوال  قائِ َمٌة*  هَلا  تَقومُ  ال  ال ُمظِلــِم*  ِل  اللَّ كَِقَطِع  فَِتٌ   ومنها: 

رايٌَة* تَأتُك َمموَمًة َمحولًَة؛ َيِفُزها قائُِدها َو َيَهُدها راكُِبا* 

 

اَهُلا وَقمٌ َشديٌد َكَُبُم* قَليٌل َسلَُبُم* ُياِهُُه يف َسبيِل اِل وَقمٌ 

 

ماِء َمعروفَن.  نَي* يِف االَرِض َمهولوَن* َو يِف السَّ ٌَّة ِعنَد ال ُمتَكَّبِ ل اَِذ

 

َرَهَج  ال  اِل؛  نَِقِم  ِمن  َجيٍش  مِن  ّْلَِك*  ذ ِعنَد  بََصةُ  اي  لَِك  َفَيٌل 
* َو َسيتُبيَلّْ اَهلُِك ِبملَوِت االمَحَِر* َو الجوِع االَغَبِ . لَه}* َوال َحسَّ
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لّصاِدفنَي  اَْ فهيَا*  الّزاِهنَي  نََظَر  ينا  ادلُّ ِايَل  اُْنُظروا  النّاُس*  َا  اهَيُّ
ا َو اِل َعّا قَليٍل ُتيُل الثّاِوَي الّساـِكنَـ*  )اَْملُعِرضنَي( َعنا؛ فَاِنَّ
يُدريّْ  َوال  فَاَدَبَ*  ِمنا  َتيَّلّْ  ما  َيِجُع  ال  ؛  اآلمَِن  املُتََف  تَفَجُع  َو 

 

ِبحُلِن*  )مُِشٌب(  َمشوٌب  ُسورُها  فـَُينتََظَر.  ِمنا  ُهَوآٍت  ما 

 

كَثَةُ  َّـكُم  يَغُرَّن فاَل  الَوهِن*  َو  عِف  الضَّ ِايَل  فهيا  الّرِجاِل  َجَلُ  َو 

 

ِ ما يَصَحبُُك ِمنا.  ما يُعِجبُُك فهيا لِِقلَّ
فـََكاَنَّ   *) )اَقَصَ فَاَبَصَ  َ َبَ  اعت َو  َ َبَ*  فَاعت تََفكََّر  اَماً  الُ  َرِحَم 

 

ينا َعن قَليٍل لَم يَكُن* َواَكَنَّ ما ُهَو اكِئٌ مَِن اآلِخَرِة  ما ُهَو اكِئٌ مَِن ادلُّ
ٍَّع آٍت* َوُكُّ آٍت  َعّا قَليٍل لَم َيَل* َو ُكُّ َمعدوٍد مُنَقٍض* َو ُكُّ مُتََوق

قَربٌي داٍن. 
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لعالِمُ مَن َعََف قَدَره}* َو كيَفّْ ِبملَرِء َجهاًل ااَّل يَعِرَف قَدَره}؛   َو منها: اَْ

 * نَفِسهِِ ِايلّْ  الُ  َوَكَهُ  لَعَبًدا  تَعايلّْ  اِل  ِايَل  الّرِجاِل  اَبغَِض  مِن  ِانَّ  َو 
َحرِث  ِايلّْ  ُدِعَي  ِان  َدليٍل؛  بِغرَيِ  ساِئًا  بيِل*  السَّ قَصِد  َعن  جاِئًا 
لَه}  َل  َل* َو ِان ُدِعَي ِايلّْ َحرِث اآلِخَرِة كَِسَل؛ اَكَنَّ ما َعِ ينا َعِ ادلُّ

واِجٌب َعلَيِه؛ َو اَكَنَّ ما َونّْ فيِه ساقٌِط َعنهُ. 
َد  َشِ »ِان  نَُوَمٍة*  مُؤِمنٍـ  ُكُّ  ِااّل  فيِه  َيجو  ال  زَماٌن  ّْلَِك  ذ َو  منها:   و 

«* َواَعالمُ  لَم يُفََقد* اُولّْئَِك َمصابُح اهلُديّْ لَم يُعَرف َو ِان غاَب 
* لَيسوا ِبل َمسايِح* َواَل ال َمذايِع البُُذرِ* اُولّْئَِك يَفَُح الُ  يّْ السُّ

 . اءَ نِقَمتِهِِ * َو يَكِشُف َعنُم َضّ هَلُم اوَباَب َرمحَتِهِِ
يُكَفاُ  كَما  ااِلسالمُ*  فيِه  يُكَفاُ  زَماٌن  َعلَيُك  َسيَأت  النّاُس*  َا  اهَيُّ
َا النّاُس* ِانَّ اَل قَد اَعاذَُك مِن اَن َيوَر َعلَيُك*  ااِلانءُ ِبا فيِه. اهَيُّ
ّْلَِك  »ِانَّ يف ذ َو قَد قاَل َجلَّ مِن قائٍِل:  يَبتَِليَُك*  لَم يُعِذُك مِن اَن  َو 

َ ُمتبَلنَي«.  آَلايٍت َو ِان كُنّا ل
اَما قوله : »کلاّ مؤمٍِن ُنَوَمٍی« فاِنما اَراد به الخامل الذکر القليل الشر، 

و المساييح: جمع مسياح، و هو الذي يسيح بين الناس بالفساد و النمائم، 

ه  و المذاييع: جمع مذياع، و هو الذي اِذا سمع لغيره بفاحشی اَذاعها، و نواّ

بها، و الُبُذُر: جمع َبذور و هو الذي يكثر سفهه و يلغو منطقه. 
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  {َو مِن خُطبٍَة لَه 

مَِن  اََحٌد  لَيَس  َو   * ًدا  ُمَمَّ بَعََث  ُسبحانَه}  اَل  فَاِنَّ  بَعُد*  اَّما 
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ِ َمن اَطاَعه}  ةً َوال َوحيًا؛ فَقاتََل ب عي نُُبوَّ العََرِب يَقَراُ كِتاًب* َوال يَدَّ
َ زِنَل  ت اَن  الّساَعَة  ِبِمُ  ُياِدرُ  َو  َمنجاِتِم*  ِايلّْ  يَسوقُُهم  َعصاهُ*  مَن 
يُلِحَقه}   ّْ َحّ َعلَيِه  فَيُقمُ  الكَسريُ  يَِقُف  َو  الَحسريُ*  َيِسُ  ِبِم* 
ََّتُم*  َّاَُه َمَل ّْ اَراُه َمنجاَتُم َو وَب غاَيَه}* ِااّل هالاًِك ال َخريَ فيِه* َحّ
لََقد  اِل*   ُ امي َو  قَناُتُم*  استَقاَمت  َو  )َرخاه(*  َرحاُه  فَاستَداَرت 
؛  قِياِدها  يف  استَوَسَقت  َو  ِبَذافريِها*  َّت  َتَل  ّْ َحّ ساقَِتا  مِن  كُنُت 
ُ اِل اَلَبُقَرنَّ  ما َضعُفُت* َوال َجبتُُن* َوال خُنُت* َوال َونَهُت* َو امي

 .@ تِهِِ ّْ اُخِرَج الَحقَّ مِن خاِصَ الباِطَل َحّ
و قد تقدم مختار هذه الخطبی، ااِل اَنني وجدتها في هذه الروايی علي خالف 

ما سبق من زيادی و نقصان، فَاوجبت الحال اِثباتها ثانيی.
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  {َو مِن خُطبٍَة لَه 

َخريَ  نَذًيا*  َو  بَشريًا*  َو  َشيًدا*    ًدا  ُمَمَّ الُ  بَعََث   ّْ َحّ
رنَي شميًَة* َو اَجَوَد  يَِّة ِطفاًل* َو اجَنََبا كَهاًل* َو اَطَهَر ال ُمَطهَّ الَبِ

نَي دميًَة.  َ مَطر املُست
االَخفِها  َرضاِع  مِن  ُ م  مَتَكَّنت َوال  ِتا*  َلَّ يف  ينا  ادلُّ لَُكُ  احوَللَت  فََما 
ِااّل مِن بَعِد ما صاَدفتُوها جائاًِل ِخطامُها* قَِلًقا َوضنيُها* قَد صاَر 
بَعيًدا  َحهُلا  َو  املَخضوِد*  درِ  الّسِ ِبزَِنلَِة  اوَقاٍم  ِعنَد  َحرامُها 
َغريَ َموجوٍد* َو صاَدفتُوها َو اِل ِظالًّ َممدوًدا ِايلّْ اََجٍل َمعدوٍد. 
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القاَدِة  اَيِدي  َو  مَبسوَطٌة؛  فهيا  اَيديُك  َو  شاِغَةٌ*  لَُك  فَاالَرُض 
َعنُك  ُسيوفُُهم  َو  ََّطٌة*  مَُسل َعلهَِيم  ُسيوفُُك  َو  َمكفوفٌَة*  َعنُك 
َمقوَضٌة. ااَل َو ِانَّ لُِكِّ َدٍم اثِئًا* َو لُِكِّ َحّقٍ طالِبًا. َو ِانَّ الثّاِئَ يف 
 * ي ال يُعِجُه} مَن َطَلَ * َو ُهَو الُ الَّ ِدماِئا اَكلحاِكِ يف َحّقِ نَفِسهِِ
ا  لَتَعِرفُنَّ قَليٍل  َعّا  اَُميََّة*  بَن  اي  ِبِل*  فَاُقِسمُ  َهَرَب.  مَن  يَفوتُه}  َوال 
يف اَيدي َغريُِك َو يف دارِ َعُدّوُِك. ااَل ِانَّ اَبَصَ االَبصارِ ما نََفَذ يِف 

َّذكريَ َو قَِبَل}@  الخرَيِ َطرفُه}@ ااَل ِانَّ اَسََع االَساِع ما َوَعي الت
َِّعٍظ* َو امتاحوا  ستَصِبحوا مِن ُشعَلِ ِمصباٍح واِعٍظ مُت َا النّاُس* اِْ اهَيُّ

 

مِن َصفِو َعنٍي قَد رُّوِقَت مَِن الكََدرِ. 
فَاِنَّ  اِلَهوائُِك*  َتقادوا  َوال  َجهالَتُِك*  ِايلّْ  َتكَنوا  ال  اِل*  ِعباَد 
َذا املزَِنِل انزٌِل بَِشفا ُجُرٍف هارٍ* َيُقُل الرَّديّْ َعّْ َظهِرهِِ  النّازَِل ِبّْ
بَعَد َرأٍي؛ ُييُد اَن يُلِصَق ما  ُ ِحثُه}  ي لَِرأٍي  َموِضٍع*  ِايلّْ  َموِضٍع  مِن 

 

ال يَلتَِصُق* َو يَُقّرَِب ما ال َيَقاَرُب. فَاَل اَل اَن تَشكوا ِايلّْ مَن ال يُشيك 

 

َّه} لَيَس َعَ  )الُييك( َشجَوُك* َوال َيُقُض ِبَأيِهِِ ما قَد اََبمَ لَُك. ِان

َل مِن اَمِ َربِِّه: اَْاِلبالُغ يِف املَوِعَظِة* َو ااِلجِتاُد  ااِلماِم ِااّل ما مُحِّ
ِاقاَمُة الُحوِد َعّْ مُستَِحّقها*  َو  َِّة*  ن َّصيَحِة* َو ااِلحياءُ ِلسُّ يِف الن

 

 * هماِن َعّْ اَهِلا. فَباِدرُوا الِعلَم مِن قَبِل تَصويِح نَبتِهِِ َو ِاصارُ السُّ

 

 * اَهِلِِ ِعنِد  مِن  الِعلِم  مُستَثارِ  َعن  ِبَنُفِسُك  تُشغوَلا  اَن  قَبِل  مِن  َو 
اه. َِّه بَعَد النتَّ ا اُِمُت ِبلن َو انَوا َعِن ال ُمنكَِر َو َتاَهوا َعنهُ* فَاِنَّ
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  {َو مِن خُطبٍَة لَه 

ازََعَّ  َو  َوَرَده}*  مِلَن  َشائِعَه}  فََسهََّل  ااِلسالمَ  َشََع  ي  الَّ ِلِ  لَحمُد  اَْ
َدَخَل}  مِلَن  ِسلًما  َو  َعِلَقه}*  مِلَن  اَمنًا  فََجعََل}  غالَبَه}*  مَن  َعّْ  اَراكنَه} 
َعنهُ*  خاَصَم  ِ َمن  ل ا  شاِهً َو   * بِهِِ تََكََّم  ِ َمن  ل ُبهااًن  َو   )َعَقَل}(* 

َ* َو آيًَة ِ َمن تََدبَّ ِ َمن َعَقَل* َو ُلًّ ل * َو فَهًما ل ِ َمِن استَضاءَ بِهِِ َو نرًا ل

 

ِ َمن  ل جَناةً  َو  اـتَّعََظ*  ِ َمِن  ل ِعبَةً  َو  زَعَمَ*  ِ َمن  ل ةً  َتِصَ َو   *َ َتمَسَّ ِ َمن  ل  
ِ َمن َصَبَ.  ًَّة ل ِ َمن َفََّض* َو ُجن * َو راَحًة ل َ ِ َمن َتَكَّ َق* َو ثَِقًة ل َصَّ

املَنارِ*  مَُشُف  لَوالئِِج؛  اَْ )واِضُح(  اَوَضُح  َو  املَناِهِج  اَبلَُج  فَُهَو 
الغايَِة*  َرفيُع  ال ِمضمارِ*   ُ كَرمي املَصابِح*  مُض ءُ  الَجواّدِ*  مُِشُق 
َّصديُق  لت اَْ الُفرساِن.  َشريُف  بَقِة*  السُّ مُنَتافُِس  الَحلبَِة*  جاِمعُ 
ينا ِمضمارُه}*  ِمناُجه}* َو الّصالِحاُت َمنارُه}* َو املَوُت غاَيُه}* َو ادلُّ

َُّة ُسبَقُه}.  َو الِقاَمُة َحلتَبُه}* َو الَجن
ّْ اَوريّْ قَبًَسا لِقابٍِس* َو ااَنَر َعلًَما لِحابٍِس* فَُهَو اَمنيَُك ال َمأموُن*  َحّ
َرمحًَة.  ِبلَحّقِ  َرسولَُك  َو  نِعَمًة  بَعثيَُك  َو  ادّلنِي*  َيمَ  َشيُدَك  َو 
مِن  الخرَيِ  مَُضعَّفاِت  اجِزهِِ  َو  َعدلَِك*  مِن  َمقَسًما  لَه}  اقِسم   َّ ُ اَْهللّْ
اـَكِرم  َو  نِباءَه}*  لنّاِس(  )اَْ الباننَي  نِباِء  َعّْ  اَعِل   َّ ُ اَْهللّْ فَضِلَك. 
اَعِطِه  َو  الَوسيَلَ*  آتِِه  َو  َمزِنلَه}*  ِعنَدَك  َشِّف  َو  ُنُلَه}*  يَك  دَلَ
انِدمنَي*  َوال  َخزااي*  َغريَ  زَُمتِهِِ  يف  احُشان  َو  الَفضيَلَ*  َو  ناءَ  السَّ
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َوال انكِبنَي* َوال انكِثنَي* َوال ضالنَّي* َوال مُِضلنَّي* َوال َمفوننَي. 

و قد مضي هذا الكالم فيما تقدم، اال اَننا کررناه هاهنا لما في الروايتين 

من االختالف. 

ِاماُؤُك*  ِبا  تُكَرمُ  َمزِنلًَة  لَُك  تَعايلّْ  اِل  كَراَمِة  مِن  بَلَغُت  قَد  َو 
َعلَيِه*  لَُك  فَضَل  ال  مَن  ُمُك  يُعَّظِ َو  جريانُُك*  ِبا  تَصُل  َو 
لَُك  َوال  َسطَوةً*  لَُك  َياُف  ال  مَن  هَيابُُك  َو  ِعنَده}*  لَُك  يََد  َوال 
اتَنُم َو  تَغَضبوَن*  فاَل  َمنقوَضًة  اِل  ُعهوَد  َتَوَن  قَد  َو  ِاَمةٌ.  َعلَيِه 

 

ُد*  َتِ َعلَيـكُم  اِل  اُمورُ  َواكتَن  تَأنَفوَن*  آبئُِك  ِذَمــِم  لِنَقِض   

 

لََمَة مِن َمزِنلَتُِك*  ُ الظَّ ِالَيُك َتِجُع* فََمكَّنُت َو  َو َعنُك تَصُدرُ* 
َو اَلَقُت ِالهَِيم اَزِمَّتَُك* َو اَسلَمُت اُموَر اِل ىف اَيدهِيم* يَعَمولَن 
 ِ
َهواِت* َو اي مُ اِل* لَو فَرَّوقُك َتَ ُكّ ُباِت* َو يَسريوَن يِف الشَّ ِبلشُّ

ِ َيٍم هَلُم.  كَوكٍَب* لََجَمعَُكُ الُ لَِشّ
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َو مِن كاَلٍم لَه}  يف بَعِض ااَّيِم ِصّفنَي

ُ الُجفاةُ  َو احِنيازَُك َعن ُصفوفُِك* َتوزُُك َو قَد َراتَُي َجولَتَُك* 
العََرِب*   ُ هَلاممي اتَنُم  َو  الّشاِم*  اَهِل  اَعاُب  َو  )اَْلطُّغاةُ(*  غامُ  الطَّ

 

نامُ االَعَظمُ. َو لََقد َشيفّْ  مُ* َو السَّ ِف* َو االَنُف ال ُمَقدَّ َ َو يَآفيُخ الشَّ
حازوُك*  كَما  َتوزوَنُم  ِبََخَرةٍ  َراَيُُك  اَن  َصري  َوحاِوَح 

 

ِبلنِّصاِل*  ا(  )َحشًّ ا  َحسًّ اَزالوُك؛  كَما  َمواِقِفِهم  َعن  ُتيولَنُم  َو 
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اهلمِي  اَكاِلبِِل  اُخراُه  اَوالُه  َتكَُب  ِبلّرِماِح؛  )َشجًوا(  َشرجًا  َو 

ِِدها.  ال َمطروَدِة؛ ُتيمّْ َعن ِحياِضها* َو تُذاُد َعن َموار
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 َو مِن خُطبٍَة لَه} َو ِهَ مِن خَُطِب ال َمالِحِم 

 . تِهِِ ِبُجَّ لُِقولِبِم  الّظاِهِر  َو   * ِبَلِقهِِ لِخَلِقهِِ  ال ُمتََجيّل  ِلِ  لَحمُد  اَْ
ِااّل بَِذِوي  ِواّيُت ال تَليُق  َرِويٍَّة* ِاذ اكتَنِ الرَّ َخلََق الخَلَق مِن َغريِ 
. َخَرَق ِعلُمه} بِطَن َغيِب  لَيَس بِذي َضمريٍ يف نَفِسهِِ ماِئِ َو  الضَّ

ياِت.  ر ُتاِت* َو اَحاَط بِغُموِض َعقائِِد السَّ السُّ
ِة االَنِبياِء* َو ِمشاكِة  ختاَره} مِن َشـَجَر : اِْ   النَّبي  ذِکِر  في  مِنها  َو 

لَمِة*  الظُّ َمصابِح  َو  الَبطحاِء*  ِة  ُسرَّ َو  العَلياِء*  ذُؤابَِة  َو  ياِء*  الّضِ

 

َو َيابِع الِحكَمِة. 
 ) * قَد اَحَكَ َماِهَمه}* َو اَحمّْ )اَمضّْ و منها: َطببٌي َدّوارٌ بِِطبِّهِِ

ّْلَِك َحيُث الحاَجُة ِالَيِه* مِن قوُلٍب ُعٍم* َو آذاٍن  َمواِسَه}* يََضُع ذ
َمواِطَن  َو   * الغَفَلِ َمواِضَع  بَِدوائِهِِ  ٌع  مُتَتَّبِ بٍُك؛  اَلِسنٍَة  َو   * ُصــّمٍ
الَحريَِة. لَم يَستَضئيوا ِبَضواِء الِحكَمِة* َو لَم يَقَدحوا ِبِانِد العوُلِم 

خورِ القاِسيَِة.  ّْلَِك اَكالَنعاِم الّسائِ َمِة* َو الصُّ الثّاقِبَِة؛ فَُهم يف ذ
الَحّقِ  ُة  َمَجَّ َوحَضَت  َو  البَصاِئِر*  اِلَهِل  اِئُر  السَّ اجناَبِ  قَِد 
)اِلَهِلا(* َو اَسَفَرِت الّساَعُة َعن َوجِهها* َو َظَهَرِت  لِخابِِطها 
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ِمها.  ِ ُمتََوّسِ العَالَمُة ل

نُّسااًك  َو  اَشباٍح*  باِل  اَرواًحا  َو  اَرواٍح*  باِل  اَشباًحا  اَراـُكم  يل  ما 
غـُيَّبًا*  ُشوًدا  َو  ُنَّمًا*  اَيقاًظا  َو  اَربٍح*  باِل  ُتّارًا  َو  َصالٍح*  باِل 

 

َو انِظَرةً َعياءَ* َو ساِمعًَة َصّماءَ* َو انِطَقًة بَكماءَ@ رايَُة َضالٍل قَد 
قاَمت َعّْ قُطِبا* َو تََفرَّقَت بُِشعَِبا* تَكيلُُك بِصاِعها* َو َتبُِطُك 
َيَمئٍِذ  َييقّْ  فاَل  ؛  ِ لَّ الّضِ َعَ   ٌ قاِئ  * ِ املِلَّ مَِن  خارٌِج  قائُِدها  ِباِعها. 
ِمنُك ِااّل ثُفالٌَة كَثُفالَِة الِقدرِ* اَو نُفاَضٌة كَنُفاَضِة الِعِك* تَعُركُُك 
ال ُمؤمَِن  تَستَخِلُص  َو  الَحصيِد*  َدوَس  تَدوُسُك  َو  االَدمِي*  َعَك 
بنَِي  مِن  لبَطنيََة  اَْ ََّة(  لُجب )اَْ ََّة  الَحب ريِ 

الطَّ استِخالَص  بَينُِكُ  مِن 
الغَياِهُ  بُِكُ  تَتيهُ  َو   * ال َمذاِهُ بُِكُ  تَذَهُ  انََي   . الَحّبِ َهزيِل 

 

فَِلُكِّ  تُؤفَكوَن؟  اَّنّْ  َو  تُؤَتَن*  انََي  مِن  َو  الكَواِذُب؟  َتَدُعُكُ  َو 
ُِّك* َو اَحرِضوهُ  اََجٍل كِتاٌب* َو لُِكِّ َغبيٍَة ِاايٌب. فَاتَسِعوا مِن َرّبيِن
اَهَل}*  رائٌِد  ليَصُدق  َو  بُِك.  َف  تَهَ ِان  استَيِقظوا  َو  قوُلبَُك* 
االََم  لَُكُ  فَلََق  فَلَقَد  )َعقَل}(*  ِذنَهه}  يُلرِض  َو  َشَل}*  يَلَمع  َو 
اََخَذ  ّْلَِك  ذ فَِعنَد  مغَِة.  الصَّ قَرَف  قََرفَه}  َو  لَجوزَِة(*  )اَْ ِة  اخَلَزَ فَلَق 
الّطاِغيَُة*  َعُظَمِت  َو  َماكِبَه}*  الَجهُل  َركَِب  َو  َمآِخَذه}*  الباِطُل 
العَقورِ*  بُِع  السَّ ِصياَل  هُر  ادلَّ صاَل  َو  لّراِعيَُة(*  )اَْ ادّلاِعيَُة   ِ قَلَّ َو 
الُفجورِ*  َعَ  النّاُس  َتايَخ  َو  كُظوٍم*  بَعَد  الباِطِل  فَنُق  َر  َهَ َو 
َعَ  َتاَغضوا  َو  الكَِذِب*  َعَ  َتاوّبا  َو  ادّلنِي*  َعَ  َتاَجروا  َو 
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تيَفُض  َو  قَيًظا  املََطُر  َو  َغيًظا  الَودَلُ  اكَن  ّْلَِك  ذ اكَن  فَاِذا  دِق.  الّصِ
الزَّماِن  ّْلَِك  ذ اَهُل  اكَن  َو  َغيًضا*  الـِكرامُ  تَغيُض  َو  فَيًضا  الِّئامُ 

 

ِذئًب*َو َسالطنيُه} ِسباًعا* َو اَوساُطه} اـُّكااًل* َو فَُقراُؤه} اَموااًت؛ 
ال َمَودَّةُ  استُعِملَِت  َو  الكَِذُب*  فاَض  َو  دُق*  لّصِ اَْ )عاَر(  غاَر  َو 
ِبلِّساِن* َو تَشاَجَر النّاُس ِبلُقولِب* َو صاَر الُفسوُق نََسبًا* َو العَفاُف 

ًب.  َعـَجبًا* َو لُِبَس ااِلسالمُ لُبَس الَفرِو َمقول

     109    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

ِ فَق ريٍ* َو زِعُّ ـُكّلِ 
؛ ِغنّْ ُكّ ُكُّ َش ٍء خاِشٌع لَه}* َو ُكُّ َش ٍء قائِ مٌ بِهِِ

ِ َملوٍف. مَن تََكََّم َسَِع 
َّةُ ـُكّلِ َضعيٍف* َو َمفَزُع ُكّ ذَليٍل* َو وُق

مَن  َو  رِزقُه}*  فَعَلَيِه  عاَش  مَن  َو  ِسَّه}*  َعِلَم  َسكََت  مَن  َو  نُطَقه}* 
قَبَل  كُنَت  بَل  َعنَك*  فَتُخِبَ  العُيوُن  َتََك  لَم  مُنَقلَبُه}.  فَاِلَيِه  ماَت 
َتلُِق الخَلَق ِلَوحَشٍة* َواَلاستَعَملَتُم  الواِصفنَي مِن َخلِقَك. لَم 
مِلَنَفعٍَة* َوال يَسِبُقَك مَن َطلَبَت* َوال يُفِلتَُك مَن اََخذَت* َوال َيُقُص 

 

َيُدُّ  َوال  اَطاَعَك*  مَن  مُلِكَك  يف  َييُد  َوال  َعصاَك*  مَن  ُسلطانََك 
اََمَك مَن َسِخَط قَضاءََك* َوال يَستَغن َعنَك مَن َتيَّلّْ َعن اَمَِك.

ٍ ِعنَدَك َعاليِنٌَة* َو ـُكلُّ َغيٍب ِعنَدَك َشاَدةٌ. اتََن االَبَُد   ُكُّ ِسّ
ال َموِعُد  اتََن  َو  َعنَك*  َميَص  فاَل  ال ُمنتَهّْ  اتََن  َو  لََك*  اََمَد  فاَل 
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ٍَّة* َو ِالَيَك َمصريُ  فاَل َمنيجّْ ِمنَك ِااّل ِالَيَك. ِبَِدَك انِصيَُة ـُكّلِ داب

ِ نََسَمٍة. 
ُكّ

ُسبحانََك ما اَعَظَم َشأنََك@ ُسبحانََك ما اَعَظَم ما َنيّْ مِن َخلِقَك@ 
مِن  َنيّْ  ما  اَهَوَل  ما  َو  قُدَرتَِك@  َجنِب  َعظي َمٍةيف  ُكَّ  اَصغََر  ما  َو 
ّْلَِك فميا غاَب َعنّا مِن ُسلطانَِك@ َو ما اَسبََغ  َملَكوتَِك@ َو ما اَحَقَر ذ

ينا َو ما اَصغََرها يف نِعَِم اآلِخَرِة@  نِعََمَك يِف ادلُّ
اَرِضَك؛  َعن  َرفَعَتُم  َو  َساواتَِك*  اَسكَنَتُم  َمالئِكٍَة  مِن  منها:  َو 

يَسكُنُوا  لَم  ِمنَك.  اَقَرُبُم  َو  لََك*  اَخَوفُُهم  َو  بَِك*  َخلِقَك  اَعلَمُ  ُه 
»مِن ماٍء مَهنٍي«*  لَم ُيلَقوا  َو  نُوا االَرحامَ*  لَم يَُضمَّ َو  االَصالَب* 
َمزِنلَِتِم  َو  ِمنَك*  َماكِنِم  َعّْ  ُم  ِانَّ َو  «؛  املَنوِن  »َربُي  يَتََشعَّبُم  لَم  َو 
 ِ قِلَّ َو  لََك*  م  طاَعِتِ كَثَِة  َو  فيَك*  اَهواِئِم  استِجماِع  َو  ِعنَدَك* 
لََحقَّروا  ِمنَك  َعلهَِيم  َخيِفَ  ما  كُنَه  عاَيوا  لَو  اَمَِك.  َعن  م  غَفلَِتِ
َحقَّ  يَعبُدوَك  لَم  ُم  اَنَّ لَعََرفا  َو  اَنُفِسِهم*  َعّْ  لََزَروا  َو  اَعاهَلُم* 

ِعباَدتَِك* َو لَم يُطيعوَك َحقَّ طاَعتَِك. 
َخلَقَت  َخلِقَك  ِعنَد  باَلئَِك  ِبُسِن  َمعبوًدا@  َو  خالًِقا  ُسبحانََك 
دارًا* َو َجعََل فهيا َمأُدبًَة: َمَشًب َو مَطعًَما* َو اَزواًجا َو َخَدمًا* 
َّ اَرَسَل داِعيًا يَدوع ِالهَيا*  َو قُصورًا َو اَنارًا* َو زُروًعا* َو ث ِمارًا؛ ُث
قَت ِالَيِه  َ ما َرغَّبَت َرِغبوا* َوال ِايلّْ ما َشوَّ فاََل ادّلاِعَي اَجاوبا* َوال فِي
َعّْ  اصَطلَحوا  َو  ِبَكِها*  افتََضحوا  قَِد  جيَفٍة  َعّْ  اَقبوَلا  اشتاوقا. 
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ه}* َو اََمَض قَلبَه}*  ( بََصَ )اَعمّْ ا* َو مَن َعِشَق َشئيًا اَعشّْ  ُحّبِ
فَُهَو َيُظُر بِعَنٍي َغريِحَصيَحٍة* َو يَسَمُع ِبُذٍُن َغريِ َسيعٍَة* قَد َخَرقَِت 
نَفُسه}*  َعَ  َوِلَهت  َو  قَلبَه}*  ينا  ادلُّ اَماَتِ  َو  َعقَل}*  َهواُت  الشَّ
ِالهَيا*  زاَل  زالَت  َحثيُما  ِمنا*  َش ءٌ  يََديِه  يف  ل َِمن  َو  هَلا*  َعبٌد  فَُهَو 
َِّعُظ  ؛ ال يَ زنَِجُر مَِن اِل ِباِجٍر* َوال َي َو َحثيُما اَقبََل اَقبََل َعَ

 

ِاقالََة  ِة* َحيُث ال  ال َمأخوذنَي َعَ الِغرَّ ُهَو َيَي  َو  ِمنهُ وِباِعٍظ* 

 

ــم ما اكنا َيَهولَن* َو جاَءُه مِن فِراِق  َوال َرجعََة* كَيَف َنََل ِبِ
ينا ما اكنا يَأَمنوَن* َو قَِدموا مَِن اآلِخَرِة َعّْ ما اكنا يَعدوَن؛  ادلُّ
جتَ َمعَت َعلهَِيم َسكَرةُ املَوِت َو َحَسةُ  فَغرَيُ َموصوٍف ما َنََل ِبِمُ. اِْ

 

ازداَد   َّ ُث اَلواُنُم*  هَلا  َت  تَغرَيَّ َو  اَطرافُُهم*  هَلا  فَفَ َتَت  الَفوِت* 
لَبنََي  َّه}  ِان َو   * َمنِطِقهِِ بنََي  َو  اََحِدِه  بنََي  فَحيَل  ُولوًجا*  فهِيم  املَوُت 
* َو بَقاٍء مِن  * َعّْ حِصٍَّة مِن َعقِلِِ * َو يَسَمُع ِبُذُنِهِِ هِِ اَهِلِِ َيُظُر ِبََصِ
ُر اَموااًل  ُر فميَ اَفنّْ ُعَره}* َو فميَ اَذَهَ َدهَره}@ َو َيََذـكَّ * يَُفّكِ لُبِّهِِ
حاِتا َو مُشتَِباِتا*  َجَعَها* امَغََض يف مَطالِِبا* َو اََخَذها مِن مَُصَّ
َوراءَه}  مِلَن  َتيقّْ  فِراقِها*  َعّْ  اََشَف  َو  َجِعها*  َتِعاُت  لَِزَمتهُ  قَد 
َعّْ  َوالِعب ءُ   * لِغرَيِهِِ املَهنَاُ  فَيَكوُن  ِبا*  َّعوَن  َيََمت َو  فهيا*  َيعَموَن 
يََده}  يَعَضُّ  فَُهَو  ِبا  رُهونُه}  )َعلََقت(  َغِلَقت  قَد  املَرءُ  َو   . َظهِرهِِ
اكَن  َ ما  فِي َيَهُ  َو   * اَمِهِِ مِن  املَوِت  ِعنَد  لَه}   َ اَصرَح ما  َعّْ  نَداَمًة 
َيُسُده}  َو  ِبا  يَغبُِطه}  اكَن  ي  الَّ اَنَّ  َيََمّنّْ  َو   * ُعُِرهِِ ااَّيمَ  فيِه  َيَغُب 
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َعَ قَد حازَها دونَه}. 

ّْ خالََط لِسانُه} َسعَه}* فَصاَر بنََي  فَلَم َيَِل املَوُت ُيالُِغ يف َجَسِدهِِ َحّ
يف  ََّظِر  ِبلن ُد َطرفَه}  ّدِ ُيَ ؛  بَِسمِعهِِ يَسَمُع  * َوال  ال َيِطُق بِِلسانِهِِ اَهِلِِ 

م*َوال يَسَمُع َرجَع كاَلِمِهم.  ُوجوِهِهم* َييّْ َحَراكِت اَلِسنَِتِ
* فَُقَِض بََصُه} كَما قُِبَض َسعُه}*  )زاَد( اَْملَوُت التِياًطا بِهِِ ثُمَّ ازداَد 
* قَد اَوَحشوا  * فَصاَر جيَفًة بنََي اَهِلِِ َو َخَرَجِت الّروُح مِن َجَسِدهِِ
)يَعُِد( بكِيًا* َوال ُييُب  يُسِعُد  ال   . َو َتاَعدوا مِن قُربِهِِ  * مِن جابِنِهِِ
ِايلّْ  فيِه  فَاَسلَموهُ  االَرِض  يِف   ) )َمَّطٍ َمَّطٍ  ِايلّْ  مَحوَلهُ  ُ مَّ  ث داِعيًا. 

 . * َو انَقَطعوا َعن زَوَرتِهِِ َعَِلِِ
ّْ ِاذا بَلََغ الِكتاُب اََجَل}* َو االَُم َمقادَيه}* َو اُلِحَق آِخُر الخَلِق  َحّ
)اَماَر(  * اَماَد  * َو جاءَ مِن اَمِ اِل ما ُييُده} مِن َتديِد َخلِقهِِ لِهِِ ِبَوَّ
ماءَ َو فََطَرها* َو اَرَجَّ االَرَض َو اَرَجَفها* َو قَلََع ِجباهَلا َو نََسَفها*  اَْلسَّ

 

* َو اَخَرَج  َو َدكَّ بَعُضها بَعًضا مِن َهبيَِة َجلَتِهِِ َو َموِف َسطَوتِهِِ
ثُمَّ  تـََفرُّقِِهم*  بَعَد  َجَعَُهم  َو  ِاالخقِِهم*  بَعَد  َدُه  فََجَّ فهيا*  مَن 
م َعن خَفااَي االَعاِل َو َخبااَي االَفعاِل*  َُه مِلا ُييُده} مِن َمساَلَِتِ َميَّ

َو َجعََلُم فَريَقنِي: اَنعََم َعّْ هُّْؤالِء* َو اتنََقَم مِن هُّْؤالِء. 
* َحيُث ال يَظعَُن  ُه يف دارِهِِ َ * َو َخلَّ وارِهِِ فَاَّما اَهُل الّطاَعِة فَااَثَبُم ِبِ

 

َتاهُلُمُ  َوال  االَفزاُع*  َتوُبُمُ  َوال  الحاُل*  ِبِمُ   ُ َيَغرَيَّ َوال  ّاُل*  الزنُّ
االَسقامُ* َوال تَعِرُض هَلُمُ االَخطارُ* َوال تُشِخُصُهمُ االَسفارُ. 
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َو اَّما اَهُل املَعِصيَِة فَاََنهَلُم َشَّ دارٍ* َو َغلَّ االَيِدَي ِايَل االَعناِق* 
َّواِصَ ِبالَقداِم* َو اَلبََسُهم َسابَل الَقِطراِن* َو مَُقطَّعاِت  َو قََرَن الن
* يف  الّنراِن* يف َعذاٍب قَِد اشتَدَّ َحرُّه}* َو بٍب قَد اُطِبَق َعّْ اَهِلِِ
هائٌِل*  قَصيٌف  َو  ساِطٌع*  هَلٌَب  َو   ) )َرجَلٌ لََجٌب  َو  كََلٌ  هَلا  انرٍ 

 

( كُبوهُلا.  ال يَظعَُن مُقُمها َوال يُفاديّْ اَسريُها* َوال تُفَصمُ )تَقِصمُ
 . * َوال اََجَل ِلَقوِم فـَيُقضّْ َة ل ِّلارِ فَتَفنّْ ال مُدَّ

ِبا  اَهَوَن  َو  َصغََّرها*  َو  ينا  ادلُّ َر  َحقَّ قَد   : الناّبي  ذکر  في  منها  و 

ِه  لِغرَيِ بََسَطها  َو  اختِيارًا*  َعنهُ  زَواها  اَل  اَنَّ  َعِلَم  َو  َنا*  َهوَّ َو 
 * نَفِسهِِ َعن  ِذكَرها  اَماَت  َو   * بَِقلِبهِِ ينا  ادلُّ َعِن  فَاَعََض  احتِقارًا* 

 

اَو  راِيًشا*  ِمنا  َِّخَ  َي لِكَيال   * َعنيِهِِ َعن  ينَُتا  ز تَغيَب  اَن  اََحبَّ  َو 
ََّغ َعن َربِّهِِ مُعِذرًا* َو نََصَح اِلُمَّتِهِِ مُنِذرًا* َو َدعا  َيُجَو فهيا مُقامًا. بَل

رًا.  َف مَِن اّلرِ ُمَّذِ ا* َو َخوَّ ً َِّة مُبَّشِ ِايَل الَجن
ِة* َو َمَطُّ الّرِسالَِة* َو ُمتَلَُف ال َمالئِكَِة* َو َمعاِدُن  ُُّبوَّ حَنُن َشرَجَةُ الن
لرَّمحََة*  اَْ  ) )يَنتَِظمُ يَنتَِظُر  ا  مُ ِحبُّ َو  انِصُان  الُحِك*  َيابُع  َو  الِعلِم* 

 

َّعنََة(. طَوَة ) اَْل ان )خاذَلنا( َو مُبِغُضنا يَنتَِظُر السَّ َو َعُدوُّ
     110    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

ولَن ِايَل اِل ُسبحانَه} َو تَعايَل* اَْالمياُن  َل بِِه ال ُمتََوّسِ ِانَّ اَفَضَل ما َتَسَّ
َكَِمُة  َو  ؛  ااِلسالِم  ِذرَوةُ  َّه}  فَاِن  * َسبيِلِِ يف  الِجهاُد  َو   * ِبَسولِهِِ َو  بِهِِ 
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الزَّاكِة  اياءُ  َو  ؛   ُ املِلَّ َا  فَاِنَّ الِة  الصَّ ِاقامُ  َو  الِفطَرةُ؛  َا  فَاِنَّ ااِلالخِص 
ٌَّة مَِن الِعقاِب؛  َّه} ُجن ا فَريَضٌة واِجبٌَة؛ َو َصومُ َشِر َرَمضاَن فَاِن فَاِنَّ
َن؛  الَّ َيَحضاِن  َو  الَفقَر  َييِفاِن  ُما  فَاِنَّ اعِتارُه}  َو  البتَِي  َحجُّ  َو 

 

قَُة  ا َمثاةٌ يِف املاِل* َو مَنَساَةٌ يِف االََجِل؛ َو َصَ ِحِم فَاِنَّ َو ِصَلُ الرَّ
ميََة  تَدفَُع  ا  فَاِنَّ العاَليِنَِة  قَُة  َصَ َو  الخَطئيََة؛  ُر  تُكَّفِ ا  فَاِنَّ  ِ ّ الّسِ

ا تيَق َمصارَِع اهَلواِن.  الّسوِء ؛ َو َصنائُِع املَعروِف فَاِنَّ
َوَعَد  َ ما  فِي ارَغبوا  َو  كِر*  اّلِ اَحَسُن  َّه}  فَاِن اِل  ِذكِر  يف  اَفيضوا 
َّه}  فَاِن نَِبّيُِك  ِبَدِي  اقتَدوا  َو  الَوعِد.  اََصُق  َوعَده}  فَاِنَّ  َّقنَي  ال ُمت

 . َنِ ا اََهي السُّ َّتِهِِ فَاِنَّ اَفَضُل اهَلدِي؛ َو استَنّوا بُِسن
بُع  َر َّه}  فَاِن فيِه  تََفقَّهوا  َو  الَحثِي*  اَحَسُن  َّه}  فَاِن الُقرآَن  َُّموا  تَعَل َو 
دورِ* َو اَحِسنوا تاِلَوتَه}  َّه} ِشفاءُ الصُّ الُقولِب* َو استَشفوا نِبورِهِِ فَاِن
ِانَّ العالَِم العاِمَل بِغرَيِ ِعلِمهِِ ـَكالجاِهِل  َو  اَنَفُع الَقَصِص.  َّه}  فَاِن
َعلَيِه   ُ احُلَّ بَِل  ؛  َجهِلِِ مِن  يَستيَفُق  ال  ي  اَْلَّ )اَْلجائِِد(  الحاِئِ 

اَعَظمُ* َو الَحَسةُ لَه} اَلَزمُ* َو ُهَو ِعنَد اِل اَلَومُ .

     111    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

َهواِت*  ةٌ* ُحفَّت ِبلشَّ ا ُحوَلةٌ َخرِضَ ينا* فَاِنَّ ُ ادلُّ رُُك اَّما بَعُد* فَاِّن اَُحّذِ

 

َّتَن  ي َتَ َو  ِبآلماِل*  َتَلَّ  َو  ِبلَقليِل*  راقَت  َو   * ِبلعاِجَلِ ََّب  َتَب َو 
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اَرةٌ* حائَِلٌ  ِبلغُرورِ. ال تَدومُ َحبَُتا* َوال تُؤمَُن فَجعَُتا. َغّاَرةٌ َضّ

 

الٌَة. ال تَعدو ِاذا َتاَهت ِايلّْ اُمنـِيَّ ِة  زائَِلٌ* انفَِدةٌ بئَِدةٌ* اـَّكالٌَة َغّ
( ِبا اَن تَكوَن كَما قاَل الُ تَعايلّْ  ِضِّ لرَّ اَهِل الرَّغبَِة فهيا َو الّرِضاِء )اَْ
االَرِض  بَناُت  بِهِِ  فَاختَلََط  ماِء  السَّ مَِن  اََنلناهُ  »كَماٍء  ُسبحانَه}: 

ِ َش ٍء مُقَِدرًا«. 
فَاَصبََح َهشي ًما تَذروهُ الّرِايُح* َواكَن الُ َعّْ ُكّ

يف  يَلَق  لَم  َو  َعبَةً؛  بَعَدها  اَعَقَتهُ  ِااّل  ةٍ  َحبَ يف  ِمنا  اُمٌؤ  يَكُِن  لَم 
دميَُة  فهيا   { تَُطلَّ َولَم  َظهًرا؛  اِئا  َضّ مِن  َمنََحتهُ  ِااّل  بَطنًا*  اِئا  َسّ
َرخاٍء* ِااّل َه تتََن َعلَيِه ُمنَُة باَلٍء؛ َو َحِريٌّ )َحِري( ِاذا اَصبََحت 

 

اعَذوذََب  ِمنَا  جاِنٌ  ِان  َو  َرةً*  مُنَتَّكِ لَه}  مُتِسَ  اَن  ةً  مُنتَِصَ لَه} 

 

ِتا َرَغبًا*  * اََمَّ ِمنا جاِنٌ فَاَويبّْ . ال َياُل اُمءٌ مِن َغضاَر َو احوَليلّْ

 

ِااّل  اَمٍن*  َجناِح  يف  ِمنا  مُيس  َوال  تَعَبًا؛  َناِئِها  مِن  اَرَهَقهُ  ِااّل 
 . اَصبََح َعّْ وَقاِدِم َخوٍف؛ َغّاَرةٌ* ُغورٌ ما فهيا؛ فايِنٌَة* فاٍن مَن َعَ
. مَن اَقَلَّ ِمنَا استَكَثَ ِمّما  َّقويّْ ال َخريَ يف َش ٍء مِن اَزواِدها ِاالَّ الت
قَليٍل  َعّا  زاَل  َو  يبُِقه}*  ِمّما  استَكَثَ  ِمنَا  استَكَثَ  مَِن  َو  يُؤِمنُه}* 
َعتهُ*  َعنهُ. َك مِن واثٍِق ِبا قَد فََجعَتهُ* َو ذي ُطَمأنينٍَة ِالهَيا قَد َصَ
ٍة قَد َجعَلَتهُ َحق ريًا* َو ذي َنَوةٍ قَد َردَّتهُ ذَلياًل@ ُسلطاُنا  َ َو ذي اُبَّ
ٌل* َو َعيُشها َرنٌِق* َو َعذُبا اُجاٌج* َو ُحولُها َصِبٌ* َو ِغذاُؤها  ُدوَّ
ا بِعََرِض َموٍت* َو حَصيُحها بِعََرِض ُسقٍم.  ِسامٌ* َو اَسباُبا رِمامٌ. َحهيُّ
مُلكُها َمسولٌب* َو زَعي ُزها َمغولٌب* َو َموفرُها َمنكوٌب* َو جارُها 
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 َمرحوٌب )َمرجوٌب(. اَ لَسُت يف َمساكِِن مَن اكَن قَبلَُك اَطَوَل اَعارًا* 

َو اَبيقّْ آاثرًا* َو اَبعََد آمااًل* َو اََعدَّ َعديًدا* َو اَكثََف )اَكَثَ( ُجنوًدا. 

 

َّ َظعَنوا َعنا بِغرَيِ زاٍد  ٍُّد* َو آَثوها اَيَّ ايارٍ* ُث ينا اَيَّ تَعَب ِ لُّ َّدوا ل تَعَب

 

نَفًسا  هَلُم  َسخَت  ينا  ادلُّ اَنَّ  بَلَغَُك  فََهل  قاِطٍع.  َظهٍر  َوال  مُبَلٍِّغ 

 

ِ َمعونٍَة* اَو اَحَسنَت هَلُم حُصبًَة@ بَل اَرَهقَ تُم  بِِفديٍَة* اَو اَعاتَنُهم ب

 

َضعَضعَتُهــم  َو  ِبلَقوارِِع*  )اَوَه نَتُم(  اَوَهَقُهم  َو  ِبلَقواِدِح* 
اَعاتَن  َو   * ِبل َمنامِسِ َ تُم  َوِطئ َو  ِلَمناِخِر*  َعفََّرتُــم  َو   * َّواِئِ ِبلن
ِ َمن داَن هَلا*  )ُشكَرها( ل »َربَي املَنوِن«. فََقد َراَيُم َتَكَُّرها   َعلهَِيم 

َدتُم  َو آَثَها َو اَخَلَ  ِالهَيا* حنَي َظعَنوا َعنا لِِفراِق االَبَِد. َو َهل زَوَّ
لَمَة*  الظُّ ِاالَّ  هَلُم  َنََّرت  اَو  نَك*  الضَّ ِاالَّ  َّتُم  اََحل اَو  غََب*  السَّ ِاالَّ 

 

اَم  تَطَمِئّوَن؟  ِالهَيا  اَم  تُؤِثوَن؟  اَفَهِّْذهِِ  َّداَمَة.  الن ِاالَّ  اَعَقَتُم  اَو 
َعّْ  فهيا  يَكُن  َولَم  َِّهمها*  َي لَم  ِ َمن  ل ادّلارُ  فَِبئَسِت  ترَحِصوَن؟  َعَ 
اترِكوها  َّـكُم  ِبَن تَعلَموَن  اتَنُم  َو  فَاعلَموا  ِمنا.   ) ٍ )َحَذر  َوَجٍل 
«؛  َّةً وُق ِمنّا  اََشدُّ  »مَن  قالوا:  نَي  ِبلَّ فهيا  َِّعظوا  ات َو  َعنا*  َوظاِعنوَن 

 

ولا ِايلّْ قُبورِِه فاَل يُدوَعَن رُكبااًن* َو اُِنلُوا االَجداَث فاَل يُدوَعَن  مُحِ

 

اِب اـَكفاٌن  التُّ مَِن  َو  يفِح اَجناٌن*  مَِن الصَّ َو ُجِعَل هَلُم  ضيفااًن* 
داِعيًا*  ُيبيوَن  ال  جريَةٌ  فَُهم  جرياٌن*  الرُّفاِت  مَِن  َو  )اَكناٌن(* 
َوال مَينَعوَن َضميًا* َوال ُيالوَن َمنَدبًَة. ِان جيدوا لَم يَفَرحوا* َو ِان 

 

قـُِحطوا لَم ينَقَطوا. َجيٌع َو ُه آحادٌ* َو جريَةٌ َوُه اَبعادٌ. مُتَدانَن 
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ت اَضغاُنُم*  ال يَ َتاَوروَن* َو قَريوَن ال َيَقاَروبَن. ُحلَماءُ قَد ذبََهَ
َو ُجَهالءُ قَد ماَت اَحقاُدُه. ال ُيشّْ فَجعُُهم* َوال ُيجیّْ َدفعُُهمُ* 

 

ضيًقا*  عَِة  ِبلّسِ َو  بَطنًا*  )اَْالََرضنَي(  االَرِض  بَِظهِر  ستَبَدلوا  اِْ
 

ُحفاةً  فاَروقها*  كَما  فَجاؤوها  ُظلَمًة*  ِبلنّورِ  َو  غُ ربًَة*  ِبالَهِل  َو 
ادّلائ َِمِة  الَحياِة  ِايَل  م  ِبَعماهِلِ َعنا  )َطعَنوا(  َظعَنوا  َقد  ُعاةً* 

 

َل َخلٍق  »كَما بََدأان اَوَّ  : َو ادّلارِ الباقـِيَ ِة* كَما قاَل ُسبحانَه} َو تَعايلّْ
نُعيُده}* َوعًدا َعلنَيا* ِااّن كُنّا فاِعلنَي«. 
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  {َو مِن خُطبٍَة لَه 

ذَكََر فهيا َملََك ال َموِت َو َتَفِّيَهُ االَنُفِس 

اََحًدا؟بَل  َتيَّفّْ  ِاذا  َتاهُ  َهل  اَم  َمزِناًل؟  َدَخَل  ِاذا  بِهِِ  ُتِسُّ  َهل 
َجوارِِحها  بَعِض  مِن  َعلَيِه  اَيَلُِج   @ اُّمِهِِ بَطِن  يف  الَجننَي  َيََويفَّ  كَيَف 
كَيَف  اَحشاِئا؟  يف  َمعَه}  ساكٌِن  ُهَو  اَم  ا؟  َرّبِ ِبِذِن  اَجاتَبهُ  الّروُح  اَِم 

 @ يَِصُف ِالَّْهه} مَن يَعَجُ َعن ِصَفِة َمولٍق ِمثِلِِ

     113    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

قَد  َو  جُنعٍَة.  بِدارِ  لَيَست  َو  قُلعٍَة*  َمزِنُل  ا  فَاِنَّ ينا  ادلُّ  ُ َرُك اَُحّذِ َو 
فَخَلََط  ا*  َرّبِ َعّْ  هاتَن  دارُها  ِبينَِتا.  َغَّت  َو  بِغُرورِها*  َّتَن  ي َتَ
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ُحوَلها  َو  ِبَوِتا*  َحياَتا  َو  ِها*  بَِشّ َخريَها  َو  برَِحاِمها*  َحهَلا 
 . اَعدائِهِِ َعّْ  ِبا  يَِضنَّ  لَم  َو   * اِلَولِيائِهِِ تَعايلّْ  الُ  يُصِفَها  لَم  ِ ُمّرِها*  ب
 * يُسَلُ مُلكُها  َو  َيَفُد*  َجعُها  َو  َعتيٌد*  َشُّها  َو  زَهٌد  َخريُها 
يَفنّْ  ُعٍُر  َو  الِباِء*  نَقَض  ُتَقُض  دارٍ  َخريُ  فَما  يرَخَُب.  عاِمُها  َو 
َما افَتََض  جعَولا  ريِ. اِْ َتَقِطُع انِقطاَع السَّ ةٍ  َو مُدَّ فهيا فَناءَ الّزاِد* 
َساَلـَكُم*  ما  هِِ  َحّقِ اَداِء  مِن  اساَلوهُ  َو  َطلَِبُك*  مِن  َعلَيُك  الُ 

 

َو اَِسعوا َدوَعَة ال َموِت آذانَُك قَبَل اَن يُدعيّْ بُِك. 
ُحزُنُم  يَشتَدُّ  َو  كوا*  حَضِ ِان  َو  قوُلُبُم  َتيك  ينا  ادلُّ يِف  الّزاِهنَي  ِانَّ 
رُزوِقا.  ِبا  اغتََبطوا  ِاِن  َو  اَنُفَسُهم  َمقُُهم   ُ يَكُث َو  فَِرحوا*  ِان  َو 
تُك كَواِذُب اآلماِل؛  قَد غاَب َعن قوُلبُِك ِذكُر اآلجاِل* َو َحرَضَ
ينا اَملََك بُِك مَِن اآلِخَرِة* َو العاِجَلُ اَذَهَ بُِك مَِن  فَصاَرِت ادلُّ
خُبُث  ِااّل  بَينَُك  فَرََّق  ما  اِل*  دنِي  َعّْ  ِاخواٌن  اتَنُم  ا  ِانَّ َو   * اآلِجَلِ
)تَأزَروَن( َوال َتاحَصوَن*  ؛ فاَل َتازَروَن  ماِئِ * َو سوءُ الضَّ اِئِ السَّ
ينا  ادلُّ مَِن  ِبليَسريِ  تَفَرحوَن  بلُُك  ما  َتاّدوَن.  َوال  َتاذَلوَن  َوال 
يُقِلُقُكُ  َو  ترُحَمونَه}@  اآلِخَرِة  مَِن  الكَثُر  يزَحُنُُكُ  َوال  تُدرِكونَه}* 
 ِ ّْلَِك يف ُوجوِهُك* َو قِلَّ َ ذ َ نيَّ ّْ يَتَب ينا يَفوتُُك* َحّ اليَسريُ مَِن ادلُّ
َمتاَعها  َواَكَنَّ  مُقاِمُك*  دارُ  ا  اَكَنَّ َعنُك؛  ِمنا  زُِوَي  َعّا  َصِبكــُم 
مِن  َياُف  ِبا  اَخاهُ  يَستَِقَل  اَن  اََحَدُك  مَينَُع  ما  َو  َعلَيُك.  بٍق 
. قَد تَصافَيُم َعّْ َرفِض اآلِجِل  ِ ِمثِلِِ * ِااّل َمافَُة اَن يَستَِقَل} ب َعبيِهِِ
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* َصنَع مَن قَد  َو ُحّبِ العاِجِل* َو صاَر دنُي اََحِدُك لُعَقًة َعّْ لِسانِهِِ

* َو اَحَرزَ رِضّْ َسّيِِدهِِ . فََرَغ مِن َعَِلِِ

     114    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

َعّْ  حَنَمُده}  كِر.  ِبلشُّ النِّعََم  َو  ِبلنِّعَِم  الَحمَد  الواِصِل  ِلِ  لَحمُد  اَْ
ُّفوِس البِطاِء  ِه الن ِ . َو نَستَعنيُه} َعّْ هّْ * كَما حَنَمُده} َعّْ باَلئِهِِ آالئِهِِ
اَحاَط  ِمّما  نَستَغِفُره}  َو  َعنهُ.  ُنِيَت  ما  ِايلّْ  اِع  لّسِ اَْ بِِه*  ت  اُِمَ َعّا 
* َو كِتاٌب َغريُ مُغاِدرٍ.  بِهِِ ِعلُمه}* َو اَحصاهُ كِتابُه}: ِعلمٌ َغريُ قاِصٍ

 

امياًن  ِد*  املَووع َعَ  َوقََف  َو  الغُيوَب*  عانَيَ  مَن  امياَن  بِهِِ  نُؤمُِن  َو 
الُ  ِاالَّ  ِالَّْه  ال  اَن  َنَُد  َو   . كَّ الشَّ يَقنُهُ  َو  َك*  الّشِ ِاالخُصهُ  نيَفّْ 
 َعبُده} َو َرسولُه}* َشاَدتنَِي  ًدا  َوحَده} ال َشيَك لَه}* َو اَنَّ ُمَمَّ
مياٌن  َيِفُّ  ال  العََمَل.  َتفَعاِن  َو  لَقوَل*  اَْ ستَِعّداِن(  )اِْ تُصِعداِن 

تَضعاِن فيِه* َوال َيُقُل مياٌن ُتفَعاِن َعنهُ. 
املَعاذُ  ِبَا  َو  الّزاُد  ِهَ  َّت  ال اِل  تِبَقَوي  اِل*  ِعباَد  اوصيُك* 
ِالهَيا اَسَُع داٍع* َو َوعاها  مُنِجٌح. َدعا  َو َمعاذٌ  مُبَلِّغٌ*  )اَْملَعاُد(: زادٌ 

َخريُ واٍع؛ فَاَسََع داعهيا* َو فازَ واعهيا. 
ِعباَد اِل* ِانَّ تَقَوي اِل مَحَت اَولِياءَ اِل َمارَِمه}* َو اَلَزَمت قوُلَبُم 
فَاََخُذوا  َهواِجَرُه؛  اَظَماَت  َو  لَيالهَِيــُم*  اََسَرت   ّْ َحّ َمافَتَه}* 



121

الـخطب   )  114 (
فَباَدرُوا  االََجَل  استَقَروُبا  َو  َماِ*  ِبلظَّ الّرِيَّ  َو  ََّصِب*  ِبلن الّراَحَة 
فَناٍء  دارُ  ينا  ادلُّ ِانَّ   َّ ُث االََجَل.  فاَلَحُظوا  االَمََل  وُبا  كَذَّ َو  العََمَل* 

 

هَر موِتٌ وَقَسه}* ال ُتِطُئ  َو َعناٍء* َو ِغرَيٍ َو ِعَبٍ؛ فَِمَن النَفاِء اَنَّ ادلَّ
ِبملَوِت*  الَحَّ  َيِمی  )َحراُجه}(.  ِجراُحه}  تُؤيسّْ  َوال  ِسامُه}* 

 

َقِم* َو النّاِجَ ِبلعََطِب. آـِكٌل ال يَشبَُع* َو شارٌِب  حي َح ِبلسَّ َو الصَّ

 

ال َيَقُع. َو مَِن العَناِء اَنَّ املَرءَ َيَمُع ما ال يَأـُكُل َو َي ن ما ال يَسكُُن* 

 

ِغرَيِها  مِن  َو  نََقَل.  نِباءً  َوال  مَحََل*  مااًل  ال  تَعايلّْ  اِل  ِايَل  يرَخُُج  ثُمَّ 
ِااّل  ّْلَِك  لَيَس ذ َو ال َمغبوَط َمحومًا؛  ََّك َتَي املَرحومَ َمغبوًطا*  اَن

نَعي ًما زَلَّ )زاَل( َو بُؤًسا َنََل.
. اََجِلِِ ُحضورُ  فَيَقَِطعُه}  اََمِلِِ  َعّْ  يُِشُف  املَرءَ  اَنَّ  ِعَبِها  مِن  َو 

 

ُسوَرها@  اََغَّ  ما  اِل  فَُسبحاَن  ُ تَُك.  ي مَُؤمٌَّل  َوال  يُدَرُك*  اََمٌل  فاَل 

 

 . ا@ َو اَضحّْ فئَيَها@ ال جاٍء ُيَدُّ* َوال ماٍض )مَُؤمٍَّل( َيتَدُّ َو اَظَماَ رهِيَّ

 

ال َمّيَِت  اَبعََد  َو   * بِهِِ ِلَحاقِهِِ  ال َمّيِِت  مَِن  الَحَّ  اَقَرَب  ما  اِل*  فَُسبحاَن 
ِ ِااّل ِعقابُه}*  ّ ٍ مَِن الشَّ َّه} لَيَس َش ءٌ بَِشّ مَِن الَحِّ اِلنِقطاِعهِِ َعنهُ@ ِان
ينا َساُعه}  َو لَيَس َش ءٌ ِبرَيٍ مَِن الخرَيِ ِااّل ثَوابُه}. َوُكُّ َش ٍء مَِن ادلُّ
؛  * َو ُكُّ َش ٍء مَِن اآلِخَرِة ِعيانُه} اَعَظمُ مِن َساِعهِِ اَعَظمُ مِن ِعيانِهِِ

ماُع* َو مَِن الغَيِب الخََبُ.  فَليَكِفُك مَِن الِعياِن السَّ
ينا َو زاَد يِف اآلِخَرِة َخريٌ ِمّما نََقَص مَِن  َو اعلَموا اَنَّ ما نََقَص مَِن ادلُّ
ينا؛ فََك مِن َمنقوٍص راِبٍح َو َميٍد خاِسٍ@ ِانَّ  اآلِخَرِة َو زاَد يِف ادلُّ
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 ُ اَكَث لَُك  اُِحلَّ  ما  َو  ُنيــُم َعنهُ.  ي  الَّ مَِن  اَوَسُع  بِهِِ  اُِمُت  ي  الَّ

ََّسَع.  ِ َما ات مَ َعلَيُك؛ فََذروا ما قَلَّ مِلا كَُثَ* َو ما ضاَق ل ِمّما ُحّرِ
لَُك  املَضموُن  يَكوَنَّ  فاَل  ِبلعََمِل؛  اُِمُت  َو  ِبلّرِزِق  لَُك  َل  تَكَفَّ قَد 
َّه} َو اِل لََقِد  َطلَبُه} اَويلّْ بُِك مَِن ال َمفروِض َعلَيُك َعَُل}* َمَع اَن
قَد  لَُك  ُضِمَن  ي  الَّ اَكَنَّ   ّْ َحّ اليَقنُي*  َدِخَل  َو   * كُّ الشَّ اعَتََض 

ي قَد فُِرَض َعلَيُك قَد ُوِضَع َعنُك. فُِرَض َعلَيُك* َو اَكَنَّ الَّ
َرجعَِة  مِن  ُيجّْ  َّه}ال  فَاِن االََجِل*  بَغتََة  خافا  َو  العََمَل*  فَباِدرُوا   
العُُمِر ما ُيجّْ مِن َرجعَِة الّرِزِق.ما فاَت اليَومَ مَِن الّرِزِق رُِجَ َغًدا 
لرَّجاءُ َمَع  زاِيَدتُه}* َو ما فاَت اَمِس مَِن العُُمِر لَم ُيَج اليَومَ َرجعَتُهُ. اَْ
* َوال مَتوُتَّ ِااّل  َُّقوا اَل َحقَّ تُقاتِهِِ ت َ  »اِْ الجايئ* َو اليَأُس َمَع املاض. ف

َو اتَنُم مُسِلموَن« .

     115    
 َو مِن خُطبٍَة لَه}  يِف ااِلستِسقاِء 

)ِحبالُنا(* َو اغَبَّت اَرُضنا* َو هاَمت  َّ قَِد انصاَحت ِجبالُنا  ُ اَْهللّْ
َّ ـاكيلّْ َعّْ اَوالِدها*  َّت َعيَج الث َت يف َمابِِضها* َو َع ا* َو َترَيَّ َدوانبُّ

ِدَها )و الحقن(.  ِ َد يف َماتِِعها* َو الَحننَي ِايلّْ َموار َدُّ ِ التَّ َو َملَّ
َحريََتا  فَارَحم   َّ ُ اَْهللّْ َِّة@  الحان َحننَي  َو  َِّة*  اآلن اَننَي  فَارَحم   َّ ُ اَْهللّْ
حنَي  ِالَيَك  َخَرجنا   َّ ُ اَْهللّْ َموالِِجَها@  يف  اَنيَنا  َو  َمذاِه ِبا*  يف 
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ن نَي* َواَخلََفنا َمايُِل الجوِد؛ فَكُنَت  اعتَكََرت َعلنَيا َحداب ريُ الّسِ
االاَنمُ*  قَنََط  حنَي  نَدوعَك  ِلُملَتِِس.  الباَلَغ  َو  ِلُمتبَئِِس*  الرَّجاءَ 
ااَّل تُؤاِخَذان ِبَعالِنا* َوال تَأخَُذان  وامُ*  َو َهلََك السَّ َو مُنَِع الغَمامُ* 
الرَّبِع  َو  ال ُمنَِعِق*  حاِب  ِبلسَّ َرح َمتََك  َعلنَيا  انُش  َو  بُِذننِبا. 
اِت املونِِق* َسحًّا واباًِل* ُتيي بِهِِ ما قَد ماَت* َو َتُدُّ  ال ُمغِدِق* َو النَّ

بِهِِ ما قَد فاَت. 
ًَة مُباَركًَة*  ًَّة(* اتمًَّة عامًَّة* َطبّيِ َّ ُسقا ِمنَك ُميِيًَة ُمِويًَة )َمِي ُ اَْهللّْ
)اَرزاقَها(*  َوَرقَها  ا  انِضً فَرُعها*  ا  اثِمً نَبُتا*  زاكِيًا  َميعًَة*  َهنئًَة 
باِلِدَك.  مِن  ال َمّيَِت  ِبَا  َوُتيي  ِعباِدَك*  مِن  عيَف  الضَّ ِبَا  ُتِعُش 
َّ ُسقا ِمنَك تُعِشُب ِبا جِناُدان* َو ترَجي ِبا ِوهاُدان* َو ُيِصُب  ُ اَْهللّْ

 

َمواشينا*  ِبا  تَعيُش  َو  ثِ مارُان*  ِبا  )َتكو(  تُِقُل  َو  َجنانُبا*  ِبا 
 

َو َتديّْ ِبا اَقاصنيا* َو تَستَعنُي ِبا َضواحنيا؛ مِن َبَاكتَِك الواِسعَِة* 
 . ال ُمهَمَلِ َوحِشَك  َو   * املُرِمَلِ َِك  يَّ بَِر َعّْ   * يَلِ اَل َعطاايَك  َو 

 

َو اَِنل َعلنَيا َساءً ُمِضَلً* ِمدرارًا هاِطَلً )بِطَلً(* يُدافُِع الَودُق 
ٍ َبقُها* َوال َجهاٍم 

ِمنَا الَودَق* َو َيِفُز الَقطُر ِمنَا الَقطَر* َغريَ خُلَّ

 

ماِعَها  ّْ ُيِصَب اِلِ عارُِضها* َوال قََزٍع َربُبا* َوال َشّفاٍن ِذهاُبا* َحّ
ُ زِنُل الغَيَث مِن بَعِد ما  ََّك ت ِ َبَكَِتَا املُسنِتوَن* فَاِن املُِجوبَن* َو َييا ب
هذه  في  ما  تفسير   ( الَحميُد.  يِلُّ  الَو اتََن  َو  َرمحَتََك  تَنُشُ  َو  قَنَطوا 
الخطبی من الغريب ( قوله  )انصاحت جبالنا( اَي تشققت من المحول، 
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يقال: انصاح الثوب اِذا انشق. و يقال اَيًضا: انصاح النبت و صاح و صوح 

اِذا جف و يبس؛ کله بمعني. و قوله: )و هامت دوابنا( اَي عطشت، و الهيام: 

العطش. و قوله: )حدابير السنين( جمع حدبار، و هي الناقی التي اَنضاها 

السير، فشبه بها السنی التي فشا فيها الجدب، قال ذو الرمی: 

حدابر ما تنفك ااِل مناخی   علي الخسف اَو ترمي بها بلًدا قفرا 

 وقوله: )وال قزع ربابها(، القزع: القطع الصغار المتفرقی من السحاب. و قوله: 

)َوال َشفان ذهابها( فاِن تقديره: َوال ذات َشفان ذهابها. و الَشفان: الريح 

الباردی، والذهاب : ااَلمطار اللينی. فحذف )ذات( لعلم السامع به .

     116    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

رِساالِت  ََّغ  فَبَل الخَلِق*  َعَ  ا  شاِهً َو  الَحّقِ  ِايَل  داِعيًا  اَرَسَل} 
واِهٍن  َغريَ  اَعداءَه}  اِل  يِف  جاَهَ  َو   * ٍ مَُقّصِ َوال  واٍن  َغريَ  َربِّهِِ 

 

 . * َو بََصُ )بَصريَةُ( مَِن اتَهديّْ َّيقّْ رٍ. ِامامُ مَِن ات َوال مُعَّذِ
َجُت  َو مِنها: َو لَو تَعلَموَن ما اَعلَمُ ِمّما ُطِوَي َعنُك َغبيُه}* ِاذًا خَلَ

اَنُفِسُك*  َعّْ  تَلتَِدموَن  َو  اَعالُِك*  َعّْ  َتكوَن  عُداِت  الصُّ ِايَل 
 * َعَ خالَِف  َوال  هَلا  )خارَِس(  حارَِس  ال  اَموالَُك  لََتَكُتم  َو 
َُّك  ِّْكن َول َغريِها؛  ِايلّْ  يَلتَِفُت  ال  نَفُسه}*  ِمنُك  امٍِئ  ُكَّ  ت  هَلَمَّ َو 
َرأيُُك*  َعنُك  فَتاهَ  رـتُم*  ُحّذِ ما  اَِمنُتم  َو  رُت*  ذـُّكِ ما  ُ م  نَسيت

 

بَينَُك*  َو  َب ن  َق  فَرَّ اَل  اَنَّ  َلَوِددُت  َو  اَمُُك.  َعلَيُك  ََّت  تََشت َو 
الرَّأِي*  َميامنُي  اِل  َو  وَقمٌ  ِمنُك.  يب  اََحقُّ  ُهَو  ِ َمن  ب اَلَحَقن  َو 
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َعَ  قُُدمًا  َمَضوا  ِلَِغ*  يُك  َمتار  * ِبلَحّقِ َمقاويُل  الِحلِم*  َماجيُح 
ادّلائ َِمِة*  ِبلعُقَب  فََظِفروا  ِة*  املََحجَّ َعَ  اَوَجفوا  َو  الطَّريَقِة* 

 

اّيُل  ََّطنَّ َعلَيُك غُ المُ ثَقِف{الَّ َو الكَراَمِة البارَِدِة. اَما َو اِل* لَيَُسل

 

تَُك* َو يُذبُي َشحَمتَُك* ِايٍه اَب َوذََحَة@  ال َمّياُل ؛ يَأـُكُل َخرِضَ
)الَوَذَحُی: الُخنُفساُء. و هذا القول يومُئ به اِلي الحجاج، و له مع الوذحی 

حديث ليس هذا موضع ذکره .(

     117    
 {َو مِن كاَلٍم لَه

َّذي  ِل ِبا  خاَطرُت  اَنُفَس  َوال  َرزَقَها*  ي  ل ِلَّ بََذلتُوها  اَمواَل  فاَل 
 . ِعباِدهِِ يف  اَل  تُكِرموَن  َوال   * ِعباِدهِِ َعّْ  ِبِل  تَكُرموَن  َخلََقها. 
َعن  انِقطاِعُك  َو  قَبلَُك*  اكَن  مَن  َمنازَِل  ِ زُنولُِك  ب َ ِبوا  فَاعت

اَوَصِل )اَصِل ـ اَهِل( ِاخوانُِك .

    118    
 {َو مِن كاَلٍم لَه

* َو االِخواُن يِف ادّلنِي* َو الُجَنُ َيمَ البَأِس*  اتَنُمُ االَنصارُ َعَ الَحّقِ
لنّاِس* بُِك اَِضُب ال ُمدِبَ* َو اَرجو طاَعَة  ( اَْ َو البِطانَُة دوَن )َيمَ
* َسلميٍَة مَِن  ٍة َخِليٍَّة )َجِليٍَّة( مَِن الِغّشِ ِ ُمناحَصَ ال ُمِقِل. فَاَعنيون ب

الرَّبِي؛ َفَاِل ِاّن اَلَويَل النّاِس ِبلنّاِس.
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     119    

َو مِن كاَلٍم لَه} َو قَد جَ َمَع النّاَس 
ُهم َعَ الِجهاِد فََسكَتوا َمِليًّا َو َحضَّ

فقال ما بلُُك اَمُرخَسوَن اتَنُم؟ فقال قوم منهم: يا اَميرالمؤمنين، اِن 

دُت لُِرشٍد@ َوال ُهيُم  : ما بلُُك@ ال ُسّدِ فقال  معك.  سرت سرنا 

ا  ا يرَخُُج يف ِمثِل هّْ ا يَنبَغ يل اَن اَخُرَج؟ َو ِانَّ لَِقصٍد@ اَ يف ِمثِل هّْ
َرُجٌل ِممَّن اَرضاهُ مِن ُشجعانُِك َو ذَوي بَأِسُك* َوال يَنبَغ يل اَن 
بنََي  َو الَقضاءَ  َو بتََي املاِل َو ِجبايََة االَرِض*  اَدََع الُجنَد َو املَِص 
يف  اَخُرَج   َّ ُث اَْملُطالِبنَي*   ) )َحّقِ ُحقوِق  يف  ََّظَر  الن َو  املُسِلمنَي* 
الفارِِغ*  الَجيفِر  يِف  الِقدِح  تََقلُقَل  اَتََقلَقُل   * اُخريّْ اَتَُع  كَتيبٍَة 
استَحاَر  فاَرقتُهُ  فَاِذا  ِباَكن*  ااََن  َو   َّ َعَ تَدورُ  الرَّحا*  قُطُب  ااََن  ا  ِانَّ َو 

ا لَعَمُر اِل الرَّأُي الّسوءُ.  َمدارُها* َو اضَطَرَب ثِفاهُلا؛ هّْ
هاَدَة ِعنَد لِقايِئ العَُدوَّ ـ َولَو قَد ُحمَّ يل لِقاُؤه} ـ  َو اِل لَوال َرجايِئ الشَّ
َّ َشخَصُت َعنُك فاَل اَطلُبُُك َما اختَلََف َجنوٌب  ُب راِكيب ُث لََقرَّ
كَثَِة  يف  َغناءَ  ال  َّه}  ِان َرّواغنَي.  َحّيادنَي  َعّيابنَي*  َطّعاننَي  َشاٌل؛  َو 
الطَّريِق  َعَ  مَحَلتُُك  لََقد  قوُلبُِك.  اجِتاِع   ِ قِلَّ َمَع  َعَدِدُك 
َِّة* َو مَن  َّت ال هَيِلُك َعَ ِااّل هالٌِك* مَِن استَقامَ فَاِيَل الَجن الواِضِح ال

زَلَّ فَاِيَل النّارِ .
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     120    
 {َو مِن كاَلٍم لَه

ِّمُت َتليَغ الّرِساالِت* َو ِامتامَ الِعداِت* َو مَتامَ الَكِماِت.  اَتِل لََقد ُعل
َو ِانَّ  ـ اوَباُب الُحـكِم َو ِضياءُ االَمِ. ااَل  ـ اَهَل البتَِي  َو ِعنَدان 

 

َو َغنِ َم*  لَِحَق  ةٌ. مَن اََخَذ ِبا  َشائَِع ادّلنِي واِحَدةٌ* َو ُسبَُل} قاِصَ
الَّخاِئُ*  لَهُ  تُذَخُر  لـَِيوٍم  عوَلا  اِْ نَِدمَ.  َو  َضلَّ  َعنا  َوقََف  مَن  َو 

 

اِئُ. َو مَن ال َيَفعُه} حاِضُ لُبِّهِِ فَعازِبُه} َعنهُ اَعَجُ*  َو ُتيلّْ فيِه السَّ
َّقوا انرًا َحرُّها َشديٌد* َو قَعُرها بَعيٌد* َو ِحلَيُها  َو غاِئُه} اوََعزُ. َو ات
َحديٌد* َو َشراُبا َصيٌد. ااَل َو ِانَّ الِّساَن الّصاِلَح َيعَُلُ الُ 

 

تَعايلّْ ِلَمرِء يِف النّاِس* َخريٌ لَه} مَِن املاِل يرِثُه} مَن ال َيَمُده}. 

     121    
 َو مِن خُطبٍَة لَه}  َو قَد قامَ ِالَيِه َرُجٌل 

مِن احَصابِهِِ فَقاَل: َنَيتَنا َعِن الحُكوَمِة 
ُ مَّ اََمَتا ِبا* فَلَم نَدرِ اَيُّ االَم َرنِي اَرَشُد؟  ث

ُ مَّ قاَل:  َق  ِاحديّْ يََديِه َعَ االُخريّْ ث فََصفَّ

بِهِِ  اََمتُُك  حنَي  اَّن  لَو  اِل  َو  اَما  العُقَدَة@  َتََك  مَن  َجزاءُ  ا  هّْ
استََقمُت  فَاِِن  َخريًا*  فيِه  الُ  َيعَُل  ي  الَّ املَكروهِ  َعَ  مَحَلتُُك 
َّمتُُك* َو ِان اَبَيُت تَداَركتُُك* لاَكتَنِ  يُُك َو ِاِن اوَعَججُت وَق َهَ
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دايئ*  اتَنُم  َو  بُِك  اُداِوَي  اَن  يُد  اُر مَن؟  ِايلّْ  َو  ِ َمن؟  ب ِّْكن  ل َو  الُوثيقّْ 

وكَِة* َو ُهَو يَعلَمُ اَنَّ َضلعَها َمعََها. وكَِة ِبلشَّ كَناقِِش الشَّ
َعُة ِباطَشِن  ِ الزنَّ * َو كَلَّ ِوّيِ ا ادّلاِء ادلَّ َ َّ قَد َملَّ اَِطبّاءُ هّْ ُ اَْهللّْ
نَي ُدوعا ِايَل ااِلسالِم فََقِولهُ* َو قََرُؤوا الُقرآَن  ِّ @ انََي الَقومُ الَّ ِك الرَّ
اَوالِدها*  ِايلّْ  الِّقاِح  َولَهُ  هِلوا  َفَ الِجهاِد  ِايَل  ه يجوا  َو  فَاَحكَموهُ* 

 

يوَف امَغاَدها* َو اََخذوا ِبَطراِف االَرِض زَحًفا زَحًفا*  َو َسلَبُوا السُّ

 

وَن ِبالَحياِء* َوال يُعَزَّوَن  َو َصفًّا َصفًّا؛ بَعٌض َهلََك* َو بَعٌض جَنا. ال يُبَشَّ

 

مَِن  البُطوِن  مُخُص  الباُكِء*  مَِن  العُيوِن  ُمهُ   .) لَقيلّْ )اَْ ال َموتّْ  َعِن 
َعّْ  َهِر.  السَّ مَِن  االَلواِن  ُصفُر  عاِء*  ادلُّ مَِن  فاِه  الّشِ ذُبُُل  ياِم*  الّصِ
ُوجوِهِهم َغَبَةُ الخاِشعنَي. اُولّْئَِك ِاخواِن اّلابِهوَن. فََحقَّ لَنا 
يطاَن يَُسّن لَُك  اَن نَظَماَ ِالهَِيم* َو نَعَضَّ االَيِدَي َعّْ فِراقِِهم. ِانَّ الشَّ
ُطُرقَه}* َو ُييُد اَن َيُلَّ ديَُك ُعقَدةً ُعقَدةً* َو يُعِطيَُك ِبلَجماَعِة 
نََفثاـِتهِِ*  َو  َنَغاتِهِِ  َعن  فَاِصفا  الِفنََة.  ِبلُفرقَِة  َو  الُفرَقَة* 

 

ن اَهاها ِالَيُك* َو اعِقولها َعّْ اَنُفِسُك . َّصيَحَة ِممَّ َو اقبوَُلا الن

     122    
َو مِن كاَلٍم لَه}  قالَه} ِلخَوارِِج* 

َو قَد َخَرَج ِايلّْ مُعَسكَِرِه َو ُه مُقموَن
:  َعّْ ِاناكرِ الحُكوَمِة* فَقاَل 

َد َمعَنا ِصّفنَي؟ َفقالوا: مِناّا َمن َشهَِد َو مِناّا َمن لَم َيشَهد.  ُُّك َشِ اـَكُ ل
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َد ِصّفنَي فِرقًَة* َو مَن لَم َيَدها   قاَل: فَامتازوا فِرقَتنَِي* فَليَكُن مَن َشِ

. َو ناَدي الناّاَس، َفقاَل: اَمِسكوا  َِّم كاُلًّ ِمنُك بِكاَلِمهِِ ّْ اـُكَ ل فِرقًَة* َحّ
ِايَلَّ* فََمن نََشدانهُ  َعِن الكاَلِم* َو اَنِصتوا لَِقويل* َو اَقِبولا ِبَفئَِدتُِك 

َشاَدةً فَليَُقل بِِعلِمهِِ فهيا.
ِعنَد  تَقولوا  اَلَم   : قاَل  اَن  ُجملَتِه  مِن  َطويٍل،  بَِكالٍم    َکلََّمُهم  ُثمَّ 

ِاخواُنا  َخديعًَة:  َو  َمكًرا  َو  غيَلً*  َو  حيَلً  املَصاِحَف  َرفِعِهمُ 
ُسبحانَه}*  اِل  كِتاِب  ِايلّْ  اسَتاحوا  َو  ستَقالوان  اِْ ِتَا*  َدوَع اَهُل  َو 
اٌَم  ا  هّْ لَُك:  فَُقُل  َعنُم؟  فيُس  النتَّ َو  ِمنُم  الَقوُل  أُي  فَالرَّ
لُه} َرمحٌَة* َو آِخُره} نَداَمٌة؛  ظاِهُره} امياٌن* َو بِطنُه} ُعدواٌن* َو اَوَّ
الِجهاِد  َعَ  َعّضوا  َو  َطريَقَُك*  الَزموا  َو  َشأنُِك*  َعّْ  فَاَقميوا 
ِان  َو   * اََضلَّ اُجيَب  ِان  نَعََق؛  انِعٍق  ِايلّْ  تَلتَِفوا  َوال  نِبَواِجِذُك* 
ِه الَفعَلُ* َو قَد َراَيُُك اَعَطيُموها. َو اِل  ِ . َو قَد اكتَن هّْ ُتَِك ذَلَّ

 

ََّلِ الُ ذبَنَها. َو َو اِل  َّ فَريَضُتا* َوال مَح لَِئ اَبَيُتا ما َوَجبَت َعَ
فاَرقتُه}  ما  مَليَع*  الِكتاَب  ِانَّ  َو  َّبَُع؛  يُت ي  الَّ َلُمِحقُّ  ِاّن  ِجئُها  ِان 
تبُه}. فَلََقد كُنّا َمَع َرسوِل اِل* َو ِانَّ الَقَل لَيَدورُ َعَ  مُذ حَصِ
)اَْالَقِربِء(* فَما َنداُد َعّْ  اآلبِء َو االنَباِء َو االِخواِن َو الَقرابِت 
ِ الَمِ*  ل تَسلميًا  َو   * الَحّقِ َعَ  مُِضيًّا  َو  اميااًن*  ِااّل  ةٍ  ِشدَّ َو  مُصبَيٍة   ِ

ُكّ
ِاخواَنا  نُقاتُِل  اَصبَحنا  ا  ِانَّ ِّْكنّ ا  ل َو  اجِلاِح.  َمَضِض  َعّْ  َصبًا  َو 
بَِة  الشُّ َو  ااِلوِعجاِج*  َو  الزَّيِغ  مَِن  فيِه  َدَخَل  ما  َعّْ  ااِلسالِم  يِف 
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َّأويِل. فَاِذا َطِمعنا يف َخصَلٍ يَلُمُّ الُ ِبا َشعََثا* َو تَنَدانّْ ِبا  َو الت

َ ما بَيَنا* َرِغبا فهيا* َو اَمَسكنا َعّا ِسواها.  ِايَل البَِقَِّة فِي

     123    
  {َو مِن كاَلٍم لَه

قالَه} اِلحَصابِهِِ يف ساَحِة احَلِب بِِصّفنَي 

الِّقاِء*  ِعنَد  َجأٍش  َربَطَة  نَفِسهِِ  مِن  اََحسَّ  ِمنُك  امٍِئ  اَيُّ  َو 
اَخيِه  َعن  )فَليَذبُب(  فَليَُذبَّ  فََشاًل  ِاخوانِهِِ  مِن  اََحٍد  مِن  ّْي  َوَرا
* فوََل شاءَ  َل ِبا َعلَيِه كَما يَُذبُّ َعن نَفِسهِِ َّت فُّضِ بَِفضِل جَنَدتِِه ال

 

ال ُمقمُ*  يَفوـتُُه  ال  َحثثٌي  طالٌِب  ال َموَت  ِانَّ  ِمثَل}.  لـََجعََل}  الُ 

 

ي نَفُس انِب ايَب  َوال يُعِجُهُ اهلارُِب. ِانَّ اَكَرمَ املَوِت الَقُل@ َو الَّ
َّ مِن ميٍَة َعَ الِفراِش  يِف اَهَوُن َعَ * اَلَلُف َضبٍَة ِبلسَّ طالٍِب ِبَِدهِِ

يف َغريِ طاَعِة اِل. 
تَأخُذوَن  ال  باِب؛  الّضِ كَشيَش  تَِكّشوَن  ِالَيُك  اَنُظُر  اَكَّن  َو  َومِنُه: 

اةُ ِلُمقَِحِم*  َحقًّا* َوال مَتنَعوَن َضـيًما* قَد خُلّيُم َو الطَّريَق* فَانلَّ

 

ِم . َو اهَللـََكُة ِلُمتوََلِّ

     124    
َو مِن كاَلٍم لَه}  يف َحّثِ احَصابِهِِ َعَ الِقاِل 

َّه}  * َو َعّضوا َعَ االَضاِس* فَاِن ُروا الحاِسَ مُوا ادّلارَِع* َو اَّخِ فََقّدِ
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اَمَورُ  َّه}  فَاِن الّرِماِح*  اَطراِف  يف  التَووا  َو  اهلاِم؛  َعِن  يوِف  ِلسُّ اَنبّْ 

 

َو اَسكَُن ِلُقولِب؛  َّه} اَربَُط ِلَجأِش*  فَاِن وا االَبصاَر  َِّة؛ َو غُضُّ ل ِالَِسن

 

مُتيولها  فاَل  راَيَُك  َو  ِلَفَشِل.  اَطَرُد  فَاِنَّه}  االَصواَت*  اَميُوا  َو 

 

ماَر  وّلها* َوال َتعَولها ِااّل ِبَيدي ُشجعانُِك* َو املانِعنَي اّلِ َوال ُتِ

 

نَي َيُّفوَن ِباايِتِم*  ُ الَّ ِمنُك* فَاِنَّ الّصاِبنَي َعّْ ُنوِل الَحقائِِق ُه

 

َعنا  َيَاَخَّروَن  اَماَمها؛ال  َو  َوراءَها*  َو  َحفافهَيا*  يَكنَتِفوَنا:  َو 

 

قِرنَه}*  اُمٌؤ  اَجَزاَ  فـَيُفِردوها.  َعَ  موَن  َيََقدَّ َوال  فَيُسِلموها* 
َعلَيِه  فَيَجَتِمَع  اَخيِه  ِايلّْ  قِرنَه}  يَِك  لَم  َو   * نِبَفِسهِِ اَخاهُ  آيسّْ  َو 
 * العاِجَلِ َسيِف  مِن  َفَررُت  لَِئ  اِل  اي مُ  َو  اَخيِه.  قِرُن  َو  قِرنُه} 

 

نامُ  السَّ َو  العََرِب*  هَلامـيُم  اتَنــُم  َو  اآلِخَرِة*  َسيِف  مِن  تَسلَموا  ال 
َو العاَرالبايِقَ.  ال اّلزِمَ*  لَّ  َموِجَدَة اِل* َو الُّ االَعَظمُ. ِانَّ يِف الِفرارِ 
بنََي  َو  بَينَه}  )َمجوٍب(  * َوال َمجوزٍ  لَغرَيُ َميٍد يف ُعُِرهِِ ِانَّ الفارَّ  َو 
اَطراِف  َتَ  َُّة  لَجن اَْ املاءَ؟  ُد  َيِ مآِن  اَكلظَّ اِل  ِايَل  الّرائُِح  مَِن   . َيِمهِِ
(* َو اِل اَلاَن اَشَوُق ِايلّْ لِقاِئِم  ليَومَ ُتيَل االَخبارُ )اَْالَخيارُ العَوايِل* اَْ
َّ فَاِن َردُّوا الَحقَّ فَافُضض َجاَعَتُم* َو َشتِّت  ُ ِمنُم ِايلّْ ِدايرِِهُ. اَْهللّْ
دوَن  َمواِقِفِهم  َعن  َيولوا  لَن  ُم  ِانَّ ِبَطاايُه.  اَبِسُلم  َو  َكَِمَتُم* 
يُطيُح  َو  اهلامَ  يَفِلُق  َضٍب  َو  َّسي مُ؛  الن ِمنُمُ  يرَخُُج  ِدراٍك  َطعٍن 
ِبل َمناِسِ  ُيَموا   ّْ َحّ َو  االَقدامَ؛  َو  واِعَد  السَّ ُيِدرُ  َو  الِعظامَ 
(؛  لَجالِئُ تَتَبعَُها املَناِسُ؛ َو ُيَجوا ِبلكَتاِئِ تَقفوَها الَحالِئُ )اَْ
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ّْ تَدَعَق الخُيوُل  ُ الخَميُس َيولهُ الخَميُس؛ َو َحّ َّ ِبِالِدِه ّْ يرَُج َو َحّ

ِِبِم َو َمسارِِحِهم.  يف َناِحِر اَرِضِهم* َو ِبَعناِن َمسار
اَقول: الدعق: الدق، اَي تدق الخيول بحوافرها اَرضهم. و نواحر اَرضهم: 

متقابالتها. و يقال: منازل بني فالن تـتناحر، اَي تتقابل. 
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كمِي  َو مِن كاَلٍم لَه}  يِف اتلَّ

ُهَو  ا  ِانَّ الُقرآُن  ا  َ هّْ الُقرآَن.  َحكَّمنَا  ا  ِانَّ َو  الّرِجاَل*   ِ حُنَّكِ لــَم  ِااّن 
َّتنَِي* ال َيِطُق بِِلساٍن* َوال بُدَّ لَه} مِن َتُجاٍن.  ف َخطٌّ َمستورٌ بنََي ادلَّ
بَيَنَا   َ حُنَّكِ اَن  ِايلّْ  الَقومُ  َدعااَن  َ ّما  ل َو  الّرِجاُل.  َعنهُ  َيِطُق  ا  ِانَّ َو 
* َو قَد  َ َعن كِتاِب اِل ُسبحانَه} َو تَعايلّْ الُقرآَن لَم نَكُِن الَفريَق ال ُمتََويّلِ
قاَل الُ ُسبحانَه}: »فَاِن َتازَعُت يف َش ٍء فَُرّدوهُ ِايَل اِل َو الرَّسوِل« 

 

نَأخَُذ  اَن  الرَّسوِل  ِايَل  َردُّه}  َو   * بِِكتابِهِِ حَنُكَ  اَن  اِل  ِايَل  فََردُّه} 
 * بِهِِ النّاِس  اََحقُّ  فَنَحُن  اِل*  كِتاِب  يف  دِق  ِبلّصِ ُحِكَ  فَاِذا  ؛  َّتِهِِ بُِسن
َِّة َرسوِل اِل* فَنَحُن اََحقُّ النّاِس َو اَوالُه ِبا.  َو ِان ُحِكَ بُِسن

 

ا فَعَُل  كمِي؟ فَاِنَّ َو اَّما وَقلُُك: لَِم َجعََل بَينََك َو بَيَنُم اََجً يِف اتلَّ
ِه  ِ َ العالِمُ ؛َو لَعَلَّ اَل اَن يُصِلَح يف هّْ َ الجاِهُل* َو يَتَثَبَّ ّْلَِك لِيَتَبنَيَّ ذ
 ِ َ نيُّ ِه االُمَِّة؛ َوال تُؤَخُذ ِبـَك ـظاِمها* فَتَعَجَل َعن َت ِ اهلُدنَِة اََم هّْ

 . ِل الَغِّ * َو َتقاَد اِلَوَّ الَحّقِ
ِانَّ اَفَضَل النّاِس ِعنَد اِل مَن اكَن العََمُل ِبلَحّقِ اََحبَّ ِالَيِه ــ َو ِان 
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نََقَصه} َو كََرثَه} ـ مَِن الباِطِل َو ِان َجرَّ ِالَيِه فائَِدةً َو زاَده}. فَانََي ُياهُ 
ستَِعّدوا ِلَمسريِ ِايلّْ وَقٍم َحياريّْ َعِن الَحّقِ  بُِك َو مِن انََي اُتِيُتُم @ اِْ
* ُجفاةٍ َعِن الِكتاِب*  ال ُيِصونَه}* َو موزَعنَي ِبلَجورِ ال يَعِدلوَن بِهِِ
زِعٍّ  زَوافِِر  َوال  ِبا*  يُعلَُق  وِبيَثَقٍة  اتَنُم  ما  الطَّريِق.  َعِن  نـُكٍُب 
يُعتََصمُ ِالهَيا. لَِبئَس ُحّشاُش انرِ احَلِب اتَنُم@ اُّفٍ لَُك@ لََقد لَقُت 
ِصٍق  اَحرارُ  فاَل  ااُنجيُك*  َيمًا  َو  ااُنديُك  َيمًا  َبًحا*  ِمنُك 

اِء.  ِعنِد النِّداِء )اَْلِّقاِء(* َوال ِاخواُن ثَِقٍة ِعنَد انلَّ
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َّسِويَِة يِف العَطاِء  َ ّما وعِتَ َعَ الت  َو مِن كاَلٍم لَه}  ل

ََّص ِبلَجورِ فميَن ُولّيُت َعلَيِه@  )اَتَأُمونَن( اَن اَطُلَ الن اَتَأُموّن 
لَو  جَنًما@  ماِء  السَّ يِف  جَنمٌ  اَمَّ  ما  َو  َسريٌ*  َسََر  ما  بِهِِ  اَطورُ  ال  اِل  َو 
ِانَّ  َو  ااَل  اِل.  ماُل  املاُل  َا  ِانَّ َو  فَكَيَف  بَيَنُم*  تُي  لََسوَّ يل  املاُل  اكَن 
هِِ َتذيٌ َو ِاساٌف* َو ُهَو َيفَُع صاِحبَه} يِف  ِاعطاءَ املاِل يف َغريِ َحّقِ
ينا َو يََضعُه} يِف اآلِخَرِة* َو يُكِرمُه} يِف النّاِس َو هُينيُه} ِعنَد اِل.  ادلُّ
ِااّل َحَرَمهُ  هِِ َوال ِعنَد َغريِ اَهِلِِ  لَم يََضِع اُمٌؤ مالَه} يف َغريِ َحّقِ َو 
َّعُل َيمًا فَاحتاَج ِايلّْ  َّت بِِه الن الُ ُشكَرُه* َو اكَن لِغرَيِهِِ ُودُُّه. فَاِن زَل

م فََشُّ َخليٍل )َخدنٍي( َو ااَلَمُ َخدنٍي . َ ِتِ َمعون
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َو مِن كاَلٍم لَه} قالَه} ِلخَوارِِج اَيًضا 

ِّولَن  تَُضل فَِلَم  َضلَُل*  َو  اَخَطأُت  اَّن  َتُعوا  اَن  ِااّل  اَبَيُتم  فَاِن 
روَنُم  ٍد  بَِضاليل* َو تَأخُذوَنُم ِبََطيئ* َو تُكَّفِ عامََّة اُمَِّة ُمَمَّ
لَباءَِة(  بُِذنيب@ ُسيوفُُك َعّْ وَعاتِِقُك تََضعوَنا َمواِضَع الُبِء )اَْ

قِم* َو َتلِطوَن مَن اَذَنَ ِبَن لَم يُذِن.  َو السُّ
َصيّلّْ   َّ ُث املُحَصَن*  الّزاِنَ  َرَجَم    اِل  َرسوَل  اَنَّ  َعِلمُت  قَد  َو 
مرياثَه}  َورََّث  َو  لقائَِل(  )اَْ القاتَِل  قَتََل  َو  اَهَل}؛  َورَّثَه}   َّ ُث َعلَيِه* 
َّ قََسَم َعلهَِيما  اَهَل}؛ َو قََطَع الّسارَِق َو َجَلَ الّزاِنَ َغريَ املُحَصِن* ُث
 بُِذنِبِم*  فَاََخَذُه َرسوُل اِل  َو نَكََحا املُسِلماِت؛  مَِن اليَف ِء* 

 

َو اَقامَ َحقَّ اِل فهِيم* َو لَم مَينَعُهم َسَمُهم مَِن ااِلسالِم* َو لَم يرُخِج 
يطاُن  ُ مَّ اتَنُم ِشارُ النّاِس* َو مَن َريمّْ بِِه الشَّ ث  . اَساءَُه مِن بنَِي اَهِلِِ
مُفِرٌط  ُمِبٌّ  ِصنفاِن:  يِفَّ  َسهَيِلُك  َو  تَهه}.  بِهِِ  َب  َضَ َو  َماِميَه}* 
* َو مُبِغٌض مُفِرٌط يَذَهُ بِِه البُغُض  يَذَهُ بِِه الُحبُّ ِايلّْ َغريِ الَحّقِ
فَالَزموهُ*  االَوَسُط  َّ َمُط  الن حااَل{  يِفَّ  النّاِس  َخريُ  َو   * الَحّقِ َغريِ  ِايلّْ 

 

واَد االَعَظِم فَاِنَّ يََد اِل َمَع الَجماَعِة. َو ِااّيُك َوالُفرقََة. َوالَزمُوا السَّ
ااَل  ِئ.  ِ ّلِ ل الغمََنِ  مَِن  الّشاذَّ  اَنَّ  كَما  يطاِن*  ِلشَّ النّاِس  مَِن  الّشاذَّ  فَاِنَّ 
ا  فَاِنَّ  . هِِ ِ هّْ ِعاَمت  َتَ  اكَن  لَو  َو  فَاقتوُلهُ*  عارِ  الّشِ ا  َ هّْ ِايلّْ  َدعا  مَن 
ُ ميا ما اَماَت الُقرآُن*  َ الَحكَماِن لـُِيحيِيا ما اَحيَا الُقرآُن* َو ي ُحّكِ
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اَن  َجرَّ فَاِن  َعنهُ.  ااِلفِتاُق  ِاماَتُهُ  َو  َعلَيِه*  ااِلجِتاُع  ِاحياُؤهُ  َو 
ـ  ـ ال اَب لَُكـ  َعوان. فَلَم آِتـ  ُه ِالنَيَا اتَّ َعناُه* َو ِان َجرَّ الُقرآُن ِالهَِيمُ اتَّ

 

َ َمَع  اجت َا  ِانَّ َعلَيُك*  َّستُه}  لَب َوال  اَمُِك*  َعن  َختَلتُُك  َوال  برُجًا* 
اَي الُقرآَن  َرأُي َملَئُِك َعَ اختِيارِ َرُجلنَِي* اََخذان َعلهَِيما ااَّل َيَعَدَّ
َهواُهما  الَجورُ  اكَن  َو   * ُيِصانِهِِ ُهما  َو  الَحقَّ  َتاََك  َو  َعنهُ*  فَتاها 
فََمَضيا َعلَيِه. َو قَد َسبََق استِثاُؤان َعلهَِيما ــ يِف الحُكوَمِة ِبلعَدِل* 

مِد ِلَحّقِ ــ سوءَ َرأهِيِما* َو َجوَر ُحكِمِهما.  َو الصَّ
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َو مِن كاَلٍم لَه}  فميا ُيِبُ بِهِِ َعِن ال َمالِحِم ِبلبََصِة 
غُبارٌ  لَه}  يَكوُن  ال  ي  الَّ ِبلَجيِش  ساَر  قَد  َو  بِهِِ  اَكَّن  اَحنَُف*  اي 
االَرَض  ُي ريوَن  َخيٍل.  مَحَحَمُة  َوال  لُُجٍم*  قَعَقَعُة  َوال  لََجٌب*  َوال 

َّعاِم.  ا اَقدامُ الن ِبَقداِمِهم اَكَنَّ
 :  نج. ُثمَّ قاَل قال الشريف يومئ بذلك اِلي صاحب الزاّ

اَجنَِحٌة  هَلا  َّت  ال ال ُمَزخَرفَِة  ادّلورِ  َو  ِة*  العاِمَ لِِسكَـِكُكُ  َويٌل 
نَي  * مِن اُولّْئَِك الَّ ُ كرََخاطي ِم اليِفََلِ ُّسورِ* َو َخراطمي اَكَجنَِحِة الن
ِلَوجِهها*  ينا  ادلُّ اكبُّ  اََن  غاِئُُهــم.  يُفَقُد  َوال  قَتيُلُم*  ُيَدُب  ال 

 

َو قاِدرُها بَِقدرِها* َو انِظُرها بِعَيِنها.
قَُة*  ال ُمَطرَّ ال َمجانُّ  ُوجوَهُهمُ  اَكَنَّ  وَقمًا  ِالهَِيم(  )اَنُظُر  اَراُه  اَكَّن 
يَكوُن  َو  الِعتاَق.  الخَيَل  يَعتَِقوَن  َو  ادّلياَج*  َو  َق  َ السَّ يَلبَسوَن 
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ّْ مَيِشَ املرَجوُح َعَ ال َمقوِل* َو يـَكوَن  نُهاَك استرِحارُ قَتٍل َحّ

ال ُمفِلُ اَقَلَّ مَِن ال َمأسورِ. 
 ، َفقاَل لَه َبعُض اَصحابِه: لََقد اُعطيت يا اَميَرال ُمؤمِنيَن! ِعلَم الَغيِب َفَضِحَك

 

ُجِل، َو کاَن َکلبًيا:  َو قاَل لِلرَّ

ِعلــٍم.  ذي  مِن  ُّمٌ  تَعَل ُهَو  ا  ِانَّ َو  َغيٍب*  بِِعلِم  ُهَو  لَيَس  كٍَل*  اَخا  اي 

 

: »ِانَّ  َدهُ الُ ُسبحانَه} بَِقولِهِِ ا ِعلمُ الغَيِب ِعلمُ الّساَعِة* َو ما َعدَّ َو ِانَّ

 

االَرحاِم*  يِف  ما  يَعلَمُ  َو  الغَيَث*  ُ زَنُِّل  ي َو  الّساَعِة*  ِعلمُ  ِعنَده}  اَل 
اَرٍض  ِبَّيِ  نَفٌس  تَدري  ما  َو  َغًدا*  تَكِسُب  ماذا  نَفٌس  تَدري  ما  َو 
 * اَواُنيثّْ ذـََكٍر  مِن  االَرحاِم  يِف  ما  ُسبحانَه}  الُ  فَيَعلَمُ  مَتوُت...«؛ 

 

َو قَبيٍح اَو َجيٍل* َو َسِخٍّ اَو َبيٍل* َو َشيِقٍّ اَو َسعيٍد* َو مَن يَكوُن 
ي  َِّبيّ نَي ُمافًِقا. فَهّْذا ِعلمُ الغَيِب الَّ يِف النّارِ َحَطبًا اَو يِف الِجناِن ِل

 

ََّمنِه*  ََّمهُ الُ نَِبيَّه}  فَعَل ّْلَِك فَِعلمٌ َعل ال يَعلَُمه} اََحٌد ِاالَّ الُ* َو ما ِسويّْ ذ

 

َو َدعا يل ِبَن يَِعيَه} َصري* َو تَضَطمَّ َعلَيِه َجواِن )َجواريِح(.

     129    
نِي َو املاَكيِل   َو مِن خُطبٍَة لَه}  يف ِذكِر ال َمواز

ولَن*  ُمَؤجَّ اَثِوايءُ  ــ  ينا  ادلُّ ِه  ِ هّْ مِن  تَأمُولَن  ما  َو  ــ  َُّك  ِان اِل*  ِعباَد 

 

َو َمديوَن مُقََضوَن: اََجٌل َمنقوٌص* َو َعٌَل َمفوٌظ. فَُربَّ داِئٍ 
مَُضيٌَّع* َو رُبَّ اكِدٍح خاِسٌ. َو قَد اَصبَحُت يف زَمٍَن ال َيداُد الخرَيُ 
َهالِك  يف  يطاُن  الشَّ َواَل  ِاقبااًل*  ِااّل  فيِه   ُّ الشَّ َواَل  ِادبرًا*  ِااّل  فيِه 
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َمكيَدتُه}*  ت  عَ مَّ َو  تُه}*  ُعدَّ َقِوتَي  اَواٌن  فَهّْذا  َطَمعًا.  ِااّل  النّاِس 

 

فَهَل  النّاِس*  مَِن  ِشئَت  َحيُث  بَِطرفَِك  ِضب  اِْ فَريَستُهُ.  اَمكَنَت  َو 
َل نِعَمَة اِل كُفًرا*  ًّا بَدَّ )َتُظُر( ِااّل فَق ريًا ياُكبُِد فَقًرا* اَو َغِن ُتِصُ 
َعن  ِبُذُنِهِِ  اَكَنَّ  ًدا  مَُتَمّرِ اَو  َوفًرا*  اِل  ِبَّقِ  ابُلَل  ََذ  اتَّ َبياَل{  اَو 
َسِع ال َمواِعِظ َوقًرا@ انََي اَخيارُُك َو ُصلَحاُؤُك@ َو انََي اَحرارُُك 
َ زَنِّهوَن  م* َو ال ُمت َو ُسَحاُؤـُكم@ َو انََي ال ُمتََوّروِعَن يف َمـكاِسِبِ
َِّة*  يِن ادلَّ ينَا  ادلُّ ِه  ِ هّْ َعن  َجيعًا  َظعَنوا  قَد  لَيَس  اَ  ِهم@  َمذابِهِ يف 
ِااّل  تَلتيَق  ال  ُحثالٍَة  يف  ِااّل  خُِلقُم  َهل  َو  َصِة*  ال ُمنَّغِ العاِجَلِ  َو 
َ  »ِااّن ِلِ  ستِصغارًا لَِقدرِِه* َو ذَهاًب َعن ِذكِرِه@ ف َفاِن* اِْ بَِذّمِِهمُ الشَّ
زاِجٌر َوال   *ٌ مُغرَّيِ مُنِكٌر  فاَل  الَفساُد«  »َظَهَر  راِجعوَن«*  ِالَيِه  ِااّن  َو 

 

* َو تَكونا  ذا ُتيدوَن اَن ُتاِورُوا اَل يف دارِ قُدِسهِِ ُمَدِجٌر. اَفَِبّْ
ُتاُل  َوال   * َّتِهِِ َجن َعن  الُ  ُيَدُع  ال  َه هياَت@  ِعنَده}؟  اَولِيائِهِِ  ازََعَّ 

 

لَه}*  التّارِكنيَ  ِبل َمعروفِ  . لََعنَـ الُ اآلمِ رنَي  ِااّل بِطاَعتِهِِ َمضاتُه} 
@ َوالنّاهنيَ َعنِ ال ُمنكَِرالعاِملنَي بِهِِ

     130    
بََذِة  َ ّما اُخِرَج ِايَل الرَّ َو مِن كاَلٍم لَه}  اِليَب ذَّرٍ َرمِحَهُ الُ ل

* فَارُج مَن َغِضبَت لَه}. ِانَّ الَقومَ خافَك  ََّك َغِضبَت ِلِ ِان اي اَب ذَّرٍ* 
خافَك  ما  اَيدهِيم  يف  فَاتُك  ديَِك*  َعّْ  َوِخفَُهم  ُديناُه*  َعّْ 
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ِايلّْ  اَحَوَجُهم  فَما  َعلَيِه؛  ِخفَُهم  ِ ما  ب ِمنُم  اهُرب  َو  َعلَيِه* 
َغًدا*  الّراِبُح  مَِن  َستَعلَمُ  َو  َمنَعوَك@  َعّا  اَغناَك  ما  َو  َمنَعَتُم*  ما 

 

اكتَنا  االََرضنَي  َو  ماواِت  السَّ اَنَّ  لَو  َو  ا(.  ً )خُسَّ ًدا  ُحسَّ  ُ االَكَث َو 
ََّك  َّيَق اَل* لََجعََل الُ لَه} ِمنُما َمرخًَجا* ال يُؤنَِسن َّ ات َعّْ َعبٍد َرتًقا* ُث
ََّك ِاالَّ الباِطُل* فوََل قَِبَل ُديناُه اَلََحبّوَك*  * َوال يِحَشن ِاالَّ الَحقُّ

َو لَو قَرَضَت ِمنا اَلَمَّنوَك .

     131    
 {َو مِن كاَلٍم لَه

ةُ اَبداُنُم*  لّشاِهَ ُّفوُس ال ُمختَِلَفُة* َو الُقولُب ال ُمتََشتِّتَُة* اَْ ُهَا الن اَيَّ
َعنهُ  َتِفروَن  اتَنُم  َو  الَحّقِ  َعَ  اَظاَرُُك  ُعقوهُلُم*  َعنُم  الغاِئَُة  َو 
َساَر  بُِك  اَطلََع  اَن  َههاَت  االََسِد؛  َووَعَعِة  مِن  ال ِمعزيّْ  نُفوَر 
ي  َّه} لَم يَكُِن الَّ ََّك تَعلَمُ اَن َّ ِان ُ . اَْهللّْ العَدِل* اَو اُقي َم اوِعجاَج الَحّقِ
الحُطاِم*  فُضوِل  مِن  َش ٍء  الِتاَس  َواَل  ُسلطاٍن*  يف  مُنافََسًة  ِمنّا  اكَن 

 

ِّْكن لَِنَِد املَعالَِم مِن ديَِك* َو نُظِهَر ااِلصالَح يف باِلِدَك* فَيَأمََن  َو ل
َلُ مِن ُحدوِدَك. ال َمظولموَن مِن ِعباِدَك* َو تُقامَ ال ُمعَطَّ

َرسوُل  ِااّل  يَسِبقن  لَم  اَجاَب*  َو  َسَِع  َو  ااَنَب*  مَن  ُل  اَوَّ ِاّن   َّ ُ اَْهللّْ
الوايِلَ  يـَكوَن  اَن  يَنبَغ  ال  َّه}  اَن َعِلمُت  قَد  َو  الِة*  ِبلصَّ   اِل 
املُسِلمنَي  ِاماَمِة  َو  االَحاكِم  َو  ال َمغانِ ِم  َو  ماِء  ادّلِ َو  الُفروِج  َعَ 
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 * ِبَهِلِِ ُم  فَيُِضلَّ الجاِهُل  َواَل  َنَمتُه}*  م  اَمواهِلِ يف  فَتَكوَن  ابَليُل* 
َوِل  ِ لُّ ل )اَْلجائُِف(  الحائُِف  َواَل   * ِبَفائِهِِ فَيَقَطعَُهم  الجايف  َواَل 
ِبلحُقوِق*  فَيَذَهَ  الُحِك  يِف  املُرتَش  َواَل  وَقٍم*  دوَن  وَقمًا  َِّخَ  فََي

َِّة فهَُيِلَك االُمََّة . ن ُل ِلسُّ َويَِقَف ِبا دوَن ال َمقاِطِع* َواَل ال ُمعَّطِ

     132    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

لباِطُن لُِكِّ  * َو َعّْ ما اَبيلّْ َو اتبيََل. اَْ حَنَمُده} َعّْ ما اََخَذ َو اَعيطّْ
دورُ* َو ما َتوُن  ِ ما تُِكنُّ الصُّ لعالِمُ ب ةٍ* اَْ ٍَّة* َو الحاِضُ لُِكِّ َسرَي َخيِف
يُّه}(  ًدا  جَنبيُه} )جَنِ العُيوُن. َو َنَُد اَن ال ِالَّْه َغريُه}* َو اَنَّ ُمَمَّ

ُّ ااِلعالَن* َو الَقُل الِّساَن.  َو بَعثيُه}* َشاَدةً ُيافُِق فهيَا الّسِ
َِّعُب* َو الَحقُّ اَل الكَِذُب. َو ما ُهَو ِاالَّ  َّه} َو اِل الِجُّ اَل ال َو منها: فَاِن

مِن  النّاِس  َسواُد  ََّك  ن يَغُرَّ فاَل  حاديِه.  اَعََل  َو  داعيِه*  اَسََع  املَوُت 
نَفِسَك. َوقَد َراتََي مَن اكَن قَبلََك ِممَّن َجََع املاَل َو َحِذَر ااِلقالَل* 
َو اَمَِن العَواقَِب ـ طوَل اََمٍل َو استِبعاَد اََجٍل ـ كَيَف َنََل بِِه املَوُت 
* َممواًل َعّْ اوَعاِد ال َمنااي  * َو اََخَذه} مِن َمأَمنِهِِ فَاَزَعَه} َعن َوَطنِهِِ
َيَعاطيّْ بِِه الّرِجاُل الّرِجاَل* مَحاًل َعَ املَناكِِب َو ِامسااًك ِبالاَنِمِل. 
يَبنوَن َمشيًدا* َو َيَمعوَن كَث ريًا@  َو  نَي يَأمُولَن بَعيًدا*  اَما َراَيُمُ الَّ
رًا ؛ َو صاَرت اَمواهُلُم  كَيَف اَصبَ َحت ُبوُتُم قُبورًا* َو ما َجَعوا وب
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ِلوارِثنَي* َو اَزواُجُهم لَِقوٍم آَخرنَي؛ ال يف َحَسنٍَة َييدوَن* َوال مِن 

َّقويّْ قَلبَه} َبَّزَ مََهُل}* َو فازَ َعَُل}.  ٍَة يَستَعِتوَن@ فََمن اَشعََر الت َسئّيِ
لَُك  ُتلَق  لَم  ينا  ادلُّ فَاِنَّ  َعََلا؛  َِّة  ِلَجن اعوَلا  َو  َه بََلا*  فَاهَتوِلا 
دارِ  ِايلّْ  االَعاَل  ِمنَا  دوا  لَِتَوَّ َمازًا  لَُك  خُِلَقت  بَل  مُقاٍم*  داَر 
ِلّزِايِل )ِلزَّواِل(. هوَر  وُبا الظُّ الَقرارِ. فَكونا ِمنا َعّْ اَوفازٍ؛ َو قَّرِ

     133    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

ماواُت  السَّ ِالَيِه  قََذفَت  َو  ِبَزِمَِّتا*  ِِّخَرةُ  اال َو  ينا  ادلُّ لَهُ  انقاَدت  َو 
االَشجارُ  اآلصاِل  َو  ِبلغُُدّوِ  لَه}  ت  َسَجَ َو  َمقاليَدها*  االََرضوَن  َو 
ةُ* َو قََدَحت لَه} مِن قُضباِنَا النّ رياَن ال ُمضئيََة* َو آَت اُُكَها  النّاِضَ

بَِكِماتِِه الثِّ مارُ اليانِعَُة. 
منها: َو كِتاُب اِل بنََي اَظُهِرُك انِطٌق ال يَعيا لِسانُه}* َو بتٌَي ال ُتَدمُ 

اَراكنُه}* َو زِعٌّ ال ُتَزمُ اوَعانُه}. 
فََقيّفّْ  االَلُسِن*  مَِن  َتازٍُع  َو  الرُُّسِل*  مَِن  َةٍ  فَت حنِي  َعّْ  اَرَسَل}  منها: 

نَي َعنُه*  بِِه الرُُّسَل* َو َخَتَم بِِه الَويَح* فَجاَهَ يِف اِل ال ُمدِب

 

 . َو العاِدلنَي بِهِِ
َوراءَها  ِمّما  ُيِصُ  ال   * االَعمّْ بََصِ  مُنتَهّْ  ينا  ادلُّ َّ َما  ِان َو  منها: 

فَالبَصريُ  اَنَّ ادّلاَر َوراءَها.  َو يَعلَمُ  َيُفُذها بََصُه}*  َو البَصريُ  َشئيًا* 
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دٌ*  مَُتَّوِ ِمنا  البَصريُ  َو  شاِخٌص.  ِالهَيا  َواالَعمّْ  شاِخٌص*  ِمنا 

 

دٌ. َو االَعمّْ هَلا مَُتَّوِ
ِمنهُ  يَشبَُع  صاِحبُه}  ياَكُد  َو  ِااّل  َش ٍء  مِن  لَيَس  َّه}  اَن اعلَموا  َو   منها: 

ِ َمزِنلَِة  ّْلَِك ب ا ذ ُد يِف املَوِت راَحًة. َو ِانَّ َّه} ال َيِ } ِاالَّ الَحياَة فَاِن َو يَ َملُّ
َّت ِهَ َحياةٌ ِلَقِل ال َمّيِِت* َو بََصٌ ِلعَنِي العَمياِء* َو َسٌع  الِحكَمِة ال
الَمُة.  السَّ َو   { ـكُ لُّ الِغنّْ  فهيَا  َو  مآِن*  ِلظَّ رِيٌّ  َو  ّماِء*  الصَّ ِ الُذُِن  ل
َيِطُق  َو   * بِهِِ تَسَمعوَن  َو   * بِهِِ َتِطقوَن  َو   * بِهِِ ُتِصوَن  اِل  كِتاُب 
اِل*  يِف  َيتَِلُف  َوال  بَعٍض*  َعّْ  بَعُضه}  َيَُد  َو  ِبَعٍض*  بَعُضه} 

 

فِيَ ما  الِغّلِ  َعَ  اصَطلَحُتم  قَِد  اِل.  َعِن  بِصاِحِبهِِ  ُيالُِف  َوال 
نََبَ ال َمرعيّْ َعّْ ِدَمنُِك. َو تَصافَيُم َعّْ ُحّبِ اآلماِل*  َو  بَينَُك* 
َو تَعاَديُم يف كَسِب االَمواِل. لََقِد اسَتامَ بُِكُ الخَبثُي* َو اتهَ بُِكُ 

الغُرورُ* َو الُ املُستَعاُن َعّْ نَفس َو اَنُفِسُك. 

     134    
َو مِن كاَلٍم لَه} َو قَد شاَوَره}

 ُعَُر نُب الخَّطاِب يِف اخُلوِج ِايلّْ زَغِو الّروِم نِبَفِسهِِ

العَوَرِة؛  َستِ  َو  الَحوزَِة*  ِبزِعازِ  ادّلنِي  ا  َ هّْ اِلَهِل  الُ   َ َتَكَّ قَد  َو 
قَليٌل  ُه  َو  َمنَعَُهم  َو  يَنَتِصوَن*  ال  قَليٌل  ُهم  َو  ُه*  نََصَ ي  الَّ َو 

 

ا العَُدّوِ  َ )تَسريُ( ِايلّْ هّْ ََّك َمتّْ تَِس  »يَحٌّ ال مَيوُت«. ِان ال مَينَتِعوَن؛ 
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نِبَفِسَك* فَتَلَقُهم فنَُتكَب* ال تَكُن ِلُمسِلمنَي اكنَِفٌة )كَهَفٌة( دوَن 
اَقيصّْ باِلِدِه. لَيَس بَعَدَك َمِجٌع َيِجعوَن ِالَيِه. فَابعَث ِالهَِيم َرُجً 
َّصيَحِة* فَاِن اَظَهَر الُ فَذاَك  ًب* َو احِفز َمعَه} اَهَل الباَلِء َو الن َ ِمرح

* كُنَت رِداً ِلّاِس َو َمثابًَة ِلُمسِلمنَي . * َو ِان تَكُِن االُخريّْ بُّ ما ُتِ
     135    

َو مِن كاَلٍم لَه}  َو قَد َوقَعَت مُشاَجَرةٌ بَينَه} 
َو بنََي ُعمثاَن فَقاَل ال ُمغريَةُ نُب االَخنَِس لِعمُثاَن: 

ٌّ ِلُمغريَِة:  ااََن اَكيفكَه}* فَقاَل َعِ
اتََن  فَرَع*  َوال  هَلا  اَصَل  ال  َّت  ال ِة  ـَجَر الشَّ َو   * االَب َتِ  َّعنِي  ال اَينَب 
اتََن  مَن  قامَ  َوال  ه}*  انِصُ اتََن  مَن  الُ  اََعزَّ  ما  اِل  َفَ  تَكيفن؟ 
اَبيَق  فاَل  َجهَدَك*  ابلُغ  ثُمَّ  َناَك*  الُ  اَبعََد  َعنّا  اُْخُرج  مُِنُضهُ. 

 

الُ َعلَيَك ِان اَبَقَت @
     136    
 {َو مِن كاَلٍم لَه

ِاّن  واِحًدا.  اَُمُك  َو  اَمي  لَيَس  َو  فَلتًَة*  ِااّيَي  َبعَتُُك  تَكُن  لَم 
يُدُك ِلِ َو اتَنُم ُتيدونَن اِلَنُفِسُك.  اُر

ال َمظولمَ  اَلُنِصَفنَّ  اِل  اي مُ  َو  اَنُفِسُك*  َعّْ  اَعنيون  النّاُس*  َا  اهَيُّ
الَحّقِ  َمنََل  اَورَِده}   ّْ َحّ  * بزِِخاَمتِهِِ الّظالــَِم  َواَلوَقَدنَّ   * ظال ِِمهِِ مِن 

 

َو ِان اكَن اكرًِها .
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     137    

َ ريِ  َو مِن كاَلٍم لَه}  يف َمعنّْ َطلَحَة َو الزُّب

ُم  َّ مُنكًَرا* َوال َجعَولا بَين َو بَيَنُم نِصًفا* َو ِانَّ َو اِل ما اَنكَروا َعَ
َشريكَُهم  كُنُت  فَاِن  َسَفكوهُ*  ُه  َدمًا  َو  َتَكوهُ*  ُه  َحقًّا  لـََيطلُبوَن 
ِلبَُة ِااّل  فيِه* فَاِنَّ هَلُم نَصبَيُهم ِمنهُ* َو ِان اكنا َولوهُ دون فََما الطَّ
لَبَصريَت  َميع  اَنُفِسِهم.ِانَّ  َعّْ  َلُحكُ  م  َعدهِلِ َل  اَوَّ ِانَّ  َو  قِبََلُم. 
لنّاكِثَُة( فهيَا الَحَماُ  )اَْ ا َلِفَُة الباِغيَُة  َّ. َو ِانَّ ما لَبَسُت َوال لُِبَس َعَ

 

بَُة ال ُمغِدفَُة؛ َو ِانَّ االََم لَواِضٌح؛ َو قَد زاَح الباِطُل  ُة* َو الشُّ َو الُحمَّ

 

هَلُم  اَلُفِرَطنَّ  اِل  اي مُ  َو   . َشغَِبهِِ َعن  لِسانُه}  انَقَطَع  َو   * نِصابِهِِ َعن 
* َوال يَعُبّوَن بَعَده} يف َحٍس@  َحوًضا ااََن ماِتُه}* ال يَصُدروَن َعنهُ ِبِّيٍ
تَقولوَن:  اَوالِدها*  َعّْ  ال َمطافيِل  العوِذ  ِاقباَل  ِايَلَّ  فَاَقبَلُت  منه:  و 

يَدي  انزََعتـكُم  َو  َ َسطتُوها*  فَب ـَكيّف  قَبَضُت  البَيعََة@  لبَيعََة  اَْ
فَجاذتَبُموَها. 

َّ ؛  َ النّاَس َعَ ُما قََطعان َو َظلَمان* َو نَكَ ثـا َبعَت* َو اَلَّ ِانَّ  َّ ُ اَْهللّْ

 

فَاحلُل ما َعَقدا* َوال ُتِك هَلُما ما اََبما* َو اَرِِهَما ال َمساءََة فميا 
اَمامَ  ِبِما  استَأنتَُي  َو  الِقاِل*  قَبَل  استَثَبُتُما  لََقِد  َو  ال.  َعِ َو  اَمَّال 

الِوقاِع* فَغََمَطا النِّعَمَة* َو َردَّا العافِيََة. 
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 َو مِن خُطبٍَة لَه}  يِمُئ فهيا ِايلّْ ِذكِر ال َمالِحِم

 * اهَلويّْ َعَ  اهلُدیّْ  َعَطُفوا  ِاذا   * اهلُديّْ َعَ  اهَلويّْ  يَعِطُف 

 

َو يَعِطُف الرَّأَي َعَ الُقرآِن ِاذا َعَطُفوا الُقرآَن َعَ الرَّأِي. 
َممولءَةً  َناِجُذها*  بِدًي  ساٍق*  َعّْ  بُِك  احَلُب  تَقومَ   ّْ َحّ منها:  و 

االَخفُها* ُحوًلا َرضاُعها* َعلَقًما عاقِبَُتها. ااَل َو يف َغٍد ــ َو َسيَأت 
َمساِوِئ   َعّْ  ُعّاهَلا  َغريِها  مِن  الوايل  يَأخُُذ  ــ  تَعِرفَن  ال  ِبا  َغٌد 
ِسلًما  ِالَيِه  تُليق  َو  كَِبِدها*  اَفاليَذ  االَرُض  لَهُ  تـُخرُِج  َو  اَعاهِلا* 

َِّة.  ن َمقاليَدها* فرَُييُك كَيَف َعدُل الّسريَةِ* َو ُييي َمّيَِت الِكتاِب َو السُّ
كوفاَن*  َضوايح  يف  ِباايتِهِِ  فََحَص  َو  ِبلّشاِم*  نَعََق  قَد  بِهِِ  اَكَّن  منها: 

قَد  ِبلرُّؤوِس.  االَرَض  فََرَش  َو  وِس*  الرضَّ َعطَف  َعَ  فَعََطَف 
فَغََرت فاِغَتُه}* َو ثَُقَل )نََفل( يِف االَرِض َوطاَتُه}* بَعيَد الَجولَِة* 

ولَِة.  َعظميَ الصَّ
ِااّل  ِمنُك  َييقّْ  ال   ّْ َحّ االَرِض  اَطراِف  يف  َُّك  َدن ِ لَيَُشّ اِل  َو 
ّْ تَؤوَب ِايَل العََرِب  قَليٌل* اَكلكُحِل يِف العَنِي* فاَل َتالوَن كَذّْلَِك* َحّ
نََة* َو العَهَد  ِّ َنَ القائ َِمَة* َو اآلاثَر البَي وَعازُِب اَحِمها. فَالَزمُوا السُّ
ا يَُسّن  يطاَن ِانَّ ِة. َو اعلَموا اَنَّ الشَّ ُُّبوَّ ي َعلَيِه بيِق الن الَقربَي الَّ

َِّبعوا َعِقَه}.  لَُك ُطُرقَه} لِتَت
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َو مِن كاَلٍم لَه}  يف َوقِت الّشوريّْ 

كََرٍم.  عائَِدِة  َو  َرِحٍم*  ِصَلِ  َو   * َحّقٍ ِة  َدوَع  ِايلّْ  قَبيل  اََحٌد  يُسَِع  لَن 
ا  َ ا االََم مِن بَعِد هّْ َ فَاسَعوا وَقيل* َو وعا َمنِطيق؛ َعسّْ اَن َتَوا هّْ
ّْ يَكوَن بَعُضُك  يوُف* َو ُتاُن فيِه العُهوُد* َحّ اليَوِم تُنتَضّْ فيِه السُّ

اللَِة* َو شيعًَة اِلَهِل الَجهالَِة.  ًة اِلَهِل الضَّ اَئِ مَّ

     140    
َِّه َعن َعيِب النّاِس  َو مِن كاَلٍم لَه}  يِف الن

اَن  الَمِة  السَّ يِف  ِالهَِيم  ال َمصنوِع  َو  الِعصَمِة  اِلَهِل  يَنبَغ  ا  ِانَّ َو 
الغالَِب  ُهَو  كُر  الشُّ يَكوَن  َو  ال َمعِصيَِة*  َو  نِب  الُّ اَهَل  َيمَحوا 
اَخاهُ  عاَب  ي  الَّ ِبلعاِئِ  فَكَيَف  َعنُم*  هَلُم  الحاِجَز  َو  َعلهَِيم* 
ُهَو  ِمّما  ذُنبِهِِ  مِن  َعلَيِه  اِل  َستِ  َموِضَع  ذَكََر  ما  اَ  ِبوَلاهُ@  َه}  َعريَّ َو 
َركَِب  قَد  بَِذٍن  يَُذمُّه}  كَيَف  َو   @ بِهِِ عابَه}  ي  الَّ ِن  الَّ مَِن  اَعَظمُ 
َ ما  فِي اَل  َعيَص  فََقد  بِعَنيِهِِ  َن  الَّ ّْلَِك  ذ َركَِب  يَكُن  لَم  فَاِن  ِمثَل}@ 
الكَبريِ*  يِف  َعصاهُ  يَكُن  لَم  لَِئ  اِل   ُ امي َو  ِمنهُ.  اَعَظمُ  ُهَو  ِمّما  ِسواهُ* 
اِل@  َعبَد  اي  اَكَبُ*  النّاِس  َعيِب  َعّْ  اءَتُه}  جَلَ غريِ*  الصَّ يِف  َعصاهُ  َو 

 

لَه}* َوال تَأمَن  } َمغفورٌ  * فَلَعَلَّ )َعبٍد( بَِذبنِهِِ ال تَعَجل يف َعيِب اََحٍد 
مَن  فَليَكُفف  َعلَيِه.  ٌب  مُعَذَّ ََّك  فَلَعَل َمعِصيٍَة*  َصغريَ  نَفِسَك  َعّْ 
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كُر  الشُّ ليَكُِن  َو   * نَفِسهِِ َعيِب  مِن  يَعلَمُ  ِ ما  ل َغريِهِِ  َعيَب  ِمنُك  َعِلَم 

ا اتبيُِلَ بِهِِ َغريُه}.  شاِغاًل لَه} َعّْ مُعافاتِهِِ ِممَّ

     141    
 {َو مِن كاَلٍم لَه

َا النّاُس* مَن َعََف مِن اَخيِه َويثَقَة دنٍي َو َسداَد َطريٍق* فاَل يَسَمعَنَّ  اهَيُّ

 

ُتِطُئ  َو  الّرايم*  َييِم  قَد  َّه}  ِان اَما  لنّاِس(.  )اَْ الّرِجاِل  اَقاويَل  فيِه 
ّْلَِك َيورُ* َو الُ َسيٌع  هامُ* َو ُييُل )ُييُك ( اَْلكاَلمُ* َو بِطُل ذ الّسِ

اَصاِبَ.  ُ َّه} لَيَس بنََي الَحّقِ َو الباِطِل ِااّل اَرَب َو َشيٌد. اَما ِان
فسئل : عن معني قوله هذا، فجمع اَصابعه و وضعها بين اُذنه و عينه 

لباِطُل اَن تَقوَل َسِعُت* َو الَحقُّ اَن تَقوَل َراتَُي . ثم قال: اَْ

     142    
 {َو مِن كاَلٍم لَه

مَِن   * اَهِلِِ َغريِ  ِعنَد  َو   * هِِ َحّقِ َغريِ  يف  املَعروِف  لِواِضِع  لَيَس  َو 
َ ما اَتّْ ِااّل َمَمَدةُ الِّئاِم* َو َثاءُ االَشارِ* َو َمقالَُة الُجّهاِل*  الَحّظِ فِي

ما دامَ مُنِعًما َعلهَِيم ؛ ما اَجَوَد يََده}@ َو ُهَو َعن ذاِت اِل َبيٌل.
يافََة*  الّضِ ِمنهُ  لـُيحِسن  َو  الَقرابََة*  بِِه  فَليَِصل  مااًل  الُ  آاتهُ  فََمن 

 

َو ليَُفكَّ بِِه االَسريَ َو العاِنَ* َو ليُعِط ِمنهُ الَفق ريَ َو الغارِمَ* َو ليَصِب 
ِذِه  ِبّْ َفزًا  فَاِنَّ  َّواِب؛  الث تبِغاءَ  اِْ  * َّواِئِ الن َو  الحُقوِق  َعَ  نَفَسه} 
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ينا* َو َدرُك فَضائِِل اآلِخَرِة؛ ِان شاءَ الُ . الِخصاِل َشَُف َماكرِِم ادلُّ

     143    
 َو مِن خُطبٍَة لَه}  يِف ااِلستِسقاِء

ُُّك*  َّت تُِظل ماءَ ال ُُّك )َتَملُك(* َو السَّ َّت تُِقل ااَل َو ِانَّ االَرَض ال
َتَجُّعًا  ما  ِ َبَكَِتِ ب لَُك  َتوداِن  اَصبََحتا  ما  َو  ِلَربُِّك*  مُطيعَتاِن 
ات  ّْـِكنـ اُِمَ لَُك* َوال زُلَفًة ِالَيُك* َوال لِخرَيٍ َتُجوانِهِِ ِمنُك* َول

ِبَناِفِعُك فَاَطاَعتا* َو اُقي َمتا َعّْ ُحدوِد َمصالِِحُك فَقاَمتا. 
َّ َمراِت* َو َحبِس  َِة نِبَقِص الث ئّيِ ِانَّ اَل يَبتيَل ِعباَده} ِعنَد االَعاِل السَّ

 

* َو يُقِلَع مُقِلٌع*  الَباَكِت* َو ِاغالِق َخزاِئِ الخرَياِت* لَِيوَب اتِئٌ
ٌر* َو َيَدِجَر ُمَدِجٌر.  َر مُتََذـّكِ َو َيََذـكَّ

َرمحَِة  َو  الّرِزِق  دِلُرورِ  َسبًَبا  ااِلستِغفاَر  ُسبحانَهُ  الُ  َجعََل  قَد  َو 
ُيِسِل  غَّفارًا.  اكَن  َّه}  ِان َُّك  َرب ستَغِفروا  »اِْ ُسبحانَهُ:  فَقاَل  الخَلِق* 
ماءَ َعلَيُك ِمدرارًا؛ َو  مُيِددُك  ِبَمواٍل َو نَب نَي َو َيعَل لَُك َجنّاٍت  السَّ

 

َو َيعَل لَُك اَنارًا«. فََرِحَم الُ اَماَ{ استَقََل َتتَبَه}* َو اسَتقاَل 
َّ  ِااّن َخَرجنا ِالَيَك مِن َتِ االَستارِ  ُ َّتَ هُ. اَْهللّْ خَطيئَتَه}* َو بَدَر َمنِي
َو االـَكناِن* َو بَعَد َعيِج الَباِئِ َو الِودلاِن* راِغبنَي يف َرمحَتَِك* 
نِقَمتَِك.  َو  َعذابَِك  مِن  خائِف نَي  َو  نِعَمتَِك*  فَضَل  راجنَي  َو 
ُتِلكنا  َوال  القانِطنَي*  مَِن  َتعَلنا  َوال  َغثيََك  فَاسنِقا   َّ ُ اَْهللّْ
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َفهاءُ ِمنّا«؛ اي اَرَحَم الّرامِحنَي.  ن نَي* َوال تُؤاِخذان »ِبا فَعََل السُّ ِبلّسِ

حنَي  َعلَيَك*  َييفّْ  ال  ما  ِالَيَك  نَشكو  ِالَيَك  َخَرجنا  ِااّن   َّ ُ اَْهللّْ
اَلَجاَتَا ال َمضايُِق الَوعَةُ* َو اَجاءَتَا ال َمقاِحُط املُِجبَُة* َو اَعيَتنَا 

 

ل ِمَحُن( )اَْ الفِ نَتُ  َعلَيَنا  تاَلحَ َمت  َو  ةُ*  َ ال ُمَتعَّسِ ال َمطالُِب 

 

تَقِلَبا  َوال  خاِئ نَي*  ـَتُردَّان  ااَّل  نَساَُلَ  ِااّن   َّ ُ اَْهللّْ ل ُمستَصِعبَُة.  اَْ  

 

واِجنَي. َوال ُتاِطَبا بُِذننِبا* َوال تُقايَِسنا )ُتاقَِشنا( ِبَعالِنَا. 
َّ انُش َعلنَيا َغثيََك َو َبَكَتََك* َو رِزقََك َو َرمَحتََك؛ َو اسنِقا  ُ اَْهللّْ

 

ُتيي  َو  فاَت*  قَد  ما  ِبا  تُنِبُت  مُعِشبًَة*  ًَّة(  )َمِي ُمِويًَة  انِفعًَة  ُسقا 
ُتوي   * ال ُمجتَنّْ ـَكثـ ريََة  لَحيا*  اَْ )انِقعََة(  انِفعََة  ماَت*  قَد  ما  ِبا 
ُتِخُص  َو  االَشجاَر*  تَستَورُِق  َو  البُطناَن*  تُسيُل  َو  القعاَن*  ِبَا 

ََّك َعّْ ما تَشاءُ قَديٌ«.  االَسعاَر؛ »ِان
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 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

َعّْ  لَه}  ًة  ُحجَّ َجعََلُم  َو   * َوحِيهِِ مِن  بِهِِ  ُهم  َخصَّ ِبا  رُُسَل}  الُ  بَعََث 
ِ َتِك ااِلعذارِ ِالهَِيم* فََدعاُه بِِلساِن  ُ هَلُم ب َب احُلَّ * لِئاَّل َتِ َخلِقهِِ
. ااَل ِانَّ اَل تَعايلّْ قَد كََشَف الخَلَق كَشَفًة؛  دِق ِايلّْ َسبيِل الَحّقِ الّصِ
ِه؛  َضماِئِ َمكنوِن  َو  اَسارِِه  َمصوِن  مِن  اَخَفوهُ  ما  َجِهَل  َّه}  اَن ال 
َجزاءً*  الثَّواُب  فَيَكوُن  َعَماًل*  اَحَسُن  ُــم  اَيُّ ُهم  لبَِيوُلَ ِّْكن  َول

 

َو الِعقاُب وَباءً.
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بَغيًا  َو  كَِذًب  دوَنا*  الِعلِم  يِف  الّراِسخوَن  ُمُ  اَنَّ زََعوا  نَي  الَّ انََي   
اَدَخلَنا  َو  َحَرمَُهم*  َو  اَعطاان  َو  َوَضعَُهم*  َو  الُ  َرفَعَنَا  اَن  َعلنَيا* 

 

َة  . ِانَّ االَئ ِمَّ * َو يُستَجيَل العَمّْ َو اَخَرَجُهم. نِبا يُستَعيَط اهلُديّْ
ِسواُه*  َعّْ  تَصلُُح  ال  هاِشٍ؛  مِن  البَطِن  ا  َ هّْ يف  ُغِسوا  يٍش  قَُر مِن 

َوال تَصلُُح الُوالةُ مِن َغريِِهم. 
َشِوبا  َو  صافِيًا.  َتَكوا  َو   * آِجً اَخَّروا  َو  عاِجً  آَثوا  مِنها:  َو 

َب ال ُمنكََر فَاَلَِفه}* َو بَِسَئ بِهِِ  آِجنًا* اَكَّن اَنُظُر ِايلّْ فاِسِقِهم َو قَد حَصِ
َّ اَقبََل  ّْ شاَب َعلَيِه َمفارِقُه}* َو ُصِبغَت بِهِِ الَخئُِقه}* ُث َو وافََقه}* َحّ
يِف اهَلشمِي ال َيِفُل  َّيّارِ ال ُيايل ما َغََّق* اَو كََوقِع النّارِ  مُ زبًِدا اَكلت
 * اهلُديّْ ِ َمصابِح  ب ال ُمستَصِبَحُة  العُقوُل  انََي  َق(.  )َخرَّ َق  َحرَّ ما 
ُوِه بَت  َّت  ال الُقولُب  انََي   @ َّقويّْ الت َمنارِ  ِايلّْ  ال اّلِمَُة  االَبصارُ  َو 
تَشاّحوا  َو  الحُطاِم*  َعَ  زَدمَحوا  اِْ اِل@  طاَعِة  َعّْ  وعقَِدت  َو   * ِلِ
َِّة  الَجن َعِن  فا  فََصَ النّارِ*  َو  َِّة  الَجن َعلَمُ  هَلُم  رُفَِع  َو  احَلاِم؛  َعَ 
فَنََفروا  ُم  َربُّ َدعاُه  َو  م؛  ِبَعاهِلِ اّلرِ  ِايَل  اَقبوَلا  َو  ُوجوَهُهم* 

 

يطاُن فَاستَجاوبا َو اَقبوَلا.  ُ الشَّ َّوا* َو َدعاُه َو َول
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 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

 ِ
ينا َغٌَض تَنتَِضُل فيِه املَنااي* َمَع ُكّ ِه ادلُّ ِ ا اتَنُم يف هّْ َا النّاُس* ِانَّ اهَيُّ
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ِااّل  نِعَمًة  ِمنا  َتالوَن  ال  َغَصٌص.  اـَك َلٍ   ِ

ُكّ يف  َو  َشٌَق*  َجرَعٍة 
ٌر ِمنُك َيمًا مِن ُعُِرهِِ ِااّل ِبَدِم آَخَر  ُر مُعَمَّ * َوال يُعَمَّ بِِفراِق اُخريّْ
؛  ُد لَه} زاِيَدةٌ يف اـَك ِلِِ ِااّل نِبَفاِد ما قَبَلا مِن رِزقِهِِ * َوال ُتَدَّ مِن اََجِلِِ
ُد لَه} َجديٌد ِااّل بَعَد اَن  َوال َييا لَه} اََثٌ* ِااّل ماَت لَه} اَثٌَر؛ َوال َيََجَّ
َيلََق لَه} َجديٌد؛ َوال تَقومُ لَه} انتِبٌَة ِااّل َو تَسُقُط ِمنهُ َمصوَدةٌ. َو قَد 

 

 . َمَضت اُصوٌل حَنُن فُروُعها* فَما بَقاءُ فَرٍع بَعَد ذَهاِب اَصِلِِ
ٌَّة. فَاـتَُّقوا الِبَدَع* َو الَزمُوا  َك ِبا ُسن منها: َو ما اُحِدثَت بِدَعٌة ِااّل ُتِ

ال َمهيََع. ِانَّ وَعازِمَ االُمورِ اَفَضُلا* َو ِانَّ ُمِداثِتا ِشارُها. 
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 َو مِن ـَكالٍم لَه}  َو قَِد استَشاَره} 

خوِص لِِقاِل الُفرِس نِبَفِسهِِ ُعَُر نُب الخَّطاِب يِف الشُّ

. َو ُهَو دنُي  ٍ ا االََم لَم يَكُن نَُصه} َوال ِخذالنُه} بِكَثَةٍ َوال بِِقلَّ َ ِانَّ هّْ
ََّده}(*  ه} )اَي ه} )ازََعَّه}( َو اَمَدَّ ي اََعدَّ ي اَظَهَره}* َو ُجنُدهُ الَّ اِل الَّ
اِل*  مَِن  ٍد  َمووع َعّْ  حَنُن  َو  َطلََع؛  َحيُث  َطلََع  َو  بَلََغ*  ما  بَلََغ   ّْ َحّ

 

َماكُن  ِبالَمِ  الَقِِّم  َماكُن  َو  ُجنَده}.  انِصٌ  َو  َوعَده}*  مُنِجٌ  الُ  َو 
َق اخَلَزُ  النِّظاِم مَِن اخَلَزِ َيَمعُه} َو يَُضمُّه}؛ فَاِِن انَقَطَع النِّظامُ تََفرَّ
اكنا  ِان  َو  اليَومَ*  العََرُب  َو  اَبًَدا.  ِبَذافريِهِِ  َ ِمع  َيت لَم  ُ مَّ  ث  * ذََهَ َو 
فـَكنُـ  ِباِلجتِ ماِع؛  زَعيوَن  ِباِلسالِم*  كَث ريوَن  فَُهم  قَلياًل* 
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ََّك  م دونََك انَر احَلِب* فَاِن قُطبًا* َو استَِدرِ الرَّحا ِبلعََرِب* َو اَصِلِ
ِه االَرِض اتنََقَضت َعلَيَك العََرُب مِن اَطرافِها  ِ ِان َشخَصَت مِن هّْ
ِالَيَك ِمّما   َّ ّْ يَكوَن ما تََدُع َوراءََك مَِن العَوراِت اََه َو اَقطارِها* َحّ
ا اَصُل  بنََي يََديَك. ِانَّ االَعاِجَم ِان َيُظروا ِالَيَك َغًدا يَقولوا: هّْ
اََشدَّ  ّْلَِك  ذ فَيَكوَن  اسَتَحُت*  اقتََطعتُوهُ  فَاِذَا  لعََرِب*  اَْ )َرُجُل( 
الَقوِم  َمسريِ  مِن  ذَكَرَت  ما  فَاَّما  فيَك.  َطَمِعِهم  َو  َعلَيَك*  م  ِبِ

لَِكَ
ِ َمسريِِه ِمنَك* َو ُهَو  ِايلّْ قِتاِل املُسِلمنَي* فَاِنَّ اَل ُسبحانَه} ُهَو اَكَرهُ ل

 

نَكُن  لَم  فَاِاّن  َعَدِدِه*  مِن  ذَكَرَت  ما  اَّما  َو  يَكَرهُ.  ما  تَغي ريِ  َعّْ  اَقَدرُ 
َِّص َو ال َمعونَِة. ا ـُكنّا نُقاتُِل ِبلن َ ما َمضّْ ِبلكَثَِة* َو ِانَّ نُقاتُِل فِي
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  {َو مِن خُطبٍَة لَه 

االَواثِن  ِعباَدِة  مِن  ِعباَده}  لِيرُخَِج  ِبلَحّقِ   * ًدا  ُمَمَّ الُ  فَبَعََث 
َّنَ ه}  بَي قَد  بُِقرآٍن   * طاَعتِهِِ ِايلّْ  يطاِن  الشَّ طاَعِة  مِن  َو   * ِعباَدتِهِِ ِايلّْ 
ِاذ  بَعَد  بِهِِ  لـُِيِقّروا  َو  َجِهولهُ*  ِاذ  ُم  َربَّ الِعباُد  لِيَعلََم  اَحكََمه}*  َو 
يف  ُسبحانَه}  هَلُم  فَتََجيّلّْ  اَنكَروهُ.  ِاذ  بَعَد  لِيُثِبتوهُ  َو  َجَحوهُ* 
فَُهم مِن  * َو َخوَّ ِبا اَراُه مِن قُدَرتِهِِ كِتابِهِِ مِن َغريِ اَن يَكونا َراَوهُ 
* َو كَيَف َمََق مَن َمََق ِبل َمثاُلِت. َو احتََصَد مَِن احتََصَد  َسطَوتِهِِ

َِّقماِت. ِبلن
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مَِن  اَخيفّْ  َش ءٌ  فيِه  لَيَس  زَماٌن  بَعدي  مِن  َعلَيُك  َسيَأت  َّه}  ِان َو 
اِل  َعَ  الكَِذِب  مَِن  اَكَثَ  َوال  الباِطِل*  مَِن  اَظَهَر  َوال   * الَحّقِ

 

ّْلَِك الزَّماِن ِسلعٌَة اوَبََر مَِن الِكتاِب ِاذا  ؛ َو لَيَس ِعنَد اَهِل ذ َو َرسولِهِِ
يِف  َوال   . َمواِضِعهِِ َعن  َف  ُحّرِ ِاذا  ِمنهُ  اَنَفَق  َوال   * تاِلَوتِهِِ َحقَّ  تيُِلَ 

الِبالِد َش ءٌ اَنكََر مَِن املَعروِف* َوال اَعََف مَِن ال ُمنكَِر@ 
فََقد بَنََذ الِكتاَب مَحَلَتُه}* َو َتاساهُ َحَفَظتُه}؛ فَالِكتاُب َيَمئٍِذ َو اَهُل} 

 

واِحٍد  َطريٍق  يف  مُصَطِحباِن  صاِحباِن  َو  َمنيِفّاِن*  َطريداِن 
 

ّْلَِك الزَّماِن يِف النّاِس َو لَيسا  ال يُؤوهِيما مُؤٍو؛ فَالِكتاُب َو اَهُل} يف ذ
* َو ِاِن  اللََة ال ُتافُِق اهلُديّْ فهِيم* َو َمعَُهم َو لَيسا َمعَُهم؛ اِلَنَّ الضَّ
الَجماَعِة*  َعَ  افَتوَقا  َو  الُفرقَِة*  َعَ  الَقومُ  َ َمَع  فَاجت َ َمعا.  اجت
ِعنَدُه  َيَق  فَلَم  ِامامَُهم*  الِكتاُب  لَيَس  َو  الِكتاِب  ُة  اَئ ِمَّ ُم  اَكَنَّ
َّولا  َمث ما  قَبُل  مِن  َو  زََبه}.  َو  خَطَّه}  ِااّل  يَعِرفَن  َوال  اسُه}*  ِاالَّ  ِمنهُ 
يِف  َجعَولا  َو  فِريًَة*  اِل  َعَ  ِصقَُهم  َّوا  َس َو   * مُثَلٍ ُكَّ  ِبلّصالِحنَي 
م  ا َهلََك مَن اكَن قَبلَُك بِطوِل آماهِلِ َِة. َو ِانَّ ئّيِ الَحَسنَِة ُعقوبََة السَّ
ال َمعِذَرةُ*  َعنهُ  ُتَدُّ  ي  الَّ ال َمووعُد  ِبِمُ  َنََل   ّْ َحّ م*  آجاهِلِ تَغَيُِّب  َو 

 

َّوبَُة* َو َتُلُّ َمعَهُ القارَِعُة َو النِّقَمُة.  َو ُتفَُع َعنهُ الت
َي  ََذ وَقلَه} َدلياًل ُهِ َّه} مَِن استَنَصَح اَل ُوفَِّق* َو مَِن اتَّ َا النّاُس* ِان اهَيُّ
َّه} ال يَنبَغ ه} خائٌِف؛ َو ِان َّ ت ِهَ اوَقَمُ«؛ فَاِنَّ جاَر اِل آمٌِن* َو َعُدوَّ  »ِل

نَي يَعلَموَن ما َعَظَمتُه}  َم* فَاِنَّ رِفعََة الَّ َف َعَظَمَة اِل اَن َيَعَظَّ مِلَن َعَ
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نَي يَعلَموَن ما قُدَرتُه} اَن يَستَسِلموا  لَه}* َو َسالَمَة الَّ اَن َيَواَضعوا 
حيِح مَِن االَجَرِب* َو الباري مِن  لَه}. فاَل َتِفروا مَِن الَحّقِ نِفاَر الصَّ

َقــِم.  ِذي السَّ
َتَكَه}*  ي  الَّ تَعِرُفا   ّْ َحّ الرُّشَد  تَعِرُفا  لَن  َّـكُم  اَن اعلَموا  َو 

 

كوا  ي نََقَضه}* َو لَن مَتَسَّ ّْ تَعِرُفا الَّ ِ مثياِق الِكتاِب َحّ َو لَن تَأخُذوا ب
ُم  فَاِنَّ  * اَهِلِِ ِعنِد  مِن  ّْلَِك  ذ فَالتَ ِمسوا  بَنََذه}؛  ي  الَّ تَعِرُفا   ّْ َحّ بِهِِ 

 

نَي ُيِبُُك ُحكُمُهم )ِحلُمُهم(  ُ    الَّ َعيُش الِعلِم* َو َموُت الَجهِل. ُه
ــم؛  بِطِنِ َعن  ظاِهُرُه  َو  َمنِطِقِهم*  َعن  َصمُتُم  َو  ِعلِمِهم*  َعن 
صاِدٌق*  شاِهٌ  بَيَنُم  فَُهَو  فيِه؛  َيتَِلفوَن  َوال  ادّلنَي  ُيالِفوَن  ال 

 

َو صاِمٌت انِطٌق. 

     148    
َو مِن كاَلٍم لَه}  يف ِذكِر الَبَصِةَو اَهِلا

 * صاِحِبهِِ دوَن  َعلَيِه  يَعِطُفه}  َو  لَه}*  االََم  َيُجو  ِمنُما  واِحٍد  ُكُّ 
ِمنُما  واِحٍد  بَِسبٍَب.ُكُّ  ِالَيِه  يَ ُمّداِن  َوال  ِبَبٍل*  اِل  ِايَل  يَ ُمتّاِن  ال 
لَِئ  اِل  َو   . بِهِِ قِناُعه}  يُكَشُف  قَليٍل  َعّا  َو   * لِصاِحِبهِِ َضّبٍ  حاِمُل 
َعّْ  ا  هّْ لَيَأتنَِيَّ  َو  ا*  هّْ نَفَس  ا  هّْ لنََي َتَِعنَّ  ُييدوَن  ي  الَّ اَصاوُبا 
هَلُمُ  َّت  ُسن فََقد  ال ُمحتَِسبوَن@  َنَي  فَا الباِغيَُة*  الِفَُة  قاَمِت  قَد  ا.  هّْ
لُِكِّ انكٍِث  َو   *ٌ ٍ ِعلَّ لُِكِّ َضلَّ َو  )اَْلخرَيُ(.  مَ هَلُمُ الخََبُ  َنُ* َو قُّدِ السُّ
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َيرُضُ  َو  النّاِعَي*  يَسَمُع  ِم*  ال لَّ َ ِمِع  كَُمست اَكوُن  ال  اِل  َو  ُشبٌَة. 

َ ِبُ. الباِكَ * ثُمَّ ال يَعت

     149    
َو مِن كاَلٍم لَه}  قَبَل َشاَدتِهِِ 

َمساُق  اَْالََجُل  فِرارِِه.  يف  ِمنهُ  يَِفرُّ  ما  الٍق  امٍِئ  ُكُّ  النّاُس*  َا  اهَيُّ
َعن  اَبَُثا  االاَّيمَ  اَطَردُت  كــَم  مُوافاتُه}.  ِمنهُ  اهَلَرُب  َو  َّفِس*  الن
ِااّل ِاخفاءَه}. َه هياَت@ ِعلمٌ َمزخوٌن@  فَايََب الُ  ا االَمِ*  َ َمكنوِن هّْ
تَُضّيِعوا  فاَل    ًدا  ُمَمَّ َو  َشئيًا*  بِهِِ  تُِشكوا  ال  فَاَل  َوِصيَّت:  اَّما 
املِصباَحنِي*  نِي  َ هّْ اَوقِدوا  َو  العَموَدنِي*  نِي  َ هّْ اَقميوا  ََّته}.  ُسن
َمهوَده}*  ِمنُك  امٍِئ  ـُكلُّ  َل  حُ ّمِ تَُشدوا.  لَم  ما  ذَمٌّ  الَخُك  َو 

 

. َربٌّ َرحي مٌ* َو دنٌي وَقيمٌ* َو ِامامٌ َعلميٌ. ااََن  َف َعِن الَجَهَلِ َو خُّفِ
ِبالَمِس صاِحبُُك* َو ااََن اليَومَ ِعبَةٌ لَُك* َو َغًدا مُفارِقُُك.غََفَر 
فَذاَك*  )اَْملزَِنلَِة(  َِّة  ال َمَزل ِه  ِ هّْ يف  الَوطاَةُ  تَثبُِت  ِان  لَُك@  َو  يل  الُ 

 

ِايٍح* َو َتَ  َو ِان تَدَحِض الَقَدمُ فَاِاّن كُنّا يف اَفياِء اَغصاٍن* َو َمهاّبِ ر
ضَمَحلَّ يِف الَجّوِ مُتَلَفَُّقها* َو َعفا يِف االَرِض َمَطُّها.  ِظّلِ مَغاٍم* اِْ
ًَّة  ُجث ِمّن  َستُعَقوَن  َو  ااَّيمًا*  بََدن  جاَوَرُك  جارًا  ـُكنُت  َّ ما  ِان َو 
الَخءً: ساكِنًَة بَعَد َحراٍك* َو صاِمتًَة بَعَد نُطٍق. لـَِيِعظُك ُهُّوي* 

 

َ ِبنَي مَِن  َّه} اَوَعُظ ِلُمعت فَاِن َو خُفوُت ِاطرايق* َو ُسكوُن اَطرايف* 
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امٍِئ  َوداُع  لَُك  َوداعي  املَسموِع*  الَقوِل  َو  البَليِغ*  ال َمنِطِق 
َساِئي*  َعن  لَُك  يُكَشُف  َو  ااَّييم*  َتَوَن  َغًدا  َّاليق.  لِل ُمِصٍ 

 

َو تَعِرفنَن بَعَد خوُُلِّ َماكن َو قِياِم َغريي َمقايم )َماكن(. 

     150    
 َو مِن خُطبٍَة لَه}  يِمُئ فهيا ِايَل ال َمالِحِم 

َتاًك  َو   * الَغِّ َمسالِِك  يف  )َطعنًا(  َظعنًا  ِشااًل  َو  مَينيًا  اََخذوا  َو 
* َوال تَستَبِطئوا  ِ َمذاِهِ الرُّشِد. فاَل تَستَعِجولا ما ُهَو اكِئٌ ُمَصٌ ل
َّه} لَم يُدرِكهُ.  ما ييَج ءُ بِِه الغَُد. فََك مِن مُستَعِجٍل ِبا ِان اَدَركَه} َودَّ اَن
 ِ
ا ِاّبُن )ِااّيَن( ُوروِد ُكّ َو ما اَقَرَب اليَومَ مِن َتاشريِ َغٍد@ اي وَقِم@ هّْ

ِمنّا  اَدَركَها  مَن  ِانَّ  َو  ااَل  تَعِرفَن.  ال  ما  َطلعَِة  مِن   ٍ
ُدُنّ َو  ٍد*  َمووع

يَسي فهيا بِِساٍج مُن ريٍ* َو َيذو فهيا َعّْ ِمثاِل الّصالِحنَي* لـَِيُحلَّ 
يف  َصًعا.  يَشعََب  َو  َشعبًا*  يَصَدَع  َو  ًّا*  رِق فهيا  يُعتَِق  َو  رِبًقا*  فهيا 
َّ لَيُشَحَنَّ  َ نََظَره}. ُث ُستَةٍ َعِن النّاِس ال ُيِصُ القائُِف اََثَه} َو لَو اتَب
ُييمّْ  َو  اَبصارُُه*  َّ زنيِل  ِبلت ُتيلّْ  َّصَل؛  الن الَقنِي  َشَح  وَقمٌ  فهيا 

بوِح.  َّفسريِ يف َمساِمِعِهم* َو يُغبَقوَن َكَس الِحكَمِة بَعَد الصَّ ِبلت
الِغرَيَ؛  يَستَوِجبُوا  َو  اخِلَي*  لِيَستَكِموُلا  ِبِم  االََمُد  طاَل  َو  منها: 

اَشالوا  َو   * الِفَتِ ِايَل  وَقمٌ  اسَتاَح  َو  االََجُل*  اخوَللََق  ِاذَا   ّْ َحّ
بَذَل  يَستَعِظموا  لَم  َو  ِب*  ِبلصَّ اِل  َعَ  يَ ُمنّوا  لَم  َحرِبِم*  لَقاِح  َعن 
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ِة الباَلِء*  ّْ ِاذا وافََق وارُِد الَقضاِء انِقطاَع مُدَّ ؛ َحّ اَنُفِسِهم يِف الَحّقِ
 ّْ ِم ِبَمِ واِعِظِهم؛ َحّ مَحوَلا بَصاِئَُه َعّْ اَسيافِِهم* َو دانا ِلَرّبِ
غالَتُمُ  َو  االَعقاِب*  َعَ  وَقمٌ  َرَجَع    َرسولَه}  الُ  قَبََض  ِاذا 
ِحِم* َو َهرَجُوا  َّـكَ ولا َعَ الَوالئِِج* َو َوَصولا َغريَ الرَّ بُُل* َو ات السُّ
* فََبَوهُ  * َو نََقوُلا الِباءَ َعن َرّصِ اَساِسهِِ ي اُِموا ِبََودَّتِهِِ بََب الَّ السَّ
ِ ضارٍِب يف مَغَرةٍ. 

ِ خَطئيٍَة* َو اوَباُب ُكّ
. َمعاِدُن ُكّ يف َغريِ َموِضِعهِِ

ٍَّة مِن آِل فِروَعَن:  كَرِة* َعّْ ُسن ِة* َو ذََهولا يِف السَّ قَد ماروا يِف الَحريَ
 . ِ ّلنِي مُبانِيٍ ينا راكٍِن* اَو مُفارٍِق ل مِن مُنَقِطٍع ِايَل ادلُّ

     151    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه

 *) يطاِن َو َماِجِرهِِ )َماِحِرهِِ َو امَحَُد اَل َو اَستَعنيُه} َعّْ َمداِحِر الشَّ

 

الُ*  ِاالَّ  ِالَّْه  ال  اَن  اََشُد  َو   . َماتِِلِِ َو  َحبائِِلِِ  مِن  ااِلعتِصاِم  َو 

 

ًدا َعبُده} َو َرسولُه}* َو جَنبيُه} َو َصفَوتُه}. ال يُؤازيّْ  َو اََشُد اَنَّ ُمَمَّ
اللَِة ال ُمظِلَمِة*  فَضُل}* َوال ُيَبُ فَقُده}. اَضاءَت بِِه الِبالُد بَعَد الضَّ
َو الَجهالَِة الغالِبَِة* َو الَجفَوِة الجافِيَِة؛ َو النّاُس يَستَِحوّلَن احَليَم* 
َو يَستَِذلّوَن الَحكميَ )اَْلَحلميَ( ؛ َييَوَن َعّْ فَتَةٍ* َو مَيوتَن َعّْ كَفَرِة.

َسكَراِت  َّقوا  فَات اقَتََب؛  قَِد  باَلاي  اَغاُض  العََرِب  َمعَشَ  َُّك  ِان  َّ ُث
الِعشَوِة*  قَتاِم  يف  َّتوا  تَثَب َو  النِّقَمِة*  وَبائَِق  احَذروا  َو  النِّعَمِة* 
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كَميِنها*  ُظهورِ  َو  َجنيِنها*  ُطولِع  ِعنَد  الِفَنِة  اوِعجاِج  َو 

 

ٍَّة* َو تَؤوُل  َو اتنِصاِب قُطِبا* َو َمدارِ َرحاها. َتَداُ يف َمدارَِج َخيِف
الِم*  الّسِ ِّاثرِ  اَك آاثرُها  َو  الغاُلِم*  كَِشباِب  ِشباُبا  َجِليٍَّة.  فَظاَعٍة  ِايلّْ 
مُقٍَد  آِخُرُه  َو  آِلِخِرِه*  قائٌِد  هُلُم  اَوَّ ِبلعُهوِد.  لََمُة  الظَّ َيَواَرُثَا 
جيَفٍة  َعّْ  )َياَكمَلوَن(  َياَكلَبوَن  َو  ٍَّة*  َديِن ُدينا  يف  يَتَنافَسوَن  م؛  هِلِ ِبَوَّ
ُ مَِن ال َمتوِع* َو القائُِد مَِن ال َمقوِد*  ُميٍَة. َو َعن قَليٍل َيَ َبَّاُ التّاِب
ُ مَّ يَأت بَعَد  لبَقاِء(. ث َ َتايوَلَن ِبلبَغضاِء* َو َياَلَعنوَن ِعنَد الِّقاِء )اَْ فَي
قوُلٌب   ُ فََتغي الزَّحوِف*  القاِصَمِة  َو  الرَّجوِف*  الِفنَِة  طالُِع  ّْلَِك  ذ
بَعَد استِقاَمٍة* َو تَِضلُّ رِجاٌل بَعَد َسالَمٍة ؛ َو َتتَِلُف االَهواءُ ِعنَد 
ُهجوِمها* َو تَلتَِبُس اآلراءُ ِعنَد جُنوِمها. مَن اََشَف هَلا قََصَمتهُ* 
العانَِة.  يِف  الُحُمِر  تاَكُدمَ  فهيا  َياَكَدموَن  َحَطَمتهُ.  فهيا  َسيعّْ  مَن  َو 
فهيَا  تَغيُض  االَمِ.  َوجهُ  َوَعِمَ  الَحبِل*  َمعقوُد  اضَطَرَب  قَِد 
ِ ِمسَحِلا*  ب البَدِو  اَهَل  تَُدقُّ  َو  لََمُة*  الظَّ فهيَا  َتِطُق  َو  الِحكَمُة* 
هَيِلُك  َو  الُوحداُن*  غُبارَِها  يف  يَضيُع  بَِكـكَ ِلا.  ُهم  َتُضُّ َو 
ماِء*  ادّلِ َعبيَط  َتُلُ  َو  الَقضاِء*  ِ ُمّرِ  ب ُد  َتِ الرُّكباُن.  َطريِقَها  يف 

 

َو َتِلمُ َمناَر ادّلنِي* َو َتُقُض َعقَد اليَقنِي. هَيُرُب ِمنَا االـَكياُس* 
َُها االَرجاُس. ِمعادٌ ِمباٌق* اكِشَفٌة َعن ساٍق؛ تُقَطُع فهيَا  َو يَُدّبِ

ا َسقمٌ* َو ظاِعُنا مُقمٌ. َ ااِلسالمُ؛ ِبِهيُّ االَرحامُ* َو يُفاَرُق َعَ
منها: بنََي قَتيٍل مَطولٍل* َو خائٍِف مُستَجريٍ* َيتوِلَن بِعَقِد االمَياِن 
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اَعالمَ  َو   * لِفَتِ اَْ )اَنصاَر(  اَنصاَب  تَكونا  فاَل  االمياِن؛  بِغُرورِ  َو 
الِبَدِع؛ َو الَزموا ما ُعِقَد َعلَيِه َحبُل الَجماَعِة* َو بُنِيَت َعلَيِه اَراكُن 
الّطاَعِة؛ َو اقَدموا َعَ اِل َمظولمنَي* َوال تَقِدموا َعلَيِه ظامِلنَي؛ 
تُدِخولا  َوال  العُدواِن؛  َمهابَِط  َو  يطاِن*  الشَّ َمدارَِج  َّقوا  ات َو 

 

ال َمعِصيََة*  َعلَيُكُ  مَ  َحرَّ مَن  بِعَنِي  َُّك  فَاِن احَلاِم*  لُعََق  بُطونَُك 

 

َل لَُك ُسبَُل الّطاَعِة . َو َسَّ

     152    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

َعّْ  َخلِقهِِ  ِ ُمَحِث  ب َو   * ِبَلِقهِِ ُوجوِدهِِ  َعّْ  ادّلاّلِ  ِلِ  لَحمُد  اَْ
ال َمشاِعُ*  تَستَِلُمهُ  ال  لَه}.  َشبََه  ال  اَن  َعّْ  ِبشتِباِهِهم  َو  ؛  اَزَلـِيَّتِهِِ
الحاّدِ  َو  ال َمصنوِع*  َو  الّصاِنِع  اِلفِتاِق  واِتُ*  السَّ َتُجُبُه  َوال 

 

ّبِ َو ال َمروبِب؛ اَْالََحِد باِلتَأويِل َعَدٍد* َو الخالِِق  َو املَحوِد* َو الرَّ
ميِع ال ِبَداةٍ* َو البَصريِ ال تِبَفريِق  ِ َمعنّْ َحَركٍَة َو نََصٍب* َو السَّ ال ب
ِ َتاخی َمسافٍَة* َو الّظاِهِر  ٍة* َو الباِئِ ال ب ِ ُمماسَّ آلٍَة* َو الّشاِهِ ال ب
هَلا*  ِبلَقهِر  االَشياِء  مَِن  بَن  بِلَطافٍَة.  ال  الباِطِن  َو  ِبُؤَيٍة*  ال 

 

الرُّجوِع  َو  لَه}*  ِبلخُضوِع  ِمنهُ  االَشياءُ  بتَنِ  َو   * َعَ الُقدَرِة  َو 
ه} فََقد  ه}* َو مَن َعدَّ ه} فََقد َعدَّ ه}* َو مَن َحدَّ ِالَيِه. مَن َوَصَفه} فََقد َحدَّ
اَبَطَل اَزَلَه}* َو مَن قاَل: كَيَف* فََقِد استَوَصَفه}* َو مَن قاَل: انََي* فََقد 
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َه}. عالِمٌ ِاذ ال َمعولمٌ* َو َربٌّ ِاذ ال َموبٌب* َو قاِدرٌ ِاذ ال َمقدورٌ.  َحيَّ
مائٌِل؛  اعتََدَل  َو  الئٌِح*  َوالَح  الِمٌع*  َ َمَع  ل َو  طالٌِع*  َطلََع  قَد  منها: 

اتنِظاَر  الِغرَيَ  انَتَظراَن  َو  َيمًا؛  ِبَوٍم  َو  وَقمًا*  بَِقوٍم  الُ  استَبَدَل  َو 
ُعَفاُؤه}  َو   * َخلِقهِِ َعّْ  اِل  وُقّامُ  ُة  االَئِ مَّ َّ َما  ِان َو  ال َمَطَر.  املُِجِب 
ََّة ِااّل مَن َعَفَُهم َو َعَفهُ* َوال يَدخُُل  ؛ َوال يَدخُُل الَجن َعّْ ِعباِدهِِ

النّاَر ِااّل مَن اَنكََرُه َو اَنكَروهُ.
 ُ َّهُ امس ّْلَِك اِلَن ُك ِباِلسالِم* َو استَخلََصُك لَه}* َو ذ ِانَّ اَل تَعايلّْ َخصَّ
َ ُحَجَجه}*  َسالَمٍة* َو ِجاُع كَراَمِة{ اصَطيَف الُ تَعايلّْ َمنََجه}* َو بنَيَّ
َتَقض  َوال  َغاِئُه}*  تَفنّْ  ال   . ِحَكٍ بِطِن  َو  ِعلٍم*  ظاِهِر  مِن 
الخرَياُت تُفَُح  ال  لَِم*  الظُّ َمصابُح  َو  النِّعَِم*  َمابُع  فيِه  َعاِئُه}. 

 

. قَد اَحمّْ  ِ َمصابِحهِِ لُماُت ِااّل ب * َوال تُكَشُف الظُّ ِ َمفاتِحهِِ  ِااّل ب
مِحاهُ* َو اَرعيّْ َمعاهُ. فيِه ِشفاءُ املُستَشيف* َو كِفايَُة املُكتيَف.

     153    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه

َو ُهَو يف مُهَلٍ مَِن اِل هَيوي َمَع الغافِلنَي* َو يَغدو َمَع ال ُمذبِن نَي* باِل 
* َوال ِاماٍم قائٍِد. َسبيٍل قاِصٍ

ّْ ِاذا كََشَف هَلُم َعن َجزاِء َمعِصَيِِهم* َو استرَخََجُهم مِن  مِنها: َحّ

مُ استَقوَلا مُدِبًا* َو استَدَبوا مُِقاًل* فَلَم يَنتَِفعوا  َجببِي غَفلَِتِ
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رُُك  اَُحّذِ ِاّن  َوَطِرِه.  مِن  قََضوا  ِبا  َوال  َطِلبَ ِتِهم*  مِن  اَدَركوا  ِبا 

 

مَن  البَصريُ  َّ َما  فَاِن  * نِبَفِسهِِ اُمٌؤ  فَليَنتَِفِع  ال َمزِنلََة.  ِه  ِ هّْ نَفس  َو 
َّ َسلََك َجَدًدا واحِضًا  * ُث * َو اتنََفَع ِبلِعَبِ َسَِع فَتََفكََّر* َو نََظَر فَاَبَصَ
الَل يِف ال َمغاوي* َوال يُعنُي  َعَة يِف املَهاوي* َو الضَّ َُّب فيِه الصَّ َيََجن
ٍف  يٍف يف نُطٍق* اَو َتَوُّ * اَو ترَح ٍف يف َحّقٍ َعّْ نَفِسِه الغُواَة تِبَعَسُّ

مِن ِصٍق. 
َا الّساِمُع مِن َسكَرتَِك* َو استَيِقظ مِن غَفلَتَِك* َو اختَِص  فَاَفِق اهَيُّ
   ِّ االيُّمِ َِّبِّ  الن لِساِن  َعّْ  جاءََك  فميا  الِفكَر  اَنِعِم  َو  َعَلَتَِك*  مِن 
ِايلّْ  ّْلَِك  ذ خالََف  مَن  خالِف  َو  َعنهُ؛  َميَص  َوال  ِمنهُ  بُدَّ  ال  ِمّما 
ََك* َو احُطط كِبََك*  ؛ َو َضع فرَخ لِنَفِسهِِ َو ما َرِضَ  * َو َدعهُ  َغريِهِِ
َتَرُع  كَما  َو  تُداُن*  تَدنُي  كَما  َو  َمَمرََّك*  َعلَيِه  فَاِنَّ  قَبََك*  اذكُر  َو 
م  مَت اليَومَ تَقَدمُ َعلَيِه َغًدا* فَامَهد لَِقَدِمَك* َو قَّدِ َتُصُد* َو ما قَدَّ
الغافُِل@  َا  اهَيُّ الِجَّ  الِجَّ  َو  َ ِمُع@  ال ُمست َا  اهَيُّ َر  الَحَ َر  فَالَحَ لِيَوِمَك. 

 .» َُك ِمثُل َخبريٍ »َوال يُنَّبِ
يُعاقُِب*  َو  يُثيُب  َعَ  َّت  ل اَْ الَحكمِي*  ـكِر  اّلِ يِف  اِل  زَعاِئِ  مِن  ِانَّ 
نَفَسه}*  اَجَهَد  ِان  َو  ــ  َعبًدا  َيَفُع  ال  َّه}  اَن يَسخَُط*  َو  َيضّْ  هَلا  َو 

 

ِه  ِ هّْ مِن  ِبَصَلٍ  َّه}  َرب القـًِيا  ينا*  ادلُّ مَِن  يرَخَُج  اَن  ــ  ِفعَل}  اَخلََص  َو 

 

 * الِخصاِل لَم يَتُب ِمنا: اَن يُِشَك ِبِل في َما افَتََض َعلَيِه مِن ِعباَدتِهِِ

 

اَو يَشيِفَ َغيَظه} ِباَلِك نَفٍس* اَو يَعُرَّ  ِبَمٍ فَعََل} َغريُه}* اَو يَستَنِجَح 
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* اَو يَليَق النّاَس وِبَجَهنِي*  حاَجًة ِايَل النّاِس ِبِظهارِ بِدَعٍة يف ديِهِِ

 . ّْلَِك فَاِنَّ ال ِمثَل َدليٌل َعّْ ِشِبهِِ عِقل ذ اَو مَيِشَ فهِيم بِِلساننَِي. اِْ
َها العُدواُن َعّْ َغريِها؛  باَع َهمُّ ِانَّ الَبائِ َم َهمُّها بُطوُنا؛ َو ِانَّ الّسِ
ينا َو الَفساُد فهيا؛ ِانَّ ال ُمؤِمننَي  ُهنَّ زيَُة الَحياِة ادلُّ َو ِانَّ النِّساءَ َهمُّ

مُستَكنيوَن. ِانَّ ال ُمؤِمننَي مُشِفقوَن. ِانَّ ال ُمؤِمننَي خائِفوَن .

     154    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

جَنَده}.  َو  َغَره}  يَعِرُف  َو  اَمََده}*  ُيِصُ  بِهِِ  بِي  الَّ قَِل  انِظُر  َو 
ِعُوا  اتَّ َو  لّراعي(*  ِ ّلاعي)اَْ ل فَاستَجبيوا   * َرعيّْ راٍع  َو  َدعا*  داٍع 
 . َنِ السُّ دوَن  ِبلِبَدِع  اََخذوا  َو   * الِفَتِ ِباَر  خاضوا  قَد  الّراِعَي. 
عارُ  الّشِ حَنُن  وبَن.  املـَُكّذِ الّضالّوَن  نََطَق  َو  ال ُمؤِمنوَن*  اََرزَ  َو 

 

مِن  ِااّل  البُيوُت  تُؤَت  َوال  االوَباُب؛  َو  الـَخَزنَُة  َو  االحَصاُب*  َو 
َ سارِقًا.  اوَباِبا؛ فََمن ااَتها مِن َغريِ اوَباِبا ُسّمِ

نََطقوا  ِان  ِن.  الرَّمحّْ كُنوزُ  ُه  َو  الُقرآِن)اَْالمياِن(*  كَرائِ مُ  فهِيم  منها: 

وقا* َو ِان َصَمتوا لَم يُسبَقوا. فَليَصُدق رائٌِد اَهَل}* َو يُلرِض  َصَ
. َيَقِلُ ِالهَيا  َو  قَِدمَ*  ِمنا  َّه}  فَاِن اآلِخَرِة*  انَباِء  مِن  ليَكُن  َو  َعقَل}* 

*يَكوُن مُتبََداُ َعَِلِِ اَن يَعلََم :اَ َعَُل}  لعاِمُل ِبلبََصِ فَالنّاِظُر ِبلَقِل* اَْ
َعلَيِه اَم لَه}؟ فَاِن اكَن لَه} َمضّْ فيِه* َو ِان اكَن َعلَيِه َوقََف َعنهُ. فَاِنَّ 
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َطريٍق.  َغريِ  َعّْ  لّسابِِك(  اَْ ـ  لّسابِِل  )اَْ اَكلّساِئِ ِعلٍم  بِغرَيِ   العاِمَل 

 . حاَجتِهِِ مِن  بُعًدا  ِااّل  الواِضِح  الطَّريِق  َعنِـ  بُعُده}  َيزيُده}  فاَل 

 

انِظٌر:  فَليَنُظر  الواِضِح.  الطَّريِق  َعَ  اَكلّساِئِ  ِبلِعلِم  العاِمُل  َو 

 

 * ِمثالِهِِ َعّْ  بِطنًا  ظاِهٍر  لُِكِّ  اَنَّ  اعلَم  َو  ؟  راِجٌع  اَم  ُهَو  ساِئٌ  اَ 

 

فَما طاَب ظاِهُره} طاَب بِطنُه}* َو ما َخبَُث ظاِهُره} َخبَُث بِطنُه}. 

 

ُيِغُض  َو  العَبَد*   ُّ ُيِ اَل  »ِانَّ   :   الّصاِدُق  الرَّسوُل  قاَل  قَد  َو 
ُّ العََمَل َو ُيِغُض بََدنَه}«.  َعََل}* َو ُيِ

َو اعلَم اَنَّ لُِكِّ َعٍَل بَنااًت َو ُكُّ بَناٍت ال ِغنّْ بِهِِ َعِن املاِء* َو ال ِمياهُ 
)احوللت(  َحَل  َو  َغُسه}  طاَب  َسقُه}  طاَب  فَما  ُمتَِلَفٌة؛ 

َ َمَرتُه} . ت ث َ َمَرتُه}* َو ما َخبَُث َسقُه} َخبَُث َغُسه} َو اََمَّ ث

     155    
 َو مِن خُطبٍَة لَه}  يَذكُُر فهيا بَديَ ِخلَقِة الخُّفاِش 

َرَدَعت  *َو  َمعِرفَتِهِِ كُنِه  َعن  االَوصاُف  ِت  احنََسَ ي  ِ الَّ ِلِ  لَحمُد  اَْ
. د َمساغًا ِايلّْ بوُلِغ غايَِة َملَكوتِهِِ َعَظَمتُهُ العُقوَل* فَلَم َتِ

َتلُغهُ  لَم  العُيوُن*  َتَي  ِمّما  اَبنَيُ  َو  اََحقُّ  املُبنُي*  الَحقُّ  الُ  ُهَو   
تِبَقدٍي  االَوهامُ  َعلَيِه  تََقع  لَم  َو  ًا*  مَُشبَّ فَيَكوَن  تِبَحيٍد  العُقوُل 
مُشريٍ*  َمشوَرِة  َوال  مَتثٍل*  َغريِ  َعّْ  الخَلَق  َخلََق  مَُمثَّاًل.  فَيَكوَن 
*فَاَجاَب  لِطاَعتِهِِ اَذَعَن  َو   * ِبَمِهِِ َخلُقه}  فََتمَّ  مُعنٍي*  َمعونَِة  َوال 
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َو لَم يُدافِع* َو انقاَد َو لَم ُيازِع. 

َغاِمِض  مِن  اَراان  ما   * ِخلَقِهِِ َعاِئِ  *َو  َصنعَتِهِِ لَطائِِف  مِن  َو 
لُِكِّ  الباِسُط  ياءُ  الّضِ يَِقُضَها  َّت  ال الخَفافيِش  ِه  ِ هّْ يف  الِحكمَ ِة 
؛ َو كَيَف َعِشيَت اَعنُيُها  المُ القابُِض لُِكِّ يَحٍّ َش ٍء* َو يَبُسُطَها الظَّ
ها*  مِس ال ُمضئيَِة نرًا َتتَدي بِهِِ يف َمذابِهِ َعن اَن تَستَ ِمدَّ مَِن الشَّ

 

تِبََللُِؤ  َرَدَعها  َو  ِفِها.  َمعار ِايلّْ  مِس  الشَّ ُبهاِن  بِعَاليِنَِة  َِّصُل  َت َو 
َعِن  َماكِمِنا  يف  ا  اَكَنَّ َو  ِاشاقِها*  ُسبُحاِت  يف  ال ُمِضِّ  َعِن  ِضياِئا 
ارِ َعّْ ِحداقِها*  الَّهاِب يف بُلَِج اتئاِلقِها* فَِهَ مُسَدلَُة الُجفوِن ِبلنَّ
َيُدُّ  فاَل  اَرزاقِها؛  الِتاِس  يِف  بِهِِ  تَستَِدلُّ  ِساًجا  ِل  اللَّ جاِعَلُ  َو 
 . َّتِهِِ * َوال مَتنَتُِع مَِن ال ُمِضِّ فيِه لِغََسِق ُدُجن اَبصاَرها ِاسداُف ُظلَمتِهِِ

 

َدَخَل  َو  َنارِها*  اَوضاُح  بََدت  َو  قِناَعها*  مُس  الشَّ اَلَقِت  فَاِذا 
اَطبََقِت  ِوجارِها*  يف  ولِع(  )اَْلضُّ باِب  الّضِ َعَ  نرِها  ِاشاِق  مِن 
َّغَت ِبَا اكتََسبَتهُ مَِن املَعاِش يف ُظلَِم لَيالهيا.  االَجفاَن َعّْ َمآقهيا* َو َتَل
ً ا َو قَرارًا*  اَر َسكَن َل هَلا َنارًا َو َمعاًشا* َو النَّ فَُسبحاَن مَن َجعََل اللَّ

 

َو َجعََل هَلا اَجنَِحًة مِن لَحِمها تَعُرُج ِبا ِعنَد الحاَجِة ِايَل الطَّرَياِن* 
َتيّْ  ََّك  اَن ِااّل  قََصٍب*  َوال  يٍش  ر ذَواِت  َغريَ  اآلذاِن*  َشظاَي  ا  اَكَنَّ
فَيَنَشّقا*  َيِقّا  َ ّما  ل َجناحاِن  هَلا  اَعالمًا.  بَيِّنًَة  العُروِق  َمواِضَع 

 

يََقُع  ِالهَيا*  الِجٌئ  ِبا  الِصٌق  َودَلُها  َو  تَطريُ  فثََيُقال.  يَغلُظا  لَم  َو 
اَراكنُه}*  تَشتَدَّ   ّْ َحّ يُفارِقُها  ال  ارتََفعَت؛  ِاذَا  َيتَِفُع  َو  َوقَعَت*  ِاذا 
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َمصالَِح  *َو  َعيِشهِِ َمذاِهَ  يَعِرَف  َو  َجناُحه}*  ُّهوِض  ِل َيِمَل}  َو 

. فَُسبحاَن البارِِئ لُِكِّ َش ٍء* َعّْ َغريِ ِمثاٍل الَخ مِن َغريِهِِ . نَفِسهِِ

     156    
َو مِن كاَلٍم لَه}  خاَطَب بِهِِ اَهَل البََصِة

َوَجلَّ  زَعَّ  اِل  َعَ  نَفَسه}  يَعتَِقَل  اَن  ّْلَِك  ذ ِعنَد  استَطاَع  فََمِن 
َسبيِل  َعّْ  الُ  شاءَ  ِان  حاِملُُك  فَاِّن  اََطعتُون  فَاِن  فَليَفعَل. 
فاُلنَُة  ةٍ.َواَّما  َمَي َمذاقٍَة  َو  َشديَدةٍ  ٍة  َمَشقَّ ذا  اكَن  ِان  َو  َِّة*  الَجن
لنِّساِء* َو ِضغٌن َغال يف َصرِها كَِمرَجِل  فَاَدَركَها َرأُي )راِئَُة( اَْ
َو هَلا  لَم تَفعَل.  لنَِتاَل مِن َغريي ما اََت ِاَلَّ   لَو ُدِعيَت  َو  الَقنِي* 

 . * َو الِحساُب َعَ اِل تَعايلّْ بَعُد ُحرَمُتَا االويلّْ
َعَ  يُستََدلُّ  فَِباالمياِن  اِج.  الّسِ اَنَرُ  املِناِج*  َ ُج  اَبل َسبيٌل  منه: 

يُعَمُر  ِبالمياِن  َو  االمياِن*  َعَ  يُستََدلُّ  ِبلّصالِحاِت  َو  الّصالِحاِت* 
ترُحَزُ  ينا  ِبدلُّ ينا*َو  ادلُّ  ُ ُتَت ِبملَوِت  املَوُت*َو  ُيَهُ  ِبلِعلِم  َو  الِعلمُ* 
لَجحي مُ ِلغاونَي «. َو ِانَّ  ُ َبَّزُ »اَْ َُّة* َو ت اآلِخَرةُ* َو ِبلِقاَمِة ُتلَُف الَجن
الخَلَق ال َمقَصَ هَلُم َعِن الِقاَمِة* مُ رقِلنَي يف ِمضمارِها ِايَل الغايَِة 

 . الُقصويّْ
َمصاِئِ  ِايلّْ  صاروا  َو  االَجداِث*  مُستََقّرِ  مِن  َشخَصوا  قَد  منه: 

َعنا.  ُيَقولَن  َوال  ِبا  يَستَبِدلوَن  ال  اَهُلا*  دارٍ  لـِكُّلِ  الغاايِت. 
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خُلُِق  مِن  لَخُلُقاِن  ال ُمنكَِر  َعِن  َه  النَّ َو  ِبملَعروِف*  االََم  ِانَّ  َو 
رِزٍق.  مِن  َيُقصاِن  َوال  اََجٍل*  مِن  يَُقّرِبِن  ال  ُما  ِانَّ ؛َو  ُسبحانَه}  اِل 

 

ال ُمبنُي*  النّورُ  َو  ال َمتنُي*  الَحبُل  فَاِنَُّه  اِل*   بِِكتاِب  َعلَيُك  َو 
اةُ  انلَّ َو  ِك*  َ َمّسِ ِلُمت الِعصَمُة  َو  النّاقُِع*  الّرِيُّ  َو  النّافُِع*  فاءُ  الّشِ َو 
كَثَةُ  ُتِلُقه}  َوال  فَيُستَعتََب*    ُ َيغي َوال  فـَيُقامَ*  يَعَوجُّ  ال  ِِّق.  ِلُمتَعَل

َل بِهِِ َسبََق.  َق* َو مَن َعِ مِع. مَن قاَل بِهِِ َصَ * َو ُولوُج السَّ ّدِ الرَّ
اِلَيهِ رجل فقال: يا اَمير المؤمنين، اَخبرنا عن الفتنی، و هل سَالت  و قام 

َ ّما اََنَل الُ ُسبحانَه} وَقلَه}: »الم .  َّه} ل  رسول اهلل  عنها؟ فقال : ِان

ُ تَكوا اَن يَقولوا آَمنّا َو ُه ال يُفَنوَن « َعِلمُت اَنَّ  اََحِسَب النّاُس اَن ي
َ زِنُل نِبا َو َرسوُل اِل  بنََي اَظُهِران. فَُقُل: اي َرسوَل  الِفنََة ال ت
ِانَّ   *ُّ َعِ »اي  فَقاَل:  ِبا؟  تَعايلّْ  الُ  اَخَبََك  َّت  ال الِفنَُة  ِه  ِ هّْ ما  اِل* 
قَُل  قَد  لَيَس  اََو  اِل*  َرسوَل  اي  فَُقُل:  بَعدي«  مِن  َسيُفَنوَن  اُمَّت 
يل َيمَ اُُحٍد َحيُث استُشِهَد مَِن استُشِهَد مَِن املُسِلمنَي* َو حيَت 
مِن  هاَدَة  الشَّ فَاِنَّ  »اَبِش*  يل:  فَُقَل   *َّ َعَ ّْلَِك  ذ فََشقَّ  هاَدةُ*  الشَّ َعّنِ 
ّْلَِك لَكَذّْلَِك* فَكَيَف َصبَُك ِاذَن؟« فَُقُل:  َورائَِك« فَقاَل يل: »ِانَّ ذ
َمواِطِن  مِن  ِّْكن  ل َو  ِب*  الصَّ َمواِطِن  مِن  ا  هّْ لَيَس  اِل*  َرسوَل  اي 
ُّ* ِانَّ الَقومَ َسيُفَنوَن  كِر. َو قاَل: »اي َعِ ( َو الشُّ ليُسيّْ البُشيّْ )اَْ
َّوَن َرمحَتَه}* َو يَأَمنوَن  م* َو َيََمن ِ م* َو يَ ُمنّوَن بِديِِهم َعّْ َرّبِ ِبَمواهِلِ
االَهواِء  َو  الاكِذبَِة*  ُباِت  ِبلشُّ َحراَمه}  يَستَِحوّلَن  َو  َسطَوتَه}* 
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ب  الّرِ َو  ِبهَلِديَّ ِة  حَت  السُّ َو  َّبيِذ*  ِبلن الخَمَر  فَيَستَِحوّلَن  ِة*  الّساِهَ

 

ّْلَِك؟  ذ ِعنَد  اُِنهُلُم  املَنازِِل  فَِباَّيِ  اِل*  َرسوَل  اي  قُُل:  ِبلبَيِع«. 
ِ َمزِنلَِة فنِتٍَة«.  ِ َمزِنلَِة فنِتٍَة؟ فَقاَل: »ب ِ َمزِنلَِة رِدَّةٍ* اَم ب اَب

     157    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

مِن  ِلَمزيِد  َسبَبًا  َو   * كِرهِِ ِلِ ِمفاًحا  الَحمَد  َجعََل  ي  الَّ ِلِ  لَحمُد  اَْ
يرَجي  هَر  ادلَّ ِانَّ  اِل*  ِعباَد   . َعَظَمتِهِِ َو  آالئِهِِ  َعّْ  َدلياًل  َو   * فَضِلِِ
ِبلباقنَي كرََجيِهِِ ِبملاضنَي ؛ ال يَعوُد ما قَد َويّلّْ ِمنهُ* َوال َييقّْ َسَمًدا 
مُتَظاِهَرةٌ  )مُتَسابَِقٌة(اُمورُه}*  مُتَشاِبٌَة  ؛  لِهِِ اَكَوَّ فَعالِهِِ  آِخُر  فيِه.  ما 
؛  بَِشولِهِِ الّزاِجِر  َحدَو  َتدوُك  ِبلّساَعِة  َّـكُ م  َ ـاَكَن اَعالمُه}.ف
يِف  َوارَتََك  لُماِت*  الظُّ يِف   َ َترَيَّ نَفِسهِِ  بِغرَيِ  نَفَسه}  َشغََل  فََمن 
َسّيَِئ  لَه}  َّتَن  ي َو زَ  * بِهِِ َشياطنيُه}يف ُطغيانِهِِ ت  اهَللـَكاِت* َو َمدَّ

َُّة غايَُة الّسابِقنَي* َو النّارُ غايَُة ال ُمَفّرِطنَي. اَعالِهِِ .فَالَجن
دارُ  الُفجوَر  َو  عَ زٍي*  ِحصٍن  دارُ  َّقويّْ  الت اَنَّ  اِل*  ِعباَد  علَموا*  اِْ
ِالَيِه.ااَل  لََجاَ  مَن  يرُحِزُ  َوال  اَهَل}*  مَينَُع  ال  ذَليٍل)َدليٍل(*   ِحصٍن 
 . َّقويّْ تُقَطُع مُحَُة الخَطااي* َو ِبليَقنِي تُدَرُك الغايَُة الُقصويّْ َو ِبلت
فَاِنَّ  َ يُك@  ِال ا  اََحّبِ َو  َعلَيُك*  االَنُفِس  ازََعِّ  يف  اَل  اََْل  اِل*  ِعباَد 
اَو  الزَِمٌة*  فَِشقَوةٌ  ُطُرقَه}؛  ااَنَر  َو  الَحّقِ  َسبيَل  لَُك  اَوَضَح  قَد  اَل 
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َعَ  ُدلِلُم  قَد  البَقاِء.  اِلاَّيِم  النَفاِء  ااَّيِم  يف  دوا  فََتَوَّ دائِ َمٌة.  َسعاَدةٌ 
كََركٍب  اتَنُم  ا  فَاِنَّ املَسريِ.  َعَ  ُحثِثُتم  َو  عِن*  ِبلظَّ اُِمُت  َو  الّزاِد* 
يَصنَُع  فَما  ااَل   .) )اَْملَسريِ ريِ ِبلسَّ يُؤَموَن  َمتّْ  يَدروَن  ال  ُووقٍف* 
يُسلَبُه}*  َو ما يَصنَُع ِبملاِل مَن َعّا قَليٍل  ِ آلِخَرِة @  ل ينا مَن خُِلَق  ِبدلُّ

َو َتيقّْ َعلَيِه َتِعَتُه} َوِحسابُه}@ 
َّه} لَيَس مِلا َوَعَد الُ مَِن الخرَيِ َمَتٌك* َوال فميا نَهّْ َعنهُ  ِعباَد اِل* ِان
االَعاُل*  فيِه  تُفَحُص  َيمًا  حَذروا  اِْ اِل*  ِعباَد  َمَغٌب.   ِ ّ الشَّ مَِن 

 

علَموا* ِعباَد اِل* اَنَّ  ُ فيِه الّزِلزاُل* َو تَشيُب فيِه االَطفاُل. اِْ َو يَكُث
ا مِن اَنُفِسُك* َو ُعيواًن مِن َجوارِِحُك* َو ُحّفاَظ  َعلَيُك َرَصً
ِصٍق َيَفظوَن اَعالَُك* َو َعَدَد اَنفاِسـكُ م* ال تَسُتُُك ِمنُم 
مَِن  َغًدا  ِانَّ  َو  راِتٍج*  ذو  بٌب  ِمنُم  ُّ ـُك  يُِكن َوال  داٍج*  لَيٍل  ُظلَمُة 

اليَوِم قَربٌي. 
امٍِئ  ُكَّ  َ ـاَكَنَّ  ف  * بِهِِ الِحًقا  الغَُد  َي يءُ  َو  فيِه*  ِ ما  ب اليَومُ  يَذَهُ 
؛  ( ُحفَرتِهِِ * َو َمَطَّ )َمَطَّ ِمنُك قَد بَلََغ مَِن االَرِض َمزِنَل َوحَدتِهِِ

 

 @ ُغبٍَة   ) مُفَرِد)مُِقّرِ َو  َوحَشٍة*  َمزِنِل  َو  َوحَدةٍ*  بتَِي  مِن  لَه}  فَيا 
يَحَة قَد اََتُك* َو الّساَعَة قَد غَِشيَتُك* َو َبَزُت لَِفصِل  َواَكَنَّ الصَّ
الَقضاِء* قَد زاَحت َعنُكُ االَبطيُل* َواضَمَحلَّ َعنكُ مُ الِعلَُل* 
َرت بـِكُُم االُمورُ َمصاِدَرها*  َواستََحقَّت بُِكُ الَحقائُِق* َو َصَ

ُُّذرِ . َ ِبوا ِبلِغرَيِ* َو اتنَِفعوا ِبلن لغرَيَِة(* َو اعت َِّعظوا ِبلِعَبِ )اَْ فَات
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االُمــَِم*  مَِن  َهجعٍَة  طوِل  َو  الرُُّسِل*  مَِن  فَتَةٍ  حنِي  َعّْ  اَرَسَل} 

 

النّورِ  َو  يََديِه*  بنََي  ي  الَّ تِبَصديِق  فَجاءَُه  ؛  املُبَِم  مَِن  اتنِقاٍض  َو 
ِّْكن  ل َو  َيِطَق*  لَن  َو  فَاستَنِطقوهُ*  الُقرآُن  ّْلَِك  ذ  . بِهِِ ال ُمقَديّْ 
املاض*  َعِن  الَحثَي  َو  يَأت*  ما  ِعلَم  فيِه  ِانَّ  ااَل   : َعنهُ  اُخِبُُك 

 

َو َدواءَ دائُِك* َو نَظَم ما بَينَُك . 
لََمُة  ِااّل َواَدَخَلُ الظَّ ّْلَِك ال َي يقّْ بتَُي َمَدرٍ َوال َوَبٍ  مِنها: فَِعنَد ذ َو 

ماِء عاِذرٌ*  َتَحًة* َو اَولَجوا فيِه نِقَمًة. فَيَوَمئٍِذ ال َييقّْ هَلُم يِف السَّ
* َو اَوَردمُتوهُ َغريَ  َوال يِف االَرِض انِصٌ .اَصيَفُت ِبالَمِ َغريَ اَهِلِِ
َمَشًب  َو  ِبَأـَكٍل*  َمأـَكاًل  َظلََم*  ِممَّن  الُ  َسيَنتَِقمُ  َو   . ِِدهِِ َمور
لِباِس  َو  ال َمِقِر*  َو  ِبِ  الصَّ َمشارِِب  َو  العَلَقِم*  مَطاِعِم  مِن  ِ َمَشٍب*  ب
ا ُه مَطاَي الخَطئياِت َو زَواِمُل  يِف. َو ِانَّ ِشعارِ الخَوِف* َو ِداثرِ السَّ
تُلَفُظ  كَما  بَعدي  مِن  اَُميَُّة  ا  لنََتخََمنَّ اُقِسمُ*  ثُمَّ  فَاُقِسمُ*  اآلاثِم. 

َّ ال تَذوقُها َوال تَطعَمُ بَِطعِمها اَبًَدا ماكَرَّ الَجيداِن . اَمُة* ُث انلُّ

     159    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

َورائُِك*  ِمن  بـُِجهدي  اََحطُت  َو  ِجواَرـُكــم*  اَحَسنُت  َولَقَد 
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مِي* ُشكًرا ِمّن ِل ِبِّ الَقليِل*  * َو َحلَِق الضَّ ّلِ َو اَعتَقُُك مِن رِبَِق الُّ

َدهُ البََدُن مَِن ال ُمنكَِر الكَثِر . َو ِاطراقًا َعّا اَدَركَهُ البََصُ* َو َشِ
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َو يَعفو  اَماٌن َو َرمحٌَة* يَقض بِِعلٍم*  َو ِحكَمٌة* َو رِضاهُ  اَُمه} قَضاءٌ 
)يَغِفُر( ِبِلٍم.

؛  تَبتيَل  َو  تُعايف  ما  َعّْ  َو  تُعيط*  َو  تَأخُُذ  ما  َعّْ  الَحمُد  لََك   َّ ُ اَْهللّْ
اَفَضَل  َو  ِالَيَك*  الَحمِد  اََحبَّ  َو  لََك*  الَحمِد  اَرَض  يَكوُن  مَحًدا 
مَحًدا  اََردَت؛  ما  َيلُُغ  َو  َخلَقَت*  ما   ُ مَياَل مَحًدا  ِعنَدَك؛  ال َحمِد 

 

ال ُيَجُب َعنَك* َوال يُقَصُ دونََك ؛ مَحًدا ال َيَقِطُع َعَدُده}* َوال يَفنّْ 

 

قـَّيومٌ*  يَحٌّ  ََّك  اَن نَعلَمُ  ااَّن  ِااّل  َعَظَمتَِك*  كُنَه  نَعلَمُ  فَلَسنا  َمَدُده}. 
بََصٌ. يُدرِكَك  لَم  َو  نََظٌر*  ِالَيَك  يَنتَِه  لَم  َنمٌ.  َوال  ِسنٌَة  تَأخُُذَك  ال 

اََخذَت  َو  )اَْالَعاَر(*  االَعاَل  اَحَصيَت  َو  االَبصاَر*  اَدَركَت 
ي َنيّْ مِن َخلِقَك* َو نَعَجُب لَه} مِن  َّواص َو االَقداِم«. َو َما الَّ  »ِبلن
َعنّا  تَغَيََّب  ما  َو  )َشأنَِك(*  ُسلطانَِك  َعظمِي  مِن  نَِصُفه}  َو  قُدَرتَِك* 
ـحالَت  َو  دونَه}*  ُعقولُنا  َواتنََهت  َعنهُ*  اَبصاراُن  ت  قَُصَ َو  ِمنهُ* 
ُستورُ الغُيوِب بَيَنا َو بَينَه} اَعَظمُ. فََمن فَرََّغ قَلبَه}* َو اَعََل فِكَره}* 
َّقَت  لِيَعلََم كَيَف اَقَمَت َعَشَك* َو كَيَف ذََرأَت َخلَقَك* َو كَيَف َعل
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َو كَيَف َمَددَت َعّْ َمورِ املاِء اَرَضَك* َرَجَع  يِف اهَلواِء َساواتَِك* 

َطرفُه} َحسريًا* َو َعقُل} َمبورًا* َو َسعُه} واهِلًا* َو فِكُره} حاِئًا. 
 ُ َّه} َيُجو اَل* كََذَب َو العَظمِي @ ما بلُه} ال يَتَبنَيَّ عي ِبَِعهِِ اَن منها : يَدَّ

* َوُكُّ َرجاٍء َرجاُؤه} يف َعَِلِِ ؟ فَُكُّ مَن َرجا ُعَِف َرجاُؤه} يف َعَِلِِ

 

ِااّل  ٌق   مُـَحقَّ َخوٍف  َوُكُّ  َمدخوٌل*  َّه}  فَاِن ــ  تَعايلّْ  اِل  َرجاءَ  ِااّل  ــ 
يِف  الِعباَد  َيُجو  َو  الكَبريِ*  يِف  اَل  َيُجو  َمعولٌل.  َّه}  فَاِن اِل  َخوَف 
َثاُؤه}  َجلَّ  اِل  بُل  فَما   @ الرَّبَّ  يُعيِط  ال  ما  العَبَد  فَيُعيِط  غريِ*  الصَّ
لَه}  َرجائَِك  يف  تَكوَن  اَن  لِِعباِدهِِ؟اََتاُف  بِهِِ  يُصنَُع  َعّا  بِهِِ   ُ يَُقصَّ
خاَف  ُهَو  ِان  كَذّْلَِك  َو  َموِضعًا؟  ِلّرِجاِء  َتاهُ  ال  تَكوَن  اَو  اكِذًب؟ 
َّه}* فـََجعََل َخوفَه}  * اَعطاهُ مِن َخوفِهِِ ما ال يُعيط َرب َعبًدا مِن َعبيِدهِِ
مَِن الِعباِد نَقًدا* َو َخوفَه} ِمن خالِِقهِِ ِضمارًا َو َوعًدا. َو كَذّْلَِك 
* آَثَها َعَ اِل  * َو كَُبَ َموِقعُها مِن قَلِبهِِ ينا يف َعنيِهِِ مَن َعُظَمِت ادلُّ

* فَانَقَطَع ِالهَيا* َو صاَر َعبًدا هَلا.  تَعايلّْ
لََك  َدليٌل  َو  االُسَوِة*  يِف  لََك  اكٍف    اِل  َرسوِل  يف  اكَن  لََقد  َو 
قُِبَضت  ِاذ  َمساوهيا*  َو  َمازهيا  كَثَِة  َو  َعيِبها*  َو  ينا  ادلُّ ذَّمِ  َعّْ 
َو فُِطَم َعن َرضاِعها*  لِغرَيِهِِ اـَكنافُها*  َو ُوِطئَت  َعنهُ اَطرافُها* 

 

ِفِها.  َو زُِوَي َعن زَخار
مِلا  ِاّن  َرّبِ   «  : يَقوُل  َحيُث    اِل  َكمِي  ِبويسّْ  َّيُت  ثَن ِشئَت  ِان  َو 
َّه}  اََنلَت ِايَلَّ مِن َخريٍ فَق ريٌ«. َو اِل* ما َساَلَه} ِااّل خزُبًا يَأـكُ ُل}* اِلَن
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اكَن يَأـُكُل بَقَلَ االَرِض* َو لََقد ـكاتَن خرَُضةُ البَقِل ُتيّْ مِن 

ِب لَحِمهِِ .  * هِلُزالِهِِ َو تََشـذُّ َشيفِف ِصفاِق بَطنِهِِ
اَهِل  قارِِئ  َو  ال َمزامريِ*  صاِحِب    بِداووَد  َّثُت  ثَل ِشئَت  ِان  َو 
* َو يَقوُل لُِجلَسائِهِِ :  َِّة* فَلََقد اكَن يَعَمُل َسفائَِف الخوِص ِبَِدهِِ الَجن

َ َمِنا.  عريِ مِن ث ُّـكُم يَكيفن َبعَها @ َو يَأـُكُل قُرَص الشَّ اَي
ُد  َيََوسَّ ـكاَن  فَلََقد   *  َ َممَي نِب  عيَس  يف  قُُل  ِشئَت  ِان  َو 
الحَ رَجَ* َو يَلبَُس الخَِشَن* َو يَأـُكُل الَجِشَب* َواكَن ِادامُهُ الجوَع* 
االَرِض  َمشارَِق  تاِء  الّشِ يِف  ِظاللُه}  َو  الَقَمَر*  ِل  ِبللَّ ِساُجه}  َو 
َوَمغارَِبا* َو فاكَِهتُه} َو َريانُه} ما تُنِبُت االَرُض ِلَهاِئِ ؛ َولَم تَكُن

 

يَلِفُه}*  ماٌل  َوال  )يـُخِزنُه}(*  َي ُزنُه}  َودَلٌ  َوال  تَِفنُه}*  زَوَجٌة  لَه} 

 

ُه} رِجهُ* َو خاِدمُه} يَداهُ.  ُّه}* داتبَّ َوال َطَمٌع يُِذل
 * اَتيَّسّْ ل َِمن  اُسَوةً  فيِه  فَاِنَّ    االَطَهِر  االَطيَِب  بِنَِبّيَِك  فَتَاَسَّ 
 * هِِ بِنَِبـّيِ ال ُمتَايَّس  اِل  ِايَل  الِعباِد  َواََحبُّ   . تََعّزيّْ ل َِمن  زَعاءً  َو 

 

اَهَضمُ  َطرفًا.  يُعِرها  لَم  َو  قَضًما*  ينا  ادلُّ قََضَم   . ِهِِ اِلََث ال ُمقَصُّ  َو 
َعلَيِه  ُعَِضت  بَطنًا.  ينا  ادلُّ مَِن  اَخ َمُصُهــم  َو  كَشًحا*  ينا  ادلُّ اَهِل 
ينا فَايَبّْ اَن يَقََلا* َو َعِلَم اَنَّ اَل ُسبحانَه} اَبغََض َشئيًا فَاَبغََضه}*  ادلُّ
َره}* َو َصغََّر َشئيًافََصغََّره}. َو لَو لَم يـَكنُـ فنيا ِااّل  َر َشئيًا فََحقَّ َو َحقَّ
َرسولُه}*  َو  الُ  َصغََّر  ما  تَعظي ُمنا  َو  َرسولُه}*  َو  الُ  اَبغََض  ما  ا  ُحبُّ

* َو ُمادَّةً َعن اَمِ اِل. لَكيَفّْ بِهِِ ِشقاقًا ِلِ
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العَبِد*  ِجلَسَة  َيِلُس  َو  االَرِض*  َعَ  يَأـُكُل    اكَن  لَقَد  َو   

 

َو َيِصُف ِبَِدهِِ نَعَل}* َو َيقَُع ِبَِدهِِ ثَوبَه}* َو َيكَُب الِحماَر العارَِي* 
يُ  َّصاو تُ َعّْ بِب بَيتِهِِ فَتَكوُن فيِه الت ِدُف َخلَفه}* َو يَكوُن الّسِ َو ُي
حديّْ اَزواِجهِِ ــ َغيَّبيِه َعّن* فَاِّن ِاذا نََظرُت  فَيَقوُل: »ايفاُلنَُةــ اِلِ
* َو اَماَت  ينا بَِقلِبهِِ ينا َو زَخارِفَها«. فَاَعََض َعِن ادلُّ ِالَيِه ذَكَرُت ادلُّ
َِّخَ  * لِكَيال َي ينَُتا َعن َعنيِهِِ * َو اََحبَّ اَن تَغيَب ز ِذكَرها مِن نَفِسهِِ
ِمنا راِيًشا* َوال يَعتَِقَدها قَرارًا* َوال َيُجَو فهيا مُقامًا* فَاَخَرَجها 

َّفِس* َو اَشخََصها َعِن الَقِل* َو َغـيَّبَها َعِن البََصِ . مَِن الن
ِعنَده}.  يُذكََر  اَن  َو  ِالَيِه*  َيُظَر  اَن  اَبغََض  َشئيًا  اَبغََض  مَن  كَذّْلَِك  َو 

 

ينا َو ُعيوِبا؛  َُّك َعّْ َمساِوِئ ادلُّ َو لََقد اكَن يف َرسوِل اِل  ما يَُدل
 . * َو زُِوتَي َعنهُ زَخارِفُها َمَع َعظمِي زُلَفِهِِ تِهِِ ِاذ جاَع فهيا َمَع خاصَّ
قاَل:  فَاِن  اَهانَه}@  اَم  بِذّْلَِك  ًدا  ُمَمَّ الُ  اَكَرمَ   * بِعَقِلِِ انِظٌر  فَلنَيُظر 
اَهانَه}* فََقد كََذَب َو اِل العَظمِي ِباِلفِك العَظي ِم* َو ِان قاَل: اَكَرَمه}* 
َعن  زَواها  َو  لَه}*  ينا  ادلُّ بََسَط  َحيُث  َغريَه}  اَهاَن  قَد  اَل  اَنَّ  فَليَعلَم 

اَقَرِب النّاِس ِمنهُ. 
يَأمَِن  فاَل  ِااّل  َو  َمولَِجه}*  َولََج  َو  اََثَه}*  َواقتَصَّ   * بِنَِبـّيِ هِِ مُتَاَّسٍ  فَتَايَّسّْ 
ا  ً  َعلًَما ِلّساَعِة* َو مُبَّشِ ًدا  اهَللـََكَة* فَاِنَّ اَل َجعََل ُمَمَّ
ينا مَخيًصا* َو َوَرَد اآلِخَرَة  َِّة* َو مُنِذرًا ِبلعُقوبَِة. َخَرَج مَِن ادلُّ ِبلَجن
* َو اَجاَب داِعَي  ّْ َمضّْ لَِسبيِلِِ َسلميًا. لَم يََضع َحرَجًا َعّْ َحرَجٍ* َحّ
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َِّبعُه}*  نَت َسلًَفا  بِهِِ  َعلنَيا  اَنعََم  حنَي  ِعنَدان  اِل  ََّة  ِمن اَعَظَم  فَما   . َربِّهِِ

 

هِِ َحَّ استَحيتَُي  ِ َو قائًِدا نََطاُ َعِقَه} @َو اِل لََقد َرقَّعُت ِمدَرَعت هّْ
اُْغُب  فَُقُل:  َعنَك؟  تَنِبُذها  ال  اَ  قائٌِل:  يل  قاَل  لََقد  َو  راِقِعها.  مِن 

 . يّْ باِح َيَمُد الَقومُ السُّ )ازَِعب( َعّن* فَِعنَد الصَّ
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البادي*  املِناِج  َو   * الَجيِلِّ الُبهاِن  َو  ال ُمض ِء*  ِبلنّورِ  تبَعَثَه}  اِْ
ةٍ؛  َشرَجَ َخريُ  َوَشرَجَتُه}  ةٍ*  اَُس َخريُ  اَُستُه}  اهلادي.  َوالِكتابِ 
ِهـجَرتُه}  َو  ِ َمكََّة*  ب ه}  َمودِلُ لَةٌ.  ثِ مارُهامَُتَّدِ َو  مُعتَِدلٌَة*  اَغصاُنا 
اكفِيٍَة*  ٍة  ِبُجَّ اَرَسَل}  َصوتُه}.  ِمنا  امتَدَّ  َو  ِذكُره}  ِبا  َعال  بَِطبيََة. 

 

ائَِع املَجهولََة*  َو َموِعَظٍة شافِيٍَة* َو َدوَعةٍ مُتاَلفِيٍَة. اَظَهَر بِِه الشَّ
فََمن  ال َمفصولََة.  االَحاكمَ  بِِه   َ بنَيَّ َو  ال َمدخولََة*  الِبَدَع  بِِه  قََمَع  َو 
يَبتَِغ َغريَ ااِلسالِم ديًا َتََحقَّق ِشقَوتُه}* َو َتَفِصم ُعَوتُه}* َو تَعُظم 

 

الَوبـيِل  العَذاِب  َو  الطَّويِل  احُلِن  ِايَل  َمآبُه}  يَكُ نـ  َو  كَبَوتُه}* 
اَسَتِشُدهُ  َو  ِالَيِه*  ااِلانبَِة   َ َتَكُّ اِل  َعَ  ُل  اََتـَكَّ َو  ديِد(.  )اَْلشَّ

. َة ِايلّْ َمَّلِ َرغتَبِهِِ لقاِصَ َّتِِه* اَْ يََة ِايلّْ َجن بيَل ال ُمَؤّدِ السَّ
اةُ َغًدا* َو املَنجاةُ  َا انلَّ * فَاِنَّ اوصيُك ِعباَد اِل* تِبَقَوي اِل َو طاَعتِهِِ

 

ينا َو انِقطاَعها*  َ فَاَبلََغ* َو َرغََّب فَاَسبََغ؛ َو َوَصَف لَُكُ ادلُّ اَبًَدا. َرهَّ
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ِ ما يَصَحبُُك  َو زَواهَلا َو اتنِقاهَلا. فَاَِعضوا َعّا يُعِجبُُك فهيا لِِقلَّ
ِمنا. اَقَرُب دارٍ مِن َسخَِط اِل* َو اَبعَُدها مِن رِضواِن اِل؛ فَغُّضوا 
اَينَقُت  قَد  مِلا  اَشغاهَلا*  َو  مُغوَمها  ــ  اِل*  ِعباَد  ــ  َعنُك  )اُْرفُضوا( 
يفِق  الشَّ ـَحَذَر  فَاحَذروها  حاالِتا.  َوتـََصرُِّف  فِراقِها  مِن  بِهِِ 
َمصارِِع  مِن  َراَيُم  قَد  ِ ما  ب َ ِبوا  اعت َو  الاكِدِح.   ِ ال ُمِجّ َو  النّاِصِح* 

 

الُقروِن قَبلَُك؛ قَد َتايََل اَوصاهُلُم* َو زالَت اَبصارُُه َو اَساُعُهم* 

 

لوا  فَبُّدِ نَعي ُمُهم؛  َو  ُسورُُه  انَقَطَع  َو  زِعُُّه م*  َو  َشَفُُهم  ذََهَ  َو 

 

بُِقرِب االَوالِد فَقَدها* َوبُِصحبَِة االَزواِج مُفاَرقََتا.الَيَفاَخروَن* 

 

َوال يَتَناَسولَن* َوال يَ َتاَوروَن* َوال َيَحاَوروَن )ُيَجاَوروَن(. 
لنّاِظِر  فَاحَذروا* ِعباَد اِل* َحَذَر الغالِِب لِنَفِسِه* اَْملاِنِع لَِشهَوتِِه* اَْ
بيَل  ؛ فَاِنَّ االََم واِضٌح* َو العَلََم قائِ مٌ* َو الطَّريَق َجَددٌ َو السَّ بِعَقِلِِ

قَصٌد.

     162    
َو مِن كاَلٍم لَه}  لِبَعِض احَصابِهِِ 
َو قَد َساَلَه}: كَيَف َدفَعَُك وَقمُُك 

؟ فَقاَل : ا ال َمقاِم َو اتَنُم اََحقُّ بِهِِ َ َعن هّْ

لََك  َو  َسَدٍد*  َغريِ  يف  ُتِسُل  الَوضنِي*  لَقَِلُق  ََّك  ِان اََسٍد*  بَن  اَخا  اي 
اَمَّا  فَاعلَم:  استَعلَمَت  قَِد  املَساَلَِة*َو  َحقُّ  َو  هِر  الّصِ ِذماَمُة  بَعُد 
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االََشّدوَن  َو  نََسبًا*  االَعوَلَن  حَنُن  َو  ال َمقاِم  َذا  ِبّْ َعلنَيا  ااِلستِبداُد 
وَقٍم*  نُفوُس  َعَ  َشحَّت  اََثَةً  اكتَن  ا  فَاِنَّ َنًطا*    اِل   ِبَسوِل 
َو َسخَت َعنا نُفوُس آَخرنَي؛ َو الَحَكُ الُ* َو املَعَوُد ِالَيِه الِقاَمُة. 

َوَدع َعنَك َنبًا صيَح يف َحرَجاتِهِِ 
ِّْكن َحديًا ما َحدثُي الرَّواِحِل  َول
بَعَد  هُر  ادلَّ احََضكَِن  فَلََقد  ُسيفاَن*  ايَب  انِب  يِف  الخَطَب  َهلُمَّ  َو 
 ُ يُكِث َو  العََجَب*  يَستَفِرُغ  خَطبًا  لَه}  فَيا  اِل*  َو  َغَو  َوال  ؛  ِاباكئِهِِ
* َو َسدَّ َفّارِهِِ مِن  االََوَد. حاَوَل الَقومُ ِاطفاءَ نرِ اِل مِن ِمصباِحهِِ

 

* َو َجَدحوا َب ن َو بَيَنُم ِشرًب َوبئًا* فَاِن َتتَِفع َعنّا َوَعنُم  يَنبوِعهِِ

 

 . االُخريّْ تَكُِن  ِان  َو  ؛  َمِضهِِ َعّْ  الَحّقِ  مَِن  امَِحُلم   * البوَليّْ ِمَُن 
ِ ما يَصنَعوَن « . »فاَل تَذَه نَفُسَك َعلهَِيم َحَساٍت* ِانَّ اَل َعلي مٌ ب

     163    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

الِوهاِد*  مُسيِل  َو  ال ِمهاِد*  ساِطِح  َو  الِعباِد*  خالِِق  ِلِ  لَحمُد   اَْ

انِقضاءٌ.  تِِه  اِلَزَلـِيَّ َوال  اتبِداءٌ*  لِيَِّت ِه  اِلَوَّ لَيَس  َّجاِد.  ال ن ُمِصِب  َو 
َدتهُ  ُل َولَم َيَل* َو البايق باِل اََجٍل. َخرَّت لَهُ الِجباهُ* َو َوحَّ ُهَو االَوَّ
رُهُ  ها. ال تَُقّدِ فاهُ . َحدَّ االَشياءَ ِعنَد َخلِقهِِ هَلا ِابنًَة لَه} مِن َشَبِ الّشِ
االَوهامُ ِبلُحوِد َو احَلاَكِت* َوال ِبلَجوارِِح َو االَدَواِت. ال يُقاُل 
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لّظاِهُر ال يُقاُل : » ِممَّ ؟ «  ؟ « َوال يرَُضُب لَه} اََمٌد » بـَِحتَّ « اَْ  لَه}: » َمتّْ

 . * َوال َمجوٌب فَيُحويّْ َوالباِطُن ال يُقاُل: »فميَ ؟« ال َشبٌَح فَيَُتَقيّصّْ
 

لَم يَقُرب مَِن االَشياِء ِبلتِصاٍق* َو لَم َيعُد َعنا ِبفِتاٍق* َوال َييفّْ 
ِدالُف  از لَفَظٍة*َواَل  كُرورُ  َوال  لَحَظٍة*  ُشخوُص  ِعباِدهِِ  مِن  َعلَيِه 
َّاُ َعلَيِه  ةٍ* َو اَل انبِساُط خُطَوةٍ* يف لَيٍل داٍج* َوال غََسٍق ساٍج* َييََف َروبَ

 

َوالكُرورِ*  االُفِل  يِف  النّورِ  ذاُت  مُس  الشَّ تَعُقُهُ  َو  املُن ريُ*  الَقَمُر 
هورِ* مِن ِاقباِل لَيٍل مُِقٍل* َو ِادبرِ َنارٍ مُدِبٍ.  ِ االَزِمنَِة َو ادلُّ

َوتََقلُّ

 

َيَحُلُ  عَ ّما  تَعايلّْ  ةٍ*  ِعدَّ َو  ِاحصاٍء   ِ
ُكّ َو  ةٍ*  مُدَّ َو  غايٍَة   ِ

ُكّ قَبَل 
ُِّل املَساكِِن*  دوَن مِن ِصفاِت االَقدارِ* َو  ِناايِت االَقطارِ* َو اَتَث املَُحِّ

 

َو مَتَكُِّن االَماكِِن . فَالَحُّ لِخَلِقهِِ َمرضوٌب* َو ِايلّْ َغريِهِِ مَنسوٌب. 
بَل  اَبَِديٍَّة*  اَوائَِل  َوالمِن  اََزلـِيٍَّة*  اُصوٍل  مِن  االَشياءَ  َيلُِق  لَم 
َر فَاَحَسَن صوَرتَه}. لَيَس  َر ما َصوَّ ه}* َو َصوَّ َخلََق ما َخلََق فَاَقامَ َحدَّ
ِبالَمواِت  ِعلُمه}  َش ِء{اتنِفاٌع.  بِطاَعِة  لَه}  َوال  امنِتاٌع*  ِمنهُ  لَِش ٍء 
ماواِت اُلّْ  ِ ما يِف السَّ املاضنَي كَِعلِمهِِ ِبالَحياِء الباقنَي* َو ِعلُمه} ب

. فيلّْ كَِعلِمهِِ ِبا يِف االَرَضنَي السُّ
* يف ُظلُماِت االَرحاِم*  * َو ال ُمنَشاُ املَرِعيُّ ِويُّ ا املَخولُق السَّ َ  منها: اَيُّ

ُوِضعَت  َو  طنٍي«*  مِن  ُساللٍَة  »مِن  بُِدتَئ  االَستارِ@  مُضاَعفاِت  َو 
بَطِن  يف  مَتورُ  َمقسوٍم.  اََجٍل  َو  َمعولٍم*  قََدرٍ  ِايلّْ    *» َمكنٍي  قَرارٍ  »يف 
مِن  اُخِرجَت  ثُمَّ  نِداءً.  تَسَمُع  َوال  ُدعاءً*  ُتريُ  ال  َجنينًا  اُّمَِك 
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َهاَك  فََمن  َمناِفِعها.  ُسبَُل  تَعِرف  لَم  َو  َتَدها*  لَم  دارٍ  ِايلّْ  َمَقّرَِك 
َمواِضَع  الحاَجِة  ِعنَد  َعَّفََك  َو  اُّمَِك*  ثَدِي  مِن  الِغذاِء  اِلجِتارِ 
َطلَِبَك َو ِاراَدتَِك؟ @ َه هياَت @ ِانَّ مَن يَعِجُ َعن ِصفاِت ِذي اهَلئيَِة 

 

َو االَدَواِت فَُهَو َعن ِصفاِت خالِِقهِِ اَعـَجزُ* َو مِن َتاُولِهِِ ِبُدوِد 
املَخولقنَي اَبعَُد. 

     164    
َ َمَع النّاُس ِالَيِه  ا اجت َ مَّ َو مِن كاَلٍم لَه}  ل

َو َشكَوا ما نََقموهُ َعّْ ُعمثاَن َو َساَلوهُ ُماَطتَبَه} َعنُم 
َو استِعتابَه} هَلُم* فََدَخَل َعلَيِه فَقاَل: 

ِانَّ النّاَس َورايئ َو قَِد استَسَفرون بَينََك َو بَيَنُم* َو َو اِل ما اَدري 
َُّك َعّْ اَمٍ ال تَعِرفُه}.  ما اوَقُل لََك@ ما اَِعُف َشئيًا َتَهُل}* َوال اَُدل
ََّك لَتَعلَمُ ما نَعلَمُ. ما َسبنَقاَك ِايلّْ َش ٍء فَنُخِبََك َعنهُ* َوال َخوَلان  ِان
َسِعنا*  كَما  َسِعَت  َو  َراَيا*  كَما  َراتََي  قَد  َو  ِّغـََكه}.  فَُنَل بَِش ٍء 

 

با. َو َما انُب ايَب قُحافََة َو اَل انُب  بَت َرسوَل اِل   كَما حَصِ َو حَصِ
الخَّطاِب ِبَويلّْ بِعََمِل الَحّقِ ِمنَك َو اتََن اَقَرُب ِايلّْ ايَب َرسوِل اِل 

 َوشيَجَة َرِحٍم ِمنُما؛ َوقَدنَِل مِن ِصهِرهِِ مالَم َياال.
َّمُ مِن  ُ مِن َعًم* َوال تُعَل ََّك ــ َو اِل ــ ما ُتَصَّ  فَاَل اَل يف نَفِسَك@ فَاِن
( لَقائِ َمٌة. ٌة* َو ِانَّ اَعالمَ ادّلنِي )اَْهلُديّْ َجهٍل* َو ِانَّ الطُُّرَق لَواحِضَ
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 * َهيّْ َو  َي  ُهِ عاِدٌل*  ِامامٌ  اِل  ِعنَد  اِل  ِعباِد  اَفَضَل  اَنَّ  فَاعلَم 
َنَ  ًَّة َمعولَمًة* َو اَماَت بِدَعًة َمهولًَة )َمزنوكًَة(. َو ِانَّ السُّ فَاَقامَ ُسن
ِانَّ  اَعالمٌ.َو  هَلا  لَظاِهَرةٌ*  الِبَدَع  ِانَّ  َو  اَعالمٌ*  هَلا  َةٌ*  َ رّيِ لَن ريَ(  )اَْلسَّ
ًَّة َمأخوذَةً  * فَاَماَت ُسن ٌ َضلَّ َو ُضلَّ بِهِِ َشَّ النّاِس ِعنَد اِل ِامامٌ جاِئ
  اِل  َرسوَل  َسِعُت  ِاّن  َو  َمتوكًَة.  بِدَعًة  اَحيا  َو   )َمعولَمًة(* 
نَصريٌ  َمعَه}  لَيَس  َو  الجاِئِر  ِباِلماِم  الِقاَمِة  َيمَ  »يُؤت  يَقوُل: 

 

* ثُمَّ  َّ َم* فَيَدورُ فهيا كَما تَدورُ الرَّيحّْ َوال عاِذرٌ* فَيُليقّْ يف انرِ َجَهن
َيَتُِط)َيَتُِك( يف قَعِرها«.

اكَن  َّه}  فَاِن ال َمقوَل*  االُمَِّة  ِه  ِ هّْ ِامامَ  تَكوَن  ااَّل  اَل  اَنُشُدَك  ِاّن  َو   
َ الَقَل َو الِقاَل ِايلّْ َيِم  ِه االُمَِّة ِامامٌ يَفَُح َعَ ِ يُقاُل: يُقَُل يف هّْ
* َو يَبُثُّ الِفَتَ فهيا* فاَل ُيِصوَن الَحقَّ  الِقاَمِة* َو يَلِبُس اُموَرها َعَ
مَِن الباِطِل؛ مَيوجوَن فهيا َموًجا* َو مَيُرجوَن فهيا َمًجا. فاَل تَكوَنَّ 

 

ّنِ َو تََقّضِ العُُمِر.  ِ َمرواَن َسّيَِقًة يَسوقَُك َحيُث شاءَ بَعَد َجِل الّسِ ل
لوني، َحتاّي اَخُرَج اِلَيهِم مِن َمظال ِمِهِم. َفقاَل لَه ُعثماُن: َکلاِّم الناّاَس في اَن ُيَؤجاّ

فَاََجُل}  غاَب  ما  َو  فيِه*  اََجَل  فاَل  ِبملَديَِة  ـكاَن  ما   : َفقاَل 

ُوصوُل اَمَِك ِالَيِه.

     165    
 َو مِن خُطبٍَة لَه} يَذكُُر فهيا َعيَب ِخلَقِة الّطاووِس

ذي  َو  ساكٍِن  َو  َمواٍت*  َو  َحيَواٍن  مِن  َعبيًا  َخلًقا  تبََدَعُهم  اِْ
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*َو َعظمِي  ناِت َعّْ لَطيِف َصنعَتِهِِ ِّ َحَراكٍت؛ َواَقامَ مِن َشواِهِ البَي
َِّمًة لَه}* َو نَعََقت يف  * َو مَُسل * َما انقاَدت لَهُ العُقوُل مُعَتِفًَة بِهِِ قُدَرتِهِِ
* َو ما ذََراَ مِن ُمتَِلِف ُصَورِ االَطيارِ  َّتِهِِ اَساِعنا َدالئُِل} َعّْ َوحدانِي
َروايِسَ  َو  ِفجاِجها  خُروَق  َو  االَرِض*  اَخاديَد  اَسكََنا  َّت  ال

 

فٍَة  مَُصَّ مَُتاِيٍَة*  َهئياٍت  َو  ُمتَِلَفٍة*  اَجنَِحٍة  ذاِت  مِن  اَعالِمها* 
ال ُمنَفِسِح*  الَجّوِ  َمارِِق  يف  فِرفٍَة ِبَجنَِحِتا  ُمَ َو  َّسخريِ*  الت زِماِم  يف 

 

َو الَفضاِء ال ُمنَفِرِج.
ِحقاِق  يف  َركََّبا  َو  ظاِهَرةٍ*  ُصَورٍ  َعاِئِ  يف  تَكُن  لــَم  ِاذ  بَعَد  كَوََّنا 
يَسُمَو يِف اهَلواِء  َو َمنََع بَعَضها بِعَبالَِة َخلِقهِِ اَن  َمفاِصَل ُمتَِجبٍَة* 
اختاِلفِها  َعَ  نََسَقها  َو  َدفيًفا*  يَِدفُّ  َجعََل}  َو  خُفوفًا*  ماِء(  لسَّ )اَْ
* َو َدقيِق َصنعَتِهِِ . فَِمنا َمغموٌس يف  يِف االَصابِغ بِلَطيِف قُدَرتِهِِ
قالَِب لَوٍن ال يَشوبُه} َغريُ لَوِن ما مُغَِس فيِه ؛ َو ِمنا َمغموٌس يف لَوِن 

. َق( ِبِالِف ما ُصِبَغ بِهِِ َق )فُّرِ ِصبٍغ قَد ُطّوِ
تَعديٍل*  اَحَكِ  يف  اَقاَمه}  ي  الَّ الّطاووُس  َخلَقا{  اَعَِبا  مِن  َو 

 

َد اَلوانَه} يف اَحَسِن َتضيٍد* ِبَناٍح اََشَج قََصبَه}* َو ذََنٍ اَطاَل  َو نَضَّ

 

َعّْ  مُِطالًّ  بِهِِ  َسا  َو   * َطّيِهِِ مِن  ه}  نََشَ االُنيثّْ  ِايَل  َدَرَج  ِاذا  َمسَحبَه}. 
َّه} قِلُع دارِّيٍ َعنََجه} نتـِيُّ ه}. َرأِسهِِ اَكَن

يَُؤرُّ  َو  يَكَِة*  ادّلِ اَكِفضاِء  يُفض   . ِ َزيَفانِهِِ ب مَييُس  َو   * ِبَلوانِهِِ َيتاُل 
َعّْ  ّْلَِك  ذ مِن  اُحيلَُك  اِب.  ِلرّضِ ال ُمغتَِلَمِة  الُفحوِل  اَرَّ  ِباَلِقِحهِِ 
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مَن  كََزعِم  اكَن  لَو  َو  ِاسناُده}.  َضعيٍف  َعّْ  ُييُل  كََمن  ال  مُعاَيٍَة* 
يف  فَتَِقُف  َمداِمعُه}*  )تَنَشِحُط(  تَسَفُحها  بَِدمعٍَة  يُلِقُح  َّه}  اَن َيُعمُ 
فَحٍل  لِقاِح  مِن  ال  تَبيُض   َّ ُث ّْلَِك*  ذ تَطعَمُ  اُنثاهُ  اَنَّ  َو   * ُجفونِهِِ َضفََّت 

ّْلَِك ِبَعََب مِن مُطاَعَِة الغُراِب@ مِع ال ُمن بَِجِس* مَلا اكَن ذ ِسَوي ادلَّ
 * ٍة* َو ما اُنِبَ َعَ مِن َعيِب داراتِهِِ  َتاُل قََصبَه} َمدارَِي مِن فِضَّ
اَنبَتَِت  ِبا  تَه}  َشبَّ فَاِن  الزََّبَجِد.  فَِلَ  َو  الِعقاِن  خالَِص  ُشوِسهِِ  َو 
بٍع* َو ِان ضاَهيَه} ِبل َمالبِِس  ِ َر

َ مِن زَهَرِة ُكّ االَرُض قَُل: َجً ُجِ
فَُهَو كََموِشِّ الُحلَِل اَو كَمونِِق َعصِب اليَ َمِن. َو ِان شاَكتَه} ِبلُحيِلِّ 
مَيش  َِّل.  املـُكَ ل َُّجنِي  ِبل َقت  نُّطِ قَد  اَلواٍن*  ذاِت  كَُفصوٍص  فَُهَو 

 

فـَيَُقهِقهُ  َجناَحيِه*  ذبََنَه}َو  ُح  َيََصفَّ َو  ال ُمختاِل*  ال َمِرِح  َمَش 
ِايلّْ  هِِ  ِبََصِ َريمّْ  فَاِذا  ؛  ِوشاِحهِِ اَصابِغ  َو   * بلِهِِ ِس لَِجماِل  ضاِحاًك 
* َو َيَُد بِصاِدِق  وَقائ ِِمهِِ زَقا مُعِواًل بَِصوٍت ياَكُد ُي نُي َعِن استِغاثَتِهِِ
قَد  َو  الِخالِسيَِّة.  يَكَِة  ادّلِ ـَكَقواِئِ  مُحٌش  وَقائِ َمه}  اِلَنَّ   * ِعهِِ َتَجُّ
العُرِف  َموِضِع  يف  لَه}  َو  ٌَّة.  َخيِف صيِصيٌَة  ساقِهِِ  ُظنوِب  مِن  جَنََمت 
ِايلّْ  َمغَرزُها  َو  اَكاِلبيِق*  ُعنُِقهِِ  َمرخَُج  َو  مَُوّشاةٌ.  َخرضاءُ  قزُنَُعٌة 

 

ةٍ  َي َِّة* اَو كرََح ليَ مايِن لَوشَِة( اَْ َحيُث )َجنِب( بَطنُه} كَِصبِغ الَوِسَِة )اَْ
 

َّه}  اَن ِااّل  اَسَحَم؛  ِ ِمعرَجٍ  ب مُتَلَفِّ ٌح  َّه}  َواَكَن ِصقاٍل*  ذاَت  ِمآةً  مُلبََسٍة 
َة مُمَتَِجٌة  * اَنَّ الخرَُضَة النّاِضَ ِة َبيِقهِِ * َو ِشدَّ ُيَيَُّل لِكَثَِة مائِهِِ
. َو َمَع فَتِق َسِعهِِ َخطٌّ كَُمستََدّقِ الَقلَِم يف لَوِن االُقُحواِن* اَبَُض  بِهِِ
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يََقٌق* فَُهَو بِبَياِضهِِ يف َسواِد ما ُه نالَِك يَأتَِلُق.

ِصقالِهِِ  بِكَثَِة  َعالهُ  َو  بِِقسٍط*  ِمنهُ  اََخَذ  قَد  َو  ِااّل  ِصبغٌ  قَلَّ  َو 

 

املَبوثَِة* اَكالَزاهريِ  فَُهَو   . َرونَِقهِِ َو  دياِجهِِ  بَصيِص  َو   * َبيِقهِِ َو 

 

 * يِشهِِ ر مِن  َيَحِسُ  قَد  َو  قَيٍظ.  ُشوُس  َوال  بٍع*  َر اَمطارُ  ا  ُتَّبِ لَم 

 

* َو يَنبُُت ِتاًعا* فَيَ نَحتُّ مِن قََصِبِه  َ تيّْ * فَيَسُقُط ت َو يَعريّْ مِن لِباِسهِِ
ّْ يَعوَد كََهيئَتِهِِ قَبَل  َّ َياَلَحُق انِميًا َحّ احِنتاَت اَوراِق االَغصاِن* ُث
* َوال يََقُع لَوٌن يف َغريِ  )ساِتَ( اَلوانِهِِ * ال يـُخالُِف سالَِف  ُسقوِطهِِ
. َو ِاذا تََصفَّحَت َشعَرةً مِن َشعَراِت قََصِبهِِ اََرتَك مُحَرةً َورِديًَّة*  َماكنِهِِ
يًَّة. فَكَيَف تَِصُل  َبَجِديًَّة* َو اَحيااًن ُصفَرةً َعسَجِ َو اتَرةً خرَُضةً زَ
ا َعائُِق الِفَطِن* اَو َتلُغُه} قَرائُِح العُقوِل* اَو تَستَنِظمُ  ِايلّْ ِصَفِة هّْ

َوصَفه} اوَقاُل الواِصفنَي @
االَلِسنََة  َو  تُدرـَِكه}*  اَن  االَوهامَ  اَعَجَ  قَد  اَجزائِهِِ  اَقَلُّ  َو 
هُ  َجّ َخلٍق  َوصِف  َعن  العُقوَل  َر  َبَ ي  الَّ فَُسبحاَن  تَِصَفه}؛  اَن 
االَلُسَن  اَعَجَ  َو  مُوَلَّاًن؛  مَُؤلًَّفا  َو  اًن*  مُكَوَّ َمدوًدا  فَاَدَركَتهُ  ِلعُيوِن* 

. * َو قَعََد ِبا َعن تَأِديَِة نَعتِهِِ َعن تَلخيِص ِصَفِهِِ
رَِّة َو اهَلَمَجِة ِايلّْ ما َفقَُهما مِن َخلِق  َ الَّ  َوُسبحاَن مَن اَدَمَج وَقاِئ
اَولََج  ِمّما  َشَبٌح  يَضَطِرَب  ااَّل  نَفِسهِِ  َعّْ  ّْي  َوا َو  ؛  اليَفََلِ َو  الحياِن 

فيِه الّروَح* ِااّل َو َجعََل الِحمامَ َموِعَده}* َو النَفاءَ غاَيَه}.
لَعََزفَت  َك(قَلِبَك حَنَو ما يَصُف لََك ِمنا  )ِبََصِ  فوََل َرَميَت ِبََصِ 
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اِتا*  واِتا َو َلّ ينا مِن َشَ نَفُسَك َعن بَدائِِع ما اُخِرَج ِاَل ادلُّ

 

ِهَل ِبلِفكِر يِف اصِطفاِق اَشجارٍ غُّيَِب  َو زَخارِِف َمناِظِرها* َو َلَ
تَعليِق  ىف  َو  اَنارِها*  َسواِحِل  َعّْ  املِسِك  كُثاِن  يف  ُعوقُها 
ُطولِع  َو  اَفناِنا*  َو  َعسايِلها  يف  الرَّطِب  ُّؤلُِؤ  ال )تَغليِق(كَبائِِس 
تََكٍُّف  َغريِ  مِن  ُتنّْ  اَكماِمها.  غُلُِف  يف  ُمتَِلَفًة  الثِّ مارِ  تِلَك 
قُصورِها  اَفِنَِة  يف  ُنّاهِلا  َعّْ  يُطاُف  َو  ُمتَنهيا*  مُنَِة  َعّْ  فَتَأت 
الكَراَمُة  َتَِل  لَم  وَقمٌ  قَِة.  ال ُمَروَّ الخُمورِ  َو  ال ُمَصفََّقِة*  ِبالَعساِل 
فوََل  االَسفارِ.  نُقَلَ  اَِمنوا  الَقرارِ*َو  داَر  َحوّلا   ّْ َحّ ِبِم  َتَماديّْ 
تِلَك  مِن  َعلَيَك  هَيُجمُ  ما  ِايلّْ  ِبلُوصوِل  َ ِمُع  املُست َا  اهَيُّ قَلبََك  َشغََل 
َمََّل مِن َمِلس  املَناِظِر املونَِقِة* لََزِهَقت نَفُسَك َشوقًا ِالهَيا* َو تَلَ
ن  ا ِايلّْ ُماَوَرِة اَهِل الُقورِ استِعجااًل ِبا. َجعَلَنَا الُ َو ِااّيُك ِممَّ هّْ

( بَِقلِبهِِ ِايلّْ َمنازِِل االَبارِ  ِبَمحَتِهِِ . )َسيعّْ يَسيعّْ
تفسير بعض ما في هذه الخطبی من الغريب قوله  : »يؤر بمالقحه«، ااَلر: 

کنايی عن النكاح، يقال: اَر الرجل المراَی يؤرها، اِذا نكحها. و قوله : »کَاناّه 

 قلع داري عنجه نوتيه« القلع: شراع السفينی، و داري:منسوب اِلي دارين، 

 و ِهي بلدی علي البحر يجلب منها الطيب. و عنجه: اَي عطفه. يقال: عنجت الناقی 

 : قوله  و  المالح.  النوتي:  و  عطفتها.  اِذا  عنًجا  اَعنجها«  ـ  کنصرت  ـ 

:  ضفتي ُجفونِه اَراد جانبي جفونه. و الضفتان : الجانبان. و قوله« 

»و فلذ الزبرجد« الفلذ: جمع فلذی، و هي القطعی. و قوله  : »کبائس 

اللؤلؤ الرطب« الكباسی: العذق. و العساليج: الغصون، واحدها عسلوج .
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     166    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

لَِيَاَسَّ َصغريُُك بِكَبريُِك* َو لرَياَف كَبريُُك بَِصغريُِك؛ َوال تَكونا 
يَعِقولَن؛  اِل  َعِن  َوال  َيََفقَّهوَن*  ادّلنِي  يِف  ال  الجاِهِليَِّة:  كَُجفاِة 

كََقِض َبٍض يف اَداٍح يَكوُن كَُسها ِوزرًا* َو يرُخُِج ِحضاُنا َشًّا.
آِخٌذ  ؛فَِمنُم  م  اَصِلِ َعن  َّتوا  تََشت َو  م*  اُلفَ ِتِ بَعَد  فَتوَقا  اِْ ومنها: 

َيٍم   ِ لَِشّ َسيَجَمعُُهم  تَعايلّْ  اَل  اَنَّ  َعّْ  َمعَه}.  ماَل  ماَل  اَيَما  بِغُصٍن 
َّ َيَمعُُهم  َ ِمُع قَزَُع اخَليِف. يَُؤلُِّف الُ بَيَنُم* ُث لِبَن اَُميََّة*كَما َتت
مُستَثارِِه  مِن  يَسيولَن  اوَباًب.  هَلُم  يَفَُح   َّ ُث حاِب*  السَّ كَُراكِم  رُاكمًا 
َ نِي* َحيُث لَم تَسلَم َعلَيِه قاَرةٌ* َولَم تَثبُت )تُنِبت( َعلَيِه  َّت كََسيِل الَجن
لَم َيُدَّ َسنَنَه} َرصُّ َطوٍد* َوال ِحداُب اَرٍض. يَُذعِذُعُهمُ  اَكََمٌة*َو 
َّ يَسلُكُُهم َيابَع يِف االَرِض* يَأخُُذ ِبِم مِن  * ُث الُ يف بُطوِن اَوِدَيِهِِ
ُن لَِقوٍم يف ِدايرِ وَقٍم. َو اي مُ اِل*لَيَذونَبَّ ما يف  وَقٍم ُحقوَق وَقٍم* َو مُيَّكِ

اَيدهِيم بَعَد العوُُلِّ َو التَّكنِي* كَما تَذوُب االَليَُة َعَ النّارِ.
َتهنِي  َعن  َتِنوا  لَم  َو   * الَحّقِ نَِص  َعن  َتَخاذَلوا  لَم  لَو  النّاُس*  َا  اهَيُّ  
َي  وَقِ مَن  يَقَو  لَم  َو  ِمثلَُك*  لَيَس  مَن  فيُك  يَطَمع  لَم  الباِطِل* 
َُّك ِتُت َمتاهَ بَن ِاسائيَل. َو لَعَمري* لَيَُضعََّفنَّ لَُكُ  ِّْكن َعلَيُك. ل
ُ مُ  َّفُمُ الَحقَّ َوراءَ ُظهورُِك* َو قََطعت التّيهُ مِن بَعدي اَضعافًا ِبا َخل
ُ مُ ادّلاِعَي لَُك*  َعت َُّك ِاِن اتَّ ُ مُ االَبعََد. َو اعلَموا اَن * َو َوَصلت االَدنّْ
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ُ مُ  بَنَذت َو  ااِلعتِساِف*  َمؤونََة  كيُفُت  َو  الرَّسوِل*  ِمناَج  بُِك  َسلََك 

الثِّقَل الفاِدَح َعِن االَعناِق .

     167    
ِل الِخفَتِهِِ   َو مِن خُطبٍَة لَه}  يف اَوَّ

فَُخوا  ؛  َّ الشَّ َو  الخرَيَ  فيِه   َ بنَيَّ هاِداًي  كِتاًب  اََنَل  ُسبحانَه}    اَل  ِانَّ 
لَفرائَِض  ِ تَقِصُدوا. اَْ ّ َنَج الخرَيِ َتتَدوا* َو اِصفا َعن َسِت الشَّ
َحرامًا  مَ  َحرَّ اَل  ِانَّ  َِّة.  الَجن ِايَل  تَُؤّدُِك  اِل  ِايَل  اَّدوها  الَفرائَِض@ 
َل ُحرَمَة املُسِلِم  َغريَ َمهوٍل* َو اََحلَّ َحاًل َغريَ َمدخوٍل* َو فَضَّ
َّوحيِد ُحقوَق املُسِلمنَي يف  َعَ احُلَِم ُكِّها* َو َشدَّ ِباِلالخِص َو الت
 * « ِااّل ِبلَحّقِ َمعاقِِدها. »فَاملُسِلمُ مَن َسِلَم املُسِلموَن مِن لِسانِهِِ َويَِدهِِ

. ُ َوال َيِلُّ اَذَي املُسِلِم ِااّل ِبا َيِ
النّاَس  فَاِنَّ  املَوُت*  ُهَو  َو  اََحِدـكُ م  َة  خاصَّ َو  العامَِّة  اََم  بِدروا 
لبَأَس( اَماَمـكُم* َو ِانَّ الّساَعَة َتدوُك مِن َخلِفُك. َتَفَّفوا  )اَْ

لُِك آِخُركُ مُ . ا يُنتََظُر ِبَوَّ تَلَحقوا* فَاِنَّ
الِبقاِع  َعِن   ّْ َحّ َمسؤولوَن  َّـكُم  فَاِن  * باِلِدهِِ َو  ِعباِدهِِ  يف  اَل  َُّقوا  ت اِْ

 

 * َو الَباِئِم. اَطيعُوا اَل َوال تَعصوهُ* َو ِاذا َراَيُمُ الخرَيَ فَُخوا بِهِِ

 

َّ فَاَِعضوا َعنهُ. َو ِاذا َراَيُمُ الشَّ
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َو مِن كاَلٍم لَه}  بَعَد ما وبِيَع  ِبلِخالفَِة 
حابَِة:  َو قَد قاَل لَه} وَقمٌ مَِن الصَّ

: ن اَجَلَ َعّْ ُعمثاَن ؟فَقاَل لَو عاقَبَت وَقمًا ِممَّ
ةٍ  بُِقوَّ يل  كَيَف  ِّْكن  َول تَعلَموَن*  ما  اَجَهُل  لَسُت  ِاّن   @ ِاخَواتهُ  اي 

 

م* مَيِلكوَنا َوال َنِلكُُهم @ َو ها  َو الَقومُ املُجِلبوَن َعّْ َحّدِ َشوكَِتِ

 

اَعابُُك  ِالهَِيم  َوالتَفَّت  ِعبدانُُك*  َمعَُهم  اثَرت  قَد  هُّْؤالِء  ُه 
شاؤوا؛  ما  يَسومونَُك  الِخلَُك  َوُهم  ِاغارُُك (*  ـ   )ِاغدارُُك 
ا االََم اَُم  َ ةٍ َعّْ َش ٍء ُتيدونَه}@ ِانَّ هّْ َو َهل َتَوَن َموِضعًا لُِقدَر

ُؤالِء الَقوِم مادَّةً. ِ هّْ جاِهِليٍَّة* َو ِانَّ ل
ـ َعّْ اُمورٍ: فِرقٌَة َتيّْ ما َتَوَن*  َكـ  ـ  ِاذا ُحّرِ ا االَمـِ  َ  ِانَّ النّاَس مِن هّْ
 ّْ ا َوالذاَك ؛ فَاصِبوا َحّ َو فِرقٌَة َتيّْ ما ال َتَوَن* َو فِرقٌَة الَتيّْ هّْ
هَيَداَ النّاُس* َو تََقَع الُقولُب َمواِقعَها* َو تُؤَخَذ الحُقوُق مُسَمَحًة؛ 
تَفعَولا  َوال  اَمي*  بِهِِ  يَأتـكــُم  ماذا  انُظروا  َو  َعّن*  فَاَهؤوا 

 

َّةً. َو َساُمِسُك  ًَّة* َو ترُِث َونًها َو ِذل َّةً* َو تُسِقُط مُن فَعَلً تَُضعِضُع وُق
ُّ ؛ واِء اليَك ِِّخُر ادلَّ ا فَا االََم َما اتَسَسَك؛ َو ِاذا لَم اَِجد بُدًّ
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 َو مِن خُطبٍَة لَه}  ِعنَد َمسريِ احَصاِب الَجَمِل ِايَل البََصِة 

هَيِلُك  ال  قاِئٍ*  اَمٍ  َو  انِطٍق  بـِِكتاٍب  هاِداًي  َرسواًل  بَعََث  اَل  ِانَّ 
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اِت ُهنَّ املُهِلاكُت ِااّل ما  َعنهُ ِااّل هالٌِك. َو ِانَّ املتُبََدعاِت ال ُمَشبَّ
َحِفَظ )َعِصَم( اَْلُ ِمنا. َو ِانَّ يف ُسلطاِن اِل ِعصَمًة اِلَمـِكُ م* 
ٍه ِبا. َو اِل  فَاَعطوهُ طاَعتَُك َغريَ مُوَلَّمٍَة )متوّلمني( َوال مُستَكَر
ِالَيُك  َيُقُل}  ال   َّ ااِلسالِم*ُث ُسلطاَن  َعنُك  الُ  لنََيُقلَنَّ  اَو  لَتَفعَلُنَّ 

ّْ يَأرِزَ االَُم ِايلّْ َغريُِك. اَبًَدا َحّ
اََخف  لَم  ما  َساَصِبُ  َو  ِاماَرت*  َسخَطِة  َعّْ  مَتالَؤوا  قَد  هُّْؤالِء  ِانَّ   
أِي انَقَطَع نِظامُ  ا الرَّ َ موا َعّْ فَيالَِة هّْ َ مَّ ُم ِان ت َعّْ َجاَعتُِك ؛فَاِنَّ
َعلَيِه*  الُ  اَفاءََها  مِلَن  َحَسًدا  ينا  ادلُّ ِه  ِ هّْ َطلَبوا  ا  ِانَّ َو  املُسِلمنَي* 

فَاَرادوا َردَّ االُمورِ َعّْ اَدبرِها.
  َولَُك َعلنَيَا العََمُل بـِِكتاِب اِل تَعايلّْ َو سريَِة َرسوِل اِل 

 

 . َّتِهِِ َّعُش لُِسن * َو الن هِِ َو الِقامُ ِبَّقِ
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 {َو مِن كاَلٍم لَه

کلاّم به بعض العرب و قد ارسله قوم من اهل البصری لما قرب  منها 

بهی من نفوسهم،  ليعلم لهم منه حقيقی حاله مع اصحاب الجمل لتزوَل الشاّ

فبين له  من اَمره معهم ما علم به انه علي الحق ثم قال له: بِيع، فقال: 

: اني رسول قوم، و ال احدث حدًثا حتي اَرجع اِليهم. فقال

نَي َوراءََك بَعَثوَك رائًِدا تَبتَغ هَلُم َمساقَِط الغَيِث*  اََراتََي لَو اَنَّ الَّ
ِايَل  فَخالَفوا  املاِء*  َو  الـَكالِء  َعِن  اَخَبَتُم  َو  ِالهَِيم  فَرََجعَت 
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املَعاِطِش َو املَجاِدِب* ما كُنَت صانِعًا؟ قاَل: ُکنُت تاِرَکُهم َو ُمخالَِفُهم 
َفَواهللِ  ُجُل:  الرَّ َفقاَل  يََدَك.  ِاذًا  فَامُدد   : َفقاَل  الماءِ.  َو  الَكالءِ   اِلَي 

ُجُل ُيعَرُف  ، َفباَيعُته. )َو الرَّ یِ َعلَيَّ َما اسَتَطعُت اَن اَمَتنَِع ِعنَد قِياِم الُحجَّ

 ). بُِكلَيِب الَجرمِياّ
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َ ّما زَعَمَ َعّْ لِقاِء الَقوِم بِِصّفنَي َو مِن كاَلٍم لَه}  ل

َجعَلتَه}  ي  اَْلَّ املَكفوِف*  الَجّوِ  َو  ال َمرفِع*  قِف  السَّ َربَّ   َّ ُ اَْهللّْ
ُمتَلًَفا  َو  الَقَمِر*  َو  مِس  ِلشَّ َمـجًري  َو  ارِ*  النَّ َو  ِل  لِلَّ َمغيًضا 
ّياَرِة ؛ َو َجعََل ُساّكنَه} ِسبًطا مِن َمالئِكَتَِك* ال يَساَمونَ  ُّجوِم السَّ ِل

ِ الاَنِم*  ل قَرارًا   َجعَلَتا   َّت   ال االَرِض  ِه  ِ هّْ َربَّ  َو  ِعباَدتَِك؛  مِن 
؛  ُييّْ ال  ما  َو  ُييّْ  ِمّما  ُييصّْ  ال  ما  َو  االَنعاِم*  َو  ِل َهواّمِ  َوَمدَرًجا 
ِلخَلِق  َو  اَواتًدا*  ِ الَرِض  ل َجعَلَتا  َّت  ال الرَّوايِس  الِجباِل  َربَّ  َو 
 * ِلَحّقِ دان  َسّدِ َو  البََغ  فََجنِّبنَا  َعُدّوِان*  َعّْ  اَظَهرَتا  ِان  اعِتاًدا. 

 

هاَدَة* َو اعِصمنا مَِن الِفنَِة . َو ِان اَظَهرَتُم َعلنَيا فَارزُقنَا الشَّ
مارِ* َو الغاِئُ ِعنَد ُنوِل ال َحقائِِق مِن اَهِل الِحفاِظ @  ِ ّلِ ُ ل  انََي املاِن

َُّة اَماَمُك. لعارُ َوراءَـُكم َو الَجن اَْ
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 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

ي ال ُتاري َعنهُ َساءٌ* َساءً َوال اَرٌض اَرًضا. لَحمُد ِلِ الَّ اَْ
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يٌص؛  ا االَمِ اَي نَب ايَب طالٍِب حَلَ َ ََّك َعّْ هّْ منها : َو قَد قاَل قائٌِل: ِان

اَقَرُب*  َو  اََخصُّ  اََن  َو  اَبعَُد*  َو  اَلَحَرُص  اِل  َو  اتَنــُم  بَل   : فَُقُل 

 

ا َطلَبُت َحقًّا يل َو اتَنُم َتولوَن َب ن َو بَينَه}*  َوترَِضوبَن َوجه  َو ِانَّ
ُبَِت  َّه}  اَكَن َهَّ  الحاِضنَي  ال َماَلِ  يِف   ِ ِبحُلَّ قَرَّعتُه}  فَلَّما  دونَه}. 

ُ ن بِِه. ( ال يَدري ما ُيبي )َهَّ
؛  اَعاَنُم  مَن  َو  يٍش  قَُر َعّْ  )اَستَعنيَُك(  اَستَعديَك  ِاّن   َّ ُ اَْهللّْ
َعّْ  اَجَعوا  َو  َمزِنلَت*  َعظميَ  َصغَّروا  َو  َرِحم*  قََطعوا  ُم  فَاِنَّ
يِف  َو  تَأخَُذه}*  اَن  الَحّقِ  يِف  ِانَّ  ااَل  قالوا:   َّ ُث  . يل  ُهَو  اًَما  مُنازََعت 

َ تُكَه} . الَحّقِ اَن ت
ِعنَد  االَمَُة   ُّ ترَُج ـَكما    اِل  َرسوِل  ُحرَمَة  يرَُجّوَن  فرََخَجوا 
ُبوِتِما*  يف  نِساءَُهما  فَحَبَسا  البََصِة*  ِايَل  ِبا  هنَي  مُتَوَّجِ ِشاِئا* 
َجيٍش  ىف  لِغرَيِِهما*  َو  هَلُما    اِل  َرسوِل  َحبيَس  اَبَرزا  َو 

 

ما ِمنُم َرُجٌل ِااّل َو قَد اَعطاِن الّطاَعَة* َو َسََح يل ِبلبَيعَِة* طائِعًا 
املُسِلمنَي  ماِل  بتَِي  خُّزاِن  َو  ِبا  عاِميل  َعّْ  فََقِدموا  مُكَرٍه*  َغريَ 

 

َو َغريِِه مِن اَهِلا* فََقوَلا طائَِفًة َصبًا* َو طائَِفًة َغدرًا. َفَاِل 
دنَي(  لَو لَم يُصبيوا مَِن املُسِلمنَي ِااّل َرُجً واِحًدا مُعَتِدنَي )مُتَعَّمِ
* ِاذ َحرَضوهُ  ّْلَِك الَجيِش ُكِّهِِ ه}* لََحلَّ يل قَتُل ذ * باِل ُجرٍم َجرَّ لَِقِلِِ
ُم قَد قَتوَلا  فَلَم ُيِكروا* َو لَم يَدفَعوا َعنهُ بِِلساٍن َوال ِبٍَد. َدع ما اَنَّ

َّت َدَخولا ِبا َعلهَِيم . ِة ال مَِن املُسِلمنَي ِمثَل الِعدَّ
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  {َو مِن خُطبٍَة لَه 

* َو نَذيُ نِقَمتِهِِ .  * َو بَشريُ َرمحَتِهِِ َ مُ رُُسِلِِ * َو خات اَمنُي َوحِيهِِ
اَعلَُمُهم  َو  َعلَيِه*  اوَقاُه  االَمِ  َذا  ِبّْ النّاِس  اََحقَّ  ِانَّ  النّاُس*  َا  اهَيُّ
ايَبّْ  فَاِن  استُعتَِب*  شاِغُب{  َشغََب  فَاِن  فيِه.  اِل  ِبَمِ  )اَعََلُم( 
عامَُّة  ها  َيرُضَ  ّْ َحّ َتعَِقُد  ال  ااِلماَمُة  اكتَنِ  لَِئ  لَعَمري*  َو  وقتَِل. 
غاَب  مَن  َعّْ  َيكُموَن  اَهُلا  ِّْكن  َول َسبيٌل*  ّْلَِك  ذ ِايلّْ  فَما  النّاِس* 
ِاّن  لَيَس ِلّشاِهِ اَن َيِجَع* َوال ِلغاِئِ اَن َيتاَر . ااَل َو   َّ ُث َعنا* 
ي َعلَيِه.  َِّخَر َمنََع الَّ { ادَّعيّْ ما لَيَس لَه}* َو ا اُقاتُِل َرُجلنَِي: َرُجَ
* َو َخريُ  ا َخريُ ما َتاَص الِعباُد بِهِِ اوصيُك ِعباَد اِل تِبَقَوي اِل* فَاِنَّ

 

وَعاقِِب االُمورِ ِعنَد اِل . َو قَد فُتَِح بُب احَلِب بَينَُك َو بنََي اَهِل 
ِب  ا الَع لَمَ ِااّل اَهُل البََصِ َو الصَّ َ ( هّْ * َوال َيِمُل )َيِملُنَّ الِقَلِ

 

ِعنَد  قِفوا  َو   * بِهِِ تُؤَموَن  مِلا  فَامضوا   * الَحّقِ ِ َمواِضِع  ب الِعلِم   َو 
ِ اَمٍ 

لَنا َمَع ُكّ َّنوا* فَاِنَّ  تَتَبَي  ّْ ما ُتَهوَن َعنهُ ؛ َوال تَعَجولا يف اَمٍ َحّ
ُتِكرونَه} ِغرَيًا.

فهيا*  َتَغبوَن  َو  َّوَنا  َتََمن اَصبَحُتم  َّت  ال ينَا  ادلُّ هّْـِذِه  ِانَّ  َو  ااَل 

 

َمزِنلُِكُ  َوال  بِدارِك*  لَيَست  ُتضيك*  َو  تُغِضبُُك  اَصبََحت  َو 
ا لَيَست ِباقِيٍَة لَُك  ي ُدعيُم ِالَيِه . ااَل َو ِانَّ ي خُِلقُم لَه} َو اَل الَّ الَّ
َشَّها؛  َرتُك  َحذَّ فََقد  ِمنا  َغَّتُك  ِان  َو  ِهَ  َو  ؛  َعَ َتَقوَن  َوال 
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فهيا  سابِقوا  َو  ؛  لَِتخويِفها  اَطماَعها  َو  ذِيها*  تِلَ ُغوَرها  فََدوعا 
 َّ َيِنَّ َوال  َعنا؛  بُِقولبُِك  فا  انَصِ َو  ِالهَيا*  ُدعيُم  َّت  ال ادّلارِ  ِايَل 
ِمنا*  َعنهُ  زُِوَي  ما  َعّْ  اَْالَمَِة  )َحننَي(  َخننَي  اََحُدُك   ) َّ  )َيِنَّ
ِب َعّْ طاَعِة اِل* َو املُحافََظِة  َو استَتِ ّموا نِعَمَة اِل َعلَيُك ِبلصَّ

. َعّْ َما استَحَفَظُك مِن كِتابِهِِ
قائِ َمَة  ِحفِظُك  بَعَد  ُديناُك  مِن  َش ٍء  تَضييُع  يرَُضُُّك  ال  َّه}  ِان َو  ااَل 
حافَظُت  َش ءٌ  ديُِك  تَضييِع  بَعَد  َيَفعُُك  ال  َّه}  ِان َو  ااَل  ديُِك. 
 * الَحّقِ ِايَل  قوُلبُِك  َو  نِبا  بُِقول الُ  اََخَذ   . ُديناـُكم  اَمِ  مِن  َعلَيِه 

 

بَ. ُ الصَّ َو اهََلَمنا َو ِااّيُك
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َو مِن كاَلٍم لَه} يف َمعنّْ َطلَحَة نِب ُعبَيِد اِل

ِب ؛ َوااََن َعّْ ما قَد  ُ ِبلرضَّ ُد ِبحَلِب* َوال اَُرهَّ قَد كُنُت َو ما اَُهَّ
بَِدِم  ِلطََّلِ  ًدا  مُترََجِّ استَعَجَل  َما  اِل  َو   . َِّص  الن مَِن  َريّب  َوَعَدن 
يِف  يَكُن  لَم  َّتُه}*َو  َمِظن َّه}  اَلَن  * بَِدِمهِِ يُطالََب  اَن  مِن  َخوفًا  ِااّل  ُعمثاَن 
لِيَلتَِبَس  فيِه  اَجَلَ  ِبا  يُغالَِط  اَن  فَاَراَد  ِمنهُ*  َعلَيِه  اَحَرُص  الَقوِم 
. َو َو اِل ما َصنََع يف اَمِ ُعمثاَن واِحَدةً  كُّ )يَلِبَس( اَْالَُم َو يََقَع الشَّ
مِن ثاَلٍث: لَِئ اكَن انُب َعّفاَن ظال ًِما ـ كَما اكَن َيُعمُ ـ لََقد اكَن يَنبَغ 
لَه} اَن ُيازَِر قاتِليِه* َو اَن ُيابَِذ انِصيِه؛ َو لَِئ اكَن َمظولمًا لََقد اكَن 
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لَِئ  َو  ؛  فيِه  نَي  ر َوال ُمعَّذِ َعنهُ*  ال ُمَنهِننَي  مَِن  يَكوَن  اَن  لَه}  يَنبَغ 
َيكَُد  َو  يَعَتِلَه}  اَن  لَه}  يَنبَغ  اكَن  لََقد  الخَصلَتنَِي*  مَِن  َشّكٍ  يف  اكَن 
َّالِث*  )َيكَُب( جابِنًا* َو يََدَع النّاَس َمعَه}. فَما فَعََل واِحَدةً مَِن الث

َو جاءَ ِبَمٍ لَم يُعَرف ببُه}* َو لَم تَسلَم َمعاذيُه} . 

     175    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

ِمنُم*  ال َمأخوذُ  التّارِكوَن  َو  َعنُم*  ال َمغفوِل  َغريُ  النّاُس  َا  اهَيُّ

 

نَعَمٌ  َّـكُ م  اَكَن راِغبنَي@  َغريِهِِ  ِايلّْ  َو  ذاِه بنَي*  اِل  َعِن  اَراُك  يل  ما 
ا ِهَ  ِانَّ َو   *) )َرِوّيٍ َدِوّيٍ  َو َمَشٍب   * ِايلّْ َمًعي َويِبٍّ اَراَح ِبا سائِ مٌ 
اَكل َمعولفَِة ِلُمديّْ ال تَعِرُف ما ذا ُياُد ِبا؛ ِاذا اُحِسَن ِالهَيا َتَسُب 
ُكَّ َرُجٍل  لَو ِشئُت اَن اُخِبَ  َو اِل  َو ِشبَعَها اََمها.  َيَمها َدهَرها* 
ِّْكن اَخاُف اَن  ل َو  لََفعَُل*  َو َمولِِجهِِ َو َجيِع َشأنِهِِ  ِ َمرخَِجهِِ  ب ِمنُك 

. تَكُفروا يِفَّ ِبَسوِل اِل
بَعَثَه}  ي  ّْلَِك ِمنهُ. َو الَّ ِة ِممَّن يُؤمَُن ذ ِايَل الخاصَّ َو ِاّن مُفضيِه  ااَل 
َعِهَد  َوقَد  صاِدقًا*  ِااّل  اَنِطُق  ما  الخَلِق*  َعَ  اصَطفاهُ  َو   * ِبلَحّقِ
ا  َ ِ َمهِلِك مَن هَيِلُك* َو َمنيجّْ مَن َيجو* َو َمآِل هّْ * َو ب لَِك ُكِّهِِ ِايَلَّ بِذّْ
اَفضّْ  َو  اُذَُنَّ  يف  اَفَرَغه}  ِااّل  َرأيس  َعّْ  يَ ُمرُّ  َشئيًا  اَبيقّْ  ما  َو  االَمِ. 

بِهِِ ِايَلَّ.
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ُُّك َعّْ طاَعٍة ِااّل َو اَسِبُقُك ِالهَيا*  َا النّاُس* ِاّن  َو اِل* ما اَُحث اهَيُّ

َوال اَناُك َعن َمعِصيٍَة ِااّل َو اََتاهّْ قَبلـَكُم َعنا . 

     176    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

اِل؛  نَصيَحَة  َواقبوَلا  اِل*  ِبَواِعِظ  َِّعظوا  ات َو  اِل*  بِبَياِن  تنَِفعوا  اِْ
 َ َ* َو بنَيَّ ََذ َعلَيُكُ احُلَّ فَاِنَّ اَل قَد اَعَذَر ِالَيـكُم ِبلَجِليَِّة* َو اتَّ
 * هِِ ِ )لِتَبتَغوا( هّْ َِّبعوا  لِتَت َّه} مَِن االَعاِل* َو َماكرَِهه} ِمنا*  لَُك َماب
ََّة ُحفَّت  * فَاِنَّ َرسوَل اِل  اكَن يَقوُل : » ِانَّ الَجن هِِ ِ َو َتتَنِبوا هّْ
َّه}  َهواِت «. َو اعلَموا اَن ِِه* َو ِانَّ النّاَر ُحفَّت ِبلشَّ )ُحِجبَت ( ِبملاَكر
َش ءٌ  اِل  َمعِصيَِة  مِن  ما  َو  ٍه*  كُر يف  يَأت  ِااّل  َش ءٌ  اِل  طاَعِة  مِن  ما 
َهويّْ  قََمَع  َو   * َشَوتِهِِ َعن  َنََع  اَماً  الُ  فََرِحَم  ؛  َشَوةٍ  يف  يَأت  ِااّل 
َ زِنُع ِايلّْ  ا ال َتاُل ت َّفَس اَبعَُد َش ٍء َمزِنًعا* َو ِانَّ ِه الن ِ * فَاِنَّ هّْ نَفِسهِِ

َمعِصيٍَة يف َهًوي . 
َو اعلَموا ــ ِعباَد اِل* ــ اَنَّ ال ُمؤمَِن ال يُصِبُح َوال مُيس ِااّل َو نَفُسه} 

 

فَكونا  هَلا.  مُسَتزيًدا  َو  َعَ  زارًِي  َيزاُل  فاَل  ِعنَده}*  َظنوٌن 
ينا تَقويَض  َّضوا مَِن ادلُّ اَكلّسابِقنَي قَبلَُك* َو املاضنَي اَماَمُك . وَق

الّراِحَل* َو َطَووها َطيَّ ال َمنازَِل.
اهلاِدي  َو   * يَغُشُّ ال  ي  الَّ النّاِصُح  ُهَو  الُقرآَن  ا  َ هّْ اَنَّ  اعلَموا  َو 
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ا  َ هّْ ماجالََس  َو  ؛  يَكِذُب  ال  ي  الَّ ُث  املَُحِّ َو   * يُِضلُّ ال  ي  الَّ
اَو  ي*  ُهً يف  زِايَدةٍ   : نُقصاٍن  اَو  ايَدةٍ  ِبِ قامَ  َعنهُ  ِااّل  اََحٌد  الُقرآَن 

نُقصاٍن مِن َعًم . 
اِلََحٍد  َوال  فاقٍَة*  مِن  الُقرآِن  بَعَد  اََحٍد  َعّْ  لَيَس  َّه}  اَن اعلَموا  َو 
قَبَل الُقرآِن مِن ِغًن؛ فَاستَشفوهُ مِن اَدوائُِك* َو استَعنيوا بِهِِ َعّْ 
َلوائُِك* فَاِنَّ فيِه ِشفاءً مِن اـَك َبِ ادّلاِء* َو ُهَو الكُفُر َو النِّفاُق* 
* َوال تَساَلوا  هوا ِالَيِه ِبُبِّهِِ * َو َتَجَّ الُل* فَاساَلُوا اَل بِهِِ َو الَغُّ َو الضَّ

 . ِ ِمثِلِِ َه الِعباُد ِايَل اِل تَعايلّْ ب َّه} ما َتَجَّ بِهِِ َخلَقه}* ِان
مَن  َّه}  اَن َو  ٌق*  مَُصدَّ )ماِحٌل(  قائٌِل  َو  ٌع*  مَُشفَّ شافٌِع  َّه}  اَن َواعلَموا 
َيمَ  ُِّن  الُقرا بِِه  َمََل  مَن  َو  فيِه*  َع  ُشّفِ الِقاَمِة  َيمَ  ُِّن  الُقرا لَهُ  َشَفَع 
ُكَّ  ِانَّ  »ااَل   : الِقاَمِة  َيمَ  مُناٍد  ُيادي  َّه}  فَاِن َعلَيِه*  َق  ِ ُصّ الِقاَمِة 
* َغريَ َحَرثَِة الُقرآِن«. فَكونا  حارٍِث مُتبيًَل يف َحرثِهِِ َوعاقِبَِة َعَِلِِ
* َو استَِدلّوهُ َعّْ َربـِّكُم* َو استَنِصحوهُ َعّْ  مِن َحَرثَتِهِِ َو اَتاِعهِِ

ِموا َعلَيِه آراءَك* َو استَِغّشوا فيِه اَهواءَُكُ. اَنُفِسك* َواتَّ
ثُمَّ  ااِلستِقاَمَة*  َوااِلستِقاَمَة  ايََة*  الّنِ ايََة  الّنِ  َّ ُث العََمَل*   لعََمَل  اَْ
بَ* َو الَوَرَع الَوَرَع @ »ِانَّ لَُك ِنايًَة فَاتنَهوا ِايلّْ ِناَيِك«*  بَ الصَّ الصَّ
ِ اِلسالِم غايًَة فَاتنَهوا  َو ِانَّ لَُك َعلًَما فَاتَهدوا بِعَلَِمـكُم* َو ِانَّ ل
 َ * َو بنَيَّ هِِ ِ َما افَتََض َعلَيُك مِن َحّقِ . َو اخُرجوا ِايَل اِل ب ِايلّْ غاَيِهِِ

. ااََن شاِهٌ لَك* َو َحجيٌج َيمَ الِقاَمِة َعنُك. لَُك مِن َوظائِِفهِِ
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َو ِاّن  َو ِانَّ الَقَدَر الّسابَِق قَد َوقََع* َو الَقضاءَ املاِضَ قَد َتَرََّد ؛  ااَل 
َا الُ  نبُّ نَي قالوا َر : » ِانَّ الَّ * قاَل الُ تَعايلّْ تِهِِ ِمٌ بِِعَدِة اِل َو ُحجَّ مُتََكّ
نا*  تزَحَ َوال  الَتافا*  اَن  ال َمالئِكَُة  َعلهَِيمُ  َُّل  َ زَن َت استَقاموا   َّ ُث
الُ«*  َا  نبُّ َر  « قُلُتم:  قَد  َو   *» تَعدوَن  كُنُت  َّت  ال َِّة  ِبلَجن اَبِشوا  َو 
* َو َعَ الطَّريَقِة الّصالَِحِة  * َو َعّْ ِمناِج اَمِهِِ فَاستَقموا َعّْ كِتابِهِِ
فهيا*  تَبتَِدوعا  َوال  ِمنا*  َ مُروقا  ت ال  ثُمَّ   *) )طاَعتِهِِ ِعباَدتِهِِ   مِن 
َيمَ  اِل  ِعنَد  ِبِم  مُنَقَطٌع  ال ُمروِق  اَهَل  فَاِنَّ  َعنا.  ُتالِفوا  َوال 

الِقاَمِة.
واِحًدا*  الِّساَن  اجعَوُلا  َو  تَصيَفها*  َو  االالَخِق  َتزيَ  َو  ِااّيُك   َّ ُث
اِل  َو   . بِصاِحِبهِِ َجوٌح  الِّساَن  ا  َ هّْ فَاِنَّ  لِسانَه}*  الرَُّجُل  ليزَخُِن  َو 

 

ّْ يزَخَُن لِسانَه}. َو ِانَّ لِساَن ال ُمؤمِِن  َّيق تَقويّْ َتَفعُه} َحّ ما اَريّْ َعبًدا َي
؛ اِلَنَّ ال ُمؤمَِن ِاذا  * َو ِانَّ قََل ال ُمنافِِق مِن َوراِء لِسانِهِِ مِن َوراِء قَلِبهِِ
ِان  َو  اَبداهُ*  َخريًا  اكَن  فَاِن   * نَفِسهِِ يف  ه}  َ تََدبَّ بِكاَلٍم  َيََكََّم  اَن  اَراَد 
يَدري  ال  لِسانِهِِ  َعّْ  اَتّْ  ِ ما  ب َيََكَّمُ  ال ُمنافَِق  ِانَّ  َو  واراهُ.  َشًّا  اكَن 
يَستَقمُ  »ال   :   اِل  َرسوُل  قاَل  َولَقَد  َعلَيِه.  ذا  ما  َو  لَه}*   ماذا 

ّْ يَستَقَم لِسانُه}«.  ّْ يَستَقَم قَلبُه}* َوال يَستَقمُ قَلبُه} َحّ امياُن َعبٍد َحّ

 

نيَِقُّ الّراَحِة مِن ِدماِء  َو ُهَو  فََمِن استَطاَع ِمنُك اَن يَليَق اَل تَعايلّْ 
ُ الِّساِن مِن اَعاِضِهم* فَليَفعَل. م* َسلمي املُسِلمنَي َو اَمواهِلِ

َل*   َو اعلَموا ِعباَد اِل اَنَّ ال ُمؤمَِن يَستَِحلُّ العامَ َما استََحلَّ عامًا اَوَّ
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ُيِلُّ  ال  النّاُس  اَحَدَث  ما  اَنَّ  َو  ؛  َل  اَوَّ عامًا  مَ  َحرَّ ما  العامَ  ِّمُ  يرَُح َو 

 

ِّْكنَّ الَحالَل ما اََحلَّ الُ* َو احَلامَ  مَ َعلَيك* َول لَُك َشئيًا ِمّما ُحّرِ
ِ َمن اكَن  تسُوها* َو ُوِعظُت ب تبُمُ االُموَر َو َضَّ مَ الُ. فََقد َجرَّ ما َحرَّ
الواِضِح؛  االَمِ  ِايَل  ُدعيُم  َو  لَك*  االَمثاُل  َبِ  ُضِ َو  قَبلـَكُم* 
. َو مَن  ّْلَِك ِااّل اَعمّْ ّْلَِك ِااّل اََصُّ* َوال يَعمّْ َعن ذ فاَل يََصمُّ َعن ذ

 

ااَتهُ  َو  الِعَظِة*  مَِن  بَِش ٍء  يَنتَِفع  لَم  ارِِب  الَّ َو  ِبلباَلِء  الُ  َيَفعهُ  لَم 
َعََف. ما  ُيِكَر  َو  اَنـَكَر*  ما  يَعِرَف   ّْ َحّ  * اَماِمهِِ مِن  َّقصريُ  الت

بِدَعًة*  مُتبَِدٌع  َو  )َشريعٍَة(*  ِشَعًة  َِّبٌع  مُت  : َرُجِن  النّاُس  َّ َما  َوِان
ٍة . ٍَّة* َوال ِضياءُ ُحجَّ لَيَس َمعَه} مَِن اِل ُسبحانَه} ُبهاُن ُسن

َحبُل  َّه}  فَاِن الُقرآِن*  ا  َ هّْ ِ ِمثِل  ب اََحًدا  يَعِظ  لَم  ُسبحانَه}  اَل  ِانَّ  َو 
الِعلِم*  َيابُع  َو  الَقِل*  بُع  َر فيِه  َو  االَمنُي*  َسبَبُهُ  َو  ال َمتنُي*  اِل 

 

بيَِقَ  َو  ال ُمتََذّكِروَن*  قَدذََهَ  َّه}  اَن َمَع  َغريُه}*  ِجءٌ  ِلَقِل  َوما 
ِاذا  َو  َعلَيِه*  فَاَعنيوا  َخريًا  َراَيُم  فَاِذا   . ال ُمنَتاسوَن  اَِو  النّاسوَن 
نَب  اَي   «  : يَقوُل  اكَن    اِل  َرسوَل  فَاِنَّ  َعنهُ*  فَاذَه بوا  َشًّا  َراَيُم 

* فَاِذا اتََن َجوادٌ قاِصٌ «. َّ عَِل الخرَيَ َو َدِع الشَّ آَدمَ*  اِْ
ُ تَُك*  ي )يُعَرف(* َو ُظلمٌ ال  لَم ثاَلثٌَة : فَُظلمٌ ال يُغَفُر  َو ِانَّ الظُّ ااَل 
ُك ِبِل*  ي ال يُغَفُر فَالّشِ لمُ الَّ َو ُظلمٌ َمغفورٌ ال يُطَلُ . فَاَمَّا الظُّ
ي  لمُ الَّ قاَل الُ تَعايلّْ : » ِانَّ اَل ال يَغِفُر اَن يَُشَك بِهِِ « . َو اَمَّا الظُّ
ي  الَّ لمُ  الظُّ اَمَّا  َو   . اهَلناِت  بَعِض  ِعنَد  نَفَسه}  العَبِد  فَُظلمُ  يُغَفُر 
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َشديٌد*  ُه ناَك  لِقصاُص  اَْ بَعًضا.  بَعِضِهم  الِعباِد  فَُظلمُ  َُك  ُ ت ي ال 
يُستَصغَُر  ما  َّه}  ِّْكن َول ياِط*  ِبلّسِ َضًب  َوال  ِبل ُمديّْ  َجرًحا  ُهَو  لَيَس 
تَكَرهوَن  فميا  َجاَعًة  فَاِنَّ  اِل*  دنِي  يف  َن  َّوَلُّ الت َو  فَاِاّيُك  َمعَه}.  ّْلَِك  ذ

 

بّوَن مَِن الباِطِل*  َو ِانَّ اَل ُسبحانَه}  مَِن الَحّقِ  َخريٌ مِن فُرقٍَة فميا ُتِ
. ن بيَِقَ * َوال ِممَّ ن َمضّْ لَم يُعِط اََحًدا بُِفرقٍَة َخريًا ِممَّ

َا النّاُس* طويبّْ ل َِمن َشغََل} َعبيُه} َعن ُعيوِب النّاِس@ َو طويبّْ  اي اهَيُّ
َعّْ  بيَكّْ  َو   * َربِّهِِ بِطاَعِة  اشتَغََل  َو  وقتَه}*  َواـََكَل  بَيتَه}*  لَِزمَ  مِلَن 

خَطيئَتِهِِ فـَكاَن مِن نَفِسهِِ يف ُشغٍُل* َو النّاُس ِمنهُ يف راَحٍة .

     177    
َو مِن كاَلٍم لَه}  يف َمعَن الَحكََمنِي

َعلهَِيما  فَاََخذان  َرُجلنَِي*  اختاروا  اَِن  َعّْ  َملَئُِك  َرأُي  فَاَجََع 
َمعَه}  اَلِسنَُتُهما  تَكوَن  َو  ُياِوزاهُ*  َوال  الُقرآِن*  ِعنَد  ُيَعِجعا  اَن 

 

َواكَن   * ُيِصانِهِِ ُهما  َو  الَحقَّ  َتاََك  َو  َعنهُ*  فَتاها  َتَعَه}*  ُبُما  قوُل َو 

 

َسبََق  قَد  َو  )َدأَبُما(.  َرأهَيُما  ااِلوِعجاُج  َو  َهواُهما*  الَجورُ 
َرأهِيِما  سوءَ  ِبلَحّقِ  العََمِل  َو  ِبلعَدِل  الُحِك  يِف  َعلهَِيما  استِثاُؤان 

 

َوَجوَر ُحكِمِهما  )َرأهِيِما(. َوالثَِّقُة يف اَيديا اِلَنُفِسنا*  حنَي خالَفا 
 

 .) لَحّقِ * َو اََتا ِبا ال يُعَرُف مِن َمعكوِس الُحِك )اَْ َسبيَل الَحّقِ



197

الـخطب   ) 178 (
     178    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

يَِصُفه}  َوال  َماكٌن*  َيويِه  َوال  زَماٌن*  ُه}  يُغرَّيِ َوال  َشأٌن*  يَشغَُل}  ال 
ماِء* َوال َسوايِف  لِساٌن* َوال يَعُزُب َعنهُ َعَدُد قَطِر املاِء َوال جُنوِم السَّ
يِف  ّرِ  الَّ َمقُل  َوال  فا*  الصَّ َعَ  النَِّل  َدببُي  َوال  اهَلواِء*  يِف  الّريِح 
لماِء. يَعلَمُ َمساقَِط االَوراِق* َوَخيِفَّ َطرِف االَحداِق . َلِ الظَّ اللَّ

فيِه*  َمشكوٍك  َوال   * بِهِِ َمعدوٍل  َغريَ  الُ  ِاالَّ  ِالَّْه  ال  اَن  اََشُد  َو 

 

قَت  َصَ مَن  َشاَدَة  تَكويُه}*  َمح وٍد  َوال  ديُه}*  َمـكفورٍ  َوال 
َّتُه}* َو َصَفت ِدخلَتُه} َو َخلََص يَقنُه}* َو ثَُقَل َموازيُه}. َو اََشُد  نِي

 

لَِشِح  ال ُمعتامُ  َو   * الَخئِِقهِِ مِن  املُجتَبّْ  َرسولُهُ  َو  َعبُده}  ًدا  ُمَمَّ اَنَّ 
لِكَراِئِم  ال ُمصَطيفّْ  َو   * كَراماتِهِِ بِعَقائِِل  ال ُمختَصُّ  َو   * َحقائِِقهِِ
ُ ـوُّ  املَجل َو   * اهلُديّْ اَشاُط  بِهِِ  َحُة  ال ُمَوضَّ َو   * ِ َماكرِِم(رِساالتِهِِ )ل

. ببُي العَمّْ بِهِِ ِغ
َتَفُس  َوال  ِالهَيا*  املُخِلَ  َو  هَلا  ال ُمَؤّمَِل  تَغُرُّ  ينا  ادلُّ ِانَّ  النّاُس*  َا  اهَيُّ
وَقمٌ  اكَن  ما  اِل*  اي مُ  َو   . َعَ َغَلَ  مَن  تَغِلُ  َو  فهيا*  انفََس  ِ َمن  ب
قَطُّ يف َغّضِ نِعَمٍة مِن َعيٍش فَزاَل َعنُم ِااّل بُِذنِب{ اجَتَحوها* 

 

ِبِمُ  َ زِنُل  ت حنَي  النّاَس  اَنَّ  لَو  َو   .» ِلعَبيِد  بَِظاّلٍم  لَيَس  اَل  »اَنَّ  ِل 
يِنّاِتِم*  مِن  بِِصدٍق  ِم  َرّبِ ِايلّْ  فَِزوعا  عَمُ*  الّنِ َعنُمُ  َتوُل  َو  النَِّقمُ* 

 

 . فاِسٍد  ُكَّ  هَلُم  اَصلََح  َو  ٍِد*  شار ُكَّ  َعلهَِيم  َلَردَّ  قوُلِبِم*  مِن  َولٍَه  َو 
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َو ِاّن اَلَخشّْ َعلَيُك اَن تَكونا يف فَتَةٍ* َو قَد اكتَن اُمورٌ َمَضت 
ِملُت فهيا َميَلً* كُنُت فهيا ِعندي َغريَ َممودنَي . َو لَِئ رُدَّ َعلَيُك 
اَن اوَقَل  لَو اَشاءُ  َو  َّ ِاالَّ الُجهُد*  . َو ما َعَ لَُسعَداءُ  َّـكُم  اَُمُك ِان

لَقُُل : »َعَفا الُ َعّا َسلََف«  .

     179    
َو مِن كاَلٍم لَه}  َو قَد َساَلَه} ِذعِلُ المَياِنِّ فَقاَل :

: ََّك اي اَمريَ ال ُمؤِمننَي؟ فَقاَل  َهل َراتََي َرب
 اَ فَاَعبُُد ما ال اَريّْ ؟ فَقاَل : َو كَيَف َتاهُ ؟ فَقاَل :

ِّْكن تُدرِكُهُ الُقولُب  ِة الِعياِن* َو ل ِ ُمشاَهَ لعُيوُن ب )َتاهُ( اَْ ال تُدرِكُهُ 
َغريَ  ِمنا  بَعيٌد  مُالبٍِس*  َغريَ  االَشياِء  مَِن  قَربٌي   . االمياِن  ِبَقائِِق 
ٌ ال ِبارَِحٍة. لَطيٌف  ٍة* صاِن * مُتََكِّمٌ ال ِبَِويٍَّة* ُميٌد ال ِبِ مَّ مُبانِيٍ
ال يَصُف ِبلخَفاِء* ـَكبريٌ ال يَصُف ِبلَجفاِء* بَصريٌ ال يَصُف 
ُب  َتِ َو   * لِعََظَمتِهِِ الُوجوهُ  تَعنُو  َِّة.  ِبلّرِق يَصُف  ال   ٌ َرحمي ِة*  ِبلحاسَّ

لُقولُب مِن َمافَتِهِِ . ( اَْ )َتُلُّ
     180    

 َو مِن خُطبٍَة لَه}  يف ذَّمِ احَصابِهِِ

َر مِن ِفعٍل* َو َعَ اتباِليئ بُِك  امَحَُد اِل َعّْ ما قَضّْ مِن اَمٍ* َو قَدَّ
ِان   . ب  ُتِ لَم  َدوَعُت  ِاذا  َو  تُِطع*  لَم  اََمُت  ِاذا  َّت  ال الِفرقَُة  َّتَُها  اَي
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َ َمَع  اجت ِاِن  َو  خُرت*  حورِب ُت  ِان  َو  خُضت*  ُ م(  )اَهِملت اُمِهلُت 
اَب  ال  نَكَصُت.  ٍَّة  مُشاق ِايلّْ  اُِجتبُم  ِان  َو  َطعَنت*  ِاماٍم  َعّْ  النّاُس 
ـكُُم ؟ اَْملَوَت اَِو  لِغرَيُِك @ ما تَنتَِظروَن نِبَِصُك َو الِجهاِد َعّْ َحّقِ
َ ّن ـ لَيَُفّرَِقنـَّ َب ن َو بَينَُك  لَّ لَُك ؟ َفَاِل لَِئ جاءَ َييم ـ َو لَيَأِت الُّ

 

َو ااََن لُِصحتَبُِك قاٍل* َو بُِك َغريُ كَث ريٍ . ِلِ اتَنُم @ اَ ما دنٌي َيَمعُُك@ 
ُك@ اََو لَيَس َعـَجبًا )َعبيًا(اَنَّ مُعاِويََة  يٌَّة )َمِميٌَة( تَشَحُ َوال مَحِ
َِّبعونَه} َعّْ َغريِ َمعونٍَة َوال َعطاٍء*  غاَة( فَيَت غامَ )اَْلطَّ يَدوُع الُجفاَة الطَّ

 

ِايَل املَعونَِة  ــ  النّاِس  بَِقَُّة  َو  ااِلسالِم*  َو اتَنُم َتيكَُة  ــ  ااََن اَدوعُك  َو 
َّه} ال يرَخُُج  َّ؟ ِان اَو طائَِفٍة مَِن العَطاِء* فَتََفرَّوقَن َعّن َو َتتَِلفوَن َعَ

 

َ ِمعوَن َعلَيِه؛  ِالَيُك مِن اَمی رًِض فََتَضونَه}* َوال ُسخٌط فََتجت

 

الِكتاَب*  داَرستـُكُُم  قَد  ال َموُت.  ِايَلَّ  الٍق  ااََن  ما  اََحبَّ  ِانَّ  َو 

 

غتُُك ما َمَجُت*  َو فاَتتُُكُ الِحجاَج* َو َعَّفتُُك ما اَنكَرت* َو َسوَّ
مَِن  بَِقوٍم  اَقِرب  َو   @ يَستَيِقُظ  النّائِ مُ  اَِو  يَلَحُظ*  االَعمّْ  اكَن  لَو 

ُبُــُم انُب النّابِغَِة @  الَجهِل ِبِل قائُِدُه مُعاِويَُة @ َو ُمَؤّدِ

     181    
 {َو مِن كاَلٍم لَه

و قد ارسل رجال من اصحابه، يعلم له علم احوال قوم من جند الكوفی، قد 

جل  هموا باللحاق بالخوارج، و کانوا علي خوف منه  فلما عاد اليه الراّ

قال له: »اَ اَِمنوا فََقَطنوا* اَم َجُبوا فََظعَنوا؟« فقال الرجل: بل ظعنوا 
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:  يا اميرالمؤمنين. فقال

َِّت  َُّة ِالهَِيم* َو ُصب  بُعًدا هَلُم »كَما بَِعَدت َثوُد@« اَما لَو اُِشَعِت االَِسن
يطاَن  الشَّ ِانَّ   . ِمنُم  اكَن  ما  َعّْ  نَِدموا  لََقد  هاماِتِم*  َعّْ  يوُف  السُّ
 ) )ُمَّلٍ مُتَخَّلٍ  َو  ِمنُم*  َ َبٌِّئ  مُت َغًدا  ُهَو  َو  ُم*  استََفلَّ قَِد  اليَومَ 
الِل  الضَّ يِف  م  ارتاِكِسِ َو   * اهلُديّْ مَِن  برُِخوِجِهم  َعنُم.فََحسُبُم 

 

* َو ِجاِحِهم يِف التّيِه .  ِهم َعِن الَحّقِ ِ * َو َصّ َو العَمّْ

     182    
 {َومِن خُطبٍَة لَه 

  روي عن نوف البكالي قال: خطبنا بهذه الخطبی امير المؤمنين علي

 بالكوفی و هو قائم علي حجاری، نصبها له جعدی بن هبيری المخزومي، 

و عليه مدرعی من صوف و حمائل سيفه ليف، و في رجليه نعالن من 

 :  ليف، و کان جبينه ثفنی بعير. فقال

ُ الخَلِق* َو وَعاقُِب االَمِ . حَنَمُده} َعّْ  ي ِالَيِه َمصاِئ لَحمُد ِلِ الَّ اَْ
مَحًدا   * امنِتانِهِِ َو  فَضِلِِ  َنايم  َو   * ُبهانِهِِ  ِ َ رّيِ ن َو   * ِاحسانِهِِ َعظمِي 
لِحُسِن  َو  مَُقّرِب*  ثَوابِهِِ  ِايلّْ  َو  اَداءً*  لُِشكِرهِِ  َو  قَضاءً*  هِِ  لَِحّقِ يَكوُن 

َميِدهِِ موِجبًا. 
 * بَِدفِعهِِ واثٍِق   * لِنَفِعهِِ مَُؤّمٍِل   * لَِفضِلِِ راٍج  استِعانََة  بِِه  نَستَعنُي  َو 
امياَن  بِهِِ  نُؤمُِن  َو  الَقوِل.  َو  ِبلعََمِل  لَه}  مُذِعٍن  ِبلطَّوِل*  لَه}  مُعَتٍِف 
( لَه} مُذِعنًا*  )َخَضَع  ِالَيِه مُؤِمنًا* َو َخنََع  مَن َرجاهُ موقِنًا* َو ااَنَب 
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ًدا. ا* َوالذَ بِهِِ راِغبًا ُمَتِ ً َمه} مَُمّجِ ًدا* َو َعظَّ َو اَخلََص لَه} مَُوّحِ

َمورواًث  فَيَكوَن  يَِل  لَم  َو  مُشاَراًك*  الِعّزِ  يِف  فَيَكوَن  ُسبحانَه}  يدَل  لَم   
مهُ َوقٌت َوال زَماٌن* َو لَم َيَعاَورهُ زاِيَدةٌ َوال نُقصاٌن*  هالاًِك. َو لَم َيََقدَّ
َّدب ريِ ال ُمتَقِن* َو الَقضاِء  بَل َظَهَر  ِلعُقوِل ِبا اَراان مِن َعالماِت الت

املُبَِم . 
داٍت باِل َعٍَد* قاِئاٍت  ماواِت مَُوطَّ فَِمن َشواِهِ َخلِقهِِ َخلُق السَّ
مُتَلـَّكِ ئـاٍت  َغريَ  مُذِعناٍت*  طائِعاٍت  فَاََجَب  َدعاُهنَّ   . َسنٍَد  باِل 

 

َِّة َو ِاذعاُنُنَّ ِبلطَّواِعيَِة*  ِب َوال مُبِطئاٍت؛َولَوال ِاقرارُُهنَّ لَه} ِبلرُّوب
َمصعًَدا  َوال   * ل َِمالئِكَتِهِِ َمسكًَنا  َوال   * لِعَرِشهِِ َموِضعًا  َجعََلُنَّ  مَلا 

ّيِِب َو العََمِل الّصالِِح مِن َخلِقهِِ . 
ِم الطَّ ِلَكِ

ِفجاِج  ُمتَِلِف  يف  الَحرياُن  ِبَا  يَستَِدلُّ  اَعالمًا  جُنوَمها  َجعََل 
ال ُمظِلِم*  ِل  اللَّ ُسُجِف  ادهِلمامُ  نرَِها{  َضوءَ  يَ منَع  لَم   . االَقطارِ 

 

يِف  شاَع  ما  ُدَّ  َت اَن  الَحناِدِس  َسواِد  َجببُي  استَطاَعت  اَل  َو 
لُِؤ نرِ الَقَمِر . ماواِت مِن تََل السَّ

يف  ساٍج*  لـَيلٍـ  َوال  داٍج*  غََسٍق  َسواُد  َعلَيِه  َييفّْ  ال  مَن  فَُسبحاَن   
فِع ال ُمتَجاِوراِت؛  بِقاِع االََرضنَي ال ُمتََطأِطئاِت* َوال يف يَفاِع السُّ
ُبوُق  َعنهُ  تاَلَشت  ما  َو  ماِء  السَّ اُفُِق  يف  الرَّعُد  بِِه  َيََجلَجُل  ما  َو 
وَعاِصُف  َمسَقِطها  َعن  ُتيُلا  َوَرقٍَة  مِن  تَسُقُط  ما  َو  الغَماِم* 
َمَقرَّها*  َو  الَقطَرِة  َمسَقَط  يَعلــَُم  َو  ماِء.  السَّ اِنطاُل  َو  االَناِء 
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ِتا*  وق مِن  البَعوَضَة  يـَكيِف  ما  َو  َمـَجرَّها*  َو  رَِّة  الَّ َمسَحَب  َو 

 

َو ما َتِمُل االُنيثّْ يف بَطِنا. 
اَو  َساءٌ  اَو  َعٌش*  اَو  كُريِسٌّ  يَكوَن  اَن  قَبَل  الاكِئِ  ِلِ  الَحمُد  َو 

 

بَِفهــم*  رُ  يَُقدَّ َوال  وِبَهٍم*  يُدَرُك  ِانٌس.ال  اَو  جانٌّ  اَو  اَرٌض* 
 

َوال يَشغَُل} سائٌِل* َوال َيُقُصه} انئٌِل* َوال َيُظُر بِعَنٍي* َوال ُيَدُّ ِبنٍَي* 
 * ِبلَحواّسِ يُدَرُك  َوال  بِِعالٍج*  ُيلَُق  َوال  ِبالَزواِج*  يَصُف  َوال 
ََّم مويسّْ تَكي ًما* َو اَراهُ مِن آايتِهِِ َعظميًا ؛  ي َك َوال يُقاُس ِبلنّاِس. اَْلَّ
باِل َجوارَِح َوال اَدَواٍت* َوال نُطٍق َوال هَلَواٍت . بَل ِان كُنَت صاِدقًا 
َا ال ُمتََكُِّف ِلَوصِف َربَِّك* فَِصف ِجبيَل َو مياكئيَل َو ُجنوَد  اهَيُّ
ًَة  هّلِ بنَي* يف ُحرُجاِت الُقُدِس ُمَجِحنّنَي* مُتََو ال َمالئـَِكِة ال ُمَقرَّ
ذَُوو  فاِت  ِبلّصِ يُدَرُك  َّ ما  فَاِن ال خالِقنَي.  اَحَسَن  َيُّدوا  اَن  ُعقوهُلُم 
 . ِبلنَفاِء  هِِ  َحّدِ اََمَد  بَلََغ  ِاذا  َيَقض  مَن  َو  االََدواِت*  َو  اهَلئياِت 

 

فاَل ِالَّْه ِااّل ُهَو*اَضاءَ نِبورِهِِ ُكَّ َظالٍم* َو اَظلََم بُِظلَمتِهِِ ُكَّ نرٍ . 
ايَش* َو اَسبََغ  ي اَلبََسُكُ الّرِ اوصيـكُم ِعباَد اِل بَِتقَوي اِل الَّ
فِع  دِلَ اَو  ًَّما*  ُسل البَقاِء  ِايَل  ُد  َيِ اََحًدا  اَنَّ  فوََل  ؛  املَعاَش  َعلَيُكُ 
َ لَه} مُلُك  ي ُسرّخِ ّْلَِك ُسلمَياُن نُب داووَد * اَْلَّ املَوِت َسبيال* لاَكَن ذ
ا استَويفّْ ُطعَمتَه}*  ِة َو َعظمِي الزُّلَفِة؛ فَلَمَّ ُوَّ الِجّنِ َو ااِلنِس* َمَع النُّ
اَصبََحِت  َو  ال َموِت*  بِنِباِل  النَفاِء  قِِسُّ  َرَمتهُ  تَه}*  مُدَّ استَكَمَل  َو 
َلً* َو َورَِثا وَقمٌ آَخروَن. َو ِانَّ  ايرُ ِمنهُ خالـِيَ ًة* َو املَساكُِن مُعَطَّ ادّلِ
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لَُك يِف الُقروِن الّسالَِفِة لَِعبَةً.

انََي العَمالَِقُة َو انَباءُ العَمالَِقِة@ انََي الَفراِعنَُة َو انَباءُ الَفراِعنَِة@ انََي 
َِّبيّ نَي* َو اَطَفؤوا ُسَنَ )ِسرَيَ(  نَي قَتوَُلا الن ّسِ الَّ احَصاُب َمداِئِ الرَّ
نَي ساروا ِبلُجيوِش*  نَي@ انََي الَّ ل ُمرَسلنَي* َو اَحيَوا ُسَنَ الَجبّار اَْ

 

 @ ُنا املَداِئَ َو َهَزموا ِبالُلوِف* َو َعسـَكُروا العَساكَِر* َو َمدَّ
مَِن  اََدِبا*  ِبَميِع  اََخَذها  َو  ََّتا*  ُجن ِلِحكَمِة  لَِبَس  قَد  مِنها:  َو 

نَفِسهِِ  ِعنَد  فَِهَ  هَلا؛  َفرُِّغ  التَّ َو  ِبا*  َوال َمعِرفَِة   * َعَ ااِلقباِل 
َّت يَساَُل َعنا. فَُهَو مُغَتٌِب ِاذَا  َّت يَطلُُبها* َو حاَجُتُه ال َّتُهُ ال ضال
 * * َو اَلَصَق االَرَض برِِجانِهِِ َب بِعَسيِب ذبََنِهِِ اغَتََب ااِلسالمُ* َو َضَ

 . * َخليَفٌة مِن الَخئِِف اَنِبيائِهِِ تِهِِ بَِقٌَّة مِن بَقااي ُحجَّ
َوَعَظ  َّت  ال ال َمواِعَظ  لَُكُ  بَثَثُت  قَد  ِاّن  النّاُس*  ا  َ : اَيُّ قاَل  ُثمَّ 

مَن  ِايلّْ  االَوِصياءُ  اَدَِّت  ما  ِالَيـكُم  اَدَّتُي  َو  اَُمَمُهم*  ِبا  االَنِبياءُ 
ِبلزَّواِجِر  َو َحَدوتُُك  تَستَقموا*  فَلَم  اَدَّتبُُك بَِسوطي  َو  بَعَده* 
فَلَم تَستَوِسقوا. ِلِ اتَنُم@ اَ َتََوقَّعوَن ِامامًا َغريي يََطاٌ بُِكُ الطَّريَق* 

بيَل؟  ُ السَّ َو ُيِشُدُك
ـكاَن  ما  ِمنا  اَقبََل  َو  مُِقاًل*  اكَن  ما  ينا  ادلُّ مَِن  اَدَبَ  قَد  َّه}  ِان ااَل 
ينا  حاَل ِعباُد اِل االَخيارُ* َو بوعا قَلياًل مَِن ادلُّ مُدِبًا* َو اَزَمَع التَّ
نَي  الَّ ِاخواَنَا  َضَّ  ما   . يَفنّْ ال  ِِّخَرِة  اال مَِن  بـَِكثـ ريٍ   * َييقّْ ال 
يُسيغوَن  ؟  اَحياءً اليَومَ  يَكوُنا  ااَّل  ـ  بِِصّفنَي  ُه  َو  ـ  ِدماُؤُه  ُسِفكَت 
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لَقُوا اَل َفَفّاُه اُجوَره*  ـ  ـ َو اِل  نَق @ قَد  الغَُصَص َو يََشوبَن الرَّ

 

ُم داَر االَمِن بَعَد َخوفِِهم. َو اََحلَّ
؟  َعّارٌ  انََي  ؟  الَحّقِ َعَ  َمَضوا  َو  الطَّريَق*  َركِبُوا  نَي  الَّ ِاخواِنَ  انََي 

 

مِن  نَُظراُؤُه  انََي  َو  ؟  َ نِي  هاَدت الشَّ ذُو  انََي  َو  ؟  هاِن  َّـّيِ الت انُب  انََي  َو 
م ِايَل الَفرَجَِة@   َِّة* َو اُبَِد ِبُؤوِسِ نَي تَعاقَدوا َعَ ال َمِن مُ الَّ ِاخواِنِ

 : ريَفیِ الَكريَمیِ، َفَاطاَل الُبكاَء، ُثمَّ قاَل  قاَل ُثمَّ َضَرَب بَِيدِه َعلي لِحَيتِهِ الشَّ

الَفرَض  ُوا  تََدبَّ َو  فَاَحكَموهُ*  الُقرآَن  توََلُا  نَي  الَّ ِاخواِنَ  َعّْ  هِِ  اَّوِ
فَاَجاوبا*  ِلِجهاِد  ُدوعا   . الِبدَعَة  اَماُتا  َو  ََّة  ن السُّ اَحيَُوا  فَاَقاموهُ* 

 

َعوهُ .  َو َوثِقوا ِبلقائِِد فَاتَّ
لِجهاَد الِجهاَد ِعباَد اِل @ ااَل َو ِاّن مُعَسِكٌر يف  ُثمَّ نادي بَِاعلي َصوتِهِ: اَْ

ا؛ فََمن اَراَد الرَّواَح ِايَل اِل فَليرَخُج .  َييم هّْ
لقيس بن سعد في  في عشری االف، و    للحسين  : و عقد  قال نوف 

علي  لغيرهم  و  االف  عشری  في  االنصاري  ايوب  البي  و  االف،  عشری 

اعداد اخر، و هو يريد الرجعی الي صفين، فما دارت الجمعی حتي ضربه 

الملعون ابن ملجم لعنه اهلل، فتراجعت العساکر، فكنا کاغنام فقدت راعيها، 

تختطفها الذئاب من کل مكان!. 

     183    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

 . َمنَصبٍَة  َغريِ  مِن  الخالِِق  َو  رُؤيٍَة*  َغريِ  مِن  املَعروِف  ِلِ  لَحمُد  اَْ
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* َو ساَد العَُظماءَ  تِهِِ * َو استَعبََد االَربَب بِِعزَّ تِهِِ َخلََق الخاَلئَِق بُِقدَر
ينا َخلَقه}* َو بَعََث ِايَل الِجّنِ َو ااِلنِس  ي اَسكََن ادلُّ ِبوِدهِِ ؛ َو ُهَو الَّ
اِئا*  روُه مِن َضّ ِ

رُُسَل}* لِيـَكِشفوا هَلُم َعن ِغطاِئا* َو لـُِيَحّ

 

َعلهَِيم  لهَِيُجموا  َو  ُعيوَبا*  وُه  لِيَُبّصِ َو  اَمثاهَلا*  هَلُم  لِيرَِضوبا  َو 
ها َو اَسقاِمها* َو َحهِلا َو َحراِمها*  ِف َمصاّحِ َ َبٍ ِمـــن تََصُّ ِ ُمعت ب

 

كَراَمٍة  َو  انرٍ*  َو  ٍَّة  َجن مِن  العُصاِة  َو  ِمنُم  ِلُمطيعنَي  الُ  اََعدَّ  ما  َو 

 

* َو َجعََل لُِكِّ  َو َهواٍن. امَحَُده} ِايلّْ نَفِسهِِ كَمَ ا استَحَمَد ِايلّْ َخلِقهِِ
َش ٍء قَدرًا* َو لُِكِّ قَدرٍ اَج* َو لُِكِّ اََجٍل كِتاًب . 

 . ُة اِل َعّْ َخلِقهِِ : فَالُقرآُن آِمٌ زاِجٌر* َو صاِمٌت انِطٌق . ُحجَّ منها 

َن َعلـَيِهــم اَنُفَسُهم. اـََتمَّ نَره}*  اََخَذ َعلَيِه مثياقَُهــم* َو ارَتَ

 

ِايَل  فََرَغ  قَد  َو    نَِبيَّه}  قَبََض  َو  ديَه}*  بِهِِ   ) )اَكَرمَ  اـَكَمَل  َو 
ــَم مِن  موا ِمنهُ ُسبحانَه} ما َعظَّ بِهِِ . فَعَّظِ الخَلِق مِن اَحاكِم اهلُديّْ 
* َو لَم يَ تُك َشئيًا َرِضيَه}  َّه} لَم ُيِف َعنُك َشئيًا مِن ديِهِِ * فَاِن نَفِسهِِ
اَو كَِرَهه} ِااّل َو َجعََل لَه} َعلًَما بِداي* َو آيًَة ُمكََمًة* َتُجُر َعنهُ* اَو 

َ ما بيَِقَ واِحٌد .  َ ما بيَِقَ واِحٌد* َو َسخَُطه} فِي تَدوع ِالَيِه* فَِرضاهُ فِي
َّه} لَن َيضّْ َعنُك بَِش ٍء َسِخَطه} َعّْ مَن اكَن قَبلـَكُم  َو اعلَموا اَن
ا تَسريوَن  ن اكَن قَبلَُك* َو ِانَّ َو لَن يَسخََط َعلَيُك بَِش ٍء َرِضيَه} ِممَّ
قَبِلُك.  مِن  الّرِجاُل  قالَهُ  قَد  وَقٍل  ِبَجٍع  َتََكَّموَن  َو   * ٍ بنَّيِ اََثٍ  يف 
كِر* َو افَتََض مِن  َُّك َعَ الشُّ قَد كَفاـُكم َمؤونََة ُديناك* َو َحث
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ـكَر .  اَلِسنَتُِكُ اّلِ

مِن  حاَجتَه}  َو  رِضاهُ*  مُنتَهّْ  َجعََلا  َو   * َّقويّْ ِبلت اَوصاُك  َو 
ُّبُُك  * َو تََقل * َو َناصيُك ِبَِدهِِ ي اتَنُم بِعَنيِهِِ َّقُوا اَل الَّ . فَات َخلِقهِِ
َ بِذّْلَِك  رُت َعِلَمه}* َو ِان اَعلَنُت كَتَبَ ه} ؛ قَد َوكَّ يف قَبَضتِهِِ ؛ ِان اََس
اعلَموا  َو  بِطاًل.  يُثِبتوَن  َوال  َحقًّا*  يُسِقطوَن  ال  كِرامًا*  َحَفَظًة 
لَِم*  الظُّ مَِن  نرًا  َو   * الِفَتِ مَِن  َمرخًَجا«  لَه}  َيعَل  اَل  َِّق  َي »مَن  َّه}  اَن
ُ زِنلهُ َمزِنَل الكَراَمِة ِعنَده}* يف  َ َهت نَفُسه}* َو ي هُ فـَِيَما اشت َو ُيَّلِ
زُّوارُها  َو  َبَجتُه}*  نرُها  َو  َعُشه}*  ا  ِظلُّ ؛  لِنَفِسهِِ  {اصَطنَعَها  ِ دار
ِّجاَل*  اال سابُِقوا  َو  ال َمعاَد*  فَباِدرُوا  ؛  رُُسُل}  رُفَقاُؤها  َو  َمالئِكَتُه}* 
االََجُل*  َيَهَقُهــُم  َو  االَمَُل*  ِبِمُ  َيَقِطَع  اَن  يِشُك  النّاَس  فَاِنَّ 

 

َّوبَِة . فََقد اَصبَحُت يف ِمثِل ما َساََل ِالَيِه الرَّجعََة  َو يَُسدَّ َعنُم بُب الت

 

مَن اكَن قَبلَُك* َو اتَنُم نَبو َسبيٍل* َعّْ َسَفٍر مِن دارٍ لَيَست بِدارُِك* 

 

َو قَد اوِذتنُم ِمنا ِباِلرِتاِل* َو اُِمُت فهيا ِبلّزاِد . 
فَارمَحوا  النّارِ*  َعَ  َصبٌ  الرَّقيِق  الِجِل  َذا  هِلّْ لَيَس  َّه}  اَن َواعلَموا 
اَفََراَيُم  ينا.  ادلُّ َمصاِئِ  يف  َجرَّتبُموها  قَد  َّـكُم  فَاِن نُفوَسُك* 
الرَّمضاِء  َو  تُدميِه*  العَثَِة  َو  تُصبيُه}*  وكَِة  الشَّ مَِن  اََحِدُك  َجَزَع 
ترُحِقُه} ؟ فَكَيَف ِاذا اكَن بنََي طابََقنِي مِن انرٍ* َضجيَع َحرَجٍ* َو قَرنَي 
َشيطاٍن @ اََعِلمُت اَنَّ مالاًِك ِاذا َغِضَب َعَ النّارِ َحَطَم بَعُضها بَعًضا 
َا  اهَيُّ  @ زَجَرتِهِِ مِن  َجَزًعا  اوَباِبا  بنََي  ََّب  ث َتَ زََجَرها  َوِاذا   * لِغََضِبهِِ
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الَتَحَمت  ِاذَا  اتََن  كَيَف   @ الَقريُ  هَلََزهُ  قَد  ي  اَْلَّ الكَبريُ*  اليََفُن 
اـََكَل   ّْ َحّ الَجواِمُع  نَِشبَِت  َو  االَعناِق*  بِِعظاِم  النّارِ  اَطواُق 
حَِّة  الّصِ يِف  سامِلوَن  اتَنُم  الِعباِد@َو  َمعَشَ  اَل  فَاَل  واِعِد.  السَّ لُحومَ 
فـَكاِك  يف  فَاسعَوا  الّضيِق؛  قَبَل  الُفسَحِة  يِف  َو  قِم*  السُّ قَبَل 
رِقابُِك مِن قَبِل اَن تُغلََق َرهاِئُها. اَِسروا ُعيونَُك* َو اَضِمروا 
بُطونَُك* َو استَعِمولا اَقداَمُك* َو اَنِفقوا اَموالَك* َو خُذوا مِن 
فََقد  َعنا*  ِبا  َتخوَلا  َوال  اَنُفِسُك*  َعّْ  ِبا  فَجودوا  اَجساِدُك 
اَقداَمك«  ت  يُثَّبِ َو  َيُصُك  اَل  َتُصُوا  »ِان   : ُسبحانَه}  الُ  قاَل 
ي يُقِرُض اَل قَرًضا َحَسنًا فَيُضاِعَفه} لَه}*  َو قاَل تَعايلّْ :»مَن ذَا الَّ
مِن  يَستَقِرضُك  لَم  َو   * ذُّلٍ مِن  يَستَنِصُك  فَلَم   .  »  ٌ كَرمي اَجٌر  لَه}  َو 
العَزيُ  ُهَو  َو  االَرِض  َو  ماواِت  السَّ ُجنوُد  لَه}  »َو  ُك  ستَنَصَ اِْ ؛  قُّلٍ
االَرِض*  َو  ماواِت  السَّ َخزاِئُ  لَه}  َو  استَقَرَضُك   َو   *»  ُ الَحكمي
َعاَل«.  اَحَسُن  ُُّك  اَي َيوُلَُك  »اَن  اَراَد  ا  ِانَّ َو  الَحميُد*  الغَِنُّ  ُهَو  َو 
؛ رافََق ِبِم رُُسَل}*  فَباِدروا ِبَعالُِك تَكونا َمَع جرياِن اِل يف دارِهِِ
َو اَزاَرُه َمالئِكَتَه}* َو اَكَرمَ اَساَعُهم اَن تَسَمَع َحسيَس انرٍ اَبًَدا* 
يُؤتِه  اِل  فَضُل  ّْلَِك  »ذ نََصبًا*  َو  لُغوًب  تَليقّْ  اَن  اَجساَدُه  صاَن  َو 
الُ  َو  تَسَمعوَن*  ما  اوَقُل   .» العَظـيِم  الَفضِل  ذُو  الُ  َو  يَشاءُ*  مَن 

املُستَعاُن َعّْ نَفس َو اَنُفِسك* َو ُهَو َحسبُنا َو نِعَم الَوكيِل .
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     184    

* { الّطايِئِّ َو مِن كاَلٍم لَه}  قالَه} ِل ُبِج نِب مُسِهِر
 َو قَد قاَل لَه} ِبَيُث يَسَمعُه} :

«* َواكَن مَِن الخَوارِِج :   »ال ُحَك ِااّل ِلِ

فيِه  فَكُنَت  الَحقُّ  َظَهَر  لَقَد  َفَاِل  اَثَمُ*  اي  الُ  قَبََحَك  اُْسكُت 
ّْ ِاذا نَعََر الباِطُل جَنَمَت جُنومَ  ًّا َصوتَُك ؛ َحّ َضيئاًل َشخُصَك* َخيِف

قَرِن املازِعِ .

     185    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

* َوال َتاهُ  * َوال َتويِه ال َمشاِهُ واِهُ ي ال تُدرِكُهُ الشَّ لَحمُد ِلِ الَّ اَْ
 * َخلِقهِِ ِبُدوِث  قَِدِمهِِ  َعّْ  دّلاّلِ  اَْ واِتُ*  السَّ َتُجبُهُ  َوال  َّواِظُر*  الن

 

َعّْ  )اَشباِهِهم(  ِبشتِباِهِهم  َو   * ُوجوِدهِِ َعّْ  َخلِقهِِ  ِبُدوِث  َو 
 * ِعباِدهِِ ُظلِم  َعن  َوارتََفَع   * ميعاِدهِِ يف  َق  َصَ ي  اَْلَّ لَهُ.  َشبََه  ال  اَن 
مُستَشِهٌد   . ُحكِمهِِ  يف  َعلهَِيم  َعَدَل  َو   * َخلِقهِِ يف  ِبلِقسِط  قامَ  َو 
 * ِ ما َوَسَها بِهِِ مَِن العَِج َعّْ قُدَرتِهِِ * َو ب ِهِِ لِيَّ ِبُدوِث االَشياِء َعّْ اَزَ
 ٌ ِ َما اضَطرَّها ِالَيِه مَِن النَفاِء َعّْ َدواِمهِِ . واِحٌد ال بِعََدٍد* َو داِئ َو ب
لَهُ  َتَُد  َو  ةٍ*  ِ ُمشاَعَ ب ال  االَذهاُن  َتَلَّقاهُ   . بِعََمٍد  ال   ٌ قاِئ َو  ِبََمٍد*  ال 
ط بِِه االَوهامُ* بَل َتيَّلّْ هَلا ِبا* َو ِبَا  ةٍ . لَم ُتِ ِ ُمحاَضَ ال َمرايئ ال ب
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اايُت  ت بِِه النَّ {امتَدَّ امنَتََع ِمنا* َو ِالهَيا حاكََمها. لَيَس بِذي كَِبِ
َمتهُ  فَعَظَّ الغاايُت  بِِه  َتاَهت  ِعَظٍم  بِذي  َوال  َتسي ًما*  َتهُ  فَكَبَّ

َتسيًدا ؛ بَل كَُبَ َشأن* َو َعُظَم ُسلطااًن .
(* َو اَمنيُهُ  )اَْملُصَطيفّْ  يِفُّ  ًدا َعبُده} َو َرسولُهُ الصَّ َو اََشُد اَنَّ ُمَمَّ
ايضاِح  َو  الَفلَِج*  ُظهورِ  َو  الُحَجِج*  وِبُجوِب  اَرَسَل}    ِضُّ  الرَّ
داالًّ  ِة  ال َمَحجَّ َعَ  مَحََل  َو  ِبا*  صاِدًعا  الّرِسالََة  ََّغ  فَبَل ؛  ال َمن َهِج 
اَماَس  َوَجعََل  ياِء*  الّضِ َمناَر  َو  ااِلتِهداِء  اَعالمَ  اَقامَ  َو  ع* 

ااِلسالِم َمتينًَة* َو ُعَا االمياِن َويثَقًة . 
ِايَل  لََرَجعوا  النِّعَمِة*  ِجسمِي  َو  الُقدَرِة*  َعظمِي  يف  فـَكَّروا  لَو  َو 
َعليَلٌ*  الُقولُب  ّْـِكنِـ  َول احَليِق*  َعذاَب  خافا  َو  الطَّريِق* 

 

ُ َمدخولٌَة. ااَل َيُظروَن ِايلّْ َصغريِ ما َخلََق* كَيَف اَحَكَ  َو البَصاِئ
لَهُ  َسّويّْ  َو   * البََصَ َو  مَع  السَّ لَهُ  فَلََق  َو  َتكبيَه}*  اَتَقَن  َو  َخلَقه}* 

 @ العَظَم َو البََشَ
تـَكاُد  ال  َه يئَِتا*  لَطافَِة  َو  َِّتا*  ُجث ِصغَِر  يف  َّ مَلِ  الن ِايَل  اُْنُظروا 
َدبَّ  كَيَف  الِفكَِر*  ِبُستَدَرِك  َوال   *) ََّظُر  لن )اَْ البََصِ  بِلَحِظ  ُتاُل 
ََّة ِايلّْ ُجرحِها*  قِها* َتُقُل الَحب َّت ( َعّْ رِز َّت )َضن َعّْ اَرِضها* َو ُصب
ِدها لَِصَدرِها.  ها لَِبِدها* َو يف ِور ها يف مُستََقّرِها. َتَمُع يف َحّرِ َوتُِعدُّ

 

يرَحِمَُها  َوال  ال َمنّاُن*  ا  يُغِفُلَ ال  وِبِفِقها؛  َمزوقٌَة  ِبِزقِها*  َمكفوٌل 
يف  فَكَّرَت  لَو  َو   @ الجاِمِس  الَحرَجِ  َو  اليابِِس*  َفا  الصَّ يِف  لَو  َو  اّيُن*  ادلَّ
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َشاسيِف  مِن  الَجوِف  يِف  ما  َو  ُسفِلا*  َو  ُعوِلها  يف  اَكِها*  َماري 
بَطِنا* َو ما يِف الرَّأِس مِن َعي ِنا َو اُذُِنا* لَقََضيَت مِن َخلِقها َعَبًا* 
ي اَقاَمها َعّْ وَقائِ ِمها* َو نَباها  َو لَقَت مِن َوصِفها تََعًبا؛ فَتَعايَل الَّ
ِتا فاِطٌر* َو لَم يُعِنهُ َعّْ َخلِقها قاِدرٌ.  َعّْ َدعائِ ِمها؛ لَم يََشكهُ يف فِطَر
اللَُة ِااّل َعّْ  َّتَك ادلَّ * ما َدل َب يف َمذاِهِ فِكِرَك لَِتلَُغ غاايتِهِِ َولَو َضَ
ِ َش ٍء* 

قيِق تَفصيِل ُكّ (* دِلَ َلِ
خَلِ )اَْنلَّ اَنَّ فاِطَر النََّلِ ُهَو فاِطُرالنَّ

 

َّقُل  َّطيُف* َو الث ِ يَحٍّ )َشٍء (؛ َوَما الَجليُل َو ال
َوغاِمِض اختاِلِف ُكّ

لَِك  كَذّْ َو  ؛  َسواءٌ  ِااّل  َخلِقهِِ  يف  عيُف*  الضَّ َو  الَقِويُّ  َو  الخيَفُف*  َو 

 

الَقَمِر*  َو  مِس  الشَّ ِايَل  فَانُظر   . املاءُ  َو  الّرِيُح  َو  اهَلواءُ*  َو  ماءُ  السَّ

 

ارِ*  ِل َو النَّ ا اللَّ َ رَجِ* َواملاِء َو الَحرَجِ* َو اختاِلِف هّْ
اِت َو الشَّ َو النَّ

 

ِق  ِه الِقالِل* َو تََفرُّ ِ ِه الِجباِل* َو طوِل هّْ ِ ِه ابِلارِ* َو كَثَِة هّْ ِ ِ هّْ َو تََفرجُّ
َر*  ال ُمَقّدِ اَنكََر  ِ َمن  ل فَالوَيُل  املُختَِلفاِت.  االَلُسِن  َو  ُّغاِت*  ال ِه  ِ  هّْ
اِت ما هَلُم زارٌِع* َوال اِلختاِلِف  ُم اَكلنَّ َ @ زََعوا اَنَّ َو َجَحَ ال ُمَدّبِ
ِ ما  ل َتقٍق  َوال  ادَّوَعا*  فميَا  ٍة  ُحجَّ ِايلّْ  يَلَجؤوا  لَم  َو  ؛   ٌ صاِن ُصَورِِه 

اَووَعا . َوَهل يَكوُن نِباءٌ مِن َغريِ بٍن* اَو ِجنايٌَة مِن َغريِ جاٍن ؟@ 
َ نِي مَحراَونِي* َو اََسَج  َو ِان ِشئَت قَُل يِف اجَلاَدِة* ِاذ َخلََق هَلا َعني
* َو فَتََح هَلَا الَفَم  مَع الخيَِفَّ نِي* َو َجعََل هَلَا السَّ هَلا َحَدقَتنَِي قَمراَو

 

* َو انبنَِي ِبِما تَقِرُض* َو ِمنَجلنَِي  * َو َجعََل هَلَا الِحسَّ الَقِويَّ ِويَّ السَّ
 

ا  ذَبَّ يَستَطيعوَن  َوال  زَرِعِهم*  يف  الزُّّراُع  َيبَهَُها  تَِقُض.  ِبِما 
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َنَواِتا*  يف  احَلَث  ـَتِرَد   ّْ َحّ ِبَمِعِهم*  اَجلَبوا  لَو  َو   )َردَّها(* 
ًَّة.  ُن ِاصبَعًا مُستَِدق } ال يُكَ ـّوِ واِتا. َو َخلُقها ـكُ لُّ َو تَقض ِمنهُ َشَ
َطوًعا  االَرِض  َو  ماواِت  السَّ يِف  مَن  لَه}  »يَسُجُ  ي  الَّ الُ  فََتاَرَك 
ِسلًما  ِبلّطاَعِة  ِالَيِه  يُليق  َو  َوجًها*  َو  ا  َخدًّ لَه}  ُر  يُعَّفِ َو   *» كَرًها  َو 
؛  َةٌ اِلَمِهِِ لَهُ الِقاَد َربَهًة َو َخوفًا. فَالطَّريُ مَُسرخَّ َو َضعًفا* َو يُعيط 
َّديّْ  ََّفَس* َو اَريسّْ وَقائِ َمها َعَ الن يِش ِمنا َو الن اَحيصّْ َعَدَد الّر
ا  َر اوَقاَتا* َو اَحيصّْ اَجناَسا. فَهّْذا ُغاٌب َو هّْ َو اليَبَِس؛ َو قَدَّ
لَه}  كََفَل  َو   * ِبِسهِِ طاِئٍ  ُكَّ  َدعا  نَعامٌ؛  ا  هّْ َو  مَحامٌ  ا  هّْ َو  ُعقاٌب* 

ِبِرزقِهِِ . 
فَبَلَّ  قَِسَمها.  َد  َعدَّ َو  ِديَ َمها*  فَاَهَطَل  الثِّقاَل  حاَب  السَّ اَنَشاَ  َو 

االَرَض بَعَد ُجفوفِها* َو اَخَرَج نَبَتا بَعَد ُجدوِبا . 

     186    
َّوحيِد*   َو مِن خُطبٍَة لَه}  يِف الت

ِه الخُطبَُة مِن اُصوِل الِعلِم  ِ َو َتَمُع هّْ
ما ال َتَمعُه} خُطبٌَة َغريُها 

ِااّيهُ َعنّْ  ََّل}* َوال  َمث ََّفه}* َوال َحقَقَه} اَصاَب مَن  َده} مَن كَي ما َوحَّ
َمه} .ُكُّ َمعروٍف نِبَفِسهِِ  َه}*َوال َصَمَده} مَن اَشاَر ِالَيِه َو َتَهَّ مَن َشبَّ
آَلٍة*  ِبضِطراِب  ال  فاِعٌل  َمعولٌل.  ِسواهُ  يف  قاِئٍم  َوُكُّ  َمصنوٌع* 
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رٌ ال ِبَوِل فـِكَرةٍ* َغِنٌّ ال ِبستِفاَدةٍ. ال تَصَحبُهُ االَوقاُت*  مَُقّدِ
َوجوُده}*  العََدمَ  َو  كَونُه}*  االَوقاَت  َسبََق  ؛  االَدَواُت  فُِدهُ  َت َوال 
لَه}*  َمشَعَر  ال  اَن  ُعَِف  ال َمشاِعَ  هِ  بِتَشعـيرِ  . اَزَلُه}  ااِلتبِداءَ  َو 

 

بنََي  ِ ُمقاَرتَنِهِِ  ب َو  لَه}*  دِضَّ  ال  اَن  ُعَِف  االُمورِ  بنََي  ِ ُمضادَّتِهِِ  ب َو 
االَشياِء ُعَِف اَن ال قَرنَي لَه} . 

ِبلبَلَِل*  الُجموَد  َو  ِبلُبَمِة*  الُوضوَح  َو  لَمِة*  ِبلظُّ النّوَر  ضادَّ 
مُقارٌِن  مُتَعاِدايِتا*  بنََي  ُمَؤلٌِّف  ِد.  َ ِبلصَّ  ) )اَْجُلورِ  احَلوَر  َو 
بنََي  مَُفّرٌِق  مَُتاِعداِتا*  بنََي  مَُقّرٌِب  مَُتاِياِتا*  بنََي  )مُقارٌِب( 
ا َتُدُّ االََدواُت  * َو ِانَّ * َوال ُيَسُب بِعَّدٍ مُتَدايِناِتا . ال يُشَمُل ِبَّدٍ
لِقدَمَة*  اَْ  » مُنُذ   « َمنَعَتا   . ها  نَظاِئِ ِايلّْ  ِّالُت  اال تُشريُ  َو  اَنُفَسها* 
َتيَّلّْ  ِبا   @ َّكِمَلَ  لت اَْ »لَوال«  َّبَتا  َجن َو  لـِيََّة*  اَْالَزَ  » قَُد   « حَ َمتا  َو 
َعلَيِه  يرَجي  َوال  العُيوِن*  نََظِر  َعن  امنَتََع  ِبَا  َو  ِلعُقوِل*  صانِعُها 
كوُن َو احَلَكَُة* َو ـَكيَف يرَجي َعلَيِه ما ُهَو اَجراهُ* َو يَعوُد  السُّ

 

لَتَفاَوَت ذاتُه}*  فيِه ما ُهَو اَبداهُ* َو َيُدُث فيِه ما ُهَو اَحَدثَه}@ ِاذًا 
ِاذ  َوراءٌ  لَه}  لاَكَن  َو  َمعناهُ*  االَزَِل  مَِن  اَلمنَتََع  َو  كُنُه}*  َ ـَجزَّاَ  لَت َو 

 

ُّقصاُن . َو ِاذًا لَقاَمت آيَُة  َ َمَس التَّامَ ِاذ لَِزَمهُ الن ُوِجَد لَه} اَمامٌ* َو اَللت
َل َدلياًل بَعَد اَن اكَن َمدلواًل َعلَيِه* َو َخَرَج  ال َمصنوِع فيِه* َو لََتَحوَّ

 

ي ال َيوُل  بُِسلطاِن ااِلمنِتاِع مِن اَن يَُؤّثَِر فيِه ما يَُؤّثُِر يف َغريِِه . اَْلَّ

 

)فَيَصريُ(  فَيـَكوَن  يَِل  لَم  االُفُل.  َعلَيِه  َيوزُ  َوال  َيوُل*  َوال 
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اِذ االنَباِء* َو َطُهَر  َمولوًدا* َولَم يدَل فَيَصريَ َمدوًدا. َجلَّ َعِن اّتِ

 

ُمهُ  َتََوهَّ َوال  َره}*  فَتَُقّدِ االَوهامُ  َتالُهُ  ال  النِّساِء*  مُالَمَسِة  َعن 
تَلِمُسهُ  َوال  ه}*  فَتُِحسَّ الَحواسُّ  تُدرِكُهُ  َوال  َره}*  فَتَُصّوِ الِفَطُن 
االَحواِل*  يِف  ُل  يَتََبدَّ َوال  ِباٍل*   ُ َيَغرَيَّ َوال  ه}؛  َ َمسَّ فَت االَيدي 

 

المُ؛ َوال يَصُف ياءُ َو الضَّ ُهُ الّضِ ايل َو االاَّيمُ* َوال يُغرَّيِ َوال ُتليِه اللَّ

 

مَِن  َوالبِعََرٍض  االَعضاِء*  َو  ِبلَجوارِِح  َوال  االَجزاِء*  مَِن  بَِش ٍء   
يَِّة َو االَبعاِض؛ َوال يُقاُل : لَه} َحدٌّ َوال ِنايٌَة*  االَعاِض* َوال ِبلغرَيِ

 

} اَو ُتِويَه}* اَو  َو اَل انِقطاٌع َوال غايٌَة ؛ َوال اَنَّ االَشياءَ َتويهِ فَُتِقلَّ
لَه} .  ُ ميَل} اَو يُعَّدِ اَنَّ َشئيًا َيِمُل} فَي

بِِلساٍن  ال  ُيِبُ   . ِبارٍِج  َعنا  َوال  وِباِلٍج*  االَشـياِء  ىِف   لَيَس 
َوهَلَواٍت* َو يَسَمُع ال برُِخوٍق َواََدواٍت. يَقوُل َوال يَلِفُظ* َو َيَفُظ 

 

ٍة*  رِقَّ َغريِ  مِن  َيضّْ  َو   ُّ ُيِ  . يُضِمُر  َوال  ُييُد  َو  َيََحفَُّظ*  َوال 

 

ٍة .  َو ُيِغُض َو يَغَضُب مِن َغريِ َمَشقَّ
نِبِداٍء  َوال  يَقَرُع*  بَِصوٍت  ال   *» فَيَكوُن  »كُن  كَونَه}:  اَراَد  مِلَن  يَقوُل 
ََّل} . لَم يَكُن مِن  ا كاَلمُه} ُسبحانَه} ِفعٌل ِمنهُ اَنَشاَه} َو َمث يُسَمُع ؛ َو ِانَّ

ّْلَِك اكِئًا* َو لَو اكَن قَدميًا لاَكَن ِالًّْها اثيِنًا.  قَبِل ذ
املَُحاثُت*  فاُت  الّصِ َعلَيِه  فَترَجَِي  يَكُن*  لَم  اَن  بَعَد  اكَن  يُقاُل:  ال 
 ُ َوال يَكوُن بَيَنا َو بَينَه} فَصٌل* َوال لَه} َعَ فَضٌل* فَيَستَِوَي الّصاِن

 . ُ َو املَصنوُع* َو َياَكفَاَ املتُبََدُع َو البَدي
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* َو لَم يَستَِعن َعّْ َخلِقها  َخلََق الخاَلئَِق َعّْ َغريِ ِمثاٍل الَخ مِن َغريِهِِ
اشتِغاٍل*  َغريِ  مِن  فَاَمَسكَها  االَرَض  اَنَشاَ  َو   . َخلِقهِِ مِن  ِبـََحٍد 

 

بِغرَيِ  َرفَعَها  َو  وَقاِئَم*  بِغرَيِ  اَقاَمها  َو  قَرارٍ*  َغريِ  َعّْ  اَرساها  َو 
افُِت  التَّ مَِن  َمنَعَها  َو  ااِلوِعجاِج*  َو  االََوِد  مَِن  َنا  َحصَّ َو  َدعائِ َم* 
اسَتفاَض  َو  اَسداَدها*  َضَرَب  َو  اَواتَدها*  اَريسّْ  ااِلنِفراِج.  َو 
.ُهَو  وَقّاهُ  ما  َضعَُف  َوال  نَباهُ*  ما  هَيِن  فَلَم  ؛  ِدَيَها  اَو َخدَّ  َو  ُعيوَنا* 
بِعِلِمهِِ  هَلا  الباِطُن  ُهَو  َو   * َعَظَمتِهِِ َو  بُِسلطانِهِِ  َعَ  الّظاِهُر 

 

تِهِِ .  لِهِِ َو ِعزَّ ِ َش ٍء ِمنا ِباَل
*  َو العايل َعّْ ُكّ َو َمعِرفَتِهِِ

يَفوتُهُ  َوال  فَيَغِلبَه}*  َعلَيِه  مَينَتُِع  َوال  َطلَبَه}*  ِمنا  َش ءٌ  يُعِجُه}  ال 
َخَضعَِت  فرََيزُقَه}.  ماٍل  ذي  ِايلّْ  َيتاُج  َوال  فَيَسِبَقه}*  ِمنا   ُ ي السَّ
اهَلَرَب  تَستَطيُع  ال   * لِعََظَمتِهِِ مُستـَكنيًَة  َّت  ذَل َو  لَه}*  االَشياءُ 
لَه}  كُف ءَ  َوال   * هِِ ِ َضّ َو  نَفِعهِِ  مِن  فََتمنَتَِع  َغريِهِِ  ِايلّْ  ُسلطانِهِِ  مِن 
فَيـُكافِئَه}*َوال نَظريَ لَه} فَيُساِويَه} .ُهَو ال ُمفن هَلا بَعَد ُوجوِدها* 

ّْ يَصريَ َموجوُدها كََمفقوِدها. َحّ
اخِتاِعها*  َو  ِانشاِئا  مِن  ِبَعََب  اتبِداِعها  بَعَد  ينا  ادلُّ فَناءُ  لَيَس  َو 
َ َمَع َجيُع َحيَواِنا مِن َطريِها َو َبائِ ِمها* َو ما اكَن  َوكَيَف َو لَِو اجت

 

ِة  َ مِن ُماِحها َو سائِ ِمها* َو اَصناِف اَسناِخها َو اَجناِسا* َو مَُتَّلِ
َعّْ  َقَدَرت  ما  بَعوَضٍة*  ِاحداِث  َعّْ  اـَكياِسا*  َو  اَُمِمها 
َت ُعقوهُلا  رَيَّ بيُل ِايلّْ اياِدها* َو تَلَ ِاحداِثا* َوال َعَفَت كَيَف السَّ
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ّْلَِك َو اتَهت* َو َعِجَت وُقاها َو َتاَهت* َو َرَجعَت خاِسئًَة  يف ِعلِم ذ
مُذِعنًَة  ِانشاِئا*  َعن  ِبلعَِج  ةً  مُِقرَّ َمقهوَرةٌ*  ا  ِبَنَّ عارِفًَة  َحسريَةً* 

عِف َعن ِافناِئا.  ِبلضَّ
َمعَه}*كَما  َش ءَ  ال  َوحَده}  ينا  ادلُّ فَناِء  بَعَد  يَعوُد  ُسبحانَه}*  اَل  ِانَّ  َو 
َوالَماكٍن*  َوقٍت  باِل  فَناِئا*  بَعَد  يَكوُن  كَذّْلَِك  اتبِداِئا*  قَبَل  اكَن 

 

ِّجاُل َو االَوقاُت* َو زالَِت  ّْلَِك اال َوال حنٍي َوال زَماٍن. ُعِدَمت ِعنَد ذ

 

ِالَيِه  ي  الَّ الَقّهارُ  الواِحُد  الُ  ِاالَّ  َش ءَ  فاَل  الّساعاُت؛  َو  نوَن  الّسِ
بِغرَيِ  َو  َخلِقها*  اتبِداءُ  اكَن  ِمنا  قُدَرةٍ  ؛باِل  االُمورِ  َجيِع  َمصريُ 

امنِتاٍع ِمنا اكَن فَناُؤها* َو لَو قََدَرت َعَ ااِلمنِتاِع دَلامَ بَقاُؤها. 
لَم َياَكءَدهُ ُصنُع َش ٍء ِمنا ِاذ َصنَعَه}* َو لَم يَُؤدهُ ِمنا َخلُق ما َخلََقه} 
زَواٍل  مِن  لِخَوٍف  َوال  ُسلطاٍن*  لِتَشديِد  نا  يـَُكّوِ لَم  َو  َبَاَه}*  َو 
مِن  ِبا  ل ِاِلحِتازِ  َوال  مُاكِثٍ*  نِّدٍ  َعّْ  ِبا  ِ اِلستِعانَِة  ل َوال  نُقصاٍن*  َو 
* َوال مِلـُكاَثَِة َشيٍك يف  ِدايِد ِبا يف مُلِكهِِ ِ اِلز ٍ مُثاِورٍ* َوال ل دِضّ

* َوال لَِوحَشٍة اكتَن ِمنهُ* فَاَراَد اَن يَستَأنَِس ِالهَيا.  ِشكِهِِ
تَصيِفها  يف  َعلَيِه  َدَخَل  لَِساٍَم  ال  يِها*  تـَكو بَعَد  ينُفهيا  ُهَو   َّ ُث
َعلَيِه.  ِمنا  َش ٍء  لِثَِقِل  َوال  ِالَيِه*  واِصَلٍ  لِراَحٍة  َوال  تَدب ريِها*  َو 
ُسبحانَه}  َّه}  ِّْكن ل َو  ِافناِئا*  ُسَعِة  ِايلّْ  فَيَدوُعَه}  بِقاِئا  طوُل   { مُيِلُّ ال 
يُعيُدها بَعَد   َّ . ُث تِهِِ * َو اَتنَقَها بُِقدَر * َو اَمَسكَها ِبَمِهِِ َها بِلُطِفهِِ َدبَّ
 * َعَ ِمنا  بَِش ٍء  استِعانٍَة  اَل  َو  ِالهَيا*  ِمنهُ  حاَجٍة  َغريِ  مِن  النَفاِء 



216

الـخطب   ) 187 (
َوال اِلنِصاٍف مِن حاِل َوحَشٍة ِايلّْ حاِل اس تيناٍس* َوال مِن حاِل 
َو الِتاٍس* َوال مِن فَقٍر َو حاَجٍة ِايلّْ  َجهٍل َو َعًم ِايلّْ حاِل ِعلٍم 

ةٍ.  ِغًن َو كَثَةٍ*َوال مِن ذُّلٍ َو َضعٍَة ِايلّْ زِعٍّ َو قُدَر

     187    
 َو مِن خُطبٍَة لَه}  َو ِهَ يف ِذكِر ال َمالِحِم

ماِء َمعروفٌَة َو يِف االَرِض  ةٍ اَساُؤُه يِف السَّ ااَل ِبيَب َو ايُم* ُه مِن ِعدَّ
انِقطاِع  َو  اُمورُِك*  ِادبرِ  مِن  يَكوُن  ما  فََتَوقَّعوا  ااَل  َمهولٌَة. 
يِف  ُوَصِلُك* َو استِعماِل ِصغارُِك. ذاَك َحيُث تَكوُن َضبَُة السَّ
ال ُمعيطّْ  . ذاَك َحيُث يَكوُن  ِِ رَهِ مِن ِحّلِ ادّلِ مَِن  ال ُمؤمِِن اَهَوَن  َعَ 
َشاٍب*  َغريِ  مِن  تَسكَروَن  َحيُث  ذاَك  املُعيط.  مَِن  اَجًرا  اَعَظَم 
تَكِذوبَن  َو  اضِطرارٍ*  َغريِ  مِن  َتِلفوَن  َو  َّعمِي*  الن َو  النِّعَمِة  مَِن  بَل 
ـكُُم الباَلءُ كَما يَعَضُّ  )ِاحواٍج(. ذاَك ِاذا َعضَّ مِن َغريِ ِاحراٍج 
الرَّجاءَ@  ا  َ هّْ اَبعََد  َو  العَناءَ*  ا  َ هّْ اَطَوَل  .ما  البَعريِ  غارَِب  الَقَُب 
مِن  االَثقاَل  ُظهورَُها  َتِمُل  َّت  ال االَزِمََّة  ِه  ِ هّْ اَلقوا  النّاُس*  َا  اهَيُّ
وعا َعّْ ُسلطانـِكُم فَتَُذّموا ِغبَّ ِفعالُِك . اَيديُك* َوال تََصدَّ

 

َعن  اَميطوا  َو  الِفنَِة*  انرِ  َفرِ  مِن  استَقَلُتم  َما  تَقَِحموا  َوال 
هَلَِبَا  يف  هَيِلُك  لََعمري  فََقد  هَلا؛  بيِل  السَّ قَصَد  َخوّلا  َسنَِنا*َو 

ال ُمؤمُِن* َو يَسلَمُ فهيا َغريُ ال ُمسِلــِم. 
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مَن  بِهِِ  يَستَض ءُ  لَمِة*  الظُّ يِف  اِج  الّسِ كََمثَِل  بَينَُك  َمثيَل  ا  ِانَّ
قوُلبُِك  آذاَن  اَحرِضوا  َو  َووعا*  النّاُس  ا  َ اَيُّ فَاسَعوا  َولََجها؛ 

تَفَهموا )تَفَقهوا( . 

     188    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

ِّالئِهِِ  ا َعّْ  مَحِدهِِ  كَثَِة  َو  اِل*  تِبَقَوي  النّاُس*  َا  اهَيُّ اوصيُك 
نِبِعَمٍة*  ُك  َخصَّ فََك  يُك.  دَلَ باَلئِهِِ  َو  َعلَيُك*  َونَعمائِهِِ  ِالَيُك* 
اِلَخِذهِِ  تَعَرَّضُت  َو  فََسَتَك*  لَه}  اوََعرُت  ِبَمحٍَة@  تَداَركَُك  َو 

فَاَمَهلـَكُم@
َو اوصيُك بِِذكِر املَوِت* َو ِاقالِل الغَفَلِ َعنهُ. َو كَيَف غَفلَتُُك 
واِعًظا  فَكيَفّْ  مُيِهلُُك@  لَيَس  فميَن  َطَمعُُك  َو  يُغِفلُُك*  لَيَس  َعّا 
فهيا  اُِنلوا  َو  راكِبنَي*  َغريَ  قُبورِِه  ِايلّْ  ولا  مُحِ ُ موُه*  عايَنت ِبَوتّْ 
ِِّخَرَة  اال اَكَنَّ  َو  ُعّارًا*  ينا  ِ لُّ ل يَكونا  لَم  ُم  فـََكاَنَّ انزِلنَي*  َغريَ 
اكنا  اَوَطنواما  َو  يِطنوَن*  اكنا  ما  اَوَحشوا  دارًا.  هَلُم  َتَل  لَم 
يِحشوَن* َو اشتَغوَلا ِبا فاَروقا* َو اَضاوعا ما ِالَيِه اتنََقولا؛ ال َعن 
قَبيٍح يَستَطيعوَن اتنِقااًل* َوال يف َحَسٍن يَستَطيعوَن ازِدايًدا. اَنِسوا 

َعتُم.  ينا فَغَرَّتُم* َو َوثِقوا ِبا فََصَ ِبدلُّ
َّت  َّت اُِمُت اَن تَعُمروها* َو ال فَسابِقواـ َرمِحَُكُ الُ ـ ِايلّْ َمنازِلُِكُ ال
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ِب َعّْ  َرِغتبُم فهيا* َو ُدعيُم ِالهَيا. َو استَتِ ّموا نِعََم اِل َعلَيُك ِبلصَّ
* فَاِنَّ َغًدا مَِن اليَوِم )اَْالاَّيِم( قَربٌي.  * َو املُجابَنَِة مِلَعِصَيِهِِ طاَعتِهِِ
اََسَع  َو  هِر*  الشَّ يِف  االاَّيمَ  اََسَع  َو  اليَوِم*  يِف  الّساعاِت  اََسَع  ما 

نَِة( يِف العُُمِر @ لسَّ ن نَي )اَْ نَِة* َو اََسَع الّسِ هوَر يِف السَّ الشُّ

     189    
 {َو مِن كاَلٍم لَه

يَكوُن  ما  ِمنهُ  َو  الُقولِب*  يِف  مُستَِقرًّا  اثتِبًا  يَكوُن  ما  االمياِن  فَِمَن 
لَُك  اكتَن  فَاِذا  َمعولٍم.  اََجٍل  ِايلّْ  دورِ*  الصُّ َو  الُقولِب  بنََي  وَعارَِي 
َحدُّ  يََقُع  ّْلَِك  ذ فَِعنَد  املَوُت*  هُ  َيرُضَ  ّْ َحّ فَِقفوهُ  اََحٍد  مِن  َباءَةٌ 
اَهِل  يف  ِلِ  اكَن  ما  ِل.  االَوَّ َها  َحّدِ َعّْ  قائ َِمٌة  اهِلرجَةُ  َو  الَباءَِة. 
اهِلرجَِة   ُ امس يََقُع  ال  مُعِلِنا.  َو  االَمَِّة   ِ مُستَِسّ مِن  حاَجٌة  االَرِض 
ِبا  اَقَرَّ  َو  َعَفَها  فََمن  االَرِض؛  يِف   ِ احُلَّ ِ َمعِرفَِة  ب )ِاال(  اََحٍد  َعّْ 
 ُ احُلَّ بَلَغَتهُ  مَن  َعّْ  ااِلستِضعاِف   ُ امس يََقُع  .َوال  مُهاِجٌر  فَُهَو 

فََسِمعَتا اُذُنُه} َو َوعاها قَلبُه} .
الُ  امتََحَن   } مُؤمُِن َعبٌد  ِااّل  َيِمُل}  ال  مُستَصعٌَب*  َصعٌب  اََمان  ِانَّ 
يٌَة.  قَلبَه} ل ِالمياِن* َوال ييَع َحديثَنا ِااّل ُصورٌ اَمنيٌَة* َو اَحمٌ َرز

اَعلَمُ  ماِء  السَّ بُِطُرِق  فاََلََن  تَفِقدون*  اَن  قَبَل  َسولن  النّاُس*  َا  اهَيُّ
تَشغََر ِبِجِلا فنِتٌَة تََطاُ يف ِخطاِمها*  ِمّن بُِطُرِق االَرِض* قَبَل اَن 
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َو تَذَهُ ِبَحِم وَقِمها. 

     190    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

* زَعَي  * َو اَستَعنيُه} َعّْ َوظائِِف ُحقوقِهِِ نعاِمهِِ امَحَُده} ُشـكًرا اِلِ
الُجنِد* َعظميَ املَِج. 

قاَهَر  َو   * طاَعتِهِِ ِايلّْ  َدعا  َرسولُه}*  َو  َعبُده}  ًدا  ُمَمَّ اَنَّ  اََشُد  َو 
 * تَكذيِهِِ َعّْ  اجِتاٌع  ّْلَِك  ذ َعن  يَثنِه  ال  ؛  ديِهِِ َعن  ِجهاًدا  اَعداءَه} 
َحباًل  هَلا  فَاِنَّ  اِل*  تِبَقَوي  فَاعتَِصموا   . نرِهِِ طفاِء  اِلِ الِتاٌس  َو 
 * مَغَراتِهِِ َو  املَوَت  بِدرُوا  َو  ِذرَوتُه}*  َمنعًا  َمعِقاًل  َو  ُعَوتُه}*  َويثًقا 
الغايََة  فَاِنَّ   * ُنولِهِِ قَبَل  لَه}  اَِعّدوا  َو   * ُحوللِهِِ قَبَل  لَه}  امَهدوا  َو 
َجِهَل.  ِ َمن  ل َ َبًا  مُعت َو  َعَقَل*  مِلَن  واِعًظا  لَِك  بِذّْ كيَفّْ  َو  الِقاَمُة؛ 

 

ِةااِلبالِس*  َو قَبَل بوُلِغ الغايَِة ما تَعلَمونَ مِن ضيقِ االَرماِس* َو ِشدَّ
االَضالِع*  اختاِلِف  َو  الـَفَزِع*  َروعاِت  َو  ال ُمطَّلَِع*  َهوِل  َو 

 

َغــّمِ  َو  الَوعِد*  خيَفِة  َو  َِّح*  ال ُظلَمِة  َو  االَساِع*  استاِكِك  َو 
ينا ماِضيٌَة بُِك  يفِح. فَاَل اَل ِعباَد اِل@ فَاِنَّ ادلُّ يِح* َو َردِم الصَّ الرضَّ

 

ِبَشاِطها*  جاءَت  قَد  ا  َواَكَنَّ قَرٍَن*  يف  الّساَعُة  َو  اتَنُم  َو   * َسَنٍ َعّْ 

 

ا  َو اَزِفَت ِبَفراِطها* َو َوقََفت بُِك َعّْ ِصاِطها )ِساِطها(* َواَكَنَّ

 

فَِت(  نَصَ َمِت )اِْ هِلا َو ااَنَخت بِكاَلكِ ِلا* َو انَصَ قَد اََشفَت ِبَالزِ
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 * َمضّْ كَيَوٍم  فـَكاتَن  ِحضِنا.  مِن  اَخَرَجتُم  َو  ِبَهِلا*  ينا  اَْدلُّ
َموقٍِف  يف  ًّا؛  َغث َسنيُها  َو   * َرثًّ َجديُدها  صاَر  َو   * { انَقضّْ َشِر اَو 
عاٍل  َكَُبا*  َشديٍد  انرٍ  َو  ِعظاٍم*  مُشتَِبٍَة  اُمورٍ  َو  ال َمقاِم*  َضنِك 
بَعيٍد  َسعريُها*  ٍج  مُتَاَّجِ زَفريُها*  مُتَغَّيٍِظ  هَلَُبا*  لََجُبا*ساِطٍع 
مُظِلَمٍة  قَرارُها*  َعٍم  َوعيُدها*  َموٍف  ُووقُدها*  ذاٍك  مُخوُدها* 

اَقطارُها* حاِميٍَة قُدورُها* فَظيعٍَة اُمورُها .
العَذاُب*  اُمِنَ  قَد  زَُمًرا«.  َِّة  الَجن ِايل  ُم  َربَّ َّقَوا  ات نَي  الَّ سيَق  »َو 
ادّلارُ*  ِبِمُ  اطَماتَنَّ  َو  النّارِ*  َعِن  زُحِزحوا  َو  الِعتاُب*  َوانَقَطَع 

 

زاكِيًَة*  ينا  ادلُّ يِف  اَعاهُلُم  اكتَن  نَي  .اَْلَّ الَقراَر  َو  ال َمثويّْ  َرُضوا  َو 

 

استِغفارًا*  َو  عًا  َتَشُّ َنارًا*  ُديناُه  يف  لَيُلُم  اكَن  َو  بكِيًَة*  اَعيُ ُنُم  َو 
ًِّب*  َما ََّة  الَجن هَلُمُ  فََجعََل الُ  انِقطاًعا؛  َو  ًشا  َتَحُّ لَياًل*  َنارُُه  َواكَن 

 

َواَلاءَ ثَواًب* »َو اكنا اََحقَّ ِبا َواَهَلا« يف مُلٍك داِئٍ* َونَعمٍي قاِئٍ. 
َيَسُ  ِبِضاَعتِهِِ  َو  فاِئزُُك*  يَفوزُ  ِبِرعاَيِهِِ  ما  اِل  ِعباَد  فَاروَعا 
ُمَتَنوَن  َّـكُم  ؛فَاِن ِبَع مالُِك  ِّجالَُك  ا بِدروا  َو  مُبِطلـُكــُم* 

 

املَخوُف*  بُِكُ  َنََل  قَد  اَكَن  َو  مُتم*  قَدَّ ِبا  َمديوَن  َو  اَسلَفُم*  ِبا 

 

ستَعَملَنَا الُ َو ِااّيُك بِطاَعتِهِِ  فاَل َرجعًَة َتالوَن* َوال َعثَةً تُقالوَن.اِْ
* َو َعفا َعنّا َو َعنُك بَِفضِل َرمحَتِِه.  َو طاَعِة َرسولِهِِ

ِبَيديُك  تـَُحّرِكوا  َوال  الَبالِء*  َعَ  اصِبوا  َو  االَرَض*  لَزمُوا  اِْ

 

الُ  لُ  يُعَّجِ لَم  ِبا  تَستَعِجولا  َوال  اَلِسنَتُِك*  َهويّْ  يف  ُسيوفُِك  َو 
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َربِّهِِ  َحّقِ  َمعِرفَِة  َعّْ  ُهَو  َو  فِراِشهِِ  َعّْ  ِمنُك  ماَت  مَن  َّه}  لَُك.فَاِن
اِل*  َعَ  اَجُره}  َوقََع  َو  َشيًدا*  ماَت  بَيتِهِِ  اَهِل  َو  َرسولِهِِ  َوَحّقِ 
َمقامَ  النّـِيَّ ُة  قاَمِت  َو   * َعَِلِِ صالِِح  مِن  َنيّْ  ما  ثَواَب  َواستَوَجَب 

 . ةً َو اََجً ؛ فَاِنَّ لُِكِّ َش ٍء مُدَّ ِاصالتِهِِ لَِسيِفهِِ

     191    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

ال ُمتَعايل  َو  ُجنُده}*  الغالِِب  َو  مَحُده}*  الخَلِق  يِف  الفاش  ِلِ  لَحمُد  اَْ
ي َعُظمَ ِحلُمه}  ِّالئِِه الِعظاِم؛ اَْلَّ ُّؤاِم*َو ا ه}. امَحَُده} َعّْ نِعَِمِه الت َجدُّ
مُتبَِدِع  ؛  َمضّْ ما  َو  مَيض  ما  َعِلَم  َو  ؛  قَضّْ ما    ِ

ُكّ يف  َوَعَدَل   فَعَفا* 
* باَِل اقتِداٍء َوال تَعلي ٍم*  م ِبُكِمهِِ * َو مُنِشِئِ  )مُتبَِدٌئ( اَْلخاَلئِِق بِعِلِمهِِ
 . ِ ِمثاِل صاِنٍ َحكمٍي* َوال ِاصابَِة خََطاٍ َوال َحرَضِة َماَلٍ َواَل احتِذاٍء ل
يف  يرَِضوبَن  النّاُس  َو  تبَعَثَه}  اِْ َرسولُهُ*  َو  َعبُده}  ًدا  ُمَمَّ اَنَّ  اََشُد  َو 
استَغلََقت  َو  الَحنِي*  اَزِمَُّة  قاَدتُم  قَد  ؛  ةٍ  َحريَ يف  مَيوجوَن  َو  ةٍ*  مَغَر

نِي.  ــم اَقفاُل الرَّ َعّْ اَفئَِدِتِ
ا َحقُّ اِل َعلَيُك* َو املوِجبَُة  ِعباَد اِل* اوصيُك تِبَقَوي اِل فَاِنَّ
َعَ اِل َحقَُّك* َو اَن تَستَعنيوا َعَ ِبِل* َو تَستَعنيوا ِبا َعَ اِل؛ 
َِّة.  َُّة* َو يف َغِد{ الطَّريُق ِايَل الَجن َّقويّْ يِف اليَوِم احِلزُ َو الُجن فَاِنَّ الت
حافٌِظ.  مُستَوَدُعها  َو  راِبٌح*  سالـِكُها  َو  واِضٌح*  َمسلـَكُها 
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الغاِبنَي*  َو  ِمنُك  املاضنَي  االَُمِم  َعَ  نَفَسها  عارَِضًة  َ بَح  ت لَم 
 * اَعيطّْ ما  اََخَذ  َو   * اَبديّْ ما  الُ  اَعاَد  ِاذا  َغًدا*  ِالهَيا  م  لِحاَجِتِ

 

مَحِلا@  َحقَّ  مَحََلا  َو  قَِبَلا*  مَن  اََقلَّ  فَما   . اَسديّْ َعّا  َساََل  َو 
يَقوُل: ِاذ  ُسبحانَه}  اِل  ِصَفِة  اَهُل  ُه  َو  َعَدًدا*  االَقوَّلَن  اُولّْئَِك 

 

كورُ «.  »َو قَليلٌ  مِن  ِعباِديَ  الشَّ
 * َعَ ُك  ّدِ ِبِ اَلِّظوا  َو  ِالهَيا*  ِبَساِعُك  )فَانَقِطعوا(  فَاَهِطعوا 

 

ِ ُمالٍِف مُوافًِقا. اَيِقظوا 
ِ َسلٍَف َخلًَفا* َو مِن ُكّ

َو اعتاضوها مِن ُكّ

 

ِبا َنَمك* َو اقَطعوا ِبا َيَمُك* َو اَشِعروها قوُلبَُك* َو ارَحضوا 
َ ِبوا  اعت َو  الِحمامَ  ِبَا  بِدروا  َو  االَسقامَ  ِبَا  داووا  َو  ذُنبَُك  ِبا 
َ ِبَنَّ بُِك َمـــن اَطاَعها. ااَل فَصونها  ِ َمن اَضاَعها* َوال يَعت ب

 

ِِّخَرِة ُواّلًها.  ينا ُنّاًها* َو ِايَل اال نا ِبا* َو ـكونا َعِن ادلُّ َو تََصوَّ
َرفَعَتهُ  مَن  َتفَعوا  َوال   * َّقويّْ الت َرفَعَتهُ  مَن  )تََقعوا(  تََضعوا  َوال 
ينا* َوال تَشميوا برِقَها* َوال تَسَمعوا انِطَقها* َوال ُتبيوا انِعَقها*  ادلُّ
فَاِنَّ  )اَغالقِها(؛  ِبَعالقِها  تُفَنوا  َوال  ِبِشاقِها*  تَستَضئيوا  َوال 
اَعالقَها  َو  َمرحوبٌَة*  اَمواهَلا  َو  اكِذٌب*  نُطَقها  َو  خالٌِب*  َبقَها 

َمسولبٌَة. 
يَُة العَنوُن* َو الجاِمَُة احَلوُن* َواملاِئَُة الخَؤوُن*  ااَل َوِهَ ال ُمتََصّدِ
حاهُلَا  ال َميوُد.  َوالَحيوُد  دوُد*  الـصَّ َوالعَنوُد  الكَنوُد*  َوالَجحوُد 
َوُعولُها  َهزٌل*  ها  َوِجدُّ  * ذُلٌّ زِعُّها  َو  زِلزاٌل*  َوَوطاَُتا  اتنِقاٌل* 
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ساٍق  َعّْ  اَهُلا  َعَطٍب.  َو  َنٍب  َو   * َسَلٍ َو  ـَحرٍب  دارُ  ُسفٌل. 

 

َو ِسياٍق* َو لَحاٍق َو فِراٍق.
)خاتن(  خاَب  َو  َمهارُِبا*  اَعَجَت  َو  َمذابِهُها*  َت  َترَيَّ قَد 
اَعيَ تُمُ  َو  ال َمنازُِل*  لََفَظتُهــُم  َو  ال َمعاقُِل*  فَاَسلََمتُمُ  ؛  مَطالُِبها 
َمذوبٍح*  ِشوٍل)ِشلٍق(  َو  َمجورٍ*  لَحٍم  َو  َمعقورٍ*  انٍج  املَحاِوُل.فَِمن 
ُمتَِفٍق  َو  ِه*  بـَِكيفَّ صافٍِق  َو  يََديِه*  َعّْ  عاّضٍ  َو  َمسفوٍح  َدٍم  َو 
* َو راِجٍع َعن زَعِمهِِ ؛ َو قَد اَدَبَِت الحيَلُ*  يِه* َوزارٍ َعّْ َرأيِهِِ ِبَدَّ
َو اَقبََلِ الغيَلُ*  »َوالَت حنَي َمناٍص« . َه هياَت َه هياَت@ قَد فاَت 
بَكَت  »فَما  بهِلا*  لِحاِل  ينا  ادلُّ َمَضِت  َو   * ذََهَ ما  ذََهَ  َو  فاَت*  ما 

ماءُ َو االَرُض َو ما اكنا مُنَظرنَي «. َعلهَِيمُ السَّ

     192    
 َو مِن خُطبٍَة لَه}  تَُسمَّ القاِصعَُة

دوَن  لِنَفِسهِِ  اختاَرُهما  َو  الِكِبايءَ*  َو  الِعزَّ  لَِبَس  ي  الَّ ِلِ  لَحمُد  اَْ
اصَطفاُهما  َو   * َغريِهِِ َعّْ  َحَرمًا  َو  ِحًم  َجعََلُما  َو   * َخلِقهِِ
ثُمَّ  ؛  ِعباِدهِِ مِن  فهِيما  انزََعه}  مَن  َعّْ  َّعنََة  ال َجعََل  َو   * لَِجاللِهِِ
مَِن  ِمنُم  ال ُمتَواِضعنَي  لـَِيميَ  بنَي*  ال ُمَقرَّ َمالئِكَتَهُ  لَِك  بِذّْ َ َبَ  اخت
الُقولِب*  ِ ُمضَمراِت  ب العالِمُ  ُهَو  َو  ُسبحانَه}  فَقاَل  املُستَكِبنَي* 
يُه}  َسوَّ فَاِذا  طنٍي*  مِن  ا  بََشً خالٌِق  »ِاّن   : الغُيوِب  َوَمجوبِت 
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ال َمالئِكَُة  فََسَجَ  ساِجدنَي*  لَه}  فََقعوا  رويح  مِن  فيِه  نََفخُت  َو 
َعّْ   َ فَافترََخ الَحِميَُّة*  عَتََضتهُ  اِْ  .» ِابليَس  ِااّل  اَجَعوَن*  ُم  ـكُ لُّ

َب َعلَيِه اِلَصِلِِ. * َو تَعَصَّ آَدمَ ِبَلِقهِِ
ي َوَضَع  َو َسلَُف املُستَكِبنَي* اَْلَّ يبَن*  ال ُمتَعَّصِ  فَعَُدوُّ اِل ِامامُ 
َّعَزُّزِ*  اَساَس العََصيِبَِّة* َو انزََع اَل رِداءَ الَجِبيَِّة* َو ادََّرَع لِباَس الت

ُِّل. ََّذل َو َخلََع قِناَع الت
يِف  فََجعََل}   * ُِّعهِِ ِ َتَف ب َوَضعَه}  َو   * ِهِِ تِبَكَبُّ الُ  َصغََّرهُ  كَيَف  َتَوَن  ااَل 

ِِّخَرِة َسعريًا؟@ ينا َمدحورًا* َو اََعدَّ لَه} يِف اال ادلُّ
ِضياُؤه}*  االَبصاَر  َيَطُف  نورٍ  مِن  آَدمَ  َيلَُق  اَن  الُ  اَراَد  لَو  َو 

 

َو َيَهُر العُقوَل رُواُؤه}* َو طيٍب يَأخُُذ االَنفاَس َعفُه}* لََفعََل. َولَو 
)لحّقت(  ِت  لَخَفَّ َو  )خاِشعًَة(*  خاِضعًَة  االَعناُق  لَهُ  لََظلَّ  فَعََل 
ِّْكنَّ الُ ُسبحانَه} يَبتيَل َخلَقه} ِبَعِض  لبوَليّْ فيِه َعَ ال َمالئِكَِة؛ َول اَْ
لِ اِلستِكبارِ َعنُم*  ما َيَهولَن اَصَل}* مَتي يًا ِباِلخِتارِ هَلُم* َو نيَفًا 

َو ِابعاًدا ِلخُياَلِء ِمنُم.
َ ِبوا ِبا اكَن مِن ِفعِل اِل ِبِبليَس* ِاذ اَحبََط َعََلُ الطَّويَل*   فَاعت
ِّالِف َسنٍَة*   ََّة ا لَجميَل(* َو اكَن قَد َعَبَد اَل ِست َو َجهَدهُ الَجهيَد )اَْ
ِِّخَرِة* َعن كِِب ساَعٍة واِحَدةٍ.  ينا اَم مِن ِسِن اال يُدريّْ مِن ِسِن ادلُّ
؟ كاَّل ما اكَن الُ  ِ ِمثِل َمعِصَيِهِِ فََمن ذا بَعَد ِابليَس يَسلَمُ َعَ اِل ب
ِانَّ  َملـَكًا.  ِمنا  بِهِِ  اَخَرَج  ِبَمٍ  ا  بََشً ََّة  الَجن لِيُدِخَل  ُسبحانَه} 
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ماِء َو اَهِل االَرِض لَواِحٌد* َو ما بنََي اِل َو بنََي  ُحكَمه} يف اَهِل السَّ

َمه} َعَ العامَلنَي. اََحٍد مِن َخلِقهِِ َهواَدةٌ يف ِابَحِة ِحًم َحرَّ
يَستَِفزَُّك  اَن  َو   * بِدائِهِِ يُعِديَُك  اَن  اِل  َعُدوَّ  اِل  ِعباَد  فَاحَذروا 
. فَلَعَمري لَقَد َفََّق لَُك  * َو اَن ُيِلَ َعلَيُك ِبَيِلِِ َو َرجِلِِ نِبَدائِهِِ
َماكٍن  مِن  َرماُك  َو  ديِد*  الشَّ ِع  ِبلزنَّ ِالَيُك  اََغَق  َو  الَوعيِد*  َسَم 
ُم  يَ نَّ يَِّنَّ هَلُم يِف االَرِض َو اَلُغِ َ يَ ن اَلُز قَربٍي* فَقاَل: »َرّبِ ِبا اََغ
قَه} بِهِِ  اَجَعنَي «؛ قَذفًا بِغَيٍب بَعيٍد* َو َرجًا بَِظّنٍ َغريِ مُصيٍب* َصَّ
الجاِهِليَِّة.  َو  الِكِب  فُرساُن  َو  العََصيِبَِّة*  ِاخواُن  َو  الَحِميَِّة*  انَباءُ 
ّْ ِاذَا انقاَدت لَهُ الجاِمَُة ِمنُك* َو استَحكََمِت الطَّماِعيَُّة ِمنهُ  َحّ
ستَفَحَل  * اِْ ِايَل االَمِ الَجيِلِّ   ِ ِ الخيَِفّ ّ فيك*فَنََجَمِت الحاُل مَِن الّسِ
َولَجاِت  فَاَقَحموـُكم  حَنَوك*  ِبُنوِدهِِ  َدلََف  َو  َعلَيُك*  ُسلطانُه} 
* َو اََحوّلُك َوَرطاِت الَقِل* َو اَوَطؤوُك ِاخثاَن اجِلاَحِة*  ّلِ الُّ
ل َِمناِخِرـُكم*  ًّا  َدق َو  ُحولقِك*  يف  َحزًّا  َو  ُعيونـِكُم*  يف  َطعنًا 

 

لَُك.  ِة  ال ُمعَدَّ النّارِ  ِايَل  الَقهِر  بزَِخاِئِ  َسوقًا  َو  ل َِمقاتِِلك*  قَصًدا  َو 
نَي  فَاَصبََح اَعَظَم يف ديُِك َحرًجا َو اَوريّْ يف ُديناُك قَدًحا مَِن الَّ

اَصبَحُت هَلُم مُناِصبنَي* َو َعلهَِيم مُتَاَلِّبنَي.
َعّْ   َ فرََخ لََقد  اِل  فَلَعَمُر  ُك*  َجدَّ لَه}  َو  كــُم*  ـَحدَّ َعلَيِه  فَاجعَولا 
ِبَيِلِِ  َواَجَلَ  نََسِبك*  يف  َدفََع  َو  َحَسِبك*  يف  َوقََع  َو  اَصِلُك* 
َماكٍن*  بُِكِّ  يَقَنِصونَُك  َسبيلـَكُم*  ِبَِجِلِِ  قََصَد  َو  َعلَيك* 
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* َوال تَدفَعوَن بِعَزي َمٍة*  َن ِمنُك ُكَّ نَباٍن. ال مَتنَتِعوَن ِبيَلٍ َو يرَِضوب

* َو َحلَقِة ضيٍق* َو َعَصِة َموٍت* َو َجولَِة باَلٍء.  يف َحوَمِة ذُّلٍ
فَاَطِفوا ما كََمَن يف قوُلبُِك مِن ن رياِن العََصيِبَِّة َو اَحقاِد الجاِهِليَِّة* 

 

 * يطاِن َو َنَواتِهِِ ا تِلَك الَحِميَُّة تَكونُ يف ال ُمسِلِم مِن خََطراِت الشَّ فَاِنَّ

 

رُؤوِسك*  َعّْ  ُِّل  ََّذل الت َوضَع  َ ِم دوا  اعت َو   . نََفثاتِهِِ َو  َنَغاتِهِِ  َو 
اَعناقُِك.  مِن   ِ َّكَبُّ الت َوَخلَع  اَقداِمك*  َتَ  عَزُّزِ  التَّ ِالقاءَ  َو 
؛  َّواُضَع َمسلََحًة بَينَُك َو بنََي َعُدّوُِك ِابليَس َو ُجنوِدهِِ ُذوا الت ِ

َواتَّ

 

ِ اُمٍَّة ُجنوًدا َو اوَعااًن* َو َرِجً َو فُرسااًن. 
فَاِنَّ لَه} مِن ُكّ

ِ َعَ انِب اُّمِهِِ مِن َغريِ ما فَضٍل َجعََلُ الُ فيِه  َوال تَكونا اَكل ُمتَكَّبِ
لَحسِب(*  )اَْ الَحَسِد  َعداَوِة  مِن  نِبَفِسهِِ  الَعَظَمُة  اَلَحَقِت  ما  ِسويّْ 

 

يف  يطاُن  الشَّ نََفَخ  َو  الغََضِب*  انرِ  مِن  قَلِبهِِ  يف  الَحِميَُّة  قََدَحِت  َو 
َّداَمَة* َو اَلَزَمه} آاثمَ  ي اَعَقَهُ الُ بِِه الن يِح الـِك ِب الَّ اَنِفهِِ مِن ر

القاتِلنَي ِايلّْ َيِم الِقاَمِة .
ِلِ  مُصاَرَحًة  االَرِض*  يِف  اَفَسدُت  َو  البَِغ*  يِف  اَمعَنُت  قَد  َو  ااَل 
ـِك ِب  يف  اَل  فَاَل  ِبملُحاَربَِة.  ِلُمؤِمننَي  مُباَرزَةً  َو  ِبل ُمناَصبَِة* 
يطاِن*  الشَّ َمنافُِخ  َو  ِِّن*  نَا الشَّ َمالقُِح  َّه}  فَاِن الجاِهِليَِّة@  فرَخِ  َو  الَحِميَِّة 
يف  اَعنَقوا   ّْ َحّ الخالِيََة؛  الُقروَن  َو  املاِضيََة*  االَُمَم  ِبَا  َخَدَع  َّت  ل اَْ
يف  ُسلًُسا   * ِسياقِهِِ َعن  ُ اًل  ذُل  * َضاللَتِهِِ َمهاوي  َو   * َجهالَتِهِِ َحناِدِس 
َو َتابَعَِت الُقروُن َعلَيِه* َو كِبًا  تَشاَبَِت الُقولُب فيِه*  . اًَما  قِياِدهِِ
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. دورُ بِهِِ تَضايََقِت الصُّ

وا  نَي تَكَبَّ َر مِن طاَعِة ساداتُِك َو كَُبائُِكُ @ اَْلَّ َر الَحَ ااَل فَالَحَ
ــم*  ِ َرّبِ َعّْ  اهلَجنيََة  اَلُقوا  َو  م*  نََسِبِ َفَق  َّعوا  َتَف َو  م*  َحَسِبِ َعن 

 

مُغالَبًَة  َو   * لَِقضائِهِِ مُاكَبَةً  ِبِم*  َصنََع  ما  َعّْ  اَل  جاَحُدوا  َو 
ُ اَرـكاِن الِفنَِة*  ُم وَقاِعُد اَساِس العََصيِبَِّة* َو َدعاِئ ؛ فَاِنَّ ِّالئِهِِ اِل

 

َو ُسيوُف اعِتاِء الجاِهِليَِّة .
لَِفضِلِِ  َوال  ادَضاًدا*  َعلَيُك  لِنِعَِمهِِ  تَكونا  َوال  اَل  َُّقوا  فَات
بَِصفِوُك  َشِرتبُم  نَي  الَّ االَدِعياءَ  تُطيعُوا  َوال  ُحّساًدا.  ِعنَدُك 
ُك  َحّقِ يف  اَدَخلُت  َو  َضُهم*  َمَ بِِصحَّتـِكُم  َوَخلَطُت  كََدَره* 
ََذُه ِابليُس  بِطَلُم* َو ُه اَساُس الُفسوِق* َو اَحُس العُقوِق اتَّ
مَطااي َضالٍل* َو ُجنًدا ِبِم يَصوُل َعَ النّاِس* َو َتاِجًَة َيِطُق َعّْ 
ًّا( يف  )نَث لِعُقولُِك َو ُدخواًل يف ُعيونُِك* َو نَفثًا  سِتاقًا  مُ* اِْ اَلِسنَِتِ

. * َو َمأَخَذ يَِدهِِ * َو َموِطَئ قََدِمهِِ اَساِعُك؛ فََجعَلَُك َميمّْ بَنِلِِ
اِل  بَأِس  مِن  قَبلُِك  مِن  املُستَكِبنَي  االَُمَم  اَصاَب  ِبا  َ ِبوا  فَاعت
خُدوِده*  ِ َمثاوي  ب َِّعظوا  ات َو   * َمثاُلتِهِِ َو  َوقائِِعهِِ  َو   * َوَصوالتِهِِ
كَما  الِكِب*  لَواقِِح  مِن  ِبِل  استَعيذوا  َو  ــم*  ُجنوِبِ َمصارِِع  َو 
اِلََحٍد  الِكِب  يِف  الُ  َرخََّص  فوََل  هِر؛  ادلَّ َطوارِِق  مِن  تَستَعيذونَه} 
َّه} ُسبحانَه}  ِّْكن ؛ َول ِة اَنِبيائِهِِ َو اَولِيائِهِِ مِن ِعباِدهِِ َلَرخََّص فيِه لِخاصَّ
ِبالَرِض  فَاَلَصقوا  ؛  َّواُضَع  الت هَلُمُ  َرِضَ  َو  َّـكاُبَ*  الت ِالهَِيمُ  هَ  كَرَّ
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اِب ُوجوَهُهم* َو خََفضوا اَجنَِحَتُم  خُدوَده* َو َعفَّروا يِف التُّ
ُ الُ ِبملَخَمَصِة*  َ َبَُه ِلُمؤِمننَي* َواكنا وَقمًا مُستَضعَفنَي. قَِد اخت
ِِه.  ِبملاَكر َمََضُهم  َو  ِبملَخاِوِف*  امتََحَنُم  َو  ِبل َمجَهَدِة*  اتباَلُه  َو 
ِ َمواقِِع  ب َجهاًل  الَودَلِ  َو  ِبمل اِل  ـخَط  السُّ َو  الّرِضّْ  َ ِبُوا  تَعت فاَل 
فََقد  ااِلقتِدارِ*  َو  الِغنّْ  َموِضِع  ختِيارِ(يف  )اِْ ااِلخِتارِ  َو  الِفنَِة* 
نَب نَي  َو  ماٍل  مِن  بِهِِ  ُه  ُ ِمدُّ ن ما  اَنَّ  :»اََيَسبوَن  تَعايلّْ  َو  ُسبحانَه}  قاَل 
َ ِبُ  نُسارُِع هَلُم يِف الخرَياِت؟ بَل ال يَشعُروَن «. فَاِنَّ اَل ُسبحانَه} َيت

م . ِعباَدهُ املُستَكِبنَي يف اَنُفِسِهم ِبَولِيائِِه املُستَضعَفنَي يف اَعيُ ِنِ
َعّْ   هاروُن اَخوهُ  َمعَه}  َو  ِعراَن  نُب  مويَس  َدَخَل  لَقَد  َو 
طا  فََشَ  * الِعيِصُّ ِبَيدهِيَما  َو  الّصوِف*  َمدارُِع  َعلهَِيما  َو  فِروَعَن* 
»ااَل  فَقاَل:  (؛  )ُسلطانِهِِ هِِ  زِعِّ َوَدوامَ   * مُلِكهِِ بَقاءَ  ـ  اَسلََم  ِان   لَه}ـ 
ُهما  َو  ؛  املُلِك  بَقاءَ  َو  الِعّزِ*  َدوامَ  يل  يَِشطاِن  نِي  َ هّْ مِن  تَعَجبوَن 
مِن  اَساِوَرةٌ  َعلهَِيما  اُليِقَ  فََهاّل   * ّلِ الُّ َو  الَفقِر  حاِل  مِن  َتَوَن  ِ ما  ب
 @ لُبِسهِِ َو  ِلّصوِف  احتِقارًا  َو   * َجِعهِِ َو  َهِ  ِلذَّ ِاعظامًا  ؟«  ذََهٍ
كُنوزَ  هَلُم  يَفََح  اَن  بَعََثُم  َحيُث  اِلَنِبيائِهِِ  ُسبحانَه}  الُ  اَراَد  لَو  َو 
بهاِن* َو َمعاِدَن الِعقاِن* َو َمغارَِس الِجناِن* َو اَن َيُشَ َمعَُهم  اّلِ
ماِء َو ُوحوَش االََرضنَي لََفعََل؛ َو لَو فَعََل لََسَقَط الباَلءُ*  ُطيوَر السَّ
مَلا َوَجَب ِلقابِلنَي اُجورُ  َو  ِ االبَناءُ*  َو بََطَل اَلاءُ* َو اضَمَحلَّ
لَِزَمِت  َوال  املُحِسن نَي*  ثَواَب  ال ُمؤِمنوَن  استََحقَّ  اَل  َو  املتُبَلنَي* 
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االَساءُ َمعاينها. 

َضَعَفًة  َو  ِ ِمِهم*  زَعائ يف  َّةٍ  وُق اُويل  رُُسَل}  َجعََل  ُسبحانَه}  اَل  ِّْكنَّ  َول
العُيوَن  َو  الُقولَب   ُ مَتاَل قَناَعٍة  َمَع  حاالِتِم*  مِن  االَعنُيُ  َتَي  فميا 

ُ االَبصاَر َو االَساَع اَذًي . ِغًن* َو َخصاَصٍة مَتاَل
مُلٍك  َو  تُضامُ*  ال  ةٍ  زِعَّ َو  ُتامُ*  ال  َّةٍ  وُق اَهَل  االَنِبياءُ  اكتَنِ  َولَو 
ّْلَِك  ذ لاَكَن  الّرِحاِل*  ُعَقُد  ِالَيِه  تَُشدُّ  َو  الّرِجاِل*  اَعناُق  حَنَوه}  ُ َمدُّ  ت
ااِلستـِكبارِ  يِف  هَلُم  اَبعََد  َو  ااِلعِتارِ*  يِف  الخَلِق  َعَ  اَهَوَن 
مائَِلٍ  َرغبٍَة  اَو  هَلُم*  قاِهَرةٍ  َربَهٍة  َعن  َِّمنوا  اَل َو  )اَْاِلستِك ثـارِ(* 
ِّْكنَّ  َول مُقتََسَمًة.  الَحَسناُت  َو  مُشَتَكًَة*  ّاُت  الّنِ فـَكاتَنِ  ِبِم* 
 * بِكُُتِهِِ َّصديُق  الت َو   * ِلُرُسِلِِ اُع  ااِلّتِ يَكوَن  اَن  اَراَد  ُسبحانَه}  اَل 
 * لِطاَعتِهِِ ااِلستِسالمُ  َو   * اِلَمِهِِ ااِلستاِكنَُة  َو   * ِلَوجِههِِ الخُشوُع  َو 
البوَليّْ  اكتَنِ  َّما  ُك شاِئٌَة.َو  َغريِها  مِن  التَشوُبا  ًة*  خاصَّ لَه}  اُمورًا 

َو ااِلخِتارُ اَعَظَم اكتَنِ ال َمثوبَُة َو اَلاءُ اَجَزَل.
ِايَل    آَدمَ  ن  دَلُ مِن  لنَي  االَوَّ َ َبَ  خت ُسبحانَهُ*اِْ اَل  اَنَّ  َتَوَن  ااَل 
ُتِصُ  َوال  َتَفُع*  َوال  ترَُضُّ  ال  ِبَحجارٍ  العالــَِم؛  ا  َ هّْ مِن  ِِّخرنَي  اال

 

ي َجعََل} ِلّاِس قِيامًا.  َوال تَسَمُع* فََجعََلا بَيتَهُ احَلامَ الَّ
َمَدرًا*  ينا  ادلُّ تَنائِِق  اَقَّلِ  َو  َحرَجًا*  االَرِض  بِقاِع  ِبَوَعِ  َوَضعَه}  ثُمَّ 

 

َ نَي ِجباٍل َخِشنٍَة* َو رِماٍل َدِمثٍَة*  َو اَضيَِق بُطوِن االَوِديَِة قُطًرا؛ ب

 

* َوال حافٌِر  * َو قًُري مُنَقِطعٍَة؛ ال َيـكو ِبا خُفٌّ َو ُعيوٍن َوِشَلٍ
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َوال ِظلٌف. 

حَنَوه}.  )اَغطافَُهم(  اَعطافَُهم  يَثنوا  اَن  ه}  َودَلَ َو    آَدمَ  اََمَ   َّ ُث
ِالَيِه  َتوي  م؛  رِحاهِلِ ِ ُمليقّْ  ل غايًَة  َو  اَسفارِه*  ِ ُمنتََجِع  ل َمثابًَة  فَصاَر 
َعيَقٍة*  ِفجاٍج  َمهاوي  َو  َسحيَقٍة  قِفارٍ  َمفاِوزِ  مِن  االَفئَِدِة  ِثارُ 
ِّولَن  ل ُيَ ُ اًل  ذُل َمناكَِبُم  هَيُّزوا   ّْ َحّ مُنَقِطعٍَة*  ِبارٍ  َجزاِئِ  َو 
قَد  لَه}.  غُبًا  ُشعثًا  اَقداِمِهم  َعّْ  َيمُولَن  َو  َحولَه}*  ِلِ  )َيُوّلَن( 
عورِ َماِسَن  هوا ِبِعفاِء الشُّ ابَل َوراءَ ُظهورِِه* َو َشوَّ بَنَُذوا السَّ
مُبينًا* اخِتارًا  َو  َشديًدا*  امتِحااًن  َو  َعظـيًما*  تباِلءً  اِْ َخلِقِهمُ* 

 

َّتِهِِ . * َو ُوصَلً ِايلّْ َجن َ محيًصا بَليغًا* َجعََلُ الُ َسبًَبا ِلَرمحَتِهِِ َو ت
بنََي  الِعظامَ*  َمشاِعَهُ  َو  احَلامَ*  بَيتَهُ  يََضَع  اَن  ُسبحانَه}  اَراَد  لَو  َو 
َجنّاٍت َو اَنارٍ* َو َسٍل َو قَرارٍ* َجمَّ االَشجارِ* داِنَ الثِّ مارِ* مُلتَفَّ 
ايٍف  * بنََي ُبَّةٍ َسراءَ* َو َروَضٍة َخرضاءَ* َو اَر َِّصَل الُقريّْ * مُت البُنّْ
لاَكَن  ةٍ*  عاِمَ ُطُرٍق  َو  ةٍ*  انِضَ راِيٍض  َو  مُغِدقٍَة*  ِعاٍص  َو  ُمِدقٍَة* 

قَد َصغَُر قَدرُ اَلاِء َعّْ َحَسِب َضعِف الباَلِء. 
بنََي  ِبا*  ال َمرفُع  االَحجارُ  َو   * َعَ املَحموُل  ااِلساُس  اكَن  َولَو 
ّْلَِك  ذ لَخَفََّف  ِضياٍء*  َو  نرٍ  َو  مَحراءَ*  ايوقتٍَة  َو  َخرضاءَ*  َدةٍ  ُمُّ زُ
َة  ُماَهَ َلَوَضَع  َو  دورِ*  الصُّ يِف  ّكِ  اَْلشَّ )مُضارَِعَة(  مُصاَرَعَة 
ّْـِكنـَّ  َول النّاِس*  مَِن  الرَّبِي  مُعتَلََج  لَنيَفّْ  َو  الُقولِب*  َعِن  ِابليَس 
 * ال َمجاِهِ ِبَناِع  َيَعَبَُّدُه  َو  دائِِد*  الشَّ ِبَناِع  ِعباَده}  َ ِبُ  َيت اَل 

 



231

الـخطب   ) 192 (
ِ مِن قوُلِبِم* َو ِاساكاًن  ِِه* ِاخراًجا لِلَّكَبُّ َو يَبتَلهِيم برُِضوِب املاَكر
* َو اَسباًب  ّْلَِك اوَباًب فُتًُحا ِايلّْ فَضِلِِ م* َو لـَِيجعَل ذ ُِّل يف نُفوِسِ ََّذل لِل

 . ُ اًل لِعَفِوهِِ ذُل
عاقِبَِة  سوِء  َو  لِم*  الظُّ َوخاَمِة  آِجِل  َو  البَِغ*  عاِجِل  يف  اَل  فَاَل 
َّت  ل اَْ الكُبَي*  َمكيَدتُهُ  َو   * العُظمّْ ِابليَس  َمصيََدةُ  ا  فَاِنَّ الِكِب* 
اَبًَدا*  تُكدي  *فَما  القاتَِلِ موِم  السُّ مُساَوَرَة  الّرِجاِل  قوُلَب  تُساِورُ 

. * َوال مُِقالًّ يف ِطمِرهِِ ِ ًما لِعِلِمهِِ َوال تُشوي اََحًدا؛ ال عال
وَلاِت َو الزَّكَواِت*  ّْلَِك ما َحَرَس الُ ِعباَدهُ ال ُمؤِمننَي ِبلصَّ َو َعن ذ
ياِم يِف االاَّيِم ال َمفروضاِت* تَسـكنيًا اِلَطرافِِهم*  ِة الّصِ َو ُماَهَ
)َتضيعًا(  َتيفًضا  َو  م*  لِنُفوِسِ تَذلياًل  َو  اِلَبصارِه*  َتشيعًا  َو 
ِعتاِق  تَعف ريِ  مِن  ّْلَِك  ذ يف  مِلا  َو  َعنُم*  ِلخُياَلِء  ِاذهاًب  َو  لُِقولِبِم* 
ِبالَرِض  الَجوارِِح  كَراِئِ  التِصاِق  َو  َتاُضعًا*  اِب  ِبلتُّ الُوجوهِ 
ُّ اًل ؛ َمَع ما يِف الزَّاكِة  ياِم تََذل تَصاُغًا* َولُحوِق البُطوِن ِبل ُمتوِن مَِن الّصِ

 

ّْلَِك ِايلّْ اَهِل املَسكَنَِة َو الَفقِر.  َ َمراِت االَرِض َو َغريِ ذ مِن َصِف ث
قَدِع  َو  الَفرخِ*  َناِجِم  قَمِع  مِن  االَفعاِل  ِه  ِ هّْ يف  ما  ِايلّْ  اُْنُظروا 
)قَطِع( َطوالِِع الِكِب. َولَقَد نََظرُت فَما َوَجدُت اََحًدا مَِن العامَلنَي 
َ ِمُل مَتويَه الُجَهالِء* اَو  ٍ َتت ُب لَِش ٍء مَِن االَشياِء ِااّل َعن ِعلَّ َيَعَصَّ
اِلَمٍ  بوَن  َتَعَصَّ َُّك  فَاِن ؛  َغريـَُكم  َفهاِء  السُّ بِعُقوِل  تَليُط  ٍة  ُحجَّ

 

 .) ٍ ٌ )َمسَّ يََدِعلَّ ما يُعَرُف لَه} َسبٌَب َوال ِعلَّ
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 * ِخلَقِهِِ يف  َعلَيِه  َطعََن  َو   * اِلَصِلِِ آَدمَ  َعّْ  َب  فَتَعَصَّ ِابليُس  اَّما 

فَقاَل: »ااََن انرِيٌّ َو اتََن طيِنٌّ «. 
عَِم*  الّنِ َمواقِِع  ِّاثرِ  اِل بوا  فََتعَصَّ االَُمــِم*  مُتَفَِة  مِن  االَغِناءُ  اَمَّا  َو 

 

بنَي«. ِ ُمعَذَّ ُ اَموااًل َو اَوالًدا َو ما حَنُن ب َ ـ »قالوا حَنُن اـَك َث ف
بُُك مِلـَكاِرِم الِخصاِل*  فَاِن اكَن ال بُدَّ مَِن العََصيِبَِّة فَليَكُن تَعَصُّ
املَُجاءُ فهيَا  تَفاَضَل  َّت  ل اَْ االُمورِ*  َماِسِن  َو  االَفعاِل*  َماِمِد  َو 

 

َداءُ مِن ُبواتِت العََرِب َو يَعاسيِب الَقائِِل؛ ِبالالَخِق الرَّغبيَِة*  َو انلُّ

 

املَحموَدِة.  ِّاثرِ  اال َو   * الَجليَلِ االَخطارِ  َو  العَظميَِة*  االَحِم  َو 
ماِم*  ِبّلِ الَوفاِء  َو  ِلِجوارِ*  الِحفِظ  مَِن  الَحمِد  لِِخالِل  بوا  فََتعَصَّ

 

* َو ال َمعِصيَِة ِلِكِب* َو االَخِذ ِبلَفضِل* َو الـَكّفِ  َو الّطاَعِة ِل ِبِّ
الكَظــِم  َو  ِلخَلِق*  ااِلنصاِف  َو  ِلَقِل*  ااِلعظاِم  َو  البَِغ*  َعِن 

ِلغَيِظ* َو اجنِتاِب الَفساِد يِف االَرِض. 
االَفعاِل*  بِسـوِء  ال َمثاُلِت  مَِن  قَبلَُك  ِبالَُمــِم  َنَزَل  ما  َواحَذروا 

 

ِ اَحواهَلُم* َو احَذروا  ّ َو ذَمي ِم االَعاِل. فَتََذكَّروا يِف الخرَيِ َو الشَّ
اَن تَكونا اَمثاهَلُم. فَاِذا تََفـكَّرُت يف تَفاُوِت حالهَِيم* فَالَزموا ُكَّ 
َعنُم*  لَه}  االَعداءُ  زاَحِت  َو  )حاهَلُم(*  َشأَنُم  بِهِِ  الِعزَّةُ  لَِزَمِت  اَمٍ 
ِت العافِيَُة بِهِِ َعلهَِيم* َو انقاَدِت النِّعَمُة لَه} َمعَُهم* َو َوَصَلِ  َو مُدَّ
ُلَفِة*  ِ ال ل ُّزوِم  ال َو  ِلُفرقَِة*  ااِلجنِتاِب  مَِن  َحبَلُم؛  َعلَيِه  الكَراَمُة 
فِقَرَتُم*  اَمٍكََسَ  ُكَّ  َواجتَنِبوا  ِبا.  َّواص  َوالت  * َعَ اّضِ  اتلَّ َو 
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دورِ* َو تَداُبِ  ََّتُم؛ مِن تَضاغُِن الُقولِب* َو تَشاُحِن الصُّ َواَوَهَن مُن

ُّفوِس* َو َتاذُِل االَيدي.  الن
اكنا  كَيَف  قَبلـَكُم*  ال ُمؤِمننَي  مَِن  املاضنَي  اَحواَل  وا  تََدبَّ َو 
َّ محيِص َو الباَلِء. اَلَم يـَكونا اَثَقَل الخاَلئِِق اَعباءً*  يف حاِل الت
ََذتُمُ الَفراِعنَُة  تَّ ينا حااًل؟ اِْ َواَجَهَد الِعباِد باَلءً* َو اَضيََق اَهِل ادلُّ
َ بَِح الحاُل  ُ املُراَر* فَلَم ت َعبيًدا فَساموُه سوءَ العَذاِب* َو َجرَّوعُه
دوَن حيَلً يِف امنِتاٍع*  ِبِم يف ذُّلِ اهَللـََكِة َو قَهِر الغَلَبَِة* ال َيِ
ِمنُم  ِب  الصَّ ِجدَّ  ُسبحانَه}  الُ  َراَي  ِاذا   ّْ َحّ ِدفاٍع؛  ِايلّْ  َسبياًل  َوال 
َجعََل   * َخوفِهِِ مِن  ِلَمكروِه  ااِلحِتاَل  َو   * ِهِِ َمتَبَّ يف  االَذیّْ  َعَ 
َواالَمَن   * ّلِ الُّ َماكَن  الِعزَّ  فَاَبَدهَلُمُ  فََرًجا*  الباَلِء  َمضايِِق  مِن  هَلُم 
بَلَغَِت  قَد  َو  اَعالمًا*  ًَّة  اَِئ َو  ُحاّكمًا*  مُولاًك  فَصاروا  الخَوِف*  َماكَن 

ِّماُل ِالَيِه ِبِم.  الـَكراَمُة مَِن اِل هَلُم ما لَم تَذَهِ اال
االَهواءُ  َو  َ ِمعًَة*  ُمت االَمالءُ  اكتَنِ  َحيُث  اكنا  كَيَف  فَانُظروا 
مَُتاِدَفًة  االَيدي  َو  مُعتَِدَلًة*  الُقولُب  َو  َِّفَقًة(*  )مُت مُؤتَِلَفًة 
العَزاِئُم  َو  انفَِذةً*   ُ البَصاِئ َو  ةً*  مُنَتاِصَ يوُف  السُّ َو   *) )مَُتافَِدةً
رِقاِب  َعّْ  مُولاًك  َو  االََرضنَي*  اَقطارِ  يف  اَربًب  يَكونا  واِحَدةً.اَلَم 
العامَلنَي@ فَانُظروا ِايلّْ ما صاروا ِالَيِه يف آِخِر اُمورِه* حنَي َوقَعَِت 
َواالَفِئَدةُ*  الـكَ ِلَمُة  اختَلََفِت  َو  االُلَفُة*  ََّتِت  تََشت َو  الُفرقَُة* 

 

وقا مُتَحارِبنَي* قَد َخلََع الُ َعنُم لِباَس  َو تََشعَّبوا ُمتَِلفنَي* َو تََفرَّ
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*َو بيَِقَ قََصُص اَخبارِِه فيُك  * َو َسلََبُم َغضاَرَة نِعَمتِهِِ ـَكراَمتِهِِ

َ ِبنَي.  ِعَبًا ِلُمعت
 . ِبوا ِباِل َودَلِ ِاساعيَل َو بَن ِاسحاَق َو بَن ِاسائيَل َ فَاعت
فَما اََشدَّ اعتِداَل االَحواِل* َو اَقَرَب اشتِباهَ االَمثاِل@ اَتَمَّولا اََمُه 
ةُ  الَقاِصَ َو  ةُ  االـَكاِسَ اكتَنِ  لَيايِلَ  تََفرُّقِِهم*  َو  م  ِتِ

ُّ تََشت حاِل  يف 
خرَُضِة  َو  الِعراِق*  برَحِ  َو  ِّفاِق*  اال يِف  ر َعن  َيتازوَنُم  هَلُم؛  اَربًب 
لّشيِح* َو َمهايِف الّريِح* َو نَكَِد املَعاِش*  ( اَْ ينا* ِايلّْ َمناِبِ )َمهاّبِ ادلُّ
(* اَذَلَّ االَُمِم  فََتَكوُه عالًَة َمساكنَي ِاخواَن َدَبٍ )دنٍي( َو َوَبٍ )َوَتٍ
ِبا*  يَعتَِصموَن  ةٍ  َدوَع َجناِح  ِايلّْ  يَأووَن  ال  قَرارًا*  اَجَدَبُم  َو  دارًا* 
مُضَطِربَةٌ*  ِعّزِها. فَاالَحواُل   َعّْ  َ ِمدونَ  َوال ِايلّْ ِظّلِ اُلَفٍة يَعت

 

اَطباِق  َو  اَزٍل*  باَلِء  يف  مُتََفّرِقٌَة؛  الكَثَرةُ  َو  ُمتَِلَفٌة*  االَيدي  َو 
َمقطوَعٍة*  اَرحاٍم  َو  َمعبوَدةٍ*  اَصناٍم  َو  َموؤوَدةٍ*  نَباٍت  مِن  َجهٍل* 

َو غاراٍت َمشنونٍَة.
فَعََقَد  َرسواًل*  ِالهَِيم  بَعََث  حنَي  َعلهَِيم  اِل  نِعَِم  َمواقِِع  ِايلّْ  فَانُظروا 
ِت النِّعَمُة  َّتِهِِ طاَعَتُم* َو َجََع َعّْ َدوَعتِهِِ اُلَفَُهم؛ كَيَف نََشَ ِ ِمل ب
 ُ َعلهَِيم َجناَح كَراَمِتا* َو اَسالَت هَلُم َجداِوَل نَعي ِمها* َو التَفَِّت املِلَّ

 

ِبِم يف وَعائِِد َبَكَِتا؛ فَاَصبَحوا يف نِعَمِتا َغِقنَي* َو يف خرَُضِة َعيِشها 

 

َّعَِت االُمورُ  ِبِم* يف ِظّلِ ُسلطاٍن قاِهٍر*  فَِكهنَي )فاكِهنَي(. قَد َتَب
 

َو آَوتُمُ الحاُل ِايلّْ كَنَِف زِعٍّ غالٍِب* َو تَعَطََّفِت االُمورُ َعلهَِيم يف ذُريّْ 
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.فَُهم ُحاّكمٌ َعَ العامَلنَي*َو مُولٌك يف اَطراِف االََرضنَي؛  مُلٍك اثِبٍ
مَيِلكوَن االُموَر َعّْ مَن اكَن مَيِلكُها َعلهَِيم* َو مُيضوَن االَحاكمَ فميَن 

اكَن مُيضهيا فهِيم* ال تُغَمُز هَلُم قَناةٌ* َوال تُقَرُع هَلُم َصفاةٌ.
ُ م ِحصَن  َّـكُم قَد نََفضُت اَيِديَُك مِن َحبِل الّطاَعِة* َو ثَلَمت ااَل َو ِان

 

قَِد  ُسبحانَه}  اَل  فَاِنَّ  الجاِهِليَِّة.  ِبَحاكِم  َعلَيك*  ال َمرضوَب  اِل 
ِه االُلَفِة  ِ ِه االُمَِّة فميا َعَقَد بَيَنُم مِن َحبِل هّْ ِ امَتَّ َعّْ َجاَعِة هّْ
اََحٌد  يَعِرُف  ال  نِبِعَمٍة  كَنَِفها*  ِايلّْ  يَأووَن  َو  ا*  ِظّلِ يف  يَنتَِقولَن  َّت  ال
ِ خََطرٍ. 

َ َمٍن* َو اََجلُّ مِن ُكّ ِ ث
ا اَرَجُح مِن ُكّ مَِن املَخولقنَي هَلا قي َمًة* اِلَنَّ

ال ُمواالِة  بَعَد  َو  اَعاب*  اهِلـجَرِة  بَعَد  ِصُت  َّـكُم  اَن اعلَموا  َو 
* َوال تَعِرفَن مَِن االمياِن  َّقوَن مَِن ااِلسالِم ِااّل ِبِسهِِ اَحزاب* ما َتَعَل
َّـكُم ُتيدوَن اَن تُكِفُوا  لنّاَر َو اَل العاَر@ اَكَن ِااّل َرسَه}.تَقولوَن: اَْ
ي َوَضعَهُ  * َو نَقًضا مِلثياقِِه الَّ ي ِمهِِ ااِلسالمَ َعّْ َوجِهِه اتنِهااًك حِلَ
َّـكُم ِان لََجأُت ِايلّْ  *َو اَمنًا بنََي َخلِقهِِ .َو ِان الُ لَُك َحَرمًا يف اَرِضهِِ
َغريِهِِ حاَربَُك اَهُل الـكُفِر* ثُمَّ ال َجبائيُل َوال ميـكائيُل 
 ّْ يِف َحّ َوال مُهاِجروَن َوال اَنصارٌ َيُصونَُك ِاالَّ ال ُمقاَرَعَة ِبلسَّ

َيُكَ الُ بَينَُك. 
* َوقائِِعهِِ َو  ااَّيِمهِِ  َو   * وَقارِِعهِِ َو  اِل  بَأِس  مِن  االَمثاَل   ُ ِعنَدُك ِانَّ  َو 

 

 *) )بَسِطهِِ ِبَطِشهِِ  َتاُواًن  َو   * ِبَخِذهِِ َجهاًل  َوعيَده}  تَستَبِطئوا  فاَل 

 

. فَاِنَّ اَل ُسبحانَه} لَم يَلعَِن الَقرَن املاِضَ بنََي اَيديُك  َو يَأًسا مِن بَأِسهِِ
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الُ  فَلَعََن  ال ُمنـَكِر.  َعِن  ََّه  َوالن ِبملَعروِف  االََم  لَِتكِِهمُ  ِااّل 

اه @  ( لَِتِك النتَّ َفهاءَ ِلُركوِب ال َمعاص َو الُحلَماءَ )اَْلحُكَماءَ السُّ
م  اََمتُّ َو  ُحدوَده}*  َعطَّلُتم  َو  ااِلسالِم*  قَيَد  قََطعُتم  َوقَد  ااَل 
َّـكِث  الن َو  البَِغ  اَهِل  بِِقاِل  الُ  اََمَرِن  قَد  َو  ااَل  اَحاكَمه}. 

 

القاِسطوَن  اَمَّا  َو  قاتَُل*  فََقد  النّاكِثوَن  فَاَمَّا  االَرِض*  يِف  الَفساِد  َو 
الرَّدَهِة  َشيطاُن  اَّما  َو  خُت*  َدوَّ فََقد  املارِقَُة  اَمَّا  َو  جاَهُت*  فََقد 
* َو بَِقَت  ُة َصرِهِِ فََقد كيُفتُه} بَِصعَقٍة ُسِعَت هَلا َوجبَُة قَلِبهِِ َو َرجَّ
ِة َعلهَِيم اَلُديلَنَّ ِمنُم  بَِقٌَّة مِن اَهِل البَِغ. َو لَِئ اَِذَن الُ يِف الكَرَّ

ذًا(. رًا )تََشذُّ رُ يف اَطراِف الِبالِد )اَْالَرِض(تََشذُّ ِااّل ما يَتََشذَّ
لعََرِب* َوكََسُت َناِجَم  ( اَْ غَِر بِكاَلِكِ )ـكَ لَكِ ااََن َوَضعُت يِف الّصِ

 

 اِل َرسوِل  مِن  َموِضيع  َعِلمُت  قَد  .َو  مُرَضَ  َو  بعََة  َر قُروِن 
ااََن  َو  هِِ  َحرجِ يف  َوَضعَن  الخَصيَصِة؛  ال َمزِنلَِة  َو  الَقريَِة*  ِبلَقرابَِة 
ن  ُ ِمسُّ ي َو   * فِراِشهِِ يف  يَكنُُفن  َو   * َصرِهِِ ِايلّْ  يَُضمُّن  )َوليٌد(  َودَلٌ 

 

يُلِقُمنِه*  ثُمَّ  الشَّ ءَ  َيمَضُغ  َعَفه}. َواكَن  يُِشمُّن  َو  َجَسَده}* 
 

َو ما َوَجَد يل ـَكذبًَة يف وَقٍل* َوال خَطَلً يف ِفعٍل. َو لََقد قََرَن الُ 
ن اَن اكَن فَطي ًما اَعَظَم َملٍَك مِن َمالئِكَتِهِِ يَسلُُك بِهِِ   مِن دَلُ بِهِِ 
لََقد  َو  َناَره}.  َو  لَيَل}  العالَِم*  االَخِق  َماِسَن  املـَكاِرِم*َو  َطريَق 
االَخقِهِِ  مِن  َيٍم   ِ

ُكّ يف  يل  َيفَُع   * اُّمِهِِ اََثَ  الَفصيِل  اَع  اّتِ ِعُهُ  اَتَّ كُنُت 
 . ن ِباِلقتِداِء بِهِِ َعلًَما* َو يَأُمُ
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َياهُ  َوال  (فَاَراهُ*  )َحّراءَ برِِحاءَ  َسنٍَة   ِ

ُكّ يف  ُياِورُ  ـكاَن  لََقد  َو 
  َغريي. َو لَم َيَمع بتٌَي واِحٌد َيَمئٍِذ يِف ااِلسالِم َغريَ َرسوِل اِل

 

يَح  ر اَُشُّ  َو  الّرِسالَِة*  َو  الَويِح  نَر  اَريّْ  اثلِثُُهما.  ااََن  َو  َخديََة  َو 
  يطاِن حنَي َنََل الَويحُ َعلَيِه ََّة )َرنََة( اَْلشَّ ِة .َو لَقَد َسِعُت َرن ُُّبوَّ الن

 

يطاُن قَد اَيَِس  ا الشَّ َ َُّة ؟فَقاَل : »هّْ ن ِه الرَّ ِ فَُقُل: اي َرسوَل اِل@ ما هّْ
لَسَت  ََّك  اَن ِااّل   * اَريّْ ما  َتيّْ  َو  اَسَُع*  ما  تَسَمُع  ََّك  ِان  . ِعباَدتِهِِ مِن 

.» ّْ َخريٍ ََّك َلَ ََّك َلَوزيٌر َو ِان ِّْكن * َو ل نِبَ ِبٍّ
ُد*  يٍش* فَقالوا لَه}: اي ُمَمَّ ُ مِن قَُر َ ّما ااَتهُ ال َماَل َو لَقَد كُنُت َمعَه}  ل
بَيتَِك*  مِن  اََحٌد  َوال  آبُؤَك  ِعهِِ  يَدَّ لَم  َعظي ًما  ادََّعيَت  قَِد  ََّك  ِان

 

نَِبٌّ  ََّك  اَن َعِلمنا  يتَناهُ  اََر َو  ِالَيِه  اََجبتَنا  اتََن  ِان  اًَما  نَساَلَُك  حَنُن  َو 
:   فَقاَل  كَّذاٌب.  ساِحٌر  ََّك  اَن َعِلمنا  تَفعَل  لَم  ِان  َو  َرسوٌل*  َو 

 

بِعُروقِها  َتَقِلَع   ّْ َحّ َة  رَجَ الشَّ ِه  ِ هّْ لَنا  تَدوع  تَساَلوَن؟«قالوا:  ما   »َو 
ِ َش ٍء قَديٌ* فَاِن فَعََل 

َو تَِقَف بنََي يََديَك. فَقاَل  : »ِانَّ اَل َعّْ  ُكّ

 

؟« قالوا: نَعَم.قاَل: »فَاِّن  ّْلَِك* اَتُؤِمنوَن َو َتَدوَن ِبلَحّقِ الُ لَُك ذ
َُّك ال تيَفئوَن ِايلّْ َخريٍ* َو ِانَّ  يُك ما تَطلُبوَن* َو ِاّن اَلَعلَمُ اَن َساُر
 : قاَل َّ ُب االَحزاَب«؛ ُث فيُك مَن يُطَرُح يِف الَقليِب* َو مَن يزَُحِّ
تَعلَمنَي  َو  ِِّخِر*  اال اليَوِم  َو  ِبِل  تُؤِمننَي  كُنِت  ِان  رَجَةُ  الشَّ َُها  اَيَّ »اي 
اِل«.  ِبِذِن  يََديَّ  بنََي  تَِقيف   ّْ َحّ بِعُروقِِك  فَانَقِليع  اِل*  َرسوُل  اَّن 
َدِويٌّ  هَلا  َو  جاءَت  َو  بِعُروقِها*  اَلنَقلَعَت  ِبلَحّقِ  بََعثـَه}  ي  َفَالَّ
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يََدي  بنََي  َوقََفت   ّْ َحّ ريِ؛ 

الطَّ اَجنَِحِة  كََقصِف  قَصٌف  َو  َشديٌد* 
اِل  َرسوِل  َعّْ  االَعّْ  بِغُصِنَا  اَلَقت  َو  فِرفًَة*  ُمَ   اِل  َرسوِل 
فَلَّما   . مَينيِهِِ  َعن  كُنُت  َو  َمنِكب  َعّْ  اَغصاِنا  ِبَعِض  َو   
ـ ُعوُلًّا َو استِكبارًاـ : فَُمرها فَليَأتَِك  ّْلَِك* قالوا  نََظَر الَقومُ ِالّْ ذ
اَكَعَِب  نِصُفها  ِالَيِه  فَاَقبََل  بِذّْلَِك*  ها  فَاََمَ نِصُفها.  َييقّْ  َو  نِصُفها 
.فَقالوا   اِل  ِبَسوِل  تَلتَفُّ  فـَكاَدت   * َدِويًّ هِِ  اََشّدِ َو  ِاقباٍل 

 

ا النِّصَف فَلرَيِجع ِايلّْ نِصِفهِِ كَما اكَن*  َ اـ : فَُمر هّْ  ـ ـُكفًرا َو ُعتُوًّ
بَِك  مُؤمٍِن  ُل  اَوَّ ِاّن  الُ؛  ِاالَّ  ِالَّْه  ال  ااََن:  فَُقُل  فََرَجَع.    ه}  فَاََمَ
اِل  ِبَمِ  فَعََل  ما  فَعََل  َة  رَجَ الشَّ ِبَنَّ  اَقَرَّ  مَن  ُل  اَوَّ َو  اِل*  َرسوَل  اي 
ُُّهم:  ُك الَقومُ  فَقاَل  َمتَِك.  لَِكِ ِاجاًل  َو  تَِك*  بِنُُبوَّ تَصديًقا  تَعايلّْ 
يف  قَُك  يَُصّدِ َهل  َو  فيِه*  َخيفٌف  رحِ  الّسِ َعيُب  كَّذاٌب*  ساِحٌر  بَل 
َ ِمن وَقٍم ال تَأخُُذُه يِف اِل  ا@ )يَعنونَن(. َو ِاّن ل اَمَِك ِااّل ِمثُل هّْ
ّديقنَي* َو كاَلمُُهم كاَلمُ االَبارِ* ُعّارُ  اُه ِسيَ َما الّصِ لَوَمُة الِئٍ؛ ِسَ
اِل  ُسَنَ  ُييوَن  الُقرآِن*  ِبَبِل  كوَن  َ َمّسِ مُت ارِ*  النَّ َمنارُ  َو  ِل  اللَّ

 

* ال يَستَكِبوَن َوال يَعولَن* َوال يَغوُّلَن َوال يُفِسدوَن.  َو ُسَنَ َرسولِهِِ
قوُلُبُم يِف الِجناِن* َو اَجساُدُه يِف العََمِل. 
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َّقنَي  َو مِن خُطبٍَة لَه}  يَِصُف فهيَا ال ُمت

روي ان صاحبا الميِرالمؤمنين  يقال له همام کان رجال عابدا، فقال 
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عن  فتثاقل  اليهم.  انظر  کاني  المتقين  لي  اميرالمؤمنين، صف  يا  له: 

ََّقوا  نَي ات َ ـ  »ِانَّ اَل َمَع الَّ َِّق  اَل َواَحِسن ف ت جوابه ثم قال : اي َهّمامُ* اِْ

نَي ُه ُمِسنوَن «. فلم يقنع همام بهذا القول حتي عزم عليه، فحمد  َو الَّ
:ثم قال  اهلل و اثني عليه، و صلي علي النبي

َخلََقُهم  حنَي  الخَلَق  َخلََق  ـ  تَعايلّْ  َو  ُسبحانَه}  ـ  اَل  فَاِنَّ  بَعُد*  اَّما 
ه} َمعِصيَُة  َّه} ال ترَُضُّ م* آِمنًا مِن َمعِصَيِِهم* اِلَن َغنـِيًّا َعن طاَعِتِ
ُم*  َمعاِيَ بَيَنُم  فََقَسَم  اَطاَعه}.  مَن  طاَعُة  َتَفعُه}  َوال  َعصاهُ*  مَن 

 

ينا َمواِضعَُهم.  َو َوَضعَُهم مَِن ادلُّ
واُب* َو َملبَُسُهمُ  َّقوَن فهيا ُه اَهُل الَفضائِِل؛ َمنِطُقُهمُ الصَّ فَال ُمت
الُ  َحرَّمَ  َعّا  اَبصاَرُه  َغّضوا  َّواُضُع.  الت َمشهُيُمُ  َو  ااِلقتِصاُد* 
اَنُفُسُهم  ُنِّلَت  هَلُم.  النّافِِع  الِعلِم  َعَ  اَساَعُهم  َوقَفوا  َو  َعلهَِيم* 
كَتََب  ي  الَّ االََجُل  اَل  لَو  َو  الرَّخاِء.  يِف  ُنِّلَت  َّت  اَكل الباَلِء  يِف  ِمنُم 
الُ َعلهَِيم لَم تَستَِقرَّ اَرواُحُهم يف اَجساِدِه َطرفََة َعنٍي* َشوقًا ِايَل 
ما  فََصغَُر  اَنُفِسِهم  يف  الخالُِق  َعُظَم  الِعقاِب.  مَِن  َخوفًا  َو  َّواِب*  الث
َُّة كََمن قَد َرآها* فَُهم فهيا مُنَعَّموَن*  م* فَُهم َو الَجن دونَه} يف اَعيُ ِنِ

وبَن . َو ُه َو النّارُ ـَكَمن قَد َرآها* فَُهم فهيا مُعَذَّ
قوُلُبُم َمزحونٌَة* َو ُشورُُه َمأمونٌَة* َو اَجساُدُه حَنيَفٌة* َو حاجاُتُم 

 

َخيفَفٌة* َو اَنُفُسُهم َعيفَفٌة. َصَبوا ااَّيمًا قَصريَةً اَعَقَتُم راَحًة 
ينا فَلَم ُييدوها*  ُم. اَراَدتُمُ ادلُّ ها هَلُم َربُّ َ َطويَلً. ِتاَرةٌ ُمِبٌَة يَسَّ
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تُم فََفَدوا اَنُفَسُهم ِمنا. َو اََسَ

توِّلَنا َتتاًل.  َل فَصاّفَن اَقدامَُهم* اتلنَي اِلَجزاِء الُقرآِن ُيَ اَمَّا اللَّ
وا بِآيٍَة  نَن بِهِِ اَنُفَسُهم َو يَستَث ريوَن بِهِِ َدواءَ داِئِم. فَاِذا َمّ يـَُحّزِ
َشوقًا*  ِالهَيا  نُفوُسُم  َّعَت  تََطل َو  َطَمعًا*  ِالهَيا  َركَنوا  تَشويٌق  فهيا 

 

وا بِآيٍَة فهيا َتويٌف اَصغَوا  َو ِاذا َمّ ا نَصَب اَعيُ ِنِــم.  َو َظنّوا اَنَّ
َ َو َشيَقها يف اُصوِل  ِالهَيا َمساِمَع قوُلِبِم* َو َظنّوا اَنَّ زَفريَ َجَهمنَّ
ِهم  آذاِنِم* فَُهم حانَن َعّْ اَوساِطِهم* مُف َتِشوَن لِِجباِهِهم َو اَكُّفِ

 

م* َو اَطراِف اَقداِمِهم* يَطلُبوَن ِايَل اِل تَعايلّْ يف فاَكِك رِقاِبِم.  َو رُكَِبِ
َبَي  الخَوُف   ُ َباَُه اَتِقاءُ.قَد  اَبارٌ  ُعلَماءُ*  فَُحلَماءُ  اَر  النَّ اَمَّا  َو 
ٍض؛  * َو ما ِبلَقوِم مِن َمَ الِقداِح َيُظُر ِالهَِيمُ النّاِظُر فَيَحَسُبُم َمضّْ
َو يَقوُل: لََقد خولِطوا@ َو لََقد خالََطُهم اٌَم َعظي مٌ @ ال َيَضوَن مِن 
موَن*  ِ

مُ الَقليَل*َوال يَستَكِثوَن الكَثَر. فَُهم اِلَنُفِسِهم مُتَّ اَعاهِلِ
لَه}*  يُقاُل  ِمّما  خاَف  ِمنُم  اََحٌد   َ زُّكِ ِاذا  مُشِفقوَن.  م  اَعاهِلِ مِن  َو 
نِبَفِس؛  ِمّن  يب  اَعلَمُ  َريّب  َو  َغريي*  مِن  نِبَفس  اَعلَمُ  ااََن  فَيَقوُل: 
ِ ما يَقولوَن* َو اجعَل اَفَضَل ِمّما يَُظنّوَن*  َّ ال تُؤاِخذن ب ُ اَْهللّْ

 

َو اغِفر يل ما ال يَعلَموَن. 
لنٍي*  يف  َحزمًا  َو  دنٍي*  يف  ةً  ُقوَّ لَه}  َتيّْ  ََّك  اَن اََحِدِهم  َعالَمِة  فَِمن 

 

َواميااًن يف يَقنٍي* َو ِحرًصا يف ِعلٍم* َوِعلًما يف ِحلٍم* َو قَصًدا يف ِغًن* 
ةٍ* َو َطلَبًا يف  َو خُشوًعا يف ِعباَدةٍ* َو َتَمُّاًل يف فاقٍَة* َو َصبًا يف ِشدَّ
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االَعاَل  يَعَمُل  َطَمٍع.  َعن  ًُّجا  ترََح َو  ي*  ُهً يف  نَشاًطا  َو  َحٍل* 
كُر* َو يُصِبُح َو َهمُّهُ  الّصالَِحَة َو ُهَو َعّْ َوَجٍل .مُيس َو َهمُّهُ الشُّ
 * ـكُر. يَبيُت َحِذرًا َو يُصِبُح فَِرًحا؛ َحِذرًا مِلا ُحِذَر مَِن الغَفَلِ اّلِ

ِ ما اَصاَب مَِن الَفضِل َو الرَّمحَِة.  َو فَِرًحا ب
 . بُّ ُتِ فميا  ُسؤهَلا  يُعِطها  لَم  تَكَرهُ  َ ما  فِي نَفُسه}  َعلَيِه  استَصعَبَت  ِاِن 
. مَيُزُج الِحلَم ِبلِعلِم*  قُرَّةُ َعنيِهِِ فميا ال َيوُل* َو زَهاَدتُه} فميا ال َييقّْ
َ ُل}* خاِشعًا قَلبُه}* قانِعًَة  يًا اََمُل}* قَلياًل زَل َو الَقوَل ِبلعََمِل. َتاهُ قَر
ًَة َشَوتُه}*  نَفُسه}* َمزنورًا اـَك ُل}* َساًل اَُمه}* َحريًا ديُه}* َمّيِ

ُّ ِمنهُ َمأموٌن .  َمكظومًا َغيُظهُ. اَْلخرَيُ ِمنهُ َمأموٌل* َو الشَّ
ِان اكَن يِف الغافِلنَي كُتَِب يِف اّلاكِرنَي* َو ِان اكَن يِف اّلاكِرنَي لَم يُكتَب

 

مَن  يَِصُل  َو  َحَرَمه}*  مَن  يُعيط  َو  َظلََمه}*  ن  عَ مَّ يَعفو  الغافِلنَي.  مَِن 
ا َمعروفُه}*  قََطعَه}* بَعيًدا فُحُشه}* لَّيًِنا وَقلُه}* غاِئًا مُنكَُره}* حاِضً
ِِه َصبورٌ*  َو يِف املاَكر مُِقاًل َخريُه}* مُدِبًا َشُّه}. يِف الزَّالزِِل َووقرٌ* 

. ُّ َو يِف الرَّخاِء َشكورٌ .ال َييُف َعّْ مَن ُيِغُض* َوال يَأثَُم فميَن ُيِ
يَعَتُِف ِبلَحّقِ قَبَل اَن ُيََد َعلَيِه. ال يُضيُع َما استُحِفَظ* َوال يَنسّْ 

 

يَشَمُت  َوال  ِبلجارِ*  يُضارُّ  َوال  ِبالَلقاِب*  ُياِبُ  َوال  َر*  ذـُّكِ ما 
 . ُُج مَِن الَحّقِ * َوال يَدخُُل يِف الباِطِل*َوال يرَخ ِبل َمصاِئِ

بُِغَ  ِان  َو  َصوتُه}*  يَعُل  لَم  َك  حَضِ ِان  َصمتُه}*َو  ه}  يَغُمَّ لَم  َصَمَت  ِان 
ي يَنَتِقمُ لَه}. نَفُسه} ِمنهُ يف َعناٍء*  ّْ يَكوَن الُ ُهَو الَّ َعلَيِه َصَبَ َحّ
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مِن  النّاَس  اَراَح  َو   * ِِّخَرتِهِِ اِل نَفَسه}  .اَتعََب  راَحٍة  يف  ِمنهُ  النّاُس  َو 
ن َدان ِمنهُ لنٌي  . بُعُده} َعَّن َتاَعَد َعنهُ زٌُه َو َناَهٌة* َو ُدُنُّه} ِممَّ نَفِسهِِ

 

ِ َمكٍر َو َخديعٍَة. ُّه} ب َو َرمحٌَة .لَيَس َتاُعُده} بِِكٍب َو َعَظَمٍة* َوال ُدُن
: قاَل: َفَصعَِق َهماٌم َصعَقًی کاَنت َنفُسه فيها. َفقاَل اَميُر ال ُمؤمِنيَن

اَما َو اِل لََقد كُنُت اَخافُها َعلَيِه. ُثمَّ قاَل: اَهّْكَذا تَصنَُع ال َمواِعُظ 
البالِغَُة ِبَهِلا؟

 : َفقاَل لَه قائٌِل: َفما باُلَك يا اَميَرال ُمؤمِنيَن؟ َفقاَل

َويََك* ِانَّ لـِكُّلِ اََجٍل َوقًتا ال يَعدوهُ* َو َسبًَبا ال َيَجاَوزُه}؛ 
يطاُن َعّْ لِسانَِك . ا نََفَث الشَّ ِ ِمثِلا* فَاِنَّ فََمهاًل* ال تَعُد ل
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 َو مِن خُطبٍَة لَه} يَِصُف فهيَا ال ُمنافِقنَي

ال َمعِصيَِة*  مَِن  َعنهُ  ذاَد  َو  الّطاَعِة*  مَِن  لَه}  َق  َوفَّ ما  َعّْ  حَنَمُده} 

 

َّتِهِِ مَتامًا* َو ِبَبِلِ اعتِصامًا.  َو نَساَلُه} ل ِِمن
ُكَّ  اِل  رِضواِن  ِايلّْ  خاَض  َرسولُه}*  َو  َعبُده}  ًدا  ُمَمَّ اَنَّ  َنَُد  َو 
ََّب َعلَيِه  ٍة. َو قَد توََلََّن لَهُ االَدَنَن* َو اَتَل ََّع فيِه ُكَّ غُصَّ مَغَرةٍ* َو ترََج
تَبِهِِ  َب ِايلّْ ُماَر ََّتا* َو َضَ ِالَيِه الَعَرُب اَِعن االَقَصوَن* َو َخلَعَت 
ّْ اََنلَت بِساَحتِهِِ َعداَوَتا* مِن اَبَعِد ادّلارِ*  بُطوَن َرواِحِلا* َحّ

 

َو اَسَحِق ال َمزارِ.
ُمُ  فَاِنَّ النِّفاِق*  اَهَل  رُُك  اَُحّذِ َو  اِل*  تِبَقَوي  اِل*  ِعباَد  اوصيُك 
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يَفَنّوَن  َو  اَلوااًن*  َيوََلَّنَن  ال ُمِزلّوَن*  الّزالّوَن  َو  ال ُمِضوّلَن*  الّضالّوَن 
)يَُسّدونَك(  َيُصونَُك  َو  ِعاٍد  بُِكِّ  يَعِمدونَُك  َو  افنِتااًن* 

بُِكِّ ِمصاٍد.
اءَ.  ّ قوُلُبُم َدِويٌَّة* َو ِصفاُحُهم نَِقٌَّة. مَيشوَن الخَفاءَ* َو يَِدوّبَن الرضَّ
َحَسَدةُ  العَياءُ.  ادّلاءُ  ِفعُلُمُ  َو  ِشفاءٌ*  وَقهُلُم  َو  َدواءٌ*  َوصُفُهم 

لباَلِء* َو مُنقُِطوا الرَّجاِء.  وا( اَْ ُ الرَّخاِء* َو مَُؤّكُِدو )مَُودّلِ
لُِكِّ َشجٍو ُدموٌع.  َو  ِ قٍَل َشيفٌع* 

َو ِايلّْ ُكّ هَلُم بُِكِّ َطريٍق َصيٌ* 
)ساوقا( اَلَحفوا*  اءَ* َو يَ َتاقَبوَن اَلاءَ؛ ِان َساَلوا  َيَقاَرضوَن الثَّ
َحّقٍ  لُِكِّ  اََعّدوا  قَد  اََسفا.  َحكَموا  ِان  َو  كََشفوا*  َعَذلوا  ِان  َو 
ِمفاًحا*  بٍب  لُِكِّ  َو  قاتاًِل*  يَحٍّ  لُِكِّ  َو  مائاًِل*  قاِئٍ  لُِكِّ  َو  بِطال* 

 

َو لُِكِّ لَيٍل ِمصباًحا.
بِهِِ  ُيِفقوا  َو  اَسواقَُهم*  بِهِِ  لِيُقموا  ِبليَأِس  َمِع  الطَّ ِايَل  ولَن  َيََوصَّ
ُنا  َهوَّ قَد   . هوَن  فـَيُ َمّوِ يَِصفوَن  َو  وَن*  فَيَُشّبِ يَقولوَن  اَعالقَُهم. 
يطاِن* َو مُحَُة  ُ َمُة الشَّ الطَّريَق )اَْدّلنَي(* َو اَضلَعُوا ال َمضيَق؛ فَُهم ل

 

 ُ ُه يطاِن  الشَّ ِحزَب  ِانَّ  ااَل  يطاِن*  الشَّ ِحزُب  »اُولّْئَِك  النّ رياِن؛ 
الخاِسوَن «.

    195    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

 َ * ما َحريَّ * َو َجِل كِِبايئِهِِ ي اَظَهَر مِن آاثرِ ُسلطانِهِِ لَحمُد ِلِ الَّ اَْ
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ُّفوِس  * َو َرَدَع خََطراِت َهماِهِ الن تِهِِ مَُقَل العُقوِل مِن َعاِئِ قُدَر

 . َعن ِعفاِن كُنِه ِصَفِهِِ
ِاالخٍص  َو  ايقاٍن*  َو  اي ماٍن  َشاَدَة  الُ*  ِاالَّ  ِالَّْه  ال  اَن  اََشُد  َو 

 

اَعالمُ  َو  اَرَسَل}  َرسولُه}*  َو  َعبُده}  ًدا  ُمَمَّ اَنَّ  اََشُد  َو  ِاذعاٍن.  َو 
نََصَح  َو  ؛  ِبلَحّقِ فََصَدَع  طاِمَسٌة*  ادّلنِي  َمناِهُج  َو  دارَِسٌة*  اهلُديّْ 

 .  ِلخَلِق* َو َهيّْ ِايَل الرُّشِد* َو اََمَ ِبلَقصِد
َّه} لَم َيلُقُك َعَبًا* َولَم ُيِسلُك )يَ تُكك(  َواعلَموا ِعباَد اِل* اَن

 

ِالَيُك*  ِاحسانَه}  اَحيصّْ  َو  َعلَيـكــُم*  نِعَِمهِِ  َمبلََغ  َعِلَم  َهَماًل* 
َ م نِحوهُ )و اتسيحوه(*  فَاستَِفحوهُ  َو استَنِجحوهُ* َواطلُبوا ِالَيِه َواست
َّه}  ِان َو  بٌب.  دونَه}  َعنُك  اُغِلَق  َوال  ِحجاٌب*  َعنهُ  قََطعَُك  فَما 
. ال َيِلُمهُ  ِ ِانٍس َو جاّنٍ

ِ حنٍي َو اَواٍن* َو َمَع ُكّ
لَِبُكِّ َماكٍن* َو يف ُكّ

يَستَقصيِه  َوال  سائٌِل*  يَستَنِفُده}  َوال  الِحباءُ*  َوالَيُقُصهُ  العَطاءُ* 
 

يِه َشخٌص َعن َشخٍص* َوال يُليِه َصوٌت َعن َصوٍت*  انئٌِل* َوال يوَل

 

هِلُه}  َوال َتُجُه} ِه بٌَة َعن َسٍل* َوال يَشغَُل} َغَضٌب َعن َرمحٍَة* َوال ت

 

هورِ* َوال يَقَطعُهُ  ُه البُطوُن َعِن الظُّ نُّ َرمحٌَة َعن ِعقاٍب* َوال ُيِ
فَبََطَن*  َظَهَر  َو  فََدان*  َعال  َو  ّْي*  فََنا قَُرَب  البُطوِن.  َعِن  هورُ  الظُّ

 

َو بََطَن فَعَلََن* َو داَن َو لَم يَُدن. لَم يَذَرِا الخَلَق ِبحتِياٍل* َو اَل استَعاَن 

 

ِبِم لِكاَلٍل.
كوا  َ َمسَّ فَت الِقوامُ*  َو  الّزِمامُ  َا  فَاِنَّ اِل*  تِبَقَوي  اِل*  ِعباَد  اوصيُك 
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َعِة  ادلَّ اـَكناِن  ِايلّْ  بُِك  ـَتُؤل  ِبَقائِِقها*  َواعتَِصموا  وِبَاثئِِقها* 

 

لِعّزِ  اَْ )َمناِل(  َمنازِِل  َو  )َمناقِِل( اَْحِلزِ  َو َمعاقِِل  َعِة*  َو اَوطاِن السَّ
فيِه  ُل  تُعَطَّ َو  االَقطارُ*  لَهُ  تُظِلمُ  َو   » االَبصارُ فيِه  تَشخَُص  »َيٍم 
َوَتَكُ  مُهَجٍة*  ُكُّ  فََتَهُق  الّصورِ*  يِف  ُيَفُخ  َو  الِعشارِ؛  ُصومُ 
الرَّواِسُخ*  مُّ  َوالصُّ واِمُخ*  الشَّ ــمُّ  لشُّ اَْ  ) )تَُدكُّ تَِذلُّ  َو  هَلَجٍة*  ـُكلُّ 
َشيفٌع  فاَل  َسلًَقا؛  قاًعا  َمعَهُدها  َو  َرقَرقًا*  َساًب  َصُلها  فَيَصريُ 

يَشَفُع* َوال مَحـيمٌ َيَفُع* َوال َمعِذَرةٌ تَدفَُع .

    196    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

بَعَثَه} حنَي ال َعلَمٌ قائِ مٌ* َوال َمنارٌ ساِطٌع*َوال َمنٌَج واِضٌح. 
دارُ  ا  فَاِنَّ ينا*  ادلُّ  ُ رُُك اَُحّذِ َو  اِل*  تِبَقَوي  اِل*  ِعباَد  اوصيُك 
مَتيُد  بِئٌ*  قاِطُنا  َو  ظاِعٌن*  ساكُِنا  َتغيٍص*   ُ َمَلَّ َو  ُشخوٍص* 
فَِمنُمُ  ابِلارِ؛  لَُجِج  يف  العَواِصُف  تَقِصُفَها  يفنَِة  السَّ َميَداَن  ِبَهِلا 
الّرِايُح  َتِفُزهُ  االَمواِج*  بُطوِن  َعّْ  النّاج  ِمنُمُ  َو  الَوبُِق*  الغَِرُق 
ِبُستَدَرٍك*  فَلَيَس  ِمنا  َغَِق  فَما  اَهواهِلا*  َعّْ  َتِمُل}  َو  ِبَذايهِلا* 

َو ما جَنا ِمنا فَِايلّْ َمهلٍَك@ 
َِّن فَاعلَموا* َو االَلُسُن مُطلََقٌة* َواالَبدانُ  حَص ي َحٌة*  ِعباَد اِل* اَْال
( فَسيٌح* َوال َمجاُل َعيٌض*  ُ ل ُمتََقّلِ َواالَعضاءُ دَلنٌَة* َو ال ُمنَقَلُ )اَْ
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قوا َعلَيُك  لَفوِت* َو ُحولِل ال َموِت. فََحّقِ قَبَل ِارهاِق )ِازهاِق( اَْ

ُنولَه}* َوال تَنتَِظروا قُدوَمه}. 
     197    
 {َو مِن كاَلٍم لَه

َعَ  اَرُدَّ  لَم  اَّن    ٍد  احَصاِب ُمَمَّ ال ُمستَحَفظوَن مِن  َعِلَم  لََقد  َو 
. َو لَقَد واَسيتُه} نِبَفس يِف املَواِطِن  اِل َوال َعّْ َرسولِهِِ ساَعًة قَطُّ
اَكَرَمِن  جَنَدةً  االَقدامُ*  فهيَا  َتَاَخَُّر  َو  االَبطاُل*  فهيَا  َتكُُص  َّت  ال

الُ ِبا.
لََقد  َو  َصري.   ّْ َلَ َرأَسه}  ِانَّ  َو    اِل  َرسوُل  قُِبَض  َولََقد 
غُسَل}  ُولّيُت  لََقد  َو  َوجه.  َعّْ  فَاََمرُتا  كيَّف*  يف  نَفُسه}  سالَت 
هَيِبُط*   ٌ َماَل االَفِنَُة؛  َو  ادّلارُ  ِت  فََضجَّ اوَعان*  ال َمالئِكَُة  َو   
 ّْ َحّ َعلَيِه  يَُصوّلَن  ِمنُم*  َهنيََمٌة  َسيع  فاَرقَت  ما  َو  يَعُرُج*   ٌ َماَل َو 
فَانُفذوا  ًا؟  َمّيِ َو  َحيًّا  ِمّن  بِهِِ  اََحقُّ  ذا  فََمن   . َضِيهِِ يف  واَرياهُ 
ي  َفَالَّ َعُدّوِكــُم.  ِجهاِد  يف  يِنّاتُُك  لتَصُدق  َو  بَصاِئِركــُم*  َعّْ 

 

َِّة الباِطِل. اوَقُل  ل ّْ َمَ ُم َلَ * َو ِانَّ ّْ جادَِّة الَحّقِ ال ِالَّْه ِااّل ُهَو ِاّن َلَ
ما تَسَمعوَن* َو استَغِفُر اَل يل َو لَُك. 

     198    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

الخوََلاِت*  يِف  الِعباِد  َمعاِصَ  َو  الَفوَلاِت*  يِف  الُوحوِش  َعيَج  يَعلَمُ 
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ِبلّرِيِح  املاِء  تاَلُطَم  َو  الغاِماِت*  ابِلارِ  يِف  النّيناِن  اختاِلَف  َو 
 * َوحِيهِِ َسف ريُ  َو  اِل*  جَنيُب  ًدا  ُمَمَّ اَنَّ  اََشُد  َو  العاِصفاِت. 

 

 . َو َرسوُل َرمحَتِهِِ
ي اتبََداَ َخلَقُك* َو ِالَيِه  ِ اَّما بَعُد* فَاِّن اوصيـكُم تِبَقَوي اِل الَّ

 

َرغبَِتُك*  مُنتَهّْ  ِالَيِه  َو  َطِلتَبُِك*  جَناُح  بِهِِ  َو  َمعادُُك*  يَكوُن 

 

َو حَنَوه} قَصُد َسبيلُِك* َو ِالَيِه َمايم َمفَزِعُك.فَاِنَّ تَقَوي اِل َدواءُ 
اَجساِدُك  ِض  َمَ ِشفاءُ  َو  اَفئَِدتُِك*  َعمّْ  بََصُ  َو  قوُلبِك*  داِء 
َدنَِس  ُطهورُ  َو  ُصورـُِكــم*  فَساِد  َوَصالُح   )اَجساِمك(* 
اَنُفِسُك* َو ِجءُ َعشا )ِغشاِء( اَبصارِك* َو اَمُن َفزَِع َجأِشُك* 

 

َو ِضياءُ َسواِد ُظلَمتُِك.
ِشعارُِك*  دوَن  َدخياًل  َو  ِداثرُِك*  دوَن  ِشعارًا  اِل  طاَعَة  فَاجعَولا 
َمناًَل  َو  اُمورُِك*  َفَق  )اًَما(  اَمريًا  َو  اَضالِعك*  بنََي  لَطيًفا  َو 
لِيَوِم َفزَِعُك*  ًَّة  َرِك َطِلتَبُِك* َو ُجن لِحنِي ُورودُِك* َو َشيفعًا دِلَ

 

َو َمصابَح لِبُطوِن قُبورُِك* َو َسـَكنًا لِطوِل َوحَشتِك* َو نََفًسا 
لِكَرِب َمواِطنُِك .

مُتََوقَّعٍَة*  َماِوَف  َو  مُكنَتَِفٍة*  َمتالَِف  مِن  ِحرزٌ  اِل  طاَعَة  فَاِنَّ 
دائُِد  الشَّ َعنهُ  َب  زَعَ َّقويّْ  ِبلت اََخَذ  فََمن  موقََدةٍ.  ن رياٍن  اَوارِ  َو 
َعنهُ  انَفَرَجت  َو  ِتا*  َماَر بَعَد  االُمورُ  لَهُ  احوَللَت  َو  ِها* 

ُدُنّ بَعَد 
ِانصاِبا*  بَعَد  عاُب  الّصِ لَهُ  اَسَهَل  َو  َتاكُِمها*  بَعَد  االَمواُج 
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الرَّمحَُة  َب َعلَيِه  َو َتَدَّ بَعَد قُحوِطها*  َو َهَطَل َعلَيِه الكَراَمُة 
َعلَيِه  َوبََل  َو  نُضوِبا*  بَعَد  النِّعَمُ  َعلَيِه  َت  تََفرجَّ َو  نُفورِها*  بَعَد 

الَبَكَُة بَعَد ِارذاِذها. 
امَتَّ  َو   * ِبِسالَتِهِِ َوَعَظُك  َو   * ِ َموِعَظتِهِِ ب نََفعَُك  ي  الَّ اَل  َّقُوا  فَات
مِن  ِالَيِه  اخُرجوا  َو   * لِِعباَدتِهِِ اَنُفَسُك  فَعَبِّدوا  ؛  نِبِعَمتِهِِ َعلَيُك 

 . َحّقِ طاَعتِهِِ
اصَطنَعَه}  َو   * لِنَفِسهِِ اصَطفاهُ  ي  ِ الَّ اِل  دنُي  ااِلسالمَ  ا  َ هّْ ِانَّ   َّ ُث
. اَذَلَّ  ِهِِ * َو اَقامَ َدعائِ َمه} َعّْ َمتَبَّ * َو اَصفاهُ ِخرَيََة َخلِقهِِ َعّْ َعنيِهِِ
 * بِكَراَمتِهِِ اَعداءَه}  اَهاَن  َو   * ِبَفِعهِِ املِلََل  َوَضَع  َو   * تِهِِ بِِعزَّ االَدايَن 
. َو َسيقّْ مَن  اللَِة ِبُكنِهِِ مَ اَراكَن الضَّ * َو َهَ َو َخَذَل ُماّديِه نِبَِصهِِ

 . هِِ ِ َمواِتِ * َو ااَتََق الِحياَض ب َعِطَش مِن ِحياِضهِِ
 * * َو اَل اِندامَ اِلَساِسهِِ * َوال فَكَّ لَِحلَقِهِِ َّ َجعََل} اَل انِفصامَ لِعُرَوتِهِِ ُث
 * تِهِِ ِ ُمدَّ ل انِقطاَع  اَل  َو   * تِهِِ لَِشـَجَر انِقالَع  اَل  َو   * عاِئِهِِ دِلَ زَواَل  َوال 

 

 * * َوال َضنَك لُِطروقِهِِ ( لُِفروِعهِِ * َوال َجذَّ )ِجدَّ َوال َعفاءَ لَِشائِِعهِِ
 * اِلتنِصابِهِِ وِعََج  َوال   * هِِ ِلَوحَضِ َسواَد  َوال   * لُِسهولَتِهِِ ُووعثََة  َوال 

 

 * ِ َمصابـيِحهِِ ل انِطفاءَ  اَل  َو   * هِِ لَِفّجِ َوَعَث  َوال   * ِدهِِ وع يف  َعَصَل  َوال 
 . َوال َماَرَة لَِحالَوتِهِِ

َيابُع  َو  آساَسا*  هَلا   َ ثَبَّ َو  اَسناَخها*  الَحّقِ  يِف  اَساَخ  َدعائِ مُ  فَُهَو 
َّت ن رياُنا* َو َمنارُ {اقتَديّْ ِبا ُسّفارُها*  َُرت ُعيوُنا* َو َمصابُح ُشب زَغ
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َو اَعالمٌ قُِصَد ِبا ِفجاُجها* َو َمناِهُل َرِوَي ِبا ُوّراُدها. 

؛  َو َسنامَ طاَعتِهِِ  * َو ِذرَوَة َدعاِئِهِِ  * فيِه مُنتَهّْ رِضوانِهِِ َجعََل الُ 
مُض ءُ  الُبهاِن*  مُن ريُ  البُنياِن*  َرفيُع  االَراكِن*  َويثُق  اِل  ِعنَد  فَُهَو 
ال َمثارِ  مُعِوذُ  اَْملَنارِ*  )مُِشُق(  مُِشُف  لطاِن*  السُّ زَعيُ  النّ رياِن* 
ِعوهُ* َو اَّدوا ِالَيِه َحقَّه}* َو َضعوهُ َمواِضعَه}.  ِفهُ َو اتَّ )اَْملِثاِل(. فََشّ
ينَا  ادلُّ مَِن  َدان  حنَي  ِبلَحّقِ    ًدا  ُمَمَّ بَعََث  ُسبحانَه}  اَل  ِانَّ   َّ ُث
بَعَد  َبَجُتا  اَظلََمت  َو  الُع*  ااِلّطِ ِِّخَرِة  اال مَِن  اَقبََل  َو  ااِلنِقطاُع* 
اَزَِف  َو  ِمهادٌ*  ِمنا  َخُشَن  َو  ساٍق*  َعّْ  ِبَهِلا  قاَمت  َو  ِاشاٍق* 
ٍم  َو تََصُّ ِتا* َواقِتاٍب مِن اَشاِطها*  ِمنا قِيادٌ* يِف انِقطاٍع مِن مُدَّ
َعفاٍء  َو  َسبَِبا*  مِن  انتِشارٍ  َو  َحلَقِها*  مِن  انِفصاٍم  َو  اَهِلا*  مِن 
َجعََلُ  طوهِلا.  مِن  ِقَصٍ  َو  وَعراِتا*  مِن  ٍف  تَكَشُّ َو  اَعالِمها*  مِن 
* َو رِفعًَة  بعًا اِلَهِل زَمانِهِِ * َو َر * َو كَراَمًة اِلُمَّتِهِِ الُ باَلغًا ِلِرسالَتِهِِ

 . * َو َشَفًا اِلَنصارِهِِ اِلوَعانِهِِ
َّ اََنَل َعلَيِه الِكتاَب نرًا ال تُطَفاُ َمصابـيُحه}* َوِساًجا ال َيبو  ُث
ُُّده}* َوبرَحًا ال يُدَرُك قَعُره}* َو ِمناًجا ال يُِضلُّ َنُجه}* َو ُشعاًعا  َتَق

 

ال يُظِلمُ َضوُؤه}* َو فُرقااًن ال ُيَمُد ُبهانُه}* َو تِبيااًن ال ُتَدمُ )َتَهِدمُ( 
اَراكنُه}* َو ِشفاءً ال ُتشّْ اَسقامُه}* َو زِعًّا ال ُتَزمُ اَنصارُه}* َو َحقًّا 
الِعلِم  َيابُع  َو  ُببوَحتُه}*  َو  االمياِن  َمعِدُن  فَُهَو  اوَعانُه}.  ُتَذُل  ال 
بُنيانُه}*  َو  ااِلسالِم  ااَثيِفُّ  غُدرانُه}*َو  َو  العَدِل  راِيُض  َو  ُبورُه}*  َو 
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ُعيوٌن  َو  َ زِنفَن*  املُست يَ زِنفُهُ  ال   ٌ برَح َو  غيطانُه}.  َو  الَحّقِ  اَوِديَُة  َو 
َمنازُِل  َو  الوارِدوَن*  يَغيُضَها  ال  َمناِهُل  َو  املاِتوَن*  ُيِضُبَا  ال 

 

الّساِئوَن*  َعنَا  يَعمّْ  ال  اَعالمٌ  َو  ال ُمسافِروَن*  َنَجَها  يَِضلُّ  ال 

 

َو آـكامٌ )ِامامٌ(ال َيوزُ َعنَا القاِصوَن .
َوَماجَّ  الُفَقهاِء*  لُِقولِب  َربعًا  َو  العُلَماِء*  لِعََطِش  رِيًّ  الُ  َجعََلُ 
لَحاِء* َو َدواءً لَيَس بَعَده} داءٌ* َو نرًا لَيَس َمعَه} ُظلَمٌة*  لُِطُرِق الصُّ
ِ َمن َتاَّلهُ* َو ِسلًما  َوَحباًل َويثًقا ُعَوتُه}* َو َمعِقاًل َمنعًا ِذرَوتُه}* َو زِعًّا ل

 

ِ َمن  *َو ُعذرًا مِلَِن اتنََحَل}* َو ُبهااًن ل ِ َمِن اتئَمَّ بِهِِ ي ل ِ َمن َدَخَل}* َو ُهً ل
* َو حاِماًل مِلَن  * َو فَلًجا مِلَن حاجَّ بِهِِ ا ل َِمن خاَصَ بِهِِ * َو شاِهً تََكََّم بِهِِ
استاَلَمَ*  ِ َمِن  ل ًَّة  ُجن َو   *َ َتمَسَّ ل َِمن  آيًَة  َو  اَعََل}*  ِ َمن  ل مَِطيًَّة  َو  مَحََل}* 

 

 . * َو ُحكًما مِلَن قَضّْ ِ َمن َرويّْ * َو َحديًا ل ِ َمن َوعيّْ َو ِعلًما ل

    199    
َو مِن كاَلٍم لَه}  اكَن يص بِهِِ احَصابَه}

* َو استَكِثوا ِمنا* َو تََقرَّوبا  الِة* َو حاِفظوا َعَ تَعاَهوا اََم الصَّ
»ـكاتَن َعَ ال ُمؤِمننَي كِتاًب َمووقات«. ااَل تَسَمعوَن ِايلّْ  ا  ِبا؛ فَاِنَّ
؟قالوا:  َسَقَر  يف  َسلـََكُك  ما   « ُسئوِلا:  حنَي  النّارِ  اَهِل  َجواِب 
نَب َحتَّ الَوَرِق* َو تُطِلُقها  ُتُّ الُّ ا تَلَ «. َوِانَّ لَم نَُك مَِن ال ُمَصلنَّي 
تَكوُن  ِة(  لُجمَّ )اَْ ِة  ِبلَحمَّ   اِل  َرسوُل  َها  َشبَّ َو  الّرِبَِق*  ِاطالَق 
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اٍت*  َلِ مَخَس َمّ َعّْ بِب الرَُّجِل* فَُهَو يَغتَِسُل ِمنا يِف اليَوِم َو اللَّ

َرِن. فَما َعسّْ اَن َييقّْ َعلَيِه مَِن ادلَّ
َعنا  تَشغَُلُم  ال  نَي  الَّ ال ُمؤِمننَي  مَِن  رِجاٌل  َحقَّها  َعََف  قَد  َو 
ُسبحانَه}:  الُ  يَقوُل  ماٍل.  َوال  َودَلٍ  مِن  َعنٍي  ةُ  قُرَّ َوال  َمتاٍع*  زيَُة 
الِة َو اياِء  »رِجاٌل ال تُلهِيم ِتاَرةٌ َوال َبٌع َعن ِذكِر اِل َو ِاقاِم الصَّ
لَه}  َّبشريِ  الِة بَعَد الت  نَِصبًا ِبلصَّ «. َو اكَن َرسوُل اِل    الزَّـكاِة 
اصَطِب  َو  الِة  ِبلصَّ اَهلََك  أُمر  »َو  ُسبحانَه}:  اِل  لَِقوِل  َِّة*  ِبلَجن

ع«* فـَكاَن يَأُمُ ِبا اَهَل} َو يَصِبُ َعَ نَفَسه}. 
الِة قُرباًن اِلَهِل ااِلسالِم* فََمن اَعطاها  َّ ِانَّ الزَّاكَة ُجِعَل َمَع الصَّ ُث
ِحجازًا  النّارِ  مَِن  َو  كَّفاَرةً*  لَه}  ُتعَُل  ا  فَاِنَّ ِبا*  َّفِس  الن َطّيَِب 
َعَ  يُكِثَنَّ  َوال  نَفَسه}*  اََحٌد  ا  يُتِبعَنَّ فاَل  ِوقايًَة.  َو  )ِحجاب( 
ُهَو  ما  ِبا  َيجو  ِبا*  َّفِس  الن َطّيِِب  َغريَ  اَعطاها  مَن  فَاِنَّ  هَلََفه}* 
العََمِل*  ضالُّ  االَجِر*  َمغبوُن  َِّة*  ن ِبلسُّ جاِهٌل  فَُهَو  ِمنا*  اَفَضُل 

ََّدِم . َطويُل الن
َعَ  ُعَِضت  ا  ِانَّ اَهِلا*  مِن  لَيَس  مَن  خاَب  فََقد  االَمانَِة*  اَداءَ   َّ ُث
ِة* َو الِجباِل ذاِت الّطوِل  ماواِت املَبنِيَِّة* َو االََرضنَي ال َمدُحوَّ السَّ
ِمنا.  اَعَظَم  َوال  اَعّْ  َوال  اَعََض*  َوال  اَطَوَل  فاَل  املَنصوبَِة* 
ِّْكن  َول اَلمنَتَعَن؛  زِعٍّ  اَو  َّةٍ  وُق اَو  َعٍض  اَو  بِطوٍل  َش ءٌ  امنَتََع  لَِو  َو 
* َو ُهَو  اَشَفقَن مَِن العُقوبَِة* َو َعَقلَن ما َجِهَل مَن ُهَو اَضعَُف ِمنُنَّ
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َّه} اكَن َظولمًا َجهواًل «. ااِلنساُن*  » ِان

ِانَّ اَل ُسبحانَه} َو تَعايلّْ ال َييفّْ َعلَيِه َما الِعباُد مُق َتِفَن يف لَيلِ ِهم 
َو َنارِِه. لَُطَف بِهِِ خُبًا* َو اَحاَط بِهِِ ِعلًما. اَعضاُؤُك ُشوُده}* 

َو َجوارُِحُك ُجنوُده}* َو َضماِئُُك ُعيونُه}* َو َخوَلاتُُك ِعيانُه}. 

    200    
 {َو مِن كاَلٍم لَه

ُ .َولَو ال كَراِه يَُة  َّه} يَغِدرُ َو يَفرُج ِّْكن َو اِل ما مُعاِويَُة ِبَدهّْ ِمّن* َو ل
ةٍ  فرَُجَ َوُكُّ  ةٌ*  فرَُجَ ةٍ  غَُدَر ُكُّ  ِّْكن  َول النّاِس*  اَدَه  مِن  لَكُنُت  الغَدرِ 
كَُفَرةٌ . »َو لُِكِّ غاِدرٍ ِلواءٌ يُعَرُف بِهِِ َيمَ الِقاَمِة«. َو اِل ما اُستَغَفُل 

ديَدِة . ِبلشَّ ِبملـَكيَدِة* َوال اُستَغَمُز 

    201    
 {َو مِن كاَلٍم لَه

* فَاِنَّ النّاَس  ِ اَهِلِِ َا النّاُس* ال تَستَوِحشوا يف َطريِق اهلُديّْ لِِقلَّ اهَيُّ
َ َمعوا َعّْ مائَِدةٍ ِشبَعُها قَصريٌ* َو جوُعها َطويٌل. قَِد اجت

ا َعَقَر انقََة َثوَد  خُط. َو ِانَّ ا َيَمُع النّاَس الّرِضّْ َو السُّ َا النّاُس* ِانَّ اهَيُّ
* فَقاَل ُسبحانَه}:  َ ّما َعّوهُ ِبلّرِضّْ َرُجٌل واِحٌد فَعَمَُّهمُ الُ ِبلعَذاِب ل
»فَعََقروها فَاَصبَ حوا انِدمنَي «* فَما ـكاَن ِااّل اَن خاَرت اَرُضُهم 
ا النّاُس*  َ كَِّة املُحماِة يِف االَرِض الخَّواَرِة. اَيُّ ِبلخَسَفِة خُواَر الّسِ
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مَن َسلََك الطَّريَق الواِضَح َوَرَد املاءَ* َو مَن خالََف َوقََع يِف التّيِه. 

     202    
 {َو مِن كاَلٍم لَه

روي عنه انه قاله عند دفن سياّدی الناّساء فاطمی  کالمناجي به رسول 

اهلل  عند قبره: 

المُ َعلَيَك اي َرسوَل اِل َعّن* َو َعِن ابنَتَِك النّازِلَِة يف ِجوارَِك*  اَْلسَّ
َصبي*  َّتَِك  َصيِف َعن  اِل*  َرسوَل  اي  قَلَّ   بَِك@  َّحاِق  ال يعَِة  السَّ َو 
فاِدِح  َو  فُرقَتَِك*  بِعَظمِي  يل  َّايَّس  الت يِف  اَنَّ  ِااّل  ي*  َتَلُّ َعنا  َرقَّ  َو 
دتَُك يف َملحوَدِة قَِبَك* َو فاَضت  مُصيبَتَِك* َموِضَع تَعَّزٍ* فَلََقد َوسَّ
َ ـ »ِااّن ِلِ َو ِااّن ِالَيِه راِجعوَن«. فَلََقِد  بنََي نرَحي َو َصري نَفُسَك. ف
فََسَمٌد*  ُحزن  اَّما  الرَّهنيَُة؛  اُِخَذِت  َو  الَوديعَُة*  اسُتِجعَِت 

 

َّت اتََن ِبا مُقمٌ.  اَّما لَييل فَُمَسهٌَّد* ِايلّْ اَن َيتاَر الُ يل داَرَك ال َو 
ؤاَل*  ئـَُك ابنَتَُك تِبَضافُِر اُمَّتَِك َعّْ َهضِمها* فَاَحِفَها السُّ َو َستُنَّبِ
ـكُر.  اَولَم يَُطِل العَهُد* َو لَم َيُل ِمنَك اّلِ َواستَخِبَهاالحاَل؛ هّْ
ف  اَنَصِ فَاِن  َسئــِم*  َوال  قاٍل  ال  ٍع*  ّدِ ُمَو َسالمَ  َعلَيكُما  المُ  السَّ َو 

 

نَي.  ِ ما َوَعَد الُ الّصاِب فاَل َعن َماللٍَة* َو ِان اُقِم فاَل َعن سوِء َظّنٍ ب
    203    

 {َو مِن كاَلٍم لَه
مِن  فَُخوا  قَرارٍ*  دارُ  ِِّخَرةُ  اال َو  َمازٍ*  دارُ  ينا  ادلُّ َا  ِانَّ النّاُس*  ا  َ اَيُّ
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اَساَرُك*  يَعلَمُ  مَن  ِعنَد  اَستاَرُك  َتتِكوا  َوال  ِ َمَقّرُِك*  ل َمَمّرُِك 
اَبدانُك*  ِمنا  ترُخََج  اَن  قَبِل  مِن  قوُلبَُك  ينا  ادلُّ مَِن  اَخِرجوا  َو 
ُ ِبُت* َو لِغرَيِها خُِلقُم. ِانَّ ال َمرءَ ِاذا َهلََك قاَل النّاُس :  فيَفَها اخت
موا بَعًضا يَكُن  مَ ؟ِلِ آبُؤُك @ فََقّدِ ما َتََك؟ َو قالَِت ال َمالئِكَُة : ما قَدَّ

لَُك قَرًضا* َوال ُتِلفوا كاُلًّ فَيَكوَن فَرًضا َعلَيُك .

    204    
َو مِن كاَلٍم لَه}  اكَن كَث ريًا ما ُيادي بِهِِ احَصابَه} 

ا العُرَجَة  زوا َرمِحَُكُ الُ@ فََقد نِدَي فيُك ِبلرَّحيِل* َو اَقوِلُّ َتَهَّ
ينا* َو انَقِلبوا بِصالِِح ما ِبَرَضتُِك مَِن الّزاِد* فَاِنَّ اَماَمُك  َعَ ادلُّ
 * َعَ الُوروِد  مَِن  بُدَّ  ال  َمهولًَة*  َموفًَة  َمنازَِل  َو  ـَكؤوًدا*  َعَقًَة 

 

َو الُووقِف ِعنَدها. 
ِ َمخالِِبا َّـكُم ب َِّة حَنَوُك دانِ يٌَة* َو اَكَن َو اعلَموا اَنَّ َمالِحَظ ال َمِن

 

 َو قَد نَِشبَت فيُك* َو قَد َدَهَمتُك فهيا مُفِظعاُت االُمورِ* َو مُعِضالُت 

 

ينا َو استَظِهروا ِباِد  عوا َعالئَِق ادلُّ )مُضِلعاُت( اَْملَحورِ؛ فََقّطِ
َّقويّْ )اَْآلِخَرِة(. الت

و قد مضي شي ء من هذا الكالم فيما تقدم، بخالف هذه الروايی .
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َ ريَ  ََّم بِهِِ َطلَحَة َو الزُّب َو مِن كاَلٍم لَه}  َك
ِتِما*  بَعَد َبعَتِهِِ ِبلِخالفَِة َو قَد َعَتا َعلَيِه مِن َتِك َمشَوَر

َو ااِلستِعانَِة يِف االُمورِ ِبِما 

لََقد نََقمتُا يَسريًا* َو اَرَجأمُتا كَث ريًا. اَ ال ُتِبان* اَيُّ َش ٍء ـكاَن 
َعلَيكُما  استَأَثُت  قَسِم{  اَيُّ  اَم  َعنهُ؟  َدفَعتُكُما  َحقٌّ  فيِه  لَكُما 
اَم  َعنهُ*  َضعُفُت  املُسِلمنَي  مَِن  اََحٌد  ِاَلَّ  َرفَعَه}  َحّقٍ  اَيُّ  اَم  ؟  بِهِِ
َرغبٌَة*  الِخالفَِة  يِف  يل  اكتَن  ما  اِل  َو  ببَه}؟@  اَخَطأُت  اَم  َجِهلتُه}* 
ُ مون  حَ َملت ِالهَيا*َو  َدوَعمُتون  َُّك  ِّْكن ل َو  ِاربٌَة*  الِواليَِة  يِف  َوال 
لَنا*  َوَضَع  ما  َو  اِل  ـِكتاِب  ِايلّْ  نََظرُت  ِايَلَّ  اَفَضت  فَلَّما   * َعَ
فَاقتََديُه}*    َِّبُّ  الن اسَتَّ  َما  َو  فَاـتَّبَعتُه}*  بِهِِ  ِبلُحِك  ان  اََمَ َو 

 

َوقََع  َوال  َغريِكُما*  َرأِي  َوال  َرأيِكُما*  ِالّْ  ّْلَِك  ذ يف  اَحتَج  فَلَم 
ُحكٌ َجِهلتُه} فَاَستَشريَكُما َو ِاخوان مَِن املُسِلمنَي؛ َو لَو ـكاَن 

ّْلَِك لَم اَرَغب َعنكُما* َوال َعن َغريِكُما. ذ
فيِه  ااََن  اَحُك  لَم  اٌَم  ّْلَِك  ذ فَاِنَّ  االُسَوِة*  اَمِ  مِن  ذَكَرمُتا  ما  اَّما  َو 
بِهِِ  جاءَ  ما  اتَنُما  َو  ااََن  َوَجدُت  بَل  ِمّن*  َهًوي  َولّيُه}  َوال  ِبَأيي* 
الُ  فََرَغ  قَد  َ ما  فِي ِالَيكُما  اَحتَج  فَلَم  ِمنهُ*  فُِرَغ  قَد    اِل  َرسوُل 
ِعندي  اِل*  َو  لَكُما*  فَلَيَس  ُحكَمه}*  فيِه  اَمضّْ  َو   * قَسِمهِِ  مِن 
 * نِبا َو قوُلبُِك ِايَل الَحّقِ . اََخَذ الُ بُِقول ا ُعتبّْ َوال لِغرَيِكُما يف هّْ
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بَ.  ُ الصَّ َو اهَلََمنا َو ِااّيُك

ّْي َجورًا  ّْي َحقًّا فَاَعاَن َعلَيِه* اَو َرا ُثمَّ قاَل : َرِحَم الُ َرُجً َرا

 . فََردَّه}* َو اكَن وَعاًن ِبلَحّقِ َعّْ صاِحِبهِِ

    206    
َو مِن كاَلٍم لَه}  َو قَد َسَِع وَقمًا مِن احَصابِهِِ

 يَُسبّوَن اَهَل الّشاِم ااَّيمَ َحرِبِم بِِصّفنَي 

َُّك لَو َوَصفُم اَعاهَلُم*  ِّْكن ِاّن اَكَرهُ لَُك اَن تـَكونا َسبّابنَي* َو ل
قُلُت  َو  العُذرِ*  يِف  اَبلََغ  َو  الَقوِل*  يِف  اَصَوَب  اكَن  حاهَلُم*  ذَكَرُت  َو 
َّ احِقن ِدماءاَن َو ِدماءَُه* َو اَصِلح ذاَت  ُ ِااّيُه مُ: اَْهللّْ َماكَن َسبُِّك 
ّْ يَعِرَف الَحقَّ مَن َجِهَل}*  م* َو اِهِه مِن َضاللَِتِهم* َحّ بَيِنا َو بَيِنِ

 . َ ِهَج بِهِِ َي َعِن الَغِّ َو العُدواِن مَن ل َو َيوَعِ

    207    
َو مِن كاَلٍم لَه}   يف بَعِض ااَّيِم ِصّفنَي 

ُع ِايَل احَلِب  َو قَد َراَي الَحَسَن انبَه}  يَتََسَّ

يَعِن  ـ  َذنِي  ِبّْ اَنَفُس  َّن  فَاِن ن*  هَيُدَّ ال  الغاُلمَ  ا  َ هّْ َعّن  مِلكوا  اِْ
الَحَسَن َو الحَُسنَي  ـ َعَ ال َموِت* لِئاَّل َيَقِطَع ِبِما نَسُل َرسوِل 

.  اِل
«مِن اَعلَي الَكالِم َو اَفَصِحه.(  ا الغاُلمَ َ مِلكوا َعّن هّْ )اَقوُل: َو َقوُله  »اِْ
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    208    

َ مَّا اضَطَرَب  َو مِن كاَلٍم لَه}  قالَه} ل
َعلَيِه احَصابُه} يف اَمِ الحُكوَمِة 

َنَكَتُكُ   ّْ َحّ  * اُِحبُّ ما  َعّْ  َمعَُك  اَمي  َيَل  لَم  َّه}  ِان النّاُس*  ا  َ اَيُّ
احَلُب* َو قَد* َو اِل* اََخَذت ِمنُك َو َتَكَت* َو ِهَ لِعَُدّوُِك اَنَُك. 
اَمِس  ـُكنُت  َو  َمأمورًا*  اليَومَ  فَاَصبَحُت  اَمريًا*  اَمِس  كُنُت  لَقَد 
َو لَيَس يل اَن  ا* فَاَصبَحُت اليَومَ َمِنيًّا* َو قَد اَحبَبُتُم البَقاءَ*  انِهً

امَِحلـَكُم َعّْ ما تَكَرهوَن .
    209    

َو مِن كاَلٍم لَه}  ِبلبََصِة*
ِثِّيِ  َو قَد َدَخَل َعَ العَالِء نِب زاِيِد{ الحار

ّْي َسعََة دارِهِِ قاَل :  َ ّما َرا ـ َو ُهَو مِن احَصابِهِِ ـ يَعوُده}* فَل

ِِّخَرِة  اال يِف  ِالهَيا  اتََن  َو  ينا*  ادلُّ يِف  ادّلارِ  ِه  ِ هّْ بِِسعَِة  تَصنَُع  كُنَت  ما 
فهيَا  تَقري  ِِّخَرَة؛  اال ِبَا  بَلَغَت  ِشئَت  ِان  بيَلّْ  َو  اَحَوَج؟  كُنَت 
ِحَم* َو تُطِلُع ِمنَا الحُقوَق مَطالِعَها* فَاِذا  يَف* َو تَِصُل فهيَا الرَّ الضَّ

ِِّخَرَة.  اتََن قَد بَلَغَت ِبَا اال
فقال له العالء: يا امير المؤمنين، اشكو اليك اخي عاصم بن زياد. قال: 

و ما له؟ قال: لبس العباءی َو تخلي عن الدنيا. قال :علي به. فلما جاء قال:

اَهلََك  َرِح مَت  .اَما  الخَبثُي  بَِك  اسَتهامَ  لََقِد   * نَفِسهِِ ُعَديَّ  اي 
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اِت* َو ُهَو يَكَرهُ اَن تَأخَُذها؟@  بّيِ َك؟@ اََتَي اَل اََحلَّ لََك الطَّ َو َودَلَ

ّْلَِك@ اتََن اَهَوُن َعَ اِل مِن ذ
قاَل: يا اَميَرال ُمؤمِنيَن، هذا اَنَت في ُخشوَنیِ َملَبِسَك َو ُجشوَبیِ َمأکَ لَِك!. قاَل: 

 ) لَحّقِ ِة العَدِل )اَْ َويََك* ِاّن لَسُت اَكتََن*  ِانَّ اَل تَعايلّْ فََرَض َعّْ اَئِ مَّ

 

ََّغ ِبلَفق ريِ فَقُره}  . روا اَنُفَسُهم بَِضعََفِة النّاِس* كَيال يَتَبَي اَن يَُقّدِ

     210    
َو مِن كاَلٍم لَه}  َو قَد َساَلَه} سائٌِل َعن اَحادثِي الِبَدِع*

: َو َعّا يف اَيِدي النّاِس مِِن اختاِلِف الخََبِ* فَقاَل 

انِسخًا  َو  كَِذًب*  َو  ِصقًا  َو  بِطاًل*  َو  َحقًّا  النّاِس  اَيِدي  يف  ِانَّ 

 

ا* َو ُمكًَما َو مُتَشاِبًا* َو ِحفًظا َو َوهًما.  َومَنسوخًا* َو عامًّا َو خاصًّ

 

خَطبيًا*  قامَ   ّْ َحّ  * َعهِدهِِ َعّْ    اِل  َرسوِل  َعّْ  كُِذَب  َولََقد 
ا  أ َمقعََده} مَِن النّارِ«. َو ِانَّ ًدا فَليَتََبوَّ َّ مُتَعَّمِ فَقاَل:»مَن ـَكَذَب َعَ

ااَتَك ِبلَحثِي اَربَعَُة رِجاٍل لَيَس هَلُم خاِمٌس: 
يََتاَثَُّم  ال  ِباِلسالِم*  مَُتَصنٌِّع  ِ الي ماِن*  ل مُظِهٌر  مُنافٌِق  َرُجٌل 

 

ًدا* فوََل َعِلَم النّاُس  ُج* يَكِذُب َعّْ َرسوِل اِل  مُتَعَّمِ َوال َيـََحرَّ
ُم قالوا:  ِّْكنَّ وقا وَقلَه}* َول َّه} مُنافٌِق اكِذٌب لَم يَقوَلا ِمنهُ* َو لَم يَُصّدِ اَن
صاِحُب َرسوِل اِل  َرآهُ* َو َسَِع ِمنهُ* َو لَِقَف َعنهُ* فَيَأخُذوَن 
ِ ما  * َو قَد اَخَبََك الُ َعِن املُنافِقنَي ِبا اَخَبََك* َو َوَصَفُهم ب بَِقولِهِِ
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عاِة  اللَِة* َو ادلُّ َِّة الضَّ وبا ِايلّْ اَِئ ُ مَّ بَقوا بَعَده}* فَتََقرَّ َوَصَفُهم بِهِِ لََك* ث
ُ االَعاَل* َوَجعَولُه )حَ َموله(  َّوُه ل ِايَل النّارِ ِبلّزورِ َو الُبتاِن* َفَ
َّ َما النّاُس َمَع املوُلِك  ينا* َو ِان ُحاّكمًا َعّْ رِقاِب النّاِس*فَاََكوا ِبِمُ ادلُّ

ينا* ِااّل مَن َعَصَم الُ* فَهّْذا اََحُد االَربَعَِة . َو ادلُّ
َفَِه َم   * َوجِههِِ َعّْ  َيَفظهُ  لَم  َشئيًا  اِل  َرسوِل  مِن  َسَِع  َرُجٌل  َو 
* َو يَقوُل:  د كَِذًب* فَُهَو يف يََديِه* َو َيويِه َو يَعَمُل بِهِِ فيِه* َولَم َيَعَمَّ
فيِه  َوِهَ  َّه}  اَن ال ُمسِلموَن  َعِلَم  فوََل   * اِل  َرسوِل  مِن  َسِعتُه}  اََن 

 

َّه} كَذّْلَِك َلَرفََضه}. لَم يَقوَلهُ ِمنهُ* َو لَو َعِلَم ُهَو اَن
نَهّْ  َّه}  ِان  َّ ُث  * بِهِِ يَأُمُ  َشئيًا    اِل  َرسوِل  مِن  َسَِع  اثلٌِث*  َرُجٌل  َو 
ُهَو َو  بِهِِ  اََمَ  ثُمَّ  َش ٍء*  َعن  َيهّْ  َسِعَه}  اَو  يَعلــَم*  ُهَوال  َو  َعنهُ* 

 

َّه} مَنسوٌخ  ال يَعلَمُ* فََحِفَظ ال َمنسوَخ* َولَم َيَفِظ النّاِسَخ* فوََل َعِلَم اَن
َّه} مَنسوٌخ لََرفَضوهُ.  لََرفََضه}* َو لَو َعِلَم املُسِلموَن ِاذ َسَعوهُ ِمنهُ اَن

مُبِغٌض   * َرسولِهِِ َعّْ  َوال  اِل*  َعَ  يـَكِذب  لــَم  راِبٌ*  َوآَخُر 
بَل  هَيِم*  لَم  َو    اِل  ِلَرسوِل  تَعظميًا  َو  اِل*  مَِن  َخوفًا  ِلكَِذِب 
فيِه  َيِزد  لَم  َسِعَه}*  ما  َعّْ  بِهِِ  فَجاءَ   * َوجِههِِ َعّْ  َسَِع  ما  َحِفَظ 

 

ال َمنسوَخ  َحِفَظ  َو   * بِهِِ فَعَِمَل  النّاِسَخ  فَُهَوَحِفَظ  ِمنهُ*  َيُقص  لَم  َو 
ََّب َعنهُ* َو َعََف الخاصَّ َو العامَّ*َو ال ُمحـَكَم َو ال ُمتَشابَِه*  فََجن

َفََضَع ُكَّ َش ٍء َموِضعَه}. 
فَكاَلمٌ  َوجهاِن:  لَه}  الكاَلمُ    اِل  َرسوِل  مِن  يَكوُن  اكَن  قَد  َو 
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ُسبحانَه}  الُ  َعَن  ما  يَعِرُف  ال  مَن  فَيَسَمعُه}  عامٌّ*  كاَلمٌ  َو   * خاصٌّ
َعّْ  ُهه}  ُيَّجِ َو  الّساِمُع*  فَيَحِمُلُ    اِل  َرسوُل  َعنّْ  ما  َوال   * بِهِِ
. َو لَيَس ُكُّ  * َو ما َخَرَج مِن اَجِلِِ ِ َمعناهُ* َو ما قُِصَد بِهِِ َغريِ َمعِرفٍَة ب
ّْ ِان اكنا  احَصاِب َرسوِل اِل  مَن اكَن يَساَلُه} َو يَستَفِهُمه}* َحّ
يَسَمعوا*   ّْ َحّ   فَيَساَلَه}  الّطارُِئ*  َو  االَعايِبُّ  ييَج ءَ  اَن  ِبّوَن  يَلُ
فَهِّْذهِِ  َحِفظتُه}.  َو  َعنهُ  َساَلتُه}  ِااّل  َش ءٌ  ّْلَِك  ذ مِن  يب  يَ ُمرُّ  ال  اكَن  َو 

ُوجوهُ ما َعلَيِه النّاُس يِف اختاِلفِِهم* َو ِعلَلِ ِهــم يف رِواايِتِم .

     211    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

َجعََل  اَن   * َصنعَتِهِِ لَطائِِف  بَديِع  َو   * َجَبوتِهِِ اقتِدارِ  مِِن  اكَن  َو 

 

يَبًَسا جاِمًدا*  ال ُمتَقاِصِف*  ال ُمَتاِكِ  لّزاِخِر  (اَْ ليَ ّمِ )اَْ  مِن ماِء البرَحِ 
ارتِتاقِها*  بَعَد  َساواٍت  َسبَع  فََفََقها  اَطباقًا*  ِمنهُ  َفَطَر  ثُمَّ 
ا  َيِمُلَ اَرًضا  اَريسّْ  َو   . هِِ  َحّدِ َعّْ  قاَمت  َو   * ِبَمِهِِ فَاتَسَسـَكت 
 * اِلَمِهِِ (* قَد ذَلَّ  ِ ل ُمَسرجَّ )اَْ   ُ ال ُمَسرخَّ الَقمقامُ  َو  ال ُمثعَنرِجُ*  االَخرَضُ 

 

. َو َجبََل َجميَدها*  * َو َوقََف الجاري ِمنهُ لِخَشيَتِهِِ َو اَذَعَن هِلَيبَتِهِِ
َو نُشوزَ مُتوِنا َو اَطواِدها* فَاَرساها يف َماسهيا* َو اَلَزَمها قَراراِتا* 
فََمَضت رُؤوُسا يِف اهَلواِء* َو َرَست اُصوهُلا يِف املاِء* فَاَنََد ِجباهَلا 
َمواِضِع  َو  اَقطارِها  مُتوِن  يف  وَقاِعَدها  اَساَخ  َو  هِلا*  ُسو َعن 
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اَنصاِبا* فَاََشَق قاِلهَلا* َو اَطاَل اَنشازَها* َو َجعََلا ل ِالَرِض ِعاًدا* 
َو اَرَّزَها فهيا اَواتًدا؛ فََسكَنَت َعّْ َحَركَِتا مِن اَن مَتيَد ِبَهِلا* اَو 
اَمَسـَكها  مَن  فَُسبحاَن  َمواِضِعها.  َعن  َتوَل  اَو  ِبِمِلا*  تَسيَخ 
بَعَد َمَوجاِن ِمياِهها* َو اَجََدها بَعَد رُطوبَِة اـَكنافِها* فََجَعَلا 
يرَجي*  ال  راكٍِد   ٍّ ليُّجِ برَحٍ  َفَق  فِراًشا*  هَلُم  بََسَطها  َو  ِمهاًدا*  لِخَلِقهِِ 

 

َ مخُُضهُ الغَمامُ  يُح العَواِصُف* َو ت َو قائِ ٍم ال يَسي* تُكَرـِكُرهُ الّرِ
ِ َمن َيشّْ  «.  ّْلَِك لَِعبَةً ل وارُِف؛ » ِانَّ يف ذ الَّ

   212    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

الجاِئَرِة*  َغريَ  العاِدلََة  َمقالنََتَا  َسَِع  ِعباِدَك  مِن  َعبٍد  ا  امَيُّ  َّ ُ اَْهللّْ

 

هَلا  َسِعهِِ  بَعَد  فَايَبّْ  ينا*  ادلُّ َو  ادّلنِي  يِف  ال ُمفِسَدِة  َغريَ  املُصِلَحَة  َو 
فَاِاّن  ديَِك.  ِازعازِ  َعن  ااِلبطاءَ  َو  تَِك*  نـُصَر َعن  ُّكوَص  الن ِاالَّ 
َعلَيِه  نَستَشِهُد  َو  َشاَدةً*  الّشاِهنَي  اـَك َبَ  اي  َعلَيِه  نَستَشِهُدَك 
َعن  ال ُمغن  بَعُد  اتََن   َّ ُث َساواتَِك*  َو  اَرَضَك  اَسكَنتَه}  ما  َجيَع 

 . ِِّخُذ لَه} بَِذبنِهِِ * َو اال هِِ نَِص

     213  
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

الواِصفنَي*  ِ َمقاِل  ل لغالِِب  اَْ املَخولقنَي*  َشبَِه  َعن   ِّ اَلِ ِلِ  لَحمُد  اَْ
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َعن  تِهِِ  زِعَّ ِباَلِل  َوالباِطِن  ِلّاِظرنَي*  تَدب ريِهِِ   بِعَجائِ ِب    لّظاِهِر اَْ
ِعلٍم  َوال  ِدايٍد*  از اَل  َو  اـكتِساٍب  باَِل  لعالــِِم  اَْ منَي*  ال ُمتََوّهِ فِكِر 
ي  اَْلَّ َضمريٍ*  َوال  َرِويٍَّة  باِل  االُمورِ  لَِجميِع  رِ  ل ُمَقّدِ اَْ  مُستَفاٍد* 

لـَيلٌـ*  َيرَهُقه}  َوال  ِبالَنارِ*  يَستَض ءُ  َوال  لــَُم*  الظُّ تَغشاهُ  ال 

 

َوال يرَجي َعلَيِه َنارٌ ؛ لَيَس ِادراكُه} ِباِلبصارِ* َوال ِعلُمه} ِبالِخبارِ. 
ااِلصِطفاِء*  يِف  َمه}  قَدَّ َو  ياِء*  ِبلّضِ :اَرَسَل}  النبي  ذکر  في  منها  و 

عوبََة*  الصُّ بِِه  ََّل  ذَل َو  ال ُمغالَِب*  بِِه  ساَوَر  َو  ال َمفاتَِق*  بِِه  فََرتََق 

 

الَل َعن مَينٍي َو ِشاٍل . ّْ َسََّح الضَّ َل بِِه احُلونََة* َحّ َو َسَّ

     214    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

ًدا  ُمَمَّ اَنَّ  اََشُد  َو  فََصَل*  َحـَكمٌ  َو  َّه} َعدٌل َعَدَل*  اَن اََشُد  َو 
َّما نََسَخ الُ الخَلَق فِرقَتنَِي َجعََل}  * ُك َعبُده} َو َرسولُه}* َو َسّيُِد ِعباِدهِِ

َب فيِه فاِجٌر . يف َخريِِهما* لَم يُسِهم فيِه عاِهٌر* َوال َضَ
َدعاِئَم*  ِلَحّقِ  َو  اَهاًل*  ِلخرَيِ  َجعََل  قَد  ُسبحانَه}  اَل  ِانَّ  َو  ااَل 

 

ُسبحانَه}  اِل  مَِن  وَعاًن  طاَعٍة   ِ
ُكّ ِعنَد  لَُك  ِانَّ  َو  ِعَصًما؛  َعِة  ِلّ َو 

مِلـُكتٍَف*  كِفاءٌ  فيِه  االَفِئَدَة.  يُثَبُِّت  َو  االَلِسنَِة*  َعَ  يَقوُل 

 

َو ِشفاءٌ ل ُِمشتٍَف. 
َمصونَه}*  يَصونَن  ِعلَمه}*  املُستَحَفظنَي  اِل  ِعباَد  اَنَّ  اعلَموا  َو 
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َِّة*  ِبل َمَحب َياَلوَقَن  َو  ِبلِوالَيِة*  َيَواَصولَن  ُعيونَه}.  وَن  يَُفرّجِ َو 

 

يَُة*  يٍَّة* ال تَشوُبُمُ الّر َو يَتَساوَقَن بـَِكأٍس َرِويٍَّة* َو يَصُدروَن ِبِ
ّْلَِك َعَقَد َخلَقُهم َو االَخقَُهم* فَعَلَيِه  َوال تُسُِع فهِيمُ الغبيَُة. َعّْ ذ
 * يُنتيَقّْ البَذرِ  كَتَفاُضِل  فـَكانا  َيَواَصولَن*  بِهِِ  َو  َن*  َيَحاوّب

محيُص.  بَهُ التَّ ليُص* َو َهَّ هُ الَّ * قَد َمـيَّزَ فـَُيؤَخُذ ِمنهُ َو يُليقّْ
ِلها*  ُحول قَبَل  قارَِعًة  ليـَحَذر  َو  بَِقوهِلا*  كَراَمًة  اُمٌؤ  فَليَقَِل 

 

ّْ يَستَبِدَل  * يف َمزِنٍل َحّ * َو قَليِل مُقاِمهِِ َولنَيُظِر اُمٌؤ يف قَصريِ ااَّيِمهِِ
 . * َو َمعارِِف مُنتََقِلِِ لِهِِ ِ ُمتََحوَّ بِهِِ َمزِناًل* فَليَصنَع ل

ُيديِه*  مَن  ََّب  َتَن َو  هَيديِه*  مَن  اَطاَع  َسلـيٍم*  قٍَل  ِلي  فَطويبّْ 

 

ه}* َو بَدَر  ه}* َو طاَعِة هاٍد اََمَ َ الَمِة ِبََصِ مَن بَصَّ َو اَصاَب َسبيَل السَّ
َّوبََة*  َو تُقَطَع اَسبابُه}* َو استَفََح الت اهلُديّْ قَبَل اَن تُغلََق اوَبابُه}* 

 

بيِل.  َي َنَج السَّ َو اَماَط الَحوبََة؛ فََقد اُقـيَم َعَ الطَّريِق* َو ُهِ

    215    
َومِن  ُدعاٍء لَه} اكَن يَدوع بِهِِ كَثًرا

َعّْ  َمرضوًب  َوال  َوالَسقًما*  َمّيًِتا  يب  يُصِبح  لَم  ي  الَّ ِلِ  لَحمُد  اَْ
داِبي*  َمقطوًعا  َوال  َعيَل*  ِبَسَوِا  َمأخوذًا  َوال  بِسوٍء*  عُ رويق 

 

ا َعن دين* َوال مُنِكًرا ِلَريّب* َوال مُستَوِحًشا مِن اميان* َوال ُمتَدًّ

 

ًب بِعَذاِب االَُمِم مِن قَبيل. اَصبَحُت َعبًدا   َوال مُلتَبًِسا َعقيل* َوال مُعَذَّ
 



264

الـخطب   ) 216 (
َة يل* َوال اَستَطيُع  َّ َوال ُحجَّ ُ َعَ ِ ًما لِنَفس . لََك احُلَّ َممولاًك ظال

َ ِن .  َّيِقَ ِااّل ما َوقَي َ ن* َوال اَت اَن آخَُذ ِااّل ما اَعَطي
اَو  ُهاَك*  يف  اَِضلَّ  اَو  ِغناَك*  يف  اَفتَِقَر  اَن  بَِك  اوَعذُ  ِاّن   َّ ُ اَْهللّْ
َّ اجعَل نَفس  ُ لََك.اَْهللّْ اُضامَ يف ُسلطانَِك* اَو اُضَطَهَد َو االَُم 
مِن  عُها  َتَتِ َوديعٍَة  َل  اَوَّ َو  كَرائِم*  مِن  َت َتُِعها  كَرميٍَة  َل  اَوَّ
َّ  ِااّن نَعوذُ بَِك اَن نَذَهَ َعن وَقلَِك* اَو  ُ َودائِِع نِعَِمَك ِعنِدي. اَْهللّْ
ي جاءَ مِن  َ نِبا اَهواُؤان دوَن اهلَُدي الَّ اَن نُفََتَ َعن ديَِك* اَو َتاَب

ِعنِدَك.

     216    
 َو مِن خُطبٍَة لَه}  خََطَبا بِِصّفنَي 

اَّما بَعُد* فََقد َجعََل الُ ُسبحانَه} ل َعلَيُك َحقًّا وِباِليَِة اَمِك* 
ي يل َعلَيك* فَالَحقُّ اَوَسُع االَشياِء  َّ مَِن الَحّقِ ِمثُل الَّ َو لَُك َعَ
اُصِف* ال يرَجي اِلََحٍد ِااّل َجريّْ  َّواُصِف* َو اَضيَُقها يِف النتَّ يِف الت
يرَجَِي  اَن  اِلََحٍد  اكَن  لَو  َو  لَه}.  َجريّْ  ِااّل  َعلَيِه  يرَجي  َوال  َعلَيِه* 
؛  َخلِقهِِ دوَن  ُسبحانَه}  ِلِ  خالًِصا  ّْلَِك  ذ لاَكَن  َعلَيِه*  يرَجَِي  َوال  لَه} 
 * ِ ما َجَرت َعلَيِه ُصوُف قَضائِهِِ

* َو لِعَدلِهِِ يف ُكّ تِهِِ َعّْ ِعباِدهِِ لُِقدَر
َجعََل  َو  يُطيعوهُ*  اَن  الِعباِد  َعَ  َحقَّه}  َجعََل  ُسبحانَه}  َّه}  ِّْكن َول
مَِن  ُهَو  ِبا  عًا  َتَسُّ َو  ِمنهُ*  اًل  تََفضُّ َّواِب  الث مُضاَعَفَة  َعلَيِه  َجزاءَُه 
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ال َمزيِد اَهُل} . 

النّاِس  لِبَعِض  ُحقوقَا{افَتََضها  ُحقوقِهِِ  مِن  ـ  ُسبحانَه}  ـ  َجعََل   َّ ُث
بَعًضا*  بَعُضها  يِجُب  َو  ُوجوِهها*  يف  َتاَكفَاُ  فََجعََلا  بَعٍض*  َعّْ 
ُسبحانَه}ـ  ـ  افَتََض  َما  اَعَظمُ  َو  ِبَعٍض.  ِااّل  بَعُضها  يُستَوَجُب  َوال 
َعَ  ِعيَِّة  الرَّ َحقُّ  َو  ِعيَِّة*  الرَّ َعَ  الوايل  َحقُّ  الحُقوِق  تِلَك  مِن 
* فََجعََلا نِظامًا  ٍ

ـ ُسبحانَه} ـ لُِكٍّ َعّْ ُكّ الوايل؛ فَريَضٌة فََرَضَها الُ 
ِعيَُّة ِااّل بَِصالِح الُوالِة*  م* َو زِعًّا دِليِِهم . فَلَيَست تَصلُُح الرَّ اِلُلفَ ِتِ
ِعيَُّة ِايَل الوايل  ِعيَِّة* فَاِذا اَدَِّت الرَّ َوال تَصلُُح الُوالةُ ِااّل ِبستِقاَمِة الرَّ
َمناِهُج  قاَمت  َو  بَيَنُم*  الَحقُّ  زَعَّ  َحقَّها  ِالهَيا  الوايل  اَدَّي  َو  َحقَّه}* 
َنُ* فََصلََح  ادّلنِي* َو اعتََدلَت َمعالِمُ العَدِل* َو َجَرت َعّْ اَذالهِلَا السُّ
ولَِة* َو يَئَِست مَطاِمُع االَعداِء .  بِذّْلَِك الزَّماُن* َو ُطِمَع يف بَقاِء ادلَّ
ختَلََفت  ِِه* اِْ ِعيَُّة والهَِيا* اَو اَجَحَف الوايل ِبَِعيَّ َو ِاذا َغلَبَِت الرَّ
ااِلدغاُل   َ ـكَ ُث َو  الَجورِ*  َمعالِمُ  َظَهَرت  َو  َمُة*  الَكِ نُهالَِك 
َلِ  ُعّطِ َو   * ِبهَلويّْ فَعُِمَل   * َنِ السُّ َماجُّ  ُتِـَكت  َو  ادّلنِي*  يِف 
لِعَظـيِم  يُستَوَحُش  فاَل  ُّفوِس*  الن ِعلَُل  ـكَ ُثَت  َو  االَحاكمُ* 

 

االَبارُ*  تَِذلُّ  فَُهناِلَ  فُِعَل.  بِطٍل  لِعَظـيِم  َوال  َل*  ُعّطِ َحّقٍ 

 

َو تَِعزُّ االَشارُ* َو تَعُظمُ َتِعاُت اِل ُسبحانَه} ِعنَد الِعباِد . فَعَلَيُك 
َّعاُوِن َعلَيِه. فَلَيَس اََحٌد ـ َو ِاِن اشتَدَّ  ّْلَِك* َو ُحسِن الت اُصِح يف ذ ِبلنتَّ
َعّْ رَِض اِل ِحرُصه}* َو طاَل يِف العََمِل اجِتاُده} ـ ِباِلٍغ َحقَقَة 
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ِّْكن مِن واِجِب ُحقوِق اِل  َما الُ ُسبحانَه} اَهُل} مَِن الّطاَعِة لَه} . َول

 

ِاقاَمِة الَحّقِ  َّعاُوُن َعّْ  ِ َمبلَِغ ُجهِده* َو الت ب َّصيَحُة  َعّْ ِعباِدِه الن
َمت  بَيَنُم . َو لَيَس اُمٌؤ ـ َو ِان َعُظَمت ىِف الَحّقِ َمزِنلَتُه}* َو تََقدَّ
 * هِِ َحّقِ مِن  الُ  ََّلُ  مَح ما  َعّْ  يُعاَن  اَن  بَِفوِق  فَضيلَتُه}ـ  ادّلنِي  يِف 

 

ُّفوُس* َو اقتََحَمتهُ العُيوُن ــ  لن ( اَْ َو اَل اُمٌؤ ــ َو ِان َصغََّرتهُ )اَصغََرتهُ
ّْلَِك اَو يُعاَن َعلَيِه .  بِدوِن اَن يُعنَي َعّْ ذ

فاجابه  رجل من اصحابه بكـالم طويل، يكثر فيه الثناء عليه، و يذکر 

 : سمعه و طاعته له؛ فقال

* َو َجلَّ َموِضعُه}  ِانَّ مِن َحّقِ مَن َعُظَم َجُل اِل ُسبحانَه} يف نَفِسهِِ
ّْلَِك ـ ُكُّ ما ِسواهُ* َو ِانَّ اََحقَّ مَن  * اَن يَصغَُر ِعنَده} ـ لِِعَظِم ذ مِن قَلِبهِِ
َ َمن َعُظَمت نِعَمُة اِل َعلَيِه* َو لَُطَف ِاحسانُه} ِالَيِه*  ل لَِك  اكَن كَذّْ
َّه} لَم تَعُظم نِعَمُة اِل َعّْ اََحٍد ِاالَّ ازداَد َحقُّ اِل َعلَيِه ِعَظًما.  فَاِن

 

ــم  َو ِانَّ مِن اَسخَِف حاالِت الُوالِة ِعنَد صاِلِح النّاِس اَن يَُظنَّ ِبِ
ُحبُّ الَفرخِ* َو يَضَع اَُمُه َعَ الِكِب. 

ااِلطراءَ*  اُِحبُّ  اَّن  َظنُِّك  يف  جاَل  يَكوَن  اَن  كَِرهُت  َوقَد 

 

اَن  اُِحبُّ  كُنُت  لَو  َو  كَذّْلَِك*  ـ  اِل  ِبَمِد  ـ  لَسُت  َو  اِء؛  الثَّ اتِساَع  َو 
ّْلَِك لََتـَكتُهُ احِنطاًطا ِلِ ُسبحانَه} َعن َتاُوِل ما ُهَو اََحقُّ  يُقاَل ذ

ايِء. بِهِِ مَِن العََظَمِة َو الِكِب
َّ ِبَميِل َثاٍء*  اءَ بَعَد الباَلِء* فاَل تُثنوا َعَ َّ َما استَحيَل النّاُس الثَّ ب َو رُ
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لبَِقَِّة( يف  )اَْ َِّقَِّة  ِالَيُك مَِن الت اِلِخراج نَفس ِايَل اِل ُسبحانَه} َو 

 

ُحقوٍق لَم اَفُرغ مِن اَداِئا* َو فَرائَِض ال بُدَّ مِن ِامضاِئا* فاَل تَُكِّمون 

 

ِعنَد  بِهِِ  ُيََحفَُّظ  ِ ما  ب ِمّن  َتََحفَّظوا  َوال  الَجباِبَةُ*  بِِه  َّمُ  تـُكَ ل ِبا 
اَهِل الباِدَرِة* َوال ُتالِطون ِبل ُمصانَعَِة* َوال تَُظنّوا يِبَ استِثقااًل يف 
َّه} مَِن استَثَقَل الَحقَّ اَن  َحّقٍ قيَل يل* َو اَل الِتاَس ِاعظاٍم لِنَفس؛ فَاِن

يُقاَل لَه} اَِو العَدَل اَن يُعَرَض َعلَيِه اكَن العََمُل ِبِما اَثَقَل َعلَيِه . 
نَفس  يف  لَسُت  فَاِّن  بِعَدٍل*  ةٍ  َمشَوَر اَو   * ِبَّقٍ َمقالٍَة  َعن  تَكُّفوا  فاَل 
مِن  الُ  يَكيِفَ  اَن  ِااّل  ِفعيل*  مِن  ّْلَِك  ذ آمَُن  َوال  اُخِطَئ*  اَن  بَِفوِق 
ِلَرّبٍ  َممولكوَن  َعبيٌد  اتَنُم  َو  ااََن  ا  فَاِنَّ ِمن*  بِهِِ  اَملَُك  ُهَو  ما  نَفس 

 

ال َربَّ َغريُه} ؛ مَيِلُك ِمنّا ما ال َنِلُك مِن اَنُفِسنا* َو اَخَرَجنا ِمّما كُنّا 
اَعطااَن  َو   * ِبهلُديّْ اللَِة  الضَّ بَعَد  فَاَبَدلَنا  َعلَيِه*  َصلَحنا  ما  ِايلّْ  فيِه 

البَصريََة بَعَد العَمّْ . 

     217    
 {َو مِن كاَلٍم لَه

قََطعوا  قَد  ُم  فَاِنَّ ؛  اَعاَنُم  مَن  َو  يٍش  قَُر َعّْ  اَستَعديَك  ِاّن   َّ ُ اَْهللّْ
كُنُت  َحقًّا  مُنازََعت  َعّْ  اَجَعوا  َو  ِاانيئ*  َواـَكَفؤوا  َرِحم* 
يِف  َو  تَأخَُذه}*  اَن  الَحّقِ  يِف  ِانَّ  ااَل   : قالوا  َو  َغريي*  مِن  بِهِِ  اَويلّْ 
فَاِذا  فَنََظرُت  ًفا.  مُتَاَّسِ مُت  اَو  َمغمومًا*  فَاصِب  مُتنَعَه}*  اَن  الَحّقِ 
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ِبِم  فََضنتَُن  َب ت؛  اَهَل  ِااّل  مُساِعٌد*  َوال  ذابٌّ  َوال  رافٌِد*  يل  لَيَس 
جا*  الشَّ َعَ  ييق  ر َجِرعُت  َو   * الَقذيّْ َعَ  فَاَغَضيُت  ال َمنـِيَّ ِة  َعِن 

 

مِن  ِلَقِل  آلــََم  َو  العَلَقِم*  مَِن  اََمَّ  َعّْ  الغَيِظ  كَظِم  مِن  َصَبُت  َو 
فارِ .  َوخِز الّشِ

هاهنا  ذکرته  َاناّي  ااِل  متقدمی،  خطبی  اَثناء  في  الكالم  هذا  مضي  قد  و 

الختالف الروايتين . 

     218    
 ِِبِه َو مِن كاَلٍم لَه}  يف ِذكِر الّساِئنَي ِايَل البََصِة حِلَ

َعّْ  َو   * يََديَّ يف  ي  الَّ املُسِلمنَي  بتَِي  خُّزاِن  َو  ُعّايل  َعّْ  فََقِدموا 

 

َكَِمَتُم*  َّتوا  فََشت َبعَت؛  َعّْ  َو  طاَعت  يف  ُم  ـكُ لُّ ِمٍص*   اَهِل 
َّ َجاَعَتُم* َو َوبَثوا َعّْ شيعَت* فََقوَلا طائَِفًة ِمنُم  َو اَفَسدوا َعَ
اَل  لَقُوا   ّْ َحّ ِبا  فَضاَروبا  اَسيافِِهم*  َعّْ  َعّضوا  طائَِفٌة  َو  َغدرًا؛ 

صاِدقنَي . 

     219    
َ ّما َمَّ بَِطلَحَة نِب َعبِداِل  َو مِن كاَلٍم لَه}  ل

ِن نِب َعتّاِب نِب اَُسيٍد َو ُهما قَتيالِن َيمَ الَجَمِل :  َو َعبِد الرَّمحّْ

كُنُت  لََقد  اِل  َو  اَما  يًا.  َغ املـَكاِن  َذا  ِبّْ ٍد  ُمَمَّ اوَب  اَصبََح  لََقد 
َوتي  اَدَركُت  الكَواكِِب.  بُطوِن  َتَ  قَتيلّْ  يٌش  قَُر تَكوَن  اَن  اَكَرهُ 
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اَتلَعوا  لََقد  جُ َمَح*  بَن  اَعياُن  اَفلََت ن  َو  َمناٍف*  َعبِد  بَن  مِن 

اَعناقَُهم ِايلّْ اَمٍ لَم يَكونا اَهَل} َفُقِصوا دونَه} . 

     220    
 {َو مِن كاَلٍم لَه

ّْ َدقَّ َجليُل}* َو لَُطَف َغليُظه}*  قَد اَحيا َعقَل}* َواَماَت نَفَسه}*َحّ
بيَل*  َو َبََق لَه} الِمٌع كَث ريُ الَبِق* فَاَبَن لَهُ الطَّريَق* َو َسلََك بِِه السَّ
ثَبَتَت  َو  ااِلقاَمِة*  دارِ  َو  الَمِة*  السَّ بِب  ِايلّْ  االوَباُب  تَدافَعَتهُ  َو 
استَعَمَل  ِ َما  ب الّراَحِة*  َو  االَمِن  قَرارِ  يف  بََدنِهِِ  بُِطَمأنينَِة  رِجهُ 

َّه} .  قَلبَه}* َو اَرضّْ َرب

     221    
 {َو مِن كاَلٍم لَه

ُ ال َمقاِبَ «: اي لَه} َمامًا  ّْ زُرُت َّـكاُثُ* َحّ ُ الت قالَه َبعَد تاِلَوتِه »اهَلاُك

ما اَبعََده}@ َو زَورًا ما اَغَفَل}@ َو خََطًرا ما اَفَظعَه}@ لََقِد استَخوَلا ِمنُم 
اَفَبِ َمصارِِع  بَعيٍد.  َماكٍن  مِن  َتاَوشوُه  َو  )مَُذّكٍِر(*  ـِكٍر  مُدَّ اَيَّ 
ِمنُم  عوَن  َيَتِ َياَكَثوَن؟  اهَلليكّْ  بِعَديِد  اَم  يَفرَخوَن؟  آبِئِم 
اََحقُّ  ِعَبًا  يَكونا  اَلَن  َو   . َسكَنَت  َحَراكٍت  َو  َخَوت*  اَجساًدا 
ٍَّة اَحيجّْ مِن اَن  ل ًا؛ َو اَلَن هَيبِطوا ِبِم َجناَب ِذ مِن اَن يَكونا مُفرََخ
وبا  َضَ َو  العَشَوِة*  ِبَبصارِ  ِالهَِيم  نََظروا  لَقَد  ةٍ.  زِعَّ َمقامَ  ِبِم  يَقوموا 



270

الـخطب   ) 221 (
ايرِ  ادّلِ تِلَك  َعَصاِت  استَنَطقواَعنُم  لَِو  َو  َجهالٍَة*  مَغَرِة  يف  ِمنُم 
ُضاّلاًل؛  االَرِض  يِف  ذبََهوا  لَقالَت:  الخالِيَِة*  الرُّوبِع  َو  الخاِويَِة* 
تَستَنِبتوَن  َو  هاِمِهم*  يف  تََطؤوَن  ُجّهااًل*  اَعقاِبِم  يف  ذََهتبُم  َو 
َخرَّوبا؛  َ ما  فِي تَسكُنوَن  َو  لََفظوا*  َ ما  فِي َتتَعوَن  َو  اَجساِده*  يف 
اُولّْئـِكُم  َعلَيُك.  َوَنائُِح  وَباٍك  بَيَنُم  َو  بَينَُك  االاَّيمُ  َا  ِانَّ َو 
الِعّزِ*  َمقاِومُ  هَلُم  اكتَن  نَي  اَْلَّ َمناِهِلُكُ؛  فُّراُط  َو  غاَيُِك*  َسلَُف 
بُطوِن  يف  َسلَكوا  ُسَوقًا  َو  مُولـًكا  لَفرخِ*  اَْ )ِجلباُب(  َحلَباُت  َو 
الَبزَِخ َسبياًل )َطريًقا( ُسلَِّطِت االَرُض َعلهَِيم فيِه* فَاـََكَل مِن 
َب مِن ِدماِئِم ؛ فَاَصبَحوا يف فََجواِت قُبورِِه َجاًدا  لُحوِمِهم* َو َشِ
االَهواِل*  ُوروُد  يُفِزُعُهم  ال  يَجدوَن؛  ال  ِضمارًا  َو  َيموَن*  ال 
َوال يزَحُُنُم َتَكُُّر االَحواِل* َوال َيِفولَن ِبلرَّواِجِف* َوال يَأذَنَن 
ا  ِانَّ َو  َيرُضوَن*  ال  ُشوًدا  َو  يُنتََظروَن*  ال  غُيًَّبا  ِلَقواِصِف. 
َعهِدِه*  طوِل  َعن  ما  َو  فَافَتوَقا*  ِّالفًا  ا َو  َّتوا*  فَتََشت َجيعًا  اكنا 

 

ُسقوا  ُم  ِّْكنَّ ل َو  ِدايرُُه*  ت  َصمَّ َو  اَخبارُُه*  يَت  َعِ م*  ِ َمَّلِ بُعِد  َوال 
ِبحَلـَكاِت  َو  َصَمًما*  مِع  ِبلسَّ َو  َخَرًسا*  ُّطِق  ِبلن لَتُم  بَدَّ َكًسا 

َفِة َصعيّْ ُسباٍت.  لّصِ رِتاِل( اَْ ُم يِف ارِتاِل )اِْ ُسكوان* فـََكاَنَّ
بَيَنُم  يَ َتاَوروَن. بَِليَت  )اَحياءٌ( ال  َو اَِحبّاءُ  َّسوَن*  َيَاَن جرياٌن ال 
َوحيٌد  فَُكُُّهــم  االِخاِء*  اَسباُب  ِمنُم  انَقَطعَت  َو  َّعارُِف*  الت ُعَا 

 

ٍل َصباًحا*  ءُ* ال َيَعاَرفَن لِلَ َو ُه َجيٌع* َو ِباِنِ اهَلرجِ َو ُه االَِخّ
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َوال لَِنارٍ َمساءً؛ اَيُّ الَجيَدنِي َظعَنوا فيِه اكَن َعلهَِيم َسَمًدا. 

آايِتا  مِن  َراَوا  َو  خافا*  ِمّما  اَفَظَع  دارِِه  اَخطارِ  مِن  شاَهوا 
َمبالَِغ  فاَت  َمباءَةٍ  ِايلّْ  هَلُم  ت  مُدَّ الغاَيَ نِي  فَِكتَا  روا*  ِمّما قَدَّ اَعَظَم 
بِِصَفِة  لَعَـّيوا  ِبا  َيِطقوَن  اكنا  فوََل  الرَّجاِء؛  َو  لَفوِت(  )اَْ  الخَوِف 
يَت آاثَرُه* َو انَقَطعَت اَخبارُُه* ما شاَهوا َو ما عاَيوا. َولَِئ َعِ

 

لََقد َرَجعَت فهِيم اَبصارُ الِعَبِ* َوَسِعَت َعنُم آذاُن العُقوِل* َوتََكَّموا 
* َوَخَوِت  َّواِضُ ُّطِق* فَقالوا: َكََحِت الُوجوهُ الن مِن َغريِ ِجهاِت الن
* َو تاَكءََدان ضيُق ال َمضَجِع*  َّواِعمُ* َو لَبِسنا اَهامَ الِبيلّْ االَجسامُ الن

 

موُت؛فَان َمَحت  َو َتاَرثَا الَوحَشَة* َو َتـَكََّمت َعلنَيَا الرُّوبُع الصُّ
َمساكِِن  يف  طالَت  َو  ُصَوراِن*  َمعارُِف  َتَكََّرت  َو  اَجساِدان*  َماِسُن 

ََّسعًا.  د مِن كَرٍب فََرًجا* َوال مِن ضيٍق مُت الَوحَشِة ِاقاَمنُتا؛ َو لَم جَنِ
قَِد  َو  لََك*  الِغطاِء  َمجوُب  َعنُم  كُِشَف  اَو  بِعَقِلَك*  َّلَتُم  َمث فوََل 

 

اَبصارُُهم  اكتََحَل  َو  فَاستـَكَّت*  ِبهَلواّمِ  اَساُعُهم  ارتَسَخَت 
َو تََقطَّعَِت االَلِسنَُة يف اَفاِهِهم بَعَد ِذالقَِتا*  اِب فَخََسَفت*  ِبلتُّ
 ِ
ُكّ يف  عاَث  َو  يَقَظِتا*  بَعَد  ُصورِِه  يف  الُقولُب  َهَمَدِت  َو 

ِالهَيا*  ِّفَِة  اال ُطُرَق  َل  َسَّ َو  ََّجها*  َس بيًِل  َجديُد  ِمنُم  جارَِحٍة 
مُستَسِلماٍت فاَل اَيٍد تَدفَُع* َوال قوُلٌب تََجُع. لََراتََي اَشجاَن قوُلٍب* 
مَغَرةٌ  َو  َ ِقُل*  تَنت ال  حاٍل  ِصَفُة  فَظاَعٍة   ِ

ُكّ يف  هَلُم  ُعيوٍن*  اَقذاءَ  َو 

 

ال َتَجيل. 
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ينا  َ ِت االَرُض مِن زَعِي َجَسٍد* َو ايَنِق لَوٍن* اكَن يِف ادلُّ فـََكم اََك
 * ُحزنِهِِ ساَعِة  يف  ورِ  ِبلسُّ َُّل  َيَعَل َشٍَف@  َرببَي  َو  َتٍَف*  َغِذيَّ 

 

 * َعيِشهِِ بِغَضاَرِة  ًّا  َضن  * بِهِِ َنَلَت  مُصبَيٌة  ِان  وَلِة  السَّ ِايَل  يَفَزُع  َو 

 

ينا َو تَضَحُك ِالَيِه  . فَبَينا ُهَو يَضَحُك ِايَل ادلُّ َو َشحاَحًة بَِلِوهِِ َو لَِعِبهِِ
هُر بِهِِ َحَسكَه} َو نََقَضِت االاَّيمُ  يف ِظّلِ َعيٍش غَفوٍل* ِاذ َوِطَئ ادلَّ
يَعِرفُه}*  ال  َبٌّ  فَخالََطه}  كَثٍَب*  مِن  الُحتوُف  ِالَيِه  نََظَرت  َو  وُقاهُ* 
اكَن  ما  آنََس  ِعلٍَل*  فََتاُت  فيِه  ت  َ َتدَلَّ َو  ُده}*  َيِ اكَن  ما   ٍّ َه نيَِجُّ  َو 
ِبلقاّرِ*  الحاّرِ  تَسكنِي  مِن  االَِطبّاءُ  َدهُ  وَعَّ اكَن  ما  ِايلّْ  فََفِزَع   . بِِصحَّتِهِِ

 

َك  ِدٍ ِااّل ثَوََّر َحراَرةً* َوال َحرَّ ِد ِبلحاّرِ* فَلَم يُطِفئ ِبار ِ َوترَحيِك البار
ِ ُممازٍِج لِتِلَك الطَّبائِِع ِااّل اََمدَّ  َج ُبوَدةً* َو اَل اعتََدَل ب ِباّرٍ ِااّل َهَّ
ُِّل}* َو ذََهَل مَُمّرُِضه}* َو تَعااي اَهُل}  ّْ فََتَ مُعَل ِمنا ُكَّ ذاِت داٍء؛ َحّ
َو َتازوَعا دونَه}  * َوَخِرسواَعن َجواِب الّسائِلنيَ َعنهُ*  بِِصَفِة دائِهِِ
ِاايَب  هَلُم  مَُمّنٍ  َو   * بِهِِ مِلا  ُهَو  يَقوُل:  فَقائٌِل  يَكتُونَه}.  َخَبٍ  َشيِجَّ 
 . قَبِلِِ مِن  املاضنَي  ايَُس  يَُذّكُِرُه   * فَقِدهِِ َعّْ  هَلُم   ٌ مَُصّبِ َو   * عافَِيِهِِ
ِاذ  َِّة*  االَِحب َتِك  َو  ينا*  ادلُّ فِراِق  مِن  َجناٍح  َعّْ  كَذّْلَِك  ُهَو  فَبَينا 
يَبَِست  َو   * فِطنَتِهِِ َنافُِذ  َت  فَتـََح ريَّ  * غَُصِصهِِ مِن  لَه} عارٌِض  َعََض 
 * ّدِهِِ َر فَه} فيََعَّ َعن  . فـََكــم مِن مُِهــّمٍ مِن َجوابِهِِ َعَ لِسانِهِِ رُطوبَُة 

 

اَو  ُمه}*  يُعَّظِ اكَن  كَبريٍ  مِن  َعنهُ*  فَتَصامَّ  َسِعَه}  بَِقلِبهِِ  مُؤلــٍِم  ُدعاٍء  َو 
َصغريٍ اكَن َيمَحُه}. َو ِانَّ ِلَموِت لَغََمراٍت ِهَ اَفَظُع مِن اَن تُستَغَرَق 
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ينا . بِِصَفٍة* اَو تَعتَِدَل َعّْ ُعقوِل اَهِل ادلُّ

     222    
 {َو مِن كاَلٍم لَه

ُح لَه} فهيا ِبلغُُدّوِ َو اآلصاِل* رِجاٌل ال تُلهِيم  قاله عند تالوته »يَُسّبِ

كَر  ِتاَرةٌ َوال َبٌع َعن ِذكِر اِل «: ِانَّ اَل ُسبحانَه} َو تَعايلّْ َجعََل اّلِ
العَشَوِة*  بَعَد  بِهِِ  ُتِصُ  َو  الَوقَرِة*  بَعَد  بِهِِ  تَسَمُع  ِلُقولِب*  ِجءً 

 

ِّالُؤه}ـ يِف الُبَهِة بَعَد  َو َتقاُد بِهِِ بَعَد ال ُمعانََدِة* َو ما َبَِح ِلِ ـ زَعَّت ا
ََّمُهم  َك َو  فِكِرِه*  يف  انجاُه  ِعبادٌ  الفَ َتاِت*  اَزماِن  يف  َو  الُبَهِة* 
االَساِع  َو  االَبصارِ  يِف  يََقَظٍة  نِبورِ  فَاستَصبَحوا  م.  ُعقوهِلِ ذاِت  يف 
َِّة  االَِدل ِ َمزِنلَِة  ب َمقاَمه}*  فَن  ُيَّوِ َو  اِل*  ِباَّيِم  يَُذّكِروَن  االَفئَِدِة*  َو 
َطريَقه}*  ِالَيِه  دوا  مَحِ الَقصَد  اََخَذ  مَن  لُقولِب(.  )اَْ الَفوَلاِت  يِف 
الطَّريَق*  ِالَيِه  ذَّموا  ِشااًل  َو  مَينيًا  اََخَذ  مَن  َو  َّـجاِة*  ِبلن وهُ  بَشَّ َو 

 

لُماِت*  الظُّ تِلَك  َمصابَح  لَِك  كَذّْ اكنا  َو  اهَللَكَِة*  مَِن  روهُ  َحذَّ َو 

 

ُباِت .  ََّة تِلَك الشُّ َو اَِدل
ينا بََداًل* فَلَم تَشغَُلم ِتاَرةٌ َوال َبٌع  كِر اَلَهاًل اََخذوهُ مَِن ادلُّ ِ ّلِ َو ِانَّ ل

 

اِل  َماِرِم  َعن  ِبلزَّواِجِر  هَيتِفوَن  َو  الَحياِة*  ااَّيمَ  بِهِِ  يَقَطعوَن  َعنهُ* 
* َو َيَهوَن َعِن  َ ِمروَن بِهِِ يف اَساِع الغافِلنَي* َو يَأُموَن ِبلِقسِط َو يَأت
ِِّخَرِة َوُه  ينا ِايَل اال َّ ما قََطعُوا ادلُّ ال ُمنكَِر َو يَتَناَهوَن َعنهُ. فـََكاَن
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اَهِل  غُيوَب  لَعوا  اطَّ َّ َما  فـََكاَن ّْلَِك*  ذ َوراءَ  ما  فَشاَهوا  فهيا* 
ِعداِتا*  َعلهَِيم  الِقاَمُة  َحقََّقِت  َو  فيِه*  ااِلقاَمِة  طوِل  يف  الَبزَِخ 
َيَي  ال  ما  َيَوَن  ُم  اَكَنَّ  ّْ َحّ ينا*  ادلُّ اِلَهِل  ّْلَِك  ذ ِغطاءَ  فَكََشفوا 
َّلَتُم لِعَقِلَك يف َمقاِوِمِهمُ  النّاُس* َو يَسَمعوَن ما ال يَسَمعوَن. فوََل َمث
م*  املَحموَدِة* َو َمالِِسِهمُ ال َمشهوَدِة* َو قَد نََشوا َدواونَي اَعاهِلِ
ِبا  اُِموا  كَبريَةٍ  َو  ـُكّلِ َصغريَةٍ  اَنُفِسِهم َعّْ  مِلُحاَسبَِة  فََرغا  َو 
َّولا ثَِقَل اَوزارِِه  وا َعنا*  اَو ُنوا َعنا فََفرَّطوا فهيا* َو مَح فََقصَّ
ُظهوَرُه* فََضعُفوا َعِن ااِلستِقالِل ِبا* فَنََشجوا نَشيًجا* َو َتاَووبا 
اَعالمَ  َلَراتََي  اعِتاٍف؛  َو  نََدٍم  َمقاِم  مِن  ِم  ّبِ َر ِايلّْ  يَِعّجوَن  حَنبيًا* 
َّلَت َعلهَِيمُ  َ زَن ت َو  ِبِمُ ال َمالئِكَُة*  ي* َو َمصابَح ُدًج* قَد َحفَّت  ُهً

 

ت هَلُم َمقاِعُد الكَراماِت*  ماِء* َواُِعدَّ كنيَُة* َوفُتَِحت هَلُم اوَباُب السَّ السَّ
َد  مَحِ َو  َسعهَيُم*  فََرِضَ  فيِه*  َعلهَِيم  الُ  لََع  طَّ اِْ َمقاٍم(   ( َمقعٍَد  يف 
 * فَضِلِِ ِايلّْ  فاقٍَة  َرهاِئُ  اُوزِ.  الَّ َروَح  بُِدعائِهِِ  موَن  َيَ نَسَّ َمقامَُهم؛ 
* َجَرَح طوُل االيَسّْ قوُلَبُم* َو طوُل الباُكِء  ٍَّة لِعََظَمتِهِِ ل َو اُساريّْ ِذ
ُعيوَنُم. لُِكِّ بِب َرغبٍَة ِايَل اِل ِمنُم يٌَد قارَِعٌة )فارغة(* يَساَلوَن 
فَحاِسب  الّراِغبوَن.  َعلَيِه  َييُب  َوال  املَناِدُح*  يِه  دَلَ تَضيُق  ال  مَن 

َُك.  نَفَسَك لِنَفِسَك* فَاِنَّ َغريَها مَِن االَنُفِس هَلا َحسيٌب َغري
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     223    
 {َو مِن كاَلٍم لَه

اَدَحُض   :» الكَرمِي  ِبَبَِّك  َغََّك  ما  ااِلنساُن  َا  اهَيُّ »اي  تالوته  عند  قاله 

 . ٍّ َمعِذَرةً* لََقد اََبَح َجهالًَة نِبَفِسهِِ ًة* َو اَقَطُع مُغَت َمسؤوٍل ُحجَّ
ََّسَك اََك َعّْ ذبَنَِك* َو ما َغََّك ِبَبَِّك* َو ما اَن ا ااِلنساُن* ما َجرَّ َ اي اَيُّ

 

َنَمتَِك  مِن  لَيَس  اَم  بوُلٌل*  دائَِك  مِن  اَما  نَفِسَك؟  ِبَلـََكِة 
َتَي  َّ ما  فَلَُرب ؟  َغريَِك  مِن  َتَحمُ  ما  نَفِسَك  مِن  َتَحمُ  اَما  يََقَظٌة؟ 
ُ ِمضُّ  ي ِبَلٍَم  املتُبيَلّْ  َتَي  اَو   *{ فَتُِظلَّ مِس  الشَّ َحّرِ  مِن  الّضايِحَ 
َعّْ  َك  َ َجلَّ َو  دائَِك*  َعّْ  ََك  َصبَّ فَما  لَه}@  َرمحًَة  فََتيك  َجَسَده} 
ازََعُّ  ِهَ  َو  نَفِسَك  َعّْ  الباُكِء  َعِن  زَعّاَك  َو  )َمصاِئَِك(*  مُصابَِك 
قَد  َو  نِقَمٍة*  َباِت  َخوُف  ِقُظَك  ي ال  كَيَف  َو  َعلَيَك@  االَنُفِس 
@ فَتَداَو مِن داِء الفَ تَِة يف قَلِبَك  ِ َمعاصيِه َمداِرَج َسَطواتِهِِ َتَرَّطَت ب
مُطيعًا*  ِلِ  كُن  َو  ِبََقَظٍة*  انِظِرَك  يف  الغَفَلِ  كََري  مِن  َو   بِعَزي َمٍة* 
َّل يف حاِل َتَلّيَك َعنهُ ِاقبالَه} َعلَيَك* يَدوعَك  َ َمث َو بِِذكِرهِِ آنًِسا. َو ت

 . * َو اتََن مُتََوّلٍ َعنهُ ِايلّْ َغريِهِِ ُدَك بَِفضِلِِ * َو َيَغَمَّ ِايلّْ َعفِوهِِ
َضعيٍف  مِن  َتاَضعَت  َو  )اَحكََمه}(@  اَكَرَمه}  ما  ّيٍ  وَقِ مِن  فَتَعايلّْ 
َسعَِة  يف  َو  مُقمٌ*  ِستِهِِ  كَنَِف  يف  َواتََن   @ َمعِصَيِهِِ َعّْ  اَجَراََك  ما 
بَل  ِستُه}*  َعنَك  َيتِك  لَم  َو  فَضَل}*  مَينَعَك  فَلَم   . ٌ مُتََقّلِ فَضِلِِ 
ٍَة  َسئّيِ اَو  لََك*  ُيِدُثا  نِعَمٍة  يف  َعنٍي  مَطِرَف  لُطِفهِِ  مِن  َتُل  لَم 
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اََطعتَه}@  لَو  بِهِِ  َُّك  َظن فَما  َعنَك.  يَِصفُها  بَِليٍَّة  اَو  َعلَيَك*  يَسُتُها 
ِة* مُتَوازِينَِي يِف  َِّفَقنِي يِف الُقوَّ َفَة اكتَن يف مُت ِه الّصِ ِ َو اي مُ اِل لَو اَنَّ هّْ
َل حاِكٍ َعّْ نَفِسَك بَِذممِي االالَخِق* َو َمساِوِئ  الُقدَرِة* لَكُنَت اَوَّ
ّْـِكنـ ِبَا اغَتَرَت*  ل َو  ينا َغَّتَك*  َما ادلُّ َو َحقًّا اوَقُل؛  االَعاِل. 
َو لََقد اكَشَفَك الِعظاِت* َو آذتََنَك َعّْ َسواٍء. َو لَِهَ ِبا تَِعُدَك مِن 
اََصُق  تَِك*  ُقوَّ يف  َّقُص(  لن )اَْ َّقِص  الن َو  سِمَك*  ِبِ الباَلِء  ُنوِل 

 

ِعنَدَك  هَلا  انِصٍح  لَُربَّ  َو  تَغُرََّك.  اَو  تـَكِذبََك  اَن  مِن  اَويفّْ  َو 
ايرِ الخاِويَِة  ٌب. َو لَِئ تََعرَّفَتا يِف ادّلِ َمٌ َو صاِدٍق مِن َخَبِها مُكَذَّ مُتَّ

 

َموِعَظتَِك  باَلِغ  َو  تَذك ريَِك*  ُحسِن  مِن  ا  َدنَّ ِ
َلَ الخالـِيَ ِة*  وبِع  الرُّ َو 

َيَض  لَم  مَن  دارُ  َولَنِعَم   . بَِك  حـيِح  الشَّ َو  َعلَيَك*  يفِق  الشَّ  ِ ِ َمـَح لَّ ب
 ُ ينا َغًدا ُه عَداءَ ِبدلُّ . َو ِانَّ السُّ نا َماَلًّ ِبا دارًا* َو َمَلُّ مَن لَم ُيَّطِ

اهلاروِبَن ِمنَا اليَومَ. 
بُِكِّ  َولَِحَق  الِقاَمُة*  ا  ِباَلئِِلَ َوَحقَّت  الّراِجَفُة*  َرَجَفِت  ِاذا 
 * طاَعتِهِِ اَهُل  مُطاٍع  بُِكِّ  َو  َعبََدتهُ*  َمعبوٍد  بُِكِّ  َو  اَهُل}  مَنَسٍك 
فَلَم يَُج يف َعدلِهِِ َو قِسِطهِِ َيَمئٍِذ َخرُق بََصٍ يِف اهَلواِء* َوال َهمُس 

 

ٍة َيمَ ذاَك داِحَضٌة* َو َعالئِِق  * فََك ُحجَّ هِِ قََدٍم يِف االَرِض ِااّل ِبَّقِ
بِهِِ  تَثبُُت  َو  ُعذرَُك*  بِهِِ  يَقومُ  ما  اَمَِك  مِن   َّ فَترََح مُنَقِطعٌَة@  ُعذرٍ 
ُحجَّتَُك* َو خُذ ما َييقّْ لََك ِمّما ال َتيقّْ لَه}؛ َو تَيَسَّ لَِسَفِرَك؛ َو ِش 

َّشمريِ . اِة ؛ َو ارَحل مَطاَي الت َبَق انلَّ
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     224    
 {َو مِن كاَلٍم لَه

عداِن مَُسهًَّدا* اَو اَُجرَّ يِف االَغالِل  َو اِل اَلَن اَبتَي َعّْ َحَسِك السَّ
ِ ًما  ظال الِقاَمِة  َيمَ  َرسولَه}  َو  اَل  اَليَق  اَن  مِن  ِايَلَّ  اََحبُّ  ًدا*  مَُصفَّ
اََحًدا  اَظِلمُ  كَيَف  َو  الحُطاِم*  مَِن  لَِش ٍء  غاِصبًا  َو  الِعباِد*  لِبَعِض 
ُحولهُلا؟@  یّْ  الثَّ يِف  يَطوُل  َو  قُفوهُلا*  الِبيلّْ  ِايَل  يُسُِع  لِنَفٍس 

 

َو اِل لََقد َراتَُي َعقاًل َو قَد اَملََق َحَّ اتَساَحن مِن ُبُِّك صاًعا* 
َّ ما  اَن عورِ* غُبَ االَلواِن مِن فَقِرِه* ـَكَ َو َراتَُي ِصبيانَه} ُشعَث الشُّ
الَقوَل   َّ َعَ َر  كَرَّ َو  مَُؤّكًِدا*  عاَوَدن  َو  ِبلِعظِلِم*  ُوجوُهُهم  َدت  ُسّوِ
قِياَده}  َِّبُع  اَت َو  دين*  اَبعُه}  اَّن  فََظنَّ  َسيع*  ِالَيِه  فَاَصغَيُت  ّدًِدا*  ُمَ
َ ِبَ  َّ اَدنَيُتا مِن ِجسِمهِِ لِيَعت مُفارِقًا َطريَقت* فَامَحَيُت لَه} َحديَدةً* ُث
ُُق(مِن  َ ِمها* َو اكَد اَن َيَتَِق )يرَخ ِبا* فََضجَّ َضجيَج ذي َدنٍَف مِن اَل
َحديَدةٍ  مِن  اَتَِئُّ  َعقُل@  اي  َّواِكُ*  الث تَك  ثَِكَ لَه}:  فَقُُل  ميَسِمها* 
 @ لِغََضِبهِِ َجبّارُها  ها  َسرَجَ انرٍ  ِايلّْ  ُّن  ترَُج َو   * ِلَِعِبهِِ ِانساُنا  امَحاها 
ّْلَِك طارٌِق َطَرقَنا  اَتَِئُّ مَِن االَذيّْ َوال اَِئُّ مِن لًَظ؟@ َو اَعَُب مِن ذ
اَو  َحيٍَّة  ِبيِق  نَت  ُعِ ا  اَكَنَّ َشنِئُتا*  َمعجونٍَة  َو  ِوعاِئا*  يف  ِبَلفوفٍَة 
َعلنَيا  َّمٌ  مُرَح لَِك  فَذّْ ؟  قٌَة  َصَ اَم  زاَكةٌ*  اَم  ِصَلٌ*  اَ  فَُقُل:  قَيِئها* 
يٌَّة . فَُقُل: َه ِبلَتَك  ا َهِ ِّْكنَّ اَهَل البتَِي. فَقاَل: ال ذا َوال ذاَك* َو ل
ٍَّة*  ِجن ذو  اَم  اتََن  اَُمَتٌِط  َدَعن؟  ِلَ اَتَيتَن  اِل  دنِي  اََعن  اهَلبوُل@ 
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َعّْ  اَفالكِها*  َتَ  ِبا  بعََة  السَّ االَقالميَ  اُعطيُت  لَو  اِل  َو  ُ؟  َترُج اَم 
فَعَلتُه}*  ما  ةٍ  َشعريَ )َخلَمَة(  ُجَل  اَسلُُبا  َنَلٍ  يف  اَل  اَعيِصَ  اَن 

 

تَقَضُمها.  َجراَدةٍ  فَِم  يف  َوَرقٍَة  مِن  اَلَهَوُن  ِعندي  ُديناُك  ِانَّ  َو 

 

العَقِل*  ُسباِت  مِن  ِبِل  نَعوذُ   @ َتيقّْ ال  ةٍ  َلَّ َو   * يَفنّْ َولِنَعـيٍم   ٍّ ِ
ِلَ ما 

 

َو قُبِح الزَّلَِل. َو بِهِِ نَستَعنُي .

     225    
 {َو مِن ُدعاٍء لَه

ِباِلقتارِ*  جاِهَ  )تبتذل(  َتُذل  َوال  ِبليَسارِ*  َوجه  ُصن   َّ ُ اَْهللّْ
َخلِقَك*  ِشاَر  اَستَعِطَف  َو  )زفدك(*  رِزقَِك  طالِب  فَاَسَتزَِق 

 

َو اتُبيَلّْ ِبَمِد مَن اَعطان* َو اُفتََتَ بَِذّمِ مَن َمنَعَن* َو اتََن مِن َوراِء 
ِ َش ٍء قَديٌ «. 

ََّك َعّْ  ُكّ ّْلَِك ُكِّهِِ َويِلُّ ااِلعطاِء َو ال َمنِع؛ » ِان ذ

     226    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

دارٌ ِبلباَلِء َمفوفٌَة* َو ِبلغَدرِ َمعروفٌَة* ال تَدومُ اَحواهُلا* َوال يَسلَمُ 
َمذمومٌ*  فهيا  لعَيُش  اَْ فٌَة*  ِ مُتََصّ اتراٌت  َو  ُمتَِلَفٌة*  اَحواٌل  ُنّاهُلا. 

 

مُسَتَدفٌَة*  اَغاٌض  فهيا  اَهُلا  ِانَّما  َو  َمعدومٌ*  ِمنا  االَماُن  َو 
َتمهِيم بِِسهاِمها* َو تنُفهِيم ِبِماِمها. 

َسبيِل  َعّْ  ينا  ادلُّ ِه  ِ هّْ مِن  فيِه  اتَنُم  ما  َو  َُّك  اَن اِل  ِعباَد  َواعلَموا 
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ِمنُك اَعارًا* َواَعََر ِدايرًا*  ن اكَن اَطَوَل  ِممَّ َمضّْ قَبلَُك*  مَن قَد 
راكَِدةً*  رِيُحُهم  َو  هاِمَدةً*  اَصواُتُــم  اَصبََحت  آاثرًا؛  اَبعََد  َو 

 

فَاستَبَدلوا  عافِيًَة.  آاثرُُه  َو  خالِيًَة*  ِدايرُُهم  َو  بلِيًَة*  اَجساُدُه  َو 
االَحجاَر  َو  خوَر  اَْلصُّ ال ُمَمهََّدِة*  النَّارِِق  َو  ال ُمَشيََّدِة*  ِبلُقصورِ 
اخَلاِب  َعَ  بُِنَ  قَد  َّت  ل اَْ َة*  املُلَحَ ال اّلِطئََة  الُقوَر  َو  ََّدَة*  ال ُمَسن
ساكُِنا  َو  مُق َتٌِب*  ا  فََمَحلُّ نِباُؤها؛  اِب  ِبلتُّ ُشّيَِد  َو  فِناُؤها* 
مُتَشاِغلنَي*  فَراٍغ  اَهِل  َو  موِحشنَي*   ٍ َمَلَّ اَهِل  بنََي  مُغَتٌِب* 

 

ما  َعّْ  الجرياِن*  َتاُصَل  َيَواَصولَن  َوال  ِبالَوطاِن*  يَستَأنِسوَن  ال 
َتاُورٌ*  بَيَنُم  يَكوُن  كَيَف  َو  ادّلارِ.   ِ

ُدُنّ َو  الِجوارِ*  قُرِب  مِن  بَيَنُم 

 

 @ يّْ * َو اََكَتُمُ الَجناِدُل َو الثَّ َو قَد َطَحَنُم بَِكـكَ ِلِ الِبيلّْ
ّْلَِك ال َمضَجُع*  اَن قَد ِصُت ِايلّْ ما صاروا ِالَيِه* َو ارَتَنَُك ذ َوـَكَ
االُمورُ*  بُِكُ  َتاَهت  لَو  بُِك  فَكَيَف  املُستَوَدُع.  ّْلَِك  ذ ُك  َضمَّ َو 

 

ِايَل  رُّدوا  َو  اَسلََفت*  ما  نَفٍس  ُكُّ  َتول  »نُهالَِك  الُقورُ؛  بُعِثَِت  َو 
* َو َضلَّ َعنُم ما اكنا يَف َتوَن«.  ُ الَحّقِ اِل َموالُه

     227    
 {َو مِن ُدعاٍء لَه

ِبلِكفايَِة  َواَحرَضُُهم  اِلَولِيائَِك*  اآلنِسنَي  آنَُس  ََّك  ِان  َّ ُ اَْهللّْ
َعلهَِيم  ِلُع  تَطَّ َو  ِهم*  َساِئِ يف  تُشاِهُُه  َعلَيَك.  ِلُمتََوـّكِ لنَي 
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َمكشوفٌَة*  لََك  فَاَسارُُه  ِهم.  بَصاِئِ َمبلََغ  تَعلَمُ  َو  ِه*  َضماِئِ يف 

 

َو قوُلُبُم ِالَيَك َملوفٌَة. ِان اَوَحَشتُمُ الغُربَُة آنََسُهم ِذكُرَك* َو ِان 
بَِك*  )اَْاِلستِخاَرِة(  ااِلستِجاَرِة  ِايَل  لََجؤوا  املَصاِئُ  َعلهَِيمُ  َّت  ُصب

ِعلًما ِبَنَّ اَزِمََّة االُمورِ  ِبَِدَك* َو َمصاِدَرها َعن قَضائَِك. 
َطِلبَت*  َعن  هُت(  )َعِ َعيُت  اَو  َمساَلَت*  َعن  فَِههُت  ِان   َّ ُ اَْهللّْ
ّْلَِك نِبُكٍر  َّن َعّْ َمصالِح* َو خُذ بَِقيبل ِايلّْ َماِشدي* فَلَيَس ذ فَُدل
َّ امِحل َعّْ َعفِوَك*  ُ مِن ِهاايتَِك* َوال ِبِدٍع مِن كِفاايتَِك. اَْهللّْ

َوال َتِمل َعّْ َعدلَِك.

     228    
َو مِن كاَلٍم لَه}  يف َمعنّْ َسلماَن الفاريِِسِّ

ََّة*  ن ِلِ باَلءُ )باِلُد( فاُلٍن* فَلََقد وَقَّمَ االََوَد* َو داَوي العََمَد* َو اَقامَ السُّ
َخريَها*  اَصاَب  العَيِب*  قَليَل  َّوِب*  الث نيَِقَّ  ذََهَ  الِفنََة.  ََّف  َخل َو 

 

. َرَحَل َو َتـََكُهم  هِِ َّقاهُ ِبَّقِ َو َسبََق َشَّها. اَّديّْ ِايَل اِل طاَعتَه}* َو ات

 

* َوال يَستَيِقُن ال ُمهتَدي.  بٍَة* ال هَيتَدي ِبَا الّضالُّ يف ُطُرٍق مُتََشّعِ

     229    
َو مِن كاَلٍم لَه}  يف َوصِف َبعَتِهِِ ِبلِخالفَِة 

مَ ِمثُل} ِبَلفاٍظ ُمتَِلَفٍة   َو قَد تََقدَّ

 َّ َعَ تَداكَكُت   َّ ُث فََقَضُتا*  َمَددمُتوها  َو  فَكََففُها*  يَدي  بََسطُت  َو 



281

الـخطب   ) 230 (
َّعُل*  تَداكَّ ااِلبِِل اهلمِي َعّْ ِحياِضها َيمَ ِورِدها* َحَّ انَقَطعَِت الن
م  عيُف* َو بَلََغ مِن ُسورِ النّاِس بِبَيعَِتِ َو َسَقَط الّرِداءُ* َو ُوِطَئ الضَّ
َج ِالهَيَا الكَبريُ* َو َتاَمَل حَنَوَها  غريُ* َو َهَ ِااّيَي اَِن اتبََهَج ِبَا الصَّ

ت ِالهَيَا الِكعاُب.  العَليُل* َو َحَسَ

     230    
 {َو مِن خُطبٍَة لَه 

ِ َملَكٍَة* 
فَاِنَّ تَقَوي اِل ِمفاُح َسداٍد* َو ذَخريَةُ َمعاٍد* َو ِعتٌق مِن ُكّ

ُتاُل  َو  اهلارُِب*  َيُجو  َو  الّطالُِب*  َيَجُح  ِبا  َهلَكٍَة.   ِ
ُكّ مِن  جَناةٌ  َو 

عاءُ يُسَمُع*  َّوبَُة َتَفُع* َو ادلُّ . فَاعوَلا َو العََمُل ُيفَُع* َو الت الرَّغاِئُ
ِيٌَة.  َو الحاُل هاِدئٌَة* َو االَقالمُ جار

خالًِسا.  َمواًت  اَو  حابًِسا*  ًضا  َمَ اَو  انكًِسا*  ُعًُرا  ِبالَعاِل  بِدروا  َو 
واتُِك* َو مُباِعُد ِطّياتُِك.  رُ َشَ اتُِك* َو مُكَّدِ فَاِنَّ املَوَت هاِدمُ َلّ
َغريُ   ٌ واِت َو  َمغولٍب*  َغريُ  قِرٌن  َو  )َمجوٍب(*  َمبوٍب  َغريُ   ٌ زاِئ
ََّفُك َغائُِل}* َو اَقَصَدتُك  مَطولٍب. قَد اَعلََقُك َحبائُِل}* َو تَكَن
َعدَوتُه}*  َعلَيـكُم  َتابَعَت  َو  َسطَوتُه}*  فيُك  َعُظَمت  َو  َمعابُِل} 

 

َو قَلَّ َعنُك بَنَوتُه}. فَيوِشُك اَن تَغشاُك َدواج ُظلَِلِِ َواحتِدامُ 
ِارهاقِهِِ   ُ اَلمي َو   * َسـَكراتِهِِ َغاش  َو   * مَغَراتِهِِ َحناِدُس  َو   * ِعلَِلِِ
َ ـَكاَن قَد ااَتُك  ؛ ف * َو ُجشوبَُة َمذاقِهِِ (* َو ُدُجوُّ ِاطباقِهِِ )اَزهاقِهِِ
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ِّاثَرُك* َوَعطََّل  يَُّك* َو فَرََّق نَِديَُّك* َو َعيّفّْ ا بَغتًَة فَاَسـَكَت جَنِ
خاّصٍ  مَحـيٍم  بنََي  ُتاثَُك*  يَقتَِسموَن  ُوّراثَُك*  بَعََث  َو  ِدايَرُك* 

 

َِّخَر شاِمٍت لَم يََجع.  لَم َيَفع* َو قَربٍي َمزحوٍن لَم مَينَع* َو ا
ِد يف  َوُّ * َو ااِلستِعداِد* َو التَّ ِ َهُّ ِ َوااِلجِتاِد* َواتلَّ فَعَلَيُك ِبلِجّ
ينا كَما َغَّت مَن اكَن قَبلَُك مَِن  َُّكُ الَحياةُ ادلُّ ن َمزِنِل الّزاِد. َوال تَغُرَّ
نَي احتَلَبوا ِدرََّتا* َو اَصاوبا  االُمَِم املاِضيَِة* َو الُقروِن الخالِيَِة* اَْلَّ
َمساكُِنُم  اَصبََحت  َو  َتا*  ِجدَّ َواَخلَقوا  َتا*  ِعدَّ اَفنَوا  َو  َتا*  ِغَّ
َيِفولَن َوال  ااَتُه*  مَن  يَعِرفَن  ال  مريااًث.  اَمواهُلُم  َو  اَجدااًث* 

 

مَن باَكُه* َوال ُيبيوَن مَن َدعاُه. 
ا َغّداَرةٌ َغّاَرةٌ َخدوٌع* مُعِطيٌَة َمنوٌع* مُلبَِسٌة  ينا فَاِنَّ فَاحَذرُوا ادلُّ

َنوٌع* ال يَدومُ َرخاُؤها* َوال َيَقض َعناُؤها* َوال َيكُُد باَلُؤها. 
ينا َو لَيسوا مِن اَهِلا*  ومنها في صفی الزهاد: اكنا وَقمًا مِن اَهِل ادلُّ

ولا فهيا ِبا ُيِصوَن* َو بَدروا  فـَكانا فهيا كََمن لَيَس ِمنا* َعِ
ِِّخَرِة*  اال اَهِل  َظهراَن  بنََي  اَبداُنــُم   ُ تََقلَّ َيَذروَن*  ما  فهيا 

 

ِاعظامًا  اََشدُّ  ُه  َو  اَجساِدِه  َموَت  موَن  يُعَّظِ ينا  ادلُّ اَهَل  َيَوَن  َو 
مِلَوِت قوُلِب اَحياِئِم. 
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     231    

 َو مِن خُطبٍَة لَه}  خََطَبا بِذي قارٍ* َو ُهَو 
لَجَمِل«: هٌ ِايَل البََصِة* ذَكََرَها الواقِِديُّ يف كِتاِب »اَْ مُتََوّجِ

دَع* َو َرتََق  * فَلَمَّ الُ بِِه الصَّ ََّغ رِساالِت َربِّهِِ * َو بَل فََصَدَع ِبا اُِمَ بِهِِ
العَداَوِة  بَعَد  االَرحاِم*  ذَِوي  بنََي  مَل  الشَّ بِِه  ََّف  اَل َو  الَفَق*  بِِه 

غاِئِ القاِدَحِة يِف الُقولِب.  دورِ* َو الضَّ ِة يِف الصُّ الواِغَ

     232    
ََّم بِهِِ َعبَد اِل نَب زََمعََة*  َو مِن كاَلٍم لَه}  َك

َّه} قَِدمَ َعلَيِه يف الِخفَتِهِِ  ّْلَِك اَن * َو ذ َو ُهَو مِن شيعَتِهِِ
:  يَطُلُ ِمنهُ مااًل* فَقاَل

َجُل  َو  ِلُمسِلمنَي*  يَفءٌ  ُهَو  ا  ِانَّ َو  لََك*  َوال  يل  لَيَس  املاَل  ا  َ هّْ ِانَّ 
ِهم*  )َحُل( اَسيافِِهم* فَاِن َشِكَتُم يف َحرِبِم اكَن لََك ِمثُل َحّظِ

َو ِااّل فََجناةُ اَيدهِيم ال تَكوُن لِغرَيِ اَفاِهِهم. 

     233    
  {َو مِن كاَلٍم لَه

امنَتََع*  ِاذَا  الَقوُل  يُسِعُدهُ  فاَل  ااِلنساِن*  مَِن  بَضعٌَة  الِّساَن  ِانَّ  َو  ااَل 
بَت  تَنَشَّ فنيا  َو  الكاَلِم*  اَلَُماءُ  ِااّن  َو  ََّسَع.  ات ِاذَا  ُّطُق  الن ُ مِهُلُ  ي َوال 
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لَت غُصونُه}.  ُعوقُه}* َو َعلنَيا َتَدَّ

قَليٌل*  ِبلَحّقِ  فيِه  القائُِل  زَماِن{  يف  َُّك  اَن الُ  َرمِحَُكُ  َواعلَموا 
دِق َكيٌل* َو ال اّلزِمُ ِلَحّقِ ذَليٌل. اَهُل} مُعتَِكفوَن  َوالِّساُن َعِن الّصِ
شاِئُُهم  َو  عارِمٌ*  فَتاُه  ااِلدهاِن*  َعَ  مُصَطِلحوَن  الِعصياِن*  َعَ 
مُ َصغريُُه كَبريَُه*  آِثٌ* َو عامِلُُهم مُنافٌِق* َو قارُِنُم مُماِذٌق. ال يُعَّظِ

ُم فَق ريَُه.  َوال يَعوُل َغنِ هيُّ

     234    
 {َو مِن كاَلٍم لَه

روي ذعلب اليماني عن احمد بن قتيبی، عن عبد اهلل بن يزيد، عن مالك 

بن دحيی، قال: کنا عند اميرالمؤمنين ، و قد ذکر عنده اختالف الناس 

فقال: 

َسبَِخ  مِن  فِلَقًة  اكنا  ُم  اَنَّ ّْلَِك  ذ َو  م*  طي ِنِ َمباِدُئ  بَيَنُم  فَرََّق  ا  ِانَّ
قُرِب  َحَسِب  َعّْ  فَُهم  َسِلا*  َو  ُتبٍَة  َحزِن  َو  َعذِبا*  َو  اَرٍض 
الرُّواِء  فَتامُّ  َيَفاَوتَن؛  اختاِلفِها  قَدرِ  َعّْ  َو  َن*  َيَقاَروب اَرِضِهم 
قَبي ُح  العََمِل  زاِك  َو  ِة*  اهِلمَّ قَصريُ  القاَمِة  مادُّ  َو  العَقِل*  انقُِص 
مُنكَُر  يَِة  الرضَّ َمعروُف  َو  ِب*  السَّ بَعيُد  الَقعِر  قَربُي  َو  املَنَظِر* 
َحديُد  الِّساِن  َطليُق  َو   * ِّ

اللُّ مُتََفّرُِق  الَقِل  اتئِهُ  َو  الَجلبيَِة* 
الَجناِن. 
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َو مِن كاَلٍم لَه} قالَه} َو ُهَو ييَل 
غَسَل َرسوِل اِل * َو َتهيَه}:

َيَقِطع  لَم  ما  ِ َموتَِك  ب انَقَطَع  لَقَِد  اِل@  َرسوَل  اي  ايُّم  َو  اتََن  ِبيَب   
صَت  َخصَّ ماِء.  السَّ اَخبارِ  َو  ااِلبناِء  َو  ِة  ُُّبوَّ الن مَِن  َغريَِك  ِ َموِت  ب
فيَك  النّاُس  صاَر   ّْ َحّ َعَّمَت  َو  ِسواَك*  َعَّن  ِّيًا  مَُسل ِصَت   ّْ َحّ
اَلَنَفدان  اَلَِع*  َعِن  َنَيَت  َو  ِب*  ِبلصَّ اََمَت  ََّك  اَن ال  َولَو  َسواءً. 
ؤوِن* َو لاَكَن ادّلاءُ مُماِطاًل* َو الكََمُد ُمالًِفا* َو قاَّل  َعلَيَك ماءَ الشُّ
 @ َّه} ما ال مُيلَُك َردُّه}* َوال يُستَطاُع َدفعُه}. ِبيَب اتََن َو ايُّمِ ِّْكن ل لََك؛ َو 

اُْذكُران ِعنَد َربَِّك* َواجعَلنا مِن بلَِك. 

     236    
قتَصَّ فيِه ِذكَر ما اكَن ِمنهُ  َو مِن كاَلٍم لَه}  اِْ

 : َِّبِّ ثُمَّ لَحاقَه} بِهِِ بَعَد ِهرجَِة الن

َِّبُع َمأَخَذ َرسوِل اِل فَاََطاُ ِذكَره}* َحَّ اتنََهيُت ِايَل  فََجعَُل اَت
العََرِج. 

االيجاز  غايتي  اِلي  به  رمي  الَّذي  الكالم  من  ذِکَره«،  »َفَاَطُا   :  قوله 

اَن  اِلي  خروجي  بدء  من   خبره اُعطي  کنت  اَني  اراد  الفصاحی،  و 

انتهيت اِلي هذا الموضع، فكني عن ذلك بهذه الكنايی العجيبی. 
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  {َو مِن خُطبٍَة لَه 

مَنشوَرةٌ*  ُحُف  َوالصُّ الَبقاِء*  نََفِس  يف  اتَنُم  َو  )فَاعلَموا(  فَاعوَلا 
اَن  قَبَل   * ُيجّْ َواملُسءُ   * يُدعيّْ َوال ُمدِبُ  مَبسوَطٌة*  َّوبَُة  َوالت
ةُ(*  ل ُمدَّ )اَْ االََجُل  َيَقِضَ  َو  ال َمَهُل*  َيَقِطَع  َو  العََمُل*  َيُمَد 

 

 * َّوبَِة* َوتَصعََد ال َمالئِكَُة. فَاََخَذ اُمٌؤ مِن نَفِسهِِ لِنَفِسهِِ َويَُسدَّ بُب الت

 

ُمٌؤ  اِْ  . دِلاِئٍ  ذاِهٍ  مِن  َو  لِباٍق*  فاٍن  مِن  َو  ِ َمّيٍِت*  ل يَحٍّ  مِن  اََخَذ  َو 
اَلَجَم  ُمٌؤ  اِْ َعَِلِ.  ِايلّْ  َمنظورٌ  َو   * اََجِلِِ ِايلّْ  ٌر  مُعَمَّ ُهَو  َو  اَل  خاَف 
َمعاِص  َعن  بِِلجاِمها  فَاَمَسكَها  ِبِماِمها*  زَمَّها  َو  بِِلجاِمها*  نَفَسه} 

اِل* َو قاَدها ِبِماِمها ِايلّْ طاَعِة اِل. 

     238    
َو مِن كاَلٍم لَه} يف َشأِن الَحكََمنِي َو ذَّمِ اَهِل الّشاِم 

تُلُّقِطوا  َو  اَوٍب*  ـُكّلِ  مِن  عوا  ُجِ اَقزامٌ*  َعبيٌد  َو  َطغامٌ*  ُجفاةٌ 
يَُدرََّب*  َو  َّــَم  يُعَل َو  يَُؤدََّب*  َو  َه  يَُفقَّ اَن  يَنبَغ  ن  ِممَّ َشوٍب*   ِ

ُكّ مِن 

 

َو ُييَّلّْ َعلَيِه* َو يُؤَخَذ َعّْ يََديِه. لَيسوا مَِن ال ُمهاِجرنَي َو االَنصارِ* 

 

ُؤوا ادّلاَر َو االمياَن.  نَي تََبوَّ َوال مَِن الَّ
ُيِبّوَن  ِمّما  الَقوِم  اَقَرَب  اِلَنُفِسِهم  اختاروا  الَقومَ  ِانَّ  َو  ااَل 
ِمّما  الَقوِم  اَقَرَب  اِلَنُفِسُك  اخَتُت  َُّكُ  ِان َو  )تَكَرهوَن(* 
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ا  »ِانَّ ا َعهُدُك بِعَبِد اِل انِب قَيٍس ِبالَمِس يَقوُل:  تَكَرهوَن. َو ِانَّ
عوا اَواتَرـُكم َو شميوا ُسيوفَك«؛ فَاِن ـكاَن صاِدقًا  فنِتٌَة* فََقّطِ
لَِزَمتهُ  فََقد  اكِذًب  اكَن  ِان  َو  ٍه*  مُستَكَر َغريَ  ِ َمسريِهِِ  ب اَخَطاَ  فََقد 
العَبّاِس*  نِب  اِل  بِعَبِد  العاِص  نِب  َعِرو  َصرِ  يف  فَادفَعوا  التُّ َمُة. 
ِايلّْ  َتَوَن  ااَل  ااِلسالِم.  وَقاِصَ  حوطوا  َو  االاَّيِم*  َمَهَل  خُذوا  َو 

؟  * َو ِايلّْ َصفاتُِك ُتيمّْ باِلِدُك تُغزيّْ

     239    
ٍد َِّل ُمَمَّ  َو مِن خُطبٍَة لَه} يَذكُُر فهيا ا

َعن  ِحلُمُهم  ُيِبـُُكم  الَجهِل.  َموُت  َو  الِعلِم*  َعيُش  ُه 
م* َو َصمُتُم َعن ِحَكِ َمنِطِقِهم.  ِعلِمِهم َو ظاِهُرُه َعن بِطِنِ
ُ ااِلسالِم* َو َوالئُِج  ال ُيالِفوَن الَحقَّ َوال َيتَِلفوَن فيِه.َو ُه َدعاِئ
 * * َواناَح الباِطُل َعن مُقاِمهِِ ااِلعتِصاِم. ِبِم عاَد الَحقُّ ِايلّْ نِصابِهِِ
َوانَقَطَع لِسانُه} َعن َمنِبِتهِِ. َعَقوُلا ادّلنَي َعقَل ِوعايٍَة َو رِعايٍَة* 

 

ال َعقَل َساٍع َو رِوايٍَة؛ فَاِنَّ رُواَة الِعلِم كَث ريٌ* َو رُعاتَه} قَليٌل. 
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َو مِن كاَلٍم لَه}  قالَه} لِعَبِد اِل نِب العَبّاِس؛ 
َو قَد جاءَه} ِبِسالٍَة مِن ُعمثاَن* َو ُهَو َمصورٌ يَساَلُه} فهيَا

 اخُلوَج ِايلّْ مالِهِِ بِيَنَُع* لِيَِقلَّ َه تُف النّاِس ِبِسهِِ ِلِخالفَِة*
: ّْلَِك مِن قَبُل* فَقاَل  بَعَد اَن اكَن َساَلَه} ِمثَل ذ

ِبلغَرِب؛  انحِضًا  َجاًَل  َيعََل  اَن  ِااّل  ُعمثاُن  ُييُد  ما  َعبّاٍس*  نَب  اَي 
ُهَو   َّ ُث اَقُدمَ*  اَن  ِايَلَّ  بَعََث   َّ ُث اَخُرَج*  اَن  ِايَلَّ  بَعََث  اَدِب.  َو  اَقِبل 
اَن  َخشيُت   ّْ َحّ َعنهُ  َدفَعُت  لَقَد  اِل  َو  اَخُرَج.  اَن  ِايَلَّ  َيعَُث  َِّن  اال

ِّث ًِما.  اـَكوَن ا

    241    
َو مِن كاَلٍم لَه} َيُثُّ احَصابَه} َعَ الِجهاِد

يف  مُمِهلُُك  َو  اََمه}*  مَُوّرِثـُكُم  َو  ُشكَره}  مُستَأديُك  الُ  َو 
َواطووا  ال َمآزِرِ*  ُعَقَد  فَُشّدوا  َسبََقه}*  لِتَتَنازوَعا  َمدوٍد*  ِمضمارٍ 
َّومَ  الن اَنَقَض  ما  َولي َمٌة.  َو  زَعي َمٌة  َ ِمُع  َتت َوال   * الخَواِصِ فُضوَل 

لََم لِتَذاـك ريِ اهِلَمِم@  لِعَزاِئِ اليَوِم* َواَمَح الظُّ
و صلي اهلل علي سيدنا محمد   النبي االمي، و علي آله مصابيح الدجي 

و العروی الوثقي، و سلم تسليما کث يرا.





290

الكتب   ) 1  ــ  2 (
    1    

مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ اَهِل الكوفَِة* 
ِعنَد َمسريِهِِ مَِن املَديَِة ِايَل البََصِة  : 

ٍّ اَمريِ ال ُمؤِمننَي ِايلّْ اَهِل الكوفَِة* َجبَِة االَنصارِ  مِن َعبِد اِل َعِ
َو َسناِم العََرِب. 

 . كَِعيانِهِِ َسعُه}  يَكوَن   ّْ َحّ ُعمثاِن  اَمِ  َعن  اُخِبُُك  فَاِّن  بَعُد*  اَّما 
 ُ نَي  اـُك ِث ال ُمهاِجر مَِن  َرُجً  فَكُنُت   َعلَيِه*  َطعَنوا  اّلَس  ِانَّ 
َ ريُ اَهَوُن َسريِِهما فيِه  استِعتابَه}* َو اُقِلُّ ِعتابَه}*َواكَن َطلَحُة َو الزُّب
فَلتَُة  فيِه  عائَِشَة  مِن  اكَن  َو  العَنُف.  ِحداِئَِما  اَرفَُق  َو  الَوجيُف* 
مُستَكَرهنَي  َغريَ  النّاُس  بيَعَِن  َو  فََقوَلهُ؛  وَقمٌ  لَه}  فَاُت َح  َغَضٍب* 

نَي. نَي* بَل طائِعنَي ُمرَيَّ َوالُمَب
جاَشت  َو  ِبا*  قَلَعوا  َو  ِبَهِلا  قَلَعَت  قَد  ِة  اهِلرجَ داَر  َواعلَموااَنَّ  
َجيَش املِرَجِل* َو قاَمِت الِفنَُة َعَ الُقطِب* فَاَسوِعا ِايلّْ اَمريُِك* 

. َو بِدروا ِجهاَد َعُدّوُِك* ِان شاءَ الُ زَعَّ َو َجلَّ

     2    
َومِن كِتاٍب لَه}  ِالهَِيم* بَعَد فَتِح البََصِة

ُ الُ مِن اَهِل ِمٍص َعن اَهِل بتَِي نَِبّيُِك اَحَسَن ما يَِجي  َو َجزاُك
اََطعُت*  َو  َسِعُت  فََقد   * لِنِعَمتِهِِ َوالّشاكِرنَي   * بِطاَعتِهِِ العاِملنَي 
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َو ُدعيُم فَاََجتبُم. 

     3    
يِح نِب الحارِِث قاضيِه  َو مِن كِتاٍب لَه}   لُِشَ

علي  اشتري   ، اميرالمؤمنين  قاضي  الحارث  بن  ان شريح  روي  و 

عهده دارا بثمانين دينارا، فبلغه ذلك، فاستدعي شريحا، و قال له: 

ََّك اتبَعَت دارًا ِبَماننَي ديارًا* َو ـَكتََب كِتاًب* َو اََشدَت  بَلَغَن اَن

 

فيِه ُشوًدا. 
فقال له شريح: قد کان ذلك يا اميرالمؤمنين، قال: فنظر اليه نظر المغضب 

ثم قال له: 

يَساَلَُك  َوال  ـِكتابَِك*  يف  َيُظُر  ال  مَن  َسيَأتَك  َّه}  ِان اَما  ُشَيُح*  اي 
قَِبَك  ِايلّْ  يُسِلَمَك  َو  شاِخًصا*  ِمنا  يرُخَِجَك   ّْ َِّنتَِك*َحّ بَي َعن 
ِه ادّلاَر مِن َغريِ مالَِك*  ِ خالًِصا. فَانُظر اي ُشَريُح* ال تَكوُن اتبَعَت هّْ
ينا  َّ َمَن مِن َغريِ َحلَِك؛ فَاِذا اتََن قَد َخِسَت داَر ادلُّ اَو نََقدَت الث
ََّك لَو ـُكنَت اَتَيتَن ِعنَد ِشائَِك َما اشَتتََي  ِِّخَرِة. اَما ِان َو داَر اال
ِه ادّلارِ  ِ ُّسخَِة* فَلَم َتَغب يف ِشاِء هّْ ِه الن ِ لََك كِتاًب َعّْ هّْ لَكَتَُب 
ا َما اشَتيّْ َعبٌد ذَليٌل* مِن َمّيٍِت  بِِدرَهــٍم فَما َفُق. َوالنُّس َخُی هذِه: هّْ

 

جاِنِ  مِن  الغُرورِ*  دارِ  مِن  دارًا  ِمنهُ  شَتيّْ  اِْ ِلرَّحيِل*  اُزِعَج  قَد 
لَحُّ  ِه ادّلاَر ُحدودٌ اَربَعٌَة:اَْ ِ ِة اهلالِكنَي. َو َتَمُع هّْ الفاننَي* َو ِخطَّ

 

ِّفاِت* َو الَحُّ الثّان يَنتَه ِايلّْ َدواِعي  ُل يَنتَه ِايلّْ َدواِعي اال االَوَّ
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الَحُّ  َو  املُردي*  اهَلَوي  ِايَل  يَنتَه  الثّالُِث  الَحُّ  َو  ال ُمصبياِت* 
ِه ادّلارِ.  ِ يطاِن ال ُمغوي* َو فيِه يَُشُع بُب هّْ ُ  يَنتَه ِايَل الشَّ الّراِب
ِه ادّلاَر  ِ ا ال ُمزَعِج ِبالََجِل* هّْ َ ُّ ِبالََمِل مِن هّْ ا ال ُمغَت َ شَتيّْ هّْ اِْ
اَعِة.  الرضَّ َو  الطََّلِ  ذُّلِ  يف  خوِل  َوادلُّ النَقاَعِة*  زِعِّ  مِن  ِبخُلوِج 
َ َما اشَتيّْ ِمنهُ مِن َدَرٍك* فَعيَلّْ مُبَلِبِل  ا ال ُمشَتي فِي َ فَما اَدَرَك هّْ
( اَجساِم ال ُمولِك* َو سالِِب نُفوِس الَجباِبَِة* َو ُميِل مُلِك  )مُبيلّْ
ٍَّع َو مِحرَيَ. َو مَن َجََع املاَل  ُت * َو  الَفراِعنَِة* ِمثِل كِسيّْ َو قَيَصَ
َوادََّخَر  ََّد*  جَن َو  زَخَرَف  َو  َشيََّد*  َو  بَنّْ  مَن  َو  فَاـَك َثَ*  املاِل  َعَ 
َموقِِف  ِايلّْ  َجيعًا  ِاشخاُصُهم   * ِلَودَلِ ِبَزِعهِِ  نََظَر  َو  َواعتََقَد* 
االَُم  َوقَعَ   ِاذا  َوالِعقاِب*  َّواِب   الث َوَموِضِع   الِحساِب*  َو  العَرِض 
ّْلَِك  ذ َعّْ  َشِهَد  ال ُمبِطولَن«.  ُه نالَِك  َخِسَ  »َو  الَقضاِء  بَِفصِل 

ينا. * َو َسِلَم مِن َعالئِِق ادلُّ العَقُل ِاذا َخَرَج مِن اَسِ اهَلويّْ

     4    
َو مِن كِتاٍب لَه} ِايلّْ بَعِض اَُماِء َجيِشهِِ 

* َو ِان َتافَِت االُمورُ  بُّ ي حُنِ فَاِن عادوا ِايلّْ ِظّلِ الّطاَعِة فَذاَك الَّ
َعصاَك*  مَن  ِايلّْ  اَطاَعَك  ِبَن  فَانَد  الِعصياِن  َو  قاِق  الّشِ ِايَل  ِبلَقوِم 
ِ َمِن انقاَد َمعََك َعَّن تَقاَعَس َعنَك* فَاِنَّ ال ُمتاَكرِهَ َمغبيُه}  َواستَغِن ب

 . (* َو قُعوُده} اَغنّْ مِن ُنوِضهِِ َخريٌ مِن َمشَهِدهِِ )ُشوِدهِِ
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     5    

بجاِن َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايَل االَشعَِث نِب قَيٍس عاِمِل آذُر

َّه} يف ُعنُِقَك اَمانٌَة*  ِّْكن َو ِانَّ َعَلََك لَيَس لََك بُِطعَمٍة )مُطعََمٍة(* َو ل

 

ِ َمن َفقََك. لَيَس لََك اَن تَفاَت يف َرِعيٍَّة* َوال ُتاِطَر  َو اتََن مُسَتًعي ل

 

مِن  َواتََن   * َجلَّ َو  زَعَّ  اِل  ماِل  مِن  ماٌل  يََديَك  يف  َو  وِبَيثَقٍة*  ِااّل 
المُ.  ّ ااَّل اَكوَن َشَّ ُوالتَِك لََك* َو السَّ َِّمه} ِايَلَّ* َو َلَ ّْ تَُسل خُّزانِهِِ َحّ

     6    
َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ مُعاِويََة

ما  َعّْ  ُعمثاَن  َو  عُ َمَر  َو  بَكٍر  اَب  بيَعوا  نَي  الَّ الَقومُ  بيَعَِن  َّه}  ِان
َيُدَّ.  اَن  ِلغاِئِ  َوال  َيتاَر*  اَن  ِلّشاِهِ  يَكُن  فَلَم  َعلَيِه*  بيَعوُه 

 

َرُجٍل  َعّْ  َ َمعوا  اجت فَاِِن  االَنصارِ*  َو  ِلُمهاِجرنَي  الّشوريّْ  َا  ِانَّ َو 

 

ّْلَِك ِلِ رًِض* فَاِن َخَرَج َعن اَمِِه خارٌِج بَِطعٍن  َّوهُ ِامامًا اكَن ذ َو َس
َغريَ  اِعهِِ  اّتِ َعَ  قاتوَلهُ  ايَبّْ  فَاِن  ِمنهُ*  َخَرَج  ما  ِايلّْ  َرّدوهُ  بِدَعٍة  اَو 

 . َسبيِل ال ُمؤِمننَي* َو َواّلهُ الُ ما َتيَّلّْ
اََباَ  َدّن  ِ

َلَ َهواَك  دوَن  بِعَقِلَك  نََظرَت  لَِئ  مُعاِويَُة*  اي  لَعَمري*  َو 
؛  النّاِس مِن َدِم ُعمثاَن* َو لَتَعلََمنَّ اَّن كُنُت يف زُعلٍَة َعنهُ ِااّل اَن َتََجّنّْ

المُ . فَتََجنَّ ما بَدا لََك* َو السَّ
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     7    

َو مِن كِتاٍب لَه}  ِالَيِه اَيًضا 

قَها  َ مَّ َةٌ* ن َلٌ* َو رِسالٌَة ُمَبَّ اَّما بَعُد* فََقد اََت ن ِمنَك َموِعَظٌة مَُوصَّ
بََصٌ  لَه}  لَيَس  امٍِئ  كِتاُب  َو  َرأيَِك*  بِسوِء  اَمَضيَها  َو  بَِضاللَِك* 
الُل  هَيديِه* َوال قائٌِد ُيِشُده}* قَد َدعاهُ اهَلويّْ فَاَجابَه}* َو قاَدهُ الضَّ

َعَه}* فََهرَجَ الِغًطا* َو َضلَّ خابًِطا.  فَاتَّ
فهيَا  يُستَأنَُف  َوال  ََّظُر*  الن فهيَا  َ ّنّْ  ُي ال  واِحَدةٌ  َبعٌَة  ا  اِلَنَّ مِنُه:  َو 

الِخيارُ. اَْلخارُِج ِمنا طاِعٌن* َو ال ُمَرّوي فهيا مُداِهٌن. 

     8    
َومِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ َجرِي نِب َعبِد اِل البََجيِلِّ 

َ ّما اَرَسَل} ِايلّْ مُعاِويََة  ل

خُذهُ  َو  الَفصِل*  َعَ  مُعاِويََة  فَامِحل  كِتايب  ااَتَك  فَاِذا  بَعُد*  اَّما 
هُ بنََي َحرٍب ُمِليٍَة* اَو ِسلٍم مُزِخيٍَة  َّ َخرّيِ ِبالَمِ اَلِم )اَْحَلِم(* ُث
لَم فَُخ  الّسِ ِاِن اختاَر  َو  ِالَيِه*  فَاِِن اختاَر احَلَب فَابنِذ  يٍَة(؛  )مُِج

المُ.  َبعَتَه}* َو السَّ
     9    

َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ مُعاِويََة 
اهلُمومَ  نِبَا  َهّموا  َو  اَصِلنا*  اجتِياَح  َو  ا*  نَِبنّيِ قَتَل  وَقمُنا  فَاَراَد 
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الخَوَف*  اَحلَسواَن  َو  العَذَب*  َوَمنَعواَن  االَفاعيَل*  نِبَا  َوفَعوَلا 
الُ  فَعَزَمَ  احَلِب*  انَر  لَنا  اَوقَدوا  َو  َوٍع*  َجبٍَل  ِايلّْ  َواضَطّروان 
. مُؤِمُنا َيغ  * َو الرَّيِم مِن َوراِء ُحرَمتِهِِ تِهِِ ّبِ َعن َحوزَ لَنا َعَ الَّ
يٍش  بِذّْلَِك االَجَر* َو اكفُِران ُيايم َعِن االَصِل. َو مَن اَسلََم مِن قَُر
)َخلٍق( ِمّما حَنُن فيِه ِبِلٍف مَينَعُه}* اَو َعشريَةٍ تَقومُ دونَه}*  ِخولٌ 

فَُهَو مَِن الَقِل ِباَكِن اَمٍن . 
لنّاُس(* َو اَحَجَم النّاُس*  )اَْ  ِاذَا امحَرَّ البَأُس  َو اكَن َرسوُل اِل 
فَُقَِل  َِّة*  االَِسن َو  يوِف  السُّ َحرَّ  احَصابَه}  ِبِم  َفَيقّْ  بَيتِهِِ  اَهَل  مَ  قَدَّ
ُعبَيَدةُ نُب الحارِِث َيمَ بَدرٍ* َو قُتَِل مَحَزةُ َيمَ اُُحٍد* َو قُتَِل َجعَفٌر 
مَِن  اَرادوا  ي  الَّ ِمثَل  اسَه}  ذَكَرُت  ِشئُت  لَو  مَن  اَراَد  َو  مُؤتََة.  َيمَ 

َل.  َّتَ ه} اُّجِ َل* َو َمنِي ِّجاهَلُم ُعـّجِ ّْـِكنـَّ ا هاَدِة* َو ل الشَّ
هِر@ ِاذ ِصُت يُقَرُن يب مَن لَم يَسَع بَِقَديم* َو لَم تَكُن  فَيا َعـَجبًا ِلدَّ
ٍع  ِعَي مُدَّ ( اََحٌد ِبِثِلا* ِااّل اَن يَدَّ )يُدنّْ َّت ال يُديل  لَه} كَسابَِقِت ال
حاٍل.   ِ

ُكّ َعّْ  ِلِ  الَحمُد  َو  يَعِرفُه}*  اَل  اَُظنُّ  َوال  اَِعفُه}*  ال  ما 

 

ا االَمِ*  َ َو اَّما ما َساَلَت مِن َدفِع قَتََلِ ُعمثاَن ِالَيَك* فَاِّن نََظرُت يف هّْ
َ زِنع  فَلَم اََره} يََسعُن َدفعُُهم ِالَيَك َوال ِايلّْ َغريَِك* َو لَعَمري لَِئ لَم ت
ُم َعن قَليٍل يَطلُبونََك* ال يَُكِّفونََك  لَتَعِرفَنَّ َعن َغّيَِك َو ِشقاقَِك 
َّه} َطَلٌ يَسوءَُك  َطلََبُم يف َبٍّ َوال برَحٍ* َوال َجبٍَل َوال َسٍل* ِااّل اَن

المُ اِلَهِلِِ . َك لُقانُه}* َوالسَّ ِوجدانُه}* َو زَورٌ ال يَُسُّ



296

الكتب   ) 10 (
     10    

َو مِن كِتاٍب لَه} ِالَيِه اَيًضا 

َفت َعنَك َجببُي ما اتََن فيِه مِن ُدينا  ٌ ِاذا تَكَشَّ َو كَيَف اتََن صاِن
َجت ِبينَِتا* َو َخَدَعت بَِلَِّتا. َدَعتَك فَاََجتبَها* َو قاَدتَك  قَد َتَهَّ
َّه} يِشُك اَن يَِقَفَك واقٌِف َعّْ ما  تَك فَاََطعَتا. َو ِان َعَتا* َو اََمَ فَاتَّ
ا االَمِ* َو خُذ ابَُهَة  َ (* فَاقعَس َعن هّْ )مُنٍج ال ُيجيَك ِمنهُ ِمَنٌّ 
نِـ الغُواَة مِن َسِعَك*  ُ َمـّكِ ِ ما قَد َنََل بَِك* َوال ت الِحساِب* َو َشِّر ل
ََّك مُتٌَف قَد اََخَذ  َو ِااّل تَفعَل اُعِلمَك ما اَغَفَل مِن نَفِسَك* فَاِن
َمرجَي  ِمنَك  َوَجريّْ  اََمَل}*  فيَك  بَلََغ  َو  َمأَخَذه}*  ِمنَك  يطاُن  الشَّ

ِم. الّروِح َوادلَّ
قََدٍم  بِغرَيِ  االُمَِّة؟  اَمِ  ُوالَة  َو  ِعيَِّة*  الرَّ ساَسَة  مُعاِويَُة  اي  كُنُت  َوَمتّْ 
قاِء.  الشَّ َسوابِِق  لُزوِم  مِن  ِبِل  نَعوذُ  َو  بِسٍق*  َشَرٍف  َوال  سابٍِق* 

 

العَاليِنَِة  ُمتَِلَف  االُمنـِيَِّة*  ِغَِّة  يف  مَُتاِداًي  تَكوَن  اَن  رَُك  اَُحّذِ َو 

 

يَرِة.  َو السَّ
َواَعِف  ِايَلَّ*  َواخُرج  جابِنًا  النّاَس  فََدِع  احَلِب*  ِايَل  َدوَعَت  قَد  َو 
ال ُمغيَّطّْ  َو   * قَلِبهِِ َعّْ  املَرنُي  اَيُّنَا  لِتَعلََم  الِقاِل*  مَِن  الَفريَقنِي 
َشدخًا  خالَِك  َو  اَخيَك  َو  َك  َجّدِ قاتُِل  َحَسٍن  اوَب  فَااََن   . هِِ بََصِ َعّْ 
َعُدّوي*  اَليقّْ  الَقِل  لَِك  بِذّْ َو  َميع*  يُف  السَّ ِّْلَ  ذ َو  بَدرٍ*  َيمَ 

 

ي  َ ال ِمناِج الَّ ِاّن َلَ َو  نَِبـيًّا.  َما استَبَدلُت ديًا* َو اَل استََحثُت 



297

الكتب   ) 11 (
ِجئَت  ََّك  اَن زََعَت  َو  مُكَرهنَي.  فيِه  َدَخلُت  َو  طائِعنَي*  َتَكتُوهُ 
مِن  فَاطلُبهُ  ُعمثاَن  َدمُ  َوقََع  َحيُث  َعِلمَت  لَقَد  َو  ُعمثاَن؛  بَِدِم  اثِئًا 
احَلِب  مَِن  تَِضجُّ  َراَيَُك  قَد  فـََكاَّن  طالِبًا.  كُنَت  ِان  نُهاَك 
تَدوعن  ِبَماَعتَِك  اَكَّن  َو  ِبالَثقاِل*  الِجماِل  َضجي َج  تَك  َعضَّ ِاذا 
بَعَد  َمصارَِع  َو  الواقِِع*  الَقضاِء  َو  ال ُمَتاِبِع*  ِب  الرضَّ مَِن  َجَزًعا 

َمصارَِع* ِايلّْ كِتاِب اِل* َو ِهَ اكفَِرةٌ جاِحَدةٌ* اَو مُبايِعٌَة حائَِدةٌ. 

     11    
َو مِن َوِصيٍَّة لَه}  َوّصّْ ِبا َجيًشا بَعَثَه} ِايَل العَُدّوِ 

فَاِذا َنَلُت بِعَُدّوٍ اَو َنََل بُِك* فَليَكُن مُعَسكَرُُك يف قُبُِل االَشاِف* 
رِدءًا*  لَُك  يَكوَن  ـَكي ما  االَنارِ*  اَثاِء  اَو  الِجباِل*  ِسفاِح  اَو 

 

َ نِي*  دًّا. َولتَكُن مُقاتَلَتـُكُم مِن َوجٍه واِحٍد اَِواث َو دونـَكُم َمَ
اهِلضاِب*  َمناـِكِب  َو  الِجباِل*  َصياِص  يف  رُقَباءَ  لَُك  َواجعَولا 

 

لِئاَّل يَأِتَُكُ العَُدوُّ مِن َماكِن َم افٍَة اَو اَمٍن. 
َمَة َطالئِعُُهم .  َمَة الَقوِم ُعيوُنُم* َو ُعيوَن ال ُمَقّدِ َواعلَموا اَنَّ مَُقّدِ
ولا  ََّفرَُّق@ فَاِذا َنَلُت فَاِنلوا َجيعًا* َو ِاذَا ارَتَلُت فَارَتِ َو ِااّيُك َوالت
تَذووُقا  َوال  ًة*  كِفَّ الّرِماَح  فَاجعَوُلا  ُل  اللَّ غَِشيَُكُ  ِاذا  َو  َجيعًا* 

َّومَ ِااّل ِغارًا اَو َمضَمَضًة.  الن
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     12    

َو مِن َوِصيٍَّة لَه}  َوّصّْ ِبا َمعَقَل نَب قَيِس {الّرِاييِحِّ
َمًة لَه}:  ِّ الٍف مَُقّدِ  حنَي اَنَفَذه} ِايَل الّشاِم يف ثاَلثَِة ا

* َوال مُنتَهّْ لََك دونَه}. َوال تُقاتِلَنَّ  ي ال بُدَّ لََك مِن لِقائِهِِ َِّق اَل الَّ ت اِْ

 

ريِ*  السَّ يِف  َرفِّه  َو  ِبلنّاِس*  ِر  َغّ َو  الَبَدنِي*  ِسِ  َو  قاتَلََك*  مَن  ِااّل 

 

َره} )َجعََل}( مُقامًا  ً ا* َو قَدَّ ِل* فَاِنَّ اَل َجعََل} َسكَن َل اللَّ َوال تَِس اَوَّ
حنَي  َوقَفَت  فَاِذا  َظهَرَك.  َرّوِح  َو  بََدنََك*  فيِه  فَاَرِح  َظعنًا*  ال 
َعّْ  فَِس  لَفج ُر*  اَْ )ي تفرج(   ُ َيَفرِج حنَي  اَو  رَحُ*  لسَّ اَْ )يَنبَلُِج(  يَنَبِطُح 
تَدُن  َوال   * َوَسً احَصابَِك  مِن  فَِقف  العَُدوَّ  لَقَت  فَاِذا  اِل*  َبَكَِة 
َتاُعَد  َعنُم  َتاَعد  َوال  احَلَب*  يُنِشَب  اَن  ُييُد  مَن   َّ ُدُن الَقوِم  مَِن 
َشنَآُنُم  َّـكُ م  َيِملَن َوال  اَمي*  يَأِتََك   ّْ َحّ البَأَس*  هَياُب  مَن 

م* قَبَل ُدعاِئِم َو ااِلعذارِ ِالهَِيم.  )َسباُبُم( َعّْ قِتاهِلِ

     13    
نِي مِن اَُماِء َجيِشهِِ  َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ اَمريَ

الحارِِث  نَب  مالَِك  ِكُما  َحّيِ يف  مَن  َعّْ  َو  َعلَيـكُما  ُت  اَمَّ قَد  َو 
ن  ِممَّ َّه}  فَاِن ًّا*  ِمَن َو  ِدرًعا  َواجعَالهُ  اَطيعا*  َو  لَه}  فَاسَعا  االَشَتَ* 

 

ال ُياُف َونُهه} َوال َسقَطتُه}* َوال بُطُؤه} َعَّا ااِلساُع ِالَيِه اَحَزمُ* 
َوال ِاساُعه} ِايلّْ َما البُطءُ َعنهُ اَمثَُل. 
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     14    

َو مِن َوِصيٍَّة لَه}  لِعَسكَِرهِِ قَبَل لِقاِء العَُدّوِ بِِصّفنَي 

ٍة*  ُحـجَّ َعّْ  اِل  ِبَمِد  َّـكُ ــم  فَاِن َيَدؤوُك*   ّْ َحّ تُقاتوِلُه  ال 

 

فَاِذا  َعلهَِيم.  لَُك  اُخريّْ  ٌة  ُحجَّ َيَدؤوُك   ّْ َحّ ِااّيُه  َ ركـُكُم  ت َو 
مُعِورًا*  تُصبيوا  َوال  مُدِبًا*  تَقوُلا  فاَل  اِل  ِبِذِن  اهَلزي َمُة  اكتَنِ 
َن  َشَ ِان  َو  ِبَذًي*  النِّساءَ  َتيُجوا  َوال  َجريٍح.  َعّْ  ُتِهزوا  َوال 
االَنُفِس  َو  الُقويّْ  َضعيفاُت  ُنَّ  فَاِنَّ اَُماءَُك*  َسبَ َب  َو  اَعاَضُك* 

 

ِان  َو  َ ُمِشاكٌت؛  ل ُنَّ  ِانَّ َو  َعنُنَّ  ِبلكَّفِ  لَُنؤَمُ  كُنّا  ِان  العُقوِل؛  َو 
 ُ اكَن الرَُّجُل لَيَتَناَوُل ال َمراََة يِف الجاِهِليَِّة ِبلَفهِر اَِو اهِلراَوِة فَيُعرَيَّ

ِبا َو َعِقُه} مِن بَعِدهِِ. 

     15    
َو مِن ُدعاٍء لَه} اكَن  يَقوُل ِاذا ليَِقَ العَُدوَّ ُمارًِب : 

َشخََصِت  َو  االَعناُق*  ِت  مُدَّ َو  الُقولُب*  اَفَضِت  ِالَيَك   َّ ُ اَْهللّْ
َح  َصَّ قَد   َّ ُ اَْهللّْ االَبداُن.  اُنِضيَِت  َو  االَقدامُ*  نُِقَلِ  َو  االَبصارُ* 

نَآِن* َو جاَشت َماِجُل االَضغاِن.  َمكنوُن الشَّ
َُّت اَهواِئا.  ا* َو كََثَة َعُدّوِان* َو تََشت َّ ِااّن نَشكو ِالَيَك َغبيََة نَِبنّيِ ُ اَْهللّْ

* َو اتََن َخريُ الفاِتنَي«. َا افتَح بَيَنا َو بنََي وَقِمنا ِبلَحّقِ نبَّ »َر
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َواكَن يَقوُل اِلحَصابِهِِ ِعنَد احَلِب 

مَحَلٌ*  بَعَدها  َجولٌَة  َوال  ةٌ*  كَرَّ بَعَدها  فَرَّةٌ  َعلَيُك  نَّ  تَشتَدَّ ال 
)ِلُحتوِف( ِلُجنوِب  ئوا  َوّطِ َو  ُحقوقَها*  يوَف  السُّ َواعُطوا 

ِب  الرضَّ َو   * عِسِّ ادلَّ الطَّعِن  َعَ  اَنُفَسُك  َواذُموا  َمصارَِعها* 
ي فَلََق  َّه} اَطَرُد ِلَفَشِل. َفَ الَّ * َو اَميُوا االَصواَت* فَاِن لَحيِفِّ الّطِ
ّْـِكنِـ استَسلَموا* َو اََسُّوا  ََّسَمَة* ما اَسلَموا َو ل الن ََّة* َو َبَاَ  الَحب

الكُفَر* فَلَّما َوَجدوا اوَعااًن َعلَيِه اَظَهروهُ. 

     17    
َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ مُعاِويََة* َجواًب َعن كِتاٍب ِمنهُ ِالَيِه 

َمنَعتَُك  ما  اليَومَ  اِلُعِطيََك  اـَُكنـ  لَم  فَاِّن  الّشامَ  ِايَلَّ  َطلَبَُك  اَّما  َو 
اَمِس. َو اَّما وَقلَُك: ِانَّ احَلَب قَد اـََكَلِ العََرَب ِااّل ُحشاشاِت 
اـَكَ َلُ  مَن  َو  َِّة*  الَجن فَاِيَل  الَحقُّ  اـَكَ َلُ  مَن  َو  ااَل  بَِقَت*  اَنُفٍس 
احَلِب  ىِف  استِواُؤان  اَمَّا  َو   .) بِهِِ اَويلّْ  )فَالنّارُ  النّارِ  فَاِيَل  الباِطُل 

 

لَيَس اَهُل  َو  اليَقنِي*  ِمّن َعَ  ّكِ  الّرِجاِل فَلَسَت ِبَمضّْ َعَ الشَّ َو 
اَّما  َو  اآلِخ َرِة.  َعَ  الِعراِق  اَهِل  مِن  ينا  ادلُّ َعَ  ِبَحَرَص  الّشاِم 
اَُميَُّة  لَيَس  ِّْكن  ل َو  حَنُن*  لَِك  فـََكذّْ َمناٍف*  َعبِد  نَبو  ِااّن  وَقلَُك: 
طالٍِب*  اَكيَب  ُسيفاَن  اوَب  َوال   * ال ُمطَِّلِ كَعَبِد  َحرٌب  َوال  كَهاِشِ* 
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املُِحقُّ  اَل  َو  َّصيِق*  اَكل يُح  الصَّ اَل  َو  اَكلطَّليِق*  ال ُمهاِجُر  َواَل 
يَتبَُع  َخلٌف  الخَلُف  لَِبئَس  َو  اَكل ُمدِغِل.  ال ُمؤمُِن  اَل  َو  اَكملُبِطِل* 

 .َ َسلًَفا َهويّْ يف انرِ َجَهمنَّ
ِبَا  نَعَشنا  َو  العَزَي*  ِبَا  اَذَلا  َّت  ل اَْ ِة*  ُُّبوَّ الن فَضُل  بَعُد  اَيديا  يف  َو 
لَه}  اَسلََمت  َو  اَفاًجا*  ديِهِِ  يف  العََرَب  الُ  اَدَخَل  َ ّما  ل َو  ليَل.  الَّ
َرغبًَة  ِاّما  ادّلنِي؛  يِف  َدَخَل  ن  ِممَّ كُنُت  كََرًها*  َو  َطوًعا  االُمَُّة  ِه  ِ هّْ
ذََهَ  َو  بَِسبِقِهم*  بِق  السَّ اَهُل  )فاَت(  فازَ  حنَي  َعّْ  َربَهًة*  ِاّما  َو 
يطاِن فيَك نَصبًيا*  م* فاَل َتعَلَنَّ ِلشَّ لوَن بَِفضِلِ املُهاِجروَن االَوَّ

المُ.  َوال َعّْ نَفِسَك َسبياًل* َو السَّ

     18    
 َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ َعبِد اِل نِب َعبّاٍس 

َو ُهَو عاِمُل} َعَ البََصِة 

* فَحاِدث اَهَلا  َواعلَم اَنَّ البََصَة مَهِبُط ِابليَس* َو َمغِرُس الِفَتِ
ِباِلحساِن ِالهَِيم* َواحلُل ُعقَدَة الخَوِف َعن قوُلِبِم. َو قَد بَلَغَن 
ُرَك لِبَن مَتمٍي* َو ِغلَظتَُك َعلهَِيم* َو ِانَّ بَن مَتي ٍم لَم يَغِب هَلُم جَنمٌ  َتَمُّ
لَم يُسبَقوا وِبَغٍم يف جاِهِليٍَّة َوال ِاسالٍم*  ُم  ِّخَ ُر* َو ِانَّ ِااّل َطلََع هَلُم ا
َعّْ  َمأجوروَن  حَنُن  ًة*  خاصَّ قَرابًَة  َو  ًة*  ماسَّ َرمِحًا  نِبا  هَلُم  ِانَّ  َو 

ِصلَِتا* َو َمأزوروَن َعّْ قَطيعَِتا. 
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يَِدَك  َو  لِسانَِك  َعّْ  َجريّْ  َ ما  فِي ــ  الُ  َرِح َمَك  ــ  العَبّاِس  اََب  فَارَب 
بَِك*  َظّن  صالِِح  ِعنَد  َوكُن  ّْلَِك*  ذ يف  َشرياكِن  فَاِاّن  ؛  َشٍّ َو  َخريٍ  مِن 

 

المُ.  َوال ييَفلَنَّ َرأيي فيَك* َو السَّ

     19    
َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ بَعِض ُعّالِهِِ 

قَسَوةً*  َو  ِغلَظًة  ِمنَك  َشكَوا  َك  بََلِ اَهِل  َدهاقنَي  فَاِنَّ  بَعُد*  اَّما 
َواحتِقارًا َو َجفَوةً. َو نََظرُت فَلَم اََرُه اَهاًل اِلَن يُدَنا لِِشكِِهم* 
النِّي  مَِن  ِجلباًب  هَلُم  فَالبَس  لِعَهِدِهـ م*  ُيَفوا  َو  يُقَصوا  اَن  َوال 
أفَِة* َوامُج  ِة* َو داِول هَلُم بنََي الَقسَوِة َوالرَّ دَّ تَشوبُه} بَِطَرٍف مَِن الّشِ

َّقربِي َو ااِلدانِء* َوااِلبعاِد َو ااِلقصاِء*  ِان شاءَ الُ.  هَلُم بنََي الت

     20    
َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ زِايِد نِب اَبِه َو ُهَو َخليَفُة عاِمِلِِ 

َعبِد اِل نِب َعبّاٍس َعَ البََصِة* َو َعبُد اِل عاِمُل اَمريِال ُمؤِمننَي َيَمئٍِذ 
َعَ َو َعّْ ـُكَورِ االَهوازِ َو فارَِس َو كِرماَن َو َغريِها:

يَف ِء  مِن  خُنَت  ََّك  اَن بَلَغَن  لَِئ  صاِدقًا*  قََسًما  ِبِل  اُقِسمُ  ِاّن  َو 
ةً تََدُعَك  نَّ َعلَيَك َشدَّ املُسِلمنَي َشئيًا َصغريًا اَو ـَكبريًا* اَلَُشدَّ

المُ.  هِر* َضيئَل االَمِ* َو السَّ قَليَل الَوفِر* ثَقَل الظَّ
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     21    

َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ زاِيٍد اَيًضا

فََدِع ااِلساَف مُقَِصًدا* َواذكُر يِف اليَوِم َغًدا* َو اَمِسك مَِن املاِل 
ِم الَفضَل لِيَوِم حاَجتَِك. اََتجو اَن يُعِطيََك  تَِك* َو قَّدِ بَِقدرِ َضوَر
نَي؟  )يُؤتَك( اَْلُ اَجَر ال ُمتَواِضعنَي َو اتََن ِعنَده} مَِن ال ُمتـَكَ ّبِ
عيَف َو االَرَمَلَ ـ اَن  َّعمِي* مَتنَعُهُ الضَّ َ َمّرٌِغ يِف الن َو تَطَمُع ـ َو اتََن مُت
اَسلََف  ِبا  َمِجيٌّ  ال َمرءُ  َّ َما  ِان َو  قنَي؟  ال ُمتََصّدِ ثَواَب  لََك  يِجَب 

 

المُ.  مَ* َو السَّ َو قاِدمٌ َعّْ ما قَدَّ

     22    
 * ِايلّْ َعبِد اِل نِب العَبّاِس  {َو مِن كِتاٍب لَه

َواكَن َعبُد اِل يَقوُل: »َما اتنََفعُت بِكاَلٍم بَعَد كاَلِم َرسوِل 
َذا الـَكالِم@ «  اِل* اَكن تِ فاعي ِبّْ

ه} َدرُك ما لَم يَكُن لِيَفوتَه}* َو يَسوُؤه} َفُت  اَّما بَعُد* فَاِنَّ املَرءَ قَد يَُسُّ
آِخَرتَِك*  مِن  نَِل  ِبا  ُسورَُك  فَليَكُن  لِيُدرِكَه}*  يـَكنُـ  لَم  ما 

 

َو ليَكُن اََسُفَك َعّْ ما فاتََك ِمنا* َو ما نَِل مِن ُديناَك فاَل تُكِث بِهِِ 
َ ما  فََرًحا* َو ما فاتََك ِمنا فاَل تَأَس َعلَيِه َجَزًعا* َو ليَكُن َهمَُّك فِي

بَعَد املَوِت. 
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َو مِن كاَلٍم لَه}  قالَه} قَبَل َشاَدتِهِِ 
بَهُ انُب مُلَجٍم لَعَنَهُ الُ:  َ ّما َضَ َعّْ َسبيِل الَوِصيَِّة ل

تَُضّيِعوا  فاَل    ٌد  ُمَمَّ َو  َشئيًا؛  ِبِل  التُِشكوا  اَن  لَُك:  َوِصيَّت 
ال ِمصباَحنِي*  هّْـَذنِي  اَوقِدوا  َو  العَموَدنِي*  هّْـَذنِي  اَقميوا  َّتَ ه}*  ُسن

 

َو الَخُك ذَمٌّ. 
مُفارِقـُكُم.  َغًدا  َو  لَُك*  ِعبَةٌ  اليَومَ  َو  صاِحبُُك*  ِبالَمِس  ااََن 
ِان اَبَق فَااََن َويِلُّ َديم* َو ِان اَفَن فَالنَفاءُ ميعادي* َو ِان اَعُف فَالعَفُو يل 

بّوَن اَن يَغِفَر الُ لَك«.  قُربٌَة* َو ُهَو لَُك َحَسنٌَة* فَاعفوا* »اَ ال ُتِ
اَنكَرتُه}؛  طالٌِع  َوال  كَِرتُهه}*  وارِدٌ  املَوِت  مَِن  فَجَ اَن  ما  َواِل 

 

َخريٌ  اِل  ِعنَد  ما  »َو   . َوَجَد  طالٍِب  َو  َوَرَد*  كَقارٍِب  ِااّل  كُنُت  ما  َو 
ِ الَبارِ«. ل

اَقوُل: »و قد مضي بعض هذا الكالم فيما تقدم من الخطب، اال ان فيه هاهنا 

زيادی اوجبت تكريره«. 

     24    
* ِ ما يُعَمُل يف اَموالِهِِ َو مِن َوِصيٍَّة لَه}  ب

فِهِِ مِن ِصّفنَي:  كَتََبها بَعَد مُنَصِ
مالِِه*  يف  ال ُمؤِمننَي  اَمريُ  طالٍِب  ايَب  نُب   ُّ َعِ اِل  َعبُد  بِهِِ  اََمَ  ما  ا  هّْ
ََّة(.  ََّة* َو يُعِطيَه} بِِه االََمنََة )اَْالُمِن تبِغاءَ َوجِه اِل* لِيولَِجه} بِِه الَجن اِْ
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ِبملَعروِف*  ِمنهُ  يَأـُكُل   * ٍّ َعِ نُب  الَحَسُن  بِذّْلَِك  يَقومُ  َّه}  فَاِن  منها: 

َو ُيِفُق ِمنهُ ِبملَعروِف* فَاِن َحَدَث ِبََسٍن َحَدٌث َو ُحَسنٌي يَحٌّ* قامَ 
قَِة  َو ِانَّ اِلبَن فاِطَمَة مِن َصَ بَعَده}* َو اََصَره} َمصَدَره}.  ِبالَمِ 
ابَن  ِايَل  بِذّْلَِك  الِقامَ  َجعَُل  ا  ِانَّ ِاّن  َو   * ٍّ َعِ لِبَن  ي  الَّ ِمثَل   ٍّ َعِ
َوتَكرميًا   * اِل  َرسوِل  ِايلّْ  قُربًَة  َو  اِل*  َوجِه  اتبِغاءَ  فاِطَمَة 
اَن  ِالَيِه  َيعَُل}  ي  الَّ َعَ  يَشَتُِط  َو   . لُِوصلَتِهِِ تَشيًفا  َو   * َمتِهِِ حِلُ
َي لَه}*  َ َمِرهِِ َحيُث اُِمَ بِهِِ َو ُهِ * َو ُيِفَق مِن ث يَ تَُك املاَل َعّْ اُصولِهِِ
اَرُضها  تُشِكَ   ّْ َحّ َوِديًَّة  الُقريّْ  ِه  ِ هّْ َنيَل  اَوالِد  مِن  يَبيَع  ااَّل  َو 
* اَو ِهَ  ل اّلت اَطوُف َعلهَِينَّ ــ هَلا َودَلٌ ِغاًسا. َو مَن اكَن مِن ِامايِئ ــ اَْ
ِهَ  َو  ها  َودَلُ ماَت  فَاِن   * هِِ َحّظِ مِن  ِهَ  َو  ها  َودَلِ َعّْ  فَتَُسُك  حاِمٌل* 

َرَها الِعتُق.  * َو َحرَّ َحيٌَّة فَِهَ َعتيَقٌة* قَد اَفَرَج َعنَا الّرِقُّ
الَفسيلَُی،  الَودِياُّی:  َودِياًّی«،  َنخلِها  مِن  َيبيَع  »ااَل  الوصيی:  في هذه     قوله 

. و قوله : »حتاّي تشكل ارضها غراًسا« هو من افص ح  و جمعها َودِياّ

الكالم، و المراد به ان االرض يكـثر فيها غراس النخل حتي يراها الناظر 

علي غير تلك الصفی التي عرفها بها فيشكل عليه امرها و يحسبها غيرها. 

     25    
َو مِن َوِصيٍَّة لَه}  اكَن يَكتُُبها 

َدقاِت  ِ َمن يَستَعِمُل} َعَ الصَّ ل
، َو َيشَرُع  َو اِناّ ما َذَکرنا ُهنا ُجماًل ليعلََم بِها اَنَّه  کاَن ُيقيُم ِعماَد الَحقاّ
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اَمثِلََی الَعدِل، في َصغيِر ااُلموِر َو َکبيِرها َوَدقيقِها َوَجليلها.

مُسِلًما  ُتَّوَِعنَّ  َوال  لَه}*  َشريَك  َوحَده}ال  اِل  تَقَوي  َعّْ  نَطِلق  اِْ
مِن  ِمنهُ اـَك َثَ  ( َعلَيِه اكرًِها* َوال تَأخَُذنَّ  )َتتازَنَّ َوال َتتازَنَّ 

 

اَن  َغريِ  مِن  ِباِئِم  فَاِنل  الَحِّ  َعَ  قَِدمَت  فَاِذا   * مالِهِِ يف  اِل  َحّقِ 
بَيَنُم  تَقومَ   ّْ َحّ الَوقارِ؛  َو  كنيَِة  ِبلسَّ ِالهَِيم  امِض   َّ ُث اَباَتُم*  ُتالَِط 
َّ تَقوَل: ِعباَد اِل* اَرَسَل  ِحيَِّة هَلُم*ُث َِّم َعلهَِيم* َوال ُتِدج ِبلتَّ فَتَُسل

 

اَموالُِك*  يف  اِل  َحقَّ  ِمنُك  آِلخَُذ  َخليَفُه}*  َو  اِل  َويِلُّ  ِالَيُك 
قائٌِل:  قاَل  فَاِن  ؟  َولِّيِهِِ ِايلّْ  َ ُتَؤّدوهُ  ف َحّقٍ  مِن  اَموالُِك  يف  ِلِ  فَهَل 

 

ال* فاَل ُتاِجعهُ* َو ِان اَنعََم لََك مُنِعمٌ فَانَطِلق َمعَه} مِن َغريِ اَن ُتيَفه}

 

ٍة*  اَو تِعَده} اَو تَعِسَفه} اَو ُتِهَقه}* فَُخ ما اَعطاَك مِن ذََهٍ اَو فِضَّ

 

اـَك َثَها  فَاِنَّ   * ِبِذنِهِِ ِااّل  تَدخُلا  فاَل  ِابٌِل  اَو  ماِشيٌَة  لَه}  اكَن  فَاِن 
ٍِّط َعلَيِه َوال َعنٍف  لَه}. فَاِذا اَتَيَتا فاَل تَدخُل َعَ ُدخوَل مُتََسل
فهيا.  صاِحَبا  تَسـوءَنَّ  َوال  ا*  تُفِزَعنَّ َوال  َبي َمًة  َرنَّ  ُتَّفِ َوال   . بِهِِ

 

تَعِرَضنـَّ فاَل  اختاَر  فَاِذَا  هُ*  َخرّيِ ثُمَّ  َصَعنِي  املاَل  َواَصِع 

 

فَاِذَا اختاَر  هُ*   ِ َما اختاَره}؛ ثُمَّ اَصِع البايِقَ  َصَعنِي* ثُمَّ َخرّيِ ل
 

ّْ َييقّْ ما فيِه َوفاءٌ لَِحّقِ  ِ َما اختاَره}؛ فاَل َتاُل كَذّْلَِك َحّ فاَل تَعِرَضنَّ ل

 

ُ مَّ اخلِطُهما  ؛ فَاقِبض َحقَّ اِل ِمنهُ. فَاِِن استَقالََك فَاَقِلُ* ث اِل يف مالِهِِ

 

. ّْ تَأخَُذ َحقَّ الِ يف مالِهِِ اًل َحّ ي َصنَعَت اَوَّ َّ اصنَع ِمثَل الَّ ُث
ذاَت  َوال  مَهولَسًة*  وَعًداَوالَهِرَمًةَوالَمكسوَرةًَوال  َوالتَأخَُذنَّ 
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 ّْ * رافًِقا ِباِل املُسِلمنَي َحّ وَعارٍ* َوال تَأَمَنَّ َعَ ِااّل مَن َتُِق بِديِهِِ
ا َشيفًقا  ِهم فَيَقِسَمه} بَيَنُم. َوال ُتَّكِ ِبا ِااّل انحِصً َل} ِايلّْ َولـِّيِ ُيَّصِ

 

َو اَمنيًا َحيفًظا* َغريَ مُعنٍِف َوالُمِحٍف* َوالمُلِغٍب َوال مُتِعٍب. 
فَاِذا   * بِهِِ الُ  اََمَ  َحيُث  هُ  نَُصرّيِ ِعنَدَك  َ َمَع  اجت َما  ِالنَيا  احُدر   َّ ُث
فَصيِلا*  بنََي  َو  انقٍَة  َ نَي  ب َيوَل  ااَّل  ِالَيِه  فَاَوزِع  اَمنيَُك  اََخَذها 

 

ا رُكوًب* َو ليَعِدل بنََي  ها* َوال َيَهَدنَّ ّْلَِك وِبَدَلِ َوال مَيُصَ لََبَها فَيرَُضَّ ذ
َِّقِب  ّْلَِك َو بَيَنا* َو لرُيَفِّه َعَ ال اّلِغِب* َو ليَستَأِن ِبلن َصواِحباِتا يف ذ
نَِب  َعن  ِبا  يَعِدل  َوال  الغُُدرِ*  مَِن  بِهِِ  َ ُمرُّ  ت ما  ليورِدها  َو  الّظالِِع*  َو 
لمُيِهلا  َو  الّساعاِت*  يِف  لرُيَّوِحها  َو  الطُُّرِق*  َجواّدِ  ِايلّْ  االَرِض 
اًن مُنِقاٍت* َغريَ  ّْ تَأتِيَنا ِبِذِن اِل بُدَّ ِعنَد النِّطاِف َو االَعشاِب؛ َحّ
َِّة نَِبّيِهِِ ؛  مُتعَباٍت َوال َمهوداٍت* لِنَقِسَمها َعّْ كِتاِب اِل َو ُسن

ّْلَِك اَعَظمُ اِلَجِرَك* َو اَقَرُب لُِرشِدَك* ِان شاءَ الُ.  فَاِنَّ ذ

     26    
َدقَِة  َو مِن َعهٍد لَه}  ِايلّْ بَعِض ُعّالِهِِ َو قَد بَعَثَه} َعَ الصَّ

َشيَد  ال  َحيُث   * َعَِلِِ َخيِفّاِت  َو  اَمِهِِ  َساِئِ  يف  اِل  تِبَقَوي  ه}  اََمَ
اِل  طاَعِة  مِن  بَِش ٍء  يَعَمَل  ااَّل  ه}  َواََمَ دونَه}.  َوالَوكيَل  َغريُه}* 
ِسُّه}  َيتَِلف  لَم  مَن  َو  اََسَّ*  َ ما  فِي َغريِهِِ  ِايلّْ  فَيُخالَِف  َظَهَر  َ ما  فِي

 

اَخلََص  َو  االَمانََة*  اَدَّي  فََقد  َمقالَتُه}*  َو  ِفعُل}  َو  َعالنِيَتُ ه}*  َو 
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َعنُم  َيَغَب  َوال  َواليَعَضَهُهم*  َيَبَُهم  ااَّل  ه}  اََمَ َو  الِعباَدَة. 
ادّلنِي*  يِف  االِخواُن  ــُُم  فَاِنَّ َعلـَيِهم*  )اَْالَمانَِة(  ِباِلماَرِة  اًل  تََفضُّ

 

َو االوَعاُن َعَ استرِخاِج الحُقوِق. 
َمعولمًا*  َحقًّا  َو  َمفروًضا*  نَصبًيا  َدقَِة  الصَّ ِه  ِ هّْ يف  لََك  ِانَّ  َو 

 

َو ُشَاكءَ اَهَل َمسكَنٍَة* َو ُضعَفاءَ ذَوي فاقٍَة* َو ِااّن مَُوّفَك َحقََّك* 
خُصومًا  النّاِس  اـَك َثِ  مِن  ََّك  فَاِن تَفعَل  ِااّل  َو  ُحقوقَُهم*  َفَفِِّهم 
املَساكنُي  َو  الُفَقراءُ  اِل  ِعنَد  َخصُمه}  مِلَن  بُؤيسّْ  َو  الِقاَمِة*  َيمَ 

 

بيِل.  َن* َو الغارِموَن َو انُب السَّ َو الّسائوِلَن َو ال َمدفوع
ُ زَنِّه نَفَسه} َو ديَه}  ي لَم  َو  َرتََع يِف الِخيانَِة*  َو  َو مَِن اسَتاَن ِبالَمانَِة* 
ُهَو  َو  ينا*  ادلُّ يِف  َواخِلَي  لَّ  الُّ نِبَفِسِه   ) )اََخلَّ اََحلَّ  فََقد  َعنا* 

 

ِة  االُمَّ ِخيانَُة  الِخيانَِة  اَعَظَم  ِانَّ  َو   . اَخزيّْ َو  اَذَلُّ  ِِّخَرِة  اال يِف 
المُ.  ِة* َو السَّ )اَْالَمنَِة(* َو اَفَظَع الِغّشِ ِغشُّ االَئِ مَّ

     27    
  ِد نِب ايَب بَكٍر َو مِن َعهٍد لَه}  ِايلّْ ُمَمَّ

ه} ِمَص:  َ  حنَي قَلَّ

فَاخِفض هَلُم َجناَحَك* َو اَِلن هَلُم جابِنََك* َوابُسط هَلُم َوجَهَك* 

 

ّْ ال يَطَمَع العَُظماءُ يف َحيِفَك  َّظَرِة* َحّ َّحَظِة َو الن َو آِس بَيَنُم يِف ال
عَفاءُ مِن َعدلَِك َعلهَِيم* فَاِنَّ اَل تَعايلّْ يُسائِلُُك  هَلُم* َوال َياََس الضُّ
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َوالّظاِهَرِة  الكَبريَِة*  َو  اَعالُِك  مِن  غريَِة  الصَّ َعِن  ِعباِدهِِ  َمعَشَ 

ب فَاتَنُم اَظلَمُ* َو ِان يَعُف فَُهَو اـَكَرمُ.  َواملَستوَرِة* فَاِن يُعَّذِ
آِجِل  َو  ينا  ادلُّ بِعاِجِل  ذبََهوا  َّقنَي  ال ُمت اَنَّ  اِل  ِعباَد  َواعلَموا 
ينا  لَم يُشارِكوا اَهَل ادلُّ َو  ينا يف ُديناُه*  اآلِخَرِة* فَشاَركوا اَهَل ادلُّ
ِبَفَضِل  اََكوها  َو  ُسِكنَت*  ما  ِبَفَضِل  ينا  ادلُّ َسكَنُوا  آِخَرِتِم؛  يف 

 

اََخذوا  َو  املُتَفَن*  بِِه  َحِظَ  ِبا  ينا  ادلُّ مَِن  فََحظوا  اـُِكَل*  ما 
ِِّغ*  َّ انَقلَبوا َعنا ِبلّزاِد ال ُمبَل وَن. ُث ِمنا ما اََخَذهُ الَجباِبَةُ ال ُمتَكَّبِ
ُديناُهم*  يف  ينا  ادلُّ زُِه  ةَ  َلَّ اَصاوبا  ل ُمرِبَح(.  )اَْ الّراِبِح  ال َمترَجِ   َو 
َدوَعةٌ*  هَلُم  ُتَدُّ  ال  ــم.  آِخَرِتِ يف  َغًدا  اِل  جرياُن  ــُم  اَنَّ وا  َتنَقَّ َو 

 

ةٍ.  َوال َيُقُص هَلُم نَصيٌب مِن َلَّ
َّه} يَأت  تَه}* فَاِن فَاحَذروا ِعباَد اِل املَوَت َو قُربَه}* َو اَِعّدوا لَه} ُعدَّ
ِبَمٍ َعظمٍي* َو خَطٍب َجليٍل* ِبرَيٍ ال يَكوُن َمعَه} َشٌّ اَبًَدا* اَو َشٍّ 
َِّة مِن عاِمِلا؟@ َو مَن  ال يَكوُن َمعَه} َخريٌ اَبًَدا. فََمن اَقَرُب ِايَل الَجن
لَه}  اَقَمُت  ِان  املَوِت*  ُطَرداءُ  اتَنُم  َو  عاِمِلا؟@  مِن  النّارِ  ِايَل  اَقَرُب 
لَُك  اَلَزمُ  ُهَو  َو  )اُدَّبَك(*  اَدَركَـكُم  ِمنهُ  فََررُت  ِان  َو  اََخَذُك* 
مِن  تُطويّْ  ينا  ادلُّ َو  نِبَواصيـكُم*  َمعقودٌ  اَْملَوُت  ِّـكُ مُ؛  ِظل مِن 

َخلِفُك. 
َجديٌد.  َعذاُبا  َو  َشديٌد*  َحرُّها  َو  بَعيٌد*  قَعُرها  انرًا  فَاحَذروا 
ُج فهيا كُربٌَة*  تُسَمُع فهيا َدوَعةٌ* َوال تَُفرَّ لَيَس فهيا َرمحٌَة* َوال  دارٌ 
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ُّـكُ م  َظن َيُسَن  اَن  َو  اِل*  مَِن  َخوفُُك  يَشتَدَّ  اَن  استََطعُت  ِاِن  َو 
ا يَكوُن ُحسُن َظنِّهِِ ِبَبِّهِِ َعّْ قَدرِ  * فَاجَعوا بَيَنُما* فَاِنَّ العَبَد ِانَّ بِهِِ

 . ُه َخوفًا ِلِ ًّا ِبِل اََشدُّ * َو ِانَّ اَحَسَن النّاِس َظن َخوفِهِِ مِن َربِّهِِ
يف  اَجنادي  اَعَظَم  َّيَُك  َول قَد  اَّن  ــ  بَكٍر  ايَب  نَب  ُد  ُمَمَّ اي  ــ  َواعلَم 
نَفس اَهَل ِمَص* فَاتََن َمقوٌق اَن ُتالَِف َعّْ نَفِسَك* َو اَن ُتافَِح 
اَل  تُسِخِط  َوال  هِر.  ادلَّ مَِن  ساَعٌة  ِااّل  لََك  يَكُن  لَم  لَو  َو  ديَِك*  َعن 
لَيَس مَِن اِل  َو   * فَاِنَّ يِف اِل َخلًَفا مِن َغريِهِِ  * ِبِضّْ اََحٍد مِن َخلِقهِِ

َخلٌَف يف َغريِهِِ.
لَِفراٍغ*  َوقَتا  ل  ـتُعَّجِ َوال  هَلا*  َِّت  ال ُمَؤق ِلَوقِتَها  الَة  الصَّ َصّلِ 

 

َعَِلَك  مِن  َش ٍء  ُكَّ  اَنَّ  َواعلَم  اِلشتِغاٍل؛  َوقِتا  َعن  رها  ـتَُؤّخِ َوال 
َتٌَع لَِصالتَِك. 

 * َِّبِّ الن َويِلُّ  َو   * الرَّديّْ ِامامُ  َو  اهلُديّْ  ِامامُ  َسواءَ*  ال  َّه}  فَاِن منه:   و 

َعّْ  اَخاُف  ال  »ِاّن   : اِل  َرسوُل  يل  قاَل  لَقَد  َو   . َِّبِّ الن َعُدوُّ  َو 
اَمَّا  َو   * ِبميانِهِِ الُ  َ منَعُهُ  فَي ال ُمؤمُِن  اَمَّا  مُِشاًك؛  َوال  مُؤِمنًا  اُمَّت 
مُنافِِق  ُكَّ  َعلَيُك  اَخاُف  ِّْكّن  َول  . بِِشكِهِِ الُ  فَيَقَمعُهُ  ال ُمِشُك 

الَجناِن* عالِِم الِّساِن* يَقوُل ما تَعِرفَن* َو يَفعَُل ما ُتِكروَن«. 
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َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ مُعاِويََة َجواًب* 
َو ُهَو مِن َماِسِن الكُتُِب 

  ًدا  ُمَمَّ اِل  اصِطفاءَ  فـيِه  تَذكُُر  كِتابَُك  ااَتن  فََقد  بَعُد*  اَّما 
هُر  َّاَ َلَ ادلَّ ؛ فَلَقَد َخب ََّده} مِن احَصابِهِِ ِ َمن اَي ب ِااّيهُ  * َو تَأيَده}  دِليِهِِ
ِمنَك َعَبًا؛ ِاذ َطِفقَت ُتِباُن ِباَلِء اِل تَعايلّْ ِعنَدان* َو نِعَمتِهِِ َعلنَيا 
ِدهِِ ِايَل  ِر ِايلّْ َهرَجَ* اَو داعي مَُسّدِ ّْلَِك كَناقِِل التَّ ا* فَكُنَت يف ذ يف نَِبنّيِ
النِّضاِل. َو زََعَت اَنَّ اَفَضَل النّاِس يِف ااِلسالِم فاُلٌن َو فاُلٌن؛ فََذكَرَت 
اتََن  ما  َو  ثَلُمه}.  يَلَحقَك  لَم  نََقَص  ِان  َو  ُّه}*  ُك اعَتَلََك   َّ َت ِان  اًَما 

 

ِلطُّلَقاِء  ما  َو  املَسوَس@  َو  الّسائَِس  َو  ال َمفضوَل*  َو  الفاِضَل  َو 
َتتبَي  َو  لنَي*  االَوَّ ال ُمهاِج رنَي  بنََي  َّ مي يَ  الت َو  الطُّلَقاِء*  انَباِء  َو 
َدَرجاِتِم* َو تَعريَف َطبَقاِتِم@ َه هياَت* لَقَد َحنَّ قِدٌح لَيَس ِمنا* 

َو َطِفَق َيُكُ فهيا مَن َعلَيِه الُحكُ هَلا@ 
ذَرِعَك*  قُصوَر  تَعِرُف  َو  َظلِعَك*  َعّْ  ااِلنساُن  َا  اهَيُّ  ُ َتَب ااَل 

 

َو َتَاَخَُّر َحيُث اَخََّرَك الَقَدرُ@ فَما َعلَيَك َغلَبَُة ال َمغولِب* َوال َظَفُر 

 

َتيّْ  الَقصِد.ااَل  َعِن  َرّواٌغ  التـّيِه*  يِف  ّهاٌب  َلَ ََّك  ِان َو  الّظافِِر@ 

 

ُث ـ اَنَّ وَقَما{ استُشِهدوا يف  ِّْكن نِبِعَمِة اِل اَُحّدِ ـ َغريَ ُمِبٍ لََك* َو ل
ِاذَا   ّْ لُِكٍّ فَضٌل* َحّ َو  َسبيِل اِل تَعايلّْ مَِن املُهاِج رنَي َو االَنصارِ* 
 اِل  َرسوُل  ه}  َخصَّ َو  َهداِء*  الشُّ َسّيُِد  قيَل:  َشيُدان  استُشِهَد 
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عَت  قُّطِ وَقمًا  اَنَّ  َتيّْ  اََوال  َعلَيِه.  َصالتِهِِ  ِعنَد  تَكبريَةً  بَِسبعنَي   
ّْ ِاذا فُِعَل وِباِحِدان ما فُِعَل  اَيدهِيم يف َسبيِل اِل ـ َو لُِكٍّ فَضٌل ـ َحّ
ما  ال  لَو  َو  الَجناَحنِي«.  ذُو  َو  َِّة  الَجن يِف  ّيارُ  »اَْلطَّ قيَل:  وِباِحِدِه* 
ًَّة*  ـَكَر ذاكٌِر فَضائَِل َج نََه الُ َعنهُ مِن َتكـِيَ ِة املَرِء نَفَسه}* َلَ

َ ُمجُّها آذاُن الّساِمعنَي.  تَعِرفُها قوُلُب ال ُمؤِمننَي* َوال ت
ا* َوالنّاُس بَعُد َصنائُِع  نّبِ ِميَُّة فَاِاّن َصنائُِع َر فََدع َعنَك مَن مالَت بِِه الرَّ
لَم مَينَعنا قَدي مُ زِعِّان َوال عاِديُّ َطولِنا َعّْ وَقِمَك اَن َخلَطناُك  لَنا. 

ِبَنُفِسنا؛ فَنَكَحنا َو اَنـَكحنا* ِفعَل االَكفاِء* َو لَسُت نُهاَك. 
اِل  اََسُد  ِمنّا  َو  ُب*  املُكَّذِ ِمنُكُ  َو  َِّبُّ  الن َّا  ِمن َو  ّْلَِك  ذ يَكوُن  اَّنّْ  َو 

 

ِمنُك  َو  َِّة  الَجن اَهِل  َشباَب  َسّيِدا  ِمنّا  َو  االَحِف*  اََسُد  ِمنُك  َو 
َو ِمنُك مَحّالَُة الَحَطِب* يف  نِساِء العامَلنَي*  ِمنّا َخريُ  َو  ِصبيَُة النّارِ* 

كَث ريٍ ِمّما لَنا َو َعلَيُك@ 
ما  لَنا  َيَمُع  اِل  كِتاُب  َو  تُدفَُع*  ال  جاِهِليَّتُنا  َو  ُسَِع*  قَد  فَاِسالمُنا 
بَعُضُهم  االَرحاِم  اُولُوا  »َو   : تَعايلّْ َو  ُسبحانَه}  وَقلُه}  ُهَو  َو  َعنّا*  َشذَّ 
: »ِانَّ اَويَل النّاِس ِبِباهميَ  اَويلّْ  ِبَعٍض يف كِتاِب اِل« َو وَقلُه} تَعايلّْ
ال ُمؤِمننَي«؛  َويِلُّ  الُ  َو  آَمنوا*  نَي  َوالَّ َِّبُّ  الن ا  َ هّْ َو  َعوهُ  اتَّ نَي  َ لَّ ل

ةً اَويلّْ ِبلَقرابَِة* َو اتَرةً اَويلّْ ِبلّطاَعِة.  فَنَحُن َمَّ
  قَفِة ِبَسوِل اِل ا احتَجَّ املُهاِجروَن َعَ االَنصارِ َيمَ السَّ َ مَّ َو ل

 

َ ُج بِهِِ فَالَحقُّ لَنا دونَُك* َو ِان يَكُن  فَلَجوا َعلهَِيم* فَاِن يـَكنُِـ الَفل
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بِغرَيِهِِ فَاالَنصارُ َعّْ َدوعاُه. 

يَكُن  فَاِن  بَغَ يُت*  ُكِِّهم  َعّْ  َو  َحَسدُت*  الخُلَفاِء  لُِكِّ  اَّن  زََعَت  َو 
لَِك فَلَيَسِت الِجنايَُة َعلَيَك فَيـَكوَن العُذرُ ِالَيَك. ّْلَِك كَذّْ ذ

َو تِلَك َشاكةٌ ظاِهٌر َعنَك عارُها                     
اُبِيَع.   ّْ َحّ ال َمخشوُش  الَجَمُل  يُقاُد  كَما  اُقاُد  كُنُت  ِاّن  قَُل:  َو 

 

َو لَعَمُر اِل لَقَد اََردَت اَن تَُذمَّ فََمَدحَت* َو اَن تَفَضَح فَافتََضحَت@ 
َو ما َعَ املُسِلِم مِن َغضاَضٍة يف اَن يَكوَن َمظولمًا ما لَم يَكُن شااكًّ يف 
ِّْكّن  هِِ ُحجَّت ِايلّْ َغريَِك قَصُدها* َول ِ . َو هّْ * َوال ُماتًب ِبَقنِهِِ ديِهِِ

اَطلَقُت لََك ِمنا بَِقدرِ ما َسنََح مِن ِذكِرها. 
هِِ  ِ هّْ َعن  ُتاَب  اَن  فَلََك  ُعمثاَن*  اَمِ  َو  اَمي  مِن  اكَن  ما  ذَكَرَت   َّ ُث
؟ اَمَن  ا ـكاَن اَعديّْ لَه}* َو اَهيّْ ِايلّْ َمقاتِِلِِ َك ِمنهُ* َفاَيُّ لَِرمِحِ
فََتايخّْ  ه}  استَنَصَ مَِن  اَم  َواستَكَفَّه}*  فَاستَقعََده}  نَُصتَه}  لَه}  بََذَل 

ّْ اَتّْ قََدرُه} َعلَيِه؟ َعنهُ َو َبَّ املَنوَن ِالَيِه* َحّ
قنَي ِمنـكُم* َوالقائِلنَي اِلِخواِنِم  كاَّل َواِل َل »قَد يَعلَمُ الُ ال ُمعَّوِ
مِن  اِلَعتَِذَر  كُنُت  َوما  قَليال«.  ِااّل  البَأَس  يَأتَن  َوال  ِالنَيا*  َهلُمَّ 
ِارشادي  ِالَيِه  ُن  الَّ اكَن  فَاِن  اَحدااًث؛  َعلَيِه  اَنقِ مُ  ـُكنُت  اَّن 

 

َو ِهايَت لَه}؛ فَُربَّ َمولٍم ال ذََن لَه}. 
ُح  ََّة ال ُمنَتَّصِ ن َو قَد يَستيَفُد الظَّ
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َو ما اََردُت »ِاالَّ ااِلصالَح َما استََطعُت* َو ما َتفييق ِااّل ِبِل َعلَيِه 
ِعنَدَك  اِلحَصايب  َو  يل  لَيَس  َّه}  اَن ذَكَرَت  َو   .» اُنبُي  ِالَيِه  َو  َتَكَُّل 
َعبِد  بَن  اَليَفَت  َمتّْ  استِعبارٍ@  بَعَد  احََضكَت  فَلََقد  يُف*  السَّ ِاالَّ 

يِف ُمَوَّفنَي؟@  املُطَِّلِ َعِن االَعداِء انِكنَي* َو ِبلسَّ
فَلَبِّث قَلياًل يَلَحِق اهَليجا حَ َمل          

* َو يَقُرُب ِمنَك ما تَستَبِعُد* َو ااََن ُمقٌِل حَنَوَك  فََسيَطلُبَُك مَن تَطُلُ
ِبِحساٍن*  هَلُم  َوالتّابِعنَي  االَنصارِ*  َو  املُهاِجرنَي  مَِن  َجحَفٍل  يف 
املَوِت؛  َسابَل  مُتََسربِلنَي  قَتامُُهم*  ساِطٍع  زِحامُُهم*  َشديٍد 
ِيٌَّة* َو ُسيوٌف  ِيٌَّة بَدر تَبُهم ذُّر ِم* َو قَد حَصِ اََحبُّ الِّقاِء ِالهَِيم لِقاءُ َرّبِ
َك  َجّدِ َو  خالَِك  َو  اَخيَك  يف  نِصاهِلا  َمواقَِع  َعَفَت  قَد  هاِشِميٌَّة* 

 

َو اَهِلَك* »َو ما ِهَ مَِن الّظامِلنَي ِبَعيٍد«. 

     29    
َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ اَهِل البََصِة 

تَغبَوا  لَم  ما  ِشقاقُِك  َو  )َخيلِك(  َحبلُِك  انتِشارِ  مِِن  اكَن  قَد  َو 
يَف َعن مُدِبُِك* َو قَِبُل  ِمُك* َو َرفَعُت السَّ َعنهُ* فَعََفوُت َعن مُرجِ

 

اآلراِء  َسَفهُ  َو  ال ُمرِديَُة*  االُمورُ  بُِكُ  خََطت  فَاِن  مُِقِلُك*  مِن 
ِجيادي*  ُب  َقرَّ قَد  ذا  ااََن  فَها  الِخيف*  َو  مُنابََذت  ِايلّْ  الجاِئَِة* 

 

اَلَوِقعَنَّ  ِالَيـكُ م  ال َمسريِ  ِايَل  اَلَجأمُتون  لَِئ  َو  راِكيب*  َرَحُل  َو 
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اَّن  َمَع  الِعٍق؛  َكَعَقِة  ِااّل  ِالهَيا  الَجَمِل  َيمُ  يَكوُن  ال  َوقعًَة  بُِك 
َحقَّه}*  َّصيَحِة  الن ي  ِلِ َو  فَضَل}*  ِمنـكُم  الّطاَعِة  ي  ِلِ عارٌِف 

 . ًَما ِايلّْ َبِّيٍ * َوال انكِثًا ِايلّْ َويِفٍّ َغريُ مُتَجاِوزٍ مُتَّ

     30    
َو مِن كِتاٍب لَه} ِايلّْ مُعاِويََة 

َمعِرفَِة  ِايلّْ  َوارِجع  َعلَيَك*  هِِ  َحّقِ يف  َوانُظر  يَك*  دَلَ َ ما  فِي اَل  َِّق  فَات
َةً*  َ رّيِ ن ُسباًُل  َو  ًة*  واحِضَ اَعالمًا  َعِة  ِلّ فَاِنَّ  ؛  ِبَهالَتِهِِ تُعَذرُ  ال  ما 

 

لَبًَة )مَطولبًَة(* َيُِدَها االـَكياُس*  ًة َنَجًة* َو غايًَة مُطَّ َو َمـَحجَّ
* َو َخبََط  َو ُيالُِفَها االَنـكاُس؛ مَن نَكََب َعنا جاَر َعِن الَحّقِ
نَفَسَك@  فَنَفَسَك  نِقَمتَه}.  بِهِِ  اََحلَّ  َو  نِعَمتَه}*  الُ   َ َغريَّ َو  التّيِه*  يِف 
َ الُ لََك َسبيلََك* َو َحيُث َتاَهت بَِك اُمورَُك* فََقد اَجَرتَي فََقد بنَيَّ

 

َشًّا*  اَولََجتَك  قَد  نَفَسَك  فَاِنَّ  كُفٍر؛   ِ َمَلَّ َو  خُسٍ*  غايَِة  ِايلّْ 

 

َو اَقَحَمتَك َغيًّا* َو اَوَرَدتَك املَهالَِك* َو اَوَعَت َعلَيَك املَسالَِك. 

     31     
 * ٍّ َو مِن َوِصيٍَّة لَه} ِلَحَسِن نِب َعِ

كَتََبها ِالَيِه »ِباِضنَي« ِعنَد انِصافِهِِ مِن ِصّفنَي :

هِر*  ِ لَّ ل اَْملُستَسِلِم  العُُمِر*  ل ُمدِبِ  اَْ ِلزَّماِن*  ل ُمِقّرِ  اَْ الفاِن*  الوادِلِ  مَِن 
ِايَل  َغًدا؛  َعنا  َوالّظاِعِن   * املَوتّْ َمساكَِن  لّساكِِن  اَْ ينَا*  ِ لُّ ل ّلاّمِ  اَْ
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َغَِض  َهلََك*  قَد  مَن  َسبيَل  لّسالِِك  اَْ يُدَرُك*  ال  ما  ال ُمَؤّمِِل  املَولوِد 
ينا*  ادلُّ َعبِد  َو   * ال َمصاِئِ َرِميَِّة  َو  االاَّيِم*  َرهنيَِة  َو  االَسقاِم* 

 

َو اتِجِر الغُرورِ* َو َغيِم املَنااي* َو اَسريِ ال َموِت* َوَحليِف اهلُموِم* 
َهواِت* َو َخليَفِة  ِّفاِت* َو َصِي الشَّ َو قَرنِي االَحزاِن* َو نُُصِب اال

االَمواِت. 
 *َّ هِر َعَ ينا َعّن* َو ُجوِح ادلَّ َّتُن مِن ِادبرِ ادلُّ اَّما بَعُد* فَاِنَّ فِيَ ما تَبَي
ااِلهِتاِم  َو  ِسواَي*  مَن  ِذكِر  َعن  َيَُعن  ما  ِايَلَّ*  اآلِخَرِة  ِاقباِل  َو 
نَفس*   ُّ َه النّاِس  ُهموِم  دوَن  يب  َد  تََفرَّ َحيُث  اَّن  َغريَ  َورايئ*  ِبا 
اَمي*  َمُض  يل  َح  َصَّ َو  َهواَي*  َعن  فَن  َصَ َو  َرأيي*  فََصَدفَن 
كَِذٌب  يَشوبُه}  ال  ِصٍق  َو  لَِعٌب*  فيِه  يَكوُن  ال  ِجّدٍ  ِايلّْ  يب  فَاَفضّْ 
لَو  َشئيًا  اَكَنَّ   ّْ َحّ  * ُكّ َوَجدتَُك  بَل  بَعض*  َوَجدتَُك  َو  )كَِدرٌ(. 
ما  اَمَِك  مِن  فَعَنان  ااَتن*  ااَتَك  لَو  املَوَت  اَكَنَّ  َو  اَصابَن*  اَصابََك 
ااََن  ِان  بِهِِ  مُستَظِهًرا  كِتايب  ِالَيَك  فَكَتَُب  نَفس*  اَمِ  مِن  يَعن ن 

بَقُت لََك اَو فَنتُي. 
قَلِبَك  ِعاَرِة  َو   * اَمِهِِ لُزوِم  َو  ـ  بَُنَّ  اَي  ـ  اِل  تِبَقَوي  اوصيَك  فَاِّن 
. َو اَيُّ َسبٍَب اَوثَُق مِن َسبٍَب بَينََك َو بنََي  * َو ااِلعتِصاِم ِبَبِلِِ بِِذكِرهِِ

 @ اِل ِان اتََن اََخذَت بِهِِ
رهُ  ِ

َنّ َو  ِبليَقنِي*  هِِ  وَقِّ َو  ِبلزَّهاَدِة*  اَِمتهُ  َو  ِبملَوِعَظِة*  قَلبََك  ايَِح 
فَجائَِع  هُ  بَّصِ َو  ِبلنَفاِء*  رهُ  قَّرِ َو  املَوِت*  بِِذكِر  ِّ لُ  ذَل َو  ِبلِحكَمِة* 
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َواالاَّيِم*  ايل  اللَّ  ِ

تََقلُّ فُحَش  َو  هِر  ادلَّ َصولََة  رهُ  َحّذِ َو  ينا*  ادلُّ
َواِعض َعلَيِه اَخباَراملاضنَي* َوذَّكِرهُ ِبا اَصاَب مَن اكَن قَبلََك مَِن 
َ ما فَعوَلا َو َعَّا انَتَقولا*  لنَي* َو ِس يف ِدايرِِه َو آاثرِِه* فَانُظر فِي االَوَّ
َِّة* َو َحوّلا  ُدُه قَِد انَتَقولا َعِن االَِحب ََّك َتِ َو انََي َحوّلا َو َنَلوا@ فَاِن
ََّك َعن قَليٍل قَد ِصَت اَكََحِدِه. فَاَصِلح  لغُربَِة* َو اَكَن )داَر( اَْ ِدايَر 
تَعِرُف*  ال  َ ما  فِي الَقولَ   َوَدعِ   ؛  بُِديناَك  آِخَرتََك   َوالتَِبع  َمثواَك* 

 

ِخفَت  ِاذا  َطريٍق  َعن  اَمِسك  َو  تَُكَّف.  لــَم  َ ما  فِي الـِخطاَب  َو 
الِل َخريٌ مِن رُكوِب االَهواِل.  َضاللَتَه}* فَاِنَّ الكَفَّ ِعنَد َحريَِة الضَّ
لِسانَِك*  َو  ِبَِدَك  ال ُمنكََر  اَنِكِر  َو   * أُم ِبملَعروِف تَكُن مِن اَهِلِِ َو 

 

* َوال تَأخُذَك  َو بنِي مَن فَعََل} ِبُهِدَك* َو جاِه يِف اِل َحقَّ ِجهاِدهِِ
يِف اِل لَوَمُة الِئٍم. َو خُِض الغََمراِت ِلَحّقِ َحيُث اكَن* َو تََفقَّه يِف 
نِعَم  َو  املـَكروِه*  َعَ  ِب(  )اَْلصَّ  َ ََّصبُّ الت نَفَسَك  د  وَعِّ َو  ادّلنِي* 
َك*  ِ . َو اَلِجئ نَفَسَك يف اُمورَِك ُكِّها ِايلّْ ِاهلّْ ُ يِف الَحّقِ ََّصبُّ الخُلُُق الت

ََّك تُلِجُئا ِايلّْ ـَكهٍف َحريٍز* َو ماِنٍ زَعٍي.  فَاِن
اَكِثِ  َو  احِلماَن.  َو  العَطاءَ  ِبَِدِه  فَاِنَّ  ِلَربَِّك*  ال َمساَلَِة  يِف  َواَخِلص 
ـ م َوِصيَّت* َوال تَذَهَبَّ َعنَك َصفًحا* فَاِنَّ َخريَ  ااِلستِخاَرَة* َو تََفهَّ
َّه} ال َخريَ يف ِعلٍم ال َيَفُع* َوال يُنتََفُع بِِعلٍم  الَقوِل ما نََفَع. َو اعلَم اَن

ُُّمه}.  ال َيِقُّ تَعَل
َونًها*  اَزداُد  ُ ن  َراَي َو  ًّا*  ِسن بَلَغُت  قَد  ُ ن  َراَي َ ّما  ل ِاّن  بَُنَّ*  اَي 
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يب  يَعَجَل  اَن  قَبَل  ِمنا  ِخصااًل  اَوَردُت  َو  ِالَيَك*  وِبَِصيَّت  بَدرُت 
اََجيل* دوَن اَن اُفِضَ ِالَيَك ِبا يف نَفس* اَو اَن اُنَقَص يف َرأيي كَما 
فَِتِ  َو  اهَلويّْ  َغلَباِت  بَعُض  ِالَيَك  يَسِبَقن  اَو  ِجسم*  يف  نُِقصُت 
ِث اَكالَرِض  الَحَ ا قَُل  ِانَّ َو  َّفورِ.  الن عِب  ـَكالصَّ ينا* فَتَكوَن  ادلُّ
الخالِيَِة ما اُليِقَ فهيا مِن َش ٍء قَِبلَتهُ. فَباَدرتَُك ِبالََدِب قَبَل اَن يَقُسَو 
ّدِ َرأيَِك مَِن االَمِ ما قَد كَفاَك  َُّك* لِتَستَِقَل ِبِ قَلبَُك* َو يَشتَِغَل لُب
 * الطََّلِ َمؤونََة  كيُفَت  قَد  فَتَكوَن  تَبَه}*  ترَجِ َو  بُغَيَه}  ارِِب  الَّ اَهُل 

 

نَأتِه*  كُنّا  قَد  ما  ّْلَِك  ذ مِن  فَااَتَك  بَِة*  َّ رجِ الت ِعالِج  مِن  وعفيَت  َو 
َّ ما اَظلََم َعلنَيا ِمنهُ.  ب َواستَباَن لََك ما رُ

رُت ُعَُر مَن اكَن قَبيل* فََقد نََظرُت  اَي بَُنَّ* ِاّن َو ِان لَم اـَُكنـ ُعِّ
ّْ ُعدُت  َحّ يف آاثرِِه؛  ِسُت  َو  اَخبارِِه*  يف  فَكَّرُت  َو  م*  اَعاهِلِ يف 
م  هِلِ رُت َمَع اَوَّ اَكََحِدِه م؛ بَل اَكَّن ِبَا اتنَهّْ ِايَلَّ مِن اُمورِِه قَد ُعِّ
 * رِهِِ َضَ مِن  نَفعَه}  َو   * كََدرِهِِ مِن  ّْلَِك  ذ َصفَو  فَعََرفُت  آِخِرِه*  ِايلّْ 
ِ اَمٍ َنيَل} )َجليَل}(* َو َتَخَّيُت لََك َجيَل}* 

فَاستَخلَصُت لََك مِن ُكّ

 

يَعِن  ما  اَمَِك  مِن  َعنان  َحيُث  َراتَُي  َو  َمهولَه}*  َعنَك  فُت  َصَ َو 
اتََن  َو  ّْلَِك  ذ يَكوَن  اَن  اََدبَِك  مِن  َعلَيِه  اَجَعُت  َو  يفَق*  الشَّ الوادِلَ 
ٍَّة َسلميٍَة* َو نَفٍس صافِيٍَة. َو اَن  هِر* ذو يِن مُِقُل العُُمِر َو مُقَبَُل ادلَّ
* َو َشائِِع ااِلسالِم  َو تَأويِلِِ اتَبَِدئََك تِبَعلمِي كِتاِب اِل زَعَّ َو َجلَّ 
ُ مَّ  ث  . َغريِهِِ ِايلّْ  بَِك  ّْلَِك  ذ اُجاِوزُ  ال   * َحراِمهِِ َو  َحلِهِِ  َو   * اَحاكِمهِِ َو 
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اَهواِئِم  مِن  فيِه  النّاُس  اختَلََف  َما  َعلَيَك  يَلتَِبَس  اَن  اَشَفقُت 

 

َعّْ  ّْلَِك  ذ ِاحاكمُ  فـَكاَن  َعلهَِيم*  التَبََس  ي  ِ الَّ ِمثَل  آراِئِم  َو 

 

الآمَُن  اَمٍ  ِايلّْ  ِاسالِمَك  مِن  ِايَلَّ  اََحبَّ  لَه}  تَنبهِيَك  مِن  كَِرهُت  ما 
ِلُرشِدَك*  فيِه  الُ  ُيَفَِّقَك  اَن  َرَجوُت  َو  اهَللـََكَة*  بِِه  َعلَيَك 

 

 . هِِ ِ َو اَن هَيِديََك لَِقصِدَك* فَعَِهدُت ِالَيَك َوِصيَّت هّْ
َو اعلَم اي بَُنَّ اَنَّ اََحبَّ ما اتََن آِخٌذ بِهِِ ِايَلَّ مِن َوِصيَّت تَقَوي اِل* 
َعلَيِه  َمضّْ  ِبا  االَخُذ  َو  َعلَيَك*  الُ  فَرََضهُ  ما  َعّْ  ااِلقتِصارُ  َو 
يََدوعا  لَم  ُم  فَاِنَّ بَيتَِك؛  اَهِل  مِن  الّصالِحوَن  َو  آبئَِك*  مِن  لوَن  االَوَّ
 َّ ُث ٌر*  َو فَكَّروا كَما اتََن مَُفّكِ اَن نََظروا اِلَنُفِسِهم كَما اتََن انِظٌر* 
يَُكَّفوا*  لَم  َعّا  َوااِلمساِك  َعَفا*  ِبا  االَخِذ  ِايَل  ّْلَِك  ذ ِِّخُر  ا َردَُّه 
فَليَكُن  َعِلموا  كَما  تَعلََم  اَن  دوَن  ّْلَِك  ذ تَقََل  اَن  نَفُسَك  اََب  فَاِن 
 ) )ُعوُلِّ ُعلَِق  َو  ُباِت*  الشُّ تِبََورُِّط  ال  ٍُّم*  تَعَل َو  ٍم  تِبََفهُّ ّْلَِك  ذ َطلَبَُك 
ِبِلِّْهَك*  ِباِلستِعانَِة  ّْلَِك  ذ يف  نََظِرَك  قَبَل  ابَدأ  َو  اَْلخُصوماِت. 
ِ شاِئٍَة اَولََجتَك يف ُشبٍَة* اَو 

َوالرَّغبَِة ِالَيِه يف َتفيِقَك* َو َتِك ُكّ
اَسلََمتَك ِايلّْ َضاللٍَة. 

اكَن  َو  فَاجَتََع*  َرأيَُك   َّ َت َو  فَخََشَع*  قَلبَُك  َصفا  قَد  اَن  اَينَقَت  فَاِن 
ُت لََك* َو ِان لَم َيَتِع  َ ما فَسَّ ا واِحًدا* فَانُظر فِي ّْلَِك َهمًّ َهمَُّك يف ذ
ا  ََّك ِانَّ اَن بُّ مِن نَفِسَك* َو فَراِغ نََظِرَك َو فِكِرَك* فَاعلَم  لََك ما ُتِ
لماءَ. َو لَيَس طالُِب ادّلنِي مَن َخبََط  َتِبُط العَشواءَ* َو َتََورَُّط الظَّ
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ّْلَِك اَمثَُل.  اَو َخلََط* َو ااِلمساُك َعن ذ

الَحياِة*  مالُِك  ُهَو  املَوِت  مالَِك  اَنَّ  َواعلَم  َوِصيَّت*  بَُنَّ  اي  ـ م  فَتََفهَّ
املتُبيَِلَ  اَنَّ  َو  املُعيُد*  ُهَو  ال ُمفِنَ  اَنَّ  َو  املُميُت*  ُهَو  الخالَِق  اَنَّ  َو 
الُ  ا  َجعََلَ ما  َعّْ  ِااّل  لِتَستَِقرَّ  تـَكنُـ  لَم  ينا  ادلُّ اَنَّ  َو  املُعايف*  ُهَو 
َّعماِء َو ااِلتباِلِء* َو اَلاِء ىِف املَعاِد* اَو ما شاءَ ِمّما  َعلَيِه مَِن الن
َجهالَتَِك*  َعّْ  فَامِحلُ  ّْلَِك  ذ مِن  َشءٌ  َعلَيَك  اَشَكَ  فَاِن  تَعلَمُ.  ال 
ِّمَت* َو ما اـَك َثَ ما َتَهُل  َّ ُعل ُل ما خُِلقَت بِهِِ جاِهاًل ُث ََّك اَوَّ فَاِن
ثــُمَّ  بََصَُك  فيِه  َو يَِضلُّ  فيِه َرأيَُك*   ُ َيََحريَّ َو  )اَْالُمورِ(*  االَمِ  مَِن 
َسّواَك*  َو  َرزَقََك  َو  َخلََقَك  ي  ِبلَّ فَاعتَِصم  ّْلَِك.  ذ بَعَد  ُتِصُه} 

ُُّدَك* َو ِالَيِه َرغتَبَُك* َو ِمنهُ َشَفَقَُك.  َوليَكُن لَه} تَعَب
َعنهُ  ابَنَاَ  كَما  ُسبحانَه}  اِل  َعِن  يُنِبئ  لَم  اََحًدا  اَنَّ  بَُنَّ  اي  َواعلَم 
آلَُك  لَم  فَاِّن  قائًِدا؛  اِة  انلَّ ِايَل  َو  رائًِدا*  بِهِِ  فَارَض  ؛  الرَّسوُل 
َمبلََغ  اجَتَدَت  ِاِن  َو  لِنَفِسَك  ََّظِر  الن يِف  َتلَُغ  لَن  ََّك  ِان َو  نَصيَحًة* 

نََظري لََك. 
لََراتََي آاثَر  َو  لَو اكَن ِلَربَِّك َشيٌك اَلََتَك رُُسُل}*  َّه}  اَن بَُنَّ  َواعلَم اي 
َّه} ِالّْهٌ واِحٌد كَما  ِّْكن * َول * َو لَعََرفَت اَفعالَه} َو ِصفاتِهِِ مُلِكهِِ َو ُسلطانِهِِ
َوَصَف نَفَسه}* ال يُضادُّه} يف مُلِكهِِ اََحٌد* َوال َيوُل اَبًَدا َولَم َيَل. 

 

لِيٍَّة* َو آِخٌر بَعَد االَشياِء باِل ِنايٍَة. َعُظَم  اَوَّ ٌل قَبَل االَشياِء باِل  اَوَّ
ّْلَِك فَافعَل  فَت ذ . فَاِذا َعَ َّتُه} ِبِحاَطِة قٍَل اَو بََصٍ بِي َعن اَن تَثبَُت رُوب
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* َو كَثَِة  ِ َمقِدَرتِهِِ * َو قِلَّ ِ ِمثِلَك اَن يَفعََل} يف ِصغَِر خََطِرهِِ كَما يَنبَغ ل
َوالخَشيَِة   * طاَعتِهِِ َطَلِ  يف   * َربِّهِِ ِايلّْ  حاَجتِهِِ  َعظـيِم  َو   * َعِجهِِ
ِبََسٍن*  ِااّل  يَأُمَك  لَم  َّه}  فَاِن ؛  ُسخِطهِِ مِن  َفَقِة  الشَّ َو   * ُعقوتَبِهِِ مِن 

 

َو لَم َيَهَك ِااّل َعن قَبيٍح. 
اتنِ قاهِلا*  َو  زَواهِلا  َو  حاهِلا*  َو  ينا  ادلُّ َعِن  ابَنَأتَُك  قَد  ِاّن  بَُنَّ  اي 

 

ُب لََك فهِيَما  َو ابَنَأتَُك َعِن اآلِخَرِة َو ما اُِعدَّ اِلَهِلا فهيا* َو َضَ
 . َ ِبَ ِبا* َو َتُذَو َعَ االَمثاَل* لِتَعت

ينا كََمثَِل وَقٍم َسفٍر بَنا ِبِم َمزِنٌل َجدبٌي* فَاَّموا  ا َمثَُل مَن َخَبَ ادلُّ ِانَّ
َ َمولا َوعثاءَ الطَّريِق* َو فِراَق  َمزِناًل َخصبًيا َو َجناًب َميعًا؛ فَاحت
َفِر* َو ُجشوبََة ال َمطعَِم* لِيَأتا َسعََة دارِِه*  ديِق* َو خُشونََة السَّ الصَّ
َيَوَن  َوال  َ ًما*  اَل ّْلَِك  ذ مِن  لَِش ٍء  دوَن  َيِ فَلَيَس  قَرارِِه*  َمزِنَل  َو 

 

م  هِلِ َمزِن مِن  قَرََّبُم  ِمّما  ِالهَِيم  اََحبُّ  َش ءَ  َوال  َمغَرمًا*   فيِه  نََفَقًة 

 

م.  ِتِ
َّ َو اَدانُه مِن َمَل

ِبِم  فََنا  َخصيٍب*  ِ َمزِنٍل  ب اكنا  وَقٍم  كََمثَِل  ِبا   َّ اغَت مَِن  َمثَُل  َو 
مِن  ِعنَدُه  اَفَظَع  َوال  ِالهَِيم  اَكَرهَ  َش ءٌ  فَلَيَس  َجدبٍي*  َمزِنٍل  ِايلّْ 

مُفاَرقَِة ما ـكانا فيِه* ِايلّْ ما هَيُجموَن َعلَيِه* َو يَصريوَن ِالَيِه. 
اي بَُنَّ اجعَل نَفَسَك ميااًن فِيَ ما بَينََك َو بنََي َغريَِك* فَاَحِبب لِغرَيَِك 
بُّ اَن  بُّ لِنَفِسَك* َو اكَره لَه} ما تَكَرهُ هَلا* َوال تَظِلم كَما ال ُتِ ما ُتِ
بُّ اَن ُيَسَن ِالَيَك* َواستَقِب ح مِن نَفِسَك ما  تُظلََم* َو اَحِسن كَما ُتِ
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تَستَِقُحه} مِن َغريَِك* َوارَض مَِن النّاِس ِبا َتضاهُ هَلُم مِن نَفِسَك* 
بُّ اَن يُقاَل لََك.  َوال تَُقل ما ال تَعلَمُ َو ِان قَلَّ ما تَعلَمُ* َوال تَُقل ما ال ُتِ
يف  فَاسَع  االَلباِب.  آفَُة  َو  واِب*  الصَّ دِضُّ  ااِلعاَب  اَنَّ  َواعلَم 
كَدِحَك* َوال تَكُن خازاًِن لِغرَيَِك* َو ِاذا اتََن ُهتَي لَِقصِدَك فَكُن 

اَخَشَع ما تَكوُن ِلَربَِّك. 
َشديَدةٍ*  ٍة  َمَشقَّ َو  بَعيَدةٍ*  َمسافٍَة  ذا  َطريًقا  اَماَمَك  اَنَّ  َواعلَم 

 

باَلِغَك  رِ(  )قَدَّ قَدرِ  َو  ِتاِد*  ااِلر ُحسِن  َعن  فيِه  بَِك  ِغنّْ  ال  َّه}  اَن َو 
هِر* فاَل َتِملَنَّ َعّْ َظهِرَك َفَق طاقَتَِك*  ِة الظَّ مَِن الّزاِد* َمَع ِخفَّ
ّْلَِك َوباًل َعلَيَك* َو ِاذا َوَجدَت مِن اَهِل الفاقَِة مَن  فَيَكوَن ثِقُل ذ
َتتاُج  َحيُث  َغًدا  بِهِِ  فَيُوافيَك  الِقاَمِة*  َيِم  ِايلّْ  زاَدَك  لََك  َيِمُل 
لُ ِااّيهُ* َو اـَك ِث مِن َتويِدهِِ َو اتََن قاِدرٌ َعلَيِه*  ِالَيِه فَاغنَتِمهُ َو مَحِّ
ُده}. َو اغنَتِم مَِن استَقَرَضَك يف حاِل ِغناَك*  ََّك تَطلُبُه} فاَل َتِ فَلَعَل
لـَِيجعََل )َيِصَل( قَضاءَه} لََك يف َيِم ُعسَرتَِك. َواعلَم اَنَّ اَماَمَك 
ال ُمثِقِل*  مَِن  )اًَما(  حااًل  اَحَسُن  فهيا  اَْملُِخفُّ  كَؤوًدا*  َعَقًَة 

 

َو املُبِطُئ َعَ اَقَبُح حااًل مَِن املُسِِع* َو اَنَّ مَهبَِطَك ِبا ال َمالََة

 

ِئ  َوّطِ َو  ُنولَِك*  قَبَل  لِنَفِسَك  فَارتَد  انرٍ*  َعّْ  اَو  ٍَّة  َجن َعّْ  ِاّما   
ينا  ادلُّ ِايَل  َوال  مُستَعتٌَب*  املَوِت  بَعَد  فَلَيَس  ُحوللَِك*  قَبَل  املزَِنَل 

ٌف.  مُنَصَ
لََك  اَِذَن  قَد  االَرِض  َو  ماواِت  السَّ َخزاِئُ  ِبَِدهِِ  ي  الَّ اَنَّ  َواعلَم 
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لِيُعِطيََك*  تَساَلَه}  اَن  َك  اََمَ َو  ِباِلجابَِة*  لََك  َل  تَكَفَّ َو  عاِء*  ادلُّ يِف 

 

َعنهُ*  َيُجبَُك  مَن  بَينَه}  َو  بَينََك  َيعَل  لَم  َو  لرَِيمَحََك*  تَسَتمِحَه}  َو 

 

َّوبَِة*  َو لَم يُلِجئَك ِايلّْ مَن يَشَفُع لََك ِالَيِه* َو لَم مَينَعَك ِان اََسأَت مَِن الت
َحيُث  يَفَضحَك  لَم  َو  ِباِلانبَِة*  َك  يُعَرّيِ لَم  َو  ِبلنِّقَمِة*  يُعاِجلَك  لَم  َو 
د َعلَيَك يف قَبوِل ااِلانبَِة* َو لَم ُياقِشَك  * َو لَم يَُشّدِ الَفضيَحُة بَِك اَويلّْ
ِن  محَِة؛ بَل َجعََل ُنوَعَك َعِن الَّ يِسَك مَِن الرَّ لَم يُؤ َو  ِبجَلميَِة* 
َعًشا*  َحَسنَتََك  َحَسَب  َو  واِحَدةً*  َسّيِئَتََك  َحَسَب  َو  َحَسنًَة* 

 

َو فَتََح لََك بَب املَتاِب* َو بَب ااِلستِعتاِب؛ فَاِذا انَديَه} َسَِع نَداَك* 
َو ِاذاانَجيَه} َعِلَم جَنواَك* فَاَفَضيَت ِالَيِه ِباَجتَِك* َو اَبثَثتَه} ذاَت 

 

نَفِسَك* َوَشكَوَت ِالَيِه ُهموَمَك* َواستَكَشفَه} كُروبََك* َواستَعَنتَه} 

 

ِاعطائِهِِ  َعّْ  يَقِدرُ  ال  ما  َرمحَتِهِِ  َخزاِئِ  مِن  َساَلتَه}  َو  اُمورَِك*  َعّْ 
َغريُه}* مِن زِايَدِة االَعارِ* َو حِصَِّة االَبداِن* َو َسعَِة االَرزاِق. 

* فََمتّْ  َّ َجعََل يف يََديَك َمفاتَح َخزاِئِهِِ ِبا اَِذَن لََك فيِه مِن َمساَلَتِهِِ ُث
َواتَسَطرَت   *) )نِعَِمهِِ نِعَمتِهِِ  اوَباَب  عاِء  ِبدلُّ استَفَحَت  ِشئَت 
قَدرِ  َعّْ  العَِطيََّة  فَاِنَّ   * ِاجاتَبِهِِ ِابطاءُ  ََّك  ينَُقَِّطن فاَل   * َرمحَتِهِِ َشآببَي 
اِلَجِر  اَعَظَم  ّْلَِك  ذ لِيَكوَن  ااِلجابَُة*  َعنَك  َرت  اُّخِ َّ ما  ب رُ َو  النّـِيَّ ِة. 
تُؤاتهُ*  فاَل  الشَّ ءَ  َساَلَت  َّ ما  ب رُ َو  اآلِمِل*  لِعَطاِء  اَجَزَل  َو  الّسائِِل* 

 

َخريٌ  ُهَو  مِلا  َعنَك  َف  ُصِ اَو   * آِجً اَو  عاِجً  ِمنهُ  َخريًا  اوتتَي  َو 
فَلتَكُن  اوتيتَه}*  لَو  ديَِك  َهالُك  فيِه  َطلتَبَه}  قَد  اَمٍ  فَلَُربَّ  لََك* 
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لََك َجالُه}* َو ُييفّْ َعنَك َوبلُه}؛ فَاملاُل ال َييقّْ  َ ما َييقّْ  فِي َمساَلَتَُك 

لََك َوال َتيقّْ لَه}. 
ينا* َو ِلنَفاِء ال ِلَقاِء*  ِِّخَرِة ال ِلدُّ ِ ال ا خُِلقَت ل ََّك ِانَّ َواعلَم اي بَُنَّ اَن
ِايَل  َطريٍق  َو  بُلغٍَة*  دارِ  َو  قُلعٍَة  يف  ََّك  اَن َو  ِلَحياِة؛  ال  ِلَموِت  َو 
ي ال َيجو ِمنهُ هارِبُه}* َوال يَفوتُه}  ََّك َطريُد املَوِت الَّ ِِّخَرِة* َو اَن اال
َّه} مُدرِكُه}* فَكُن ِمنهُ َعّْ َحَذرِ اَن يُدرِكََك َو اتََن  طالِبُه}* َوال بُدَّ اَن
َّوبَِة* فَيَحوَل بَينََك  ُث نَفَسَك ِمنا ِبلت ٍَة* قَد كُنَت ُتَّدِ َعّْ حاٍل َسئّيِ

ّْلَِك* فَاِذا اتََن قَد اَهلـَكَت نَفَسَك.  َو بنََي ذ
اي بَُنَّ اـَك ِث مِن ِذكِر املَوِت* َو ِذكِر ما َتُجمُ َعلَيِه* َو تُفض بَعَد 
لَه}  َشَددَت  َو  ِحذَرَك*  ِمنهُ  اََخذَت  قَد  َو  يَأِتََك   ّْ َحّ ِالَيِه*  املَوِت 

اَزَرَك* َوال يَأِتََك بَغتًَة فبََيَهَرَك. 
م  تاَكلُِبِ َو  ِالهَيا*  ينا  ادلُّ اَهِل  ِاالخِد  مِن  َتيّْ  ِبا   َّ تَغَت اَن  ِااّيَك  َو 
َفت  @ فََقد نَبَّاََك الُ َعنا* َو نَعَت ِهَ لََك َعن نَفِسها* َو تَكَشَّ َعَ
هَيِرُّ  ِيٌَة*  ضار ِسباٌع  َو  عاِويٌَة*  كاِلٌب  اَهُلا  ا  فَاِنَّ َمساوهيا.  َعن  لََك 
كَبريُها  يَقَهُر  َو  ذَليَلا*  عَ زيُها  يَأـُكُل  َو  بَعٍض*  َعّْ  بَعُضها 
اََضلَّ  قَد  مُهَمَلٌ*  اُخريّْ  َو   *) ٌ َل )مُغَفَّ َلٌ  مُعَقَّ نَعَمٌ  َصغريَها؛ 
ُعقوهَلا* َو َركِبَت َمهوهَلا؛ ُسوُح عاَهٍة وِباٍد َوعٍث* لَيَس هَلا راٍع 
 * العَمّْ َطريَق  ينا  ادلُّ ِبِمُ  َسلـََكت  يُسي ُمها.  مُسي مٌ  َوال  يُقُمها* 

 

ِتا* َو َغِوقا يف  * فَتاهوا يف َحريَ َو اََخَذت ِبَبصارِِه َعن َمنارِ اهلُديّْ
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* فَلَِعبَت ِبِم َو لَِعبوا ِبا* َو نَسوا ما َوراءَها.  َذوها َربًّ نِعَمِتا* َواتَّ
المُ* اَكَن قَد َوَرَدِت االَظعاُن؛ يِشُك مَن اََسَع اَن  رَُويًدا يُسِفُر الظَّ

يَلَحَق@ 
َّه} يُسارُ بِهِِ َو ِان  اَر* فَاِن َل َو النَّ ُهُ اللَّ َواعلَم اي بَُنَّ اَنَّ مَن اكتَن مَِطيَّ

اكَن واقًِفا* َو يَقَطُع املَسافََة َو ِان اكَن مُقًما واِدًعا. 
يف  ََّك  اَن َو  اََجلََك*  تَعُدَو  لَن  َو  اََملََك*  َتلَُغ  لَن  ََّك  اَن يَقنًا  َواعلَم 
املُكتََسِب*  يِف  اَِجل  َو   * الطََّلِ يِف  ض  فَخَّفِ قَبلََك.  اكَن  مَن  َسبيِل 
َّه} رُبَّ َطَلٍ قَد َجرَّ ِايلّْ َحَرٍب؛ فَلَيَس ـُكلَّ طالٍِب ِبَرزوٍق*  فَاِن

ِ َمرحوٍم.  َوال ُكُّ ُمِمٍل ب
ََّك  * فَاِن ِ َدنـِيٍَّة َو ِان ساقَتَك ِايَل الرَّغاِئِ

َو اـَكِرم نَفَسَك َعن ُكّ
لَن تَعتاَض ِبا َتُذُل مِن نَفِسَك وِعًَضا. َوال تَكُن َعبَد َغريَِك َو قَد 
ُياُل  ال  يُسٍ  َو   * ٍ بَِشّ ِااّل  ُياُل  ال  َخريٍ  َخريُ  ما  َو  ُحرًّا.  الُ  َجعَلََك 

ِااّل بِعُسٍ؟@ 
اهَللَكَِة.  َمناِهَل  فَتورَِدَك  َمِع@  الطَّ مَطااَي  بَِك  تِجَف  اَن  ِااّيَك  َو 
ََّك  فَاِن فَافعَل*  نِعَمٍة  ذو  اِل  بنََي  َو  بَينََك  يَكوَن  ااَّل  استََطعَت  ِاِن  َو 
ُسبحانَه}  اِل  مَِن  اليَسريَ  ِانَّ  َو  َسَمَك*  آِخٌذ  َو  قَسَمَك*  مُدرٌِك 

اَعَظمُ َو اَكَرمُ مَِن الكَث ريِ مِن َخلِقهِِ َو ِان اكَن ُكٌّ ِمنهُ. 
مِن  فاَت  ما  ِادراكَِك  مِن  اَيَسُ  َصمتَِك  مِن  فََرَط  ما  تاَلفيَك  َو 
َمنِطِقَك* َو ِحفُظ ما يِف الِوعاِء بَِشّدِ الِواكِء* َو ِحفُظ ما يف يََديَك 
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مَِن  َخريٌ  اليَأِس  َماَرةُ  َو  َغريَِك.  يََدي  يف  ما  َطَلِ  مِن  ِايَلَّ  اََحبُّ 
ِة َخريٌ مَِن الِغنّْ َمَع الُفجورِ*  الطََّلِ ِايَل النّاِس* َو احِلفَُة َمَع الِعفَّ
ه}@ مَن اـَك َثَ اَهرَجَ*  َ ما يرَُضُّ * َو رُبَّ ساٍع فِي هِِ ِ َو املَرءُ اَحَفُظ لِِسّ
 ِ ّ . قارِن اَهَل الخرَيِ تَكُن ِمنُم* َو بنِي اَهَل الشَّ َو مَن تََفكََّر اَبَصَ
لِم@  عيِف اَفـَحُش الظُّ تَِب َعنُم. بِئَس الطَّعامُ احَلامُ@ َو ُظلمُ الضَّ
داءً*  واءُ  ادلَّ اكَن  َّ ما  ب رُ رِفًقا.  اخُلُق  اكَن  خُرقًا  الّرِفُق  اكَن  ِاذا 

 

املُستَنَص ُح.  َغشَّ  َو  النّاِصِح*  َغريُ  نََصَح  َّ ما  ب رُ َو  َدواءً.  ادّلاءُ  َو 

 

ِحفُظ  العَقُل  َو   * َّوكّْ الن بَضائُِع  ا  فَاِنَّ  @ املُنّْ َعَ  َوااِلتاِّكَل  ِااّيَك  َو 
ارِِب* َو َخريُ ما َجرََّب ما َوَعَظَك. بِدرِ الُفرَصَة قَبَل اَن تَكوَن  الَّ
ًة. لَيَس ُكُّ طالٍِب يُصيُب* َوال ُكُّ غاِئٍ يَؤوُب. َو مَِن الَفساِد  غُصَّ
عاقِبٌَة*  اَمٍ  لُِكِّ  َو  ال َمعاِد.  َمفَسَدةُ  َو  الّزاِد*  ِاضاَعُة  ل َمفَسَدِة(  )اَْ
مِن  اَنمّْ  يَسريٍ  رُبَّ  َو  ُماِطٌر*  لتّاِجُر  اَْ لََك.  َر  قُّدِ ما  يَأتَك  َسوَف 
ساِهِل  َظننٍي.  َصيٍق  يف  َوال  مَهنٍي*  مُعنٍي  يف  َخريَ  ال  كَثٍر@ 
ِمنهُ*  اـَك َثَ  َرجاءَ  بَِش ٍء  ُتاِطر  َوال  قَعوُده}*  لََك  ذَلَّ  ما  هَر  ادلَّ

 

َّجاِج@ َو ِااّيَك اَن َتَمَح بَِك مَِطيَُّة ال
* َو ِعنَد ُصوِدهِِ  َلِ مِحل نَفَسَك مِن اَخيَك ِعنَد َصمِهِِ َعَ الّصِ اِْ
ََّطِف َو ال ُمقاَربَِة* َو ِعنَد ُجوِدهِِ َعَ البَذِل* َو ِعنَد َتاُعِدهِِ  َعَ ال
 ّْ تِهِِ َعَ النِّي* َو ِعنَد ُجرِمهِِ َعَ العُذرِ* َحّ * َو ِعنَد ِشدَّ ِ

ُنّ َعَ ادلُّ
يف  ّْلَِك  ذ تََضَع  اَن  ِااّيَك  َو  َعلَيَك.  نِعَمٍة  ذو  َّه}  اَكَن َو  َعبٌد*  لَه}  ََّك  اَكَن
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نَّ َعُدوَّ َصيِقَك  َِّخَ @ ال َت * اَو اَن تَفعََل} بِغرَيِ اَهِلِِ َغريِ َموِضِعهِِ
َحَسنًَة  َّصيَحَة*  الن اَخاَك  امَض  َو  َصيَقَك*  فَتُعاِدَي  َصيًقا 
ِمنا  اَحيلّْ  ُجرَعًة  اََر  لَم  فَاِّن  الغَيَظ  َِّع  ترََج َو  قَبي َحًة*  اَو  اكتَن 
َّه} يِشُك اَن يَلنَي لََك*  ًَّة. َو ِلن مِلَن غالََظَك* فَاِن عاقِبًَة* َوال اََلَّ َمغَب
ِان  َو  نِي.  َفَر اَْلظَّ )اََحُد(  اَحيلّْ  َّه}  فَاِن ِبلَفضِل  َك  َعُدّوِ َعّْ  خُذ  َو 
ِان  ِالهَيا  َيِجُع  بَِقًَّة  نَفِسَك  مِن  لَه}  فَاستَبِق  اَخيَك  قَطيعََة  اََردَت 
َّه}* َوال تُضيعَنَّ  ق َظن ّْلَِك َيمًا ما* َو مَن َظنَّ بَِك َخريًا فََصّدِ بَدا لَه} ذ
َّه} لَيَس لََك ِبٍَخ مَن  َحقَّ اَخيَك اتـِّكااًل َعّْ ما بَينََك َو بَينَه}* فَاِن
َتَغَبَّ  َوال  بَِك*  الخَلِق  اَشيَق  اَهلَُك  يَكُن  َوال  َحقَّه}.  اََضعَت 
فميَن زَِهَ َعنَك* َوال يَكوَنَّ اَخوَك اوَقيّْ َعّْ قَطيعَتَِك ِمنَك َعّْ 

 

ااِلحساِن.  َعَ  ِمنَك  اوَقيّْ  ااِلساءَِة  َعَ  تَكوَنَّ  َوال   * ِصلَتِهِِ

 

تِهِِ  َمرَضَّ يف  يَسيعّْ  َّه}  فَاِن َظلََمَك*  مَن  ُظلمُ  َعلَيَك  يَكُبَنَّ  َوال 

 

َو نَفِعَك* َو لَيَس َجزاءُ مَن َسََّك اَن تَسوءَه}. 
فَاِن  يَطلُبَُك*  رِزٌق  َو  تَطلُبُه}*  رِزٌق  رِزقاِن:  الّرِزَق  اَنَّ  بَُنَّ  اي  َواعلَم 
الَجفاءَ  َو  الحاَجِة*  ِعنَد  الخُضوَع  اَقبََح  ما  ااَتَك.  تَأتِهِِ  لَم  اَنَت 
َو ِان كُنَت  بِهِِ َمثواَك*  لََك مِن ُديناَك* ما اَصلَحَت  ا  ِانَّ  @ ِعنَد الِغنّْ
ما   ِ

ُكّ َعّْ  فَاجَزع  يََديَك*  مِن   َ تََفلَّ ما  َعّْ  )َجِزعَت(   جازًِعا 
ِ ما قَد اكَن* فَاِنَّ االُموَر اَشباهٌ.  ستَِدلَّ َعّْ ما لَم يَكُن ب لَم يَِصل ِالَيَك. اِْ

 

* فَاِنَّ العاقَِل  َوال تَكوَنَّ ِممَّن ال َتَفعُهُ الِعَظُة ِااّل ِاذا بلَغَت يف ايالِمهِِ
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ِب. ِبلرضَّ ِااّل  َِّعُظ  َت ال  )َوالجاِهَل(   َ الَباِئ َو  ِبآلداِب*  َِّعُظ  َي

 

ُحسِن  َو  ِب  الصَّ بِعَزاِئِ  )اَْالُمورِ(  اهلُموِم  وارِداِت  َعنَك  طَرح  اِْ
ديُق  الصَّ َو  مُناِسٌب*  الّصاِحُب  َو  جاَر*  الَقصَد  َتََك  مَن  اليَق نِي. 
* َو رُبَّ بَعيٍد اَقَرُب مِن  َق َغبيُه}* َو اهَلويّْ َشيُك العَمّْ مَن َصَ

قَربٍي* َو قَربٍي اَبعَُد مِن بَعيٍد* َو الغَربُي مَن لَم يَكُن لَه} َحببٌي. 
اَبيقّْ  اكَن  قَدرِهِِ  َعّْ  اقتََصَ  مَِن  َو  َمذبَهُه}*  ضاَق  الَحقَّ  ي  تَعَدَّ مَن 
لَه}. َو اَوثَُق َسبٍَب اََخذَت بِهِِ َسبٌَب بَينََك َو بنََي اِل ُسبحانَه}. َو مَن 

 

َمُع  الطَّ اكَن  ِاذا  ِادرااًك*  اليَأُس  يَكوُن  قَد  َك.  َعُدوُّ فَُهَو  ُيالَِك  لَم 
َّ ما اَخَطاَ  ب َهالاًك. لَيَس ُكُّ وَعَرةٍ تَظَهُر* َوال ُكُّ فُرَصٍة تُصاُب* َو رُ
ِاذا  ََّك  فَاِن  َّ الشَّ ِر  اَّخِ رُشَده}.  االَعمّْ  اَصاَب  َو  قَصَده}*  البَصريُ 
اَمَِن  مَن  العاقِِل.  ِصَلَ  تَعِدُل  الجاِهِل  قَطيعَُة  َو  تَعَجَّلتَه}*  ِشئَت 
الزَّماَن خانَه}* َو مَن اَعَظَمه} اَهانَه}. لَيَس ـُكلُّ مَن َريمّْ اَصاَب. 
الطَّريِق*  قَبَل  فيِق  الرَّ َعِن  َسل  الزَّماُن.   َ تَغرَيَّ لطاُن  السُّ  َ تَغرَيَّ ِاذا 

 

َو َعِن الجارِ قَبَل ادّلارِ. 
َحكَيَت  ِان  َو  مُضِحاًك*  يـَكوُن  ما  الكاَلِم  مَِن  تَذـُكَر  اَن  ِااّيَك 
اَفٍن*  ِايلّْ  َرأهَيُنَّ  فَاِنَّ  النِّساِء@  مُشاَوَرَة  َو  ِااّيَك  َو  َغريَِك@  َعن  ّْلَِك  ذ

 

ِبِجابَِك  اَبصارِِهنَّ  مِن  َعلهَِينَّ  َواكُفف  َوهٍن.  ِايلّْ  زَعَمُهنَّ  َو 
ِبََشدَّ  خُروُجُهنَّ  لَيَس  َو   * َعلهَِينَّ اَبيقّْ  الِحجاِب  َة  ِشدَّ فَاِنَّ   * ِااّيُهنَّ
يَعِرفَن  ااَّل  استََطعَت  ِاِن  َو   * َعلهَِينَّ بِهِِ  يثَُق  ال  مَن  ِادخالَِك  مِن 
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فَاِنَّ  نَفَسها*  جاَوزَ  ما  اَمِها  مِن  املَراََة  َِّك  ُ َمل ت َوال  فَافعَل.  َغريََك 
نَفَسها*  بِكَراَمِتا  تَعُد  َوال  بَِقهَرمانٍَة*  لَيَست  َو  َريانٌَة*  املَراََة 

 

َوال تُطِمعها يف اَن تَشَفَع لِغرَيِها. 
حيَحَة  الصَّ يَدوُع  ّْلَِك  ذ فَاِنَّ  َغريَةٍ@  َموِضِع  َغريِ  يف  َّغاُيَ  الت َو  ِااّيَك  َو 
َخَدِمَك  مِن  ِانساٍن  لُِكِّ  َواجعَل   . الّرِبَيِ ِايَل  الَبيئََة  َو  قَ ِم*  السَّ ِايَل 
َّه} اَحريّْ ااَّل َيَواـكَ ولا يف ِخدَمتَِك. َو اَكِرم  * فَاِن َعاًَل تَأخُُذه} بِهِِ

 

ِالَيِه  ي  الَّ اَصلَُك  َو  تَطريُ*  بِهِِ  ي  الَّ َجناُحَك  ُم  فَاِنَّ َعشريَتََك* 
ُديناَك*  َو  ديََك  اَل  ستَوِدِع  اِْ تَصوُل.  ِبا  َّت  ال يَُدَك  َو  تَصريُ* 

 

ينا َو اآلِخَرِة*  * َو ادلُّ َو اساَلهُ َخريَ الَقضاِء لََك يِف العاِجَلِ َو اآلِجَلِ
المُ . َو السَّ

    32   
َو مِن كِتاٍب لَه} ِايلّْ مُعاِويََة 

َو اَرَدتَي جياًل مَِن النّاِس ـَكثـ ريًا؛ َخَدعَتُم بِغَّيَِك* َو اَلَقَتُم يف 
ُبهاُت* فَجازوا  ُ الظُّلُماُت* َو َتاَلَطمُ ِبِمُ الشُّ َموِج برَحَِك* تَغشاُه
َعّْ  َّوا  َتَل َو  اَعقاِبِم*  َعّْ  نَكَصوا  َو  م*  ِوجَهِتِ )جاروا(َعن 
ُم  * فَاِنَّ اَدبرِِه* َو وَعَّلوا َعّْ اَحساِبِم* ِااّل مَن فاءَ مِن اَهِل البَصاِئِ
ِاذ مَحَلَتُم  ِايَل اِل مِن مُوازََرتَِك*  َو َهَروبا  بَعَد َمعِرفَتَِك*  فاَروقَك 

عِب* َو َعَدلَت ِبِم َعِن الَقصِد.  َعَ الصَّ
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فَاِنَّ  قَياَدَك*  يطاَن  الشَّ جاِذِب  َو  نَفِسَك*  يف  مُعاِويَُة  اي  اَل  َِّق  فَات

المُ.  ِِّخَرَة قَريٌَة ِمنَك* َو السَّ ينا مُنَقِطعٌَة َعنَك* َو اال ادلُّ
    33    

َو مِن كِتاٍب لَه} ِايلّْ قُثــَِم نِب العَبّاِس 
َو ُهَو عاِمُل} َعّْ َمـكَّ َة 

َه ِايَل املَومِسِ  َّه} ُوّجِ اَّما بَعُد* فَاِنَّ َعينـ  ِبل َمغِرِبـ  كَتََب ِايَلَّ يُعِلُمن اَن
اَْلكُمِه  االَساِع*  ّمِ  لصُّ اَْ الُقولِب*  العُِم  الّشاِم  اَهِل  مِن  ااُنٌس 
يف  املَخولَق  يُطيعوَن  َو  ِبلباِطِل*  الَحقَّ  يَلبِسوَن  نَي  اَْلَّ االَبصارِ* 
ينا َدرَّها ِبدّلنِي* َو يَشَتوَن عاِجَلا  َمعِصيَِة الخالِِق* َو َيتَِلبوَن ادلُّ
يُجيّْ  َوال  عاِمُل}*  ِااّل  ِبلخرَيِ  يَفوزَ  لَن  َو  َّقنَي.  ال ُمت االَبارِ  بِآِجِل 
ليِب  فَاَقِم َعّْ ما يف يََديَك قِيامَ الحازِِم الصَّ ِااّل فاِعُل}.   ِ ّ َجزاءَ الشَّ
 . ماِمهِِ اِلِ اَْملُطيِع  لُِسلطانِِه*  لتّاِبِ  اَْ بِي*  الَّ النّاِصِح  َو  )اَْملُصيِب(* 
ِعنَد  َوال  بَِطًرا*  َّعماِء  الن ِعنَد  تَكُن  َوال  ِمنهُ*  يُعتََذرُ  ما  َو  ِااّيَك  َو 

المُ . البَأساِء فَِشاًل* َو السَّ
     34    

ِد نِب ايَب بَكٍر*  َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ ُمَمَّ
ُده} مِن زَعلِهِِ ِبالَشَتِ َعن ِمَص* َ ّما بَلَغَه} َتَجُّ ل

ِههِِ ِايلّْ ُه ناَك قَبَل ُوصولِهِِ ِالهَيا  ُ يف َتَجُّ َ االَشَت يُّفِ َّ ُت ُث
اَّما بَعُد* فََقد بَلَغَن َموِجَدتَُك مِن تَسيِح االَشَتِ ِايلّْ َعَِلَك* َو ِاّن 
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؛  ِ الِجّ يِف  لََك  ِدايًدا  از اَل  َو  الَجهِد*  يِف  لََك  استِبطاءً  ّْلَِك  ذ اَفعَل  لَم 

 

َّيَُك ما ُهَو اَيَسُ َعلَيَك  َو لَو َنَعُت ما َتَ يَِدَك مِن ُسلطانَِك* لََول
َمؤونًَة* َو اَعَُب ِالَيَك ِواليًَة.

ا* َو َعّْ  لَنا انحِصً َّيُه} اََم ِمَص اكَن َرُجً  ي كُنُت َول ِانَّ الرَُّجَل الَّ
َواليقّْ  ااَّيَمه}*  استَكَمَل  فَلََقِد  الُ@  فََرمِحَهُ  انقِ ًما*  َشديًدا  َعُدّوِان 
ضاَعَف  َو  رِضوانَه}*  الُ  اَوالهُ  راضوَن؛  َعنهُ  حَنُن  َو  مِحاَمه}* 
ِب  حِلَ َشِّر  َو  بَصريَتَِك*  َعّْ  َوامِض  لِعَُدّوَِك*  فَاَصرِح  لَه}.  َّواَب  الث
ِبِل  ااِلستِعانََة  اـَك ِثِ  َو  َربَِّك*  َسبيِل  ِايلّْ   َوادُع  حاَربََك*  مَن 

ُ زِنُل بَِك* ِان شاءَ الُ.  َك* َو يُعِنَك َعّْ ما ي يَكِفَك ما اََهمَّ

    35    
َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ َعبِد اِل نِب العَبّاِس*

ِ ِمَص ِد نِب ايَب بَكٍر ب بَعَد َمقَِل ُمَمَّ

ـ  الُ  َرمِحَهُ  بَكٍرـ  ايَب  نُب  ُد  ُمَمَّ َو  افُتَِحت*  قَِد  ِمَص  فَاِنَّ  بَعُد*  اَّما 
عاِماًل  َو  )صالًِحا(*  ا  انحِصً ا  َودَلً حَنتَِسبُه}  اِل  فَِعنَد  استُشِهَد*  قَِد 
النّاَس  َحثتَُث  كُنُت  قَد  َو  داِفعًا.  رُكنًا  َو  قاِطعًا*  َسيًفا  َو  اكِدًحا* 
* َو اََمُتُم بِِغياثِهِِ قَبَل الَوقعَِة* َو َدوَعُتُم ِسًّا َو َجهًرا*  َعّْ لَحاقِهِِ
ِمنُمُ  َو  اكِذًب*  املُعتَلُّ  ِمنُمُ  َو  اكرًِها*  ِّت  اال فَِمنُمُ  بَدءً*  َو  وَعًدا  َو 
؛  عاِجً فََرًجا  ِمنُم  يل  َيعََل  اَن  تَعايلّْ  اَل  اَساَُل  خاِذاًل.  القاِعُد 
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َتطين  َو  هاَدِة*  الشَّ يِف  َعُدّوي  لِقايئ  ِعنَد  َطَميع  ال  لَو  َفَاِل 
واِحًدا*  َيمًا  هّْـُؤالِء  َمَع  اَليقّْ  ااَّل  اَلَحبَُب  ال َمنـِيَّ ِة*  َعَ  نَفس 

 

َوال اَلتيَِقَ ِبِم اَبًَدا. 

     36    
َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ اَخيِه َعقِل نِب ايَب طالٍِب*

يف ِذكِر َجيٍش اَنَفَذه} ِايلّْ بَعِض االَعداِء* 
َو ُهَو َجواُب كِتاٍب كََتَه} ِالَيِه َعقٌل 

َر  َشمَّ ّْلَِك  ذ بَلَغَه}  فَلَّما  املُسِلمنَي*  مَِن  كَثًفا  َجيًشا  ِالَيِه  فََسَّحُت 
َطفََّلِ  قَد  َو  الطَّريِق*  ِبَعِض  فَلَِحقوهُ  انِدمًا*  نَكََص  َو  هارًِب* 
ِ اِلايِب* فَاقَتوَلا َشئيًا كاَل َوال* فَما ـكاَن ِااّل كََموقِِف  ل مُس  الشَّ
َِّق* َو لَم َيَق ِمنهُ َغريُ  ّْ جَنا َجريًضا بَعَد ما اُِخَذ ِمنهُ ِبملُخَن ساَعٍة َحّ

َمِق* فََلًي بَِلٍي ما جَنا.  الرَّ
قاِق*  الِل* َو َتواهَلُم يِف الّشِ يًشا َو َتاكَضُهم يِف الضَّ فََدع َعنَك قَُر
ُم قَد اَجَعوا َعّْ َحريب اَكِجاِعِهم َعّْ  َو ِجاَحُه م يِف التّيِه* فَاِنَّ
فََقد  الَجوازي@  َعّنِ  يًشا  قَُر فََجَت  قَبيل    اِل  َرسوِل  َحرِب 
قََطعوا َرِحم* َو َسلَبون ُسلطاَن انِب ايُّم. َو اَّما ما َساَلَت َعنهُ مِن 
ّْ اَليَق اَل؛ ال َييُدن  َرأيي يِف الِقاِل* فَاِنَّ َرأيي قِتاُل املُِحلنَّي َحّ
َتَسَبَّ  َوال  َوحَشًة*  َعّن  تََفرُّقُُهم  َوال  زِعَّةً*  َحويل  النّاِس  كَثَةُ 
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مِي  عًا* َوال مُِقرًّا ِلضَّ ًِعا مُتَخَّشِ انَب اَبَك ـ َو لَو اَسلََمهُ النّاُس ـ مُترََضّ
ِلّراكِِب  هِر  الظَّ َوطي ءَ  َوال  ِلقائِِد*  الّزِماِم  َسِلَس  َوال  واِه نًا* 

َّه} كَما قاَل اَخو بَن َسلمٍي:  ِّْكن ِد* َو ل ال ُمتََقّعِ
َّن  فَاِن تَساَلين كَيَف اتََن فَاِن

َصبورٌ َعّْ َربِي الزَّماِن َصليُب
ِّبٌَة َّ اَن ُتیّْ يب اَك يَِعزُّ َعَ

فَيَشَمَت عاٍد اَو  يُساءَ َحببُي 

    37   
َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ مُعاِويََة

الَحريَِة  َو  ال ُمتبََدَعِة*  ِ الَهواِء  ل لُزوَمَك  اََشدَّ  ما  اِل@  فَُسبحاَن 
ِلِ  ِهَ  َّت  ل اَْ الَواثئِِق*  راِح  اّطِ َو  الَحقائِِق  تَضييِع  َمَع  ََّبعَِة*  ال ُمت
ُعمثاَن  َعّْ  الِحجاَج  ِاكثارَُك  فَاَّما  ٌة.  ُحجَّ ِعباِدهِِ  َعّْ  َو  ِطلبٌَة* 

 

َُّص لََك* َو َخَذلتَه}  ا نََصَت ُعمثاَن َحيُث اكَن الن ََّك ِانَّ ؛ فَاِن َو قَتَلَتِهِِ
المُ.  َُّص لَه}* َو السَّ َحيُث اكَن الن

    38    
َ ّما َويّلّْ َعلهَِيمُ االَشَتَ   َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ اَهِل ِمَص* ل

نَي َغِضبوا ِلِ حنَي  الَّ الَقوِم  ِايَل  ال ُمؤِمننَي*  ٍّ اَمريِ  مِن َعبِد اِل َعِ
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الَبِّ  َعَ  ُساِدقَه}  الَجورُ  َب  فرََضَ  * هِِ ِبَّقِ ذُِهَ  َو   * اَرِضهِِ يف  ُعيِصَ 

 

َو الفاِجِر* َو ال ُمقِم َو الّظاِعِن؛ فاَل َمعروٌف يُسَتاُح ِالَيِه* َوال مُنكٌَر 

 

يُتَناهّْ َعنهُ. 
ااَّيمَ  َيامُ  ال  اِل*  ِعباِد  مِن  َعبًدا  ِالَيـكُم  بَعَثُت  فََقد  بَعُد*  اَّما 
الخَوِف* َوال َيُكُ َعِن االَعداِء ساعاِت الرَّوِع* اََشدَّ َعَ الُفّجارِ 
لَه}  َو ُهَو مالُِك نُب الحارِِث اَخو َمذِحٍج* فَاسَعوا  مِن َحريِق النّارِ* 

 

َّه} َسيٌف مِن ُسيوِف اِل* ال َكيُل  * فَاِن َو اَطيعوا اََمه} فميا طابََق الَحقَّ

 

ِان  َو  فَانِفروا*  َتِفروا  اَن  اََمَُك  فَاِن  يَِة؛  الرضَّ انيِب  َوال  بَِة*  الظُّ
ُر  يَُؤّخِ َوال  ُيِجمُ*  َوال  يُقِدمُ  ال  َّه}  فَاِن فَاَقميوا*  تُقموا  اَن  اََمَكــُم 

 

مُ ِااّل َعن اَمي. َو قَد آَثتـُكُ م بِهِِ َعّْ نَفس لِنَصيَحتِهِِ  َوال يَُقّدِ
ِة َشكي َمتِهِِ َعّْ َعُدّوُِك.  لَُك* َو ِشدَّ

    39    
َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ َعِرو نِب العاِص 

مَهتوٍك  َغيُّه}*  ظاِهٍر  امٍِئ  ينَا  دِلُ َتعًا  ديََك  َجعََل  قَد  ََّك  فَاِن
َعَت  فَاتَّ  * ِبِلَطتِهِِ الَحلميَ  هُ  يَُسّفِ َو   * ِ َمجِلِسهِِ ب  َ الكَرمي يَشنُي  ِستُه}* 
 * ِ َمخالِِب هِِ ب يوَلذُ  غاِم  ِلرّضِ الكَِل  اَع  ّتِ اِْ فَضَلُ*  َطلَبَت  َو  اََثَه}* 

 

ُديناَك  فَاَذَه بَت   * يَستِهِِ فَر فَضِل  مِن  ِالَيِه  يُليقّْ  ما  يَنَتِظُر  َو 

 

ّنِ الُ  لَو ِبلَحّقِ اََخذَت اَدَركَت ما َطلَبَت. فَاِن مُيَّكِ ِِّخَرتََك@ َو  َو ا
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َو َتَقا  تُع ِجا  َو ِان  متُا*  ِبا قَدَّ مِِن انِب ايَب ُسيفاَن اَجِزكُما  َو  ِمنَك 

المُ. فَما اَماَمكُما َشٌّ لَكُما* َو السَّ

    40    
َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ بَعِض ُعّالِهِِ

ََّك*  اَّما بَعُد* فََقد بَلَغَن َعنَك اٌَم* ِان كُنَت فَعَلتَه} فََقد اَسخَطَت َرب
َب( اَماتَنََك. َو َعَصيَت ِاماَمَك* َو اَخَزتَي )اَخَر

ََّك َجرَّدَت االَرَض فَاََخذَت ما َتَ قََدَميَك* َو اَكََل ما  بَلَغَن اَن
َتَ يََديَك؛ فَارفَع ِايَلَّ ِحسابََك* َواعلَم اَنَّ ِحساَب اِل اَعَظمُ مِن 

المُ. ِحساِب النّاِس* َو السَّ

   41    
َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ بَعِض ُعّالِهِِ

ِشعاري  َجعَلتَُك  َو  اَمانَت*  يف  اََشكتَُك  كُنُت  فَاِّن  بَعُد*  اَّما 

 

ِ ُمواسات  َو بِطانَت* َو لَم يَكُن َرُجٌل مِن اَهيل اَوثََق ِمنَك يف نَفس ل
َك قَد  َو مُوازََرت َو اَداِء االَمانَِة ِايَلَّ؛ فَلَّما َراتََي الزَّماَن َعَ انِب َعِّ
)َخِرب(*  َخِزتَي  قَد  اّلِس  اَمانََة  َو  َحِرَب*  قَد  العَُدوَّ  َو   * كَِلَ

 

 * َك َظهَر املَِجّنِ ِه االُمََّة قَد فَنَكَت َو َشغََرت* قَلَبَت اِلنِب َعِّ ِ َو هّْ
َمَع  خُنتَه}  َو  الخاِذلنَي*  َمَع  َخَذلتَه}  َو  ال ُمفارِقنَي*  َمَع  فَفاَرقتَه} 
ََّك لَم تَكُِن  َك آَسيَت* َو اَل االَمانََة اَدَّتَي. َو اَكَن الخاِئ نَي؛ فاََل انَب َعِّ
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َربَِّك*  مِن  ِّنَ ٍة  بَي َعّْ  تَكُن  لَم  ََّك  َواَكَن ِبِهاِدَك*  ُتيُد)اََرَدت(  اَل 
ِه االُمََّة َعن ُدينا ُه* َو َتوي ِغََّتُم َعن  ِ ا كُنَت تَكيُد هّْ ََّك ِانَّ َواَكَن
َة*  َِّة اََسعَت الكَرَّ ةُ يف ِخيانَِة االُم دَّ م* فَلَّما اَمـَكنَتَك الّشِ فَي ِئِ
مُ  اَمواهِلِ مِن  َعلَيِه  قََدرَت  ما  اختََطفَت  َو  الَوثَبَة*  عاَجَل  َو 
داِميََة  االَزَّلِ  ِئ  اّلِ ختِطاَف  اِْ اَياِمِهمُ*  َو  م  اِلَراِمِلِ املَصونَِة 
ِبَمِلِِ* درِ  الصَّ َرحيَب  الِحجازِ  ِايَل  فََحَملتَه}  الكَسريَِة*  املِعَزي 

 

اَهِلَك  ِايلّْ  َحَدرَت  ـ  لِغرَيَِك@  اَب  ال  ـ  ََّك  اَكَن  . اَخِذهِِ مِن  مُتَاَّثٍِم  َغريَ 
ُتاثََك مِن اَبَك َو اُّمَِك. فَُسبحاَن اِل@ اَما تُؤمُِن ِبملَعاِد؟ اََو ما َتاُف

 

نِقاَش الِحساِب؟@ 
َشاًب  تُسيُغ  كَيَف  االَلباِب*  اُويِل  مِن  ِعنَدان  ـ  اكَن  ـ  املَعدوُد  َا  اهَيُّ

 

ََّك تَأـُكُل َحرامًا* َو تََشُب َحرامًا* َو تَبتاُع  َوَطعامًا* َو اتََن تَعلَمُ اَن

 

ال ُمؤِمننَي  َو  املَساكنِي  َو  الَيايمّْ  اَمواِل  مِن  النِّساءَ  َتِكُح  َو  ااِلماءَ 

 

ِبِم  اَحَرزَ  َو  االَمواَل  ِه  ِ هّْ َعلهَِيم  الُ  اَفاءَ  نَي  اَْلَّ ال ُمجاِهنَي*  َو 
ِه الِبالَد@  ِ هّْ

ثُمَّ  تَفعَل  لَم  ِان  ََّك  فَاِن اَمواهَلُم*  الَقوِم  هُّْؤالِء  ِايلّْ  ارُدد  َو  اَل  َِّق  فَات
ي  ََّك بَِسييِف الَّ اَمكَنَِن الُ ِمنَك اَلُعِذَرنَّ ِايَل اِل فيَك* َواَلَِضنَب
ُب بِهِِ اََحًدا ِااّل َدَخَل النّاَر. َو َو اِل لَو اَنَّ الَحَسَن َو الحَُسنَي  ما َضَ
ي فََعَل* ما اكتَن هَلُما ِعندي َهواَدةٌ* َوال َظِفرا ِمّن  فَعاَل ِمثَل الَّ

ما.  يَح الباِطَل َعن َمظلََمِتِ ّْ آخَُذ الَحقَّ ِمنُما* َو اُز ِبِراَدةٍ* َحّ
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م َحٌل  ن اَنَّ ما اََخذتَه} مِن اَمواهِلِ َواُقِسمُ ِبِل َرّبِ العامَلنَي ما يَُسُّ
بَلَغَت  قَد  ََّك  فـََكاَن رَُويًدا*  فََضّحِ  ؛  بَعدي  مِلَن  مريااًث  اَتُكُه}  يل* 
ِبملََحّلِ  اَعالَُك  َعلَيَك  ُعَِضت  َو   * يّْ الثَّ َتَ  ُدفِنَت  َو   * املَديّْ
ُع فيِه الرَّجعََة*  ي ُياِدي الّظالِمُ فيِه ِبلَحَسِة* َو َيََمنَّ ال ُمَضـّيِ الَّ

»َوالَت حنَي َمناِص «.
    42    

* يِمِّ َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ ُعََر نِب ايَب َسلََمَة ال َمزخو
نِي* فَعََزلَه}*  َ  َو اكَن عاِمَل} َعَ البرَح

َو استَعَمَل نُعماَن نَب َعالَن الزَُّريِقَّ َماكنَه} 
نِي*  َ البرَح َعَ  الزَُّرِقَّ  َعالَن  نَب  نُعماَن  َّيُت  َول قَد  فَاِّن  بَعُد*  اَّما 
اَحَسنَت  فَلََقد  ؛  َعلَيَك  َ ثبٍي  ت َوال  لََك*  ذَّمٍ  باِل  يََدَك  َنَعُت  َو 
ٍَم*  الِواليََة* َو اَدَّتَي االَمانََة* فَاَقِبل َغريَ َظننٍي* َوال َمولٍم* َوال مُتَّ
اَحبَُب  َو  الّشاِم*  اَهِل  َظلََمِة  ِايلّْ  املَسريَ  اََردُت  فَلََقد  َمأثوٍم.  َوال 
* َو ِاقاَمِة  ن اَستَظِهُر بِهِِ َعّْ ِجهاِد العَُدّوِ ََّك ِممَّ فَاِن اَن َتََد َميع* 

َعوِد ادّلنِي* ِان شاءَ الُ.
    43    

 * يباِنِّ ريََة الشَّ َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ َمصَقَلَ نِب بُهَ
ِة َو ُهَو عاِمُل} َعّْ اَرَدشريَخُرَّ

َو َعَصيَت  ِالَّْهَك*  فَعَلتَه} فََقد اَسخَطَت  بَلَغَن َعنَك اٌَم ِان كُنَت 
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رِماُحُهم  حازَتهُ  ی  الَّ ال ُمسِلمنَي  يَف ءَ  تَقِسمُ  ََّك  اَن ِاماَمَك؛ 

 

اَعاِب  مِن  اعتاَمَك  فميَِن  ِدماُؤُه*  َعلَيِه  يَقت  اُر َو  خُيوهُلُم*  َو 
َحقًّا  ّْلَِك  ذ اكَن  لَِئ  ََّسَمَة*  الن َبَاَ  َو  ََّة*  الَحب فَلََق  ي  َفَالَّ وَقِمَك. 
ن ِبَّقِ َربَِّك*  ِفَّنَّ ِعندي ميااًن؛ فاَل تَسَتِ َّ َهوااًن* َو َلَ َدنَّ لََك َعَ ِ

َلَ
اَعااًل.  االَخَسنَي  مَِن  فَتَكوَن  ديَِك*  ِ َمحِق  ب ُديناَك  تُصِلح  َوال 

 

ا اليَفءِ   َ ااَّل َو ِانَّ َحقَّ مَن قِبَلََك َو قِبَلَنا مَِن ال ُمسِلمنَي يف قِسَمِة هّْ
َسواءٌ؛ َيِدوَن ِعندي َعلَيِه* َو يَصُدروَن َعنهُ.

    44    
َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ زاِيِد نِب اَبِه*

َو قَد بَلَغَه} اَنَّ مُعاِويََة كَتََب ِالَيِه ُييُدَخديعَتَه} ِبستِلحاقِهِِ

ََّك* َو يَستَِفلُّ غَ ربََك*  َو قَد َعَفُت اَنَّ مُعاِويََة كَتََب ِالَيَك يَسَتِلُّ لُب
 * َخلِفهِِ مِن  َو  يََديِه  بنَِي  مِن  املَرءَ  يَأِت  يطاُن؛  الشَّ ُهَو  ا  فَاِنَّ فَاحَذرهُ* 

 

* لِيَقَِحَم غَفلَتَه}* َو يَستَِلَ ِغَّتَه} .  َو َعن مَينيِهِِ َو َعن ِشالِهِِ
َو قَد اكَن مِن ايَب ُسيفاَن يف زَمَِن ُعََر نِب الخَّطاِب فَلتٌَة مِن َحدثِي 

يطاِن؛ ال يَثبُُت ِبا نََسٌب* َوال يُستََحقُّ َّفِس*  َو َنَغٌة مِن َنَغاِت الشَّ الن

 

َّوِط ال ُمَذبَذِب.  َِّع* َو الن ُِّق ِبا اَكلواِغِل ال ُمَدف ِبا ِارٌث* َوال ُمتَعَل
فلما قراَ زياد الكتاب قال: شهد بها و رباّ الكعبی، و لم تزل في نفسه حتي 

عاه معاويی. قوله  : »الواِغُل«: هو الذي يهجم علي الشرب ليشرب  اداّ

 معهم، و ليس منهم، فال يزال مدفاًّعا محاجًزا. و »الناّوط ال ُمَذبَذُب«: هو ما يناط
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برحل الراکب  من قعب اَو قدح اَو ما اَشبه ذلَك، فهو اَبًدا يتقلقل اِذا حث 

ظهره و استعجل سيره. 

     45    
َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ ُعمثاَن نِب ُحَنِف{ االَنصارِّيِ
َّه} ُدِعَي ِايلّْ  ــ َواكَن عاِمُل} َعَ البََصِة َو قَد بَلَغَه} اَن

َولميَِة وَقٍم مِن اَهِلا* فََمضّْ ِالهَيا ـ وَقلُه}:

البََصِة  اَهِل  فِتيَِة  مِن  َرُجً  اَنَّ  بَلَغَن  فََقد  ُحَنٍف*  اَي نَب  بَعُد*  اَّما 
ُتَقُل  َو  االَلواُن*  لََك  تُستَطاُب  ِالهَيا*  فَاََسعَت  َمأُدبٍَة  ِايلّْ  َدعاَك 
عائُِلُم  وَقٍم*  َطعاِم  ِايلّْ  ُتيُب  ََّك  اَن َظنتَُن  ما  َو  الِجفاُن.  ِالَيَك 
ال َمقَضِم*  ا  َ هّْ مِن  تَقَضُمه}  ما  ِايلّْ  فَانُظر  َمدوُعٌّ.  ُُّهم  َغِن َو   * َمُفوٌّ
ُوجوِههِِ  بِطيِب  اَينَقَت  ما  َو  فَالِفظهُ*  ِعل ُمه}  َعلَيَك  اشتَبَ َه  فََما 

فَنَل ِمنهُ. 
؛ ااَل  َو يَستَض ءُ نِبورِ ِعلِمهِِ بِهِِ  ِامامًا* يَقَدي  لُِكِّ َمأموٍم  ِانَّ  َو  ااَل 
َو ِانَّ ِاماَمُك قَِد اكتيَفّْ مِن ُديناهُ بِِطمَريِه* َو مِن ُطعِمهِِ بُِقرَصيِه. 
ِّْكن اَعنيون وِبََرٍع َو اجِتاٍد*  ّْلَِك* َو ل َُّك ال تَقِدروَن َعّْ ذ ااَل َو ِان
ِ بًا* َو اَل ادََّخرُت  ٍة َو َسداٍد. َفَاِل ما كزََنُت ِمنـ ُديناكــُم ت َو ِعفَّ
ُحزُت  َوال  ِطمًرا*  ثَويب  لِبايل  اَعَددُت  َوال  َوفًرا*  َغنائ ِِمها  مِن 

 

َمِقَرةٍ.  َو اَهَوُن مِن َعفَصٍة  لَِهَ يف َعين اَوهّْ  َو  مِن اَرِضها ِشبًا 
َعَ  فََشحَّت  ماءُ*  السَّ َّتهُ  اََظل ما   ِ

ُكّ مِن  فََدٌك  اَيديا  يف  اكتَن  بيَلّْ 
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نُفوُس وَقٍم* َو َسخَت َعنا نُفوُس وَقٍم آَخرنَي* َو نِعَم الَحَكُ الُ. 
َجَدٌث*  َغٍد  يف  ا  َمظانُّ َّفُس  الن َو  فََدٍك*  َغريِ  َو  بَِفَدٍك  اَصنَُع  ما  َو 
يف  زيَد  لَو  ُحفَرةٌ  َو  اَخبارُها*  تَغيُب  َو  آاثرُها*  ُظلَمتِهِِ  يف  َتَقِطُع 
ُ َو املََدرُ* َو َسدَّ  فُسَحِتا* َو اَوَسعَت يَدا حافِِرها* اَلَضغََطَها الَحرَج
َّقويّْ لِتَأِتَ  ا ِهَ نَفس اَروُضها ِبلت ُ ؛ َو ِانَّ اُب ال ُمَتاِك فَُرَجَها التُّ
ال َمزلَِق.  َجواِنِ  َعّْ  تَثبَُت  َو  لِقاَمِة(*  )اَْ االَكَبِ الخَوِف  َيمَ  آِمنًَة 
لُباِب  َو  العََسِل*  ا  َ هّْ مَُصيّفّْ  ِايلّْ  الطَّريَق  اَلتَهَدتُي  ِشئُت  لَو  َو 
ِّْكن َههاَت اَن يَغِلبَن َهواَي*  ا الَقّزِ . َو ل َ ا الَقمِح* َو نَسائِِج هّْ َ هّْ

 

المَياَمِة  اَِو  ِبلِحجازِ  لَعَلَّ  َو  ــ  االَطِعَمِة   ِ َتَريُّ ِايلّْ  َجَشيع  يَقوَدن  َو 
بَِع ــ اَو اَبتََي ِمبطاًن  مَن ال َطَمَع لَه} يِف الُقرِص* َوال َعهَد لَه} ِبلّشِ

 

* اَو اَكوَن كَما قاَل القائُِل:  َو َحويل بُطوٌن َغثيّْ َو اـَكبادٌ َحّريّْ
َو َحسبَُك داءً اَن تَبيَت ِبِطنٍَة

نُّ ِايَل الِقّدِ  َو َحولََك اـَكبادٌ َتِ
يف  اُشارِكُُهم  َوال  ال ُمؤِمننَي*  اَمريُ  ا  هّْ يُقاَل:  ِبَن  نَفس  مِن  اَاَقنَُع 
لعَيِش@  اَْ )خُشونَِة(  ُجشوبَِة  يف  هَلُم  اُسَوةً  اَكوَن  اَو  هِر*  ادلَّ َماكرِِه 
َهمُّها  ال َمروبَطِة  اَكلَبي َمِة  اِت*  بّيِ الطَّ اَُك  لِيَشغََل  خُِلقُت  فَما 
ُمها* تَكَتُِش مِن اَعالفِها* َو تَلو  َعلَُفها* اَِو ال ُمرَسَلِ ُشغُُلا تََقمُّ
َحبَل  اَُجرَّ  اَو  عاِبًا*  اُهَمَل  اَو  ُسًدي*  اُتََك  اَو  ِبا*  ُياُد  َعّا 
يَقوُل:  بِقائِِلُك  اَكَّن  َو  ال َمتاَهِة.  َطريَق  اَعتَِسَف  اَو  اللَِة*  الضَّ
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عُف َعن قِتاِل  ا وقُت انِب ايَب طالٍِب* فََقد قَعََد بِِه الضَّ »ِاذا اكَن هّْ
اَصَلُ  يََّة  الَبِّ رَجََة  الشَّ ِانَّ  َو  جعاِن«.ااَل  الشُّ مُنازَلَِة  َو  االَقراِن* 
اوَقيّْ  الِعذيََة  النّاتِباِت  َو  ُجولًدا*  اََرقُّ  َة  الخرَِضَ الرَّواتَِع  َو  وعًدا* 

َووقًدا* َواَبَطاُ مُخوًدا. 
الصنو(*  ــ  من  )اكلصنو  وِء  الضَّ مَِن  وِء  اَكلضَّ اِل  َرسوِل  مِن  ااََن  َو 

 

َّيُت  راِع مَِن العَُضِد. َو اِل لَو تَظاَهَرِت العََرُب َعّْ قِتايل مَلا َول َو اّلِ
َساَجَهُد  َو  ِالهَيا.  لَساَرعُت  رِقاِبا  مِن  الُفَرُص  اَمكَنَِت  لَو  َو  َعنا* 
الِجسِم  َو  املَعكوِس*  خِص  الشَّ ا  َ هّْ مِن  االَرَض  َر  اَُطّهِ اَن  يف 

ّْ ترَخَُج املََدَرةُ مِن بنَِي َحّبِ الَحصيِد.  املَركوِس* َحّ
َو من هذا الكتاب، َو هو آخره: ِالَيِك َعّن اي ُدينا* فََحبلُِك َعّْ غارِبِِك* 

قَِد انَسلَُل مِن َمالِبِِك* َو اَفَلُّ مِن َحبائِلِِك* َو اجتَنَبُت الَّهاَب 
يف َمداِحِضِك. 

انََي  )َمداعيَك(@  ِبَداِعِبِك  َغَرِتِم  نَي  اَْلَّ لَقومُ(  )اَْ الُقروُن  انََي 
نَي فَتَنِتِهم ِبَخارِفِِك@ فَها ُه َرهاِئُ الُقورِ* َو َمضامنُي  االَُممُ الَّ
ًّا( اَلَقَمُت  يًّا )َجِن ًّا* َو قالَبًا ِحّسِ ِي ُّحوِد. َو اِل لَو كُنِت َشخًصا َمئ ال
يِف  م  اَلَقِتِ اَُمٍم  َو  ِبالَمان*  َغَرِتِم  ِعباٍد  يف  اِل  ُحدوَد  َعلَيِك 
َّلَِف* َو اَوَردِتِم َموارَِد الباَلِء*  م ِايَل الت املَهاوي* َو مُولٍك اَسلَمِتِ
مَن  َو  لَِق*  زَ َدحَضِك  َوِطَئ  مَن   @ َه هياَت  َر.  َصَ َوال  ِورَد  ال  ِاذ 
َركَِب لَُجَجِك َغَِق* َو مَِن ازَورَّ َعن َحبائِِلِك ُو فَِّق* َوالّسالِمُ ِمنِك 
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ينا ِعنَده} كَيَوٍم حاَن انِسالخُه}.  ال ُيايل ِان ضاَق بِهِِ مُناخُه}* َو ادلُّ
لَِك  اَسلَُس  َوال  فَتَستَِذلّين*  لَِك  اَِذلُّ  ال  َفَاِل  َعّن@  اُْزعيُب 
اَلَروَضنَّ  ـ  اِل  ِبَشئيَِة  فهيا  اَستَثن  مَينيًا  ـ  اِل   ُ امي َو  فَتَقودين. 
مَطعومًا*  َعلَيِه  قََدرُت  ِاذا  الُقرِص  ِايَل  َمعَها  َتِشُّ  راِيَضًة  نَفس 
َمعنيُها*  نََضَب  ماٍء*  كَعَنِي  مُقَل  اَلَدََعنَّ  َو  َمأدومًا؛  ِبملِلِح  تنَقَُع  َو 

مُستَفِرَغًة ُدموَعها )ُعيوَنا(.
ُعشِبا  مِن  بَضُة  الرَّ تَشبَُع  َو  َ بَُك؟  فَت رِعهِيا  مِن  الّسائ َِمُة  امََتتَِلُئ 
ٌّ مِن زاِدهِِ فهََيَجَع@ قَرَّت ِاذًا َعنيُه} ِاذَا اقتَديّْ  فََتبَِض؟ َويَأـُكُل َعِ

* َو الّساِئَِة املَرِعيَِّة@  ن نَي ال ُمتَطاِولَِة ِبلَبميَِة اهلاِمَلِ بَعَد الّسِ
بُؤَسا*  َ ن ِبا  ِب َعَكَت  َو  فَرَضها*  ا  َرّبِ ِايلّْ  اَدَّت  لِنَفٍس  طويبّْ 

 

افَتََشت   َ َعَ الكَريّْ  َغَلَ  ِاذا   ّْ َحّ مُغَضها*  ِل  اللَّ يِف  َهرَجَت  َو 
َمعاِدِه*  َخوُف  ُعيوَنُم  اََسَر  َمعَشٍ  يف  كَفَّها*  َدت  َتَسَّ َو  اَرَضها* 
ــم  ِ ّبِ َر بِِذكِر  َهمَهَمت  َو  َمضاِجِعِهم  ُجنوُبُــم*  َعن  َوَتافَت 
ِحزُب  »اُولّْئَِك  ذُنُبُم.  استِغفارِِه  بِطوِل  عَت  تََقشَّ َو  ِشفاُهُهم* 

ُ ال ُمفِلحوَن «.  اِل* ااَل ِانَّ ِحزَب اِل ُه
النّارِ  مَِن  لِيَكوَن  اَقراُصَك*  لتَكُفف  َو  ُحَنٍف*  نَب  اَي  اَل  َِّق  فَات

الَخُصَك .
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     46    

َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ بَعِض ُعّالِهِِ 

بِهِِ  اَقَمُع  َو  ادّلنِي  ِاقاَمِة  َعّْ  بِهِِ  اَستَظِهُر  ن  ِممَّ ََّك  فَاِن بَعُد*  اَّما 
ما  َعّْ  ِبِل  فَاستَِعن   . املَخوِف  َّغِر  الث هَلاَة  بِهِِ  اَُسدُّ  َو  االيَثِم*  َنَوَة 
الّرِفُق  اكَن  ما  ارفُق  َو  النِّي*  مَِن  بِِضغٍث  َة  دَّ الّشِ اخِلِط  َو  َك*  اََهمَّ
ةُ.  دَّ الّشِ ِاالَّ  َعنَك  تُغن  ال  حنَي  ِة  دَّ ِبلّشِ اعَتِم  َو  )اَوفََق(*  اَرفََق 
هَلُم  اَِلنـ  َو  َوجَهَك*  هَلُم  ابُسط  َو  َجناَحَك*  ِعيَِّة  ِلرَّ اخِفض  َو 
ِـيَّ ِة  اتلَّ َو  ااِلشاَرِة  َو  َّظَرِة*  الن َو  َّحَظِة  ال يِف  بَيَنُم  آِس  َو  جابِنََك* 
عَفاءُ مِن َعدلَِك*  ّْ ال يَطَمَع العَُظماءُ يف َحيِفَك* َوال َياََس الضُّ َحّ

 

المُ . َو السَّ

     47    
 ِلَحَسِن َو الحَُسنِي {َو مِن َوِصيٍَّة لَه

بَهُ انُب مُلَجٍم لَعَنَهُ الُ  َ ّما َضَ ل

تَأَسفا  َوال  بَغَتكُما*  ِان  َو  ينا  ادلُّ َتِغيَا  ااَّل  َو  اِل*  تِبَقَوي  اوصيكُما 
ِ الَجِر  ل اعاَل  َو   * ِبلَحّقِ وقال  َو  َعنكُما*  زُِوَي  ِمنا  َش ٍء  َعّْ 

لــِِم َخصًما* َو ِلَمظولِم وَعاًن.  ِِّخَرِة(* َو كوان ِلّ ِ ال )ل
اوصيكُما* َو َجيَع َودَلي َو اَهيل َو مَن بَلَغَه} كِتايب* تِبَقَوي اِل* 
  كُما  َجدَّ َسِعُت  فَاِّن  بَينُِك*  ذاِت  َصالِح  َو  اَمُِك*  نَظِم  َو 
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ياِم«.  الِة َو الّصِ يَقوُل: »َصالُح ذاِت البنَِي اَفَضُل مِن عامَِّة الصَّ

اََْل اَل يِف االَياِم@  فاَل تُِغبّوا اَفاَهُهم* َوال يَضيعوا ِبَرَضتُِك. 
 ّْ ُم َوِصيَُّة نَِبّيُِك . ما زاَل يص ِبِم َحّ َو اَل اَل يف جريانُِك@ فَاِنَّ
بِهِِ  ِبلعََمِل  يَسِبُقُك  ال  الُقرآِن@  يِف  اَل  اَل  َو   . َسيَُوّرُِثُم  َّه}  اَن َظَنّا 
ا َعوُد ديُِك . َو اَل اَل يف بتَِي  الِة@ فَاِنَّ َغريُُك. َو اَل اَل يِف الصَّ
يِف  اَل  َواَل  ُتاَظروا.  لَم  َك  ُتِ ِان  َّه}  فَاِن بَقُت*  ما  ُتَوّلهُ  ال  َربُِّك@ 
الِجهاِد ِبَموالُِك َو اَنُفِسُك َو اَلِسنَتُِك يف َسبيِل اِل@ َو َعلَيُك 
َ تُكُوا  ت ال   @ َّقاُطَع  الت َو  َّداُبَ  الت َو  ِااّيُك  َو  اذُِل*  التَّ َو  َّواُصِل  ِبلت
 َّ ُث ِشارُُك*  َعلَيُك  فَيَُويّلّْ  ال ُمنكَِر  َعِن  ََّه  الن َو  ِبل َمعروِف  االََم 

تَدوعَن فاَل يُستَجاُب لَُك. 
َُّك َتوضوَن ِدماءَ ال ُمسِلمنَي  * ال اُليِفَن ثماّ قال: اي بَن َعبِد ال ُمطَِّلِ

َخوًضا* تَقولوَن:» قُتَِل اَمريُ ال ُمؤِمننَي«. ااَل التَقُلُنَّ يب ِااّل قاتيِِل. 

 

برَِضبٍَة*  َضبًَة  فَاِضوبهُ   * هِِ ِ هّْ َضبَِتهِِ  مِن  ِمتُّ  ااََن  ِاذا  اُْنُظروا 

 

»ِااّيُك   : يَقوُل    اِل  َرسوَل  َسِعُت  فَاِّن  ِبلرَُّجِل*  ُ َمثِّولا  ت َوال 

 

َو ال ُمثَلَ@ َو لَو ِبلكَِل العَقورِ «.

     48    
َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ مُعاِويََة

ُديناهُ*  َو  ديِهِِ  يف  ل َمرءَ  اَْ )يَذيعاِن(  يتِغاِن  الّزوَر  َو  البََغ  ِانَّ  َو 
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مُدرٍِك  َغريُ  ََّك  اَن َعِلمُت  قَد  َو  يَعبيُه}*  مَن  ِعنَد  َخلََل}  ُيِدايِن  َو 
اِل  َعَ  َّوا  فَتَاَل الَحّقِ  بِغرَيِ  اًَما  اوَقامٌ  رامَ  قَد  َو  َفاتُه}*  قُِضَ  ما 
 * َعَِلِِ عاقِبََة  امَحََد  مَن  فيِه  يَغَتُِط  َيمًا  فَاحَذر  فَاـَكَذَبُم* 

 

ِايلّْ  َدوَعَتا  قَد  َو  ُياِذبهُ.  فَلَم  قِياِدهِِ  مِن  يطاَن  الشَّ اَمكََن  مَن  َيَدمُ  َو 
اََجبَا  ِّْكنّ ا  َول اََجبا*  ِااّيَك  لَسنا  َو   * اَهِلِِ مِن  لَسَت  َو  الُقرآِن  ُحِك 

المُ . * َو السَّ الُقرآَن يف ُحكِمهِِ

     49    
َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ مُعاِويََة اَيًضا 

ِمنا  صاِحُبا  يُِصب  لَم  َو  َغريِها*  َعن  َمشغََلٌ  ينا  ادلُّ فَاِنَّ  بَعُد*  اَّما 
* َو هَلًَجا ِبا* َو لَن يَستَغِنَ صاِحُبا  َشئيًا ِااّل فَتََحت لَه} ِحرًصا َعَ
َجََع*  ما  فِراُق  ّْلَِك  ذ َوراِء  مِن  َو  ِمنا؛  َيلُغهُ  لَم  َعّا  فهيا  انَل  ِبا 

 

المُ . * َو السَّ َ َبَت ِبا َمضّْ َحِفظَت ما بيَِقَ َو نَقُض ما اََبمَ .َو لَِو اعت

     50    
َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ اَُمائِهِِ َعَ الَجيِش

ِّ نِب ايَب طالٍِب اَمريِ ال ُمؤِمننَي ِايلّْ احَصاِب املَسالِِح : مِن َعبِد اِل َعِ
انلَه}*  فَضٌل  ِهِِ  َرِعيَّ َعّْ  َه}  يُغرَّيِ ااَّل  الوايل  َعَ  َحقًّا  فَاِنَّ  بَعُد*  اَّما 

 

مِن  ُدُنًّا  نِعَِمهِِ  مِن  لَه}  الُ  قََسَم  ما  َييَده}  اَن  َو   * بِهِِ خُصَّ  َطوٌل  َوال 
اَحتَِجَ  ااَّل  ِعندي  لَُك  ِانَّ  َو  ااَل   . ِاخوانِهِِ َعّْ  َعطًفا  َو   * ِعباِدهِِ
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 )اَحتََجَن( دونَُك ِسًّا ِااّل يف َحرٍب* َوال اَطِوَي دونَُك اًَما ِااّل يف 
 * * َوال اَقَِف بِهِِ دوَن َمقَطِعهِِ ِِ َر لَُك َحقًّا َعن َمَّلِ ُحٍك* َوال اَُؤّخِ
ِلِ  َوَجبَت  ّْلَِك  ذ فَعَُل  فَاِذا  َسواءً.  الَحّقِ  يِف  ِعندي  تَكونا  اَن  َو 
َعلَيُكُ النِّعَمُة* َويل َعلَيـكُُم الّطاَعُة؛ َو ااَّل َتكُصوا َعن َدوَعةٍ* 

 

؛ فَاِن اتَنُم  َوال تَُفّرِطوا يف َصالٍح* َو اَن َتوُضوا الغََمراِت ِايَل الَحّقِ
ِن اوَعجَّ ِمنُك*  َّ ِممَّ ّْلَِك لَم يَكُن اََحٌد اَهَوَن َعَ لَم تَستَقموا يل َعّْ ذ
ا مِن  ُد ِعندي فهيا رُخَصًة. فَُخوا هّْ َّ اُعِظمُ لَهُ العُقوبََة* َوال َيِ ُث

 

المُ. اَُمائُِك* َواَعطوُه مِن اَنُفِسُك ما يُصِلُح الُ بِهِِ اَمَُك* َوالسَّ

     51    
َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ ُعّالِهِِ َعَ اخَلاِج 

ٍّ اَمريِ ال ُمؤِمننَي ِايلّْ احَصاِب اخَلاِج: مِن َعبِد اِل َعِ
م لِنَفِسهِِ ما يرُحِزُها.  اَّما بَعُد* فَاِنَّ مَن لَم َيَذر ما ُهَو صاِئٌ ِالَيِه لَم يَُقّدِ
لَم يَكُن فميا  لَو  َو  َو اعلَموا اَنَّ ما ُكِّفُم بِهِِ يَسريٌ* َو اَنَّ ثَوابَه} كَث ريٌ* 
ثَواِب  يف  لاَكَن  ُياُف*  ِعقاٌب  العُدواِن  َو  البَِغ  مَِن  َعنهُ  الُ  نََه 
فَاَنِصُفوا النّاَس مِن اَنُفِسُك*   . اجنِتابِهِِ ما ال ُعذَر يف َتِك َطلَِبهِِ
االُمَِّة*  ُوكاَلءُ  َو  ِعيَِّة*  الرَّ خُّزاُن  َُّك  فَاِن لَِحوائِِجِهم.  اصِبوا  َو 

 

حاَجتِهِِ  َعن  اََحًدا  )َتبَسوا(  ُتِشموا  َوال  ِة.  االَئِ مَّ ُسَفراءُ  َو 
* َوال تَبيعُنَّ ِلّاِس يِف اخَلاِج كِسَوَة ِشتاٍء  َوال َتبِسوهُ َعن َطِلتَبِهِِ
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* َوال َعبًدا. َوال تَض ِرنُبَّ اََحًدا  ًَّة يَعَتوِلَن َعَ َوال َصيٍف* َوال داب

 

* نَّ ماَل اََحٍد مَِن النّاِس مَُصّلٍ َوال مُعاَهٍ َ َمسُّ َسوًطا مِلاَكِن ِدرَهٍ* َوال ت

 

َّه}  فَاِن ااِلسالِم؛  اَهِل  َعّْ  بِهِِ  يُعديّْ  ِسالًحا  اَو  فََرًسا  دوا  َتِ اَن  ِااّل 
فَيَكوَن  ااِلسالِم  اَعداِء  اَيدي  يف  ّْلَِك  ذ يََدَع  اَن  ِل ُمسِلِم  يَنبَغ  ال 
ُحسَن  الُجنَد  اَل  َو  نَصيَحًة*  اَنُفَسُك  ِخروا  تَدَّ َوال  َعلَيِه.  َشوكًَة 
َّةً* َو اَبولا يف َسبيِل اِل  ِعيََّة َمعونًَة* َوال دنَي اِل وُق ةٍ* َو اَل الرَّ سريَ

 

ِعنَدان  اصَطنََع  َقِد  ُسبحانَه}  اَل  فَاِنَّ  َعلَيُك*  استَوَجَب  َما 

 

ََّة  َُّتا* َوال وُق ه} ِبا بَلَغَت وُق َو ِعنَدُك اَن نَشكَُره} ِبُهِدان* َو اَن َنُصَ
ِّ العَظـيِم . ِااّل ِبِل اَلِ
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الِة  َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ اَُماِء الِبالِد يف َمعَن الصَّ

َمبِِض  مِن  مُس  الشَّ تيَف ءَ   ّْ َحّ الظُّهَر  ِبلنّاِس  فََصوّلا  بَعُد*  اَّما 
مَِن  ُعضٍو  يف  َحيٌَّة  َبضاءُ  مُس  الشَّ َو  العََص  ِبِمُ  َصوّلا  َو  العزَِن. 
ارِ حنَي يُسارُ فهيا فَرَسخاِن . َو َصوّلا ِبِمُ ال َمغِرَب حنَي يُفِطُر  النَّ
الّصاِئُم* َو يَدفَُع الحاجُّ ِايلّْ ِمًن. َو َصوّلا ِبِمُ الِعشاءَ حنَي َيَواَري 
ِل.  َو َصوّلا ِبِمُ الغَداَة َو الرَُّجُل يَعِرُف َوجَه  َفُق ِايلّْ ثُُلِ اللَّ الشَّ

. َو َصوّلا ِبِم َصالَة اَضعَِفِهم* َوال تَكونا فَتّاننَي.  صاِحِبهِِ
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َ ّما َواّلهُ  * ل يَِعِّ ِ الَشَتِ انلَّ َو مِن كِتاٍب لَه} كََتَه} ل
ِد نِب ايَب َعّْ ِمَص َو اَعاهِلا حنَي اضَطَرَب اَُم اَمريِها ُمَمَّ

 بَكٍر* َو ُهَو اَطَوُل َعهٍد كََتَه} َو اَجَعُه} ِلَمحاِسِن .

ِن الرَّحـيِم بِســِم اِل الرَّمحّْ
الحارِِث  نِب  مالَِك  ال ُمؤِمننَي*  اَمريُ   ٌّ َعِ اِل  َعبُد  بِهِِ  اََمَ  ما  ا  هّْ
االَشَتَ يف َعهِدهِِ ِالَيِه حنَي َواّلهُ ِمَص؛ ِجبايََة َخراِجها* َو ِجهاَد 

َعُدّوِها* َو استِصالَح اَهِلا* َو ِعاَرَة باِلِدها. 
مِن  ؛  كِتابِهِِ يف  بِهِِ  اََمَ  ما  اِع  اّتِ َو   * طاَعتِهِِ ايارِ  َو  اِل*  تِبَقَوي  ه}  اََمَ
ِااّل  يَشيقّْ  َوال  اِعها*  ِبّتِ ِااّل  اََحٌد  يَسعَُد  ال  َّت  ال ُسنَنِِه  َو  فَرائِِضهِِ 
يَِدهِِ  َو  بَِقلِبهِِ  ُسبحانَه}  اَل  َيُصَ  اَن  َو  ِاضاَعِتا*  َو  ُجحوِدها  َمَع 
ِازعازِ  َو  ه}*  نََصَ مَن  نِبَِص  َل  تَكَفَّ قَد  اسُه}*  َجلَّ  َّه}  ؛فَاِن لِسانِهِِ َو 
ِعنَد  َيََعها  َو  َهواِت*  الشَّ مَِن  نَفَسه}  يَكِسَ  اَن  ه}  اََمَ َو  ازََعَّه}.  مَن 

َّفَس اَّماَرةٌ ِبلّسوِء* ِااّل ما َرِحَم الُ.  الَجَمحاِت* فَاِنَّ الن
ُدَوٌل  َعَ  َجَرت  قَد  باِلٍد  ِايلّْ  َوجَّهتَُك  قَد  اَّن  مالُِك  اي  اعلَم   َّ ُث
يف  اُمورَِك  مِن  َيُظروَن  النّاَس  اَنَّ  َو  َجورٍ*  َو  َعدٍل  مِن  قَبلََك* 
فيَك  يَقولوَن  َو  قَبلََك*  الُوالِة  اُمورِ  مِن  فيِه  َتُظُر  كُنَت  ما  ِمثِل 

 

الُ  يرُجِي  ِبا  الّصالِحنَي  َعَ  يُسَتَدلُّ  ا  ِانَّ َو  فهِيم*  تَقوُل  كُنَت  ما 
العََمِل  ذَخريَةُ  ِالَيَك  خاِئِ  الَّ اََحبَّ  فَليَكُن   . ِعباِدهِِ اَلُسِن  َعّْ  هَلُم 
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حَّ  الشُّ فَاِنَّ  لََك*  َيِلُّ  ال  َعّا  نِبَفِسَك  ُشحَّ  َو  َهواَك*  فَامِلك  الّصالِِح* 

َّت اَو كَِرَهت.  َّفِس)اَْالَنُفِس(اَْاِلنصاُف  ِمنا فميا اََحب ِبلن
ِبِم*  ُّطَف  ال َو  هَلُم*  ََّة  املََحب َو  ِعيَِّة*  ِلرَّ الرَّمحََة  قَلبََك  اَشِعر  َو 

 

ُم ِصنفاِن:  َوال تَكوَنَّ َعلهَِيم َسبُعًا ضارًِي  )ضارِب( تَغنَتِمُ اَكَُهم* فَاِنَّ
الزَّلَُل*  ِمنُمُ  يَفُرُط  الخَلِق؛  يِف  لََك  اَونَظريٌ  ادّلنِي*  يِف  لََك  اٌَخ  ِاّما 

 

َو تَعِرُض هَلُمُ الِعلَُل* َو يُؤتّْ َعّْ اَيدهِيم يِف العَمِد َو الخََطاِ. فَاَعِطِهم 

 

بُّ َو َتضّْ اَن يُعِطيََك الُ مِن  ي ُتِ مِن َعفِوَك َو َصفِحَك ِمثَل الَّ
ََّك َفقَُهم* َو وايِل االَمِ َعلَيَك َفقََك* َو الُ  ؛ فَاِن َعفِوهِِ َو َصفِحهِِ

َفَق مَن َواّلَك. َو قَِد استَكفاَك اََمُه* َو اتباَلَك ِبِم. 
* َوال ِغنّْ بَِك  َّه} ال يََد لََك نِبِقَمتِهِِ ِب اِل فَاِن َوال َتِصَبَّ نَفَسَك حِلَ
بِعُقوبٍَة*  َتَجَحنَّ  َوال  َعفٍو*  َعّْ  َتَدمَنَّ  َوال   . َرمحَتِهِِ َو  َعفِوهِِ  َعن 

 

 ٌ : ِاّن مَُؤمَّ َوال تُسَِعنَّ ِايلّْ بِدَرةٍ َوَجدَت ِمنا َمندوَحًة* َوال تَقولَنَّ

 

تََقرٌُّب  َو  ِ ّلنِي*  ل َمنَكٌَة  َو  الَقِل*  يِف  ِادغاٌل  ّْلَِك  ذ فَاِنَّ  فَاُطاُع*  آُمُ 
ًَة اَو َميَلً*  مَِن الِغرَيِ. َو ِاذا اَحَدَث لََك ما اتََن فيِه مِن ُسلطانَِك اُبَّ
تَقِدرُ  ال  ما  َعّْ  ِمنَك  قُدَرتِهِِ  َو  َفقََك*  اِل  مُلِك  ِعَظِم  ِايلّْ  فَانُظر 
يَكُفُّ  َو  ِطماِحَك*  مِن  ِالَيَك  يُطامُِن  ّْلَِك  ذ فَاِنَّ  نَفِسَك*  مِن  َعلَيِه 

َعنَك مِن َغبَِك* َو ييَف ءُ ِالَيَك ِبا زَعََب َعنَك مِن َعقِلَك. 
اَل  فَاِنَّ   * َجَبوتِهِِ يف  بِهِِ  َُّه  ََّشب الت َو   * َعَظَمتِهِِ يف  اِل  َومُساماَة  ِااّيَك 
يُِذلُّ ُكَّ َجبّارٍ* َو ُينُي ُكَّ ُمتاٍل . اَنِصِف اَل َو اَنِصِف النّاَس مِن 
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ََّك  َِك* فَاِن ِة اَهِلَك* َو مَن لََك فيِه َهًوي مِن َرِعيَّ نَفِسَك* َو مِن خاصَّ
 * ِااّل تَفعَل تَظِلم؛ َو مَن َظلََم ِعباَد اِل اكَن الُ َخصَمه} دوَن ِعباِدهِِ
اَو  يَ زِنَع   ّْ َحّ َحرًب  ِلِ  اكَن  َو  تَه}*  ُحجَّ اَدَحَض  الُ  خاَصَمهُ  مَن  َو 
َيوَب. َو لَيَس َش ءٌ اَدعيّْ ِايلّْ تَغي ريِ نِعَمِة اِل َو تَعجيِل نِقَمتِهِِ مِن 
ل َمظولمنَي(*  )اَْ ِاقاَمٍة َعّْ ُظلٍم* فَاِنَّ اَل َسيٌع َدوَعَة ال ُمضَطَهدنَي 
يِف  اَوَسُطها  ِالَيَك  االُمورِ  اََحبَّ  ليَكُن  َو  ِبملِرصاِد.  مِلنَي  ِلّ ُهَو  َو 
ُسخَط  فَاِنَّ  ِعيَِّة*  الرَّ ِلِرَض  اَجَعُها  َو  العَدِل*  يِف  اََعُّها  َو   * الَحّقِ
ِة يُغتََفُر َمَع رَِض  ِة* َو ِانَّ ُسخَط الخاصَّ العامَِّة ُيِحُف ِبَِض الخاصَّ
ِعيَِّة اَثَقَل َعَ الوايل َمؤونًَة يِف الرَّخاِء*  العامَِّة. َو لَيَس اََحٌد مَِن الرَّ
ِباِللحاِف*  اَساََل  َو  ِ اِلنصاِف*  ل اَكَرهَ  َو  الباَلِء*  يِف  لَه}  َمعونًَة  اَقَلَّ  َو 

 

َو اَقَلَّ ُشكًرا ِعنَد ااِلعطاِء* َو اَبَطاَ ُعذرًا ِعنَد املَنِع* َو اَضعََف 
ادّلنِي*  ِعاُد  ا  ِانَّ َو  ِة.  الخاصَّ اَهِل  مِن  هِر  ادلَّ مُِلّماِت  ِعنَد  َصبًا 
فَليَكُن  االُمَِّة؛  مَِن  العامَُّة  ِ الَعداِء  ل ةُ  العُدَّ َو  ال ُمسِلمنَي*  ِجاُع  َو 

ِصغُوَك هَلُم* َو َميلَُك َمعَُهم. 
مِلَعاِئِ  اَطلَُبُم  ِعنَدَك*  اَشنَاَُه  َو  ِمنَك*  َِك  َرِعيَّ اَبعََد  َوليَكُن 
تَكِشَفنَّ  فاَل  َسَتَها*  مَن  اََحقُّ  لوايل  اَْ ُعيوًب*  النّاِس  يِف  فَاِنَّ  النّاِس 
الُ  َو  لََك*  َظَهَر  ما  تَطهريُ  َعلَيَك  ا  فَاِنَّ ِمنا*  َعنَك  غاَب  َعّا 
َيـكُُم َعّْ ما غاَب َعنَك* فَاسُتِ العَوَرَة َما استََطعَت يَسُتِ الُ 

َِك. بُّ َستَه} مِن َرِعيَّ ِمنَك ما ُتِ
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ِوٍت*   ِ

ُكّ َسبََب  َعنَك  اقَطع  َو  ِحقٍد*   ِ
ُكّ ُعقَدَة  النّاِس  َعِن  اَطِلق 

فَاِنَّ  لََك* َوال تَعَجلَنَّ ِايلّْ تَصديِق ساٍع*  ِ ما ال يَِضُح 
َو تَغاَب َعن ُكّ

ََّه ِبلنّاحِصنَي.  * َو ِان تََشب الّساِعَي غاشٌّ
يَعُِدَك  َو  الَفضِل*  َعِن  بَِك  يَعِدُل  َبياًل  َمشوَرتَِك  يف  تُدِخلَنَّ  َوال 
لََك   ُ نّيِ يَُز َحريًصا  َوال  االُمورِ*  َعِن  يُضِعُفَك  َجبااًن  َوال  الَفقَر* 
َيَمعُها  َشّتّْ  َغاِئُ  احِلَص  َو  الُجَب  َو  ابُلَل  فَاِنَّ  ِبلَجورِ؛  هَ  َ الشَّ

ّنِ ِبِل.
سوءُ الظَّ

َشِـَكُهم  مَن  َو  ًيا*  َوز قَبلََك  ِ الَشارِ  ل اكَن  مَن  ُوزَرائَِك  َشَّ  ِانَّ 
ِة(*  )اَْالَئِ مَّ َ َمِة  االَث اوَعاُن  ُم  فَاِنَّ بِطانًَة*  لََك  يَكوَنَّ  فاَل  اآلاثِم  يِف 

 

ن لَه} ِمثُل  لََمِة* َو اتََن واِجٌد ِمنُم َخريَ الخَلَِف ِممَّ َو ِاخواُن الظَّ
آراِئِم َو نَفاِذِه* َو لَيَس َعلَيِه ِمثُل آصارِِه َو اَوزارِِه َو آاثِمِهم* 
* اُولّْئَِك اََخفُّ  * َوال آثِ ًما َعّْ آِثِهِِ ِ ًما َعّْ ُظلِمهِِ ِممَّن لَم يُعاِون ظال
َعلَيَك َمؤونًَة* َو اَحَسُن لََك َمعونًَة* َو اَحنّْ َعلَيَك َعطًفا* َو اَقَلُّ 
َّ ليَكُن  ًة لِخوََلاتَِك َو َحَفالتَِك. ُث ذ اُولّْئَِك  خاصَّ ِ

لِغرَيَِك  ِالًفا؛ فَاتَّ
يَكوُن  فميا  مُساَعَدةً  ُم  اَقَلَّ َو  لََك*  الَحّقِ  ِ ُمّرِ  ب اوَقهََلُم  ِعنَدَك  آَثُُه 
َوقََع.  َحيُث  َهواَك  مِن  ّْلَِك  ذ واِقعًا   * اِلَولِيائِهِِ الُ  كَِرهَ  ِمّما  ِمنَك 

 

يُطروَك*  ااَّل  َعّْ  رُضُهم  ثُمَّ  دِق؛  الّصِ َو  الَوَرِع  ِبَهِل  الَصق  َو 

 

الزَّهَو*  ُتِدُث  ااِلطراِء  كَثََة  فَاِنَّ  تَفعَلُ*  لَم  ِباِطٍل  َيَجحوَك  َوال 

 

ِة(. لغَرَّ ِة )اَْ َو تُدن مَِن الِعزَّ
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ّْلَِك  ذ يف  فَاِنَّ  َسواٍء؛  ِبزَِنلٍَة  ِعنَدَك  ال ُمس ءُ  َو  ال ُمحِسُن  يَكوَنَّ  َوال 
ااِلساءَِة  اِلَهِل  يًا  تَدر َو  ااِلحساِن*  يِف  ااِلحساِن  اِلَهِل  َته يًدا 

َعَ ااِلساءَِة. َو اَلِزم كاُلًّ ِمنُم ما اَلَزمَ نَفَسه}. 
مِن  ِهِِ  ِبَِعيَّ راٍع  َظّنِ  ُحسِن  ِايلّْ  ِبَدعيّْ  َش ءٌ  لَيَس  َّه}  اَن اعلَم  َو 
استِكراِههِِ  َتِك  َو  َعلهَِيم*  ال َمؤوانِت  َتيفِفِه  َو  ِالهَِيم*  ِاحسانِهِِ 
َ ِمُع لََك بِهِِ  ّْلَِك اٌَم َيت ِااّيُه َعّْ ما لَيَس لَه} قِبََلُم. فَليَكُن ِمنَك يف ذ
ّنِ يَقَطُع َعنَك نََصبًا َطوياًل. 

َِك* فَاِنَّ ُحسَن الظَّ ّنِ ِبَِعيَّ
ُحسُن الظَّ

ِانَّ  َو  ِعنَده}*  باَلُؤَك  َحُسَن  َ َمن  ل بِهِِ  َُّك  َظن َحُسَن  مَن  اََحقَّ  ِانَّ  َو 
َ َمن ساءَ باَلُؤَك ِعنَده}.  َُّك بِهِِ ل اََحقَّ مَن ساءَ َظن

َ َمعَت  ِه االُمَِّة* َو اجت ِ َل ِبا ُصورُ هّْ ًَّة صالَِحًة َعِ َوال َتُقض ُسن
بَِش ٍء  ترَُضُّ  ًَّة  ُسن ُتِدثَنَّ  .َوال  ِعيَُّة  الرَّ  َ َعَ َصلََحت  َو  االُلَفُة*  ِبَا 
ا* َو الِوزرُ َعلَيَك ِبا  ِ َمن َسنَّ * فَيَكوَن االَجُر ل َنِ مِن ماض تِلَك السُّ

نََقضَت ِمنا. 
َصلََح  ما  تَثبتِي  يف  الحُكَماِء*  مُناقََشَة  َو  العُلَماِء*  مُداَرَسَة  اَكِث  َو 

َعلَيِه اَُم باِلِدَك* َو ِاقاَمِة َما استَقامَ بِِه النّاُس قَبلََك. 
ِغنّْ  َوال  ِبَعٍض*  ِااّل  بَعُضها  يَصلُُح  ال  َطبَقاٌت  ِعيََّة  الرَّ اَنَّ  َواعلَم 
ِة*  ِبَعِضها َعن بَعٍض؛ فَِمنا ُجنوُد اِل* َو ِمنا كُتّاُب العامَِّة َو الخاصَّ

 

َو ِمنا قُضاةُ العَدِل* َو ِمنا ُعّاُل ااِلنصاِف َو الّرِفِق* َو ِمنا اَهُل 
ّجارُ  مَِّة َو مُسِلَمِة النّاِس* َو ِمنَا التُّ اِليَِة َو اخَلاِج مِن اَهِل اّلِ
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الحاَجِة  ذَِوي  مِن  فيلّْ  السُّ بََقُة  الطَّ ِمنَا  َو  ناعاِت*  الّصِ اَهُل  َو 
هِِ  َحّدِ َعّْ  َوَضَع  َو  َسَمه}*  لَه}  الُ  َسمَّ  قَد  ُكٌّ  َو  ال َمسكَنَِة؛  َو 

َِّة نَِبّيِهِِ  َعهًدا ِمنهُ ِعنَدان َمفوًظا.  فَريَضًة يف كِتابِهِِ اَو ُسن
ادّلنِي*  زِعُّ  َو  الُوالِة*  نيُ  زَ َو  ِعيَِّة*  الرَّ ُحصوُن  ــ  اِل  ِبِذِن  ــ  فَالُجنوُد 
َّ ال وِقامَ ِلُجنوِد ِااّل  ِعيَُّة ِااّل ِبِم. ُث َو ُسبُُل االَمِن* َو لَيَس تَقومُ الرَّ
ِه*  َعُدّوِ ِجهاِد  َعّْ  بِهِِ  يَقَووَن  ي  الَّ اخَلاِج  مَِن  هَلُم  الُ  يرُخُِج  ِبا 

 

م.  َو يَعَتِدوَن َعلَيِه فميا يُصِلحُُهم* َو يَكوُن مِن َوراِء حاَجِتِ
نِف الثّالِِث مَِن الُقضاِة َو العُّماِل  نَفنِي ِااّل ِبلّصِ َذنِي الّصِ َّ ال وِقامَ هِلّْ ُث

 

ال َمنافِِع*  مَِن  َيَمعوَن  َو  ال َمعاقِِد*  مَِن  ُيِكموَن  مِلا  َوالكُتّاِب* 

 

َو يُؤمَتَنوَن َعلَيِه مِن َخواّصِ االُمورِ َو وَعاّمِها. 
ناعاِت* فميا َيَتِعوَن َعلَيِه  ّارِ َو ذَِوي الّصِ َوال وِقامَ هَلُم َجيعًا ِااّل ِبلُّ
ُِّق َف التَّ مَِن  يَكفوَنُم  َو  اَسواقِِهم*  مِن  يُقمونَه}  َو  َمافِ  ـِقِهم*  مِن 

 

ِبَيدهِيم ما ال َيلُغُه} رِفُق َغريِِه. 
نَي َيِقُّ رِفُدُه  فيلّْ مِن اَهِل الحاَجِة َو املَسكَنَِة الَّ بََقُة السُّ َّ الطَّ ُث
ما  بَِقدرِ  َحقٌّ  الوايل  َعَ  لُِكٍّ  َو  َسعٌَة*  لُِكٍّ  اِل  يِف  َو  َمعوتَنُُهم.  َو 
ّْلَِك  ذ مِن  الُ  اَلَزَمهُ  ما  َحقَقِة  مِن  الوايل  يرَخُُج  لَيَس  َو  يُصِلُحه}* 
 * الَحّقِ لُزوِم  َعّْ  نَفِسهِِ  َتطنِي  َو  ِبِل*  ااِلستِعانَِة  َو  ِباِلهِتاِم  ِااّل 

 

ِب َعلَيِه فميا َخفَّ َعلَيِه اَو ثَُقَل.  َو الصَّ
ماِمَك*  اِلِ َو  لَِرسولِهِِ  َو  ِلِ  نَفِسَك  يف  اَنَصَحُهم  ُجنوِدَك  مِن  َفَّلِ 
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ن ُيِطُئ َعِن الغََضِب* َو يَسَتيُح  َو اَنقاُه َجبيًا* َو اَفَضَلُم ِحلًما* ِممَّ

 

ن ال ُي ريُهُ  عَفاِء* َو يَنبو َعَ االوَِقايِء؛  َو ِممَّ ِايَل العُذرِ* َو َياَُف ِبلضُّ
عُف.  العُنُف* َوال يَقعُُد بِِه الضَّ

َّ الَصق بَِذِوي ال ُمروآِت َو االَحساِب* َو اَهِل البُيواتِت الّصالَِحِة*  ُث

 

خاِء  السَّ َو  جاَعِة*  الشَّ َو  َّـجَدِة  الن اَهِل  ثُمَّ  الَحَسنَِة؛  وابِِق  السَّ َو 

 

ُم ِجاٌع مَِن الكََرِم* َو ُشعٌَب مَِن العُرِف.  ماَحِة؛ فَاِنَّ َو السَّ
ِهما* َوال َيَفاقََمنَّ يف  ُد الوادِلاِن مِن َودَلِ َّ تََفقَّد مِن اُمورِِه ما َيََفقَّ ُث
؛  قَلَّ ِان  َو  بِهِِ  تَعاَهَتُم  لُطًفا  َتِقَرنَّ  َوال   * بِهِِ َّي َتُم  َش ءٌ وَق نَفِسَك 
ّنِ بَِك. َوال تََدع 

َّصيَحِة لََك* َو ُحسِن الظَّ َّه} داِعيٌَة هَلُم ِايلّْ بَذِل الن فَاِن

 

مِن  ِليَسريِ  فَاِنَّ  َجسـيِمها*  َعّْ  اتـِّكااًل   ُ اُمورِِه لَطيِف  تََفقَُّد 
* َو  ِلَجسـيِم َموِقعًا ال يَستَغنوَن َعنهُ.  لُطِفَك َموِضعًا يَنتَِفعوَن بِهِِ

 * َمعوتَنِهِِ يف  واساُهم  مَن  ِعنَدَك  ُجنِدَك  رُؤوِس  آثَرُ  َوليـَكنُـ 

 

مِن  َوراءَُه  مَن  يََسُع  َو  يََسعُُهم  ِبا   * ِجَدتِهِِ مِن  َعلهَِيم  اَفَضَل  َو 
 . ا واِحًدا يف ِجهاِد العَُدّوِ ّْ يَكوَن َهمُُّهم َهمًّ خوُلِف اَهلهِيم* َحّ

فَاِنَّ َعطَفَك َعلهَِيم يَعِطُف قوُلَبُم َعلَيَك.  
ُظهورُ  َو  الِبالِد*  يِف  العَدِل  استِقاَمُة  الُوالِة  َعنِي  ِة  قُرَّ اَفَضَل  ِانَّ  َو 
ُصورِِه*  بَِسالَمِة  ِااّل  َمَودَُّتُم  تَظَهُر  ال  َّه}  ِان َو  ِعيَِّة؛  الرَّ َمَودَِّة 

 

ِ استِثقاِل  م َعّْ ُوالِة االُمورِ َو قِلَّ َوال تَِصحُّ نَصيَحُتُم ِااّل ِبيَطِتِ
ِتِم. م* َو َتِك استِبطاِء انِقطاِع مُدَّ ُدَوهِلِ
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ما  تَعديِد  َو  َعلهَِيم*  اِء  الثَّ ُحسِن  يف  واِصل  َو  م*  آماهِلِ يف  فَافَسح 
َتُزُّ  م  اَفعاهِلِ لِحُسِن  ـكِر  اّلِ كَثََة  فَاِنَّ  ِمنُم؛  الباَلِء  ذَُوو  اَبيلّْ 

* ِان شاءَ الُ.  جاَع* َو ترَُحُِّض النّاِكَ الشُّ
 * نَّ باَلءَ امٍِئ ِايلّْ َغريِهِِ * َوال تَُضمَّ َّ اِعف لُِكِّ امٍِئ ِمنُم ما اَبيلّْ ُث
ََّك َشَُف امٍِئ ِايلّْ اَن  ن * َوال يَدوُعَ نَّ بِهِِ دوَن غايَِة باَلئِهِِ َ َوال تَُقّصِ
* ما اكَن َصغريًا* َوال َضعَُة امٍِئ ِايلّْ اَن تَستَصِغَر مِن  تُعِظَم مِن باَلئِهِِ

باَلئِهِِ ما اكَن َعظميًا. 
َو ارُدد ِايَل اِل َو َرسولِهِِ ما يُضِلعَُك مَِن الخُطوِب* َو يَشتَِبهُ َعلَيَك مَِن 
نَي آَمنوا  َا الَّ االُمورِ؛ فََقد قاَل الُ تَعايلّْ لَِقوٍم اََحبَّ ِارشاَدُه: »اي اهَيُّ

 

َتازَعُت  فَاِن  ِمنُك*  االَمِ  اُويِل  َو  الرَّسوَل  اَطيعُوا  َو  اَل  اَطيعُوا 
ِ ُمحَكِ  ب ِايَل اِل: اَْالَخُذ  دُّ  الرَّسوِل« فَالرَّ َو  ِايَل اِل  يف َش ٍء فَُرّدوهُ 

َّتِِه الجاِمعَِة َغريِ ال ُمَفّرِقَِة.  دُّ ِايَل الرَّسوِل: اَْالَخُذ بُِسن * َو الرَّ كِتابِهِِ
ن  ِممَّ نَفِسَك*  يف  َرِعيَِّتَك  اَفَضَل  اّلِس  بنََي  ِلُحِك  اخَت   َّ ُث

 

َِّة*  ل ُ َمّحِكُهُ الخُصومُ* َوال َيَماديّْ يِف الزَّ ت ال تَضيُق بِِه االُمورُ* َوال 
نَفُسه}  تُِشُف  َوال  َعَرفَه}*  ِاذا  الَحّقِ  ِايَل  اليَف ِء  مَِن  َيَصُ  َوال 
يِف  َ ـَفُهم  اَوق َو  اَقصاهُ؛  دوَن  فَهــٍم  ِبَدنّْ  يَكتيَف  َوال  َطَمٍع*  َعّْ 
الخَصِم*  ِبُراَجعَِة  َ َبُّمًا  ت َّ ُهم  اَقَل َو  ِبلُحَجِج*  آَخَذُه  َو  ُباِت*  الشُّ
ِف االُمورِ* َو اََصمَُهم ِعنَد اتِّضاِح الُحِك*  َو اَصَبَُه َعّْ تَكَشُّ

ن ال َيَدهِه ِاطراءٌ* َوال يَسَتيُل} ِاغاءٌ* َواُولّْئَِك قَليٌل.  ِممَّ



356

الكتب   ) 53 (
ُييُل  ما  البَذِل  يِف  لَه}  افَسح  َو   * قَضائِهِِ )تَعَهَُّد(  تَعاُهَ اـَك ِث   َّ ُث
يَك ما  َّتَه}* َو تَِقلُّ َمعَه} حاَجتُه} ِايَل النّاِس. َو اَعِطهِِ مَِن املزَِنلَِة دَلَ ِعل
غتِياَب(  لَِك اغتِياَل)اِْ تَِك* لِيَأمََن بِذّْ ال يَطَمُع فيِه َغريُه} مِن خاصَّ

لّرِجاِل لَه} ِعنَدَك.  اَْ
اَيِدي  يف  اَسريًا  اكَن  قَد  ادّلنَي  ا  َ هّْ فَاِنَّ  بَليغًا  نََظًرا  ّْلَِك  ذ يف  فَانُظر 
اُمورِ  يف  انُظر   َّ ُث ينا.  ادلُّ بِِه  تُطَلُ  َو   * ِبهَلويّْ فيِه  يُعَمُل  االَشارِ* 
َةً*  َو اََث م ُمابةً  ِ هَّلِ ختِيارًا(* َوال ُت )اِْ ُعّالَِك فَاستَعِمُلمُ اخِتارًا 

 

بَِة  َّرجِ ُما ِجاٌع مِن ُشعَِب الَجورِ َو الِخيانَِة. َو َتَخَّ ِمنُم اَهِل الت فَاِنَّ

 

يِف  الَقَدِم  َو  الّصالَِحِة*  البُيواتِت  اَهِل  مِن  الَحياِء*  َو  َّصيَحِة(  لن  )اَْ
ُم اَكَرمُ االَخقًا* َو اََصحُّ اَعاًضا )اَغاًضا(*  َمِة* فَاِنَّ ااِلسالِم ال ُمتََقّدِ

 

َو اَقَلُّ يِف املَطاِمِع ِاشاقًا )ِاسافًا( َو اَبلَُغ يف وَعاقِِب االُمورِ نََظًرا. 
استِصالِح  َعَ  هَلُم  ةٌ  ُقوَّ ّْلَِك  ذ فَاِنَّ  االَرزاَق*  َعلهَِيمُ  اَسِبغ   َّ ُث
ٌة َعلهَِيم ِان  اَنُفِسِهم* َو ِغًن هَلُم َعن َتاُوِل ما َتَ اَيدهِيم* َو ُحجَّ
َّ تََفقَّد اَعاهَلُم* َو ابعَِث العُيوَن  خالَفوا اََمَك اَو ثَلَموا اَماتَنََك. ُث
اِلُمورِِه   ِ ّ الّسِ يِف  َك  تَعاُهَ فَاِنَّ  َعلهَِيم*  الَوفاِء  َو  دِق  الّصِ اَهِل  مِن 

ِعيَِّة.  َحدَوةٌ هَلُم َعَ استِعماِل االَمانَِة* َو الّرِفِق ِبلرَّ
ِخيانَِة{  ِايلّْ  يََده}  بََسَط  ِمنُم  اََحٌد  فَاِن  االوَعاِن؛  مَِن  َتَفَّظ  َو 
ا*  لَِك شاِهً كتيََفَت بِذّْ َ َمعَت ِبا َعلَيِه ِعنَدَك اَخبارُ ُعيونَِك* اِْ اجت

 

ِ ما اَصاَب مِن  َ بََسطَت َعلَيِه العُقوبََة يف بََدنِهِِ )يََديِه(* َو اََخذتَه} ب ف
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تَه} عاَر  َِّة* َو َوَستَه} ِبلِخيانَِة* َو قَلَّ ِ َمقاِم ال َمَذل ب َّ نََصتَبه}  * ُث َعَِلِِ

التَُّهَمِة. 
ِ ما يُصلُِح اَهَل}* فَاِنَّ يف َصالِحهِِ َو َصالِحِهم  َو تََفقَّد اََم اخَلاِج ب
َُّهم  َصالًحا مِلَن ِسواُه* َوال َصالَح مِلَن ِسواُه ِااّل ِبِم* اِلَنَّ النّاَس ُك

ِعياٌل َعَ اخَلاِج َو اَهِلِِ. 
استِجالِب  يِف  نََظِرَك  مِن  اَبلََغ  االَرِض  ِعاَرِة  يف  نََظُرَك  َوليَكُن 
اخَلاَج  َطَلَ  مَن  َو  ِبلِعماَرِة؛  ِااّل  يُدَرُك  ال  ّْلَِك  ذ اِلَنَّ  اخَلاِج* 
ِااّل  اَُمه}  يَستَِقم  لَم  َو  الِعباَد*  اَهلََك  َو  الِبالَد*  اَخَرَب  ِعاَرةٍ  بِغرَيِ 
ٍَّة* اَو ِاحالََة  ً* اَِو انِقطاَع ِشٍب اَو بل قَلياًل. فَاِن َشكَوا ثَِقاًل اَو ِعلَّ
َعنُم  خَفَّفَت  َعَطٌش*  ِبا  اَجَحَف  اَو  َغٌَق*  َ َمَرها  اغت اَرِض{ 
بِِه  خَفَّفَت  َش ءٌ  َعلَيَك  َيُقلَنَّ  َوال  ؛  اَُمُه  بِهِِ  يَصلَُح  اَن  َتجو  ِبا 
باِلِدَك*  ِعاَرِة  يف  َعلَيَك  بِهِِ  يَعودوَن  ذُخٌر  َّه}  فَاِن َعنُم*  ال َمؤونََة 

 

َو َتينِي ِوالَيَِك* َمَع استِجالبَِك ُحسَن َثاِئِم )يِنّاِتِم(* َو َتَجُِّحَك 
ِعنَدُه  ذََخرَت  ِبا  َِّتِم*  وُق فَضَل  مُعَتًِدا  فهِيم*  العَدِل  ِبستِفاَضِة 
دَتُم مِن َعدلَِك َعلهَِيم  ِ ما َعوَّ ب َو الثَِّقَة ِمنُهــم  مِن ِاجاِمَك هَلُم* 

 

َّ ما َحَدَث مَِن االُمورِ ما ِاذا وَعَّلَت فيِه َعلهَِيم مِن  َو رِفِقَك ِبِم* فَُرب
َّلتَه}.  َ ِمٌل ما مَح ؛ فَاِنَّ العُمراَن ُمت ًَة اَنُفُسُهم بِهِِ َ َمولهُ َطبّيِ بَعُد احت

اَهُلا  يُعِوزُ  ا  ِانَّ َو  اَهِلا*  ِاوعازِ  مِن  االَرِض  َخراُب  يُؤتّْ  ا  ِانَّ َو 
 ِ قِلَّ َو  ِبلبَقاِء*  م  ِ َظّنِ سوِء  َو  الـَجمِع*  َعَ  الُوالِة  اَنُفِس  شاِف  اِلِ
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َّ انُظر يف حاِل كُتّابَِك* َفَّلِ َعّْ اُمورَِك َخريَُه* اتنِفاِعِهم ِبلِعَبِ.ُث

 

َواَساَرَك  َماكئَِدَك  فـيها  تُدِخُل  َّت  ال َرسائَِلَ  اخُصص  َو 
الكَراَمُة*  ُتِطُرهُ  ال  ن  ِممَّ االالَخِق  صالِِح  ِلُوجوِه  ِبَج َمِعِهم 
بِِه  تَقُصُ  َوال   * َماَلٍ ِبَرَضِة  لََك  الِخٍف  يف  َعلَيَك  ِبا  فَيَجَتَِئ 
الغَفَلُ َعن اياِد مُاكَتاِت ُعّالَِك َعلَيَك* َو ِاصارِ َجوابِتا َعَ 
واِب َعنَك* فميا يَأخُُذ لََك َو يُعيط ِمنَك* َوال يُضِعُف َعقَدا{  الصَّ
َيَهُل  َوال  َعلَيَك*  ُعِقَد  ما  ِاطالِق  َعن  يَعِجُ  َوال  لََك*  اعتََقَده} 
نَفِسهِِ يَكوُن بَِقدرِ  فَاِنَّ الجاِهَل بَِقدرِ  نَفِسهِِ يِف االُمورِ*  َمبلََغ قَدرِ 

َغريِهِِ اَجَهَل. 
َّ ال يـَكنُِـ اختِيارَُك ِااّيُه َعّْ فِراَستَِك َو استِناَمتَِك َوُحسِن  ُث
ُِّعِهم  تِبََصن الُوالِة  لِِفراساِت  َيََعرَّضوَن  الّرِجاَل  فَاِنَّ  ِمنَك*  ّنِ 

الظَّ
َّصيَحِةَواالَمانَِة َشءٌ؛  ّْلَِك مَِن الن م* َولَيَس َوراءَ ذ َوُحسِن ِخدَمِتِ
اكَن  م  اِلَحَسِنِ فَاِعد  قَبلََك*  ِلّصالِحنَي  ُولّوا  ِ ما  ب َ ِبُه  اخت ِّْكِن  َول
َعّْ  َدليٌل  ِّْلَ  ذ فَاِنَّ  َوجًها*  ِبالَمانَِة  اَعَفِِهم  َو  اَثًَرا*  العامَِّة  يِف 

ِ َمن ُولّيَت اََمه}.  نَصيَحتَِك ِلِ َول
كَبريُها*  اليَقَهُره}  ِمنُم*  َرأًسا  اُمورَِك  مِن  اَمٍ   ِ

ُكّ لَِرأِس  َواجعَل 
َُّت َعلَيِه كَث ريُها* َومَهما اكَن يف كُتّابَِك مِن َعيٍب فَتَغابتََي  َواليَتََشت

َعنهُ اُلِزمتَه}. 
ل ُمقِم  ناعاِت* َواَوِص ِبِم َخريًا؛ اَْ ّجارِ َوذَِوي الّصِ َّ استَوِص ِبلتُّ ُث
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املَنافِِع*  َموادُّ  ُم  فَاِنَّ  * ِبََدنِهِِ َوال ُمَتَفِِّق   * ِبالِهِِ َوال ُمضَطِرِب  ِمنُم 
َبَِّك  يف  ال َمطارِِح*  َو  ال َمباِعِد  مَِن  ُبا  َوُجّ ال َمرافِِق*  َواَسباُب 
مِلَواِضِعها*  النّاُس  اليَلتَئِمُ  َوَحيُث  َوَجبَِلَك*  َوَسِلَك  َوبرَحَِك* 
ُم ِسلمٌ الُتاُف بئَِقُه}* َوُصلٌح الُتشیّْ  فَاِنَّ  * َوالَيَتِؤوَن َعَ

غائِلَتُه}. َوتََفقَّد اُموَرُه ِبَرَضتَِك َو يف َحواش باِلِدَك. 
قَبيًحا*  َوُشحًّا  فاِحًشا*  ضيًقا  ِمنُم  كَث ريٍ  يف  اَنَّ  ـ  ّْلَِك  ذ َمَع  ـ  اعلَم  َو 
ةٍ  َمرَضَّ بُب  ّْلَِك  َوذ الِبياعاِت*  يِف  َوَتَكًُّما  ِلَمنافِِع*  َواحتاِكرًا 
  ِلعامَِّة* َوَعيٌب ع الُوالِة؛ فَامنَع مَِن ااِلحتاِكرِ* فَاِنَّ َرسوَل اِل

 

َمنََع ِمنهُ. 
الُتِحُف  اَسعارٍ  َو  َعدٍل*  ِ َموازنِي  ب سَ مًحا؛  َبعًا  البَيُع  َوليَكُِن 
ِااّيهُ  َنِيَك  بَعَد  ُحكَرةً  قاَرَف  فََمن  َوال ُمتباِع.  البائِِع  مَِن  ِبلَفريَقنِي 

* َوعاقِبهُ يف َغريِ  ِاساٍف.  فَنَّكِ بِهِِ
نَي الحيَلَ هَلُم* َومَِن املَساكنِي  @ مَِن الَّ فيلّْ بََقِة السُّ َّ اَل اَل يِف الطَّ ُث
قانِعًا  بََقِة  الطَّ ِه  ِ هّْ يف  فَاِنَّ   * َوالزَّمنّْ البُؤيسّْ  َواَهِل  َوال ُمحتاجنَي 
َواجعَل  فـيِهــم*  هِِ  َحّقِ مِن  استَحَفَظَك  َما  ِلِ  َواحَفظ  ا*  َومُعَترًّ
يف  ااِلسالِم  َصوايِف  َغاّلِت  مِن  َوقِسًما  مالَِك*  بتَِي  مِن  قِسًما  هَلُم 
اسُتعيَت  قَِد  َوُكٌّ   * ِ الَدنّْ ل ي  الَّ ِمثَل  ِمنُم  ِ الَقيصّْ  ل فَاِنَّ   * بََلٍ  ِ

ُكّ
تِبَضييعَِك  التُعَذرُ  ََّك  فَاِن )نظر(*  بََطٌر  َعنُم  ََّك  يَشغَلَن فاَل  َحقَّه}. 
َعنُم*  َك  َهمَّ تُشِخص  فاَل  ال ُمِهمَّ؛  الـَكثـ ريَ  اِلَحاكِمَك  التّافَِه 
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ن  ِممَّ ِمنُم  ِالَيَك  اليَِصُل  مَن  اُموَر  َوتََفقَّد  هَلُم*  َك  َخدَّ ر  َوالتَُصّعِ
تَقَِحُمهُ العُيوُن* َوَتِقُرهُ الّرِجاُل. فََفّرِغ اِلُولّْئَِك ثَِقََك مِن اَهِل 
َّ اعَل فهِيم ِباِلعذارِ  َّواُضِع* فَلرَيفَع ِالَيَك اُموَرُه* ُث الخَشيَِة َوالت
ِعيَِّة اَحَوُج ِايَل ااِلنصاِف  ِايَل اِل َيمَ تَلقاهُ* فَِانَّ هُّْؤالِء مِن بنَِي الرَّ

هِِ ِالَيِه.  مِن َغريِِه م؛ َوـُكلٌّ فَاَعِذر ِايَل اِل يف تَأِديَِة َحّقِ
لَه}*  الحيَلَ  ن  ِممَّ الّسنِـِّ  يِف  ِة  الّرِقَّ َوذَِوي  اليُتِم  اَهَل  َوـَتعَهَّد 
ُّه}  ُك َوالَحقُّ  ثَقٌل*  الُوالِة  ع  ّْلَِك  َوذ نَفَسه}*  ِلَمساَلَِة  َوالَيِصُب 
وا اَنُفَسُهم*  ُفهُ الُ َعّْ اوَقاٍم َطلَبُوا العاقِبََة فََصبَّ ثَقٌل َوقَدُيَّفِ

َو َوثِقوا بِِصدِق َمووعِد اِل هَلُم. 
َشخَصَك*  فيِه  هَلُم  تَُفّرُِغ  قِسًما  ِمنَك  الحاجاِت  ِوي  ِلَ َواجعَل 
ي َخلََقَك* َوتُقِعَد  َوَتِلُس هَلُم َمِلًسا عامًّا فََتَواَضُع فيِه ِلِ الَّ
يَُكَِّمَك   ّْ َحّ َوُشَِطَك*  اَحراِسَك  مِن  َواوَعانََك  ُجنَدَك  َعنُم 
 يَقوُل يف َغريِ  مُتََكُِّمُهم َغريَ مَُتَعتٍِع* فَاِّن َسِعُت َرسوَل اِل 

 

ِمنَـ  َحقُّه}  فهيا  عيِف  ِلضَّ اليُؤَخُذ  اُمَّةٌ  َس  تَُقدَّ »لَن   : َموِطٍن 
الَقِوّيِ َغريَ مَُتَعتٍِع«. 

* َونَّحِ َعنُمُ الّضيَق َواالَنَف* يَبُسِط  َّ احَتِِل اخُلَق ِمنُم َواليِعَّ ُث
 . طاَعتِهِِ ثَواَب  لََك  َويِجُب   * َرمحَتِهِِ اَكناَف  لَِك  بِذّْ َعلَيَك  الُ 
َّ اُمورٌمِن  ُث َواَعِط ما اَعَطيَت َهنئًا* َوامنَع يف ِاجاٍل َو ِاعذارٍ. 
َعنهُ  يَعيا  ِبا  ُعّالَِك  ِاجابَُة  ِمنا  ِتا؛  مُباَشَ مِن  لََك  البُدَّ اُمورَِك 
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ِبا  َعلَيَك  ُوروِدها  َيمَ  النّاِس  حاجاِت  ِاصارُ  َوِمنا  كُتّابَُك* 

ترَحَُج بِهِِ ُصورُ اوَعانَِك. 
فميا  لِنَفِسَك  َواجعَل  فيِه.  ما  َيٍم  لُِكِّ  فَاِنَّ  َعََل}*  َيٍم  لُِكِّ  َواَمِض 
بَينََك َوبنََي اِل اَفَضَل تِلَك املَواقيِت* َو اَجَزَل تِلَك االَقساِم* َوِان 

ِعيَُّة. ُّها ِلِ ِاذا َصلََحت فهيَا النّـِيَّ ُة* َوَسِلَمت ِمنَا الرَّ اكتَن ُك
َّت ِهَ لَه}  ِة ما ُتِلُص بِهِِ ِلِ ديََك ِاقاَمُة فَرائِِضِه ال َوليَكُن يف خاصَّ
َو َوّفِ ما تََقرََّب  لَيلَِك َوَنارَِك*  بََدنَِك يف  ًة* فَاَعِط اَل مِن  خاصَّ
ّْلَِك اكِماًل َغريَ َمثولٍم َوالَمنقوٍص* بلِغًا مِن بََدنَِك  ِايَل اِل مِن ذ بِهِِ 

ما بَلََغ. 
ًرا َوالمَُضّيِعًا* فَاِنَّ يِف  َوِاذا قُمَت يف َصالتَِك ِلّاِس* فاَلتَكوَنَّ مُنَّفِ
حنَي    اِل  َرسوَل  َساَلُت  َوقَد  الحاَجُة.  َولَهُ   ُ الِعلَّ بِِه  مَن  النّاِس 
كََصالِة  ِبِم  »َصّلِ   : فَقاَل  ِبِم؟  اَُصيّل  كَيَف  اليَ َمِن  ِايَل  َوجََّهن 

اَضعَِفِهم* َوكُن ِبل ُمؤِمننَي َرحميًا«. 
َِك* فَاِنَّ احتِجاَب الُوالِة  لَنَّ احتِجابََك َعن َرِعيَّ َواَّما بَعُد* فاَل تَُطّوِ
َوااِلحتِجاُب  ِبالُمورِ*  ِعلٍم   ُ َوقِلَّ الّضيِق*  مَِن  ُشعبٌَة  ِعيَِّة  الرَّ َعِن 
ُ الكَبريُ*  ِمنُم يَقَطُع َعنُم ِعلَم َما احتََجبوا دونَه}* فَيَصغُُر ِعنَدُه
الَحقُّ  َويُشاُب  الَقيُح*  َوَيُسُن  الَحَسُن*  َويَقُُح  غريُ*  الصَّ َويَعُظمُ 

ِبلباِطِل. 
االُمورِ*  مَِن  بِهِِ  النّاُس  َعنهُ  ماَتاريّْ  اليَعِرُف  بََشٌ  الوايل  َّ َما  َوِان
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الكَِذِب*  مَِن  دِق  الّصِ ُضوُب  ِبا  تُعَرُف  ِساٌت  الَحّقِ  َعَ  َولَيَست 
 * ا اتََن اََحُد  َرُجلنَِي؛ ِامَّا اُمٌؤ َسخَت نَفُسَك ِبلبَذِل يِف الَحّقِ َوِانَّ
تُسديِه*  كَرمٍي  ِفعٍل  اَو  تُعطيِه*  َحّقٍ  واِجِب  مِن  احتِجابَُك  فيَفَم 
اَومُتبيًَل ِبملَنِع؟ فَما اََسَع كَفَّ النّاِس َعن َمساَلَتَِك ِاذا اَيِسوا مِن 
بَذلَِك@ َمَع اَنَّ اَكَثَ حاجاِت النّاِس ِالَيَك ِمّما الَمؤونََة فيِه َعلَيَك* 

 . مِن َشاكِة َمظِلَمٍة* اَو َطَلِ ِانصاٍف يف مُعاَمَلٍ
ُ ِانصاٍف  ًة َوبِطانًَة* فهِيمُ استِئثارٌ َوتَطاُوٌل* َوقِلَّ َّ ِانَّ ِلوايل خاصَّ ُث
تِلَك  اَسباِب  بَِقطِع  اُولّْئَِك  )َمؤونََة(  مادََّة  فَاحِسم   * مُعاَمَلٍ يف 
قَطيعًَة*  َوحامَّتَِك  حاِشيَتَِك  مِن  اِلََحٍد  َوالتُقِطعَنَّ  االَحواِل. 
النّاِس*  مَِن  يَلهيا  ِ َمن  ب ترَُضُّ  ُعقَدةٍ  اعتِقاِد  يِف  ِمنَك  َواليَطَمعَنَّ 
فَيَكوَن  َغريِِه*  َعّْ  َمؤوتَنَه}  َيِمولَن  مُشَتٍَك*  َعٍَل  اَو  ِشٍب  يف 

ينا َواآلِخَرِة.  ّْلَِك هَلُم دونََك* َوَعبيُه} َعلَيَك يِف ادلُّ مَهنَاُ ذ
صاِبًا  ّْلَِك  ذ يف  َوكُن  َوالبَعيِد*  الَقربِي  مَِن  لَِزَمه}  مَن  الَحقَّ  َواَلِزِم 
َحيُث  )خواّصك(  تَِك  َوخاصَّ قَراتَبَِك  مِن  ّْلَِك  ذ واِقعًا  ُمتَِسبًا* 
ّْلَِك َمموَدةٌ.  ََّة ذ ِ ما َيُقُل َعلَيَك ِمنهُ* فَاِنَّ َمغَب َوقََع* َواتبَِغ عاقتَِبَه} ب
َواعِدل  بِعُذرَِك*  هَلُم  َفاَصرِح  َحيًفا  بَِك  ِعيَُّة  الرَّ َِّت  َظن َوِان 
ِمنَك  راِيَضًة  ّْلَِك  ذ يف  فَاِنَّ  ِبحِصارَِك*  ُظنوَنُم  َعنَك  )وازعل( 
مِن  حاَجتََك  بِهِِ  َتلُُغ  َوِاعذارًا  ِبَرِعـيَّتَِك*  َورِفًقا  لَِنفِسَك* 

 . تَقوي ِمِهم ع الَحّقِ
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لِح  َك َوِلِ فيِه رًِض* فَاِنَّ يِف الصُّ َوالتَدفَعَنَّ ُصلًحا َدعاَك ِالَيِه َعُدوُّ
َر  َدَعًة لُِجنوِدَك* َوراَحًة مِن ُهموِمَك* َواَمنًا لِِبالِدَك* َولَِكِن الَحَ
َل*   َّ ما قاَرَب لَِيَغَفَّ ب @ فَاِنَّ العَُدوَّ رُ َك بَعَد ُصلِحهِِ ُكَّ الَحَرِ مِن َعُدّوِ
. َوِان َعَقدَت بَينََك َوبنََي  ّنِ

ّْلَِك ُحسَن الظَّ ِم يف ذ فَُخ ِبحَلِم* َو اتَّ
َعُدّوَِك ُعقَدةً* اَو اَلبَستَه} ِمنَك ِذمًَّة* فَُحط َعهَدَك ِبلَوفاِء* َوارَع 
َّه}  فَاِن اَعَطيَت*  ما  دوَن  ًَّة  ُجن نَفَسَك  َواجعَل  ِبالَمانَِة*  ِذمَّتََك 
تََفرُِّق  َمَع  اجِتاًعا*  َعلَيِه  اََشدُّ  النّاُس  َشءُ{  اِل  فَرائِِض  مِن  لَيَس 
ّْلَِك  ُِّت آراِئِم* مِن تَعظمِي الَوفاِء ِبلعُهوِد. َوقَد لَِزمَ ذ اَهواِئِم* َو تََشت
وَعاقِِب  مِن  استَوبوَلا  ِ َما  ل ال ُمسِلمنَي  دوَن  بَيَنُم  فميا  ال ُمِشكوَن 
بَِعهِدَك*   ) )تبسنَّ َوالَتيَسنَّ  بِِذمَّتَِك*  تَغِدَرنَّ  فاَل  الغَدرِ؛ 

 

 . َّه} الَيَتُِئ َعَ اِل ِااّلجاِهٌل َشيِقٌّ َك* فَاِن َوال َتتِلَنَّ َعُدوَّ
 * ِبَمحَتِهِِ الِعباِد  بنََي  اَفضاهُ  اَمنًا  تَه}  َوِذمَّ َعهَده}  الُ  َجعََل  َوقَد 
. فاَل ِادغاَل  * َو يَستيَفضوَن ِايلّْ ِجوارِهِِ َوَحرميًا يَسكُنوَن ِايلّْ َمنَعَتِهِِ
الِعلََل*  فيِه  زُ  تـَُجّوِ َعقًدا  َوالتَعِقد  فيِه.  َوالِخداَع  مُدالََسَة  َوال 
ََّك  ن َواليَدوُعَ َّوثَِقِة.  الت َو  َّأـكيِد  الت بَعَد  وَقٍل  لَحِن  َعّْ  لَنَّ  َوالتُعَّوِ
 * الَحّقِ بِغرَيِ  انِفساِخهِِ  َطَلِ  ِايلّْ  اِل*  َعهُد  فيِه  لَِزَمَك  اَمٍ*  ضيُق 
 * عاقتَِبِهِِ َوفَضَل  انِفراَجه}  َتُجو  اَمٍ  ضيِق  َعّْ  َصبََك  فَاِنَّ 
ِطلبٌَة*  فيِه  اِل  مَِن  بَِك  ُتيَط  َواَن  َتِعَتَه}*  َتاُف  َغدرٍ  مِن  َخريٌ 

التَستَِقُل ) تَستَقُل( فهيا ُديناَك َوالآِخَرتََك. 
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لِنِقَمٍة*  اَدنّْ  َشءٌ  لَيَس  َّه}  فَاِن ا@  ِحّلِ بِغرَيِ  َوَسفكَها  ماءَ  َوادّلِ ِااّيَك 
مِن  ةٍ*  مُدَّ َوانِقطاِع  نِعَمٍة*  ِبَواِل  َوالاَحريّْ  لَِتِعٍَة*  َوالاَعَظَم 
بنََي  ِبلُحِك  مُتبَِدٌئ  ُسبحانَه}  َوالُ  ها.  َحّقِ بِغرَيِ  ماِء  ادّلِ َسفِك 
ُسلطانََك  نَيَّ  تَُقّوِ فاَل  الِقاَمِة؛  َيمَ  ماِء  ادّلِ مَِن  تَسافَكوا  فميا  الِعباِد* 
ُييُل}  بَل  َويِه نُه}*  يُضِعُفه}  ِمّما  ّْلَِك  ذ فَاِنَّ  َحراٍم؛  َدٍم  بَِسفِك 

 

َو َيُقُل}. َوالُعذَر لََك ِعنَداِل َوالِعندي يف قَتِل العَمِد* اِلَنَّ فيِه 
َسيُفَك  اَو  َسوُطَك  َعلَيَك  َواَفَرَط  ِبََطاٍ  اتبُليَت  َوِاِن  وَقََدالبََدِن. 
اَو يَُدَك ِبلعُقوبَِة* فَاِنَّ يِف الَوكَزِة فَما َفقَها َمقََلً* فاَلتَطَمَحنَّ بَِك 

َنَوةُ ُسلطانَِك َعن اَن ـتَُؤّدَِي ِايلّْ اَولِياِء ال َمقوِل َحقَُّهم. 
َوُحبَّ  ِمنا*  يُعِجبَُك  ِبا  َوالثَِّقَة  نِبَفِسَك*  َوااِلعاَب  َوِااّيَك 
* لِيَ مَحَق ما  يطاِن يف نَفِسهِِ ّْلَِك مِن اَوثَِق فَُرِص الشَّ ااِلطراِء@ فَاِنَّ ذ

يَكوُن مِن ِاحساِن ال ُمحِسن نَي. 
مِن  اكَن  فميا  َُّد  َي اَِوالتَّ ِبِحسانَِك*  َِك  َرِعيَّ َعّْ  َوال َمنَّ  َوِااّيَك 
ُيِطُل  ال َمنَّ  فَاِنَّ  ِبُلِفَك*  َموِعَدَك  فَتُتِبَع  تَِعَدُه  اَن  اَو  ِفعِلَك* 
ال َمقَت  يِجُب  َوالخُلَف   * نِبورِالَحّقِ يَذَهُ  َُّد  َي َوالتَّ ااِلحساَن* 
ِعنَد اِل َوالنّاِس. قاَل الُ تَعايلّْ : »كَُبَ َمقًا ِعنَد اِل اَن تَقولوا ما 

التَفعَولَن«. 
ــ  ناقط  لسَّ )اَْ ََّسقَُّط  الت اَِو  اَواِنا*  ِبالُمورِقَبَل  َوالعَـَج َلَ  َوِااّيَك 

 

َّجاَجَة فهيا ِاذا َتَكََّرت* اَِوالَوهَن  لتثبّط( فهيا ِعنَد ِاماكِنا* اَِوال اَْ
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َعنا ِاذَا استَوحَضَت@ فََضع ُكَّ اَمٍ َموِضعَه}* َواَوقِع ُكَّ اَمٍَموِقعَه}. 
َّغايِبَ َعّا تُعنّْ بِهِِ ِمّما  ِ َما النّاُس فيِه اُسَوةٌ* َوالت َوِااّيَك َوااِلستِئثاَرب
َّه} َمأخوذٌ ِمنَك لِغرَيَِك. َوَعّا قَليٍل َتكَِشُف  قَد َوَضَح ِلعُيوِن@ فَاِن

َعنَك اَغِطيَُة االُمورِ* َو  يُنتََصُف ِمنَك ِلَمظولِم. 
َك* َوَسطَوَة يَِدَك* َوَغَب لِسانَِك*  يََّة اَنِفَك* َوَسوَرَة َحّدِ مِلك مَحِ اِْ
ّْ يَسكَُن  طَوِة* َحّ ّْلَِك بِكَّفِ الباِدَرِة* َوتَأخريِالسَّ ِ ذ

َواحَتِس مِن ُكّ
تُكِثَ   ّْ َحّ نَفِسَك  مِن  ّْلَِك  ذ َتُكَ  َولَن  ااِلختِياَر؛  فََتِلَك  َغَضبَُك 

ُهموَمَك بِِذكِر املَعاِد ِايلّْ َربَِّك. 
َمَك مِن ُحكوَمٍة عاِدلٍَة*  َوالواِجُب َعلَيَك اَن َتََذكََّر ما َمضّْ مِلَن تََقدَّ
اِل*  كِتاِب  يف  فَريَضٍة  اَو    ا  نَِبنّيِ َعن  اََثٍ  اَو   * فاِضَلٍ ٍَّة  ُسن اَو 
اِع  اّتِ يِف  لِنَفِسَك  َد  َوَتَتِ فهيا*  بِهِِ  لنا  َعِ ِمّما  شاَهَت  ِبا  فَتَقَِدَي 
لِنَفس   ِ احُلَّ مَِن  بِهِِ  َواستَوثَقُت  ا*  هّْ َعهدي  يف  ِالَيَك  ماَعِهدُت 

ِع نَفِسَك ِايلّْ َهواها.  ٌ ِعنَد تََسُّ َعلَيَك* لِكَيال تَكوَن لََك ِعلَّ
َرغبٍَة*   ِ

ُكّ ِاعطاِء  َعّْ  قُدَرتِهِِ  َوَعظمِي   * َرمحَتِهِِ بَِسعَِة  اَل  اَساَُل  َوااََن 
ِالَيِه  العُذرِالواِضِح  َعَ  ااِلقاَمِة  مَِن  رِضاهُ  فيِه  مِلا  َوِااّيَك  ُيَفَِّقن  اَن 
اِء يِف الِعباِد* َوَجيِل االََثِ يِف الِبالِد* َومَتاِم  * َمَع ُحسِن الثَّ َوِايلّْ َخلِقهِِ
هاَدِة؛  عاَدِة َوالشَّ َ يل َولََك ِبلسَّ النِّعَمِة* َوتَضعيِف الكَراَمِة* َواَن َيِت
الُ  َّی  َصل اِل  َرسوِل  َعّْ  المُ  َوالسَّ  .) )راغبون  راِجعوَن  ِالَيِه  ِااّن 

المُ. ََّم تَسلميًا كَث ريًا* َوالسَّ بّيِ نَي الّطاِهرنَي* َوَسل َعلَيِه َوآلِِه الطَّ
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َ ريِ  َو مِن كِتاٍب لَه} ِايلّْ َطلَحَة َو الزُّب
{ ااِلساكيِفُّ  َمَع ِعراَن نِب الُحَصنِي اخُلاِعّيِ ذَكََره} اوَب َجعَفِر
 ل َمقاماِت« يف َمناقِِب اَمريِال ُمؤِمننَي يف كِتاِب »اَْ

ّْ اَرادون*  ِِد النّاَس َحّ ُ ما* اَّن لَم اُر َ مت اَّما بَعُد* فََقد َعِلمتُا* َو ِان كَت
ن اَراَدن َو بيَعَن* َو ِانَّ  َّـكُ ما ِممَّ ّْ بيَعون. َو ِان َو لَم اُبيِعُهم َحّ
؛  حاِضٍ لِعََرٍض  َوال  )غاِصٍب(*  غالٍِب  لُِسلطاٍن  ُتايِعن  لَم  العامََّة 
؛  قَربٍي  مِن  اِل  ِايَل  تب  َو  فَارِجعا  طائِعَنَي*  بيَعتُان  كُنتُا  فَاِن 
بيَل  السَّ َعلَيكَُما  يل  َجعَلتُا  فََقد  اكرِهنِي*  بيَعتُان  كُنتُا  ِان  َو 
ِبِظهارِكَُما الّطاَعَة* َو ِاسارـُِكَما املَعِصيََة. َو لَعَمري ما كُنتُا 
ا االََم مِن  َ َِّقَِّة َو الِكتاِن* َو ِانَّ َدفعَكُما هّْ ِبََحّقِ ال ُمهاِجرنَي ِبلت
بَعَد  ِمنهُ  خُروِجكُما  مِن  َعلَيكُما  اَوَسَع  اكَن  فيِه  تَدالُخ  اَن  قَبِل 
مَن  بَينَكُما  َو  فَبَين  ُعمثاَن*  قَتَُل  اَّن  زَعَ متُا  قَد  َو   . بِهِِ ِاقرارِكُما 
ََّف َعّن َو َعنكُما مِن اَهِل املَديَِة* ثُمَّ يُلَزمُ ُكُّ امٍِئ بَِقدرِ  َتَل
اَعَظَم  اآلَن  فَاِنَّ  َرأيِكُما*  َعن  يخاِن  الشَّ َا  اهَيُّ فَارِجعا  احَتََل.  َما 

المُ . َع العارُ َو النّارُ* َو السَّ اَمِكَُما العارُ* مِن قَبِل اَن َيََجمَّ
     55    

َو مِن كِتاٍب لَه} ِايلّْ مُعاِويََة 
فهيا اتبيَلّْ  َو  بَعَدها*  مِلا  ينا  ادلُّ َجعََل  قَد  ُسبحانَه}  اَل  فَاِنَّ  بَعُد*  اَّما 
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يِع  ِبلسَّ َوال  خُِلنقا*  ينا  ِ لُّ ل لَسنا  َو  َعاًَل*  اَحَسُن  ُم  اهَيُّ لِيَعلََم  اَهَلا* 
بَِك  الُ  اتباَلِن  قَِد  َو  ِبا.  لِنُبتيَلّْ  فهيا  ُوِضعنا  ا  ِانَّ َو  اُِمان*  فهيا 

 

ينا  ًة َعَ اآلَخِر* فَعََدوَت َعَ ادلُّ َو اتباَلَك يب؛ فََجعََل اََحَدان ُحجَّ

 

َعَصَيه}  َو  لِسان*  َوال  يَدي  َتِن  لَم  ِبا  فََطلَبتَن  الُقرآِن*  تِبَأويِل 
ََّب عامِلُُك جاِهلَُك* َو قاِئُُك قاِعَدُك.  اتََن َو اَهُل الّشاِم يب* َو اَل
يطاَن قِياَدَك* َو اِصف ِايَل اآلِخَرِة  َِّق اَل يف نَفِسَك* َو انزِِع الشَّ فَات
َوجَهَك* فَِهَ َطرينُقا َو َطريُقَك .َو احَذر اَن يُصبَيَك الُ ِمنهُ 
ِبِل  لََك  اُويل  فَاِّن  ادّلاِبَ*  تَقَطُع  َو  االَصَل*  مَتَسُّ  قارَِعٍة  بِعاِجِل 
اَزاُل  ال  االَقدارِ  َجواِمُع  ِااّيَك  َو  َجَعَتن  لَِئ  فاِجَرةٍ*  َغريَ  اَلِيًَّة 

ّْ َيُكَ الُ بَيَنا َو ُهَو َخريُ الحاكِمنَي «. ِباَحتَِك » َحّ
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َو مِن َوِصيٍَّة لَه}  َوّصّْ ِبا ُشَريَح نَب هانٍِئ* 

َمتِهِِ ِايَل الّشاِم  َ ّما َجعََل} َعّْ مَُقّدِ ل

الغَروَر*  ينَا  ادلُّ نَفِسَك  َعّْ  َخف  َو  َمساٍء*  َو  َصباٍح   ِ
ُكّ يف  اَل  َِّق  ت اِْ

نَفَسَك  َتَدع)َتتَِدع(  لَم  ِان  ََّك  اَن اعلَم  َو  حاٍل.  َعّْ  تَأَمنا  َوال 
كَثٍر  ِايلّْ  االَهواءُ  بَِك  َسَت  ؛  ٍه  َمكرو َمافََة   * بُّ ُتِ ِمّما  كَثٍر  َعن 
الَحيفَظِة  ِعنَد  لزَِنَوتَِك  َو  راِدًعا*  مانِعًا  لِنَفِسَك  فَكُن  رِ.  َ الرضَّ مَِن 

واقًِما قاِمعًا .
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َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ اَهِل الكوفَِة 
ِعنَد َمسريِهِِ مَِن املَديَِة ِايَل البََصِة 

ا؛ ِاّما ظامِلًا* َو ِاّما َمظولمًا ؛ َو ِاّما  اَّما بَعُد* فَاِّن َخَرجُت مِن َحّ هّْ
َ ّما نََفَر  ا ل بِغيًا َو ِاّما َمبغِيًّا َعلَيِه. َو ِاّن اُذَّكُِر اَل مَن بَلَغَه} كِتايب هّْ

َ ن.  ِايَلَّ* فَاِن كُنُت ُمِسنًا اَعانَن* َو ِان كُنُت مُسئيَا{ استَعَت
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َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ اَهِل االَمصاِر*

 يَقَصُّ فيِه ما َجريّْ بَينَه} َوبنََي اَهِل ِصّفنَي 

الّظاِهُر  َو  الّشاِم*  اَهِل  مِن  الَقومُ  َو  التََقنا  اَنَّ  اَماِن  بَدءُ  اكَن  َو 
واِحَدةٌ*  ااِلسالِم  يِف  َدوَعَتا  َو  واِحٌد*  نَِبيُّنا  َو  واـِحٌد*  ا  نبَّ َر اَنَّ 

 

َّصديِق ِبَسولِهِِ َوال يَسَتيدوَنَا. َوال نَسَتيُدُه يِف االمياِن ِبِل َو الت

 

َباءٌ؛  ِمنهُ  حَنُن  َو  ُعمثاَن*  َدِم  مِن  فيِه  اختَلنَفا  َما  ِااّل  واِحٌد  اَْالَُم 
تَسكنِي  َو  النّاِئَِة*  ِبِطفاِء  اليَومَ  نُدرُِك  ال  ما  نُداِو  تَعالَوا  فَُقلنا: 
الَحّقِ  َوضِع  َعّْ  فَنَقويّْ  يَستَجِمَع*  َو  االَُم  يَشتَدَّ   ّْ َحّ العامَِّة* 
َجنََحِت   ّْ َحّ فَاوََبا   @ ِبل ُماكَبَِة  نُداويِه  بَل  فَقالوا:  َمواِضعَه}. 
َستنا  َضَّ َشت.فَلَّما  مَحِ َو  ن رياُنا  َوقََدت  َو  َرـَكَدت*  َو  احَلُب 
ي  ّْلَِك ِايَل الَّ َو ِااّيُه* َو َوَضعَت َمالَِبا فنيا َو فهِيم* اَجاوبا ِعنَد ذ
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َدوَعانُه ِالَيِه* فَاََجباُه ِايلّْ ما َدوَعا* َو ساَرعناُه ِايلّْ ما َطلَبوا* َحَّ 

ُ* َو انَقَطعَت ِمنُمُ املَعِذَرةُ.  استَباتَن َعلهَِيمُ احُلَّ
لَجَّ  ي اَنَقَذهُ الُ مَِن اهَللَكَِة* َو مَن  ّْلَِك ِمنُم فَُهَو الَّ فََمن ـَتمَّ َعّْ ذ

 

داِئَةُ  صاَرت  َو   * قَلِبهِِ َعّْ  الُ  راَن  ي  الَّ الّراكُِس  فَُهَو  مَتاديّْ  َو 
وِء َعّْ َرأِسهِِ . السَّ
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َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايَل االَسَوِد نِب قُطبََة صاِحِب ُجنِد ُحولاَن 

ّْلَِك كَث ريًا مَِن العَدِل*  اَّما بَعُد* فَاِنَّ الوايِلَ ِاذَا اختَلََف َهواهُ َمنَعَه} ذ
الَجورِ  يِف  لَيَس  َّه}  فَاِن ؛  َسواءً  الَحّقِ  يِف  ِعنَدَك  النّاِس  اَُم  فَليَكُن 
فميَا  نَفَسَك  اتبَِذل  َو  اَمثالَه}*  ُتِكُر  ما  فَاجتَنِب  العَدِل*  مَِن  وِعٌَض 

فًا ِعقابَه}.  افَتََض الُ َعلَيَك* راِجيًا ثَوابَه}* َو مُتَخَّوِ
ِااّل  ساَعًة  قَطُّ  فهيا  صاِحُبا  يَفُرغ  لَم  بَِليٍَّة  دارُ  ينا  ادلُّ اَنَّ  اعلَم  َو 
َّه} لَن يُغِنََك َعِن الَحّقِ  اكتَن فَرَغتُه} َعلَيه َِحَسةً َيمَ الِقاَمِة* َو اَن
َعَ  ااِلحتِساُب  َو  نَفِسَك*  ِحفُظ  َعلَيَك  الَحّقِ  مَِن  َو  اَبًَدا.  َش ءٌ 
ي  الَّ مَِن  اَفَضُل  ّْلَِك  ذ مِن  ِالَيَك  يَِصُل  ي  الَّ فَاِنَّ  ِبُهِدَك*  ِعيَِّة  الرَّ

المُ. يَِصُل بَِك* َو السَّ
     60    

نَي يََطاُ الَجيُش َعََلُم  َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايَل العُّماِل الَّ
ُجباِة  مِن  الَجيُش  بِِه  َمَّ  مَن  ِايلّْ  ال ُمؤِمننَي  اَمريِ   ٍّ َعِ اِل  َعبِد  مِن 
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اخَلاِج َو ُعّاِل الِبالِد. 

قَد  َو  الُ*  شاءَ  ِان  بُِك  مارَّةٌ  ِهَ  ُجنوًدا  ُت  َسريَّ قَد  فَِاّن  بَعُد*  اَّما 
؛  ذيّْ * َو َصِف الشَّ ُ ِلِ َعلهَِيم مِن كَّفِ االَذيّْ ِ ما َيِ اَوَصيُُهم ب
َجوَعِة  مِن  ِااّل  الَجيِش*  ِة  َمعَرَّ مِن  ِذمَّتُِك  ِايلّْ  َو  ِالَيُك  اََباُ  ااََن  َو 
وا مَن َتاَوَل ِمنُم  . فَنَّكِ ا ِايلّْ ِشبَعِهِِ ُد َعنا َمذبَهً ال ُمضَطّرِ* ال َيِ
َشئيًا ُظلًما َعن ُظلِمِهم* َو كُّفوا اَيِدَي ُسَفهائُِك َعن مُضارَِّتِم* 
الَجيِش*  اَظُهِر  بنََي  ااََن  َو  ِمنُم.  استَثننَياهُ  فميَا  هَلُم  َّعَرُِّض  الت َو 
فَارفَعوا ِاَلَّ َمظامِلَُك* َو ما َعاُك ِمّما يَغِلبُُك مِن اَمِِه* َوما 

 

ِ َمعونَِة اِل* ِان شاءَ الُ.  ُه} ب ال تُطيقوَن َدفعَه} ِااّل ِبِل َو يب* فَااََن اَُغرّيِ
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يَِعِّ  َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ كَُميِل نِب زِايِد{ انلَّ

َو ُهَو عاِمُل} َعّْ ه يٍت ُيِكُر َعلَيِه َتـكَ ه} َدفَع 
مَن َيتازُ بِهِِ مِن َجيِش العَُدّوِ طالِبًا ِلغاَرِة 

 * حاِضٌ لَعَجٌ   * كيُِفَ ما  تََكَُّفه}  َو   * َ ُويّلِ ما  املَرِء  تَضييَع  فَاِنَّ  بَعُد*  اَّما 
ٌ. َو ِانَّ تَعاِطيََك الغاَرَة َعّْ اَهِل قِرقيِسيا* َو تَعطيلََك  َ بَّ َو َرأٌي مُت
َّنياَك ـ لَيَس ِبا مَن يَ منَعُها* َوال َيُدُّالَجيَش  َعنا ـ  َّت َول َمسالَِحَك ال

 

َعّْ  اَعدائَِك  مِن  الغاَرَة  اَراَد  مِلَن  ِجًسا  ِصَت  َشعاٌع.فََقد  لََرأٌي 
* َوال ساّدٍ ثُغَرةً*  اَولِيائَِك* َغريَ َشديِد املَنِكِب* َوال مَهيِب الجاِنِ
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َوالاكِسٍ لِعَُدّوٍ َشوكًَة* َوال مُغٍن َعن اَهِل ِمِصهِِ* َوال مٍُج َعن اَمريِهِِ . 
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َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ اَهِل ِمَص* 

َ ّما َواّلهُ ِاماَرَتا  َمَع مالِِك االَشَتِ ل

ِلعامَلنَي*  نَذًيا    ًدا  ُمَمَّ بَعََث  ُسبحانَه}  اَل  فَاِنَّ  بَعُد*  اَّما 

 

َو مَُهي ِمنًا َعَ ال ُمرَسلنَي. فَلَّما َمضّْ  َتازََع ال ُمسِلموَن االََم 
. َفَاِل ما اكَن يُليقّْ يف روعي* َوال َيُطُر ِبايل* اَنَّ العََرَب  مِن بَعِدهِِ
مُنَّحوهُ  ُم  اَنَّ َوال   * بَيتِهِِ اَهِل  َعن    بَعِدهِِ  مِن  االََم  ا  َ هّْ ُتِعُج 
ُيايِعونَه}.  فاُلٍن  َعّْ  النّاِس  انِثياُل  ِاالَّ  راَعن  فَما   @ بَعِدهِِ  مِن  َعّن 
ّْ َراتَُي راِجعََة النّاِس قَد َرَجعَت َعِن ااِلسالِم*  فَاَمَسكُت يَدي َحّ
ااِلسالمَ  اَنُصِ  لَم  ِان  فَخَشيُت    ٍد  ُمَمَّ دنِي  َمِق  ِايلّْ  يَدوعَن 

 

َّ اَعَظَم  َو اَهَل} اَن اَريّْ فيِه ثَلًما اَو َهمًا* تَكوُن ال ُمصبَيُة بِهِِ َعَ
ا ِهَ َمتاُع ااَّيٍم قاَلئَِل* َيوُل ِمنا ما اكَن*  َّت ِانَّ مِن َفِت ِوالَيُِكُ ال
حاُب ؛ فَنََهضُت يف تِلَك  ُع السَّ اُب* اَو كَما َيََقشَّ كَما َيوُل السَّ

َ نَهنََه.  ّْ زاَح الباِطُل َو زََهَق* َو اطَماَنَّ ادّلنُي َو ت االَحداِث َحّ
و منه: ِاّن َو اِل لَو لَقُتُم واِحًدا َو ُه ِطالُع االَرِض ُكِّها ما بلَيُت 

ي ااََن  ي ُه فيِه َو اهلَُدي الَّ مُ الَّ َو اَل استَوَحشُت* َو ِاّن مِن َضالهِلِ
ةٍ مِن نَفس َو يَقنٍي مِن َريّب.  ّْ بَصريَ َعلَيِه َلَ
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َّن  ِّْكن َول راٍج.  َ ُمنتَِظٌر  ل ثَوابِهِِ  ُحسِن  َو  َ ُمشتاٌق*  ل اِل  لِقاِء  ِايلّْ  ِاّن  َو 
ماَل  َِّخوا  فََي فُّجارُها*  َو  ُسَفهاُؤها  االُمَِّة  ِه  ِ هّْ اََم  ييَِلَ  اَن  آيسّْ 
اِل ُدَواًل* َو ِعباَده} َخَواًل* َو الّصالِحنَي َحرًب* َو الفاِسقنَي ِحزًب؛ 
ا يِف ااِلسالِم*  ي قَد َشَِب فيُكُ احَلامَ* َو ُجِلَ َحدًّ فَاِنَّ ِمنُمُ الَّ
الرَّضائُِخ.  ااِلسالِم  َعَ  لَه}  رُِضخَت   ّْ َحّ يُسِلــم  لَم  مَن  ِمنُم  ِانَّ  َو 
يَضُك*  ّْلَِك ما اَكَثُت تَألبيَُك* َو تَأنيبَُك َو َجعَُك َو ترَح فوََلال ذ

 

َو لََتَكتُُك ِاذ اَبَيُتم َو َونَيُتم ااَل َتَوَن ِايلّْ اَطرافُِك قَِد اتنََقَصت* 
* َو ِايلّْ باِلِدُك  َو ِايلّْ اَمصارُِك قَِد افُتَِحت* َو ِايلّْ َمما لِِكُك ُتويّْ
نِفرواـ َرمِحَُكُ الُ ـ ِايلّْ قِتاِل َعُدّوِـُكم* َوال َتّاقوَلا ِايَل  تُغزيّْ @ اِْ
نَصبيُُكُ  يَكوَن  َو   * ّلِ ِبلُّ َتوؤوا  َو  ِبلخَسِف*  فَتُِقّروا  االَرِض 

المُ. * َو ِانَّ اََخا احَلِب االَرُِق* َو مَن انمَ لَم ُيَم َعنهُ* َو السَّ االََخسَّ

     63    
َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ ايَب مويَس االَشعَِرّيِ 

َو ُهَو عاِمُل} َعَ الكوفَِة َو قَد بَلَغَه} َعنهُ تَثبيُطهُ النّاَس
ِب احَصاِب الَجَمِل.  َ ّما نََدَبُم حِلَ  َعِن اخُلوِج ِالَيِه ل

ٍّ اَمريِ ال ُمؤِمننَي ِايلّْ َعبِد اِل نِب قَيٍس. مِن َعبِد اِل َعِ
لََك َو َعلَيَك* فَاِذا قَِدمَ َرسويل   اَّما بَعُد* فََقد بَلَغَن َعنَك وَقٌل ُهَو 
ُجرحَِك*  مِن  اخُرج  َو  ِمئَزَرَك*  اشُدد  َو  ذَيلََك*  فَارفَع  َعلَيَك 
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 ُ امي َو  فَابعُد.  َل  تََفشَّ ِان  َو  فَانُفذ*  َحقَّقَت  ؛فَاِن  َمعََك  مَن  َوانُدب 
ّْ ُيلََط زُبُدَك ِباِثَِك*  ُ تَُك َحّ اِل لَُتؤتنََيَّ مِن َحيُث اتََن* َوال ت
ّْ تُعَجَل َعن ِقعَدتَِك* َو َتَذَر مِن اَماِمَك  َو ذاِئَُك ِباِمِدَك* َو َحّ
ََّها  ّْـِكن َول َتجو*  َّت  ال ِبهلَُويَن  ِهَ  َوما  َخلِفَك*  مِن  رَِك  كََحَ
َُّل َصعُبا* َو  يَُسهَُّل َجبَُلا.  * ُيكَُب َجَُلا* َو يَُذل ُة الكُبيّْ ادّلاِهَ
فَاِن  َك.  َحظَّ َو  نَصبَيَك  خُذ  َو  اََمَك*  امِلك  َو  َعقلََك*  فَاعِقل 
كَِرهَت فنََتَحَّ ِايلّْ َغريِ َرحٍب َوال يف جَناةٍ* فَِباحَلِّيِ لَتُكَفنَيَّ َو اتََن 
* َو ما اُبيل ما  َّه} لََحقٌّ َمَع ُمِّقٍ ّْ ال يُقاَل: انََي فاُلٌن؟ َو اِل ِان انِئمٌ* َحّ

المُ.  َصنََع ال ُملِحوَن* َو السَّ
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َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ مُعاِويََة* َجواب

فَاِاّن كُنّا حَنُن َو اتَنُم َعّْ ما ذَكَرَت مَِن االُلَفِة َو الَجماَعِة*  اَّما بَعُد* 
استََقمنا  ااَنَّ  اليَومَ  َو  كََفرُت*  َو  آَمنّا  ااَّن  اَمِس  بَينَُك  َو  بَيَنا  َق  فََفرَّ

 

اَنُف  اكَن  اَن  بَعَد  َو  كَرًها*  ِااّل  مُسِلُمُك  اَسلََم  ما  َو  فُتِنُتم*  َو 
} ِلَرسوِل اِل  ِحزًب )َحرب(.  ااِلسالِم ـكُ لُّ

َ ريَ* َو َشَّدُت بِعائَِشَة* َو َنَلُت بنََي  ب َو ذَكَرَت اَّن قَتَُل َطلَحَة َو الزُّ
ّْلَِك اٌَم ِغبَت َعنهُ فاَل َعلَيَك* َو اَل العُذرُ فيِه ِالَيَك.  ال ِمَصنِي @َو ذ
انَقَطعَِت  قَِد  َو  االَنصارِ*  َو  ال ُمهاِجرنَي  يِف  زاِئي  ََّك  اَن ذَكَرَت  َو 
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فَاِّن  )اوَبك(* فَاِن اكَن فيِه َعٌَل فَاسَتفِه*  َيمَ اُِسَ اَخوَك  اهِلرجَةُ 
ا بَعَثَن ِالَيَك ِلِّقَمِة ِمنَك @ لَِك َجديٌ اَن يَكوَن الُ ِانَّ ِان اَزُرَك فَذّْ

َو ِان َتُرن فَكَما قاَل اَخو بَن اََسٍد: 
يِف ترَِضُبُم               ِباِصٍب بنََي اَغارٍ َو ُجلموِد  ِايَح الصَّ مُستَِقلنَي ر
يف  اَخيَك  َو  خالَِك  َو  َك  ِبَّدِ اَعَضضتُه}  ي  الَّ يُف  السَّ ِعنِدَي  َو 
ل ُمقارُِب  اَْ الَقِل*  االَغلَُف  َعِلمُت  ما  اِل  َو  ََّك  ِان َو  واِحٍد.  َمقاٍم 
مَطلََع  اَطلَعََك  ًَّما  ُسل َرقيَت  ََّك  ِان لََك:  يُقاَل  اَن  االَويلّْ  َو  العَقِل؛ 
َغريَ  َرَعيَت  َو  َّتَِك*  ضال َغريَ  نََشدَت  ََّك  اِلَن لََك*  ال  َعلَيَك  سوٍء 
اَبعََد  فَما   * َمعِدنِهِِ يف  َوال  اَهِلِِ  مِن  لَسَت  اًَما  َطلَبَت  َو  سائِ َمتَِك* 

وَقلََك مِن ِفعِلَك@ 
َ َمّنِ  ت َو  قاَوةُ  َو اَخواٍل@ مَحَلَتُمُ الشَّ َو قَربٌي ما اَشَبَت مِن اَعاٍم 
َحيُث  َمصارَِعُهم  وعا  فَُصِ  * ٍد  ِبَُحمَّ الُجحوِد  َعَ  الباِطِل 
َعِلمَت؛ لَم يَدفَعوا َعظي ًما* َو لَم مَينَعوا َحري ًما* وِبَقِع ُسيوٍف ما الَخ 

 . ا اهلَُوينّْ * َو لَم مُتاِشَ ِمنَا الَوغيّْ
َّ حاكــِِم  َو قَد اَكَثَت يف قَتََلِ ُعمثاَن* فَادخُل فميا َدَخَل فيِه النّاُس* ُث
َّت ُتيُد  ؛ َو اَّما تِلَك ال الَقومَ ِايَلَّ*امَِحلَك َو ِااّيُه َعّْ كِتاِب اِل تَعايلّْ

 . المُ اِلَهِلِِ ِل الِفصاِل* َو السَّ ََّبِ يف اَوَّ ِبِّ َعِن ال ا خُدَعُة الصَّ فَاِنَّ
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     65    

َو مِن كِتاٍب لَه} ِالَيِه اَيًضا

َّمِح الباِصِ مِن ِعياِن االُمورِ* فََقد  اَّما بَعُد* فََقد آَن لََك اَن تَنتَِفَع ِبل
اقتِحاِمَك  َو  االَبطيَل*  ِبّدِعائَِك  اَسالفَِك  َمدارَِج  َسلـَكَت 
َعنَك*  َعال  قَد  ما  ِبتنِحالَِك  َو  االـَكاذبِي*  َو  املنَِي  ُغوَر 

 

مِلا  ُجحوًدا  َو   * الَحّقِ مَِن  فِرارًا  دونََك*  اخُتَِن  قَِد  مِلا  اب ِتازَِك  َو 
بِهِِ  مُِلَئ  َو  َسعَُك*  َوعاهُ  قَد  ِمّما  َدِمَك؛  َو  لَحِمَك  مِن  لََك  اَلَزمُ  ُهَو 
ِاالَّ  البَياِن  بَعَد  َو  ال ُمبنُي*  الُل  الضَّ ِاالَّ  الَحّقِ  بَعَد  فَماذا  َصرَُك. 
َ ما  طال الِفنََة  فَاِنَّ  لُبَسِتا*  َعّْ  اِشاهَلا  َو  بََة  الشُّ َّبُس؟فَاحَذرِ  ال

اَغَدفَت َجبيَبا* َو اَغَشِت االَبصاَر ُظلَمُتا. 
َعِن  وُقاها  َضعَُفت  الَقوِل  مَِن  اَفاننَي  ذو  ِمنَك  كِتاٌب  ااَتن  َوقَد 
ِمنا  ؛اَصبَحَت  ِحلمٌ  َوال  ِعلمٌ  َيُكهاِمنَك  لــَم  اَساطريَ  َو  لِم*  الّسِ
َّيَت ِايلّْ َمقَبٍَة*  هاِس* َو الخابِِط يِف ادّلمياِس* َو َتَق اَكلخائِِض يِف ادلَّ
ِبَا  ُياذيّْ  َو  االُنُق  دوَنَا  تَقُصُ  االَعالِم*  انزَِحِة  املَراِم  بَعيَدِة 

العَّيوُق. 
َو حاَش ِلِ اَن تيَِلَ  ِل ُمسِلمنَي بَعدي َصرًا اَو ِورًدا* اَو اُجِرَي لََك 
َِّن فَتَداَرك نَفَسَك* َو انُظر  َعّْ اََحٍد ِمنُم َعقًدا اَو َعهًدا@ فَِمَن اال
اُرِتَت  اِل  ِعباُد  ِالَيَك  )َيَهَص(  َيَهَد   ّْ َحّ فَرَّطَت  ِان  ََّك  فَاِن هَلا* 

المُ.  َعلَيَك االُمورُ* َو مُنِعَت اًَما ُهَو ِمنَك اليَومَ َمقوٌل* َو السَّ
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َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ َعبِد اِل نِب العَبّاِس* 
ِه الّرِوايَِة ِ مَ ِذكُره} ِبِالِف هّْ َو قَد تََقدَّ

ي لَم يَكُن لِيَفوتَه}* َو يزَحَُن َعَ  اَّما بَعُد* فَاِنَّ ال َمرءَ لَيَفَرُح ِبلشَّ ِء الَّ
نَفِسَك  يف  نَِل  ما  اَفَضَل  يَكُن  فاَل  لِيُصبَيه}*  يَكُن  لَم  ي  الَّ الشَّ ِء 
ِّْكن ِاطفاءُ بِطٍل اَو ِاحياءُ  ةٍ اَو ِشفاءُ َغيٍظ* َول مِن ُديناَك بوُلُغ َلَّ

 

َّفَت*  َخل ما  َعّْ  اََسُفَك  َو  مَت*  قَدَّ ِبما  ُسورَُك  َوليَكُن   . َحّقٍ

 

َو َهمَُّك فميا بَعَد املَوِت. 
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َ َم نِب العَبّاِس* َو ُهَو عاِمُل} َعّْ َمكََّة  َو مِن كِتاٍب لَه} ِايلّْ قُث

هَلُمُ  اجِلس  َو  اِل*  ِبَّيِم  ذَّكِرُه  َو   * الَحجَّ ِلّاِس  فَاَقِم  بَعُد*  اَّما 
ِِّم الجاِهَل* َو ذاكِِر العالَِم.َوال يَكُن  نِي* فَاَفِت ال ُمستَفِتَ* َو َعل العََص

 

 . َوجُهَك  ِااّل  حاِجٌب  َوال  لِسانَُك*  ِااّل  َسف ريٌ  النّاِس  ِايَل  لََك 

 

ا ِان ذيَدت َعن اوَبابَِك يف  َوال َتُجَبَّ ذا حاَجٍة َعن لِقائَِك ِبا* فَاِنَّ
ِدها لَم ُتَمد فميا بَعُد َعّْ قَضاِئا.  ِل ِور اَوَّ

قِبَلََك  مَن  ِايلّْ  فَاِصفهُ  اِل*  ماِل  مِن  ِعنَدَك  َ َمَع  اجت َما  ِايلّْ  انُظر  َو 
مِن ذَِوي الِعياِل َو املَجاَعِة؛ مُصبًيا بِهِِ َمواِضَع الفاقَِة َو الخاَّلِت* 
اَهَل  ُم  َو  قِبَلَنا.  فميَن  لِنَقِسَمه}  ِالنَيا  فَامِحلُ  ّْلَِك  ذ َعن  فََضَل  ما  َو 
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َمكََّة اَ اّل يَأخُذوا مِن ساكٍِن اَجًرا* فَاِنَّ اَل ُسبحانَه} يَقوُل: »َسواءَ{

َيُجُّ  ي  البادي:اَْلَّ َو   * بِهِِ ل ُمقمُ  فَالعاكُِف:اَْ َوالباِد«  فيِه  العاكُِف 
المُ.  * َو السَّ َّنَقَا الُ َو ِااّيُك مِلَحابِّهِِ . َوف ِالَيِه مِن َغريِ اَهِلِِ
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َو مِن كِتاٍب لَه} ِايلّْ َسلماَن الفاريِِسِّ 

َرمِحَهُ الُ قَبَل ااَّيِم الِخفَتِهِِ 

ُّها؛  َس قاتٌِل  ها*  َمسُّ  ٌ لنَّيِ الَحيَِّة؛  َمثَُل  ينا  ادلُّ َمثَُل  ا  فَاِنَّ بَعُد*  اَّما 
َعنَك  َضع  َو  ِمنا؛  يَصَحبَُك  ما   ِ لِِقلَّ فهيا*  يُعِجبَُك  َعّا  فَاَِعض 
ِف حاالِتا؛ َو كُن آنََس  ُهموَمها* مِلا اَينَقَت بِهِِ مِن فِراقِها* َو تََصُّ
ََّما اطَماَنَّ فهيا  ما تَكوُن ِبا* اَحَذَر ما تَكوُن ِمنا؛ فَاِنَّ صاِحَبا ُك
ِايلّْ ُسورٍ اَشخََصتهُ َعنهُ ِايلّْ َمذورٍ* اَو ِايلّْ اياٍس اَزالَتهُ َعنهُ ِايلّْ 

المُ.  اياٍش* َو السَّ

     69    
ِ َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايَل الحارِِث اهَلمداّنِ

م  َحّرِ َو  َحلَه}*  اَِحلَّ  َو  استَنِصحهُ*  َو  الُقرآِن  ِبَبِل  ك  َ َمسَّ ت َو 
ينا  َ ِب ِبا َمضّْ مَِن ادلُّ * َو اعت ق ِبا َسلََف مَِن الَحّقِ ِ َحراَمه}* َو َصّ
هِلا*  ِبَوَّ الِحٌق  آِخَرها  َو  بَعًضا*  يُشِبهُ  بَعَضها  فَاِنَّ  ِمنا؛  بيَِقَ  مِلا 

 

ا حائٌِل مُفارٌِق.  َو ـكُ لُّ
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؛ َو اَكِث ِذكَر املَوِت* َو ما  ِم امسَ اِل اَن تَذكَُره} ِااّل َعّْ َحّقٍ َو َعّظِ
َعٍَل  ُكَّ  احَذر  َو  َويثٍق.  بَِشٍط  ِااّل  املَوَت  َتََمنَّ  َوال  املَوِت  بَعَد 
ُكَّ  احَذر  َو  ال ُمسِلمنَي@  لِعامَِّة  يَكَرهُ  َو   * لِنَفِسهِِ صاِحبُه}  َيضاهُ 
ُكَّ  احَذر  َو  العَاليِنَِة@  يِف  ِمنهُ  يُستَحّْ  َو   *ِ ّ الّسِ يِف  بِهِِ  يُعَمُل  َعٍَل 

َعٍَل ِاذا ُسئَِل َعنهُ صاِحبُه} اَنكََره} اَِو اعتََذَر ِمنهُ@ 
ِث النّاَس بُِكِّ ما  َوال َتعَل ِعَضَك َغًَضا لِِناِل الَقوِل* َوال ُتَّدِ
 * ثوَك بِهِِ ُدَّ َعَ النّاِس ُكَّ ما َحدَّ لَِك كَِذًب. َوال َت * فَكيَفّْ بِذّْ َسِعَت بِهِِ

لَِك َجهاًل.  فَكيَفّْ بِذّْ
الغََضِب*  ِعنَد  احلُم  َو  ال َمقَدَرِة*  ِعنَد  َتاَوز  َو  الغَيَظ*  اكِظِم  َو 

 

ولَِة* تَكُن لََك العاقِبَُة. َو استَصِلح ُكَّ نِعَمٍة اَنعََمَها  َو اصَفح َمَع ادلَّ
 ُ الُ َعلَيَك* َوال تَُضّيِعَنَّ نِعَمًة مِن نِعَِم اِل ِعنَدَك* َو لرُيَ َعلَيَك اََث

ما اَنعََم الُ بِهِِ َعلَيَك. 
اَهِلِِ  َو  نَفِسهِِ  مِن  تَقِدَمًة  اَفَضُلُم  ال ُمؤِمننَي  اَفَضَل  اَنَّ  اعلَم  َو 
يَكُن  رهُ  تَُؤّخِ ما  َو  ذُخُره}*  لََك  َيَق  َخريٍ  مِن  م  تَُقّدِ ما  ََّك  فَاِن  * مالِهِِ َو 
َرأيُه}*  ييَفُل  مَن  )مُصاِحبََة(  َصـحابََة  احَذر  َخريُه}.َو  لِغرَيَِك 

 

االَمصاَر  اسكُِن  َو   . بِصاِحِبهِِ َ َبٌ  مُعت الّصاِحَب  فَاِنَّ  َعَُل}*  ُيكَُر  َو 
الَجفاءَ  َو  الغَفَلِ  َمنازَِل  احَذر  َو  ال ُمسِلمنَي*  ِجاُع  ا  فَاِنَّ الِعظامَ 

 

َ االوَعاِن َعّْ طاَعِة اِل@  َو قِلَّ
َو اقُص َرأيََك َعّْ ما يَعنَك. َو ِااّيَك َو َمقاِعَد )َمعاقَِد( اَْالَسواِق@ 
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مَن  ِايلّْ  َتُظَر  اَن  اَكِث  َو   . الِفَتِ يُض  َمعار َو  يطاِن*  الشَّ َماِضُ  ا  فَاِنَّ
كِر* َوال تُسافِر يف َيِم ُجُعٍَة  ّْلَِك مِن اوَباِب الشُّ َل َعلَيِه* فَاِنَّ ذ فُّضِ
 . بِهِِ تُعَذرُ  اَمٍ  يف  اَو  اِل*  َسبيِل  يف  فاِصاًل  ِااّل  الَة  الصَّ َتََد   ّْ َحّ

 

َو اَِطِع اَل يف َجيِع اُمورَِك* فَاِنَّ طاَعَة اِل فاِضَلٌ َعّْ ما ِسواها. 
َو خاِدع نَفَسَك يِف الِعباَدِة* َو ارفُق ِبا َوال تَقَهرها* َو خُذ َعفَوها 
بُدَّ مِن  َّه} ال  فَاِن ِااّل ما اكَن َمكتوًب َعلَيَك مَِن الَفريَضِة*  نَشاَطها*  َو 

ا.  ها ِعنَد َمَّلِ قَضاِئا َو تَعاُهِ
ينا@  ادلُّ َطَلِ  يف  َربَِّك  مِن  آبٌِق  اتََن  َو  املَوُت  بَِك  يَ زِنَل  اَن  ِااّيَك  َو 

 

اَل*  َوقِِّر  َو  مُلَحٌق.   ِ ّ ِبلشَّ  َّ الشَّ فَاِنَّ  الُفّساِق@  مُصاَحبََة  َو  ِااّيَك  َو 

 

ٌ مِن  َّه} ُجنٌد َعظمي َو اَحِبب ) اَِحّب( اَِحبّاءَه}. َو احَذرِ الغََضَب@ فَاِن
 

المُ.  ُجنوِد ِابليَس* َو السَّ

     70    
* َومِن كِتاٍب لَه} ِايلّْ َسِل نِب ُحَنِف{ االَنصارِّيِ

 َو ُهَو عاِمُل} َعَ ال َمديَِة*
ِ ُمعاِويََة  يف َمعنّْ وَقٍم مِن اَهِلا لَِحقوا ب

مُعاِويََة*  ِايلّْ  َّولَن  يَتََسل قِبَلََك  ن  ِممَّ رِجااًل  اَنَّ  بَلَغَن  فََقد  بَعُد*  اَّما 
َمَدِدِه؛  مِن  َعنَك  يَذَهُ  َو  َعَدِدِه*  مِن  يَفوتَُك  ما  َعّْ  تَأَسف  فاَل 
 * الَحّقِ َو  اهلُديّْ  مَِن  فِرارُُه  شافِيًا*  ِمنُم  لََك  َو  َغيًّا*  هَلُم  فَكيَفّْ 

 



380

الكتب   ) 71 (
مُِقولَن  ُدينا  اَهُل  ُه  ا  ِانَّ َو  الَجهِل.  َو  العَمّْ  ِايَل  ايضاُعُهم  َو 
َسِعوهُ  َو  َراَوهُ*  َو  العَدَل  َعَرُفا  قَد  َو  ِالهَيا؛  مُهِطعوَن  َو   * َعَ
ِايَل  فََهَروبا  اُسَوةٌ*  الَحّقِ  يِف  ِعنَدان  النّاَس  اَنَّ  َعِلموا  َو  َووَعهُ*  َو 
َجورٍ*  مِن  َيِفروا  لَم  ـ  اِل  َو  ـ  ــُم  ِانَّ ُسحًقا@  َو  هَلُم  فَبُعًدا  االَثََرِة* 

 

َل  الُ  يَُذلَِّل  اَن  االَمِ  ا  َ هّْ يف  لَنَطَمُع  ِااّن  َو  بِعَدٍل*  يَلَحقوا  لَم  َو 
المُ . َل لَنا َحزنَه}* ِان شاءَ الُ* َو السَّ َصعبَه}* َو يَُسّهِ

     71    
* َو مِن كِتاٍب لَه} ِايَل ال ُمنِذرِ نِب الجاروِد العَبِدّيِ

َو قَد خاَن يف بَعِض ما َواّلهُ مِن اَعالِهِِ 

َِّبُع َهيَه}*  ََّك تَت اَّما بَعُد* فَاِنَّ َصالَح اَبَك َغَّن ِمنَك* َو َظنتَُن اَن
َ ِايَلَّ َعنَك ال تََدُع هِلَواَك انِقاًدا*  َو تَسلُُك َسبيَل}* فَاِذا اتََن فميا رُيّقِ
تَِصُل  َو  آِخَرتَِك*  برَِخاِب  ُديناَك  تَعُمُر  َعتاًدا.  ِِّخَرتَِك  اِل ُتيق  َوال 

َعشريَتََك بَِقطيعَِة ديَِك. 
َو لَِئ اكَن ما بَلَغَن َعنَك َحقًّا* لََجَمُل اَهِلَك َو ِشسُع نَعِلَك َخريٌ 
ُيَفَذ  اَو  ثَغٌر*  بِهِِ  يَُسدَّ  اَن  ِبَهٍل  فَلَيَس  بِِصَفَِك  اكَن  مَن  َو  ِمنَك* 
ِجبايٍَة  َعّْ  يُؤمََن  اَو  اَمانٍَة*  يف  يَُشَك  اَو  قَدرٌ*  لَه}  يُعيلّْ  اَو  اٌَم*  بِهِِ 

ا* ِان شاءَ الُ. )ِخيانٍَة(. فَاَقِبل ِايَلَّ حنَي يَِصُل ِالَيَك كِتايب هّْ
َّه} لَنَّظارٌ  و المنذر بن الجارود هذا هو الذي قال فيه اَميرالمؤمنين: ِان
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يف ِعطيَفِه ُمتاٌل يف ُبَديِه* تَّفاٌل يف ِشاكَيِه. 

     72    
َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ َعبِد اِل نِب العَبّاِس 

ََّك لَسَت بِسابٍِق اََجلََك* َوال َمزوٍق ما لَيَس لََك. َو اعلَم  اَّما بَعُد* فَاِن

 

ينا دارُ ُدَوٍل* فَما اكَن  هَر َيماِن: َيمٌ لََك َو َيمٌ َعلَيَك* َو اَنَّ ادلُّ ِبَنَّ ادلَّ

 

تَِك . ِمنا لََك ااَتَك َعّْ َضعِفَك* َو ما اكَن ِمنا َعلَيَك لَم تَدفَعهُ بُِقوَّ

     73    
َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ مُعاِويََة 

كِتابَِك*  ِايلّْ  ااِلتِساِع  َو  َجوابَِك*  يف  ِد  َدُّ التَّ َعَ  فَاِّن  بَعُد*  اَّما 
ُتاِولُِن  ِاذ  ََّك  ِان َو  فِراَست.  ٌئ  ُمَّطِ َو  َرأيي*  )موِهٌن(  ٌن  َ ُمَوّهِ ل
طوَر* اَكل ُمستَثِقِل النّاِئِم تَكِذبُه} اَحمُه}*  االُموَر َو ُتاِجعُِن السُّ
ِ القاِئِم َيَهُظه} َمقامُه}* ال يَدري اَ لَه} ما يَأت اَم َعلَيِه*  َو ال ُمتََحرّيِ

َّه} بَِك َشبيهٌ.  َو لَسَت بِهِِ َغريَ اَن
وَقارُِع  ِمّن  ِالَيَك  لََوَصَل  ااِلستِبقاِء*  بَعُض  ال  لَو  َّه}  ِان ِبِل  اُقِسمُ  َو 
قَد  يطاَن  الشَّ اَنَّ  اعلَم  َو  َّحَم@  ال َتِلُس  َو  العَظَم*  تَقَرُع  )َناِزُع(* 
نَصيَحتَِك*  ِ َمقاِل  ل تَأذََن  َو  اُمورَِك*  اَحَسَن  ُتاِجَع  اَن  َعن  ََّطَك  بَث

المُ اِلَهِلِِ . َو السَّ



382

الكتب   ) 74  ــ   75 (
     74    

بعََة َو اليَ َمِن* َو مِن ِحلٍف لَه}  كََتَه} بنََي َر
َو نُِقَل مِن َخّطِ ِهشاِم نِب الكيبَِلِّ 

بعَُة  َر َو  بدهيا*  َو  ها  حاِضُ َ َمِن  الي اَهُل  َعلَيِه  َ َمَع  اجت َما  ا  هّْ
 * بِهِِ يَأُموَن  َو  ِالَيِه*  يَدوعَن  اِل  كِتاِب  َعّْ  ُم  اَنَّ بدهيا*  َو  ها  حاِضُ
َيَضوَن  َوال  َ َمنًا*  ث بِهِِ  اليَشَتوَن  ؛  بِهِِ َواََمَ  ِالَيِه  َدعا  مَن  ُيبيوَن  َو 
اَنصارٌ  َتَكَه}*  َو  ّْلَِك  ذ خالََف  مَن  َعّْ  واِحَدةٌ  يٌَد  ُم  اَنَّ َو  بََداًل*  بِهِِ 
ِ َمعَتَِة  ل َعهَدُه  َيُقضوَن  ال  واِحَدةٌ*  َدوَعُتُم  لِبَعٍض؛  بَعُضُهم 
َِّة  مِلََسب َوال  وَقمًا*  وَقٍم  اِلستِذالِل  َوال  غاِضٍب*  لِغََضِب  َوال   * عاِتٍ
َسيفُهُهم  َو  غائِ ُبُم*  َو  ُه  شاِهُ ّْلَِك  ذ َعّْ  وَقمًا؛  (وَقٍم  ِ َمِشيَِّة   )ل
َّ ِانَّ َعلهَِيم بِذّْلَِك َعهَد اِل  ِ ُمُهم* َو َحلي ُمُهم َو جاِهُلُم. ُث َو عال

َو مثياقَه}؛ ِانَّ َعهَد اِل اكَن َمسؤواًل . 
و کتب علي بن ابي طالب. 

     75    
َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ مُعاِويََة 

لَجَمِل«  ِل ما وبِيَع لَه} ذَكََرهُ الواقِِديُّ يف كِتاِب »اَْ يف اَوَّ

ٍّ اَمريِال ُمؤِمننَي ِايلّْ مُعاِويََة نِب ايَب ُسيفاَن: اَّما بَعُد*  مِن َعبِد اِل َعِ
بُدَّ  ال  ّْ اكَن ما  َحّ فيُك* َو ِاعاض َعنُك*  فََقد َعِلمَت ِاعذاري 
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اَدَبَ   قَد  َو  كَث ريٌ*  الكاَلمُ  َو  َطويٌل*  الَحثُي  ؛َو  لَه}  َدفَع  َوال  ِمنهُ 
مِن  َوفٍد  يف  ِايَلَّ  اَقِبل  َو  قِبَلََك*  مَن  فَباِي  اَقبََل.  ما  اَقبََل  َو  اَدَبَ*  ما 

المُ.  احَصابَِك*  َو السَّ

     76    
َو مِن َوِصيٍَّة لَه}  لِعَبِد اِل نِب العَبّاِس* 

ِعنَد استِخالفِهِِ ِااّيهُ َعَ البََصِة 

ِااّيَك  َو  ُحكِمَك*  َو  َمِلِسَك  َو  وِبَجِهَك  لنّاَس  اَْ )َمنِِّع(   َسِع 
اِل  مَِن  قَرَّبََك  ما  اَنَّ  اعلَم  َو  يطاِن.  الشَّ مَِن  َطريَةٌ  َّه}  فَاِن الغََضَب@  َو 

بَُك مَِن النّارِ . ُياِعُدَك مَِن النّارِ* َو ما بَعَدَك مَِن اِل يَُقّرِ

     77    
َو مِن َوِصيٍَّة لَه}  لِعَبِد اِل نِب العَبّاِس*

ِ اِلحتِجاِج َعَ الخَوارِِج  َ ّما بَعَثَه} ل ل

الُتاِصمُهم ِبلُقرآِن* فَاِنَّ الُقرآَن مَحّاٌل ذو ُوجوٍه* تَقوُل َو يَقولوَن؛ 

 

دوا َعنا َميًصا .  ُم لَن َيِ َِّة* فَاِنَّ ن ِّْكن حاِججُهم )خاِصمُهم( ِبلسُّ َول
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     78    

َو مِن كِتاٍب لَه}  ِايلّْ ايَب مويَس االَشعَِرّيِ
 َجواًب يف اَمِ الَحكََمنِي* ذَكََره} َسعيُد نُب َييَي االَُمِويُّ 

ل َمغازي « يف كِتاِب »اَْ

َمَع  فَمالوا  ِهم*  َحّظِ مِن  كَث ريٍ  َعن  ِمنُم  كَث ريٌ   َ تَغرَيَّ قَد  النّاَس  فَاِنَّ 
َمزِناًل مُعِجبًا*  ا االَمِ  َ َنَلُت مِن هّْ ِاّن  َو   . َو نََطقوا ِبهَلويّْ ينا*  ادلُّ
ِمنُم  اُداوي)اُداري(  ااََن  َو  اَنُفُسُهم*  َ تُم  اَعَب اوَقامٌ  بِهِِ  َ َمَع  جت اِْ

قَرًحا اَخاُف اَن يَكوَن َعلًَقا. 
  ٍد  ُمَمَّ اُمَِّة  َجاَعِة  َعّْ  اَحَرَص  ـ  فَاعلَم  ـ  َرُجٌل  َولَيَس 

 

ِِّب. َو َسأيف  َّواِب* َو كََرمَ ال َما َو اُلَفِها ِمّن* اتَبَغ بِذّْلَِك ُحسَن الث
َت َعن صالِِح ما فاَرقتَن َعلَيِه*  ي َواتَُي َعّْ نَفس* َو ِان تَغرَيَّ ِبلَّ
بَِة* َو ِاّن اَلَعبَُد  َّرجِ يِقَّ مَن ُحِرمَ نَفَع ما اوِتَ مَِن العَقِل َو الت فَاِنَّ الشَّ
ما  فََدع  الُ*  اَصلََحهُ  قَد  اًَما  اُفِسَد  اَن  َو  ِباِطٍل*  قائٌِل  يَقوَل  اَن 

 

المُ.  التَعِرُف؛ فَاِنَّ ِشاَر النّاِس طاِئوَن ِالَيَك ِبَقاويِل الّسوِء* َوالسَّ

     79    
ا استُخِلَف* ِايلّْ اَُماِء االَجناِد  َ مَّ َو مِن كِتاٍب لَه}  ل

الَحقَّ  النّاَس  َمنَعُوا  ُم  اَنَّ قَبلَُك  اكَن  مَن  اَهلََك  ا  فَاِنَّ بَعُد*  اَّما 
فَاشَتَوهُ* َو اََخذوُه ِبلباِطِل فَاقتََدوهُ.
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فرَُيكََب*  َظهٌر  ال  وِن؛  الَّ اَكنِب  الِفنَِة  يِف  كُن   : قاَل  َو   )1( 

َوال َضٌع فَيُحَلَ )فَيُحتَل(. 
ّلِ مَن  َمَع* َو َرِضَ ِبلُّ )2( َو قاَل :اَزريّْ نِبَفِسهِِ مَِن استَشعََر الطَّ

َ َعَ لِسانَه}. * َو هاتَن َعلَيِه نَفُسه} مَن اَمَّ هِِ ِ كََشَف َعن ُضّ
)3( َو قاَل : اَْبُلُل عارٌ* َو الُجبُ َمنَقَصٌة* َو الَفقُر يرُخُِس الَفِطَن 

 . * َو ال ُمِقلُّ َغبٌي يف بََلتِهِِ تِهِِ َعن ُحجَّ
َثَوةٌ*  الزُُّه  َو  َشجاَعٌة*  بُ  الصَّ َو  آَفةٌ*  لعَجُ  اَْ  : قاَل  َو   )4( 

. ٌَّة*َو نِعَم الَقرنُي الّرِضیّْ َو الَوَرُع ُجن
َدةٌ *  لِعلمُ ِوراثٌَة ـَكري َمٌة * َو اآلداُب ُحلٌَل ُمَدَّ  )5( َو قاَل : اَْ

َو الِفكُر ِمآةٌ صافِيٌَة .
ِحبالَُة  البَشاَشُة  َو   * ِهِِ  ِسّ ُصندوُق  العاقِِل  َصرُ   : قاَل  َو   )6(

ال َمَودَِّة* َو ااِلحِتاُل قَبُ العُيوِب. 
و روي انه قال في العباری عن هذا المعني ايضا: اَْملَساَلَُة ِخبا ءُ العُيوِب* 

َو مَن َرِضَ َعن نَفِسهِِ كَُثَ الّساِخُط َعلَيِه. 
م*  َدقَُة َدواءٌ مُنـِجٌح * َو اَعاُل الِعباِد يف عاِجِلِ )7( َو قاَل : اَْلصَّ

م . م يف آجاهِلِ نُصُب اَعيُ ِنِ
َذا ااِلنساِن َيُظُر بَِشحٍم * َو َيََكَّمُ بِلَحٍم *  عَبوا هِلّْ )8( َو قاَل : اِْ

َو يَسَمُع بِعَظٍم * َو  يَتَنَفَُّس مِن َخرٍم@
ينا َعّْ اـََحٍد اَعاَرتهُ َماِسَن َغريِهِِ *   )9( َو قاَل : ِاذا اَقبََلِ ادلُّ
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َو ِاذا اَدَبَت َعنهُ َسلتََبهُ َماِسَن نَفِسهِِ )اَنُفِسِهم (.

 )10( َو قاَل : خالُِطوا النّاَس ُمالََطًة ِان مُتُّ َمعَها بَكَوا َعلَيُك* 

َو ِان ِعشُت )غتبم ( َحنّوا ِالَيـكُم .
)11( َو قاَل : ِاذا قََدرَت َعّْ َعُدّوَِك فَاجعَِل العَفَو َعنهُ ُشكًرا 

ِلُقدَرِة َعلَيِه.
 )12( َو قاَل : اَعـَجزُ النّاِس مَن َعـَجزَ َعِن اكتِساِب االِخواِن * 

َو اَعَجُ ِمنهُ مَن َضيََّع مَن َظِفَر بِهِِ ِمنُم .
روا  )13( َو قاَل : ِاذا َوَصَل ِالَيـكُم اَطراُف النِّعَِم فاَل تَُنّفِ

كِر . ِ الشُّ اَقصاها بِِقلَّ
)14( َو قاَل : مَن َضيَّعَهُ االَقَرُب اُتَح لَهُ االَبعَُد .

)15( َو قاَل : ما ُكُّ َمفوٍن يُعاَتُ .

َّدب ريِ . ّْ يَكوَن الَحتُف يِف الت )16( َو قاَل : تَِذلُّ االُمورُ ِلَمقادِي * َحّ

َتَشبَّهوا  َو ال  يَب،  الشَّ »َغيُروا   : سوِل  الرَّ َقوِل  َعن  ُسئَِل  َو   )17(

قَِد  َو  اآلَن  فَاَمَّا   * قُلٌّ ادّلنُي  َو  ّْلَِك  ذ   قاَل  ا  ِانَّ  :َفقاَل بِاليهودِ«. 

* فَاُمٌؤ َو َما اختاَر . َب برِِجانِهِِ ََّسَع نِطاقُه}* َو َضَ ات
* َولَم َيُصُوا   )18( َو قاَل : في الذين اعَتزُلوا القِتاَل َمعه: َخَذلُوا الَحقَّ

الباِطَل.
)19( َو قاَل : مَن َجريّْ يف ِعناِن اََمِلِِ َعَثَ ِبََجِلِِ .

ِمنُم   ُ يَعُث فَما  َعَثاِتِم*  املُروءاِت  ذَِوي  اَقيولا   : قاَل  َو   )20(
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ٌ ِااّل َو يَُد اِل ِبَِدهِِ َيفَعُه} . عاِث

 )21( َو قاَل : قُِرتَنِ اهَلبيَُة ِبلخبَيَِة* َو الَحياءُ ِبحِلماِن* َو الُفرَصُة 

حاِب* فَاتنَِهزوا فَُرَص الخرَيِ . َ ُمرُّ َمَّ السَّ ت
* فَاِن اُعطنياهُ* َو ِااّل َركِبا اَعازَ ااِلبِِل*  : لَنا َحقٌّ َو قاَل   )22(

 . يّْ َو ِان طاَل السُّ
و هذا من لطيف الكالم و فصيحه، ومعناه : اَنا اِن لم نعط حقنا کنا اَذالء. 
يجري  من  و  ااَلسير  و  کالعبد  البعير،  عجز  يرکب  الرديف  اَن  ذلك  و 

مجراهما .

)23( َو قاَل : مَن اَبَطاَ بِهِِ َعَُل} لَم يُسِع بِهِِ نََسبُه} )َحَسبُه} (.

نِب الِعظاِم ِاغاثَُة ال َملوِف*   )24( َو قاَل : مِن كَّفاراِت الُّ

فيُس َعِن املَكروِب.  َو النتَّ
ُ َعلَيَك  ََّك ُسبحانَه} ُياِب : اَينَب آَدمَ* ِاذا َراتََي َرب قاَل  َو   )25(

نِعََمه} َو اتََن تَعصيِه فَاحَذرهُ. 
)26( َو قاَل : ما اَضَمَر اََحٌد َشئيًا ِااّل َظَهَر يف فَلَتاِت )لنََفاِت(

* َو َصَفحاِت َوجِههِِ . لِسانِهِِ
مِش بِدائَِك ما َمشّْ بَِك.  )27( َو قاَل : اِْ

)28( َو قاَل : اَفَضُل الزُِّه ِاخفاءُ الزُِّه.

: ِاذا كُنَت يف ِادبرٍ* َو ال َموُت يف ِاقباٍل* فَما اََسَع  َو قاَل   )29(

ال ُملتيَقّْ @ 
َّه} قَد غََفَر.  ّْ اَكَن َر @ َفَاِل لَقَد َسَتَ*َحّ َر الَحَ لَحَ )30( َو قاَل : اَْ



389

الحك
)31( َو ُسئَِل َعِن االيماِن، َفقاَل : اَْالمياُن َعّْ اَرَبِ َدعائِ َم )شعب(: َعَ 

ِب* َو اليَقنِي* َو العَدِل* َو الِجهاِد. الصَّ
الزُِّه*  َو  َفِق*  الشَّ َو  وِق*  الشَّ َعَ  ُشعٍَب:  اَرَبِ  َعّْ  ِمنا  بُ  الصَّ َو 

 

َهواِت* َو مَن اَشَفَق  َِّة َسال َعِن الشَّ ُِّب؛ فََمِن اشتاَق ِايَل الَجن َق َو التَّ

 

ينَا اسَتاَن ِبملُصبياِت*  َّماِت* َو مَن زَِهَ يِف ادلُّ َب املرَُح ََ مَِن النّارِ اجتن

 

اَرَبِ  َعّْ  ِمنا  اليَقنُي  َو   . الخرَياِت  ِايَل  ساَرَع  املَوَت  ارتََقَب  مَِن  َو 
الِعبَِة*  َموِعَظِة  َو  الِحكَمِة*  ِل  اَتَوُّ َو  الِفطنَِة*  ِة  َتِصَ َعّْ   : ُشعٍَب 
َو مَن  لَهُ الِحكَمُة*  تَبـَيَّنَت  َ  يِف الِفطنَِة  لنَي؛ فََمن َتَصَّ َِّة االَوَّ َو ُسن
ا اكَن  َّتَن لَهُ الِحكَمُة َعََف الِعبََة* َو مَن َعََف الِعبََة فـََكاَنَّ تَبَي
لنَي . َو العَدُل ِمنا َعّْ اَرَبِ ُشعٍَب : َعّْ غائِِص الَفهِم* َو َغرِ  يِف االَوَّ
الِعلِم* َو زُهَرِة الُحِك* َو َرساَخِة الِحلِم؛ فََمن فَِهَم َعِلَم َغَر الِعلِم* 
َر َعن َشائِِع الُحِك* َو مَن َحلَُم لَم يَُفّرِط  َو مَن َعِلَم َغَر الِعلِم َصَ
ُشعٍَب:  اَرَبِ  َعّْ  ِمنا  الِجهاُد  َو   . مَحيًدا  النّاِس  يِف  عاَش  َو  اَمِهِِ  يف 
دِق يِف املَواِطِن*  َِّه َعنِ املُنكَِر* َو الّصِ َعَ االَمِ ِبملَعروِف* َو الن
ال ُمؤِمننَي*  ُظهوَر  َشدَّ  ِبملَعروِف  اََمَر  فََمن  الفاِسقنَي؛  َشنَآِن  َو 

 

مَن  َو  ل ُمنافِقنَي(*  )اَْ الاكفِرنَي  اُنَف  اَرَغَم  ال ُمنكَِر  َعِن  نَهّْ  مَن  َو 
َق يِف املَواِطِن قَضّْ ما َعلَيِه* َو مَن َشنَِئ الفاِسقنَي َو َغِضَب  َصَ
* َغِضَب الُ لَه} َو اَرضاهُ َيمَ الِقاَمِة . َوالكُفُر َعّْ اَرَبِ َدعائِ َم :  ِلِ
َق لَم يُنِب ِايَل  قاِق؛ فََمن تَعَمَّ ازُِع* َو الزَّغِي* َو الّشِ ِق* َو النتَّ َّعَمُّ َعَ الت
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زاَغ  مَن  َو   * الَحّقِ َعِن  َعاهُ  دامَ  ِبلَجهِل  ِناُعه}  كَُثَ  مَن  َو   * الَحّقِ
ُسكَر  َسِكَر  َو  َُة*  ئّيِ السَّ ِعنَدهُ  َحُسنَت  َو  الَحَسنَُة*  ِعنَدهُ  ساءَت 
اَُمه}*  َعلَيِه  اَعَضَل  َو  ُطُرقُه}*  َعلَيِه  َوُعَت  شاقَّ  مَن  َو  اللَِة*  الضَّ
التَّاري*  َعَ   : ُشعٍَب  اَرَبِ  َعّْ  كُّ  الشَّ َو  َمرخَُجه}.  َعلَيِه  ضاَق  َو 

 

َدُِّد* َو ااِلستِسالِم؛ فََمن َجعََل املِراءَ َديَداًن )ديًا (  َو اهَلوِل* َو التَّ
لَم يُصِبح لَيُل}* َو مَن هالَه} ما بنََي يََديِه نَكََص َعّْ َعِقَيِه* َو مَن َتَدََّد 
ينا  ادلُّ هِلَلَكَِة  استَسلََم  مَِن  َو  ياطنِي*  الشَّ َسنابُِك  َوِطَئهُ  الرَّبِي  يِف 

 

َو اآلِخَرِة َهلََك فهِيما. 
و بعد هذا کالم ترکنا ذکره خوف االطالی و الخروج عن الغرض المقصود 

في هذا الباب .

ِمنهُ.  ِ َشرٌّ  ّ )32( َو قاَل : فاِعُل الخرَيِ َخريٌ ِمنهُ* َو فاِعُل الشَّ

رًا َو ال تَكُن  رًا* َو كُن مَُقّدِ  )33( َو قاَل : كُن سَ َمًحا َو ال تَكُن مُبَّذِ

ًا . مُقَ ّتِ
 . )34( َو قاَل : اََشُف الِغنّْ َتُك املُنّْ

: مَن اََسَع ِايَل اّلِس ِبا يَكَرهوَن* قالوا فيِه ِبا  قاَل  َو   )35( 

ال يَعلَموَن. 
)36( َو قاَل : مَن اَطاَل االَمََل اَساءَ العََمَل .

 )37( و قال : و قد لقيه عند مسيره الي الشام دهاقين االنبار، فترجلوا 
ُم  ي َصنَعتُوهُ؟ َفقالوا: ُخُلٌق مِناّا ُنَعظاّ ا الَّ َ له و اشتدوا بين يديه، فقال: ما هّْ

َُّك لَتَُشّقوَن َعّْ  ذا اَُماؤُُك @ َو ِان بِه اَُمراَءنا، َفقاَل : َو اِل ما يَنتَِفُع ِبّْ
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َة  اَنُفِسُك يف ُديناُك* َو تَشَقوَن بِهِِ يف آِخَرتُِك. َو ما اَخَسَ ال َمَشقَّ

َعَة َمعََها االَماُن مَِن النّارِ @ َوراءََها الِعقاُب* َو اَربََح ادلَّ
حَفظ َعّن اَربَعًا َو اَربَعًا*   )38( َو قاَل   اِلبنِهِ الَحَسَن  : اي بَُنَّ* اِْ

اـَك َبَ  َو  العَقُل*  الِغَن  اَغَن  ِانَّ   : َمعَُهنَّ  َل  َعِ ما  يرَُضَُّك  ال 
الَفقِر الُحمُق* َو اَوَحَش الَوحَشِة العُجُب* َو اَكَرمَ الَحَسِب ُحسُن 
َيَفعََك  اَن  ُييُد  َّه}  فَاِن االمَحَِق@  مُصاَدقََة  َو  ِااّيَك  بَُنَّ*  اي  الخُلُِق. 
َّه} يَقعُُد َعنَك اَحَوَج ما تَكوُن  فَيرَُضََّك ؛ َو ِااّيَك َو مُصاَدقََة ابَليِل@ فَاِن

 

ِااّيَك  َو  يَبيعَُك ِبلتّافِهِِ ؛  َّه}  فَاِن ِااّيَك َومُصاَدَقَة الفاِجِر@  ِالَيِه؛ َو 

 

ُد  اِب؛ يَُقّرُِب َعلَيَك البَعيَد* َو ُيَّعِ َّه} اَكلسَّ َو مُصاَدقََة الكَّذاِب@ فَاِن
َعلَيَك الَقربَي .

ت ِبلَفرائِِض . َّوافِِل ِاذا اََضَّ )39( َو قاَل : ال قُربََة ِبلن

َوراءَ  االمَحَِق  قَُل  َو   * قَلِبهِِ َوراءَ  العاقِِل  لِساُن   : قاَل  َو   )40(
لِسانِهِِ . وهذا من المعاني العجيبی الشريفی، و المراد به اَن العاقل ال يطلق 
لسانه، ااِل بعد مشاوری الرويی و مؤامری الفكری . و ااَلحمق تسبق حذفاُت 

لسانه و فلتاُت کالمه مراجعی فكره، و مماخضی رايه . َفكَان لسان العاقل 

تابٌع لقلبه، و کَان قلب ااَلحمق تابع للسانه .

قَُل   : قوله  هو  و  آخر،  بِلفظ  المعني  هذا    عنه  روي  قد  و   )41(

االمَحَِق يف فيِه* َو لِساُن العاقِِل يف قَلِبهِِ . و معناهما واحد. 
ا : َجعََل الُ ما اكَن مِن  { اعتَلَّ ِ لِبَعِض احَصابِهِِ يف ِعلَّ َو قاَل   )42(

َيُطُّ  َّه}  ِّْكن َول فيِه*  الاَجَر  ال َمَرَض  فَاِنَّ  اتَِك*  لَِسئّيِ ا  َحطًّ َشكواَك 
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َا االَجُر يِف الَقوِل ِبلِّساِن*  ا َحتَّ االَوراِق . َو ِانَّ اِت* َو َيُتُّ ئّيِ السَّ
بِِصدِق  يُدِخُل  ُسبحانَه}  اَل  ِانَّ  َو  االَقداِم؛  َو  ِبالَيدي  العََمِل  َو 
ََّة . َو اَقول: صدق  رَيِة الّصالَِحِة مَن يَشاءُ مِن ِعباِدِه الَجن النّـِيَّ ِة َو السَّ
، اِن المرض ال اجر فيه، اَلنه ليس من قبيل ما يستحق عليه العوض، 
من  بالعبد،  َتعالي  اهلل  فعل  ُمقابلی  في  کان  ما  علي  يستحق  العوض  اَلن 

االالم و ااَلمراض، و ما يجري مجري ذلك . و االجر َو الثواب يستحقان 

علي ما کان في مقابلی فعل العبد، فبينهما فرق قد بينه ، کما يقتضيه 

علمه الثاقب و رأيه الصائب. 

نَب  َخبّاَب  الُ  َيَحمُ   : ااَلَرتاّ  بِن  َخباّاِب  ذِکِر  في    قاَل  َو   )43(

* فَلََقد اَسلََم راِغبًا* َو هاَجَر طائِعًا* َو قَنَِع ِبلكَفاِف* َو َرِضَ  االَرَّتِ

 

ا .  َعِن اِل* َو عاَش ُماِهً
قَنَِع  َو  ِلِحساِب*  َل  َعِ َو  املَعاَد*  ذَكََر  مِلَن  طويبّْ   : قاَل  )44(َو 

ِبلكَفاِف* َو َرِضَ َعِن اِل. 
اَن  َعّْ  ا  هّْ بَِسييف  ال ُمؤمِِن  َخيشومَ  ُب  َضَ لَو   : قاَل  َو   )45(

ينا ِبَّماِتا َعَ ال ُمنافِِق َعّْ اَن  ُيِغَضن ما اَبغََضن؛ َو لَو َصبَُب ادلُّ
 ِّ االيُّمِ َِّبِّ  الن لِساِن  َعّْ  فَانَقضّْ  قُِضَ  َّه}  اَن ّْلَِك  ذ َو  َّن.  اََحب ما  َّن  ُيِب

َُّك مُنافٌِق . ُّ* ال ُيِغُضَك مُؤمٌِن* َوال ُيِب َّه} قاَل: اي َعِ  ؛اَن
ٌَة تَسوءَُك َخريٌ ِعنَد اِل مِن َحَسنٍَة تُعِجبَُك . )46( َو قاَل : َسئّيِ

* َو ِصقُه} َعّْ قَدرِ  تِهِِ )47( َو قاَل  :قَدرُ الرَُّجِل َعّْ قَدرِ ِهمَّ

 . ُه} َعّْ قَدرِ َغريَتِهِِ * َو ِعفَّ * َو َشجاَعتُه} َعّْ قَدرِ اَنَفِهِِ ُموءَتِهِِ
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َفُر ِبحَلِم* َو احَلمُ ِبِجالَِة الرَّأِي* َو الرَّأُي  )48( َو قاَل  :اَْلظَّ

تِبَحصنِي االَسارِ. 
َّيئِم ِاذا َشِبَع. حَذروا َصولََة الكَرمِي ِاذا جاَع* َو ال )49( َو قاَل: اِْ

ََّفها اَقبََل َعلَيِه. )50( َو قاَل: قوُلُب الّرِجاِل َوحِشيٌَّة* فََمن اَتَل

َك . )51( َو قاَل :َعبيَُك َمستورٌ ما اَسعََدَك َجدُّ

)52( َو قاَل  : اَويَل النّاِس ِبلعَفِو اَقَدرُُه َعَ العُقوبَِة .

َمساَلٍَة  َعن  اكَن  ما  فَاَّما  اتبِداءً؛  اكَن  ما  خاءُ  اَْلسَّ  : قاَل  َو   )53(

فََحياءٌ َو تََذمُّمٌ .
:ال ِغنّْ اَكلعَقِل* َو ال فَقَر اَكلَجهِل* َو ال مرياَث  قاَل  َو   )54(

اَكالَدَِب* َو ال َظهريَ اَكل ُمشاَوَرِة .
 . بُّ بُ َصباِن: َصبٌ َعّْ ما تَكَرهُ* َو َصبٌ َعّا ُتِ )55( َو قاَل : اَْلصَّ

لِغنّْ يِف الغُربَِة َوَطٌن* َو الَفقُر يِف الَوَطِن ُغبٌَة . )56( َو قاَل : اَْ

عن  الكالم  هذا  روي  )وقد  َيَفُد.  ال  ماٌل  لنَقاَعُة  اَْ  : قاَل  َو   )57(

 ). النبي

َهواِت.  )58( َو قاَل :اَْملاُل مادَّةُ الشَّ

َك.  َ َرَك كََمن بَشَّ )59( َو قاَل :مَن َحذَّ

َ َعنهُ َعَقَر . )60( َو قاَل : اَْلِّساُن َسبٌُع* ِان خيُّلِ

َّسبَِة . )61( َو قاَل : اَْملَراَةُ َعقَرٌب ُحوَلةُ ال

)62( َو قاَل : ِاذا ُحّيتَي تِبَِحيٍَّة فََحِّ ِبَحَسَن ِمنا* َو ِاذا اُسِدتَي 
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ّْلَِك ِلاِدِئ.  *َو الَفضُل َمَع ذ ِالَيَك يٌَد فـَكافِئا ِبا ُييب َعَ

يفُع َجناُح الّطالِِب . )63( َو قاَل : اَْلشَّ

ينا كََرـكٍب يُسارُ ِبِم َوُه يِنامٌ . )64( َو قاَل : اَهُل ادلُّ

بٌَة . َِّة ُغ )65( َو قاَل : فَقُد االَِحب

)66( َو قاَل : َفُت الحاَجِة اَهَوُن مِن َطلَِبا ِايلّْ َغريِ اَهِلا .

)67( َو قاَل : ال تَستَِح مِن ِاعطاِء الَقليِل* فَاِنَّ احِلماَن اَقَلُّ ِمنهُ. 

 . كُر زيَُة الِغنّْ لَعفاُف زيَُة الَفقِر* َو الشُّ )68( َو قاَل : اَْ

)69( َو قاَل : ِاذا لَم يَكُن ما ُتيُد فاَل ُتَل ما كُنَت. 

)70( َو قاَل : ال َتَي الجاِهَل ِااّل مُفِرًطا اَو مَُفّرًِطا. 

َّ العَقُل نََقَص الكاَلمُ.  )71( َو قاَل : ِاذا َت

ِّماَل )اَْالعال(*  ُد اال هُر ُيِلُق االَبداَن* َو ُيَّدِ  )72( َو قاَل: اَْدلَّ

فاتَه}  مَن  َو  نَِصَب*  بِهِِ  َظِفَر  مَن  ََّة؛  االُمِن ُياِعُد  َو  ََّة*  ال َمِن يَُقّرُِب  َو 
تَِعَب. 

 )73( َو قاَل : مَن نََصَب نَفَسه} ِلّاِس ِامامًا فَلبَيَدأ تِبَعلمِي نَفِسهِِ 

؛  بِِلسانِهِِ تَأديِهِِ  قَبَل  بِسريَتِهِِ  تَأديُه}  ليَكُن  َو   * َغريِهِِ تَعلـيِم  قَبَل 

 

ِبِم . ِِّم النّاِس َو مَُؤّدِ ِّمُ نَفِسهِِ َو مَُؤّدُِبا اََحقُّ ِباِلجِل مِن مُعَل َو مُعَل
 . )74( َو قاَل  : نََفُس املَرِء خُطاهُ ِايلّْ اََجِلِِ

ٍَّع آٍت . )75( َو قاَل :ُكُّ َمعدوٍد مُنَقٍض)مُنَقٍَّص(* َوُكُّ مُتََوق

هِلا.  ُ ِبَ آِخُرها ِبَوَّ )76( َو قاَل : ِانَّ االُموَر ِاذَا اشتَبََهت* اُْعت
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 )77( و من خبر ضرار بن ضمری الضبابي عند دخوله علي معاويی و مسالته

له عن اَمير المؤمنين، قال: فَاشهد لقد راَيته في بعض مواقفه و قد ارخي 

تململ  يتململ  لحيته  علي  قابض  محرابه  في  قائم  هو  و  سدوله  الليل 

ايَب  َعّن*  ِالَيِك  ُدينا*  اي  ُدينا  اي  يقول:  و  الحزين،  بكاء  يبكي  و  السليم، 

َغريي*  ُغّي  َه هياِت@  حنيُِك؛  حاَن  ال  قِت؟  تََشوَّ ِايَلَّ  اَم  تَعَرَّضِت؟ 
َّقُِك ثاَلاًث ال َرجعََة فهيا@ فَعَيُشِك قَصريٌ*  ال حاَجَة يل فيِك* قَد َطل
ِ الّزاِد* َو طوِل الطَّريِق*  َو خََطُرِك يَسريٌ* َو اََملُِك َحق ريٌ. آِه مِن قِلَّ

ِد@  ِ َفِر* َو َعظمِي املَور َو بُعِد السَّ
اِلي  )78( و من کالم له  للسائل الشامي لما سَاله: اَکان مسيرنا 

ََّك  الشام بقضاء من اهلل و قدر؟ بعد کالم طويل هذا مختاره: َويََك@ لَعَل

لَبََطَل  كَذّْلَِك  ّْلَِك  ذ اكَن  لَو  َو  حات ًِما@  قََدرًا  َو  الزِمًا*  قَضاءً  َظنتََن 
َّواُب َو الِعقاُب* َو َسَقَط الَوعُد َو الَوعيُد. ِانَّ اَل ُسبحانَه} اََمَ  الث
ََّف يَسريًا* َولَم يَُكِّف َعسريًا*  ِعباَده} َتي ريًا َو َناُه َتذًيا* َو َك
مُكَرًها*  يَُطع  َولَم  َمغولًب*  يُعَص  لَم  َو  كَث ريًا؛  الَقليِل  َعَ  اَعيطّْ  َو 

 

ُ زِنِل الِكتاَب ِلِعباِد َعَبًا* َو ال َخلََق  َو لَم ُيِسِل االَنِبياءَ لَِعبًا* َو لَم ي
نَي كََفروا*  ّْلَِك َظنُّ الَّ ماواِت َو االَرَض َو ما بَيَنُما بِطاًل. ذ السَّ

نَي كََفروا مَِن النّارِ. ِ لَّ َفَيٌل ل
يف  تَكوُن  الِحكَمَة  فَاِنَّ  اكتَن*  اَّنّْ  الِحكَمَة  خُِذ   : قاَل  َو   )79( 

ِايلّْ  فَتَسـكنَُـ  ترَخَُج   ّْ َحّ َصرِهِِ  يف  فَتَلَجلَُج  ال ُمنافِِق  َصرِ 
َصواِحِبا يف َصرِ ال ُمؤمِِن .
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َُّة ال ُمؤمِِن* فَُخِ الِحكَمَة َو لَو مِن   )80( َو قاَل : اَْلِحـكَمُة ضال

اَهِل النِّفاِق .
 )81( َو قاَل : قي َمُة ـُكّلِ امٍِئ ما ُيِسنُه} . )و هي الكلمی التي 

ال تصاب لها قيمی، و ال توزن بها حكمی، و ال تقرن اِليها کلمی. ( 

ااِلبِِل  آبَط  ِالهَيا  تبُم  َضَ لَو  ِبَمٍس  اوصيُك   : قاَل  َو   )82(

َيافَنَّ  ال  َو  َّه}*  َرب ِااّل  ِمنُك  اََحٌد  َيُجَونَّ  ال  اَهاًل:  لَِك  ِلّْ لاَكتَن 
ِااّل ذبَنَه}* َو ال يَستَِحنَيَّ اََحٌد ِمنُك ِاذا ُسئَِل َعّا ال يَعلَمُ اَن يَقوَل: 

 

ََّمه}* َو َعلَيُك  ال اَعلَمُ* َوال يَستَِحنَيَّ اََحٌد ِاذا لَم يَعلَِم الشَّ ءَ اَن َيَعَل

 

يف  َخريَ  ال  َو  الَجَسِد*  مَِن  اَكلرَّأِس  االمياِن  مَِن  بَ  الصَّ فَاِنَّ  ِب*  ِبلصَّ
َجَسٍد ال َرأَس َمعَه}* َو ال يف امياٍن ال َصبَ َمعَه}. 

)83( َو قاَل  لَِرُجٍل اَفَرَط فِي الثَّناءِ َعلَيه، َو کاَن لَه ُمتَّهًِما :ااََن دوَن 

ما تَقوُل* َو َفَق ما يف نَفِسَك .
ا.  ُ َودَلً يِف اَبيقّْ َعَدًدا* َو اَكَث )84( َو قاَل : بَِقَُّة السَّ

)85( َو قاَل : مَن َتََك وَقَل »ال اَدري« اُصيَب َمقاتُِل} .

يِخ اََحبُّ ِايَلَّ مِن َجَلِ الغاُلِم. َو ُرِوي »مِن  )86( َو قاَل : َرأُي الشَّ

َمشَهِد الغاُلِم «.
بُت مِلَن ينَقَُط َو َمعَهُ ااِلستِغفارُ.  )87( َو قاَل : َعِ

قال: اكَن  اَنه   ،الباقر بن علي  اَبو جعفر محمد  عنه  )88( و حكي 

فَِع اََحُدُهما* فَدونَُكُ  يِف االَرِض اَماانِن مِن َعذاِب اِل* َو قَد رُ
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  اِل  َرسوُل  فَُهَو  رُفَِع  ي  الَّ االَماُن  اَمَّا  ؛  بِهِِ كوا  َ َمسَّ فَت َِّخَر  اال
الُ  اكَن  ما  »َو   : تَعايلّْ  الُ  .قاَل  فَااِلستِغفارُ  البايق  االَماُن  اَمَّا  َو 
َبُم َوُه يَستَغِفروَن«. و هذا  َبُم َو اتََن فهِيم َو ما اكَن الُ مُعَّذِ لِيُعَّذِ

من محاسن االستخراج و لطائف االستنباط .

َ نَي اِل اَصلََح الُ ما بَينَه}   )89( َو قاَل : مَن اَصلََح ما بَينَه} َو ب

َو بنََي النّاِس* َو مَن اَصلََح اََم آِخَرتِهِِ اَصلََح الُ لَه} اََم ُديناهُ* َو مَن 
اكَن لَه} مِن نَفِسهِِ واِعٌظ اكَن َعلَيِه مَِن اِل حافٌِظ .

َرمحَِة  مِن  النّاَس  ينَُقِِّط  لَم  مَن  الَفقِه  ُكُّ  لَفقهُ  اَْ  : قاَل  َو   )90(

يِسُهم مِن َروِح اِل* َو لــَم يُؤِمنــُم مِن َمكِر اِل . اِل* َو لَم يُؤ
َ َملُّ االَبداُن* فَاتبَغوا هَلا  َ َملُّ كَما ت ِه الُقولَب ت ِ  )91( َو قاَل : ِانَّ هّْ

َطرائَِف الِحَكِ .
 )92( َو قاَل : اَوَضُع الِعلِم ما ُوقَِف َعَ الِّساِن َو اَرفَعُه} ما َظَهَر 

يِف الَجوارِِح َو االَرـكاِن. 
َّ ِاّن اوَعذُ بَِك مَِن الِفنَِة« ُ  )93( َو قاَل : ال يَقولَنَّ اََحُدُك : »اَْهللّْ

استَعاذَ  مَِن  ِّْكن  َول فنِتٍَة*  َعّْ  مُشَتٌِل  ُهَو  َو  ِااّل  اََحٌد  لَيَس  َّه}  اِلَن
اعلَموا  »َو  يَقوُل:  ُسبحانَه}  اَل  فَاِنَّ   * الِفَتِ مُِضاّلِت  مِن  فَليَستَِعذ 
َ ِبُُه ِبالَمواِل  َّه}َيت ّْلَِك اَن ا اَموالُُك َو اَوالُدُك فنِتٌَة «. َو َمعنّْ ذ اَنَّ
اكَن  ِان  َو   * بِِقسِمهِِ الّراِضَ  َو   * قِهِِ لِِرز الّساِخَط   َ لِيَتََبنيَّ االَوالِد*  َو 
ِبا  َّت  ال االَفعاُل  لِتَظَهَر  ِّْكن  ل َو  اَنُفِسِهم*  مِن  ِبِم  اَعلََم  ُسبحانَه} 
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يَكَرهُ  َو  ـكوَر  الُّ  ُّ ُيِ بَعَضُهم  اِلَنَّ  الِعقاُب؛  َو  َّواُب  الث يُستََحقُّ 
هذا  و  انثِالمَ الحاِل.  َو يَكَرهُ  ُّ َتمريَ املاِل*  َو بَعَضُهم ُيِ ااِلانَث* 

من غريب ما سمع منه في التفسير. 

َك*   )94( َو ُسئَِل َعِن الَخيِر ما ُهَو؟ َفقاَل: لَيَس الخرَيُ اَن يَكُثَ مالَُك َو َودَلُ

ُتاِه  اَن  َو  ِحلُمَك*  يَعُظَم  اَن  .َو  ِعلُمَك  يَكُثَ  اَن  الخرَيَ  ِّْكنَّ  َول
اََسأَت  ِان  َو  اَل*  حَ ِمدَت  اَحَسنَت  فَاِن  َربَِّك؛  بِِعباَدِة  النّاَس 
ذُنًب  اَذَنَ  َرُجٍل  لَِرُجلنَِي:  ِااّل  ينا  ادلُّ يِف  َوالَخريَ  اَل.  استَغَفرَت 

َّوبَِة*َو َرُجٍل يُسارُِع يِف الخرَياِت.  فَُهَو َيَداَركُها ِبلت
َُّل؟. * َو كَيَف يَِقلُّ ما ُيََق َّقويّْ )95( َوقاَل  : ال يَِقلُّ َعٌَل َمَع الت

 * ِ ما جاؤوا بِهِِ  )96( َو قاَل : ِانَّ اَويَل النّاِس ِبالَنِبياِء اَعلَُمُهم ب

نَي  َِّبُّ َو الَّ ا الن َ َعوهُ َو هّْ نَي اتَّ َ لَّ »ِانَّ اَويَل النّاِس ِبِباه ي َم ل َتال:  ُثمَّ 

ٍد مَن اَطاَع اَل َو ِان بَعَُدت لُحَمتُه}*   آَمنوا« اآليَی، ُثمَّ قاَل: ِانَّ َويِلَّ ُمَمَّ
ٍد مَن َعيَص اَل َو ِان قَُرَب قَراتَبُه} @ َو ِانَّ َعُدوَّ ُمَمَّ

)97( وسمع  رجاًل من الحروريی يتهجد و يقرا، فقال: َنمٌ َعّْ يَقنٍي 

 . َخريٌ مِن َصالةٍ يف َشّكٍ
عِقوُلا الخََبَ ِاذا َسِعتُوهُ َعقَل رِعايٍَة ال َعقَل  )98( َو قاَل : اِْ

رِوايٍَة* فَاِنَّ رُواَة الِعلِم كَث ريٌ*َو رُعاتَه} قَليٌل .
)99( و سمع رجاًل يقول: »اِناّا هلِلِ َو اِناّا اِلَيهِ راِجعوَن« َفقاَل : ِانَّ وَقلَنا: 

راِجعوَن«  ِالَيِه  ِااّن  وَقلَنا:»َو  ؛َو  ِبملُلِك  اَنُفِسنا  َعّْ  «ِاقرارٌ  ِلِ  »ِااّن 
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ِاقرارٌ َعّْ اَنُفِسنا ِبهلُلِك. 

ََّك اَعلَمُ يب  َّ  ِان ُ  )100( َو قاَل ، و مدحه قوم في وجهه، فقال: اَْهللّْ

ِمّما  َخريًا  اجعَلنا   َّ ُ اَْهللّْ ِمنُم*  نِبَفس  اَعلَمُ  ااََن  َو  نَفس*  مِن 
يَُظنّوَن* َو اغِفر لَنا ما ال يَعلَموَن.

)101( َو قاَل  :ال يَستَقمُ قَضاءُ الَحوائِِج ِااّل ِباَلٍث: ِبستِصغارِها 

لِتَعُظَم* َو ِبستِكتاِمها لِتَظَهَر* َو تِبَعجيِلا لَِتنَُؤ. 
)102( َو قاَل : يَأت َعَ النّاِس زَماٌن ال يَُقرَُّب فيِه ِاالَّ ال ماِحُل 

ِاالَّ  فيِه  يَُضعَُّف  َوال  الفاِجُر*  ِاالَّ  فيِه  يَُظرَُّف  ال  َو  ِِّجُن(*  )اَْال
ًّا* َو الِعباَدَة  ِحِم َمن َدقََة فيِه ُغمًا* َو ِصَلَ الرَّ املُنِصُف* يَعُّدوَن الصَّ
النِّساِء*  ِ َمشوَرِة  ب لطاُن  السُّ يَكوُن  ّْلَِك  ذ فَِعنَد  النّاِس؛  َعَ  استِطالًَة 

 

يباِن* َو تَدب ريِ الِخصياِن @ َو ِاماَرِة الّصِ
َيَشُع لَهُ  فقال:  له في ذلك،  فقيل  َخلٌَق مرقوع  اِزار  )103( ورئي عليه 

َّفُس* َو يَقَدي بِِه ال ُمؤِمنوَن .  الَقُل* َو تَِذلُّ بِِه الن
فََمن  ُمتَِلفاِن؛  َسبيالِن  َو  مُتَفاِواتِن*  َعُدّواِن  ِِّخَرَة  اال َو  ينا  ادلُّ ِانَّ 
ِبزَِنلَِة  ُهما  َو  عاداها*  َو  ِِّخَرَة  اال اَبغََض  َتاَّلها  َو  ينا  ادلُّ اََحبَّ 
َّما قَُرَب مِن واِحٍد بَعَُد مَِن  ال َمِشِق َو ال َمغِرِب* َو ماٍش بَيَنُما؛ ُك

اتِن @ َِّخِر* َو ُهما بَعُد َضَّ اال
 )104( و عن نوف البكالي، قال: راَيت اميرالمؤمنين  ذات ليلی، و قد 

اَم  اتََن  َنُف*اَراقٌِد  اي  لي:  فقال  الناّجوم  في  فنظر  فراشه،  من  خرج 
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ينَا*  ادلُّ يِف  ِلّزاِهنَي  طویبّْ  َنُف*  اي  فقال:  رامق؛  بل  فقلت:  راِمٌق؟ 
بِساًطا*  االَرَض  َُذوا  اتَّ وَقمُ{  اُولّْئَِك  ِِّخَرِة*  اال يِف  لّراِغب نَي  اَْ

 

عاءَ ِداثرًا* ثُمَّ  َو ُتاَبا فِراًشا* َو ماءَها طبيًا* َو الُقرآَن ِشعارًا* َو ادلُّ
  داووَد  ِانَّ  َنُف*  اي  املَسيِح.  ِمناِج  َعّْ  قَرًضا  ينا  ادلُّ قََرُضوا 
ا لَساَعٌة ال يَدوع فهيا  ِل فَقاَل: ِانَّ ِه الّساَعِة مَِن اللَّ ِ قامَ يف ِمثِل هّْ
َعبٌد ِاالَّ استُجيَب لَه}* ِااّل اَن يَكوَن َعّشارًا اَو َعيًفا اَو ُشِطيًّا* اَو 
نبوِر(* اَو صاِحَب كَوبٍَة )و هي الطبل. و قد  صاِحَب َعَطبٍَة )َو ِهي الطَّ

قيل اَيًضا: اِن العرطبی طبل و الكوبی الطنبور( .

: ِانَّ اَل افَتََض َعلَيُك فَرائَِض*فاَل تَُضّيِعوها؛  قاَل  َو   )105( 

كوها؛  َوَحدَّ لَُك ُحدوًدا* فاَل تَعتَدوها؛ َو َناُك َعن اَشياءَ* فاَل تَنَتِ

 

َو َسكََت لَُك َعن اَشياءَ َو لَم يََدعها نِسيااًن* فاَل َتََكَّفوها. 
)106( َو قاَل: ال يَ ُتُك النّاُس َشئيًا مِن اَمِ دي ِنِهــم  اِلستِصالِح 

ُديناُه ِااّل فَتََح الُ َعلهَِيم ما ُهَو اََضُّ ِمنهُ. 
)107( َو قاَل : رُبَّ عالٍِم قَد قَتََل} َجهُل}*َو ِعلُمه} َمعَه} ال َيَفعُه}.

اَعَُب  ِهَ  بَضعٌَة  ااِلنساِن  ا  َ هّْ بِنِياِط  َِّق  ُعل لََقد   :قاَل َو   )108(

ّْلَِك اَنَّ لَه} َموادَّ مَِن الِحكَمِة َو ادَضاًدا  ّْلَِك الَقُل. َوذ ما فيِه؛ َو ذ
َمُع  َمُع* َو ِان هاَج بِِه الطَّ َّهُ الطَّ مِن الِخفِها؛ فَاِن َسنََح لَهُ الرَّجاءُ اَذَل
لَهُ  اَهلَكَهُ احِلُص* َو ِان َملَكَهُ اليَأُس قَتََلُ االََسُف* َو ِان َعََض 
ِان  َو  َحفَُّظ*  التَّ نَِسَ  الّرِضّْ  اَسعََدهُ  ِان  َو  الغَيُظ*  بِِه  اشتَدَّ  الغََضُب 
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ستَلتََبهُ  ) اَْالَمُن( اِْ لَهُ االَُم  ََّسَع  رُ* َو ِاِن ات غالَهُ الخَوُف َشغََلُ الَحَ
* َو ِان اَصاتَبهُ مُصبَيٌة  لِعزَّةُ(* َو ِان اَفاَد مااًل اَطغاهُ الِغنّْ )اَْ ةُ  الِغرَّ
تهُ الفاقَُة َشغََلُ الباَلءُ* َو ِان َجَهَدهُ الجوُع  فََضَحهُ اَلَُع* َو ِان َعضَّ
تهُ البِطنَُة؛ فَُكُّ تَقصريٍ  بَُع كَظَّ عُف* َو ِان اَفَرَط بِِه الّشِ قَعََد بِِه الضَّ

* َو ُكُّ ِافراٍط لَه} مُفِسٌد . بِهِِ مُرِضٌّ
ِالهَيا  َو  * ِبا يَلَحُق التّايل*  ُّ مُرقَُة الُوسيطّْ : حَنُن الن قاَل  َو   )109(

َيِجُع الغايل . 
 )110( َو قاَل : ال يُقمُ اََم اِل ُسبحانَه} ِااّل مَن ال يُصاِنُ* َوال يُضارُِع* 

َِّبُع ال َمطاِمَع . َو ال يَت
)111( و قال  : و قد توفي سهل بن ُحَنيِف ااَلنصاري بالكوفی بعد 

َّن َجبٌَل لََتافََت .  مرجعه معه من صفين، و کان احب الناس اليه: لَو اََحب

معني ذلك اَن المحنی تغلظ عليه، فتسرع المصائب اِليه، َو ال يفعل ذلك ااِل 

  بااَلتقياء ااَلبرار و المصطفين ااَلخياِر، و هذا مثل قوله

 . ِجلباًب  ِلَفقِر  فَليَستَِعدَّ  البتَِي  اَهَل  ا  اََحبَّ مَن   :قاَل َو   )112( 
و قد يؤول ذلك علي معني آخر ليس هذا موضع ذکره . 

اَوَحُش  َوحَدَة  َوال  العَقِل*  مَِن  اوََعُد  ماَل  ال   :قاَل َو   )113(

قَرنَي  َوال   * َّقويّْ اَكلت كََرمَ  َوال  َّدب ريِ*  اَكلت َعقَل  َوال  العُجِب*  مَِن 
َّوفيِق*  اَكلت قائَِد  َوال  ـَكاالََدِب*  مرياَث  َوال  الخُلِق*  كَحُسِن 

 

َّواِب* َوال َوَرَع اَكلُووقِف  َوال ِتاَرَة اَكلعََمِل الّصالِِح* َوال رِبَح اَكلث
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َفكُِّر*  اَكلتَّ ِعلَم  َوال  احَلاِم*  يِف  اَكلزُِّه  زَُه  َوال  بَِة*  الشُّ ِعنَد 

 

ِب* َوال َحَسَب  َوال ِعباَدَة اَكَداِء الَفرائِِض* َوال امياَن اَكلَحياِء َو الصَّ
مُظاَهَرَة  َوال  ـَكالِحلِم*  زِعَّ  َوال  اَكلِعلِم*  َشََف  َوال  َّواُضِع*  اَكلت

اَوثَُق مَِن ال ُمشاَوَرِة .
اَساءَ   َّ ُث  * اَهِلِِ َو  الزَّماِن  َعَ  الُح  الصَّ استَويَل  ِاذَا   :قاَل َو   )114(

نَّ ِبَُجٍل لَم تَظَهر ِمنهُ َحوبٌَةفََقد َظلََم. َو ِاذَا استَويَل  َرُجُل{ الظَّ
َر. نَّ ِبَُجٍل فََقد َغَّ * فَاَحَسَن َرُجُل{ الظَّ الَفساُد َعَ الزَّماِن َو اَهِلِِ

:كَيَف  َفقاَل  اَميرالمؤمنين:  يا  تجدك  کيف   : له  قيل  و   )115(

 @ * َو يَسَقمُ بِِصحَّتِهِِ َو يُؤتّْ مِن َمأَمنِهِِ يَكوُن حاُل مَن يَفنّْ ِبَقائِهِِ
تِ   )116( َو قاَل : َك مِن مُستَدَرٍج ِباِلحساِن ِالَيِه* َو َمغرورٍ  ِبلسَّ

ِ ِمثِل  ب اََحًدا  الُ  اتبيََل  َما  َو  فيِه@  الَقوِل  ِبُسِن  َمفوٍن  َو  َعلَيِه* 
ااِلمالِء لَه} .

)117( َو قاَل: َهلََك يِفَّ َرُجِن: ُمِبٌّ غاٍل* َو مُبِغٌض قاٍل. 

ٌة . )118( َو قاَل : ِاضاَعُة الُفرَصِة غُصَّ

مُّ النّاقُِع  ها* َو السُّ ٌ َمسُّ ينا كََمثَِل الَحيَِّة لنَّيِ )119( َو قاَل: َمثَُل ادلُّ

ِّ العاقُِل .
يف َجوفِها* هَيوي ِالهَيَا الِغرُّ الجاِهُل* َو َيَذرُها ذُو اللُّ

يٍش*  فقال: اَّما نَبو َمزخوٍم فََريانَُة قَُر قريش  عن  و سئل   )120(

َشٍس  َعبِد  نَبو  اَّما  َو  نِساِئِم.  يف  النّاِكَح  َو  م*  رِجاهِلِ َحدثَي  بُّ  حُنِ
فَاَبَذُل مِلا يف  اَّما حَنُن  َو  مِلا َوراءَ ُظهورِها.  َو اَمنَعُها  فَاَبعَُدها َرأاًي* 
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اَنكَُر*  َو  اَمكَُر  َو   ُ اَكَث ُه  َو  نِبُفوِسنا*  املَوِت  ِعنَد  اَسَُح  َو  اَيديا* 

 

َو حَنُن اَفَصُح َو اَنَصُح َو اَصبَُح .
َتيقّْ  َو  تُه}  َلَّ تَذَهُ  :َعٍَل  َعَلنَِي  بنََي  ما  َشتّاَن   :قاَل َو   )121(

َتِعَتُه}* َو َعٍَل تَذَهُ َمؤوتَنُه} َو َييقّْ اَجُره}. 
فقال: اَكَنَّ املَوَت فهيا َعّْ  يضحك،  رجاًل  فسمع  جنازی  تبع  و   )122(

َنيّْ  ي  الَّ اَكَنَّ  َو  َوَجَب*  َغرياِن  َعّْ  فهيا  الَحقَّ  َواَكَنَّ  كُتَِب*  َغريِان 
اَجداَثُم*  ُئُم  نَُبّوِ راِجعوَن@  ِالنَيا  قَليٍل  َعّا  َسفٌر  االَمواِت  مَِن 

 

واِعٍظ  ُكَّ  نَسينا  قد   َّ ُث بَعَدُه@  وَن  ُمَلَّ اَكاَّن  ُتاَثُم*  نَأـُكُل  َو 

 

َو واِعَظٍة*َو رُمنيا بُِكِّ فاِدٍح َو جاِئٍَة@  
* َو طاَب كَسبُه}*َو َصلََحت  ِ َمن ذَلَّ يف نَفِسهِِ  )123( َو قاَل : طويبّْ ل

 * )سريَتُه}(*َو َحُسنَت َخليَقُه}* َو اَنَفَق الَفضَل مِن مالِهِِ سَ رَيتُه} 
َوِسعَتهُ  َو  َشَّه}*  النّاِس  َعِن  زَعََل  َو   * لِسانِهِِ مِن  الَفضَل  اَمَسَك  َو 
هذا  ينسب  من  الناّاس  من  و  اَقول:   ( ِايَل الِبدَعِة.  يُنَسب  لَم  َو  َُّة*  ن السُّ

الكالم الي رسول اهلل ، و کذلك الذي قبله. ( 

)124( َو قاَل : َغريَةُ املَراَِة كُفٌر* َو َغريَةُ الرَُّجِل امياٌن. 

لَم يَنُسبا اََحٌد قَبيل؛   : اَلَنُس َبَّ ااِلسالمَ نِسبًَة  قاَل  َو   )125(

َّصديُق*  َّسلي مُ ُهَو اليَقنُي* َو اليَقنُي ُهَو الت َّسلي مُ* َو الت اَْاِلسالمُ ُهَو الت
َّصديُق ُهَو ااِلقرارُ* َو ااِلقرارُ ُهَو االَداءُ* َو االَداءُ ُهَو العََمُل.  َو الت
ي ِمنهُ َهَرَب*  بُت ِلَخيِل* يَستَعِجُل الَفقَر الَّ )126( َو قاَل : َعِ
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الُفَقراِء*  َعيَش  ينا  ادلُّ يِف  فَيَعيُش  ؛  َطَلَ ِااّيهُ  ي  الَّ الِغَن  يَفوتُهُ  َو 

 

ي  الَّ  ِ ِلُمتَكَّبِ بُت  َعِ َو  االَغِناِء.  ِحساَب  ِِّخَرِة  اال يِف  ُياَسُب  َو 
يِف  َشكَّ  مِلَن  َعـِجبُت  َو  جيَفًة.  َغًدا  يَكوُن  نُطَفًةَو  ِبالَمِس  اكَن 
َييّْ  ُهَو  َو  املَوَت*  نَِسَ  ِ َمن  ل بُت  َعِ َو  اِل.  َخلَق  َييّْ  ُهَو  َو  اِل* 
* َو ُهَو َيَي  َّشاََة االُخريّْ بُت مِلَن اَنكََر الن . َو َعِ )مَن مَيوُت( اَْملَوتّْ

بُت لِعاِمٍ داَر النَفاِء َو اترٍِك داَر البَقاِء.  . َو َعِ َّشاََة االويلّْ الن
* َوال حاَجَة ِلِ  َ يِف العََمِل اتبيُِلَ ِبهَلّمِ : مَن قَصَّ قاَل  َو   )127(

فميَن لَيَس ِلِ يف مالِهِِ َو نَفِسهِِ نَصيٌب .
َّه}  فَاِن  * آِخِرهِِ يف  تَلَقَّوهُ  َو   * لِهِِ اَوَّ يف  الَبَد  ُا  َتوَقَّ  :قال َو   )128(

لُه} يرُحُِق* َو آِخُره} يرُِق . يَفعَُل يِف االَبداِن كَِفعِلِِ يِف االَشجارِ* اَوَّ
ُر املَخولَق يف َعنيَِك.  )129( َو قاَل  : ِعَظمُ الخالِِق ِعنَدَك يَُصّغِ

)130( َو قاَل، و قد رجع من صفين فاشرف علي القبور بظاهر الكوفی: 

ايرِ املوِحَشِة* َو املَحاّلِ ال ُمقِفَرِة* َو الُقورِ ال ُمظِلَمِة؛ اي  اي اَهَل ادّلِ
بَِة* اي اَهَل الغُربَِة* اي اَهَل الَوحَدِة* اي اَهَل الَوحَشِة* اتَنُم  اَهَل التُّ
ُسِكنَت*  فََقد  ادّلورُ  .اَمَّا  الِحٌق  َتٌَع  لَُك  حَنُن  َو  سابٌِق*  فََرٌط  لَنا 

 

ا َخَبُ  َو اَمَّا االَزواُج فََقد نُِكَحت* َو اَمَّا االَمواُل فََقد قُِسَمت . هّْ
ما ِعنَدان* فَما َخَبُ ما ِعنَدُك؟ ُثمَّ الَتَفَت اِلي اَصحابِه، َفقاَل: اَما لَو اُِذَن 

 .» َّقويّْ هَلُم يِف الكاَلِم اَلَخَبوُك اَنَّ »َخريَ الّزاِد الت
 ُّ ل ُمغَت ينَا* اَْ ِ لُّ ا اّلامُّ ل َ  )131( َو قاَل ، و قد سمع رجال يذم الدنيا: اَيُّ
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اتََن  تَُذمُّها؟  ثُمَّ  ينا  ِبدلُّ  ُّ اَتَغَت ِبَبطيلِـها@  اَْملَخدوُع  بِغُرورَِها* 
* اَم ِهَ ال ُمترََجَِّمُة َعلَيَك ؟َمَت اسَتَوتَك* اَم َمتّْ  ال ُمتـََجّرِمُ َعَ
َتَ  اُمَّهاتَِك  ِ َمضاِجِع  ب اَم   * الِبيلّْ مَِن  آبئَِك  ِ َمصاِرِع  اَب َغَّتَك؟ 
فاءَ*  ضَت ِبََديَك@ تَبتَغ هَلُمُ الّشِ َك* َوَك َمَّ ََّل بِكيَفَّ ؟ َك َعل يّْ الثَّ
َو تَستَوِصُف هَلُمُ االَِطبّاءَ* َغداَة ال يُغن َعنُم َدواُؤَك* َوال ُيدي 

 

َعلهَِيم باُكُؤَك .لَم َيَفع اََحَدُه ِاشفاقَُك* َولَم تُسعَف فيِه بِِطلتَبَِك* 

 

ِ َمَصِعهِِ  ينا نَفَسَك* َو ب ََّل لََك بِِه ادلُّ تَِك. َو قَد َمث َّه} بُِقوَّ َولَم تَدفَع َعن

 

مِلَن  عافِيٍَة  دارُ  َو  قَها*  َصَ مِلَن  ِصٍق  دارُ  ينا  ادلُّ ِانَّ  َمَصَعَك. 
َّعََظ  ات ِ َمِن  ل َموِعَظٍة  دارُ  َو  ِمنا*  َد  َتَوَّ ِ َمن  ل ِغًن  دارُ  َو  َعنا*  فَِهَم 
ِبا. َمسِجُ اَِحبّاِء اِل* َو مَُصيّلّْ َمالئِكَِة اِل* َو مَهِبُط َويِح اِل* 

 

ََّة.  الَجن فهيَا  َرِبوا  َو  الرَّمحََة*  فهيَا  كتََسبوا  اِْ اِل.  اَوِلِء  َمترَجُ  َو 
نَفَسها  نَعَت  َو  بِِفراقِها*  انَدت  َو  بِبنَيِها*  آذتََن  قَد  َو  يَُذمُّها  ذا  فََمن 
ِايَل  بُِسورِها  قَتُم  َشوَّ َو  الباَلءَ*  ِباَلِئَا  هَلُم  ََّل  فََمث اَهَلا؛  َو 
َتغبيًا  بَِفجيعٍَة)جَنعٍَة(*  اتبَكََرت  َو  بِعافِيٍَة*  راَحت  ورِ.  السُّ
َّداَمِة*  الن َغداَة  رِجاٌل  فََذمَّها  َتذًيا*  َو  َتويًفا  َو  َتهبيًا*  َو 

 

ثَتُم  ينا فَتََذكَّروا* َو َحدَّ َدها آَخروَن َيمَ الِقاَمِة. ذَكََّرتُمُ ادلُّ َو مَحِ
َّعَظوا.  وقا* َو َوَعَظتُم فَات فََصدَّ

ِ َيٍم: دِلوا ِلَموِت* 
 )132( َو قاَل : ِانَّ ِلِ َملـَكًا ُيادي يف ُكّ

َو اجَعوا ِلنَفاِء* َو انبوا ِلرَخاِب. 
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ينا دارُ َمَمّرٍ ال دارُ َمَقّرٍ* َو النّاُس فهيا َرُجِن:  )133( َو قاَل: اَْدلُّ

َرُجٌل بَع فهيا نَفَسه} فَاَوبََقها* َو َرُجُل{اتباَع نَفَسه} فَاَعتََقها .
ّْ َيَفَظ اَخاهُ يف  ديُق َصيًقا َحّ قاَل: ال يَكوُن الصَّ َو   )134(

* َو َوفاتِهِِ . * َو َغيبَتِهِِ ثاَلٍث: يف نـَكتَبِهِِ
عاءَ  )135( َو قاَل: مَن اُعيِطَ اَربَعًا لَم يرُحَم اَربَعًا: مَن اُعيِط ادلُّ

َّوبََة لَم يرُحَِم الَقوَل* َو مَن اُعيِطَ  لَم يرُحَِم ااِلجابََة* َو مَن اُعيِطَ الت
كَر لَم يرُحَِم الّزِيَدَة.  ِم ال َمغِفَرَة* َو مَن اُعيِطَ الشُّ َ ااِلستِغفاَر لَم يرُح

و تصديق ذلك کتاب اهلل، قال اهلل في الدعاء: »ادعوني استجب لكم« و قال 

في االستغفار : »و من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر اهلل يجد اهلل 

غفورا رحيما« و قال في الشكر: »لئن شكرتم الزيدنكم« و قال في التوبی: 

»انما التوبی علي اهلل للذين يعملون السوء بجهالی ثم يتوبون من قريب، 

فاولئك يتوب اهلل عليهم و کان اهلل عليما حكيما«.

ِ َضعيٍف. 
* َو الَحجُّ ِجهاُد ُكّ ِ تيَِقٍّ

الةُ قُربُن ُكّ  )136( َو قاَل : اَْلصَّ

ُحسُن  املَراَِة  ِجهاُد  يامُ*َو  الّصِ البََدِن  زاَكةُ  َو  زاَكةٌ*  َش ٍء  لُِكِّ  َو 
ُِّل . َع التَّ

َدقَِة . َ زِنلُوا الّرِزَق ِبلصَّ ست )137( َو قاَل  :اِْ

)138( َو قاَل  : مَن اَيَقَن ِبلخَلَِف جاَد ِبلعَِطيَِّة .

َ زِنُل املَعونَُة َعّْ قَدرِ ال َمؤونَِة . )139( َو قاَل: ت

)140( َو قاَل  : ما عاَل مَِن اقتََصَد. 

نِي . ُ الِعياِل اََحُد اليَساَر )141( َو قاَل: قِلَّ
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َودُُّد نِصُف العَقِل . لتَّ )142( َو قاَل : اَْ

)143( َو قاَل : اَْهَلمُّ نِصُف اهَلَرِم. 

َب يََده}  بُ َعّْ قَدرِ املُصبَيِة* َو مَن َضَ )144( َو قاَل: يَ زِنُل الصَّ

هِِ ِعنَد مُصيبَتِهِِ َحِبَط َعَُل})اَجُره} ( . َعّْ فَِخِ
َماُ*   )145( َو قاَل :َك مِن صاِئٍ لَيَس لَه} مِن ِصياِمهِِ ِاالَّ الجوُع َو الظَّ

َنمُ  َّذا  َحب العَناءُ؛  َو  َهُر  السَّ ِاالَّ  قِياِمهِِ  مِن  لَه}  لَيَس  قاِئٍ  مِن  كــَم  َو 
االَكياِس َو ِافطارُُه@

نوا  َدقَِة* َو َحّصِ (اميانَُك ِبلصَّ )شووبا  : سوسوا  قاَل  َو   )146(

عاِء . اَموالَُك ِبلزَّاكِة* َو ادفَعوا اَمواَج الباَلِء ِبدلُّ
ابي طالب  بن  المؤمنين علي  امير  بيدي  اخذ  قال کميل بن زياد:   )147(
، فاخرجني الي الجبان، فلما اصحر تنفس الصعداء، ثم قال : اي 

ِه الُقولَب اَوِعيٌَة* فَخرَيُها اَوعاها* فَاحَفظ  ِ كَُميُل نُب زِايٍد* ِانَّ هّْ
َسبيِل  َعّْ  ِّمٌ  مُتَعَل َو  َرّبِنٌّ*  ثاَلثٌَة:فَعالِمٌ  لنّاُس  لََك:اَْ اوَقُل  ما  َعّن 
ِ ريٍح* 

)صائٍِح(* مَييولَن َمَع ُكّ ِ انِعٍق 
جَناةٍ* َوَهَمٌج َرعاٌع اَتاُع ُكّ

كَُميُل*  اي  َويثٍق.  رُكٍن  ِايلّْ  يَلَجؤوا  لَم  َو  الِعلِم*  نِبورِ  يَستَضئيوا  لَم 
املاُل  َو  املاَل.  ترَحُُس  اتََن  َو  يرَحُُسَك  لِعلمُ  املاِل*اَْ مَِن  َخريٌ  لِعلمُ  اَْ
َيوُل  املاِل  َصنُع  َو  ااِلنفاِق*  َعَ  َيكو  الِعلمُ  َو  ََّفَقُة*  الن َتُقُصهُ 

 . ِبَوالِهِِ
ااِلنساُن  يَكِسُب  بِهِِ   * بِهِِ يُداُن  دنٌي  الِعلِم  َمعِرفَُة  زاِيٍد*  نَب  كَُميُل  اي 
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. َو الِعلمُ حاِكٌ*  * َو َجيَل االُحدوثَِة بَعَد َوفاتِهِِ الّطاَعَة يف َحياتِهِِ

َو املاُل َمكومٌ َعلَيِه. 
ما  بوقَن  العُلَماءُ  َو  اَحياءٌ*  ُه  َو  االَمواِل  خُّزاُن  َهلََك  كَُميُل*  اي 
ها  َموجوَدةٌ.  الُقولِب  يِف  اَمثاهُلُم  َو  َمفقوَدةٌ*  اَعياُنُم  هُر؛  ادلَّ بيَِقَ 
لَه} مَحََلً@  لَو اََصبُت  َصدِره(  اِلي  بِيدِه  اَشاَر  )َو  ًّا  لَِعلًما َج ِانَّ هانُها 
ينا*  ِ لُّ ل ادّلنِي  آلََة  مُستَعِماًل  َعلَيِه*  َمأموٍن  َغريَ  لنَِقًا  اََصبُت  بيَلّْ 

 

؛ اَو مُنقاًدا  * َو ِبَُجِجهِِ َعّْ اَولِيائِهِِ َو مُستَظِهًرا نِبِعَِم اِل َعّْ ِعباِدهِِ
كُّ يف  (* َيَقِدُح الشَّ * ال بَصريََة لَه} يف اَحنائِهِِ )ِاحيائِهِِ لَِحَمَلِ الَحّقِ
ِة*  َّ ِل عارٍِض مِن ُشبٍَة . ااَل ال ذا َوال ذاَك@ اَو َمنومًا ِبل لَّ قَلِبهِِ اِلَوَّ
هَوِة* اَو مُغَرمًا ِبلَجمِع َو ااِلّدِخارِ* لَيسا مِن رُعاِة  َسِلَس الِقاِد ِلشَّ
لَِك  كَذّْ الّسائِ َمُة@  االَنعامُ  ِبَِما  َشَبًا  َش ٍء  اَقَرُب  َش ٍء*  يف  ادّلنِي 

ِ َموِت حاِمليِه. مَيوُت الِعلمُ ب
ظاِهًرا  ِاّما  ٍة*  ِبُجَّ ِلِ  قائِ ٍم  مِن  االَرُض  الَتوُل   @ بيَلّْ  َّ ُ اَْهللّْ
اِل  ُحَجُج  َتُطَل  لِئاَّل  َمغمورًا*  )حافِيًا(  خائًِفا  ِاّما  َو  َمشهورًا* 

 

َعَدًدا*  اَْالَقوَّلَن  ـ  اِل  َو  ـ  اُولّْئَِك  اُولّْئَِك؟  انََي  َو  ذا  َوَك  ناتُه}.  ِّ بَي َو 
 * ناتِهِِ ِّ بَي َو  ُحَجَجه}  ِبِم  الُ  َيَفُظ  قَدرًا.  اِل  ِعنَد  االَعَظموَن  َو 
ّْ يِدوعها نَُظراءَُه* َو َيَروعها يف قوُلِب اَشباِهِهم. َهَجَم ِبِمُ  َحّ

 

َما  الِعلمُ َعّْ َحقَقِة البَصريَِة* َو بَشوا روَح اليَقنِي* َو استاَلنا 
الجاِهولَن*   ِمنهُ  استَوَحَش  ِ َما  ب اَنِسوا  َو  ال ُمتَفَن*  استَعَوَرهُ 
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اُولّْئَِك  ؛  االَعّْ ِبل َمَحّلِ  ََّقٌة  مُعَل اَرواُحها  ِبَبداٍن  ينا  ادلُّ بُوا  حَصِ َو 
@ م  رُؤيَ ِتِ ِايلّْ  َشوقًا  آِه  آِه   . ديِهِِ ِايلّْ  عاةُ  ادلُّ َو   * اَرِضهِِ يف  اِل  خُلَفاءُ 

ف اي كَُميُل ِاذا ِشئَت .  نَصِ اِْ
)148( َو قاَل: اَْملَرءُ َمبوءٌ َتَ لِسانِهِِ .

)149( َو قاَل : َهلََك اُمٌؤ لَم يَعِرف قَدَره} . 

ِِّخَرَة   لرجل ساله ان يعظه: ال تَكُن ِممَّن َيُجو اال َو قاَل   )150(

بَِقوِل  ينا  ادلُّ يِف  يَقوُل  االَمَِل.  بِطوِل  َّوبََة  الت ُيَّجِ  َو  العََمِل*  بِغرَيِ 
الّزاِهنَي* َو يَعَمُل فهيا بِعََمِل الّراِغبنَي. ِان اُعيِطَ ِمنا لَم يَشبَع* 
الّزِايَدَة  يَبتَِغ  َو  اوِتَ*  ما  ُشكِر  َعن  يَعِجُ  ينَقَع.  لَم  ِمنا  مُنَِع  ِان  َو 
الّصالِحنَي   ُّ ُيِ يَأت.  ال  ِ ما  ب يَأُمُ  َو  يَنتَه*  َوال  َيهّْ   . بيَِقَ فميا 

 

املَوَت  يَكَرهُ  اََحُدُه.  ُهَو  َو  ال ُمذبِن نَي  ُيِغُض  َو  َعََلُم*  يَعَمُل  َوال 
َظلَّ  َسِقَم  ِان   . اَجِلِِ مِن  املَوَت  يَكَرهُ  ما  َعّْ  يُقمُ  َو   * ذُنبِهِِ لِكَثَِة 
ِاذَا  * َو ينَقَُط  ا. يُعَجُب نِبَفِسهِِ ِاذا وعيِفَ انِدمًا* َو ِان َصحَّ اَمَِن الِهً
ًّا.  . ِان اَصابَه} باَلءٌ َدعا مُضَطرًّا* َو ِان انلَه} َرخاءٌ اَعََض مُغَت اتبيُِلَ
َعّْ  َياُف  يَستَيِقُن.  ما  َعّْ  يَغِلُبا  َوال   * يَُظنُّ ما  َعّْ  نَفُسه}  تَغِلبُه} 
. ِاِن استَغنّْ  * َو َيجو لِنَفِسهِِ ِبـَك َثَ مِن َعَِلِِ َغريِهِِ ِبَدنّْ مِن ذبَنِهِِ
َل* َو ُيالُِغ ِاذا  ُ ِاذا َعِ ِاِن افتََقَر قَنَِط َو َوَهَن . يَُقّصِ * َو  بَِطَر َو فُِتَ
َّوبََة* َو ِان  َف الت َساََل. ِان َعََضت لَه} َشَوةٌ اَسلََف املَعِصيََة* َو َسوَّ
َ ِبُ*  يَعت َوال  الِعبََة  يَِصُف   .  ِ املِلَّ َشائِِط  َعن  انَفَرَج  ِمنَُة{  تهُ  َعَ
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العََمِل  مَِن  َو   * مُِدلٌّ ِبلَقوِل  فَُهَو  ؛  َِّعُظ  َي َوال  املَوِعَظِة  يِف  ُيالُِغ  َو 
* َو يُساِمُح فميا َييقّْ . َيَي الغُن َم َمغَرمًا َو الغُرمَ  . ُيافُِس فميا يَفنّْ مُِقلٌّ

 

َمعِصيَِة  مِن  يَستَعِظمُ  الَفوَت.  ُياِدرُ  َوال  املَوَت*  َيَش  َمغنَ ًما. 
ما  طاَعتِهِِ  مِن  يَستَكِثُ  َو   * نَفِسهِِ مِن  ِمنهُ  اَكَثَ  يَستَِقلُّ  ما  َغريِهِِ 
* فَُهَو َعَ النّاِس طاِعٌن* َو لِنَفِسهِِ مُداِهٌن.  َيِقُره} مِن طاَعِة َغريِهِِ
كِرَمَع الُفَقراِء. َيُكُ  ُو)اَْلَّغُو(َمعَ  االَغِناِء اََحبُّ ِالَيِه مَِن اّلِ ل لَّ اَْ
يُغوي  َو  َغريَه}  ُيِشُد   . لِغرَيِهِِ َعَ  َيُكُ  َوال   * لِنَفِسهِِ َغريِهِِ  َعّْ 
نَفَسه}* فَُهَو يُطاُع َو يَعيص* َو يَستَويف َوال ييف* َو َيَش الخَلَق يف 

َّه} يف َخلِقهِِ .  َغريِ َربِّهِِ َوال َيشّْ َرب
و لو لم يكن في هذا الكتاب اال هذا الكالم لكفي به موعظی ناجعی، و حكمی 

بالغی، و بصيری لمبصر، و عبری لناظر مفكر .

ةٌ . )151( َو قاَل: لُِكِّ امٍِئ عاقِبٌَة ُحوَلةٌ اَو ُمَّ

)152( َو قاَل: لُِكِّ مُِقٍل ِادبرٌ* َو ما اَدَبَ اَكَن لَم يَكُن . 

َفَر َو ِان طاَل بِِه الزَّماُن . بورُ الظَّ )153( َو قاَل  : ال يَعَدمُ الصَّ

لّراض بِِفعِل وَقٍم اَكدّلاِخِل فيِه َمعَُهم . َو َعّْ  )154( َو قاَل  : اَْ

ُ الّرِضّْ بِهِِ . * َو ِاث ُ العََمِل بِهِِ ِ داِخٍل يف بِطٍل ِاثاِن : ِاث
ُكّ

َمِم يف اَواتِدها .  ستَعِصموا ( ِبّلِ عتَِصموا ) اِْ )155( َو قاَل  : اِْ

) 156( َو قاَل: َعلَيُك بِطاَعِة مَن ال تُعَذروَن ِبَهالَتِهِِ . 

ُت ِان اَبَصُت* َو قَد ُهيُم ِاِن اتَهَديُم*  )157( َو قاَل: قَد بُّصِ
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َ َمعُت . َو اُِسعُت ِاِن است

 )158( َو قاَل : عاِت اَخاَك ِباِلحساِن ِالَيِه* َو ارُدد َشَّه} ِباِلنعاِم 

َعلَيِه . 
مَن  يوَلمَنَّ  فاَل  ََمِة  التُّ َمواِضَع  نَفَسه}  َوَضَع  مَن   :قاَل َو   )159(

نَّ .  اَساءَ بِِه الظَّ
)160( َو قاَل: مَن َملََك استَأَثَ .

 )161( َو قاَل : مَِن استَبَدَّ ِبَأيِهِِ َهلََك* َو مَن شاَوَر الّرِجاَل شاَركَها

هِلا .  يف ُعقو
ه} اكتَنِ الخريَةُ ِبَِدهِِ .  )162( َو قاَل : مَن كََتَم ِسَّ

لَفقُراملَوُت االـَك َبُ )اَْالَح َمُر (. )163( َو قاَل : اَْ

)164( َو قاَل : مَن قَضّْ َحقَّ مَن ال يَقض َحقَّه} فََقد َعبََده} . 

)165( َو قاَل : ال طاَعَة مِلَخولٍق يف َمعِصيَِة الخالِِق. 

ا يُعاُب مَن اََخَذ  * ِانَّ هِِ )166( َو قاَل: ال يُعاُب ال َمرءُ تِبَأخريِ َحّقِ

ما لَيَس لَه} .
ِدايَد .  )167( َو قاَل : اَْاِلعاُب مَينَُع ااِلز

)168( َو قاَل : اَْالَُم قَربٌي َوااِلصِطحاُب قَليٌل . 

َ نِي .  بُح ِلي َعني )169( َو قاَل : قَد اَضاءَ الصُّ

ِن اَهَوُن مِن َطَلِ املَعونَِة . )170( َو قاَل: َتُك الَّ

)171( َو قاَل : َك مِن اَكٍَة َمنَعَت اَكاَلٍت @
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لنّاُس اَعداءُ ما َجِهولا .  )172( َو قاَل : اَْ

ِّراِء َعََف َمواقَِع الخََطاِ.  )173( َو قاَل : مَِن استَقََل ُوجوهَ اال

َي َعّْ قَتِل اَِشّداِء  )174( َو قاَل : مَن اََحدَّ ِسناَن الغََضِب ِلِ وَقِ

لباِطِل . )اََشّدِ ( اَْ
َة َتَقّيِه اَعَظمُ  : ِاذا ِه بَت اًَما فََقع فيِه* فَاِنَّ ِشدَّ قاَل  َو   )175(

ِمّما َتاُف ِمنهُ . 
درِ . ايَسِة َسعَُة الصَّ )176( َو قاَل : آَلُة الّرِ

)177( َو قاَل : اُْزُجِر املُس ءَ ِبَواِب املُحِسِن . 

َّ مِن َصرِ َغريَِك بَِقلِعهِِ مِن َصرَِك.  )178( َو قاَل : اُْحُصِد الشَّ

َّجاَجُة تَُسلُّ الرَّأَي .  )179( َو قاَل : اَْل

ٌَّد .  َمُع رِقٌّ مَُؤب )180( َو قاَل : اَْلطَّ

الَمُة.  َ َمَرةُ احَلِم السَّ َّداَمُة* َو ث َّفريِط الن َ َمَرةُ الت )181( َو قاَل: ث

َّه} ال َخريَ  مِت َعِن الُحِك ؛ كَما اَن )182( َو قاَل : ال َخريَ يِف الصَّ

يِف الَقوِل ِبلَجهِل . 
)183( َو قاَل : َما اختَلََفت َدوَعاتِن ِااّل اكتَن ِاحداُهما َضاللًَة.

يُه} .  )184( َو قاَل: ما َشكَكُت يِف الَحّقِ مُذ اُر

ُب َوال َضلَُل َوال ُضلَّ يب .  )185( َو قاَل : ما كََذُب َوال كُّذِ

ٌة . هِِ َعضَّ لِِم البادي َغًدا بِكَّفِ )186( َو قاَل: ِلّ

لرَّحيُل َوشيٌك . )187( َو قاَل: اَْ
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)188( َو قاَل : مَن اَبديّْ َصفَحتَه} ِلَحّقِ َهلََك .

بُ اَهلـََكُه اَلَُع .  )189( َو قاَل  : مَن لَم ُيِجِه الصَّ

حابَِة َوال تَكوُن  : وا َعَباهُ @ اَتَكوُن الِخالفَُة ِبلصَّ قاَل  َو   )190(

حابَِة َو الَقرابَِة ؟  ِبلصَّ
و روي له شعر في هذا المعني: 

فَاِن كُنَت ِبلّشوريّْ َملـَكَت اُموَره
ذا َو ال ُمشريوَن غُيَُّب ؟  فَكَيَف ِبّْ

َو ِان كُنَت ِبلُقريبّْ َحَججَت َخصميَُهم 
َِّبِّ َو اَقَرُب  فَغرَُيَك اَولّْ ِبلن
ينا َغَرٌض تَنتَِضُل فيِه ال َمنااي*  َّ َما ال َمرءُ يِف ادلُّ )191( َو قاَل: ِان

اـَك َلٍ   ِ
ُكّ يف  َو   . ٌق  َشَ ُجرَعٍة   ِ

ُكّ َمَع  َو  املَصاِئُ  ُتاِدرُهُ  َنٌب  َو 
يَستَِقُل  َوال   * اُخريّْ بِِفراِق  ِااّل  نِعَمًة  العَبُد  َياُل  َوال   . َغَصٌص 
ال َمنوِن*  اوَعاُن  فَنَحُن   . اََجِلِِ مِن  آَخَر  بِِفراِق  ِااّل  هِِ  ُعُِر مِن  َيمًا 
ُل  اللَّ ا  َ هّْ َو  البَقاءَ  َنُجو  انََي  فَِمن  ؛  الُحتوِف  نَصُب  اَنُفُسنا  َو 

 

بَنَيا*  ما  َهِم  يف  َة  الكَرَّ اََسَعا  ِااّل  َشَفًا*  َش ٍء  مِن  َيفَعا  لَم  ارُ  النَّ َو 

 

َو تَفريِق ما جَ َمعا ؟@
تَِك فَاتََن فيِه خازٌِن  )192( َو قاَل : اَي نَب آَدمَ* ما كََسبَت َفَق وق

لِغرَيَِك .
)193( َو قاَل: ِانَّ ِلُقولِب َشَوةً َو ِاقبااًل َو ِادبرًا فَأتها مِن قِبَِل 
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َشَوِتا َو ِاقباهِلا* فَاِنَّ الَقَل ِاذا اـُكِرهَ َعِمَ . 

: َمتّْ  اَشيف  َغيظ ِاذاَغِضبُت؟ اَحنَي اَعِجُ َعِن  قالَ  وَ   )194(

لَو   : يل  فَيُقاُل  َعلَيِه  اَقِدرُ  حنَي  اَم  َصَبَت@  لَو   : يل  فَيُقاُل  ااِلتنِقاِم 
َعَفوَت )غََفرَت (@ 

ا ما َبَِل بِِه الباِخولَن.  )195( َو قاَل و قد مر بقذر علي م زبلی : هّْ

ا ما كُنُت تَتَنافَسوَن فيِه ِبالَمِس.  َو روي في َخَبٍر آَخَر اَنَّه قاَل: هّْ

)196( َو قاَل : لَم يَذَه مِن مالَِك ما َوَعَظَك. 

َ َملُّ االَبداُن* فَاتبَغوا  ِه الُقولَب مَتَلُّ كَما ت ِ )197( َو قاَل : ِانَّ هّْ

هَلا َطرائَِف الِحكَمِة .
)198( َو قاَل  لما سمع قول الخوارج: »ال ُحكَم ااِلاّ هلِلِ«: َكَِمُة َحّقٍ 

ُياُد ِبا بِطٌل. 
َ َمعوا َغلَبوا* َو ِاذا  نَي ِاذَا اجت ُ الَّ )199( َو قاَل  في صفی الغوغاء: ُه

وا*  َ َمعوا َضّ نَي ِاذَا اجت ُ الَّ وقا لَم يُعَرفا. و قيل : بل قاَل  : ُه تََفرَّ

 

وقا نََفعوا* فقيل : قد عرفنا مضری اجتماعهم، فما منفعی افتراقهم؟  َو ِاذا تََفرَّ

 

ِبِم*  النّاُس  فَيَنَتِفُع  م*  ِمهنَِتِ ِايلّْ  ال ِمَهِن  احَصاُب  َيِجُع  َفقاَل: 

 . * َو الخَبّازِ ِايلّْ َمزَبِهِِ َّّساِج ِايلّْ مَنَسِجهِِ * َو الن كَُرجوِع الَبّاِء ِايلّْ نِبائِهِِ
)200( َو اُتي بجاٍن و معه َغوغاُء َفقاَل :ال َمَحبًا وِبُجوٍه ال ُتيّْ 

ِ َسواَةٍ. 
ِااّل ِعنَد ُكّ

* فَاِذا جاءَ  ِ ِانساٍن َملـََكنِي َيِفظانِهِِ
: ِانَّ َمَع ُكّ قاَل  َو   )201(
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ٌَّة َحصنَيٌة . َّيا بَينَه} َو بَينَه}* َو ِانَّ االََجَل ُجن الَقَدرُ َخل

)202( َو قاَل  و قد قال له طلحی و الزبير: نبايعك علي انا شرکاؤك 

َة َو ااِلستِعانَِة* َو وَعانِن  َّكُما َشياكِن يِف الُقوَّ ِّْكن في هذا االمر: ال* َو ل

ِد.  َعَ العَِج َو االََو
ي ِان قُلُت َسَِع* َو ِان  َّقُوا اَل الَّ ت َا النّاُس* اِْ : اهَيُّ قاَل  َو   )203(

ي ِان َهَرتبُم ِمنهُ اَدَركَُك* َو ِان  اَضَمرُت َعِلَم* َو بِدرُوا املَوَت الَّ
اَقَمُت اََخَذُك* َو ِان نَسيتُ موهُ ذـََكَركــُم .

ََّك يِف املَعروِف مَن ال يَشكُُره} لََك*فََقد  ن َ )204( َو قاَل :ال ُيَّهِ

ُشكِر  مِن  تُدرُِك  قَد  َو  ِمنهُ*  بَِش ٍء  يَسَتتُِع  ال  مَن  َعلَيِه  يَشكُُرَك 
ُّ املُحِسن نَي«.  الّشاكِِر اَكَثَ ِمّما اَضاَع الاكفُِر* »َو الُ ُيِ

َّه}  )205( َو قاَل :ُكُّ ِوعاٍء يَضيُق ِبا ُجِعَل فيِه ِااّل ِوعاءَ الِعلِم فَاِن

  . َِّسُع بِهِِ يَت
ُل وِعَِض الَحلمِي مِن ِحلِمهِِ اَنَّ النّاَس اَنصارُه}  )206( َو قاَل : اَوَّ

َعَ الجاِهِل. 
َّه} قَلَّ مَن تََشبََّه بَِقوٍم  َّم؛ فَاِن )207( َو قاَل: ِان لَم تَكُن َحلي ًما فَتََحل

ِااّل اَوَشَك اَن يَكوَن ِمنُم. 
 * )208( َو قاَل : مَن حاَسَب نَفَسه} َرِبَح* َو مَن غََفَل َعنا َخِسَ

فَِهَم  مَن  َو  فَِهَم*  اَبَصَ  مَن  َو   * اَبَصَ َ َبَ  اعت مَِن  َو  اَمَِن*  خاَف  مَن  َو 
َعِلَم.
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وِس  ينا َعلنَيا بَعَد ِشاِسا َعطَف الرضَّ  )209( َو قاَل: لَتَعِطَفنَّ ادلُّ

نَي استُضِعفوا  َ ُمنَّ َعَ الَّ ها* و تال عقيب ذلك: »َو ُنيُد اَن ن َعّْ َودَلِ
ًة َو جَنعََلُمُ الوارِثنَي«.  يِف االَرِض َو جَنعََلُم اَئِ مَّ

يًدا* َو َجدَّ تَشمريًا*  ََّر ترَج َُّقوا اَل تَِقََّة مَن َش ت )210( َو قاَل  : اِْ

ِة املَوئِِل َو عاقِبَِة  َو كَمََّش يف َمَهٍل* َو بَدَر َعن َوَجٍل* َو نََظَر يف كَرَّ
املَصَدرِ* َو َمغَبَّ ِة ال َمرِجِع. 

يفِه*  )211( َو قاَل : اَْلجوُد حارُِس االَعاِض* َو الِحلمُ فِدامُ السَّ

ااِلستِشاَرةُ  َو  َغَدَر*  ِممَّن  وِعَُضَك  وُلُّ  السُّ َو  َفِر*  الظَّ زاَكةُ  العَفُو  َو 
ُياِضُل  بُ  الصَّ َو   * ِبَأيِهِِ استَغنّْ  مَِن  خاَطَر  قَد  َو  اهِلدايَِة*  َعنُي 
 * املُنّْ َتُك  الِغنّْ  اََشُف  َو  الزَّماِن*  اوَعاِن  مِن  اَلَُع  َو  الِحاثَن* 
بَِة*  َّرجِ َّوفيِق ِحفُظ الت َوَك مِن َعقٍل اَسريٍ َتَ َهويّْ اَمريٍ @َومَِن الت

َو ال َمَودَّةُ قَرابٌَة مُستَفاَدةٌ َوال تَأَمَنَّ َمولاًل .
 . )212( َو قاَل : ُعُب ال َمرِء نِبَفِسهِِ اََحُد ُحّساِد َعقِلِِ

)213( َو قاَل : اَغِض َعَ الَقذيّْ َو االَ لَِم َتَض اَبًَدا. 

)214( َو قاَل : مَن الَن وعُده} كَثَُفت اَغصانُه} .

لِخالُف هَيِدمُ الرَّأَي.  )215( َو قاَل : اَْ

)216( َو قاَل: مَن انَل استَطاَل. 

ِ االَحواِل ِعلمُ َجواِهِر الّرِجاِل. 
)217( َو قاَل : يف تََقلُّ

ديِق مِن ُسقِم ال َمَودَِّة.  )218( َو قاَل: َحَسُد الصَّ
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ُ َمصارِِع العُقوِل َتَ ُبوِق املَطاِمِع.  )219( َو قاَل: اَكَث

 . ّنِ
)220( َو قاَل : لَيَس مَِن العَدِل الَقضاءُ َعَ الثَِّقِة ِبلظَّ

)221( َو قاَل : بِئَس الّزاُد ِايَل املَعاِد العُدواُن َعَ الِعباِد. 

)222( َو قاَل : مِن اََشِف اَعاِل )اَحواِل( اَْلكَرمِي غَفلَتُه} َعّا 

يَعلَمُ .
)223( َو قاَل  :مَن كَساهُ الَحياءُ ثَوبَه} لَم َيَ النّاُس َعبيَه} .

 ُ ََّصَفِة يَكُث ِبلن َو  مِت تَكوُن اهَلبيَُة*  الصَّ بِكَثَِة   : قاَل  َو   )224(

النِّعَمُة*  َتِمُّ  َّواُضِع  ِبلت َو  االَقدارُ*  تَعُظمُ  ِباِلفضاِل  َو  املُواِصولَن* 
ؤَدُد* َو ِبلّسريَِة العاِدلَِة يُقَهُر ال َمناِوُئ* ُ السُّ َو ِبحِتاِل ال ُمَؤِن َيِ

 

ُ االَنصارُ َعلَيِه.  يفِه تَكُث َو ِبلِحلِم َعِن السَّ
لعََجُب لِغَفَلِ الحُّساِد َعن َسالَمِة االَجساِد @ )225( َو قاَل : اَْ

 . ّلِ لّطاِمُع يف ِواثِق الُّ )226( َو قاَل : اَْ

ِاقرارٌ  َو  ِبلَقِل*  َمعِرفٌَة  اَْالمياُن  فقال:  االيمان  عن  سئل  و   )227(

ِبلِّساِن* َو َعٌَل ِبالَراكِن. 
لَِقضاِء  اَصبََح  فََقد  يًا  َحز ينا  ادلُّ َعَ  اَصبََح  مَن   : قاَل  َو   )228(

اِل ساِخًطا* َو مَن اَصبََح يَشكو مُصبَيًة َنَلَت بِهِِ فََقداَصبََح يَشكو 
قََراَ  مَن  َو   * ديِهِِ ثُلُثا  ذََهَ  لِِغناهُ  لَه}  فَتَواَضَع  ًّا  َغِن اَتّْ  مَن  َو  َّه}*  َرب
ُهزًوا*  اِل  آايِت  َِّخُ  َي اكَن  ن  ِممَّ فَُهَو  النّاَر  فََدَخَل  فَماَت  الُقرآَن 

 

ُّه}*  ينَا التاَط قَلبُه} ِمنا ِباَلٍث : َهّمٍ ال يُِغب َج قَلبُه} ِبُّبِ ادلُّ َو مَن هَلِ
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َو ِحرٍص ال يَ تُكُه}* َو اََمٍل ال يُدرِكُه} .

)229( َو قاَل : كيَفّْ ِبلنَقاَعِة مُلاًك* َو ِبُسِن الخُلُِق نَعميًا. و سئل 

 عن قوله تعالي: »َفلَنُحيينَّه َحياًی َطيَبًی« َفقاَل: ِهَ النَقاَعُة .
َّه} اَخلَُق  ي قَد اَقبََل َعلَيِه الّرِزُق* فَاِن )230( َو قال: شارِكُوا الَّ

* َو اَجَدرُ  ِبِقباِل الَحّظِ َعلَيِه .  ِلِغنّْ
االِحساِن«  َو  بالَعدِل  يأُمُر   َ اهلل »اِنَّ  تعالي:  َقوله  في    قاَل  َو   )231(

ُل.  ََّفضُّ لت لعَدُل: اَْاِلنصاُف* َوااِلحساُن: اَْ اَْ
 . الطَّويَلِ  ِبليَِد  يُعَط  الَقصريَِة  ِبليَِد  يُعِط  مَن   : قاَل  َو   )232(
البر  و  الخير  في سبيل  ماله  من  المرء  ينفقه  ما  ان  ذلك  معني  و   اَقول: 

ـ و ان کان يسيرا ـ فان اهلل تعالي يجعل الجزاء عليه عظيما کثيرا و اليدان 

هاُهنا عباری عن النعمتين. ففرق  بين نعمی العبد و نعمی الرب تعالي 

ذکره، بالقصيری و الطويلی فجعل تلك قصيری و هذه طويلی الن نعم اهلل 

ابدا تضعف علي نعم المخلوق اضعافا کثيری اذ کانت نعم اهلل اصل النعم 

کلها فكل نعمی اليها ترجع و منها تنزع. 

ةٍ* َو ِان ُدعيَت   )233( َو قاَل  البنه الحسن : التَدوُعَنَّ ِايلّْ مُباَرزَ

ِالهَيا فَاَِجب* فَاِنَّ ادّلاِعَي ِالهَيا بٍغ* َو الباِغَي َمصوٌع .
 : الّرِجاِل  ِخصاِل  ِشارُ  النِّساِء  ِخصاِل  ِخيارُ   : قاَل  َو   )234(

نـ مِن  ُ َمـّكِ ةً لَم ت لزَّهُو* َو الُجبُ* َو ابُلُل ؛ فَاِذا اكتَنِ املَراَةُ َمُهوَّ اَْ
َو ِاذا اكتَن  َو ِاذا اكتَن َبيَلً َحِفَظت ماهَلا َو ماَل بَعِلا*  نَفِسها* 

ِ َش ٍء يَعِرُض هَلا . 
َجبانًَة فَِرقَت مِن ُكّ
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ي يََضُع  الشَّ ءَ  : ُهَو الَّ فقالَ  العاقل،  لنا  له: صف  قيل  و   )235(

الجاهل  اَن  يعني  قَد فَعَُل.  َفقاَل:  الجاهل،  لنا  َمواِضعَه}.َفقيَل: فصف 
کان  اِذ  له،  ترك صفته صفی  فكاَن  مواضعه،  الشي ء  ال يضع  الَّذي  هو 

بخالف وصف العاقل. 

ِعاِق  مِن  َعين  يف  اَهَوُن  هِِ  ِ هّْ دَلُيناُك  اِل  َو   : قاَل  َو   )236(

ِخزنٍي يف يَِد َمذوٍم .
ّجارِ*  )237( َو قاَل : ِانَّ وَقمًا َعبَُدوا اَل َرغبًَة فَتِلَك ِعباَدةُ التُّ

َو ِانَّ وَقمًا َعبَُدوا اَل َربَهًة فَتِلَك ِعباَدةُ العَبيِد* َو ِانَّ وَقمًا َعبَُدوا 
اَل ُشكًرا فَتِلَك ِعباَدةُ االَحرارِ .

َّه} البُدَّ ِمنا@  ا* َو َشُّ ما فهيا اَن ل َمراَةُ َشرٌّ ـكُ لُّ )238( َو قاَل : اَْ

اَطاَع  مَن  َو  الحُقوَق*  َضيََّع  َّواِنَ  الت اَطاَع  مَن   : قاَل  َو   )239(

ديَق . الواِشَ َضيََّع الصَّ
 . َخراِبا  َعّْ  َرهٌن  ادّلارِ  يِف  الغَصيُب   ُ لَحرَج :اَْ قاَل  َو   )240(
الكالمان، الن  يشتبه  ان  و ال عجب     النبي  الكالم عن  هذا  يروي  و 

مستقاهما من قليب، و مفروغهما من ذنوب. 

قاَل: َيمُ ال َمظولِم َعَ الّظالِِم اََشدُّ مِن َيِم الّظالِِم َعَ  َو   )241(

ال َمظولِم. 
بَينََك  اجعَل  َو   * قَلَّ ِان  َو  ُّيقّْ  الت بَعَض  اَل  َِّق  ت اِْ  : قاَل  َو   )242( 

 . َو بنََي اِل ِستًا َو ِان َرقَّ
واُب . )243( َو قاَل: ِاذَا ازَدَحَم الَجواُب َخيِفَ الصَّ
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ِ نِعَمٍة َحقًّا* فََمن اَّداهُ زاَده} ِمنا* َو مَن 

 )244( َو قاَل : ِانَّ ِلِ يف ُكّ

 . َ فيِه خاَطَر ِبَواِل نِعَمتِهِِ قَصَّ
هَوةُ . ِ الشَّ )245( َو قاَل : ِاذا كَُثَِت ال َمقِدَرةُ قَلَّ

ِ َمردوٍد . حَذروا نِفاَر النِّعَِم فَما ُكُّ شارٍِد ب )246( َو قاَل : اِْ

)247( َو قاَل : اَْلـَكَرمُ اَعَطُف مَِن الرَِّحِم. 

َّه}.  ق َظن )248( َو قاَل : مَن َظنَّ بَِك َخريًا فََصّدِ

)249( َو قاَل : اَفَضُل االَعاِل ما اَكَرهَت نَفَسَك َعلَيِه.

)250( َو قاَل : َعَفُت اَل ُسبحانَه} بَِفسِخ العَزاِئِ* َو َحّلِ العُقوِد* 

و نَقِض اهِلَمِم .
ينا َماَرةُ  ِِّخَرِة* َو َحَوةُ ادلُّ ينا َحَوةُ اال  )251( َو قاَل : َماَرةُ ادلُّ

ِِّخَرِة.  اال
الَة  ِك* َو الصَّ )252( َو قاَل: فََرَض الُ االمياَن تَطهريًا مَِن الّشِ

الخِص  يامَ اتباِلءً اِلِ َ زنهيًا َعِن الِكِب* َو الزَّاكَة تَسببيًا ِلّرِزِق* َو الّصِ ت
االََم  َو  ِ اِلسالِم*  ل زِعًّا  الِجهاَد  َو  ِ ّلنِي*  ل تَقِربًَة  الَحجَّ  َو  الخَلِق* 
َفهاِء*  ِلسُّ َردًعا  ال ُمنكَِر  َعِن  ََّه  الن َو   * ِلعَواّمِ َمصلََحًة  ِبملَعروِف 

 

ماِء* َو ِاقاَمَة الُحوِد  ِ ّلِ ِحِم َمناةً ِلعََدِد* َو الِقصاَص َحنقًا ل َو ِصَلَ الرَّ

 

ِاعظامًا ِلَمحاِرِم*َو َتَك ُشِب الخَمِر َتصنًيا ِلعَقِل* َو ُمابَنََة 
َتَك  َو  ََّسِب*  ِلن َتصنًيا  الّزِنّْ  َتَك  َو  ِة*  ِلِعفَّ اياًب  ِقَِة  السَّ
هاداِت استِظهارًا َعَ املُجاَحداِت*  َّسِل* َو الشَّ الِّواِط تَكثًرا ِلن
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مَِن  اَمااًن   ) )َوااِلسالمَ المَ  السَّ َو  دِق*  ِلّصِ تَشيًفا  الكَِذِب  َتَك  َو 
تَعظي ًما  الّطاَعَة  َو  ِ الُمَِّة*  ل نِظامًا  )اَْاِلماَمَة(  االَمانََة  َو  املَخاِوِف* 

ِ اِلماَمِة . ل
َّه}  ِبَن ــ  مَينيَه}  اََردُت  ِاذا  ــ  الّظالَِم  اَحِلُفوا  يقول:    کان  و   )253(

وعِجَل  اكِذًب  ِبا  َحلََف  ِاذا  َّه}  فَاِن ؛  تِهِِ ُقوَّ َو  اِل  َحوِل  مِن  َبي ءٌ 
َّه} قَد  ي ال ِالَّْه ِااّل ُهَو لَم يُعاَجل* اِلَن العُقوبََة* َو ِاذا َحلََف ِبِل الَّ

 . َد اَل تَعايلّْ َوحَّ
)254( َو قاَل : اَينَب آَدمَ* كُن َوِصَّ نَفِسَك يف مالَِك* َواعَل فيِه 

ما تُؤِثُ اَن يُعَمَل فيِه مِن بَعِدَك.
َيَدمُ*  صاِحَبا  اِلَنَّ  الُجنوِن*  مَِن  َضٌب  ةُ  لِحَّ اَْ  : قاَل  َو   )255(

فَاِن لَم َيَدم فَُجنونُه} مُستَحِكٌ .
ِ الَحَسِد.  )256( َو قاَل :حِصَُّة الَجَسِد* مِن قِلَّ

 )257( َو قاَللُِكَميِل بن زياد النخعي: اي كَُميُل* ُم اَهلََك اَن َيوحوا

ي  انئِ مٌ.َفَالَّ ُهَو  مَن  حاَجِة  يف  يُدلِجوا  َو  املـَكارِِم*  كَسِب  يف 
ِااّل َو َخلََق  َوِسَع َسعُهُ االَصواَت* ما مِن اََحٍد اَوَدَع قَلبًا ُسورًا 
َجريّْ  )انزِلٌَة(  انِئٌَة  بِهِِ  َنَلَت  فَاِذا  لُطًفا؛  ورِ  السُّ ّْلَِك  ذ مِن  لَه}  الُ 
يَُة ااِلبِِل.  ّْ يَطُرَدها َعنهُ كَما تُطَرُد َغ * َحّ ِالهَيا اَكملاِء يِف احِندارِهِِ

َدقَِة . )258( َو قاَل : ِاذا اَملَقُم فَتاِجُروا اَل ِبلصَّ

لَوفاءُ اِلَهِل الغَدرِ َغدرٌ ِعنَد اِل* َو الغَدرُ ِبَهِل  )259( َو قاَل : اَْ
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الغَدرِ َوفاءٌ ِعنَد اِل .

تِ  )260( َو قاَل :َك مِن مُستَدَرٍج ِباِلحساِن ِالَيِه* َو َمغرورٍ  ِبلسَّ

اََحًدا  ُسبحانَه}  الُ  اتبيََل  َما  َو  فيِه.  الَقوِل  ِبُسِن  َمفوٍن  َو  َعلَيِه* 
فيه هاهنا  اَناّ  ااِلاّ  تقدم،  فيما  الكالم  و قد مضي هذا  ِ ِمثِل ااِلمالِء لَه}.  ب

زيادی جيدی مفيدی. 
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فَصٌل »يف غائ كالمه نَذكُُر فيِه َشئيًا مِن

» َّفسريِ َغبِي كاَلِمِه املُحتاِج ِايَل الت
 * َب يَعسوُب ادّلنِي بَِذبَنِهِِ ّْلَِك َضَ فَاِذا اكَن ذ  : َحديثِه  في  و   )1(

َ ِمُع قَزَُع اخَليِف. )اليعسوب: السيد العظيم  َ ِمعوَن ِالَيِه كَما َيت فَيَجت
المالك المور الناس يومئذ، و القزع: قطع الغيم التي ال ماء فيها.(

حَشُح. ا الخَطيُب الشَّ َ )2( َو في َحديثِه : هّْ
فهو  او سير  في کالم  کل ماض  َو  فيها،  الماضي  بالخطبی  الماهر  يريد 

شحشح، و الشحشح في غير هذا الموضع البخيل الممسك.

)3( َو في َحديثِه : ِانَّ ِلخُصوَمِة قَُحًما.
في  والمتالف  المهالك  في  اصحابها  تقحم  المهالك،اَلنها  بالقحم  يريد 

فتتعرق  السنی  تصيبهم  ان  هو  و  ااَلعراب«  »قحمی  ذلك  من  و  ااَلکـثر. 

اَموالهم فذلك تقحمها فيهم. و قيل فيه وجه آخر: َو هو اَنها ُتقِحُمُهم باِلَد 

يف،اَي تحوجهم اِلي دخول الحضر عند محول البدو. الراّ

 . : ِاذا بَلََغ النِّساءُ نَصَّ الِحقاِق فَالعََصبَُة اَويلّْ َحديثِه  في  َو   )4(
السير، الَنه اقصي  اقصاها کالنص في  ااَلشياء و مبلغ  النص: منتهي  و 

استقصيت  اِذا  ااَلمر،  الرجل عن  تقول: نصصت  و  الدابی.  عليه  تقدر  ما 

االِدراك،اَلنه  به  يريد  الحقاق  فيه. فنص  ما عنده  لتستخرج  عنه  مسَالته 

الكبير، و هو  اِلي حد  الصغير  منه  الذي يخرج  الوقت  َو  الصغر،  منتهي 

النساء ذلك  ااَلمر و اغربها. يقول: فاذا بلغ  الكنايات عن هذا  من افصح 

 فالعصبی اولي بالمراَی من امها، اِذا کانوا محرًما، مثل االِخوی وااَلعمام؛ 

و بتزويجها اِن ارادوا ذلك. و الحقاق: محاقی االم للعصبی في المراَی و هو 
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الجدال و الخصومی، و قول کل واحد مِنهما لالخر: »انا احق منك بهذا« 

الحقاق«  يقال منه: حاققته حقاًقا، مثل جادلته جدااًل. و قد قيل:اِن »نص 

بلوغ العقل، و هو االِدراك؛  اَلنه اِنما اراد منتهي ااَلمر الذي تجب فيه 

الحقوق و ااَلحكام، و من رواه »نص الحقائق« فاِنما اراد جمع حقيقی. هذا 

معني ما ذکره ابو عبيد القاسم بن سالم، و الذي عندي ان المراد بنص 

الحقاق هاهنا بلوغ المراَی اِلي الحد الذي يجوز فيه تزويجها و تصرفها 

في حقوقها، تشبيًها بالحقاق من االِبل، و هي جمع ِحقاّی و ِحقاّ و هو الذي 

استكمل ثالث سنين و دخل في الرابعی، و عند ذلك يبلغ اِلي الحد الذي 

يتمكن فيه من رکوب ظهره، و نصه في السير، و الحقائق ايًضا جمع حقی 

. فالروايتان جميًعا ترجعان اِلي معني واحد، و هذا اَشبه بطريقی العرب 

من المعني المذکور اواًل.

ُّمَظُة( يِف الَقِل*  )5( َو في َحديثه : ِانَّ االمياَن َيدو مُلَظًة)اَْل

ُّمَظُة. ََّما ازداَد االمياُن ازداَدِت ال ُك
و اللمظی مثل النكتی او نحوها من البياض. و منه قيل : فرس اَلمظ. اِذا کان 

بجحفلته شيء من البياض.

 ُ نوَن* َيِ )6( َو في َحديثِه : ِانَّ الرَُّجَل ِاذا اكَن لَهُ ادّلنُي الظَّ

يَه} مِلاَمضّْ ِاذا قَبََضه}. َعلَيِه اَن ُيَـّكِ
فالظنون: الذي ال يعلم صاحبه اَيقبضه من الذي هو عليه  ام ال، فكانه الذي 

يظن به، فمری يرجوه و مری ال يرجوه. و هذا من افصح الكالم، و کذلك 

کل امر تطلبه و ال تدري علي اي شيء انت منه فهو ظنون، و علي ذلك 

قول ااَلعشي:
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نوَن الَّذي     ُجناّــَب َصـوَب اللَِّجـِب ال مــاِطــِر  ما يجَعُل الُجدَّ الظَّ

اِهر(  مِثــَل الُفـراتِي اِذا مـا َطمـا    يقذُِف بِالبوِصي َو الماِهِر)الساّ

َو الُجداّ : البئر العاديی في الصحراء، و الظنون: التي ال يعلم هل فيها ماء اَم ال.

)7( َو في َحديثِه : اَنه شيع جيًشا بغزيی فقال: اَعِذوبا َعِن النِّساِء 

َمااستََطعُت. و معناه: اصدفوا عن ذکر النساء و شغل القلب بهن، و امتنعوا 
 

معاقد  في  يقدح  و  الحميی،  عضد  في  يفت  ذلك  اَلن  لهن،  المقاربی  من 

العزيمی، و يكسر عن العدو و يلفت عن االِبعاد في الغزو، و کل من امتنع 

من شيء فقد اَعذب عنه. و العاذب و العذوب : الممتنع من ااَلکل و الشرب.

 . ةٍ مِن قِداِحهِِ َل َفزَ )8( َو في َحديثِه : اَكلياِسِ الفاِلِج يَنَتِظُر اَوَّ
 الياسرون هم الذين يتضاربون بالقداح علي الجزور، و الفالج : القاهر و الغالب

 يقال:  فلج عليهم و فلجهم، َو قال الراجز: لما راَيت فالًجا قد فلجا.

 ََّقنا ِبَسوِل اِل : كُنّا ِاذَا امحَرَّ البَأُس ات َحديثِه  في  َو   )9(

اِذا عظم  اَنه  ذلك  معني  و  ِايَل العَُدّوِ ِمنهُ .  فَلَم يَكُن اََحٌد ِمنّا اَقَرَب 
قتال  اِلي  المسلمون  فزع  الحرب  عضاض  اشتد  و  العدو،  من  الخوف 

رسول اهلل  بنفسه، فينزل اهلل عليهم النصر عليهم به َو يامنون مما 

کانوا يخافوَن بمكانه. و قوله : »اِذا احمر الباس« کنايی عن اشتداد ااَلمر، 

و قد قيل في ذلك اَقوال اَحسنها: اَ نه شبه َحمي الحرب بالنار التي تجمع 

  الحراری و الحمری بفعلها و لونها. و مما يقوي ذلك قول رسول اهلل 

َحمِي  »االن  هوازن.  حرب  هي  و  حنين  يوم  الناس  ُمجَتلََد  راي  قد  و، 

  مااستحراّ من  النار، فشبه رسول اهلل  الَوطيُس« فالوطيس مستوقد 

جالد القوم باحتدام النار و شدی التهابها. 

انقضي هذا الفصل، و رجعنا اِلي سنن الغرض ااَلول في هذا الباب.
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فخرج  ااَلنبار  علي  معاويی  اغاری اصحاب  بلغه  لما    قال  و   )261(
اَميرالمؤمنين  : يا  َفَادرکه الناس و قالوا  الناَّخيلَی  بنفسه ماشيا حتي اتي 

 نحن نكفيكهم، فقال: ما تَكفونَن اَنُفَسُك* فَكَيَف تَكفونَن َغريَُك ؟ 

اَلَشكو  اليَومَ  َِّن  ِان َو  رُعاِتا*  َحيَف  لَتَشكو  قَبيل  الرَّعااي  اكتَنِ  ِان 
ُ الَوزََعُة @  ُ القاَدةُ* اَِو املَوزوُع َو ُه َِّنَ ال َمقوُد َو ُه َحيَف َرِعيَّت* اَكَن

 

فلما قال هذا القول، في کالم طويل قد ذکرنا مختاره في جملی الخطب، 

تقدم اِليه رجالن من اَصحابه فقال اَحدهما: اني ال اَملك ااِل نفسي و اَخي، 

ا اُريُد ؟ .  فمر بَامرك يا اَميرالمؤمنين نَ  ـنفذ له، فقال  : َو اَيَن َتَقعاِن مِماّ

اَصحاب  اَظناّ  اَتراني  فقال:  اَتاه  َحوط  بن  الحارث  اِن  قيل:  و   )262(

ََّك نََظرَت َتتََك  :اي حارُِث* ِان  الجمل کانوا علي ضاللی؟. فَقاَل 

ااَتهُ  مَن  فَتَعِرَف  الَحقَّ  تَعِرِف  لَم  ََّك  ِان فرَِحَت.  َفقََك  َتُظر  لَم  َو 

 

َو لَم تَعِرِف الباِطَل فَتَعِرَف مَن ااَتهُ   ) ِابهُ (. فقال الحارث : فاِني اَعتزل مع 

 

سعد بن مالك و عبد اهلل بن عمر، َفقاَل: ِانَّ َسعيًدا َو َعبَد اِل نَب 

* َولَم َيُذاَل الباِطَل . ا الَحقَّ ُعََر لَم َيُصَ
 * ِ َموِقِعهِِ لطاِن كَراكِِب االََسِد: يُغبَُط ب  )263( َو قاَل : صاِحُب السُّ

ِ َموِضِعهِِ .  َو ُهَو اَعلَمُ ب
)264( َو قاَل  : اَحِسنوا يف َعِقِب َغريُِك ُتَفظوا يف َعِقُِك .

)265( َو قاَل  : ِانَّ كاَلمَ الحُكَماِء ِاذا اكَن َصواًب اكَن َدواءً* َو ِاذا 

اكَن خََطاً ـكاَن داءً . 
)266( و سَاله رجل اَن يعرفه االيمان َفقاَل : ِاذا اكَن الغَُد َفأتِن 
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ّْ اُخِبََك َعّْ اَساِع النّاِس* فَاِن نَسيَت َمقالَت َحِفَظها َعلَيَك  َحّ
قد  )و  ا.  هّْ ُيِطُئا  َو  ا  هّْ َيُقُفها  اَكلّشارَِدِة*  الكاَلمَ  فَاِنَّ  َغريَُك* 
َعّْ  »اَْالمياُن  قوله  هو  و  الباب  هذا  من  تقدم  فيما  به  اَجابه  ما  ذکرنا 

اَرَبِ ُشعٍَب«(. 
ي  )ُعِرَك( اَْلَّ : اَينَب آَدمَ* ال َتِمل َهمَّ َيِمَك  قاَل  َو   )267(

َّه} ِان يَُك مِن ُعُِرَك يَأِت الُ  ي قَد ااَتَك* فَاِن لَم يَأتَِك َعّْ َيِمَك الَّ
قَِك . فيِه ِبِز

)268( َو قاَل: اَحِبب َحبيبََك َهواًن ما* َعسّْ اَن يَكوَن بَغيَضَك 

َيمًا ما* َو اَبِغض بَغيَضَك َهواًن ما* َعسّْ اَن يَكوَن َحبيبََك َيمًا ما. 
ينا  َل يِف ادلُّ ينا عاِمالِن: عاِمٌل َعِ لنّاُس يِف ادلُّ اَْ  : قاَل  َو   )269(

الَفقَر*  َيلُُفهُ  مَن  َعّْ  َيشّْ   * آِخَرتِهِِ َعن  ُديناهُ  َشغَلَتهُ  قَد  ينا*  ِ لُّ ل
َل  َعِ عاِمٌل  َو  ؛  َغريِهِِ َمنَفعَِة  يف  ُعَُره}  فَيُفن   * نَفِسهِِ َعّْ  يَأَمنُه}  َو 
فَاَحَرزَ  َعٍَل؛  بِغرَيِ  ينا  ادلُّ مَِن  لَه}  ي  الَّ فَجاءَهُ  بَعَدها*  مِلا  ينا  ادلُّ يِف 
اِل*  ِعنَد  َوجهيًا  فَاَصبََح  ادّلاَرنِي َجيعًا*  َملََك  َو  َمعًا*  نِي  الَحظَّ

 

ال يَساَُل اَل حاَجًة)َشئيًا (فمََينَعُه} .
 )270( و روي اَنه ذکر عند عمر بن الخطاب في اَيامه حلي الكعبی و کثرته، 
لاَلجِر،  اَعظم  کان  المسلمين  جيوش  به  فجهزت  اخذته  لو  قوم:   فقال 

 ،َو ما تصنع الكعبی بالحلي؟ فهم عمر بذلك و سَال عنه اَميرالمؤمنين

* َو االَمواُل اَربَعٌَة : َِّبِّ  ا الُقرآَن اُِنَل َعَ الن َ ِانَّ هّْ  :فقال 

اليَف ءُ*  َو  الَفرائِِض؛  يِف  الَوَرثَِة  بنََي  َمها  فََقسَّ املُسِلمنَي*  اَمواُل 
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َوَضعَه}؛  َحيُث  الُ  َفََضعَهُ  الخُُمُس*  َو  مُستَِحّقِه؛  َعّْ  َمه}  فََقسَّ
فهيا  الكَعبَِة  َحيلُ  اكَن  َو  َجعََلا.  َحيُث  الُ  فََجعََلَا  َدقاُت*  الصَّ َو 
َعلَيِه  َيَف  لَم  َو  نِسيااًن*  يَ تُكهُ  لَم  َو   * حالِهِِ َعّْ  الُ  فََتَكَهُ  َيَمئٍِذ* 
هُ الُ َو َرسولُه}. فقال له عمر: لوالك الفتضحنا.  ه} َحيُث اَقَرَّ َماكاًن* فَاَقِرَّ

و ترك الحلي بحاله. 

)271( و روي اَنه  رفع اليه رجالن سرقا من مال اهلل، اَحدهما عبد 

ا فَُهَو مِن  : اَّما هّْ  َفقاَل الناس.  عروض  من  االَخُر  و  اهلل،  مال  من 

َِّخُر  ماِل اِل َوال َحدَّ َعلَيِه* ماُل اِل اـََكَل بَعُضه} بَعًضا؛ َو اَمَّا اال
ديُد .فقطع يده.  فَعَلَيِه الَحُّ الشَّ

ُت  ِه ال َمداِحِض لَغرَيَّ ِ )272( َو قاَل: لَو قَِد استََوت قََدماَي مِن هّْ

اَشياءَ .
علَموا ِعلًما يَقنًا اَنَّ اَل لَم َيعَل ِلعَبِد  قاَل: اِْ َو   )273( 

ـ  َمكيَدتُه}  تَي  وَقِ َو  ِطلتَبُه}*  ت  اشتَدَّ َو  حيلَتُه}*  َعُظَمت  ِان  َو  ـ 
َيُل)َيعَل(  لَم  َو  الَحكيــِم*  ـكِر  اّلِ يِف  لَه}   َ ُسّمِ ِمّما  اـَك َثَ 
يِف  لَه}   َ ُسّمِ ما  َيلَُغ  اَن  بنََي  َو   * حيلَتِهِِ  ِ قِلَّ َو  َضعِفهِِ  يف  العَبِد  بنََي 
راَحًة  النّاِس  اَعَظمُ  بِهِِ  العاِمُل  َذا  هِلّْ العارُِف  َو  الَحكمِي.  كِر  اّلِ
ةٍ.  َمرَضَّ يف  ُشغاًُل  النّاِس  اَعَظمُ  فيِه  الّشاكُّ  لَهُ  التّارُِك  َو  َمنَفعٍَة*  يف 
لَه}  َمصنوٌع  مُتبيًَل  رُبَّ  َو   * ُّعمّْ ِبلن مُستَدَرٌج  َعلَيِه  مُنعٍَم  رُبَّ  َو 
َا ال ُمستَنِفُع يف ُشكِرَك* َو قَّصِ مِن َعَلَتَِك* َو قِف  ؛ فَِزد اهَيُّ ِبلبوَليّْ
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قَِك.  ِعنَد مُنتَهّْ رِز

. ِاذا  :ال َتعَولا ِعلَمُك َجهاًل* َو يَقنَُك َشاكًّ قاَل  َو   )274(

ُت فَاَقِدموا.  َعِلمُت فَاعوَلا* َو ِاذا َتنَقَّ
َغريُ  ضامٌِن  َو  مُصِدرٍ*  َغريُ  مورِدٌ  َمَع  الطَّ ِانَّ   : قاَل  َو   )275(

َّما َعُظَم قَدرُ الشَّ ِء  ؛ َو ُك ّيِهِِ ِ َّ ما َشَِق شارُِب املاِء قَبَل ر ب . َو رُ َويِفٍّ
اَعنُيَ  تُعم  االَماِنُّ  َو   . لَِفقِدهِِ يَُّة  زِ الرَّ َعُظَمِت  فيِه  ال ُمنَتافَِس 

* َو الَحظُّ يَأت مَن ال يَأتِه.  البَصاِئِ
الِمعَِة  يف  َن  ُتَّسِ اَن  مِن  بَِك  اوَعذُ  ِاّن   َّ ُ اَْهللّْ  : قاَل  َو   )276(

َح فميا اُبِطُن لََك َسرَيت* ُماِفًظا َعّْ راِثِء  َ ت* َو تَُقّبِ العُيوِن َعاليِن
ِلّاِس  فَاُبِدَي  ِمّن*  َعلَيِه  ِلٌع  مُطَّ اتََن  ما  ِبَميِع  نَفس  مِن  النّاِس 
ِعباِدَك*  ِايلّْ  تََقرًُّب  َعيَل*  بِسوِء  ِالَيَك  اُفِضَ  َو  ظاِهري*  ُحسَن 

 

َو َتاُعًدا مِن َمضاتَِك .
ي اَمَسينا ِمنهُ يف غُِب لَيَلٍ َدهماءَ* تَكِشُ   )277( َو قاَل:ال َو الَّ

َعن َيٍم اََغَّ* ما اكَن كَذا َو كَذا. 
)278( َو قاَل: قَليٌل تَدومُ َعلَيِه اَرجّْ مِن كَث ريٍ َممولٍل ِمنهُ.

َّوافُِل ِبلَفرائِِض فَارفُضوها.  ِت الن )279( َو قاَل : ِاذا اََضَّ

َفِر استَعَدَّ . َر بُعَد السَّ )280( َو قاَل : مَن تََذـكَّ

؛ فََقد  ِويَُّةـَكال ُمعاَيَِة َمَع ااِلبصارِ  لَيَسِت الرَّ  : قاَل  َو   )281(

تَكِذُب العُيوُن اَهَلا* َوال يَغُشُّ العَقُل مَِن استَنَصَحه} .
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ِة. )282( َو قاَل: بَينَُك َو بنََي املَوِعَظِة ِحجاٌب مَِن الِغرَّ

ٌف.  )283( َو قاَل: جاِهلُُك ُمدادٌ* َو عامِلُُك مَُسّوِ

ِّلنَي.  )284( َو قاَل : قََطَع الِعلمُ ُعذَر ال ُمتَعَل

َُّل  ٍل َيَعَل )285( َو قاَل: ُكُّ مُعاَجٍل يَساَُل ااِلنظاَر* َو ُكُّ مَُؤجَّ

َّسويِف.  ِبلت
)286( َو قاَل : ما قاَل النّاُس لَِش ٍء »طويبّْ لَه}«ِااّل َو قَد َخبَاَ لَهُ 

هُر َيمَ َسوٍء.  ادلَّ
 ٌ برَح َو  تَسلُكوهُ*  فاَل  مُظِلمٌ  َطريٌق  فقال:  القدر،  عن  سئل  و   )287(

َعيٌق فاَل تَِلجوهُ* َو ِسُّ اِل فاَل َتََكَّفوهُ.
)288( َو قاَل : ِاذا اَرذََل الُ َعبًدا َحَظَر َعلَيِه الِعلَم .

)289( َو قاَل: اكَن يل فميا َمضّْ اٌَخ يِف اِل؛ َو اكَن يُعِظُمه} يف َعين 

*فاَل يَشتَه  ؛ َو اكَن خارًِجا مِن ُسلطاِن بَطنِهِِ ينا يف َعنيِهِِ ِصغَُر ادلُّ
فَاِن  صاِمتًا*  َدهِرهِِ  اـَك َثَ  اكَن  َو  َوَجَد؛  ِاذا   ُ يُكِث َوال  ُد*  َيِ ال  ما 
قاَل بَذَّ القائِلنَي* َو نََقَع َغليَل الّسائِلنَي؛ َو اكَن َضعيًفا مُستَضعًَفا@ 
ّْ يَأِتَ  ٍة َحّ فَاِن جاءَ الِجُّ فَُهَو لَيٌث غاٍب* َو ِصلُّ واٍد* ال يُديل ِبُجَّ
ّْ يَسَمَع  * َحّ ُد العُذَر يف ِمثِلِِ قاِضيًا؛ َو اكَن ال يوَلمُ اََحًدا َعّْ ما َيِ
ما  يَقوُل  َواكَن  ؛  ُبئِهِِ ِعنَد  ِااّل  َوَجعًا  يَشكو  ال  اكَن  َو  اعتِذاَره}؛ 
لَم يُغَل  يَفعَُل َوال يَقوُل ما ال يَفعَُل؛ َو اكَن ِاذا غُِلَ َعَ الكاَلِم 
؛  َيََكََّم  اَن  َعّْ  ِمنهُ  اَحَرَص  يَسَمُع  ما  َعّْ  اكَن  َو  كوِت*  السُّ َعَ 
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فـَُيخالُِفه}؛  اهَلويّْ  ِايَل  اَقَرُب  ُما  اَيُّ َيُظُر  اَماِن  بََدَهه}  ِاذا  اكَن  َو 
فَاِن  فهيا*  َتافَسوا  َو  فَالِزموها  )اَْالالَخِق(  الخاَلئِِق  ِذِه  ِبّْ فَعَلَيُك 

لَم تَستَطيعوها فَاعلَموا اَنَّ اَخَذ الَقليِل َخريٌ مِن َتِك الكَثِر . 
 ُ ِد الُ َعّْ َمعِصَيِهِِ لـَكاَن َيِ  )290( َو قاَل : لَو لَم َيََوعَّ

ااَّل يُعيصّْ ُشكًرا لِنِعَِمهِِ . 
)291( َو قاَل : و قد عزي ااَلشعث بن قيس عن ابن له: اي اَشعَُث* ِان 

ّْلَِك الرَِّحمُ* َو ِان تَصِبُ فيَِف  تزَحَن َعَ انبَِك فََقِد استََحقَّت ِمنَك ذ
َعلَيَك  َجريّْ  َصَبَت  ِان  اَشعَُث*   اي   . َخلٌَف  مُصبَيٍة   ِ

ُكّ مِن  اِل 
اتََن  َو  الَقَدرُ  َعلَيَك  َجريّْ  َجِزعَت  ِان  َو  َمأجورٌ*  اتََن  َو  الَقَدرُ 
ُهَو  َو  َحَزنََك  َو  فنِتٌَة*  َو  باَلءٌ  ُهَو  َو  َسََّك  نبَُك  اِْ اَشعَُث*  .اي  َمأزورٌ 

ثَواٌب َو َرمحٌَة .
بَ  الصَّ ِانَّ  دفنه:  ساعی    اهلل  رسول  قبر  علي   ، قاَل  َو   )292(

لََجميٌل ِااّل َعنَك* َو ِانَّ اَلََع لََقيٌح ِااّل َعلَيَك* َو ِانَّ املُصاَب بَِك 
َّه} قَبلََك َو بَعَدَك لََجلٌَل.  لََجليٌل* َو ِان

ُ لََك ِفعَل}* َو َيَدُّ اَن  نّيِ َّه} يَُز )293( َو قاَل : ال تَصَحِب املائَِق فَاِن

تَكوَن ِمثَل} .
 : فقاَل  المغرب،  و  المشرق  بين  ما  مسافی  عن  سئل  قد  و   )294(

مِس . َمسريَةُ َيٍم ِلشَّ
)295( َو قاَل : اَِصقاُؤَك ثاَلثَةٌ* َو اَعداُؤَك ثاَلثَةٌ؛ 
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فَاَِصقاُؤَك : َصيُقَك* َو َصيُق َصيِقَك* َو ُعُدوُّ َعُدّوَِك؛ 

َك* َو َعُدوُّ َصيِقَك* َو َصيُق َعُدّوَِك . َو اَعداُؤَك : َعُدوُّ
 )296( َو قاَل: لرجل رآه يسعي علي عدواّ له، بما فيه اِضرار بنفسه : 

ا اتََن اَكلّطاِعِن نَفَسه} لِيَقَُل رِدفَه} .  ِانَّ
)297( َو قاَل: مااـَك َثَ الِعَبَ َو اَقَلَّ ااِلعِتاَر @

َ فهيا ُظِلَم*  )298( َو قاَل : مَن بلََغ يِف الخُصوَمِة اَث َِم* َو مَن قَصَّ

َّيِقَ اَل مَن خاَصَ . َوال يَستَطيُع اَن َي
َ َركعَتنَِي  ّْ اَُصيّلِ ن ذٌَن اُمِهُل بَعَده} َحّ )299( َو قاَل : ما اََهمَّ

َو اَساََل اَل العافِيََة .
 :َفقاَل ؟  الخلق علي کثرتهم  اهللُ  : کيف يحاسب  )300( و سئل 

 : كَما َيزُقُُهم َعّْ كَثَِتِم . فقيل کيف يحاسبهم و ال يرونه ؟ فقاَل
كَما َيزُقُُهم َوال َيَونَه} .

)301( َو قاَل : َرسولَُك َتُجاُن َعقِلَك* َو كِتابَُك اَبلَُغ ما َيِطُق 

َعنَك . 
ِايَل  ي قَِد اشتَدَّ بِِه الباَلءُ* ِبَحَوَج  : َمااملتُبيََل الَّ قاَل  َو   )302(

ي ال يَأمَُن الباَلءَ .  عاِء مَِن املُعايِف الَّ ادلُّ
ينا* َوال ياُلمُ الرَُّجُل َعّْ ُحّبِ اُّمِهِِ. )303( َو قاَل : اَْلنّاُس انَباءُ ادلُّ

)304( َو قاَل: ِانَّ املِسكنَي َرسوُل اِل* فََمن َمنَعَه} فََقد َمنََع اَل* 

َو مَن اَعطاهُ فََقد اَعيَط اَل . 
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)305( َو قاَل : ما زَنّْ َغيورٌ قَطُّ .

)306( َو قاَل: ـَكيفّْ ِبالََجِل حارًِسا @ 

ُّـكِل* َوال َيامُ َعَ احَلَِب.  )307( َو قاَل : َيامُ الرَُّجُل َعَ الث
و معني ذلك اَنه يصبر علي قتل ااَلوالد، و ال يصبر علي سلب ااَلموال. 

ِّبِء قَرابٌَة بنََي االنَباِء* َو الَقرابَُة ِايَل ال َمَودَِّة  )308( َو قاَل : َمَودَّةُ اال

اَحَوُج مَِن ال َمَودَِّة ِايَل الَقرابَِة .
َّقوا ُظنوَن ال ُمؤِمننَي* فَاِنَّ اَل تَعايلّْ َجعََل الَحقَّ  ت )309( َو قاَل: اِْ

م .  َعّْ اَلِسنَِتِ
اِل  يَِد  يف  ِبا  يَكوَن   ّْ َحّ َعبٍد*  امياُن  يَصُدُق  ال   : قاَل  َو   )310(

 . اَوثََق ِمنهُ ِبا يف يَِدهِِ
)311( و قال الَنس بن مالك، و قد کان بعثه اِلي طلحی و الزبير لما 
جاء اِلي البصری يذکرهما شيًئا مما سمعه من رسول اهلل  في معناهما، 

: َفقاَل  ااَلمَر،  ذلَِك  اُنسيُت  اِناّي  فقال:  اِليه،  فرجع  ذلك،  عن   فلوي 

 . الِعماَمُة  ُتارهيَا  ال  الِمعًَة  َبضاءَ  ِبا  الُ  بََك  فرََضَ اكِذًب  كُنَت  ِان 
يعني البرص، فَاصاَب اَنًسا هذا الداء فيما بعد في وجهه، َفكـان ال يري 

ااِل مبرقًعا .

)312( َو قاَل :  ِانَّ ِلُقولِب ِاقبااًل َو ِادبرًا ؛ فَاِذا اَقبََل فَامِحولها 

َّوافِِل* َو ِاذا اَدَبَت فَاقتَِصوا ِبا َعَ الَفرائِِض .  َعَ الن
بَعَدُك*  ما  َخَبُ  َو  قَبلَُك*  ما  بَنَاُ  الُقرآِن  يِف  َو   : قاَل  َو   )313( 

َو ُحكُ ما بَينَُك . 
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َّ ال يَدفَعُه}  )314( َو قاَل : رُدُّوا الَحرَجَ  مِن َحيُث جاءَ* فَاِنَّ الشَّ

. ُّ ِاالَّ الشَّ
)315( َو قاَل: لكاتبه عبيد اهلل بن اَبي رافع : اَلِق َدواتََك* َو اَِطل 

فَاِنَّ  احُلوِف؛  بنََي  قَرِمط  َو  طورِ*  السُّ بنََي  ج  فَّرِ َو  قَلَِمَك  ِجلَفَة 
ّْلَِك اَجَدرُ بَِصباَحِة الخَّطِ .  ذ

 )316( َو قاَل : ااََن يَعسوُب ال ُمؤِمننَي* َو املاُل يَعسوُب الُفّجارِ. 
و معني ذلك اَن المؤمنين يتبعونني، و الفجاريتبعون المال کما تتبع النحل 

يعسوبها، و هو رئيسها. 

َفقاَل  فيه!  اختلفتم  نبيكم حتاّي  ما دفنتم  اليهود:  له بعض  قال  )317( و 

َُّك ما َجفَّت اَرُجلُُك مَِن  ِّْكن َّ َما اختَلنَفا َعنهُ ال فيِه* َو ل  له: ِان

َُّك  جعَل لَنا ِالًّْها كَما هَلُم آهِلٌَة* قاَل ِان ّْ قُلُت لِنَِبّيُِك : »اِْ البرَحِ َحّ
وَقمٌ َتَهولَن«. 

َغلَبَت ااَلقران؟ َفقاَل  : ما لَقُت َرُجً  )318( و قيل له :باي َشي ءٍ 

. يومئ بذلك اِلي تمكن هيبته في القلوب.  ِااّل اَعانَن َعّْ نَفِسهِِ
الحنفيی: اي بَُنَّ* ِاّن اَخاُف َعلَيَك   البنه محمد بن  َو قاَل   )319(

ِ ّلنِي َمدَهَشٌة ِلعَقِل*  الَفقَر* فَاستَِعذ ِبِل ِمنهُ؛ فَاِنَّ الَفقَر َمنَقَصٌة ل
داِعيٌَة ِلَمقِت.

ًها* َوال تَساَل تَعَنُّتًا فَاِنَّ   )320( َو قاَل  لِسائل سَاله عن معضلی: َسل تََفقُّ

ل ُمتَعَنَِّف(  َف)اَْ ال ُمتَعَّسِ العالَِم  ِانَّ  َو  ِبلعالِِم*  َشبيهٌ  َِّم  ال ُمتَعَل الجاِهَل 
َشبيهٌ ِبلجاِهِل ال ُمتَعَنِِّت. 
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)321( َو قاَل لعبد اهلل بن العباس، و قد اَشار عليه في شي ء لم يوافق 

* فَاِن َعَصيَُك فَاَِطعن.  َّ َو اَريّْ رأيه: لََك اَن تُشريَ َعَ

)322( و روي اَنه ، لما ورد الكوفی قادًما من صفين مر بالشباميين، 
ُشَرحبيل  بن  حرب  اِليه  خرج  و  صفين،  قتلي  علي  النساء  بكاء  فسمع 

بامي، و کان من وجوه قومه، فقال  له: اَتَغِلبُك)ال يَغليك(  الشاّ

حرب  اقبل  و  ننِي؟  الرَّ ا  َ هّْ َعن  َتَهوَنُنَّ  ال  اَ  اَسَُع؟  ما  َعّْ  نِساُؤُك 
رِجع* فَاِنَّ َمَش ِمثِلَك َمَع  : اِْ فقال  راکب،  َو هو  يمشي معه، 

ٌَّة ِلُمؤمِِن.  ِمثيل فنِتٌَة ِلوايل* َو َمَذل
)323( َو قاَل  و قد مر بقتلي الخوارج يوم النَّهَروان: بُؤًسا لَُك* لَقَد 

يطاُن  ُهم يا اَميرالمؤمنين؟ فقال: اَْلشَّ ُك مَن َغَُّك. فقيل له: َمن َغرَّ َضَّ
* َو فََسَحت هَلُم  * َو االَنُفُس االَّماَرةُ ِبلّسوِء* َغَّتُم ِبالَماِنِّ املُِضلُّ

ِبملَعاص* َو َوَعَدتُمُ ااِلظهاَر* فَاقتََحَمت ِبِمُ النّاَر. 
َّقوا َمعاِصَ اِل يِف الخوََلاِت* فَاِنَّ الّشاِهَ ُهَو  ت : اِْ قاَل  َو   )324(

. ُ الحاِك
)325( َو قاَل ، لما بلغه قتل محمد بن اَبي بكر: ِانَّ ُحزَنا َعلَيِه َعّْ 

ُم نََقصوا بَغيًضا َو نََقصنا َحبيبًا.  * ِااّل اَنَّ قَدرِ ُسورِِه بِهِِ
ي اَعَذَر الُ فيِه ِايَل انِب آَدمَ ِستّوَن َسنًَة.  لعُمُر الَّ )326( َو قاَل: اَْ

ِ َمغولٌب. ّ * َو الغالُِب ِبلشَّ )327( َو قاَل : ما َظِفَر مَن َظِفَر ااِلث مُ بِهِِ

)328( َو قاَل : ِانَّ اَل ُسبحانَه} فََرَض يف ماِل االَغِناءَ اوَقاَت 
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الُفَقراِء :فَما جاَع فَق ريٌ  ِااّل ِبا مُتَِّع بِهِِ َغِنٌّ* َو الُ تَعايلّْ سائُِلُم َعن 

ّْلَِك . ذ
دِق بِهِِ . )329( َو قاَل : اَْاِلستِغناءُ َعِن العُذرِ ازََعُّ مَِن الّصِ

)330( َو قاَل : اَقَلُّ ما يَلَزمُُك  ِلِ ااَّل تَستَعنيوا نِبِعَِمهِِ َعّْ َمعاصيِه. 

)331( َو قاَل : ِانَّ اَل ُسبحانَه} َجعََل الّطاَعَة َغنَمَة االَكياِس 

ِعنَد تَفريِط العََجَِة .
 . لطاُن َوزََعُة اِل يف اَرِضهِِ )332( َو قاَل : اَْلسُّ

* َو ُحزنُه}  ل ُمؤمُِن بُِشه} يف َوجِههِِ  )333( َو قاَل في صفی المؤمن: اَْ

الّرِفعََة*  يَكَرهُ  نَفًسا.  َش ٍء  اَذَلُّ  َو  َصرًا*  َش ٍء  اَوَسُع   * قَلِبهِِ يف 

 

َمشغوٌل  َصمتُه}*  كَثٌر  َهمُّه}*  بَعيٌد  ُّه}*  مَغ َطويٌل  معََة.  السُّ يَشنَاُ  َو 
* َسُل الخَليَقِة*  َّتِهِِ * َضننٌي ِبَل تِهِِ َوقتُه}. َشكورٌ َصبورٌ* َمغمورٌ بِِفكَر

 

ِل* َو ُهَو اَذَلُّ مَِن العَبِد .  ُ العَريكَِة. نَفُسه} اَصَلُ مَِن الصَّ لنَّيِ
)334( َو قاَل: لَو َراَي العَبُد االََجَل َو َمصريَه}* اَلَبغََض االَمََل 

َو ُغوَره} .
)335( َو قاَل: لُِكِّ امٍِئ يف مالِهِِ َشرياكِن: اَْلوارُِث َو الَحواِدُث.

ّْ يَعَِد. )336( َو قاَل: اَْملَسؤوُل ُحرٌّ َحّ

)337( َو قاَل : اَْدّلاعي باِل َعٍَل اَكلّرايم باِل َوَتٍ .

َيَفُع  َوال  َمسموٌع*  َو  مَطبوٌع  ِعلماِن:  لِعلمُ  اَْ  : قاَل  َو   )338(

املَسموُع ِاذا لَم يَكُِن املَطبوُع .
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َوِل: يُِقُل ِبِقباهِلا* َو يَذَهُ  )339( َو قاَل: َصواُب الرَّأِي ِبدلُّ

بَِذهاِبا .
 . كُر زيَُة الِغنّْ لعَفاُف زيَُة الَفقِر* َو الشُّ )340( َو قاَل : اَْ

َعَ  الَجورِ  َيِم  مِن  اََشدُّ  الّظالــِِم  َعَ  العَدِل  َيمُ   : قاَل  َو   )341(

ال َمظولِم.
لِغَن االَكَبُ اليَأُس َعّا يف اَيِدي النّاس. )342( َو قاَل : اَْ

»ُكُّ  ُ وَّةٌ* َو  ُ َمبل اِئ : اَْالَقاويُل َمفوَظٌة* َو السَّ قاَل  َو   )343(

مِن  ِااّل  َمدخولوَن  َمنقوصوَن  النّاُس  َو   *» َرهنيٌَة  كََسبَت  ِبا  نَفٍس 
َعَصَم الُ؛ سائُِلُم مُتَعَنٌِّت* َو ُمبيُُهم مُتََكٌِّف* ياَكُد اَفَضُلُم َرأًي 
خُط* َو ياَكُد اَصلَُبُم وعًدا َتكَُؤهُ  َيُدُّه} َعن فَضِل َرأيِِه الّرِضّْ َو السُّ

َمُة الواِحَدةُ . َّحَظُة* َو تَستَحيُلُ الَكِ ال
َّقُوا اَل* فـََكم  ت )344( َو قاَل :َمعاِشَ النّاِس )اَْملُسِلمنَي(* اِْ

َسوَف  ما  جاِمٍع  َو  يَسكُنُه}  ال  ما  بٍن  َو  َيلُغُه}*  ال  ما  مَُؤّمٍِل  مِن 
} مِن بِطٍل َجَعَه}* َو مِن َحّقٍ َمنَعَه}* اَصابَه} َحرامًا*  يَ تُكُه}* َو لَعَلَّ
قَد  الِهًفا*  آِسًفا   * َربِّهِِ َعّْ  قَِدمَ  َو   * وِبِزرِهِِ فَباءَ  آاثمًا  بِهِِ  َ َمَل  احت َو 

ّْلَِك ُهَو الخُساُن املُبنُي .«  ِِّخَرَة ذ ينا َو اال »َخِسَ ادلُّ
رُ ال َمعاص . )345( َو قاَل  : مَِن الِعصَمِة تَعَذُّ

ؤاُل* فَانُظر ِعنَد  )346( َو قاَل : ماءُ َوجِهَك جاِمٌد يُقِطُرهُ السُّ

مَن تُقِطُره} .
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َّقصريُ  اءُ ِبـَك َثَ مَِن ااِلستِحقاِق َملٌَق* َو الت لثَّ )347( َو قاَل : اَْ

َعِن ااِلستِحقاِق ِعيٌّ اَو َحَسٌد. 
نِب َما اسَتاَن بِهِِ صاِحبُه}.  )348( َو قاَل :  اََشدُّ الُّ

 * )349( َو قاَل : مَن نََظَر يف َعيِب نَفِسِه اشتَغََل َعن َعيِب َغريِهِِ

البَِغ  َسيَف  َسلَّ  مَن  َو  فاتَه}*  ما  َعّْ  يزَحَن  لَم  اِل  ِبِزِق  َرِضَ  مَن  َو 
َُّجَج  ال اقتَحََم  مَِن  َو  َعِطَب*  اَْالُموَر  )اكيََد(  اكبََد  مَن  َو   * بِهِِ قُتَِل 
كَثَُر  كاَلمُه}   َ كَُث مَن  َو  َِم*  اتُّ الّسوِء  َمداِخَل  َدَخَل  مَن  َو  َغَِق* 
َ خََطُؤه} قَلَّ َحياُؤه}* َومَن قَلَّ َحياُؤه} قَلَّ َوَرُعه}*  خََطُؤه}* َو مَن كَُث
َو مَن قَلَّ َوَرُعه} ماَت قَلبُه}* َو مَن ماَت قَلبُه} َدَخَل النّاَر* َو مَن نََظَر 
االمَحَُق  فَذّْلَِك   * لِنَفِسهِِ َرِضهَيا  ُ مَّ  ث فَاَنـَكَرها*  النّاِس  ُعيوِب  يف 
. َو النَقاَعُة ماٌل ال َيَفُد. َو مَن اـَك َثَ مِن ِذكِر املَوِت َرِضَ  بِعَنيِهِِ
ينا ِبليَسريِ* َو مَن َعِلَم اَنَّ كاَلَمه} مِن َعَِلِِ قَلَّ كاَلمُه} ِااّل فميا  مَِن ادلُّ

يَعنِه. 
لِِم مَِن الّرِجاِل ثاَلُث َعالماٍت: يَظِلمُ مَن َفقَه}  )350( َو قاَل: ِلّ

لََمَة . ِبل َمعِصيَِة* َو مَن دونَه} ِبلغَلَبَِة* َو يُظاِهُر الَقومَ الظَّ
ِة تَكوُن الَفرَجُة* َو ِعنَد تَضايُِق  دَّ )351( َو قاَل  :ِعنَد َتاِه الّشِ

َحلَِق الباَلِء يَكوُن الرَّخاءُ. 
ِبَهِلَك  ُشغُِلَك  اَكَثَ  َتعَلَنَّ  ال  اَصحابه:  لبعض    قاَل  َو   )352(

َك اَوِلءَ اِل* فَاِنَّ اَل ال يُضيُع  َك؛ فَاِن يَكُن اَهلَُك َو َودَلُ َو َودَلِ
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اَولِياءَه}* َو ِان يَكونا اَعداءَ اِل* فَما َهمَُّك َو ُشغُلَُك ِبَعداِء اِل@

لعَيِب اَن تَعيَب ما فيَك ِمثُل}.  ُ (اَْ )353( َو قاَل: اـَك َبُ )اَكَث
)354( و ه نَا بحضرته رجل رجال بغالم ولد له فقال له: لِيهنِئَك الفاِرُس؛ 

رَِك لََك يِف  * َو وب ِّْكن قُل: َشكَرَت الواِهَ ّْلَِك َول َفقاَل : ال تَُقل ذ

ه}* َو رُزِقَت ِبَّه} . ال َموهوِب* َو بَلََغ اَُشدَّ
الَورُِق  اَطلَعَِت   : َفقاَل  فخًما  بناء  عماله  من  رجل  بني  و   )355(

 . رُؤوَسا@ ِانَّ الِباءَ يَِصُف لََك الِغنّْ
)356( و قيل له  لو سدَّ علي رجٍل باُب بيته، و ُتِرَك فيه، من اين کان 

ياتيه رزقه. َفقاَل : مِن َحيُث يَأتِه اََجُل}. 

ا االََم لَيَس  َ ي قوًما عن ميت مات لهم َفقاَل  : ِانَّ هّْ )357( َو َعزاّ

يُسافُِر*  ا  هّْ صاِحبُُك  اكَن  َوقَد   * اتنَهّْ ِالَيـكُُم  َوال  بََداَ*  لَُك 
(* فَاِن قَِدمَ َعلَيُك َو ِااّل قَِدمُت  )َسَفراتِهِِ فَعُّدوهُ يف بَعِض اَسفارِهِِ 

َعلَيِه. 
َوِجلنَي*كَما  النِّعَمِة  مَِن  الُ   ُ لرَِيَُك النّاُس  َا  اهَيُّ  : قاَل  َو   )358(

َيَ  فَلَم  يَِدهِِ  ذاِت  يف  َعلَيِه  َع  ُوّسِ مَن  َّه}  ِان فَِرقنَي@  النِّقَمِة  مَِن  َياُك 
ّْلَِك استِدراًجا فََقد اَمَِن َموفًا* َو مَن ُضّيَِق َعلَيِه يف ذاِت يَِدهِِ  ذ

 

ّْلَِك اخِتارًا فََقد َضيََّع َمأمواًل.  فَلَم َيَ ذ
لرَّغبَِة اَقِصوا* فَاِنَّ ال ُمعَّرَِج  )359( َو قاَل : اي اََسي )اَساَري(اَْ

ا النّاُس*  َ ينا ال َيوُعه} ِمنا ِااّل َصيُف ايَناِب الِحاثِن. اَيُّ َعَ ادلُّ
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َّوا مِن اَنُفِسُك تَأديَها* َو اعِدلوا ِبا َعن َضاَوِة عاداِتا.  َتَل

َمٍة َخَرَجت مِن اََحٍد سوءًا* َو اتََن  َّ بَِكِ )360( َو قاَل  :ال تَُظنَّ

َ َماًل.  ُد هَلا يِف الخرَيِ ُمت َتِ
ِ َمساَلَِة   )361( َو قاَل: ِاذا اكتَن لََك ِايَل اِل ُسبحانَه} حاَجٌة فَابَدأ ب

اَن  مِن  اَكَرمُ  اَل  فَاِنَّ  حاَجتََك؛  َسل  ثُمَّ    * َرسولِهِِ  َعّْ  الِة  الصَّ
 . يُساََل حاَجتنَِي* فَيَقِضَ ِاحداُهما َو يَ منََع االُخريّْ

)362( َو قاَل :مَن َضنَّ بِِعرِضهِِ فَليََدِع املِراءَ. 

)363( َو قاَل  :مَِن اخُلِق املُعاِجَلُ قَبَل ااِلماكِن* َو االاَنةُ بَعَد 

الُفرَصِة .
ي قَد اكَن لََك ُشغٌُل. )364( َو قاَل :ال تَساَل َعّا ال يَكوُن* فيَِف الَّ

انِصٌح؛  مُنِذرٌ  ااِلعِتارُ  َو  صافِيٌَة*  ِمآةٌ  لِفكُر  اَْ  : قاَل  َو   )365( 

َُك ما كَِرتَهه} لِغرَيَِك.  َو كيَفّْ اََدًب لِنَفِسَك َتَنُّ
َل؛ َو الِعلمُ  لِعلمُ َمقروٌن ِبلعََمِل؛ فََمن َعِلَم َعِ )366( َو قاَل  :اَْ

هَيتُِف ِبلعََمِل* فَاِن اَجابَه} َو ِاالَّ ارَتََل َعنهُ. 
وا  ينا ُحطامٌ موبٌِئ* فَتََجنَّ َا النّاُس* َمتاُع ادلُّ )367( َو قاَل  :اياهَيُّ

َثَوِتا  مِن  اَزكّْ  بُلغَُتا  َو  ُطَمأنينَِتا*  مِن  اَحظّْ  قُلعَُتا  َمعاهُ@ 
َعنا  َغِنَ  مَن  اُعنَي  َو  ِبلفاقَِة*  ِمنا  مُكِثٍ  َعّْ  ُحِكَ  )اَثاِثا(. 
ِبلّراَحِة)ِبلرَّمحَِة( . مَن راقَه} زِبُِجها اَعَقَت انِظَريِه كََمًها* َومَِن 
عََف ِبا َماَلَت َضمريَه} اَشجااًن* هَلُنَّ َرقٌص َعّْ ُسَويداِء  استَشعََر الشَّ
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ّْ يُؤَخَذ بِكََظِمهِِ فَيُليقّْ  ُنُه}* كَذّْلَِك َحّ : َهمٌّ يَشغَُل}* َوَغمٌّ يزَح قَلِبهِِ
االِخواِن  َعَ  َو  فَناُؤه}*  اِل  َعَ  ًا  َهنّيِ اَبَراهُ*  مُنَقِطعًا  ِبلَفضاِء* 
ينا بِعَنِي ااِلعِتارِ* َو يَقاُت ِمنا  ا َيُظُر ال ُمؤمُِن ِايَل ادلُّ ِالقاُؤه}؛ َو ِانَّ
ِبَطِن ااِلضِطرارِ* َو يَسَمُع فهيا ِبُذُِن ال َمقِت َو ااِلبغاِض* ِان قيَل 
ِبلنَفاِء@  لَه}  ُحِزَن  ِبلبَقاِء  (لَه}  فُِرَح)فُِرَج  ِان  َو   @ اَكديّْ قيَل  اَثيّْ 

ا َو لَم يَأِتِم َيمٌ فيِه ُيِلسوَن . هّْ
 * طاَعتِهِِ َعّْ  َّواَب  الث َوَضَع  ُسبحانَه}  اَل  ِانَّ   : قاَل  َو   )368( 

*َوِحياَشًة هَلُم ِايلّْ  ايَدةً لِِعباِدهِِ َعن نِقَمتِهِِ * زِ َو الِعقاَب َعّْ َمعِصَيِهِِ
َّتِهِِ . َجن

)369( َو قاَل : يَأت َعَ النّاِس زَماٌن ال َييقّْ فـيِهــم مَِن الُقرآِن 

ةٌ مَِن  ِااّل َرسُه}* َو مَِن ااِلسالِم ِاالَّ اسُه}؛ َو َمساِجُدُه َيَمئٍِذ عاِمَ
* ُساّكُنا َو ُعّارُها َشُّ اَهِل االَرِض* ِمنُم  الِباِء َخراٌب مَِن اهلُديّْ
فهيا* َعنا  َشذَّ  مَن  َيُّدوَن  الخَطئيَُة؛  تَأِوي  ِالهَِيم  َو  الِفنَُة*  ترَخُُج 

 

َحلَفُت  فَب  ُسبحانَه}:  الُ  يَقوُل  ِالهَيا.  َعنا  اَتَخََّر  مَن  يَسووقَن  َو 
فَعََل*  قَد  َو  َحرياَن*  فهيا  الَحلميَ  َ تُُك  ت فنِتًَة  اُولّْئَِك  َعّْ  اَلَبعَنَثَّ 

 

َو حَنُن نَستَقُل اَل َعثََة الغَفَلِ .
ا  َ )370( و روي انه  َقلَّما اعتدل به المنبر ااِل قال امام الخطبی: اَيُّ

ُسًدي  ُتَِك  َوال  فَيَُلَو*  َعَبًا  اُمٌؤ  خُِلَق  فَما  اَل*  َّقُوا  ت اِْ النّاُس* 
ََّحها  قَب َّت  ال ِِّخَرِة  اال مَِن  ِبَلٍَف  لَه}  نَت  َتَسَّ َّت  ال ُديناهُ  ما  َو  فَيَلغَُو* 
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تِهِِ  ينا ِبَعّْ ِهمَّ ي َظِفَر مَِن ادلُّ ََّظِر ِعنَده}* َو َما ال َمغرورُ الَّ سوءُ الن

ِِّخَرِة ِبَدنّْ ُسَمتِهِِ . ي َظِفَر مَِن اال َِّخِر الَّ اَكال
 * َّقويّْ  )371( َو قاَل : ال َشََف اَعّْ مَِن ااِلسالِم* َوال زِعَّ ازََعُّ مَِن الت

َّوبَِة* َوال كزَنَ  َوال َمعِقَل اَحَسُن مَِن الَوَرِع* َوال َشيفَع اجَنَُح مَِن الت

 

اَغنّْ مَِن النَقاَعِة* َوال ماَل اَذَهُ ِلفاقَِة مَِن الّرِضّْ ِبلقوِت؛ َو مَِن 

 

َعِة؛  اقتََصَ َعّْ بُلغَِة الكَفاِف فََقِد اتنََظَم الّراَحَة* َو َتَوَّاَ خَفَض ادلَّ

 

الِكبُ  َو  احِلُص  َو  َّعَِب*  الت مَِطيَُّة  َو  ََّصِب*  الن ِمفاُح  الرَّغبَُة  َو 
ُّ جاِمُع َمساِوِئ العُيوِب.  ََّقحُِّم يِف الُّنِب* َو الشَّ َوالَحَسُد َدواٍع ِايَل الت
االنصاري: اي جاِبُ* وِقامُ ادّلنِي  اهلل  عبد  بن  لجابر   قاَل َو   )372(

ينا ِبَربَعٍَة :عالٍِم مُستَعِمٍل ِعلَمه}* َو جاِهٍل ال يَستَنِكُف اَن  َو ادلُّ
* َو فَق ريٍ ال يَبيُع آِخَرتَه} بُِديناهُ؛  ِ َمعروفِهِِ ََّم* َوَجواٍد ال َيخَُل ب َيَعَل
َبَِل  ِاذا  َو  ََّم*  َيَعَل اَن  الجاِهُل  استَنكََف  ِعلَمهُ  العالِمُ  َضيََّع  فَاِذا 
ِ َمعروفِهِِ بَع الَفق ريُ آِخَرتَه} بُِديناهُ. اي جاِبُ* مَن كَُثَت نِعَمُ  الغَِنُّ ب
ُ فهيا  اِل َعلَيِه كَُثَت َحوائُِج النّاِس ِالَيِه* فََمن قامَ ِلِ فهيا ِبا َيِ
ِلزَّواِل  َعََّضها   ُ َيِ ِبا  فهيا  يَُقم  لَم  َومَن  البَقاِء*  َو  ِ لَّواِم  ل َعََّضها 

َو النَفاِء .
)373( و روي ابن جرير الطبري في تاريخه عن عبد الرحمن بن ابي 
انه قال  الفقيه ـ و کان ممن خرج لقتال الحجاج مع ابن ااَلشعث ـ  ليلي 

فيما کان يحض به الناّاس علي الجهاد: اِني سمعت عليا رفع اهلل درجته في 

 الصالحين و اثابه ثواب الشهداء و الصديقين، يقول يوم لقينا اهل الشام : 
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يُدعيّْ  مُنكًَرا  َو  بِهِِ  يُعَمُل  ُعدوااًن  ّْي  َرا مَن  َّه}  ِان ال ُمؤِمنوَن*  َا  اهَيُّ
ِالَيِه* فَاَنـَكَره} بَِقلِبهِِ فََقد َسِلَم َو َبَِئ؛ َو مَن اَنكََره} بِِلسانِهِِ فََقد 
يِف لِتَكوَن َكَِمُة  ؛ َو مَن اَنكََره} ِبلسَّ اُِجَر* َو ُهَو اَفَضُل مِن صاِحِبهِِ
اَصاَب  ي  الَّ لَِك  فَذّْ  * فيلّْ السُّ ِهَ  الّظامِلنَي  َكَِمُة  َو  العُليا  ِهَ  اِل 

* َو قامَ َعَ الطَّريِق* َو َنََّر يف قَلِبِه اليَقنُي.  َسبيَل اهلُديّْ
)374( و في کالم آخر له يجري هذا المجري: فَِمنُمُ ال ُمنـِكُر  ِلُمنكَِر 

ِمنُمُ  َو  الخرَيِ؛  لِِخصاِل  املُستَكِمُل  فَذّْلَِك   * قَلِبهِِ َو  لِسانِهِِ  َو  ِبَِدهِِ 
ٌك ِبَصلَتنَِي  َ َمّسِ * فَذّْلَِك مُت َو التّارُِك ِبَِدهِِ َو قَلِبهِِ  ال ُمنِكُر بِِلسانِهِِ 
 * بَِقلِبهِِ ال ُمنـِكُر  ِمنُمُ  ؛َو  َخصَلً  ٌع  مَُضـّيِ َو  الخرَيِ  ِخصاِل  مِن 

 

مَِن  الخَصلَتنَِي  اََشَف  َضيََّع  ي  الَّ فَذّْلَِك   * لِسانِهِِ َو  ِبَِدهِِ  التّارُِك  َو 
بِِلسانِهِِ  ال ُمنكَِر  ناكرِ  اِلِ اترٌِك  ِمنُم  َو  وِباِحَدةٍ؛  َك  َ َمسَّ ت َو  َّالِث*  الث
ُّها َو الِجهاُد  لَِك َمّيُِت االَحياِء. َو ما اَعاُل الِبِّ ُك * فَذّْ َو قَلِبهِِ َو يَِدهِِ
ال ُمنكَِر*  َعِن  َِّه  الن َو  ِبل َمعروِف  االَمِ  ِعنَد  اِل*  َسبيِل  يف 
َعِن  ََّه  الن َو  ِبملَعروِف  االََم  ِانَّ  َو  ؛  ٍّ ليُّجِ برَحٍ  يف  ِااّلـَكنَفثٍَة 
مِن  اَفَضُل  َو  رِزٍق*  مِن  َيُقصاِن  َوال  اََجٍل*  مِن  يَُقّرِبِن  ال  املُنكَِر 

 . ِِ َكَِمُة َعدٍل ِعنَد ِاماٍم جاِئٍ ّْلَِك ـكُ ّلِ ذ
ُل  اَوَّ  يقوُل:  اَميرالمؤمنين  ُجَحيَفَی قاَل: سمعت  اَبي  )375( و عن 

ُ مَّ  ث ِبَلِسنَتُِك   َّ ُث ِبَيديُك*  الِجهاُد  الِجهاِد  مَِن  َعلَيِه  تُغلَبوَن  ما 
 * قُِلَ مُنكًَرا  ُيِكر  لَم  َو  َمعروفًا  بَِقلِبهِِ  يَعِرف  لَم  فََمن  بُِقولبُِك؛ 
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فَُجِعَل اَعالهُ اَسَفَل} َو اَسَفَل} اَعالهُ. 

)376( َو قاَل : ِانَّ الَحقَّ ثَقٌل َمي ءٌ َو ِانَّ الباِطَل َخيفٌف َويب ءٌ .

ِه االُمَِّة َعذاَب اِل لَِقولِهِِ  ِ )377( َو قاَل : ال تَأَمَنَّ َعّْ َخريِ هّْ

 ِ لَِشّ َتاََسنَّ  َوال   » الخاِسوَن  الَقومُ  ِاالَّ  اِل  َمكَر  يَأمَُن  »فاَل   : تَعايلّْ
َّه} ال َياَُس مِن َروِح اِل ِاالَّ  :»ِان ِه االُمَِّة مِن َروِح اِل لَِقولِهِِ تَعايلّْ ِ هّْ

الَقومُ الاكفِروَن « .
)378( َو قاَل  :اَْبُلُل جاِمٌع ل َِمساِوِئ العُيوِب* َو ُهَو زِمامٌ يُقاُد 

ِ سوٍء. 
بِهِِ ِايلّْ ُكّ

رِزٌق  َو  تَطلُبُه}*  رِزٌق  رِزقاِن:  لّرِزُق  اَْ آَدمَ*  اَينَب   : قاَل  َو   )379(

َيِمَك@   ِّ َه َعّْ  َسنَتَِك   َّ َه َتِمل  فاَل  ااَتَك.  تَأتِهِِ  لَم  فَاِن  يَطلُبَُك* 
نَُة مِن ُعِرَك فَاِنَّ اَل تَعايلّْ  ؛ فَاِن تَكُِن السَّ كَفاَك ُكُّ َيٍم عّْ ما فيهِِ
مِن  نَُة  السَّ تَكُِن  لَم  ِان  َو  لََك؛  قََسَم  ما  َجديٍد  َغٍد   ِ

ُكّ يف  َسيُؤتَك 
رِزقَِك  ِايلّْ  يَسِبَقَك  لَن  َو  لََك؟  لَيَس  فميا  ِبهَلّمِ  تَصنَُع  فَما  ُعُِرَك 
َر لََك.  طالٌِب* َو لَن يَغِلبََك َعلَيِه غالٌِب* َو لَن ُيِطَئ َعنَك ما قَد قُّدِ

 

اوضح  هاهنا  انه  اال  الباب  هذا  من  تقدم  فيما  الكالم  هذا  مضي  قد   و 

و اشرح فلذلك کررناه علي القاعدی المقرری في اول الكتاب .

* َو َمغبوٍط  ِ ُمستَدِبِهِِ )380( َو قاَل : رُبَّ مُستَِقٍل َيمًا لَيَس ب

ِل لَيِلِِ قاَمت وَباكيِه يف آِخِرهِِ.  يف اَوَّ
؛ فَاِذا تََكَّمَت   )381( َو قاَل : اَْلـَكالمُ يف َواثقَِك ما لَم َتََكَّم بِهِِ
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َورِقََك*  َو  َك  ذبََهَ تزَخُُن  كَما  لِسانََك  فَاخُزن   * َواثقِهِِ يف  ِصَت  بِهِِ 

فَُربَّ َكَِمِة َسلَبَت نِعَمًة َو َجلَبَت نِقَمًة. 
قاَل: ال تَُقل ما ال تَعلَمُ*  بَل ال تَُقل ُكَّ ما تَعلَمُ* فَاِنَّ  َو   )382(

َيمَ  َعلَيَك  ِبا  َيتَجُّ  فَرائَِض  ا  ـكُ ّلِ َجوارِِحَك  َعّْ  فََرَض  اَل 
الِقاَمِة.

حَذر اَن َياَك الُ ِعنَد َمعِصَيِهِِ َو يَفِقَدَك  )383( َو قاَل : اِْ

طاَعِة  َعّْ  فَاوقَ  وَقتَي  ِاذا  َو  الخاِسرنَي*  مَِن  فَتَكوَن   * طاَعتِهِِ ِعنَد 
اِل* َو ِاذا َضعُفَت فَاضعُف َعن َمعِصيَِة اِل. 

َجهٌل*  ِمنا  تُعانِيُ  ما  َمَع  ينا  ادلُّ ِايَل  لرُّكوُن  اَْ  : قاَل  َو   )384(

َغبٌ*  َعلَيِه  َّواِب  ِبلث َوثِقَت  ِاذا  العََمِل  ُحسِن  ىف  َّقصريُ  الت َو 

 

ِ اََحٍد قَبَل ااِلخِتارِ لَه} َعجٌ .
َمأنينَُة ِايلّْ ُكّ َو الطُّ

فهيا*  ِااّل  يُعيصّْ  ال  َّه}  اَن اِل  َعَ  ينا  ادلُّ َهواِن  مِن   :قاَل َو   )385(

ِ َتكِها . َوال ُياُل ما ِعنَده} ِااّل ب
 )386( َو قاَل : مَن َطَلَ َشئيًا انلَه} اَو بَعَضه} .

ٍ بَعَدهُ  بَِشّ : ما َخريٌ ِبرَيٍ بَعَدهُ اّلرُ* َو ما َشٌّ   قاَل  َو   )387(

النّارِ  دوَن  باَلٍء  ُكُّ  َو  َمقورٌ*  فَُهَو  َِّة  الَجن دوَن  نَعي ٍم  َوُكُّ  َُّة؛  الَجن
عافِيٌَة .

الفاقَِة  مَِن  اََشدُّ  َو  الفاقََة*  الباَلِء  مَِن  ِانَّ  َو  ااَل   : قاَل  َو   )388(

ُض الَقِل. ااَل َو ِانَّ مِن  ِض البََدِن َمَ ُض البََدِن* َو اََشدُّ مِن َمَ َمَ
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حِصَِّة البََدِن تَقَوي الَقِل.

)389( َو قاَل : مَن اَبَطاَ بِهِِ َعَُل} لَم يُسِع بِهِِ نََسبُه}. َو في روايی 

 . اُخري: مَن فاتَه} َحَسُب نَفِسهِِ لَم َيَفعهُ َحَسُب آبئِهِِ

َّه}*  )390( َو قاَل: ِلُمؤمِِن ثاَلُث ساعاٍت: فَساَعٌة ُياج فهيا َرب

ِتا فميا َيِلُّ  َو ساَعٌة َيُمُّ َمعاَشه}* َو ساَعٌة ُيَيّل بنََي نَفِسهِِ َو بنََي َلَّ
مٍَّة  َمَ ثاَلٍث:  يف  ِااّل  شاِخًصا  يَكوَن  اَن  ِلعاقِِل  لَيَس  َو  َيُمُل.  َو 

ٍَّم . ةٍ يف َغريِ مُرَح مِلَعاٍش* اَو خُطَوةٍ يف َمعاٍد* اَو َلَّ
َك الُ وَعراِتا* َوال تَغُفل  ينا ُيَّصِ زَه يِف ادلُّ )391( َو قاَل : اِْ

ِ َمغفوٍل َعنَك.  فَلَسَت ب
)392( َو قاَل: تََكَّموا تُعَرفا فَاِنَّ ال َمرءَ َمبوءٌ َتَ لِسانِهِِ . 

ينا ما ااَتَك* َو َتَلَّ َعّا َتيَّلّْ َعنَك؛ فَاِن  )393( َو قاَل: خُذ مَِن ادلُّ

اتََن لَم تَفعَل فَاَِجل يِف الطََّلِ .
)394( َو قاَل : رُبَّ وَقٍل اَنَفُذ مِن َصوٍل. 

)395( َو قاَل :ُكُّ مُقََصٍ َعلَيِه اكٍف. 

ُل@ َو مَن  ََّوسُّ ُُّل َو اَل الت ََّقل َُّة@ َو الت يِن َُّة َواَل ادلَّ ل َمِن  )396( َو قاَل : اَْ

* َو َيمٌ  هُر َيماِن : َيمٌ َلَ لــَم يُعَط قائ ًِما؛ َو ادلَّ لَم يُعَط قاِعًدا 
َعلَيَك؛ فَاِذا اكَن لََك فاَل َتَطر* َو ِاذا اكَن َعلَيَك فَاصِب .

)397( َو قاَل : نِعَم الّطيُب املِسُك* َخيفٌف َمِمُل}* َعِطرٌ ريُه}.

ََك* َواحُطط كِبََك* َواذكُر قَبََك. )398( َو قاَل : َضع فرَخ
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: ِانَّ ِلَودَلِ َعَ الوادِلِ َحقًّا* َو ِانَّ ِلوادِلِ َعَ الَودَلِ  قاَل  َو   )399(

َمعِصيَِة  يف  ِااّل  َش ٍء   ِ
ُكّ يف  يُطيعَه}  اَن  الَودَلِ  َعَ  الوادِلِ  فََحقُّ  َحقًّا؛ 

َن اََدبَه}*  َن اسَه} َو ُيَّسِ اِل ُسبحانَه}؛ َو َحقُّ الَودَلِ َعَ الوادِلِ اَن ُيَّسِ
َِّمهُ الُقرآَن.  َو يُعَل

* َو الَفأُل  ُ َحقٌّ رح * َو الّسِ * َو الرُّيقّْ َحقٌّ لعَنُي َحقٌّ )400( َو قاَل  : اَْ

الّطيُب  َو   * ِبَّقٍ لَيَست  العَدويّْ  َو   * ِبَّقٍ لَيَست  رَيَةُ  الطَّ َو   * َحقٌّ
الخرَُضِة  ِايَل  ََّظُر  الن َو  نَُشةٌ*  الرُّكوُب  َو  نَُشةٌ*  العََسُل  َو  نَُشةٌ* 

نَُشةٌ. 
مِن  اَمٌن  االَخقِِهم  يف  لنّاِس  اَْ )مُفاَرقَُة(  مُقاَربَُة   : قاَل  َو   )401(

م . َغاِئِلِ
)402( َو قال  لبعض مخاطبيه و قد تكلم بكلمی يستصغر مثله عن 

رَت َسقًا . )والشكير هاهنا: اول  قوله مثلها: لَقَد ِطرَت َشكريًا* َو َهَ

ما ينبت من ريش الطائر قبل ان يقوي و يستحصف. و السقب: الصغير 

من االبل، و ال يهدر اال بعد ان يستفحل.( 

)403( َو قاَل : مَن اَوَماَ ِايلّْ مُتَفاِوٍت َخَذلَتهُ الِحيَُل .

ََّة ِااّل ِبِل«:   )404( َو قاَل : و قد سئل عن معني قولهم: »ال َحوَل َو ال وُق

َـّكَنا  َّـَكنا؛ فََمتّْ َمل ِااّن ال َنِلُك َمَع اِل َشئيًا* َوال َنِلُك ِااّل ما َمل
َّنَفا* َو َمتّْ اََخَذه} ِمنّا َوَضَع تَكيَفه} َعنّا.  ما ُهَو اَملَُك بِهِِ ِمنّا َك

)405( َو قاَل لعمار بن ياسر؛ و قد سمعه يراجع المغيری بن شعبی 
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ينا*  ِااّل ما قاَربَه} مَِن ادلُّ لَم يَأخُذ مَِن ادّلنِي  َّه}  *فَاِن  کالًما: َدعهُ اي َعّارُ 

. ُباِت عاِذرًا لَِسَقطاتِهِِ َو َعّْ َعٍد لَبََس َعّْ نَفِسهِِ لـَِيجعََل الشُّ
)406( َو قاَل : ما اَحَسَن َتاُضَع االَغِناِء ِلُفَقراِء َطلَبًا مِلا ِعنَد 

اِل@ َو اَحَسُن ِمنهُ تهُ الُفَقراِء َعَ االَغِناِء اتـِّكااًل َعَ اِل. 
)407( َو قاَل : َما استَوَدَع الُ  اَماً َعقاًل ِاالَّ استَنَقَذه} بِهِِ َيمًا ما. 

َعه} . )408( َو قاَل : مَن صاَرَع الَحقَّ َصَ

لَقُل مُصَحُف البََصِ . )409( َو قاَل : اَْ

ُّيقّْ َرئيُس االالَخِق . لت )410( َو قاَل : اَْ

)411( َو قاَل : ال َتعَلَنَّ ذََرَب لِسانَِك َعّْ مَن اَنَطَقَك* َو باَلَغَة 

َدَك . وَقلَِك َعّْ مَن َسدَّ
)412( َو قاَل :كَفاَك اََدًب لِنَفِسَك اجنِتاُب ما تَكَرُهه} مِن َغريَِك.

)413( َو قاَل : مَن َصَبَ َصبَ االَحرارِ * َو ِااّل َسال ُسوُلَّ االمَغارِ.

)414( و في خبر آخر انه  قال لالشعث بن قيس معزيا. عن ابن له : 

ِان َصَبَت َصبَ االـَكارِِم * َو ِااّل َسوَلَت ُسوُلَّ الَباِئِ .
َ ُمرُّ* ِانَّ اَل تَعايلّْ   )415( َو قاَل  في صفی الدنيا: تَُغرُّ َو ترَُضُّ َو ت

ينا  ادلُّ اَهَل  ِانَّ  َو   * اِلَعدائِهِِ ِعقاًب  َوال   * اِلَولِيائِهِِ ثَواًب  َيَضها  لَم 
كََركٍب بَينا ُه َحوّلا ِاذ صاَح ِبِم سائُِقُهم فَارَتوَلا. 

مَِن  َشئيًا  َوراءََك  َِّفنَّ  ُتَل ال   :الحسن البنه    قاَل  َو   )416(

بِطاَعِة  فيِه  َل  َعِ َرُجٌل  ِاّما  َرُجلنَِي:  اِلََحِد  ُِّفه}  ُتَل ََّك  فَاِن ينا*  ادلُّ
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ِ َمعِصيَِة اِل فََشيِقَ  َل فيِه ب * َو ِاّما َرُجٌل َعِ اِل فََسِعَد ِبا َشقَت بِهِِ
نِي  َ هّْ اََحُد  لَيَس  َو   * َمعِصَيِهِِ َعّْ  لَه}  وَعاًن  فَكُنَت  لَه}؛  َجَعَت  ِ ما  ب
َحقًقا اَن تُؤِثَه} َعّْ نَفِسَك. و يروي هذا الكالم علي وجه آخر و هو: 

 

ينا قَد اكَن لَه} اَهٌل قَبلََك* َو ُهَو  ي يف يَِدَك مَِن ادلُّ اَّما بَعُد* فَاِنَّ الَّ
َرُجٍل  َرُجلنَِي:  اِلََحِد  جاِمٌع  اتََن  ا  ِانَّ َو  بَعَدَك*  اَهٍل  ِايلّْ  صاِئٌ 
َل  َعِ َرُجٍل  اَو  ؛  بِهِِ َشقَت  ِبا  فََسِعَد  اِل  بِطاَعِة  َجَعتَه}  فميا  َل  َعِ
نِي اَهاًل اَن  َ ِ َمعِصيَِة اِل فََشقَت ِبا َجَعَت لَه}* َو لَيَس اََحُد هّْ فيِه ب
تُؤِثَه} َعّْ نَفِسَك* َو ال اَن َتِمَل لَه} َعّْ َظهِرَك* فَارُج مِلَن َمضّْ 

ِ َمن بيَِقَ رِزَق اِل . َرمحََة اِل* َو ل
تَك اُمَُّك* اَتَدري   )417( َو قاَل  لقائل قاَل بحضرته: »اَسَتغفُِر اهللَ«: ثَِكَ

َعّْ  واقٌِع   ٌ امس ُهَو  َو   * َ ِّ الِعّلِ َدَرَجُة  اَْاِلستِغفارُ  ااِلستِغفارُ؟  َما 
* َو الثّاِن العَزمُ َعّْ َتِك العَوِد  ََّدمُ َعّْ ما َمضّْ هُلَا الن َِّة َمعاٍن: اَوَّ ِست
ّْ تَليَق اَل  ِالَيِه اَبًَدا* َو الثّالُِث اَن ـتَُؤّدَِي ِايَل املَخولقنَي ُحقوقَُهم َحّ
ِ فَريَضٍة َعلَيَك 

اَملََس لَيَس َعلَيَك َتِعٌَة* َو الّراِبُ اَن تَعِمَد ِايلّْ ُكّ
نََبَ  ي  الَّ َّحِم  ال ِايَل  تَعِمَد  اَن  الخاِمُس  َو  َحقَّها*  فَُتَؤّدَِي  َضيَّعَتا 
يَنَشاَ  َو  ِبلعَظِم*  الِجَل  تُلِصَق   ّْ َحّ ِبالَحزاِن*  فَتُذيَه}  حِت  السُّ َعَ 
كَما  الّطاَعِة  اَلََم  الِجسَم  تُذيَق  اَن  الّساِدُس  َو  َجديٌد*  لَحمٌ  بَيَنُما 

ّْلَِك تَقوُل: »اَْستَغِفُر اَل «. اَذَقتَه} َحَوَة املَعِصيَِة؛ فَِعنَد ذ
لِحلمُ َعشريَةٌ . )418( َو قاَل : اَْ
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)419( َو قاَل : ِمسكنُي{انُب آَدمَ َمكتومُ االََجِل* َمكنوُن الِعلَِل* 

قَُة* َو تُننِتُهُ العَرقَُة.  ُة* َو تَقُُلُ الشَّ ِ ُمهُ البَقَّ َمفوُظ العََمِل. تُؤل
)420( و روي انه  کان جالًسا في اصحابه، فمرت بهم امرای جميلی 

ِه الُفحوِل َطواِمُح؛  ِ  فرمقها القوم بابصارهم، فقال  : ِانَّ اَبصاَر هّْ

تُعِجبُه}  اَماَةٍ  ِايَل  اََحُدكــُم  نََظَر  فَاِذا  بَهاِبا*  َسبَُب  ّْلَِك  ذ ِانَّ  َو 
فقال   . ـَكاَماَتِهِِ اَماَةٌ  ِهَ  َّ ما  فَاِن اَهَل}*  )فَليَلِمس(  فَلياُلِمس 
 : رجل من الخوارج: »قاتله اهلل  کافًرا ما افقهه« فوثب القوم ليقتلوه فقال 

ا ُهَو َسبٌّ بَِسّبٍ * اَو َعفٌو َعن ذٍَن. رَُويًدا* ِانَّ
َغّيَِك مِن  لََك ُسبَُل  :كَفاَك مِن َعقِلَك ما اَوَضَح  قاَل  َو   )421(

رُشِدَك. 
فعَوُلا الخرَيَ َو ال َتِقروا ِمنهُ َشئيًا* فَاِنَّ َصغريَه}  )422( َو قاَل : اِْ

كَبريٌ َو قَليَل} كَثٌر* َو ال يَقولَنَّ اََحُدُك: ِانَّ اََحًدا اَويلّْ بِِفعِل الخرَيِ 
ِ اَهاًل* فََمهما َتَكتُوهُ  ّ لَِك. ِانَّ ِلخرَيِ َو الشَّ ِمّن* فَيَكوَن َو اِل كَذّْ

ِمنُما كَفاكُموهُ اَهُل} .
: مَن اَصلََح َسرَيتَه} اَصلََح الُ  َعالنِيَتَه}* َو مَن  قاَل  َو   )423(

اِل  بنََي  َو  بَينَه}  فميا  اَحَسَن  مَن  َو  ُديناهُ*  اََم  الُ   كَفاهُ  دِليِهِِ  َل  َعِ
اَحَسَن الُ  ما بَينَه} َو بنََي النّاِس. 

لِحلمُ ِغطاءٌ ساِتٌ َو العَقُل ُحسامٌ قاِطٌع* فَاسُت  )424( َو قاَل : اَْ

َخلََل خُلُِقَك ِبِلِمَك* َو قاتِل َهواَك بِعَقِلَك .
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ُهمُ الُ  ِبلنِّعَِم مِلَنافِِع الِعباِد*  )425( َو قاَل : ِانَّ ِلِ ِعباًدا َيتَصُّ

هَلا  فـَيُِقرُّها يف اَيدهِيم ما بََذلوها؛ فَاِذا َمنَعوها َنََعها ِمنُم * ثُمَّ َحوَّ
ِايلّْ َغريِِه .

؛ لعافِيَِة َو الِغنّْ  )426( َو قاَل : ال يَنبَغ ِلعَبِد اَن َيَِق ِبَصلَتنَِي: اَْ

ًّا ِاِذ افتََقَر .  بَينا َتاهُ مُعايًف ِاذ َسِقَم* َو بَينا َتاهُ َغِن
َّه} َشاكها ِايَل اِل*  )427( َو قاَل : مَن َشاَك الحاَجَة ِايلّْ مُؤمٍِن* فاََكَن

ا َشاَك اَل.  َو مَن َشاكها ِايلّْ اكفٍِر* فـََكاَنَّ
ا ُهَو عيٌد مِلَن قَِبَل الُ  ِصياَمه}   )428( َو قاَل : في بعض ااَلعياد: ِانَّ

َو َشكََر قِياَمه}* َو ُكُّ َيٍم ال يُعيَص الُ  فيِه فَُهَو عيٌد .
)429( َو قاَل : ِانَّ اَعَظَم الَحَساِت َيمَ الِقاَمِة َحَسةُ َرُجٍل 

كََسَب مااًل يف َغريِ طاَعِة اِل* َفَرِثَه} َرُجٌل فَاَنَفَقه} يف طاَعِة اِل 
ُل بِِه النّاَر . ََّة* َو َدَخَل االَوَّ ُسبحانَه}* فََدَخَل بِِه الَجن

)430( َو قاَل : ِانَّ اَخَسَ النّاِس َصفَقًة* َو اَخيَ َبُم َسعيًا* َرُجٌل 

 * ِاراَدتِهِِ  َعّْ  ال َمقاديُ  تُساِعدهُ  َولَم   * مالِهِِ َطَلِ  يف  بََدنَه}  اَخلََق 
* َو قَِدمَ َعَ اآلِخَرِة بِتَِبعَتِهِِ . تِهِِ ينا ِبََس فرََخََج مَِن ادلُّ

َطَلَ  فََمن   . مَطولٌب  َو  طالٌِب*  رِزقاِن:  لّرِزُق  اَْ  : قاَل  َو   )431(

ّْ يرُخَِجه} َعنا؛ َو مَن َطَلَ اآلِخَرَة َطلتََبهُ  ينا َطلَبَهُ املَوُت* َحّ ادلُّ

 

يِفَ رِزقَه} ِمنا.  ّْ يَستَو ينا َحّ ادلُّ
ينا ِاذا  نَي نََظروا ِايلّْ بِطِن ادلُّ ُ الَّ )432( َوقاَل : ِانَّ اَولِياءَ اِل ُه
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شتَغوَُلا(  نََظَر النّاُس ِايلّْ ظاِهِرها* َو اشتَغوَلا بِآِجِلا ِاذَا اشتَغََل )اِْ
لنّاُس بِعاِجِلا* فَاَماتا ِمنا ما َخشوا اَن مُييَُهم* َو َتَكوا ِمنا ما  اَْ
َّه} َسيَ تُكُُهم * َو َراَُوا استـِكثـاَر َغريِِه ِمنَا استِقالاًل*  ولا اَن َعِ
َو َدَركَُهم هَلا َفاًت؛ اَعداءُ ما سالََم اّلُس* َو َسلمُ ما عاَدي النّاُس؛ 
قاموا؛ بِهِِ  َو  الِكتاُب  قامَ  ــم  ِبِ َو  َعِلموا*  بِهِِ  َو  الِكتاُب  ُعِلَم  ــم  ِبِ

 

ا َفَق )َخوٍف(ما َيجوَن* َوال َموفًا َفَق ما َيافَن. الَيَوَن َمُجوًّ
ِعاِت . ّاِت* َو بَقاءَ التَّ )433( َو قاَل : اُْذكُُروا انِقطاَع ال لَّ

)434(  َو قاَل : اُْخُب تَقِلِِ.
و من الناس من يروي هذا للرسول  و مما يقوي انه من کالم امير 

المؤمنين  ما حكاه ثعلب عن ابن االعرابي. قال المامون: لو ال ان عليا 

قال »اخبر تقله« لقلت: اقلِه َتخُبر. 

كِر َو يُغِلَق  )435( َو قاَل : ما اكَن الُ  لِيَفََح َعّْ َعبٍد بَب الشُّ

عاِء َو يُغِلَق َعنهُ بَب  َعنهُ بَب الّزِايَدِة* َو ال لِيَفََح َعّْ َعبٍد بَب ادلُّ
َّوبَِة َو يُغِلَق َعنهُ بَب ال َمغِفَرِة . ااِلجابَِة* َوال لِيَفََح لِعَبٍد بَب الت

)436( َو قاَل : اَويَل النّاِس ِبلكََرِم مَن ُعِفَت بِِه الِكرامُ .

لعَدُل يََضُع  )437( و سئل : ايهما افضل: العدل او الجود؟ فقاَل : اَْ

سائٌِس  العَدُل  َو  ِجَهِتا*  مِن  يرُخُِجها  الجوُد  َو  َمواِضعَها*  االُموَر 
؛ فَالعَدُل اََشفُُهما َو اَفَضُلُما. عامٌّ* َو الجوُد عارٌِض خاصٌّ

لنّاُس اَعداءُ ما َجِهولا.  )438( َو قاَل : اَْ
الُ   الُقرآِن: قاَل  مَِن  َكَِمتنَِي  بنََي   { ـكُ لُّ لزُُّه  اَْ  : قاَل  َو   )439(
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ُسبحانَه}: »لِكَيال تَأَسوا َعّْ  ما فاتَُك* َوال تَفَرحوا ِبا آاتُك «؛ َو مَن 

 

لَم يَأَس َعَ املاض* َو لَم يَفَرح ِبآلت* فََقد اََخَذ الزَُّه بَِطَرفَيِه.
َّومَ لِعَزائِ ِم اليَوِم @ )440( َو قاَل : ما اَنَقَض الن

لِوالايُت َمضامريُ الّرِجاِل .  )441( َو قاَل : اَْ
* َخريُ الِبالِد ما مَحَلََك.  )442( َو قاَل : لَيَس بََلٌ ِبََحقَّ بَِك مِن بََلٍ

 )443( َو قاَل : و قد جاءه نعي االشتر  : مالٌِك َو ما مالٌِك@ َو اِل 

لَو اكَن َجباًَل لاَكَن فِنًدا* َو لَو اكَن َحرَجًا لـَكاَن َصًلا* ال َيتَقِه 
الحافُِر* َو ال ييف َعلَيِه الّطاِئُ .و الفند: المنفرد من الجبال. 

)444( َو قاَل : قَليٌل َمدومٌ َعلَيِه َخريٌ مِن كَث ريٍ َممولٍل ِمنهُ. 

ٌ رائَِقٌة فَاتنَِظروا اََخواِتا.  )445( َو قاَل : ِاذا اكَن يف َرُجٍل َخلَّ
 )446( و قال  لغالب بن صعصعی ابي الفرزدق، في کالم دار بينهما: 

 : ما فََعَل ِابِلَُك الكَثَرةُ؟ قاَل: َدغَدَغتَها الُحقوُق يا اَميَر الُمؤمِنيَن. َفقاَل

 

ّْلَِك امَحَُد ُسبُِلا.  ذ
َّرَجَ بِغرَيِ فِقٍه فََقِد ارتََطَم يِف الّرِب.  )447( َو قاَل : مَِن ات

َم ِصغاَر املَصاِئِ اتباَلهُ الُ  بِِكبارِها.  )448( َو قاَل : مَن َعظَّ

واتُه}.  )449( َو قاَل :  مَن كَُرَمت َعلَيِه نَفُسه} هاتَن َعلَيِه َشَ

)450( َو قاَل : ما َمزََح اُمٌؤ  )َرُجٌل ( َمَحًة ِااّل َمجَّ مِن َعقِلِِ 

َمًَّة.
* َو َرغتَبَُك  )451( َو قاَل : زُُهَك يف راِغٍب فيَك نُقصاُن َحّظٍ
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يف زاِهٍ فيَك ذُلُّ نَفٍس .

لِغنّْ َوالَفقُر بَعَد العَرِض َعَ اِل. )452( َو قاَل : اَْ

ّْ نََشاَ انبُهُ  َ ريُ َرُجً ِمنّا اَهَل البتَِي َحّ ب )453( َو قاَل : ما زاَل الزُّ

ال َمشؤومُ َعبُد اِل .
آِخُره}  َو  نُطَفٌة*  لُه}  اَوَّ الَفرخِ؛  َو  آَدمَ  اِلنِب  ما   : قاَل  َو   )454(

جيَفٌة* َوال َيزُُق نَفَسه}* َو ال يَدفَُع َحتَفه}.
 )455( َو ُسئَِل: مِن اشعر الشعراء؟ َفقاَل : ِانَّ الَقومَ لَم يرَجوا يف 

فَال َمِلُك  بُدَّ  َوال  اكَن  فَاِن  ها*  قََصتَبِ ِعنَد  الغاَيُة  تُعَرُف  َحلبٍَة 
لّيُل. يريد امرا القيس . الّضِ

لَيَس  َّه}  ِان ُّماَظَة اِلَهِلا؟  ِه ال ِ : ااَل ُحرٌّ يََدُع هّْ قاَل  َو   )456(

ََّة* فاَل تَبيعوها ِااّل ِبا . َ َمٌن ِاالَّ الَجن اِلَنُفِسُك ث
)457( َو قاَل : َمنوماِن ال يَشبَعاِن: طالُِب ِعلٍم َو طالُِب ُدينا .

دَق َحيُث يرَُضَُّك*   )458( َو قاَل : )َعالَمُة( اَْالمياُن اَن تُؤِثَ الّصِ

َعن  فَضٌل  َحديَِك  يف  يَكوَن  ااَّل  َو  َيَفعَُك*  َحيُث  الكَِذِب  َعَ 
َّيِقَ اَل يف َحدثِي َغريَِك.  َعَِلَك  )ِعلِمَك(* َو اَن َت

ّْ تَكوَن اآلفَُة يِف  َّقدِي* َحّ )459( َو قاَل : يَغِلُ املِقدارُ َعَ الت

َّدب ريِ. قال الرضي: و قد مضي هذا المعني فيما تقدم بروايی تخالف  الت
هذه االلفاظ. 

ِة . لِحلمُ َو االاَنةُ َتاَماِن يُنتُِجُهما ُعوُلُّ اهِلمَّ )460( َو قاَل : اَْ
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لغبيَُة ُجهُد العاِجُز . )461( َو قاَل : اَْ

)462( َو قاَل : رُبَّ َمفوٍن ِبُسِن الَقوِل فيِه .

ينا خُِلَقت لِغرَيِها َو لَم ُتلَق لِنَفِسها.  )463( َو قاَل :اَْدلُّ

ََّة ِمَوًدا يرَجوَن فيِه* َولَو قَِد اختَلَفوا  )464( َو قاَل : ِانَّ لِبَن اُمَي

باُع لَغَلَبَ تُم . َّ اكَدتُمُ الّضِ فميا بَيَنُم ُث
والمرود هنا مفعل من  االرواد، و هو االمهال و االظهار، و هذا من افصح 

الذي  بالمضمار  فيها  هم  التي  المهلی  شبه    فكانه   اغربه،  و  الكالم 

يجرون فيه الي الغايی، فاذا بلغوا منقطعها انتقض نظامهم بعدها. 

)465( َو قاَل  في مدح ااَلنصار: ُه َو اِل َربَُّوا ااِلسالمَ كَما ُيَيبَّ 

الِط.  مُ الّسِ باِط* َو اَلِسنَِتِ الِفولُ َمَع َغناِئِم* ِبَيدهِيمُ الّسِ
ِه . لعَنُي ِواكءُ السَّ )466( َو قاَل : اَْ

و هذه من االستعارات العجيبی ،کانه يشبه السه بالوعاء، و العين بالوکاء 

القول في االشهر االظهر من  الوعاء و هذا  لم ينضبط  الوکاء  فاذا اطلق 

کالم النبي . و قد رواه قوم المير المؤمنين  و ذکر ذلك المبرد 

تكلمنا علي هذه  قد  بالحروف« و  »اللفظ  باب  »المقتضب« في  في کتاب 

االستعاری في کتابنا الموسوم »بمجازات اآلثار النبويی.«

 ّْ َحّ استَقامَ*  َو  فَاَقامَ  واٍل  َولهَِيُم  َو  له:  کالم  في   قاَل َو   )467(

 . َب ادّلنُي برِِجانِهِِ َضَ
املوِسُ  يَعَضُّ  َعضوٌض*  زَماٌن  النّاِس  َعَ  يَأت   :قاَل َو   )468(

لَِك* قاَل الُ  ُسبحانَه}: »َو ال تَنَسُوا  فيِه َعّْ ما يف يََديِه َو لَم يُؤَم بِذّْ
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 ُ ُياِي َو  االَخيارُ*  تُستََذلُّ  َو   * االَشارُ  فيِه  َتَهُد  «؛   بَينَُك  الَفضَل 

نَي.  املُضَطّروَن َو قَد نَهّْ َرسوُل اِل   َعن بـَِيِع ال ُمضَطّر
 )469( َو قاَل : هَيِلُك يِفَّ َرُجِن: ُمِبٌّ مُفرٌِط* َو بِهٌت مُف َتٍ.

)و هذا مثل قوله : َهلََك فِي َرُجالِن: ُمِحبٌّ غاٍل، َو ُمبغٌِض قاٍل.(

َمه}*  َّوحيُد ااَّل َتََوهَّ لت )470( و سئل عن التوحيد و العدل؛ فقال : اَْ

َِّهَمه}. َو العَدُل ااَّل َت
َّه} ال َخريَ  مِت َعِن الُحِك* كَما اَن )471( و قال  :ال َخريَ يِف الصَّ

يِف الَقوِل ِبلَجهِل. 
حاِب  َّ اسنِقا ذُلَُل السَّ ُ )472( َو قاَل  في دعاء استسقي به: اَْهللّْ

دوَن ِصعاِبا.
و هذا من الكالم العجيب الفصاحی و ذلك انه  شبه السحاب ذوات 

تقمص  التي  الصعاب  باالبل  الصواعق  و  الرياح  و  البوارق  و  الرعود 

الروائع  تلك  من  الخاليی  السحاب  شبه  و  برکبانها  تتوقص  و  برحالها 

باالبل الذلل التي تحتلب طيعی و تقتعد مسمحی. 

 : فقال  المؤمنين  امير  يا  شيبك  غيرت  لو    له  قيل  و   )473(

 .) لِخضاُب زيٌَة َو حَنُن وَقمٌ يف مُصبَيٍة. )يريد وفای رسول اهلل اَْ
هيُد يف َسبيِل اِل ِبَعَظَم اَجًرا  )474( َو قاَل : َما املُجاِهُ الشَّ

؛ لاَكَد العَيفُف اَن يَكوَن َملـَكًا مَِن ال َمالئِكَِة . ِممَّن قََدَر فَعَفَّ
لنَقاَعُة ماٌل ال َيَفُد. )475( َو قاَل : اَْ

 .  و قد روي بعضهم هذا الكالم لِرسول اهلل
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الحك
)476( و قال  لزياد ابن ابيهـ  و قد استخلفه لعبد اهلل ابن العباس علي 
 فارس و اعمالها في کالم طويل کان بينهما نهاه فيه عن تقديم الخراج ـ : 

يَعوُد  العَسَف  فَاِنَّ  الَحيَف؛  َو  العَسَف  احَذرِ  َو  العَدَل*  ستَعِمِل  اِْ
يِف.  ِبلَجالِء* َو الَحيَف يَدوع  ِايَل السَّ

نِب َما استَخَفَّ بِهِِ صاِحبُه}.  )477( َو قاَل : اََشدُّ الُّ

 ّْ َّموا َحّ : ما اََخَذ الُ  َعّْ اَهِل الَجهِل اَن َيَعَل َو قاَل   )478(

ِّموا.  اََخَذ َعّْ اَهِل الِعلِم اَن يُعَل
)479( َو قاَل : َشُّاالِخواِن مَن تُُكَِّف لَه}. 

له  المتكلف  االخ  و من هو شر الزم عن  للمشقی،  التكليف مستلزم  الن 

فهو شر االخوان. 

)480( َو قاَل : ِاذَا احتََشَم ال ُمؤمُِن اَخاهُ فََقد فاَرقَه}.يقال: حشمه 
و احشمه اذا اغضبه و قيل اخجله »او احتشمه« طلب ذلك له و هو مظنی مفارقته.  

 ، و هذا حين انتهاء الغايی بنا الي قطع المختار من کالم اميرالمؤمنين

حامدين  هلل سبحانه علي ما مناّ به من توفيقنا لضم ما انتشر من اطرافه، 

و تقريب ما بعد من اقطاره.

و تقرر العزم کما شرطنا اوال علي تفضيل اوراق من البياض في آخر کل 

باب من االبواب، ليكون القتناص الشارد، و استلحاق الوارد، و ما عسي 

ذوذِ، َو ما َتوفيُقنا ااِلاّ بِاهللِ:  ان َيظَهَر لَنا َبعَد الُغموِض، َو َيَقَع اِلَينا َبعـَد الشُّ

ـلنا، َو ُهَو َحسُبنا َو نِعَم الَوکيُل. َو ذلَِك في َرَجِب ِسَنیِ اَرَبعِمِاَئٍی  َعلَيهِ َتَوکَّ

اِلي  َوالهادي  ُسِل،  الرُّ دٍ خاَتِم  ُمَحـمَّ َعلي َسياّدِنا  الِهجـَریِ، َو َصلَّي اهللُ  مَِن 

اِهريَن، َو اَصحابِه ُنجوِم الَيقيِن. ُبـِل، َو آلِهِ الطاّ َخـيِر السُّ
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  خطبه 1 
آفرینش آسامن و زمین

)امام  در این سخرنانی از آفرینش آسامن و زمین و آفرینش انسان یاد می  كند.( 

حسابگران  و  عاجزند  او  ستودن  از  سخنوران  كه  را  خداوندی  سپاس 

اند.  او درمانده  ادای حق  از  ناتوان و تالشگران  او  از شامرش نعمتهای 

خدایی كه افكار ژرف اندیش، ذات او را درك منی كنند و دسـت غّواصان 

دریای علوم به او نخواهد رسیــد. پروردگـاری كه برای صفات او حّد 

و مرزی وجود ندارد و تعریف كاملی منی توان یافت و برای خدا وقتی 

معیّن و رسآمدی مشّخص منی توان تعیین كرد. 

مخلوقات را با قدرت خود آفرید، و با رحمت خود بادهـا را به حركـت 

درآورد و به وسیلۀ كوه ها اضطراب و لرزش زمین را به آرامش تبـدیل 

كرد. 

رسآغاز دین، خداشناسی است؛ و كامل شناخت خدا، باور داشنت او؛ و 

كامل باور داشنت خدا، شهادت به یگانگی اوست؛ و كامل توحید »شهادت 

بر یگانگی خدا« اخالص؛ و كامل اخالص، خدا را از صفات مخلوقات جدا 

از موصوف، و هر  كردن است؛ زیرا هر صفتی نشان می دهد كه غیر 

موصوفی گواهی می دهد كه غیر از صفت است؛ پس كسی كه خدا را 

با صفت مخلوقات تعریف كند او را به چیزی نزدیك كرده، و با نزدیك 

خدا،  دو  شدن  طرح  با  و  شده؛  مطرح  خدا  دو  چیزی،  به  خدا  كردن 

اجزایی برای او تصّور منوده؛ و با تصّور اجزا برای خدا، او را نشناخته 

است. وكسی كه خدا را نشناسد به سوی او اشاره می كند و هر كس به 

سوی خدا اشاره كند، او را محدود كرده، به شامرش آَورَد. و آن كس كه 

بگوید »خدا در چیست؟« او را در چیز دیگری پنداشته است، و كسی 

كه بپرسد » خدا بر روی چه چیزی قرار دارد؟« به تحقیق جایی را خالی 

از او در نظر گرفته است، 
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در صورتی كه خدا همواره بوده و از چیزی به وجود نیامده است. با 
همه چیز هست، نه اینكه همنشین آنان باشد؛ و با همه چیز فرق دارد 
نه اینكه از آنان جدا و بیگانه باشد. انجام دهندۀ همۀ كارهاست، بدون 
حركت و ابزار و وسیله. بیناست حتّی در آن هنگام كه پدیده ای وجود 
از  یا  و  اُنس گیرد  او  با  تا  نبوده  تنهاست، زیرا كسی  یگانه و  نداشت، 

فقدانش وحشت كند. 
خلقت را آغاز كرد و موجودات را بیافرید، بدون نیاز به فكر و اندیشه 
ای، یا استفاده از تجربه ای، بی آن كه حركتی ایجاد كند و یا تصمیمی 
وقت  موجودات،  آمدن  پدید  برای  باشد.  داشته  راه  او  در  مضطرب 
مناسبی قرار داد، و موجودات گوناگون را هامهنگ كرد و در هر كدام، 
غریزۀ خاّص خودش را قرار داد و غرایز را همراه آنان گردانید. خدا پیش 
از آن كه موجودات را بیافریند، از متام جزئیّات و جوانب آنها آگاهی 
بیرون  و  درون  ارسار  از  و  می دانست  را  آنها  پایان  و  و حدود  داشت 
پدیده ها آشنا بود. سپس خدای سبحان طبقات فضا را شكافت و اطراف 
آن را باز كرد و هواِی به آسامن و زمین راه یافته را آفرید، و در آن آبی 
روان ساخت، آبی كه امواج متالطم آن شكننده بود، كه یكی بر دیگری 
می نشست، آب را بر بادی طوفانی و شكننده نهاد و باد را به بازگرداندن 
آن فرمان داد و به نگهداری آب مسلّط ساخت و حّد و مرز آن را به 
خوبی تعیین فرمود. فضا در زیر تند باد و آب بر باالی آن در حركت بود. 
سپس خدای سبحان طوفانی برانگیخت كه آب را متالطم ساخت و امواج 
آب را پی در پی درهم كوبید. طوفان به شّدت وزید و از نقطه ای دور 
دوباره آغاز شد. سپس به طوفان امر كرد تا امواج دریاها را به هر سو روان 
 كند و بر هم كوبد و با هامن شّدت كه در فضا وزیدن داشت، بر امواج 
اّوِل آن برمی داشت و به آخرش می ریخت، و  از  آب ها حمله ور گردد 
آب های ساكن را به امواج رسكش برگرداند. تا آنجا كه آب ها روی هم 
 قرار گرفتند و چون قلّه های بلند كوه ها باال آمدند. امواج تُند كَف های 
آن،  از  كه  برد  باال  گسرتده  فضای  و  باز  هوای  در  را  ها  آب  از  برآمده 
شده  مهار  موج  چون  را  پایین  آسامن   . آورد  پدید  را  آسامن  هفت 
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كه  آن  بی  داد،  قرار  بلند  و  استوار  َسقفی  مانند  را  باال  های  آسامن  و 

نیازمند به ستونی باشد یا میخ هایی كه آنها را استوار كند. آنگاه فضای 

آسامن پایین را به وسیله نور ستارگاِن درخشنده زینت بخشید و در آن 

چراغی روشنایی بخش )خورشید(، و ماهی درخشان، در مداِر فَلَكی گردان 

و برقرار و سقفی متحرّك و صفحه ای بی قرار، به جریان انداخت. 

سپس آسامن های باال را از هم گُشود و از فرشتگان گوناگون پُر منود. 

گروهی از فرشتگان همواره در سجده اند و ركوع ندارند و گروهی در 

ركوعند و یارای ایستادن ندارند و گروهی در صف هایی ایستاده اند كه 

پراكنده منی شوند و گروهی همواره تسبیح گویند و خسته منی شوند و 

هیچ گاه خواب به چشمشان راه منی یابد و عقل های آنان دچار اشتباه 

خربِی  بی  دچار  آنان  و  نشده  ُسستی  دچار  آنان  های  بدن  منی گردد، 

برخاسته از فراموشی منی شوند. 

برخی از فرشتگان، امینان وحی الهی و زبان گویای وحی برای پیامربان 

می باشند، كه پیوسته برای رساندن حكم و فرمان خدا در رفت و آمدند. 

بهشِت  َدربانان  دیگر  جمعی  و  بندگان،  حافظان  فرشتگان  از  جمعی 

خداوندند. 

بعضی از آنها پاهایشان در طبقات پایین زمین قرار داشته و گردن هاشان 

از آسامن فراتر، و اركان وجودشان از اطراف جهان گذشته، عرش الهی 

بر دوش هایشان استوار است، برابر َعرش خدا دیدگان به زیر افكنده و 

در زیر آن، بال ها را به خود پیچیده اند. میان این دسته از فرشتگان با 

آنها كه در مراتب پایین تری قرار دارند، حجاِب ِعزّت و پرده های قدرت، 

فاصله انداخته است. هرگز خدا را با َوهم و خیال، در شكل و صورتی 

در  را  روا منی دارند؛ هرگز خدا  او  بر  را  پدیده ها  منی پندارند و صفات 

جایی محدود منی سازند، و نه با هامنند آوردن، به او اشاره می كنند. 

زمیــن،  گوناگــون  های  قســمت  از  خاكــی  بــزرگ،  خداونــد  ســپس 

آورد،  گِــرد  شــیرین،  و  شــور  نــرم،  و  ســخت  های  قســمت  از 
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آب بر آن افزود تا گِلی خالص و آماده شد، و با افزودن رطوبت، چسبناك 

گردید، كه از آن، اندامی شایسته، و عضوهایی جدا و به یكدیگر پیوسته 

آفرید . آن را خشكانید تا محكم شد. خشكاندن را ادامه داد تا سخت شد 

تا زمانی معیّن و رسانجامی مشّخص، اندام انسان، كامل گردید. 

آنگاه از روحی كه آفرید در آن دمید تا به صورت انسانی زنده درآمد، 

دارای نیروی اندیشه، كه وی را به تالش انـدازد و دارای افكـاری كه در 

دیگـر موجـودات، تصـرّف منـاید. به انسـان اعضـاء و جوارحی بخشید، 

كه در خدمت او باشند، و ابزاری عطا فرمود، كه آنها را در زندگی به 

كار گیرد. قدرت تشخیص به او داد تا حّق و باطل را بشناسد، و حواس 

چشایی، و بویایی، و وسیلۀ تشخیص رنگ ها، و اجناس مختلف در اختیار 

او قرار داد. انسان را مخلوطی از رنگ های گوناگون، و چیزهای هامنند 

و سازگار، و نیروهای متضاّد، و مزاج های گوناگون، گرمی، رسدی، تری، 

و خشكی، قرار داد. 

و  دهند،  انجام  دارند  ُعهده  در  چه  آن  تا  خواست  فرشتگان  از  سپس 

َعهدی را كه پذیرفته اند وفا كنند، اینگونه كه بر آدم سجده كنند، و او را 

بزرگ بشامرند، و فرمود: »بر آدم سجده كنید پس فرشتگان همه سجده كردند جز 

شیطان« غرور و خودبزرگ بینی او را گرفت و شقاوت و بدی بر او غلبه 

كرد، و به آفرینش خود از آتش افتخار منود،و آفرینش انسان از خاك را 

پَست شمرد. خداوند برای سزاوار بودن شیطان به خشم الهی، و برای 

كامل شدن آزمایش، و تحّقق وعده ها، به او مهلت داد و فرمود: »تا روز 

رستاخیز مهلت داده شدی«. 

آن  در  زندگی  كه  داد  مسكن  ای  خانه  در  را   آدم خداوند  سپس 

گوارا بود. جایگاه او را اَمن و اَمان بخشید و او را از شیطان و دشمنی 

آدم  زندگی  از  كه  علّت  بدان  داد،  فریب  را  او  ترساند. پس شیطان  او 
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در بهشت و همنشینی او با نیكان حسادت ورزید. پس آدم  یقین را به 

تردید، و عزِم استوار را به گفته های ناپایدار شیطان فروخت و شادی خود را 

به ترس تبدیل كرد، كه فریب خوردن برای او پشیامنی آورد 

آنگاه خدای سبحان َدِر توبه را بر روی آدم گشود و كلمۀ رحمت، بر 

  زبان او جاری ساخت و به او وعده بازگشت به بهشت را داد. آنگاه آدم 

و  كند،  ازدواج  تا  آورد،  فرود  مشكالت،  و  ها  آزمایش  خانۀ  زمین،  به  را 

فرزندانی پدید آورد، 

و خدای سبحان از فرزندان او پیامربانی برگزید. خدا پیامن وحی را از پیامربان 

گرفت تا امانت رسالت را به مردم برسانند، آنگاه كه در عرص جاهلیّت ها 

بیشرت مردم، پیامن خدا را نادیده انگاشتند و حّق پروردگار را نشناختند و 

برابر او به خدایان دروغین روی آوردند، و شیطانها مردم را از معرفت خدا 

مبعوث  را  خود  پیامربان  خداوند  كردند،  جدا  او  پرستش  از  و  داشتند  باز 

فرمود، و هر چند گاه، متناسب با خواسته های انسان ها، رسوالن خود را پی 

در پی اعزام كرد تا وفاداری به پیامن فطرت را از آنان باز جویند و نعمت 

های فراموش شده را به یاد آورند و با ابالغ احكام الهی، حّجت را بر آنها 

متام منایند و توامنندی های پنهان شدۀ عقل ها را آشكار سازند و نشانه های 

قدرت خدا را معرّفی كنند؛ مانند: سقِف بلند پایۀ آسامن ها بر فراز انسان ها، 

گاهوارۀ گسرتدۀ زمین در زیر پای آنها، و وسایل و عوامل حیات و زندگی، و 

راه های مرگ و مردن، و مشكالت و رنج های پیركننده، و حوادث پی در پی، 

كه همواره بر رس راه آدمیان است. 

خداوند هرگز انسان ها را بدون پیامرب، یا كتابی آسامنی، یا برهانی قاطع، 

و  یاران،  بودن  اَندك  با  كه  پیامربانی  است.  نساخته  رها  استوار،  راهی  یا 

نكردند.  كوتاهی  خود  وظیفه  انجام  در  هرگز  انكاركنندگان،  فراوانی 

را  دیگر  برخی  و  دادند  را  آینده  پیامرب  ظهور  بشارت  پیامربان،  از  بعضی 

روزگاران  و  آمد،  پدید  ها  قرن  گونه،  بدین  كردند.  معرّفی  گذشته  پیامربان 

خدای  كه  این  تا  گرفتند.  را  آنها  جای  فرزندان  و  رفتند  پدران  شد؛  سپری 

سبحان، برای وفای به وعدۀ خود، و كامل گردانیدن دوران نبّوت، حرضت 

پیامربان از همه  پیامربی كه  را مبعوث كرد؛  باد(  او  بر  )كه درود خدا  محّمد 
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و  داشت؛  شهرت  او  نشانه های  بود،  گرفته  را  او  نبّوت  پذیرش  پیامن 

تولّدش بر همه مبارك بود. 

پراكنده، خواسته های  مذاهب  دارای  زمین  روی  مردم  كه  روزگاری  در 

گوناگون،و روش های متفاوت بودند؛ عّده ای خدا را به پدیده ها تشبیه 

كرده و گروهی نام های ارزشمند خدا را انكار و به بُتها نسبت می دادند، 

به  را  مردم  سبحان،  پس خدای  می كردند.  اشاره  خدا  غیر  به  برخی  و 

وسیله محمد  از گمـراهی نجات داد و هـدایت كرد، و از جهـالت 

رهایی بخشـید. 

سپـس دیدار خود را برای پیامرب  برگزید، و آنچه نزد خود داشت 

 برای او پسندید و او را با كوچ دادن از دنیا گرامی داشت، و از گرفتاری ها 

و مشكالت رهایی بخشید و كریامنه قبض روح كرد. رسول گرامی اسالم 

برای  گذشته  پیامربان  متام  كه  برگزید  جانشینانی  مردم  شام  میان   در 

اُّمت های خود برگزیدند؛ زیرا آنها هرگز انسان ها را رسگردان رها نكردند 

و بدون معرّفی راهی روشن و نشانه های استوار، از میان مردم نرفتند. 

كنندۀ حالل و حرام، واجب و  بیان  میان شامست، كه  پروردگار  كتاِب 

مستحب، ناسخ و َمنسوخ، ُمباح و َممنوع، خاّص و عام، پندها و َمثَل ها، 

ُمطلَق و ُمَقیّد، ُمحَكم و ُمتَشاِبه می باشد. عبارات ُمجَمل خود را تفسیر، 

و نكات پیچیدۀ خود را روشن می كند؛ از واجباتی كه پیامن شناسایی 

از  قسمتی  نیست.  الزم  آنها  از  آگاهی  كه  مستحبّاتی  و  گرفت  را  آن 

 احكام دینی در قرآن واجب شمرده شد كه ناسخ آن در سّنت پیامرب

آمده، و بعضی از آن،در سّنِت پیامرب واجب شده كه در كتاب خدا 

ترك آن مجاز بوده است؛ بعضی از واجبات، وقِت محدودی داشته كه 

درآینده از بین رفته است. محرّمات الهی، از هم جدا می باشند: برخی 

از آنها، گناهان بزرگ است كه وعدۀ آتش دارد و بعضی كوچك كه وعدۀ 

انجام  در  و  مقبول  اندكش  كه  اعامل  از  برخی  و  است،  داده  بخشش 

بیشرت آن آزادند. 
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خدا حّج خانۀ محرتم خود را بر شام واجب كرد، هامن خانه ای كه آن را 

قبله گاه انسان ها قرار داده كه چونان تشنگان به سوی آن روی می آورند، 

مظهر  را  كعبه  سبحان،  خدای  می برند.  پناه  آن  به  كبوتران  هامنند  و 

تواضع بندگان در برابر عظمت خویش و نشانۀ اعرتاف آنان به بزرگی و 

قدرت خود قرار داد و در میان انسان ها، شنوندگانی را برگزید كه دعوت 

او را برای حج، اجابت كنند و سخن او را تصدیق منایند و پای بر جایگاه 

طواف  الهی  عرش  گِرد  بر  كه  فرشتگانی  هامنند  نهند.  الهی  پیامربان 

می كنند، و سودهای فراوان در این عبادتگاه و محل تجارت زائران به 

دست آورند و به سوی وعده گاه آمرزش الهی بشتابند. 

خدای سبحان، كعبه را برای اسالم، نشانه گویا، و برای پناهندگان، خانه 

اَمن و اَمان قرار داد؛ اَدای حق آن را واجب كرد و حج بیت اللّه را واجب 

شمرد و بر همه شام انسان ها مقّرر داشت كه به زیارت آن بروید، و 

فرمود: »آن كس كه توان رفنت به خانه خدا را دارد، حج بر او واجب است و آن كس 

كه انكار كند، خداوند از همه جهانیان بی نیاز است.« 

  خطبه 2  
پس از بازگشت از نربد صّفین

)پس از بازگشت از نربد صّفین در سال38 هجری ایراد فرمود.( 

ستایش می كنم خداوند را، برای تكمیل نعمت های او و تسلیم بودن در 

برابر بزرگی او، و ایمن ماندن از نافرمانی او.و دررفع نیازها از او یاری 

 می طلبم؛ زیراآن كس را كه خداهدایت كند، هرگز گمراه نگردد، و آن را 

خداوند  كه  را  كس  آن  هر  و  نیابد  نجات  هرگز  دارد،  دشمن  خدا   كه 

بی نیاز گرداند، نیازمند نخواهد شد. پس ستایش خداوند، گرانسنگ ترین 

چیز است، و برترین گنجی است كه ارزش ذخیره شدن دارد، 

معبودی  ــك،  رشی ــی  ب یكتای  خـــدای  جــز  كــه  مــی دهــم  گــواهــی  و 

را  آن  خلوص  و  پاكی  و  آزمــوده  آن  اخــالص  كه  شهادتی  نیست، 

برای  را  آن  و  استواریم،  ــاور  ب ایــن  بر  ایــم  زنــده  تا  و  ــم  داری ــاور  ب
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صحنه های هولناك روز قیامت ذخیره می كنیم، زیرا شهادت به یگانگی 

خشنودی  مایه  احسان،  درهای  كنندۀ  باز  ایامن،  استواری  نشانه  خدا، 

خدای رحامن، و دور كننده شیطان است. 

و شهادت می دهم كه محّمد  بنده خدا و فرستاده اوست. خداوند 

او را با دینی آشكار، و نشانه ای پایدار و قرآنی نوشته شده و استوار و 

نوری درخشان و چراغی تابان و فرمانی آشكار كننده فرستاد تا شك و 

تردیدها را نابود سازد و با دالیل روشن استدالل كند، و با آیات الهی 

مردم را پرهیز دهد، و از كیفرهای الهی برتساند. 

شده،  گرفتار  فتنه ها  در  مردم  كه  فرستاد  زمانی  را  اسالم  پیامرِب  خدا 

در  بود.  ناپایدار  یقین  و  ایامن  های  ستون  و  پاره شده  دین  رشته های 

اصول دین اختالف داشته، و امور مردم پراكنده بود؛ راه رهایی دشوار و 

پناهگاهی وجود نداشت؛ چراغ هدایت بی نور، و كور دلی همگان را فرا 

گرفته بود. خدای رحامن معصیت می شد و شیطان یاری می گردید؛ ایامن 

انكار  یاور مانده و ستـونهای آن ویران گردیده و نشانه های آن  بدون 

شده، راه های آن ویران و جاّده های آن كهنه و فراموش گردیده بود. 

مردم جاهلی شیطان را اطاعت می كردند و به راه های او می رفتند و در 

با دست مردم جاهلیّت، نشانه های  آبشخور شیطان سیراب می شدند. 

مال  لگد  را  فتنه ها، مردم  گردید.  برافراشته  او  پرچم  و  آشكار  شیطان، 

كرده و با ُسم های محكم خود، نابودشان كرده و پا برجا ایستاده بود. 

اّما مردم حیران و رسگردان، بیخرب و فریب خورده، در كنار بهرتین خانه 

آنها  خواب  می كردند.  زندگی  پرستان(  )بت  همسایگان  بدترین  و  )كعبه( 

بیداری، و رُسمه چشم آنها اشك بود؛ در رسزمینی كه دانشمند آن لب 

فرو بسته و جاهل گرامی بود. عرتت پیامرب  جایگاه ارسار خداوندی 

و  اسالمی،  احكام  َمرجع  و  خدا  علِم  َمخزِن  و  الهی  فرمان  پناهگاه  و 

نگهبان كتاب های آسامنی و كوه های همیشه استوار دین خدایند. خدا 

 پشت خمیدۀ دین را راست منود و لرزش و  به وسیله اهل بیت 

اضطراب آن را از میان برداشت. 
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برابر فاسدانی كه تخم گناه افشاندند، و با آب غرور و فریب آبیاری كردند، 
و محصول آن را كه جز عذاب و بدبختی نبود، برداشتند!. 

آنان كه پرورده نعمت  با خاندان رسالت منی شود مقایسه كرد و  را  كسی 
  پیامرب  عرتت  بود.  نخواهند  برابر  آنان  با  پیامربند  بیت  اهل  هدایت 
اساس دین، و ستون های استوار یقین می باشند. شتاب كننده، باید به آنان 
بازگردد و عقب مانده باید به آنان بپیوندد؛ زیرا ویژگیهای حّق والیت به 
آنها اختصاص دارد و وصیّت پیامرب  نسبت به خالفت مسلمین و میراث 
رسالت، به آنها تعلّق دارد. هم اكنون )كه خالفت را به من سپردید( حق به اهل 
آن بازگشت، و دوباره به جایگاهی كه از آن دور مانده بود، بازگردانده شد. 

  خطبه 3  
شقشقیه؛ دربارۀ خالفت

)معروف به خطبه شقشقیه كه درد دل های امام  از ماجرای سقیفه وغصب خالفت 
در این خطبه مطرح است.( 

آگاه باشید! به خدا سوگند! ابابكر، جامه خالفت را بر تن كرد، در حالی كه 
می دانست جایگاه من نسبت به حكومت اسالمی، چون ِمحَور آسیاب است 

به آسیاب، كه دور آن حركت می كند. 
او می دانست كه سیل علوم از دامن كوهسار من جاری است، و مرغان دور 
پرواز اندیشه ها، به بُلَندای ارزش من نتوانند پرواز كرد. پس من رِدای خالفت 
رها كرده و دامن جمع منوده از آن كناره گیری كردم و در این اندیشه بودم كه 
آیا با دست تنها برای گرفنت حّق خود به پاخیزم؟ یا در این محیط خفقان زا و 
تاریكی كه به وجود آوردند، صرب پیشه سازم؟ كه پیران را فرسوده، جوانان را 
پیر، و مردان با ایامن را تا قیامت و مالقات پروردگار اندوهگین نگه می دارد!. 
پس از ارزیابی درست، صرب و بردباری را ِخرَدمندانه تر دیدم. پس صربكردم 
با  و  بود.  مانده  من  درگلوی  استخوان  و  چشم  در  خار  گویا  كه  درحالی 
دیدگان خود می نگریستم كه میراث مرا به غارت می برند!. تا اینكه خلیفه 
اّول، به راه خود رفت و خالفت رابه پرس َخطّاب سپرد. سپس امام َمثَلی را 
با ِشعری از اَعشی! عنوان كرد: مرا با برادر جابر، »حیّان« چه شباهتی است؟ )من 

همه روز را در گرمای سوزان كار كردم و او راحت و آسوده در خانه بود!.( 

را  ــذرش  ع می خواست  ــردم  م از  خــود  حیات  در  كه  ابابكر  شگفتا! 

آورد؟.  در  دیگری  عقد  به  را  خالفت  مرگ،  هنگام  در  چگونه  بپذیرند، 
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هر دو از شرت خالفت سخت دوشیدند و از حاصل آن بهره مند گردیدند. 

 رسانجام اّولی حكومت را به راهی در آورد، و به دست كسی )عمر( سپرد كه 
زمامدار  بود.  پوزش طلبی  و  اشتباه  گیری،  از خشونت، سخت  ای  مجموعه 

َعنان محكم كشد،  اگر  است،  بر شرتی رسكش سوار  كه  است  مانند كسی 

پرده های بینی حیوان پاره می شود، و اگر آزادش گذارد، در پرتگاه سقوط 

می كند. سوگند به خدا! مردم در حكومت دومی، در ناراحتی و رنج مهّمی 

گرفتار آمده بودند، و دچار دورویی ها و اعرتاض ها شدند، 

این مّدت طوالنی محنت زا، و عذاب آور، چاره ای جز شكیبایی  و من در 

نداشتم، تا آن كه روزگار ُعَمر هم سپری شد. سپس عمر خالفت را در گروهی 

قرار داد كه پنداشت من همسنگ آنان می باشم! پناه بر خدا از این شورا! 

در كدام زمان در برابر شخص اّولشان در خالفت مورد تردید بودم، تا امروز 

با اعضای شورا برابر شوم؟ كه هم اكنون مرا هامنند آنها پندارند؟ و در َصف 

گردیدم.  آنان هامهنگ  با  و  آمدم،  كوتاه  باز هم  ناچار  دهند؟  قرارم  آنها 

یكی از آنها با كینه ای كه از من داشت روی برتافت، و دیگری دامادش را 

بر حقیقت برتری داد و آن دو نفر دیگر كه زشت است آوردن نامشان . 

تا آن كه سومی به خالفت رسید. دو پهلویش از پرخوری باد كرده، همواره 

بین آشپزخانه و دستشویی رسگردان بود، و خویشاوندان پدری او از بنی امیه 

به پاخاستند و همراه او بیت املال را خوردند و بر باد دادند، چون شرت گرسنه 

ای كه به جان گیاه بهاری بیفتد، عثامن آن قدر ارساف كرد كه ریسامن بافته 

او باز شد و اعامل او مردم را برانگیخت، و شكم بارگی او نابودش ساخت. 

روز بیعت، فراوانی مردم چون یال های پر پُشت كَفتار بود، از هر طرف مرا 

 لگد مال گردند،  تا آن كه نزدیك بود حسن و حسین  احاطه كردند، 

و رِدای من از دو طرف پاره شد. مردم چون گلّه های انبوه گوسفند مرا در 

میان گرفتند. 

اّما آنگاه كه به پاخاستم و حكومت را به دست گرفتم، جمعی پیامن شكستند 

و گروهی از اطاعت من رسباز زده از دین خارج شدند، و برخی از اطاعت 

حق رس بر تافتند، گویا نشنیده بودند سخن خدای سبحان را كه می فرماید: 

نباشند  زمین  در  فساد  و  كه خواهان رسكشی  برگزیدیم  برای كسانی  را  آخرت  »رسای 
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را خوب شنیده و حفظ  آن  به خدا  آری!  است.«  پرهیزكاران  آِن  از  آینده  و 

اّما دنیا در دیده آنها زیبا منود، و زیور آن چشم هایشان  كرده بودند، 

را خیره كرد. 

سوگند به خدایی كه دانه را شكافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان 

اگر  و  منی كردند،  متام  من  بر  را  حّجت  یاران  و  نبود،  كنندگان  بیعت 

بارگِی  شكم  برابر  در  كه  بود  نگرفته  پیامن  و  عهد  علامء  از  خداوند 

بر  را  مهار شرت خالفت  نكنند،  گرسنگِی مظلومان، سكوت  و  ستمگران 

اّول  كاسه  با  را  آخر خالفت  و  رهایش می ساختم،  انداخته،  آن  كوهان 

آن سیراب می كردم. آنگاه می دیدید كه دنیای شام نزد من از آب بینی 

بزغاله ای بی ارزش تر است. 

گفتند: در اینجا مردی از اهالی عراق بلند شد و نا مه ای به دست امام  داد و امام 

 آن را مطالعه می فرمود، گفته شد مسایلی در آن بود كه می بایست جواب می داد. 
وقتی خواندن نامه به پایان رسید، ابن عبّاس گفت: یا امیراملؤمنین! چه خوب بود سخن 

را از هامنجا كه قطع شد آغاز می كردید؟ امام  فرمود: 

فرو  و  كشید  زبانه  بود،  دل  آتش  از  شعله ای  عبّاس،  پرس  ای  هرگز! 

نشست، 

  ابن عبّاس می گوید: به خدا سوگند! بر هیچ گفتاری مانند قطع شدن سخن امام(

اینگونه اندوهناك نشدم، كه امام  نتوانست تا آنجا كه دوست دارد به سخن ادامه 

كه  است  این  الّصعبة«  »كراكب  فرمود:  كه    امام  )معنای سخن  می گویم:  دهد.( 

اگر سوار كار، مهار شرت رسكش را سخت بكشد و مركب چموش نافرمانی كند، بینی او 

پاره می شود، و اگر مهارش را رها كند، چموشی كرده در پرتگاِه سقوط قرار می گیرد و 

صاحبش قدرت كنرتل او را ندارد. می گویند »اشنق الناقه« یعنی به وسیله مهار، رس شرت 

را باال بكشد و »شنقها« نیز می گویند 

كه ابن سّكیت در كتاب اصالح املنطق گفته است؛ اینكه فرمود »اشنق لها« و نفرمود 

»اشنقها« برای آنكه این كلمه را مقابل »اسلس لها« قرار داد، گویی فرموده باشد كه اگر 

رس او را باال كشد، یعنی آن را واگذارد تا رس خود را باال نگاه دارد.(  
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  خطبه 4  
و امام علی پس از فتح برصه؛ دربارۀ ویژگی های اهل بیت

ایراد  )گفته شد كه پس از فتح برصه در سال 36 هجری و كشته شدن طلحه و زبیر 

فرمود( 

یافته و هدایت  از تاریكی های جهالت نجات  شام مردم به وسیلۀ ما، 
نور  با  ترقّی رسیدید. صبح سعادت شام  اوج  به  ما،  به كمك  و  شدید، 

ما درخشید. 
كَر است گوشی كه بانِگ بلنِد پندها را نشنود، و آن كس را كه فریاد 
بلند، كَر كند، آوای نرم حقیقت چگونه در او اثر خواهد كرد؟ قلبی كه 
از ترس خدا لرزان است، همواره پایدار و با اطمینان باد!. من همواره 
فریب  نشانه های  و  بودم،  برصه  مردم  شام  گری  حیله  رسانجام  منتظر 
خوردگی را در شام می نگریستم. تظاهر به دین داری شام، پرده ای میان 
برای  را می خواندم. من  باطن، درون شام  با صفای  ما كشید، ولی من 
واداشنت شام به راه های حق، كه در میان جاّده های گمراه كننده بود، 
به پاخاستم در حالی كه رسگردان بودید و راهنامیی نداشتید. تشنه كام 

هرچه زمین را می كندید قطرۀ آبی منی یافتید، 
امروز زباِن بسته را به سخن می آورم.دور باد رأِی كسی كه با من مخالفت 
كند! از روزی كه حق به من نشان داده شد، هرگز در آن شّك و تردید 
نكردم! كناره گیری من چونان حرضت موسی  برابر ساحران است 
كه بر خویش بیمناك نبود، ترس او برای این بود كه مبادا جاهالن پیروز 
شده و دولت گمراهان حاكم گردد. امروز ما و شام بر رس دو راهی حّق 
و باطل قرار داریم، آن كس كه به وجود آب اطمینان دارد تشنه منی ماند. 

  خطبه 5  
پس از وفات پیامرب  ؛ در پاسخ به عباس و ابوسفیان

)پس از وفات پیامرب  و ماجرای سقیفه، عبّاس و ابوسفیان، پیشنهاد خالفت داده 

كه با امام  بیعت كنند.( 

ای مردم! امواج فتنه ها را با كِشتی های نجات درهم بشكنید، و از راه 
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اختالف و پراكندگی بپرهیزید، و تاج های فَخر و برتری جویی را بر زمین نهید. 
رستگار شد آن كس كه با یاران به پاخاست، یا كناره گیری منود و مردم را 
آسوده گذاشت. این گونه زمامداری ، چون آبی بد مزّه و لقمه ای گلوگیر 
است، و آن كس كه میوه را كال و نارس بچیند، مانند كشاورزی است كه 

در زمیِن شخِص دیگری بكارد. 
در رشایطی قرار دارم كه اگر سخن بگویم، می گویند بر حكومت حریص 
است، و اگر خاموش باشم، می گویند: از مرگ ترسید!! هرگز! من و ترس 
از مرگ؟! پس از آن همه جنگ ها و حوادث ناگوار؟! سوگند به خدا! 
اُنس و عالقۀ فرزند ابیطالب به مرگ در راه خدا، از عالقۀ طفل به پستان 
مادر بیشرت است!. این كه سكوت برگزیدم، از علوم و حوادث پنهانی 
آگاهی دارم كه اگر باز گویم مضطرب می گردید، چون لرزیدن ریسامن 

در چاه های عمیق!. 

  خطبه 6   
آن گاه که از امام خواستند طلحه و زبیر را تعقیب نکند

)در سال 36 هجری در شهر مدینه آن گاه كه از امام  خواستند طلحه و زبیر را 

تعقیب نكند، فرمود:( 

به خدا سوگند! از آگاهی الزمی برخوردارم و هرگز غافلگیر منی شوم، كه 
دشمنان ناگهان مرا محارصه كنند و با نیرنگ دستگیرم منایند. من همواره 
با یاری انسان حق طلب، بر رس آن  كس می كوبم كه از حق روی گردان 
است، و با یاری فرمانرب مطیع، نافرمان اهل تردید را درهم می شكنم، تا 

آن روز كه دوران زندگانی من به رس آید. 
پس، سوگند به خدا! من همواره از حّق خویش محروم ماندم، و از هنگام وفات 

پیامرب  تا امروز حق مرا از من باز داشته و به دیگری اختصاص دادند.

  خطبه 7  
شناخت پیروان شیطان

شیطان  و  گــرفــتــنــد،  خـــود  كـــار  مــعــیــار  را  شــیــطــان  مــنــحــرفــان، 
آنـــان  ـــــای  ه دل  در  و  داد  ــــرار  ق خـــود  دام  را  آنــهــا  ــز  ــی ن
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تخم گذارد، و جوجه های خود را در دامانشان پرورش داد. با چشم های 

آنان می نگریست و با زبان های آنان سخن می گفت. پس با یاری آنها بر 

مركب گمراهی سوار شد و كردارهای زشت را در نظرشان زیبا جلوه داد؛ 

مانند رفتار كسی كه نشان می داد در حكومت شیطان رشیك است و با 

زبان شیطان، سخن باطل می گوید. 

  خطبه 8  
پیامن شکنی زبیر

)در این سخنان ارزشمند در سال 36 هجری به بیعت ُزبیر، اشاره دارد.( 

زبیر، می پندارد با دست بیعت كرد نه با دل، پس به بیعت با من اقرار 

كرده، ولی مّدعِی انكار بیعت با قلب است. 

بیعِت گذشته  به  یا  بیاورد،  دلیل روشنی  اّدعا  این  بر  است  او الزم  بر 

بازگردد!.

  خطبه 9  
شناخت طلحه و زبیر

چون رعد خروشیدند و چون برق درخشیدند، اما كاری از پیش نربدند و 

رس انجام ُسست گردیدند! ولی ما این گونه نیستیم، تا عمل نكنیم، رعد 

و برقی نداریم، و تا نباریم سیل جاری منی سازیم.

  خطبه 10  

آگاهی امام برای مقابله با اصحاب جمل

آگاه باشید كه شیطان حزب خود را جمع كرده، و سواره و پیاده های 

لشكر خود را فراخوانده است! اّما من آگاهی الزم به امور را دارم، نه 

حق را پوشیده داشتم، و نه حق بر من پوشیده ماند. 
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كسی  من  جز  كه  آورم  وجود  به  آنان  برای  گردابی  خدا!  به  سوگند 

نتواند آن را چاره سازد؛ آنها كه در آن غرق شوند، هرگز نتوانند بیرون 

آیند، و آنان كه بگریزند، خیال بازگشت نكنند. 

  خطبه 11  
در جنگ جمل؛ هنگام دادن پرچم به دست فرزندش محّمد حنفیّه

به  پرچم  دادن  اآلخر هنگام  پنجشنبه 15 جامدی  روز  َجَمل سال 36 هجری  )درجنگ 

دست فرزندش محمد حنفیّه فرمود:( 

را  باش، دندان ها  استوار  و  ثابت  تو  از جای كنده شوند  اگر كوه ها 

برهم بفشار، كاسۀ رست را به خدا عاریت ده، پای بر زمین میخكوب 

كن، 

به صفوف پایانی لشكر دشمن بنگر، از فراوانی دشمن چشم بپوش، و 

ِبدان كه پیروزی از سوی خدای سبحان است. 

  خطبه 12  
نقش نیّت در پاداش اعامل

امام گفت: دوست  یاران  از  یكی  پیروزی در جنگ برصه در سال 36 هجری  از  )پس 

داشتم برادرم با ما بود و می دید كه چگونه خدا تو را بر دشمنانت پیروز كرد!.( 

آری.  گفت:  بود؟.  ما  با  برادرت  دل  و  فكر  آیا  پرسید:     امام 

امام  فرمود: پس او هم در این جنگ با ما بود، بلكه با ما در این 

نربد رشیكند آنهایی كه حضور ندارند، در ُصلب پدران و رَِحم مادران 

می باشند، ولی با ما هم عقیده اند، به زودی متولّد می شوند، و دین و 

ایامن به وسیلۀ آنان تقویت می گردد. 
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  خطبه 13  
نکوهش مردم برصه

)روز جمعه سال 36 هجری پس از پایان جنگ درمسجد جامع شهر در نكوهش مردم برصه فرمود:(  

شام سپاه یك زن، و پیروان حیوان »شرت عایشه« بودید، تا شرت صدا می كرد 
می جنگیدید، و تا دست و پای آن قطع گردیدفرار كردید . اخالق شام 
پَست، و پیامن شام از هم گُسسته، دین شام دورویی، و آب آشامیدنی 
شام شور و ناگوار است. كسی كه میان شام زندگی كند به كیفر گناهش 
آمرزش  مشمول  گزیند  دوری  شام  از  كه  كس  آن  و  می شود،  گرفتار 
كشتِی  سینۀ  چون  كه  می بینم  را  شام  مسجد  گویا  می گردد.  پروردگار 
غرق شده است، كه عذاب خدا از باال و پایین او را احاطه می كند، و 

رسنشیناِن آن، همه غرق می شوند. 
و در روایتی است: سوگند به خدا، رسزمین شام را آب غرق می كند، گویا 

مسجد شام را می نگرم كه چون سینۀ كشتی یا چونان شرت مرغی كه بر 
سینه خوابیده باشد بر روی آب مانده است. 

و در روایت دیگر: مانند سینۀ مرغ روی آب دریا. 

و در روایت دیگری آمده : خاك شهر شام بد بوترین خاك هاست، از همه جا 

به آب نزدیك تر و از آسامن دورتر، و نُه َدهم رّش و فساد در شهر شام 
نهفته است. كسی كه در شهر شام باشد گرفتار گناه، و آن كه بیرون رود 
در پناه عفو خداست. گویی شهر شام را می نگرم كه غرق شده، و آب آن 
را فرا گرفته. چیزی از آن دیده منی شود، مگر جاهای بلند مسجد، مانند 

سینۀ مرغ بر روی امواج آب دریا!. 

  خطبه 14  
نکوهش شهر برصه و مردم آن دیار

)قبل از آغاز جنگ َجَمل، در نكوهش شهر برصه و مردم آن دیار مانند خطبه پیشین فرمود( 

رسزمین شام به آب نزدیك و از آسامن دور است، 
عقل های شام ُسست و افكار شام سفیهانه است. پس شام نشانه ای برای تیرانداز، 
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و لقمه ای برای خورنده، و صیدی برای صیّاد می باشید!. 

  خطبه 15  
 سیاست اقتصادی امام

)دربارۀ اموال فراوان بیت املال كه عثامن به بعضی از خویشاوندان خود بخشیده بود. 

ابن عبّاس می گوید: روز دّوم خالفت در سال 35 هجری این سخرنانی را ایراد فرمود.( 

بیابم به صاحبان  تاراج شده را هر كجا كه  املال  به خدا سوگند! بیت 

خریده  كنیزانی  یا  كرده،  ازدواج  آن  با  گرچه  می گردانم،  باز  آن  اصلی 

باشند؛ زیرا در عدالت گشایش برای عموم است، و آن كس كه عدالت بر 

او گران آید، تحّمل ستم برای او سخت تر است. 

  خطبه 16  
 پس از بیعت مردم مدینه با امام

 35 سال  در  آن حرضت  اّولین سخرنانی  این    امام  با  مدینه  مردم  بیعت  از  )پس 

هجری است.( 

 آن چه می گویم به عهده می گیرم، و خود به آن پای بَندم. كسی كه عربت ها 
برای او آشكار شود، و از عذاب آن پند گیرد، تقوا و خویشنت داری او را 

از سقوط در شبهات نگه می دارد. 
آگاه باشید، تیره روزی ها و آزمایش ها، هامنند زمان بعثت پیامرب بار 

دیگر به شام روی آورد. سوگند به خدایی كه پیامرب را به حق مبعوث 

كرد، سخت آزمایش می شوید، چون دانه ای كه در غربال ریزند، یا غذایی 

كه در دیگ گذارند! به هم خواهید ریخت، زیر و رو خواهید شد، تا آن 

كه پایین به باال، و باال به پایین رود؛ آنان كه سابقه ای در اسالم داشتند، 

و تاكنون منزوی بودند، بر رس كار می آیند، و آنها كه به ناحق، پیشی 

گرفتند، عقب زده خواهند شد.
هیچگاه  ــدم؛  ــوشــان ــپ ن را  ــق  ح از  ای  كــلــمــه  ســوگــنــد!  خـــدا  ــه  ب
خالفت  ــام  ــق م ایـــن  ــه  ب نــخــســت،  روز  از  نــگــفــتــه ام؛  دروغــــی 
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و چنین روزی خرب داده شدم. آگاه باشید! هامنا گناهان چون مركب های 

 بدرفتارند كه سواران خود )گناهكاران ( را عنان رها شده در آتش دوزخ 

می اندازند. آگاه باشید! هامنا تقوا، چونان مركب های فرمانربداری است 

كه سواران خود را، عنان بر دست، وارد بهشت جاویدان می كنند. 

حّق و باطل همیشه در پیكارند، و برای هر كدام طرفدارانی است. اگر 

اگر  و  بوده،  چنین  باز  دیر  از  نیست،  جای شگفتی  شود،  پیروز  باطل 

اّما  اندكند، چه بسا روزی فراوان گردند و پیروز شوند،  طرفداران حق 

كمرت اتّفاق می افتد كه چیز رفته باز گردد. 

می گویم: »كلامت امام  پیرامون حّق و باطل، از سخنان نیكویی است كه كالم كسی 

از سخن رسایان به آن نخواهد رسید، و بیش از آن چه كه ما در شگفت شویم، شگفتی، 

برابر آن فرومانده است، در این كلامت امام  ریزه كاری هایی از فصاحت است كه 

نه زبان قدرت رشح آن را دارد، و نه انسانی می تواند از َدرّه های عمیق آن بگذرد، این 

اعرتاف مرا كسانی كه در فصاحت پیشگام و با سابـقه اند، درك می كنند.« 

آن كس كه بهشت و دوزخ را پیش روی خود دارد، در تالش است. برخی 

از مردم به رُسعت به سوی حق پیش می روند، كه اهل نجاتند؛ و بعضی 

به كُندی می رونـد و امیدوارند؛ و دیگـری كوتاهـی می كند و در آتش 

جهـّنم گرفتار است.

چپ و راست گمراهی، و راه میانه، جاّدۀ مستقیم الهی است كه قرآن 

و آثار نبّوت، آن را سفارش می كند، و گذرگاه سّنت پیامرب است و 

رسانجام، بازگشت همه ِبدان سو می باشد. اّدعا كنندۀ باطل نابود شد، و 

دروغگو زیان كرد، هر كس با حق در افتاد هالك گردید. نادانِی انسان 

همین بس كه قَدر خویش نشناسد. 

آن چه بر اساس تقوا پایه گذاری شود، نابود نگردد. كشت زاری كه با تقوا 

آبیاری شود، تشنگی ندارد. مردم! به خانه های خود روی آورید، مسایل 

میان خود را اصالح كنید، توبه و بازگشت پس از زشتی ها میرّس است. 
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خویش،  خویشنِت  جز  و  نكنید  ستایش  را  دیگری  خود،  پروردگار  جز 

دیگری را رسزنش ننامیید. 

  خطبه 17  
 وصف مّدعیان قضاوت که عهده دار قضاوت هستند 

و شایستۀ آن نیستند

)در این خطبه ُمّدعیان قضاوت را می شناساند كه عهده دار قضاوت هستند و شایسته 

آن نیستند.( 

دشمن ترین آفریده ها نزد خدا دو نَفرند: مردی كه خدا او را به حال خود 

گذاشته، و از راه راست دور افتاده است؛ دل او شیفتۀ بدعت است و 

مردم را گمراه كرده، به فتنه انگیزی می كشاند و راه رستگاری گذشتگان 

را گُم كرده و طرفداران خود و آیندگان را گمراه ساخته است. بار گناه 

دیگران را بر دوش كشیده و گرفتار زشتی های خود نیز می باشد. 

و مردی كه مجهوالتی به هم بافته، و در میان انسان های ناداِن اّمت، 

جایگاهی پیدا كرده است؛ در تاریكی های فتنه فرو رفته، و از مشاهدۀ 

صلح و صفا كور است. آدم مناها او را عامل نامیدند كه نیست، چیزی 

را بسیار جمع آوری می كند كه اندك آن به از بسیار است، تا آن كه از 

بیهوده فراهم آورد. در  اطاّلعات  آب گندیده سیراب شود، و دانش و 

به داوری می نشیند، و حّل مشكالت دیگری  نام قاضی  با  میان مردم، 

را به عهده می گیرد؛ پس اگر مشكلی پیش آید، با حرف های پوچ و تو 

خالی و رأی و نظر دروغین، آمادۀ رفع آن می شود. سپس اظهارات پوچ 

بافته های  و  شبهات  در  كه  می ماند  را  عنكبوتی  می كند.  باور  را  خود 

بر خطاست؟اگر  یا  كرده  حكم  درست  كه  منی داند  چسبیده،  خود  تار 

امید  خطاست،  بر  اگر  و  كرده،  خطا  كه  می ترسد  باشد  صواب  بر 

می پوید؛  جهالت  راه  كه  است،  نادانی  باشد!.  ُدرست  او  رأی  كه  دارد 
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كوری است كه در تاریكی، گمشدۀ خود را می جوید؛ از روی علم و یقین 

سخن منی گوید؛ روایات را بدون آگاهی نقل می كند؛ چون تند بادی كه 

گیاهان خشك را بر باد دهد، 

روایات را زیر و رو می كند، كه بی حاصل است. به خدا سوگند! نه راه 

ُصدور حكم مشكالت را می داند، و نه برای منصب قضاوت اَهلیّت دارد! 

خویش،  رسم  و  راه  جز  منی آورد،و  به حساب  علم  نپذیرد  كه  را  آنچه 

مذهبی را حق منی داند؛ اگر حكمی را نداند آن را می پوشاند تا نادانی 

او آشكار نشود؛ خون بی گناهان از حكم ظاملانۀ او در جوشش و فریاد 

میراث بر باد رفتگان بلند است. 

با  از مردمی كه در جهالت زندگی می كنند و  به خدا شكایت می كنم 

گمراهی می میرند، در میان آنها، كاالیی خوارتر از قرآن نیست اگر آن را 

آن گونه كه باید بخوانند؛ و متاعی سودآورتر و گرانبهاتر از قرآن نیست 

اگر آن را تحریف كنند؛ و در نزد آنان، چیزی زشترت از معروف، و نیكوتر 

از ُمنَكر منی باشد. 

  خطبه 18  
نکوهش اختالف رأی عاملان در احکام قطعی اسالم

)نكوهش از اختالف رأی عاملان در احكام قطعی اسالم ( 

دعوایی نسبت به یكی از احكام اجتامعی نزد عاملی می برند كه با رأی 

خود حكمی صادر می كند. پس هامن دعوا را نزد دیگری می برند كه او 

درُست بر خالف رأی اّولی حكم می دهد. سپس همه قُضات نزد رییس 

خود كه آنان را به قضاوت منصوب كرده، جمع می گردند. او رأی همه 

را بر حق می شامرد!. در صورتی كه خدایشان یكی، پیغمربشان یكی، و 

كتابشان یكی است، آیا خدای سبحان، آنها را به اختالف، امر فرمود، كه 

اطاعت كردند؟ یا آنها را از اختالف پرهیز داد و معصیت خدا منودند؟. 
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آیا خدای سبحان، دیِن ناقصی فرستاد و در تكمیل آن از آنها استمداد 

كرده است؟ آیا آنها رشكاِء خدایند كه هر چه می خواهند در احكام 

دین بگویند و خدا رضایت دهد؟.آیا خدای سبحان، دین كاملی فرستاد 

پس پیامرب در ابالغ آن كوتاهی ورزید؟ در حالی كه خدای سبحان 

می فرماید:» ما در قرآن چیزی را فرو گذار نكردیم.« و فرمود: »در قرآن بیان هر 

چیزی است« و یادآور شد كه: »بعِض قرآن گواِه بعِض دیگر است و اختالفی در 

آن نیست.« پس خدای سبحان فرمود: » اگر قرآن از طرف غیر خدا نازل می شد 

اختالفات زیادی در آن می یافتند.« هامنا قرآن دارای ظاهری زیبا و باطنی 

ژرف و ناپیداست، مطالب شگفت آور آن متام منی شود، و ارسار نهفته 

آن پایان منی پذیرد و تاریكی ها بدون قرآن بر طرف نخواهد شد. 

  خطبه 19  
خطاب به اشعث بن قیس

)امام  در مسجد كوفه در سال 38 هجری سخرنانی می كرد، اشعث بن قیس به یكی 

  از مطالب آن اعرتاض كرد و گفت: این سخن به زیان تو است، نه به سود تو. امام

نگاه خود را به او دوخت و فرمود:( 

است؟  من  زیان  یا  سود،  به  چیزی  چه  آگاهاندكه  را  تو  كسی  چه 

لعنت خدا و لعنِت لعنت كنندگان، بر تو باد ای متكرّبِ متكرّب زاده، 

مناِفق پرِس كافر!. سوگند به خدا!، تو یك بار در زمان كُفر و بار دیگر 

بار  تو، هر دو  اسیر شدی، و مال وخویشاوندی  اسالم،  در حكومت 

نتوانست به فریادت برسد. 

و  ســپارد،  شمشــیر  دم  بــه  را  خــود  خویشــان  كــه  كــس  آن 

اســت  ســزاوار  كشــاند،  آنهــا  ســوی  بــه  را  نابــودی  و  مــرگ 
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نداشته  اطمینان  او  به  بیگانگان  و  گیرند  ِوی خشم  بر  او  بستگان  كه 

باشند. می گویم: )منظور امام  این است كه اشعث بن قیس یك بار وقتی كه كافر 

بود اسیر شد و بار دیگر آنگاه كه مسلامن شد و شمشیرها را به سوی قبیله اش راهنامیی 

كرد، مربوط به جریانی است كه اشعث قبیلۀ خود را فریب داد، تا خالد بن ولید، آنها 

را غافلگیر كند و از دم شمشیر بگذراند كه پس از آن خیانت او را با لقب » ُعرف الّنار« 

)چیزی كه آتش را بپوشاند( ، می نامیدند و این لقبی بود كه به نیرنگباز می دادند.( 

  خطبه 20  
علل پنهان بودن ارسار پس از مرگ

و  بودید  ناشكیبا  می دیدید،  شام  اگر  دیدند  مردگان  كه  را  آنچه 

آنها مشاهده  آنچه  می ترسیدید؛ و می شنیدید و فرمان می بردید. ولی 

كردند بر شام پوشیده است، و نزدیك است كه پرده ها فروافتد. گر چه 

حقیقت را به شام نیز نشان دادند، 

اگر به درستی بنگرید؛ و ندای حق را به گوش شام رساندند، اگر خوب 

بشنوید! و به راه راست هدایتتان كردند، اگر هدایت بپذیرید! راست 

می گویم، مطالب عربت آموِز اندرز دهنده را آشكارا دیدید و از حرام 

الهی نهی شدید؛ و پس از فرشتگان آسامنی، هیچ كس جز انسان، فرمان 

خداوند را ابالغ منی كند. 

  خطبه 21  
راه رستگاری

ایراد  آغاز خالفت  در  در سال 35 هجری  كه  است  از خطبۀ 167  بخشی  )این خطبه 

فرمود.( 

قیامت پیش روی شام و مرگ در پُشِت رس، شام را می راند. سبكبار شوید 

تا برسید. هامنا آنان كه رفتند در انتظار رسیدن شامیند. 

  پیامــرب  و  خــدا  ســخن  از  پــس    امــام  ســخن  )ایــن   : می گویــم 
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با هر سخنی سنجیده شود بر آن برتری دارد و از آن پیشی می گیرد و از جملۀ» سبكبار 

و  كلمه ژرف  نشده! چه  آن شنیده  از  تر  معنی  پر  و  كوتاهرت  برسید« كالمی  تا  شوید 

بلندی! چه جمله پر معنی و حكمت آمیزی است كه تشنگی را با آب حكمت می زداید!. 

ما عظمت و رشافت این جمله را در كتاب خود به نام » الخصائص« بیان كرده ایم.( 

  خطبه 22  
امام  و شناساندن ناکثین

زبیر،  و  طلحه  جانب  از    امام  فرستادگان  بازگشت  از  پس  هجری   36 سال   )در 

در رسزمین » ذی قار« این سخرنانی را ایراد فرمود.( 

آگاه باشید!، كه هامنا شیطان حزب و یارانش را بسیج كرده و سپاه خود 

را از هر سو فراهم آورده است، تا بار دیگر ستم را به جای خود نشاند 

و باطل به جایگاه خویش پایدار شود. 

سوگند به خدا! ناكثین هیچ گناهی از من رساغ ندارند، و انصاف را بین 

من و خودشان رعایت نكردند!آنها حّقی را می طلبند كه خود ترك كردند، 

و انتقام خونی را می خواهند كه خود ریختند! اگر رشیك آنها بودم، پس 

آنها نیز در این خونریزی سهم دارند، و اگر تنها خودشان خون عثامن 

زیان  به  آنها  دلیل  ترین  مهم  آنهاست.  مخصوص  كیفر  پس  ریختند  را 

خودشان است. می خواهند از پستان مادری شیر بدوشند كه خشكیده؛ 

بدعتی را زنده كنند كه مّدت ها است مرده، 

َوه چه دعوت كننده ای!؟ و چه اجابت كنندگانی؟! هامنا من به كتاب 

خدا و فرمانش دربارۀ ناكثین خشنودم. 

اّما اگر از آن رسباز زدند با شمشیر تیز پاسخ آنها را خواهم داد، كه برای 

درمان باطل و یاری دادن حق كافی است. شگفتا! از من خواستند به 

میدان نربد آیم و برابر نیزه های آنان قرار گیرم و رضبت های شمشیر آنها 

را تحّمل كنم! گریه كنندگان بر آنها بگریند! تاكنون كسی مرا از جنگ 

نرتسانده، و از رضبت شمشیر نهراسانده است؛ من به پروردگار خویش 

یقین داشته و در دین خود شّك و تردیدی ندارم.
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  خطبه 23  
تناسب نعمت ها با استعدادهای گوناگون

پس از ستایش پروردگار، بدانید كه تقدیرهای الهی چون قطرات باران از 

آسامن به سوی انسان ها فرود می آید، و بهرۀ هر كسی، كم یا زیاد 

به او می رسد. پس اگر یكی از شام برای برادر خود، برتری در مال و 

همرس و نیروی بدنی مشاهده كند، مبادا فریب خورد و حسادت كند؛ 

زیرا مسلامن )تا زمانی كه دست به عمل پستی نزده كه از آشكار شدنش رشمنده 

باشد و مورد رسزنش مردم پَست قرار گیرد( . به مسابقه دهنده ای می ماند كه 

دوست دارد در هامن آغاز مسابقه پیروز گردد تا سودی به دست آورد 

و رضری متوّجه او نگردد. هم چنین مسلامنی كه از خیانت پاك است 

انتظار دارد یكی از دو خوبی نصیب او گردد: یا دعوت حق را لبیك 

گفته عمر او پایان پذیرد» كه آنچه در نزد خداست برای او بهرت است« ؛ و یا 

خداوند، روزی فراوان به او دهد و صاحب همرس و فرزند و ثروت 

گردد، و هم چنان دین و شخصیت خود را نگاهدارد. هامنا ثروت و 

آخرت  زراعت  صالح  عمل  و  شدنی،  فانی  و  دنیا  محصول  فرزندان، 

هایی خواهد  ملّت  به  را  آن  دوی  هر  گاهی خداوند،  چه  گر  است، 

بخشید. از خدا در آن چه اعالم خطر كرده است بر حذر باشید! از 

خدا آنگونه برتسید كه نیازی به عذرخواهی نداشته باشید! عمل نیك 

انجام دهید بدون آن كه به ریا و خودمنایی مبتال شوید؛ زیرا هركس، 

كاری برای غیر خدا انجام دهد، خدا او را به هامن غیر، واگذارد. 

نشینی  هم  و  سعادمتندان،  زندگی  و  شهیدان،  درجات  خدا،  از 

مقدار  هر  انسان  مردم!،  ای  می كنیم.  درخواست  را  پیامربان  با 

كه  نیست  نیاز  بی  خود  خویشاوندان  از  باز  باشد،  ثرومتند  كه 

بزرگ  انسان،  خویشاوندان  كنند.  دفاع  دست  و  زبان  با  او  از 

و  اضطراب  و  می كنند  حامیت  او  از  كه  هستند  گروهی  ترین 

او،  به  نسبت  ها  مصیبت  هنگام  در  و  می زدایند؛  را  او  ناراحتی 
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پرعاطفه ترین مردم می باشند. ناِم نیكی كه خدا از شخصی در میان 

مردم رواج دهد بهرت از میراثی است كه دیگری بردارد. 

آنان  از  تهیدست خود روبرگردانید، و  از بستگان  باشید!، مبادا  آگاه 

از  و  نیاورد  زیادی  دنیا،  مال  داشنِت  نگاه  كه  دارید،  دریغ  را  چیزی 

را  خود  دهندۀ  دسِت  كه  كس  آن  نكند.  ایجاد  كمبودی  رفتنش  بین 

از بستگانش باز دارد، تنها یك دست را از آنها گرفته اّما دست های 

فراوانی را از خویش دور كرده است؛ و كسی كه پر و بال محبّت را 

بگسرتاند، دوستی خویشاوندانش تداوم خواهد داشت. 

می گویم: )غفیره، در اینجا به معنای فراوانی اموال است، چنان كه جمعیّت فراوان را نیز 

»الجم الغفیر« می گویند، و نقل شد كه به جای »الغفیره«،» عفوة من اهل او مال«، به كار 

می بردند، و »عفوة« به معنای منونۀ خوب از میان یك جنس است، چنان كه گفته می شود، 

 »اكلت عفوة الطعام« یعنی قسمت های خوب غذا را خوردم. و چه زیباست معنایی 

كه امام  از جملۀ »و من یقبض یده عن عشیرته« تا آخر كالم اراده فرمود، زیرا كسی 

كه خیر و نیكی های خود را از خویشاوندان خودقطع كند، تنها سود یك تن را از آنها 

بازداشته، اّما به هنگام احتیاج شدید، یاری متام آنها را از خود دور كرده كه آنها به ندای 

او پاسخ منی گویند در این صورت خود را از سود فراوان خویشاوندان محروم ساخته و 

گروهی را از یاری خود باز داشته است(. 

  خطبه 24  
رضورت آمادگی برای جهاد

)از خطبه های امام  كه درشهر كوفه ایراد فرمود.( 

در  كه  آنان  و  حق،  مخالفان  با  مبارزه  در  خودم،  جان  به  سوگند 

گمراهی و فساد غوطه ورند، یك لحظه مدارا و سستی منی كنم. پس 

كنید،  فرار  خدا  به سوی  خدا،  از  و  برتسید  خدا  از  خدا!  بندگان  ای 
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و از راهی كه برای شام گشوده بروید، و وظایف و مقّرراتی كه برای شام 

تعیین كرده به پا دارید اگر چنین باشید، علی  ضامن پیروزی شام در 

آینده می باشد، گرچه هم اكنون به دست نیاورید. 

  خطبه 25  
رسزنش یاران جهت کندی و رکود در جهاد

از شكست  پیاپی  گزارشهای  كه  فرمود  ایراد  زمانی  40 هجری  سال  در  را   )این خطبه 

یاران امام  به كوفه می رسید و عبیدا لله بن عبّاس و سعید بن منران، فرمانداران 

امام در یمن از برس بن ابی ارطاة، شكست خورده به كوفه برگشتند. امام  برای 

رسزنش یاران جهت كندی و ركود در جهاد، و مخالفت از دستورهای رهربی، این خطبه 

را ایراد فرمود كه آخرین سخرنانی امام است.( 

اكنون جز شهر كوفه در دست من باقی منانده است، كه آن را بگشایم 

 یا ببندم. ای كوفه! اگر فقط تو برای من باشی، آن هم برابر این همه 

مصیبت ها و طوفان ها، چهره ات زشت باد!. آنگاه به گفتۀ شاعر مثال آورد: 

به جان پدرت سوگند ای عمرو كه                      سهم اندكی از ظرف و پیامنه داشتم

سپس ادامه داد: به من خرب رسیده كه برُس بن ارطاة بر یََمن تسلّط یافته، 

سوگند به خدا می دانستم كه مردم شام به زودی بر شام غلبه خواهند 

كرد. زیرا آنها در یاری كردن باطل خود، وحدت دارند، و شام در دفاع 

امام  آنها  نافرمانی كرده و  امام خود را در حق  از حـق متفرّقید! شام 

خود را در باطل فرمانربدارند!. آنها نسبت به رهرب خود امانتدار و شام 

خیانتكارید؛ آنها در شهرهای خود به اصالح و آبادانی مشغولند و شام 

به فساد و خرابی؛ )آن قدر فرومایه اید( اگر من كاسه چوبی آب را به یكی 

از شامها امانت دهم می ترسم كه بند آن را بدزدید. 

مــداوم خســته  تذكّرهــای  و  پنــد  بــا  را  مــردم  ایــن  مــن  خدایــا! 

كــردم و آنهــا نیــز مــرا خســته منودند، آنهــا از مــن به ســتوه آمده، 

و مــن از آنــان بــه ســتوه آمــدم، دل شكســته ام، بــه جــای آنــان 
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افرادی بهرت به من مرحمت فرما، و به جای من بدتر از من بر آنها مسلّط 
كن. خدایا! دل های آنان را، آن چنان كه منك در آب حل می شود، آب كن!. 
به خدا سوگند! دوست داشتم، به جای شام كوفیان، هزار سوار از بنی 

فَراس بن َغَنم می داشتم كه:
»اگر آنان را می خواندی، سوارانی از ایشان نزد تو می آمدند،     

 مبارز و تازنده، چون ابر تابستانی«.

ابر  به معنای  »رمی«  »اَرمیه« جمع  از منرب فرود آمد. می گویم:    امام  آنگاه 

است، و »حمیم« گرمای تابستان، كه شاعر ابر تابستانی را یاد كرده است 
از آن رو كه سبكبار و زودگذر است، و بارانی ندارد، زیرا ابرهای سنگین 
به جهت تراكم بخار و پُرآب بودنشان به كُندی حركت می كنند كه چنین 
ابرهایی بیشرت در فصل زمستان یافت می شوند. در اینجا شاعر، سواران 
قبیله را به جهت شتاب آنان در پذیرفنت دعوت به هنگام فریادرسی، به 
ابر تابستانی تشبیه كرده است، كه گفت : »هنالك لودعوت، اتاك منهم«. 

  خطبه 26  
شناخت فرهنگ جاهلیّت

 )پس از كشته شدن محّمد بن ابی بكر در مرص در سال 38 هجری امام  این سخرنانی را در 

كوفه ایراد فرمود كه سید رضی  قسمت هایی از آن را آورده است( . 

جهانیان  دهندۀ  هشدار  را    محّمد  حرضت  اسالم،  پیامرب  خداوند، 
مبعوث فرمود، تا امین و پاسدار وحی الهی باشد. آنگاه كه شام ملّت 
عرب، بدترین دین را داشته، و در بدترین خانه زندگی می كردید؛ میان 
غارها، سنگ های خشن و مارهای سّمِی خطرناك، فاقد شنوایی، به رس 
می بردید؛ آب های آلوده می نوشیدید و غذاهای ناگوار می خوردید؛ خون 
 یكدیگر را به ناحق می ریختید، و پیوند خویشاوندی را می بریدید، بت ها 

میان شام پرستش می شد، و مفاسد و گناهان، شام را فرا گرفته بود.
پس از وفات پیامرب و بی وفایی یاران، به اطراف خود نگاه كرده یاوری جز 
اهل بیت خود ندیدم، »كه اگر مرا یاری كنند، كشته خواهند شد.« پس به مرگ آنان 
رضایت ندادم. چشم پر از خار و خاشاك را ناچار فرو بستم، و با گلویی كه 
استخوان شكسته در آن گیر كرده بود جام تلخ حوادث را نوشیدم و خشم خویش 
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فرو خوردم و بر نوشیدن جام تلخ تر از گیاه َحنظَل، شكیبایی منودم. 
)قسمت دیگری از همین خطبه( عمر و عاص با معاویه بیعت نكرد مگر آن 

كه رشط كرد تا برای بیعت، بهایی )حكومت مرص( دریافت دارد، كه در این 
معاملۀ شوم، دست فروشنده هرگز به پیروزی نرسد و رسمایه خریدار 
به رسوایی كشانده شود. ای مردم كوفه! آمادۀ پیكار شوید و ساز و برگ 
جنگ فراهم آورید؛ زیرا كه آتش جنگ زبانه كشیده و شعله های آن باال 
گرفته است، صرب و استقامت را شعار خویش سازید كه پیروزی می آورد. 

  خطبه 27  
جهاد در راه خدا

)وقتی خرب تهاجم رسبازان معاویه به شهر اَنبار در سال 38 هجری، و ُسستی مردم به 

امام  ابالغ شد، فرمود:( 

پس از ستایش پروردگار؛ هامنا جهاد در راه خدا، َدری از درهای بهشت 
است، كه خدا آن را به روی دوستان مخصوص خود گشوده است. جهاد، 

لباس تقوا، و زره محكم، و سپر مطمنئ خداوند است، 
و  ذلّت  لباس  خدا  كند،  ترك  و  دانسته  ناخوشایند  را  جهاد  كه  كسی 
خواری بر او می پوشاند، و دچار بال و مصیبت می شود و كوچك و ذلیل 
می گردد. دل او در پردۀ گمراهی مانده و حق از او روی می گرداند، به 

جهت ترك جهاد، به خواری محكوم و از عدالت محروم است.
آگاه باشید! من شب و روز، پنهان و آشكار، شام را به مبارزه با شامیان 
دعوت كردم و گفتم پیش از آن كه آنها با شام بجنگند با آنان نربد كنید. 
به خدا سوگند! هر ملّتی كه درون خانۀ خود مورد هجوم قرار گیرد، 
ذلّت  و  خواری  و  دادید،  خرج  به  ُسستی  شام  اّما  شد.  خواهد  ذلیل 
پذیرفتید، تا آنجا كه دشمن پی در پی به شام حمله كرد و رسزمینهای 

شام را ترصّف كرد. 
و اینــك، فرمانــدۀ معاویــه، )مــرد غامــدی( با لشــكرش وارد شــهر انبار 
شــده و فرمانــدار مــن، » حّســان بن حّســان بكــری« را كشــته و رسبازان 
شــام را از مواضــع مــرزی بیــرون رانــده اســت. بــه من خرب رســیده 
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كه مردی از لشكر شام به خانۀ زنی مسلامن و زنی غیر مسلامن كه در 

پناه حكومت اسالم بوده وارد شده، و خلخال و دستبند و گردن بند 

و گوشواره های آنها را به غارت برده، در حالی كه هیچ وسیله ای برای 

دفاع، جز گریه و التامس كردن، نداشته اند. لشكریان شام با غنیمت 

فراوان رفتند بدون اینكه حتّی یك نفر آنان، زخمی بردارد، و یا قطرۀ 

خونی از او ریخته شود. اگر برای این حادثۀ تلخ، مسلامنی از روی 

تأّسف مبیرد، مالمت نخواهد شد، و از نظر من سزاوار است!. 

شگفتا! شگفتا! به خدا سوگند! این واقعیّت قلب انسان را می میراند 

و دچار غم و اندوه می كند كه شامیان در باطل خود وحدت دارند، و 

شام در حّق خود متفرّقید. زشت باد روی شام و از اندوه رهایی نیابید 

كه آماج تیر بال شدید!. به شام حمله می كنند،شام حمله منی كنید؟! 

با شام می جنگند، شام منی جنگید؟! این گونه معصیت خدا می شود و 

شام رضایت می دهید؟ 

وقتی در تابستان فرمان حركت به سوی دشمن می دهـم، می گـویید 

در  كه  آنگاه  و  بگـذرد،  گـرما  سوز  تـا  ده  مهـلت  است،  گـرم  هوا 

زمستان فرمان جنگ می دهم، می گویید: هوا خیلی رسد است بگذار 

وقتی  بود.  گرما  و  رسما  از  فرار  برای  بهانه ها  این  همۀ  برود.  رسما 

شام از گرما و رسما فرار می كنید، به خدا سوگند كه از شمشیر بیشرت 

گریزانید!. 

ای مرد منایان نامرد! ای كودك صفتان بی خرد كه عقل های شام به 

را  شام  كه  داشتم  دوست  چقدر  دارد!  شباهت  نشین  پرده  عروسان 

هرگز منی  دیدم و هرگز منی  شناختم! شناسایی شام ـ سوگند به خدا ـ كه 

جز پشیامنی حاصلی نداشت، و اندوهـی غـم بار رسانجـام آن شد. 

پر خون، و سینه ام  از دسـت شام  بكـشد كـه دل مـن  را  خدا شـام 

ُجرعه  ُجرعه  را،  اندوه  و  كاسه های غم  ماالمال است!  از خشم شام 

مرا  تدبیر  و  رأی  پذیری،  ذلّت  و  نافرمانی  با  و  نوشاندید،  من  به 
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تباه كردید، تا آنجا كه قریش در حّق من گفت: »بی تردید پرس ابی طالب مردی 
دلیراست، ولی دانش نظامی ندارد«. 

و  سخت  جنگی  تجربه های  آنها  از  یكی  آیا  دهد،  مزد  را  پدرشان  خدا 
بگیرد؟ هنوز بیست  پیشی  از من  توانست  پیكار  یا در  دشوار مرا دارد؟ 
سال نداشتم،كه در میدان نربد حارض بودم، هم اكنون كه از شصت سال 
گذشته ام. اّما دریغ، آن كس كه فرمانش را اجرا نكنند، رأیی نخواهد داشت. 

  خطبه 28  
دنیا شناسی

)این خطبه را در یكی از روزهای عید فطر ایراد فرمود.( 

پس از حمد و ستایش الهی؛ هامنا دنیا روی گردانده، و وداع خویش را 
اعالم داشته است، و آخرت به ما روی آورده، و پیرشوان لشكرش منایان 

شده. 
آگاه باشید! امروز، روز مترین و آمادگی، و فردا روز مسابقه است. پاداش 
برندگان، بهشت، و كیفر عقب ماندگان آتش است. آیا كسی هست كه 
پیش از مرگ، از اشتباهات خود، توبه كند؟ آیا كسی هست كه قبل از 

فرا رسیدن روز دشوار قیامت، اعامل نیكی انجام دهد؟. 
اكنون در روزگار آرزوهایید، كه مرگ را در پی دارد؛  باشید! هم  آگاه 
پس هر كس در ایّام آرزوها، پیش از فرا رسیدن مرگ، عمل نیكو انجام 
دهد، بهره مند خواهد شد، و مرگ او را زیانی منی  رساند، و آن كس كه 
در روزهای آرزوها، پیش از فرا رسیدن مرگ كوتاهی كند، زیانكار و مرگ 

او زیانبار است؛ 
در  می كنید،  عمل  خدا  برای  ناراحتی  و  ترس  هنگام  به  كه  هامنگونه 
روزگار خوشی و كامیابی نیز عمل كنید. آگاه باشید! هرگز چیزی مانند 
چیزی  نه  و  باشند،  غفلت  خواب  در  آن  خواستاران  كه  ندیدم  بهشت 
باشند!.  رفته  فرو  خواب  در  چنین  آن  فراریان  كه  جهّنم،  آتش  مانند 
زیان  او  به  باطل  نرساند،  منفعت  حق،  كه  را  كس  آن  باشید!  آگاه 
خواهد رساند، و آن كس كه هدایت راهنامی او نباشد، گمراهی او را 
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به هالكت خواهد افكند. آگاه باشید! به كوچ كردن فرمان یافتید و 

برای جمع آوری توشۀ آخرت راهنامیی شدید. هامنا، وحشتناك ترین 

چیزی كه بر شام می ترسم، هواپرستی، و آرزوهای دراز است. پس، از 

این دنیا توشه برگیرید تا فردا خود را با آن حفظ منایید. 

می گویم: )اگر سخنی باشد كه مردم را به سوی زهد بكشاند و به عمل آخرت وادار سازد 

همین سخن است، كه می تواند عالقۀ انسان را از آرزوها قطع كند، و نور بیداری و تنّفر 

از اعامل زشت را در قلب ایجاد كند، و از شگفت آورترین جمله های مزبور این جمله 

است كه فرمود:» اال و اّن الیوم املضامر و غداً الّسباق والسبقة الجنة والغایة النار«.»آگاه 

باشید امروز روز مترین و آمادگی، و فردا روز مسابقه است و جایزۀ برندگان بهشت، و 

رسانجام عقب ماندگی، آتش خواهد بود«. زیرا با اینكه در این كالم الفاظ بلند و معانی 

گرانقدر و متثیل صحیح، و تشبیه واقعی می باشدرّسی عجیب و معنایی لطیف در آن 

نهفته شده است و آن جمله » والسبقة الجنة والغایة النار« است، امام  بین این 

دو لفظ »السبقة« و »الغایة« به خاطر اختالف معنا جدایی افكنده است،نگفته »الّسبقة 

دوست  امری  مورد  در  سبقت جسنت  زیرا  است،  گفته   » الجّنة  »الّسبقة  النار«چنانكه 

داشتنی است، و این از صفات بهشت است و این معنا در آتش» كه از آن به خدا پناه 

می بریم« وجود ندارد، امام جایز ندانسته كه بگوید: »السبقة النار« بلكه فرموده است: 

)پایان( مفهوم وسیعی است كه در موضوعات مرّست  زیرا مفهوم غایت  الّنار،  الغایة 

بخش و غیر مرّست بخش به كار می رود و در حقیقت مرادف»مصیر « و» مآل« است 

كه به معنی رسانجام می آید، چنان كه خداوند می فرماید: » قل متتّعوا فاّن مصیركم الی 

الّنار «»به كافران بگو بهره بگیرید كه رسانجام شام به سوی آتش است «. در این خطبه 

  دقّت كنید كه باطنی شگفت آور و ُعمقی زیاد دارد. و چنین است دیگر سخنان امام

بقة الجنة« )به ضم سین( به  و در بعضی نسخه های این خطبه چنین آمده است» والسُّ

جایزه ای گفته می شود كه به پیشتازان و برندگان مسابقه داده می شود خواه وجه نقد 

باشد یا جنس دیگری و معنی هر دو كلمه به هم نزدیك است؛ زیرا پاداش را برابر كار 

نیك می پردازند نه بد.(  
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  خطبه 29  
علل شکست کوفیان

)پس از آن كه ضّحاك بن قیس از طرف معاویه در سال38 هجری به كاروان حّجاج بیت 

اللّه، حمله كرد و اموال آنان را به غارت برد، فرمود.( 

اّما افكار و خواسته های  ای مردم كوفه! بدن های شام در كنار هم، 

شام پراكنده است؛ سخنان اّدعایی شام، سنگ های سخت را می شكند، 

خانه هایتان  در  می سازد؛  امیدوار  را  دشمنان  شام  ُسست  رفتار  ولی 

كه نشسته اید، اّدعاها و شعارهای تند رس می دهید، اّما در روز نربد، 

می گویید: ای جنگ! از ما دور شو، و فرار می كنید. 

آن كس كه از شام یاری خواهد، ذلیل و خوار است، و قلب رها كنندۀ 

بدهكاراِن  چون  می آورید،  نابخردانه  بهانه های  ندارد.  آسایش  شام 

خواهاِن مهلت، از من مهلت می طلبید و برای مبارزه ُسستی می كنید.

بدانید كه افراد ضعیف و ناتوان هرگز منی  توانند ظلم و ستم را دور 

كنند، و حق، جز با تالش و كوشش به دست منی  آید. 

دفاع  دیگران  خانۀ  از  چگونه  منی  كنید  دفاع  خود  خانۀ  از  كه  شام 

می منایید؟ و با كدام امام پس از من به مبارزه خواهید رفت؟. به خدا 

سوگند! فریب خورده، آن كس كه به گفتار شام مغرور شود. كسی كه 

به امید شام به سوی پیروزی رود، با كندترین پیكان به میدان آمده 

است، و كسی كه بخواهد دشمن را به وسیلۀ شام هدف قرار دهد، با 

تیری شكسته، تیراندازی كرده است!. 

به خدا سوگند! صبح كردم در حالی كه گفتار شام را باور ندارم، و به 

یاری شام امیدوار نیستم، و دشمنان را به وسیلۀ شام تهدید منی  كنم. 

راستی شام را چه می شود؟ دارویتان چیست؟ و روش درمان شام كدام 

است؟ مردم شام نیز هامنند شامیند؟ 

بدون  كاری  فراموش  و  نكنید؟  عمل  و  دهید  شعار  سزاوارست  آیا 

پرهیزكاری داشته،به غیر خدا امیدوار باشید؟. 
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  خطبه 30  
پاسخ به شایعات دشمن

)پس از پخش شایعات دخالت امام  در قتل عثامن در سال35 هجری این خطبۀ 

افشاگرانه را ایراد فرمود(.

اگر به كشنت او )عثامن( فرمان داده بودم، قاتل بودم، و اگر از آن باز می داشتم 
از یاوران او به شامر می آمدم، با این همه، كسی كه او را یاری كرد، منی  تواند 
بگوید كه از كسانی كه دست از یاری اش برداشتند بهرتم، و كسانی كه دست 

از یاری اش برداشتند منی  توانند بگویند، یاورانش از ما بهرتند. 
من جریان عثامن را برایتان خالصه می كنم: عثامن استبداد و خودكامگی 
پیشه كرد، و شام بی تابی كردید و از حد گذراندید، و خدا در خودكامگی 
و ستمكاری، و در بی تابی و تندروی، حكمی دارد كه تحّقق خواهد یافت. 

  خطبه 31  
هنگامی که ابن عبّاس را برای پند دادن به سوی زبیر فرستاد

زبیر  سوی  به  دادن  پند  برای  را  عبّاس  ابن  هجری،  سال36  در  َجَمل  جنگ  آغاز  )در 

فرستاد و فرمود:( 

با طلحه، دیدار مكن، زیرا در برخورد با طلحه، او را چون گاو وحشی 
می یابی كه شاخش را تابیده و آماده نربد است، سوار بر مركب رسكش 

می شود و می گوید، رام است. 
بلكه با زبیر دیدار كن كه نرم تر است. به او بگو، پرس دایی تو می گوید: در حجاز 
مرا شناختی، و در عراق مرا منی  شناسی؟! چه شد كه از پیامن خود بازگشتی؟!. 

)جملۀ كوتاه »فاَم َعدا ِماّم بَدا« برای نخستین بار از امام علی شنیده شده و پیش 

از امام از كسی نقل نشده است.( 

  خطبه 32  
 شناخت مردم و روزگاران پس از پیامرب

  پیامرب  از  )در سال 37هجری در مسجد كوفه در شناخت مردم و روزگاران پس 

ایراد فرمود.( 

ای مردم! در روزگاری كینه توز، و پر از ناسپاسی و كفران نعمت ها، صبح كرده ایم، 
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كه نیكوكار، بدكار به شامر می آید، و ستمگر بر تجاوز و رسكشی خود 
می افزاید. نه از آن چه می دانیم بهره می گیریم و نه از آن چه منی  دانیم، 

می پرسیم، و نه از حادثۀ مهّمی تا بر ما فرود نیاید، می ترسیم!. 
فساد  به  دست  اگر  گروهی  اند:  گروه  چهار  مردم  روزگاران،  این  در 
و  كُند،  شمشیرشان  و  ناتوان،  روحشان  كه،  است  این  برای  منی  زنند، 

امكانات مالی، در اختیار ندارند. 
و گروه دیگر، آنان كه شمشیر كشیده، و رّش و فسادشان را آشكار كرده اند، 
لشكرهای پیاده و سوارۀ خود را گرد آورده، و خود آمادۀ كشتار دیگرانند. 
دین را برای به دست آوردن مال دنیا تباه كردند كه یا رئیس و فرماندۀ 
گروهی شوند، یا به منربی فرا رفته، خطبه بخوانند. چه بد تجارتی، كه 
دنیا را بهای جان خود بدانی، و با آنچه كه در نزد خداست معاوضه منایی. 
و گروهی دیگر، با اعامل آخرت، دنیا را می طلبند، و با اعامل دنیا در پی 
كسب مقام های معنوی آخرت نیستند، خود را كوچك و متواضع جلوه 
را ریاكارانه و كوتاه بر می دارند، دامن خود را جمع  می دهند. گام ها 
كرده، خود را هامنند مؤمنان واقعی می آرایند، و پوشش الهی را وسیلۀ 
نفاق و دورویی و دنیا طلبی خود قرار می دهند. و برخی دیگر، با پستی 
و ذلّت و فقدان امكانات، از به دست آوردن قدرت محروم مانده اند، كه 
خود را به زیور قناعت آراسته، و لباس زاهدان را پوشیده اند. اینان هرگز، 

در هیچ زمانی از شب و روز، از زاهدان راستین نبوده اند. 
در این میان، گروه اندكی باقی مانده اند كه یاد قیامت، چشم هایشان را بر 
همه چیز فرو بسته، و ترس رستاخیز، اشكهایشان را جاری ساخته است؛ 
برخی از آنها از جامعه رانده شده، و تنها زندگی می كنند؛ و برخی دیگر 
ترسان و رسكوب شده یا لب فرو بسته و سكوت اختیار كرده اند؛ بعضی 
مخلصانه همچنان مردم را به سوی خدا دعوت می كنند، و بعضی دیگر 
گریان و دردناكند كه تقیّه و خویشنت داری، آنان را از چشم مردم انداخته 
است، و ناتوانی وجودشان را فرا گرفته گویا در دریای منك فرو رفته اند. 
دهن هایشان بسته، و قلبهایشان مجروح است؛ آن قدر نصیحت كردند 
كه خسته شدند، از بس رسكوب شدند، ناتوانند و چندان كشته دادند كه 
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انگشت شامر شدند. ای مردم! باید دنیای حـرام در چشامنتان از پَِر 

كاِه خشـكیده، و تُفاله های قیـچی شدۀ دام داران، بی ارزش تر باشد. 

از پیشینیان خود پند گیرید،پیـش از آن كه آینـدگان از شام پندگیرنـد، 

این دنیـای فاسِد نكوهش شده را رها كنید، زیرا مشتاقان شیفته تر از 

شام را رها كرد. 

می گویم: بعضی از نادانان این خطبه را به معاویه نسبت داده اند، ولی بدون تردید 

این خطبه از سخنان امیرمؤمنان است.»طال كجا و خاك كجا؟! آب گوارا و شیرین 

این مطلب سخن »عمرو بن بحر، جاحظ« است كه  بر  كجا و آب منك كجا؟!«. دلیل 

ماِهر در ادب و نّقاد بصیر سخن می باشد، او این خطبه را در كتاب »البیان و التبیین« 

آورده و گفته است: آن را به معاویه نسبت داده اند. سپس اضافه كرده كه این خطبه 

به سخن امام   و به روش او در تقسیم مردم شبیه تر است. و اوست كه به بیاِن 

حال مردم، از غلبه، ذلّت، تقیه، و ترس واردتر است، سپس می گوید: » تا كنون چه موقع 

دیده ایم كه معاویه در یكی از سخنانش مسیر زهد پیش گیرد و راه و رسم بندگان خدا 

را انتخاب كند؟!.« 

  خطبه 33  
هنگام عزیمت به شهر برصه، جهت جنگ با ناکثین

)در سال 36 هجری به هنگام عزیمت به شهر برصه، جهت جنگ با ناكثین در رسزمین 

ذی قار، این خطبه را ایراد فرمود.( 

»ابن عبّاس می گوید: در رسزمین »ذی قار«، خدمت امام   رفتم كه داشت كفش 

خود را پینه می زد، تا مرا دید، فرمود: قیمت این كفش چقدر است؟ گفتم بهایی ندارد. 

فرمود: به خدا سوگند، همین كفش بی ارزش نزد من از حكومت بر شام 

محبوب تر است، مگر اینكه حّقی را با آن به پادارم، یا باطلی را دفع 

منایم. آنگاه از خیمه بیرون آمد و برای مردم چنین خطبه خواند.« هامنا خداوند 

كتاب  عرب،  از  كس  هیچ  كه  فرمود  مبعوث  را   محمد هنگامی 

آسامنی نداشت، و اّدعای پیامربی منی  كرد. پیامرب مردم جاهلی را 
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كه  رساند،  رستگاری  به  و  برد  پیش  انسانی  كرامت  جایگاه  به  تا 

استحكام  آنان  پیروز شدند و جامعۀ  و  نپذیرفت  كُندی  رسنیزه هایشان 

كه  آنجا  تا  بودم  اسالم  لشكر  پیشتازان  از  من  سوگند!  خدا  به  گرفت. 

صفوف كفر و رشك تار و مار شد. هرگز ناتوان نشدم و نرتسیدم، هم 

از  را  تا حق  می شكافم  را  باطل  پردۀ  می روم،  را  راه  نیز هامن  اكنون 

پهلوی آن بیرون آورم. 

آنها  با  بودند  كافر  كه  روز  آن  سوگند!  خدا  به  كار.  چه  قریش  با  مرا 

جنگیدم، و هم اكنون كه فریب خورده اند، با آنها مبارزه می كنم. دیروز 

با آنها زندگی می كردم و امروز نیز گرفتار آنها می باشم. 

به خدا سوگند! قریش از ما انتقام منی  گیرد جز به آن علّت كه خداوند 

ما را از میان آنان برگزید و گرامی داشت. ما هم آنان را در زندگی خود 

پذیرفتیم، پس چنان بودند كه شاعر گفته است: 

»به جان خودم سوگند، هر صبح از شیر صاف نوشیدی 

و رسشیر و خرمای بی هسته خوردی. 

ما این مقام و عظمت را به تو بخشیدیم در حالی كه بلند مرتبت نبودی. 

و در اطراف تو با سواران خود تا صبح نگهبانی دادیم و تو را حفظ كردیم.« 

  خطبه 34  
برای بسیج کردن مردم جهت مبارزه با شامیان

)این خطبه را پس از شكست شورشیان خوارج، در سال38 هجری برای بسیج كردن مردم 

جهت مبارزه با شامیان در » نخیلۀ كوفه « ایراد فرمود.( 

آیا به  از فراوانی رسزنش شام خسته شدم.  نفرین بر شام كوفیان! كه 

جای زندگی جاویدان قیامت به زندگی زود گذر دنیا رضایت دادید؟ و 

كردید؟ هرگاه  انتخاب  را  ذلّت  و  بدبختی  بلندی،  و رس  عزّت  به جای 

شام رابه جهاد با دشمنتان دعوت می كنم، چشامنتان از ترس در كاسه 

می گردد، گویا ترس از مرگ، عقل شام را ربوده و چون انسان های َمست 
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از خود بیگانه شده، حیران و رسگردانید. گویا عقل های خود را از دست 

داده و درك منی  كنید. 

خود  پشتوانۀ  را  شام  و  ندارم،  اطمینان  شام  به  گاه  هیچ  دیگر  من 

به سوی شام دست  نیستید كه كسی  یاران رشافتمندی  منی  پندارم.شام 

دراز كند. به شرتان بی ساربان می مانید، كه هرگاه از یك طرف جمع آوری 

گردید،از سوی دیگر پراكنده می شوید. 

به خدا سوگند! شام بد وسیله ای برای افروخنت آتش جنگ هستید؛ شام را 

فریب می دهند اّما فریب دادن منی  دانید، رسزمین شام را پیاپی می گیرند 

و شام پروا ندارید. چشم دشمن، برای حملۀ شام خواب ندارد، ولی شام 

در غفلت به رس می برید. به خدا سوگند! شكست برای كسانی است كه 

دست از یاری یكدیگر می كشند. 

سوگند به خدا! اگر جنگ سخت درگیر شود و حرارت و سوزش مرگ 

شام را در برگیرد، از اطراف فرزند ابوطالب، هامنند جدا شدن رس از تن، 

جدا و پراكنده می شوید. 

به خدا سوگند! آن كه دشمن را بر جان خویش مسلط گرداند تا گوشتش 

و  عجز  سازد،  جدا  را  پوستش  و  بشكند،  را  استخوانش  و  بخورد،  را 

ناتوانی اش بسیار بزرگ و قلب او بسیار كوچك و ضعیف است. تو اگر 

می خواهی اینگونه باش، اّما من، به خدا سوگند! از پای ننشینم و قبل از 

آن كه دشمن فرصت یابد با شمشیر آب دیده چنان رضبه ای بر پیكر او 

 وارد سازم كه ریزه های استخوان رسش پراكنده شود و بازوها و قدم هایش 

جدا گردد و از آن پس خدا هر چه خواهد انجام دهد. 

حّق  است.  شده  واجب  حّقی  من  بر  را  شام  و  شام  بر  مرا  مردم،  ای 

را  املـال  بیت  و  نورزم  دریغ  شام  خیرخواهی  از  كه  آن  من،  بر  شام 

سواد  بی  تا  دهم  آموزش  را  شام  و  كنم،  تقسیم  عادالنه  شام  میان 

بدانید.  را  زندگی  رسم  و  راه  تا  كنم  تربیت  را  و شام  نباشید،  نادان  و 

و  باشید،  وفادار  من  با  بیعت  به  كه  است  این  بر شام  من  اّما حّق  و 

خواندم  فرا  را  شام  هرگاه  كنید،  خیرخواهی  برایم  نهان  و  آشكار  در 
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اجابت منایید و هرگاه فرمان دادم، اطاعت كنید. 

  خطبه 35  
پس از اطاّلع از ماجرای حکمیّت

)پس از اطاّلع از ماجرای حكمیّت و نیرنگ عمروعاص که ابوموسی را فریب داد و طبق 

رشوطی كه برای حكمیّت قبول كردند عملی نشد امام   این خطبه را در سال38 

هجری ایراد فرمود(. 

خدا را سپاس! هر چند كه روزگار، دشواری های فراوان و حوادثی بزرگ 
پدید آورد. شهادت می دهم جز خدای یگانه و بی مانند خدایی نباشد و جز 
او معبودی نیست، و گواهی می دهم محمد  بنده و فرستاده اوست. 
پس از حمد و ستایش خدا؛ بدانید كه نافرمانی از دستور نصیحت كنندۀ 
ِمهرباِن دانا و باتجربه، مایۀ حرست و رسگردانی و رسانجامش پشیامنی 

است. 
من رأی و فرمان خود را نسبت به حكمیت به شام گفتم، و نظر خالص 
خود را در اختیارشام گذاردم. )ای كاش كه از قصیر پرس سعد اطاعت می شد( 
ولی شام هامنندمخالفانی ستمكار، و پیامن شكنانی نافرمان، از پذیرش 
آن رسباز زدید، تا آنجا كه نصیحت كننده در پند دادن به تردید افتاد، 
و از پند دادن خودداری كرد. داستان من و شام چنان است كه برادر 

َهوازَنی رسوده است: 
»در رسزمین ُمنَعِرج، دستور الزم را دادم، 

اّما نپذیرفتند، كه فردا سزای رسكشی خود را چشیدند.« 

  خطبه 36  
هشدار و نصیحت خوارج نهروان

ماه صفر سال38  در  آنان  اشتباهات  تذكّر  و  نهروان  نصیحت خوارج  و  )برای هشدار 

هجری فرمود.( 

كــه  حالــی  در  كنیــد  صبــح  مبــادا  می ترســانم!  آن  از  را  شــام 
پَســت  زمینهــای  و  نهــروان  رود  اطــراف  در  شــام  جنازه هــای 
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و بلند آن افتاده باشد، بدون آن كه برهان روشنی از پروردگار، و حّجت 
و دلیل قاطعی داشته باشید. از خانه ها آواره گشته و به دام قضا گرفتار 
با رس سختی  نهی كردم، ولی  این حكمیّت  از  را  باشید. من شام  شده 

مخالفت كردید، تا به دلخواه شام كشانده شدم. 
این  شام ای گروه كم ِخرَد، و بی ِخرَد، ای ناكسان و بی پدران، من كه 

فاجعه را به بار نیاوردم و هرگز زیان شام را نخواستم!. 

  خطبه 37  
 ویژگی ها و فضائل آن حرضت

ایراد فرمود كه شبیه  از فرو نشاندن شورش نهروان در سال38 هجری در كوفه  )پس 

یك سخرنانی است.( 

آنگاه كه همه از ترس ُسست شده، كنار كشیدند، من قیام كردم، و آن 
هنگام كه همه خود را پنهان كردند من آشكارا به میدان آمدم، و آن 
زمان كه همه لب فرو بستند، من سخن گفتم، و آن وقت كه همه باز 
ایستادند من با راهنامیی نور خدا به راه افتادم. در مقام حرف و شعار 
زمام  بودم.  پیشتاز  و  برتر  عمل  در  اّما  بود  تر  آهسته  همه  از  صدایم 
امور را به دست گرفتم، و جلوتر از همه پرواز كردم، و پاداش سبقت 
در فضیلت ها را بردم. هامنند كوهی كه تندبادها آن را به حركت در 
منی  آورد، و طوفان ها آن را از جای بر منی  كند، كسی منی  توانست عیبی 

در من بیابد، و سخن چینی،جای عیب جویی در من منی  یافت. 
ذلیل ترین افراد نزد من عزیز است تا حّق او را باز گردانم، و نیرومند 
برابر  در  ستانم.  باز  او  از  را  تا حق  است  ناتوان  و  نظر من پست  در 

خواسته های خدا راضی،و تسلیم فرمان او هستم، 
آیا می پندارید من به رسول خدا  دروغی روا دارم؟ به خدا سوگند! 
كسی  اّول  هرگز  و  كردم،  تصدیق  را  او  كه  هستم  كسی  نخستین  من 

نخواهم بود كه او را تكذیب كنم. 
در كار خود اندیشیدم، دیدم پیش از بیعت، پیامن اطاعت وپیروی ازسفارش 

رسول خدا را برعهده دارم، كه از من برای دیگری پیامن گرفت. 
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  خطبه 38  
رضورت شناخت شبهات

)در سال37 هجری پس از جنگ صّفین و ماجرای حكمیت در تعریف » ُشبهه« فرمود:( 

نور  اّما  دارد.  شباهت  حق  به  كه  نامیدند  ُشبهه  این  برای  را  ُشبهه 
آنان  راهنامی  و  است،  یقین  شبهات  در  خدا،  دوستان  كننده   هدایت 
مسیر هدایت الهی است. اّما دشمنان خدا، دعوت كنندۀشان در شبهات 

گمراهی است، و راهنامی آنان كوری است. 
را  ماندن  از مرگ برتسد نجات منی  یابد، و آن كس كه زنده  آن كس كه 

دوست دارد برای همیشه در دنیا نخواهد ماند. 

  خطبه 39  
نکوهش کوفیان

التّمر«،  »عین  به  بشیر  بن  نعامن  معاویه،  افرسان  از  یكی  تهاجم  شنیدن  از   )پس 

رسزمین آباد قسمت غربی فرات و كوتاهی كوفیان در سال39 هجری در كوفه فرمود؛( 

گرفتار كسانی شده ام كه چون امر می كنم فرمان منی  برند، و چون آنها 
یاری  در  ریشه!  و  اصل  بی  مردم  ای  اجابت منی  كنند.  فرا می خوانم  را 
پروردگارتان برای چه در انتظارید؟ آیا دینی ندارید كه شام را گرد آورد؟ 
و یا غیرتی كه شام را به خشم وادارد؟. در میان شام به پاخاسته فریاد 
گوش  من  سخنان  به  اّما  می خواهم،  یاری  شام  از  می كشم،وعاجزانه 
ناگوار  پیامدهای  كه  آن  تا  منی كنید،  اطاعت  مرا  فرمان  و  منی سپارید، 
آشكار شد. نه با شام می  توان انتقام خونی را گرفت، و نه با كمك شام 
می  توان به هدف رسید. شام را به یاری برادرانتان می  خوانم، مانند شرتی 
كه از درد بنالد، ناله و فریاد رس می  دهید، و یا هامنند حیوانی كه پشت 
آن زخم باشد، حركتی منی كنید. تنها گروه اندكی به سوی من آمدند كه 
آنها نیز ناتوان و مضطرب بودند، »گویا آنها را به سوی مرگ می  كشانند، 

و مرگ را با چشامنشان می  نگرند«. 
می  گویم: )»متذائب« یعنی مضطرب، از » تَذاَء بَِت الّریح« یعنی وزش باد گوناگون و 

مضطرب گشت، و ذئب )گرگ( را ذئب نامیدند، چون در رفنت اضطراب دارد.( 
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  خطبه 40  
رضورت حکومت

)آنگاه كه شعار خوارج را شنید كـه می گوینـد، الحكـم ااِّل لِلّه در سـال38 هجـری در 

مسجد كوفه فرمود:( 

سخن حّقی است، كه از آن ارادۀ باطل شد! آری درست است، فرمانی 

خدا  برای  جز  زمامداری  می گویند  اینها  ولی  نیست،  خدا  فرمان  جز 

نیست، در حالی كه مردم به زمامداری نیك یا بد، نیازمندند، تا مؤمنان 

در سایه حكومت، به كار خود مشغول و كافران هم بهره مند شوند، و 

مردم در استقرار حكومت، زندگی كنند، به وسیلۀ حكومت، بیت املال 

جمع آوری می گردد و به كمك آن با دشمنان می توان مبارزه كرد. جاّده ها 

امن و امان، و حّق ضعیفان از نیرومندان گرفته می شود. نیكوكاران در 

رفاه و از دست بدكاران، در امان می باشند. 

منتظر  فرمود:[  شنید  دربارۀ حكمیّت  را  آنان  آمده، چون سخن  دیگری  روایت  ]در 

حكم خدا دربارۀ شام هستم.]و نیز فرمود:[ اّما در حكومت پاكان،پرهیزكار 

آن  از  ناپاك  بدكاران،  در حكومت  می كند،ولی  انجام وظیفه  به خوبی 

بهره مند می شود تا مّدتش رسآید و مرگش فرا رسد. 

  خطبه 41  
پرهیز از حیله و نیرنگ

)پس از جنگ صّفین در سال37 هجری در كوفه ایراد فرمود.( 

ای مردم! وفا همراه راستی است، كه سپری محكم تر و نگهدارنده تر از 

آن رساغ ندارم. آن كس كه از بازگشت خود به قیامت آگاه باشد خیانت 

و نیرنگ ندارد. اّما امروز در محیط و زمانه ای زندگی می كنیم كه بیشرت 

مردم حیله و نیرنگ را، زیركی می پندارند، و افراد جاهل آنان را اهل تدبیر 

می خوانند. چگونه فكر می كنند؟ خدا بكشد آنها را! چه بسا شخصی متام 

می شناسد،  را  حیله  و  مكر  راه های  و  می داند،  را  آینده  آمدهای  پیش 
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ولی امر و نهی پروردگار مانع اوست، و با اینكه قدرت انجام آن را دارد 

آن را به روشنی رها می سازد، اّما آن كس كه از گناه و مخالفت با دین 

پروا ندارد، از فرصت ها برای نیرنگ بازی، استفاده می كند. 

  خطبه 42  
پرهیز از آرزوهای طوالنی و هواپرستی

)پس از پایان جنگ َجَمل در 12 رجب سال36 هجری امام  وارد كوفه شد، مردم 

به استقبال آمدند آن حرضت وارد مسجد جامع شد دو ركعت مناز خواند و سخرنانی 

طوالنی ایراد فرمود كه بخشی از آن این خطبه است.( 

آرزوهای  و  هواپرستی  می ترسم:  چیز  دو  از  شام  بر  هامنا  مردم!  ای 

و  می دارد،  باز  از حق  را  انسان  نفس،  از خواهش  پیروی  اّما  طوالنی. 

به رسعت  دنیا  باشید!  آگاه  یاد می برد.  از  را  آرزوهای طوالنی، آخرت 

پشت كرده و از آن جز باقیامندۀ اندكی از ظرف آبی كه آن را خالی 

كرده باشند، منانده است. 

یك  هر  آخرت،  و  دنیا  می آید.  ما  سوی  به  آخرت  كه  باشید  هوش  به 

فرزندانی دارند. بكوشید از فرزندان آخرت باشید، نه دنیا، زیرا در روز 

امروز هنگام  باز می گردد.  قیامت، هر فرزندی به پدر و مادر خویش 

عمل است نه حسابرسی، و فردا روز حسابرسی است نه عمل. 

می گویم: )»حّذاء« به معنای شتابان و» جّذاء« به معنای بریده از نیك و بد است، كه 

برخی نقل كرده اند.( 

  خطبه 43  
جهاد با شامیان

)وقتی منایندۀ خود جریر بن عبد اللّه را در سال36 هجری به طرف معاویه فرستاد و 

معاویه پاسخی روشن منی داد یاران امام گفتند، وسایل جنگ را مهیّا كن، فرمود:( 

مهیّــا شــدن مــن بــرای جنــگ بــا شــامیان در حالــی كــه » جریر« 

صلــح  راه  بســنت  فرســتاده ام،  آنــان  طــرف  بــه  رســالت  بــه  را 
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و باز داشنت شامیان از راه خیر است، اگر آن را انتخاب كنند. من مّدت 

فریبش  یا  كند  تأخیر  اگر  كه  كردم،  معیّن  شام  در  را  »جریر«  اقامت 

دادند و یا از اطاعت من رسباز زده است. عقیده من این است كه صرب 

منوده با آنها مدارا كنید، گر چه مانع آن نیستم كه خود را برای پیكار 

و  و پشت  كرده ام،  بررسی  را  معاویه  با  بارها جنگ  آماده سازید. من 

روی آن را سنجیده، دیدم راهی جز پیكار، یا كافر شدن نسبت به آن 

چه كه پیامرب  آورده باقی منانده است،زیرا درگذشته كسی برمردم 

حكومت می كرد كه اعامل او ]عثامن[ حوادثی آفرید و باعث گفتگو و 

رس و صداهای فراوان شد، مردم آنگاه اعرتاض كردند و تغییرش دادند. 

  خطبه 44  
تأّسف از فرار مصقله

)در سال38 هجری، یكی از فرمانداران امام  به نام مصقلة بن هبیرة، اسیران بنی 

ناجیه را از فرماندۀ لشكر آن حرضت خرید و آزاد كرد، اّما وقتی از او غرامت خواستند 

به طرف معاویه فرار كرد.( 

خدا روی مصقله را زشت گرداند، كار بزرگواران را انجام داد، اّما خود 

چونان بردگان فرار كرد؛ هنوز ثناخوان به مّداحی او برنخاسته بود كه او 

را ساكت كرد، هنوز سخن ستایشگر او به پایان نرسیده بود كه آنها را 

به زحمت انداخت. اّما اگر مردانه ایستاده بود هامن مقدار كه داشت 

از او می پذیرفتیم و تا هنگام قدرت و توانایی به او مهلت می دادیم. 

  خطبه 45  
ستایش پروردگار و نکوهش دنیا

)قسمتی از سخرنانی طوالنی امام  كه در روز عید فطر در كوفه ایراد فرمود.( 

و  نگردد،  مأیوس  او  از رحمت  كه كسی  را سزاست  ستایش خداوندی 

از نعمت های فراوان او بیرون نتوان رفت؛ خداوندی كه از آمرزش او 
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كرد.  رسپیچی  نباید  او  پرستش  از  و  نگردد،  ناامید  گناهكاری  هیچ 

خدایی كه رحمتش قطع منی گردد و نعمتهای او پایان منی پذیرد. دنیا 

از وطن  كردن  كوچ  و  نابود می شود،  زود  كه  است  آرزوهایی  خانۀ 

حتمی است.دنیا شیرین و خوش منظر است كه به رسعت به سوی 

خواهانش می رود، و بیننده را می فریبد. سعی كنید با بهرتین زاد و 

توشه از آن كوچ كنید و بیش از كفاف و نیاز خود از آن نخواهید و 

بیشرت از آنچه نیاز دارید طلب نكنید. 

  خطبه 46  
دعای سفر

)درسال37 هجری كه امام  به سوی شام سفر آغاز كرد، این نیایش را در حالی كه پا 

در ركاب نهاد مطرح فرمود.( 

خدایا! از سختی سفر، و اندوه بازگشنت، و روبرو شدن با مناظر ناگوار 

در خانواده و مال و فرزند، به تو پناه می برم. 

پروردگارا! تو در سفر همراه ما و در وطن نسبت به بازماندگان ما 

رسپرست و نگهبانی، و جمع میان این دو را هیچ كس جز تو نتواند 

همراه  منی تواند  است  بازماندگان  رسپرست  كه  كس  آن  زیرا  كرد، 

بازماندگان  باشد و آن كه همراه و هم سفر است رسپرست  مسافر 

انسان منی تواند باشد. 

)چند جملۀ اّول، از رسول خدا است كه علی   آن را با عباراتی رساتر به امتام 

رساند.(  



46

خطبه ها  ) 47 ـ 48 (

  خطبه 47  
درباره كوفه 

كشیده  ُعّكاظ  بازار  های  چرم  چونان  كه  می نگرم  را  تو  كوفه!  ای 

می شوی، زیر پای حوادث لگدكوب می گردی، و حوادث فراوان تو را 

در بر می گیرد. من به خوبی می دانم، ستمگری نسبت به تو قصد بد 

منی كند، مگر آن كه خداوند او را به بالیی گرفتار سازد یا قاتلی بر او 

مسلّط گرداند. 

  خطبه 48  
هنگام حرکت برای جنگ با شامیان

سال 37هجری  شّوال  در25  كوفه  نَُخیلۀ  در  شامیان،  با  برای جنگ  هنگام حركت  )به 

قمری ایراد فرمود.( 

ستایش خداوند را سزاست، هر لحظه كه شب فرا رسد، و پردۀ تاریكی 

ای  ستاره  كه  زمان  هر  است  پروردگار  مخصوص  ستایش  افتد؛  فرو 

طلوع و غروب كند؛ ستایش خداوندی را سزاست كه نعمت های او 

پایان منی پذیرد، و بخشش های او را جربان نتوان كرد. پس از ستایش 

پروردگار، پیشتازان لشكرم را از جلو فرستادم، و دستور دادم در كنار 

فرات توقّف كنند، تا فرمان من به آنها برسد، زیرا تصمیم گرفتم از آب 

فرات بگذرم و به سوی جمعیّتی از شام كه در اطراف دجله مسكن 

گزیده اند رهسپار گردم و آنها را همراه شام بسیج منایم، و از آنها برای 

كمك و تقویت شام یاری بطلبم. 

می گویم: )منظور امام   از »ملطاط« آن جایی است كه دستور توقّف داد، »كنار 

فرات« كه به كنار فرات یا دریا »ملطاط« هم می گویند.و امام  از كلمۀ »نطفه« 

آب فرات را اراده كرده كه شگفت آور است.( 
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  خطبه 49  
خدا شناسی

ستایش خداوندی را سزاست كه از ارسار نهان ها آگاه است، و نشانه های 

برابر  می دهند. هرگز  او شهادت  وجود  بر  در رسارس هستی  آشكاری، 

چشم بینندگان ظاهر منی گردد. نه چشم كسی كه او را ندیده می تواند 

انكارش كند، و نه قلبی كه او را شناخت می تواند مشاهده اش مناید. در 

واالیی و برتری از همه پیشی گرفته. پس، از او برتر چیزی نیست، و آن 

چنان به مخلوقات نزدیك است كه از او نزدیك تر چیزی منی تواند باشد. 

مرتبۀ بلند، او را از پدیده هایش دور نساخته، و نزدیكی او با پدیده ها، 

او را مساوی چیزی قرار نداده است. 

عقل ها را بر حقیقت ذات خود آگاه نساخته، اّما از معرفت و شناسایی 

خود باز نداشته است. پس اوست كه همۀ نشانه های هستی بر وجود او 

گواهی می دهند و دل های منكران را بر اقرار به وجودش واداشته است، 

خدایی كه برتر از گفتار تشبیه كنندگان و پندار منكران است. 

  خطبه 50  
علل پیدایش فتنه ها

ایراد  پایان جنگ صّفین و ماجرای حكمیت در سال38 هجری در شهر كوفه  از  )پس 

فرمود.( 

احكام  در  گذاری  بدعت  و  هواپرستی،  فتنه ها،  آمدن  پدید  آغاز  هامنا 

آسامنی است. نوآوری هایی كه قرآن با آن مخالف است، و گروهی »با 

دو انحراف یاد شده« بر گروه دیگر سلطه و والیت یابند، كه برخالف دین 

خداست. پس اگر باطل با حق مخلوط منی شد، بر طالبان حق پوشیده 

منی ماند، و اگر حق، از باطل جدا و خالص می گشت، زبان دشمنان قطع 

می گردید. اّما قسمتی از حّق و قسمتی از باطل را می گیرند و به هم 

تنها  و  بر دوستان خود چیره می گردد  آنجاست كه شیطان  می آمیزند، 

»آنان كه مشمول لطف و رحمت پروردگارند«، نجات خواهند یافت. 
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  خطبه 51  
فرمان آزاد کردن آب فرات

فرات  آب  گرفنت  اختیار  در  برای  صّفین  به صحرای  ورود  از  پس  سال37 هجری،  )در 

خطاب به خط شكنان سپاه فرمود:( 

شامیان با بسنت آب شام را به پیكار دعوت كردند. اكنون بر رس دو راهی 

قرار دارید: یا به ذلّت و خواری بر جای خود بنشینید، و یا شمشیرها 

كه  بدانید  پس  شوید.  سیراب  آب  از  تا  سازید  سیراب  آنها  از خون  را 

زندگی جاویدان در مرگ  با شكست شامست، و  توأم  زندگِی  مرگ در 

پیروزمندانۀ شامست. 

از گمراهان را همراه آورده و حقیقت را  باشید! معاویه گروهی  آگاه 

از آنان می پوشاند، تا كوركورانه گلوهاشان را آماج تیر و شمشیر كنند. 

  خطبه 52  
تعریف دنیا

)در یكی از روزهای عید قربان این خطبه را ایراد فرمود كه اکرث شارحان خطبه 52 و 53 

را یکی می دانند که در خطبه های قبل برگزیدۀ مطالب آن آمده است.( 

آگاه باشید! گویا دنیا پایان یافته، و وداع خویش را اعالم داشته است، 

ساكنان  می گذرد،  كرده  پُشت  به رسعت  مانده  ناشناخته  هایش  خوبی 

خود را به سوی نابود شدن می كشاند، و همسایگانش را به سوی مرگ 

بود  تلخ شده، و آنچه صاف و زالل  بود  از دنیا شیرین  آنچه  می راند. 

تیرگی پذیرفت، و بیش از ته مـاندۀ ظرف آب ریخته شده از آن باقی 

منانده است، یا جرعه ای آب، كه با آن عطش تشنگان دنیا فرو نخواهد 

نشست. 

ای بنــدگان خــدا! از رسایــی كــوچ كنیــد كــه رسانجــاِم آن نابــودی 

اســت، مبــادا آرزوهــا بــر شــام چیــره گــردد، مپنداریــد كــه عمــر 

طوالنــی خواهیــد داشــت!. بــه خدا ســوگند! اگــر مانند شــرتان بّچه 

مــرده، نالــه رس دهیــد، و چونــان كبوتــران، نوحــه رسایــی كنیــد، 
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و مانند راهبان زاری منایید، و برای نزدیك شدن به حق، و دسرتسی 

به درجات معنوی، و آمرزش گناهانی كه ثبت شده و مأموران حق 

آن را نگه می دارند، دست از اموال و فرزندان بكشید، سزاوار است، 

زیرا، برابر پاداشی كه برایتان انتظار دارم، و عذابی كه از آن بر شام 

از ترس آب  اگر دل های شام  به خدا سوگند!  اندك است.  می ترسم، 

شود، و از چشم هایتان با شّدت شوق به خدا، یاترس از او، خون جاری 

گردد، و اگر تا پایان دنیا زنده باشید و تا آنجا كه می توانید در اطاعت 

از فرمان حق بكوشید، در برابر نعمتهای بزرگ پروردگار، به خصوص 

نعمت ایامن، ناچیز است. 

  خطبه 53  
وصف قربانی

)مرحوم صدوق در من ال یحرضه الفقیه ج 1 ص 461، خطبه 52 و 53 را یك خطبه به 

حساب آورد.( 

كامل قربانی در این است كه گوش و چشم آن سامل باشد، هرگاه گوش 

و چشم سامل بود، قربانی كامل و متام است، گر چه شاخش شكسته 

باشد و با پای لنگ به قربانگاه آید. 

)منظور امام  از كلمه » َمنَسك« در اینجا  »قربانگاه« است.( 

  خطبه 54  
وصف روز بیعت

)در سال 37 هجری به هنگام رشوع جنگ صّفین این سخرنانی را ایراد فرمود.( 

مردم، هامنند شرتان تشنه ای كه به آب نزدیك شـده، و ساربان رهاشان 

كرده، و ِعقال )پای بند( از آنهـا گرفته، بر من هجوم آوردند و به یكدیگر 

خواهند  مرا  كردم  گامن  كه  چنان  می آوردند،  فشار  می زدند،  پهلو 

كشت، یا بعضی به وسیلۀ بعض دیگر می میرند و پایامل می گردند. 
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ارزیابی كردم،  را  با معاویه  بیعت عمومی مردم، مسئلۀ جنگ  از  پس 
همۀ جهات آن را سنجیدم تا آن كه مانع خواب من شد، 

دیدم چاره ای جز یكی از این دو راه ندارم: یا با آنان مبارزه كنم، و یا آن 
چه را كه محّمد آورده، انكار منایم، پس به این نتیجه رسیدم كه، تن 
به جنگ دادن آسان تر از تن به كیفر پروردگار دادن است، و از دست 

دادن دنیا، آسانرت از رها كردن آخرت است. 

  خطبه 55  
توضیحاتی دربارۀ جنگ صّفین

)در سال 37 هجری در آستانه جنگ صّفین، برخی مدارا كردِن امام  را دیده و علّت 

را پرسیدند در پاسخ آنان فرمود:( 

اینكه می گویید، خویشنت داری از ترس مرگ است، به خدا سوگند! باكی 
ندارم كه من به سوی مرگ روم یا مرگ به سوی من آید، 

و اگر تصّور می كنید در جنگ با شامیان تردید دارم، به خدا سوگند! هر 
 روزی كه جنگ را به تأخیر میاندازم برای آن است كه آرزو دارم عّده ای 
ها،  تاریكی  البالی  در  و  گردند.  هدایت  و  شوند  ُملحق  ما  به  آنها   از 
نور مرا نگریسته به سوی من بشتابند، كه این برای من از كشتار آنان 
در راه گمراهی بهرت است، گر چه در این صورت نیز به جرم گناهانشان 

گرفتار می گردند. 

  خطبه 56  
یاد مبارزات دوران پیامرب

)برخی این خطبه را به آغاز سال37 هجری نسبت به تحرّكات معاویه در برصه، و برخی 

یکی از روزهای  جنگ صّفین نسبت می دهند.( 

و  بــرادران  و  فرزندان  و  پدران  با  و  بودیم   خدا پیامرب  ركاب  در 
ما  تسلیم  و  ایامن  بر  مبارزه  این  كه  می كردیم،  جنگ  خود   عموهای 
برابر  بــردبــاری  و  صرب  و  حــّق  وسیع  ــاّدۀ  ج در  را  ما  و   مــی افــزود، 
ناگواری ها و جهاد و كوشش برابر دشمن، ثابت قدم می ساخت. گاهی
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نربد می كردند، و  پهلوان  دو  مانند  ما،  ازدشمنان  دیگری  و  ما  از  نفر   یك 
هر كدام می خواست كار دیگری را بسازد و جام مرگ را به دیگری بنوشاند. 

گاهی ما بر دشمن پیروز می شدیم و زمانی دشمن بر ما غلبه می كرد. 
بر  را  ذلّت  و  خواری  دید،  را  ما  اخالص  و  راستی  خدا،  كه  آنگاه  پس 
اسالم  كه  آنجا  تا  فرمود،  عنایت  ما  به  را  پیروزی  و  نازل  ما  دشمنان 

استحكام یافته، فراگیر شد و در رسزمین های پهناوری نفوذ كرد. 
به جانم سوگند! اگر ما در مبارزه مثل شام بودیم، هرگز پایـه ای بـرای 
دین استوار منی مـاند، و شاخه ای از درخت ایامن سبز منی گردید. به خدا 
از سینۀ شرت خون می دوشید و رسانجامی جز  اكنون  سوگند! شام هم 

پشیامنی ندارید. 

  خطبه 57  
خرب از سلطۀ ستمگری بی باک

)در سال 40 هجری، روزهای آخر عمر رشیف خود در نكوهش و هشدار كوفیان ایراد فرمود.( 

آگاه باشید! پس از من مردی با گلوی گشاده و شكمی بزرگ، بر شام 
مسلّط خواهد شد، كه هر چه بیابد می خورد، و تالش می كند آنچه ندارد 
آگاه  بُكشید.  را  او  منی توانید  هرگز  ولی  بُكشید!  را  او  آورد،  دست  به 
باشید! به زودی معاویه شام را به بیزاری و بدگویی من وادار می كند. 
بدگویی را به هنگام اجبار دشمن اجازه می دهم كه مایۀ بلندی درجات 
من  كه  نجویید  بیزاری  من  از  دل  در  اّما هرگز  نجات شامست،  و  من 
بر فطرت توحید تولّد یافته ام و در ایامن و هجرت از همه پیش قدم 

تر بوده ام. 

  خطبه 58  
خرب از آیندۀ شوم خوارج

نكوهش  در  فراوان  و شنیدن شایعات  ماجرای حكمیّت،  از  )در سال 38 هجری، پس 

خوارج فرمود:( 

سنگ حوادث و بال بر شام ببارد، چنان كه اثری از شام باقی نگذارد!. آیا پس از ایامنم 
به خدا، و جهاد كردنم در ركاب رسول خدا ، به كفر خویش گواهی دهم؟ اگر 
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چنین كنم گمراه شده و از هدایت شدگان نخواهم بود. پس به بدترین 
به  باشید!  آگاه  بازگردید.  گذشتگان  راه  به  و  شوید،  رهسپار  جایگاه 
زودی پس از من، به خواری و ذلّت گرفتار می شوید و شمشیر برّنده بر 
شام مسلّط می گردد، و به استبدادی دچار خواهید شد كه برای دیگر 

ستمگران، راه و رسم حكومت قرار خواهد گرفت. 
می گویم: )سخن امام كه فرمود:» َو ال بَِقَی ِمنُكم آبٌر« سه  گونه روایت شده است: 

اّولـ  آن گونه كه ما آورده ایم، آِبٌر، از باب» یأبرالّنخل« به معنای اصالح كننده آمد. دومـ  

  آثِر« نقل شد یعنی بازگو كنندۀ حدیث، و این نقل به نظر من بهرت است، گویا امام« 

می فرماید: از شام خرب دهنده ای باقی مناند. سوم ـ »آبز« با»ز« نیز روایت شد به معنای 

هالك شونده، پرش كننده، كه به هالك شونده »آبز« گویند.( 

  خطبه 59  
خرب از قتلگاه خوارج

)در سال 38 هجری به هنگام حركت برای جنگ با خوارج، شخصی گفت، خوارج از پل 

نهروان عبور كردند، امام  فرمود:( 

قتلگاه خوارج، این سوی نهر است، به خدا سوگند! از آنها جز ده نفر 
باقی منی ماند،و از شام نیز ده نفر كشته نخواهد شد. 

با آب  ترین كنایه در رابطه  از فصیح  نهر است كه  از »نطفه« آب    امام  )منظور 

است، هر چند زیاد و فراوان باشد.، ما به این مطلب در گذشته، در مورد مسأله ای شبیه 

همین مطلب اشاره كرده ایم.( 

  خطبه 60  
خرب از تداوم تفّکر انحرافی خوارج

)در پایان جنگ با خوارج، در سال 38 هجری شخصی گفت: ای امیراملؤمنین! خوارج 

همه نابود شدند. فرمود:( 

پشــت  در  نطفه هایــی  آنهــا  هرگــز!  خــدا  بــه  ســوگند  نــه، 
كــه  گاه  هــر  داشــت،  خواهنــد  وجــود  مــادران،  رَِحــِم  و  پــدران 



53

خطبه ها  ) 61 ـ 62 ـ 63 (

شاخی از آنان رس برآورد، قطع می گردد، تا اینكه آخرین شان به راهزنی 
و دزدی تن در می دهند. 

  خطبه 61  
نهی از کشتار خوارج

)در سال 38 هجری، پس از پایان جنگ نهروان، نسبت به آیندۀ خوارج فرمود:( 

بعد از من با خوارج نربد نكنید، زیرا كسی كه در جستجوی حق بوده 
و خطا كرد مانند كسی نیست كه طالب باطل بوده و آن را یافته است. 

)َمنظور امام  از گروه دوم معاویه و یاران او هستند.( 

  خطبه 62  
موضع گیری امام  در برابر تهدید به ترور

از   در كوفه در پاسخ به برخی  امام  )سال 40 هجری، روزهای آخر عمر رشیف 

تهدیدها و كشته شدن ناگهانی فرمود:( 

پروردگار برای من پوششی استوار قرار داد كه مرا حفظ مناید، هنگامی 
كه عمرم برس آید، از من دور شده و مرا تسلیم مرگ می كند، كه در آن 

روز نه تیر خطا می رود و نه زخم بهبود می یابد.

  خطبه 63  
روش برخورد با دنیا

آگاه باشید! دنیا خانه ای است كه كسی در آن ایمنی ندارد، جز آنكه به 
جمع آوری توشۀ آخرت پردازد و از كارهای دنیایی كسی نجات منی یابد. 
مردم به وسیلۀ دنیا آزمایش می شوند؛ پس هر چیزی از دنیا را كه برای 
دنیا به دست آورند از كفشان بیرون می رود، و بر آن محاسبه خواهند 
شد، و آنچه را كه در دنیا برای آخرت تهیّه كردند به آن خواهند رسید، 
است  ای  سایه  چونان  خردمندان،  نظر  در  دنیا  ماند.  خواهند  آن  با  و 
نیافته كاِهش  نیافته، كوتاه می گردد، و هنوز فزونی  كه هنوز گسرتش 

می یابد.
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  خطبه 64  
شتافنت به سوی اعامل پسندیده

اجل  استقبال  به  نیكو  اعامل  با  و  كنید  پیشه  تقوا  خدا!  بندگان  ای 

می ماند،  جاویدان  كه  آنچه  دنیا،  شدنی  فانی  چیزهای  با  بروید. 

خریداری كنید. از دنیا كوچ كنید كه برای كوچ دادنتان تالش می كنند. 

آمادۀ مرگ باشید كه بر شام سایه افكنده است. چون مردمی باشید 

كه بر آنها بانگ زدند و بیدار شدند، و دانستند دنیا خانۀ جاویدان 

نیست و آن را با آخرت مبادله كردند. خدای سبحان شام را بیهوده 

یا دوزخ،  بهشت  تا  میان شام  نگذاشت.  وا  به حال خود  و  نیافرید، 

فاصلۀ اندكی جز رسیدن مرگ نیست. 

زندگی كوتاهی كه گذشنت لحظه ها از آن می كاهد، و مرگ آن را نابود 

می كند، سزاوار است كه كوتاه مّدت باشد. زندگی كه شب و روز آن را 

به پیش می راند به زودی پایان خواهد گرفت. مسافری كه سعادت یا 

شقاوت همراه می برد، باید بهرتین توشه را با خود بردارد. از این خانۀ 

دنیا، زاد و توشه بردارید كه فردای رستاخیز نگهبانتان باشد. بندۀ خدا 

باید از پروردگار خود بپرهیزد، خود را پند دهد و توبه را پیش فرستد، 

و بر شهوات غلبه كند، زیرا مرگ او پنهان و پوشیده است، و آرزوها 

فریبنده اند، و شیطان، همواره با اوست و گناهان را زینت و جلوه 

نگه می دارد  توبه  انتظار  در  را  انسان  یابد.  تسلّط  او  بر  تا  می دهد 

كه آن را تأخیر اندازد، و تا زمان فرا رسیدن مرگ از آن غفلت مناید. 

وای بر غفلت زده ای كه عمرش بر ضّد او گواهی دهد، و روزگار او 

 را به شقاوت و پستی كشاند. از خدا می خواهیم كه ما و شام را برابر 

نعمت ها مغرور نسازد، و چیزی ما را از اطاعت پروردگار باز ندارد، 
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و پس از فرا رسیدن مرگ، دچار پشیامنی و اندوه نگرداند. 

  خطبه 65  
شناخت صفات خدا

ایراد  )در سال 38 هجری، پس از پایان جنگ صّفین در مسجد كوفه این سخرنانی را 

فرمود.(

ستایش خداوندی را سزاست كه صفتی بر صفت دیگرش پیشی نگرفته 

تا بتوان گفت، پیش از آن كه آخر باشد اّول است و قبل از آن كه باطن 

عزیزی  است. هر  اندك  او،  تنهایی جز  و  واحد  است. هر  باشد ظاهر 

جز او، ذلیل، و هر نیرومندی جز او، ضعیف و ناتوان است. هر مالكی 

او، دانش آموز است، هر قدرمتندی جز  بنده، و هر عاملی جز  او  جز 

او، گاهی توانا و زمانی ناتوان است. هر شنونده ای جز خدا، در شنیدن 

صداهای ضعیف كر و برابر صداهای قوی، ناتوان است و آوازهای دور 

را منی شنود. هر بیننده ای جز خدا، از مشاهدۀ رنگ های ناپیدا و اجسام 

بسیار كوچك ناتوان است. هر ظاهری غیر از او پنهان، و هر پنهانی جز 

او آشكار است. 

مخلوقات را برای تقویت فرمانروایی، و یا برای ترس از آینده، یا یاری 

گرفنت در مبارزه با همتای خود، و یا برای فخر و مباهات رشیكان، و یا 

ستیزه جویی مخالفان نیافریده است. بلكه همه، آفریده های او هستند 

و در سایۀ پرورش او، بندگانی فروتن و فرمانربدارند. خدا در چیزی قرار 

نگرفته تا بتوان گفت در آن جاست، و دور از پدیده ها نیست تا بتوان 

گفت از آنها جداست. 

آفرینش موجودات او را در آغاز ناتوان نساخته، و از تدبیر پدیده های 

پایان  آفریده قدرتش  آنچه  به خاطر  نه  است.  باز منانده  آفریده شده 

گرفته و نه در آنچه فرمان داد و مقّدر ساخت دچار تردید شد. بلكه 

فرمانش استوار، و علم او مستحكم، و كارش بی تزلزل است. خدایی كه 

به هنگام بال و سختی به او امیدوار، و در نعمتها از او بیمناكند. 
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  خطبه 66  
آموزش تاکتیک های نظامی

)در یكی از روزهای آغازین جنگ صّفین، در سال 37 هجری، برای لشكریان خود ایراد 

فرمود.( 

ای گروه مسلامنان! لباس زیرین را ترس خدا، و لباس رویین را آرامش و 
خونرسدی قرار دهید. دندان ها را بر هم بفشارید تا مقاومت شام برابر 
رضبات شمشیر دشمن بیشرت گردد. ِزرِه نربد را كامل كنید، پیش از آن 
كه شمشیر را از غالف بیرون كشید چند بار تكان دهید، با گوشۀ چشم 
به دشمن بنگرید و رضبت را از چپ و راست فرود آورید، و با تیزی 
شمشیر بزنید، و با گام برداشنت به پیش، شمشیر را به دشمن برسانید، و 
بدانید كه در پیش روی خدا و پرس عموی پیغمرب  قرار دارید. پی در 
پی حمله كنید و از فرار رشم دارید، زیرا فرار در جنگ، لّكۀ ننگی برای 

نسل های آینده و مایۀ آتش روز قیامت است. 
از شهادت خرسند باشید و به آسانی از آن استقبال كنید. به آن گروه 
فراوان اطراف خیمه پر زرق و برق و طناب در هم افكنده )فرماندهی 
معاویه( به سختی حمله كنید، و به قلب آنها هجوم برید كه شیطان در 

كنار آن پنهان شده، دستی برای حمله در پیش، و پایی برای فرار آماده 
دارد،

مقاومت كنید تا ستون حق بر شام آشكار گردد. »شام برترید، خدا با شامست، 
و از پاداش اعاملتان منی كاهد«. 

  خطبه 67  
رّد استدالل انصار و قریش نسبت به خالفت، در سقیفه

)وقتی در 28 صفر سال 11 هجری ماجرای سقیفه را برای امام  بیان كردند، پرسید: 

انصار چه گفتند؟ پاسخ شنید كه انصار گفتند: زمامداری از ما، و رهربی از شام مهاجرین 

انتخاب گردد. پس امام  فرمود:( 

نكردید  ــدالل  ــت اس   ــدا  خ رســـول  ــن سخن  ای بــه  آنــهــا  ــا  ب ــرا  چ

آنها  نیكان  بــا  ــود:  ــرم ف ســفــارش  انــصــار  دربـــاره  ــرضت  ح آن  كــه 
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به نیكی رفتار كنید و از بدكاران آنها درگذرید!. ]پرسیدند: چگونه این حدیث 
انصار را از زمامداری دور می كند؟. پاسخ داد:[ اگر زمامداری و حكومت در آنان 

بود، سفارش كردن دربارۀ آنها معنایی نداشت.
]سپس پرسید: قریش در سقیفه چه گفتند؟. جواب دادند: قریش می گفتند ما از درخت 

رسالتیم، امام  فرمود:[ به درخت رسالت استدالل كردند! اّما میوه اش را 

ضایع ساختند. 

  خطبه 68  
ستودن هاشم بن عتبه برای فرمانداری مرص

)پس از آنكه محّمد بن ابی بكر در مرص در سال 38 هجری شهید شد، فرمود:( 

انتخاب  را  او  اگر  كنم،  مرص  فرماندار  را  ُعتبه  بن  هاشم  می خواستم 
و  عاص  عمرو  به  و  منی گذارد،  خالی  دشمنان  برای  را  میدان  می كردم 
لشكریانش فرصت منی داد، نه اینكه بخواهم محمدبن ابی بكر را نكوهش 
كنم، كه او مورد عالقه و محبّت من بوده و در دامنم پرورش یافته بود. 

  خطبه 69  
علل نکوهش کوفیان

)در سال 39 هجری پس از شنیدن غارت گری های فرماندهان معاویه در »عین التّمر« 

در نكوهش كوفیان فرمود:( 

چه مقدار با شام كوفیان مدارا كنم؟ چونان مدارا كردن با شرتان نو باری 
 كه از سنگینی بار، پُشتشان زخم شده است، و مانند وصله زدن جامۀ 
فرسوده ای كه هر گاه از جانبی آن را بدوزند، از سوی دیگر پاره می گردد. 
هر گاه دسته ای از مهاجامن شام به شام یورش آورند، هر كدام از شام 
به خانه رفته، درب خانه را می بندید، و چون سوسامر در سوراخ خود 
می خزید، و چون كَفتار در النه می آرمید. سوگند به خدا! ذلیل است آن 
كس كه شام یاری دهندگان او باشید، كسی كه با شام تیراندازی كند، 

گویا تیری بدون پیكان رها ساخته است. 
زیــر  و  فــراوان،  خانه هــا  در  شــام  ســوگند،  خــدا  بــه 
كــه  می دانــم  مــن  و  اندكیــد،  نــربد  میــدان  هــای  پرچــم 
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چگونه باید شام را اصالح و كجی های شام را راست كرد؛ اّما اصالح شام 
را با فاسد كردن روح خویش جایز منی دانم. خدا بر پیشانی شام داغ ذلّت 
بگذارد، و بهرۀ شام را اندك شامرد. شام آن گونه كه باطل را می شناسید 
از حق آگاهی ندارید، و در نابودی باطل تالش منی كنید،آن گونه كه در 

نابودی حق كوشش دارید. 

  خطبه 70  
 شکوه ها با پیامرب

)در سال 40هجری سحرگاه نوزدهم ماه رمضان كه رضبت خورد، فرمود:( 

هامن گونه كه نشسته بودم، خواب چشامنم را ربود، رسول خدا  را 
دیدم،پس گفتم ای رسول خدا! از اّمت تو چه تلخی ها دیدم و از لجبازی 
و دشمنی آنها چه كشیدم!. پیامرب  فرمود: نفرینشان كن. گفتم: خدا 
بهرت از آنان را به من بدهد، و به جای من شخص بدی را بر آنها مسلّط 
و  یعنی دشمنی  »لدد«  و  انحراف  و  یعنی كجی  »اَود«  )كلمه  گرداند. 

خصومت، و این از فصیح ترین كلامت است.( 

  خطبه 71  
علل نکوهش اهل عراق

)در سال 38 هجری و پس از فریب خوردن كوفیان از مكر و حیله عمروعاص و معاویه، 

هشدارگونه فرمود:( 

بارداری  زن  به  شام  هامنا  عراق!  مردم  ای  پروردگار!  ستایش  از  پس 
كند،  سقط  را  خود  جنین  بارداری،  روزهای  آخرین  در  كه  می مانید 
او  میراث  و  ماند،  شوهر  بی  طوالنی  زمانی  و  مبیرد،  رسپرستش  و 
به  خود  اختیار  با  من  باشید!  آگاه  كنند.  غارت  دور،  خویشاوندان  را 
خرب  من  به  شدم،  كشانده  شام  دیار  طرف  به  بلكه  نیامدم  شام  سوی 
چه  بر  بكشد،  را  شام  خدا  می گوید!  دروغ  علی  می گویید  كه  دادند 
كه  حالی  در  داشتم؟  روا  دروغ  خدا  به  آیا  داشته ام؟  روا  دروغ  كسی 
پیامربش؟ در  بر  یا  آوردم.  ایامن  به خدا  من نخستین كسی هستم كه 
حالی كه من اّول كسی بودم كه او را تصدیق كردم! نه،به خدا هرگز! 
شایستگی  و  دورید،  آن  دانسنت  از  شام  كه  است  واقعیّتی  گفتم  آنچه 
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درك آن را ندارید، مادرتان در سوگ شام زاری كند. »وای، وای، رس دهد« 

پیامنۀ علم را به شام به رایگان بخشیدم، اگر ظرفیت داشته باشید، »و 

به زودی خرب آن را خواهید فهمید.« 

  خطبه 72  
 نحوۀ درود فرستادن بر پیامرب

)مردم را آموزش داد تا چگونه بر پیامرب  درود فرستند.( 

ها!  آسامن  نگهدارندۀ  ای  و  گسرتده!  هر  گسرتانندۀ  ای  خدایا!  بار 

و دل  بر فطرت های خویش! دل های رستگار  آفرینندۀ دل ها  ای  و 

های شقاوت زده. گرامی ترین درودها و افزون ترین بركات خود را بر 

محمد بنده و فرستاده ات اختصاص ده، كه خاتم پیامربان گذشته، 

دفع  است.  برهان  با  حق  كننده  آشكار  و  بسته  درهای  گشایندۀ  و 

كنندۀ لشكرهای باطل، و در هم كوبندۀ شوكت گمراهان است، آن 

گونه كه بار سنگین رسالت را بر دوش كشید، و به فرمانت قیام كرد، 

و به رسعت در راه خشنودی تو گام برداشت. حتّی یك قدم به عقب 

برنگشت، و ارادۀ او ُسست نشد، و در پذیرش و گرفنت وحی، نیرومند 

بود، حافظ و نگهبان عهدو پیامن تو بود و در اجرای فرمانت تالش 

كرد تا آنجا كه نور حق را آشكار، و راه را برای جاهالن روشن ساخت 

 و دل هایی كه در فتنه و گناه فرو رفته بودند هدایت شدند.پرچم های

امین،  پیامرب  او  پس  كرد؛  برپا  را  نورانی  احكام  و  برافراشت  را  حق 

و مورد اعتامد، و گنجینه دار علم نهان تو، و شاهد روز رستاخیز، و 

برانگیختۀ تو برای بیان حقایق، و فرستادۀ تو به سوی مردم است. 

پروردگارا! برای پیامرب در سایۀ لطف خود جای با وسعتی بگشای، 

و از فضل و كرمت پاداش او را فراوان گردان. 
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پیشگاه  در  را  او  مقام  و  برتر  بنایی  هر  از  را  او  آیین  كاخ  خداوندا! 

را  او  رسالت  پاداش  و  گردان،  كامل  را  نورش  و  گردان،  تر  گرامی  خود 

پذیرش گواهی و شفاعت و قبول گفتار او قرار ده، زیرا كه دارای منطقی 

عادالنه، و راه جداكنندۀ حق از باطل بود. 

بار خدایا! بین ما و پیغمربت در نعمت های جاویدان، و زندگانی خوش، 

و آرزوهای برآورده، و خواسته های به انجام رسیده، در كامل آرامش، و 

در نهایت اطمینان، همراه با مواهب و هدایای با ارزش، جمع گردان!. 

  خطبه 73  
دربارۀ مروان بن حکم

)این خطبه را درباره مروان بن حكم در برصه ایراد فرمود.( ]گویند در سال 36 هجری، 

وقتی مروان بن حكم، داماد عثامن، در جنگ َجَمل اسیر شد، امام حسن  و امام 

حسین  نزد پدرعذر او خواستند و امام علی  او را رها كرد. گفتند: پدر، مروان 

با شام بیعت می كند. فرمود:[

مگر پس از كشته شدن عثامن با من بیعت نكرد؟ مرا به بیعت او نیازی 

نیست! دست او دست یهودی است، اگر با دست خود بیعت كند، در 

او حكومت كوتاه مّدتی خواهد  باشید!  آگاه  را می شكند.  بیعت  نهان 

داشت، مانند فرصت كوتاه سگی كه با زبان بینی خود را پاك كند. او 

پدر چهار فرمانرواست »قوچ های چهارگانه« و اّمت اسالم از دست او و 

پرسانش روزگار خونینی خواهند داشت. 

  خطبه 74  
ویژگی های امام علی  از زبان خود

)در ذی الحّجه سال 23 هجری، پس از قتل عمر، در روز شورا آن هنگام كه مردم به 

ناحق، برای بیعت كردن با عثامن جمع شدند، فرمود:( 

هامنــا می دانیــد كــه ســزاوارتر از دیگــران بــه خالفــت من هســتم. 

ســوگند به خدا! به آنچه انجــام داده اید گردن می نهــم، تا هنگامی كه 
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اوضاع مسلمین روبه راه باشد، و از هم نپاشد، و جز من به دیگری ستم 
نشود، و پاداش این گذشت و سكوت و فضیلت را از خدا انتظار دارم، و 
از آن همه زر و زیوری كه به دنبال آن حركت می كنید، پرهیز می كنم. 

  خطبه 75  
دفاعیات امام  در برابر تهمت ها

)درسال 36 هجری، وقتی شنید كه بنی امیّه با تهمت های فراوان آن حرضت را در خون 
عثامن رشیك می پندارند، فرمود:( 

آیا شناختی كه بنی امیه از روحیّات من دارند، آنان را از عیب جویی بر 
من باز منی دارد؟ و آیا سوابق مبارزاتی من، نادانان رابر رس جای خود 
از  منی نشاند، كه به من تهمت نزنند؟ آنچه خدا آنان را بدان پند داد 
بیان من رساتر است. من مارقین )از دین خارج شدگان( را با حّجت و برهان 
مغلوب می كنم و دشمن ناكثین »پیامن شكنان« و تردید دارندگان در اسالم 
می باشم. ُشبهات را باید در پرتو كتاب خدا، قرآن، شناخت و بندگان خدا 

به آنچه در دل دارند، پاداش داده می شوند. 

  خطبه 76  
صفات بندۀ پرهیزکار

)برخی از شارحان خطبۀ 76 را با خطبۀ 63 یكی دانستند.( 

خدا رحمت كند كسی را كه چون سخن حكیامنه بشنود، خوب فرا گیرد، و 
چون هدایت شود بپذیرد، دست به دامن هدایت كننده زند و نجات یابد. 
از گناهان خود برتسد، خالصانه  مراقب خویش در برابر پروردگار باشد. 
گام بردارد، عمل نیكو انجام دهد، ذخیره ای برای آخرت فراهم آورد و از 
گناه بپرهیزد. همواره اغراض دنیایی را از رس دور كند، و درجات آخرت را 
به دست آورد. با خواسته های دل مبارزه كند، آرزوهای دروغین را طرد و 
استقامت را مركب نجات خود قرار دهد و تقوا را زاد و توشه روِز ُمردن 
گرداند. در راِه روشِن هدایت قَدم بگذارد، و از راه روشن هدایت فاصله 
نگیرد. چند روز زندگی دنیا را غنیمت شامرد و پیش از آن كه مرگ او فرا 

رسد خود را آماده سازد، و از اعامل نیكو، توشۀ آخرت برگیرد. 
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  خطبه 77  
هشدار به غاصبان بنی امیّه

  آنگاه كه در زمان عثامن در سال 33 هجری، سعید بن عاص، حق مسلّم امام علی(

میراث  از  امیه،  بنی  فرمود:(  كرد،  منع  از آن حرضت  اقتصادی،  را جهت محارصۀ 

پیامرب جز اندك چیزی، به من منی پردازند. سوگند به خدا! اگر زنده 

ماندم، بنی امیه را از حكومت دور می كنم، چونان قّصابی كه شكمبۀ 

اُب الَوِذمة« نیز روایت شد، كه  خاك آلوده را دور می افكند. می گویم: )و » الرتُّ

درست نیست و قلب در عبارت است. سخن امام  كه فرمود: » لیفوقونَنی« یعنی 

اندك اندك از مال به من می دهند، چونان كه بّچه شرت را اندك اندك شیر می خورانند و 

یك بار شیر از شرت می دوشند. و »وذام« جمع »وذمة« پاره ای از شكمبه یا جگر است كه 

در خاك بیفتد و سپس آن را بردارند( . 

  خطبه 78  
 نیایش امام

)از دعاهای آن حرضت است؛( 

خدایا! از من درگذر آنچه را از من بدان داناتری، و اگر بار دیگر به 

آن باز گردم تو نیز به بخشایش باز گرد. خدایا! آنچه از اعامل نیكو كه 

تصمیم گرفتم و انجام ندادم ببخشای. خدایا! ببخشای آنچه را كه با 

زبان به تو نزدیك شدم، ولی با قلب آن را ترك كردم. خدایا! ببخشای 

نگاه های اشارت آمیز و سخنان بی فایده و خواسته های بی مورد دل، و 

لغزش های زبان را. 

  خطبه 79  
پرهیز از پیشگویی های دروغین از راه ستاره شناسی

)هنگام حركت برای نربد با خوارج، در ماه صفر سال 38 هجری، شخصی با پیشگویی 

منی شوید  پیروز  كنید،  حركت  ساعت  این  در  اگر  گفت:  ستارگان  شناخت  راه  از  و 
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و من از راه علم ستاره شناسی این محاسبه را كردم. امام  فرمود:( 

زیان  كند  اگر كسی حركت  كه  آگاهی  آن ساعتی  از  تو  گامن می كنی 

نخواهد دید؟ و می ترسانی از ساعتی كه اگر كسی حركت كند رضری 

را  قرآن  كند،  تصدیق  را  تو  گفتار  كه  كسی  شد؟  خواهد  او  دامنگیر 

به هدف های  در رسیدن  یاری طلبیدن خدا  از  و  است،  تكذیب كرده 

دوست داشتنی، و محفوظ ماندن از ناگواری ها، بی نیاز شده است!. گویا 

می خواهی به جای خداوند، تو را ستایش كنند! چون به گامن خود مردم 

را به ساعتی آشنا كردی كه منافعشان را به دست می آورند و از رضر و 

زیان در امان می مانند. 

دروغین(  های  پیشگویی  )برای  شناسی  ستاره  علم  گرفنت  فرا  از  مردم!  ای 

بپرهیزید، جز آن مقدار از علم نجوم كه در دریانوردی و صحرانوردی 

به آن نیاز دارید؛ چه اینكه، ستاره شناسی شام را به غیب گویی و غیب 

گویی به جادوگری می كشاند، و ستاره شناس چون غیب گو، و غیب گو 

چون جادوگر و جادوگر چون كافر و كافر در آتش جهنم است. با نام 

خدا حركت كنید. 

  خطبه 80  
تفاوت زنان و مردان

)پس از جنگ َجَمل و فرونشاندن شورش برصه در سال36 هجری ماه جامدی الثّانی، در 

مسجد شهر برصه فرمود:( 

ای مردم! هامنا زنان در مقایسه با مردان، در ایامن، و بهره وری از اموال 

و عقل، متفاوتند، اّما تفاوت ایامن بانوان، بركنار بودن از مناز و روزه در 

ایام »عادت حیض« آنان است، و اّما تفاوت عقلشان با مردان بدان جهت كه 

 شهادت دو زن برابر شهادت یك مرد است، و علّت تفاوت در بهره وری 

بد  زنان  از  پس،  است.  مردان  ارث  نصف  بانوان  ارث  كه  آن  اموال  از 

همواره  نیكو،  خواسته های  در  باشید.  نیكانشان  مراقب  و  بپرهیزید 

فرمانربدارشان نباشید، تا در انجام منكرات طمع ورزند. 
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  خطبه 81  
تعریف زهد و پارسایی

)برخی از شارحان گفتند: این خطبه در شهر كوفه ایراد شد.( 

ای مردم، زهد یعنی كوتاه كردن آرزو ، و شكرگزاری در برابر نعمتها، 

را  صفات  این  همۀ  نتوانستید  اگر  پس  محرّمات.  برابر  در  پرهیز  و 
فراهم سازید، تالش كنید كه حرام بر صرب شام غلبه نكند، و در برابر 
و  روشن  دالیل  با  خداوند  اینكه  چه  نرود.  یادتان  شكـر  ها،  نعمت 
آشكار، عذرها را قطع، و با كتاب های آسامنی روشنگر، بهانه ها را از 

بین برده است. 

  خطبه 82  
دنیا شناسی

)برخی از شارحان گفتند: این خطبه در شهر كوفه در شناساندن دنیا ایراد شد.( 

چگونه خانۀ دنیا را توصیف كنم كه ابتدای آن سختی و مشّقت، و پایان 
نابودی است؟ در حالل دنیا حساب، و در حرام آن عذاب است.  آن 
باشد  نیازمند  كه  كس  آن  و  می خورد،  فریب  گردد  ثرومتند  كه  كسی 
اندوهناك است، و تالش كنندۀ دنیا به آن نرسد، و به رها كنندۀ آن، روی 
آورد. كسی كه با چشم بصیرت به آن بنگرد او را آگاهی بخشد، و آن 
كس كه چشم به دنیا دوزد كوردلش می كند. می گویم: )اگر صاحب اندیشه 

َتُه« اندیشه كند در آن معنای  ای درست در كالم امام  كه فرمود: »َمن اَبرَص ِبها برَصرَّ

  شگرف، و بینشی ژرف می نگرد، كه هرگز به پایان آن نتوان رسید، و ژرفای كالِم امام

را نخواهد دید. به خصوص اگر جملۀ »َو َمن اَبرَصَ اِلَیها اَعَمتُه «را هامهنگ با جملۀ قبل، 

به خوبی ارزیابی كند، خواهد دید كه تفاوت این دو كالم تا كجاست. تفاوتی روشن و 

شگفتی آور و آشكار!. درود و سالم خدا بر امیراملؤمنین  باد( . 

  خطبه 83  
خطبة غرّاء
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)از خطبه های شگفت آور امام  كه به آن خطبه »غرّا« گویند.( 

ستایش خداوندی را سزاست، كه به قدرت واال و برتر، و باعطا و بخشش 
و  ها،  نعمت  متام  بخشندۀ  اوست  است.  نزدیك  پدیده ها  به  ها  نعمت 
دفع كنندۀ متام بالها و گرفتاری ها. او را می ستایم در برابر مهربانی ها و 
نعمت های فراگیرش. به او ایامن می آورم چون مبدأ هستی و آغاز كننده 
خلقت آشكار است. از او هدایت می طلبم چون راهنامی نزدیك است، 
و از او یاری می طلبم كه توانا و پیروز است، و به او توكّل می كنم چون 
تنها یاور و كفایت كننده است. و گواهی می دهم كه محّمد  بنده 
و فرستاده اوست. او را فرستاده تا فرمان هایش را اجرا كند و بر مردم 
حّجت را متام كرده، آنها را در برابر اعامل ناروا برتساند. سفارش می كنم 
شام بندگان خدا را به تقوای الهی، كه برای بیداری شام َمثَل های پندآموز 
آورده، و رسآمد زندگانی شام را معیّن فرمود، و لباس های رنگارنگ بر 
شام پوشانده، و زندگی پر وسعت به شام بخشیده، و با حسابگری دقیق 
خود، بر شام مسلّط است. در برابر كارهای نیكو، به شام پاداش می دهد، 
و با نعمت های گسرتده و بخشش های بی حساب، شام را گرامی داشته 
است، و با اعزام پیامربان و دستورات روشن، از مخالفت با فرمانش شام 
را برحذر داشته است. تعداد شام را می داند، و چند روزی جهت آزمایش 
و عربت برای شام مقّرر داشته، كه در این دنیا آزمایش می گردید، و در 

برابر اعامل خود محاسبه می شوید. 
آب دنیای حرام همواره تیره، و گل آلود است. منظره ای دل فریب و رسانجامی 
خطرناك دارد. فریبنده و زیباست، اما دوامی ندارد. نوری است در حال غروب 
كردن، سایه ای است نابود شدنی، ستونی است در حال خراب شدن. آن هنگام 
كه نفرت دارندگان، به آن دل بستند و بیگانگان به آن اطمینان كردند، چونان 
اسب چموش پاها را بلند كرده، سوار رابر زمین می كوبد، و با دام های خود آنها 
را گرفتار می كند، و تیرهای خود را سوی آنان پرتاب می مناید. طناب مرگ به 
گردن انسان می افكند، به سوی گور تنگ و جایگاه وحشتناك می كشاند تا در قرب، 
محل زندگی خویش، بهشت یا دوزخ را بنگرد، و پاداش اعامل خود را مشاهده 
كند، و همچنان آیندگان به دنبال رفتگان خود گام می نهند. نه مرگ از نابودی 
انسان دست می كشد و نه مردم از گناه فاصله می گیرند! كه تا پایان زندگی 
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امور  كه  آنجا  تا  می تازند.  پیش  به  آزادانه  نیستی،  و  فنا  رسمنزل  و 

زندگانی پیاپی بگذرد، و روزگاران سپری شود، و رستاخیز برپا گردد، 

در آن زمان، انسان ها را از شكاف گورها، و النه های پرندگان، و خانۀ 

به سوی  شتاب  با  كه  می آورد  بیرون  های جنگ،  میدان  و  درندگان، 

فرمان پروردگار می روند، و به صورت دسته هایی خاموش، و صف های 

آرام و ایستاده حارض می شوند. چشم بیننده خدا آنها را می نگرد، و 

صدای فرشتگان به گوش آنها می رسد. لباس نیاز و فروتنی پوشیده، 

درهای حیله و فریب بسته شده و آرزوها قطع گردیده است. دل ها 

آرام، صداها آهسته، عرق از گونه ها چنان جاری است كه امكان حرف 

زدن منی باشد. اضطراب و وحشت همه را فرا گرفته،بانگی رعدآسا و 

گوش خراش، همه را لرزانده، به سوی پیشگاه عدالت، برای دریافت 

كیفر و پاداش می كشاند. 

ارادۀ خویش  با دست قدرمتند خدا آفریده شدند، و بی  بندگانی كه 

متالشی  آرمیده  گور  گهوارۀ  در  سپس  یافتند،  پرورش  آمده،  پدید 

گرفنت  برای  و  می آورند،  بر  قرب  از  تنهایی رس  به  روزی  و  می گردند. 

مهلت  دنیا  روزۀ  چند  این  در  می گردند.  دقّت حسابرسی  به  پاداش 

داده شدند تا در راه صحیح قدم بردارند، راه نجات نشان داده شده تا 

رضایت خدا را بجویند، تاریكی های شك و تردید از آنها برداشته شد، 

و آنها را آزاد گذاشته اند تا برای مسابقه در نیكوكاری ها، خود را آماده 

سازند، تا فكر و اندیشۀ خود را به كار گیرند و در شناخت نور الهی، 

در زندگانی دنیا تالش كنند. 

وه! چه مثال های بجا، و پندهای رسایی وجود دارد، اگر در دل های 

پاك بنشیند، و در گوش های شنوا جای گیرد، و با اندیشه های مصّمم و 

عقل های با تدبیر بر خورد كند. پس، از خدا چونان كسی پروا كنیـد، كه 
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سخـن حق را شنید و فروتنی كرد، گنـاه كرد و اعرتاف كرد، ترسید و به 
اعامل نیكو پرداخت، پرهیز كرد و پیش تاخت، یقین پیدا كرد و نیكوكار 
شد، پند داده شد و آن را به گوش جان خرید، او را ترساندند و نافرمانی 
نكرد، به او اخطار شد و به خدا روی آورد، پاسخ مثبت داد و نیایش 
و زاری كرد، بازگشت و توبه كرد، در پی راهنامیان الهی رفت و پیروی 
كرد. راه، نشانش دادند و شناخت،شتابان به سوی حق حركت كرده و 
از نافرمانی ها گریخت. سود طاعت را ذخیره كرد، و باطن را پاكیزه نگاه 
داشت. آخرت را آبادان و زاد و توشه برای روز حركت، هنگام حاجت و 
جایگاه نیازمندی، آماده ساخت، و آن را برای اقامتگاه خویش، پیشاپیش 
فرستاد. ای بندگان خدا! برای هامهنگی با اهداف آفرینش خود، از خدا 
پروا كنید، و آن چنان كه شام را پرهیز داد از مخالفت و نافرمانی خدا 
برتسید، تا استحقاق وعده های خدا را پیدا كنید، و از بیم روز قیامت 

بر كنار باشید. 
خدا گوش هایی برای پند گرفنت از شنیدنی ها، و چشم هایی برای كنار 
اجزاء  را  بدن  از  است، و هر عضوی  به شام بخشیده  تاریكی ها،  زدن 
و  ها  صورت  ظاهری  تركیب  در  تا  فرموده  عطا  هامهنگ  و  متناسب 
دوران عمر با هم سازگار باشند. با بدن هایی كه منافع خود را تأمین 
می كنند، و قلب هایی كه روزی را به رسارس بدن با فشار می رسانند، و 
ها شكر  نعمت  برابر  در  و  برخوردارند،  های شكوهمند خدا  نعمت  از 
گزارند، و از سالمت خدادادی بهره مندند. مّدت زندگی هر یك از شامها 
 را مقّدر فرمود، و از شام پوشیده داشت، و از آثار گذشتگان عربت های 
و  چشیدند،  دنیا  از  كه  هایی  لّذت  كرد.  ذخیره  شام  برای  آموز  پند 
دست  رسانجام  داشتند،  مرگ  از  پیش  كه  راحتی  زندگی  و  ها  خوشی 
افكند.  جدایی  آرزوهایشان  و  آنها  میان  و  گرفت  را  آنها  گریبان  مرگ 
آنها كه در روز سالمت چیزی برای خود ذخیره نكردند،و در روزگاران 
ناتوانی  جز  را  جوانی  های  خوشی  آیا  نگرفتند.  عربت  زندگی،  خوِش 
بال  حوادث  جز  را  تندرستی  و  سالمت  آیا  و  است؟  انتظار  در  پیری 
را  نیسـتی  و  فنـا  جـز  اند  زنده  كه  آنان  آیا  و  است؟  راه  در  بیامری  و 
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انتـظار دارند؟ بـا اینكه هنگام جـدایی و تپش دل ها نزدیك است كه 
سوزش درد را چشیده، و رشبت غّصه را نوشیده، و فریاد یاری خواسنت 
كرده  كمك  درخواست  خود،  خویشاوندان  و  فرزندان  از  و  برداشته، 
است. آیـا خویشاوندان می توانند مـرگ را از او دفع كنند؟ و آیـا گریه 
و زارِی آنها نفعی برای او دارد؟ او را در رسزمین مردگان می گذارند، 
را  پوستش  ماند. حرشات درون زمین،  تنها خواهد  تنگنای قرب  و در 
می شكافند، و خشت و خاك گور، بدن او را می پوساند. تند بادهای 
سخت، آثار او را نابود می كند، و گذشت شب و روز، نشانه های او را 
از میان برمی دارد. بدن ها، پس از آن همه طراوت، متالشی می گردند، 
و استخوانها بعد از آن همه سختی و مقاومت، پوسیده می شوند. و 
ارواح در گرو سنگینی بار گناهانند، و در آنجاست كه به ارسار پنهان 
یقین می كنند؛ اّما نه بر اعامل درستشان چیزی اضافه می شود و نه 
و  پدران  و  فرزندان  شام  آیا  كنند.  توبه  می توانند  زشت  اعمـال  از 
 خویشاوندان هامن مردم نیستید كه بر جای پای آنها قدم گذاشته اید 
و از راهی كه رفتند می روید؟و روش آنها را دنبال می كنید؟ اّما افسوس 
كه دل ها سخت شده، پنـد منی پذیرد، و از رشد و كـامل باز مانده، 
و راهی كـه نباید بـرود می رود. گویـا آنها هـدف پندها و انـدرزها 

نیستند و نجـات و رستگاری را در به دسـت آوردن دنیا می دانند. 
بدانید كه باید از رصاط عبور كنید، گذرگاهی كه عبور كـردن از آن 
 خطرناك اسـت، بـا لغزش های پـرت كننده، و پـرتگاه های وحشت زا، 
دل  كـه  بتـرسید  خردمندی  چون  خـدا  از  پیـاپی!.  های  ترس  و 
و  گرفته،  فرا  را  بدنش  خدا  از  ترس  و  داشته،  مشغول  تفـّكر  به  را 
گرمِی  ثواب،  امید  به  و  ربوده،  او  از چشم  خواب  داری  زنده  شب 
نام  و  كشته،  را  شهوات  پارسایی  با  گذرانده،  تشنگی  با  را  روز 
برای  را  خدا  از  ترس  درآورده.  حركت  به  همواره  را  زبانش  خدا 
حق  راه  جز  راه ها  متام  از  فرستاده،  پیش  قیامت  در  ماندن  ایمن 
می رساند  حق  به  را  انسان  كه  راهی  بهرتین  و  پوشیده،  چشم 
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نابینا  را  او  شبهات  و  مشكالت  و  نساخته،  مغرور  را  او  چیزی  می پیامید. 
منی سازد. مژدۀ بهشت، و زندگی كردن در آسایش و نعمِت رسای جاویدان و 
ایمن ترین روزها، او را خشنود ساخته است. با بهرتین روش از گذرگاه دنیا 
عبور كرده، توشۀ آخرت را پیش فرستاده، و از ترس قیامت در انجام اعامل 
پروردگار  اطاعت  در  شتاب  با  را  زندگی  ایام  است،  شده  قدم  پیش  صالح 
 گذرانده، و در فراهم آوردن خشنودی خدا با رغبت تالش كرده، از زشتی ها 
فرار كرده، امروز رعایت زندگی فردا كرده، و هم اكنون آیندۀ خود را دیده 
است. پـس بهشت برای پاداش نیكوكاران سزاوار و جهّنم برای كیفر بدكاران 
مناسب است، و خدا برای انتقام گرفنت از ستمگران كفایت می كند، و قرآن 
برای حّجت آوردن و دشمنی كردن، كافی است. سفارش می كنم شام را به 
بر شام  را  عذر  راه  مكّرر،  ترساندن های  با  كه  از خدا، خدایی  داشنت  پروا 
بست، و با دلیل و برهان روشن، حجت را متام كرد، و شام را پرهیز داد از 
دشمنی شیطانی كه پنهان در سینه ها راه می یابد، و آهسته در گوش ها راز 
می گوید، گمراه و پست است، وعده های دروغین داده، در آرزوی آنها به 
انتظار می گذارد، زشتی های گناهان را زینت می دهد، گناهان بزرگ را كوچك 
می شامرد، و آرام آرام دوستان خود را فریب داده، راه رستگاری را بر روی 
كسانی كه در بند شده اند، می بندد و در روز قیامت آنچه را كه زینت داده 
انكار می كند، و آنچه را كه آسان كرده، بزرگ می شامرد، و از آنچه كه پیروان 

خود را ایمن داشته بود سخت می ترساند. 
مگر انسان، هامن نطفه و خون نیم بند نیست كه خدا او را در تاریكی های 
رَِحم و غالف های تو در تو، پدید آورد؟ تا به صورت جنین در آمد، سپس 
كودكی شیرخوار شد، بزرگرت و بزرگرت شده تا نوجوانی، رسیده گردید. سپس او 
را دلی فراگیر، و زبانی گویا، و چشمی بینا عطا فرمود تا عربت ها را درك كند، 
و از بدی ها بپرهیزد و آنگاه كه جوانی در حّد كمـال رسید، و بـر پای خـویش 
اسـتوار مانـد، گردن كشی آغاز كـرد، و روی از خـدا گرداند، و در بیراهه 
گام نهاد، در هواپرستی غرق شد، و برای به دست آوردن لّذت های دنیا تالش 
فراوان كرد، و رسمسِت شادمانی دنیا شد. هرگز منی پندارد مصیبتی پیش آید!. 
و بر اساس تقوا فروتنی ندارد، ناگهان رسمست و مغرور در این آزمایش چنـد 
روزه، مـرگ او را می رباید، او را كه در دِل بدبختی هـا، انـدكی زندگی كـرده،  
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و آنچه را كـه از دسـت داده عوضی به دسـت نیـاورده است، و آنـچه 
از واجبـات را كـه ترك كـرد، قضایـش را بجـا نیاورد، كـه درد مرگ او 
را فـرا گرفت. روزهـا در حیـرت و سـرگردانی، و شب هـا بـا بیداری و 
نگرانی می گذراند. هـر روز به سـختی درد می كشد، و هر شب رنج و 
بیامری به رساغش می رود. در میان برادری غمخوار، و پدری مهربان و 
ناله كننده ای بی طاقت و بر سینه كوبنده ای گریان افتاده است. اّما او در 
حالت بیهوشی و َسَكرات مرگ، و غم و اندوه بسیار، و نالۀ دردناك، و 
درد جان كندن، با انتظاری رنج آور، دست به گریبان است. پس از مرگ، 
او را مأیوس وار در كفن پیچانده، در حالی كه تسلیم و آرام است، بر 
می دارند، و بر تابوت می گذارند. خسته و الغر به سفر آخرت می رود، 
كه فرزندان و برادران او را بدوش كشیده تا رس منزل غربت، آنجا كه 
می برند.  پیش  است،  جایگاه وحشت  كه  آنجا  و  منی بینند،  را  او  دیگر 
در  گردند،  باز  زدگان  و مصیبت  بـروند  كنندگان  تشییع  كه  اّما هنگامی 
گودال قرب نشانده،برای پرسش حیرت آور، و امتحان لغزش زا، زمزمۀ غم 
آلود دارد. و بزرگ ترین بالی آنجا، فرود آمدن در آتش سوزان دوزخ و 
برافروختگی شعله ها و نعره های آتش است، كه نه یك لحظه آرام گیرد تا 
اسرتاحت كند، و نه آرامشی وجود دارد كه از درد او بكاهد، و نه قدرتی 
كه مانع كیفر او شود، نه مرگی كه او را از این همه ناراحتی برهاند، و 
 نه خوابی كه اندوهش را برطرف سازد، در میان انواع مرگ ها و ساعت ها 

مجازات گوناگون، گرفتار است. به خدا پناه می بریم. 
های  نعمت  در  طوالنی  سالیان  كه  آنان  هستند  كجا  خدا!  بندگان  ای 
دادند  مهلتشان  دریافتند،  و  دادند  تعلیمشان  گذراندند؟  عمر  خدا 
اّما  داشتند،  دورشان  بالها  و  آفات  از  گذراندند؟  روزگار  بیهوده  و 
فراوان  نعمت های  دادند،  مهلت  را  آنها  زمان طوالنی  كردند،  فراموش 
از  بزرگ  وعده هایی  و  دادند،  پرهیزشان  دردناك  عذاب  از  بخشیدند، 
به  را  شام  كه  گناهانی  از  مردم!  ای  دادند.  آنها  به  جاویدان،  بهشت 
بپرهیزید.  دارد،  پی  را در  از عیب هایی كه خشم خدا  افكند،  هالكت 
دنیا!  كاالی  و  سالمت  و  شنوا،  های  گوش  و  بینا،  چشمهای  دارندگان 
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فراری  پناهگاهی و جای  امنی،  یا رهایی و جای  آیا گریزگاهی هست؟ 
هست؟ آیا بازگشتی برای جربان وجود دارد؟ نه چنین است؟ پس كی باز 
می گردید؟ به كدام سو می روید؟ و به چه چیز مغرور می شوید؟ هامنا 
 بهره هر كدام شام از زمین به اندازه طول و عرض قامت شامست! آن گونه 
كه خاك آلود بر آن خفته باشد. ای بندگان خدا! هم اكنون به اعامل نیكو 
شام  روح  و  نشده،  سخت  شام  گلوی  بر  مرگ  های  ریسامن  تا  پردازید، 
برای كسب كامالت آزاد است،و بدن ها راحـت، و در حـالتی قرار دارید 
كـه می تـوانید مشكالت یـكدیگر را حل كنید. هنوز مهلت دارید، و جای 
تصمیم و توبه و بازگشت از گناه باقی مانده است. عمل كنید پیش از آن 
كه در شّدت تنگنای وحشت و ترس و نابودی قرار گیرید، پیش از آن كه 
مرگ در انتظار مانده، فرا رسد، و دسِت قدرمتنِد خداِی توانا شام را برگیرد. 
 )وقتی كه امام  این خطبه را ایراد فرمود، بدن ها بلرزه درآمد، اشك ها رسازیر و دل ها 

ترسان شد، كه جمعی آن را غرّاء نامیدند.( 

  خطبه 84  
دربارۀ عمروعاص

)پس از جنگ صـّفین در سـال 38 هجری در شهر كـوفه در شناساندن عمـروعاص و رّد 

شایعات بیهودۀ او فرمود:( 

شگفتا از عمروعاص پرس نابغه! میان مردم شام گفت كه من اهل شوخی و 
خوش گذرانی بوده، و عمر بیهوده می گذرانم! حرفی از روی باطل گفت و 
گناه در میان شامیان انتشار داد. مردم آگاه باشید! بدترین گفتار دروغ است. 
او سخن می گوید، پس دروغ می بندد؛ وعده می دهد و خالف  )عمروعاص( 

آن مرتكب می شود، درخواست می كند و ارصار می ورزد، اّما اگر چیزی از او 
بخواهند، بخل می ورزد، به پیامن خیانت می كند، و پیوند خویشاوندی را قطع 
می مناید. پیش از آغاز نربد در هیاهو و امر و نهی، بی مانند است تا آنجا كه 
دست ها به سوی قبضۀ شمشیرها نرود.اّما در آغاز نربد و برهنه شدن شمشیرها، 
بزرگرتین نیرنگ او این است كه عورت خویش آشكار كرده، فرار كند. آگاه 
باشید! به خدا سوگند كه یاد مرگ مرا از شوخی و كارهای بیهوده باز می دارد، 
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با  است.  بازداشته  از سخن حق  آخرت  فراموشی  را  عمروعاص  ولی 

معاویه بیعت نكرد مگر بدان رشط كه به او پاداش دهد، و در برابر 

ترك دین خویش، رشوه ای تسلیم او كند.

  خطبه 85  
پندپذیری و توصیف بهشت

اوست  آغاز،  یكتا،  خدای  جز  نیست  خدایی  كه  می دهم  گواهی  و 

كه پیش از او چیزی نیست، و پایان همه اوست كه بی نهایت است. 

پندارها برای او صفتی منی توانند فراهم آورند، و عقل ها از درك كیفیّت 

او درمانده اند، نه جزیی برای او می توان تصّور كرد و نه تبعیض پذیر 

است، و نه چشم ها و قلب ها می توانند او را به درستی فرا گیرند. 

ای بندگان خدا! از عربت های سودمند پند پذیرید، و از آیات روشنگر 

عربت آموزید. و از آنچه با بیان رسا شام را ترسانده اند، بپرهیزید، و 

گویا چنگال مرگ  كه  آن چنان  بربید،  اندرزها سود  و  ها  یادآوری  از 

در پیكر شام فرو رفته، و رشتۀ آرزوها و دلبستگی ها قطع گردیده 

هجوم  شام  به  قیامت  سوی  به  حركت  آغاز  و  مرگ  های  سختی  و 

آورده است. آن روز كه »همراه هر كسی گواه و سوق دهنده ای است«؛ سوق 

دهنده ای كه تا صحنۀ رستاخیز او را می كشاند، و شاهدی كه بر اعامل 

او گواهی می دهد. 

)و قسمتی از این خطبه( در بهشت، درجاتی از یكدیگر برتر، و جایگاه هایی 

گوناگون و متفاوت وجود دارد كه نعمت هایش پایان ندارد، و ساكنان 

پیر و فرسوده  آن هرگز خارج نگردند. ساكنان بهشِت جاوید، هرگز 

نگردند، و گرفتار شدائد و سختیها نخواهند شد. 
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  خطبه 86  
پندهای ارزشمند

خدا به متام ارسار نهان آگاه و از باطن همه با خرب است، به همه چیز 

احاطه دارد، و بر همه چیز غالب و پیروز، و بر همه چیز تواناست. 

هر كس از شام در روزگارانی كه مهلت دارد به اعامل نیكو بپردازد، 

پیش از آن كه مرگ فرا رسد، و در ایام فراغت پـاك بـاشد، پیش از 

آن كـه گرفتار شود، و در ایـّام رهـایی نیكوكار بـاشد، پیش از آن كه 

او را بفشارد. پس برای خود و جایی كه می رود آماده  مرگ گلوگاه 

باشد، و در این دنیا كه محل كوچ كردن است، برای منزلگاه ابدی، 

توشه ای بردارد. 

پس ای مردم! خدا را! خدا را! پروا كنید، برای حفظ قرآن، كه از شام 

خواسته، و حقوقی كه نزد شام سپرده است، پس هامنا خدای سبحان 

شام را بیهوده نیافرید، و به حال خود وا نگذاشت، و در گمراهی و 

كوری رها نساخته است، كردارتان را بیان فرمود، و از اعامل شام با 

خرب است و رسآمد زندگی شام را مشّخص كرد و »كتابی بر شام نازل كرد كه 

روشنگر همه چیز است«. پیامربش را مّدتی در میان شام قرار داد تا برای 

او و شام، دین را به اكامل رساند، و آنچه در قـرآن نـازل شد و مایۀ 

رضـای الهی است تحّقق بخشد. و بـا زبان پیامربش، كـارهای خوشایند 

و ناخوشایند، بایدهـا و نبایدها را ابالغ كرد، و اوامر و نواهی را آموزش 

داد، و راه عذر را بر شمـا بست و حّجت را متام كرد. پیش از كیفر، 

از عذاب های سختی كه در پیش روی دارید،  شمـا را تهدید كرد و 

ترساند. پس بازماندۀ ایام خویش را دریابید، و صرب و بردباری در برابر 

ناروایی ها پیشه كنید، چرا كه عمِر باقیامنده، برابر روزهای زیادی كه 

به غفلت گذراندید و روی گردان از پندها بودید، بسیار كم است. به 

خود بیش از اندازه آزادی ندهید، كه شام را به ستمگری می كشاند، 
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گناه  درون  در  ناگهان  كه  مدارید،  روا  و سستی  سازشكاری  نفس  با  و 
سقوط می كنید. ای بندگان خدا! آن كس كه نسبت به خود خیرخواهی 
او بیشرت است، در برابر خدا، از همه كس فرمانربدارتر است، و آن كس 
است.  ها  انسان  كارترین  گناه  خدا  نزد  می فریبد،  بیشرت  را  كه خویشنت 
غبطه  مورد  آن كس  و  بفریبد.  را  كه خود  است  كسی  واقعی  زیانكار 
است و بر او رشك می برند كه دین او سامل باشد. »سعادمتند كسی است كه از 
 زندگی دیگران عربت آموزد« و شقاومتند كسی است كه فریب هـوا و هوس ها 

و  است«  باشدرشك  اندك  هـرچند  تظاهر،  و  »ریـاكاری  باشید!  آگاه  بخورد.  را 
همنشینی با هواپرستان ایامن را به دست فراموشی می سپارد، و شیطان 
را حاضـر می كند. از دروغ بركنار باشید كـه با ایامن فاصله دارد. راستگو، 
و  پرتگاه هالكت  لب  بر  اما دروغگو  است،  بزرگواری  و  نجات  راه  در 
را  هیزم  كه  آتشی  »چونان  را  ایامن  حسد  كه  نورزید  حسد  است.  خواری 
كه  باشید  نداشته  توزی  كینه  و  دشمنی  یكدیگر  با  »و  می سازد«،  نابود  كند،   خاكسرت 

نابود كنندۀ هر چیزی است.« بدانید كه آرزوهای دور و دراز عقل را غافل 

و یاد خدا را به فراموشی می سپارد. آرزوهای ناروا را دروغ انگارید كه 
آرزوها فریبنده اند و صاحبش فریب خورده. 

  خطبه 87  
معرّفی پرهیزکاران و فاسقان

)برخی از شارحان گفتند كه؛ این خطبه در شهر كوفه ایراد شد.( 

ای بندگان خـدا! هامنا بهرتین و محبوب ترین بنـده نزد خدا، بنده ای است 
كه خدا او را در پیكار با نفس یاری داده است. آن كس كه جامۀ زیرین او، 
اندوه و لباس رویین او، ترس از خداست؛ چراغ هدایت در قلبش روشن 
شده و وسایل الزم را برای روزی كه در پیش دارد، فراهم كرده و دوریها 
و دشواریها را بر خود نزدیك و آسان ساخته است. حقایق دنیا را با چشم 
انجام  یاد خدا بوده و اعمـال نیكو، فـراوان  بـه  دل نگریسته، همواره 
داده است. از چشمۀ گوارای حق، سیراب گشته، چشمه ای كه به آسانی 
به آن رسید، و از آن نوشیده سیراب گردید و در راِه هموار و راست، 
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قدم برداشته. پیراهن شهوات را از تن بیرون كرده،و جز یك غم، از متام 
هواپرستان  با  مشاركت  و  كوردالن  از صف  و  می رهاند.  را  خود  غمها 
گمراهی  درهای  قفل  و  شد  هدایت  درهای  بازكنندۀ  كلید  شد،  خارج 
و خواری گردید. راه هدایت را با روشندلی دید، و از هامن راه رفت، 
به  گذشت.  شهوات  رسكش  امواج  از  و  شناخت  را  آن  نشانه های  و 
به  چنان  انداخت،  چنگ  طنابها  ترین  محكم  و  دستاویزها  استوارترین 
یقین و حقیقت رسید كه گویی نور خورشید بر او تابید. در برابر خداوند 
خود را به گونه ای تسلیم كرد كه هر فرمان او را انجام می دهد و هر 
فرعی را به اصلش باز می گرداند. چراغ تاریكیها و روشنی بخش تیرگیها، 
در  گمراهان  راهنامی  و  دشواریها،  كننده  برطرف  و  بسته  درهای  كلیِد 
بیابان های رسگردانی است. سخن می گـوید، خـوب می فهامنـد، سكـوت 

كـرده بـه سالمـت می گذرد، 
بـرای خـدا اعامل خویش را خالص كرده آن چنان كه خدا پذیرفته است، 
از گنجینه های آیین خدا و اركان زمین است. خود را به عدالت واداشته 
و آغاز عدالت او آن كه هوای نفس را از دل بیرون رانده است. حق را 
می شناساند و به آن عمل می كند. كار خیری نیست مگر كه به آن قیام 
می كند، و در هیچ جا گامن خیری نربده جـز آن كه بـه سوی آن شتافته. 
اختیـار خـود را به قرآن سپرده، و قـرآن را راهرب و پیشوای خود قرار 
داده است. هر جا كه قرآن بار اندازد فرود آید، و هر جا كه قرآن جای 

گیرد مسكن گزیند. 
یك  است،  بهره  بی  دانش  از  اّما  نامند  دانشمند  را  او  كه  دیگری  و 
كننده  گمراه  مطالب  و  فراگرفته،  نادان  از جمعی  را  نادانیها  از  دسته 
غرور  طنابهای  از  هایی  دام  و  بافته،  به هم  و  آموخته،  گمراهان  از  را 
امیال  بـر  را  قرآن  افكنده،  مـردم  راه  رس  بر  دروغین  گفته های  و 
خود  هوسهای  به  را  حق  و  می دهد،  تطبیق  خـود  خواسته های  و 
جـرائم  و  می سازد،  ایمن  بزرگ  گناهان  از  را  مردم  می كند.  تفسیر 
شـبهات  ارتكاب  از  می كند  اّدعـا  می دهـد.  جلوه  سبـك  را  بـزرگ 
دورم،  ها  بدعت  از  می گوید:  می خورد.  غوطه  آنها  در  اّما  دارد  پرهیـز 
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ولی در آنها غرق شده است. چهـرۀ ظاهر او چهرۀ انسان، و قلبش قلب 

حیوان درنده است، راه هـدایت را منی شناسد كه از آن سو برود، و راه 

خطا و باطل را منی داند كه از آن بپرهیزد، پس مرده ای است در میان 

زندگان. مردم! كجا می روید؟ چرا از حق منحرف می شوید؟ پرچم های 

حق بـرافراشته و نشانه های آن آشكار است، بـا ایـنكه چراغ های هـدایت 

در  می روید؟چـرارسگردانید؟  كجـا  به  گمراهـان  چـون  راهند،  روشنگـر 

و  حق  زمامداران  آنها  شامست.  میان  در  شام  پیامبـر  عرتت  كه  حالی 

در  باید  پس  راستگویانند،  و  راستی  زبانهای  و  دین  پیشوایان  یقینند؛ 

بهرتین منازِل قرآن، جایشان دهید و هامنند شرتان تشنه كه به سوی آب 

شتابانند، به سوی شان هجوم بربید. 

ای مردم ! این حقیقت را از خاتم پیامربان  بیاموزید كه فرمود: »هر 

از ما كهنه منی شود.« پس آنچه  از ما می میرد، در حقیقت منرده است و چیزی  كه 

منی دانید، نگویید، زیرا بسیاری از حقایق در اموری است كه ناآگاهانه 

او  َعلیه  بر  دلیلی  كه  از كسی  كنید  عذرخواهی  مردم!  می كنید.  انكار 

ندارید، و آن كس مـن می باشم. مگر من در میان شام بـر اساس ثقل 

در  را   »پیامرب »عرتت  اصغر  ثقل  و  نكردم؟  عمل  است«  قرآن  »كـه  اكرب 

استوار  بین شام  در  را  ایامن  پرچم  مگر من  نگذاردم؟  باقی  میان شام 

نساختم؟ و از حدود و مرز حالل و حرام آگاهیتان ندادم؟ مگر پیراهن 

عافیت را با عدل خود به اندام شام نپوشاندم؟ و نیكی ها را با اعامل 

و گفتار خود در میان شام رواج ندادم؟ و ملكات اخالق انسانی را به 

شام نشان ندادم؟ پس وهم و گامن خود را در آنجا كه چشِم دل، ژرفاِی 

آن را مشاهده منی كند، و فكرتان توانایی تاخنت در آن راه را ندارد، به 

گامن  شام  از  برخی  كه  آن  تا  است:(  خطبه  همین  از  )برخی  نگیرید.  كـار 

می برند كه دنیا به كـام بنی امیه شد، و همۀ خوبیها را افزون بـه آنها 

سپرده و آنها را از رسچشمۀ خود سیراب كرده، و تازیانه و شمشیرشان 

در  اندیشند  می  چنین  كه  كسانی  رفت.  نخواهد  كنار  اّمت  این  از رس 

اشتباهند، زیرا سهم بنی امیه تنها جرعه ای از زندگی لّذت بخش است كه 
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مّدتی آن را می مكند، سپس همه آنچه را كه نوشیدند بیرون می ریزند. 

  خطبه 88  
عوامل هالکت انسان ها

)به نقل برخی از شارحان، این خطبه، در سال36 هجری، پس از قتل عثامن در مدینه 

ایراد شد.( 

پس از ستایش پروردگار؛ خدا هرگز جبّاران دنیا را در هم نشكسته مگر پس 

از آن كه مهلت های الزم و نعمت های فراوان بخشید، و هرگز استخواِن 
شكستۀ ملّتی را بـازسـازی نفرمـود مگـر پـس از آزمـایش ها و تحمـّل 
مشـكالت. مردم! در سختی هایی كه با آن روبرو هستید و مشكالتی كه 
پشت رس گذاردیـد، درسهـای عربت فراوان وجـود دارد. نـه هر صـاحب 
قلبی، خـردمند است، و نه هر دارندۀ گوشی شنواست، و نه هر دارندۀ 

چشمی بیناست. 
بـا  پـراكنده  از خـطای گروه های  نبـاشم؟!  در شگفتم!، چـرا در شـگفت 
جـای  بر  گـام  نه  دارنـد!  خـود  مذهـب  در  یك  هر  كـه  مخـتلف  دالیل 
می كنند.  پیروی  او  جـانشین  رفتـار  از  نـه  و  می نهند،   پیـامبـر گـام 
نـه به غیب ایمـان می  آورند و نـه خـود را از عـیب بـر كنـار می دارند. 
در  نیكی  ورند،  غـوطه  شهوات  گـرداب  در  و  می كنند  عمـل  ُشبهـات  به 
آنها  كه  است  هامن  زشتیهـا  و  می پندارند،  كه  اسـت  همـان  نظرشـان 
منكرند. در حّل مشكالت به خود پناه می برند، و در مبهامت تنها به رأی 
خود تكیه می كنند، گویا هر كدام، امام و راهرب خویش می باشند كـه به 
دستگیره های مطمنئ و اسباب محكمی كـه خود بـاور دارند،چنگ می زنند. 

  خطبه 89  
وصف روزگار بعثت پیامرب  وعربت از دوران جاهلیّت

)این خطبه، طبق نقل برخی از شارحان در شهر كوفه ایراد شد.( 

بعثت  زمان  از  كه  فرمود،  مبعوث  هنگامی  را    اسالم  پیامرب  خدا 
پیامربان پیشین مّدتها گذشته، و ملّتها در خواب عمیقی فرو خفته بودند. 
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فتنه و فساد جهان را فرا گرفته و اعامل زشت رواج یافته بود. آتش جنگ 
 همه جا زبانه می كشید و دنیا، بی نور و پر از مكر و فریب گشته بود. 
نبود.  خربی  آن  میوه  از  و  گراییده  زردی  به  زندگی  درخت  های  برگ 
بود.  آب حیات فروخشكیده و نشانه های هدایت كهنه و ویران شده 
مردم  به  زشتی  قیافۀ  با  دنیا  و  آشكار  گمراهی  و  هالكت  های  پرچم 
می نگریست، و با چهره ای عبوس و غم آلود با اهل دنیا روبرو می گشت. 
میوه درخت دنیا در جاهلیّت فتنه، و خوراكش مردار بود، در درونش 
وحشت و اضطراب، و بر بیرون، شمشیرهای ستم حكومت داشت. ای 
بندگان خدا! عربت گیرید و همواره به یاد زندگانی پدران و برادران خود 
در جاهلیّت باشید، كه از ایـن جهان رفتند و در گرو اعامل خود بوده، 
برابر آن محاسبه می گردند. بـه جان خودم سوگند! پیامنی برای زندگی 
و مرگ و نجات از مجازات الهی بین شام و آنها بسته نشده است، و 
هنوز روزگار زیادی نگذشته، و از آن روزگارانی كه در پشت پدران خود 
بودید زیـاد دور نیست. به خدا سوگند!، پیامرب اسالم چیـزی به آنها 
گوشزد نكرد، جـز آن كه من هامن را به شام می گویم، شنوایی امروز شام 
از شنوایی آنها كمرت نیست، هامن چشمها و قلب هایی كه به پدرانتان 
دادند به شام نیز بخشیدند. به خدا سوگند! شام پس از آنها مطلبی را 
ندیده اید كه آنها منی شناختند، و شام به چیزی اختصاص داده نشدید 
كه آنها محروم باشند. راستی، حوادثی به شام روی آورده مانند شرتی 
كه مهار كردنش مشكل است و میانبندش ُسست و سواری بر آن دشوار 
است.مبادا آنچه كه مردم دنیا را فریفت شام را بفریبد! كه دنیا ]دامی 
معیّن  و  روشن  تا رسانجامی  ]كه[  كوتاه،  و  ای گسرتده  مانند[ سایه  است 

]یعنی مرگ[ آدمیان را رها منی كند.

  خطبه 90  
صفات خداوند و اندرزهای حکیامنه

ســپاس خداونــدی را، كــه بــی آن كــه دیده شــود شــناخته شــده، و 
بــی آن كــه اندیشــه ای بــه كار گیــرد آفریننــده اســت. خدایــی كــه 
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همیشه بوده و تا ابد خواهد بود، آنجا كه نه از آسامِن دارای برجهای 

زیبا خربی بود، و نه از پرده های فروافتاده اثری به چشم می خورد، 

نه شبی تاریك و نه دریایی آرام، نه كوهی با راه های گشوده، نه درّه 

پراكنده وجود  آفریده های  نه  نه زمین گسرتده و  پیچ و خم،  پر  ای 

داشت. خدا، پدیدآورندۀ پدیده ها و وارث همگان است. خدای آنان 

و روزی دهنده ایشان است،آفتاب و ماه به رضایت او می گردند كه 

روزی  خدا،  می گردانند.  نزدیك  را  دوری  هر  و  كهنه،  را  ای  تازه  هر 

نََفسها  از  برشمرد،  را  رفتارشان  و  كردار  و  كرد،  تقسیم  را  مخلوقات 

كه می زنند، و نگاه های دزدیده كه دارند، و رازهایی كه در سینه ها 

پنهان كردند. و جایگاه پدیده ها را در شكم مادران و پشت پدران تا 

روز تولّد و رسآمد زندگی و مرگ، همه را می داند. اوست خدایی كه 

با همه وسعتی كه رحمتش دارد، كیفرش بر دشمنان سخت است و 

با سخت گیری كه دارد، رحمتش همۀ دوستان را فراگرفته است، هر 

كس كه با او به مبارزه برخیزد، )خداوند( بر او غلبه می كند، و هركس 

دشمنی ورزد هالكش می سازد. هركس با او كینه و دشمنی ورزد تیره 

روزش كند، و بر دشمنانش پیروز است، هر كس به او توكّل مناید، او 

را كفایت كند، و هركس از او بخواهد، می پردازد، و هر كس برای خدا 

به محتاجان قرض دهد، وامش را بپردازد، و هر كه او را سپاس گوید، 

پاداش نیكو دهد. 

بندگان خدا! خود را بسنجید، قبل از آن كه مورد سنجش قرار گیرید، 

پیش از آن كه حسابتان را برسند، حساب خود را برسید، و پیش از آن 

كه راه گلو گرفته شود نفس راحت بكشید، و پیش از آن كه با زور شام 

را به اطاعت وادارند، فرمانربدار باشید. بدانید، هامنا آن كس كه خود 

نباشد، دیگری  را یاری نكند و پند دهنده و هشدار دهنده خویش 

هشدار دهنده و پند دهندۀ او نخواهد بود. 
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  خطبه 91  
خطبۀ اشباح؛ در توصیف خداوند و خلقت موجودات

)مسعدة بن صدقه، از امام صادق  نقل كرد؛ روزی در مسجد كوفه شخصی به امام 

علی  گفت: خدا را آن گونه توصیف كن كه گویا با چشم رس او را دیده ایم، تا عشق 

و شناخت ما به خداوند بیشرت از پیش شود. امام علیخشمگین شد و با صدای 

بلند فرمود: همه برای مناز جامعت حارض شوند. مردم آن چنان حضوری پیدا كردند كه 

مسجد پر از جمعیّت شد. امام باالی منرب رفت و در حالی كه خشمگین بود و رنگ 

صورِت امام تغییر كرده بود، فرمود:( 

ستایش خدایی را سزاست كه نبخشیدن بر مال او نیفزاید، و بخشش 

یابد،  كاهش  اموالش  او،  ای جز  بخشنده  زیرا هر  نسازد،  فقیر  را  او 

گیرد.  قرار  نكوهش  مورد  كشد  بخشش دست  از  هر كس  او  جز  و 

كنندۀ  تقسیم  و  فزاینده  بهره های  و  نعمتها  انواع  بخشندۀ  اوست 

روزِی  كـه  اویند،  سفرۀ  خوار  جیره  همه  مخلوقات  پدیده ها،  روزی 

انـدازه اش را تعیین فرمـود. به مشتاقـان خویش  همه را تضمین، و 

و خواستاران آنچه در نزد اوست، راِه روشن را نشان داد.سخاوت او 

در آنجا كه از او بخواهند، با آنجا كه از او درخواست نكنند، بیشرت 

نیست. 

و  باشد،  بوده  چیزی  او  از  پیش  تا  ندارد،  آغاز  كه  است  اّولی  خدا 

باشد.  داشته  وجود  او  از  پس  چیزی  تا  ندارد  پایان  كه  است  آخری 

او  بر  زمان  است.  بازداشته  خود  مشاهدۀ  از  را  چشمها  مردمك 

پندار  تا  ندارد  قرار  مكانی  در  و  گردد،  دگرگونی  دچار  تا  منی گذرد 

جابجایی نسبت به او روا باشد. اگر آنچه از درون معادن كوه ها بیرون 

پُر از خندۀ صدفهای دریا خارج می شود،  می آید، و یا آنچه از لبان 

مرجانهای  و  غلطان  ُدرهای  ناب،  طالهای  و  خالص  نقره های   از 

دست چین، همه را ببخشد، در سخاوت او كمرت اثری نخواهد گذاشت، 
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از  او آن قدر  پایان نخواهد داد. در پیش  را  و گسرتدگی نعمتهایش 
نعمتها وجود دارد كه هر چه انسانها درخواست كنند متامی نپذیرد، 
چون او بخشنده ای است كه درخواست نیازمندان، چشمۀ جود او 
را منی خشكاند، و ارصار و درخواستهای پیاپی، او را به بُخل ورزیدن 

منی كشاند. 
ای پرسش كننده! درست بنگر، آنچه را كه قرآن از صفات خدا بیان 
می دارد، به آن اعتامد كن و از نور هدایتش بهره گیر، و آنچه را كه 
شیطان تو را به دانسنت آن وامیدارد و كتاب خدا آن را بر تو واجب 
نكرده، و در سّنت پیامرب و امامان هدایتگر  نیامده، رها كن 
و علم آن را به خدا واگذار، كه این نهایت حّق پروردگار بر تو است. 
بدان، آنها كه در علم دین استوارند، خدا آنها را از فرو رفنت در آنچه 
كه بر آنها پوشیده است و تفسیر آن را منی دانند، و از فرو رفنت در 
و  به عجز  این رو كه  از  را  آنان  و  است،  نیاز ساخته  بی  نهان  ارسار 
ناتوانی خود در برابر غیب و آنچه كه تفسیر آن را منی دانند اعرتاف 
می كنند، ستایش فرمود، و ترك ژرف نگری آنان در آنچه كه خدا بر 
آنان واجب نساخته را راسخ بودن در علم شناسانده است. پس به 
همین مقدار بسنده كن! و خدا را با میزان عقل خود ارزیابی مكن، 

تا از تباه شدگان نباشی. 
برای  بخواهد،  انسانها  خیال  و  وهم  اگر  كه  توانایی  خدای  اوست 
وسوسه های  از  دور  و  بلند  افكار  و  كند،  تالش  قدرتش  اندازۀ  درك 
قلبهای  و  نوردد،  در  را  ملكوتش  غیب  ژرفای  بخواهد  دانشمندان، 
مناید،  كوشش  او  صفات  كیفیّت  درك  برای  مشتاقان،  عشق  رسارس 
باریك  و  ظریف  بسیار  راه های  از  ناپذیر  وصف  تالش  با  عقلها  و 
نواخته  همه  سینۀ  بر  قدرت  دست  كنند،  درك  را  او  ذات  بخواهند 
به  خود  رهایی  برای  غیب  تاریكیهای  در  كه  حالی  در  بازگرداند، 
از  عجز  به  اعرتاف  و  ناامیدی  با  و  می برند  پناه  سبحان  خدای 
برشی  نارسای  عقل  و  فكر  با  كه  می گردند،  باز  خدا،  ذات  معرفت 
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منی توان او را درك كرد، و اندازۀ جالل و عزّت او در قلب اندیشمندان 

راه منی یابد. خدایی كه پدیده ها را از هیچ آفرید، منونه ای در آفرینش 

از  از آفریننده ای پیش  ای  یا نقشه  استفاده كند، و  از آن  تا  نداشت 

خود، كه از آن در آفریدن موجودات بهره گیرد. و منونه های فراوان 

از ملكوت قدرت خویش، و شگفتیهای آثار رحمت خود، كه همه با 

زبان گویا به وجود پروردگار گواهی می دهند را به ما نشان داده، كه 

بی اختیار ما را به شناخت پروردگار می خوانند. در آنچه آفریده آثار 

صنعت و نشانه های حكمت او پدیدار است، كه هر یك از پدیده ها 

حّجت و برهانی بر وجود او می باشند، گر چه برخی مخلوقات، به 

ظاهر ساكت اند، ولی بر تدبیر خداوندی گویا، و نشانه های روشنی بر 

قدرت و حكمت اویند! 

گوناگون  اعضای  به  را  تو  كه  كس  آن  می دهم،  گواهی  خداوندا! 

پدیده ها و مفاصل به هم پیوسته كه به فرمان حكیامنۀ تو در البالی 

عضالت پدید آمده، تشبیه می كند، هرگز در ژرفای ضمیر خود تو را 

نشناخته، و قلب او با یقین اُنس نگرفته است، و منی داند كه هرگز 

برای تو هامنندی نیست. و گویا بیزاری پیرواِن گمراه، از رهربان فاسِد 

خود را نشنیده اند كه می گویند:» به خدا سوگند! ما در گمراهی آشكار بودیم 

كه شام را با خدای جهانیان مساوی پنداشتیم.«دروغ گفتند مرشكان كه تو را با 

بُت های خود هامنندپنداشتند، و با َوهم و خیال خود گفتند پیكری 

چون بُت های ما دارد، و با پندار نادرست تو را تجزیه كرده، و با اعضاء 

گوناگون مخلوقات تشبیه كردند. 

خدایــا! گواهــی می دهــم آنان كه تــو را بــا چیــزی از آفریده های 

تــو  از  كــه  آن  و  انــد  برتافته  روی  تــو  از  شــامرند  مســاوی  تــو 

گواهــی  و  قــرآن  محكــِم  آیــاِت  براســاِس  شــود  گــردان  روی 
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براهین روشن تو، كافر است. تو هامن خدای نامحدودی هستی، كه در 
اندیشه ها نگُنجی، تا چگونگی ذات تو را درك كنند، و در خیال و وهم 

نیایی، تا تو را محدود و داراِی حاالِت گوناگون پندارند. 
آنچه را آفرید با اندازه گیری دقیقی استوار كرد، و با لطف و مهربانی 
نظمشان داد، و به خوبی تدبیر كرد. هر پدیده را برای هامن جهت كه 
آفریده شد به حركت درآورد، چنان كه نه از حّد و مرز خویش تجاوز 
مناید و نه در رسیدن به مراحل رشد خود كوتاهی كند، و این حركِت 
او  ارادۀ  اساس  بر  تا  رساند،  به سامان  بدون دشواری  را،  حساب شده 
زندگی كند. پس چگونه ممكن است رسپیچی كند، در حالی كه همۀ 
پدیدآورندۀ  كه  خدایی  می گیرند؟.  رسچشمه  خدا  ارادۀ  از  موجودات 
به آن  اندیشه و فكری كه  به  احتیاج  موجودات گوناگون است. بدون 
روی آورد، یا غریزه ای كه در درون پنهان داشته باشد، و بدون تجربه 
ازحوادث گذشته، و بدون رشیكی كه در ایجاد امور شگفت انگیز یاریش 
كند، موجودات را آفرید، پس آفرینش كامل گشت و به عبادت و اطاعت 
و  سستی  الهی  فرمان  برابر  در  و  پذیرفتند  را  او  دعوت  پرداختند،  او 
درنگ نكردند و در اجرای فرمان الهی توقّف نپذیرفتند. پس كجی های 
قدرت  با  و  ساخت،  روشن  را  یك  هر  مرزهای  و  راست،  را  چیزی  هر 
خداوندی بین اشیاء متضاد هامهنگی ایجاد كرد، و وسایل ارتباط آنان را 
فراهم ساخت، و موجودات را از نظر حدود، اندازه، و غرایز، و شكلها، 
با حكمت و  استوار فرمود، و  قالبها، و هیئتهای گوناگون، تقسیم و  و 
درآورد. فضای  كه خود خواست  به رسشتی  را  یكی  تدبیِر خویش، هر 
باز و پستی و بلندی و فاصله های وسیع آسامنها رابدون اینكه بر چیزی 

تكیه كند، 
نظام بخشید و شكافهای آن را به هم آورد، و هر یك را با آنچه كه تناسب 
داشت و جفت بود پیوند داد، و دشواری فرود آمدن و برخاسنت را بر 
فرشتگانی كه فرمان او را به خلق رسانند یا اعامل بندگان را باال برند، 
آسان كرد. در حالی كه آسامن به صورت دود و بخار بود به آن فرمان 
داد، پس رابطه های آن را برقرار ساخت، سپس آنها را از هم جدا كرد 
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و بین آنها فاصله انداخت، و بر هر راهی و شكافی از آسامن، نگهبانی 

حركاِت  از  را  آنها  قدرت  دست  با  و  گامشت،  روشن  های  شهاب  از 

ناموزون در فضا نگهداشت، و دستور فرمود تا در برابر فرمانش تسلیم 

باشند. و آفتاب را نشانۀ روشنی بخش روز، و ماه را، با نوری كمرنگ 

برای تاریكی شبها قرار داد، و آن دو را در مسیر حركت خویش به 

حركت درآورد، و حركت آن دو را دقیق اندازه گیری كرد تا در درجاِت 

قابل  و  باشد  تفاوت  روز  و  شب  بین  كه  كنند  حركت  شده،  تعیین 

تشخیص شود، و با رفت و آمد آنها شامرۀ سالها و اندازه گیری زمان، 

ممكن باشد. پس در فضای هر آسامن، فَلَك آن را آفرید و با زینتی از 

گوهرهای تابنده و ستارگان درخشنده بیآراست، و آنان را كه خواستند 

ارساِر آسامنها را دزدانه دریابند، با شهاب های سوزان تیرباران كرد، و 

متامی ستارگان از ثابت و استوار، و گردنده و بی قرار، فرود آینده و 

باالرونده، و نگران كننده و شادی آفرین را، تسلیم اوامر خود فرمود. 

سپس، خداوند سبحان برای سكونت بخشیدن در آسامنها، و آباد ساخنت 

باالترین قسمت از ملكوت خویش، فرشتگانی شگفت آفرید، و متام 

شكافها و راه های گشادۀ آسامنها را با فرشتگان پر كرد، و فاصلۀ جّو 

آسامن را از آنها گسرتاند، كه هم اكنون صدای تسبیح آنها فضای آسامنها 

را پر كرده، در بارگاه قدس، درون پرده های حجاب و صحنه های َمجد 

و عظمِت پروردگار، طنین انداز است.در ماورای آنها زلزله هایی است 

كه گوشها را كر می كند و شعاعهای خیره كنندۀ نور، كه چشمها را از 

دیدن باز می دارد، و ناچار خیره بر جای خویش می ماند. خدا فرشتگان 

را در صورتهای مختلف و اندازه های گوناگون آفرید، و بال و پرهایی 

برای آنها قرار داد، آنها كه همواره در تسبیح جالل و عزّت پــروردگار 

به رس می برند، و چیزی از شگفتی های آفرینش پدیده ها را به خود 

نسبت منی دهند، و در آنچه از آفرینش پدیده ها كه خاّص خداست، 
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اّدعایی ندارند؛ »بلكه بندگانی بزرگوارند، كه در سخن گفنت از او پیشی منی گیرند و 

به فرمان الهی عمل می كنند.« 

خدا فرشتگان را، امیِن وحِی خود قرار داد، و برای رساندن پیامن امر 

و نهی خود به پیامربان، از آنها استفاده كرد و روانۀ زمین كرده، آنها 

را از تردید شبهات مصونیّت بخشید، كه هیچ كدام از فرشتگان، از راه 

رضای حق، منحرف منی گردند. آنها را از یاری خویش بهره مند ساخت، 

و دل هایشان را در پوششی از تواضع و فروتنی و خشوع و آرامش 

درآورد. درهای آسامن را بر رویشان گشود تا خدا را به بزرگی بستایند، 

بال گشایند.  او  تا به توحید  آنها نشانه های روشن قرار داد،  و برای 

سنگینی های گناهان هرگز آنها را در انجام وظیفه دل رسد نساخت، 

و گذشت شب و روز آنها را به سوی مرگ سوق نداد، تیرهای شك و 

تردید، خللی در ایامن شان ایجاد نكرد، و شّك و گامن، در پایگاه یقین 

آنها راه نیافت، و آتش كینه در دل هایشان شعله ور نگردید. حیرت و 

رسگردانی آنها را از ایامنی كه دارند و آنچه از هیبت و جالِل خداوندی 

كه در دل نهادند، جدا نساخت و وسوسه ها در آنها راه نیافته، تا شّك 

و تردید بر آنها تسلّط یابد. 

گروهی از فرشتگان در آفرینش ابرهای پرآب، و در آفرینش كوه های 

عظیم و رسبلند و خلقت ظلمت و تاریكیها نقش دارند، و گروهی 

های  پرچم  چونان  و  رفته  پایین  زمین  ژرفای  تا  قدمهایشان  دیگر، 

سفیدی دل فضا را شكافته اند و در زیِر آن بادهایی است كه به نرمی 

به  اشتغال  می دارد.  نگاهش  مشّخصی  مرزهاِی  در  و  كرده  حركت 

عبادت پروردگار، فرشتگان را از دیگر كارها باز داشته، و حقیقت ایامن 

ایجاد كرد. نعمت یقین آنها را  میان آنها و معرفت حق، پیوند الزم 
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شیدای حق گردانید، كه به غیر خدا هیچ عالقه ای ندارند. 

سیراب  پروردگار  محبّت  جام  از  و  چشیده  را  خدا  معرفت  شیرینی 

از  و  یافته  راه  فرشتگان،  جاِن  درژرفاِی  الهی  خوِف  و  ترس  شدند. 

فراوانی عبادت قامتشان خمیده و شوق و رغبت فراوان، از زاری و 

گریۀشان نكاسته است. مقام واالی فرشتگان، از خشوع و فروتنی آنان 

نیكوی  اعامل  تا  نگردید،  دامنگیرشان  و خودبینی  و غرور  نكرد،  كم 

گذشته را شامره كنند، و سهمی از بزرگی و بزرگواری، برای خود تصّور 

منایند. گذشت زمان آنان را از انجام وظایف پیاپی نرنجانده، و از شوق 

و رغبتشان نكاسته تا از پروردگار خویش ناامید گردند. از مناجات های 

طوالنی، خسته نشده، و اشتغال به غیر خدا آنها را تحت تسلّط خود 

در نیاورده است، و از فریاد استغاثه و زارِی آنها فروكش نكرده و در 

مقام عبادت و نیایش دوش به دوش هم همواره ایستاده اند. راحت 

طلبی آنها را به كوتاهی در انجام دستوراتش وادار نساخته، و كودنی 

راه  فرشتگان  راسخ  عزم  و  كوشش  و  تالش  بر  فراموشی  و  غفلت  و 

منی یابد، و فریب های شهوت، هّمت های بلندشان را تیرباران منی كند. 

نوایی  بی  روز  ذخیرۀ  را  عرش  صاحب  خدای  به  ایامن  فرشتگان، 

می آورد،  روی  خدا  غیر  به  خلق  كه  هنگام  آن  و  داده  قرار  خود 

پایان  را  خدا  عبادت  گاه  هیچ  خویشند.  پروردگار  متوّجه  تنها  آنها 

اطاعت  و  الهی  اوامر  انجام  از  را  خود  عالقۀ  و  شوق  و  منی دهند، 

پروردگار، ُسست منی كنند، آنچه آنان را شیفتۀ اطاعت خدا كرده، بذِر 

 محبّت است كه در دل می پرورانند، و هیچ گاه دل از بیم و امید او 
بر منی دارند. عوامِل ترس، آنها را از مسؤولیّت باز منی دارد، تا در انجاِم 

وظیفه سستی ورزند، طمعها به آنان شبیخون نزده، تا تالِش دنیا را 

منی شامرند،  بزرگ  را  خود  گذشتۀ  دارند،اعامل  مقّدم  آخرت  كاِر  بر 
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و اگر بزرگ بشامرند امیدوارند، و امید فراوان منی گذارد تا از پروردگار 

ترسی در دل داشته باشند. فرشتگان دربارۀ پروردگار خویش به جهت 

وسوسه های شیطانی اختالف نكرده و برخوردهای بد با هم نداشته 

و  نداشته  راه  دلشان  در  حسادتها  و  كینه ها  نگیرند.  جدایی  راه  و 

عوامل شّك و تردید و خواهشهای نفسانی، آنها را از هم جدا نساخته، 

بندگان  فرشتگان  است.  نكشانده  تفرقه  به  را  آنان  گوناگون  افكار  و 

ایامنند، و طوق بندگی به گردن افكنده و هیچ گاه با شّك و تردید و 

ُسستی، آن را بر زمین منی گذارند. در متام آسامنها جای پوستینی خالی 

منی توان یافت، مگر آن كه فرشته ای به سجده افتاده، یا در كار و تالش 

پروردگار  به  یقین و معرفتشان نسبت  بر  آنها  فراواِن  اطاعِت  است. 

می افزاید، و عزّت خداوند، عظمت او را در قلبشان بیشرت می مناید. 

زمین را به موجهای پرخروش، و دریاهای مّواج فرو پوشاند، موجهایی 

كه باالی آنهابه هم می خورد و در تالطمی سخت، هر یك دیگری را 

واپس می زد، چونان شرتاِن نِر مست، فریادكنان و كف بر لب، به هر 

سوی روان بودند. پس، قسمت های رسكش آب از سنگینی زمین فرو 

نشست و هیجاِن آنها بر اثر متاس با سینه زمین آرام گرفت، زیرا، زمین 

با پشت بر آن می غلطید و آن همه رس و صدای امواج ساكن و آرام 

شده، چون اسب افسار شده رام گردید. خشكی های زمین را در دل 

امواج، گسرتد، و آب را از كرب و غرور و رسكشی و خروش بازداشت، و 

از شّدت حركتش كاسته شد، و بعد از آن همه حركت های تند ساكت 

شـــد، و پس از آن همه خروش و رسكشی متكرّبانه، به جای خویش 

ایستاد. 

پس هنگامی كه هیجان آب در اطراف زمین فرو نشست، و كوه های 

سخت و مرتفع را بر دوش خود حمل كرد، چشمه های آب از فراز كوه ها 
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بیرون آورد و آبها را در شكاف بیابانها و زمینهای هموار روان كرد، و 

حركِت زمین را با صخره های عظیم و قلّه كوه های بلند نظم داد، و 

زمین به جهت نفوذ كوه ها در سطح آن، و فرو رفنت ریشۀ كوه ها در 

شكاف های آن و سوار شدن بر پشت دشتها و صحراها، از لرزش و 

اضطراب باز ایستاد. و بین زمین و جو فاصله افكند و َوزِش بادها را 

برای ساكنان آن آماده ساخت. متام نیازمندیها و وسایل زندگی را برای 

اهل زمین استخراج و مهیّا فرمود، 

آنگاه هیچ بلندی از بلندیهای زمین را كه آب چشمه ها و نهرها به آن 

راه ندارد وا نگذاشت، بلكه ابرهایی را آفرید تا قسمت های مردۀ آن 

احیا شود، و گیاهان رنگارنگ برویند. قطعات بزرگ و پراكندۀ ابرها 

با به هم خوردن  تا سخت به حركت درآمدند، و  را به هم پیوست 

كوه  سفیِد  ابرهای  درخشندگی  از  و  گرفت،  درخشیدن  برقها  ابرها، 

پیكر و مرتاكم، چیزی كاسته نشد. ابرها را پی در پی فرستاد تا زمین 

را احاطه كردند، و بادها شیِر باران را از ابرها دوشیدند، و به شّدت 

به زمین فرو ریختند، 

داشتند  بر پشت  آنچه  و  ساییدند،  زمین  بر  آمده، سینه  پایین   ابرها 

فرو ریختند كه در بخشهای بی گیاه زمین انواع گیاهان روییدن گرفت، 

و در دامن كوه ها، سبزه ها پدید آمد. پس، زمین به وسیله باغ های 

 زیبا، همگان را به رسور وشادی دعوت كرده، با لباس نازك گلربگها كه 

و  زینت  با  و  واداشت.  به شگفتی  را  ای  بیننده  هر  پوشید،  بر خود 

 زیوری كه از گلوبند گل های گوناگون، فخركنان خود را آراست، هر 

غذای  و  توشه  را،  نباتی  فرآورده های  كه  آورد،  به وجد  را  ای  بیننده 

انسان، و روزی حیوانات قرار داد. در گوشه و كناِر آن، درّه های عمیق 

آفرید، و راه ها و نشانه ها برای آنان كه بخواهند از جاّده های وسیع 

آن عبور كنند، تعیین كرد. 



89

خطبه ها  ) 91 (

را  فرمان خود  و  انسان ساخت  زندگی  آمادۀ  را  زمین  كه خدا  هنگامی 
صادر فرمود، آدم  را از میان مخلوقاتش برگزید و او را نخستین و 
ابتدا آدم را در بهشت جـای  برترین مخـلوق خود در زمین قـرار داد. 
داده و خوراكیهای گوارا به او بخشید و از آنچه كه او را منع كرد پرهیز 
داد و آگاهش ساخت كه اقدام بر آن، نافرمانی بوده و مقام و ارزش او 
را به خطر خواهد افكند. اّما آدم  به آنچه نهی شد، اقدام كرد و علم 
خداوند دربارۀ او تحّقق یافت، تا آن كه پس از توبه، او را از بهشت به 
سوی زمین فرستاد، تا با نسل خود زمین را آباد كند، و بدین وسیله حّجت 
را بر بندگان متام كرد. و پس از وفات آدم  زمین را از حّجت خالی 
نگذاشت و میان فرزندان آدم  و خود، پیوند شناسایی برقرار فرمود، 
  و قرن به قرن، حّجتها و دلیلها را بر زبان پیامربان برگزیدۀ آسامنی
انبیاء با پیامرب  و حامالن رسالت خویش جاری ساخت، تا اینكه سلسلۀ 
اسالم، حرضت محمد  به امتام رسید و بیان احكام و انذار و بشارت 
الهی به رس منزل نهایی راه یافت. روزِی انسانها را اندازه گیری و مقّدر 
فرمود، گاهی كم و زمانی زیاد، و به تنگی و وسعت به گونه ای عادالنه 
تقسیم كرد تا هر كس را كه بخواهد با تنگی روزی یا وسعت آن بیازماید، 
روزِی  پس  دهد.  قرار  آزمایش  مورد  را  فقیر  و  غنی  صرب،  و  شكر  با  و 
گسرتده را با فقر و بیچارگی درآمیخت، و تندرستی را با حوادث دردناك 

پیوند داد. دوران شادی و رُسور را با غّصه و اندوه نزدیك ساخت، 
زمانی  و  طوالنی  گاهی  را  آن  كرد،  مشّخص  را  زندگی  رسآمد  و  اَجل 
و  اَسباب  مرگ،  برای  و  داشت،  مؤّخر  یا  مقّدم  داد،  قرار  كوتاه 
پیچید  هم  در  را  زندگی  رشته های  مرگ،  با  و  ساخت،  فراهم  وسائلی 
تا آزمایش گردند. خداوند  و پیوندهای خویشاوندی را از هم گسست 
و  آهسته سخن می گویند  كه  آنان  نجـوای  از  و  مردم  پنهانی  ارسار  از 
هایی  تصمیم  و  می كند،  خطور  گاُمن  بواسطۀ  فكرها  در  كه  آنچه  از 
البالی  از  كه  چشم،  رمزِی  نگاه های  از  و  می پیوندد،  یقین  به  كه 
دلها  مخفیگاه های  در  آنچه  از  خدا  است.  آگاه  می گردد،  خارج  ِپلكها 
كه  را  آنچه  و  است،  پنهان  پردۀ غیب  كه پشت  اموری  واز  دارد،  قرار 
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تابستانی  النه های  اندرون  از  و  می شنود،  مخفیانه  گوش  پرده های 

مورچگان، و خانه های زمستانی حرشات، از آهنگ اندوهبار زنان غم 

دیده و صدای آهستۀ قدمها، آگاهی دارد. خدای سبحان از جایگاه 

غارهای  گاه  از مخفی  و  پرده های شكوفه ها،  درون  در  میوه  پرورش 

حیوانات وحشی در دل كوه ها، و اعامق درّه ها، از نهانگاه پشه ها بین 

ساقه ها و پوست درختان، از محل پیوستگی برگها به شاخسارها، و از 

جایگاه نطفه ها در پشت پدران، آگاه است. خدا از آنچه پردۀ ابر را 

به وجود می آورد و به هم می پیوندد، و از قطرات بارانی كه از ابرهای 

و  برمیدارند،  از روی زمین  كه گردبادها  آنچه  از  و  مرتاكم می بارند، 

بارانها با سیالب آن را فرو می نشانند و نابود می كنند، از ریشۀ گیاهان 

زمین كه میان انبوه شن و ماسه پنهان شده است، از النۀ پرندگانی كه 

در قلّۀ بلند كوه ها جای گرفته، و از نغمه های مرغان در آشیانه های 

تاریك، از لؤلؤهایی كه در دل صدفها پنهان است، و امواج دریاهایی 

كه آنها را در دامن خویش پروراندند، آگاهی دارد. خدا از آنچه كه 

تاریكی شب آن را فرا گرفته، و یا نور خورشید بر آن تـافته، و آنچه 

تاریكیها و امواج نـور، پیاپی آن را در بـر می گیرد، از اثر هر قدمی، از 

احساس هر حركتی، و آهنگ هر سخنی، و جنبش هر لبی، و مكان هـر 

موجود زنده ای، و وزن هـر ذرّه ای، و نالـۀ هـر صاحب اندوهی، اطاّلع 

دارد. خدا هر آنچه از میوۀ شاخسار درختان و برگهایی كه روی زمین 

ریخته و از قرارگاه نطفه و بسته شدن خون و جنین كه به شكل پاره ای 

گوشت است، و پرورش دهنده انسان و نطفه، آگاهی دارد، و برای این 

همه آگاهی، هیچ گونه زحمت و دشواری برای او وجود ندارد و برای 

نگهداری این همه از مخلوقات رنگارنگ كه پدید آورده، دچار نگرانی 

منی شود و در تدبیر امور مخلوقات، ُسستی و ماللی در او راه منی یابد، 
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بلكه علم پروردگار در آنها نفوذ یافته و همۀ آنها را شامره كرده است، 

و عدالتش همه را در برگرفته و با كوتاهی كردن مخلوقات در ستایش 

او، باز فضل و كرمش تداوم یافته است. 

خدایا! تویی سزاوار ستایشهای نیكو، و بسیار و بی شامر تو را ستودن، 

بندند،  امید  تو  به  اگر  و  آرزویی،  بهرتین  پس  كنند  آرزو  را  تو  اگر 

بهرتین امیدی. خدایا! درهای نعمت بر من گشودی كه زبان به مدح 

غیر تو نگشایم، و بر این نعمتها غیر از تو را ستایش نكنم، و زبان 

را در مدح نومید كنندگان، و آنان كه مورد اعتامد نیستند باز نكنم. 

خداوندا! هر ثناگویی از سوی ستایش شده پاداشی دارد، به تو امید 

كنی.  آشنا  آمرزش  گنجهای  و  رحمت  ذخائر  سوی  به  مرا  كه  بستم 

خدایا! این بندۀ توست كه تو را یگانه می خواند، و توحید و یگانگی 

تو را سزاست، و جز تو كسی را سزاوار این ستایشها منی داند. خدایا! 

مرا به درگاه تو نیازی است كه جز فضل تو جربان نكند، و آن نیازمندی 

را جز عطا و بخشش تو به توانگری مبّدل نگرداند، پس در این مقام 

رضای خود را به ما عطا فرما، و دسِت نیاِز ما را از دامِن غیِر خود 

كوتاه گردان، كه»تو بر هر چیزی توانایی«. 

  خطبه 92  
علل نپذیرفنت خالفت

)پس از قتل عثامن، آنگاه كه مردم هجوم آوردند تا با امام علی بیعت كنند، در روز 

جمعه 25 ذی الحّجه سال 35 هجری در مدینه فرمود.( 

مرا واگذارید و دیگری را به دست آرید، زیرا ما به استقبال حوادث 

چهره های  و  است،  آمیز  فتنه  و  رنگارنگ  كه  می رویم  اموری  و 

پیامن  این  بر  عقلها  و  ثابت  بیعت  این  بر  دلها  و  دارد  گوناگون 

خلیفه(  سه  خالفت  دوران  )در  را  حقیقت  افق  چهرۀ  منی ماند.  استوار 
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ابرهای تیرۀ فساد گرفت، و راه مستقیم حق ناشناخته ماند. آگاه باشید! 

اگر دعوت شام را بپذیرم، براساس آنچه كه می دانم با شام رفتار می كنم 

و به گفتار این و آن، و رسزنش رسزنش كنندگان، گوش فرا منی دهم. اگر 

مرا رها كنید چون یكی از شام هستم كه شاید شنواتر، و مطیع تر از شام 

نسبت به رییس حكومت باشم، در حالی كه من وزیر و مشاورتان باشم 

بهرت است كه امیر و رهرب شام گردم. 

  خطبه 93  
ویژگی های امام علی  و بیان فتنه بنی امیّه

)برخی از مورّخان نقل كرده اند كه این سخرنانی امام پس از حادثۀ جنگ نهروان 

در سال 38 ایراد شد.( 

پس از حمد و ستایش پروردگار؛ ای مردم! من بودم كه چشم فتنه را 

كندم، و جز من هیچ كس جرأت چنین كاری را نداشت، آنگاه كه امواج 

سیاهی ها باال گرفت و به آخرین درجۀ شّدت خود رسید. پس از من 

بپرسید پیش از آن كه مرا نیابید. سوگند به خدایی كه جانم در دست 

اوست، منی پرسید از چیزی كه میان شام تا روز قیامت می گذرد، و نه از 

گروهی كه صد نفر را هدایت یا گمراه می سازد، جز آن كه شام را آگاه 

می سازم و پاسخ می دهم. و از آن كه مردم را بدان می خواند و آن كه 

رهربیشان می كند و آن كه آنان را می راند، و آنجا كه فرود می آیند و آنجا 

كه بارگشایند و آن كه از آنها كشته شود و آن كه مبیرد، خرب می دهم. 

باریدن  بر شام  نگرانیها و مشكالت  دادید، و  از دست  آن روز كه مرا 

گرفت، بسیاری از پرسش كنندگان به حیرت فرو رفته می گویند، رسانجام 

دادن  پاسخ  از  شوندگان  پرسش  از  بسیاری  گروه  كه  شد؟  خواهد  چه 

میان  در  جنگ  كه  می دهد  نشان  رخ  هنگامی  حوادث  این  فرومانند. 

شام طوالنی شود، و دنیا چنان بر شام تنگ گردد كه ایام بال را طوالنی 

باقیامنده  برای  را  پیروزی  و  فتح  پرچم  خداوند  كه  روزی  تا  پندارید، 

نیكان شام به اهتزار در آورد )زمان ظهور حرضت حّجت »عج«( 
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فتنه ها آنگاه كه روی آورند با حق شباهت دارند، و چون پشت كنند 
می آیند  چون  فتنه ها  می شود،  داده  نشان  هست،  كه  چنان  حقیقت 
شناخته منی شوند، و چون می گذرند، شناخته می شوند، فتنه ها، چون گِرد 
بادها می چرخند، از همه جا عبور می كنند، در بعضی از شهرها حادثه 
می آفرینند و از برخی شهرها می گذرند. آگاه باشید! هامنا ترسناكرتین 
فتنه ها در نظر من، فتنۀ بنی امیّه بر شامست، فتنه ای كور و ظلامنی كه 
سلطه اش همه جا را فرا گرفته و بالی آن دامنگیر نیكوكاران است. هر 
كس آن فتنه ها را بشناسد نگرانی و سختی آن دامنگیرش گردد، و هر 
كس كه فتنه ها را نشناسد، حادثه ای برای او رخ نخواهد داد. به خدا 
سوگند! بنی امیّه بعد از من برای شام، زمامداران بدی خواهند بود، آنان 
چونان شرت رسكشی كه دست به زمین كوبد و لگد زند و با دندان گاز 
گیرد و از دوشیدن شیر امتناع ورزد، با شام چنین برخوردی دارند، و از 
شام كسی باقی نگذارند، جز آن كس كه برای آنها سودمند باشد یا آزاری 
ِبدانها نرساند. و بالی فرزندان امیه، بر شام طوالنی خواهد ماند، چندان 
كه یاری خواسنت شام از ایشان چون یاری خواسنت بنده باشد از موالِی 
 خویش، یا تسلیم شده از پیشوای خود. فتنه های بنی امیّه پیاپی با چهره ای 
فرود  شام  بر  جاهلیّت،  عرص  تاریكی  با  ظلمتی  و  آور،  ترس  و  زشت 
می آید. نه نور هدایتی در آن پیداست و نه پرچِم نجاتی در آن روزگاران 

به چشم می خورد. 
ما اهل بیت پیامرب  از آن فتنه ها در امانیم و مردم را بدان منی خوانیم، 
سپس خدا فتنه های بنی امیّه را نابود، و از شام جدا خواهد ساخت، مانند 
جدا شدن پوست از گوشت، كه با دست قّصابی انجام پذیرد! خدا با دست 
افرادی، خواری و ذلّت را به فرزندان امیّه می چشـاند كه به سخـتی آنها را 
كنـار می زنند، و جام تلخ بال و ناراحـتی و مصیبت را در كامشان می ریزند، 
و جز شمشیر چیزی به آنها منی دهند، و جز لباِس ترس بر آنها نپوشانند. 
در آن هنگام، قریش دوست دارد آنچه در دنیاست بدهد تا یك بار مرا 
بنگرد، گر چه لحظۀ كوتاهی )به اندازۀ كشنت شرتی( باشد، تا با ارصار چیزی 

را بپذیرم كه امروز پاره ای از آن را می خواهم و منی دهند.
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  خطبه 94  
توصیف خداوند، پیامربان و اهل بیت و اندرز مردم

را  او  ذات  حقیقت  ژرف،  اندیشه های  كه  خدایی  است  بزرگ  و  برتر 
منی توانند درك كنند، و گامن زیركها آن را منی یابد، آغازی است كه نهایتی 

ندارد تا به آخر رسد، و پایانی ندارد تا ایام او سپری گردد. 
مكانها  بهرتین  در  و  گذارد،  ودیعت  به  جایگاه  بهرتین  در  را  پیامربان 
منتقل  مادران  پاِك  رَِحم  به  پدران  كریامنۀ  ُصلب  از  داد.  استقرارشان 
دیِن  برِد  پیش  برای  دیگری  گذشت،  در  آنان  از  یكی  هرگاه  كه  فرمود، 
اینكه كرامت اعزام نبّوت از طرف خدای سبحان،  تا  خدا به پاخاست. 
معادن  بهرتین  از  را  او  اصلی وجود  نهاد  رسید.  به حرضت محّمد 
استخراج كرد، و نهال وجود او را در اصیل ترین و عزیزترین رسزمینها 
كاشت و آبیاری كرد، او را از هامن درختی كه دیگر پیامربان و انبیاء خود 
را از آن آفرید، به وجود آورد، كه عرتت او بهرتین عرتتها، و خاندانش 
بهرتین خاندانها، و درخت وجودش از بهرتین درختان است. در َحرَم اَمِن 
خدا رویید و در آغوش خانوادۀ كریمی بزرگ شد،شاخه های بلند آن، رس 
  به آسامن كشید، كه دست كسی به میوه آن منی رسید. پس، پیامرب 
با  بینایی هدایت خواهان است، چراغی  پیشوای پرهیزكاران، و وسیلۀ 
و  كننده  برقهای خیره  با  و شعله ای  فروزان،  ستاره ای  و  نور درخشان، 
تابان است، راه و رسم او با اعتدال، و روش زندگی او صحیح و پایدار، و 
سخنانش روشنگر حّق و باطل، و حكم او عادالنه است. خدا او را زمانی 
مبعوث فرمود كه با زمان پیامربان گذشته فاصله طوالنی داشت و مردم 
از نیكوكاری فاصله گرفته، و اّمتها به جهل و نادانی گرفتار شده بودند. 
خدا شام را بیامرزد، اعامل نیكو براساس نشانه های روشن انجام دهید، 
زیرا كه راه، روشن است، و شام را به خانۀ امن و امان دعوت می كند. 
به  را  می توانید رضایت خدا  كه  زندگی می كنید  دنیایی  در  اكنون  هم 
دست آورید. با مهلت و آسایش خاطری كه دارید. اكنون، نامۀ عمل، 
رسگشاده و قلِم فرشتگاِن نویسنده، در حركت است، بدنها سامل و زبانها 

گویاست، 
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توبۀ مورد قبول و اعامل نیكو را می پذیرند.

  خطبه 95  
دوران جاهلیّت و نعمت بعثت

خدا پیامرب اسالم  را به هنگامی مبعوث فرمود كه مردم در حیرت و 

رسگردانی بودند، در فتنه ها به رس می بردند، هوی و هوس بر آنها چیره 

شده، و خود بزرگ بینی و تكرّب به لغزشهای فراوانشان كشانده بود، و 

نادانیهای جاهلیت پَست و خوارشان كرده، و در امور زندگی حیران و 

  رسگـردان بودند، و بالی جهـل و نادانی دامنگیرشـان بود. پس پیامرب

در نصیـحت و خیرخواهی نهایت تالش را كرد، و آنان را به راه راست 

راهنامیی، و مردم را به حكمت و موعظه نیكو دعوت فرمود.

  خطبه 96  
 خداشناسی و ویژگی های پیامرب

سپاس خدا را كه اّول است، و چیزی پیش از او وجود نداشت، و آخر 

است و پس از او موجودی نخواهد بود، چنان آشكار است كه فراتر از 

او چیزی نیست، و چنان مخفی و پنهان است كه مخفی تر از او یافت 

منی شود. 

قرارگاه پیامرب  بهرتین قرارگاه و محل پرورش و خاندان او رشیف 

كرد،  رشد  سالمت  گاهوارۀ  و  بزرگواری  معدن  در  است.  پایگاه   ترین 

دل های نیكوكاران شیفتۀ او گشته، توّجه دیده ها به سوی اوست. خدا 

به بركت وجود او كینه ها را دفن كرد و آتش دشمنیها را خاموش كرد. 

ایجاد كرد و نزدیكانی را از هم دور  اُلفت و مهربانی  با او میان دلها 

و  یافتند،  عزّت  او  پرتو  در  محروم  و  ذلیل  و  خوار  انسانهای  ساخت. 

او  واقعیّتها، و سكوت  او روشنگر  گفتار  ذلیل شدند.  عزیزانی خودرس 

زبانی گویا بود. 
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  خطبه 97  
 دربارۀ اصحابش و اصحاب پیامرب

)پس از جنگ نهروان در نکوهش لشکریان خود در سال 38 هجری، كه برای نربد نهایی 
با معاویه سستی می ورزیدند، ایراد فرمود.( 

اگر خداوند، ستمگر را چند روزی مهلت دهد، از بازپرسی و عذاب او 
غفلت منی كند، و او بر رس راه، در كمین گاه ستمگران است، و گلوی آنها 
را در دست گرفته تا از فرو رفنت آب دریغ دارد. آگاه باشید! به خدایی 
كه جانم در دست اوست، شامیان بر شام پیروز خواهند شد، نه از آن رو 
كه از شام به حق سزاوارترند، بلكه در راه باطلی كه زمامدارشان می رود 
شتابان فرمان بردارند. و شام در گرفنِت حّق من ُسستی می ورزید و هر 
زمامدارانشان  ستم  از  كه  حالی  در  می كنند  صبح  جهان  ملّتهای  آینه، 
در ترس و وحشتند، من صبح می كنم در حالی كه از ستمگری پیروان 
كوچ  اّما  برانگیختم،  دشمن  با  جهاد  برای  را  شام  دارم.  وحشت  خود 
و  آشكار  در  و  نشنیدید،  ولی  خواندم  شام  گوش  به  را  حق  نكردید، 
قبول  دادم،  اندرزتان  و  پند  نكردید،  اجابت  را دعوت كردم،  نهان شام 
نكردید. آیا حارضاِن غائب، می باشید؟ و یا بردگانی در شكل مالكان؟! 
فرمان خدا را بر شام می خوانم از آن فرار می كنید، و با اندرزهای رسا 
و گویا شام را پند می دهم از آن پراكنده می شوید، شام را به مبارزه با 
رسكشان ترغیب می كنم، هنوز سخنانم به آخر نرسیده، چون مردم سبا، 
اندرز،  و  پند  لباس  در  و  باز می گردید،  به جلسات خود  متفرّق شده، 
 یكدیگر را فریب می دهید تا اثر تذكّرات مرا از بین بربید. صبحگاهان 
برمیگردید،  اّول  به حالت  راست می كنم، شامگاهان  را  كجی های شام 
نه  و  دارد  را  آن  كردن  راست  قدرت  نه كسی  كه  چونان كامن سختی 

خودش قابلیت راست شدن را دارا است. 
ای مردمی كه بدنهای شام حارض و عقل های شام پنهان و افكار و آراء 
شام گوناگون است و زمامداران شام دچار مشكالت شامیند، رهرب شام 
شامیان  رهرب  اّما  می كنید،  مخالفت  او  با  می كند، شام  اطاعت  خدا  از 
خدای را معصیت می كند، از او فرمانربدارند. به خدا سوگند دوست دارم 
معاویه شام را با نََفرات خود مانند مبادلۀ درهم و دینار با من سودا كند،
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ده نفر از شام را بگیرد و یك نفر از آنها را به من بدهد!. 
ای اهل كوفه! گرفتار شام شده ام كه سه چیز دارید و دو چیز ندارید: 
كرهایی با گوشهای شنوا، گُنگهایی با زبان گویا، كورانی با چشمهای 
بینا. نه در روز جنگ از آزادگانید، و نه به هنگام بال و سختی برادران 
یكرنگ می باشید. تهی دست مبانید ای مردم! شام چونان شرتان دور 
مانده از ساربان می باشید، كه اگر از سویی جمع آوری شوند از دیگر 
سو، پراكنده می گردند. به خدا سوگند، می بینم كه اگر جنگ سخت 
شود و آتش آن شعله گیرد و گرمی آن سوزان، پرس ابوطالب را رها 
می كنید و مانند جدا شدن زن حامله پس از زایامن از فرزندش، هر یك 
به سویی می گریزید. و من در پی آن نشانه ها روانم كه پروردگارم مرا 
رهنمون شده و آن راه را می روم كه رسول خدا  گُشوده، و هامنا 

من به راه روشن حق گام به گام ره می سپارم.
دارند  برمی  گام  كه  سو  آن  از  بنگرید،  پیامربتان  بیت  اهل  به  مردم! 
بروید، قدم جای قدمشان بگذارید، آنها شام را هرگز از راه هدایت 
سكوت  اگر  منی گردانند.  باز  هالكت  و  پستی  به  و  منی برند،  بیرون 
كردند سكوت كنید، و اگر قیام كردند قیام كنید، از آنها پیشی نگیرید 

كه گمراه می شوید، و از آنان عقب منانید كه نابود می گردید. 
هامنند  را  شام  از  كدام  هیچ  اما  دیدم،  را    محـمد  اصحاب  من 
آنان منی نگرم. آنها صبح می كـردند، در حـالی كه موهـای ژولیده و 
چهره های غبار آلـوده داشتند، شب را تا صبح در حال سجده و قیام 
به عبادت می گذراندند و پیشانی و گونه های صورت را در پیشگاه 
بر  گویا  بودند،  ناآرام  چنان  معاد  یاد  با  می ساییدند،  خاك  بر  خدا 
روی آتش ایستاده اند. بر پیشانی آنهــا از سجـده های طوالنی، پینه 
بستـه بود )چون پینه زانوهای بُزها( اگر نام خدا برده می شد چنان 
می گریستند كه گریبانهای آنان تَر می شد، و چون درخت، در روِز تُند 
باد، می لرزیدند، از كیفری كه از آن بیم داشتند، یا برای پاداشی كه 

به آن امیدوار بودند. 
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  خطبه 98  
خرب از ستمگری و فساد بنی امیّه

)پس از جنگ نهروان در سال 38 هجری، در افشای جنایات بنی امیّه و معاویه، ایراد فرمود.( 

سوگند به خدا! بنی امیّه چنان به ستمگری و حكومت ادامه دهند كه 
حرامی باقی مناند، جز آن كه حالل شامرند، و پیامنی منی ماند جز آن كه 
همه را بشكنند، و هیچ خیمه و خانه ای وجود ندارد جز آن كه ستمكاری 
آنان در آنجا راه یابد، و ظلم و فسادشان مردم را از خانه ها كوچ دهد، 
تا آن كه در حكومتشان دو دسته ِبِگریند: دسته ای برای دین خود كه آن 
را از دست داده اند، و دسته ای برای دنیای خود كه به آن نرسیده اند. و 
یاری خواسنت یكی از دیگری، چون یاری خواسنت برده از ارباب خویش 
است، كه در حضور ارباب اطاعت دارد و در غیبت او، بدگویی می كند. 
در حكومت بنی اّمیه، هر كس به خدا امیدوارتر باشد، بیش از همه رنج 
اگر خداوند عافیت و سالمتی بخشید، قدرشناس  بیند. پس  و مصیبت 
هامنا  )كه  باشید،  شكیبا  گشتید،  مبتال  گرفتاری  و  بال  به  اگر  و  باشید 

رسانجام، پیروزی با پرهیزكاران است.( 

  خطبه 99  
پرهیز از دنیاپرستی

)زید بن وهب، از اصحاب امام است، نقل می كند كه این خطبه در روز جمعه در شهر 

كوفه ایراد شد.( 

خدا را بر نعمتهایی كه عطا فرمود ستایش می كنیم و در كارهای خود 
را خواهانیم آن گونه كه  او سالمت در دین  از  یاری می جوییم.  او  از 

تندرستی بدن را از او در خواست داریم. 
را  شام  كه  می كنم  سفارش  دنیایی  ترك  به  را  شام  خدا!  بندگان  ای 
كه  دنیایی  ندارید.  دوست  را  آن  از  جدایی  چه شام  گر  می سازد،  رها 
اینكه دوست دارید همواره  با  را كهنه و فرسوده می كند  بدنهای شام 
آن  در  گام  تا  كه  مانید  مسافرانی  به  دنیا  و  مبانید. شام  پاكیزه  و  تازه 
به  رسیدن  قصد  تا  و  اند،  رسیده  راه  پایان  به  كه  دارند  احساس  نهند، 
به  تا رسیدن  كه  اند، در حالی  یافته  بدان دست  گویا  اند،  نشانی كرده 
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هدف نهایی هنوز فاصله های زیادی است. چگونه می تواند به مقصد 
رسد، كسی كه روز معیّنی در پیش دارد و از آن تجاوز نخواهد كرد!؟ 
مرگ به رسعت او را می راند، و عوامل مختلف او را بر خالف خواسته 
بر یكدیگر پیشی  ناز دنیا  از دنیا جدا می سازد. پس در عزّت و  خود، 
نگیرید، و فریب زینتها و نعمتها را نخورید و مغرور نشوید و از رنج 
و سختی آن ننالید و ناشكیبا نباشید، زیرا عزّت و افتخارات دنیا پایان 
می پذیرد، و زینت و نعمتهایش نابود می گردد، و رنج و سختی آن متام 
و هر موجود  پایان می رسد،  به  آن  در  مهلتی  و  و هر مّدت  می شود، 
كه  زندگِی گذشتگان  از  نشانه هایی  آیا  به سوی مرگ می رود.  ای  زنده 
آیا  اگر خردمندید  و  باز منی دارد؟  پرستی  دنیا  از  را  مانده، شام  بر جا 
در زندگانی پدرانتان آگاهی و عربت آموزی نیست؟ مگر منی بینید كه 
گذشتگاِن شام باز منی گردند؟ و فرزندان شام باقی منی مانند؟ مگر مردِم 
دنیا را منی نگرید كه در گذشِت شب و روز، حاالت گوناگونی دارند: یكی 
می میرد و بر او می گریند، و دیگری باقیامنده، به او تسلیت می گویند، 
یكی دیگر بر بسرت بیامری افتاده، دیگری به عیادت او می آید، و دیگری 
در حاِل جان كندن است، و دنیا طلبی، در جستجوی دنیاست، كه مرگ 
او را در می یابد، و غفلت زده ای كه مرگ او را فراموش نكرده است، و 

آیندگان نیز راه گذشتگان را می پویند. 
به هوش باشید! مرگ را كه نابود كنندۀ لّذتها و شكننده شهوتها و قطع 
كننده آرزوهاست، به هنگام تصمیم بر كارهای زشت، به یاد آورید، و 
برای انجام واجبات، و شكر در برابر نعمتها و احسان بی شامر الهی، از 

خدا یاری خواهید. 

  خطبه 100  
 و اهل بیت  دربارۀ خداوند، پیامرب

)نوشته اند؛ این سخرنانی را در جمعۀ سوم ایام خالفت خود، در سال 35 هجری، ایراد فرمود.( 

بر  ـــش  ـــراوان ف احــســان  كــه  را ســزاســت  ـــدی  ـــداون ســتــایــش خ

است.  گشوده  بخشش  ــرای  ب او  كــرم  دســت  و  گسرتده  آفریده ها 
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او را بر همۀ كارهایش می ستاییم و برای نگهداری حّق الهی از او یاری 
می طلبیم و گواهی می دهیم جز او خدایی نیست. و گواهی می دهیم 
كه محّمد  بنده و فرستادۀ اوست. او را فرستاد تا فرمان وی را آشكار 
انجام  به  را  رسالت خویش  امانت،  با  پس  راند.  زبان  بر  را  نام خدا  و 
رساند، و با راستی و درستی به راه خود رفت، و پرچم حق را در میان 
ما به یادگار گذاشت. هر كس از آن پیشی گیرد از دین خارج و آن كس 
كه از آن عقب ماند هالك گردد و هر كس همراهش باشد رستگار شود. 
راهنامی این پرچم، با درنگ و آرامش سخن می گفت، و دیر و حساب 
شده به پا می خاست، و آنگاه كه برمی خاست سخت و چاالك، به پیش 
می رفت. پس چون در اطاعِت او در آمدید و او را بزرگ داشتید، مرِگ او 
فرا رسید و خدا او را از میان شام بُرد. پس از او، چندان كه خدا خواهد، 
زندگانی می گذرانید، تا آن كه خدا شخصی را برانگیزاند كه شام را متّحد 
نیامده دل  كه  به چیزی  مردم!  مناید.  را جربان  پراكندگی شام  و  سازد، 
نبندید، و از آن كه درگذشت، مأیوس نباشید، كه آن پُشت كرده اگر یكی 
از پاهایش بلغزد، و دیگری برقرار باشد، شاید هر دو پا به جای خود 

برگشته و استوار ماند. 
اگر  است،  آسامن  ستارگان  چونان    محّمد  آل  َمثَِل  باشید!  آگاه 
ظهور  )تا  كرد  خواهد  طلوع  دیگری  ستارۀ  كند،  غروب  ای   ستاره 
صاحب الزمان »عج«( ،گویا می بینم در پرتو خاندان پیامرب  نعمتهای 

خدا بر شام متام شده و شام به آنچه آرزو دارید، رسیده اید. 

  خطبه 101  
حوادث سخت آینده

)از خطبه هایی است كه در آن حوادث سخِت آینده را بیان می دارد، كه در شهر كوفه 

ایراد شد.( 

ستایش خداوندی را كه اّول هر نخستین است و آخر هر آخری. چون 
پس  چون  و  باشد،  نداشته  ابتدایی  كه  باید  نیست  چیزی  او  از  پیش 
كه  گواهی می دهم  و  داشت،  نخواهد  پایانی  پس  نیست  او چیزی  از 
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جز او خدایی نیست، و خدا یكی است؛ آن گواهی كه با درون و برون 
و قلب و زبان، هامهنگ باشد. 

ای مردم! دشمنی و مخالفت با من، شام را تا مرز گناه نراند، و نافرمانی 
از من، شام را به پیروی از هوای نفس نكشاند، و به هنگاِم شنیدِن سخِن 
من، به گوشۀ چشم، یكدیگر را ننگرید. سوگند به آن كس كه دانه را 
  شكافت، و جانداران را آفرید، آنچه به شام خرب می دهم از پیامرب اّمی 
می بینم  گویا  بود.  ناآگاه  شنونده  نه  و  گفت،  دروغ  گوینده  نه  است 
شخص سخت گمراهی را كه از شام فریاد زند و بتازد و پرچم های خود 
را در اطراف كوفه بپراكند، و چون دهان گشاید و رسكشی كند و جای 
پایش بر زمین محكم گردد، فتنه، فرزنِد خویش را به دندان گیرد و آتِش 
جنگ، شعله ور شود. روزها با چهرۀ عبوس و گرفته ظاهر شوند و شب 
و روز با رنج و اندوه بگذرند. و آنگاه كه كشتزار او به بار نشست، و 
میوۀ او آبدار شد، و چون شرت مست خروشید، و چون برق درخشید، 
و  تار  چونان شب  و  درآید،  اهتزاز  به  سو  هر  از  فتنه  سپاِه  پرچمهای 
دریای ُمتالِطم، به مردم روی آورند. از آن بیشرت، چه طوفانهای سختی 
كه شهر كوفه را بشكافد، و چه تند بادهایی كه بر آن وزیدن گیرد، و به 
زودی َدْسِتَجات مختلف، به جان یكدیگر یورش آورند. آنها كه بر رس پا 

ایستادند درو شوند و آنها كه بر زمین افتادند، لگد مال گردند. 

  خطبه 102  
وصف روز قیامت و خرب از وقایع آینده

)از سخنان امام است كه چونان خطبه ای جداگانه است، و پس از جنِگ َجَمل در سال 

36 در شهر برصه ایراد شد.( 

قیامت روزی است كه خداوند همۀ انسانهای گذشته و آینده را براِی 
رسیدگِی دقیِق حساب و رسیدن به پاداش اعامل، گرد آورََد. همه فروتنانه 
به پاخیزند، عرق از رس و رویشان و كناِر دهانشان جاری است، و زمین 
زیر پایشان لرزان است. نیكو حال ترین آنان كسی است كه جای گذاشنت 

دو پایش را پیدا كند، یا جایی برای آسوده ماندن بیابد. 
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فتنه هایی چون تاریكی شب، كه نیرویی منی تواند برابر آن بایستد، و 

كسی نتواند پرچم های آن را پایین كشد، به سوی شام می آید، چونان 

شرتی كه مهار شده و جهاز بر پشت آن نهاده و ساربان آن را كشانده 

و به رسعت می راند. فتنه جویان كسانی هستند كه رضبات آنها شدید 

و غارتگری آنان اندك است. مردمی با آنان جهاد می كنند كه در چشم 

متكرّبان خوار و در روی زمین گمنام و در آسامنها معروفند. در این 

هنگام، وای بر تو ای برصه! از سپاهی كه نشانۀ خشم و انتقام الهی 

است، بی گَرد و غبار و صدایی به تو حمله خواهند كرد و چه زود 

ساكنانت به مرگ رسخ و گرسنگی غبار آلود دچار می گردند.

  خطبه 103  
روش برخورد با دنیا

ای مردم! به دنیا چونان زاهدان روی گردان از آن، بنگرید. به خدا 

سوگند! دنیا به زودی ساكنان خود را از میان می بَرَد و رفاه زدگاِن ایمن 

 را، به درد می آورد. آنچه از دست رفت و پُشت كرد، هیچ گاه برمنی گردد، 

و  شادی  باشند.  انتظارش  در  تا  نیست  معلوم  روشنی  به  آینده  و 

رسور دنیا با غم و اندوه آمیخته، و توانایی انسان به ضعف و ُسستی 

می گراید. زیباییها و شگفتیهای دنیا شام را مغرور نسازد، زیرا زمان 

كوتاهی دوام ندارد. 

خدا بیامرزد كسی را كه به درستی فكر كند، و پند گیرد، و آگاهی یابد، 

و بینا شود. پس به زودی خواهید دانست كه، از آنچه در دنیا وجود 

داشت، چیزی منانده و آنچه از آخرت است، جاویدان خواهد ماند. هر 

چیز كه به شامرش آید پایان پذیرد، و هر چه انتظارش را می كشیدید 

خواهد آمد، و آنچه آمدنی است، نزدیك باشد. 
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)و از همین خطبه است؛( دانا كسی است كه قدر خود را بشناسد، و 
در نادانی انسان این بس كه ارزش خویش نداند. بدترین افراد نزد خدا، 
كسی است كه خدا او را به حاِل خود واگذاشته، تا از راِه راست، منحرف 
گردد، و بدون راهنام برود، اگر به محصوالت دنیا دعوت شود تا مرز 
جان تالش كند، اّما چون به آخرت و نعمتهای گوناگونش دعوت شود، 
ُسستی ورزد، گویا آنچه برای آن كار می كند، بر او واجب و آنچه نسبت 

به آن كوتاهی و تنبلی می كند، از او نخواسته اند. 
و این روزگاری است كه جز مؤمِن بی نام و نشان، از آن رهایی نیابد. 
» اگر در میاِن مردم باشد، او را منی شناسند و اگر در میاِن مردم نباشد، 
كسی رساِغ او را منی گیرد، آنها چراغهای هدایت « و نشانه های رستگاری 
اند، نه فتنه انگیزند و اهل فساد، و نه سخنان دیگران و زشتی این و آن 
را به مردم رسانند. خدا درهای رحمت را به روی آنان باز كرده و سختی 

عذاب خویش را از آنان گرفته است. 
ای مردم! به زودی زمانی بر شام خواهد رسید كه اسالم چونان ظرف 
به  ای مردم! خداوند  آنچه در آن است ریخته می شود.  واژگون شده، 
شام ظلم نخواهد كرد و از این جهت تأمین داده است اما هرگز شام را 
ایمن نساخت كه آزمایش نفرماید، كه این سخن از آن ذات برتر است 
كه فرمود: )در جریان نوح، نشانه هایی است و ما مردم را می آزماییم.( 

 كه فرمود »كّل مؤمن نومة « یعنی كسی كه گمنام و رّش  امام  : )كالم  می گویم 

كرده،  فساد  مردم  میان  كه  است  كسی  »مسیاح«  جمع  املساییح«  و»  است  اندك   او 

سخن چین است، و »مذاییع« جمع »مذیاع « كسی است كه چون بدی كسی را شنید 

در میان مردم رواج می دهد، و »بُُذر« جمع »بَذُور« كسی است كه بسیار نادان است 

و سخن بیهوده گوید.( 

  خطبه 104  
 ره آورد بعثت پیامرب

)در سال 36 هجری، وقتی امام به سوی برصه حرکت می کرد، در صحرای ربذه هنگامی 

كه برخی از حجاج بیت اللّه نیز به سخنان آن حرضت گوش فرا می دادند، ایراد فرمود.( 

ســبحان،  خداونــد  هامنــا  پــروردگار،  ســتایش  از  پــس 
كــه  روزگارانــی  در  فرمــود،  مبعــوث  را    محمــد  حــرضت 
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عرب كتابی نخوانده و اّدعای وحی و پیامربی نداشت. پیامرب اسالم  با 
یارانش به مبارزه با مخالفان پرداخت تا آنان را به رس منزل نجات كشاند، 
و پیش از آن كه مرگشان فرا رسـد، آنان را به رستگاری رساند. با خستگان 
راست  راه  به  را  همه  تا  گرفت  بال  زیر  را  حاالن  و شكسته  كرد،  مدارا 
هدایت فرمود، جز آنان كه راه گمراهی پیمودند و در آنها خیری نبود. 
همه را نجات داد و در جایگاِه مناسِب رستگاری، استقرارشان بخشید، 
تیز شد. به  نیزۀشان  آنان به چرخش درآمد، و  تا آن كه آسیاب زندگی 
خدا سوگند! من در دنبالۀ آن سپاه بودم، تا باطل شكست خورد و عقب 
نشست، و همه، رهربی اسالم را فرمانربدار شدند، در این راه هرگز ناتوان 
نشدم، و نرتسیدم، و خیانت نكردم، و ُسستی در من راه نیافت. به خدا 

سوگند! درون باطل را می شكافم تا حق را از پهلویش بیرون كشم. 
این  در  چون  آورده ام،  نیز   33 خطبه  در  را  خطبه  این  برگزیدۀ  جمالت   (  : می گویم 

نقل،اندك تفاوتی وجود داشت، بار دیگر جداگانه آن را آورده ام.( 

  خطبه 105  
 ویژگی های پیامرب  ، تهدید بنی امیه 
 و توجه دادن مردم به اهل بیت

)نوشته اند؛ امام  این سخرنانی را 5 روز پس از به دست گرفنت قدرت سیاسی کشور، 

در آخر ذی الحّجه سال 35 ایراد فرمود.( 

تا اینكه خدا محمد  را برانگیخت، گواهی دهنده، بشارت دهنده 
و هشدار دهنده. پیامربی كه بهرتین آفریدگان در خردسالی، و در سّن 
پیری نجیب ترین و بزرگوارترین مردم بود. اخالقش از همۀ پاكان پاك تر 

و باران كرمش از هر چیزی با دوامرت بود.
شام ای فرزنداِن امیّه ! زمانی از لّذت و شیرینِی دنیا بهره مند شدید و از 
پستاِن آن نوشیدید،كه افسارش رها و بنِد جهازش محكم نبود )در حكومت 
عثامن ( ، تا آنجا كه حراِم دنیا نزد گروهی، چونان میوۀ درخِت سدر بی خار، 
آسان، و حالِل آن دشوار و غیر ممكن شد. به خدا سوگند! دنیایی كه در دست 
شامست چونان سایه ای است گسرتده كه زود به رسآمد خود نزدیك می شود. 
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امروز زمین برای شام خالی و گسرتده، و دستهایتان برای انجام هر رفتار 

نادرستی باز، و دستهای رهربان واقعی بسته است. شمشیر شام بر آنان 

مسلّط و شمشیر آنان از شام بازگرفته شده است. آگاه باشید! هر خونی، 

خونخواهی دارد، و هر حّقی را جستجوگری است. انتقام گیرندۀ خونهای 

ما، چونان حاكمی است كه برای خود داوری كند، و او خداوندی است 

او منی تواند  پنجۀ عدالت  از  نگردد، و كسی  ناتوان  از گرفنت كسی  كه 

بگریزد. ای فرزندان امیّه! سوگند به خدا! زود باشد كه این خالفت و 

دولت رادر دست دیگران و در خانۀ دشمنان خود بنگرید. آگاه باشید! 

بیناترین چشمها آن است كه در دل نیكیها نفوذ كند، و شنواترین گوشها 

آن كه پندها و تذكّرات سودمند را در خود جای دهد. 

و  سازید  روشن  عمل،  با  گویندۀ  گفتار  نور  از  را  دل  چراغ  مردم!  ای 

پُر  پاك است،  آلودگیها  از  از آب زالل چشمه هایی كه  را  ظرفهای جان 

منایید. 

ای بندگان خدا! به نادانیهای خود تكیه نكنید، و تسلیم هوای نفس خویش 

نباشید، كه چنین كسی بر لبۀ پرتگاه قرار دارد، و بار سنگین هالكت و فساد 

را بر دوش می كشد، و از جایی به جای دیگر می برد، تا آنچه را كه ناچسب 

است بچسباند، و آنچه را كه دور می مناید نزدیك جلوه دهد. خدا را، خدا 

 را، مبادا شكایت نزد كسی برید كه منی تواند آن را برطرف سازد، و توان 

گره گشایی از كارتان را ندارد. هامنا بر امام واجب نیست جز آنچه را 

كه خدا امر فرماید، و آن، كوتاهی نكردن در پند و نصیحت، تالش در 

خیرخواهی، زنده نگهداشنت سّنت پیامرب  ، جاری ساخنت حدود الهی 

است. پس  به طبقات مردم،  املال  بیت  بر مجرمان، رساندن سهم های 

در فراگیری علم و دانش پیش از آن كه درختش بخشكد تالش كنید، و 

 )پیش از آن كه به خود مشغول گردید از معدن علوم )اهل بیت

دانش استخراج كنید. مردم را از حرام و منكرات بازدارید، و خود هم 

ابتدا خود محرّمات را ترك   مرتكب نشوید، زیرا دستور داده شدید كه 
و سپس مردم را بازدارید. 



106

خطبه ها  ) 106 (

  خطبه 106  
تعریفی جامع از اسالم، دعا برای پیامرب  و علل سقوط اّمت

)این خطبه در شهر كوفه، در نكوهش و هشدار كوفیان ایراد شد.( 

ستایش خداوندی را سزاست كه راه اسالم را گشود، و راه نوشیدن آب 
زاللش را برتشنگان آسان فرمود. ستونهای اسالم را در برابر ستیزه جویان 
استوار كرد و آن را پناهگاه امنی برای پناه برندگان، و مایۀ آرامش برای 
برای گویندگان، و گواه  برهان  اسالم، حّجت و  داد.  قرار  وارد شوندگان 
روشن برای دفاع كنندگان، و نور هدایتگر برای روشنی خواهان، و مایۀ 
فهمیدن برای خردمندان، و عقل و درک برای تدبیر كنندگان، و نشانۀ گویا 
برای جویندگان حق، و روشن بینی برای صاحبان عزم و اراده، پند پذیری 
 برای عربت گیرندگان، عامل نجات و رستگاری برای تصدیق كنندگان، و 
آرامش دهندۀ تكیه كنندگان، راحت و آسایِش توكّل كنندگان، و سپری 

نگهدارنده برای استقامت دارندگان است. 
در  آن  نشانه های  درخشان،  جاّده هایش  راه هاست،  ترین  روشن  اسالم، 
بلندترین جایگاه، چراغهایش پرفروغ و سوزان، میداِن مسابقۀ آن پاكیزه، 
برای پاكان، رسانجام مسابقه های آن روشن و بی پایان، مسابقه دهندگان 
آن پیشی گیرنده و چابك سوارند. برنامۀ این مسابقه تصدیق كردن به 
حق، راهنامیان آن اعامل صالح، پایان آن مرگ، میدان مسابقه دنیا، مركز 

گِرد آمدن مسابقه دهندگان قیامت، و جایزۀ آن بهشت است. 
تا آن كه خداوند با دست پیامرب  شعله ای از نور برای طالبان آن برافروخت، 
 پیامرب  خداوندا!  داد.  قرار  پرفروغ  چراغی  گمشدگان  راه  رس  بر   و 

 امین و مورد اطمینان و گواِه روز قیامت است، نعمتی است كه برانگیخته 
و رحمتی است كه به حق فرستاده ای. خداوندا! بهره فراوانی از عدل خود 
به او اختصاص ده، و از احسان و كرم خود فراوان به او ببخش. خدایا! بنای 
دین او را از آنچه دیگران برآورده اند، عالی تر قرار ده. او را بر رس خان 
كرمت گرامی تر دار، و بر رشافت مقام او در نزد خود بیفزا، و وسیلۀ تقرّب 
خویش را به او عنایت فرما، و بلندی مقام و فضیلت او را بی مانند گردان، 
و ما را از یاران او محشور فرما، چنان كه نه زیانكار باشیم و نه پشیامن، 
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نه دور از راه حق باشیم و نه شكنندۀ پیامن، نه گمراه باشیم و نه گمراه 
كنندۀ بندگان، نه فریب هوای نفس خوریم و نه وسوسۀ شیطان. 

می گویم: ) این كلامت در خطبه 72 نیز وجود داشت، اّما بدان جهت كه اضافات مفیدی 

داشت در اینجا نیز آورده ایم ( . 

مقامی  به  بزرگ  خداوند  لطف  پیامربو  بعثت  نعمت  رس  از  مردم! 
به همسایگان شام  و  گرامی می دارند،  را  كنیزان شام  كه حتّی  اید  رسیده 
برتری  آنها  از  شام  كه  قائلند  احرتام  شام  برای  كسانی  می كنند.  محبّت 
ترس  نه  كه  می ترسند  شام  از  كسانی  ندارید؛  حّقی  آنها  بر  و  نداشته 
همه  آن  با  دارید.  حكومتی  آنها  بر  شام  نه  و  دارند  شام  حكومت  از 
الهی  پیامنهای  و  قوانین  كه  می نگرید  اكنون  هم  كرامت،  و  بزرگواری 
نقض  پدرانتان  پیامن  اگر  كه  اّما خشم منی گیرید، در حالی  شكسته شده 
به  ابتدا  الهی  كه دستورات  بودید  ناراحت می شدید. شام مردمی  می شد 
به  باز  آن  آثار  و  می شد  ابالغ  دیگران  به  شام  از  و  می رسید  شام  دست 
شام برمی گشت، اّما امروز جایگاه خود را به ستمگران واگذاردید، و زمام 
تسلیم  آنان  به  را  الهی  امور  و  سپردید،  بیگانگان  دست  به  را  خود  امور 
ورند  غوطه  شهوات  در  و  می كنند،  عمل  شبهات  به  كه  آنهایی   كردید! 
آسامن  ستارگان  زیر  در  را  شام  دشمنان،  اگر  سوگند!  خدا  به  امیّه(.  )بنی 
بپراكنند، باز خداوند شام را برای انتقام گرفنت از ستمگران، گِرِد هم می آورد. 

  خطبه 107  
وصف نربد یاران در صّفین

روحیه  تقویت  و  تشّكر  برای  هجری،   37 سال  در  صّفین،  نربد  روزهای  از  برخی  )در 
رسبازانش ایراد فرمود.( 

 از جای كنده شدن و فرار شام را از صفها دیدم، فرومایگان گمنام، و 
بیابان نشینانی از شام، شام را پَس می راندند، در حالی كه شام از بزرگان 
و رسشناسان عرب و از رسان رشف می باشید، برازندگی چشمگیری دارید 
و قلّه های رسفراز و بلند قامتید. رسانجام سوزش سینه ام با مقاومت و 
حمالت دالورانۀ شام، تسكین یافت، كه دیدم شامیان را هزیمت دادید 
و َصفهای آنان را در هم شكستید، و آنان را از لشكرگاه خود راندید، 
كوفتید  را  آنان  نیزه ها  با  زدند. می دیدم  كنار  را  آنها شام  كه  گونه  آن 
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و با تیرها، آنها را هدف قرار دادید، كه فراریان و كشتگان دشمن روی 
هم ریختند، و بر دوش هم سوار می شدند، چونان شرتان تشنه ای كه از 

آبشخورشان برانند و به هر سو گریزان باشند.  

  خطبه 108  
خرب از پیشامدهای بزرگ

 در شهر كوفه كه در آن حوادث سخت آینده را بیان  )یكی از سخرنانیهای امام 

فرمود.( 

ستایش خدایی را سزاست كه با آفرینش مخلوقات، بر انسانها تجلّی كرد، 
و با برهان و دلیل خود را بر قلبهایشان آشكار كرد. مخلوقات را بدون 
نیاز به فكر و اندیشه آفرید، كه فكر و اندیشه مخصوص كسانی است 
كه دلی درون سینه داشته باشند و او چنین نیست، كه علم خداوندی 
ژرفای پرده های غیب را شكافته است، و به افكار و عقاید پنهان احاطه 

دارد. 
) و از همین خطبه است كه پیرامون پیامرب  فرمود: ( پیامرب  را از درخت 

تنومند پیامربان، از رسچشمۀ نور هدایت، از جایگاه بلند و بی هامنند، از 
رسزمین بطحاء، از چراغهای برافروخته در تاریكیها، و از رسچشمه های 

حكمت برگزید. 
است.  سیّار  بیامران  درمان  برای  كه  است  طبیبی     پیامرب 
مرهم های شفابخش او آماده، و ابزار داغ كردن زخمها را گداخته. برای 
شفای قلبهای كور و گوشهای ناشنوا و زبانهای الل، آماده، و با داروی 
خود در پی یافنت بیامران فراموش شده و رسگردان است. بنی امیّه، با نور 
حكمت، جان و دل خود را روشن نساخته و با شعله های فروزان دانش، 
و سنگهای  اند. چونان چهارپایان صحرایی،  نكرده  نورانی  را  قلب خود 

سخت و نفوذ ناپذیرند. 
و  آشــكار،  آگاهــی  صاحبــان  بــرای  درون  رازهــای  تحقیــق  بــه 
نقــاب  اســت، و رســتاخیز  نیــز روشــن  بــرای گمراهــان  راه حــق 
زیــركان  بــرای  را  خــود  نشــانه های  و  برانداخــت  چهــره  از 
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و آنان كه طالب حّقند منایاند. 
مردم كوفه! چرا شام را پیكرهای بی روح، و روحهای بدون جسد می نگرم؟ 
و  بدون سود  بازرگانانی  و  بدون صالحیت،  كنندگانی  عبادت  را  چرا شام 
نابینا،  بینندگانی  صحنه،  از  غایب  حارضانی  و  خفته،  بیدارانی  و  تجارت، 
بر  گمراهی  پرچم  گویانی الل، مشاهده می كنم؟  و سخن  كر،  شنوندگانی 
پایه های خود برافراشته شده و طرفداران آن فراوان گشته؛ شام را با پیامنۀ 
خود می سنجند و رسكوب می كنند، پرچم دارشان )معاویه( ، از ملّت اسالم 
خارج و بر راه گمراهی ایستاده است. پس آن روز كه بر شام دست یابند، جز 
تعداد كمی از شام باقی نگذارند، چونان باقیامندۀ غذایی اندك در ته دیگ 
یا دانه های غذای چسبیده در اطراف ظرف، شام را مانند پوستهای چرمی 
می كوبند،  به شّدت  را  و هامنند خرمن شام  می فشارند،  پیچانده  به هم 
و چونان پرنده ای كه دانه های درشت را از الغر جدا كند، این گمراهان، 
این همه  به  توّجه  با  نابود می كنند.  از میان شام جدا ساخته،  را  مؤمنان 
خطرات، روشهای گمراه كننده شام را به كجا می كشاند؟ تاریكیها و ظلمتها، 
تا كِی شام را متحیر می سازد؟ دروغ پردازیها تا چه زمانی شام را می فریبد؟ 
از كجا دشمن در شام نفوذ كرده به اینجا آورده و به كجا باز می گرداند؟. 
آگاه باشید! كه هر رسآمدی را پرونده ای، و هر غیبتی را بازگشت دوباره 
ای است. مردم! به سخن عامِل خداشناس خود گوش فرادهید،دل های خود 
را در پیشگاه او حارض كنید، و با فریادهای او بیدار شوید! رهرب جامعه 
باید با مردم به راستی سخن گوید و پراكندگی مردم را به وحدت تبدیل، و 
اندیشۀ خود را برای پذیرفنت حق، آماده گرداند. پیشوای شام چنان واقعیّتها 
از  را  حقیقت  و  ظریف،  مهره های  شكافنت  چونان  شكافت،  شام  برای  را 
باطل چون شیرۀ درختی كه از بدنۀ آن خارج شود، بیرون كشید. پس، در 
آن هنگام كه امویان بر شام تسلط یابند، باطل بر جای خود استوار شود، 
و جهل و نادانی بر َمركبها سوار، و طاغوت زمان عظمت یافته، و دعوت 
درندۀ  چونان  روزگار  شد.  خواهند  مشرتی  بی  و  اندك  حق  به  كنندگان 
خطرناكی حمله ور شده، و باطل پس از مّدتها سكوت، نعره می كشد. مردم 
قوانین خدا دست در دست هم می گذارند، و در جدا شدن  در شكسنت 
از دین متّحد می گردند، و در دروغ پردازی با هم دوست و در راستگویی 
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دشمن یكدیگرند. و چون چنین روزگاری می رسد، فرزند با پدر دشمنی 

 ورزد، و باران خنك كننده، گرمی و سوزش آورد، پست فطرتان همه جا 

را پر می كنند، نیكان و بزرگواران كمیاب می شوند. مردم آن روزگار 

و  آنان،  دستان طعمۀ  تهی  درندگان،  پادشاهان چون  و  گرگان،  چون 

رخت  میانشان  از  راستی  بود،  خواهند  مردگان  چونان   مستمندان 

برمی بندد، و دروغ فراوان می شود. با زبان، تظاهر به دوستی دارند، 

پاكدامنی  از  و  می كنند،  افتخار  گناه  به  هستند.  دشمن  دل  در   اّما 
به شگفت می آیند، و اسالم را چون پوستینی واژگونه می پوشند. 

  خطبه 109  
بیان قدرت خداوند و توصیف مرگ و قیامت

)این خطبه به نام الزّهراء معروف است.( 

مانده  بر جای  او،  یاری  با  و همه چیز  برابر خدا خاشع،  همه چیز 

است. خدا بی نیاز كنندۀ هر نیازمند، و عزّت بخش هر خوار و ذلیل، 

پناهگاه هر مصیبت زده است. هر كس سخن  ناتوان، و  نیروی هر 

می داند،  را  درونش  ارسار  باشد  ساكت  كه  هر  و  می شنود،  گوید 

روزی زندگان بر اوست و هر كه مبیرد به سوی او بازمیگردد. خدایا! 

چشمها تو را ندیده تا از تو خرب دهند، كه پیش از توصیف كنندگان از 

موجودات، بوده ای. آفرینش برای ترس از وحشت تنهایی نبود، و برای 

سودجویی آنها را نیافریدی. كسی از قدرت تو نتواند بگریزد، و هر 

كس را بگیری از قدرت تو نتواند خارج گردد، گناهكاران از عظمت تو 

نكاهند، و اطاعت كنندگان بر قدرت تو نیفزایند. آن كس كه از قضای 

تو به خشم آید نتواند فرمانت را برگرداند، و هر كس كه به فرمان تو 

پشت كند از تو بی نیاز نگردد. 

هویداست.  تــو  ــزد  ن پنهانی  هــر  و  آشــكــار  تــو  ــزد  ن رّسی  هــر 

چیزی،  هــر  ــان  ــای پ ــو  ت و  ــان،  ــای پ ــی  ب و  ای  همیشه  خـــدای  ــو  ت

توست،  محرض  هــمــه،  ــاه  گ ــده  وع نیست.  آن  از  ــزی  گــری كــه 
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و رهایی از تو جز به تو ممكن نیست، و زمام هر جنبنده ای به دست تو 

است، و به سوی تو بازگشت هر آفریده ای است. 

پاك و منزّهی ای خدا! چقدر بزرگ و واالست قدر و عظمت تو، و چه 

از خلقت تو می نگرم! و چه كوچك است هر  بزرگ است آنچه را كه 

بزرگی در برابر قدرت تو، و چه با عظمت است آنچه را كه از ملكوت 

تو مشاهده می كنم، و چه ناچیز است برابر آنچه كه بر ما نهان است از 

سلطنت تو، و چه فراگیر است در این جهان نعمتهای تو، و چه كوچك 

است نعمتهای فراوان دنیا در برابر نعمتهای آخرت. 

شگفت آور است آفرینش فرشتگان تو، كه گروهی ازآنها را در آسامنها 

سكونت دادی و از زمین باال برده ای. آنها از همه آفریدگان نسبت به 

تو آگاه ترند و بیشرت از همه نسبت به تو بیمناكند، و به تو نزدیك ترند. 

پرورش  مادران  رَِحم  در  و  نگرفته  قرار  پدران  پشت  در  كه  فرشتگانی 

نیافته اند و از آبی پَست خلق نشده اند و ناراحتی و مشكالت زندگی 

ارزشی  از  و  دارند  كه  مرتبتی  و  مقام  با  آنها  نساخته.  پراكنده  را  آنان 

كه در نزد تو برخوردارند و آن گونه كه تـو را دوسـت دارنـد، فـراوان 

اگر  ندارند.  تـو  فرمـان  در  غفلـتی  انـدك  كه  می كـنند  اطاعـت  را  تو 

آنچه بر آنان پوشیده است بدانند، همۀ كارهای خود را كوچك و ناچیز 

می شامرند، وبر خویش ایراد می گیرند، و می دانند آن گونه كه باید، تو 

را عبادت نكرده اند، و آن چنان كه سزاوار توست، فرمانربدار نبودند. 

به  را  بندگان  و  معبودی،  و  آفریننده  كه  را سزاست،  تو  خدایا ستایش 

درستی آزمایش كردی. خانۀ آخرت را آفریدی و سفرۀ رنگارنگ نعمت ها 

را گسرتاندی، و در آن انواع نوشیدنی، خوردنی، همرسان، میهامنداران، 

قرصها، نهرهای روان، میوه ها و كشتزاران، قرار دادی. سپس پیامربی را 

فرستادی تا انسانها را به آن خانه و نعمتها دعوت كند. افسوس كه مردم 

نه آن دعوت كننده را اجابت كردند، و نه به آنچه تو ترغیبشان كردی 

رغبت نشان دادند، و نه به آنچه تو تشویقشان كردی، مشتاق شدند. بر 

الشه ُمرداری روی آوردند، كه با خوردن آن رسوا شدند، و در دوستی آن 
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نابینایش  ورزد،  ناروا  عشق  چیزی  به  كس  هر  گردیدند.  همداستان 

می كند و قلبش را بیامر كرده، با چشمی بیامر می نگرد، و با گوشی 

بیامر می شنود. خواهشهای نفس پردۀ عقلش را دریده، دوستی دنیا 

دلش را میرانده است، شیفتۀ بی اختیاِر دنیا و بردۀ آن است و بردۀ 

كسانی است كه چیزی از دنیا در دست دارند. دنیا به هر طرف برگردد 

 او نیز برمی گردد، و هر چه هشدارش دهند از خدا منی ترسد. از هیچ 

اینكه گرفتار آمدگان دنیا را می نگرد  با  پند دهنده ای شنوایی ندارد، 

كه راه پس و پیش ندارند و در چنگال مرگ اسیرند. می بیند، كه آنها 

بالهایی را كه انتظار آن را نداشتند بر رسشان فرود آمد، و دنیایی را 

كه جاویدان می پنداشتند از آنها جدا شده و به آنچه در آخرت وعده 

وصف  آید،  فرود  آنان  بر  آنچه  و  رسید،  خواهند  بودند  شده  داده 

به  دنیا،  دادن  از دست  كندن و حرست  است. سختی جان  ناشدنی 

دنیاپرستان هجوم آورد. بدنهادر سختی جان كندن ُسست شده و رنگ 

باختند، مرگ آرام آرام همۀ اندامشان را فرا گرفته، زبان را از سخن 

با چشم خود  افتاده،  اش  خانواده  میان  در  او  و  دارد،  می   باز  گفنت 

می بیند و با گوش می شنود و با عقل درست می اندیشد كه عمرش را 

در پی چه كارهایی تباه كرده و روزگارش را چگونه سپری كرده؟ به یاد 

ثروتهایی كه جمع كرده می افتد، هامن ثروت هایی كه در جمع آوری 

آنها، چشم بر هم گذاشته و از حالل و حرام و ُشبهه ناك گردآورده و 

اكنون گناه جمع آوری آن همه بر دوش اوست كه هنگام جدایی از 

آنها فرارسیده، و برای وارثان باقیامنده است تا از آن بهره مند گردند، 

و روزگار خود گذرانند. راحتی و خوشی آن برای دیگری وكیفر آن بر 

دوش اوست، و او درگرو این اموال است كه دست خود را از پشیامنی 

می گزد، به خاطر واقعیتهایی كه هنگام مرگ مشاهده كرده است. در 

این حالت از آنچه كه در زندگی دنیا به آن عالقمند بود، بی اعتنا شده 

آرزو می كند، ای كاش، آن كس كه در گذشته بر ثروت او رشك می برد، 
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این اموال را جمع كرده بود. 

اما مرگ هم چنان بر اعضای بدن او چیره می شود، تا آن كه گوش او 

مانند زبانش از كار می افتد، پس در میان خانواده اش افتاده، نه می تواند 

با زبان سخن بگوید و نه با گوش بشنود، پیوسته به صورت آنان نگاه 

می كند، و حركات زبانشان را می نگرد، اّما صدای كلامت آنان را منی شنود. 

مانند  نیز  او  و چشم  می گیرد  فرا  را  وجودش  متام  مرگ  چنگال  سپس 

گوشش از كار می افتد و روح از بدن او خارج می شود، و چون مرداری 

او  كنار  در  نشسنت  از  كه  می ماند  زمین  بر  خویش  خانوادۀ  بین  در 

وحشت دارند، و از او دور می شوند. نه سوگواران را یاری می كند و نه 

خواننده ای را پاسخ می دهد. سپس او را به سوی منزلگاهش در درون 

زمین می برند، و به دست عملش می سپارند و برای همیشه از دیدارش 

چشم می پوشند. 

تا آن زمان كه پروندۀ این جهان بسته شود، و خواست الهی فرا  رسد و آخِر 

 آفریدگان به آغاِز آن بپیوندد، و فرمان خدا در آفرینِش دوباره فرا رسد. 

آنگاه آسامن را به حركت آورد و از هم بشكافد، و زمین را به شّدت 

بلرزاند و تكان سخت دهد، كه كوه ها از جا كنده شده و در برابر هیبت 

و جالل پروردگاری بر یكدیگر كوبیده و متالشی شده و با خاك یكسان 

گردد. سپس هر كس را كه در زمین به خاك سپرده شده، درآورد، و پس 

از فرسودگی تازه شان گرداند، و پس از پراكنده شدن، همه را گردآورد، 

سپس آنها را از هم جدا سازد، تا از اعامل پنهانی و كارهای پوشیدۀ آنان 

سؤال كند. آنها را به دو دسته تقسیم فرماید: به گروهی نعمتها دهد و 

از گروه دیگر انتقام گیرد، 

اّما فرمانربداران را در جوار رحمت خود جای دهد و در بهشت جاویدان 

، خانه ای كه مسكن گزیدگان آن هرگز كوچ نكنند و حاالت  قرار دهد 

و  نشوند،  وحشت  و  ترس  دچار  آنجا  در  نپذیرد،  تغییر  آنان  زندگی 

و  منی شود،  دامنگیرشان  خطراتی  كرد،  نخواهد  نفوذ  آنها  در  بیامریها 

سفری در پیش ندارند تا از منزلی به منزل دیگر كوچ كنند. 
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و اّما گناهكاران را در بدترین منزلگاه درآورد، و دست و پای آنها را با 
ُغل و زنجیر به گردنشان در آویزد، چنان كه رسهایشان به پاها نزدیك 
گردد، جامه های آتشین بر بدنشان پوشاند، و در عذابی كه حرارت آتش 
آن بسیار شدید و درب بر روی آنها بسته، و صدای شعله ها هراس انگیز 
است قرار دهد. جایگاهی كه هرگز از آن خارج نگردند، و برای اسیران 
آن غرامتی نپذیرند، و زنجیرهای آن گسسته منی شود. مّدتی برای عذاب 

آن تعیین نشده تا پایان پذیرد و نه رسآمدی، تا فرا رسد.
پیامرب  دنیا را كوچك شمرد و در چشم دیگران آن را ناچیز جلوه 
معرّفی  مقدار  بی  و  دیگران خوار  نزد  در  و  را خوار می شمرد  آن  داد. 
فرمود. و می دانست كه خداوند برای احرتام به ارزش او دنیا را از او دور 
ساخت و آن را برای ناچیز بودنش به دیگران بخشید. پیامرب  از جان 
و دل به دنیا پشت كرد،و یاد آن را در دلش میراند. دوست می داشت 
كه زینتهای دنیا از چشم او دور نگهداشته شود، تا از آن لباس فاخری 
كه  احكامی  تبلیغ  برای  و  نكند.  آرزو  را  آن  در  اقامت  یا  نسازد،  تهیه 
قطع كنندۀ عذرهاست، تالش كرد و اّمت اسالمی را با هشدارهای الزم 
نصیحت كرد، و با بشارتها مردم را به سوی بهشت فراخواند، و از آتش 

جهّنم پرهیز داد. 
شد  و  آمد  محل  و  رسالت  جایگاه  از  و  رسالتیم،  درخت رسسبز  از  ما 
فرشتگان برخاستیم، ما معدنهای دانش و چشمه سارهای حكمت الهی 
هستیم. یاران و دوستان ما در انتظار رحمت پروردگارند و دشمنان و 

كینه توزان ما در انتظار كیفر و لعنت خداوند به رس می برند. 

  خطبه 110  
ره آورد برخی از مبانی اعتقادی و ارزش قرآن

)این خطبه قبل از سیّد رّضی، در میان دانشمندان به خطبه »دیباج« معروف بود.( 

هامنــا، بهرتین چیــزی كه انســانها می تواننــد با آن به خدای ســبحان 
نزدیــك شــوند، ایــامن بــه خــدا و ایــامن بــه پیامــرب  و جهــاد 
در راه خداســت، كــه جهــاد قلّــۀ بلنــد اســالم و یكتــا دانســنت خدا 
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و  اسالم،  ملّت  آیین  مناز،  پاداشنت  بر  است.  انسانی  فطرت  براساس 

پرداخنت زكات تكلیف واجب الهی، و روزۀ ماه رمضان، سپری در برابر 

عذاب الهی است، و حّج و عمره، نابود كننده فقر و شستشو دهندۀ 

گناهان است. و صلۀ رحم مایۀ فزونی مال و طول عمر، و صدقه های 

پنهانی، نابود كنندۀ گناهان است و صدقۀ آشكار، مرگهای ناگهانی و 

زشت را باز می دارد، و نیكوكاری، از ذلّت و خواری نگه می دارد. 

به یاد خدا باشید كه نیكوترین ذكر است، و آنچه پرهیزگاران را وعده 

دادند آرزو كنید كه وعدۀ خدا راست ترین وعده هاست. از راه و رسم 

را  رفتارتان  است،  راهنامی هدایت  بهرتین  كه  كنید  پیروی  پیامربتان 

با روش پیامرب  تطبیق دهید كه هدایت كننده ترین روشهاست. 

بفهمید،  نیك  را  آن  و  است،  گفتار  بهرتین  كه  بیاموزید،  را  قرآن  و 

شفای  كه  بخواهید  بهبودی  و  شفا  آن  نور  از  دلهاست.  بهار  كه 

سینه های بیامر است، و قرآن را نیكو تالوت كنید كه سودبخش ترین 

داستانهاست، زیرا عاملی كه به غیر علم خود عمل كند، چونان جاهل 

رسگردانی است كه از بیامری نادانی شفا نخواهد گرفت، بلكه حّجت 

به  پیشگاه خدا  استوارتر و در  او  بر  اندوه  و  او قویرت و حرست  بر 

نكوهش سزاوارتر است.

  خطبه 111  
نکوهش دنیا

حرام  دنیای  از  را  شام  من  هامنا  پروردگار؛  ستایش  از  پس 

رنگارنگ  و  سبز  انسان  دیدۀ  در  و  شیرین  كام  در  زیرا  می ترسانم، 

با  و  شده،  پوشیده  نفسانی  خواهشهای  و  شهوات  در  است، 

جلوه  زیبا  اندك  متاع  با  می ورزد،  دوستی  زودگذر  نعمتهای 

با زینت غرور  می كند، و در لباس آرزوها خود را نشان می دهد، و 
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خود را می آراید، شادی آن دوام ندارد، و كسی از اندوه آن ایمن نیست. 
دنیای حرام بسیار فریبنده و بسیار زیان رساننده است، دگرگون شونده 
به  كه  آنگاه  و  است،  تبهكار  ای  كشنده  و  مرگبار،  فناپذیرو  ناپایدار،  و 
دست آرزومندان افتاد و با خواهشهای آنان دمساز شد می نگرند كه جز 
رسابی بیش نیست كه خدای سبحان فرمود: »زندگی چون آبی است كه 
از آسامن فرو فرستادیم و به وسیلۀ آن گیاهان فراوان روید، سپس خشك 

شده، باد آنها را پراكنده كرد. و خدا بر همه چیز قادر و تواناست«. 
كسی از دنیا شادمانی ندید، جز آن كه پس از آن با اشك و آه روبرو شد؛ 
هنوز با خوشیهای دنیا روبرو نشده است كه با ناراحتیها و پشت كردن آن 
مبتال می گردد؛ شبنمی از رفاه و خوشی دنیا، بر كسی فرود نیامده، جز 
آن كه سیل بالها همه چیز را از بیخ و بُن می كَنند. هر گاه صبحگاهان 
به یاری كسی برخیزد، شامگاهان خود را به ناشناسی می زند، اگر از یك 
طرف شیرین و گوارا باشد، از طرف دیگر تلخ و ناگوار است. كسی از 
فراوانی نعمتهای دنیا كام نگرفت جز آن كه مشكالت و سختیها دامنگیر 
او شد. شبی را در آغوش امن دنیا به رس نربده، جز آن كه صبحگاهان 
او كوبید، بسیار فریبنده است و آنچه  بال های ترس و وحشت بر رس 
در دنیاست نیز فریبندگی دارد، فانی و زودگذر است، و هر كس در آن 
زندگی می كند، فنا می پذیرد. در زاد و توشۀ آن، جز تقوا خیری نیست. 
كسی كه به قدر كفایت از آن بردارد، در آرامش به رس می بَرَد و آن كس 
كه در پی به دست آوردن متاع بیشرتی از دنیا باشد وسایل نابودی خود 
را فراهم كرده، و به زودی از دست می رود. بسا افرادی كه به دنیا اعتامد 
كردند، ناگهان مزۀ تلخ مصیبت را بدانها چشاند و بسا صاحب اطمینانی 
كه به خاك و خونش كشید. چه انسانهای با عظمتی را كه خوار و كوچك 
افكند. حكومت دنیا  ساخت، و بسا فخر فروشانی را كه به خاك ذلّت 
ناپایدار، عیش و زندگانی آن تیره و تار، گوارای آن شور، و شیرینی آن 
در  آن  زنده  است؛  پوسیده  آن  وسایل  و  اسباب  و  زهر،  آن  غذای  تلخ، 
باد  بر  آن  است؛ حكومت  بیامری  گرفتار  آن  تندرست  و  مردن،  معرض 
رفته، و عزیزان آن شكست خورده؛ متاع آن نكبت آلود و پناه آورنده آن 
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غارت زده خواهد بود. آیا شام در جای گذشتگان خود به رس منی برید 

كه عمرشان از شام طوالنی تر و آثارشان بادوامرت و آرزویشان درازتر و 

افرادشان بیشرت و لشكریانشان انبوه تر بودند؟ دنیا را چگونه پرستیدند و 

آن را چگونه بر خود گزیدند؟ و سپس از آن رخت بربستند و رفتند. بی 

توشه ای كه آنان را برای رسیدن به منزلگاه كفایت كند، و بی مركبی كه 

آنان را به منزلشان رساند. آیا شنیده اید كه دنیا خود را فدای آنان كرده 

باشد؟ یا به گونه ای یاری شان داده یا با آنان به نیكی به رس برده باشد؟ 

نه هرگز!! بلكه سختی و مشكالت دنیا چنان به آنها رسید كه پوست و 

گوشتشان را درید، با سختیها آنان را ُسست و با مصیبتها ذلیل و خوارشان 

كرد و بینی آنان را به خاك مالید و لگد مال كرد و گردش روزگار را بر ضّد 

آنها برانگیخت. شام دیدید كه دنیا آن كس را كه برابر آن فروتنی كرد، 

و آن را برگزید، و بر همه چیز مقّدم داشت، كه گویا جاودانه می ماند، 

نشناخت و روی خوش نشان نداد تا آن كه از دنیا رفت! آیا جز گرسنگی 

توشه ای به آنها سپرد؟ آیا جز در سختی فرودشان نیاورد؟ و آیا روشنی 

دنیا جز تاریكی، و رسانجامش جز پشیامنی بود؟. آیا شام چنین دنیایی 

را بر همه چیز مقّدم می دارید و بدان اطمینان می كنید؟ یا در آرزوی آن 

به رس می برید؟ پس دنیا بد خانه ای است برای كسی كه خوشبین باشد، 

و یا از خطرات آن نرتسد. پس بدانید ـ و می دانیدـ كه آن را ترك می كنید 

و از آن رخت بر می بندید! و پند گیرید از آنها كه گفتند:»چه كسی از 

بی آن كه  به گورهایشان سپردند،  را  آنان  نیرومندتر است؟«. سپس  ما 

سواركاران شان خوانند، و در قربها فرود آوردند، بی آن كه همسایگانشان 

نامند. از سطح زمین، قربها، و از خاك كفن ها، و از استخوانهای پوسیده، 

همسایگانی پدید آمدند كه هیچ خواننده ای را پاسخ منی دهند و هیچ 

باران  از  نه  دارند.  توّجهی  گری  نوحه  به  نه  و  منی دارند  باز  را  ستمی 

و  دارند  قرار  گرد هم  می گردند.  نومید  سالی  قحط  از  نه  و  خوشحال 

با هم ندارند،  از هم دورند، فاصله ای  اّما  تنهایند، همسایۀ یكدیگرند، 
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دورند  هم  از  نزدیكان  منی روند.  یكدیگر  دیدار  به  گاه  هیچ  ولی 
بردبارانی هستند كه كینه ها از دل آنان رفته، بی خربانی كه حسد در 
دلشان فرو مرده است. نه از زیان آنهاترسی، و نه به دفاع آنها امیدی 
وجود دارد. درون زمین را به جای سطح آن برای ماندن انتخاب كردند 
و خانه های تنگ و تاریك را به جای خانه های وسیع برگزیدند. به جای 
زندگی با خویشاوندان، غربت را، و به جای نور، ظلمت را برگزیدند، 
ترك  و عریان  برهنه  پا  را  آن  آغاز  در  كه  بازگشتند، چونان  به زمین 
به سوی زندگی جاویدان و خانۀ همیشگی  با اعامل خود  گفتند، و 
كوچ كردند، آن گونه كه خدای سبحان فرمود: »چنان كه آفرینش را 
آغاز كردیم، آن را باز می گردانیم، وعده ای بر ماست و هامنا این كار 

را انجام خواهیم داد«. 

  خطبه 112  
فرشتة مرگ و کیفیّت گرفنت ارواح

)در این خطبه، دربارۀ فرشتۀ مرگ و كیفیّت گرفنت ارواح، سخن ایراد فرمود.( 

آگاه  او  آمدن  از  درآمد،  ای  خانه  به  مرگ  فرشتۀ  كه  هنگامی  آیا 
می شوی؟ آیا هنگامی كه یكی را قبض روح می كند او را می بینی؟ بّچه 
را چگونه در شكم مادر می میراند؟ آیا از راه یكی از اندامهای مادر 
وارد می شود؟ یا روح به اجازۀ خداوند، به سوی او می آید؟ یا همراِه 
كودك در شكِم مادر به رس می برد؟ آن كس كه آفریده ای چون خود 

را نتواند وصف كند، چگونه می تواند خدای خویش را وصف مناید؟.

  خطبه 113  
پرهیز از دنیا پرستی

شام را از دنیاپرستی می ترسانم، زیرا منزلگاهی است برای كوچ كردن، نه 
منزلی برای همیشه ماندن. دنیا خود را با غرور زینت داده و با زینت و 
زیبایی می فریبد. خانه ای است كه نزد خداوند بی مقدار است؛ زیرا كه 
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حالل آن با حرام، و خوبی آن با بدی، و زندگی در آن با مرگ، و شیرینی 

آن با تلخی ها در آمیخته است. خداوند آن را برای دوستانش انتخاب 

نكرد و در بخشیدن آن به دشمنانش دریغ نفرمود. خیر دنیا اندك، و رّش 

آن آماده، و فراهم آمده اش پراكنده، و ملك آن غارت شده، و آبادانی 

آن رو به ویرانی نهاده است. چه ارزشی دارد، خانه ای كه پایه های آن 

در حال فروریخنت و عمر آن چون زاد و توشه پایان می پذیرد؟ و چه 

لّذتی دارد زندگانی كه چونان مّدت سفر به آخر می رسد؟. مردم! آنچه 

را خدا واجب كرده، جزو خواسته های خود بدانید، و در پرداخنت حقوق 

الهی از او یاری طلبید، و پیش از آن كه مرگ شام را بخواند، گوش به 

دعوت او دهید. 

هامنا زاهدان، اگر چه خندان باشند، قلبشان می گرید و اگر چه شادمان 

مورد  فراوان  نعمتهای  برای  چه  اگر  و  است  شدید  آنان  اندوه  باشند، 

قرار  بسیاری  دشمنی  در  خود  نفس  با  اّما  گیرند،  قرار  دیگران  غبطۀ 

را  آن  فریبنده جای  آرزوهای  و  رفته،  از دل های شام  یاد مرگ  دارند. 

گرفته است. و دنیا بیش از آخرت شام را تصاحب كرده و متاع زودرس 

دنیا، بیش از متاع جاویدان آخرت در شام نفوذ كرده است، و دنیازدگی، 

یكدیگرید؛  دینی  برادران  شام  هامنا  است.  برده  یادتان  از  را  قیامت 

چیزی جز درون پلید، و نیّت زشت، شام را از هم جدا نساخته است. 

به  چیزی  نه  و  یكدیگرید  خیرخواه  نه  می دهید،  یاری  را  یكدیگر  نه 

یكدیگر می بخشید و نه به یكدیگر دوستی می كنید. شام را چه شده 

از دنیا شادمان می گردید! و  اندك  با به دست آوردن متاعی  است كه 

اّما  اندوهناك منی شوید!.  از دست می دهید،  از متاع بسیار آخرت، كه 

پریشانی  آثار  كه  دنیا مضطرب شده  از  اندك  دادن چیزی  از دست  با 

محّل  دنیا  این  گویا  می كنید،  تابی  بی  و  می گردد  آشكار  چهره ها  در 

چیزی  آن شامست.  از  همیشه  برای  آن  وسایل  و  شام  جاودان  زندگی 

می ترسید  كه  آن  جز  منی دارد،  باز  دینی  برادر  جویی  عیب  از  را  شام 

آخرت  به  اعتنایی  بی  در  كشند.  رُِختان  به  شام  در  را  عیب  آن  مانند 
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و دوستی دنیا یكدل شده اید، و هر یك از شام دین را تنها بر رس زبان 
می آورید، و از این كار خشنودید هامنند كارگری كه كارش را به پایان 

رسانده و خشنودی موالی خود را فراهم كرده است.

  خطبه 114  
اندرزهایی برای مردم

ستایش خداوندی را سزاست كه حمد و ستایش را به نعمتها، و نعمتها را 
به شكرگزاری پیوند داد! خدای را بر نعمتهایش آن گونه ستایش می كنیم 
كه بر بالهایش. و برای به راه آوردن نفِس رسكش كه در برابر اوامر الهی 
ُسستی می كند و در ارتكاب زشتیها كه نهی فرمود، شتاب دارد، از خدا 
یاری می خواهیم، و از گناهانی كه علم خدا به آنها احاطه دارد و كتابش 
آنها را برشمرده و ثبت كرده، طلب آمرزش می كنیم. علم خداوندی كه 
كمرتین نارسایی نداشته و كتابی كه چیزی را وانگذاشته است. به خدا 
آنچه  بر  و  به چشم خود دیده،  را  ایامن كسی كه غیبها  داریم،  ایامن 
وعده داده اند آگاه است، ایامنی كه اخالص آن رشك را زدوده، و یقین 
آن شك را نابود كرده است. و گواهی می دهیم كه خدایی نیست جز 
خدای یكتا، نه رشیكی دارد و نه همتایی، و گواهی می دهیم كه محمد 
بنده و فرستادۀ اوست »كه درود خدا بر او و خاندانش باد«. این دو 
گواهی )شهادتین( گفتار را باال می برند، و كردار و عمل را به پیشگاه 
خدا می رسانند، ترازویی كه این دو گواهی را در آن نهند سبك نباشد، و 

اگر بردارند با چیز دیگری سنگین نخواهد شد. 
ای بندگان خدا! شام را به تقوای الهی سفارش می كنم، كه زاد و توشۀ 
پناهگاهی  رسانَد،  منزل  به  كه  است  ای  توشه  تقوا  است.  قیامت  سفر 
است كه ایمن می گرداند. بهرتین گوینده آن را به گوش مردم خوانده 
و بهرتین شنونده آن را فرا گرفت، پیامربی كه بهرت از هر كس سخن را 
به گوش مردم رساند. پس خواننده، دعوت خود را به خوبی شنواند، و 

شنونده خود را رستگار گرداند. 
ای بندگان خدا! هامنا تقوای الهی دوستان خدا را از انجام محرّمات باز می دارد، 
و قلبهایشان را پر از ترس خدا می سازد، تا آن كه شبهای آنان با بی خوابی و 
روزهایشان با تحّمل تشنگی و روزه داری، سپری می گردد، كه آسایش آخرت را 
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با رنج دنیا و سیراب شدن آنجا را با تحّمل تشنگی دنیا به دست آوردند. 
اجل و مرگ را نزدیك دیده و در اعامل نیكو شتاب كرده اند، آرزوهای 
آری، هامنا  نِگَریستند.  درستی  به  را  مرگ  و  خواندند  دروغ  را  دنیایی 
دنیا خانۀ نابود شدن، رنج بردن از دگرگونی ها و عربت گرفنت است، و 
از نشانۀ نابودی، آن كه، روزگار كامن خود را به زِه كرده، تیرش به خطا 
منی رود، و زخمش بهبودی ندارد؛ زنده را با تیر مرگ هدف قرار می دهد، 
به هالكت  را  یافته  نجات  و  آورد،  پا درمی  از  بیامری  با  را  تندرست  و 
می كشاند. دنیا خورنده ایست كه سیری ندارد، و نوشنده ای است كه 
سیراب منی شود. و نشانۀ رنج دنیا آن كه آدمی، جمع آوری می كند آنچه 
را كه منی خورد، و می سازد بنایی كه خود در آن مسكن منی كند، پس به 
به همراه  ای  نه خانه  برداشته و  نه مالی  سوی پروردگار خود می رود، 
برده است. و نشانۀ دگرگونی دنیا آن كه، كسی كه دیروز مردم به او 
ترّحم می كردند، امروز حرست او را می خورند و آن كس را كه حرست او 
می خوردند امروز به او ترّحم می كنند، و این نیست مگر برای نعمتهایی 

كه به رسعت دگرگون می شود، و بالهایی كه ناگهان نازل می گردد. 
انتظار تا  انگیز بودن دنیا، آن كه، آدمی پس از تالش و  و نشانۀ عربت 
می رود به آرزوهایش برسد، ناگهان مرگ او فرا رسیده، امیدش را قطع 
می ماند.  باقی  داشته  آرزو  را  آنچه  نه  و  رسیده،  آرزو  به  نه  می كند، 
اللّه! شادی دنیا چه فریبنده وسیراب شدن از آن، چه تشنگی  سبحان 
زاست! و سایۀ آن، چه سوزان است! نه زمان آمده را می شود رد كرد و نه 
گذشته را می توان بازگرداند، پس منزّه و پاك است خداوند! چقدر زنده 
به مرده نزدیك است برای پیوسنت به آن و چه دور است مرده از زنده 
كه از آنان جدا گشته!. چیزی بدتر از رّشوبدی نیست جز كیفر و عذاب 
آن و چیزی نیكوتر از خیرونیكی وجود ندارد جز پاداش آن. همه چیز 
دنیا، شنیدن آن بزرگرت از دیدن آن است، و هر چیز از آخرت دیدن آن 
بزرگرت از شنیدن آن است. پس كفایت می كند شام را شنیدن از دیدن، و 

خرب دادن از پنهانی های آخرت. 
 آگاه باشید! هرگاه از دنیای شام كاهش یابد و به آخرت افزوده گردد بهرت از آن 
 است كه از پاداش آخرت شام كاسته و بر دنیای شام افزوده شود. چه بسا كاهش 
یافته هایی كه سودآور است، و افزایش داشته هایی كه زیان آور بود، هامنا 
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به آنچه فرمان داده شدید، گسرتده تر از چیزی است كه شام را از آن 
باز داشتند، و آنچه بر شام حالل است، بیش از چیزی است كه بر شام 
حرام كرده اند. پس آنچه را كه اندك است، برای آنچه كه بسیار است 
ترك كنید، و آنچه را بر شام تنگ گرفته اند به خاطر آنچه كه شام را در 

گشایش قرار دادند، انجام ندهید. 
خداوند روزی شام را ضامنت كرده و شام را به كار و تالش امر فرموده، 
پس نباید روزی تضمین شده را بر آنچه كه واجب شده مقّدم دارید، 
با اینكه به خدا سوگند آن چنان نادانی و شّك و یقین به هم آمیخته 
است كه گویا روزِی تضمین شده بر شام واجب است، و آنچه را كه 

واجب كرده اند، برداشتند. 
پس در اعامل نیكو شتاب كنید، و از فرارسیدن مرگ ناگهانی برتسید، 
زیرا آنچه از روزی كه از دست رفته، امید بازگشت آن وجود دارد، اّما 
عمر گذشته را منی شود بازگرداند. آنچه را امروز از بهرۀ دنیا كم شده، 
می توان فردا به دست آورد، امـّا آنچه دیروز از عمر گذشته، امیـد به 
بازگشـت آن نیسـت،به آینده امیدوار و از گذشته ناامید باشید. )از 

خدا برتسید و جز بر مسلامنی منیرید.( 

  خطبه 115  
طلب باران

)بـرای خواسنت باران از خدا، در شهر كوفه ایراد فرمود.( 

مـا  زمیـن  و  خـورده  شـكاف  آبـی  بی  از  مـا  كوه های   ! خـداونـدا 
زِن  چون  و  رسگردانند  خود  های  آُغل  در  ما  دامهـای  و  غبـارآلـود 
سـوی  به  حـاصـل  بی  آمـد  و  رفت  از  و  می كشند،  فریاد  مرده  بّچه 

چـراگـاه ها و آبشخورهـا، خستـه شـده انـد! 
رحمت  ماّده  شرتان  آه  و  فریاد  و  گوسفندان  ناله  بر  خـدایـا!  بار 

در خوابگاه ها  ناله هاشان  و  راه ها  در  آنها  به رسگردانی  آور. خدایا! 
كه  آمدیم  بیرون  تو  سوی  به  هنگامی  خدایا!  بار  آور.  رحمت 
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خشكسالی پیاپی هجوم آورده، و ابرهای پُر باران از ما پشت كرده و 
خشك و نامهربان بدون بارش قطره ای باران، گذشتند. خدایا! تو امید 
هر بیچاره و حل كنندۀ مشكالت هر طلب كننده می باشی. خدایا! 
تو را می خوانیم، در این هنگام كه همه ناامید شده اند و ابر رحمت 
بر ما منی بارد و حیوانات ما نابود گردیدند. ما را به كردارمان عذاب 
نكنی و به گناهان ما كیفر ندهی. خدایا! رحمت خود را با ابر پُر باران 
و بهار پر آب و گیاهان خوش منظر شاداب، بر ما نازل فرما؛ بارانی 
درشت قطره، بر ما فرو فرست، كه ُمرِدگان را زنده، و آنچه از دست 

ما رفته به ما بازگرداند. 
خدایا! ما را با بارانی سیراب كن كه زنده كننده، سیراب سازنده، فراگیر 
پُر نعمت، گیاه آن  با بركت، گوارا و  پاكیزه و  و به همه جا رونده، 
بسیار، شاخه های آن به بار نشسته و برگهایش تازه و آبدار باشد، تا 
با چنان بارانی بندۀ ناتوان را توان بخشی، و شهرهای مرده ات را زنده 
پر گیاه  بلند ما  تا زمینهای  ببارد،  بارانی ده كه بسیار  سازی. خدایا! 
شود، و در زمین های پست روان گردد و نعمتهای فراوان در اطراف 
ما گسرتش یابد، تا با آن میوه های ما بسیار، گلّه های ما زنده و فراوان، 
و رسزمینهای دورتر از ما نیز بهره مند گردند، و روستاهای ما از آن 
نیرومند شوند. اینها همه از بركات گسرتده و بخشش های فراوان تو 
باشد كه بر رسزمینهای فقر زده و حیوانات وحشی ما نازل می گردد. 
خداوندا! بارانی ده دانه درشت كه پیاپی برای سیراب شدن گیاهان ما 
ببارد، چنان كه قطرات آن یكدیگر را برانند، و دانه های آن به شّدت بر 
هم كوبیده شوند؛ نه رعد و برقی بی باران، و ابری بی مثر، و كوچك و 
پراكنده، و نه دانه های ریز باران همراه با بادهای رسد. خدایا! بارانی 
پُر آب فرو فرست كه قحطی زدگان به نعمتهای فراوان رسند و آثار 
خشكسالی از میان برود كه هامنا، تویی خداوندی كه پس از ناامید 
شدن مردم باران را فرو می فرستی، و رحمت خود را همه جا گسرتش 
سزاواری.  ستودن  به  كه  آفرینش  نظام  رسپرست  تویی  و  می دهی 
است،  شكافته  هم  از  خشكی  اثر  بر  كوه ها  یعنی  جبالنا«  )»انصاحت  می گویم: 
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و »انصاح الثّوب« وقتی گفته می شود كه لباس از هم شكافته باشد»انصاح الّنبت و صاح 

وصوح « به هنگامی كه گیاه خشك گردد می گویند و همۀ این چند واژه به یك معنا است. 

و جملۀ »وهامت دوابّنا « از مادۀ »هیام« به معنی عطش است. و »حدابیر الّسنین« جمع 

»حدبار« به معنای شرتی است كه بر اثر راه رفنت ناتوان شده است. امام  سال های 

قحطی را به چنین شرتی تشبیه كرده است. »ذوالرمه« شاعر می گوید: 

»حدابیر ما تنفّک ااّل مناحة                علی الخسف او نرمی بها بلًدا فقرًا« 

شرتان ناتوانی كه هیچ گاه از هم جدا منی گردند جز 

در خوابگاه ها یا اینكه آنها را در محیط های بی آب و علف قرار دهند. 

و جملۀ» والقزع ربابها« یعنی از قطعات كوچك و پراكندۀ اَبر نباشد و جملۀ »وال شفان 

ذهابها« در تقدیر »وال ذات شفان ذهابها« است »شفان« به معنی باد رسد و »ذهاب« به 

معنی بارانهای نرم می باشد. و كلمۀ »ذات« حذف گردید، زیرا شنونده به آن آگاه بود( . 

  خطبه 116  
اندرزهایی به اصحابش

)این خطبه، در شهر كوفه در سال 38 هجری برای تشویق كوفیان به نربد نهایی، ایراد شد.( 

خداوند پیامرب  را فرستاد تا دعوت كنندۀ به حق، و گواه اعامل خلق 
باشد. پیامرب  بدون ُسستی و كوتاهی، رسالت پروردگارش را رسانید، 
و در راه خدا با دشمنانش بدون عذرتراشی جنگید. پیامرب  پیشوای 

پرهیزكاران، و روشنی بخش چشم هدایت شدگان است. 
)و از همین خطبه است؛( مردم! اگر شام هامنند من از آنچه بر شام 
پنهان است با خرب بودید، از خانه ها كوچ می كردید، در بیابانها رسگردان 
می شدید، و بر كردارتان اشك می ریختید و چونان زنان مصیبت دیده 
بر رس و سینه می زدید و رسمایۀ خود را بدون نگهبان و جانشین رها 
می كردید و هر كدام از شام تنها به كار خود می پرداختید، و به دیگری 
توّجهی نداشتید. افسوس، آنچه را به شام تذكّر دادند، فراموش كردید، 
و از آنچه شام را ترساندند، ایمن گشتید! گویا عقل از رستان پریده، و 
كارهای شام آشفته شده است. به خدا سوگند! دوست داشتم كه خدا 
میان من و شام جدایی اندازد، و مرا به كسی كه نسبت به من سزاوارتر 
اندیش،  نیك  بودند  مردمی  آنان  سوگند!  خدا  به  فرماید.  ملحق  است 
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از  پیش  ستم.  كنندگان  ترك  و  گویندگان حق،  بردباری،  دهندۀ  ترجیح 

آوردن  دست  به  در  و  رفتند  شتابان  و  گذاشته  قدم  راست  راه  به  ما 

زندگی جاویدان آخرت و كرامت گوارا، پیروز شدند. آگاه باشید! به خدا 

سوگند! پرسكی از طایفه ثقیف )حّجاج بن یوسف ثقفی ( بر شام مسلّط 

می گردد كه هوسباز و گردنكش و ستمگر است. سبزه زارهای »اموال و 

داراییها« شام را می چرد و چربی شام را آب می كند. 

را  او  دارد،  َحّجاج  با  ماجرایی  است، چون  نوعی سوسك  )َوَذحه،  كن.  بس  َوَذحه:  ابو 

َوَذَحه، سوسك  »میگویند  نیست.  آن  آوردن  اینجا جای  كه  فرمود،  »ابووذحه« خطاب 

مخصوصی است َحّجاج را گزید كه بدنش َورَم كرد و ُمرد«.( 

  خطبه 117  
رسزنش انسان های خودپرست

نه اموال خود را در راه خدایی كه آن مالها را روزی شام كرد می بخشید، 

نه جانها را در راه خداِی جان آفرین به خطر می افكنید! دوست دارید 

خدا  راه  در  را  مردم  خودتان  اّما  دارند  گرامی  را  شام  خدا  برای  مردم 

گرامی منی دارید! از فرود آمدن در خانه های گذشتگان عربت گیرید، و 

از جدایی با نزدیك ترین برادران و دوستان پند پذیرید. 

  خطبه 118  
ستودن یاران نیکوکار

)پس از جنگ َجَمل در سال 36 هجری، در ستایش از یاران خود ایراد فرمود.( 

شام یاران حق و برادران دینی من می باشید، در روز جنگ چون سپِر 

محافظ، دور كننده رضبتها، و در خلوتها محرم ارسار من هستید. با كمك 

شام پشت كنندگان به حق را می كوبم، و به راه می آورم، و فرمانربدارِی 

با خیرخواهی خالصانه، و سامل  امیدوارم. پس مرا،  را  استقبال كنندگان 

از  به مردم  به خدا سوگند! من  كنید.  یاری  تردید،  و  از هر گونه شّك 

خودشان سزاوارترم. 
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  خطبه 119  
تحریض مردم به جهاد

معاویه  رسكوبی  برای  را  مردم  هجری   38 سال  در  نهروان،  و  صفیّن  جنگ  از   )پس 
فرا خواند، سكوت كردند.فرمود: شام را چه شده، آیا الل هستید؟ گروهی گفتند: ای 

امیراملؤمنین! اگر تو حركت كنی با تو حركت می كنیم(.

شام را چه می شود؟ هرگز راه رستگاری نپویید! و به راه عدل هدایت 

نگردید! آیا در چنین رشایطی سزاوار است از شهر خارج شوم؟ هم 

و  راضی  او  دالوری  و  از شجاعت  من  كه  از شام  مردی  باید  اكنون 

من  برای  و  كند.  كوچ  دشمن  سوی  به  باشم،  داشته  اطمینان  او  به 

و  خراج  آوری  جمع  و  املال  بیت  و  شهر  و  لشكر  كه  نیست  سزاوار 

را رها  كنندگان  بین مسلامنان، و گرفنت حقوق در خواست  قضاوت 

سازم، آنگاه با دسته ای بیرون روم، و به دنبال دسته ای به راه افتم، و 

چونان تیر نرتاشیده در جعبه ای خالی به این سو و آن سو رسگردان 

شوم! من چونان محور سنگ آسیاب، باید بر جای خود استوار مبانم 

تا همه امور كشور، پیرامون من و به وسیله من به گردش در آید. 

آن  زیرین  سنگ  و  بلرزد  آن  مدار  شوم  دور  خود  محور  از  من   اگر 

فرو  ریزد! به حّق خدا سوگند كه این پیشنهاد بدی است! 

به خدا سوگند! اگر امیدواری به شهادت در راه خدا را نداشتم، پای در 

ركاب كرده از میان شام می رفتم، و شام را منی طلبیدم، چندان كه باِد 

شامل و جنوب می وزد؛ زیرا شام بسیار طعنه زن، عیب جو، رویگردان 

از حق، و پر مكر و حیله اید. مادام كه افكار شام پراكنده است فراوانی 

تعداد شام سودی ندارد.من شام را به راه روشنی بردم كه جز هالك 

بهشت  سوی  به  كرد  استقامت  كه  كس  آن  نگردند؛  هالك  خواهان، 

شتافت و آن كس كه لغزید در آتش رسنگون شد.
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  خطبه 120  
یادآوری ویژگی های اهل بیت  واندرز یاران

و  اوامر  تفسیر  و  پیامنها،  به  وفای  رسالتها،  تبلیغ  سوگند!  خدا  به 
هشدارهای الهی به من آموزش داده شده، درهای دانش و روشنایی 
امور انسانها نزد ما اهل بیت پیامرب  است. آگاه باشید كه قوانین 
دین یكی و راه های آن آسان و راست است، كسی كه از آن برود به 
قافله و رس منزل رسد، و غنیمت برد، و هر كس كه از آن راه نرود 
گمراه شده پشیامن گردد. مردم! برای آن روز كه زاد و توشه ذخیره 
می كنند، و ارسار آدمیان فاش می گردد، عمل كنید. كسی كه از خرد 
خویش بهره مند نگردد، برای پند گرفنت از عقل و فكر دیگران عاجزتر 
ناتوان  او  حارض  عقل  از  كردن،  كمك  برای  غایب  آن  كه  چرا  است، 
ناپیدا، و  آن  بپرهیزید كه حرارتش شدید، و عمق  آتشی  از  تراست. 
زیور آن غل و زنجیر، آشامیدنی آن زردآب و چرك جوشان است. آگاه 
باشید! نام نیكی كه خدا برای كسی میان مردم قرار دهد، بهرت از مالی 

است كه برای دیگران باقی می گذارد كه او را ستایش منی كنند. 

  خطبه 121  
علل پذیرش حکمیّت

)پس از پذیرش »حكمیت« در صّفین، یكی از یاران گفت: ما را از حكمیت نهی فرمودی، 

سپس پذیرفتی و داور تعیین كردی! ما منی دانیم كدام یك از این دو كار درست است؟ 

امام  دست بر روی دست كوبید و با تأسف فرمود:( این سزای كسی است 

كه بیعت با امام خود را ترك گوید، و پیامن بشكند. 
معاویه  با  جنگ  به  را  شام  كه  هنگامی  سوگند!،  خدا   به 
فرا خواندم، خوشایندتان نبود، ولی خداوند خیر شام را در آن قرار 
اگر  و  می كردم  راهنامیی  را  شام  می كردید،  مقاومت  اگر  بود،  داده 
اگر رسباز  گرداندم،  برمی  راست  راه  به  را  می رفتید شام  انحراف  به 
صورت  آن  در  می كردم،  آماده  مبارزه  برای  را  شام  دوباره  می زدید، 
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وضعیتی مطمنئ داشتیم. اّما دریغ، با كدام نیرو بجنگم؟ و به چه كسی 
اطمینان كنم؟ شگفتا!، می خواهم به وسیله شام بیامریها را درمان كنم، 
ولی شام درد بی درمان من شده اید، كسی را می مانم كه خار در پایش 
رفته و با خار دیگری می خواهد آن را بیرون كشد، در حالی كه می داند 

خار در تن او بیشرت شكند و بر جای ماند. 
خدایا! طبیب این درد مرگبار به جان آمده، و آب رسان این شوره زار، ناتوان 
شده است. كجا هستند مردمی كه به اسالم دعوت شده و پذیرفتند، قرآن 
تالوت كردند و معانی آیات را شناختند، به سوی جهاد برانگیخته شده 
چونان شرتی كه به سوی بّچه خود روی می آورد شیفته جهاد گردیدند، 
شمشیرها از نیام برآوردند، و گرداگرد زمین را گروه گروه، صف به صف، 
احاطه كردند، بعضی شهید، و برخی نجات یافتند. هیچگاه از زنده ماندن 
كسی در میدان جنگ شادمان نبودند، و در مرگ شهیدان نیازی به تسلیت 
 نداشتند، با گریه های طوالنی از ترس خدا، چشمهایشان ناراحت، و از 
روزه داری فراوان، شكمهایشان الغر و به پشت چسبیده بود. لبهایشان 
از فراوانی دعا خشك، و رنگهای صورت از شب زنده داریها زرد، و بر 
من  برادران  آنان  بود.  نشسته  فروتنی  و  خشوع  غبار  چهره هایشان 
هستند كه رفته اند، و بر ماست كه تشنه مالقاتشان باشیم، و از اندوه 
فراقشان انگشت حرست به دندان بگیریم. هامنا شیطان، راه های خود 
را به شام آسان جلوه می دهد، تا گره های محكم دین شام را یكی پس 
پراكندگی شام  بر  و هامهنگی،  وحدت  جای  به  و  بگشاید،  دیگری  از 
بیفزاید. و در پراكندگی شام را دچار فتنه گرداند. از وسوسه و زمزمه 
كه خیرخواه  را  آن كس  نصیحت  و  گردانید،  روی  فریبكاری شیطان  و 

شامست گوش كنید، و به جان و دل بپذیرید. 

  خطبه 122  
خطاب به خوارج

به  و خطاب  قرارگاهشان رفت  به    امام  در شورشگری،  پافشاری خوارج  از  )پس 

جمع خوارج فرمود:( 

آیا همه شام در جنگ صّفین بودید؟. گفتند: بعضی بودیم و برخی حضور نداشتیم. 



129

خطبه ها  ) 122 (

فرمود: به دو گروه تقسیم شوید، تا متناسب با هر كدام سخن گویم. 

گوش  حرفهایم  به  باشید!  ساكت  كه:  داد  ندا    امام  شدند،  دسته   دو 

فرا دهید و با جان و دل به سوی من توّجه كنید، و هر كس را برای 

گواهی سوگند دادم با علم گواهی دهد. 

كه  آنگاه  است؛(  این  خطبه  آن  از  برخی  كه  فرمود  مطرح  طوالنی  سخنان  )آنگاه 

شامیان در گرما گرم جنگ، و در لحظه های پیروزی ما، با حیله و نیرنگ، 

نگفتید  شامها  كردند،  بلند  نیزه  رس  بر  را  قرآنها  فریبكاری،  و  مكر  و 

از  از ما می خواهند  برادران ما و هم آیین ما هستند؟  : »شامیان،  كه 

ما  اند، نظر  به حاكمیّت كتاب خدا شده  آنان بگذریم و راضی  خطای 

اّما  برداریم؟.«  دست  آنان  از  و  كنیم  قبول  را  حرفشان  كه  است  این 

من به شام گفتم كه: این توطئه، ظاهرش ایامن و باطن آن دشمنی و 

در  است، پس  پشیامنی  آن  پایان  و  آن رحمت  آغاز  است،  توزی  كینه 

اید  گرفته  پیش  در  كه  راهی  از  و  دهید،  ادامه  مبارزه  به  حال  همین 

 منحرف نشوید، و در جنگ دندان بر دندان بفشارید، و به ندای هیچ 

ندا دهنده ای گوش ندهید، زیرا اگر پاسخ داده شوند گمراه كننده اند، 

و اگر رها گردند خوار و ذلیل شوند، كه همواره چنین بود. اّما دریغ! 

شامها را دیدم كه به خواسته های شامیان گردن نهادید، و حكمیّت را 

پذیرفتید. سوگند به خدا! اگر از آن رسباز می زدم مسؤول پی آمدهای آن 

نبودم، و خدا گناه آن را در پرونده من منی افزود. به خدا سوگند! اگر هم 

حكمیّت را می پذیرفتم به این كار سزاوار پیروی بودم، زیرا قرآن با من 

  است، از آن هنگام كه یار قرآن گشتم، از آن جدا نشدم. ما با پیامرب 

و  برادران  فرزندان،  پدران،  گرداگرد  وكشتار  جنگ  هامنا  و   بودیم، 

خویشاوندان ما دور می زد، اّما از وارد شدن هر مصیبت و شّدتی جز بر 

ایامن خود منی افزودیم، و بیشرت در پیمودن راه حق، و تسلیم بودن در 

برابر اوامر الهی و شكیبایی بر درد جراحتهای سوزان، مصّمم می شدیم. 

اّما امروز با پیدایش زنگارها در دین، كژیها و نفوذ شبهه ها در افكار، 

تفسیر و تأویل دروغین در دین، با برادران مسلامن خود به جنگ خونین 
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ماست  وحدت  باعث  چیزی  كنیم  احساس  هرگاه  پس  شدیم.  كشانده 
و به وسیله آن با یكدیگر نزدیك می شویم، و شكافها را پُر و باقیامنده 
پیوندها را محكم می كنیم، به آن متایل نشان می دهیم، آن را گرفته و 

دیگر راه را ترك می گوییم. 

  خطبه 123  
آموزش روانی در جنگ

)هنگام نربد در جنگ صفیّن خطاب به رسبازان خویش فرمود. ( 

هر كدام از شام در صحنه نربد با دشمن، در خود شجاعت و دالوری 
احساس كرد، و برادرش را ُسست و ترُسو یافت، به شكرانه این برتری 
اگر خدا  زیرا  می كند،  دفاع  از خود  كه  گونه  آن  كند،  دفاع  او  از  باید 
بخواهد، او را چون شام دالور و شجاع گرداند. هامنا مرگ به رسعت 
در جستجوی شامست، آنها كه در نربد مقاومت دارند، و آنها كه فرار 
می كنند، هیچكدام را از چنگال مرگ رهایی نیست و هامنا گرامی ترین 
پرِس  جاِن  كه  كس  آن  به  سوگند  خداست.  راه  در  شدن  كشته  مرگها 
ابوطالب در دست اوست، هزار رضبت شمشیر بر من، آسانرت از مرگ 

در بسرت اسرتاحت، در مخالفت با خداست. 
گویی شام را در برخی از حمله ها، در حال فرار، ناله كنان چون گله ای 
از سوسامر می نگرم كه نه حّقی را باز پس می گیرید، و نه ستمی را باز 
می دارید. اینك این شام و این راه گشوده، نجات برای كسی است كه 
خود را به میدان افكنده به مبارزه ادامه دهد، و هالكت از آن كسی 

است كه ُسستی ورزد. 

  خطبه 124  
تشویق یاران به جهاد

)در سال 37 هجری در جنگ صّفین، برای تشویق یاران به جهاد فرمود. ( 

ِزرِه پوشیده ها را در پیشاپیش لشكر قرار دهید، و آنها كه كاله ُخود ندارند، 
در پشت رس قرار گیرند؛ دندانها را در نربد روی هم بفشارید، كه تأثیر 
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رضبت شمشیر را بر رس كمرت می كند؛ در برابر نیزه های دشمن، پیچ و 
خم به خود دهید كه نیزه ها را می لغزاند و كمرت به هدف اصابت می كند؛ 
چشمها را فرو خوابانید، كه بر دلیری شام می افزاید، ودل را آرام می كند، 
صداها را آهسته و خاموش سازید كه ُسستی را می زداید. پرچم لشكر را 
باال دارید وپیرامون آن را خالی مگذارید و جز به دست دالوران ومدافعان 
رسسخت خود نسپارید، زیرا آنان كه در حوادث سخت ایستادگی می كنند، 
از پرچمهای خود بهرت پاسداری می منایند و آن را در دل لشكر نگاه می دارند، 
و از هر سو، از پیش و پس و اطراف، مراقب آن می باشند، نه از آن عقب 
می مانند كه تسلیم دشمنش كنند و نه از آن پیشی می گیرند كه تنها رهایش 
سازند. هر كس باید در برابر حریف خود بایستد و كار او را بسازد و به 
یاری برادر خود نیز بشتابد، و مبارزه با حریف خود را به برادر مسلامن 
خود وامگذارد كه او در برابر دو حریف، قرار گیرد، حریف خود، و حریف 
برادرش. به خدا سوگند! اگر از شمشیر دنیا فرار كنید از شمشیر آخرت سامل 
منی مانید، شام بزرگاِن عرب و رشافتمندان برجسته اید، در فرار از جنگ، 

خشم و غضب الهی و ّذلت همیشگی و ننگ جاویدان قرار دارد، 
فرار كننده بر عمر خود منی افزاید و بین خود و روز مرگش مانعی ایجاد 
نخواهد كرد. كیست كه شتابان و با نشاط با جهاد خویش به سوی خدا 
در  بهشت  می دود؟  آب  سوی  به  كه  كامی  تشنه  چونان  كند؟  حركت 
سایه نیزه های دالوران است. امروز در هنگامه نربد، آنچه در دلها و رس 
زبانهاست، آشكار می شود. به خدا سوگند كه من به دیدار شامیان در میدان 
نربد شیفته ترم تا آنان بر بازگشت به خانه هاشان! كه انتظار آن را می كشند. 
بار خدایا! اگر شامیان از حق روی گرداندند، جمعشان را پراكنده، و در 
میانشان اختالف و تفرقه بیفكن، و آنان را برای خطاكاریشان به هالكت 
رسان. هامنا شامیان، بدون رضبت نیزه های پیاپی، هرگز از جای خود خارج 
نشوند. رضباتی كه بدنهایشان را سوراخ مناید، چنان كه وزش باد از این سو 
فرو شده بدان سو در آید، رضبتی كه كاسه رس را بپراكند، و استخوانهای 
بدن را ُخرد و بازوها و پاها را قطع و به اطراف پخش كند!. آنان دست 
برمنیدارند تا آنگاه كه دسته های لشكر پیاپی بر آنان حمله كنند و آنها را 
تیرباران منایند، و سواران ما هجوم آورند، و صفهایشان را در هم شكنند، 
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شهرهایشان  تا  را  آنها  انبوه،  لشكرهای  رس  پُشت  عظیم،  لشكرهای  و 
قرار  یكدیگر  را كه روی در روی  اسبها، رسزمینشان  تا  و  برانند،  عقب 

دارد، و اطراف چراگاه هایشان، و راه های آنان را، زیر ُسم بكوبند. 
به معنی  »نواحر«  و  است  اسبها  ُسم  با  زمینها  كوبیدن  به معنی  )»الدعق«  می گویم: 

متقابل است. می گویند: منزل های فالن طایفه »تتناحر« یعنی مقابل هم هستند.( 

  خطبه 125  
حکمیّت و رسزنش کوفیان و خوارج گمراه

)در پاسخ خوارج كه ماجرای حكمیّت را منی پذیرفتند، قبل از ورود به شهر در نزدیكی 
كوفه فرمود:( 

ما افراد را داور قرار ندادیم، تنها قرآن را به حكمیّت »داوری« انتخاب 
این  می خواستند.(  را  آن  داوری  و  كرده  نیزه  رس  بر  آنها  )كه  كردیم! 
قرآن، خطّی است نوشته شده كه میان دو جلد پنهان است، زبان ندارد 
تا سخن گوید، و نیازمند به كسی است كه آن را ترجمه كند، و هامنا 
انسانها می توانند از آن سخن گویند، و هنگامی كه شامیان ما را دعوت 
به  نبودیم كه  را میان خویش داور گردانیم، ما گروهی  تا قرآن  كردند 
كتاب خدای سبحان پُشت كنیم، در حالی كه خدای بزرگ فرمود: »اگر 
در چیزی خصومت كردید، آن را به خدا و رسول بازگردانید.« بازگرداندن 
آن به خدا این است كه كتاب او را به داوری بپذیریم، و بازگرداندن به 
پیامرب  این است كه سّنت او را انتخاب كنیم، پس اگر از روی راستی 
به كتاب خدا داوری شود، ما از دیگر مردمان به آن سزاوارتریم، و اگر 
در برابر سّنت پیامرب  تسلیم باشند ما بدان اولی و برتریم. اّما سخن 
شام كه چرا میان خود و آنان برای حكمیّت »داوری« مّدت تعیین كردی، 
من این كار را كردم تا نادان خطای خود را بشناسد، و دانا بر عقیده خود 
استوار مباند، و اینكه شاید در این مّدت آشتی و صلح، خدا، كار اّمت را 
اصالح كند و راه تحقیق و شناخت حق باز باشد، تا در جستجوی حق 

شتاب نورزند، و تسلیم اّولین فكر گمراه كننده نگردند. 
هامنــا برتریــن مــردم در پیشــگاه خــدا كســی اســت كــه عمــل 
بــه حــق در نــزد او دوست داشــتنی تر از باطــل باشــد، هــر چنــد 
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از قدر او بكاهد و به او زیان رساند، و باطل به او سود رساند و بر قدر 
او بیفزاید. مردم! چرا حیران و رسگردانید؟ و از كجا به اینجا آورده شدید؟ 
آماده شوید برای حركت به سوی شامیانی كه از حق روی گرداندند و آن 
را منی بینند، و به ستمگری روی آورده حارض به پذیرفنت عدالت نیستند، 
از كتاب خدا فاصله گرفتند، و از راه راست منحرف گشتند! افسوس ای 
كوفیان! شام وسیله ای نیستید كه بشود به آن اعتامد كرد، و نه یاوران 
عزیزی كه بتوان به دامن آنها چنگ زد! شام بد نیروهایی در افروخنت 
آتش جنگ هستید، نفرین بر شام. چقدر از دست شام ناراحتی كشیدم. 
یك روز آشكارا با آواز بلند شام را به جنگ می خوانم و روز دیگر آهسته 
به هنگام  راستگویی هستید  آزاد مردان  نه  دارم؛  در گوش شام زمزمه 

فراخواندن و نه برادران مطمئّنی برای راز داری هستید. 

  خطبه 126  
تقسیم مساوی بیت املال

)به امام  گفتند؛ مردم به دنیا دل بسته اند، معاویه با هدایا و پول های فراوان آنها 
را جذب می كند شام هم از اموال عمومی به ارشاف عرب و بزرگان قریش ببخش و از 

تقسیم مساوی بیت املال دست بردار، تا به تو گرایش پیدا کنند.( 

آیا به من دستور می دهید برای پیروزی خود، از جور و ستم درباره اّمت 
اسالمی كه بر آنها والیت دارم، استفاده كنم؟. به خدا سوگند!، تا عمر دارم، و 
شب و روز برقرار است، و ستارگان از پی هم طلوع و غروب می كنند، هرگز 
چنین كاری نخواهم كرد! اگر این اموال از خودم بود به گونه ای مساوی در 
میان مردم تقسیم می كردم تا چه رسد كه جزو اموال خداست! آگاه باشید! 
بخشیدن مال به آنها كه استحقاق ندارند، زیاده روی و ارساف است، ممكن 
است در دنیا مقام بخشنده آن را باال بَرَد، اّما در آخرت پَست خواهد كرد. 
در میان مردم ممكن است گرامی اش بدارند، اّما در پیشگاه خدا خوار و ذلیل 
است. كسی مالش را در راهی كه خدا اجازه نفرمود مرصف نكرد و به غیر 
اهل آن نپرداخت جز آن كه خدا او را از سپاس آنان محروم فرمود، و دوستی 
آنها را متوّجه دیگری ساخت. پس اگر روزی بلغزد و محتاج كمك آنان گردد، 

بدترین رفیق و رسزنش كننده ترین دوست خواهند بود. 
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  خطبه 127  
رّد اعتقادات خوارج  و علل پذیرش حکمیّت

)قبل از جنگ نهروان در سال 37 در رّد اعتقادات خوارج ایراد فرمود، خوارج عقیده 
داشتند: كسی كه گناه كبیره انجام دهد کافر و از اسالم خارج شده است، مگر توبه كند 

و دوباره مسلامن گردد.(  

چرا  پس  شدم،  گمراه  و  كرده  خطا  من  كه  می پندارید  چنین  اگر  پس 
همه اّمت محّمد  را به گمراهی من گمراه می دانید؟ و خطای مرا 
به حساب آنان می گذارید؟ و آنان را برای خطای من كافر می شامرید؟ 
و  گناهكار  و  می آورید،  فرود  كوركورانه  نهاده،  گردن  بر  را  شمشیرها 

بیگناه را به هم مخلوط كرده، همه را یكی می پندارید؟ 
در حالی كه شام می دانید، هامنا رسول خدا  زناكاری را كه همرس 
داشت سنگسار كرد، سپس بر او مناز گزارد، و میراثش را به خانواده اش 
بازگرداند، دست  اش  به خانواده  را  او  میراث  و  را كشت  قاتل  و  سپرد، 
دزد را برید و زناكاری را كه همرس نداشت تازیانه زد، و سهم آنان را از 
غنایم می داد تا با زنان مسلامن ازدواج كنند. پس پیامرب  آنها را برای 
گناهانشان كیفر می داد، و حدود الهی را بر آنان جاری می ساخت، اّما 
سهم اسالمی آنها را از بین منی برد، و نام آنها را از دفرت مسلمین خارج 
»خوارج«،  شام  نشدند.(  كافر  كبیره  گناهان  انجام  با  )پس  منی ساخت. 
بدترین مردم و آلت دست شیطان و عامل گمراهی این و آن می باشید. 
افراط  كه  دوستی  می گردند:  هالك  من  به  نسبت  گروه  دو  زودی،  به 
من  با  توزی  كینه  در  كه  دشمنی  و  شود،  كشانده  حق  غیِر  به  و  كند 
 زیاده روی كرده به راه باطل درآید. بهرتین مردم نسبت به من، گروه 
میانه رو هستند. از آنها جدا نشوید، همواره با بزرگ ترین جمعیتها باشید 
كه دست خدا با جامعت است . از پراكندگی بپرهیزید، كه انساِن تنها، 
بود.  تنها، طعمه گرگ خواهد  گوسفنِد  كه  گونه  آن  است  بهره شیطان 
آگاه باشید! هر كس كه مردم را به این شعار »تفرقه و جدایی« دعوت 
او را بُكشید، هر چند كه زیر عاممه من باشد. اگر به آن دو نفر  كند 
»ابوموسی و عمروعاص« رأی به داوری داده شد، تنها برای این بود كه 
آنچه را قرآن زنده كرد، زنده سازند، و آنچه را قرآن مرده خواند، مبیرانند. 
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زنده كردن قرآن به این است كه، دست وحدت به هم دهند و به آن 
عمل منایند، و میراندِن آن، از بین بردن پراكندگی و جدایی است، پس 
اگر قرآن ما را به سوی آنان بكشاند آنان را پیروی می كنیم، و اگر آنان 
را به سوی ما سوق داد باید اطاعت كنند. پدر مباد شام را! من رّشی به 
راه نیانداخته، و شام را نسبت به رسنوشت شام نفریفته، و چیزی را بر 
شام مشتبه نساخته ام. هامنا رأی گروهی از شام، براین قرار گرفت كه دو 
نفر را برای داوری انتخاب كنند، ما هم از آنها پیامن گرفتیم كه از قرآن 
تجاوز نكنند، اّما افسوس كه آنها عقل خویش را از دست دادند، حق را 
ترك كردند در حالی كه آن را به خوبی می دیدند، چون ستمگری با هوا 
 پرستی آنها سازگار بود با ستم همراه شدند. ما پیش از داوری ظاملانه شان
حكم  اساس حق  بر  و  كنند  داوری  عدالت  به  كه  كردیم  آنها رشط  با 

منایند، اّما به آن پای بند مناندند. 

  خطبه 128  
حوادث آیندۀ شهر برصه و جایگاه علم غیب

)این سخرنانی در سال 36 هجری پس از جنگ َجَمل، در شهر برصه در بیان حوادث 

سخت آینده، ایراد شد.( 

ای احنف! گویا من او را می بینم كه با لشكری بدون غبار و رس و صدا، و 
بدون حركات لگام ها، و شیهه اسبان، به راه افتاده، زمین را زیر قدمهای 

خود چون گام شرت مرغان در می نوردند،
پس وای بر كوچه های آباد و خانه های زینت شده برصه، كه بال هایی 
بر  پیالن دارد! وای  ناودانهایی چون خرطومهای  و  بال كركسان  چونان 
كسی  گمشدگانشان  از  و  منی گریند  آنان  كشتگان  بر  كه  برصه،  اهل 
جستجو منی كند. من دنیا را به رو، بر زمین كوبیده و چهره اش را به خاك 
مالیدم و بیش از آنچه ارزش دارد، بهایش نداده ام و با دیده ای كه سزاوار 

است به آن نِگریسته ام. 
گویا آنان را می بینم با رخساری چونان سپرهای چّكش خورده، لباسهایی 
از دیباج و حریر پوشیده، كه اسبهای اصیل را یدك می كشند و آنچنان 
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حركت  كشتگان  بدن  روی  از  مجروحان  كه  دارند  خونریزی  و  كشتار 
می كنند و فراریان از اسیرشدگان كمرتند. 

)یكی از اصحاب گفت: ای امیرمؤمنان ! تو را علم غیب دادند؟ امام  خندید و به 

آن مرد كه از طایفه بنی كلب بود، فرمود:( 

ای برادر كَلبی! این اخباری كه اطاّلع می دهم علم غیب نیست، علمی 
است كه از دارنده علم غیب )پیامرب»ص«( آموخته ام. هامنا علم غیب، 
علم قیامت است، و آنچه خدا در گفته خود آورده كه :»علم قیامت 
در نزد خداست. خدا باران را نازل كرده و آنچه در شكم مادران است 
می داند، و كسی منی داند كه فردا چه خواهد كرد؟ و در كدام رسزمین 
خواهد ُمرد؟. «پس خداوند سبحان، از آنچه در رَِحم مادران است، از 
پرس یا دخرت، از زشت یا زیبا، سخاومتند یا بخیل، سعادمتند یا شقی، آگاه 
است، و از آن كسی كه آتشگیره آتش جهّنم است یا در بهشت همسایه 
و دوست پیامربان  است، از همه اینها آگاهی دارد. این است آن علم 
غیبی )ذاتی( كه غیر از خدا كسی منی داند. جز اینها، علومی است كه 
خداوند به پیامربش تعلیم داده )علم غیب اكتسابی( و او به من آموخته 
است، پیامرب  برای من دعا كرد كه خدا این دسته از علوم و اخبار را 

در سینه ام جای دهد و اعضاء و جوارح بدن من از آن پُر گردد. 

  خطبه 129  
اندازه ها و مقیاس ها

سیدرضی  چون  فرمود،  صحبت  مقیاسها  و  اندازه ها  درباره    امام  خطبه،  این  )در 

بخشی از سخرنانی را آورده است،همه مباحِث مربوط به مقیاسها، در اینجا نیامده است.( 

هستید  مهامنانی  آرزومندید،  دنیا  این  از  آنچه  و  شام  خدا!  بندگان 
كه  هستید  بدهكارانی  شده،  داده  قرار  شام  برای  معین  مّدتی  كه 
حفظ  همگی  شام  اعامل  و  دارید،  آن  پرداخت  در  كوتاهی  مهلت 
نرسیدند، و زحمتكشانی  به جایی  می شود. چه بسیارند تالشگرانی كه 
و  كرده  پُشت  آن  به  خوبی  كه  هستید  روزگاری  در  دیدند.  زیان  كه 
شیطان  طمع  و  می تازد،  پیش  آورده،  روی  بدان  بدی  و  می گذرد، 
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در هالكت مردم بیشرت می گردد. هم اكنون روزگاری است كه ساز و برگ 
شیطان تقویت شده، نیرنگ و فریبش همگانی،و به دست آوردن شكار 
برای او آسان است. به هر سو می خواهی نگاه كن! آیا جز فقیری می بینی 
كه با فقر دست و پنجه نرم می كند؟ یا ثرومتندی كه نعمت خدا را كفران 
الهی، ثروت فراوانی گرد آورده  اداِء حقوق  بُخل ورزیدن در  با  كرده و 
است؟ یا رسكشی كه گوش او از شنیدن پند و اندرزها كَر است؟. كجایند 
آزاد مردان و سخاومتندان شام؟ كجایند  خوبان و صالحان شام؟ كجایند 
پاكیزگان در راه و رسم مسلامنی؟  پرهیزگاران در كسب و كار؟ كجایند 
آیا جز این است كه همگی رخت بستند و رفتند؟ و از این جهان پَست و 
گذران و تیره كننده عیش و شادمانی گذشتند؟ مگر نه این است كه شام 
وارث آنها بر جای آنان تكیه زدید، و در میان چیزهای بی ارزش قرار دارید، 
تا قدر آنها را كوچك شمرده  كه لبهای انسان به نكوهش آن منی جنبد؟ 
وبرای همیشه یادشان فراموش گردد. پس در این نگرانیها باید گفت: »ما 
از خداییم و به سوی او بازمی گردیم.« فساد آشكار شد، نه كسی باقی 
مانده كه كار زشت را دگرگون كند، و نه كسی كه از نافرمانی و معصیت 
و جوار  الهی  در خانه قدس  با چنین وضعی می خواهید  دارد. شام  باز 
باشید؟ هرگز خدا  قرار گیرید و عزیزترین دوستانش  پروردگاری  رحمت 
را نسبت به بهشت جاویدانش منی توان فریفت، و جز با عبادت، رضایت 
او را منی توان به دست آورد. نفرین بر آنان كه امر به معروف می كنند و 
خود تـرك می منایند، و نهی از منكر دارند و خـود مرتكب آن می شـوند. 

  خطبه 130  
خطاب به ابوذر هنگام تبعید او به ربذه

)در سال 30 هجری وقتی كه عثامن، حرضت اباذر را به بیابان خشك ربذه تبعید می كرد، 
فرمانی صادر كرد كه كسی حق ندارد او را بدرقه كند. امام  و فرزندانش اعتنایی به 

آن نكرده و اباذر را بدرقه كردند. ایشان هنگام بدرقه او فرمود:( 

ای اباذر! هامنا تو برای خدا به خشم آمدی، پس امید به كسی داشته باش 
كه به خاطر او غضبناك شدی، این مردم برای دنیای خود از تو ترسیدند، و 
تو بر دین خویش از آنان ترسیدی، پس دنیا را كه به خاطر آن از تو ترسیدند 
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این مردم  از  برای آن ترسیدی،  با دین خود كه  و  به خودشان واگذار، 

بگریز. این دنیاپرستان چه محتاجند به آنچه كه تو آنان را از آن ترساندی، 

و چه بی نیازی از آنچه آنان تو را منع كردند. و به زودی خواهی یافت 

كه چه كسی فردا سود می برد و چه كسی بر او بیشرت حسد می ورزند؟. 

از خدا  او  ببندند و  بنده ای  اگر آسامن وزمین درهای خود را بر روی 

برتسد، خداوند راه نجاتی از میان آن دو برای او خواهد گشود. آرامش 

تنها در حق جستجو كن، و جز باطل چیزی تو را به وحشت  خود را 

نیندازد. اگر تو دنیای این مردم را می پذیرفتی، تو را دوست داشتند و 

اگر سهمی از آن برمی گرفتی دست از تو بر می داشتند. 

  خطبه 131  
علل پذیرش حکومت و صفات یک رهرب عادل

)این خطبه در منرب كوفه ایراد شد و به خطبه »منربیه« معروف است، كه در آن علل 

پذیرش حكومت و صفات یک رهرب عادل را بیان می دارد.( 

 ای مردم رنگارنگ، و دل های پریشان و پراكنده، كه بدنهایشان حارض و 

عقل هایشان از آنها غایب و دور است! من شام را به سوی حق می كشانم، 

كنند می گریزید!هیهات  فرار  از غرّش شیر  كه  بزغاله هایی  اّما چونان 

كه  را  ها  و كجی  بزدایم،  از چهره عدالت  را  تاریكی  بتوانم  با شام  كه 

یافته، راست منایم. خدایا تو می دانی كه جنگ و درگیری  در حق راه 

ما، برای به دست آوردن قدرت و حكومت و دنیا و ثروت نبود، بلكه 

می خواستیم نشانه های حق و دین تو را به جایگاه خویش بازگردانیم، و 

در رسزمینهای تو اصالح را ظاهر كنیم، تا بندگان ستمدیده ات در أمن و 

اَمان زندگی كنند، و قوانین و مقّررات فراموش شده تو بار دیگر اجراء 

گردد. خدایا! من نخستین كسی هستم كه به تو روی آورد، و دعوت تو 

را شنید و اجابت كرد؛ در مناز، كسی از من جز رسول خدا  پیشی 

نگرفت؛ هامنا شام دانستید كه سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و 

غنیمت ها و احكام مسلمین، والیت و رهربی یابد، و امامت مسلمین را 
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عهده دار شود، تا در اموال آنها حریص گردد؛ و نادان نیز لیاقت رهربی 
ندارد تا با نادانی خود مسلامنان را به گمراهی كشاند؛ و ستمكار نیز 
منی تواند رهرب مردم باشد، كه با ستم حّق مردم را غصب و عطاهای آنان 
را قطع كند؛ و نه كسی كه در تقسیم بیت املال عدالت ندارد، زیرا در 
اموال و ثروت آنان حیف و میل می كند و گروهی را بر گروهی مقّدم 
می دارد؛ و رشوه خوار در قضاوت منی تواند امام باشد، زیرا برای داوری با 
رشوه گرفنت، حقوق مردم را پایامل، و حق را به صاحبان آن منی رساند،و 
آن كس كه سّنت پیامرب  را ضایع می كند، لیاقت رهربی ندارد، زیرا 

كه اّمت اسالمی را به هالكت می كشاند. 

  خطبه 132  
ستایش خداوند و رضورت یاد مرگ

خدا را ستایش می كنیم بر آنچه گرفته، و آنچه بخشیده، و بر نعمتهایی كه 
عطا كرده و آزمایشهایی كه انجام داد. خداوندی كه بر هر چیِز پنهانی آگاه 
و در باطن هر چیزی حضور دارد. به آنچه در سینه هاست آگاه و بر آنچه 
دیده ها دزدانه می نگرد داناست، و گواهی می دهم كه خدا یكی است و جز 
او خدایی نیست و گواهی می دهم كه حرضت محمد  برگزیده و فرستاده 

اوست، آن گواهی كه با او درون و بیرون، قلب و زبان، هامهنگ باشد. 
به خدا سوگند! این كه می گویم بازی نیست، جّدی و حقیقت است، دروغ 
نیست، و آن، چیزی جز مرگ نیست، كه بانگ دعوت كننده اش رسا، و به 
رسعت همه را می رانَد! پس انبوه زندگان، و طرفداران، تو را فریب ندهند. 
هامنا گذشتگان را دیدی كه ثروتها اندوختند و از فقر و بیچارگی وحشت 
امانند، و مرگ را دور  با آرزوهای طوالنی فكر می كردند در  داشتند و 
می پنداشتند، دیدی چگونه مرگ بر رسشان فرود آمد؟ و آنان را از وطنشان 
بیرون راند؟ و از خانه أمن كوچشان داد؟،كه بر چوبه تابوت نشستند، 
و مردم آن را دست به دست می كردند و بر دوش گرفته و با رسانگشت 
خویش نگاه می داشتند؟ آیا ندیدید آنان را كه آرزوهای دور و دراز داشتند، 
اندوختند، چگونه  می  فراوان  مال های  و  استوار می ساختند،  كاخهای  و 
خانه هایشان گورستان شد؟ و اموال جمع آوری شده شان تباه و پراكنده 
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و از آِن وارثان گردید؟ و زنان آنها با دیگران ازدواج كردند؟ نه می توانند 
چیزی به حسنات بیفزایند و نه از گناه توبه كنند!. كسی كه جامه تقوا 
بر قلبش بپوشاند، كارهای نیكوی او آشكار شود، و در كارش پیروز گردد. 
پس در به دست آوردن بهره های تقوا فرصت غنیمت شامرید، و برای 
رسیدن به بهشت جاویدان رفتاری متناسب با آن انجام دهید، زیرا دنیا 
برای زندگی همیشگی شام آفریده نشده، گذرگاهی است تا در آن زاد 
و توشه آخرت بردارید. پس با شتاب، آماده كوچ كردن باشید و مركبهای 

راهوار برای حركت مهیا دارید.

  خطبه 133  
 عظمت پروردگار، ویژگی های قرآن و پیامرب

دنیا و آخرت، خدا را فرمانربدار است، و رس رشته هر دو به دست اوست. 
او سپردند، و درختان شاداب  به  را  آسامنها و زمینها كلیدهای خویش 
و رسسبز، صبحگاهان و شامگاهان در برابر خدا سجده می كنند، و از 
شاخه های درختان، نور رسخ رنگی شعله ور شده، به فرمان او میوه های 

رسیده را به انسانها تقدیم می دارند. 
 كتاب خدا، قرآن، در میان شام سخنگویی است كه هیچ گاه زبانش از 
كه  است  ای  خانه  گویاست؛  همواره  و  نشد  خسته  و  كُند  گویی  حق 
ستونهای آن هرگز فرو منی ریزد و صاحب عزّتی است كه یارانش هرگز 

شكست ندارند. 
  پیامربان  دیگر  كه  طوالنی  دوران  یك  از  پس  را    پیامرب  خدا 
در  نزاع  گوناگون  مذاهب  طرفداران  میان  كه  زمانی  فرستاد.  نبودند، 
گرفته و راه اختالف می پیمودند. پس او را در پی پیامربان فرستاد و وحی 
را با فرستادن پیامرب  ختم فرمود. پس پیامرب با متام مخالفانی كه 

به حق پُشت كردند، و از آن منحرف گشتند، به مبارزه پرداخت. 
دنیا  ســوی  آن  كــه  اســت  ـــوردالن  ك دیــدگــاه  نهایت  دنیا  هامنا  و 
از  كــرده،  عبور  دنیا  از  نگاهش  آگــاه،  انسان  ــا  اّم منی نگرند،  را 
آگــاه  انــســان  پــس  می بیند.  را  آخــرت  ــدان  ــاوی ج رسای  آن،  ــِس  پ
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به دنیا دل منی بندد و انسان كوردل متام توّجه اش به دنیاست. بینا از 

دنیا زاد و توشه برگیرد و نابینا برای دنیا توشه فراهم می كند. 

آگاه باشید، در دنیا چیـزی نیست، مگر آن كه صاحبش به زودی از 

آن سیر و از داشنت آن دلگیر می شود جز ادامه زندگی، زیرا در مرگ 

است،  دانش  و  حكمت  چونان  زندگی  و  حیات  منی نگرند.  آسایشی 

كه حیات دِل مرده و بینایی چشمهای نابیناست و مایه شنوایی برای 

گوشهای كر و آبی گوارا برای تشنگان می باشد، كه همه در آن سامل 

بنگرید  را  حق  راه  می توانید  آن  با  كه  است  قرآن  این  نیازند.  بی  و 

از  قرآن  از  بعضی  بشنوید.  آن  وسیله  به  و  بگویید  سخن  آن  با  و 

بعضی دیگر سخن می گوید، و برخی بر برخی دیگر گواهی می دهد. 

را كه همراهش  نداشته، و كسی  آیاتش در شناساندن خدا اختالفی 

شد از خدا جدا منی سازد. مردم! گویا به خیانت و كینه ورزی اتّفاق 

می مانید.  را  رسگین  از  روییده  گیاهان  ریاكارانه،  رفتار  در  و  دارید، 

با آرزوها به وحدت رسیدید، و در جمع آوری ثروت به  در دوستی 

دشمنی پرداختید، شیطان شام را در رسگردانی افكنده و غرور شام را 

به هالكت می كشاند. برای خود و شام از خدا یاری می طلبم. 

  خطبه 134  
مشاوره نظامی

)عمر برای رشكت در جنگ با رومیان در سال 15 هجری با امام  مشورت كرد، آن 
حرضت فرمود:( 

خداوند به پیروان این دین وعده داده كه اسالم را رسبلند و نقاط ضعف 

مسلمین را جربان كند. خدایی كه مسلامنان را به هنگام كمی نفرات 

یاری كرد، و آنگاه كه منی توانستند از خود دفاع كنند، از آنها دفاع كرد، 

اكنون زنده است و هرگز منی میرد. هرگاه خود به جنگ دشمن روی 
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و با آنان روبه رو گردی و آسیب بینی، مسلامنان تا دورترین شهرهای 
خود، دیگر پناهگاهی ندارند و پس از تو كسی نیست تا بدان رو آورند. 
مرد دلیری را به سوی آنان روانه كن، و جنگ آزمودگان و خیرخواهان 
تو دوست  كه  است  داد چنان  پیروزی  اگر خدا  ده.  كوچ  او  را همراه 
داری، و اگر كار دیگری مطرح شد، تو پناه مردمان و مرجع مسلامنان 

خواهی بود. 

  خطبه 135  
خطاب به مغیرة بن اخنس

)مشاجره ای بین امام  و عثامن در گرفت. مغیره پرس اَخنس، كه یكی از منافقان 

 به مغیره فرمود:( ای  بود، به عثامن گفت: من او را كفایت می كنم، امام علی 

فرزند لعنت شده ُدم بریده، و درخت بی شاخ و برگ و ریشه!، تو مرا 
خدایش  یاورباشی،  تو  كه  را  كسی  سوگند!،  خدا  به  می كنی؟  كفایت 
نیرومند نگرداند، و آن كس را كه تو دست گیری، برجای منی ماند! از نزد 
ما بیرون رو! خدا خیر را از تو دور سازد، پس هر چه خواهی تالش كن، 

خداوند تو را باقی نگذارد، اگر آنچه می توانی، انجام ندهی!. 

  خطبه 136  
 دربارۀ بیعت با آن حرضت

)آنگاه كه همه با امام بیعت كردند و عبدا لله بن عمر، سعد بن ابی وقّاص، محّمد بن 

مسلمه، حّسان بن ثابت، و اسامه بن زید از بیعت رسباز زدند امام  این سخرنانی 

را در مدینه در سال 35 ایراد فرمود.( 

و شام  من  كار  و  نبود،  ناگهانی  و  مطالعه  بی  من  با  مردم  بیعت شام 
برای خود  مرا  و شام  برای خدا می خواهم  را  نیست. من شام  یكسان 

می خواهید. 
داد  به خدا سوگند! كه  كنید.  یاری  برای اصالح خودتان مرا  ای مردم! 
ستمدیده را از ظامل ستمگر بستانم و مهار ستمگر را بگیرم و به آبشخور 

حق وارد سازم، گر چه متایل نداشته باشد!. 
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  خطبه 137  
دربارۀ طلحه و زبیر

)درباره طلحه و زبیر در سال 36 هجری، در آستانه جنگ فرمود:( 

به خدا سوگند! آنان »طلحه و زبیر و پیروانشان« نه منكری در كارهای 
من رساغ دارند كه برابر آن بایستند، و نه میان من و خودشان راه انصاف 
پیمودند. آنها حّقی را می طلبند كه خود ترك كرده اند، و انتقام خونی 
را می خواهند كه خود ریخته اند. اگر من در ریخنت این خون رشیكشان 
را  خون  این  تنها  اگرخودشان  و  دارند،  سهمی  آن  از  نیز  آنها   بودم، 
ریخته اند، باید از خود انتقام بگیرند. اّولین مرحله عدالت، آن كه خود 
را محكوم كنند. هامنا آگاهی و حقیقت بینی، با من همراه است، نه 
حق را از خود پوشیده داشته ام و نه بر من پوشیده بود. هامنا ناكثین 
)اصحاب َجَمل ( گروهی رسكش و ستمگرند، خشم و كینه، و زهر عقرب، 
كه  دارد. درحالی  در دل هایشان وجود  و شبهاتی چون شب ظلامنی، 
حقیقت پدیدار و باطل ریشه كن شده، و زبانش از حركت بر ضّد حق، 
كه  منایم،  آب  از  پُر  برایشان  حوضی  سوگند!  خدا  به  است.  فرومانده 
تنها خود بتوانم آبش را بیرون كشم، به گونه ای كه از آب آن سیراب 
ای  نقشه  )یعنی  ننوشند!.  آب  گودالی  هیچ  از  آن  از  پس  و  برنگردند، 
این خطبه  از  »و قسمتی  باشند.(  نداشته  فرار  راه  آنان طرح كنم كه  برای 
است؛« »شام مردم!« برای بیعت كردن، به سوی من روی آوردید، هامنند 

مادران تازه زاییده كه به طرف بّچه های خود می شتابند. و پیاپی فریاد 
كشیدید، بیعت! بیعت! من دستان خویش را بستم، اّما شام به ارصار آن 
را گشودید، من از دست دراز كردن، رسباز زدم، و شام دستم را كشیدید. 
خدایا! طلحه و زبیر پیوند مرا گسستند، بر من ستم كرده و بیعت مرا 
شكستند، و مردم را برای جنگ با من شوراندند. خدایا! آنچه را بستند 
تو بگشا، و آنچه را محكم رشته اند پایدار مفرما،وآرزوهایی كه برای آن 
تالش می كنند بر باد ده! من پیش از جنگ از آنها خواستم تا بازگردند، 
و تا هنگام آغاز نربد انتظارشان را می كشیدم، لكن آنها به نعمت پشت 

پا زدند و بر سینه عافیت دست رد گذاردند. 
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  خطبه 138  
اشاره به حوادث آینده

)در این خطبه امام  از تحّوالت آینده سخن می گوید.( 

می كند،  وحی  هدایت  تابع  را  خواسته ها   ) »عج«  مهدی  )حرضت  او 
در  قرار می دهند.  تابع هوسهای خویش  را  مردم هدایت  كه  هنگامی 
تحمیل  قرآن  بر  را  خود  گوناگون  نظریه های  تفسیر،  نام  به  كه  حالی 

می كنند، او نظریه ها و اندیشه ها را تابع قرآن می سازد. 
)و از همین خطبه است؛( در آینده، آتش جنگ میان شام افروخته می گردد، و 

چنگ و دندان نشان می دهد. با پستانهایی پُر شیر، كه مكیدن آن شیرین، 
اّما پایانی تلخ و زهرآگین دارد، به سوی شام می آید. آگاه باشید! فردایی 
كه شام را از آن هیچ شناختی نیست، زمامداری حاكمیت پیدامیكند، كه 
غیراز خاندان حكومتهای امروزی است )حرضت مهدی »عج« ( و عاّمل و 
كارگزاران حكومتها را بر اعامل بدشان كیفر خواهد داد. زمین، میوه های 
دِل خود »معادن طال و نقره « را برای او بیرون می ریزد، و كلیدهایش را 
به او می سپارد. او روش عادالنه در حكومت حق را به شام می منایاند، و 
كتاب خدا و سّنت پیامرب  را كه تا آن روز مرتوك ماندند، زنده می كند. 
)و از همین خطبه است؛( گویی او را می بینم كه از شام فریاد برمی آورد، 
چونان شرت خشمگین  و  می كند،  پر  را  كوفه  پیرامون  هایش  پرچم  با  و 
به كوفه یورش می آورد، زمین را با رسهای بریده فرش می كند. دهانش 
 گشاده، گامهایش را سخت و سنگین بر زمین می كوبد، تاخت و تاز او 

بی امان و پایدار و هجوم او سخت و دشوار است. 
به خدا سوگند! شام را در اطراف زمین می پراكند، آن گونه كه اندكی از 
این  باقیامنده رسمه در اطراف چشم. و  باقی خواهد ماند، چونان  شام 
وضع خونبار تداوم یابد تا آن كه عقل از دست رفته عرب باز آید، پس باید 
بر سّنت پیامرب  باقی مانید كه برپاست، و بر آثار رسالت تكیه منایید، 
كه آشكار است. به عهد نزدیكی كه بسته اید وفادار مانید، كه یادگار پیامرب 
 بر آن تكیه دارد، و بدانید این شیطان است كه راه هایش را هموار 

می مناید، تا قدم بر جای قدمهایش نهید و راهش را پی گیرید. 
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  خطبه 139  
هنگام تشکیل شورا

)در سال 23 هجری وقتی در شورای شش نفره تنها با تأیید داماد عثامن»عبدالرحمن « 

به عثامن رأی دادند و حقایق مسلم را نادیده گرفتند، فرمود:( 

از من در پذیرش دعوت حق شتاب نداشت،  مردم! هیچ كس پیش 

و چون من كسی در صله رحم و بخشش فراوان تالش نكرد، پس به 

نه  ای  آینده  دریابید، كه در  مرا  فرا دهید و منطق  سخن من گوش 

برای تصاحب خالفت شمشیرها كشیده شده، و عهد و  چندان دور 

پیامنها شكسته خواهد شد، تا آن كه بعضی از شام پیشوای گمراهان 

و پیرو جاهالن خواهید شد. 

  خطبه 140  
پرهیز دادن از غیبت و بدگویی

)در نهی از عیب جویی مردم ایراد فرمود( 

كسانی كه گناه ندارند و از سالمت دین برخوردارند، رواست كه به 

گناهكاران ترّحم كنند، و شكر این نعمت گزارند، كه شكرگزاری، آنان 

عیب  جو،  عیب  آن  چگونه  و  چرا  بازدارد،  دیگران  جویی  عیب  از  را 

برادر خویش گوید و او را به بالیی كه گرفتار است رسزنش می كند؟. 

آیا به خاطر ندارد كه خدا چگونه او را بخشید و گناهان او را پرده 

پوشی فرمود؟ چگونه دیگری را بر گناهی رسزنش می كند كه هامنند 

آن را مرتكب شده! یا گناه دیگری انجام داده كه از آن بزرگرت است؟ 

و  نكرده  عصیان  بزرگ  گناهان  در  را  خدا  گرچه  سوگند!  خدا  به 

از  بر عیب جویی  او  اّما جرأت  باشد،  گناه كوچك مرتكب شده  تنها 

گفنت عیب كسی  در  بنده خدا،  ای  است.  بزرگرتی  گناه  مردم، خود 

شتاب مكن، شاید خدایش بخشیده باشد، و بر گناهان كوچك خود 

از شام  داده شوی! پس هر كدام  كیفر  آنها  برای  مباش، شاید  ایمن 
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كه به عیب كسی آگاه است، به خاطر آنچه كه از عیب خود می داند، 
باید از عیب جویی دیگران خودداری كند و شكرگزاری از عیوبی كه پاك 

است، او را مشغول دارد از اینكه دیگران را بیازارد.

  خطبه 141  
پرهیز از شنیدن غیبت و شناخت حق و باطل

ای مردم! آن كس كه از برادرش، اطمینان و استقامت در دین و درستی 
راه و رسم را رساغ دارد، باید به گفته مردم درباره او گوش ندهد. آگاه 
باشید! گاهی تیرانداز، تیر افَكَند و تیرها به خطا می رود؛ سخن نیز چنین 
است. درباره كسی چیزی می گویند كه واقعیت ندارد و گفتار باطل تباه 
شدنی است، و خدا شنوا و گواه است. بدانید كه میان حق و باطل جز 

چهار انگشت فاصله نیست. 
)پرسیدند، معنای آن چیست؟ امام  انگشتان خود را میان چشم و گوش گذاشت، 

و فرمود:( باطل آن است كه بگویی »شنیدم« و حق آن است كه بگویی 

»دیدم«. 

  خطبه 142  
شناخت جایگاه بخشش و احسان

)برخی از شارحان نوشتند؛ این خطبه بخشی از خطبه 126 می باشد.( 

برای كسی كه نابجا به ناكسان نیكی كند، بهره ای جز ستایش فرومایگان، 
توصیف رسكشان و ارشار، و سخنان جاهالن بدگفتار ندارد، و اینها نیز تا 
هنگامی كه به آنها بخشش می كند ادامه دارد. دست سخاومتندی ندارد، 

آن كس كه از بخشش در راه خدا بُخل می ورزد!. 
به  ـــد«  ـــای »ب پـــس  بــخــشــیــد،  ــی  ــال م را  او  ـــدا  خ كـــه  كـــس  آن 
خــوب  مــهــامنــی  ســفــره  و  ــد،  ــای من بخشش  خـــود  ــدان  ــشــاون خــوی
را  مستمند  و  بنوازد،  را  رنجدیده  و  كند،  آزاد  اسیر  و   بگسرتاند، 
الهی،  ثواب  درك  برای  و  بپردازد،  را  وامــدار  قرض  و  كند،  مند  بهره 
به  راه  این  در  كه  مشكالتی  و  دیگران،  حقوق  پرداخت  برابر  در 
شده،  یــاد  صفات  آوردن  دســت  به  ــرا  زی باشد،  شكیبا  می رسد  او 
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است آخرت  رسای  فضایل  درك  و  دنیا  بزرگی  و  رشافت   موجب 
»ان شاء الله«. 

  خطبه 143  
آزمایش الهی و طلب باران

)این سخرنانی را در مراسم مناز باران، در شهر كوفه ایراد فرمود.( 

آگاه باشید! زمینی كه شام را بر پشت خود می برد، و آسامنی كه بر 
شام سایه می گسرتاند، فرمانربدار پروردگارند، و بركت آن دو به شام، 
نه از روی دلسوزی یا برای نزدیك شدن به شام، و نه به امید خیری 
است كه از شام دارند، بلكه آن دو، مأمور رساندن منافع شام بوده، 
اوامر خدا را اطاعت كردند، به آنها دستور داده شد كه برای مصالح 

شام قیام كنند و چنین كردند. 
خداوند بندگان خود را كه گناهكارند، با كمبود میوه ها، و جلوگیری از 
نزول بركات، و بسنت َدِر گنجهای خیرات، آزمایش می كند، برای آن كه 
توبه كننده ای بازگردد، و گناهكار، دل از معصیت بكند، و پند گیرنده، 

پند گیرد، و بازدارنده، راه نافرمانی را بر بندگان خدا ببندد. 
فروریخنت  دامئی  وسیله  را  خواسنت  آمرزش  و  استغفار  خدا  هامنا  و 
پروردگار  »از  فرمود:  و  داد،  قرار  آفریدگان  و موجب رحمت  روزی، 
خود آمرزش بخواهید، كه آمرزنده است، بركات خود را از آسامن بر 
شام فرو می بارد، و با بخشش اموال فراوان و فرزندان، شام را یاری 
می گذارد.«  شام  اختیار  در  پرآب  نهرهای  و  ها  باغستان  و  می دهد، 
گناهان  از  و  توبه رود،  استقبال  به  كه  آن كس  بر  پس رحمت خدا 
گردد.  اصالح  فرارسد،  او  مرِگ  كه  آن  از  پیش  و  طلبد،  پوزش  خود 
ناله  شنیدن  از  پس  چادرها  زیر  و  خانه ها،  از  ما  خداوندا!  بار 
بیرون  تو  سوی  به  گرسنه،  كودكان  دلخراش  گریه  و  تشنه  حیواناِت 
امیدواریم،  را  تو  نعمت  و  فضل  و  مشتاق،  را  تو  رحمت  و  آمدیم، 
بر  را  بارانت  خداوندا!  بار  ترسناكیم.  تو  انتقام  و  عذاب  از  و 
را  ما  قحطی  و  خشكسالی  با  و  برمگردان!  مأیوس  را  ما  و  ببار،  ما 
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نابود مفرما، و با اعامل زشتی كه بیخردان ما انجام داده اند، ما را به 
خداوندا!  بار  مهربانها!  مهربانرتین  ای  مگردان.  مبتال  خویش  عذاب 
به سوی تو آمدیم از چیزهایی شكایت كنیم كه بر تو پنهان نیست، 
این هنگامی است كه سختیهای طاقت فرسا ما را بیچاره كرده، و  و 
خشكسالی و قحطی ما را به ستوه آورده، و پیش آمدهای سخت ما 
 را ناتوان ساخته، و فتنه های دشوار كارد به استخوان ما رسانده است. 
بار خداوندا! از تو می خواهیم ما را ناامید برمگردانی، و با اندوه و 
نگرانی به خانه هایامن باز نفرستی، و گناهامنان را به رخامن نكشی، و 

اعامل زشت ما را مقیاس كیفر ما قرار ندهی. 
خداوندا! باران رحمت خود را بر ما ببار، و بركِت خویش را بر ما بگسرتان، 
 و روزی و رحمتت را به ما برسان، و ما را از بارانی سیراب فرما كه سودمند و 
دوباره  شده  خشك  آنچه  و  باشد،  گیاهان  رویاننده  و  كننده  سیراب 
برویاند، و آنچه مرده است زنده گرداند. بارانی كه بسیار پرمنفعت، 
رویاننده گیاهان فراوان، كه تپّه ها و كوه ها را سیراب، و در درّه ها و 
نرخ  و  مناید  پربرگ  را  درختان  رودخانه ها، چونان سیل جاری شود، 

گرانی را پایین آورد. »هامنا تو بر هر چیز كه خواهی توانایی.«

  خطبه 144  
 بعثت پیامربان و ویژگی های اهل بیت

و  داد،  اختصاص  آنان  به  را  وحی  و  برانگیخت  را  پیامربان  خداوند 
پیامربان را ُحّجت خود بر بندگان قرار داد، تا استداللی یا جای عذری 
برای كسی باقی مناند، پس پیامربان انسانها را، با زبان راستگویی به 
پرده  بندگان  درون  از  كه خداوند  باشید!  آگاه  فراخواندند.  راه حق 
برمی گیرد، نه آن كه بر ارسار پوشیده آنان آگاه نیست، و بر آنچه در 
سینه ها نهفته دارند بی خرب است، »بلكه خواست آنان را آزمایش كند، 
تا كدام یك، اعامل نیكو انجام می دهد.« و پاداش، برابر نیكوكاری و 

كیفِر مكافات در خور بدیها باشد. 
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كجا هستند كسانی كه پنداشتند، دانایاِن علِم قرآن، آنان می باشند نه ما؟ 
كه این اّدعا را بر اساس دروغ و ستمكاری بر ضّد ما روا داشتند. خدا 
ما )اهل بیت پیامرب  ( را باال آورد و آنان را پست و خوار كرد، به 
ما عطا فرمود و آنها را محروم ساخت، ما را در حریم نعمتهای خویش 
داخل و آنان را خارج كرد، كه راه هدایت را با راهنامیی ما می پویند، و 
روشنی دل های كور را از ما می جویند. هامنا امامان )دوازده گانه( همه 
از قریش بوده كه درخت آن را در خاندان بنی هاشم كاشته اند. مقام 
زمامداری،  مّدعیاِن  دیگر  و  نیست،  دیگران  خور  در  امامت  و  والیت 

شایستگی آن را ندارند. 
گمراهان، دنیای زودگذر را برگزیدند، و آخرِت جاویدان را رها كردند. 
چشمه زالل را گذاشتند و از آب تیره و ناگوار نوشیدند. گویا فاسِق آنها 
)عبدامللك مروان( را می نگرم كه با منكر و زشتیها یار است و با آن اُنس 
گرفته و همنشین می گردد، تا آن كه موی رسش در گناهان سفید گشته 
و ُخلق و خوی او رنگ گناه و منكر گیرد. در چنین حالی، كف بر لب 
 به مردم یورش آورد، چونان موج خروشانی كه از غرق كردن هر چیزی 
بی پروا باشد، یا شعله ای كه تر و خشك را بسوزاند و همه چیز را خاكسرت 
كجایـند  و  از چراغ هدایت!؟  روشنی خواه  های  عقل  كجایند  گرداند!. 
چشمهای دوخته شده بر نشانه های پرهیزگاری!؟ كجایند دل های به خدا 
پیش كش شده و در اطاعت خدا پیامن بسته!؟ افسوس كه دنیاپرستان 
بر متاع پست دنیا هجوم آوردند، و برای به دست آوردن حرام یورش 
آورده یكدیگر را پس زدند. نشانه بهشت و جهّنم برای آنان برافراشته، 
اّما از بهشت روی گردان و با كرداِر زشِت خود به طرف آتش روی آوردند، 
پروردگارشان آنان را فراخواند، اّما پشت كرده، فرار كردند، و شیطان آنان 

را دعوت كرد، پذیرفته، به سوی او شتابان حركت كردند.

  خطبه 145  
دنیا شناسی و نکوهش بدعتها

هر  در  كه  هستید،  مرگ  تیرهای  هدف  دنیا  این  در  شام  مردم!  ای 
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جرعه ای، اندوهی گلوگیر، و در هر لقمه ای استخوان شكسته ای قرار 
دارد؛ در دنیا به نعمتی منی رسید جز با از دست دادن نعمتی دیگر، 
از  روز  یك  ویرانی  به  مگر  منی گذرد،  ای  سالخورده  عمِر  از  روزی  و 
مهلتی كه دارد، و بر خوردنی او چیزی افزوده منی شود، مگر به نابود 
شدن روزی تعیین شده، و اثری از او زنده منی شود، مگر به نابودی 
اثر دیگر، و چیزی برای او تازه و نو منی شود مگر به كهنه شدن چیز 
دیگر، و چیز جدیدی از او منی روید، مگر به درو شدن چیزی دیگر. 
ریشه هایی رفتند كه ما شاخه های آن می باشیم، چگونه شاخه ها بدون 

ریشه ها برقرار می مانند؟. 
گردد؛  ترك  سّنتی  كه  آن  مگر  منی شود،  ایجاد  دین  در  بدعتی  هیچ 
پس، از بدعتها بپرهیزید، و با راه راست و جاّده آشكار حق باشید، 
بر آن گذشته و درستی آن  ُسّنتی است كه سالیانی  نیكوترین كارها 
ثابت شده باشد، و بدترین كارها آنچه كه تازه پیدا شده و آینده آن 

روشن نیست. 

  خطبه 146  
علل پیروزی اسالم

حرضت  كند؟  رشكت  ایران  جنگ  در  آیا  كه  كرد،  مشورت    امیراملؤمنین  با  )ُعَمر 

پاسخ داد:( پیروزی و شكست اسالم، به فراوانی و كمی طرفداران آن 

نبود، اسالم دین خداست كه آن را پیروز ساخت، و سپاه اوست كه 
هر  در  برسد،  باید  كه  آنجا  تا  رسید  و  فرمود،  یاری  و  آماده  را  آن 
امیدواریم  پروردگار خود  بر وعده  ما  و  كرد،  بود طلوع  جا كه الزم 
خواهد  یاری  را  خـود  سپاه  و  می كند،  وفا  خود  وعده  بـه  او  كـه 
كرد. جایگاه رهرب چونان ریسامنی محكم است كه ُمهره ها را متّحد 
بُگسلد، مهره ها  از هم  این رشته  اگر  پیوند می دهد.  به هم  ساخته 
پراكنده و هر كدام به سویی خواهند افتاد، و سپس هرگز جمع آوری 
با نعمت  اّما  اندك،  از نظر تعداد  امروز، گرچه  َعرَب،  نخواهند شد. 
چونان  قدرمتندند.  و  عزیز  هامهنگی  و  اتّحاد  با  و  فراوانند،  اسالم 
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را  با كمك مردم، جنگ  و  به گردش درآور،  را  آسیاب، جامعه  محور 

اداره كن، زیرا اگر تو از این رسزمین بیرون شوی، مخالفان عرب از هر 

سو تو را رها كرده و پیامن می شكنند، چنان كه حفظ مرزهای داخل 

كه پشت رس می گذاری، مهمرت از آن باشد كه در پیش روی خواهی 

داشت. هامنا، َعَجم اگر تو را در نربد بنگرند، گویند این ریشه عرب 

است، اگر آن را بریدید آسوده می گردید، و همین فكر سبب فشار و 

تهاجامِت پیاپی آنان می شود و طمع ایشان در تو بیشرت گردد. اینكه 

ناخشنودی  كنند،  پیكار  با مسلامنان  تا  اند  افتاده  راه  به  آنان  گفتی، 

خدا از تو بیشرت، و خدا در دگرگون ساخنت آنچه كه دوست ندارند، 

تواناتر است. اّما آنچه از فراوانی دشمن گفتی، ما در جنگهای گذشته 

مبارزه  خدا  كمك  و  یاری  با  بلكه  منی جنگیدیم،  رسباز  فراوانی  با 

می كردیم.

  خطبه 147  
 قرآن و اهل بیت ،  دربارۀ پیامرب

تا بندگان خود را   را به حق برانگیخت،  خداوند حرضت محمد 

راهنامیی  پرستش خود  به  بخشیده،  رهایی  بُتها  دروغین  پرستش  از 

كند، و آنان را از پیروی شیطان نجات داده به اطاعت خود كشاند. 

تا  فرمود،  استوار  را  اساسش  و  كرد  آشكار  را  آن  معنی  كه  قرآنی  با 

بندگان عظمت و بزرگی خدا را بدانند كه منی دانستند، و به پروردگار، 

پس  را  او  و  كردند،  اعرتاف  طوالنی  انكارهای  از  پس  كنند.  اعرتاف 

از آن كه نسبت به خدا آشنایی نداشتند، به درستی بشناسند. پس، 

خدای سبحان در كتاب خود بی آن كه او را بنگرند خود را به بندگان 

شناساند، و قدرت خود را به همه منایاند، و از قهر خود ترساند، و 

اینكه چگونه با كیفرها ملّتی را كه باید نابود كند از میان برداشت و 

آنان را چگونه با داس انتقام درو كرد. 
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هامنا، پس از من، روزگاری بر شام فرا خواهد رسید كه چیزی پنهان تر 
  از حق، و آشكارتراز باطل،و فراوان تر از دروِغ به خدا و پیامربش 
نباشد. و نزد مردِم آن زمان، كاالیی زیامنندتر از قرآن نیست، اگر آن 
یافت  قرآن  از  پرسودتر  متاعی  و  كنند،  تفسیر  و  بخوانند  درست  را 
منی شود، آنگاه كه آن را تحریف كنند و معانی دلخواه خود را رواج 
دهند. در شهرها چیزی ناشناخته تر از معروف، و شناخته تر از منكر 

نیست. 
حامالن قرآن، آن را واگذاشته و حافظان قرآن، آن را فراموش می كنند، 
پس در آن روز قرآن و پیروانش از میان مردم رانده و مهجور می گردند، 
و هر دو غریبانه در یك راِه ناشناخته رسگردانند، و پنـاهگاهی میان 
مردم ندارند. پس قـرآن و پیـروانش در میان مردمند، اّما گویا حضور 
ندارند؛ با مردمند، ولی از آنها بریده اند، زیرا گمراهی و هدایت هرگز 
هامهنگ نشوند گر چه كنار یكدیگر قرار گیرند. مردم در آن روز، در 
جدایی و تفرقه هم داستان، و در اتّحاد و یگانگی پراكنده اند، گویی آنان 
پیشوای قرآن بوده و قرآن پیشوای آنان نیست. پس، از قرآن جز نامی 
نزدشان باقی مناند، و آنان جز خطّی را از قرآن نشناسند، و در گذشته 
نیكوكاران را كیفر داده، و سخن راست آنان را بر خدا دروغ پنداشتند، 
و كار نیكشان را پاداش بد دادند. و هامنا، آنان كه پیش از شام زندگی 
نابود  اََجلها،  می كردند، به خاطر آرزوهای دراز، و پنهان بودن زمان 
گردیدند، تا ناگهان مرِگ وعده داده شده بر رسشان فرود آمد، مرگی 
 كه عذرها را نپذیرد، و درهای باز توبه را ببندد، و حوادث سخت و 

مجازات های پس از ُمردن را به همراه آورد. 
و  یابد،  توفیق  طلبد،  خیرخواهی  خــدا  از  كس  هر  ــردم!  م ای 
راست  به  دهد  قــرار  خود  راهنامی  را  خدا  سخنان  كه  كس  آن 
در  خــدا  همسایه  هامنا  پس  شــد.  خواهد  هدایت  راه،  ترین 
را  خــدا  عظمت  كه  كس  آن  اســت.  ترسان  خــدا  دشمن  و  ــان،  اَم
بلندی  پس  دهــد،  جلوه  بــزرگ  را  خود  نیست  ســزاوار  می شناسد 
كه  است  این  در  می دانند،  را  پروردگار  بزرگی  كه  كسانی  ارزِش 



153

خطبه ها  ) 148 (

چه  خدا  قدرِت  می دانند  كه  آنان  سالمت  و  كنند،  فروتنی  او  برابر 

پس،  باشند.  تسلیم  فرمانش  برابر  كه  است  این  در  می باشد،  اندازه 

یا  گرفته،  فرِد»گَر«  از  تندرست  انساِن  گریز  چونان  نگریزید،  ازحق 

انسان سامل از بیامر، 

و بدانید كه هیچ گاه حق را نخواهید شناخت جز آن كه ترك كننده 

آن را بشناسید! هرگز به پیامن قرآن وفادار نخواهید بود، مگر آن كه 

پیامن شكنان را بشناسید، و هرگز به قرآن چنگ منی زنید، مگر آن كه 

رها كننده آن را شناسایی كنید. پس رستگاری را از اهل آن جستجو 

 رمِز حیاِت دانش، و راِز مرِگ جهل و  كنید، كه اهل بیت پیامرب 

نادانی هستند. آنان كه حكمتشان شام را از دانش آنان، و سكوتشان 

از منطق آنان، و ظاهرشان از باطنشان، اطاّلع می دهد. نه با دین خدا 

مخالفتی دارند، و نه در آن اختالف می كنند، دین در میان آنان گواهی 

صادق، و ساكتی سخنگوست. 

  خطبه 148  
دربارۀ مردم برصه و طلحه و زبیر

)این خطبه درباره شهر برصه و مردمش و طلحه و زبیر ایراد شد.( 

هر كدام از طلحه و زبیر، امیدوار است كه حكومت را به دست آورد، 

 و دیده به آن دوخته و رفیق خود را به حساب منی آورد. آن دو، نه 

رشته ای الهی را چنگ زدند و نه با وسیله ای به خدا روی آوردند. هر 

كدام بار كینه رفیق خود را بر دوش می كشد، كه به زودی پرده از روی 

آن كنار خواهد رفت. به خدا سوگند! اگر به آنچه می خواهند برسند، 

این، جاِن آن را می گیردو آن، این را از پای در می آورد. هم اكنون گروهی 

حسابگر  خداجویان  پس  )ناكثین(  اند  پاخاسته  به  نافرمان  و  رسكش 

كجایند؟ سّنت پیامرب  برایشان بیان گردید و اخبار امروز را به آنان 

گفته اند، در حالی كه برای هر گمراهی علّتی و برای هر عهد شكنی 
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كه صدای  نیستم  آن كس  من  خدا!  به  دارد. سوگند  وجود  ای  بهانه 
گریه، و بر رس وسینه زدن برای مرده، و ندای فرشته مرگ را بشنود، 

و عربت نگیرد. 

  خطبه 149  
وصایای آن حرضت قبل از شهادت
)در بیسـتم رمضـان سـال 40 هجـری، قبـل از شهـادت فرمـود:( 

ای مردم! هر كس از مرگ بگریزد، به هنگام فرار آن را خواهد دید. 
اَجل رسآمد زندگی، و فرار از مرگ رسیدن به آن است. چه روزگارانی 
كه در پی گشودن راز نهفته اش بودم، اّما خواست خداوند جز پنهان 
وصیت  اّما  است.  پنهان  علمی  این،  كه  هیهات!  نبود.  آن  ماندن 
نسبت  ندهید،و  قرار  خدا  رشیك  را  چیزی  خدا،آنكه  به  نسبت  من 
نكنید.این  ضایع  را  او  و رشیعت  كه،سّنت  است  این    پیامرب  به 
دوستون محكم را بر پادارید، و این دو چراغ را فروزان نگهدارید و 
نخواهید داشت،  اید، رسزنشی  از حق منحرف نشده  كه  زمان  آن  تا 
و  گردیده،  تعیین  ای  وظیفه  او  توانایی  اندازه  به  كس  هر  برای  كه 
زیرا:  است  شده  داده  تخفیف  نادان  و  جاهل  افراد  به  نسبت 
پروردگار، رحیم و دین، استوار و پیشوا، آگاه است. من دیروز رهرب 
از شام جدا  شام بودم و امروز مایه پند و عربت شام هستم،و فردا 
این  در  و  رضبت  این  از  اگر  بیامرزد.  مرا  و  شام  خدا  شد،  خواهم 
لغزش گاه نجات یابم، كه حرفی نیست، اّما اگر گامها بلغزد و از این 
مسیِر  درختان،  شاخسار  سایه  در  دیگران  چون  نیز  ما  بروم،  جهان 
وزِش باد و باران و زیِر سایه ابرهای مرتاكم آسامن پراكنده می شویم، 
شام  همسایگان  از  من  شد.  خواهد  نابود  زمین  روی  در  آثارمان  و 
جز  من  از  زودی  به  و  زیستم،  شام  كنار  در  روزی  چند  كه  بودم، 
جسدی بی روح و ساكن، پس از آن همه تالش، و خاموش، پس از آن 
باید سكوت من، و بی حركتی  باقی نخواهد ماند. پس  همه گفتار، 
دست و پا و چشمها و اندام من، مایه پند و اندرز شام گردد، كه از 
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و  وداع  است.  انگیزتر  عربت  مؤثّری  سخن  هر  از  و  رسایی  منطق  هر 
مالقات  آماده  كه  است  كسی  جدایی  چونان  شام  با  من  خداحافظی 
پروردگار است، فردا ارزش ایام زندگی مرا خواهید فهمید، و راز درونم را 
خواهید دانست. پس از آن كه جای مرا خالی دیدید و دیگری بر جای 

من نشست، مرا خواهید شناخت. 

  خطبه 150  
اشاره به حوادث سخت آینده

)در این خطبه، به حوادث سخت آینده اشاره دارد. ( 

به راه های چپ و راست رفتند، و راه ضاللت و گمراهی پیمودند، و راه 
روشن هدایت را گذاشتند. پس درباره آنچه كه باید باشد شتاب نكنید،و 
آنچه را كه در آینده باید بیاید دیر مشامرید. چه بسا كسی برای رسیدن به 
چیزی شتاب می كند، اّما وقتی به آن رسید دوست دارد كه ای كاش آن را 
منی دید، و چه نزدیك است امروِز ما به فردایی كه سپیده آن آشكار شد. ای 
مردم! اینك ما در آستانه تحّقق وعده های داده شده، و نزدیكی طلوع آن 
چیزهایی كه بر شام پوشیده و ابهام آمیز است، قرار داریم. بدانید، آن كس 
از ما )حرضت مهدی »عج«( كه فتنه های آینده را دریابد، با چراغی روشنگر 
 درآن گام می نهد،و بر هامن سیره و روش پیامرب  وامامان  رفتار 
می كند تا گره ها را بگشاید، بردگان و ملّتهای اسیررا آزاد سازد.جمعیتهای 
گمراه و ستمگر را پراكنده و حق جویان پراكنده را جمع آوری می كند. 
»حرضت مهدی )عج( « سال های طوالنی در پنهانی از مردم به رس می برد، 
آن چنان كه اثر شناسان، اثر قدمش را منی شناسند، گر چه در یافنت اثر 
و نشانه ها تالش فراوان كنند. سپس گروهی برای درهم كوبیدن فتنه ها 
آماده می گردند، و چونان شمشیرها صیقل می خورند. دیده هاشان با قرآن 
روشنایی گیرد، و در گوشهاشان تفسیر قرآن طنین افكند، و در صبحگاهان 

و شامگاهان جامهای حكمت رسمی كشند. 
روزگار آنان به طول انجامید تا رسوایی آنها به نهایت رسید، و خود را 
سزاوار بالی زمانه گرداندند، و چون پایان مّدت آنها نزدیك شد، گروهی 
در فتنه ها آسودند و گروهی دست به حمله و پیكار با فسادگران زدند و 
با شكیبایی كه داشتند بر خدا مّنت ننهادند، و جان دادن در راه خدا را 
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بزرگ نشمردند، تا آنجا كه اراده الهی به پایان دوران جاهلیت موافق 
شمشیر  رابر  خود  بینشهای  و  كشیدند،  خدا  راه  در  شمشیرها  شد. 
دهنده  پند  فرمان  و  پذیرفتند،  را  پروردگار خود  و طاعت  نشاندند، 
خدا،  كه  آن  تا  زیستند  رسبلندی  و  پیروزی  در  و  شنیدند،  را  خود 
پیامربش را نزد خود برد، )افسوس( كه گروهی به گذشته جاهلی خود 
به  و  رسیدند،  گمراهی  به  گوناگون  راه های  پیمودن  با  و  بازگشتند، 
دوستان منحرف خود پیوستند و از دوستی با مؤمنان بریدند كه به 
آن امر شده بودند، و بنیان اسالمی را تغییر داده در جای دیگری بنا 
نهادند. آنان كانون هر خطا و گناه، و پناهگاه هر فتنه جو شدند، كه 
رسانجام در رسگردانی فرو رفته، و در غفلت و مستی به روش و آیین 
فرعونیان درآمدند، یا از همه بریده و دل به دنیا بستند، و یا پیوند 

خود را با دین گسستند. 

  خطبه 151  
رهنمودهایی برای مقابله با فتنه ها

خدای را می ستایم، و در راندن شیطان، و دور ساخنت و نجات پیدا 
كردن از دامها و فریبهای آن، از خدا یاری می طلبم و گواهی می دهم 
كه جز خدای یگانه معبودی نیست، و شهادت می دهم كه حرضت 
محمد  بنده و فرستاده برگزیده و انتخاب شده اوست، كه درفضل 
و برتری، همتایی ندارد و هرگز فقدان او جربان نگردد. شهرهایی به 
 وجود او روشن گشت، پس از آن كه گمراهی وحشتناكی همه جا را 
فرا گرفته بود؛ و جهل و نادانی بر اندیشه ها غالب و قساوت و سنگدلی 
بر دلها مسلّط بود، و مردم حرام را حالل می شمردند،و دانشمندان 
را تحقیر می كردند، و جدای از دین الهی زندگی كرده و در حال كفر 
و بی دینی جان می سپردند. شام ای عربها، هدف تیرهای بال هستید، 
های  سختی  از  و  بپرهیزید،  نعمت  های  مستی  از  است.  نزدیك   كه 
پیچیده،  درهم  فتنه های  در  و  بگریزید،  و  برتسید  الهی  عذاب 
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به هنگام پیدایش نوزاد فتنه ها و آشكار شدن باطن آنها، و برقرار شدن 
قطب و مدار آسیای آن، با آگاهی قدم بردارید. فتنه هایی كه از رهگذرهای 
ناپیدا آشكار گردد، و به زشتی و رسوایی گراید، آغازش چون دوران جوانی 
پر قدرت و زیبا، و آثارش چون آثار باقیامنده بر سنگهای سخت، زشت و 
دیرپاست، كه ستمكاران آن را با عهدی كه با یكدیگر دارند، به ارث می برند. 
اّولین  به  اقتدا كننده  آنان پیشوای آخرین، و آخرین گمراهان،  نخستین 
می باشند. آنان در به دست آوردن دنیای پَست بر هم سبقت می گیرند، 
و چونان سگهای گرسنه، این مردار را از دست یكدیگر می ربایند. طولی 
منی كشد كه پیرو از رهرب، و رهرب از پیرو، بیزاری می جوید، و با بغض و 
كینه از هم جدا می شوند، و به هنگام مالقات، همدیگر را نفرین می كنند. 
سپس فتنه ای رس برآَورَد كه سخت لرزاننده، درهم كوبنده و نابود كننده 
است، كه قلبهایی پس از استواری می لغزند، و مردانی پس از درستی و 
سالمت، گمراه می گردند، و افكار و اندیشه ها به هنگام هجوم این فتنه ها 
پراكنده، و عقاید پس از آشكار شدنشان به شّك و تردید دچار می گردد. آن 
كس كه به مقابله با فتنه ها برخیزد كمرش را می شكند، و كسی كه در فرو 
نشاندن آن تالش می كند، او را در هم می كوبد. در این میان، فتنه جویان 
آیین  و  رشته های سعادت  و  می گیرند،  گاز  را  یكدیگر  گورِخران،   چونان 
محكم شده شان لرزان می گردد، و حقیقت امر پنهان می ماند. حكمت و 
دانش كاهش می یابد، ستمگران به سخن می آیند، و بیابان نشینها را در 
هم می كوبند و با سینه مركب های ستم، آنها را خرد می منایند. تكروان، 
در غبار آن فتنه ها نابود می گردند و سواراِن با قدرت در آن به هالكت 
را  تازه  خونهای  و  می شود،  وارد  خواسته ها  تلخی  با  فتنه ها،  می رسند. 
می دوشد، نشانه های دین را خراب، و یقین را از بین می برد. فتنه هایی كه 
افراد زیرك از آن بگریزند، و افراد پلید در تدبیر آن بكوشند. آن فتنه ها پر 
رعد و برق و پر زحمت است، در آن پیوندهای خویشاوندی قطع شده، 
و از اسالم جدا می گردند. فتنه ها چنان ویرانگرند كه تندرست ها بیامر، 
و مسكن گزیدگان كوچ می كنند، در آن میان، كشته ای است كه خونش 
با سوگندها آنان را  أمانند،  افراد ترسویی كه طالب  به رایگان ریخته، و 
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فریب می دهند، و با تظاهر به ایامن آنها را گمراه می كنند. پس سعی 

را كه  نباشید، و آنچه  كنید كه شام پرچم فتنه ها و نشانه های بدعتها 

پیوند اّمت اسالمی بدان استوار، و پایه های طاعت بر آن پایدار است، 

برخود الزم شامرید، و بر خدا، ستمدیده وارد شویدنه ستمگر؛ و از گرفتار 

شدن به دامهای شیطان، و قرار گرفنت در وادی دشمنی ها بپرهیزید، و 

برابر دیدگان خداوندی  لقمه های حرام به شكم خود راه ندهید. شام 

قرار دارید كه گناهان را حرام كرد و راه اطاعت و بندگی را آسان فرمود. 

  خطبه 152  
شناخت صفات خدا و ویژگی های اهل بیت  و قرآن

)نوشته اند كه این سخرنانی را در روزهای اّول خالفت در سال 35 هجری، در مدینه 

ایراد فرمود.( 

راهنامیی  خود  هستی  بر  بندگان،  آفرینش  با  كه  را  خداوندی  ستایش 

فرمود، و آفرینش پدیده های نو، بر اَزَلی بودن او گواه است، و شباهت 

داشنت مخلوقات به یكدیگر دلیل است كه او همتایی ندارد. حواس برشی 

ذات او را درك منی كند، و پوشش ها او را پنهان منی سازد، زیرا سازنده و 

ساخته شده، فرا گیرنده و فرا گرفته، پروردگار و پرورده، یكسان نیستند. 

یگانه است نه از روی عدد، آفریننده است نه با حركت و تحّمل رنج، 

شنواست بدون وسیله شنوایی، و بیناست بی آن كه چشم گشاید و بر هم 

نهد. در همه جا حارض است نه آن كه با چیزی متاس گیرد، و از همه چیز 

جداست، نه اینكه فاصله بین او و موجودات باشد. آشكار است نه با 

مشاهده چشم، پنهان است نه به خاطر كوچكی و ظرافت، از موجودات 

جداست كه بر آنها چیره و تواناست، و هر چیزی جز او برابرش خاضع 

و بازگشت آن به سوی خداست. آن كه خدا را وصف كند، محدودش 

كرده، و آن كه محدودش كند، او را به شامرش آورده، و آن كه خدا را به 

شامرش آورد، ازلیِّت او را باطل كرده است، و كسی كه بگوید:خدا چگونه 

است؟ او را توصیف كرده، و هر كه بگوید: خدا كجاست؟ مكان برای او 
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قائل شده است. خدا عامل بود آنگاه كه معلومی وجود نداشت، پرورنده بود آنگاه 
كه پدیده ای نبود، و توانا بود آنگاه كه توانایی نبود. هامنا طلوع كننده ای آشكار 
شد، و درخشنده ای درخشید و آشكار شونده ای آشكار گردید، و آن كه از جاّده 
حق منحرف شد، به راه راست بازگشت، خداوند گروهی را به گروهی تبدیل، 
و روزی را برابر روزی قرار داد، و ما چونان مانده در خشكساالن كه در انتظار 
بارانند، انتظار چنین روزی را می كشیدیم. هامنا امامان دین ، از طرف خدا، 
تدبیركنندگان امور مردم، و كارگزاران آگاه بندگانند. كسی به بهشت منی رود جز 
آن كه آنان را شناخته، و آنان او را بشناسند، و كسی در جهّنم رسنگون نگردد، 

جز آن كه منكر آنان باشد و امامان دین هم وی را نپذیرند. 
هامنا خدای متعال شام را به اسالم اختصاص داد و برای اسالم برگزید، زیرا 
اسالم نامی از سالمت است، و فراهم كننده كرامت جامعه می باشد، راِه 
روشِن آن را خدا برگزید، و حّجتهای آن را روشن گردانید. قرآن ظاهرش 
 علم، و باطنش حكمت است، نوآوری های آن پایان نگیرد و شگفتی هایش 
گیاه  پُر  های  رسزمین  چونان  خیرات،  و  بركات  قرآن،  در  منی شود.  متام 
در اّول بهاران فراوان است، و چراغ های روشنی بخش تاریكی ها فراوان 
 دارد، كه َدِر نیكی ها جز با كلیدهای قرآن باز نشود، و تاریكی ها را جز با 
چراغ های آن روشنایی منی توان بخشید. مرزهایش محفوظ و چراگاه هایش 
را خود نگهبان است. هر درمان خواهی را درمان، و هر بی نیازی را در 

طلب، كافی است. 

  خطبه 153  
وصف گمراهان

)در سال 36 هجری در مدینه، وقتی مردم را برای جنگ با شورشیان برصه آماده می كرد، 
ایراد فرمود.( 

چند روز از طرف خدا به گمراه، مهلت داده شد، و او با غافالن و بیخربان در 
راه هالكت قدم می نهد، و متام روزها را با گناهكاران سپری می كند، بی آن 
كه از راهی برود تا به حق رسد و یا پیشوایی برگزیند كه راهنامی او باشد. 
و تا آن زمان كه خداوند كیفر گناهان را می مناید، و آنان را از پرده غفلت 
بیرون می آورد، به استقبال چیزی می روند كه بدان پشت كرده بودند )یعنی 
آخرت(، و پشت می كنند بدانچه روی آورده بودند )یعنی دنیا( . پس نه از آنچه 
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آنچه حاجت  از  نه  و  بردند،  رسیدند سودی  بدان  و  می كردند  آرزو 
خویش بدان روا كردند بهره ای به دست آوردند، من، شام و خود را از 
این گونه غفلت زدگی می ترسانم. هركس باید از كار خویش بهره گیرد، 
و انسان بینا كسی است كه به درستی شنید و اندیشه كرد، پس به 
درستی نگریست و آگاه شد، و از عربتها پند گرفت، سپس راه روشنی 
را پیمود، و از افتادن در پرتگاه ها، و گُم شدن در كوره راه ها، دوری 
تا عدالت را پاس دارد و برای گمراهان جای اعرتاض  كرد، و كوشید 
باقی نگذارد، كه در حق سخت گیری كند، یا در سخن حق تحریف روا 

دارد، یا در گفنت سخن راست برتسد. 
از  و  شو،  بیدار  غفلت  خواب  از  و  شنونده!  ای  باش  به هوش  پس 
رسیده  تو  بر    پیامرب  زبان  از  آنچه  در  و  كن،  كم  خود  شتاب 
وجود  فراری  راه  و  می باشی  آن  انجام  به  ناچار  كه  كن،  اندیشه 
منی بندد  كار  به  را    پیامرب  رهنمودهای  كسیكه  با  ندارد.و 
برای  آنچه  با  را  او  و  كن  مخالفت  دارد  متایل  دیگری  جانب  به  و 
تكرّب  مركب  از  و  واگذار،  را  فروشی  فخر  كن.  رها  پسندیده   خود 
فرود  آی. به یاد قرب باش كه گذرگاه تو به سوی عامل آخرت است، كه 
هامنگونه به دیگران پاداش دادی به تو پاداش می دهند، و آن گونه 
كه كاشتی، درو می كنی؛ آنچه امروز، پیش می فرستی، فردا بر آن وارد 
می شوی، پس برای خود در رسای آخرت جایی آماده كن، و چیزی پیش 
فرست. ای شنونده! هشدار، هشدار، ای غفلت زده! بكوش، بكوش! 

»هیچ كس جز خدای آگاه تو را با خرب منی سازد.«
از واجبات قطعی خدا در قرآن حكیم كه بر آن پاداش و كیفر می دهد، و 
به خاطر آن خشنود شده یا خشم می گیرد، این است كه اگر انسان یكی 
از صفات ناپسند را داشته و بدون توبه خدا را مالقات كند، هر چند خود 
را به زحمت اندازد، یا عملش را خالص گرداند فایده ای نخواهد داشت. 
و آن صفات ناپسند این است كه رشیكی برای خداوند در عبادات واجب 
برگزیند، یا خشم خویش را با كُشنت بی گناهی فرونشاند، یا بر بی گناهی 
خاطر  به  یا  كند،  جویی  عیب  داده  انجام  دیگری  كه  كاری  خاطر  به 
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حاجتی كه به مردم دارد، بدعتی در دین خدا بگذارد، یا با مردم به دو چهره 

مالقات كند، و یا در میان آنان با دو زبان سخن بگوید. در آنچه گفتم نیك 

بیندیش، كه هر مثال را هامنند فراوان است. هامنا متام حیوانات در تالش 

 برای پُر كردن شكمند، و درندگان در پی تجاوز كردن به دیگران، و زنان 
اّما  است،  آن  زندگی و فسادانگیزی در  آرایش  ایامن، متام هّمتشان  بی 

مؤمنان فروتنند. هامنا مؤمنان مهربانند، هامنا مؤمنان از آینده ترسانند. 

  خطبه 154  
 فضائل اهل بیت

)برخی از شارحان گفتند: این سخرنانی در شهر مدینه ایراد شد.( 

را  آن  بلندی  و  پستی  و  می نگرد،  را  كار  رسانجام  دل  چشم  با  عاقل 

تشخیص می دهد. دعوت كننده حق، )پیامرب»«( دعوت خویش را 

به پایان رسانید، و رهرب اّمت به رسپرستی قیام كرد، پس دعوت كننده 

 حق را پاسخ دهید و از رهربتان اطاعت كنید. گروهی در دریای فتنه ها 

فرو رفته، بدعت را پذیرفته، و سّنتهای پسندیده را ترك كردند؛ مؤمنان 

كناره گیری كرده و گمراهان و دروغگویان به سخن آمدند. مردم! ما اهل 

بیت پیامرب  چونان پیراهن تن او، و یاران راستین او، و خزانه داران 

علوم و معارف وحی، و َدرهای ورود به آن معارف، می باشیم، كه جز 

از َدر، هیچ كس به خانه ها وارد نخواهد شد، و هركس از غیر َدر وارد 

شود، دزد نامیده می شود.

آنان  شد،  نازل  قرآن  كریمه  آیات    پیامرب  بیت  اهل  مردم!درباره 

گنجینه های علوم خداوند رحامنند، اگر سخن گویند، راست گویند، و اگر 

سكوت كنند بر آنان پیشی نجویند. پس باید امام و راهنامی مردم به مردم 

راست بگوید، و راه خرد پیامید و از فرزندان آخرت باشد كه از آنجا آمده 

و بدانجا خواهد رفت. پس آن كه با چشم دل بنگرد، و با دیده درون 

كار كند، آغاز كارش آن است كه بیندیشد؛ آیا عمل او به سود اواست یا 

زیان او؟ اگربه سود است ادامه دهد، و اگر زیانبار است توقّف كند، زیرا 
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عمل كننده بدون آگاهی چون رونده ای است كه بیراهه می رود، پس 
از روی  كننده  از هدفش دورتر می ماند، و عمل  كند  هر چه شتاب 
آگاهی، چون رونده ای بر راه راست است، پس بیننده باید به درستی 
هر  كه  بدان  و  گرا؟.  واپس  یا  است  مستقیم  راه  رونده  آیا  بنگرد، 
ظاهری باطنی متناسب با خود دارد، آنچه ظاهرش پاكیزه، باطن آن 
نیز پاك و پاكیزه است، و آنچه ظاهرش پلید، باطن آن نیز پلید است، 
و پیامرب راستگو  فرمود: »هامنا خداوند بنده ای را دوست دارد، 
اّما كردار او را دشمن، و كردار بنده ای را دوست می دارد اّما شخص 

او را دوست ندارد«. 
نیاز  بی  از آب  ای  روینده  دارد، و هر  باش! هر عملی رویشی  آگاه 
نیست، و آبهـا نیز گونـاگون می باشند. پس هـر درختی كـه آبیاری اش 
به انـدازه و نیكو بـاشد، شاخ و برگش نیكو و میوه اش شیرین است، و 
آنچه آبیاری اش پاكیزه نباشد، درختش عیب دار و میوه اش تلخ است. 

  خطبه 155  
شگفتی های آفرینش خّفاش

)در این خطبه شگفتیهای آفرینش خّفاش را بیان می فرماید.( 

ستایش خداوندی را سزاست كه متامی صفتها از بیاِن حقیقِت ذاتش 
درمانده، و بزرگی او عقلها را طرد كرده است، چنان كه راهی برای 

رسیدن به نهایِت ملكوتش نیابد. 
از آن است كه دیده ها  او خدای حّق و آشكار، سزاوارتر و آشكارتر 
هامنندی  تا  كنند،  تعیین  حّدی  او  برای  منی توانند  عقلها  می نگرند. 
ای  اندازه  او  برای  منی توانند  اوهام  و  اندیشه ها  و  باشد،  داشته 
را  پدیده ها  شود.  پنداشته  صورتی  و  شكل  در  تا  كنند  مشّخص 
یا  و  مناید  مشورت  مشاوری  با  یا  باشد  موجود  ای  منونه  كه  آن  بی 
آن  خلقت  او  فرمان  با  پس  آفرید.  بگیرد  مدد  و  كمك  قدرتی  از 
داد  مثبت  پاسخ  و  پذیرفت  را  پروردگار  اطاعت  و  رسید  كامل  به 
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و به خدمت شتافت، و گردن به فرمان او نهاد و رسپیچی نكرد. 
از زیباییهای صنعت پروردگاری، و شگفتیهای آفرینش او، هامن ارسار 
پیچیده حكیامنه در آفریدن خّفاشان است. روشنی روز كه همه چیز 
را می گشاید، چشامنشان را می بندد، و تاریكی شب كه هر چیز را به 
خواب فرو می برد، چشامن آنها را باز می كند. چگونه چشامن خّفاش 
كم بین است كه نتواند از نور آفتاب درخشنده روشنی گیرد؟ نوری 
كه با آن راه های زندگی خود را بیابد، و در پرتو آشكار خورشید خود 
را به جاهایی رساند كه می خواهد، روشنی آفتاب خّفاش را از رفنت 
تاریك  خلوتگاه های  در  و  می دارد،  باز  اش  تابنده  نورهای  تراكم  در 
پنهان می سازد، كه از حركت در نور درخشان ناتوان است، پس خّفاش 
اندازد، و شب را چونان چراغی   در روز پلكها را بر سیاهی دیده ها 
می كند،  را جستجو  خود  روزی  آن  تاریكی  پرتو  در  كه  گزیند،  برمی 
و سیاهی شب دیده های او را منی بندد، و به خاطر تاریكی زیاد، از 
حركت و تالش باز منی ماند. آنگاه كه خورشید پرده از ُرخ بیفكند، و 
سپیده صبحگاهان بدمد و النه تنگ سوسامرها از روشنی آن روشن 
گردد، شب پره، پلكها بر هم نهد، و بر آنچه در تاریكی شب به دست 
آورده قناعت كند. پاك و منزّه است خدایی كه شب را برای ُخّفاشان 
چونان روز روشن و مایه به دست آوردن روزی قرار داد، و روز را 
 چونان شب تار مایه آرامش و اسرتاحت آنها انتخاب فرمود، و بال هایی 
آن  از  پرواز،  به  نیاز  هنگام  به  تا  آفرید،  آنها  پرواز  برای  گوشت  از 
رگهای  و  پر  بی  گوشند  الله های  چونان  بالها،  این  كنند،  استفاده 
به خوبی مشاهده خواهی  را  آن  نشانه های  و  اّما جای رگها  اصلی، 
در هم  كه  نازك  قدر  آن  نه  داد،  قرار  بال  دو  پره ها  برای شب  كرد. 
بشكند، و نه چندان محكم كه سنگینی كند؛ پرواز می كنند در حالی 
فرود  اگر  اند،  برده  پناه  مادر  به  و  آنها چسبیده  به  فرزندانشان  كه 
می گیرند.  اوج  مادر  با  روند  باال  اگر  و  می آیند،  فرود  مادر  با  آیند 
نیرومند  جوجه  اندام  كه  هنگام  آن  تا  منی شوند  جدا  مادرانشان  از 



164

خطبه ها  ) 156 (

و بالها قدرت پرواز كردن پیدا كند، و بداند كه راه زندگی كردن كدام 

است و مصالح خویش را بشناسد. پس پاك و منزّه است پدید آورنده 

را  چیز  دیگری،همه  از  باقیامنده  الگویی  هیچ  بدون  كه  چیزی  هر 

آفرید. 

  خطبه 156  
خطاب به مردم برصه و ذکر حوادث و فتنه ها

)برای مردم برصه پس از پیروزی در جنگ َجَمل در سال 36 هجری، ایراد فرمود.( 

به  را  خود  می تواند  كه  كس  هر  فتنه ها،  پیدایش  در  برصه!  مردم 

من  از  اگر  كند؛  چنان  دارد  مشغول  برتر،  و  عزیز  پروردگاِر  اطاعت 

 پیروی كنید، به خواست خدا شام را به راه بهشت خواهم برد، هر چند 

سخت و دشوار و پر از تلخی ها باشد. اّما عایشه، پس افكار و خیاالت 

 زنانه بر او چیره شد، و كینه ها در سینه اش چون كوره آهنگری شعله ور 

گردید. اگر از او می خواستند آنچه را كه بر ضّد من انجام داد، نسبت 

به دیگری روا دارد، رس باز می زد، به هر حال احرتام نخست او برقرار 

است و حسابرسی اعامل او با خدای بزرگ است. 

می توان  ایامن  با  چراغهاست.  نورانیرتین  و  راه ها  روشنرتین  ایامن، 

به اعامل صالح راه برد، و با اعامل نیكو به ایامن می توان دسرتسی 

پیداكرد؛ با ایامن، علم و دانش آبادان است، و با آگاهی الزم، انسان 

توشه  دنیا،  با  و  می پذیرد،  پایان  دنیا  مرگ  با  و  می هراسد،  مرگ  از 

و جهّنم  نزدیك می شود،  بهشت  قیامت  با  و  فراهم می شود،  آخرت 

برای بدكاران آشكار می گردد، و مردم جز قیامت قرارگاهی ندارند، و 

شتابان به سوی میدان مسابقه می روند تا به منزلگاه آخرین برسند. 

گویا می نگرم، همه از قربها خارج شده به سوی منزلگاه های آخرین 

نه  كه  دارد،  تعلّق  شخصی  به  بهشت  در  ای  خانه  هر  حركتند،  در 

می یابند.  انتقال  دیگر  جای  به  آنجا  از  نه  و  می پذیرند  را  دیگری 
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اوصاف  از  صفت  دو  منكر«  از  »نهی  و  معروف«  به  »امر  هامنا 
پروردگارند كه نه اجل را نزدیك می كند و نه روزی را كاهش می دهد. 
بر شام باد عمل كردن به قرآن، كه ریسامن محكم الهی، و نور آشكار 
نگهدارنده كسی  فرونشاند.  را  تشنگی  كه  است،  درمانی سودمند  و 
است كه به آن متّسك جوید و نجات دهنده آن كس است كه به آن 
چنگ آویزد، كجی ندارد تا راست شود، و گرایش به باطل ندارد تا از 
آن بازگردانده شود، و تكرار و شنیدن پیاپی آیات، كهنه اش منی سازد، 
و گوش از شنیدن آن خسته منی شود. كسی كه با قرآن سخن بگوید، 

راست گفته و هر كس بدان عمل كند پیشتاز است. 
آیا نسبت  از فتنه آگاه كن،  امیراملؤمنین! ما را  بلند شد و گفت: ای  اینجا مردی  )در 

به فتنه، از پیامرب خدا  سؤالی نفرموده ای؟ پاسخ داد:( آنگاه كه خداوند آیه 

1 و 2 سوره عنكبوت را نازل كرد كه : )آیا مردم خیال می كنند چون 
كه  دانستم  می شوند؟.(  رها  آزمایش  بدون  آوردیم،  ایامن  گفتند  كه 
تا پیامرب  در میان ماست، آزمایش منی گردیم. پرسیدم: ای رسول 
خدا! این فتنه و آزمایش كدام است كه خدا شام را بدان آگاهی داده 
است؟ فرمود:» ای علی! پس از من، اّمت اسالمی به فتنه و آزمون 
در  كه  است  این  جز  مگر  خدا!  رسول  ای  گفتم:  می گردند«.  دچار 
شهادت  و  رسیدند  شهادت  به  مسلامنان  از  گروهی  كه  »اُُحد«  روز 
ای  فرمودی:  من  به  تو  آمد،  گران  من  بر  و سخت  نشد  من  نصیب 
علی! مژده باد تو را كه شهادت در پی تو خواهد آمد. پیامرب به 
من فرمود:» هامنا این بشارت تحّقق می پذیرد، در آن هنگام صرب تو 
چگونه است؟«. گفتم: ای رسول خدا ! چنین موردی جای صرب و 
شكیبایی نیست، بلكه جای مژده شنیدن و شكرگزاری است. و پیامرب 
اموالشان  با  زودی  به  مردم  این  هامنا  علی!  »ای  فرمود:    خدا 
دچار فتنه و آزمایش می شوند، ودر دینداری بر خدا مّنت می گذارند. 
با این حال انتظار رحمت او را دارند، و از قدرت و خشم خدا، خود 
هوسهای  و  دروغین،  شبهات  با  را  خدا  حرام  می پندارند.  ایمن  را 
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غفلت زا، حالل می كنند، »رشاب « را به بهانه اینكه »آب انگور« است 
و رشوه را كه »هدیه « است و ربا را كه »نوعی معامله « است، حالل 
می شامرند!«.گفتم: ای رسول خدا! در آن زمان مردم را در چه پایه ای 
بدانم؟ آیا در پایه ارتداد؟ یا فتنه و آزمایش؟ پاسخ فرمود:»در پایه ای 

از فتنه و آزمایش«.

  خطبه 157  
رضورت تقوا و خودسازی

و سبب  یاد خویش،  كلید  را  كه حمد  سزاست  را  خداوندی  ستایش 
فزونی فضل و رحمت خود، و راهنامی نعمتها و عظمتش قرار داده 
است. بندگان خدا! روزگار بر آیندگان چنان می گذرد كه بر گذشتگان 
گذشت. آنچه گذشت، باز منی گردد، و آنچه هست جاویدان نخواهد 
آن  رویدادهای  و  ماجراها  است،  یكی  آن  آغاز  با  كارش  پایان  ماند، 
هامنند یكدیگرند، و نشانه های آن آشكار است. گویا پایان زندگی و 
قیامت، شام را فرا می خواند، چونان خواندن ساربان، شرت بچه را. پس 
تاریكیها  آن كس كه جز به حساب نفس خویش پردازد، خود را در 
رسگردان، و در هالكت افكنده است. شیطانها مهارش را گرفته و به 
زیبا  اش  دیده  در  را  او  زشت  رفتار  و  می كشانند،  طغیان  و  رسكشی 
می منایانند، پس بدانید كه بهشت پایان راه پیشتازان و آتش جهّنم، 

رسانجام كسانی است كه ُسستی می ورزند. 
ای بندگان خدا! بدانید كه تقوا، دژی محكم و شكست ناپذیر است، اما 
هرزگی و گناه، خانه ای در حال فروریخنت و خوار كننده است كه از 
ساكنان خود دفاع نخواهد كرد، و كسی كه بدان پناه برد در امان نیست. 
آگاه باشید! با پرهیزكاری، ریشه های گناهان را می توان برید، و با یقین 
می توان به برترین جایگاه معنوی، دسرتسی پیدا كرد. ای بندگان خدا! 
 خدا را، خدا را، در حّق نفس خویش! كه از همه چیز نزد شام گرامی تر 
آشكار  برای شام  را  راه حق  خدا،  است. هامنا  تر  داشتنی  دوست  و 
كرده و جاّده های آن را روشن نگاه داشت، پس یا شقاوت دامنگیر یا 
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رستگاری جاویدان در انتظار شامست، پس در این دنیای نابود شدنی، 
برای زندگی جاویدان آخرت، توشه برگیرید، كه شام را به زاد و توشه 
راهنامیی كردند، و به كوچ كردن از دنیا فرمان دادند، و شام را برای 
پیمودن راه قیامت برانگیختند. هامنا شام چونان كاروانی هستید كه 
فرمان  را  آنان  زمانی  چه  در  منی دانند  و  مانده  انتظار  به  جایی  در 
حركت می دهند. آگاه باشید! با دنیا چه می كند كسی كه برای آخرت 
آفریده شده است؟ و با اموال دنیا چه كار دارد آن كس كه به زودی 
تنها كیفر حسابرسی آن بر عهدۀ  او را مرگ می رباید و  اموال  همۀ 

انسان باقی خواهد ماند. 
بندگان خدا! خیری را كه خدا وعده داد، رها كردنی منی باشد، و رّشی 
را كه از آن نهی فرمود، دوست داشتنی نیست! بندگان خدا! از روزی 
برتسید كه اعامل و رفتار انسان وارسی می شود، روزی كه پر از تشویش 
و اضطراب است و كودكان در آن روز پیر می گردند! ای بندگان خدا! 
هایی  دیدبان  و  اند،  گامشته  شام  بر  نگاهبانانی  شام  از  كه   بدانید 
حفظ  را  شام  اعامل  كه  راستگویی  حافظان  و  برگزیده  پیكرتان  از 
می كنند و شامره نََفسهای شام را می شامرند، نه تاریكی شب شام را 
از آنان می پوشاند، و نه َدری محكم شام را از آنها پنهان می سازد. فردا 

به امروز نزدیك است،
و امروز با آنچه در آن است می گذرد، و فردا می آید و بدان می رسد، 
گویی هر یك از شام در دل زمین به خانه مخصوص خود رسـیده و در 
گودالی كـه كنده اند آرمیده اید، وه! كـه چه خانه تنهایی؟ و چه منزل 
وحشتناكی؟ و چه سیاه چال غربتی؟ گویی هم اكنون بر صور ارسافیل 
دمیدند، و قیامت فرارسیده، و برای قضاوت و حسابرسی قیامت بیرون 
و  برخاسته،  میان  از  بهانه ها  گردیده،  دور  باطل  پندارهای  اید،  شده 
 حقیقتها برای شام آشكار شده و شام را به آنجا كه الزم بود كشانده اند. 
از  و  پذیرید،  عربت  روزگار  دگرگونی  از  و  گیرید،  پند  عربتها  از   پس 

هشدار دهندگان بهره مند گردید. 
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  خطبه 158  
فضیلت پیامرب  و قرآن و خرب از آیندۀ بنی امیه

)برخی از شارحان گفتند: این خطبه در شهر كوفه ایراد شد. ( 

خداوند پیامربرا هنگامی فرستاد كه پیامربان حضور نداشتند،و اّمتها 
درخواب غفلت بودندو رشته های دوستی و انسانیت از هم گُسسته بود. 
پس پیامرب  به میان خلق آمد، در حالی كه كتابهای پیامربان پیشین 
را تصدیق كرد و با »نوری« هدایت گِر انسانها شد، كه همه باید از آن 
اطاعت منایند و آن نور، قرآن كریم است. از قرآن بخواهید تا سخن گوید، 
كه هرگز سخن منی گوید، اّما من شام را از معارف آن خرب می دهم، بدانید 
شفادهنده  است،  گذشته  روزگاران  حدیث  و  آینده،  علم  قرآن  در  كه 

دردهای شام، و سامان دهنده امور فردی و اجتامعی شام است. 
پس از تسلّط فرزندان امیه، خانه ای در شهر یا خیمه ای در بیابان باقی 
منی ماند جز آن كه ستمگران بنی امیّه، اندوه و غم را بدانجا می كشانند، 
و بال و كینه توزی را در همه  جا مطرح می كنند. پس در آن روز برای 
مردم نه عذرخواهی در آسامن و نه یاوری در زمین باقی خواهد ماند، 
جایگاه  به  را  زمامداری  و  اید،  برگزیده  زمامداری  به  را  نااهالن  زیرا 
دروغینی قرار داده اید. اّما به زودی خداوند از ستمگران بنی امیّه انتقام 
می گیرد، خوردنی را به خوردنی، و نوشیدنی را به نوشیدنی، خوردنی 
از شیره درخت  و جانگدازتر  تلخ  نوشیدنی  و  »َعلَْقْم«،  گیاِه  از  تر  تلخ 
»صرب«. خداوند، از درون ترس و وحشت، و از بیرون، شمشیر را بر آنها 
مسلّط خواهد كرد كه آنان مركّبهای عصیان و نافرمانی و شرتان باركش 
گناهانند. من پیاپی سوگند می خورم كه پس از من، بنی امیّه خالفت را 
چونان خلط سینه بیرون می اندازند، و پس از آن دیگر، تا شب و روز از 
پی هم در گردش است مزه حكومت را برای بار دیگر نخواهند چشید. 

  خطبه 159  
وصف کشور داری خویش

)امام  در شهر كوفه خطاب به كوفیان فرمود.( 

با شام به نیكویی زندگی كردم، و به قدر توان از هر سو نگهبانی شام دادم، 
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از حلقه های ستم  و  داده،  نجات  را  ذلّت شام  و  بردگی  بندهای  از  و 

 رهایی بخشیدم، تا سپاسگزاری فراوان من برابر نیكی اندك شام باشد، و 

چشم پوشی از زشتی های بسیار شام كه به چشم دیدم و با بدن ملس 

كردم. 

  خطبه 160  
 خداشناسی، پیامربان الهی و راه و رسم زندگی پیامرب اسالم

)در شهر كوفه در سال 37 هجری، هنگام حركت دادن مردم به سوی صّفین و جنگ با 

شامیان، ایراد فرمود.( 

فرمان خدا قضای حتمی وحكمت، و خشنودی او مایه امنیّت و رحمت 

است؛ از روی علم، حكم می كند و با حلم و بردباری می بخشاید. 

خدایا! سپاس تو راست بر آنچه می گیری، و عطا می فرمایی، و شفا می دهی 

ترین،  محبوب  ترین،  بخش  رضایت  را  تو  كه  سپاسی  می سازی.  مبتال   یا 

و ممتازترین باشد، سپاسی كه آفریدگانت را رسشار سازد، و تا آنجا كه 

تو بخواهی تداوم یابد، سپاسی كه از تو پوشیده نباشد، و از رسیدن به 

پیشگاهت باز مناند، سپاسی كه شامرش آن پایان نپذیرد، و تداوم آن از 

بین نرود. خدایا! حقیقِت بزرگی تو را منی دانیم، جز آن كه می دانیم تو 

زنده ای و احتیاج به غیر نداری، خواب سنگین یا سبك تو را منی رباید، 

هیچ اندیشه ای به تو نرسد و هیچ دیده ای تو را ننگرد، اما دیده ها را تو 

 می نگری، و اعامل انسانها را شامره فرمایی، و قدمها و موی پیشانی ها 

»زمام امور همه« به دست تو است، خدایا آنچه را كه از آفرینش تو 

می نگریم، واز قدرت تو به شگفت می آییم و بدان بزرگی قدرت تو را 

 می ستاییم، بسی ناچیزتر است در برابر آنچه كه از ما پنهان، و چشم های 

و  است،  عاجز  آنها  درك  از  ما  های  عقل  و  ناتوان،  آنها  دیدن  از  ما 

پرده های غیب میان ما و آنها گسرتده می باشد. پس آن كس كه دل را 

از همه چیز تهی سازد، و فكرش را به كار گیرد تا بداند كه چگونه َعرش 

قدرت خود را برقرار ساخته ای و پدیده را چگونه آفریده ای؟. و چگونه 
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آسامنها و كرات فضایی را در هوا آویخته ای؟ و زمین را چگونه بر روی 
امواج آب گسرتده ای؟ نگاهش حرست زده، و عقلش مات و رسگردان، 

و شنواییش آشفته، و اندیشه اش حیران می ماند. 
بزرگ  خدای  به  است!  امیدوار  خدا  به  كه  دارد  اّدعا  خود  گامن  به 
سوگند! كه دروغ می گوید، چه می شود او را كه امیدواری در كردارش 
پیدا نیست؟ پس هر كس به خدا امیدوار باشد باید، امید او در كردارش 
آشكار شود. هر امیدواریی جز امید به خدای تعالی ناخالص است و 
هر ترسی جز ترس از خدا نادرست است. گروهی در كارهای بزرگ 
به خدا امید بسته و در كارهای كوچك به بندگاِن خدا روی می آورند؛ 
پس حّق بنده را ادا می كنند و حّق خدا را بر زمین می گذارند، چرا 
در حّق خدای متعال كوتاهی می شود و كمرت از حّق بندگان رعایت 
باشی؟  داری دروغگو  به خدا  امیدی كه  آیا می ترسی در  می گردد؟، 
یا او را در خور امید بسنت منی پنداری؟ امیدوار دروغین اگر از بنده 
خدا ترسناك باشد، حّق او را چنان رعایت كند كه حّق پروردگار خود 
را آن گونه رعایت منی كند، پس ترس خود را از بندگان آماده، و ترس 
از خداوند را وعده ای انجام نشدنی می شامرد، و اینگونه است كسی 
كه دنیا در دیده اش بزرگ جلوه كند، و ارزش و اعتبار دنیادر دلش 
فراوان گردد، كه دنیا را بر خدا مقّدم شامرد، و جز دنیا به چیز دیگری 

نپردازد و بنده دنیا گردد. 
برای تو كافی است كه راه و رسم زندگی پیامرب اسالم  را اطاعت 
دنیا و  بدیها و عیبهای  تو در شناخت  برای  منایی،تا راهنامی خوبی 
 رسوایی ها و زشتی های آن باشد، چه اینكه دنیا از هر سو بر پیامرب
بازداشته و برای غیر او گسرتانده شد، از پستان دنیا شیر نخورد، و از 

زیورهای آن فاصله گرفت. 
اگــر می خواهــی دومــی را، موســیو زندگــی او را توصیــف 
كنــم، آنجــا كــه می گویــد: » پــروردگارا! هر چــه به مــن از نیكی 
عطــا كنــی نیازمنــدم« . بــه خدا ســوگند! موســی  جــز قرص 
نانــی كــه گرســنگی را برطرف ســازد چیز دیگــری نخواســت، زیرا 
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اثر الغری و  بر  تا آنجا كه  از سبزیجات زمین می خورد،    موسی 
آب شدن گوشت بدن، سبزی گیاه از پشت پرده ی شكم او آشكار بود. 
و اگر می خواهی سومی را، حرضت داوود  صاحب نی های نوازنده 
و خواننده بهشتیان را الگوی خویش سازی، كه با هرن دستان خود از 
لیف خرما زنبیل می بافت و از همنشینان خود می پرسید: چه كسی 
نان جوی  به خوردن  آن  بهای  با  و  را می فروشد؟  زنبیل  این  از شام 

قناعت می كرد. 
و اگر خواهی از عیسی بن مریم  بگویم، كه سنگ را بالش خود 
قرار می داد، لباس پشمی خشن به تن می كردو نان خشك می خورد، 
نان خورشت او گرسنگی و چراغش در شب ماه و پناهگاه زمستان 
او رشق و غرب زمین بود. میوه و گُِل او سبزیجاتی بودكه زمین برای 
چهارپایان می رویاند. زنی نداشت كه او را فریفته خود سازد، فرزندی 
نداشت تا او را غمگین سازد، مالی نداشت تا او را رسگرم كند، و آز و 
طمعی نداشت تا او را خوار و ذلیل مناید، مركب سواری او دو پایش 

و خدمتگزار وی، دستهایش بود. 
الگویی  او  رسم  و  راه  كه  كن،  اقتدا  پاكت  و  پاكیزه  پیامرب  به  پس 
كه  كسی  برای  است  بزرگی  و  فخر  مایه  و  طلبان،  الگو  برای  است 
خواهان بزرگواری باشد، و محبوب ترین بنده نزد خدا كسی است كه 
از پیامربش پیروی كند، و گام بر جایگاه قدم او نهد. پیامرب  از دنیا 
چندان نخورد كه دهان را پركند،و به دنیا با گوشه چشم نگریست،دو 
پهلویش از متام مردم فرو رفته تر، و شكمش از همه خالیرت بود دنیا 
را  چیزی  خدا  دانست  چون  و  نپذیرفت،  اّما  دادند،  نشان  او  به  را 
دشمن می دارد آن را دشمن داشت، و چیزی را كه خدا خوار شمرده، 
و  كوچك  شمرده  كوچك  خدا  كه  را  چیزی  و  انگاشت،  خوار  را  آن 
ناچیز می دانست. اگر در ما نباشد جز آن كه آنچه را خدا و پیامربش 
كوچك  پیامربش  و  خدا  را  آنچه  یا  بداریم،  دوست  می دارند،  دشمن 
شامرند، بزرگ بداریم، برای نشان دادن دشمنی ما با خدا، و رسپیچی 

از فرمانهای او كافی بود!. 
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و هامنا پیامرب »كه درود خدا بر او باد« بر روی زمین می نشست و غذا 
می خورد، و چون برده، ساده می نشست، و با دست خود كفش خود را 
وصله می زد، و جامه خود را با دست خود می دوخت، و بر االغ برهنه 
می نشست، و دیگری را پشت رس خویش سوار می كرد. پرده ای بر در 
خانه او آویخته بود كه نقش و تصویرها در آن بود، به یكی از همرسانش 
فرمود،» این پرده را از برابر چشامن من دور كن كه هرگاه نگاهم به 
 آن می افتد، به یاد دنیا و زینتهای آن می افتم.« پیامرب با دل از دنیا 
روی گرداند، و یادش را از جان خود ریشه كن كرد، و همواره دوست 
داشت تا جاذبه های دنیا از دیدگانش پنهان ماند، و از آن لباس زیبایی 
تهیه نكند و آن را قرارگاه دامئی خود نداند، و امید ماندن در دنیا نداشته 
باشد، پس یاد دنیا را از جان خویش بیرون كرد، و دل از دنیا بركند، و 

چشم از دنیا پوشاند، 
و چنین است كسی كه چیزی را دشمن دارد، خوش ندارد به آن بنگرد، 
یا نام آن نزد او بر زبان آورده شود. در زندگـانی رسول خدا  برای تو 
نشانه هایی است كه تو را به زشتیها و عیبهای دنیا راهنامیی كند، زیرا 
پیامرب  با نزدیكان خود گرسنه به رس می برد، وبا آنكه مقام و منزلت 
بزرگی داشت، زینتهای دنیا از دیده او دور ماند. پس تفّكر كننده ای باید 
با عقل خویش به درستی اندیشه كند كه آیا خدا محمد را به داشنت 
این صفتها اكرام فرمود یا او را خوار كرد؟ اگر بگوید خوار كرد، دروغ 
گفته و بُهتانی بزرگ زده است، و اگر بگوید: او را اكرام كرد، پس بداند، 
خدا كسی را خوار شمرد كه دنیا را برای او گسرتاند و از نزدیكرتین مردم 

به خودش دور نگهداشت. 
پس پیروی كننده باید از پیامرب پیروی كند، و به دنبال او راه رود، 
منی باشد،كه  ایمن  هالكت  از  وگرنه  بگذارد،  او  قدم  جای  بر  قدم  و 
و  بهشت  دهنده  مژده  و  قیامت  نشانه  را   محّمد خداوند،  هامنا 
ترساننده از كیفر جهّنم قرار داد. او با شكمی گرسنه از دنیا رفت و با 
سالمت جسم و جان وارد آخرت شد، و كاخهای مجلّل نساخت »سنگی 
را  پروردگـارش  دعـوت  و  گفـت،  ترك  را  تا جهان  نگذاشت«  بر سنگی 
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پذیرفـت. وه! چـه بزرگ است مّنتی كه خدا با بعثت پیامرب  بر ما 

نهاده، و چنین نعمت بزرگی به ما عطا فرموده. رهرب پیشتازی كه باید 

او را پیروی كنیم و پیشوایی كه باید راه او را تداوم بخشیم. به خدا 

سوگند! آن قدر این پیراهن پشمین را وصله زدم، كه از پینه كننده آن، 

رشمسارم. یكی به من گفت: »آیا آن را دور منی افكنی؟«. گفتم: از من 

دور شو، صبحگاهان رهروان شب ستایش می شوند.

  خطبه 161  
وصف پیامرب  و اهل بیت  و سفارش به تقوا

خداوند پیامربش را با نوری درخشان و برهانی آشكار، و راهی روشن، 

و كتابی هدایتگر برانگیخت. خانواده او نیكوترین خانواده، و درخت 

وجودش از بهرتین درختان است كه شاخه های آن راست و میوه های 

آن رس به زیر و در دسرتس همگان است. زادگاه او مّكه و هجرت او 

به مدینه، پاك و پاكیزه است، كه در آنجا نام او بلند شد و دعوتش 

به همه جا رسید. خدا او را با برهانی كامل و كافی )قرآن( و پندهای 

  پیامرب  فرستادن  با  فرستاد.  كننده  جربان  دعوتی  و  شفابخش، 

رشیعتهای ناشناخته را شناساند، و ریشه بدعتهای راه یافته در ادیان 

آسامنی را قطع كرد، و احكام و مقّررات الهی را بیان فرمود. پس هر 

كس جز اسالم دینی را انتخاب كند، به یقین شقاوت او ثابت، و پیوند 

او با خدا قطع، و سقوطش سهمگین خواهد بود، و رسانجامش رنج و 

اندوهی بی پایان و شكنجه ای پر درد می باشد. بر خدا توكّل می كنم، 

توكّلی كه بازگشت به سوی او باشد، و از او راه می جویم، راهی كه به 

بهشت رسد، و به آنجا كه خواست اوست بینجامد. 

بندگان خدا! شام را به ترسیدن از خدا و فرمانربداری او سفارش می كنم كه 

نجات فردا و مایه رهایی جاویدان است. خدا آنگونه كه سزاوار بود شام 

را ترسانید، و چنان كه شایسته بود امیدوارتان كرد، و دنیا و بی اعتباری آن 
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كرد. پس  توصیف  برای شام  را  آن  دگرگونی  و  بودن  نابود شدنی  و 

از آنچه در دنیا شام را به شگفتی وامی دارد، روی گردانید، زیرا كه 

اقامت دارید، دنیا به خشم خدا نزدیكرتین و  مّدت كوتاهی در آن 

از خشنودی خدا دورترین جایگاه است. پس ای بندگان خدا! از غم 

و  جدایی  به  شام  زیرا  برگیرید،  چشم  دنیا  های  رسگرمی  و  اندوه  و 

دگرگونی های امور دنیایی یقین دارید، و چونان دوست مهربانی كه 

نصیحت گر و كوشا برای نجات رفیقش تالش كند، خویشنت را از دنیا 

كه  گیرید،  عربت  رفت  شام  گذشتگان  بر  آنچه  از  و  نگهدارید.  دور 

گوششان  و  گُسست، چشم  هم  از  بدنشان  اعضای  بند  بند  چگونه، 

نابود شد، رشف و شكوهشان از خاطره ها محو گردید، و همه ناز و 

نعمتها و رفاه ها و خوشیها پایان گرفت، كه نزدیكی فرزندان، به دوری 

و از دست دادنشان و همدمی همرسان، به جدایی تبدیل شد. دیگر 

نه به هم می نازند، و نه فرزندانی می آورند، و نه یكدیگر را دیدار 

می كنند، و نه در كنار هم زندگی می كنند! 

پس ای بندگان خدا! بپرهیزید، چونان پرهیز كسی كه به نفس خود 

چیره، و بر شهوات خود پیروز، و با عقل خود به درستی می نگرد، زیرا 

كه جریان انسان آشكار، پرچم، برافراشته، جاّده هموار و راه، روشن 

و راست است. 

  خطبه 162  
علل غصب خالفت و شکوه از ستم های معاویه

)در سال 37 هجری در صّفین، شخصی از طایفه بنی اسد پرسید: چگونه شام را از مقام 

امامت كه سزاوارتر از همه بودیدكنار زدند؟ فرمود:( 

نابجا  كه  مضطربی  و  پریشان  مردی  تو  اسدی!  بنی  برادر  ای 

حّقی  و  است،  خویشاوندی  حق  را  تو  لیكن  می كنی،  پرسش 

كه  بدان  پس  دانستنی.  طالب  بیگامن  و  داری  پرسیدن  در  كه 
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آن ظلم و خودكامگی كه نسبت به خالفت بر ما تحمیل شد، در حالی كه 
ما را نََسب برتر و پیوند خویشاوندی با رسول خدا  استوارتر بود،جز 
به  بخیالنه  گروهی  كه  نبود  دیگری  انحصار طلبی چیز  و  خودخواهی 
كرسی خالفت چسبیدند، و گروهی سخاومتندانه از آن دست كشیدند، 
داور خداست، و بازگشت همه ما به روز قیامت است. )در اینجا شعر 
امرء القیس را خواند كه:( » واگذار داستان تاراج آن غارتگران را، و به 

یاد آور داستان شگفت دزدیدن اسب سواری را.« 
بیا و داستان پرس ابوسفیان را به یادآور، كه روزگار مرا به خنده آورد، 
بعد از آن كه مرا گریاند. سوگند به خدا كه جای شگفتی نیست، كار از 
بس عجیب است كه شگفتی را می زداید و كجی و انحراف می افزاید. 
مردم كوشیدند نور خدا را در داخل چراغ آن خاموش سازند، جوشش 
زالل حقیقت را از رسچشمه آن ببندند، چرا كه میان من و خود، آب را 
َوبا آلود كردند. اگر محنت آزمایش از ما و این مردم برداشته شود، آنان 
را به راهی می برم كه رسارس حق است، و اگر به گونه دیگری انجامد. 
آنها جان خویش را مگذار، كه خداوند بر آنچه  )با حرست خوردن بر 

می كنند آگاه است.( 

  خطبه 163  
خداشناسی و شگفتی های آفرینش انسان

)برخی از شارحان نوشتند: این خطبه در شهر كوفه ایراد شد.( 

سپاس خداوندی را سزاست كه آفریننده بندگان، و گسرتاننده زمین، و 
جاری كننده آب در زمینهای پَست، و رویاننده گیاه در كوه ها و تپّه های 
بلند می باشد، نه اّول او را آغازی و نه اَزَلی بودن او را پایانی است، آغاز 
هر چیزی و جاویدان است، و پایدار و ماندگار بدون مّدت و زمان است. 
پیشانی بندگان در برابر عظمت او به خاك افتاده، و لبها در اعرتاف به 
یگانگی او در حركتند. به هنگام آفرینش، برای هر پدیده ای حّد و مرزی قرار 
 داد، تا برای وجود بی نهایت او هامنندی نباشد. گامنها خدا را با اندازه ها و 
حركت ها و اندام ها و آلت ها منی توانند اندازه گیری منایند. منی توان گفت: 
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خدا از كی بود؟ و تا كی خواهد بود؟ وجود آشكاری است كه منی توان 
در  پرسید  منی توان  كه  است  پنهانی  حقیقت  و  چیست؟  از  پرسید: 
كجاست؟ نه جسم است كه او را نهایتی باشد، و نه پوشیده ای كه 
نیست  نزدیك  قدر  آن  موجودات  به  باشد،  برگرفته  در  را  او  چیزی 
كه به آنها چسبیده، و آن قدر دور نیست كه جدا و بریده باشد. بر 
خداوند، خیره نگریسنت بندگان، و بازگشنت لفظی به زبان آنان، نزدیك 
شدن به تپّه ای، گام برداشنت در تاریكی شب، یا راه رفنت در مهتاب كه 
نور می افشاند، و درخشش خورشیدی كه پس از ماه طلوع می كند، و 
با طلوع و غروبش، و آمدن شب و روز، چرخ زمان می گردد و تاریخ 
و  نهایت  هر  از  پیش  خدا  نیست.  پنهان  كدام  هیچ  می خورد،  ورق 
مّدت، و فراتر از هر گونه حساب و شامرش است، خدا واالتر از آنچه 
از  می باشد كه عقل های عاجز تشبیه كنندگان تصّور می كند. واالتر 
ماّدی  برای موجودات  كه  قُطرهاست  و  اندازه ها  و  پدیده ها  صفات 
پندارند، و جایگاه هایی كه برای آن در نظر می گیرند؛ زیرا حّد و مرز و 

اندازه، شایسته پدیده هاست و به غیر خدا تعلّق دارد. 
پدیده ها را از مواّدی اَزَلی و اَبَدی نیافرید، بلكه آنها را از نیستی به 
هستی آورد، و برای هر پدیده ای َحّد و مرزی تعیین فرمود، و آنها را 
به نیكوترین صورت زیبا، صورت گری كرد. چیزی از فرمان او رسپیچی 
منی كند، و خدا از اطاعت چیزی سود منی برد، علم او به مردگانی كه 
به  او  علم  و  هستند،  كه  است  زندگانی  به  او  آگاهی  چونان  رفتند 

آسامن های باال، چونان علم او به زمینهای زیرین است. 
در  شده  نگاهداری  پدیده  ای  قامت،  راست  آفریده  ای  انسان!  ای 
تو  پرده های  در  شده  داده  قرار  و  مادران،  رحمهای  تاریكیهای 
جایگاه  »در  سپس  و  بود«،  الی  و  گل  از  تو  آفرینش  »آغاز  تو!  در 
شده«،  تعیین  رسآمدی  و  مشّخص  زمانی  تا  شدی  نهاده   آرامی 
را  دعوتی  نه  می كردی،  حركت  مادرت  شكم  در  كه  آنگاه  و 
از  را  تو  را می شنیدی. سپس  نه صدایی  و  پاسخ دهی،  می توانستی 
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قرارگاهت بیرون كردند و به خانه ای آوردند كه آن را ندیده بودی و 

راه های سودش را منی دانستی، پس چه كسی تو را در مكیدن شیر، 

از پستان مادر هدایت كرد؟ و به هنگام نیاز جایگاه های طلب كردن 

 و خواسنت را به تو شناساند؟. هرگز، آن كس كه در توصیف پدیده ای 

با شكل و اندازه و ابزار مشّخص درمانده باشد، بدون تردید از وصِف 

پدیده ها دورتر  َحّد و مرز  با  از شناخت خدا  ناتوانرت، و  پروردگارش 

است. 

  خطبه 164  
هشدار به عثامن

)در سال 34 هجری مردم در اطراف امام  جمع شده و از عثامن شكایت كردند و از 

او خواستند كه با عثامن صحبت كند تا از اشتباهات خود دست بردارد. ( 

خودشان  و  تو  میان  مرا  و  هستند  من  رس  پشت  مردم  هامنا 

را  چیزی  بگویم؟  چه  تو  با  منی دانم  خدا  به  اند،  داده  قرار   میانجی 

منی  دانم كه تو ندانی، تو را به چیزی راهنامیی منی كنم كه نشناسی، 

ایم  نگرفته  پیشی  چیزی  به  ما  می دانیم.  ما  آنچه  می دانی   تو 

به  را  آن  كه  ایم  نیافته  پنهانی  در  را  و چیزی  سازیم،  آگاه  را  تو  كه 

ما  كه  چنان  شنیدی  دیدیم،  ما  كه  چنان  دیدی  كنیم.  ابالغ  تو 

 بودی چنان كه ما بودیم، پرس ابوقُحافه   شنیدیم، با رسول خدا 

به  تو  نبودند.  بهرت  تو  از  به حق،  در عمل  و پرس خطّاب،  »ابابكر« 

رسول خدا  در خویشاوندی از آن دو نزدیكرتی، و داماد او شدی 

كه آنان نشدند. 

كور  ــو  ت خـــدا!  ــه  ب سوگند  كــن!  ـــروا  پ را،  خــدا  را،  خــدا  ــس  پ

تعلیم  را  ــو  ت ــا  ت نیستی  نــــادان  كــنــنــد،  بینایت  ــا  ت نیستی 

برپاست.  دیــن  نــشــانــه هــای  و  اســـت،  روشـــن  راه هـــا  ــد،  دهــن
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پس بدان كه برترین بندگان خدا در پیشگاه او رهرب عادل است كه 
خود هدایت شده و دیگران را هدایت می كند، سّنت شناخته شده را 
برپا دارد، و بدعت ناشناخته را مبیراند. سّنتها روشن و نشانه هایش 
آشكار است، بدعتها آشكار و نشانه های آن برپاست، و بدترین مردم 
نزد خدا، رهرب ستمگری است كه خود گمراه و مایه گمراهی دیگران 
است، كه سّنت پذیرفته را مبیراند، و بدعت ترك شده را زنده گرداند. 
من از پیامرب خدا شنیدم كه گفت: » روز قیامت رهرب ستمگر را 
بیاورند كه نه یاوری دارد و نـه كسی از او پوزش خـواهی می كند، پـس 
او را در آتش جهّنم افكنند، و در آن مانند سنگ آسیاب می چرخد، تا 

اینكه به قعر دوزخ رسیده، به زنجیر كشیده شود.« 
من تو را به خدا سوگند می دهم كه امام كشته شده این اّمت مباشی، 
چرا كه پیش از این گفته می شد. » در میان این اّمت، امامی به قتل 
خواهد رسید كه َدِر كشتار تا روز قیامت گشوده خواهد شد و كارهای 
اّمت اسالمی با آن مشتبه شود، و فتنه و فساد در میانشان گسرتش 
یابد، تا آنجا كه حق را از باطل منی شناسند، و به سختی در آن فتنه ها 
غوطه ور می گردند«. برای مروان چونان حیوان به غارت گرفته مباش 
كه تو را هر جا خواست براند، آن هم پس از سالیانی كه از عمر تو 
گذشته و تجربه ای كه به دست آورده ای.  )عثامن گفت: » با مردم صحبت 
كن كه مرا مهلت دهند تا از عهده ستمی كه به آنان رفته برآیم«( امام  فرمود: 

آنچه در مدینه است به مهلت نیاز ندارد، و آنچه مربوط به بیرون 
مدینه باشد تا رسیدن فرمانت مهلت دارند. 

  خطبه 165  
شگفتی های آفرینش طاووس و توصیف بهشت

)برخی از شارحان نوشتند؛ این خطبه در شهر كوفه ایراد شد.( 

حــركــت  ــــداران  ــــان ج از  شــگــفــتــی  ـــده هـــای  ـــدی پ ـــد  ـــداون خ
بعضی  ، آرام  و  ســـاكـــن  بـــرخـــی  بـــیـــجـــان،  و  ــده  ــن ــن ك
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حركت كننده و بی قرار، آفریده است، و شواهد و منونه هایی از لطافت 
صنعتگری و قدرت عظیم خویش بپاداشته، چندان كه متام اندیشه ها 
ما  ودرگوشهای  اند،  نهاده  او  فرمان  به  و رس  واداشته،  اعرتاف  به  را 
بانگ براهین یكتایی او پیچیده است . آن گونه كه پرندگاِن گوناگون 
را بیافرید، و آنان را در شكافهای زمین، و رخنه درّه ها و فراز كوه ها 
مسكن داد، با بال های متفاوت و شكل و هیأتهای گوناگون،كه زمام 
جّو  البالی  در  خود  های  بال  با  كه  پرندگانی  اوست،  دست  به  آنها 

گسرتده و فضای پهناور پرواز می كنند. 
و  بیافرید،  آور  شگفت  ظاهری  و  شكل  در  نیستی  دیار  از  را  آنها 
به هم  از گوشت  از درون در مفصل های پوشیده  را  استخوانهاشان 
پیوند داد . برخی از پرندگان را كه جثّه سنگین داشتند از باال رفنت و 
پروازهای بلند و دور بازداشت، آن گونه كه آرام و سنگین در نزدیكی 
زمین بال می زنند. پرندگان را با لطافت قدرتش و دقّت صنعتش، در 
رنگهای گوناگون، با زیبایی خاّصی رنگ آمیزی كرد، گروهی از آنها را 
تنها با یك رنگ بیاراست كه رنگ دیگری در آن راه ندارد؛ دسته ای 
دیگر را در رنگ مخالف آن فروبرد، جز اطراف گردنشان كه چونان 

طوقی آویخته، مخالف رنگ اندامشان است. 
و از شگفت انگیزترین پرندگان در آفرینش، طاووس است، كه آن را در 
استوارترین شكل موزون بیافرید، و رنگهای پروبالش را به نیكوترین 
رنگها بیاراست، با بال های زیبا كه پرهای آن به روی یكدیگر انباشته 
و ُدم كشیده اش كه چون به سوی ماّده پیش می  رود، آن را چونان 
چرتی گشوده و بر رس خود سایبان می سازد، گویا بادبان كشتی است 

كه ناخدا آن را برافراشته است. 
طــاووس بــه رنگهــای زیبای خــود می نــازد، و خوشــحال و خرامان 
ســوی  و  می چرخانــد،  ســو  آن  و  ســو  ایــن  بــه  را  زیبایــش  ُدم 
مــاّده می تــازد، چــون خــروس می پــرد، و چون حیــواِن نِر مســِت 
شــهوت، بــا جفــت خویــش می آمیــزد، ایــن حقیقــت را از روی 
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مشاهده می گویم، نه چون كسی كه بر اساس نقل ضعیفی سخن بگوید: 
اگر كسی خیال كند؛ »باردار شدن طاووس به وسیله قطرات اشكی است 
كه در اطراف چشم نر حلقه زده و طاووس ماّده آن را می نوشد آنگاه 
اساس  بی  افسانه  می كند«.  تخمگذاری  اشكها  همین  با  آمیزش  بدون 
به  نر، طعمه  »زاغ  می گویند:  كه  نیست  آن  از  تر  ولی شگفت  است، 

منقار ماده می گذارد، كه همین عامل باردار شدن زاغ است!.« 
از نقره ساخته،  گویا نی های پر طاووس چونان شانه هایی است كه 
از زر ناب  انگیز آفتاب گونه كه به پرهای اوست  و گِردیهای شگفت 
را  طاووس  پرهای  رنگهای  اگر  است.  شده  بافته  َزبَرجد  پاره های  و 
به روییدنیهای زمین تشبیه كنی، خواهی گفت دسته گُلی است كه 
از شكوفه های رنگارنگ گل های بهاری فراهم آمده است، و اگر آن 
زیبای  پارچه های  پس چون  پوشیدنی هامنندسازی،  پارچه های  با  را 
پرنقش و نگار یا پرده های رنگارنگ یَمن است، و اگر آن را با زیورآالت 
نقره  از  نواری  در  رنگارنگی است كه  نگین های  مقایسه كنی، چون 
با جواهرات زینت شده است. طاووس، چون به خود بالنده مغرور 
توّجه  با  برانداز می كند، پس  را  زیبایش  بـال های  و  ُدم  راه می رود، 
به زیبایی جامه و رنگهای گوناگون پروبالش قهقهه رس می دهد، اّما 
چون نگاهش به پاهای او می افتد، بانگی برآورد كه گویا گریان است، 
فریاد می زند گویا كه دادخواه است، و گواه صادق دردی است كه 
در درون دارد، زیرا پاهای طاووس چونان ساق خروس دورگه )هندی 
و پارسی ( باریك و زشت و در یك سوی ساِق پایش ناخنكی مخفی 
روییده است. بر فراز گردن طاووس به جای یال، كاكلی سبز رنگ و 
نفیس  ای  آفتابه  برآمدگی گردنش چونان  و  روییده،  نگار  و  نقش  پر 
و نگارین است، و از گلوگاه تا روی شكمش به زیبایی َوْسِمه یامنی 
رنگ آمیزی شده، یا چون پارچه حریر بَرّاق یا آیینه ای شّفاف كه پرده 
بر روی آن افكندند. در اطراف گردنش گویا چادری سیاه افكنده كه 
چون رنگ آن شاداب و بسیار می باشد، می پنداری با رنگ سبز تندی 
دارد.  خاّصی  جلوه  گوش  شكاف  كنار  در  که  است  آمیخته  هم  در 
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كمرت رنگی می توان یافت كه طاووس از آن در اندامش نداشته باشد، 
یا با شّفافیت و صیقل فراوان و زرق و برق جامه اش آنرا جالی برتری 
باران  كه  است  ای  پراكنده  شكوفه های  چونان  طاووس  باشد.  نداده 
بهار و گرمای آفتاب را در پرورش آن نقش چندانی نیست، و شگفت 
آور آن كه هر چند گاهی از پوشش پرهای زیبا بیرون می آید، و تن 
عریان می كند، پرهای او پیاپی فرو می ریزند و از نو می رویند، پرهای 
طاووس چونان برگ خزان رسیده می ریزند و دوباره رشد می كنند و 
به هم می پیوندند، تا دیگر بار شكل و رنگ زیبای گذشتۀ خود را باز 
می یابد، بی آن كه میان پرهای نو و ریخته شده تفاوتی وجود داشته 
طاووس  پرهای  از  یكی  متاشای  در  اگر  بروید.  جابجا  رنگی  یا  باشد 
دقّت كنی، لحظه ای به رسخی گل، و لحظه ای دیگر به سبزی َزبَرَجد، 
و گاه به زردی زر ناب جلوه می كند. راستی، هوشهای ژرف اندیش و 
عقل های پُرتالش، چگونه این همه از حقایق موجود در پدیده ها را 
می توانند درك كنند؟ و چگونه گفتار توصیف گران، به نظم كشیدن 

این همه زیبایی را بیان توانند كرد؟ 
و در درك كمرتین اندام طاووس، گامنها از شناخت درمانده و زبانها از 
 ستودن آن در كام مانده اند. پس ستایش خداوندی را سزاست كه عقل ها 
ساخت،  ناتوان  گرند  جلوه  دیدگان  برابر  كه  ای  پدیده  توصیف  از  را 
پدیده محدودی كه او را با تركیب پیكری پرنقش و نگار، با رنگها و 
مرزهای مشّخص می شناسد، باز هم از توصیف فرشده اش زبانها عاجز 
و از وصف واقعی آن درمانده اند! )حال چگونه خدا را می توانند درك 

كنند؟.( 
پاك و برتر است خدایی كه در اندام مورچه، و مگس ریز، پاها پدید 
آورد، و جانداران بزرگرت از آنها، از ماهیان دریا، و پیالن عظیم الجثّه را 
نیز آفرید، و بر خود الزم شمرد، كه هیچ كالبد جانداری را وانگذارد 
و به درستی اداره اش مناید، جز آن كه میعادگاهش را مرگ و پایان 

راهش را نیستی قرار داد.
اگر با چشم دل به آنچه كه از بهشت برای تو وصف كرده اند بنگری، 
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از آنچه در دنیاست دل می كنی، هر چند شگفتی آور و زیبا باشد، و از 
خواهش های نفسانی و خوشی های زندگانی و منظره های آراسته و زیبای 
آن كناره می گیری، و اگر فكرت را به درختان بهشتی مشغول داری كه 
توده های  در  آن  ریشه های  و  می خورند،  هم  به  همواره  شاخه هایشان 
مشك پنهان، و در ساحل جویباران بهشت قرار گرفته، آبیاری می گردند، 
و خوشه هایی از لؤلؤ آبدار به شاخه های كوچك و بزرگ درختان آویخته، 
و میوه های گوناگونی كه از درون غالفها و پوششها رس بیرون كرده اند، 
بدون  كه  بهشت  میوه  پر  شاخه های  می گردی.  زده  حیرت  و  رسگردان 
زحمتی خم شده در دسرتس قرار گیرند، تا چیننده آن هر گاه كه خواهد 
در  كاخهایشان  پیرامون  و  آن  ساكنان  گِرد  بهشت،  مهامنداران  برچیَند، 
گَردشند و آنان را با َعَسل های پاكیزه و رشابهای گوارا پذیرایی كنند. آنها 
در  كه  آنگاه  تا  مندند  بهره  الهی  كرامت  از  همواره  كه  هستند  كسانی 
رسای ثابت خویش فرود آیند و از نقل و انتقال سفرها آسوده گردند. ای 
شنونده! اگر دل خود را به منظره های زیبایی كه در بهشت به آن می رسی 
مشغول داری، روح تو با اشتیاق فراوان به آن سامان پرواز خواهد كرد، 
و از این مجلس من، با شتاب به همسایگی اهل قبور خواهی شتافت. 
خداوند با لطف خود، من و شام را از كسانی قرار دهد كه با دل و جان 

برای رسیدن به جایگاه نیكان تالش می كنند. 
می گویم: )كالم امام كه فرمود »یؤّر مبالقحه، االر« كنایه از نكاح و آمیزش است. هنگامی 

گفته می شود »ارالرجل املرأى یؤرها« كه با همرسش همبسرت شود. و این فرمایش امام»كانه 

باید توّجه داشت »قلع« بادبان كشتی است و »داری« منسوب  قلع داری عنجه نؤتیه « 

به »دارین« شهری است در كنار دریا كه از آنجا عطریات می آورند )و بادبانهایش معروف 

است( . و»عنجه« به معنی كشیدن به سوی خویش است، هنگامی كه گفته می شود »عنجت 

به معنی »كشتیبان«  »النؤتی«  و  به سوی خود كشیدم.  را  آن  یعنی  اعنجها عنجاً«  الناقه 

»ضفتان«  زیرا  است.  چشم  پلكهای  دوطرف  منظور  جفونه«  »ضفتی  تعبیر  اما  و  است. 

به معنی دو طرف می باشد و اینكه فرمود: »وفلذ الزبرجد« باید دانست كه »فلذ« جمع 

»فلذه« به معنی قطعه است كه معنی آن قطعه هایی از زبرجد است. اّما تعبیر به »كبائس 

اللؤلؤ الرطب« به معنی خوشه های لؤلؤتر همچون خوشه های خرما است، زیرا »الكباسه« 

به معنی خوشه و »العسالیج« جمع »عسلوج« به معنای شاخه است( . 
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  خطبه 166  
احرتام متقابل، آیندۀ بنی امیه و علل پیروزی و شکست ملّت ها

)براساس نقل مرحوم كلینی  در روضه كافی،این خطبه درشهر مدینه ایراد شده است.( 

باید خردساالن شام از بزرگان شام پیروی كنند، و بزرگساالن شام نسبت 
به خردساالن مهربان باشند، و چونان ستم پیشگان جاهلیت نباشید كه 
نه از دین آگاهی داشتند و نه در خدا اندیشه می كردند. هامنند تخم 
افعی در النه پرندگان نباشید كه شكسنت آن گناه و نگهداشنت آن رش و 

زیانبار است. )به جای جوجه، ماری از آن بیرون می آید.( 
از  و  رسیدند،  تفرقه  و  جدایی  به  برادری  و  وحدت  از  پس  مسلامنان، 
ریشه و اصل خویش، پراكنده شدند. تنها گروهی شاخه درخت توحید را 
گرفتند و به هر طرف كه روی آوردهمسو شدند. اّما خداوند مسلامنان 
را به زودی برای بدترین روزی كه بنی امیه در پیش دارند جمع خواهد 
كرد، آن چنان كه قطعات پراكنده ابرها را در فصل پاییز جمع می كند. 
فرشده  ابرهای  صورت  به  و  می كند،  ایجاد  الفت  مسلامنان  میان  خدا 
در می آورد، آنگاه درهای پیروزی به رویشان می گشاید، كه مانند سیلی 
دو  َعرِم«كه  »سیل  »چونان  می ریزند.  بیرون  خود  جایگاه  از  خروشان 
 باغستان »شهر َسبا« را درهم كوبید، و در برابر آن سیل هیچ بلندی و 
تپّه ای برجای مناند، نه كوه های بلند و محكم، و نه برآمدگیهای بزرگ، 
توانستند برابر آن مقاومت كنند«. خداوند بنی امیه را مانند آب در درون 
درّه ها و رودخانه ها پراكنده و پنهان می كند، سپس چون چشمه سارها بر 
روی زمین جاری می سازد، تا حّق برخی از مردم را از بعضی دیگر بستاند، 
و گروهی را توانایی بخشیده، در خانه های دیگران سكونت دهد. به خدا 
سوگند! بنی امیه پس از پیروزی و سلطه گری، همه آنچه را كه به دست 

آوردند از كفشان می رود، چنان كه چربی بر روی آتش آب شود!.
باطل  در خوار ساخنت  و  بر منی داشتید،  یاری حق  از  اگر دست  ای مردم! 
ُسستی منی كردید، هیچگاه آنان كه به پایه شام نیستند، در نابودی شام طمع 
منی كردند، و هیچ قدرمتندی بر شام پیروز منی گشت، اّما چونان اّمت بنی 

ارسائیل در حیرت و رسگردانی فرو رفتید. به جانم سوگند! رسگردانی شام پس 
 از من بیشرت خواهد شد، چراكه به حق پشت كردید، و با نزدیكان پیامرب
بریده، به بیگانه ها نزدیك شدید. آگاه باشید! اگر از امام خود پیروی می كردید، 
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شام را به راهی هدایت می كرد كه رسول خدا رفته بود، و از اندوه 

بیراهه رفنت در امان بودید، و بار سنگین مشكالت را از دوش خود 

بر می داشتید. 

  خطبه 167  
توصیه و اندرز

در آغاز خالفت در سال35 هجری، نوشتند كه نخستین سخرنانی  امام  )سخرنانی 

آن حرضت است.( 

هامنا خداوند بزرگ كتابی هدایتگر فرستاد، نیكی و بدی، خیر و رش 

را آشكارا در آن بیان فرمود. پس راه نیكی در پیش گیرید، تا هدایت 

شوید و از رّش و بدی پرهیز كنید، تا در راه راست قرار گیرید. واجبات! 

واجبات! در انجام واجبات كوتاهی نكنید، تا شام را به بهشت رساند. 

هامنا خداوند چیزهایی را حرام كرده كه ناشناخته نیست، و چیزهایی 

را حالل كرده كه از عیب خالی است، و در این میان حرمت مسلامن 

را بر هر حرمتی برتری بخشید و حفظ حقوق مسلامنان را به وسیله 

اخالص و توحید استوار كرد. پس مسلامن كسی است كه مسلامنان از 

زبان و دست او آزاری نبینند، مگر آنجا كه حق باشد، و آزار مسلامن 

روا نیست، جز در آنچه كه واجب باشد. 

به سوی مرگ كه همگانی است، و فرد فرد شام را از آن گریزی نیست 

بشتابید، هامنا مردم در پیش روی شام می روند، و قیـامت از پشت 

پیش  كه  برسید،  قافـله  به  تا  شوید  سبكبار  می خواند.  را  شمـا  رس، 

رفتگان در انتظار بازماندگانند. 

از خدا برتسید، و تقوا پیشه كنید، زیرا شام در پیشگاه خداوند، مسؤول 

بندگان خدا، و شهرها، و خانه هاو حیوانات هستید. خدا را اطاعت 

كنید و از فرمان خدا رس باز نزنید، اگر خیری دیدید برگزینید و اگر رّش 

و بدی دیدید از آن دوری كنید. 
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  خطبه 168  
 درخواست گروهی از اصحاب از امام 

 برای مجازات شورشیان بر عثامن و پاسخ امام
)پس از بیعت مردم با امام  در سال 35 هجری، گروهی از صحابه گفتند: ای كاش 

شورشیان بر ضد عثامن را كیفر می دادی؟. پاسخ فرمود:( 

ای برادران! از آنچه شام می دانید بی اطاّلع نیستم، اّما قدرت اجرای آن 

را چگونه به دست آورم؟ آنان با ساز و برگ و نیرو به راه افتادند، بر 

با  بردگان شام  اكنون  نداریم! هم  آنها قدرتی  بر  ما  و  دارند  تسلّط  ما 

آنها می جوشند، و بادیه نشیناِن اطراِف شام به آنها پیوسته اند. آنها در 

میان شام زندگی می كنند، و هر مشكلی را كه بخواهند بر شام تحمیل 

از  آمده  پیش  كه  كاری  توانایید؟.  برای خواسته های خود  آیا  كنند.  می 

جاهلیت است، شورشیان یار و یاور دارند، 

اگر برای كیفر دادنشان حركتی آغاز شود، مردم به چند دسته تقسیم 

می شوند: گروهی خواسته های شام را دارند، و عّده ای بر خالف شام فكر 

می كنند، و گروهی نه این را می پسندند و نه آن را. پس صرب كنید تا 

مردم آرام شوند، و دل های مضطرب در جای خود قرار گیرد، و حقوق 

از دست رفته با مدارا گرفته شود. اكنون مرا آسوده گذارید، و در انتظار 

فرمان من باشید، كاری نكنید كه قدرت ما را تضعیف كند، و اقتدار اّمت 

ما را متزلزل سازد و سستی و زبونی به بار آورد. این جریان سیاسی را 

تا می توانم مهار می كنم، اّما اگر راه چاره ای نیابم، با آنان می جنگم )كه 

رسانجام درمان، داغ كردن است(. 

  خطبه 169  
درباره اصحاب جمل و افشاء توطئه ناکثین

)این سخرنانی را در سال 36 هجری، هنگام حركت اصحاب به سوی برصه ایراد فرمود.( 

ــا،  ــوی گ ــی  ــاب ــت ك ـــا  ب را  ـــام  پــیــامــربی راهـــن ـــد  ـــداون هـــامنـــا خ

ــود  ــش ن ـــــالك  ه ـــخـــت.  ـــگـــی ـــران ب اســـــتـــــوار  دســـــتـــــوری  و 
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جز كسی كه تبهكار است، و بدانید كه بدعتها به رنگ حق در آمده 

آنها حفظ فرماید، و هامنا  از  را  ما  اند، مگر خداوند  و هالك كننده 

 حكومت الهی حافظ امور شامست، بنابراین زمام امور خود را بی آن كه 

نفاق ورزید یا كراهتی داشته باشید، به دست امام خود سپارید. به 

خدا سوگند! اگر در پیروی از حكومت و امام، اخالص نداشته باشید، 

خدا دولت اسالم را از شام خواهد گرفت كه هرگز به شام باز نخواهد 

گردانید و در دست دیگران قرار خواهد داد. 

هامنا ناكثین عهد شكن، به جهت نارضایتی از حكومت من به یكدیگر 

پیوستند، و من تا آنجا كه برای وحدت اجتامعی شام احساس خطر 

نكنم، صرب خواهم كرد، زیرا آنان اگر برای اجرای مقاصدشان فرصت 

پیدا كنند، نظام جامعه اسالمی متزلزل می شود. آنها از روی حسادت 

 بر كسی كه خداوند حكومت را به او بخشیده است، به طلب دنیا 

برخاسته اند. می خواهند كار را به گذشته باز گردانند. 

حّقی كه شام به گردن ما دارید، عمل كردن به كتاب خدا )قرآن( ، و 

سّنت پیامرب و قیام به حق و بر پاداشنت سّنت اوست. 

  خطبه 170  
گفتگو با فرستاده برصیان و روش امام  در هدایت وی

)در آستانه جنگ برصه، در سال 36 هجری، گروهی از اعراب، »كلیب َجرمی« را جهت آگاهی 

  با ناكثین به منایندگی نزد حرضت علی  از حقیقت و دانسنت علل مبارزۀ امام 

فرستادند. امام  به گونه ای با آن شخص صحبت فرمود كه حقیقت را دریافت. آنگاه 

به او فرمود: بیعت كن. وی گفت: من مناینده گروهی هستم و قبل از مراجعه به آنان 

به هیچ كاری اقدام منی كنم. امام  فرمود:( 

اگر آنها تو را می فرستادند كه محّل ریزش باران را بیابی، سپس به سوی آنان 

باز می گشتی واز گیاه و سبزه و آب خرب می دادی، اگر مخالفت می كردند، 
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و به رسزمینهای خشك و بی آب روی می آوردند، تو چه می كردی؟ )گفت: 
آنها را رها می كردم و به سوی آب و گیاه می رفتم، امام فرمود:( پس دستت را برای 

بیعت كردن بگشای. )مرد گفت: سوگند به خدا به هنگام روشن شدن حق، توانایی 
مخالفت نداشتم و با امام  بیعت كردم.(  

  خطبه 171  
نیایش امام  در آستانه جنگ صفین و بسیج نیروها در جنگ
)دعای امام  در آستانه نربد صّفین با قاسطین در هفتم صفر سال 37 هجری( 

ای خدای آسامِن برافراشته و فضای نگاه داشته! كه آن را زمینه پیدایش 
شب و روز، و جریان گردش ماه و خورشید، و مسیر آمد و شد ستارگان سیار 
قرار داده ای، و جایگاه گروهی از فرشتگانت ساخته ای كه از عبادت تو 
خسته منی گردند؛ ای پروردگار این زمین! كه آن را جایگاه سكونت انسانها، 
و مكان رفت و آمد حرشات و چارپایان، و پدیده های دیدنی و نادیدنی 
غیرقابل شامرش قرار داده ای، و ای پروردگار كوه های بلند و پابرجا! كه آن 
 را برای زمین چونان میخ های محكم، و برای مخلوقات تكیه گاهی مطمنئ 
ساخته ای. اگر بر دشمن پیروزمان ساختی، ما را از تجاوز بر كنار دار، و 
بر راه حق استوار فرما، و چنانچه آنها را بر ما پیروز گرداندی شهادت 

نصیب ما فرموده و از رشك و فساد و فتنه ها، ما را نگهدار! 
كجایند  برخیزند؟  خویش  مردم  حامیت  به  كه  مردانی  آزاد  كجایند 
هان  می كنند؟  مبارزه  مشكالت  و  بال  نزول  هنگام  به  كه  غیورمردانی 

مردم!! ننگ و عار پشت رس شام، و بهشت در پیش روی شامست. 

  خطبه 172  
نکوهش قریش در موضوع خالفت و شکوه از اصحاب جمل

)مطالب این خطبه، بخشی از نوشته های افشاگرانه ای است كه در سال40  هجری برای 

روشن شدن واقعیت های تاریخ اسالم به دستور امام  نوشته شد.( 

او  آگــاهــی  مانع  آســامنــی  نــه  كــه  ســزاســت  را  ــدی  خــداون ستایش 
می شود.  دیگر  زمین  از  او  مانع  زمینی  نه  و  دیگر،  ــامن  آس از 
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به خالفت  نسبت  ابوطالب!  فرزند  »ای  به من گفت:  روز شورا  در  شخصی 

حریص می باشی.« در پاسخ او گفتم: به خدا سوگند! شام با اینكه از پیامرب 

اسالم  دورترید، حریص تر می باشید، اّما من شایسته تر و نزدیكرت 

به پیامرب اسالم  هستم. هامنا من تنها حّق خود را مطالبه می كنم 

كه شام بین من و آن حائل شدید، و دسِت رد بر سینه ام زدید. پس 

چـون در جمع حارضان، با برهان قاطع او را مغلوب كردم، درمانده و 

رسگردان شد و منی دانست در پاسخم چه بگوید!. 

بار خدایا، از قریش و از متامی آنها كه یاریشان كردند، به پیشگاه تو 

شكایت می كنم، زیرا قریش پیوند خویشاوندی مرا قطع كردند، و مقام 

و منزلت بزرگ مرا كوچك شمردند، و در غصب حّق من، با یكدیگر 

هم داستان شدند، سپس گفتند: برخی از حق را باید گرفت و برخی 

را باید رها كرد. )یعنی خالفت حّقی است كه باید رهایش كنی.( 

 و آنها )طلحه و زبیر و یارانشان( بر من خروج كردند، و همرس رسول خدا

ـ عایشه ـ را به همراه خود می كشیدند، چونان كنیزی را كه به بازار 

بَرده فروشان می برند، به برصه روی آوردند، در حالی كه همرسان خود 

را پشت پرده نگه داشتند. اّما پرده نشین َحرَم پیامرب  را در برابر 

دیدگان خود و دیگران قرار دادند.لشكری را گرد آوردند كه همه آنها 

به اطاعت من گردن نهاده، و بدون اكراه، و با رضایت كامل با من 

به فرماندار من و خزانه  به برصه،  از ورود  بودند. پس  بیعت كرده 

داران بیت املال مسلمین، و به مردم برصه حمله كردند، گروهی از 

آنان را شكنجه و گروه دیگر را با حیله كشتند. به خدا سوگند! اگر جز 

به یك نفر دست منی یافتند و او را عمداً بدون گناه می كشتند، كشتار 

انكار  و  داشتند  حضور  همگان  زیرا  بود،  حالل  من  برای  آنها  همه 

نكردند، و از مظلوم با دست و زبان دفاع نكردند، چه رسد به اینكه 

ناكثین به تعداد لشكریان خود از مردم بی دفاع برصه قتل عام كردند. 
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  خطبه 173  
ویژگی های پیامرب  و لزوم پیکار رهرب اسالمی با ستیزندگان حق

)با توّجه به برخی از شواهد، این سخرنانی در شهر مدینه ایراد شده.( 

پیامرب اسالم امیِن وحی پروردگار و خاتم پیامربان و بشارت دهنده 
رحمت و بیم دهنده كیفر الهی است. 

ای مردم! سزاوارترین اشخاص به خالفت، آن كسی است كه در تحّقق 
اگر  تا  باشد،  داناتر  خدا  فرمان  از  آگاهی  در  و  نیرومندتر،  حكومت 
آشوبگری به فتنه انگیزی برخیزد، به حق باز گردانده شود، و اگر رس 
باز زد، با او مبارزه شود. به جانم سوگند! اگر رشط انتخاب رهرب،حضور 
متامی مردم باشد،هرگز راهی برای تحّقق آن وجود نخواهد داشت، بلكه 
آگاهان دارای صالحیت و رأی، و اهل حّل و عقد »خربگان ملّت« رهرب و 
خلیفه را انتخاب می كنند، كه عمل آنها نسبت به دیگر مسلامنان نافذ 
است. آنگاه نه حارضان بیعت كننده، حّق تجدید نظر دارند و نه آنان 
كه در انتخابات حضور نداشتند، حّق انتخابی دیگر را خواهند داشت. 
آگاه باشید! من با دو كس پیكار می كنم، كسی چیزی را اّدعا كند كه از 
آن او نباشد، و آن كس كه از ادای حق رسباز زند. ای بندگان خدا! شام 
را به تقوا و ترس از عذاب خدا سفارش می كنم، زیرا تقوای الهی بهرتین 
سفارش بندگان خدا، و بهرتین پایان نامه كار در پیشگاه خداست. مردم! 
هم اكنون آتش جنگ بین شام و اهل قبله شعله ور شده است، و این 
پرچم مبارزه را جز افراد آگاه و با استقامت و عامل به جایگاه حق به 
دوش منی كشند. بنابراین، آنچه فرمان دادند انجام دهید، و از آنچه نهی 
كردند توقّف كنید، و در هیچ كاری تا روشن نشود شتاب نكنید، زیرا در 

آنچه شام اكراه دارید، توان تغییراتی داریم. 
آگاه باشید! هامنا این دنیا كه آرزوی آن را می كنید و بدان روی می آورید، و 
شام را گاهی به خشم می آورد و زمانی خشنود می سازد، خانه ماندگار شام 
نیست، و منزلی نیست كه برای آن آفریده و به آن دعوت شدید. آگاه باشید! 
نه دنیا برای شام جاودانه و نه شام در آن جاودانه خواهید ماند. دنیا گرچه 
از جهتی شام را می فریبد، ولی از جهت دیگر شام را از بدیهایش می ترساند،
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پس برای هشدارهایش از آنچه مغرورتان می كند، چشم پوشید، و به 

خاطر ترساندنش از طمع ورزی در آن باز ایستید.به خانه ای كه دعوت 

برای  كنیزكان  چونان  و  برگیرید،  دنیا  از  دل  و  گیرید،  سبقت  شدید 

آنچه كه از دنیا از دست می دهید گریه نكنید، و با صرب و استقامت 

بر اطاعت پروردگار، و حفظ و نگهداری فرامین كتاب خدا، نعمتهای 

پروردگار را نسبت به خویش كامل كنید. آگاه باشید! آنچه برای حفظ 

دین از دست می دهید، زیانی به شام نخواهد رساند!. 

به دست می آورید، سودی  دین  تباه ساخنت  با  را  آنچه  باشید!  آگاه 

به حالتان نخواهد داشت! خداوند دل های ما و شام را به سوی حق 

متوّجه سازد و صرب و استقامت عطا فرماید. 

  خطبه 174  
افشای ادعاهای دروغین طلحه در آستانه جنگ جمل

)درباره طلحه فرزند عبیداللّه در سال 36 هجری در آستانه جنگ َجَمل فرمود:( 

تا بوده ام مرا از جنگ نرتسانده، و از رضبت شمشیر نهراسانده اند، من 

به وعده پیروزی كه پروردگارم داده است، استوارم. به خدا سوگند! 

اینكه  نكرد، جز  برای خونخواهی عثامن شورش  عبیدالله،  بن  طلحة 

می ترسید خون عثامن از او مطالبه شود، زیرا او خود متّهم به قتل عثامن 

است، كه در میان مردم از او حریص تر بر قتل عثامن یافت منی شد. 

برای اینكه مردم را دچار شك و تردید كند، دست به اینگونه اّدعاهای 

دروغین زد. سوگند به خدا! الزم بود طلحه، نسبت به عثامن یكی از 

سه راه حل را انجام می داد )كه نداد(. اگر پرس عّفان ستمكار بود، چنان 

كه طلحه میاندیشید، سزاوار بود با قاتالن عثامن همكاری می كرد، و 

از یاران عثامن دوری می گزید؛ یا اگر عثامن مظلوم بود، می بایست 
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از كشته شدن او جلوگیری می كرد و نسبت به كارهای عثامن عذرهای 
موّجه و عموم پسندی را طرح می كرد، )تا خشم مردم فرو نشیند( و اگر نسبت 
به امور عثامن شّك و تردید داشت، خوب بود كه از مردم خشمگین كناره 
می گرفت و به انزوا پناه برده و مردم را با عثامن وا می گذاشت. اّما او 
انجام نداد، و به كاری دست زد كه دلیل  از سه راه حل را  هیچ كدام 

روشنی برای انجام آن نداشت، و عذرهایی آورد كه مردم پسند نیست. 

  خطبه 175  
فرمایش امام  در موعظه یاران

)برخی از شارحان نوشتند، این خطبه را هنگامی كه به ستون مسجد مدینه تكیه داده 

بود ایراد فرمود.( 

ای بی خربانی كه لحظه ای مورد غفلت نیستید، و ای ترك كنندگان فرامین 
الهی كه از متامی كارهایتـان بازخواست می شوید! شام را چه شده است 
كه از خدای خود روی گردان و به غیر او گرایش دارید؟ چونان چارپایانی 
كه چوپان آنها را در بیابانی َوبا خیز، و آبهایی بیامری زا رها كرده است. 
گوسفندان پروار را می مانید كه برای كارد قّصاب آماده اند، ولی خودشان 
نیكی  علف  مقداری  با  گوسفندان  به  گاه  هر  كه  آن  چه  منی دانند! 
كنند، یك روز خود را یك عمر پندارند، و زندگی را در سیرشدن شكمها 
می نگرند. سوگند به خدا! اگر بخواهم می توانم هر كداِم شام رااز آغاز و 
پایان كارش، و از متام شئون زندگی اش، آگاه سازم، اّما از آن می ترسم كه 

با اینگونه خربها نسبت به رسول خدا  كافر شوید.
آگاه باشید! كه من این ارسار گرانبها را به یاران رازدار و مورد اطمینان 
خود می سپارم.سوگند به خدایی كه محّمد را به حق برانگیخت، و 
او را برگزید.جز به راستی سخن نگویم. پیامرب اسالم  همه اطاّلعات 
را به من سپرده است، و از محّل هالكت آن كس كه هالك می شود، و 
جای نجات كسی كه نجات می یابد، و پایان این حكومت، همه را به من 
خرب داده و مرا آگاه كرده است. هیچ حادثه ای بر من نگذشت، جز آن 

كه در گوشم نجوا كرد، و مرا مطّلع ساخت. 
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ای مردم! سوگند به خدا من شام را به هیچ طاعتی وادار منی كنم، مگر 
آن كه پیش از آن، خود عمل كرده ام و از معصیتی شام را باز منی دارم، 

جز آن كه پیش از آن ترك گفته ام. 

  خطبه 176  
موعظه مردم درباره خالفت خود و رضورت اطاعت از دستورات الهی

در  35 هجری  سال  در  خود  نخست خالفت  روزهای  در    امام  را  )این سخرنانی 

مدینه ایراد فرمود.( 

مردم! از آنچه خداوند بیان داشته بهره گیرید، و از پند و اندرزهای 
 خدا پند پذیرید، و نصیحتهای او را قبول كنید، زیرا خداوند با دلیل های 
روشن، راه عذر را به روی شام بسته، و حّجت را بر شام متام كرده 
است.و اعاملی كه دوست دارد بیان فرموده، و از آنچه كراهت دارد 
معرّفی كرده، تا از خوبیها پیروی و از بدیها دوری گزینید. هامنا رسول 
گرداگرد  و  )مكاره(  دشواریها  را  بهشت  »گرداگرد  می فرمود:   همواره  خدا 
آتش جهّنم را هوسها و شهوات گرفته است« . آگاه باشید! چیزی از طاعت خدا 

نیست جز آن كه با كراهت انجام می گیرد، و چیزی از معصیت خدا 
نیست، جز اینكه با میل و رغبت عمل می شود. پس رحمِت خداوند بر 
كسی كه شهوت خود را مغلوب و هوای نفس را رسكوب كند، زیرا كار 
مشكل، بازداشنت نفس از شهوت بوده كه پیوسته خواهان نافرمانی 

و معصیت است. 
بندگان خدا! بدانید كه انساِن با ایامن، شب را به روز، و روز را به شب 
منی رساند، جز آن كه نفس خویش را متّهم می داند، همواره نفس را 
رسزنش می كند، و گناهكارش می شامرد. پس در دنیا چونان پیشینیاِن 
صالِح خود باشید، كه در پیش روی شام درگذشتند و هامنند مسافران، 

خیمه خویش را از جا در آوردند و به راه خود رفتند. 
ـــنـــد دهـــنـــده  ــــــرآن پ ـــــن ق ـــد! هـــامنـــا ای ـــی ـــاش ــــــاه ب آگ

اســت  ای  كــنــنــده  هـــدایـــت  و  ــد،  ــب ــری ــی ف من كـــه  اســـت  ای 



193

خطبه ها  ) 176 (

كه گمراه منی سازد، و سخنگویی است كه هرگز دروغ منی گوید. كسی 

در  كاست،  او  از  یا  افزود  او  بر  كه  آن  مگر  نشد،  قرآن همنشین  با 

هدایت او افزود و از كوردلی و گمراهی اش كاست. 

نیاز  ندارد و بدون قرآن بی  نیازی  با داشنت قرآن،  باشید! كسی  آگاه 

نخواهد بود. پس درمان خود رااز قرآن بخواهید، و در سختیها از قرآن 

یاری بطلبید، كه در قرآن، درمان بزرگرتین بیامریها، یعنی كفر و نفاق 

و رسكشی و گمراهی است. پس به وسیله قرآن خواسته های خود را از 

خدا بخواهید، و با دوستی قرآن به خدا روی آورید، و به وسیله قرآن 

از خلق خدا چیزی نخواهید، زیرا وسیله ای برای تقرّب بندگان به خدا، 

بهرت از قرآن وجود ندارد. 

آگاه باشید! كه شفاعت قرآن پذیرفته، و سخنش تصدیق می گردد. آن 

كس كه در قیامت، قرآن شفاعتش كند، بخشوده می شود، و آن كس 

كه قرآن از او شكایت كند محكوم است. در روز قیامت ندا دهنده 

ای بانگ می زند كه : »آگاه باشید! امروز هر كس گرفتار بذری است كه كاشته و 

عملی است كه انجام داده، جز اعامل منطبق با قرآن«. پس شام در شامر عمل 

كنندگان به قرآن باشید، از قرآن پیروی كنید، با قرآن خدا را بشناسید 

و خویشنت را با قرآن اندرز دهید، و رأی و نظر خود را در برابر قرآن 

متّهم كنید و خواسته های خود را با قرآن نادرست بشامرید. 

عمل صالح! عمل صالح! سپس آینده نگری! آینده نگری! و استقامت! 

»برای  پرهیزكاری!  پرهیزكاری!  و  بردباری!  بردباری!  آنگاه،  استقامت! 

هر كدام از شام عاقبت و پایان مهلتی تعیین شده، با نیكوكاری بدانجا برسید.« هامنا 

پرچم هدایتی برای شام برافراشتند، با آن هدایت شوید، و برای اسالم 

انجام  با  و  كنید،  پیدا  دسرتسی  آن  به  است،  ای  نتیجه  و  هدف  نیز 

واجبات، حقوق الهی را ادا كنید، كه وظایف شام را آشكارا بیان كرده 

و من گواه اعامل شام بوده و در روز قیامت از شام دفاع می كنم و به 

سود شام گواهی می دهم. 
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و  پیوست،  وقوع  به  بود،  شده  مقّرر  پیش  از  آنچه  باشید!  آگاه 

خواسته های گذشته الهی انجام شد، و هامنا من با تكیه به وعده های 

گفتند  كه  »كسانی  فرمود:  كه  می گویم  او سخن  روشن  براهین  و  الهی 

و  می آیند  فرود  آنها  بر  فرشتگان  ورزیدند،  استقامت  سپس  خداست،  ما  پروردگار 

وعده  شام  به  كه  بهشتی  شام  بر  باد  بشارت  كه  نباشید  محزون  و  نرتسید  می گویند: 

به  پروردگار ما خداست. پس در عمل  اند.« و هامنا شام گفتید:  داده 

روِش  بر  و  داد،  فرمان  كه  راهی  ادامه  در  و  خدا  كتاِب  دستورات 

پایدار مانید، و  باشید و  او، استقامت داشته  درسِت پرستِش بندگاِن 

از  و  مباشید  گذار  بدعت  آن  در  و  نكنید  از دستورات خدا رسپیچی 

آن منحرف نگردید؛ زیـرا خارج شونـدگان از دستورات الهی در روز 

قیامت از رحمت خدا دورند. 

سپس مواظب باشید كه اخالق نیكو را درهم نشكنید و به رفتار ناپسند 

را  زبانش  باید  انسان  كنید.  را هامهنگ  و دل  زبان   . نسازید  مبّدل 

حفظ كند، زیرا هامنا این زبان رسكش، صاحب خود را به هالكت می 

اندازد. به خدا سوگند! پرهیزكاری راندیده ام كه تقوا برای او سودمند 

باشد، مگر آن كه زبان خویش را حفظ كرده بود، و هامنا زبان مؤمن 

در پِس قلب او، و قلب منافق از پَِس زباِن اوست. زیرا مؤمن هرگاه 

بخواهدسخنی گوید، نخست می اندیشد، اگر نیك بود اظهار می دارد، 

و چنانچه ناپسند بود، پنهانش می كند، در حالی كه منافق آنچه بر 

زبانش آمد می گوید، و منی داند چه به سود او، و چه حرفی بر رضر 

اوست؟ و پیامرب اسالم  فرمود: »ایامن بنده ای استوار نگردد تا دل او استوار 

شود، و دل استوار نشود تا زبان استوار گردد.« پس هركس از شام بتواند خدا 

را در حالی مالقات كند كه دستش از خون و اموال مسلامنان پاك، و 

زبانش از ِعرض و آبروی مردم سامل ماند، باید چنین كند. 

كــســی  ـــن  ـــؤم م ـــد!  ـــی ـــاش ب ــــــاه  آگ خــــــدا!  ـــان  ـــدگ ـــن ب ای 

حــــالل،  اكــــنــــون  هــــم  را  خــــــدا  حــــــالل  كــــه  اســــــت 
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و حرام خدا را هم اكنون حرام بشامرد، و آنچه را مردم با بدعتها تغییر 

دادند، چیزی از حرام را حالل منی كند، زیرا حالل هامن است كه خدا 

حالل كرده و حرام هامن چیزی است كه خدا حرام شمرده است. پس 

شام در امور و حوادث روزگار تجربه آموختید، و از تـاریخ گذشتگان 

 پنـد گرفتید، َمثَلها برای شام زده اند، و به امـری آشكار دعوت شده اید، 
كوران  جز  و  ندارد،  را  حق  نشنیدن  اّدعای  كسی  ناشنوایـان  جـز 

از  كه  كس  آن  منی كند.  را  واقعیتها  ندیدن  اّدعای  كسی  كوردالن  و 

اندرزی  پند و  از هیچ  آزمایشها و تجربه های خدادادی سودی نربد، 

سود نخواهد برد، و كوته فكری دامنگیر او خواهد شد، تا آنجا كه بد 

را خوب، و خوب را بد می نگرد. و هامنا مردم دو دسته اند: گروهی 

پیرو رشیعت و دین، و برخی بدعت گذارند كه از طرف خدا دلیلی از 

سّنت پیامرب  و نوری از براهین حق ندارند. 

هامنا خداوند سبحان، كسی را به چیزی چون قرآن پند نداده است، 

كه قرآن ریسامن استوار خدا و وسیله ایمنی بخش است. در قرآن بهار 

دل، و چشمه های دانش است، برای قلب جالیی جز قرآن نتوان یافت، 

به خصوص در جامعه ای كه بیداردالن در گذشته و غافالن و تغافل 

كنندگان حضور دارند. پس هرجا كار نیكی دیدید، یاری كنید و هرگاه 

  چیز بد و ناروایی مشاهده كردید، دوری گزینید، زیرا پیامرب اسالم

همواره می فرمود: »ای فرزند آدم! كار نیك را انجام ده، و كار بد را واگذار، اگر 

چنین كنی در راه راست الهی قرار خواهی داشت.« 

نابخشودنی  كه  ظلمی  است:  قسم  سه  بر  ظلم  كه  باشید!  آگاه 

بخشودنی  كه  ظلمی  و  منی ماند،  مجازات  بدون  كه  ظلمی  و  است 

شـرك  اسـت،  نابخشودنی  كـه  ظلمی  اّما  است؛  شدنی  جربان  و 

به  رشك  از  گاه  هیچ  »خداوند  فرمود:  كه  اسـت،  سبحان  خـدای  به 

است  ستمی  است،  بخشودنی  كه  ظلمی  اّما  و  منی گذرد.«  در  خود، 

كه  ظلمی  و  است؛  داشته  روا  خویشنت  بر  گناهان  با  بنده  كه 
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بدون مجازات نیست، ستمگرِی بعضی از بندگان بر بعض دیگر است 

كه قصاص در آنجا سخت است؛ مجروح كردن با كارد، یا تازیانه زدن 

نیست، بلكه اینها در برابرش كوچك است! پس مبادا در دین دورویی 

داشته  ـ گرچه كراهت  راه حق  در  ورزید، كه همبستگی و وحدت 

باشید ـ از پراكندگی در راه باطل » گرچه مورد عالقه شام باشد« بهرت 

است، زیرا خداوند سبحان نه به گذشتگان و نه آیندگان، چیزی را با 

تفرقه عطا نفرموده است. 

ای مردم! خوشا به حال كسی كه عیب شناسی نفس، او را از عیب 

جویی دیگران باز دارد، و خوشا به حال كسی كه به خانه و خانواده 

پروردگار  اطاعت  به  و  بخورد،  را  خود  حالل  غذای  و  پردازد،  خود 

خویشنِت  به  همواره  بگرید،  خویش  خطاهای  بر  و  باشد،  مشغول 

خویش مشغول باشد و مردم از او در امان باشند. 

  خطبه 177  
درباره حکمین و نکوهش از خیانت ایشان

)در سال 38 هجری پس از خیانت داوران حكمیت »ابوموسی و عمروعاص« فرمود:( 

رأی جمعیت شام در صّفین یكی شد كه دو مرد را به داوری برگزینند، 

)ابوموسی اشعری و عمروعاص( و از آن دو پیامن گرفتیم كه در برابر قرآن 

تسلیم باشند، و از آن تجاوز نكنند و زبان آن دو با قرآن و قلبهایشان 

پیرو كتاب خدا باشد. اّما آنها از قرآن روی گردان شدند، حق را آشكارا 

می دیدند و ترك گفتند، كه جور و ستم، خواسته دلشان، و كجی و 

انحراف در روش فكریشان بود. در صورتی كه پیش از صدوِر رأی زشت 

و ُحكِم جائرانه، با آنها رشط كرده بودیم كه به عدل حكم كرده و به 

حق عمل كنند. ما به حّقانیت خود ایامن داریم، در حالی كه آن دو 

از راه حق بیرون رفتند و حكمی بر خالف حكم خدا صادر كردند. 
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  خطبه 178  
وصف علم و قدرت خدا و روش برخورد با دنیا

ایراد  الجندل«  »دومة  در  حكمیّت  داوران  نظر  اعالم  از  پس  را  خطبه  این  اند:  )گفته 

فرمود.( 

او  در  زمان  گذشت  و  منی دارد،  باز  دیگر  كار  از  را  خدا  كاری  هیچ 
زبانی  هیچ  منی گیرد.  بر  در  را  او  مكانی  و  منی كند،  ایجاد  دگرگونی 
قدرت وصف او را ندارد، و چیزی از خدا مخفی و پنهان نیست، نه 
تعداد قطرات فراوان آبها و نه ستارگان انبوه آسامن، و نه ذّرات خاك 
همراه با گِردبادها در هوا، و نه حركات مورچگان بر سنگهای سخت، 
و نه اسرتاحتگاه مورچگان ریز در شبهای تار. خدا از مكان ریزش برگ 
درختان و حركات مخفیانه چشمها آگاه است و شهادت می دهم كه 
جز اللّه، خدایی نیست، همتایی نداشته و شّك و تردیدی در او راه 
ندارد. دین او را انكار منی كنم و به آفریدگاری او اعتقاد دارم، شهادت 
كسی كه نیت او راست، درون او پاك، یقین او خالص، و میزان عمل 
او گرانسنگ است و شهادت می دهم كه محّمد  بنده و فرستاده 
حقایق  ترشیح  برای    پیامرب  انسانهاست.  میان  از  او  برگزیده  و 
آیین الهی انتخاب، و به ارزشهای ویژه اخالقی گرامی داشته شد. او 
را برای رساندن رسالت های كریامنه اش برگزید، نشانه های هدایت به 
وسیله او آشكار و تاریكی های جهل و گمراهی با نور هدایت او از 

میان رفت. 
برای  می دهد،  فریب  را  خود  خواهان  و  آرزومندان  دنیا  مردم!  ای 
شیفتگان خود ارزشی قائل نیست، و آن كس را كه بر دنیا پیروز شود 
زندگی  نعمت  و  ناز  از  ملّتی  به خدا سوگند! هرگز  گرداند.  مغلوب 
گرفته نشدند، مگر به كیفر گنـاهانی كه انجام داده انـد، »زیرا خداوند 
بر بندگان خود ستم روا منی دارد.« اگر مردم به هنگام نزول بالها، و گرفته 

شدن نعمتها، با درستی نیت در پیشگاه خدا زاری كنند، و با قلبهای 
دستشان  از  آنچه  منایند،  عفو  درخواست  خداوند  از  محبّت  از  پر 
شد.  خواهد  اصالح  فسادی  گونه  هر  و  گشت،  خواهد  باز  رفته، 
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من بر شام ترسناكم كه در جهالت و غرور فرو رفته باشید، چه اینكه 
در گذشته به سویی كشیده شدید كه قابل ستایش نبود. اّمـا اگر در 
زندگـانی خود اصالحـاتی پدیـد آورید، سعادمتند خواهید شد. وظیفه 
من جز تالش و كوشش در اصالح امور شام نیست، اگر می خواستم، بی 

مهریهای شام را بازگو می كردم. خدا آنچه را گذشت ببخشاید. 

  خطبه 179  
پاسخ امام  به ذعلب یامنی در مورد چگونگی دیدن خداوند

)این خطبه در مسجد كوفه در سال 36 هجری، پس از جنگ َجَمل ایراد شد.( ِذعلِب 

یامنی پرسید: »ای امیرمؤمنان! آیا پروردگار خود را دیده ای؟.« پاسخ فرمود: »آیا چیزی 

را كه نبینم می پرستم؟« گفت: »چگونه او را می بینی؟« فرمود:( 

او  درست  ایامن  با  دلها  اّما  منی بینند،  آشكار  را  او  هرگز  دیده ها 
اشیاء  به  كه  آن  نه  است،  نزدیك  چیز  همه  به  خدا  می یابند.  در  را 
چسبیده باشد؛ از همه چیز دور است، نه آن كه از آنها بیگانه باشد؛ 
گوینده است نه با اندیشه و فكر؛ اراده كننده است، نه از روی آرزو 
كه  آن  نه  دارد  لطافت  پا،  و  دست  با  نه  است  سازنده  خواهش؛  و 
با  نه  بیناست  ستمكاری؛  با  نه  است  بزرگ  باشد؛  مخفی  و  پوشیده 
حواس ظاهری؛ مهربان است نه با نازك دلی؛ رسها و چهره ها در برابر 

عظمت او به خاك افتاده، و دلها از ترس او بی قرارند. 

  خطبه 180  
در نکوهش یارانش و علل انحطاط فکری کوفیان

)در سال 38 هجری جهت كمك به محّمد بن ابی بكر در مرص در نكوهش یاران، ایراد 
فرمود.( 

خدا را بر آنچه كه خواسته و هركار كه مقّدر فرمود ستایش می كنم، و او را 

بر این گرفتار شدنم به شام كوفیان می ستایم. ای مردمی كه هرگاه فرمان 

دادم، اطاعت نكردید و هر زمان شام را دعوت كردم، پاسخ ندادید، هرگاه 
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شام را مهلت می دهم در بیهودگی فرو می روید، و درهنگامه جنگ ُسست 

و ناتوانید، اگر مردم اطراف امام خود جمع شوند، طعنه زده و اگرشام را 

برای حّل مشكلی بخوانند، رس باز می زنید. پدر مباد دشمنان شام را! برای 

پیروزی منتظر چه چیزی هستید؟ چرا برای گرفنت حّق خود جهاد منی كنید؟ 

 آیا در انتظار مرگ یا ذلّت هستید؟ به خدا سوگند! اگر مرگ من فرا رسد 

حالی  در  افتاد،  خواهد  جدایی  و شام  من  بین  ـ  رسید  خواهد  حتامً  كه  ـ 

فایده  بی  من  برای  حضورتان  و  ناراحت،  شام  با  همنشینی  از  من  كه 

بود. خدا خیرتان دهد، آیا دینی نیست كه شام را گرد آورد؟ آیا غیرتی 

نیست كه شام را برای جنگ با دشمن بسیج كند؟ شگفت آور نیست 

انتظار  بدون  آنها  و  می خواند  را  پَست  جفاكار  انسانهای  معاویه  كه 

یاری حق  برای  را  من شام  و  می كنند!  پیروی  او  از  بخششی،  و  كمك 

می خوانم، در حالی كه شام بازماندگان اسالم، و یادگار مسلامنان پیشین 

اطراف من  از  ولی  را دعوت می كنم،  و عطایا شام  با كمك  می باشید، 

پراكنده می شوید، و به تفرقه و اختالف روی می آورید. نه از دستورات 

من راضی می شوید، و نه شام را به خشم می آورد كه بر ضد من اجتامع 

است.  آرزو می كنم، مرگ  كه  ترین چیزی  داشتنی  اكنون دوست  كنید، 

كتاب خدا رابه شام آموختم، و راه و رسم استدالل را به شام آموزش دادم 

و آنچه را كه منی شناختید به شام شناساندم، و دانشی را كه به كامتان 

سازگار نبود، جرعه جرعه به شام نوشاندم. ای كاش نابینا می دید و خفته 

بیدار می شد! سوگند به خدا! چه نادان مردمی كه رهرب آنان معاویه، و 

آموزگارشان پرسنابغه »عمروعاص« باشد!. 

  خطبه 181  
نکوهش فریب خوردگان و پیوستگان به خوارج

)در سال 38 هجری در آستانه جنگ نهروان، امام  فردی را فرستاد تا گروهی از كوفیان 

كه قصد ملحق شدن به لشكر خوارج را داشتند و ترسناك بودند بپاید. از او پرسید: »ایمن 

َمرد گفت: »ترسیدند  یا ترسیدند و فرار كردند؟«  شدند و بر جای ماندند 
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و به خوارج پیوستند«، فرمود:( 

از رحمت خدا دور باشند. چونان قوم مثود، آگاه باشید! اگر نیزه ها به 

سوی آنان راست شود و شمشیرها بر رسشان فرود آید، از گذشته خود 

پشیامن خواهند شد. امروز شیطان آنها را به تفرقه دعوت كرد، و فردا 

از آنها بیزاری می جوید، و از آنها كنار خواهد كشید. همین ننگ آنان 

را كافی است كه از هدایت گریختند و در گمراهی و كوری فرو رفتند، 

راه حق را بستند، و در حیرت و رسگردانی ماندند. 

  خطبه 182  
 ستایش خدا و موعظه مردم و تحریض آنان به جنگ، 

اندکی پیش از شهادت

اواخر   در سال 40 هجری در  امام  بّكالی نقل كرد كه  امام، نوف  یاران  از  )یكی 

زندگی خود در شهر كوفه بر روی سنگی كه جعدة بن هبیره مخزومی آماده كرد ایستاد، 

در حالی كه پیراهنی خشن از پشم بر تن، و شمشیرش با بندی از لیف خرما بر گردن، 

و كفشی از لیف خرما در پا، و بر پیشانی او پینه از كرثت سجود آشكار بود، فرمود:( 

به  كارها  پایان  و  خلقت،  كه رسانجام  سزاست  را  خداوندی  ستایش 

او باز می گردد. خدا را بر احسان بزرگش، و برهان آشكار، و فراوانی 

فضل و آنچه بدان بر ما مّنت نهاده است می ستائیم، ستایشی كه حّق 

او را اداء كند، و شكر شایسته او را به جا آورد، به ثواب الهی ما را 

نزدیك گرداند و موجب فراوانی نیكی و احسان او گردد. 

امیدوار،  او  از خدا یاری می طلبیم، یاری خواسنت كسی كه به فضل 

قدرت  به  و  مطمنئ،  زیانش  دفع  به  و  آرزومند،  او  بخشش  به  و 

ایامن  او  به  دارد.  اعتقاد  پروردگار  كردار  و  گفتار  به  و  معرتف،  او 

اعتقاد  با  و  امیدوار،  او  به  یقین  با  كه  كسی  ایامن  می آوریم، 

برابرش كرنش می كند،  پاك در  ایامنی  با  و  دارد،  توّجه  او  به  خالص 
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و با اخالص به یگانگی او اعتقاد دارد، و با ستایش فراوان خدا را بزرگ 

می شامرد، و با رغبت و تالش به او پناهنده می شود. 

باشد؛  دارای رشیك  توانایی  و  عزّت  در  تا  نشد  متولّد  كسی  از  خدا 

فرزندی ندارد تا وارث او باشد؛ وقت و زمان از او پیشی نگرفت، و 

زیادی و نقصان در او راه ندارد؛ خدا با نشانه های تدبیر استوار، و 

آشكارا  برابر عقلها،  در  احسن،  نظام  خواسته های حكیامنه در خلق 

جلوه كرده است. 

 از نشانه های آفرینش او، خلقت آسامنهای پابرجا، بدون ستون و تكیه گاه 

است. آسامنها را به اطاعت خویش دعوت و آنها بدون درنگ اجابت 

كردند، اگر اقرار آسامنها به پروردگاری او، و اعرتافشان در اطاعت و 

فرمانربداری از او نبود، هرگز آسامنها را محّل عرش خویش و جایگاه 

بندگانش  صالح  و  نیك  اعامل  و  پاك  سخنان  رفنت  باال  و   فرشتگان، 

قرار منی داد. 

داد،  قرار  ماندگاِن رسگردان  بیابان  گر  هدایت  نشانه های  را  ستارگان 

تا به وسیله آنها راهنامیی شوند، ستارگانی كه پرده های تاریِك شب، 

مانع نورافشانی آنها منی گردد، و منی تواند از نورافشانی و تأللؤ ماه در 

دل آسامن جلوگیری كند. 

تیره  سیاهی  او  بر  نیست  پوشیده  كه  خدایی  اســت  پــاك  پس 

و  كوتاه  قلّه های  در  نه  و  زمین  ناهمواریهای  روی  بر  ــار،  ت و 

درخشش  نه  و  آســامن  كرانه  در  رعــد  غــرّش  نه  و  كوه ها،  بلند 

نه  و  طوفان،  و  تند  بادهای  وزش  نه  و  ابرها،  ــالی  الب در  بــرق 

باران،  قطرات  سقوط  محّل  نه  و  بــاران،  بارش  اثر  بر  برگها  ریزش 
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نه غذاهای  به وسیله مورچگان، و  دانه ها  نه مسیر كشیده شدن  و 
كوچِك نادیدنی پشه ها و نه آنچه كه در شكم حیوانات ماّده در حال 

رشد است )خدا به همه آنها آگاه است( . 
پیش  را سزاست كه همواره وجود داشت،  حمد و سپاس خداوندی 
آیند.  پدید  انس،  یا  جن  زمین،  یا  آسامن  عرش،  یا  كرسی  كه  آن  از 
منی توانند  اندیش  ژرف  های  عقل  و  فكرها  را  او  ذات  كه  خداوندی 
بشناسند، و با نیروی اندیشه منی توانند اندازه ای برای او تصّور كنند. 
هیچ سؤال كننده ای او را به خود مشغول نسازد، و فراوانی عطا و 
ندارد،  نیاز  ماّدی  به چشم  دیدن  برای  نكاهد،  او  دارایی  از  بخشش 
و در مكانی محدود منی شود. همرس و همتایی ندارد، و با مترین و 
تجربه منی آفریند، و با حواس درك نشود، و با مردم مقایسه نگردد. 
  خدایی كه بدون اعضاء و جوارح و زبان و كام با حرضت موسی 
برای  كه  كسی  ای  شناساند.  او  به  را  بزرگش  آیات  و  گفت  سخن 
می گویی  راست  اگر  ای!  افتاده  زحمت  به  پروردگارت  كردن  توصیف 
جربییل و میكاییل و لشكرهای فرشتگان مقرّب را وصف كن، كه در 
خدا،  درک  در  هایشان  عقل  و  اند،  آورده  رسفرود  الهی  قدس  بارگاه 
رسگردان و درمانده است. تو چیزی را می توانی با صفات آن درك كنی 
كه، دارای شكل و اعضاء و جوارح و دارای عمر محدود و أَجِل معین 
باشد.پس جز اللّه خدایی نیست كه هر تاریكی را به نور خود روشن 

كرد، و هرچه را كه جز به نور او روشن بود، به تاریكی كشاند. 
ای بندگان خدا! شام را به پرهیزكاری و ترس از خدایی سفارش می كنم 
كه بر شام جامه ها پوشانید، و وسایل زندگی شام را فراهم كرد. اگر راهی 
از مرگ گریزی بود، حتامً،  یا  برای زندگی جاودانه وجود می داشت، 
سلیامن بن داوود  چنین می كرد، او كه خداوند، حكومت بر جّن و 
انس را همراه با نبّوت و مقام بلند قرب و منزلت، در اختیارش قرار داد. 
اّما آنگاه كه پیامنه عمرش لربیز و روزی او متام شد، تیرهای مرگ از 
كامن های نیستی بر او باریدن گرفت، و خانه و دیار از او خالی گشت، 
خانه های او بی صاحب ماند، و دیگران آنها را به ارث بردند. مردم! 
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برای شام در تاریخ گذشته درسهای عربت فراوان وجود دارد، 

كجایند  و حجاز«  یمن  در  »پادشاهان عرب  فرزندانشان؟  و  كجایند عاملقه 

كه  پرستانی  »درخت  رَس  شهر  مردم  كجایند  فرزندانشان؟  و  فرعونها 

نورانی  را كشتند، و چراغ  پیامربان خدا  كه  آنها  طوالنی حكومت كردند« 

سّنت آنها را خاموش كردند،و راه و رسم ستمگران وجبّاران را زنده 

ساختند؟ كجایند آنها كه با لشكرهای انبوه حركت كردند و هزاران تن 

را شكست دادند، سپاهیان فراوانی گرد آوردند، و شهرها ساختند؟. 

ِزرِه دانش بر تن دارد و با متامی آداب، و با توّجه و معرفت كامل آن 

را فرا گرفته است. حكمت، گمشده اوست كه همواره در جستجوی 

آن می باشد، و نیاز اوست كه در به دست آوردنش می پرسد. در آن 

هنگام كه اسالم غروب می كند و چونان شرتی در راه مانده ُدم خود را 

به حركت در آورده، گردن به زمین می چسباند. او پنهان خواهد شد 

)دوران غیبت صغری و كربی( او باقیامنده حّجتهای الهی و آخرین جانشین، 

از جانشینان پیامربان است. 

خود  اّمتهای  میان  در  پیامربان  كه  اندرزهایی  و  پند  من  مردم!  ای 

داشتند، در میان شام نرش دادم، و وظائفی را كه جانشینان پیامربان 

گذشته در میان مردم خود به انجام رساندند، تحّقق بخشیدم. با تازیانه 

با هشدارهای  شام را ادب كردم، نپذیرفتید، به راه راست نرفتید، و 

فراوان شام را خواندم ولی جمع نشدید. شام را به خدا! آیا منتظرید 

رهربی جز من با شام همراهی كند و راه حق را به شام نشان دهد؟ 

آنچه  و  كرد،  پشت  بود  آورده  روی  دنیا  از  آنچه  باشید!  آگاه 

كوچ  آماده  خدا  نیكوكار  بندگان  و  آورد،  روی  بود  كرده  پشت 

تعویض  جاویدان  آخرت  با  را  فانی  و  اندك  دنیای  و  شدند،  كردن 

خونشان  صّفین  جنگ  در  كه  برادرانی  از  دسته  آن  آری!  كردند. 

خوراكشان  تا  نیستند  امروز  گرچه  اند،  نكرده  زیانی  هیچ  ریخت، 
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به خدا سوگند!آنهـا  باشد.  دل  آنها خونابه  نوشیدنی  و  غّصه،  و  غم 

خـدا را مالقـات كردنـد، كـه پـاداش آنهـا را داد و پـس از دوران ترس، 

آنها را در رسای امن خود جایگزین فرمود. 

كجا هستند برادران من كه بر راه حق رفتند، و با حق در گذشتند؟ 

كجاست عاّمر؟ و كجاست پرس تیهان؟ )مالك بن تیهان انصاری( و كجاست 

ذوالّشهـادتیـن؟ و كجـاینـد هامننـد آنـان از برادرانشـان كـه پیمـان 

جانبازی بستند، و رسهایشان را برای ستمگران فرستادند؟ 

از  دریغا!  فرمود:(  و  گریست  طوالنی  زمانی  و  گرفت  مبارك  ریش  به  دست  )پس 

در  كردند،  قضاوت  آن  اساس  بر  و  خواندند،  را  قرآن  كه  برادرانم 

را  الهی  سّنتهای  داشتند،  برپا  را  آنها  و  كرده  اندیشه  الهی  واجبات 

زنده و بدعتها را نابود كردند، دعوت جهاد را پذیرفته و به رهرب خود 

اطمینان داشته و از او پیروی كردند.

لشكر  امروز  من  خدا!  بندگان  جهاد!  جهاد!  فرمود:(  بلند  بانگ  با  )سپس 

آماده می كنم، كسی كه می خواهد به سوی خدا رود همراه ما خارج 

شود. 

)نوف گفت: برای حسین  ده هزار سپاه، و برای قیس بن سعد ده هزار سپاه، و 

برای ابو ایوب ده هزار سپاه قرار داد، و برای دیگر فرماندهان نیز سپاهی معین كرد، 

و آماده بازگشت به صّفین بود كه قبل از جمعه،ابن ملجم ملعون به امام رضبت زد، و 

لشكریان به خانه ها بازگشتند، و ما چون گوسفندانی بودیم كه شبان خود را از دست 

داده و گرگها از هر سو برای آنان دهان گشوده بودند.( 

  خطبه 183  
ستایش خدا، اهّمیّت قرآن، اندرز مردمان و سفارش به پرهیزکاری

كه  آن  ـــی  ب شــد  شناخته  ــه  ك ســزاســت  را  خــداونــدی  ستایش 

ــردد.  ــج و زحمتی گ بــی آن كــه دچــار رن آفــریــد  دیــده شــود، و 
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با قدرت خود پدیده ها را آفرید، و با عزّت خود گردن كشان را بنده 
او  یافت.  برتری  بزرگان  همه  بر  خود  بخشش  با  و  ساخت،  خویش 
خدایی است كه دنیا را مسكن مخلوقات برگزید، و پیامربان خود را به 
هدایت جّن و انس فرستاد، تا دنیا را آن گونه كه هست بشناسانند، 
عیوب  َمثَلها،  كردن  مطرح  با  و  دارند،  حذر  بر  دنیا  زیانهای  از  و 
دنیاپرستی را نشان دهند، و آنچه را كه مایه عربت است تذكّر دهند، 
از تندرستی ها و بیامریها، از حالل و حرام، و آنچه را كه خداوند برای 
بندگان اطاعت كننده و نافرمان، از بهشت و جهّنم آماده كرده، كه 
وسیله كرامت یا سقوط و پستی است، بازگو منایند. خدا را ستایش 
چیزی  هر  برای  و  است،  خواسته  بندگان  از  خود  كه  چنان  می كنم 
اندازه ای قرار داده و برای هر اندازه ای مّدتی معین كرده، و هر مّدتی 

را حسابی مقّرر داشته است. 
قرآن فرماندهی بازدارنده، و ساكتی گویا، و حّجت خدا بر مخلوقات 
است. خداوند پیامن عمل كردن به قرآن را از بندگان گرفته، و آنان 
را در گرو دستوراتش قرار داده است. نورانیت قرآن را متام، و دین 
خود را به وسیله آن كامل فرمود، و پیامربش را هنگامی از جهان برد 
كه از تبلیغ احكام قرآن فراغت یافته بود، پس خدا را آن گونه بزرگ 
بشامرید كه خود بیان داشته است. خداوند چیزی از دینش را پنهان 
نكرده، و آنچه مورد رضایت یا خشم او بود وا نگذاشته، جز آن كه 
نشانه ای آشكار، و آیتی استوار برای آن قرار داده است كه به سوی 
آن دعوت یا پرهیز داده شوند، پس خشنودی و خشم خدا در گذشته 

و حال یكسان است. 
بر  كه  كاری  به  منی شود  خشنود  شام  از  خداوند  هامنا  بدانید، 
گذشتگان  بر  كه  كاری  به  منی گیرد  خشم  و  گرفته،  خشم  گذشتگان 
سخن  و  دارید.  برمی  قدم  آشكار  راهی  در  شام  بود.  خشنود 
را  شام  دنیای  های  نیازمندی  خداوند  می كنید.  تكرار  را  گذشتگان 
را  خویش  یاد  و  ساخت،  وادارتان  شكرگزاری  به  و  كرده  كفایت 
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بر زبانهای شام الزم شمرد. 
خدا شام را به پرهیزكاری سفارش كرد، و آن را نهایت خشنودی خود، و 
خواستش از بندگان قرار داده است. پس برتسید از خدایی كه در پیشگاه 
او حارضید، و اختیار شام در دست اوست، و همه حاالت و حركات شام 
اگر آشكار كردید  پنهان كنید می داند، و  اگر چیزی را  رازیر نظر دارد. 
ثبت می كند، برای ثبت اعامل، فرشتگان بزرگواری را گامرده كه نه حّقی 
را فراموش، و نه باطلی را ثبت می كنند. آگاه باشید! »آن كس كه تقوا پیشه 
كند و از خدا برتسد«، از فتنه ها نجات می یابد. و با نور هدایت از تاریكی ها 

می گریزد، و به بهشت و آنچه كه دوست دارد، جاودانه دسرتسی پیدا 
خانه ای  می دهد،  مسكن  خویش  كرامت  منزل  در  را  او  خدا  می كند. 
از  آن  روشنایی  و  پروردگاری،  عرش  آن  سقف  خداست،  مخصوص  كه 
جامل الهی، و زائرانش فرشتگان، و دوستان و همنشینانش پیامربان الهی 
می باشند. پس به سوی قیامت بشتابید، و پیش از آن كه مرگ فرا رسد 
آماده باشید، زیرا ناگهان آرزوهای مردم قطع شده، و مرگ آنها را در 
كام خود می كشد، و َدِر توبه بسته می شود. شام امروز به جای كسانی 
از مرگ،  و پس  رفتند  ناگهان  و  بودند  از شام  قبل  كه  زندگی می كنید 
تقاضای بازگشت به دنیا كردند. مردم! شام چونان مسافران در راهید، 
كه در این دنیا فرمان كوچ داده شدید، كه دنیا خانه اصلی شام نیست 

و به جمع آوری زاد و توشه فرمان داده شدید. 
پس  ندارد!  را  دوزخ  آتش  طاقت  تن،  نازك  پوست  این  باشید!  آگاه 
ناراحتی  آیا  آزمودید،  را  دنیا  های  مصیبت  شام  كنید،  رحم  خود  به 
یكی از افراد خود را بر اثر خاری كه در بدنش فرو رفته، یا در زمین 
داده،  رنج  را  او  بیابان  داغ  ریگهای  شده،یا  مجروح  پایش  خوردن 
تحّمل  می شود  چگونه  پس  است؟.  مشكل  آن  تحّمل  كه  اید  دیده 
گداخته، همنشین  سنگهـای  كنار  در  آتش،  طبقه  دو  میان  در  كه  كرد 
كند،  غضب  آتش  بر  دوزخ  مالك  وقتی  می دانید  آیا  باشید؟.  شیطان 
بر  آنگاه كه  و  را می كوبند؟  یكدیگر  و  بر روی هم می غلتند  شعله ها 
ای  می كشد؟  زبانه  طرف  هر  به  جهّنم،  درهای  میان  زند،  بانگ  آتش 
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پیر سالخورده! كه پیری وجودت را گرفته است، چگونه خواهی بود 

زنجیرهای  و  ُغل  و  انداخته شود،  به گردنها  آتش  آنگاه كه طوقهای 

بخورد؟.  را  دستهـا  گوشت  كه  چنان  افتد،  گردن  و  به دست  آتشین 

پس خـدا را! خدا را! ای جمعیت انسانها پروا كنید! حال كه تندرست 

هستید نه بیامر، و در حال گشایش هستید نه تنگ دست. در آزادی 

خویش پیش از آن كه درهای امید بسته شود بكوشید، در دل شبها با 

شب زنده داری و پرهیز از شكم بارگی، به اطاعت برخیزید، با اموال 

خود انفاق كنید، از جسم خود بگیرید و بر جان خود بیفزایید، و در 

بخشش بُخل نورزید كه خدای سبحان فرمود: »اگر خدا را یاری كنید، شام 

را پیروز می گرداند و قدمهای شام را استوار می دارد.« و فرمود: »كیست كه به خدا 

قرض نیكو دهد؟ تا خداوند چند برابر عطا فرماید، و برای او پاداش بی عیب و نقصی 

ناتوانی نیست، و قرض  قرار دهد؟.« درخواست یاری از شام به جهت 

یاری خواسته  از شام  حالی  در  كمبود منی باشد،  برای  از شام  گرفنت 

كه: »لشكرهای آسامن و زمین در اختیار اوست و خدا نیرومند و حكیم است.« و در 

حالی طلب وام از شام دارد كه گنجهای آسامن و زمین به او تعلّق 

دارد و خدا بی نیاز و حمید است، بلكه خواسته است شام را بیازماید 

نیكو مبادرت كنید،  به اعامل  نیكوكارترید. پس  از شام  كه كدام یك 

تا با همسایگان خدا در رسای او باشید كه هم نشینان آنها پیامربان، 

و زیارت كنندگانشان فرشتگانند، و چنان گرامی داشته می  شوند كه 

و  رنج  گونه  هیچ  هایشان  بدن  بر  و  نشنوند،  را  آتش  آهسته  صدای 

ناراحتی نرسد. »این بخشش خداست، به هر كس بخواهد می دهد و خدا صاحب 

بخشش بزرگ است.« من آنچه را می شنوید می گویم، و خداوند را به یاری 

خود و شام می خوانم كه او كفایت كننده و بهرتین وكیل است. 
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  خطبه 184  
پاسخ برج بن مسهر و افشای منافق

)برج بن مسهر طایی از شعرای مشهور خوارج بود، و با صدای بلند گفت: »حكومت 

فقط از آن خداست« امام  در سال 38 هجری در كوفه در جواب او فرمود:( 

خاموش باش! خدا رویت را زشت گرداند، ای دنداِن پیشیِن افتاده. به 

خدا سوگند! آنگاه كه حق آشكار شد، تو ناتوان بودی و آواز تو آهسته 

بود و آن هنگام كه باطل بانگ بر آورد، چونان شاخ بُز رس بر آوردی.

  خطبه 185  
  خداشناسی، وصف ویژگی های پیامرب 

شگفتی آفرینش جانداران

نکنند،  درک  را  او  گانه  پنج  حواس  که  سزاست  را  خداوندی  ستایش 

او  ها  پوشش  و  ننگرند،  را  او  دیدگان  برنگیرند،  در  را  او  ها  مکان  و 

ثابت  را  خود  بودن  اَزَلی  آفرینش،  حدوِث  با  نسازند،  پنهان  را 

با  و  فرمود،  اثبات  را  ها، وجود خود  پدیده  انواع  پیدایش  با  و  کرد، 

هامنند داشنِت مخلوقات، ثابت شد که خدا هامنندی ندارد. خدا در 

روا  بندگان ستم  بر  که  است  آن  از  برتر  و  راستگو،  وعده های خود 

احکام  اجرای  در  و  کرد،  رفتار  داد  و  عدل  به  مخلوقات  میان  دارد، 

ناتوانی  و  او،  اَزَلیّت  بر  گواه  اشیاء  بودن  داد. حادث  فرمان  عادالنه 

دامئی  گواه  ها،  پدیده  نابودی  و  او،  مانند  بی  قدرت  دلیل  ها،  پدیده 

با  نه  است  همیشگی  شامرش؛  با  نه  است  یکی  خدا  اوست.   بودن 

محاسبۀ زمان؛ برپاست نه با نگهدارنده ای؛ اندیشه ها او را می شناسند 

نه  دهند  می  گواهی  او  به  خلقت  های  نشانه  حواس؛  درک  با  نه 

ندارند،  احاطه  او  ذات  بر  ها  اندیشه  و  فکرها  ماّدی؛  حضور  به 

که  داد  نشان  و  است،  کرده  تجلّی  آنها  بر  خود  عظمت  آثار  با  که 
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او را منی توانند تصّور کنند، و داوری این ناتوانی را بر عهدۀ فکرها و 
اندیشه ها نهاد. بزرگی نیست دارای دراز و پهنا و ژرفا، که از جسم 
بزرگی برخوردار باشد، و با عظمتی نیست که کالبدش بی نهایت بزرگ 
در  او،  و عظمت  رتبت  و  مقام  در  بزرگِی خدا،  بلکه  باشد،  سترب  و 

قدرت و حکومت اوست.
گواهی می دهم كه محّمد  بنده و فرستاده خدا، و پیامرب برگزیده، 
با  را  او  باد« خدا  او  او و عرتت  بر  »درود خدا  امانتدار پسندیده اوست  و 
راه روشن فرستاد، پس  پیروزی آشكار، و  الزام كننده، و  حّجت های 
رسالت خود را آشكارا رساند، و مردم را به راه راست واداشت، و آن 
را به همگان نشان داد، و نشانه های هدایت را برافراشت، و چراغهای 
روشن را بر رس راه آدمیان گرفت، رشته های اسالم را استوار كرد، و 

دستگیره های ایامن را محكم و پایدار كرد. 
اگر مردم در عظمت قدرت خدا، و بزرگی نعمتهای او می اندیشیدند، 
اّما دلها  از آتش سوزان می ترسیدند،  باز می گشتند، و  راه راست  به 
بیامر، و چشمها معیوب است. آیا به مخلوقات كوچك خدا منی نگرند 
كه چگونه آفرینش آن را استحكام بخشید؟ و تركیب اندام آن را برقرار، 
متناسب  پوست  و  استخوان  و  آورد،  پدید  آن  برای  و گوش و چشم 

خلق كرد؟ 
خلقت  لطافت  چگونه  كه  بنگرید،  آن  جثّه  كوچكی  و  مورچه  به 
روی  كنید چگونه  نگاه  درك منی شود،  انسان  اندیشه  و  با چشم  او، 
زمین راه می رود، و برای به دست آوردن روزی خود تالش می كند. 
نگه  منتقل می سازد، و در جایگاه مخصوص  به النه خود  را  دانه ها 
برای زمستان تالش كرده، و به هنگام درون  می دارد، در فصل گرما 
رفنت، بیرون آمدن را فراموش منی كند!. روزی مورچه تضمین گردیده، 
و غذاهای متناسب با طبعش آفریده شده است. خداوند مّنان از او 
غفلت منی كند، و پروردگار پاداش دهنده، محرومش منی سازد، گرچه 
در دِل سنگی سخت و صاف یا در میان صخره ای خشك باشد. اگر در
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آنچه  و  گوارش،  دستگاه  پایین   و  باال  قسمتهای  و  خوراك  مجاری 
آنچه  و  تا شكم،  دنده  به  آویخته  اواز غرضوف های   در درون شكم 
مورچه  آفرینش  از  منایی،  اندیشه  گوش،  و  چشم  از  اوست  رس  در 
دچار شگفتی شده و از وصف او به زحمت خواهی افتاد. پس بزرگ 
است خدایی كه مورچه را بر روی دست و پایش برپاداشت، و پیكره 
وجودش را با استحكام نگاه داشت، در آفرینش آن هیچ قدرتی او را 
یاری نداد و هیچ آفریننده ای كمكش نكرد. اگر اندیشه ات را به كار 
به تو خواهند  به راز آفرینش پی برده باشی، دالیل روشن  تا  گیری 
بزرگ  درخت  آفریدگار  هامن  كوچك،  مورچه  آفریننده  كه  گفت 
خرماست، به جهت دقّتی كه جدا جدا در آفرینش هرچیزی به كار 
رفته،و اختالفات و تفاوتهای پیچیده ای كه در خلقت هر پدیده حیاتی 
نهفته است. همه موجودات سنگین و سبك، بزرگ و كوچك، نیرومند 
و ضعیف، در اصول حیات و هستی یكسانند، و خلقت آسامن و هوا 
و بادها و آب یكی است. پس اندیشه كن در آفتاب و ماه، و درخت 
و  دریاها،  روز،و جوشش  و  اختالف شب  و  و سنگ،  آب  و  گیاه،  و 
بلندای قلّه ها، و گوناگونی لغتها، و تفاوت زبانها  فراوانی كوه ها، و 
بر آن كس كه تقدیر كننده را  )كه نشانه های روشن پروردگارند.( پس وای 

نپذیرد، و تدبیر كننده را انكار كند! گامن كردند كه چون گیاهانند و 
زارعی ندارند، و اختالف صورت هایشان را سازنده ای نیست، بر آنچه 
آنچه در رس می پرورانند  بر  ندارند، و  دلیلی  اّدعا می كنند حّجت و 
تحقیقی منی كنند. آیا ممكن است ساختامنی بدون سازنده، یا جنایتی 

بدون جنایتكار باشد؟!. 
و اگر خواهی در شگفتی َملَخ سخن گو، كه خدا برای او دو چشم رسخ، 
دو َحَدقه چونان ماه تابان آفرید، و به او گوش پنهان، و دهانی متناسب 
اندامش بخشیده است. دارای حواس نیرومند، و دو دندان پیشین است 
كه گیاهان را می چیند، و دو پای داس مانند كه اشیاء را بر می دارد. 
كشاورزان برای زراعت از آنها می ترسند و قدرت دفع آنها را ندارند، 
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و  كشتزار می شوند  وارد  نیرومندانه  َملَخها  متّحد شوند.  گرچه همه 

آنچه میل دارند می خورند، در حالی كه متام اندامشان به اندازه یك 

موجودات  »متام  كه  است خداوندی  بزرگ  پس  نیست!.  باریك  انگشت 

او با خضوع  آسامن و زمین، خواه و ناخواه او را سجده می كنند«، و در برابر 

ناتوانی  و  تندرستی  در  را  او  اطاعت  بر خاك می نهند،و رشته  چهره 

او  به  را  اختیار خود  زمام  بیم،  و  ترس  از روی  و  به گردن می نهند، 

نََفسهای  و  پَرها  تعداد  از  و  اویند،  فرمان  رام  پرندگان  می سپارند. 

پرنده خشكی  را  و گروهی  آبی  پرنده  را  برخی  است.  آگاه  پرندگان 

آفرید، و روزی آنها را مقّدر فرمود، و اقسام گوناگون آنها را می داند؛ 

این كالغ است و آن عقاب، این شرتمرغ است و آن كبوتر. هر پرنده ای 

را با نام خاّصی فرا خواند، و روزی اش را فراهم كرد. 

خدایی كه ابرهای سنگین را ایجاد، و بارانهای پی در پی را فرستاد، و 

سهم باراِن هر جایی را معین فرمود، زمینهای خشك را آبیاری كرد، و 

گیاهان را پس از خشكسالی رویاند. 

  خطبه 186  
 در شناساندن صحیح خداوند و قدرت پروردگار 

و معاد و آفرینش دوباره پدیده ها
و  ایراد شد  كوفه  در شهر  این سخرنانی  كه  است،  آمده  كافی ج1 ص131  اصول  )در 

پیرامون توحید و خداشناسی است كه اصول علمی آن در هیچ خطبه ای یافت منی شود.( 

كسی كه كیفیتی برای خدا قائل شد، یگانگی او را انكار كرده، و آن 

است.  نرسیده  به حقیقت خدا  داد،  قرار  او  برای  كس كه هامنندی 

كسی كه خدا را به چیزی تشبیه كرد، به مقصد نرسید. آن كس كه به 

او اشاره كند یا در َوهم آورد، خدا را بی نیاز ندانسته است. هرچه كه 

ذاتش شناخته شده باشد، آفریده است، و آنچه در هستی به دیگری 

ابزار،  به  محتاج  غیر  ای  سازنده  است.  آفریننده  دارای  باشد،  متّكی 
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اندازه گیرنده ای بی نیاز از فكر و اندیشه، و بی نیاز از یاری دیگران 
ابزار و وسایل كمك نگرفته است.  است. با زمانها همراه نبوده،و از 
هستی او برتر از زمان، و وجود او بر نیستی مقّدم است، و ازلیّت او را 
آغازی نیست. با پدید آوردن حواس، روشن می شود كه حواّسی ندارد، 
و با آفرینش اشیاء متضاد، ثابت می شود كه دارای ضّدی نیست، و با 

هامهنگ كردن اشیاء دانسته می شود كه هامنندی ندارد. 
خدایی كه روشنی را با تاریكی، آشكار را با نهان، خشكی را با تری، 
گرمی را با رسدی، ضّد هم قرار داد و عنارص متضاد را با هم تركیب 
و هامهنگ كرد، و بین موجودات ضّدهم، وحدت ایجاد كرد، آنها را 
كه با هم دور بودند نزدیك كرد، و بین آنها كه با هم نزدیك بودند 
فاصله انداخت. خدایی كه حّدی ندارد، و با شامره محاسبه منی گردد، 
كه هامنا ابزار و آالت، دلیل محدود بودن خویشند و به هامنند خود 
از فالن زمان پدید آمده  اینكه می گوییم موجودات  اشاره می شوند. 
حتامً  می گوییم  اینكه  و  حادثند،  و  باشند  منی توانند  قدیم  پس  اند، 
پدید آمدند، اَزَلی بودن آنها رد می شود، و اینكه می گوییم اگر چنین 
بودند كامل می شدند، پس در متام جهات كامل نیستند. خدا با خلق 
و  برتر  چشمها  مشاهده  از  و  كرد،  جلوه  عقلها  برابر  در  پدیده ها 
واالتر است، و حركت و سكون در او راه ندارد، زیرا او خود حركت 
آفریده در  را كه خود  آنچه  آفرید، چگونه ممكن است  را  و سكون 
چنین  اگر  پذیرد؟  اثر  خویش  پدیده های  از  خود  یا  بگذارد؟  اثر  او 
شود، ذاتش چون دیگر پدیده ها تغییر می كند، واصل وجودش تجزیه 
محال(  فرض  )به  كه  هنگامی  و  باشد،  منی تواند  اَزَلی  دیگر  می پذیرد،و 
این  و  داشت،  خواهد  نیز  پس رسآمدی  شود،  تصّور  او  برای  آغازی 
مخلوق  دلیل  ضعف  و  نقصان  و  نقص،  روشن  دلیل  انجام،  و  آغاز 
آفریدگار  منی تواند  پس  است.  داشنت  دیگر  خالقی  به  نیاز  و  بودن، 
همه هستی باشد، و از صفات پروردگار كه »هیچ چیز در او مؤثر نیست، و 
نابودی و تغییر و پنهان شدن در او راه ندارد« خارج شود. خدا فرزندی ندارد تا 
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فرزند دیگری باشد، و زاده نشده تا محدود به حدودی گردد، و برتر 

است از آن كه پرسانی داشته باشد، و منزّه است كه با زنانی ازدواج 

كنند، و  برای خدا تصّور  ای  اندازه  تا  او منی رسند  به  اندیشه ها  كند. 

فكرهای تیزبین منی توانند او را درك كنند، تا صورتی از او تصّور منایند. 

ناتوان  او  كردن  از ملس  دستها  و  عاجز،  او  كردن  احساس  از  حواس 

است و تغییر و دگرگونی در او راه ندارد، و گذشت زمان تأثیری در 

او منی گذارد. گذران روز و شب او را سالخورده نسازد، و روشنایی و 

تاریكی در او اثر ندارد. خدا با هیچ یك از اجزاء و جوارح و اعضاء 

و اندام، و نه با َعرَضی از اَعراض، و نه با دگرگونیها و تجزیه، وصف 

منی گردد. برای او اندازه و نهایتی وجود ندارد، و نیستی و رسآمدی 

نخواهد داشت؛ چیزی او را در خود منی گنجاند كه باال و پایینش بربد،و 

نه چیزی او را حمل می كند كه كج یا راست نگه دارد؛ 

نه در درون اشیاء قرار دارد و نه بیرون آن؛ حرف می زند نه با زبان و 

كام و دهان؛ می شنود نه با سوراخهای گوش و اعضاء شنوایی؛ سخن 

می گوید نه با به كار گرفنت الفاظ در بیان؛ حفظ می كند نه با رنج به 

خاطر سپردن؛ می خواهد نه با به كار گیری اندیشه؛ دوست دارد و 

خشنود می شود نه از راه دلسوزی؛ دشمن می دارد و به خشم می آید 

نه از روی رنج و نگرانی. 

به هرچه اراده كند، می فرماید »باش«، پدید می آید نه با صوتی كه در 

گوشها نشیند، و نه فریادی كه شنیده شود، بلكه سخن خدای سبحان 

هامن كاری است كه ایجاد می كند. پیش از او چیزی وجود نداشته 

وگرنه خدای دیگری می بود. 

منی شود گفت: »خدا نبود و پدید آمد« كه در آن صورت صفات پدیده ها 

را پیدا می كند، و منی شود گفت: »بین خدا و پدیده ها جدایی است « و »خدا 

بر پدیده ها برتری دارد« تا سازنده و ساخته شده، هامنند تصّور شوند، و 

خالق و پدید آمده به یكدیگر تشبیه گردند. 
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در  و  آفرید،  دیگران  الگوی  و  طرح  از  استفاده  بدون  را  مخلوقات 

آفرینش پدیده ها از هیچ كسی یاری نگرفت. زمین را آفرید و آن را 

برپا نگهداشت، بدون آن كه مشغولش سازد، و در حركت و بی قراری، 

آن را نظم و اعتدال بخشید، و بدون ستونی آن را به پاداشت، و بدون 

استوانه ها باالیش برد، و از كجی و فرو ریخنت نگهداشت و از سقوط 

و درهم شكافنت حفظ كرد. میخ های زمین را محكم، و كوه های آن را 

استوار، و چشمه هایش را جاری، و درّه ها را ایجاد كرد. آنچه بنا كرده 

به ُسستی نگرایید، و آنچه را توانا كرد ناتوان نشد. خدا با بزرگی و 

قدرت بر آفریده ها حاكم است، و با علم و آگاهی ازباطن و درونشان 

باخرب است، و با جالل و عزّت خود از همه برتر و باالتر است. 

چیزی از فرمان او رسپیچی منی كند، و چیزی قدرت مخالفت با او را 

ندارد، تا بر او پیروز گردد، و شتابنده ای از او توان گریخنت ندارد كه 

بر او پیشی گیرد، و به رسمایه داری نیاز ندارد تا او را روزی دهد. همه 

در برابر او فروتنند، و در برابر عظمت او ذلیل و خوارند. از قدرت و 

حكومت او به سوی دیگری منی توان گریخت كه از سود و زیانش در 

امان ماند. همتایی ندارد تا با او برابری كند، و او را هامنندی نیست 

كه  آفرینش،  از  پدیده ها پس  كننده  نابود  اوست  باشد.  او  كه شبیه 

گویا موجودی نبود. 

آغازین  آفرینش  از  آورتر  شگفت  آمدن،  پدید  از  پس  جهان  نابودی 

جانداران  همه  اگر  كه  صورتی  در  است  محال  چگونه  نیست.  آن 

جهان، از پرندگان و چهارپایان، آنچه در آغل است و آنچه در بیابان 

انسانهای  و  نخوانده  نژادها و جنسها، درس  از متام  رسگرم چراست، 

را  آن  آوردن  پدید  توان  بیافرینند،  را  ای  پّشه  تا  آیند  گرد هم  زیرك، 

رسگردان  هایشان  عقل  كه  منی شناسند،  را  آن  پیدایش  راه  و  ندارند، 
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پایان  به  و  ُسست  آنها  نیروی  و  می مانند،  حیران  آن  شناخت  در  و 

باز می گردند، آنگاه اعرتاف به شكست  می رسد، و رانده و درمانده 

نابود  از  و  بیافرینند  ای  پّشه  منی توانند  كه  دارند  اقرار  و  می كنند، 

ساختنش ناتوانند!. 

و هامنا پس از نابودی جهان، تنها خدای سبحان باقی می ماند، تنهای 

 تنها كه چیزی با او نیست، آن گونه كه قبل از آفرینش جهان چیزی با 

نه مكانی، بی وقت و بی زمان. در آن هنگام  نه زمانی و  نبود،  او 

 مهلت ها به رس آید، سالها و ساعتها سپری شود و چیزی جز خدای یگانه 

قّهار باقی منی ماند كه بازگشت همه چیز به سوی اوست. پدیده ها، 

چنان كه در آغاز آفریده شدن قدرتی نداشتند، به هنگام نابودی نیز 

قدرت مخالفتی ندارند، زیرا اگر می توانستند پایدار می ماندند. 

آفرینش چیزی برای خدا رنج آور نبوده و در آفرینش موجودات دچار 

فرسودگی و ناتوانی نشده است.موجودات را برای استحكام حكومتش 

نیافریده، و برای ترس از كمبود و نقصان پدید نیاورده است. آفرینش 

مخلوقات نه برای یاری خواسنت در برابر همتایی بود كه ممكن است 

بر او غلبه یابد، و نه برای پرهیز از دشمنی بود كه به او هجوم آورد، 

بر  پیروز شدن  برای  نه  و  برای طوالنی شدن دوران حكومت،  نه  و 

رشیك و همتایی مخالف، و نه برای رفع تنهایی. 

از  خستگی  برای  نه  می كند،  نابود  را  موجودات  همه  سپس، 

رنج  خاطر  به  نه  و  اسرتاحت،  و  آسایش  برای  نه  و  آنها،  اداره 

مالل  شدن  طوالنی  برای  نه  و  داشتند،  او  برای  كه  سنگینی  و 

اداره  را  موجودات  خود  لطف  با  خداوند  بلكه  زندگیشان،  آور 

خود  قدرت  با  و  می دارد،  برپا  را  همه  خود  فرمان  با  و  می فرماید، 

بار  باشد،  داشته  نیازی  كه  آن  بدون  سپس  می كند.  استوار  را  همه 

بگیرد،  كمكی  آنها  از  اینكه  برای  نه  می گرداند،  باز  را  همه  دیگر 
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و نه برای رها شدن از تنهایی تا با آنها مأنوس شود، ونه آن كه تجربه 

ای به دست آورد، و نه برای آن كه از فقر و نیاز به توانگری رسد، و 

یا از ذلّت و خواری به عزّت و قدرت راه یابد. 

  خطبه 187  
انذار از حوادث آینده و رضورت اطاعت از رهربی

)این سخرنانی پس از جنگ نهروان در سال 38 هجری، در كوفه ایراد شد. ( 

آگاه باشید! آنان كه پدر و مادرم فدایشان باد، از كسانی هستند كه 

آینده  در  مردم!  ای  هان  گمنامند.  زمین  در  و  معروف،  آسامنها  در 

آمدن  كار  روی  و  پیوندها  شدن  قطع  و  خوش  روزگاِر  كردن  پشت 

خردساالن را انتظار كشید، و این روزگاری است كه رضبات شمشیر بر 

مؤمن، آسان تر از یافنت مال حالل است. روزگاری كه پاداش گیرنده 

مست  نوشیدن رشاب  بی  كه  روزگاری  آن  و  است،  بیشرت  دهنده  از 

از  با فراوانی نعمتها، بدون اجبار سوگند می خورید، و نه  می شوید، 

را  بالها شام  كه  است  روزگاری  آن  و  می گویید.  دروغ  ناچاری  روی 

می گزد، چونان گزیدن و زخم كردن دوش شرتان از پاالن! آه! آن رنج و 

اندوه چقدر طوالنی، و امید گشایش چقدر دور است!. ای مردم! مهار 

بار سنگین گناهان را رها كنید، و امام خود را تنها مگذارید، كه در 

آینده، خود را رسزنش می كنید. خود را در آتش فتنه ای كه پیشاپیش 

افروخته اید نیفكنید، راه خود گیرید، و از راهی كه به سوی فتنه ها 

كشانده می شود دوری كنید. به جانم سوگند كه مؤمن در شعله آن 

فتنه ها نابود شود، اّما مّدعیان دروغین اسالم در امان خواهند بود. 
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هستم،  تاریكی  در  درخشنده  چراغ  چونان  شام  میان  در  من  هامنا 
كه هركس به آن روی می آورد، از نورش بهره مند می گردد. ای مردم! 
سخنان مرا بشنوید، و به خوبی حفظ كنید، گوش دل خود را باز كنید 

تا گفته های مرا بفهمید. 

  خطبه 188   
سفارش به پرهیزکاری و ارزش یاد مرگ

و  نعمتها،  برابر  در  فراوان  شكر  و  پرهیزكاری،  به  را  شام  مردم!  ای 
چه  می كنم،  سفارش  رسیده  شام  به  كه  احسانی  و  الهی،  عطاهای 
نعمتهایی كه به شام اختصاص داده، و رحمتهایی كه برای شام فراهم 
در  را  خود  پوشاند،  او  و  كردید  آشكار  را  خود  عیبهای  شام  فرمود. 

معرض كیفر او قرار دادید و او به شام مهلت داد. 
كمرت  مرگ  از  می كنم،  سفارش  مرگ،  یادآوری  به  را  شام  مردم! 
شام  او  كه  حالی  در  می كنید  فراموش  را  مرگ  چگونه  كنید،  غفلت 
به شام  كه  حالی  در  می ورزید  و چگونه طمع  فراموش منی كند؟  را 
مهلت منی دهد؟ مرگ گذشتگان برای عربت شام كافی است. آنها را 
به گورشان حمل كردند، بی آن كه بر مركبی سوار باشند، آنان را در 
گویا  رفتند  یاد  از  آیند. چنان  فرود  كه خود  آن  بی  آوردند  فرود  قرب 
را  آنچه  بود!  نبودند و آخرت همواره خانه شان  دنیا  آبادكنندگان  از 
وطن خود می دانستند از آن رمیدند، و در آنجا كه از آن می رمیدند، 
و  بودند جدا شدند،  آنها مشغول  با  كه  از چیزهایی  و  گرفتند،  آرام 
از  دارند  قدرت  نه  اكنون  كردند.  بود ضایع  كه رسانجامشان  را  آنجا 
اعامل زشت خود دوری كنند، و نه می توانند عمل نیكی بر نیكیهای 
خود بیفزایند. به دنیایی اُنس گرفتند كه مغرورشان كرد، چون به آن 

اطمینان داشتند، رسانجام مغلوبشان كرد. 
ــاد  آب ســـوی  ــه  ب بشتابید  ــس  پ ــد!  ــن ك رحــمــت  را  ــام  ش خـــدا 
دادنــد،  فــرمــان  آن  ــی  ــادان آب بــه  را  شــام  كــه  خانه هایی  كــردن 
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و تشویقتان كرده، به سوی آن دعوت كرده اند، و با صرب و استقامت بر 
عبادت، نعمتهای خدا را بر خود متام گردانید، و از عصیان و نافرمانی 
در  وه! چگونه ساعتها  است.  نزدیك  امروز  به  فردا  كه  گیرید،  كناره 
روز، و روزها در ماه، و ماه ها در سال، و سالها در عمر آدمی شتابان 

می گذرد؟!. 

  خطبه 189  
ایامن و شناخت هجرت و مهاجر واقعی

)این سخرنانی كه در مسجد كوفه در سال 38 هجری ایراد شد، با اسناد و مدارك فراوانی 

آمده است.( 

و  برقرار،  و  ثابت  دلها  در  كه  ایامنی  یكی  است:  دو قسم  بر  ایامن 
دیگری در میان دلها و سینه ها ناپایدار است، »تا رس آمدی كه تعیین شده 
است«. پس اگر از كسی بیزارید، او را به حال خود گذارید تا مرگ او 

فرا رسد، پس در آن هنگام وقت بیزاری جسنت است. و هجرت، بر 
زمین  اهل  ایامن  به  را  دارد. خدا  قرار  نخستین خود  ارزشی  جایگاه 
نام  و  كنند.  آشكار  یا  دارند  پنهان  را  خود  ایامن  چه  نیست،  نیازی 
مهاجر را بر كسی منی توان گذاشت، جز آن كس كه حّجت خدا بر 
روی زمین را بشناسد. هركس حّجت خدا را شناخت، و به امامت او 
اقرار كرد، مهاجر است و نام مستضعف در دین، بر كسی كه حّجت 
بر او متام شد، و گوشش آن را شنید، و قلبش آن را دریافت، صدق 

منی كند )و معذور نیست(. 
هامنا كاِر ما »والیِت ما« اهل بیت پیامرب  سخت و تحّمل آن دشوار 
است، كه جز مؤمن دین دار كه خدا او را آزموده، و ایامنش در دل 
استوار بوده، قدرت پذیرش و تحّمل آن را ندارد، و حدیث ما را جز 
سینه های امانت پذیر و عقل های بردبار، فرا نگیرد. ای مردم! پیش 
از آن كه مرا نیابید، آنچه می خواهید از من بپرسید، كه من راه های 
آسامن را بهرت از راه های زمین می شناسم. بپرسید قبل از آن كه فتنه ها 
مناید،  پایامل  را  خود  مهاِر  و  كند،  حركت  صاحب  بی  شرتی  چونان 
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و مردم را بكوبد و بیازارد، و عقلها را رسگردان كند. 

  خطبه 190  
سفارش به پرهیزکاری و یاد مرگ و پایداری در بالها

)این سخرنانی در شهر كوفه، پیرامون خوارج ایراد شد.( 

خدا را در برابر نعمت هایش شكر گزارم، و بر انجام حقوق الهی از او 

یاری می طلبم، پروردگاری كه سپاهش نیرومند، و مقام او بزرگ است. 

و گواهی می دهم كه محّمد بنده و پیامرب اوست، انسانها را به 

اطاعت خدا دعوت فرمود، و با دشمنان خدا درراه دین او پیكار و 

مغلوبشان كرد. هرگز همداستانی دشمنان كه او را دروغگو خواندند، 

او را از دعوت حق باز نداشت، و تالش آنان برای خاموش كردن نور 

رسالت به نتیجه ای نرسید. پس به تقوا و ترس از خدا، روی آورید، 

كه رشته آن استوار، و دستگیره آن محكم، و قلّه بلند آن پناهگاهی 

مطمنئ می باشد. قبل از فرا رسیدن مرگ، خود را برای پیش آمدهای 

آن آماده سازید، پیش از آن كه مرگ شام را دریابد، آنچه الزمه مالقات 

نهایی،  هدف  و  است  زندگی  پایان  مرگ  زیرا  آورید،  فراهم  است 

قیامت است. مرگ برای خردمندان پند و اندرز، و برای جاهالن وسیله 

عربت آموزی است. پیش از فرا رسیدن مرگ، از تنگی قربها، و شّدت 

غم و اندوه، و ترس از قیامت، و درهم ریخنت استخوانها، و كَر شدن 

گوشها، و تاریكی لََحد، و وحشت از آینده، و غم و اندوه فراوان در 

تنگنای گور، و پوشانده شدن آن با سنگ و خاك، چه می دانید؟!. پس 

قانومنندی خاّصی  با  دنیا  كنید، كه  پروا  را!  را! خدا  بندگان! خدا  ای 

نشانه های  گویا  دارید،  اتّصال  ای  رشته  به  قیامت  با  شام  می گذرد. 

با  كرده،  متوقّف  خود  راه  در  را  شام  و  می شود،  آشكار  قیامت، 

زلزله هایش رس رسیده است، سنگینی بار آن را بر دوش شام نهاده، 
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و رشته پیوند مردم با دنیا را قطع كرده، همه را از آغوش گرم دنیا 
خارج ساخته است!. گویی دنیا یك روز بود و گذشت، یا ماهی بود 
گردیدند،  فربه هایش الغر  و  كهنه شده،  دنیا  تازه های  و سپری شد. 
آتشی  و  بزرگ،  مشكالتی  میان  در  تنگ،  جایگاهی  سوی  به  سپس 
پررشاره می روند كه صدای زبانه هایش وحشت زا، شعله هایش بلند، 
غرّشش پرهیجان، پرنور و گدازنده، خاموشی شعله هایش غیر ممكن، 
ناپیدا،  ژرفایش  انگیز،  هراس  تهدیدهایش  فََوران،  در  شعله هایش 
اوضاعش سخت  و  در جوشش،  دیگهایش  سیاه،  و  تاریك  پیرامونش 

وحشتناك است. 
و در آن میان »پرهیزكاران را گروه، گروه، به سوی بهشت رهنمون می شوند«، آنان 
از كیفر و عذاب در امانند، و از رسزنشها آسوده، و از آتش دورند، در 
خانه های امن الهی، از جایگاه خود خشنودند، آنان در دنیا رفتارشان 
با خشوع و استغفار چونان روز،  پاك، دیدگانشان گریان، شبهایشان 
و روزشان از ترس گناه چونان شب می ماند. پس خداوند بهشت را 
»كه  پرداخت،  نیكو  را  ایشان  پاداش  و  داد،  قرار  آنان  نهایی  منزلگاه 
سزاوار آن نعمتها بودند«، و الیق ُملكی جاودانه و نعمتهایی پایدار شدند. 

ای بندگان خدا! مراقب چیزی باشید كه رستگاران با پاس داشنت آن 
زیان  و  ُخرسان  به  آن  كردن  ضایع  با  تبهكاران  و  شدند،  سعادمتند 
رسیدند. پیش از آن كه مرِگ شام فرا رسد، با اعامل نیكو آماده باشید، 
زیرا در گُِرو كارهایی هستید كه انجام داده اید، و پاداش داده می شوید 
ناگهان مرگ وحشتناك رس  اید.  از پیش مرتكب شده  به كارهایی كه 
می رسد، كه دیگر بازگشتی در آن نیست، و از لغزشها منی توان پوزش 
خواست. خداوند ما و شام را در راه خود و پیامربش استوار سازد، و از 

گناهان ما و شام به فضل رحمتش درگذرد.
مشكالت  و  بالها  برابر  در  بایستید،  محكم  خود  جای  بر  رسبازان! 
استقامت كنید، شمشیرها و دستها را در هوای زبانهای خویش به كار 
مگیرید، و شتاب نكنید در آنچه كه خداوند شتاب در آن را الزم ندانسته، 
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زیرا هركس از شام كه در بسرت خویش با شناخت خدا و پیامرب و 

اهل بیت پیامرب  مبیرد، شهید از دنیا رفته و پاداش او بر خداست، 

و ثواب اعامل نیكویی كه قصد انجام آن را داشته خواهد برد، و نیت 

او ثواب شمشیر كشیدن را دارد. هامنا هر چیزی را وقت مشّخص و 

رسآمدی معین است. 

  خطبه 191   
برحذر داشنت از دنیا و ره آورد پرهیزکاری

سپاس خداوندی را سزاست كه ستایش او در خلق آشكار، و سپاهش 

 پیروز، و بزرگی او واال و بیكرانه است. خدا را برای نعمت های پی در پی، 

بزرگ  حلمش  كه  خدایی  می كنم.  ستایش  بزرگش  های  بخشش   و 

با  آینده  و  گذشته  از  و  عادل،  فرمانش  در  است؛  فراگیر  عفوش  و 

خرب است؛ با علم خود جهان هستی را پدید آورده، و با فرمان خود 

موجودات را آفریده است، بی آن كه از كسی پیروی كند، و یا بیاموزد، 

و یا از طرح حكیم دیگری استفاده مناید؛ در آفرینش پدیده ها، دچار 

است.  آفریده  گروهی،  مشورت  و  حضور  با  نه  و  نشده،  اشتباهی 

او  اوست،هنگامی  فرستاده  و  بنده    محّمد  كه  می دهم  گواهی 

را مبعوث فرمود كه مردم در گرداب جهالت فرو رفته بودند، و در 

حیرت و رسگردانی به رس می بردند؛ هالكت آنان را مهار كرده و به 

سوی خود می كشید، و گمراهی بر جان و دلشان قفل زده بود. 

ای بندگان خدا! شام را به پرهیزكاری سفارش می كنم، كه حّق خداوند بر 

شامست، و نیز موجب حّق شام بر پروردگار است. از خدا برای پرهیزكاری 

یاری بخواهید، و برای انجام دستورات خدا از تقوا یاری جویید، زیرا 

تقوا، امروز سپر بال، و فردا راه رسیدن به بهشت است؛ راه تقوا روشن، 

بود.  آن خواهد  كه حافظ  امانتدارش خدا،  و  مند،  بهره  آن  رونده  و 
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تقوا همواره خود را بر اّمتهای گذشته »و حال« عرضه كرده و بر آینده 

آنگاه  نیازمندند.  آن  به  قیامت، همه  فردای  زیرا  می كند،  نیز عرضه 

باز پس  داده است  آنچه  گِرد می آورد و  را  آفریده ها  قیامت  كه در 

می گیرد و درباره همه نعمتها می پرسد، پس چه اندكند آنان كه تقوا 

را برگزیدند و بار آن را به درستی بر دوش كشیدند. آری! پرهیزكاران 

اندك است و شایسته ستایش خداوند سبحان كه فرمود:  تعدادشان 

»بندگان سپاسگزار من اندكند«. 

پس گوش جان را به ندای تقوا بسپارید، و برای به دست آوردن آن 

تالش كنید. تقوا را به جای آنچه از دست رفته به دست آورید و عوض 

هر كار مخالفی كه مرتكب شده اید انتخاب كنید. با تقوا، خواب خود 

را به بیداری تبدیل، و روزتان را با آن سپری كنید، دل های خود را با 

تقوا زنده كنید، و گناهان خود را با آن شستشو دهید. بیامریهای روان 

و جان خود را با تقوا درمان، و خود را آماده سفر آخرت گردانید، از 

تباه كنندگان تقوا عربت گیرید و خود عربِت پرهیزكاران نشوید. آگاه 

باشید! تقوا را حفظ كنید و خویشنت را با تقوا حفظ منایید. در برابر 

دنیا، خویشنت دار و در برابر آخرت دلباخته باشید. 

آن كس را كه تقوا بلند مرتبت كرد خوار نشامرید، و آن را كه دنیا 

عزیزش كرد گرامی ندارید. برق درخشنده دنیا شام را خیره نكند، و 

سخن ستاینده دنیا را نشنوید. به دعوت كننده دنیا پاسخ ندهید، و از 

تابش دنیا روشنایی نخواهید، و فریفته كاالهای گرانقدر دنیا نگردید. 

هامنا برق دنیای حرام، بی فروغ است، و سخنش دروغ، و اموالش به 

غارت رفتنی، و كاالهای آن تاراج شدنی است. 

تسلیم  كه  است  ای  گر هرزه  دنیای حرام، چونان عشوه  باشید!  آگاه 

خیانتكار،  دروغگویی  نرََبد،  فرمان  كه  است  مركب رسكشی  و  نشود، 

رسگردان،  ای  كننده  پشت  گر،  حیله  دشمنی  نشناس،  حق  ناسپاس 

آن  بلندی  و  و شوخی،  بازی  ِجّدش  خواری،  عزّتش  متزلزل،  حاالتش 
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رسمنزل  و  هالكت،  و  تبهكاری  غارتگری،  و  جنگ  خانه  است.  سقوط 
ناآرامی است، جایگاه دیدار كردن ها و جدایی هاست. 

راه های آن حیرت زا، گریزگاه هایش ناپیدا، و خواسته هایش نومید كننده و 
زیانبار است، پناه گاه های دنیا انسان را تسلیم مرگ می كند، و از خانه های 
 خود بیرون می راند، و چاره اندیشی های آن ناتوان كننده است. نجات 
جدا،  تن  از  رس  ای  دسته  تن،  پاره  پاره  مجروحی  یا  مجروح،  ای  یافته 
دندان،  به  انگشت  گروهی  تپیده،  خود  خون  در  دیگر  ای  دسته  و 
بر  برخی رس  می ماالند.  بر دست  اندوه دست  و  از حرست  و جمعی 
گذشته  اشتباهات  بر  ای  عّده  اند،  رفته  فرو  فكر  به  نهاده،  دستها  روی 
افسوس می خورند و خویشنت را محكوم می كنند، و عّده ای دیگر از عزم 
و تصمیمها دست برداشته اند، چرا كه راه فرار و هر نوع حیله گری بسته 
شده، و دنیا آنها را غافلگیر كرده است، و كار از كار گذشته، »و عمر گرانبها 
آنچه  و  از دست رفت گذشت،  آنچه  است.« هیهات! هیهات!  رفته  َهَدر 

سپری شد رفت، و جهان چنان كه می خواست به پایان رسید. »نه آسامن 
بر آنها گریست و نه زمین، و هرگز دیگر به آنها مهلتی داده نشد.« 

  خطبه 192  
 خطبه قاصعه، نکوهش تکرّب شیطان 

و انذار مردم از تکرّب و اخالق جاهلی و...
)این خطبه را »قاصعه« یعنی تحقیركننده نامیدند، كه در آن ارزشهای جاهلی را كوچك 
و خوار شمرد و از طوالنی ترین سخرنانی های امام است كه در سال 40 هجری در حالی 

که سوار بر اسب بود، ایراد فرمود.( 

ستایش خداوندی را سزاست كه لباس عزّت و بزرگی پوشید، و آن دو را 
برای خود انتخاب، و از دیگر پدیده ها بازداشت. آن دو را مرز میان خود و 
دیگران قرار داد، و آن دو را برای بزرگی و عظمت خویش برگزید و لعنت 
كرد آن كس را كه در آرزوی عزّت و بزرگی با خدا به ستیزه برخیزد، از این 
رو فرشتگان مقرّب خود را آزمود، و فروتنان را از گردنكشان جدا فرمود. 
با آن كه از آنچه در دلهاست، و از ارسار نهان آگاه است، به فرشتگان 
امتام رسید،  به  او  آفرینش  آنگاه كه  از گل و خاك می آفرینم،  را  »من برشی  فرمود: 
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و روح در او دمیدم، برای او سجده كنید، فرشتگان همه سجده كردند مگر ابلیس« كه 

نخوت و غرور او را فرا گرفت. شیطان بر آدم  به جهت خلقت او 

از خاك، فخر فروخت، و با تكیه به اصل خود كه از آتش است، دچار 

تعّصب و غرور شد.

پس شیطان دشمن خدا و پیشوای متعّصب ها و رس سلسله متكرّبان 

است، كه اساس عصبیّت را بنا نهاد و بر لباس كربیایی و عظمت با 

خدا در افتاد، لباس بزرگی را بر تن پوشید و پوشش تواضع و فروتنی 

را از تن در آورد. 

آیا منی نگرید كه خدا به خاطر خودبزرگ بینی، او را كوچك ساخت؟ 

و به جهت بلند پروازی او را پَست و خوار گردانید، پس او را در دنیا 

طرد شده قرار داد و آتش جهّنم را در قیامت برای او مهیّا فرمود؟. 

خیره  را  كه چشمها  نوری  از  را    آدم  می كرد،  اراده  اگر  خداوند 

اش ِحس  پاكیزگی  و  و عطر  مبهوت سازد،  را  عقلها  زیباییش  و  كند، 

بویایی را تسخیر كند، می آفرید، كه اگر چنین می كرد، گردنها در برابر 

آدم فروتنی می كردند، و آزمایش فرشتگان برای سجده آدم  آسان 

بود، اّما خداوند مخلوقات خود را با اموری كه آگاهی ندارند آزمایش 

می كند، تا بد و خوب متیز داده شود، و تكرّب و خودپسندی را از آنها 

بزداید، و خود بزرگ بینی را از آنان دور كند. 

زیرا  گیرید،  داد عربت  انجام  ابلیس  به  آنچه خداوند نسبت  از  پس، 

خداوند اعامل فراوان و كوشش های مداوم او را با تكرّب از بین برد. 

های  سال  از  می باشد  مشّخص  كه  كرد  عبادت  سال  هزار  شش  او 

چگونه  كرد.  نابود  را  همه  تكرّب  ساعتی  با  اّما  است،  آخرت  یا  دنیا 

كند  تكرار  را  اشتباه  هامن  دیگری  فرد  ابلیس،  از  پس  است  ممكن 

عملی  برای  را  انسانی  گاه  هیچ  خداوند  هرگز!  نه،  مباند؟.  سامل  و 

را محروم سازد.  ای  فرشته  برای هامن عمل  كه  بهشت منی كند  وارد 
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فرمان خدا در آسامن و زمین یكسان است، و بین خدا و خلق، دوستی 

ابالغ  خاّصی وجود ندارد كه به خاطر آن، حرامی را كه بر جهانیان 

فرموده، حالل بدارد. 

ای بندگان خدا! از دشمن خدا پرهیز كنید، مبادا شام را به بیامری خود 

مبتال سازد، و با ندای خود شام را به حركت در آورد، و با لشكرهای 

تیر  شیطان  سوگند!  جانم  به  بتازد!  شام  بر  خود  سواره  و  پیاده 

خطرناكی برای شكار شام بر چلّه كامن گذارده، و تا حّد توان كشیده، 

از نزدیك ترین مكان شام را هدف قرار داده است، و خطاب به  و 

خدا گفت: »پروردگارا! به سبب آن كه مرا دور كردی، دنیا را در چشم هایشان جلوه 

می دهم، و همه را گمراه خواهم كرد.« اّما تیری در تاریكی ها و سنگی بدون 

نشانه روی رها ساخت، گرچه فرزندان خودپسندی، و برادران تعّصب 

و خودخواهی، و سواران مركب جهالت و خودپرستی، او را تصدیق 

كردند. افراد رسكش شام تسلیم شیطان شدند، و طمع ورزی او در شام 

كارگر افتاد، و این حقیقت بر همه آشكار گردید، و حكومت شیطان 

بر شام استوار شد، و با لشكر خویش به شام یورش برد، و شام را به 

ذلّت سقوط كشانید، و شام را به مرز كشتار و خونریزی كشاند، و شام 

را با فرو كردن نیزه در چشمها، بریدن گلوها، كوبیدن مغزها پایامل 

گردید. پس  مهیّا  پیش  از  كه  بكشاند  آتشی  به سوی  را  تا شام  كرد، 

شیطان، بزرگرتین مانع برای دینداری و زیانبارترین و آتش افروزترین 

فرد برای دنیای شامست!. شیطان از كسانی كه دشمن رسسخت شام 

هستند و برای درهم شكسنت شان كمر بسته اید، خطرناك تر است. 

ارتباط  و  گیرید،  كار  به  شیطان  ضد  بر  را  خود  خشم  آتش  مردم! 

ریشه  و  اصل  بر  شیطان  سوگند!  خدا  به  كنید.  قطع  او  با  را  خود 

عیب  و  زد  طعنه  شام  نََسب  و  َحَسب  بر  و  فروخت،  فخر  شام 

لشكر  با  و  آورد،  هجوم  شام  به  خود  سواره  سپاهیان  با  و  گرفت، 

می كنند،  شكار  بیابند  را  شام  كجا  هر  كه  بست،  را  شام  راه  پیاده 
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با حیله و نقشه  نه می توانید  را قطع می كنند.  پای شام  و دست و 

آنها را بپراكنید، و نه با سوگندها قادرید از رس راهتان دور كنید. زیرا 

كمین گاه شیطان ذلّت آور، تنگ و تاریك، مرگ آور، و جوالنگاه بال و 

سختی هاست،

پس رشاره های تعّصب و كینه های جاهلی را در قلب خود خاموش 

شیطان،  آفتهای  از  مسلامن  دل  در  خودپرستی  و  تكرّب  كه  سازید، 

غرورها و كششها و وسوسه های اوست. تاج تواضع و فروتنی را بر 

رس نهید، و تكرّب و خودپسندی را زیر پا بگذارید، و حلقه های زنجیر 

خود بزرگ بینی را از گردن باز كنید، و تواضع و فروتنی را سنگر میان 

خود و شیطان و لشكریانش قرار دهید، زیرا شیطان از هر گروهی 

لشكریان و یارانی سواره و پیاده دارد. 

و شام هامنند قابیل نباشید كه بر برادرش تكرّب كرد، خدا او را برتری 

دشمنی  به  را  او  حسادت  و  می پنداشت،  بزرگ  را  خویشنت   نداد، 

 وا داشت، تعّصب، آتش كینه را در دلش شعله ور كرد، و شیطان باد كرب و 
غرور در دماغش دمید، و رسانجام پشیامن شد، و خداوند گناه قاتالن 

را تا روز قیامت بر گردن او نهاد. 

در  زمین  در  و  كردید،  روی  زیاده  ستم  و  رسكشی  در  باشید!  آگاه 

خدا  بندگان  با  آشكارا  و  انداختید،  راه  به  فساد  خداوند  با  دشمنی 

به نربد پرداختید. خدا را! خدا را! از تكرّب و خودپسندی، و از تفاخر 

وسوسه های  رشد  و  كنیه  و  بغض  جایگاه  كه  باشید،  برحذر  جاهلی 

داده  فریب  را  پیشین  اّمتهای  و  گذشته،  ملّتهای  كه  است،  شیطانی 

است، تا آنجا كه در تاریكی های جهالت فرو رفتند، و در پرتگاه هالكت 

می خواست  شیطان  كه  جایی  هامن  به  آسانی  به  و  كردند،  سقوط 

متكرّبان  قلبهای  كه  است  چیزی  خودپسندی  و  كرب  شدند.  كشانده 

سینه ها  و  گذراندند،  خونریزی  و  تضاّد  به  قرنها  تا  كرده  هامنند  را 
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از كینه ها تنگی گرفت. 

آگاه باشید! زنهار! زنهار! از پیروی و فرمانربی رسان و بزرگانتان، آنان 

كه به اصل و حسب خود می نازند، و خود را باالتر از آنچه كه هستند 

 می پندارند، و كارهای نادرست را به خدا نسبت می دهند، و نعمت های 

مبارزه  پروردگاری  خواسته های  با  تا  می كنند،  انكار  را  خدا  گسرتده 

كنند، و نعمت های او را نادیده انگارند. آنان شالوده تعّصب جاهلی، 

و ستونهای فتنه، و شمشیرهای تفاخر جاهلیّت هستند. 

پس، از خدا پروا كنید، و با نعمت های خدادادی درگیر نشوید، و به 

از فرومایگان اطاعت نكنید،  او حسادت نورزید، و  فضل و بخشش 

با  را  شان  بیامری  و  نوشیدید،  خود  با صفای  را  شان  تیرگی  كه  آنان 

سالمت خود در هم آمیخته اید، و باطل آنان را با حّق خویش مخلوط 

كرده اید، در حالی كه آنان ریشه همه فسق ها و انحرافات و همراه 

رام  برای گمراه كردن مردم، مركبهای  را  آنها  گناهانند. شیطان  انواع 

قرار داد،و از آنان لشكری برای هجوم به مردم ساخت، و برای دزدیدن 

عقل ها و داخل شدن در چشمها و گوشهای شام، آنان را سخنگوی 

خود برگزید، كه شام را هدف تیرهای خویش، و پایامل قدمهای خود، 

و دستاویز وسوسه های خود گردانید.

از كیفرها و عقوبت ها  ملّتهای متكرّب گذشته،  بر  آنچه كه  از   مردم! 
و  گیرید  عربت  آمده،  فرود  خواری  و  ذلّت  و  ها،  سختگیری  و 

پهلوها  با  كه  زمینهایی  و  نهادند،  ره  آنچه  بر  كه  خاكی  و  قربها  از 

دلها  در  غرور  و  كرب  كه  زشتی  آثار  از  و  پذیرید،  پند  افتادند  آن  بر 

او  به  از حوادث سخت  كه  بربید، هامنگونه  پناه  به خدا  می گذارد، 

به  حتامً  می فرمود،  اجازه  را  ورزیدن  تكرّب  خدا  اگر  می برید!.  پناه 

در  می داد،  اجازه    امامان  و  پیامربان  از  خود  مخصوص  بندگان 

صورتیكه خدای سبحان تكرّب و خودپسندی را نسبت به آنان ناپسند، 

و تواضع و فروتنی را برای آنان پسندید، كه چهره بر زمین می گذارند 
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و صورتها بـر خاك می مـالند، و در بـرابر مؤمنـان فروتنی می كنند، و 

خود از قرش مستضعف جامعه می باشند كه خدا آنها را با گرسنگی 

آزمود، و به سختی و بال گرفتارشان كرد، و با ترس و بیم امتحانشان 

فرزند  و  مال  پس  گردانید.  خالصشان  فراوان،  مشكالت  با  و  فرمود، 

ناآگاهی به موارد  ندانید، كه نشانه  یا خشم خدا  را دلیل خشنودی 

سبحان  خداوند  زیرا  است،  قدرت  و  نیازی  بی  در  وامتحان  آزمایش، 

فرمود: »آیا گامن می كنند مال و فرزندانی كه به آنها عطا كردیم، به رسعت نیكی ها 

را برای آنان فراهم می كنیم؟ نه آنان آگاهی ندارند.« پس هامنا خداوند سبحان 

بندگان متكرّب را با دوستان خود كه در چشم آنها ناتوانند، می آزماید؛

وارد  فرعون  بر    هارون  برادرش  و  عمران  بن  موسی  كه  وقتی 

شدند، و جامه های پشمین به تن، و چوب دستی در دست داشتند، 

پروردگار شود، حكومت  اگر تسلیم  با فرعون رشط كردند كه  سپس 

و ُملكش جاودانه مباند و عزّتش برقرار باشد، فرعون گفت: »آیا از این 

به خواسته های خود  را  و جاودانگی حكومتم  دوام عزّت  كه  تعّجب منی كنید  نفر  دو 

اگر چنین است چرا  به رس می برند؟  بیچارگی  و  فقر  در  كه  ربط می دهند، در حالی 

دستبندهای طال به همراه ندارند؟«. این سخن را فرعون برای بزرگ شمردن 

خدای  اگر  كه  حالی  در  گفت،  پشم  از  لباسی  پوشش  تحقیر  و  طال 

سبحان اراده می فرمود، هنگام بعثت پیامربان، درهای گنجها، و 

معدن های جواهرات، و باغهای رسسبز را به روی پیامربان می گشود، 

و پرندگان آسامن و حیوانات وحشی زمین را همراه آنان به حركت 

می رفت،  میان  از  آزمایش  می كرد،  را  كار  این  اگر  اّما  می آورد.   در 
الهی  هشدارهای  و  بشارتها  و  می شد،  اثر  بی  عذاب  و  پاداش   و 

واجب  امتحان شدگان  پاداش  و  اجر  مؤمنان  بر  و  فایده می بود،  بی 

واژه ها،  و  منی یافتند،  را  نیكوكاران  ثواب  آورندگان  ایامن  و  منی شد، 
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معانی خود را از دست می دادند. 

با  اراده قوی، گرچه  با عزم و  را   پیامربان در صورتی كه خداوند 

ظاهری ساده و فقیر مبعوث كرد، با قناعتی كه دلها و چشم ها را پر 

سازد، هر چند فقر و ندارِی ظاهرِی آنان، چشم و گوشها را خیره سازد. 

اگر پیامربان الهی، دارای چنان قدرتی بودند كه مخالفت با آنان امكان 

منی داشت، و توانایی و عزّتی می داشتند كه هرگز مغلوب منی شدند، 

و سلطنت و حكومتی می داشتند كه همه چشمها به سوی آنان بود، 

ارزششان  اعتبار و  آنان می بستند،  بار سفر به سوی  از راه های دور 

در میان مردم اندك بود، و متكرّبان در برابرشان رس فرود می آوردند، 

و تظاهر به ایامن می كردند، از روی ترس یا عالقه ای كه به ماّدیات 

داشتند. در آن صورت، نیتهای خالص یافت منی شد، و اهداف غیرالهی 

نیكیها  انگیزه های گوناگون به سوی  با  ایامنشان راه می یافت، و  در 

و  پیامربان،  از  پیروی  كه  فرمود  اراده  اّما خدای سبحان  می شتافتند. 

تصدیق كُتُب آسامنی، و فروتنی در عبادت، و تسلیم در برابر فرمان 

خدا  برای  تنها  خالص،  نیت  با  فرمانربداری،  محض  اطاعت  و  خدا، 

نیابد، كه هر مقدار  صورت پذیرد، و اهداف غیر خدایی در آن راه 

آزمایش و مشكالت بزرگرت باشد، ثواب و پاداش نیز بزرگرت خواهد بود. 

از  پیشین  انسانهای  آیا مشاهده منی كنید كه هامنا خداوند سبحان، 

آدم  تا آیندگان این جهان را با سنگهایی در مّكه آزمایش كرد كه 

نه زیان می رسانند، و نه نفعی دارند، نه می بینند، و نه می شنوند؟ این 

سنگها را خانه محرتم خود قرار داده و »آن را عامل پایداری مردم گردانید.« 

سپس كعبه را در سنگالخ ترین مكانها، بی گیاه ترین زمینها، و كم فاصله 

ترین درّه ها، در میان كوه های خشن، سنگریزه های فراوان، و چشمه های 

كم آب، و آبادیهای از هم دور قرار داد، كه نه شرت، نه اسب و گاو و گوسفند، 
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هیچ كدام در آن رسزمین آسایش ندارند. 

سپس آدم  و فرزندانش را فرمان داد كه به سوی كعبه برگردند، و 

آن را مركز اجتامع و رس منزل مقصود و باراندازشان گردانند، تا مردم 

از درون  و  از میان فالت و دشتهای دور،  قلبها، به رسعت  با عشق 

شهرها، روستاها، درّه های عمیق، و جزایر از هم پراكنده دریاها به 

مّكه روی آورند، شانه های خود را بجنبانند، و گرداگرد كعبه ال اله اال 

اللّه بر زبان جاری سازند، و در اطراف خانه طواف كنند، و با موهای 

را  لباسهای خود  باشند.  در حركت  غبار  و  گرد  پر  بدنهای  و  آشفته، 

كه نشانه شخصیت هر فرد است درآورند، و با اصالح نكردن موهای 

رس، قیافه خود را تغییر دهند، كه آزمونی بزرگ، و امتحانی سخت، و 

آزمایشی آشكار است برای پاكسازی و خالص شدن، كه خداوند آن را 

سبب رحمت و رسیدن به بهشت قرار داد. 

اگر خداوند خانه محرتمش و مكانهای انجام مراسم حج را، در میان 

میوه،  و  درخت  پر  و  هموار،  و  سبز  رسزمینهای  و  نهرها،  و  باغها 

هم  به  آبادیهای  و  بسیار،  كاخهای  و  خانه ها  دارای  و  آباد  مناطقی 

پیوسته، در میان گندم زارها و باغهای خرّم و پر از گُل و گیاه، دارای 

مناظری زیبا و پرآب، در وسط باغستانی شادی آفرین، و جاّده های 

نیز  پاداش  بود،  ساده  آزمایش  كه  اندازه  به هامن  قرار می داد،  آباد 

سبك تر می شد. 

به  آن  ساختامن  در  كه  سنگهایی  و  كعبه،  بنیان  و  پایه ها  اگر 

روشنایی  و  نور  دارای  و  رسخ،  یاقوت  و  سبز  ــرّد  زُُم از  رفته،  كار 

بر  شیطان  تالش  و  می رسیدند،  تردید  و  شّك  به  دیرتر  دلها  بود، 

مردم  در  او  پنهانی  وسوسه های  و  می گذاشت،  اثر  كمرت  قلبها 

انــواع  با  را  خــود  بندگان  خــداونــد  كه  صورتی  در  نبود.  كارگر 

می خواند،  عبادت  به  زیــاد  مشكالت  با  و  می آزماید،  ها  سختی 
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از  را  خودپسندی،  و  كرب  تا  می سازد،  مبتال  ها  گرفتاری  اقسام  به   و 

دل هایشان خارج كند، و به جای آن فروتنی آورد، و درهای فضل و 

رحمتش را به رویشان بگشاید، و وسایل عفو و بخشش را به آسانی 

در اختیارشان گذارد. 

پس، خدا را! خدا را! از تعجیل در عقوبت، و كیفر رسكشی و ستم 

و  تكرّب  زشت  رسانجام  و  ظلم،  دردناك  آینده  از  و  باشید،  حذر  بر 

نیرنگ  و  حیله  جایگاه  و  است،  ابلیس  گاه  كمین  كه  خودپسندی 

اوست، برتسید، حیله و نیرنگی كه با دل های انسانها، چون زهر كشنده 

می آمیزد، و هرگز بی اثر نخواهد بود، و كسی از هالكتش جان سامل 

نخواهد برد. نه دانشمند به خاطر دانشش، و نه فقیر به جهت لباس 

كهنه اش، در امان می باشد. 

خداوند بندگانش را با مناز و زكات و تالش در روزه داری در روزهایی 

كه واجب شده است، حفظ كرده است، تا اعضا و جوارحشان آرام، 

و دیدگانشان خاشع، و جان و روانشان فروتن، و دل هایشان متواضع 

سجده،  در  كه  چرا  بربندد،  رخت  آنان  از  خودپسندی  و  كرب  باشد، 

بهرتین جای صورت را به خاك مالیدن، فروتنی آورد، و گذاردن اعضاء 

و  گرفنت،  روزه  و  است.  كردن  كوچكی  اظهار  زمین،  بر  بدن  پرارزش 

چسبیدن شكم به پشت، عامل فروتنی است؛ و پرداخت زكات، برای 

مرصف شدن میوه جات زمین و غیر آن، در جهت نیازمندی های فقرا 

شاخه های  چگونه  كه  بنگرید  عبادات  آثار  به  است.  مستمندان  و 

درخت تكرّب را َدرهم می شكند و از روییدن كرب و خودپرستی جلوگیری 

اعمـال و رفتـار جهانیان نظر دوختم، هیچ كس را  می كند!. من در 

دلیلی  با  جـز  ورزد،  تعّصب  چیزی  دربـاره  علّت  بـدون  كه  نیافتم 

 كـه با آن ناآگاهان را بفریبد، و یا برهانی آورد كه در عقل سفیهان 

می ورزید  تعّصب  چیزی  درباره  زیرا  شام!  جز  كند،   نفوذ 
كه نه علّتی دارد و نه سببی، 
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ولی شیطان به خاطر اصل خلقت خود بر آدم تعّصب ورزید، و 

آفرینش او را مورد رسزنش قرار داد و گفت: »مرا از آتش و تو را از گِل 

ساخته اند«؛ 

و رسمایه داران فساد زده اّمتها، برای داشنت نعمت های فراوان تعّصب 

ورزیدند و گفتند: »ما صاحبان فرزندان و اموال فراوانیم و هرگز عذاب نخواهیم 

شد.« 

افعال  پسندیده،  اخالق  برای  ناچارید،  ورزیدن  تعّصب  در  اگر  پس 

نیكو، و كارهای خوب تعّصب داشته باشید، هامن افعال و كرداری كه 

انسانهای باشخصیت، و شجاعان خاندان عرب، و رسان قبایل در آنها 

از یكدیگر پیشی می گرفتند، یعنی اخالق پسندیده، بردباری به هنگام 

نیكو!  های  و خصلت  درست،  و  زیبا  رفتار  و  كردار  و  فراوان،  خشم 

همسایگان،  و  پناهندگان،  از  كردن  حامیت  در  ورزید  تعّصب  پس 

وفاداری به عهد و پیامن، اطاعت كردن از نیكی ها، رسپیچی از تكرّب و 

خودپسندی ها، تالش در جود و بخشش، خودداری از ستمكاری، بزرگ 

شمردن خونریزی، انصاف داشنت با مردم، فرو خوردن خشم، پرهیز از 

فساد در زمین؛ تا رستگار شوید. 

از كیفرهایی كه بر اثر كردار بد و كارهای ناپسند بر اّمتهای پیشین 

ها  خوبی  در  را  گذشتگان  حاالت  و  كنید،  حفظ  را  خود  آمد،   فرود 

پس  باشید!  آنها  هامنند  كه  برتسید  و  آورید،  یاد  به  ها  سختی  و 

دار  اندیشه می كنید، عهده  و  زندگی گذشتگان مطالعه  آنگاه كه در 

راهشان  از رس  را  و دشمنان  بود،  آنان  عزّت  عامل  كه  باشید  چیزی 

 برداشت، و سـالمت و عافیت زندگی آنان را فـراهم كرد، و نعمت های 

آنان  به  شخصیت  و  كرامت  و  گذاشت،  اختیارشان  در  را  فـراوان 

وحدت  بر  و  كردند،  اجتناب  جدایی  و  تفرقه  از  كه  بخشید، 

داشته،  وا  وحدت  به  را  یكدیگر  و  گامشتند،  هّمت  همدلی  و 

شكست،  را  آنها  پشت  كه  كارهایی  از  و  كردند.  سفارش  آن  به 
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و قدرت آنها را درهم كوبید، چون كینه توزی با یكدیگر، پر كردن دلها 

از بُخل و حسد، به یكدیگر پشت كردن و از هم بریدن، و دست از 

یاری هم كشیدن، بپرهیزید. 

و در احواالت مؤمنان پیشین اندیشه كنید، كه چگونه در حال آزمایش 

و امتحان به رس بردند. آیا بیش از همه مشكالت بر دوش آنها نبود؟ 

و آیا بیش از همه مردم در سختی و زحمت نبودند؟ و آیا از همه 

مردم جهان بیشرت در تنگنا قرار نداشتند؟ فرعون های زمان، آنها را به 

بردگی كشاندند، و همواره بدترین شكنجه ها را بر آنان وارد كردند، 

و انواع تلخی ها را به كامشان ریختند، كه این دوران ذلّت و هالكت 

رسپیچی  كه  داشت  وجود  راهی  نه  یافت.  تداوم  بودن،  مغلوب  و 

كنند، و نه چاره ای كه از خود دفاع منایند، تا آن كه خداوند، تالش و 

استقامت و بردباری در برابر نامالیامت آنها را، در راه دوستی خود، 

و قدرت تحّمل ناراحتی ها را برای ترس از خویش، مشاهده فرمود. 

آنان را از تنگناهای بال و سختی ها نجات داد، و ذلّت آنان را به عزّت 

و بزرگواری، و ترس آنها را به امنیّت تبدیل فرمود، و آنها را حاكم و 

زمامدار و پیشوای انسانها قرار داد، و آن قدر كرامت و بزرگی از طرف 

خدا به آنها رسید، كه خیال آن را نیز در رس منی پروراندند. 

پس اندیشه كنید كه چگونه بودند آنگاه كه وحدت اجتامعی داشتند، 

خواسته های آنان یكی، قلبهای آنان یكسان، و دستهای آنان مددكار 

یكدیگر، شمشیرها یاری كننده، نگاه ها به یك سو دوخته، و اراده ها 

زمین  و رسپرست رسارس  مالك  حال  آن  در  آیا  بود!  و همسو  واحد 

نبودند و رهرب و پیشوای همه دنیا نشدند؟ پس به پایان كار آنها نیز 

بنگرید! در آن هنگام كه به تفرقه و پراكندگی روی آوردند، و مهربانی 

و دوستی آنان از بین رفت، و سخنها و دل هایشان گوناگون شد، از هم 

جدا شدند، به حزب ها و گروه ها پیوستند، خداوند لباس كرامت خود را 
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از تنشان بیرون آورد، و نعمت های فراوان شیرین را از آنها گرفت، و 
داستان آنها در میان شام عربت انگیز باقی ماند. 

از حاالت زندگی فرزندان اسامعیل پیامرب، و فرزندان اسحاق پیامرب، و 
فرزندان ارساییل »یعقوب« )كه درود بر آنان باد( عربت گیرید. راستی چقدر 
حاالت ملّتها با هم یكسان، و در صفات و رفتارشان با یكدیگر هامنند 
بودند،  پراكنده  و  جدا  هم  از  كه  روزگاری  آنها  احواالت  در  است!. 
آنان حكومت  بر  قیرص  و  پادشاهان كرسی  كه  زمانی  كنید،  اندیشه 
می كردند، و آنها را از رسزمین های آباد، از كناره های دجله و فرات، 
و از محیط های رسسبز و خرّم دور كردند، و به صحراهای كم گیاه،و 
بی آب وعلف، محّل وزش بادها، و رسزمین هایی كه زندگی در آنجاها 
مشكل بود، تبعید كردند. آنان را در مكان های نامناسب، مسكین و 
فقیر، همنشین شرتان ساختند، خانه هاشان پست ترین خانه ملّتها، و 
نه دعوت حّقی وجود  بود،  بیابان ها  ترین  رسزمین زندگیشان خشك 
داشت كه به آن روی آورند و پناهنده شوند، و نه سایه محبّتی وجود 
قدرت  و  دگرگون،  آنان  حاالت  كنند.  زندگی  آن  عزّت  در  كه  داشت 
بود. در بالیی سخت، و  انبوهشان متفرّق  پراكنده، و جمعیت  آنان 
در جهالتی فراگیر فرو رفته بودند، دخرتان را زنده به گور، و بُتها را 
پرستش می كردند، و قطع رابطه با خویشاوندان، و غارتگری های پیاپی 

در میانشان رواج یافته بود. 
  حال به نعمت های بزرگ الهی كه به هنگامه بعثت پیامرب اسالم 
خود  دین  با  را  آنان  اطاعت  چگونه  بنگریدكه  فروریخت  برآنان 
 پیوند داد و با دعوتش آنها را به وحدت رساند!. چگونه نعمت های 
جویبارهای  و  گسرتاند،  آنان  بر  را  خود  كرامت  های  بال  الهی 
حق،  آیین  بركات  متام  و  ساخت!  روان  برایشان  رفاه  و  آسایش 
خرّمی  در  و  گشتند،  غرق  ها  نعمت  میان  در  برگرفت!.  در  را  آنها 
قدرت  سایه  در  آنان  اجتامعی  امور  شدند،  شادمان  زندگانی 
گرفتند،  آرام  پایدار  عزّتی  پرتو  در  و  شد،  استوار  اسالم  حكومت 
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و به حكومتی پایدار رسیدند. آنگاه آنان حاكم و زمامدار جهان شدند، 

در  كه  شدند  كسانی  فرمانروای  و  گردیدند،  زمین  روی  سالطیِن  و 

گذشته حاكم بودند، و قوانین الهی را بر كسانی اجراء می كردند كه 

مجریان احكام بودند، و در گذشته كسی قدرت درهم شكسنت نیروی 

آنان را نداشت،و هیچ كس خیال مبارزه با آنان رادر رس منی پروراند. 

آگاه باشید! كه شام هم اكنون دست از رشته اطاعت كشیدید، و با 

زنده كردن ارزشهای جاهلیّت، دژ محكم الهی را درهم شكستید، در 

حالی كه خداوند بر این اّمت اسالمی بر »وحدت و برادری « مّنت گذارده 

بود، كه در سایه آن زندگی كنند، و به كنف حامیت آن پناهنده شوند، 

از  زیرا  كرد،  تصّور  آن  هامنند  منی توان  ارزشی  هیچ  كه  بود  نعمتی 

هر ارزشی گران قدرتر، و از هر كرامتی واالتر بود. بدانید كه پس از 

هجرت، دوباره چونان اعراب بادیه نشین شده اید، و پس از وحدت و 

برادری، به احزاب گوناگون تبدیل گشته اید، از اسالم تنها نام آن، و از 

ایامن جز نشانی را منی شناسید! شعار می دهید: آتش آری، ننگ هرگز! 

گویا می خواهید اسالم را واژگون، و پرده حرمتش را پاره كنید و پیامنی 

و  امنیّت  عامل  و  زمین،  در  مسلمین  برای حفظ حرمت  كه خدا  را 

آرامش مردم قرارداد بشكنید؟. هامنا، اگر شام به غیر اسالم پناه برید، 

كافران با شام نـربد خواهنـد كرد. آنگاه نه جـربئیل و نه میكائیل، نـه 

مهاجر و نه انصار، وجود دارند كه شام را یاری دهند، و چاره ای جز 

نربد با شمشیر ندارید، تا خدا در میان شام ُحكم مناید. 

مردم! از َمثَل های قرآن درباره كسانی كه عذاب و كیفر شدند، و روزهای 

سخت آنان، و آسیب های شدیدی كه دیدند آگـاهید؛ پس وعده عذاب 

خـدا را دور مپندارید، و به عـذر اینكه آگاهی ندارید خود را گرفتار 

نسازید، و انتقام خدا را سبك، و خود را از كیفر الهی ایمن مپندارید، زیرا 

كه خدای سبحان، مردم روزگاران گذشته را از رحمت خود دور نساخت، 
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مگر برای ترك امر به معروف، و نهی از منكر. پس خدا، بی خردان 
را برای نافرمانی، و خردمندان را برای ترِك بازداشنِت دیگران از گناه، 

لعنت كرد. 
آگاه باشید! شام رشته پیوند با اسالم را قطع، و اجرای حدود الهی را 
تعطیل، و احكام اسالم را به فراموشی سپرده اید!. آگاه باشید! خداوند 
مرا به جنگ با رسكشان تجاوز كار، پیامن شكنان و فساد كنندگان در 
زمین فرمان داد. با ناكثاِن پیامن شكن جنگیدم، و با قاسطین تجاوزكار 
جهاد كردم، و مارقین خارج شده از دین را خوار و زبون ساختم، و 
و  آورد  تپش  به  را  قلبش  ای  بانگ صاعقه  ردهه(  )شیطان  رهرب خوارج 
سینه اش را لرزاند و كارش را ساخت. حال تنها اندكی از رسكشان و 
ستمگران باقی ماندند، كه اگر خداوند مرا باقی گذارد، با حمله دیگری 
اسالمی  كشور  در رسارس  را  حق  حكومت  و  كرد،  خواهم  نابودشان 

پایدار خواهم كرد، جز مناطق پراكنده و دوردست. 
دو  شجاعان  و  افكندم،  خاك  به  را  عرب  بزرگان  خردسالی،  در  من 
موقعیت  شام  شكستم!  درهم  را  »ُمرض«  و  »ربیعه«  معروف  قبیله 
و  مقام  در  و  نزدیك  خویشاوندی  خدادر  رسول  به  نسبت  مرا 
منزلت ویژه می دانید. پیامرب مرا در اتاق خویش می نشاند، در حالی 
كه كودك بودم، مرا در آغوش خود می گرفت، و در بسرت مخصوص 
خود می خواباند، بدنش را به بدن من می چسباند، و بوی پاكیزه او را 
استشامم می كردم، و گاهی غذایی را لقمه لقمه در دهانم می گذارد، 
هـرگز دروغی در گفتار من، و اشتبـاهی در كردارم نیـافت. از هامن 
لحظه ای كه پیامرب را از شیر گرفتند، خداوند بزرگرتین فرشته خود 
)جربئیل(  را مأمور تربیت پیامرب كرد تا شب و روز، او را به راه های 

بزرگواری و راستی و اخالق نیكو راهنامیی كند، و من همواره با پیامرب 
بودم، چونان فرزند كه همواره با مادر است. پیامرب هر روز نشانه 
تازه ای از اخالق نیكو را برایم آشكار می فرمود، و به من فرمان می داد 

كه به او اقتدا منایم. 
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پیامرب چند ماه از سال را در غار حراء می گذراند، تنها من او را 

مشاهده می كردم، و كسی جز من او را منی دید. در آن روزها، در هیچ 

خانه ای اسالم راه نیافت، جز خانه رسول خدا كه خدیجه هم در 

آن بود و من سّومین آنان بودم. من نور وحی و رسالت را می دیدم، 

و بوی نبّوت را می بوییدم. من هنگامی كه وحی بر پیامرب فرود 

می آمد، ناله شیطان را شنیدم، گفتم: ای رسول خدا! این ناله كیست؟ 

فرمود:  و  گردید  مأیوس  خویش  پرستش  از  كه  است  شیطان  گفت: 

»علی! تو آنچه را من می شنوم، می شنوی، و آنچه را كه من می بینم، می بینی، جز اینكه 

تو پیامرب نیستی، بلكه وزیر من بوده و به راه خیر می روی«. 

من با پیامرب  بودم آنگاه كه رسان قریش نزد او آمدند و گفتند: »ای 

محمد  تو اّدعای بزرگی كردی، كه هیچ یك از پدران و خاندانت نكردند، ما از تو 

معجزه ای می خواهیم، اگر پاسخ مثبت داده، انجام دهی، می دانیم تو پیامرب و فرستاده 

خدایی، و اگر از انجام آن رس باز زنی، خواهیم دانست كه ساحر و دروغگویی«. پس 

پیامرب  فرمود: »شام چه می خواهید؟.« گفتند: »این درخت را بخوان تا از 

بر همه  پیامرب فرمود: خداوند  بایستد.«  تو  پیش  ریشه كنده شده و در 

چیز تواناست. حال اگر خداوند این كار را بكند، آیا ایامن می آورید 

به  من  پیامربفرمود:  آری.  گفتند:  می دهید؟.  شهادت  حق  به  و 

بهرت  كه درخواست كردید، و هامنا  را  آنچه  نشانتان می دهم  زودی 

از هركس می دانم كه شام به خیر و نیكی باز نخواهید گشت، زیرا 

در میان شام كسی است كه كشته شده و در چاه »بَدر« دفن خواهد 

به  را تدارك خواهد كرد. سپس  شد، و كسی است كه جنگ احزاب 

درخت اشاره كرد و فرمود: »ای درخت! اگر به خدا و روز قیامت ایامن داری، 

و می دانی من پیامرب خدایم، از زمین با ریشه هایت در آی، و به فرمان خدا در پیش 

پیامرب را به حق مبعوث كرد،  روی من قرار گیر.« سوگند به خدایی كه 

درخت با ریشه هایش از زمین كنده شده، و پیش آمد كه با صدای 
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شدید، چونان به هم خوردن بال پرندگان، یا به هم خوردن شاخه های 
از  برخی  كه  ایستاد   پیامرب روی  پیش  در  و  آمد  جلو  درختان، 
روی  را  دیگر  بعضی  و   پیامرب روی  بر  را  خود  بلند  شاخه های 
وقتی  بودم،  ایستاده   پیامرب راست  در طرف  من  و  انداخت  من 
رسان قریش این منظره را مشاهده كردند، با كرب و غرور گفتند: »به 
 درخت فرمان ده، نصفش جلوتر آید، و نصف دیگر در جای خود مباند« پیامرب

فرمان داد. نیمی از درخت با وضعی شگفت آور و صدایی سخت به 
اّما  بپیچد،  حرضت  آن  دور  می خواست  گویا  شد،  نزدیك   پیامرب
رسان قریش از روی كفر و رسكشی گفتند: »فرمان ده، این نصف باز گردد 
اّول در آید«. پیامرب دستور داد و  و به نیم دیگر ملحق شود، و به صورت 

چنان شد. من گفتم: ال اله اال اللّه، ای رسول خدا! من نخستین كسی 
هستم كه به تو ایامن آوردم، و نخستین فردی هستم كه اقرار می كنم، 
درخت با فرمان خدا برای تصدیق نبّوت، و بزرگداشت دعوت رسالت، 
آنچه را خواستی انجام داد. اّما رسان قریش همگی گفتند: »او ساحری 
است دروغگو، كه سحری شگفت آور دارد، و سخت با مهارت است«. و خطاب به 

و  باور می كند؟«.    علی  امثال  را كسی جز  تو  نبّوت  »آیا  گفتند:   پیامرب
هامنا من، از كسانی هستم كه در راه خدا از هیچ رسزنشی منی ترسند، 
كسانی كه سیامی آنها سیامی صّدیقان، و سخنانشان، سخنان نیكان 
پناه  قرآن  دامن  به  روزند،  بخشان  روشنی  و  داران  زنده  است، شب 
برده، سّنتهای خدا و رسولش را زنده می كنند، نه تكرّب و خودپسندی 
دارند، و نه بر كسی برتری می جویند، نه خیانتكارند و نه در زمین 
فساد می كنند، قلب هایشان در بهشت، و پیكرهایشان رسگرم اعامل 

پسندیده است. 

  خطبه 193  
وصف پرهیزکاران

ـــاّمم گفت:  نـــام ه بـــــه    ــام  ـــ ام پــرهــیــزكــار  ــاران  ـــ ی از  یــكــی  ــد  )گــفــتــه ش
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ای امیـرمؤمنان! پرهیزكـاران را بـرای من آن چنـان وصف كـن كه گویا آنان را با چشم 

می نگرم. امام  در پاسخ او درنگی كرد و فرمود: »ای هاّمم! از خدا برتس و 

اّما هاّمم   ، نیكوكاران است«  با پرهیزكاران و  باش كه خداوند  نیكوكار 

دست بردار نبود و ارصار ورزید، تا آن كه امام  تصمیم گرفت، صفات پرهیزكاران 

را بیان فرماید. پس خدا را سپاس و ثنا گفت، و بر پیامربش درود فرستاد، و فرمود:( 

پس از ستایش پروردگار! هامنا خداوند سبحان پدیده ها را در حالی 

آفرید كه از اطاعتشان بی نیاز، و از نافرمانی آنان در امان بود، زیرا 

نه معصیت گناهكاران به خدا زیانی می رسانَد و نه اطاعت مؤمنان 

برای او سودی دارد. روزی بندگان را تقسیم، و هـر كدام را در جایگاه 

خویش قـرار داد. 

اّما پرهیزكـاران! در دنیـا دارای فضیلت های برترند، سخنانشان راست، 

است.  فروتنی  و  تواضع  با  رفتنشان  راه  و  روی،  میانه  آنان  پوشش 

چشامن خود را بر آنچه خدا حرام كرده می پوشانند، و گوشهای خود را 

وقف دانش سودمند كرده اند، و در روزگار سختی و گُشایش، حالشان 

یكسان است. و اگر نبود مرگی كه خدا بر آنان مقّدر فرموده، روح 

آنان حتّی به اندازه بَرهم زدن چشم، در بدنها قرار منی گرفت، از شوق 

دیدار بهشت، و از ترس عذاب جهّنم. خدا در جانشان بزرگ و دیگران 

كوچك مقدارند. بهشت برای آنان چنان است كه گویی آن را دیده و 

در نعمت های آن به رس می برند، و جهّنم را چنان باور دارند كه گویی 

آن را دیده و در عذابش گرفتارند. 

امان،  در  آزارشان  از  مردم  و  اندوهگین،  پرهیزكاران  های   دل 

عفیف  نَْفسشان  و  اندك،  هایشان  درخواست  و  الغر،  هایشان  تن 

آسایش  تا  كرده  صرب  دنیا،  كوتاه  روزگار  در  است.  پاك  دامنشان  و 

جاودانه قیامت را به دست آورند، تجارتی پر سود كه پروردگارشان 

فراهم فرموده. دنیا می  خواست آنها را بفریبد، اّما عزم دنیا نكردند، 



240

خطبه ها  ) 193 (

را  جان، خود  كردن  فدا  با  كه  گرداند  اسیر خود  را  آنها  می خواست 

آزاد ساختند. 

پرهیزكاران در شب برپا ایستاده، مشغول منازند، قرآن را جزء جزء و 

با تفّكر و اندیشه می خوانند، با قرآن، جان خود را محزون و داروی 

درد خود را می یابند. وقتی به آیه ای برسند كه تشویقی در آن است، 

با شوق و طمع بهشت به آن روی آورند، و با جان پرشوق در آن خیره 

شوند، و گامن می برند كه نعمت های بهشت در برابر دیدگانشان قرار 

دارد، و هرگاه به آیه ای می رسند كه ترس از خدا در آن باشد، گوش 

آتش،  شعله های  خوردن  برهم  صدای  گویا  و  می سپارند،  آن  به  دل 

در گوششان طنین افكن است. پس قامت به شكل ركوع خم كرده، 

پیشانی و دست و پا بر خاك مالیده، و از خدا آزادی خود را از آتش 

جهّنم می طلبند. پرهیزكاران در روز، دانشمندانی بُردبار، و نیكوكارانی 

تیِر تراشیده الغر كرده  الهی آنان را چونان  با تقوا هستند، كه ترس 

است. كسی كه به آنها می نگرد، می پندارد كه بیامرند، اّما آنان بیامر 

آشفتگی  كه  صورتی  در  اشتباهند!  در  مردم  می گوید:  و  نیستند، 

خشنود  خود  اندك  اعامل  از  است.  بزرگ  امری  از  نشان  ظاهرشان، 

نیستند، و اعامل زیاد خود را بسیار منی شامرند. نفس خود را متّهم 

می كنند، و از كردار خود ترسناكند. هرگاه یكی از آنان را بستایند، از 

آنچه در توصیف او گفته شد، در هراس افتاده می گوید: » من خود را 

از دیگران بهرت می شناسم و خدای من، مرا بهرت از من می شناسد. بار 

خدایا! مرا بر آنچه می گویند محاكمه نفرما، و بهرت از آن قرارم ده كه 

می گویند، و گناهانی كه منی دانند بیامرز!«. 

و یكی از نشانه های پرهیزكاران این است كه او را اینگونه می بینی؛ در 

دینداری نیرومند، نرمخو و دوراندیش است، دارای ایامنی پر از یقین، 

حریص در كسب دانش، با داشنت علم بردبار، در توانگری میانه رو، در 

عبادت فروتن، در تهیدستی آراسته، در سختیها بردبار، در جستجوی 
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ورزی  طمع  از  كننده  پرهیز  و  شادمان  هدایت  راه  در  حالل،  كسب 
شب  به  را  روز  است،  ترسان  و  می دهد  انجام  نیكو  اعامل  می باشد. 
شب  خدا  یاد  با  می آورد  روز  به  را  شب  و  گزاری،  سپاس  با  می رساند 
می خوابد، اّما ترسان، و بر می خیزد شادمان ترس برای اینكه دچار غفلت 

نشود، و شادمانی برای فضل و رحمتی كه به او رسیده است. 
دارد  دوست  آنچه  از  نربد،  فرمان  است،  دشوار  آنچه  در  او  نَْفس  اگر 
كه  دارد  قرار  چیزی  در  پرهیزكار  چشم  روشنی  می كند.  محرومش 
جاودانه است، و آن را ترك می كند كه پایدار نیست، بردباری را با علم، 
و سخن را با عمل، در می آمیزد. پرهیزگار را می بینی كه آرزویش نزدیك، 
لغزش هایش اندك، قلبش فروتن، نَْفسش قانع، خوراكش كم، كارش آسان، 
دینش حفظ شده، شهوتش در حرام مرده و خشمش فرو خورده است. 

مردم به خیرش امیدوار، و از آزارش در اَمانند. 
اگر در جمعِ بی خربان باشد، نامش در گروه یادآوران خدا ثبت می گردد، 
منی شود.  نوشته  خربان  بی  گروِه  در  نامش  باشد،  یادآوران  در  اگر  و 
ستمكار خود را عفو می كند، به آن كه محرومش ساخته می بخشد، به 
آن كس كه با او بریده می پیوندد، از سخن زشت دور، و گفتارش نرم، 
بدیهای او پنهان، و كار نیكش آشكار است. نیكی های او به همه رسیده، 
آزار او به كسی منی رسد. در سختی ها آرام، و در ناگواری ها بردبار و در 
خوشی ها سپاس گزار است. به دشمن ستم نكند و به خاطر كسی كه 

دوست دارد، به گناه آلوده نشود. 
پیش از آن كه بر ضد او گواهی دهند، به حق اعرتاف می كند و آنچه 
را به او سپرده اند، ضایع منی سازد و آنچه را به او تذكّر دادند، فراموش 
آزار  را  همسایگان  منی خواند،  زشت  های  لقب  با  را  مردم  منی كند. 
منی رساند، در مصیبت های دیگران شاد منی شود و در كار ناروا دخالت 

منی كند، و از محدوده حق خارج منی شود. 
بخندد،  اگر  و  منی كند،  گینش  اندوه  او  سكوت  است،  خاموش  اگر 
صرب  دارند،  روا  ستمی  او  به  اگر  و  منی شود،  بلند  او  خنده  آواز 
زحمت،  در  دستش  از  او  نَفس  بگیرد.  را  او  انتقام  خدا  تا  می كند، 
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ولی مردم در آسایشند. برای قیامت خود را به زحمت می افكند، ولی 
از روی  از برخی مردم،  او  مردم را به رفاه و آسایش می رساند. دوری 
و  مهربانی  روی  از  دیگر،  بعضی  با  شدنش  نزدیك  و  پارسایی،  و  زهد 
نرمی است. دوری او ازتكرّب و خودپسندی، و نزدیكی او از روی حیله 
و نیرنگ نیست. )سخن امام كه به اینجا رسید، ناگهان هاّمم ناله ای زد و جان داد. 

امام  فرمود:(

سوگند به خدا من از این پیش آمد بر هاّمم می ترسیدم. سپس گفت: آیا 
پندهای رسا با آنان كه پذیرنده آنند چنین می كند؟ 

شخصی رسید و گفت: چرا با تو چنین نكرد؟. امام  پاسخ داد: 

نیفتد و سبب  از آن پیش  تو! هر أجلی وقت معینی دارد كه  بر  وای 
مشّخصی دارد كه از آن تجاوز نكند. آرام باش و دیگر چنین سخنانی 

مگو، كه شیطان آن را بر زبانت رانده است. 

  خطبه 194  
وصف منافقان

)از رشح خویی بر می آید كه این سخرنانی در شهر كوفه ایراد شده.( 

بازداشته،  نافرمانی  از  را  بر اطاعتش داده، و ما  بر توفیقی كه  را  خدا 
ستایش می كنیم، و از او می خواهیم كه نعمتش را كامل، و دست ما را 

به ریسامن محكمش متّصل گرداند. 
و شهادت می دهیم كه محّمد  بنده و فرستاده اوست، كه در راه 
رضایِت حق، در كاِم هرگونه سختی و ناراحتی فرو رفت، و جام مشكالت 
و ناگواری ها را رسكشید. روزگاری خویشاوندان او به دورویی و دشمنی 
پرداختند، و بیگانگان در كینه توزی و دشمنی با او متّحد شدند. اعراب 
برای نربد با پیامرب  عنان گسیخته، و با تازیانه بر مركب ها نواخته 
و از هر سو گرد می آمدند، و از دورترین رسزمین، و فراموش شده ترین 

نقطه ها، دشمنی خود را بر پیامرب  فرود آوردند. 
ــارش  ــف س خــــدا  از  ــــرس  ت ـــه  ب را  شـــام  خـــــدا!  بــنــدگــان  ای 
آنــهــا  ــــرا  زی ــم،  ــان ــرس ــی ت م ــافــقــان  مــن از  را  شـــام  و  ــم،  ــن ــی ك م
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كنند.،  تشویق  خطاكاری  به  و  خطاكارند  اند،  كننده  گمراه  و  گمراه 
استفاده  گوناگون  ترفندهای  از  گوناگون ظاهر می شوند،  رنگهای  به 
می كنند، برای شكسنت شام از هر پناهگاهی استفاده می كنند، و در 

هر كمینگاهی به شكار شام می نشینند. 
قلب هایشان بیامر، و ظاهرشان آراسته است، در پنهانی راه می روند، 
درمان،  گفتارشان  و  دارو،  وصفشان  می كنند.  حركت  بیراهه ها  از  و 
حسد  مردم  آسایش  و  رفاه  بر  درمان.  بی  است  دردی  كردارشان  اّما 
می ورزند، و بر بالء و گرفتاری مردم می افزایند، و امیدواران را ناامید 

می كنند. 
اندوهی  بر هر  ای، و در هر دلی راهی، و  آنها در هر راهی كشته 
اشكها می ریزند، مدح و ستایش را به یكدیگر قرض می دهند، و انتظار 
پاداش می كشند. اگر چیزی را بخواهند ارصار می كنند و اگر مالمت 
آنها  كنند ارساف می ورزند.  داوری  اگر  و  پرده دری می كنند،  شوند، 
برابر هر حّقی باطلی، و برابر هر دلیلی شبهه ای، و برای هر زنده ای 
قاتلی، و برای هر دری كلیدی، و برای هرشبی چراغی تهیه كرده اند. 

با اظهار یأس می خواهند به مطامع خویش برسند، و بازار خود را گرم 
و  اشتباه  به  امـّا  می گویند،  بفروشند. سخن  را  كاالی خود  و  سازند، 
تردید می اندازند، وصف می كنند امـّا فریب می دهند، در آغـاز، راه را 
آسان و سپس در تنگناها به بُن بست می كشانند، آنها یاوران شیطان 
و زبانه های آتش جهّنم می باشند: »آنان پیروان شیطانند، و بدانید كه 

پیروان شیطان زیانكارانند«. 

  خطبه 195   
سفارش به ترس از خدا و یاد قیامت

)بر اساس اظهارات موجود در اصول كافی، این سخرنانی در شهر كوفه ایراد شد. ( 

ــای قــدرت  ــه ه ــشــان ن ـــدی را ســزاســت كــه  ـــداون ــایــش خ ســت

كه  كــــرد  آشـــكـــار  چــنــان  را  خــــود  عــظــمــت  و  بـــزرگـــی  و 



244

خطبه ها  ) 195 (

دیده ها را از شگفتی قدرتش به حیرت آورده، و اندیشه های بلند را از 
شناخت ماهیت صفاتش بازداشته است، 

و شهادت می دهم كه جز خدای یكتا خدایی نیست، شهادتی برخاسته 
  از ایامن و یقین و اخالص و اقرار درست. و گواهی می دهم كه محّمد 
بنده و فرستاده اوست. خدا پیامربش را هنگامی فرستاد كه نشانه های 
هدایت از یاد رفته، و راه های دین ویران شده بود. او حق را آشكار، 
و مردم را نصیحت فرمود، همه را به رستگاری هدایت، وبه میانه روی 

فرمان داد »درود خدا بر او و خاندانش باد«. 
و  نیافرید،  بیهوده  را  شام  خداوند  كه  خدا!  بندگان  ای  بدانید   و 
 بی رسپرست رها نكرد. از میزان نعمتش بر شام آگاه، و اندازه نیكی های 
خود بر شام را می داند. از خدا درخواست پیروزی و رستگاری كنید، 
شام  و  او  میان  كه  كنید،  درخواست  را  او  عطای  و  بخواهید  او  از 
در  بسته منی گردد. خدا  به روی شام  و دری  نیست،  مانعی  و  پرده 
همه جا، و در هر لحظه، و هر زمان، با همه انسان و پریان است. 
عطای فراوان از دارایی او منی كاهد، و بخشیدن، در گنج او كاستی 
نیاورد، و درخواست كنندگان، رسمایه او را به پایان نرسانند، و عطا 
شدگان، رسمایه او را پایان منی دهند، و كسی مانع احسان به دیگری 
نخواهد بود، و آوازی او را از آواز دیگر باز ندارد، و بخشش او مانعِ 
گرفنت نعمت دیگری نیست، و خشم گرفنت او مانع رحمت منی باشد، 
و رحمتش او را از عذاب غافل منی سازد، پنهان بودنش مانـع آشكار 
باز منی دارد.  ماندن  پنهان  از  را  او  آشكار شدنش  و  نیست،  بودنش 
نزدیك و دور است، بلند مرتبه و نزدیك است، آشكاِر پنهان، و پنهاِن 
منی شود.  داده  جزا  خود  و  است  همگان  دهنده  جزا  است،  آشكار 
و  خستگی  برای  آنان  از  و  نیافریده،  اندیشه  و  فكر  با  را  پدیده ها 

زحامت كمكی نخواسته است. 
كه  می كنم،  سفارش  پرهیزكاری  به  را  شام  ــدا!  خ بندگان  ای 
تقوا  رشته های  به  پس  شامست.  اســتــواری  مایه  و  كنرتل  عامل 
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چنگ زنید، و به حقیقت های آن پناه آورید، تا شام را به رس منزل 

آرامش، و جایگاه های وسیع، و پناهگاه های محكم و منزلگاه های پر 

عزّت برساند، »در روزی كه چشمها خیره می شود«، و همه جا در نظر انسان 

تاریك، و گلّه های شرت و مال و اموال فراوان فراموش می گردد. زیرا 

از  » به گونه ای« در صور ارسافیل می دمند كه قلبها  به هنگام قیامت 

كار می افتد، زبانها باز می ایستد، كوه های بلند و سنگهای محكم فرو 

می ریزد، و قسمتهای سخت آن نرم چون رسابی می ماند. كوهستان ها 

با زمین هموار می گردد، چنان كه نه پستی و نه بلندی موجود است، 

پس در آن هنگام، نه شفاعت كننده ای است كه شفاعت كند، و نه 

دوستی كه نفع رساند، و نه پوزش خواسنت سودی دارد. 

  خطبه 196  
هشدار از غفلت زدگی

خداوند هنگامی پیامرب  را مبعوث فرمود كه نه نشانه ای از دین 

الهی برپا، و نه چراغ هدایتی روشن، و نه راه حّقی آشكار بود.

ای بندگان خدا! شام را به ترس از خدا سفارش می كنم، و از دنیاپرستی 

و  سختی  جایگاِه  و  ناپایدار  ای  خانه  دنیا  زیرا  می ترسانم،  را  شام 

مشكالت است. ساكنان دنیا در حال كوچ كردن، و اقامت گزیدگانش 

به جدایی محكومند. مردم را چونان كشتی طوفان زده در دل دریاها 

می لرزاند، برخی از آنان در دل آب مرده، و برخی دیگر بر روی امواج 

جان سامل به در برده، و بادها با وزیدن، آنها را به این سو و آن سو 

می كشاند، و هر جا كه بخواهد می بَرَد. پس آن را كه در آب می میرد 

منی توان گرفت، و آن كه رها شده نیز به سوی مرگ می رود. 

و  سامل  ها  بدن  و  آزاد  زبانها  كه  بدانید،  اكنون  بندگان خدا! هم  ای 

اعضاء و جوارح آماده اند و راه بازگشت فراهم و فرصت زیاد است، 
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پیش از آن كه وقت از دست برود، و مرگ فرا رسد، پس فرا رسیدِن 
مرگ را حتمی بشامرید، و در انتظار آمدنش به رس نربید. 

  خطبه 197  
 فضائل امیر املؤمنین

)این سخرنانی در شهر كوفه در دوران زمامداری آن حرضت ایراد شد.( 

می باشند،  او  ارسار  حافظان  كه  محّمد  یاران حرضت  و  اصحاب 
می دانند كه من حتّی برای یك لحظه هم مخالف فرمان خدا و رسول 
او نبودم، بلكه با جاِن خود، پیامرب  را یاری كردم، در جاهایی كه 
شجاعان قدم هایشان می لرزید، و فرار می كردند، آن دلیری و مردانگی 

را خدا به من عطا فرمود. 
روح  قبض  بود،  سینه ام  برروی  رسش  كه  حالی  در    خدا  رسول 
گردید، و جان او در كف من روان شد، آن را بر چهره خویش كشیدم. 
یاری می كردند،   من بودم، و فرشتگان مرا  پیامرب  متصّدی غسل 
گویا َدر و دیوار خانه فریاد می زد. گروهی از فرشتگان فرود می آمدند 
و گروهی دیگر به آسامن پرواز می كردند. گوش من از صدای آهسته 
آنان كه بر آن حرضت مناز می خواندند، پُر بود، تا آنگاه كه او را در 
حجره اش دفن كردیم. چه كسی با آن حرضت در زندگی و لحظات 
مرگ از من سزاوارتر است؟ پس مردم! با دِل بینا حركت كنید و نیت 
خویش را در جهاد با دشمن راست بدارید. سوگند به خدایی كه جز 
او خدایی نیست! من بر جاّده حق می روم و دشمنان من بر پرتگاه 
باطلند، می گویم آنچه را می شنوید، و برای خود و شام از خدا طلب 

آمرزش دارم.

  خطبه 198  
 علم الهی، ویژگی های اسالم و بعثت پیامرب

بــیــابــان  و  كــوه هــا  در  ــی  ــش وح ــات  ــوان ــی ح ــره  ــع ن از  ـــدا  خ
ــا،  ــاه ه ــگ ــوت ــل خ در  بــنــدگــان  مــعــصــیــت  و  گـــنـــاه  و  هــــا، 
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و آمد و رفت ماهیان در دریاهای ژرف، و به هم خوردن آبها بر اثر وزش 

  بادهای سخت، آگاه است. و گواهی می دهم كه حرضت محّمد 

برگزیده خدا، سفیر وحی، و رسول رحمت اوست. 

از خدا سفارش  ترس  به  را  من شام  پروردگار! هامنا  ستایش  از  پس 

باز  او  سوی  به  و  كرد،  آغاز  را  شام  آفرینش  كه  خدایی  می كنم، 

می گردید. خدایی كه خواسته های شام را برآورد، و بازگشت به سوی 

او نهایت آرزوی شامست. راه راست شام به او پایان می پذیرد، و به 

هنگام ترس و وحشت، او پناهگاه شامست. هامنا تقوا و ترس از خدا، 

 داروی بیامری های دلها، روشنایی قلب ها، و درمان دردهای بدن ها، 

بخش  روشنایی  و  ارواح،  های  پلیدی  كننده  پاك  جانها،  زخم  مرهم 

تاریكی چشمها، و امنیت در ناآرامی ها، و روشن كننده تاریكی های 

شامست. 

و  دهید،  قرار  ظاهری،  پوشش  نه  جان،  پوشش  را  خدا  اطاعت  پس 

با جان، نه با تن، فرمانربدار باشید تا با اعضا و جوارح بدنتان درهم 

آمیزد، و »آن را« بر همه امورتان حاكم گردانید. اطاعت خدا را راه ورود 

پناهگاه روز اضطراب، چراغ  به آب حیات، شفیع گرفنت خواسته ها، 

روشنگر قربها، آرامش وحشت های طوالنی دوران برزخ، و راه نجاِت 

لحظاِت سخِت زندگی قرار دهید، 

و  كننده،  هالك  حوادث  از  نگهدارنده  وسیله  خدا،  اطاعت  زیرا 

 جایگاه های وحشتناك، كه انتظار آن را می كشید، و حرارت آتش های 

ها  سختی  كند،  انتخاب  را  تقوا  كه  كسی  پس  است.   برافروخته 

ها  ناراحتی  و  مشكالت  فشار  و  شیرین  ها  تلخی  گردند،  دور  او  از 

برطرف خواهند شد، و مشكالت پیاپی و خسته كننده، آسان گردیده 
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و مجد و بزرگی از دست رفته، چون قطرات باران بر او فرو می بارند، 
از  پس  الهی  های  نعمت  و  می گردد،  باز  حق  داشته  باز   رحمت 

فرو نشسنت به جوشش می آیند، و بركات تقلیل یافته فزونی گیرند. 
پس، از خدایی برتسید كه با پند دادن، شام را سود فراوان بخشیده، و 
با رسالت پیامربش شام را نیكو اندرز داده، و با نعمت هایش بر شام 
مّنت گذاشته است. خود را برای پرستش خدا فروتن دارید، و با انجام 

وظایف الهی، حّق فرمانربداری را به جا آورید. 
هامنا این اسالم، دین خداوندی است كه آن را برای خود برگزید، و 
با دیده عنایت پروراند، و بهرتین آفریدگان خود را مخصوص ابالغ آن 
قرار داد. پایه های اسالم را بر محبّت خویش استوار كرد، و ادیان و 
مذاهب گذشته را با عزّت آن، خوار كرد، و با رسبلند كردن آن، دیگر 
خوار  را  دشمنان  آن،  داشنت  محرتم  با  و  كرد،  مقدار  بی  را  ها  ملّت 
با  یاری كردن آن دشمنان رسسخت را شكست داد، و  با  گردانید، و 
از  را  تشنگان  و  كوبید،  را درهم  اركان گمراهی  آن،  نیرومند ساخنِت 

چشمه زالل آن سیراب كرد، و آبگیره های اسالم را پرآب كرد. 
خداوند اسالم را به گونه ای استحكام بخشید كه پیوندهایش نگسلد، 
در  نگردد،  خراب  هایش  ستون  و  نشود،  جدا  هم  از  حلقه هایش  و 
نشود،  كنده  ریشه  از  وجودش  درخت  نیابد،  راه  زوال  پایه هایش 
زمانش پایان نگیرد، قوانینش كهنگی نپذیرد، شاخه هایش قطع نگردد، 
راه هایش تنگ و خراب نشود، و پیمودن راهش دشوار نباشد،تیرگی 
درروشنایی آن داخل نشود، و راه راست آن كجی نیابد، ستون هایش 
خم نشود، و گذرگاهش بدون دشواری پیمودنی باشد. در چراغ اسالم 

خاموشی، و در شیرینی آن تلخی راه نیابد. 
اسالم ستون های استواری است كه خداوند )پایه های ( آن را در دل 
حق برقرار، و اساس و پایه آن را ثابت كرد. اسالم چشمه ساری است 
كه آب آن در فوران، چراغی است كه شعله های آن فروزان، و نشانه 
شوند؛  هدایت  آن  با  حق  راه  روندگان  كه  است  استواری  همیشه 
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پرچمی است كه برای راهنامیی پویندگان راه خدا نصب گردیده، و 
آِبشخوری است كه وارد شوندگان آن سیراب می شوند. 

خداوند نهایت خشنودی خود را در اسالم قرار داده، و بزرگ ترین 
گرفته  جای  اسالم  در  او  اطاعت  قُلّه  بلندترین  و  دینش،  های  ستون 
است. اسالم در پیشگاه خداوند، دارای ستون هایی مطمنئ، بنایی بلند، 
نیرومند،  برهانی  بخش،  روشنی  شعله ای  روشن،  همیشه  راهنامیی 
با آن ممكن نیست! پس  افتادن  پایه است، كه در  بلند  ای  نشانه  و 
اداء منایید و  را  پیروی كنید، حّق آن  از آن  اسالم را بزرگ بشامرید، 
در جایگاه شایسته خویش قرار دهید. سپس خداوند سبحان حرضت 
محّمد را هنگامی مبعوث فرمود كه دنیا به مراحل پایانی رسیده، 
نشانه های آخرت نزدیك، و رونق آن به تاریكی گراییده و اهل خود 
نابودی، زمانش در  پاداشته، جای آن ناهموار، آماده نیستی و  را به 
رُشُِف پایان و نشانه های نابودی آن آشكار، موجودات در آستانه مرگ، 
حلقه زندگی آن شكسته، و اسباب حیات درهم ریخته، پرچم های دنیا 
پوسیده، و پرده هایش دریده، و عمرها به كوتاهی رسیده بود. در این 
هنگام خداوند پیامرب را ابالغ كننده رسالت، افتخار آفرین اّمت، 
چونان باران بهاری برای تشنگان حقیقت آن روزگاران، مایه رسبلندی 

مسلامنان، و عزّت و رشافت یارانش قرار داد. 
سپس قرآن را بر او نازل فرمود، قرآن نوری است كه خاموشی ندارد، 
چراغی است كه درخشندگی آن زوال نپذیرد، دریایی است كه ژرفای 
آن درك نشود، راهی است كه رونده آن گمراه نگردد، شعله ای است 
كه نور آن تاریك نشود، جدا كننده حّق و باطلی است كه درخشش 
برهانش خاموش نگردد، بنایی است كه ستون های آن خراب نشود، 
بزداید، قدرتی  را  انگیز  بیامری های وحشت  ای است كه  شفا دهنده 
است كه یاورانش شكست ندارند، و حّقی است كه یاری كنندگانش 
مغلوب نشوند. قرآن، معدن ایامن و اصل آن است، چشمه های دانش 
است،  نهر جاری عدل  و  عدالت،  است، رسچشمه  علوم  دریاهای  و 

پایه های اسالم و ستون های محكم آن است، 
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كه  است  دریایی  است.  آن  های  رسزمین  و  حقیقت،  زالل  جاری  نهرهای 
تشنگان آن، آبش را متام نتوانند كشید، و چشمه ای است كه آبش كم شدن 
ندارد. محّل برداشِت آبی است كه هرچه از آن برگیرند كاهش منی یابد. منزلی 
است كه مسافراِن راه، آن را فراموش نخواهند كرد، و نشانه هایی است كه 

روندگان از آن غفلت منی كنند، كوهسار زیبایی است كه از آن منی گذرند. 
برای  بهاری  باران  و  دانشمندان،  علمی  نشاننده عطش  فرو  را  قرآن  خدا 
قلب فقیهان، و راه گسرتده و وسیع برای صالحان قرار داده است. قرآن 
دارویی است كه با آن بیامری وجود ندارد، نوری است كه با آن تاریكی یافت 
منی شود، ریسامنی است كه رشته های آن محكم، پناهگاهی است كه قلّه 
آن بلند و توان و قدرتی است برای آن كه قرآن را برگزیند، محّل امنی است 
برای هركس كه وارد آن شود، راهنامیی است تا از او پیروی كند، وسیله انجام 
وظیفه است برای آن كه قرآن را راه و رسم خود قرار دهد، برهانی است بر 
آن كس كه با آن سخن بگوید و شاهدی است برای كسی كه به وسیله آن 
با دشمن َجَدل كند، عامل پیروزی است برای آن كس كه با آن استدالل كند، 
نجات دهنده است برای آن كس كه حافظ آن باشد و به آن عمل كند، و 
راهرب آن كه آن را به كار گیرد، و نشانه هدایت است برای آن كس كه در او 
بنگرد، سپر نگه دارنده است برای آن كس كه با آن خود را بپوشاند، و دانش 
كسی است كه آن را به خاطر بسپارد و حدیث كسی است كه از آن روایت 

كند، و فرمان كسی است كه با آن قضاوت كند. 

  خطبه 199   
ره آورد مناز و زکات و ادای امانت

)این سخرنانی در آستانه یكی از جنگها ایراد شد( ، امام  همواره یارانش را سفارش می كرد كه:

مردم! )خواندن و اقامه ( مناز را بر عهده گیرید، و آن را حفظ كنید، زیاد مناز 
بخوانید، و با مناز خود را به خدا نزدیك كنید. »مناز دستوری است كه در وقتهای خاص 
بر مؤمنان واجب گردیده است«. آیا به پاسخ دوزخیان گوش فرا منی دهید، آن هنگام 

كه از آنها پرسیدند: چه چیز شام را به دوزخ كشانده است؟ گفتند: »ما از منازگزاران 
نبودیم«. هامنا مناز، گناهان را چونان برگ های پاییزی فرو می ریزد، و ُغل و زنجیر 

گناهان را از گردن ها می گشاید.پیامرب اسالممناز را به چشمه آب گرمی كه 



251

خطبه ها  ) 199 (

بر دِر رسای مردی جریان داشته باشد، تشبیه كرد، اگر هر شبانه روز 

پنج بار خود را در آن شستشو دهد، هرگز چرك و آلودگی در بدن 

او مناند. 

مناز  از  دنیا  زیور  كه  شناختند  را  مناز  حّق  مؤمنان  از  كسانی  هامنا 

مانع  فرزندان،  و  اموال  یعنی  چشمشان،  روشنایی  و  ندارد،  بازشان 

منازشان نشود. خدای سبحان می فرماید: »مردانی هستند كه تجارت و خرید 

و فروش، آنان را از یاد خدا، و برپاداشنت مناز، و پرداخت زكات باز منی دارد«. رسول 

خدا پس از بشارت به بهشت، خود را در مناز خواندن به زحمت 

می انداخت، زیرا خداوند به او فرمود: »خانواده خویش را به مناز فرمان ده و 

بر انجام آن شكیبا باش«. پس پیامرب پی در پی خانواده خود را به مناز 

فرمان می داد، و خود نیز در انجام مناز شكیبا بود. 

به  مسلامنان  نزدیك شدن  عامل  مناز،  اقامه  و  زكات  پرداخت  هامنا 

كّفاره  بپردازد،  خاطر  رضایت  با  را  زكات  كه  كس  آن  پس  خداست، 

جهّنم  آتش  از  انسان  نگهدارنده  و  بازدارنده  و  می شود،  او  گناهان 

با نظر حرست نگاه كند، و برای  نباید به آنچه پرداخته،  است، پس 

پرداخت زكات افسوس بخورد، زیرا آن كس كه زكات را از روی رغبت 

سّنت  به  باشد،  داشته  پرداخته  را  آنچه  از  بهرت  انتظار  و  نپردازد، 

تباه و همیشه  او  اندك، و عمل  او  پاداش  و  نادان است،   پیامرب

پشیامن خواهد بود. 

امانتها  كه  كس  آن  است،  امانت  ادای  الهی،  وظایف  از  دیگر  یكی 

الهی را بر آسامن های برافراشته، و  امانت  نپردازد، زیانكار است.  را 

آنها  از  كه  كردند،  پاداشته، عرضه  به  كوه های  و  زمین های گسرتده، 

بود  بنا  اگر  نپذیرفتند.  اّما  یافت منی شد،  تر  تر و وسیع  بلندتر، بزرگ 

كه چیزی به خاطر طول و عرض و توامنندی و رسبلندی از پذیرفنت 

امانت رس باز زند، آنان بودند، اّما از كیفر الهی ترسیدند، و از عواقب 

تحّمل امانت آگاهی داشتند، كه ناتوان تر از آنها، آگاهی نداشت، و آن 
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انسان است، كه خدا فرمود: »هامنا انسان، ستمكاِر نادان است«. 
بندگان در شب  كه  را  آنچه  نیست  پنهان  بر خداوند سبحان  هامنا، 
بر اعامل آنها آگاه است، و با علم  و روز انجام می دهند، كه دقیقاً 
اندام شام،  او و  آنها احاطه دارد. اعضاء شام مردم، گواه  بر  خویش 
او  بر  های شام  و خلوت  او  جاسوسان  جانتان،  و  روان  او،  سپاهیان 

آشكار است. 

  خطبه 200  
درباره سیاست دروغین معاویه

)این سخرنانی پس از جنگ صّفین در شهر كوفه در سال 38 هجری، ایراد شد.( 

سوگند به خدا! معاویه از من سیاستمدارتر نیست، اّما معاویه حیله 
افراد  ترین  زیرك  نبود، من  ناپسند  نیرنگ  اگر  است،  و جنایتكار  گر 
انكار است.  نیرنگی گناه، و هر گناهی نوعی كفر و  بودم، ولی هر 
به  آن شناخته می شود«.  با  كه  پرچمی است  »روز رستاخیز در دست هر حیله گری 

خدا سوگند! من با فریبكاری غافلگیر منی شوم و با سخت گیری ناتوان 
نخواهم شد. 

  خطبه 201  
پیمودن راه روشن حق

)این سخرنانی بر منرب مسجد كوفه، ایراد شد.( 

ای مردم! در راه راست، از كمی روندگان نهراسید،زیرا اكرثیت مردم 
بر گرد سفره ای جمع شدند كه سیری آن كوتاه، و گرسنگی آن طوالنی 

است. 
افراد جامعه در خشنودی و خشم رشیك می باشند،  ای مردم! همه 
چنان كه شرت ماّده مثود را، یك نفر دست و پا برید، اّما عذاب آن متام قوم 
مثود را گرفت، زیرا همگی آن را پسندیدند. خداوند سبحان می فرماید: 
آنان، چونان آهن  »ماّده شرت را پی كردند و رسانجام پشیامن شدند.« رسزمین 

گداخته ای كه در زمین نرم فرو رود، فریادی زد و فرو ریخت. ای مردم! 
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آن كس كه از راه آشكار برود، به آب می رسد و هركس از راه راست 
منحرف شود، رسگردان می ماند. 

  خطبه 202  
 در هنگام دفن فاطمه  شکوه ها از ستمکاری اّمت به پیامرب

 )هنگام دفن فاطمه با پیامرب  درد دل امام(

سالم بر تو ای رسول خدا ! سالمی از طرف من و دخرتت كه هم 

اكنون در جوارت فرود آمده و شتابان به شام رسیده است! ای پیامرب 

و   كم شده،  فاطمه  دادن  از دست  با  بردباری من  و  خدا! صرب 

توان خویشنت داری ندارم، اّما برای من كه سختی جدایی تو را دیده، 

و سنگینی مصیبت تو را كشیدم، شكیبایی ممكن است. این من بودم 

كه با دست خود تو را در میان قرب نهادم، و هنگام رحلت، جاِن گرامی 

باز  تو، میان سینه و گردنم پرواز كرد، »پس همه ما از خداییم و به خدا 

به  و  شد،  برگردانده  بودی  سپرده  من  به  كه  امانتی  پس  می گردیم«. 

 صاحبش رسید، از این پس اندوه من جاودانه، و شبهایم، شب زنده داری 

است، تا آن روز كه خدا خانه زندگی تو را برای من برگزیند. به زودی 

دخرتت تو را آگاه خواهد ساخت كه اّمت تو، چگونه در ستمكاری 

بر او اجتامع كردند. از فاطمه  بپرس، و احوال اندوهناك ما را از 

او خرب گیر، كه هنوز روزگاری سپری نشده، و یاد تو فراموش نگشته 

روی  از  كه  ای  كننده  وداع  سالم  شام،  دوی  هر  به  من  سالم  است. 

خشنودی یا خسته دلی سالم منی كند. اگر از خدمت تو باز می گردم، 

از بدگامنی  كنار قربت می نشینم  اگر در  نیست، و  از روی خستگی 

بدانچه خدا صابران را وعده داده منی باشد.

  خطبه 203  
تشویق یاران به آخرت گرایی

از  پس،  است.  جاویدان  خانه  آخرت  و  گذرا  رسای  دنیا  مردم!  ای 
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پرده های  و  برگیرید،  توشه  جاودانه  منزل  رس  برای  خویش،  گذرگاه 

خود را در نزد كسی كه بر ارسار شام آگاه است پاره نكنید. پیش از 

آن كه بدن های شام از دنیا خارج گردد، دل هایتان را خارج كنید، شام 

را در دنیا آزموده اند، و برای غیر دنیا آفریده اند. كسی كه مبیرد، مردم 

می گویند: »چه باقی گذاشت ؟«، اّما فرشتگان می گویند: »چه پیش فرستاد؟.« 

خدا پدرانتان را بیامرزد، مقداری از ثروت خود را جلوتر بفرستید، تا 

در نزد خدا باقی ماند، و همه را برای وارثان مگذارید كه پاسخگویی 

آن بر شام واجب است. 

  خطبه 204  
اندرز یاران به آمادگی برای سفر آخرت

) همواره امام  یاران خود را اینگونه پند می داد؛ ( 

آماده حركت شوید، خدا شام را بیامرزد كه بانگ كوچ را رس دادید. 

با زاد و توشه نیكو به سوی  وابستگی به زندگی دنیا را كم كنید و 

آخرت باز گردید، كه پیشاپیِش شام، گردنه ای سخت و دشوار، و منزل 

گاه هایی ترسناك وجود دارد، كه باید در آنجاها فرود آیید و توقّف 

كنید. 

 آگاه باشید! كه فاصله نگاه های مرگ بر شام كوتاه، و گویا چنگال هایش 

را در جان شام فرو برده است. كارهای دشوار دنیا، مرگ را از یادتان 

است، پس،  داشته  پنهان  از شام  را  آن  فرسا،  بالهای طاقت  و  برده، 

پیوندهای خود را با دنیا قطع كنید، و از پرهیزكاری كمك بگیرید.  

)قسمتی از این سخن، در خطبه های پیش با كمی تفاوت نقل شد.(  
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  خطبه 205  
برخورد قاطعانه با رسان ناکثین)طلحه و زبیر(

)طلحه و زبیر پس از بیعت با امام  اعرتاض كردند كه چرا در امور كشور با آنان 

چیزی  اندك  به  فرمود:(    امام  است.  نگرفته  كمك  آنها  از  و  نكرده  مشورت 

خشمناك شدید، و خوبی های فراوان را از یاد بردید! ممكن است به 

من خرب دهید كه كدام حق را از شام بازداشته ام؟ یا كدام سهم را برای 

خود برداشته ام، و بر شام ستم كردم؟ و كدام شكایت حّقی پیـش من 

آورده شـده، كـه ضعـف نشـان دادم؟ و كـدام فرمـان الهی را آگـاه 

نبوده و راه آن را به اشتباه پیموده ام؟.به خدا سوگند! من به خالفت 

این  و  نشان منی دادم،  ای  بر شام عالقه  به والیت  و  نداشته،  رغبتی 

شام بودید كه مرا به آن دعوت کردید و آن را بر من تحمیل كردید. 

روزی كه خالفت به من رسید، در قرآن نظر افكندم، هر دستوری كه 

  داده و هر فرمانی كه فرموده پیروی كردم، به راه و رسم پیامرب

اقتدا كردم. پس هیچ نیازی به حكم و رأی شام و دیگران ندارم.هنوز 

چیزی پیش نیامده كه حكم آن را ندانم و نیاز به مشورت شام ودیگر 

دیگران روی  و  از شام  بود  اگر چنین  باشم،  داشته  برادران مسلامن 

گردان نبودم. 

و اّما اعرتاض شام كه چرا با همه به تساوی رفتار كردم، این روشی نبود 

كه به رأی خود و یا با خواسته دل خود انجام داده باشم، بلكه من و شام 

این گونه رفتار را از دستورالعمل های پیامرب اسالم آموختیم، كه چه 

حكمی آورد و چگونه آن را اجرا فرمود؟ پس در تقسیمی كه خدا به آن 

فرمان داد، به شام نیازی نداشتم. سوگند به خدا! نه شام و نه دیگران 

قلبهای  گشایند. خداوند  اعرتاض  به  زبان  كه  نیست  بر من حّقی  را 

شام و ما را به سوی حق هدایت فرماید، و شكیبایی و استقامت را 
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به ما و شام الهام كند!. 

 ) سپس فرمود: ( خدا رحمت كند آن كس را كه حّقی را بنگرد و یاری كند، 

یا ستمی مشاهده كرده، آن را نابود سازد و حق را یاری داده، تا به 

صاحبش بازگردد. 

  خطبه 206  
اخالق در جنگ و منع از دشنام شامیان

)امام  در جنگ صّفین، شنید كه یارانش شامیان را دشنام می دهند، فرمود:( 

را  كردارشان  اگر  اّما  باشید،  دهنده  دشنام  شام  كه  ندارم  من خوش 

توصیف و حاالت آنان را بازگو می كردید، به سخن راست نزدیك تر، و 

عذرپذیرتر بود. خوب بود به جای دشنام آنان می گفتید: خدایا! خون 

ما و آنها را حفظ كن، بین ما و آنان اصالح فرما و آنان را از گمراهی به 

راه راست هدایت كن، تا آنان كه جاهلند، حق را بشناسند و آنان كه با 

حق می ستیزند، پشیامن شده به حق بازگردند.   

  خطبه 207  
بازداشنت امام حسن  از رفنت به میدان برای حفظ امامت

)در یكی از روزهای نربد صّفین،امام حسن  را دید كه به رسعت در لشكر دشمن 

در حال پیرشوی است، فرمود:( 

آید  كـه دریـغم  نشـكند،  مـرا  تـا پشـت  داریـد،  نگـه  را  ایـن جـوان 

مـرگ، حسن و حسین  را دریابد. نكند با مرِگ آنها نسِل رسول 

خدا  از بین برود!. 

می گویم : جمله »این جوان را نگه دارید« در مرتبۀ واالی سخن و از فصاحت باالیی 

برخوردار است.  
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  خطبه 208  
نکوهش از نافرمانی کوفیان در ماجرای حکمیت

)هنگام شورش یاران، پیرامون حكمیت فرمود:( 

ای مردم! همواره كار من با شام به دلخواه من بود، تا آن كه جنگ 

شام را ناتوان كرد. به خدا اگر جنگ كسانی را از شام گرفت و جمعی 

را گذاشت، برای دشمنانتان نیز كوبنده تر بود. من دیروز فرمانده و 

بودم،  بازدارنده  دیروز  فرمانم می دهند،  امروز  ولی  بودم،  امیر شام 

دارید و من  را دوست  باز می دارند، شام زنده ماندن  امروز مرا  كه 

منی توانم شام را به راهی كه دوست ندارید، اجبار كنم. 

  خطبه 209  
سفارش به عالءبن زیاد در چگونگی استفاده از دنیا

)پس از جنگ برصه بر عالء بن زیاد وارد شد كه از یاران امام بود. وقتی خانه بسیار 

مجلّل و وسیع او را دید، فرمود:(  

با این خانه وسیع در دنیا چه می كنی، در حالی كه در آخرت به آن 

آخرت  به  خانه  همین  با  می توانی  بخواهی  اگر  آری!  نیازمندتری!؟. 

برسی! در این خانه وسیع مهامنان را پذیرایی كنی، به خویشاوندان با 

نیكوكاری بپیوندی، و حقوقی كه بر گردن تو است، به صاحبان حق 

می توانی  نیز  آخرت  به  وسیع  خانه  همین  با  تو  آنگاه  پس  برسانی، 

برسی. 

)عالء گفت: از برادرم عاصم بن زیاد به شام شكایت می كنم. فرمود: چه شد او را؟. گفت: 

عبایی پوشیده و از دنیا كناره گرفته است . امام  فرمود: او را بیاورید، وقتی آمد به او 

فرمود:( ای دشمنك خویش! در تیررس شیطان قرار گرفتی! آیا تو به زن 
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 و فرزندانت رحم منی كنی؟ تو می پنداری كه خداوند نعمتهای پاكیزه اش 
را حالل كرده، اّما دوست ندارد تو از آنها استفاده كنی؟ تو در برابر 

خدا كوچكرت از آن هستی كه این گونه با تو رفتار كند. 
به  ناگوار  غذای  آن  و  لباس خشن،  این  با  تو  چرا  پس  امیرمؤمنان!  ای  گفت:  )عاصم 

بر  خداوند  نیستم،  تو  هامنند  من  تو!  بر  وای  فرمود:(  امام  می بری؟  رس 

ناتوان همسو كنند،  با مردم  را  پیشوایان حق، واجب كرده كه خود 
تا فقر و نداری، تنگدست را به هیجان نیاورد، و به طغیان نكشاند. 

  خطبه 210  
اقسام احادیث رسیده از پیامرب  واقسام راویان حدیث

  شخصی از احادیث بدعت آور و گوناگونی كه در میان مردم رواج داشت پرسید. امام( 

فرمود:( 

باطل،  هم  است  حق  هم  دارد،  قرار  مردم  دسرتس  در  كه  احادیثی 
هم راست هم دروغ، هم ناسخ هم منسوخ، هم عام هم خاص، هم 
محكم هم متشابه، هم احادیثی كه به درستی ضبط گردیده و هم 
احادیثی كه با ظّن و گامن روایت شده. در روزگار پیامرب  آن قدر 
دروغ به آن حرضت نسبت داده شد كه ایستاد و خطابه ایراد كرد و 
فرمود: »هر كس از روی عمد به من دروغ نسبت دهد، جایگاه او پر از آتش است«. 

افرادی كه حدیث نقل می كنند چهار دسته اند، كه پنجمی ندارد؛ 
بر چهره  اسالم  نقاب  و  ایامن می كند  به  تظاهر  منافقی كه  نخست 
روی  از  و  می جوید  دوری  آن  از  نه  و  می ترسد  گناه  از  نه  دارد، 
می دانستند  مردم  اگر  می دهد.  نسبت    پیامرب  به  دورغ  عمد، 
او  دروغین  گفتار  و  او منی پذیرفتند  از  است،  دروغگو  منافق  او  كه 
پیامرب  اصحاب  از  او  ناآگاهی می گویند:  با  اما  را تصدیق منی كردند، 
است، رسول خدا را دیده و از او حدیث شنیده و از او گرفته است، 
تو  به  كه خدا  قبول می كنند. در صورتی  را  او  پس حدیث دروغین 
نسبت به منافقین آن گونه كه الزم بود، آگاهی داد و وصِف آنان را 
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برای تو بیان داشت. آنان پس از پیامرب  باقی ماندند و به پیشوایان 
گمراهی و دعوت كنندگان به آتش، با دروغ و تهمت نزدیك شده، پس 
به آنان والیت و حكومت بخشیدند، و بر گردن مردم سوار گردیدند، 
و به وسیله آنان به دنیا رسیدند. هامنا مردم هم با سالطین و دنیا 
هستند، مگر آن كس كه خدا او را حفظ كند، این، یكی از آن چهار 

گروه است. 
دسته دوم، كسی كه از پیامرب  چیزی را به اشتباه شنیده، اّما سخن 
آن حرضت را درست حفظ نكرده است، و با توّهم چیزی را گرفته، 
اختیار دارد، روایت كرده  از روی عمد دروغ منی گوید. آنچه در  اّما 
شنیده ام.  را  آن   پیامرب از  من  می گوید:  و  می كند  آن عمل  به  و 
اگر مسلامنان بدانند كه او اشتباه كرده و غیر واقعی پنداشته، از او 
منی پذیرفتند، خودش هم اگر آگاهی می یافت كه اشتباه كرده، آن را 

رها می كرد.  
و سومی، شخصی كه شنیده پیامرب  به چیزی امر فرمود. )اّما( سپس 
از آن نهی كرد و او منی داند، یا شنید كه چیزی را نهی كرد، سپس به آن 
امر فرمود و او آگاهی ندارد، پس نَسخ شده را حفظ كرد، ولی ناسخ 
را منی داند. اگر بداند كه حدیث او منسوخ است، تركش می كند، و اگر 
مسلامنان نیز می دانستند روایت او نَسخ شده، آن را ترك می كردند. 

  دسته چهارم، آن كه نه به خدا دروغ می بندد و نه به پیامربش
دروغ نسبت می دهد. دروغ را از ترس خدا، و حرمت نگهداشنت از 
اشتباه  شنیده،    پیامرب  از  درآنچه  دارد.  دشمن    خدا  رسول 
نكرده، بلكه آن را با متام جوانبش حفظ كرده است، و آن چنان كه 
شنیده، بدون كم و كاست نقل می كند. پس او ناسخ را دانسته و به 
از آن دوری جسته، خاّص و  را فهمیده و  آن عمل كرده، و منسوخ 
قرار  در جای خویش  را  كدام  را شناخته، هر  متشابه  و  عام، محكم 

داده است. 
سخنی  بود،  معنا  دو  دارای    خدا  رسول  از  سخنی  گاهی 
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و  خدا  مقصود  كه  می شنید  را  آن  كسی  اگر  خاص،  سخنی  و  عام، 

پیامربش را از آن كالم منی فهمید، پس به معنای دلخواه خود تفسیر 

می كرد، و بدون آن كه معنای واقعی آن را بداند كه برای چه هدفی 

یاران  نقل می كرد. همه  و  گفته شد، حفظ  و چرا چنین  صادر شد، 

پیامرب  چنان نبودند كه از او چیزی بپرسند و معنای واقعی آن را 

درخواست كنند، تا آنجا كه عّده ای دوست داشتند َعَربی بیابانی، یا 

سؤال كننده ای از آن حرضت چیزی بپرسد و آنها پاسخ آن را بشنوند، 

اّما من هرچه از خاطرم می گذشت می پرسیدم و حفظ می كردم. پس 

این است علل اختالف روایاتی كه در میان مردم وجود دارد، و علل 

اختالف روایات در نقل حدیث. 

  خطبه 211  
شگفتی آفرینش پدیده ها

از نشانه های توانایی و عظمت خدا، و شگفتی ظرافت های صنعت او 

آن است كه از آب دریای موج زننده، و امواج فراوان شكننده، خشكی 

و  گشود  از هم  را  طبقه ها  كرد، سپس  تقسیم  طبقاتی  به  و  آفرید، 

هفت آسامن را آفرید، كه به فرمان او برقرار ماندند، و در اندازه های 

معین استوار شدند. و زمین را آفرید كه دریایی سبز رنگ و روان، آن 

را بر دوش می كشد. زمین در برابر فرمان خدا فروتن و در برابر ُشُكوِه 

پروردگاری تسلیم است، و آب روان از ترس او ایستاد. سپس صخره ها، 

تپّه ها و كوه های بزرگ را آفرید، آنها را در جایگاه خود ثابت نگاه 

و  هوا  در  كوه ها  پس  بخشید.  استقرار  قرارگاهشان  در  و  داشت 

هموار  و  پست  جاهای  از  كوه ها  كرد،  رسوخ  آب  در  آن  ریشه های 

یافتند، و ریشه آن در دل زمین  ارتفاع  بیرون كشیده و كم كم  رس 
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را  آنها  نوك  و  برافراشت  آسامن  سوی  به  رس  قلّه ها  دوانید.  ریشه 

باشد.  آن  نگهدارنده  های  میخ  و  زمین  گاه  تكیه  تا  ساخت،  طوالنی 

سپس زمین با حركات شدیدی كه داشت آرام گرفت، تا ساكنان خود 

را نلرزاند و آنچه بر پشت زمین است سقوط نكند، یا از جای خویش 

منتقل نگردد. پس پاك و منزّه است خدایی كه زمین را در میان آن 

همه از امواِج ناآرام نگهداشت و پس از رطوبت، آن را خشك ساخت 

و آن را جایگاه زندگی مخلوقات خود گردانید، و چون بسرتی برایشان 

بگسرتاند، بر روی دریایی عظیم و ایستاده ای كه روان نیست و تنها 

بادهای تند آن را بر هم می زند و ابرهای پُر باران آن را می جنباند »و 

توّجه به این شگفتی ها درس عربتی است برای كسی كه برتسد «.

  خطبه 212  
بسیج مردم برای جنگ با شامیان

خدایا! هر كدام از بندگان تو، كه سخن عادالنه دور از ستمكاری، و اصالح 

كننده دور از فسادانگیزی ما را نسبت به دین و دنیا شنید و پس از شنیدن 

رس باز زد و از یاری كردنت باز ایستاد، و در گرامی داشنت دین تو درنگ 

 و سستی كرد، ما تو را بر ضّد او به گواهی می طلبیم. ای خدایی كه از 

بزرگ ترین گواهانی و متام موجوداتی كه در آسامنها و زمین سكونت 

دادی! همه را بر ضّد او به گواهی دعوت می كنیم، با اینكه تو از یاری 

او بی نیازی، و او را به كیفر گناهانش گرفتار خواهی كرد. 

  خطبه 213  
وصف خدا و پیامرب

به  ـــنت  داش شــبــاهــت  از  ــه  ك ــت  ــزاس س را  خـــداونـــدی  ــاس  ســپ

اســت.  واالتـــر  كنندگان،  وصف  توصیِف  از  و  برتر  پــدیــده هــا، 
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با بزرگی عزّتش،  بینندگان آشكار، و  با تدبیِر شگفتی آورش، بر همه 

بر همه فكرهای اندیشمندان پنهان است. داناست، نه آن كه آگاهی 

او از جایی گرفته شده یا در حال فزونی باشد و یا از كسی فراگیرد؛ 

اداره كننده رسارس نظام آفرینش است، بی آن كه نیازی به فكر كردن 

یا اندیشه درونی داشته باشد. خدایی كه تاریكیها او را پنهان نسازد، 

و از نورها روشنی نگیرد، شب او را نپوشاند و روز بر او منی گذرد؛ نه 

بینایی او از راه دیدگان، و نه علم او از راه اطاّلعات و اخبار است. 

)قسمتی از این سخرنانی پیرامون پیامرب است.( خدا پیامرب را با روشنایی 

اسالم فرستاد، و در گزینش، او را بر همه مقّدم داشت؛ با بعثت او 

 شكافها را پُر، و سلطه گراِن پیروز را َدرَهم شكست، و سختی ها را آسان، و 
ناهمواری ها را هموار فرمود، تا آن كه گمراهی را، از چپ و راست 

تار و مار كرد.

  خطبه 214  
پیامرب شناسی و ارزش دانشمندان الهی

گواهی می دهم كه خدا عدل است و دادگر و دادرِس جداكننده حق 

و باطل است، و گواهی می دهم كه محّمد بنده و فرستاده او، 

رسور مخلوقات است. هرگاه آفریدگان را به دو دسته كرد، او را در 

بهرتین آنها قرار داد. در خاندان او نه زناكار و نه مردم بدكار است. 

ستونهای  حق،  برای  و  گروهی،  خوبیها  برای  خداوند  باشید!  آگاه 

استواری و برای اطاعت نگه دارنده ای قرارداد. هر گامی كه در اطاعت 

به  زبانها  كه  دارد  وجود  سبحان  خدای  از طرف  یاوری  دارید،  برمی 

نیروی آنها سخن می گویند، و دلها با كمك آنها استوارند. برای یاری 

طلبان یاور، و برای شفاخواهان شفا دهنده اند. 

بدانید! بندگانی كه نگاهدار علم خداوند هستند و آن را حفظ می كنند 



263

خطبه ها  ) 215 (

با  خدا،  دوستی  با  می سازند،  جوشان  را  الهی  علم  چشمه های  و 
را  او  محبّت  جام  می كنند.  دیدار  را  یكدیگر  و  داشته  پیوند  یكدیگر 
شّك  می گردند،  سیراب  او  علم  آبشخور  از  و  می نوشانند،  همدیگر  به 
رسشت  منی كنند.  بدگویی  یكدیگر  از  و  منی یابد،  راه  آنها  در  تردید  و 
متام  اساس  این  بر  و  است،  گرفته  شكل  ویژگیها  این  با  اخالقشان  و 
پاكیزه  بذرهای  چونان  آنان،  است.  استوار  پیوندهایشان  و  ها  دوستی 
ای هستند كه در میان مردم گزینش شده، آنها را برای كاشنت انتخاب 
با  و  یافتند،  امتیاز  مكّرر  آزمایشهای  با  می كنند.  رها  را  دیگران   و 

پاك كردن های پی در پی خالص گردیدند. 
پس، آدمی باید اندرزها را بپذیرد و پیش از رسیدن رستاخیز پرهیزكار 
باشد و در كوتاهی روزگارش اندیشه كند و به ماندن كوتاه در دنیا نظر 
دوزد، تا آن را به منزلگاهی بهرت مبّدل سازد. پس برای جایی كه او را 

می برند، و برای شناسایی رسای دیگر تالش كند. 
اطاعت  را  تگر  هدای  خدای  دارد،  سامل  قلبی  كه  كسی  حال  به  خوشا 
مردان  راهنامیی  با  می گزیند،  دوری  كننده  گمراه  شیطان  از  می كند، 
الهی، با آگاهی به راه سالمت رسیده، و به اطاعت هدایت گرش بپردازد، 
و به راه رستگاری، پیش از آن كه درها بسته شود و وسایلش قطع گردد، 
بشتابد؛ َدِر توبه را بگشاید، و گناهان را از بین بربد. پس )چنین فردی( به 

راِه راست ایستاده و به راِه حق هدایت شده است. 

  خطبه 215  
ستایش و نیایش

)همواره با این كلامت خدا را می خواند؛( 

ستایش خداوندی را سزاست كه َشبَم را به صبح آورد، بی آن كه مرده 
كیفر  به  نه  و  گذارد،  باقی  تنم  رگهای  بر  دردی  نه  باشم،  بیامر  یا 
بدترین كردارم گرفتار كرد، نه بـی فرزند و خانـدان مانده، و نه از دیـن 
عقلم  نه  و  دگرگون،  ایامنم  نه  پـروردگار،  منكر  نـه  گردانم،  روی  خدا 
اّمتهای گذشته گرفتارم. در حالی صبح كردم كه  آشفته و نه به عذاب 
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بنده ای بی اختیار و بر نفس خود ستمكارم. خدایا! برتو است كه مرا 
محكوم فرمایی، در حالی كه عذری ندارم، و توان فراهم آوردن چـیزی 
جز آنچه كه تو می بخشایی ندارم، و قدرت حفظ خویش ندارم، جز 

آن كه تو مرا حفظ كنی. 
تهی  تو،  نیازی  بی  سایه  در  كه  آن  از  می برم  پناه  تو  به  خدایا! 
در  یا  گردم،  گمراه  تو  هدایت  روشنـایی  پرتو  در  یا  باشم،  دست 
در  باشم،  ذلیل  و  خوار  یا  دارند،  روا  ستم  من  بر  تو،  قدرِت  پناِه 
نعمت  نخستین  را  جانم  خدایا  باشد!.  تو  دست  در  كار  كه   حالی 
گران بهایی قرار ده كه می ستانی، و نخستین سپرده ای قرار ده كه از 
من باز پس می گیری!. خدایا! ما به تو پناه می بریم از آن كه از فرموده 
تو بیرون شویم، یا از دین تو خارج گردیم، یا هواهای نفسانی پیاپی 

بر ما فرود آید، كه از هدایت ارزانی شده از جانب تو رسباز زنیم. 

  خطبه 216  
حقوق متقابل رهربی و مردم و روابط سامل میان ایشان

)از سخرنانی های امام  در صحرای صّفین است.( 

پس از ستایش پروردگار! خداوند سبحان برای من، بر شام، به جهت 
رسپرستی حكومت، حّقی قرار داده و برای شام هامنند حّق من، حّقی 
تعیین فرموده است، پس حق گسرتده تر از آن است كه وصفش كنند، 
ولی به هنگام عمل تنگنایی بی مانند دارد!. حق اگر به سود كسی اجرا 
شود، ناگزیر به زیان او نیز روزی به كار رود، و چون به زیان كسی 
اجرا شود، روزی به سود او نیز جریان خواهد داشت. اگر بنا باشد حق 
به سود كسی اجراء شود و زیانی نداشته باشد، این مخصوص خدای 
الهی بر بندگان و  سبحان است نه دیگر آفریده ها، به خاطر قدرت 
لكن  است،  جاری  آنها  بر  فرمانش  كه  موجوداتی  متام  بر  او  عدالت 
خداوند حّق خود را بر بندگان، اطاعت خویش قرار داده و پاداش آن 
را دو چندان كرده است، از روی بخشندگی و گشایشی كه خواسته 
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را  از حقوق خود  برخی  فرماید. پس، خدای سبحان  بندگان عطا  به 

برای بعضی از مردم واجب كرد، و آن حقوق را در برابر هم گذاشت، 

كه برخی از حقوق، برخی دیگر را واجب گرداند، و حّقی بر كسی 

واجب منی شود مگر هامنند آن را انجام دهد. و در میان حقوق الهی، 

بزرگ ترین حق، حّق رهرب بر مردم و حّق مردم بر رهرب است؛ حّق 

را عامل  بر هر دو گروه الزم شمرد، و آن  واجبی كه خدای سبحان 

پایداری پیوند ملّت و رهرب، و عزّت دین قرار داد. پس رعیت اصالح 

كـه زمامـداران اصـالح گردنـد و زمامـداران اصالح  منی شود جـز آن 

منی شـوند، جز با درستكاری رعیت. و آنگاه كه مردم حّق رهربی را اداء 

كنند، و زمامدار حّق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزّت یابد، و 

  راه های دین پدیدار و نشانه های عدالت برقرار، و سّنت پیامرب 

حكومت  تداوم  در  مردم  و  شود  اصالح  روزگار  پس،  گردد.  پایدار 

بر  مردم  اگر  اّما  می گردد.  مأیوس  آرزوهایش  در  دشمن  و  امیدوار 

كلمه  وحدت  كند،  ستم  رعیت  بر  زمامدار  یا  شوند،  چیره  حكومت 

از بین می رود، نشانه های ستم آشكار، و نیرنگ بازی در دین فراوان 

فراوان،   مرتوك، هواپرستی  پیامرب  راه گسرتده سّنت  و  می گردد، 

احكام دین تعطیل، و بیامریهای دل فراوان شود. مردم از اینكه حّق 

بزرگی فراموش می شود، یا باطل خطرناكی در جامعه رواج می یابد، 

احساس نگرانی منی كنند! پس در آن زمان نیكان خوار، و بَدان قدرمتند 

می شوند، و كیفر الهی بر بندگان، بزرگ و دردناك خواهد بود. پس 

منایید.  همكاری  نیكو  و  كنید  نصیحت  را  یكدیگر  كه  شامست  بر 
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درست است كه هیچ كس منی تواند حّق اطاعت خداوندی را چنان كه 

باید بگزارد، ـ هرچند در به دست آوردن رضای خدا حریص باشد، و در كار بندگی 

تالش فراوان مناید ـ لكن باید به مقدار توان، حقوق الهی را رعایت كند 

كه یكی از واجبات الهی، یكدیگر را به اندازه توان نصیحت كردن، و 

برپاداشنت حق، و یاری دادن به یكدیگر است. هیچ كس هر چند قدر 

او در حق بزرگ، و ارزش او در دین بیشرت باشد، بی نیاز نیست كه 

او را در انجام حق یاری رسانند، و هیچ كس گرچه مردم او را خوار 

شامرند، و در دیده ها بی ارزش باشد، كوچك تر از آن نیست كه كسی 

را در انجام حق یاری كند، یا دیگری به یاری او برخیزد. 

)پس یكی از یاران به پاخاست و با سخنی طوالنی امام را ستود، حرف شنوایی و اطاعت 

از امام را اعالم داشت. آنگاه امام فرمود:( 

كسی كه عظمت خدا در جانش بزرگ، و منزلت او در قلبش واالست، 

او سزاوارتر  از  و  را، كوچك شامرد.  كه هرچه جز خدا  است  سزاوار 

كسی كه نعمتهای خدا را فراوان در اختیار دارد، و بر خوان احسان 

خدا نشسته است، زیرا نعمت خدا بر كسی بسیار نگردد، جز آن كه 

حقوق الهی بر او فراوان باشد. مردم! از پست ترین حاالت زمامداران 

در نزد صالحان این است كه گامن برند، آنها دوستدار ستایش اند، و 

كشوردارِی آنان بر كرب و خودپسندی استوار باشد، 

و خوش ندارم در خاطر شام بگذرد كه من ستایش را دوست دارم، 

و خواهان شنیدن آن می باشم. سپاس خدا را كه چنین نبودم و اگر 

ستایش را دوست می داشتم، آن را رها می كردم، به خاطر فروتنی در 

پیشگاه خدای سبحان، و بزرگی و بزرگواری كه تنها خدا سزاوار آن 

است. 

می دانند.  روا  تالش  و  كار  برای  را  افرادی  ستودن  مردم،  گاهی 

َمِستایید،  خود  زیبای  سخنان  با  مرا  كه  می خواهم  شام  از  من  اّما 
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تا از عهده وظائفی كه نسبت به خدا و شام دارم برآیم، و حقوقی كه 

مانده است بپردازم، و واجباتی كه برعهده من است و باید انجام گیرد، 

پادشاهان رسكش سخن می گویند،  با  كه  با من چنان  كنم. پس  اداء 

حرف نزنید، و چنان كه از آدمهای خشمگین كناره می گیرند، دوری 

نجویید و با ظاهر سازی با من رفتار نكنید،و گامن مربید اگر حّقی 

یا در پی بزرگ نشان دادن  آید،  بر من گران  پیشنهاد دهید  به من 

خویشم؛ زیرا كسی كه شنیدن حق، یا عرضه شدن عدالت بر او مشكل 

باشد، عمل كردن به آن برای او دشوارتر خواهد بود . 

پس، از گفنت حق، یا مشورت در عدالت خودداری نكنید، زیرا خود 

را برتر از آن كه اشتباه كنم و از آن ایمن باشم منی دانم، مگر آن كه 

مملوك  و  بندگان  شام  و  من  هامنا  پس  فرماید.  حفظ  مرا  خداوند 

پروردگاریم كه جز او پروردگاری نیست. او مالك ما، و ما را بر نفس 

خود اختیاری نیست. ما را از آنچه بودیم، خارج و بدانچه صالح ما 

بود درآورد. به جای گمراهی، هدایت، و به جای كوری، بینایی به ما 

عطا فرمود.

  خطبه 217  
ِشکوه از قریش

از تو كمك می خواهم، كه  خدایا برای پیروزی بر قریش و یارانشان 

همگی  و  كردند،  دگرگون  مرا  كاِر  و  بریدند  مرا  خویشاوندی  پیوند 

متّحد  سزاوارترم،  آنان  همه  از  كه  حّقی  در  من،  با  مبارزه  برای 

یا  دارند،  محروم  از حق  را  تو  اگر  و  بگیر  توانی  اگر  را  »حق  گفتند:  و  گردیدند 

با غم و اندوه صرب كن، و یا با حرست مبیر!«. به اطرافم نگریستم، دیدم كه 



268

خطبه ها  ) 218 ـ 219 (

نه یاوری دارم و نه كسی از من دفاع و حامیت می كند، جز خانواده ام 

افتد. پس خار در چشم فرو رفته،  كه مایل نبودم جانشان به خطر 

دیده بر هم نهادم و با گلویی كه استخوان در آن گیر كرده بود، جاِم 

تلخ را جرعه جرعه نوشیدم، و در فرو خوردن خشم، در امری كه تلخ 

تر از گیاه َحْنظَل، و دردناك تر از فرورفنت تیزی شمشیر در دل بود، 

شكیبایی كردم!.  

)این گفتار در ضمن خطبه های گذشته آمد، لكن به خاطر اختالف روایت آن را دوباره 

آوردیم.(  

  خطبه 218  
افشای خیانت ناکثان که برای جنگ با او به برصه رفتند

)درباره كسانی كه برای جنگ با او به برصه رفتند.( 

من  فرمان  در  كه  مسلامنان  املال  بیت  داران  خزانه  و  كارگزاران  بر 

بودند، و بر مردم شهری كه متامی آنها بر اطاعت من، و وفاداری در 

بیعت با من وحدت داشتند، هجوم آوردند، آنان را از هم پراكندند، 

و به زیان من، در میانشان اختالف افكندند، و بر شیعیان من تاختند، 

با  فرشده،  شمشیر  بر  دست  گروهی  و  كشتند  نیرنگ  با  را  گروهی 

دشمن جنگیدند تا صادقانه خدا را مالقات كردند. 

  خطبه 219  
تأّسف بر کشتگان جمل

)در میدان نربد َجَمل در سال 36 هجری، وقتی به جنازه طلحه و عبدالرحمن بن عتّاب 

رسید، فرمود:( 

ابومحّمد )طلحه( در این مكان، غریب مانده است! به خدا سوگند! خوش 

نداشتم قریش را زیر تابش ستارگان كشته و افتاده بینم! به خونخواهی، 
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بر فرزندان »عبد مناف« دست یافتم، ولی رسكردگان »بنی ُجمح« از دستم 

گریختند، آنان برای كاری كه در شأن آنها نبود، رسبرافراشتند و پیش 

از رسیدن به آن رسكوب شدند.

  خطبه 220  
پوینده راه خدا

عقلش را زنده كرد و نفس خویش را كشت، تا آنجا كه جسمش الغر، و 

خشونت اخالقش به نرمی گرایید؛ برقی پرنور برای او درخشید، و راه 

را برای او روشن كرد و در راه راست او را كشاند و از دری به دِر دیگر 

برد، تا به دِر سالمت و رسای جاودانه رساند، كه دو پای او در قرارگاه 

امن با آرامش تن، استوار شد. این، پاداِش آن بود كه دل را درست به 

كار گرفت و پروردگاِر خویش را راضی كرد. 

  خطبه 221  
هشدار از غفلت زدگی ها، پس از خواندن اَلهیُکُم التکاثر

)پس از خواندن آیه 1 و 2 سوره تكاثر »افزون طلبی شام را به خود مشغول داشته تا 

آنجا كه به دیدار قربها رفتید؟.« فرمود:( 

شگفتا! چه مقصد بسیار دوری و چه زیارت كنندگان بی خربی و چه 

آنها  است،  خالی  مردگان  جای  كه  پنداشتند  مرگباری!  و  دشوار  كار 

می فروشند.  فخر  گذشتگان،  یاد  با  دور  از  و  عربتند  مایه  كه سخت 

كه  فراوانی  تعداد  به  یا  و  می نازند؟  خویش  پدران  گورهای  به  آیا 

هستند  اجسادی  بازگشت  خواهان  آیا  اند؟  رفته  فرو  مرگ  كام  در 

مایه  آنها  گشت؟  تبدیل  سكون  به  حركاتشان  و  شد؟  پوسیده  كه 

به  آنان  با مشاهده وضع  اگر  تفاخر!  تا  است  باشند سزاوارتر  عربت 

فخرفروشی  وسیله  را  آنان  تا  است  تر  عاقالنه  آورند،  روی  فروتنی 

با كوته بینی  با دیده های كم سو نگریستند و  اّما بدانها  قرار دهند!. 
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و  ویران  خانه های  از  را  آنان  حال  اگر  رفتند،  فرو  نادانی  امواج  در 

با  آنان  می دادند:  پاسخ  می پرسیدند،  زندگان  از  خالی  رسزمینهای 

گمراهی در زمین فرو خفتند، و شام ناآگاهانه دنباله روی آنان شدید. 

بر روی كاسه های رس آنها راه می روید و بر روی جسدهایشان زراعت 

ویران  خانه های  بر  و  می خورید  اند  گذاشته  جا  به  آنچه  و  می كنید 

شام  بر  شامست،  و  آنها  میان  كه  روزگاری  و  اید  گرفته  مسكن  آنها 

گریه و زاری می كند. آنها پیش از شام به كام مرگ فرو رفتند و برای 

رسیدن به آبشخور، از شام پیشی گرفتند. در حالی كه آنها دارای عزّتی 

پایدار و درجات واالی افتخار بودند. پادشاهان حاكم، یا رعیت رسفراز 

بودند كه رسانجام به درون برزخ راه یافتند، و زمین آنها را در خود 

گرفت و از گوشت بدن های آنان خورد و از خون آنان نوشید، پس در 

 شكاِف گورها بی جان و بدون حركت پنهان مانده اند. نه از دگرگونی ها 

فریادهای سخت هراسی  از  نه  و  ترسناك،  زلزله ها  از  نه  و  نگرانند، 

و حارضانی  را منی كشد  آنان  انتظار  كسی  كه  شدگانی  غائب  دارند. 

یكدیگر  با  شدند،  پراكنده  و  داشتند  اجتامعی  منی یابند.  حضور  كه 

مهربان بودند و جدا گردیدند، اگر یادشان فراموش گشت، یا دیارشان 

ساكت شد، برای طوالنی شدِن زمان یا دوری مكان نیست، بلكه جام 

مرگ نوشیدند. گویا بودند و الل شدند، شنوا بودند و كَر گشتند، و 

حركاتشان به سكون تبدیل شد، چنان آرمیدند كه گویا بیهوش بر خاك 

افتاده و در خواب فرو رفته اند. 

همسایگانی هستند كه با یكدیگر انس منی گیرند و دوستانی اند كه به 

پیوندهای شناسایی در میانشان پوسیده، و  دیدار یكدیگر منی روند. 

اسباب برادری قطع گردیده است. با اینكه در یكجا گرد آمده اند تنهایند، 

رفیقان یكدیگرند و از هم دورند، نه برای شب صبحگاهی می شناسند، 
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و نه برای روز شامگاهی. شب یا روزی كه به سفر مرگ رفته اند، برای 

آنها جاویدان است. 

و  یافتند،  می ترسیدند  آنچه  از  تر  وحشتناك  را  جهان  آن  خطرات 

كردند.  مشاهده  می پنداشتند  آنچه  از  تر  بزرگ  را  آن  نشانه های 

داده  مهلت  شان  اصلی  قرارگاه  تا  جهّنم،  یا  بهشت  به  رسیدن  برای 

شدند، و جهانی از بیم و امید برایشان فراهم آمد. اگر می خواستند 

آنچه را كه دیدند توصیف كنند، زبانشان عاجز می شد. حال اگرچه 

بین،  عربت  چشمهای  اّما  شده،  فراموش  اخبارشان  و  نابود،  آثارشان 

زبان  با  كه  می شنود،  را  اخبارشان  جان  گوِش  با  و  می نگرد  را  آنها 

پژمرده  زیبا،  چهره های  می گویند:  و  می زنند  حرف  ما  با  دیگری 

كهنگی  لباس  خود  اندام  بر  و  شد،  پوسیده  نازپرورده  بدنهای  و 

پوشانده ایم و تنگی قرب، ما را در فشار گرفته، وحشت و ترس را از 

و  ریخته  فرو  ما  بر  ایم، خانه های خاموش قرب  برده  ارث  به   یكدیگر 

دگرگون  را  ما  چهره های  نشانه های  و  نابود  را  ما  انداِم  های  زیبایی 

كرده است. اقامت ما در این خانه های وحشت زا طوالنی است، نه از 

مشكالت رهایی یافته و نه از تنگی قرب گشایشی فراهم شد. مردم! 

اگر آنها را در اندیشه خود بیاورید، یا پرده ها كنار رود، مردگان را در 

حالتی می نگرید كه حرشات گوش هایشان را خورده، چشم هایشان به 

جای رسمه پر از خاك گردیده، و زبان هایی كه با رسعت و فصاحت 

به  بیداری  از  قلبها در سینه ها پس  پاره شده،  پاره  سخن می گفتند، 

خاموشی گراییده و در متام اعضای بدن پوسیدگی تازه ای آشكار شده، 

و آنها را زشت گردانیده و راه آفت زدگی بر اجسادشان گشوده شده، 

همه تسلیم شده، نه دستی برای دفاع، و نه قلبی برای زاری دارند. 

و آنان را می بینی كه دل های خسته از اندوه و چشمهای پر شده از 

و  منی شود  ایجاد  دگرگونی  آنها  اندوهناك  حاالت  در  دارند،  خاشاك 

سختیهای آنان بر طرف منی گردد. 
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آه! زمین چه اجساد عزیز و خوش سیامیی را كه با غذاهای لذیذ و 

رنگین زندگی كردند و در آغوش نعمتها پرورانده شدند، به كام خویش 

فرو برد. آنان كه می خواستند با شادی، غمها را از دل بیرون كنند و 

به هنگام مصیبت با رسگرمیها، صفای عیش خود را برهم نزنند، دنیا 

 به آنها و آنها به دنیا می خندیدند، و در سایه خوشگذرانی غفلت زا، 

كوبید  درهم  را  آنها  زا  مصیبت  خارهای  با  روزگار  كه  بودند  خرب  بی 

آنها نظر  به  از نزدیك  را گرفت.مرگ،  توانایی شان  و گذشِت روزگار، 

دوخت، و غم و اندوهی كه انتظارش را نداشتند، آنان را فرا گرفت و 

غّصه های پنهانی كه خیال آن را منی كردند، در جانشان راه یافت، در 

حالی كه با سالمتی انس داشتند، انواع بیامریها در پیكرشان پدید آمد، 

و هراسناك به اطبّا، كه دستور دادند گرمی را با رسدی، و رسدی را با 

گرمی درمان كنند، روی آوردند، كه بی نتیجه بود، زیرا داروی رسدی، 

گرمی را عالج نكرد و آنچه برای گرمی به كار بردند، رسدی را بیشرت 

ساخت، و تركیبات و اخالط، مزاج را به اعتدال نیاورد، جز آن كه آن 

بیامری را فزونی داد، تا آنجا كه درمان كننده خسته، و پرستار رسگردان، 

و خانواده از ادامه بیامریها ُسست و ناتوان شدند، و از پاسخ پرسش 

پنهان  او  از  كه  آوری  حزن  خرب  هامن  درباره  و  درماندند،  كنندگان 

می داشتند، در حضورش به گفتگو پرداختند. یكی می گفت تا لحظه 

مرگ بیامر است، دیگری در آرزوی شفایافنت بود، و سومی خاندانش 

را به شكیبایی در مرگش دعوت می كرد، و گذشتگان را به یاد می آورد. 

در آن حال كه در آستانه مرگ و ترك دنیا و جدایی با دوستان بود، 

ناگهان اندوهی سخت به او روی آورد، فهم و دركش را گرفت، زبانش 

به خشكی گرایید. چه مطالب مهّمی را می بایست بگوید كه زبانش از 

گفنت آنها بازماند، و چه سخنان دردناكی را از شخص بزرگی كه احرتامش 

را نگه میداشت، یا فرد خردسالی كه به او ترّحم می كرد، می شنید و 

انگیز  كه هراس  دارد  مرگ سختیهایی  می زد. هامنا  كَری  به  را  خود 
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و وصف ناشدنی است، و برتر از آن است كه عقل های اهل دنیا آن 
را درك كند. 

  خطبه 222  
بیان صفات اهل ذکر پس از تالوت رجال ال تلهیهم

)هنگام تالوت آیات 36 و 37 سوره نور »و صبح و شام در آن خانه ها تسبیح می گویند، 

مردانی كه تجارت و معامله ای آنها را از یاد خدا و برپا داشنت مناز و ادای زكات غافل 

منی كند«، فرمود:( 

هامنا خدای سبحان و بزرگ، یاد خود را روشنی بخش دلها قرار داد، 
تا گوش، پس از ناشنوایی بشنود و چشم پس از كم نوری بنگرد، و 
انسان پس از دشمنی رام گردد. خداوند كه نعمتهای او گرانقدر است، 
»تا آمدن  از رسالت  در دوره های مختلِف روزگار و در دوراِن جدایی 
آنان در گوش جانشان  با  بندگانی داشته كه  پیامرب دیگر«  از  پیامربی پس 

زمزمه می كرد، و در درون عقلشان با آنان سخن می گفت. آنان چراغ 
هدایت را با نوِر بیداری، در گوشها و دیده ها و دلها برمی افروختند، 
روزهای خدایی را به یاد می آوردند و مردم را از جالل و بزرگی خدا 
را كه  بیابان هایند، آن  آنان نشانه های روشـن خدا در  می ترساندند. 
راه میانه در پیش گرفت می ستودند و به رستگاری بشارت می دادند، 
زشت  می شد،  كشانده  راست  یا  چپ  جانب  به  كه  را  آن  روش  و 
می شمردند و از نابودی هشدار می دادند، همچنان چراغ تاریكیها و 

راهنامی پرتگاه ها بودند. 
كه  برگزیدند،  دنیا  جای  به  را  خدا  ذكر  كه  هستند  مردمی  هامنا، 
با  باز منی دارد.  خدا  یاد  از  را  آنها  فروشی،  و  خرید  یا  تجارتی  هیچ 
از  خود،  هشدارهای  با  را  غافالن  و  می گذرانند  روزگار  خدا  یاد 
كیفرهای الهی می ترسانند. به عدالت فرمان می دهند و خود عدالت 
اینكه  با  دارند.  پرهیز  آنها  از  نهی می كنند و خود  بدیها  از  گسرتند، 
اند.  پیوسته  آخرت  به  كرده  رها  را  آن  گویا  می كنند،  زندگی  دنیا  در 
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رسای دیگر را مشاهده كرده، گویا از مسایل پنهان برزخیان و مّدت 

را  خود  وعده های  قیامت  گویا  و  دارند،  آگاهی  اقامتشان  طوالنی 

را  جهان(  آن  )پرده های  پرده ها  آنان  است.  بخشیده  تحّقق  آنان  برای 

و  را كه مردم منی نگرند،  آنچه  اند، می بینند  برداشته  دنیا  برای مردم 

اندیشه  در  را  ذكر  اهل  اگر  منی شنوند.  مردم  كه  را  آنچه  می شنوند 

بنگری،  را  آشكارشان  مجالس  و  آنان  ستوده  مقامات  و  آوری  خود 

نامه های اعامل خود را گشوده، و برای حسابرسی   می بینی كه آنان 

آماده اند، كه همه را جربان كنند، و در اندیشه اند، در كدامیك از اعامل 

كوچك و بزرگی كه به آنان فرمان داده شده، كوتاهی كرده اند، یا چه 

سنگین  بار  اند.  گردیده  مرتكب  بودند،  شده  نهی  آن  از  كه  اعاملی 

گناهان خویش را بر دوش نهاده و در برداشنت آن ناتوان شدند، گریه 

در گلویشان شكسته، و با ناله و فریاد می گریند و با یكدیگر گفتگو 

آنان  دارند.  اعرتاف  پشیامنی  به  خویش  پروردگار  پیشگاه  در  دارند. 

تاریكیها می باشند. فرشتگان  نشانه های هدایت و چراغهای روشنگر 

آنان را در میان گرفته، و آرامش بر آنها می بارند، درهای آسامن به 

رویشان گشوده و مقام ارزشمندی برای آنان آماده كرده اند، مقامی 

آنها خشنود،  تالش  از  و  می نگرد،  آن  به  رحمت  نظر  با  خداوند  كه 

الهی  آمرزش  و  برداشته  دعا  به  دست  می ستاید،  را  آنها  منزلت  و 

می طلبند. در گرِو نیازمندی فضِل خدا و اسیراِن بزرگی او هستند. غم 

و اندوه طوالنی دلهایشان را مجروح و گریه های پیاپی چشمهایشان را 

آزرده است. دست آنان به طرف متام درهای امیدواری خدا دراز است، 

درخواست  و  كاستی،  را  او  بخشش  كه  می كنند  درخواست  از كسی 

به خاطر خودت، حساب  اكنون  نیست. پس  نومیدی  را  او  كنندگان 

خویش را بّررسی كن، زیرا دیگران حسابرسی غیر از تو دارند. 
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  خطبه 223  
 هشدار از غرور زدگی ها پس از تالوت 

یا ایها االنسان ماغرک بربک الکریم

)به هنگام تالوت آیه 6 سوره انفطار، »ای انسان، چه چیز تو را در برابر پروردگار كریمت 
مغرور ساخته است«. فرمود:( 

برهان گناهكار، نادرست ترین برهانها است، و عذرش از توجیه هر 
فریب خورده ای بی اساس تر، و خوشحالی او از عدم آگاهی است. 

ای انسان! چه چیز تو را بر گناه جرأت داده و در برابر پروردگارت 
مغرور ساخته؟ و بر نابودی خود عالقه مند كرده است؟ آیا بیامری تو 
بیداری ندارد؟ چرا آن گونه كه  را درمانی نیست و خواب زدگی تو 
به دیگران رحم می كنی، به خود رحم منی كنی؟. چه بسا كسی را در 
آفتاب سوزان می بینی، بر او سایه می افكنی یا بیامری را می نگری كه 
سخت ناتوان است، از روی دلسوزی بر او اشك می ریزی، اّما چه چیز 
تو را بر بیامری خود بی تفاوت كرده و بر مصیبتهای خود شكیبا و از 
گریه بر حال خویشنت باز داشته است؟ در حالی كه هیچ چیز برای تو 
عزیزتر از جانت نیست! چگونه ترس از فرود آمدن بال، شب هنگام تو 
را بیدار نكرده است، كه در گناه غوطه ور و در پنجه قهر الهی مبتال 
شده ای؟. پس، سستی دل را، با استقامت درمان كن و خواب زدگی 
چشامنت را، با بیداری از میان بردار و اطاعِت خدا را بپذیر و با یاِد 
خدا اُنس گیر و یاد آور كه تو از خدا روی گردانی و در هامن لحظه، 
او روی به تو دارد و تو را به عفو خویش می خواند و با كَرَم خویش 

می پوشاند!، در حالی كه تو از خدا بریده، به غیر او توّجه داری! 
مقداری  بی  و  ناتوان  چه  و  خدا!  است  بزرگوار  و  نیرومند  چه   پس 
 تو، كه بر عصیان او جرأت داری، در حالی كه تو را در پرتو نعمت خود 
قرار داده، و در سایه رحمت او آرمیده ای. نه بخشش خود را از تو گرفته، 
و نه پرده ارسار تو را دریده است، بلكه چشم بر هم زدنی، بی احسان خدا 
زنده نبودی، در حالی كه یا در نعمتهای او غرق بودی، یا از گناهان تو 
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پرده پوشی شد، و یا بال و مصیبتی را از تو دور ساخته است. پس چه 

فكر می كنی اگر او را اطاعت كنی؟ به خدا سوگند! اگر این رفتار میان 

دو نفر كه در توانایی و قدرت برابر بودند وجود داشت )و تو یكی 

از آن دو بودی( تو نخستین كسی بودی كه خود را بر زشتی اخالق و 

نادرستی كردار محكوم می كردی. به حق می گویم، دنیا تو را نفریفته 

است، بلكه تو خود فریفته دنیایی دنیا عربتها را برای تو آشكار، و تو 

را به تساوی دعوت كرد. دنیا با دردهایی كه در جسم تو می گذارد و 

با كاهشی كه در توانایی تو ایجاد می كند، راستگوتر از آن است كه 

به تو دروغ بگوید و یا مغرورت سازد. چه بسا نصیحت كننده ای از 

دنیا را متّهم كردی، و راستگویی را دروغگو پنداشتی! اگر دنیا را از 

روی شهرهای ویران شده و خانه های درهم فروریخته بشناسی، آن را 

یادآوری دلسوز، و اندرز دهنده ای گویا می یابی، كه چونان دوستی 

ای  دنیا چه خوب خانه  است.  نگران  تو  نابودی  و  تباهی  از  مهربان 

است برای آن كس كه آن را جاودانه نپندارد، و خوب محلّی است برای 

انتخاب نكند. سعادمتندان به وسیله  آن كس كه آن را وطن خویش 

دنیا، در قیامت، كسانی هستند كه امروز از حرام آن می گریزند. 

آنگاه كه زمین سخت بلرزد و نشانه های هولناك قیامت تحّقق پذیرد، 

و پیروان هر دینی به آن ملحق شوند، و هر پرستش كننده به معبود 

بر  نه چشمی  رسد،  خود  فرمانده  به  ای  كننده  اطاعت  هر  و  خود، 

حق،  برخالف  قدمی  نه  و  گشوده،  هوا  در  برابری  و  عدالت  خالف 

آهسته در زمین نهاده می شود. در آن روز چه دلیل هایی كه باطل 

پذیرفته منی شود! پس در جستجوی عذری  می گردد و عذرهایی كه 

باش كه پذیرفته شود و دلیلی بجوی كه استوار باشد، و از دنیای فانی 

برای آخرِت جاویدان توشه بردار، و برای سفر آخرت وسایل الزم را 

آماده كن، و چشم به برق نجات بدوز، و بار سفر بربند. 
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  خطبه 224  
پرهیز از ستمکاری و زهد آن بزرگوار

)این سخرنانی، در شهر كوفه در دوران زمامداری آن حرضت ایراد شد.( 

سوگند به خدا! اگر متام شب را بر روی خارهای َسعدان به رس بربم، و یا 
با ُغل و زنجیر به این سو یا آن سو كشیده شوم، خوشرت دارم تا خدا و 
پیامربش را در روز قیامت، در حالی مالقات كنم كه به بعضی از بندگان 
بر  باشم. چگونه  اموال عمومی را غصب كرده  از  ستم كرده، و چیزی 
كسی ستم كنم برای نفس خویش، كه به سوی كهنگی و پوسیده شدن 
پیش می رود، و در خاك، زمانی طوالنی اقامت می كند؟. به خدا سوگند! 
از من درخواست  برادرم عقیل را دیدم كه به شّدت تهیدست شده و 
داشت تا یك َمن از گندمهای بیت املال را به او ببخشم. كودكانش را 
دیدم كه از گرسنگی دارای موهای ژولیده و رنگشان تیره شده، گویا با 
نیل رنگ شده بودند. پی در پی مرا دیدار و درخواست خود را تكرار 
می كرد. چون به گفته های او گوش دادم، پنداشت كه دین خود را به او 
واگذار می كنم و به دلخواه او رفتار، و از راه و رسم عادالنه خود دست 
برمیدارم. روزی آهنی را در آتش گداخته، به جسمش نزدیك كردم تا او 
را بیازمایم، پس چونان بیامر از درد فریاد زد و نزدیك بود از حرارت آن 
بسوزد. به او گفتم: ای عقیل! گریه كنندگان بر تو بگریند، از حرارت 
آهنی می نالی كه انسانی به بازیچه آن را گرم ساخته است؟، اّما مرا به 
آتش دوزخی می خوانی كه خدای جبّارش با خشِم خود، آن را گداخته 
است؟ تو از حرارت ناچیز می نالی و من از حرارت آتش الهی ننامل؟ و 
از این حادثه شگفت آورتر اینكه، شب هنگام كسی به دیدار ما آمد، و 
ظرفی رس پوشیده پر از حلوا داشت، معجونی در آن ظرف بود، چنان 
از آن متنّفر شدم كه گویا آن را با آب دهان مار سّمی، یا قی كردۀ آن 
مخلوط كرده اند!. به او گفتم: هدیه است؟ یا زكات یا صدقه؟ كه این 
نه  است  زكات  نه  نه،  گفت:  است.  حرام    پیامرب  بیت  اهل  ما  بر  دو 
صدقه، بلكه هدیه است. گفتم: زنان بّچه مرده بر تو بگریند. آیا از راِه دین، 

وارد شدی كه مرا بفریبی؟ یا عقلت آشفته شده، یا جن زده شده ای؟ 
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یا هذیان می گویی؟. به خدا سوگند! اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر 

آسامنهاست به من دهند، تا خدا را نافرمانی كنم كه پوست  ُجوی  را 

از مورچه ای به ناروا بگیرم،چنین نخواهم كرد!وهامنا این دنیای آلوده 

شام نزد من! از برگ جویده شده دهان َملَخ پَست تر است!. علی را با 

نعمتهای فناپذیر و لّذتهای ناپایدار چه كار؟!. به خدا پناه می بریم از 

خفنت عقل و زشتی لغزشها، و از او یاری می جوییم.

  خطبه 225  
یاری خواسنت از خدا در مشکالت اقتصادی

خدایا! آبرویم را با بی نیازی نگهدار و با تنگدستی، شخصیت مرا لّكه 

از بدكاران عفو  از روزی خواران تو روزی خواهم، و  دار مفرما، كه 

و بخشش طلبم! مرا در ستودن آن كـس كـه به مـن عطایی فرمود، 

موفّق فرمـا و در نكوهش آن كس كـه از من دریغ داشت آزمایش 

فرما، در صورتی كه در پشت پرده، اختیار هر بخشش و دریغی در 

دست تو است و تو بر همه چیز توانایی.

  خطبه 226  
دنیا شناسی و عربت گرفنت از دنیا

دنیا خانه ای است پوشیده از بالها، به حیله و نیرنگ شناخته شده، نه 

حاالت آن پایدار، و نه مردم آن از سالمت برخوردارند. دارای تحّوالت 

گوناگون، و دورانهای رنگارنگ؛ زندگی در آن نكوهیده و امنیت در 

با  كه  هستند،  بال  تیرهای  همواره هدف  دنیا،  اهل  است.  نابود  آن 

تیرهایش آنها را می كوبد و با مرگ آنها را نابود می كند. 

ــن  ای در  كـــه  ــــان  آن و  شـــام  بــدانــیــد،  ــــدا!  خ ــان  ــدگ ــن ب ای 

ـــد كه  ـــی روی ــــی م ـــامن راه ــد، بـــر ه ــی ــن ــا زنـــدگـــی مــی ك ــی دن
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گذشتگان پیمودند! آنان، زندگانی شان از شام طوالنی تر، خانه هایشان 

آبادتر، و آثارشان از شام بیشرت بود، كه ناگهان صداهایشان خاموش، و 

 وزش بادها در رسزمین شان ساكت و اجسادشان پوسیده و رسزمین شان 

خالی و آثارشان ناپدید شد!. قرصهای بلند و محكم، و بساط عیش و 

بالشهای نرم را به سنگها و آجرها، و قربهای به هم چسبیده تبدیل 

كردند. گورهایی كه بنای آن بر خرابی، و با خاك ساخته شده است، 

گورها به هم نزدیك، اّما ساكنان آنها از هم دور و غریبند، در وادی 

نه در جایی كه وطن گرفتند  اّما گرفتارند،  آرام،  به ظاهر  وحشتناك 

با  صورتیكه  در  دارند،  ارتباطی  همسایگان  با  نه  و  می گیرند،  انس 

دیدار  را  یكدیگر  دارند. چگونه  كنار هم جای  در  و  نزدیك  یكدیگر 

كنند در حالی كه فرسودگی آنها را در هم كوبیده و سنگ و خاك آنان 

را در كام خود فرو برده است. 

شام هم راهی را خواهید رفت كه آنان رفته اند، و در گرو خانه هایی 

امانت  به  را  شام  گورها  و  دارند،  قرار  آنها  كه  گرفت  خواهید  قرار 

خواهد پذیرفت. پس چگونه خواهید بود كه عمر شام به رس آید و 

مردگان از قربها برخیزند؟. »در آن هنگام كه هر كس به اعامل از پیش فرستاده 

آزمایش می شود، و به سوی خدا كه موال و رسپرست آنهاست باز می گردد، و هر دروغی 

را كه می بافتند، برای آنان سودی نخواهد داشت«.

  خطبه 227  
 یکی از دعاهای امام

كننده  برطرف  و  تری،  گیرنده  انس  همه  از  دوستانت  با  تو  خدایا! 

آنچه  به  و  آگاه،  پنهانشان  ارسار  بر  كنندگانی؛  توكّل  نیازهای 
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با خرب و رازشان نزد تو  آنان  از دیدگاه های  در دل دارند آشنایی، و 
تنهایی  اگر  است.  داغدار  تو  دیدار  در حرست  هایشان  دل  و  آشكار 
اگر مصیبتها  یاد تو آرامشان می كند.  اندازد،  و غربت به وحشتشان 
دارند،  تو  درگاه  به  روی  و  می برند،  پناه  تو  به  آید،  فرود  آنان  بر 
از  كارها  همه  و  توست،  دست  به  كارها  رسرشتۀ  كه  می دانند  زیرا 
درمانده شوم،  برای خواسنت  اگر  نشأت می گیرد. خدایا!  تو  خواست 
یا راه پرسیدن را ندانم، تو مرا به اصالح كارم راهنامیی فرما و جانم 
از  را به آنچه مایه رستگاری من است، هدایت كن، كه چنین كاری 
راهنامییهای تو بدور، و از كفایتهای تو ناشناخته نیست.خدایا! مرا با 

بخشش خود بپذیر، و با عدل خویش، با من رفتار مكن!. 

  خطبه 228  
ویژگی های سلامن فارسی

)در توصیف سلامن فارسی كه قبل از پیدایش فتنه ها درگذشت.( 

خدا او را در آنچه آزمایش كرد پاداش خیر دهد، كه كجیها را راست، 
را  فتنه ها  و  پاداشت  به  پیامربرا  سّنت  و  درمان،  را  بیامریها  و 
پشت رسگذاشت، با دامن پاك و عیبی اندك، درگذشت. به نیكیهای 
به  نسبت  خود  وظایف  یافت.  رهایی  آن  بدیهای  از  و  رسیده  دنیا 
می ترسید.  الهی  كیفر  از  باید،  كه  چنان  و  داد،  انجام  را  پروردگارش 
خود رفت و مردم را پراكنده برجای گذاشت، كه نه گمراه، راه خویش 

شناخت، و نه هدایت شده به یقین رسید. 

  خطبه 229  
 ویژگی های بیعت مردم با امام

)وصف روز بیعت مردم با امام  ، كه شبیه این خطبه در عبارات گذشته آمد.( 

را  آن  شام  می بستم،  من  و  می گشودید  بیعت  برای  مرا  دست 
چونان  سپس  می گرفتم!  را  آن  من  و  می كشیدید  خود  سوی  به 



281

خطبه ها  ) 230 (

هجوم  من  بر  می آورند،  هجوم  آبشخور  طرف  به  كه  تشنه  شرتان 

افراِد  و  افتاد  دوشم  از  عبا  و  پاره شد  كفشم  بند  كه  آن  تا  آوردید، 

ناتوان، پایامل گردیدند. آنچنان مردم در بیعت با من خشنود بودند 

كه خردساالن شادمان، و پیران برای بیعت كردن، لرزان به راه افتادند، 

و بیامران بر دوش خویشان سوار، و دخرتان جوان بی نقاب به صحنه 

آمدند!.

  خطبه 230  
سفارش به پرهیزکاری و وصف زاهدان

عامِل  و  رستاخیز  ذخیره  و  بسته  دِر  هر  كلید  خدا،  از  ترس  هامنا، 

پرتو  از هرگونه هالكت است. در  نجات  بردگی، و  ازهرگونه  آزادگی 

پرهیزكاری، تالشگران، پیروز و پروا كنندگان، از گناه رستگار و به هر 

آرزویی می توان رسید. مردم! عمل كنید كه عمل نیكو به سوی خدا 

باال می رود و توبه سودمند است و دعا به اجابت می رسد و آرامش 

برقرار، و قلمهای فرشتگان در جریان است. 

به سوی اعامل نیكو بشتابید، پیش از آن كه عمرتان پایان پذیرد، یا بیامری 

مانع شود و یا تیر مرگ شام را هدف قرار دهد. مرگ، نابودكننده لّذتها، 

تیره كننده خواهشهای نفسانی، و دوركننده اهداف شامست؛ مرگ، 

دیداركننده ای دوست نداشتنی، هاموردی شكست ناپذیر و كینه توزی 

است كه بازخواست منی شود؛ دامهای خود را هم اكنون بر دست و 

پای شام آویخته، و سختی هایش شام را فرا گرفته، و تیرهای خود را به 

سوی شام پرتاب كرده است. قهرش بزرگ، و دشمنی او پیاپی و تیرش 

خطا منی كند. چه زود است كه سایه های مرگ و شّدت دردهای آن و 

تیرگیهای لحظه جان كندن و بیهوشی سكرات مرگ و ناراحتی و خارج 

شدن روح از بدن، و تاریكی چشم پوشیدن از دنیا، و تلخی خاطره ها، 

آورد  بر شام هجوم  ناگهان مرگ  است  گیرد. پس ممكن  فرا  را  شام 
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و گفتگوهایتان را خاموش و جمعیت شام را پراكنده و نشانه های شام 

را نابود و خانه های شام را خالی و میراث خواراِن شام را برانگیزد، تا 

ارث شام را تقسیم كنند. آنان، یا دوستاِن نزدیكند كه به هنگام مرگ 

را  ای كه منی توانند جلوی مرگ  نزدیكان غمزده  یا  نفعی منی رسانند، 

بگیرند، یا رسزنش كنندگانی كه گریه و زاری منی كنند. 

بر شام باد به تالش و كوشش، آمادگی و آماده شدن، و جمع آوری زاد 

و توشه آخرت در دوران زندگی دنیا. دنیا شام را مغرور نسازد، چنان 

قرون سپری شده مغرور  در  را،  پیشین  اّمتهای  و  كه گذشتگان شام 

گرفتار  دنیا  در  زدگی  غفلت  به  دوشیدند،  را  دنیا  كه  آنان  ساخت. 

آمدند، فرصتها را از دست دادند، و تازه های آن را فرسوده ساختند، 

رسانجام خانه هایشان گورستان، و رسمایه هایشان ارث این و آن گردید. 

توّجهی  كنندگان خود  گریه  به  و  را منی شناسند،  نزدیكشان  كه  آنان 

ندارند، و نه دعوتی را پاسخ می گویند. 

باز  نیرنگ  و  فریبنده  و  گر  كه حیله  بپرهیزید،  دنیای حرام  از  مردم! 

است.  كننده  برهنه  ای  پوشنده  و  گیرنده  باز پس  ای  بخشنده  است. 

آسایش دنیا بی دوام و سختیهایش بی پایان و بالهایش دایمی است. 

زاهدان، گروهی از مردم دنیایند كه دنیاپرست منی باشند. پس در دنیا 

آگاهی  با  دنیا  ندارند، در  را  دنیاپرستان  آلودگی  اّما  زندگی می كنند، 

پیشی می گیرند،  از همه  و بصیرت عمل می كنند، و در ترك زشتیها 

مردم  میان  گویا  كه  است  و حركت  تالش  در  ای  گونه  به  بدنهایشان 

آخرتند. اهل دنیا را می نگرند كه مرِگ بدنها را بزرگ می شامرند، اّما 

آنها مرگ دل های زندگان را بزرگرت می دانند. 
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  خطبه 231  
بیان ویژگی های پیامرب  در »ذی قار«

)این سخرنانی، در رسزمین »ذی قار« هنگام حركت به سوی برصه در سال 36 هجری 

ایراد شد، و واقدی آن را در كتاب »َجَمل« نقل كرد.( 

پیامهای  و  كرد،  آشكار  ابالغ شد  او  به  كه  را  آنچه    اسالم  پیامرب 

و  اصالح،  وحدت  با  را  اجتامعی  شكافهای  او  رساند.  را  پروردگارش 

و  ها  دشمنی  آتش  كه  آن  از  پس  و  داد  پیوند  هم  به  را  فاصله ها 

كینه های برافروخته، در دلها راه یافته بود، میان خویشاوندان یگانگی 

برقرار كرد. 

  خطبه 232  
 سفارش به احتیاط در مرصف بیت املال 
در پاسخ به درخواست عبدالله بن زمعه

)عبد اللّه بن زمعة از یاران امام بود و درخواست مالی داشت، در جوابش فرمود:( 

گِرد  از آن توست، غنیمتی  نه  نه مال من و  اموال كه می بینی،  این 

آمده از مسلامنان است، كه با شمشیرهای خود به دست آوردند. اگر 

تو در جهاد همراهشان بودی، سهمی چونان سهم آنان داشتی، وگرنه 

دسرتنج آنان خوراك دیگران نخواهد بود. 

  خطبه 233  
  فصاحت وبالغت اهل بیت 

و علل سقوط جامعه انسانی

نتوانست در حضور آن حرضت    امام  )هنگامیكه »ُجعدة بن هبیرة« خواهرزاده 

سخن بگوید، فرمود:( 

آمادگی  اگر  است،  انسان  وجود  از  ای  پاره  زبان،  هامنا  باشید!  آگاه 

نداشته باشد، سخن منی گوید و به هنگام آمادگی، گفتار او را مهلت 

ما  در  سخن  درخت  می باشیم،  سخن  امیران  ما  هامنا،  منی دهد. 
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ریشه دوانده، و شاخه های آن بر ما سایه افكنده است. 

خدا شام را رحمت كند، بدانید كه هامنا شام در روزگاری هستید كه 

گوینده حق اندك، و زبان از راستگویی عاجز، و حق طلبان بی ارزشند. 

مردم گرفتار گناه، و به سازشكاری هم داستانند، جوانانشان بداخالق، 

و پیرمردانشان گناهكار، و عاملشان دورو، و نزدیكانشان سود جویند. 

نه خردساالنشان، بزرگان را احرتام می كنند و نه توانگرانشان، دست 

مستمندان را می گیرند. 

  خطبه 234  
علل تفاوت میان انسان ها

)ذعلب یامنی از احمد بن قتیبة، از عبد اللّه بن یزید، از مالك بن دحیه نقل كرد كه در 

حضور امام  از علّت تفاوتهای میان مردم پرسیدند، امام  فرمود:( 

علّت تفاوتهای میان مردم، گوناگونی رسشِت آنان است؛ زیرا آدمیان 

در آغاز، تركیبی از خاك شور و شیرین، سخت و نرم، بودند، پس آنان 

به میزان نزدیك بودن خاكشان با هم نزدیك، و به اندازه دوری آن، از 

هم دور و متفاوتند. یكی زیباروی و كم خرد، دیگری بلند قامت و كم 

هّمت، یكی زشت روی و نیكوكار، دیگری كوتاه قامت و خوش فكر، 

یكی پاك رسشت و بداخالق، دیگری خوش قلب و آشفته عقل، و آن 

دیگر سخنوری دل آگاه است!. 
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  خطبه 235  
در سوگ پیامرب  به هنگام غسل دادن ایشان

)هنگام غسل دادن پیامرب  فرمود:( 

پدر و مادرم فدای تو ای رسول خدا! با مرگ تو رشته ای پاره شد كه 

در مرگ دیگران اینگونه قطع نشد، با مرگ تو رشته پیامربی، و فرود 

آمدن پیام و اخبار آسامنی گسست. مصیبت تو، دیگر مصیبت دیدگان 

را به شكیبایی وا داشت، و همه را در مصیبت تو یكسان عزادار كرد. 

اگر به شكیبایی امر منی كردی، و از بی تابی نهی منی فرمودی، آن قدر 

اشك می ریختم تا اشكهایم متام شود، و این درد جانكاه همیشه در من 

می ماند، و اندوهم جاودانه می شد، كه همه اینها در مصیبت تو ناچیز 

است!. چه باید كرد كه زندگی را دوباره منی توان بازگرداند، و مرگ را 

منی شود مانع شد. پدر و مادرم فدای تو! ما را در پیشگاه پروردگارت 

یاد كن، و در خاطر خود نگهدار!. 

  خطبه 236  
 بیان مشکالت هجرت و پیوسنت به پیامرب

)از هجرت و پیوسنت به پیامرب سخن می گوید؛( 

خود را در راهی قرار دادم كه پیامرب  رفته بود، و همه جا از او 

پرسیدم تا به رسزمین »َعَرج« رسیدم. 

)این جمالت در یك سخن طوالنی آمده است. جمله »فاطا ذكره« )در همه جا از او 

می پرسیدم.(  یكی از سخنانی است كه در اوج فصاحت قرار دارد، یعنی خرب حركت 

پیامرب از ابتداء حركت تا پایان به من می رسید، كه امام این معنا را با كنایه آورده 

است.( 
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  خطبه 237  
سفارش مردم به نیکوکاری

حال كه زنده و برقرارید، پس عمل نیكو انجام دهید، زیرا پرونده ها 

بدكاران،  و  فرا می خواند  را  فراریان  و خدا  آماده،  توبه  راه  گشوده، 

امیِد بازگشت دارند. عمل كنید پیش از آن كه چراغ عمل خاموش و 

فرصت پایان یافته، و اجل فرا رسیده و َدِر توبه بسته، و فرشتگان به 

از روزگار  برای خود،  با تالش خود  پرواز كنند. پس، هركسی  آسامن 

زندگانی برای ایام پس از مرگ، از دنیای فناپذیر برای جهان پایدار و 

از گذرگاِه دنیا، برای زندگی جاودانه آخرت، توشه برگیرد. انسان باید از 

خدا برتسد، زیرا تا لحظه مرگ فرصت داده شده، و مهلت عمل نیكو 

دارد. انسان باید نفس را مهار زند، و آن را در اختیار گرفتـه، از طغیان 

و گناهان بـاز دارد، و زمـام آن را به سوی اطاعت پروردگار بكشاند. 

  خطبه 238  
وصف شامیان و نکوهش از انتخاب حکم

)درباره دو داور عراق و شام و نكوهش كوفیان فرمود:( 

شامیان درشت خویانی پَست، بردگانی فرومایه اند كه از هر گوشه ای 

گرد آمده، و از گروه های مختلفی تركیب یافته اند، مردمی كه سزاوار 

بودند احكام دین را بیاموزند و تربیت شوند و دانش فرا گیرند، و كار 

آزموده شوند، و رسپرست داشته باشند، و دستگیری شان كنند، و آنها 

را به كار مفید وادارند. آنان نه از مهاجرانند و نه از انصار، و نه آنان 

كه خانه و زندگی خود را برای مهاجران آماده كرده، و از جان و دل 

ایامن آوردند. 

آگاه باشید! كه شامیان در انتخاب َحَكم، نزدیكرتین فردی را كه دوست 

داشتند برگزیدند، و شام فردی را كه از همه به ناخشنودی نزدیك تر بود، 
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انتخاب كردید. هامنا رس و كار شام با عبدا لله پرس قیس است كه 

می گفت: »جنگ فتنه است، بند كامنها را برّبید و شمشیرها را در نیام كنید«. اگر 

اگر  و  كرد؟  جنگ رشكت  در  اجبار  بدون  چرا  پس  می گفت،  راست 

اللّه بن عبّاس را  دروغ می گفت، پس متّهم است. برای داوری، عبد 

رو در روی عمروعاص قرار دهید، و از فرصت مناسب استفاده كنید، 

و مرزهای دور دست كشور اسالمی را در دست خود نگهدارید، آیا 

خانه های شام هدف  و  نربد شده  میدان  كه شهرهای شام  منی بینید 

تیرهای دشمنان قرار گرفته است؟. 

  خطبه 239  
 فضائل اهل بیت پیامرب

)در این خطبه، از جایگاه خاندان پیامرب سخن می گوید؛( 

خاندان پیامرب مایه حیات دانش، و نابودی جهل اند. بردباری شان 

و  باطن،  صفای  از  ظاهرشان  و  می دهد،  خرب  آنها  دانش  از  را  شام 

سكوتشان از حكمتهای گفتارشان باخرب می سازد؛ هرگز با حق مخالفت 

نكردند و در آن اختالف ندارند. آنان ستونهای استوار اسالم، و پناهگاه 

و  باز گشت،  به جایگاه خویش  آنها  به وسیله  مردم می باشند. حق 

باطل از جای خویش رانده و نابود،و زبان باطل از ریشه كنده شد. 

اهل بیت پیامرب دین را چنان كه سزاوار بود، دانستند و آموختند 

و بدان عمل كردند، نه آنكه شنیدند و نقل كردند، زیرا راویان دانش 

بسیار، اّما حفظ كنندگان و عمل كنندگان به آن اندكند. 
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  خطبه 240  
 نکوهش از موضع گیری های ناروای عثامن، 

خطاب به ابن عبّاس
)در سال 35 هجری، وقتی عثامن محارصه شد، ابن عبّاس را فرستاد كه علی  در 

او  نام  به  مردم  كه  برود،  مدینه«  اطراف  در  محلّی   « یَنبُع  باغات  به  و  نباشد  مدینه 

شعار ندهند، امام رفت. وقتی احتیاج شدید به یاری داشت، پیغام داد و امام  به 
 از مدینه خارج شود، امام  مدینه برگشت.دوباره ابن عبّاس را فرستاد كه علی 

فرمود:( 

ای پرس عبّاس! عثامن جز این منی خواهد كـه مرا سـرگردان نگهدارد، 

خارج  مدینه  از  فرستاد  پیغام  بار  یك  برگردم.  زمانی  و  بروم  گـاهی 

از  كه  فرستاده  را  تو  اكنون  گردم، هم  باز  كه  داد  دوباره خرب  شوم، 

شهر خارج شوم. به خدا سوگند! آن قدر از او دفاع كردم كه ترسیدم 

گناهكار باشم!. 

  خطبه 241  
تشویق برای جهاد

)در این سخرنانی، یاران را به جهاد تشویق می كند؛( 

خدا، شكرگزاری را بر عهده شام نهاده، و امر حكومت را در دست 

تـا  است،  داده  قـرار  اختیارتـان  در  منـاسب  فرصت  و  گذارده،  شام 

محكم  را  كمربندها  پـس  كنید.  ستیز  هـم  بـا  بهشت  جایزه  برای 

ببندید و دامن هّمت بر كمر زنید، كه به دست آوردن ارزشهای واال 

با خوشگذرانی میرّس نیست! چه بسا خوابهای شب كه تصمیم های 

روز را از بین برده ، و تاریكیهای فراموشی، كه هّمتهای بلند را نابود 

كرده است. 

)و درود خداوند بر رسور ما محمد، پیامربخدا و برخاندانش، چراغهای روشنی بخش 

و رشته های محكم الهی و سالم فراوان بر آنها باد.( 
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  نامه 1  
افشای رسان ناکثین و تشویق مردم کوفه برای جهاد

)نامه به مردم كوفه به هنگام حركت از مدینه به طرف برصه، در سال 36 هجری این 

نامه را امام حسن  و عاّمر یارس به كوفه بردند.( 

از بنده خدا، علی امیرمؤمنان، به مردم كوفه، كه در میان انصار پایه ای ارزشمند، و در 

عرب مقامی واال دارند؛ 

پس از ستایش پروردگار! هامنا شام را از كارعثامن چنان آگاهی دهم 

كه شنیدن آن چونان دیدن باشد. مردم بر عثامن عیب گرفتند، و من 

تنها كسی از مهاجران بودم كه او را به جلب رضایت مردم واداشته، 

و كمرت به رسزنش او زبان گشودم. اّما طلحه و زبیر، آسانرتین كارشان 

آن بود كه بر او یورش برند، و او را برنجانند، و ناتوانش سازند. عایشه 

نیز ناگهان بر او خشم گرفت، عّده ای به تنگ آمده او را كشتند، آنگاه 

مردم بدون اكراه و اجبار، با من بیعت كردند. آگاه باشید! مدینه مردم 

را یكپارچه بیرون راند و مردم نیز برای رسكوبی آشوب از او فاصله 

گرفتند. دیگ حوادث آشوب به جوش آمد و فتنه ها بر پایه های خود 

ایستاد. پس به سوی فرمانده خود بشتابید، و در جهاد با دشمن بر 

یكدیگر پیشی گیرید، به خواست خدای عزیز و بزرگ. 

  نامه 2  
تشّکر مجاهدان از جنگ برگشته

)نامه به مردم كوفه پس از پیروزی بر شورشیان برصه در ماه رجب سال 36 هجری، كه 

كوفیان نقش تعیین كننده داشتند.( 

خداوند شام مردم كوفه را از سوی اهل بیت پیامرب  پاداش نیكو 

دهد، بهرتین پاداشی كه به بندگان فرمانربدار، و سپاسگزاران نعمتش 

كردید،  اطاعت  و  شنیدید  را  ما  دعوت  شام  زیرا  می فرماید،  عطا 
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به جنگ فرا خوانده شدید و بسیج گشتید. 

  نامه 3  
هشدار از بی اعتباری دنیای حرام

)به امام  خرب دادند كه رشیح بن حارث، قاضی امام، خانه ای به 80 دینار خرید، 

او را احضار كرده، فرمود:( 

به من خرب دادند كه خانه ای به هشتاد دینار خریده ای، و سندی 

برای آن نوشته ای، و گواهانی آن را امضا كرده اند.

)رشیح گفت: آری ای امیرمؤمنان!. امام  نگاه خشم آلودی به او كرد و فرمود:( 

ات  نوشته  به  كه  می آید  رساغت  به  كسی  زودی  به  رشیح!  ای 

نگاه منی كند، و از گواهانت منی پرسد، تا تو را از آن خانه بیرون 

كرده و تنها به قرب بسپارد. ای رشیح! اندیشه كن كه آن خانه را 

با پول حرام نخریده باشی، كه آنگاه خانه دنیا  یا  با مال دیگران 

اگر هنگام خرید خانه، نزد من  اّما  از دست داده ای.  و آخرت را 

آمده بودی، برای تو َسَندی می نوشتم كه دیگر برای خرید آن به 

 : می نوشتم  چنین  را  سند  آن  رغبت منی كردی.  بیشرت،  یا  درهمی 

آماده كوچ  ای  از مرده  را  آن  ای خوار  بنده  كه  است  ای  این خانه 

نابودشوندگان،  محلّه  در  كه  غرور،  رسای  از  ای  خانه  خریده، 

جهت  چهار  به  خانه  این  دارد.  قرار  شدگان  هالك  كوچه  و 

به  آن  دوم  بالها، سوی  و  آفتها  به  آن  یك سوی  منتهی می گردد: 
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و  كننده،  ُسست  هوسهای  و  هوا  به  سوم  سوی  و  مصیبتها، 
و  می شود،  ختم  كننده  گمراه  شیطان  به  آن  چهارم  سوی 
فریب  را  خانه  این  است.  گشوده  شیطان  روی  به  خانه  َدِر 
بر  رخت  جهان  از  زودی  به  خود  كه  كسی  از  آزمند،   خورده 
می بندد، به مبلغی كه او را از عزّت و قناعت خارج و به خواری 
و دنیاپرستی كشانده، خریداری كرده است. هرگونه نقصی در این 
را  پادشاهان  اجساد  كه  است  پروردگاری  عهده  بر  باشد،  معامله 
پوسانده، و جان جبّاران را گرفته، و سلطنت فرعونها چون »كرسی« 
آنان كه مال  نابود كرده است.  را  »تُبرَّع« و »حمیر«  و »قیرص« و 
فراوان گرد آورده بر آن افزودند، و آنان كه قرصها ساخته، و محكم 
كاری كردند، طال كـاری كرده، و زینـت دادند، فـراوان انـدوختند، 
باقی  فرزندان خود  بـرای  گمـان خود  بـه  و  كـردند،  نگهـداری  و 
پاداش  جایگاه  و  الهی،  حسابرسی  پای  به  آنان  همگی  گذاشتند، 
نهایی  قضاوت  و  داوری  فرمان  كه  آنگاه  می شوند.  رانده  كیفر  و 
صادر شود »پس تبهكاران زیان خواهند دید«. به این واقعیتها عقل گواهی 
می دهد، هرگاه كه از اسارت هوای نفس نجات یافت، از دنیاپرستی 

به سالمت بگذرد. 

  نامه 4  
روش گزینش نیروهای عمل کننده

بن  عثامن  به  نوشتند  برخی  36 هجری،  سال  در  نظامی  فرماندهان  از  یكی  به  )نامه 

حنیف فرماندار برصه نوشته شد.( 

اگر دشمنان اسالم به سایه اطاعت باز گردند، پس هامن است كه 
دوست داریم، و اگر كارشان به جدایی و نافرمانی كشید با كمك 
فرمانربداران با مخالفان نربد كن، و از آنان كه فرمان می برند برای 
رسكوب آنها كه از یاری تو رسباز می زنند مددگیر، زیرا آن كس كه 
از جنگ كراهت دارد بهرت است كه رشكت نداشته باشد، و رشكت 

نكردنش از یاری دادن اجباری بهرت است. 
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  نامه 5   
هشدار از استفاده ناروای بیت املال

)نامه به اشعث بن قیس، فرماندار آذربایجان. این نامه پس از جنگ َجَمل در شعبان 
سال 36 هجری در شهر كوفه نوشته شد( 

امانتی  بلكه  نبوده،  نان  و  آب  وسیله  تو  برای  فرمانداری  پُست  هامنا 
تو حق  كنی؛  اطاعت  امام خود  و  فرمانده  از  باید  است،  تو  گردن  در 
مهّمی  كار  به  دستور  بدون  و  ورزی،  استبداد  رعیت  به  نسبت  نداری 
اقدام منایی؛ در دست تو اموالی از ثروتهای خدای بزرگ و عزیز است، 
و تو خزانه دار آنی تا به من بسپاری؛ امیدوارم برای تو بدترین زمامدار 

نباشم، با درود. 

  نامه 6  
 بیان علل مرشوعیّت حکومت امام

)نامه امام  به معاویه، كه پس از جنگ َجَمل در سال 36 هجری، توّسط جریربن 
عبد اللّه فرستاده شد.( 

هامنا كسانی با من بیعت كرده اند كه با ابابكر و عمر و عثامن، با هامن 
رشایط بیعت كردند، پس آن كه در بیعت حضور داشت منی تواند خلیفه 
ای دیگر انتخاب كند، و آنكس كه غایب بود منی تواند بیعت مردم را 
نپذیرد. هامنا شورای مسلمین از آِن مهاجرین و انصار است ، پس اگر 
بر امامت كسی گرد آمدند، و او را امام خود خواندند، خشنودی خدا 
هم در آن است. حال اگر كسی كار آنان را نكوهش كند یا بدعتی پدید 
آورد، او را به جایگاه بیعت قانونی باز می گردانند، اگر رسباز زد با او 
او را در  نیامده، خدا هم  پیكار می كنند، زیرا كه به راه مسلامنان در 

گمراهی اش رها می كند. 
عقل  دیده  به  نفس،  هوای  از  دور  اگر  معاویه!  ای  سوگند!  جانم  به 
و  افرادم،  پاكرتین  عثامن  خون  به  نسبت  من  كه  دید  خواهی  بنگری، 
از راه خیانت مرا  اینكه  از آن ماجرا دور بوده ام، جز  می دانی كه من 

متّهم كنی، و حّق آشكاری را بپوشانی. با درود. 
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  نامه 7  
افشای چهره پنهان معاویه

)یكی از پاسخهای امام ، در اواخر جنگ صّفین در سال 38 هجری، به نامه معاویه 

است.( »نامه ای دیگر به معاویه«

پس از نام خدا و درود! نامه پندآمیز تو به دستم رسید كه دارای جمالت 
به هم پیوسته، و زینت داده شده بود، كه با گمراهی خود آن را آراسته، 
و با بد اندیشی خاّص خود آن را امضاء كرده بودی. نامه مردی كه نه خود 
آگاهی الزم دارد تا رهنمونش باشد، و نه رهربی دارد كه هدایتش كند، 
تنها دعوت َهَوسهای خویش را پاسخ گفته، و گمراهی عنان او را گرفته 
و او اطاعت می كند، كه سخن بی ربط می گوید و در گمراهی رسگردان 
است. )از همین نامه است؛( هامنا بیعت برای امام یك بار بیش نیست، و 
تجدید نظر در آن میرّس نخواهد بود، و كسی اختیار از رسگرفنت آن را 
ندارد! آن كس كه از این بیعت عمومی رس باز زند، طعنه زن، و عیب جو 

خوانده می شود، و آن كس كه نسبت به آن دو دل باشد، منافق است. 

  نامه 8  
وادار ساخنت معاویه به بیعت

)نامه به جریر بن عبد اللّه بََجلی، فرستاده امام به سوی معاویه، در سال 36 هجری( 

پس از نام خدا و درود! هنگامی كه نامه ام به دستت رسید، معاویه را 
به یكرسه كردن كار وادار كن، و با او برخوردی قاطع داشته باش. سپس 
او را آزاد بگذار. در پذیرفنت جنگی كه مردم را از خانه ها بیرون می ریزد، 
یا تسلیم شدنی خوار كننده. پس اگر جنگ را برگزید، امان نامه او را بر 

زمین بكوب، و اگر صلح خواست از او بیعت بگیر، با درود. 

  نامه 9  
افشای دشمنی های قریش و استقامت پیامرب  و افشای معاویه

)نامه به معاویه در سال 36 هجری كه شخصی به نام ابومسلم آن را برد.( 

بُكشند،  را    پیامربمان  می خواستند  قریش  از  ما  خویشاوندان 
رسگذراندند،  از  اندیشه ها  راه  این  در  و  ــد  آورن در  را  ما  ریشه  و 
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و هرچه خواستند نسبت به ما انجام دادند، و زندگی خوش را از 
با ترس و وحشت به هم آمیختند، و ما را به  ما سلب كردند، و 
پیمودن كوه های صعب العبور مجبور كردند، و برای ما آتش جنگ 
افروختند، اّما خدا خواست كه ما پاسدار دین او باشیم، و رّش آنان 
پاداش  راه خواستار  این  در  ما  داریم. مؤمن  باز  دین  از حریم  را 
بود، و كافر ما از خویشاوندان خود دفاع كرد، دیگر افراد قریش كه 
ایامن می آوردند و از تبار ما نبودند، یا به وسیله هم پیامن هایشان 

و یا با نیروی قوم و قبیله شان حامیت می شدند، در امان بودند. 
پیامرب اسالم هرگاه آتش جنگ زبانه می كشید، و دشمنان هجوم 
آنها،  وسیله  به  تا  می فرستاد  پیش  را  خود  بیت  اهل  می آوردند، 
چنانكه  فرماید،  حفظ  نیزه ها  و  شمشیرها  سوزش  از  را  اصحابش 
عبیدة بن حارث در جنگ بدر، و حمزه در اُُحد، و جعفر در موته، 
را  نامشان  می خواستم  اگر  كه  بودند  هم  كسانی  شدند.  شهید 
می آوردم، آنان دوست داشتند چون شهیدان اسالم، شهید گردند، 

اّما مقّدر چنین بود كه زنده مبانند، و مرگشان به تأخیر افتاد. 
من  كه چون  داده  قرار  مرا همسنگ كسی  كه  روزگار!  از  شگفتا 
نداشته  و هجرت  اسالم  در  سابقه  من  مانند  و  نبوده،  قدم  پیش 
است، كسی را رساغ ندارم چنین اّدعایی كند، مگر اّدعاكننده ای كه 
نه من او را می شناسم و نه فكر می كنم خدا، او را بشناسد! در هر 
حال خدا را سپاسگزارم. اینكه از من خواستی تا قاتالن عثامن را به 
تو بسپارم، پیرامون آن فكر كردم و دیدم كه توان سپردن آنها را به 
تو یا غیر تو ندارم. سوگند به جان خودم! اگر دست از گمراهی و 
تفرقه بر نداری، به زودی آنها را خواهی یافت كه تو را می طلبند، 
بی آن كه تو را فرصت دهند تا در خشكی و دریا و كوه و صحرا، 
زحمت پیدا كردنشان را بر خود هموار كنی. و اگر در جستجوی 
آنان برآیی بدان كه شادمان نخواهی شد، و مالقات با آنان تو را 

خوشحال نخواهد كرد، و درود بر اهل آن. 
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  نامه 10  
 افشای معاویه و پاسخ به تهدید نظامی 

و اّدعای دروغین خونخواهی وی
)نامه دیگری به معاویه در رسزمین صّفین در سال 36 هجری پیش از آغاز نربد؛( 

چه خواهی كرد، آنگاه كه جامه های رنگین تو كنار رود، جامه هایی 
خوشیهای  با  را  تو  دنیا  است؟  شده  زینت  دنیا  زیباییهای  به  كه 
به دعوت آن  تو  به سوی خود خواند، و  را  تو  داده،  خود فریب 
را  تو  بـه زودی  اطاعت كردی. هامنا  داد و  دادی؛ فرمانت  پاسخ 
وارد میدان خطرناكی می كند كـه هیچ سپر نگهدارنده ای نجـاتت 
منی دهد. ای معاویه! از این كار دست بِكش و آماده حساب باش، 
و آماده حوادثی باش كه به رساغ تو می آید. به گمراهان فرومایه، 
گوش مسپار! اگر چنین نكنی بـه تو اعالم می دارم كـه در غفلت 
زدگی قرار گرفته ای، هامنـا تو نازپرورده ای هستی كه شیطان بر تو 
حكومت می كند، و با تو به آرزوهایش می رسد، و چون روح و خون 

در رسارس وجودت جریان دارد. 
ملّت  فرماندهان  و  اّمت  زمامداران  شام  زمانی  چه  از  معاویه! 
بودید؟ نه سابقه درخشانی در دین، و نه رشافت واالیی در خانواده 
دارید. پناه به خدا می برم از گرفتار شدن به دشمنی های ریشه دار! 
به دنبال آرزوها تالش كنی، و آشكار و  اینكه  از  تو را می ترسانم 

نهانت یكسان نباشد. 
معاویه! مرا به جنگ خوانده ای، اگر راست می گویی مردم را بگذار 
و به جنگ من بیا، و دو لشكر را از كشتار بازدار، تا بدانی پرده تاریك 
بر دل كدام یك از ما كشیده، و دیده چه كس پوشیده است؟ من 
ابوالحسن، كشنده جّد و دایی و برادر تو در روز نربد بدر می باشم 
كه رس آنان را شكافتم. امروز هامن شمشیر با من است، و با هامن 
قلب با دشمنانم مالقات می كنم، نه بدعتی در دین گذاشته، و نه 
پیامرب جدیدی برگزیده ام، من بر هامن راه راست الهی قرار دارم كه 
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شام با اختیار رهایش كرده، و با اكراه پذیرفته بودید!. خیال كردی به 

خونخواهی عثامن آمده ای، در حالی كه می دانی خون او به دست چه 

كن!  مطالبه  آنها  از  می گویی  راست  اگر  است!؟.  شده  ریخته  كسانی 

هامنا من تو را در جنگ می نگرم كه چونان شرتان زیر بار سنگین مانده، 

فریاد و ناله رس می دهی، و می بینم كه لشكریانت با بی صربی از رضبات 

پیاپی شمشیرها، و بالهای سخت، و بر خاك افتادن مداوم تن ها، مرا به 

كتاب خدا می خوانند در حالی كه لشكریان تو، كافر و بیعت كنندگاِن 

پیامن شكنند!. 

  نامه 11  
توصیه به احتیاط به سپاهیانی که سوی دشمن می رفتند

)دستور العمل امام  به لشكری كه آن را به فرماندهی زیاد بن نرضحارثی، و رشیح 

بن هانی به سوی شام و معاویه فرستاد.( 

هرگاه به دشمن رسیدید، یا او به شام رسید، لشكرگاه خویش را بر فراز 

بلندیها، یا دامنه كوه ها، یا بین رودخانه ها قرار دهید، تا پناهگاه شام، 

و مانع هجوم دشمن باشد، جنگ را از یك سو یا دو سو آغاز كنید؛ و 

در باالی قلّه ها، و فراز تپّه ها، دیده بان هایی بگامرید، مبادا دشمن از 

جایی كه می ترسید یا از سویی كه بیم ندارید، ناگهان بر شام یورش آورد! 

و بدانید كه پیشاهنگان سپاه دیدبان لشكریانند، و دیدبانان طالیه داران 

سپاهند. از پراكندگی بپرهیزید، هرجا فرود می آیید، با هم فرود بیایید، 

و هرگاه كوچ می كنید همه با هم كوچ كنید؛ و چون تاریكی شب شام 

را پوشاند، نیزه داران را پیرامون لشكر بگامرید، و نخوابید مگر اندك، 

چونان آب در دهان چرخاندن و بیرون ریخنت. 
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  نامه 12  
احتیاط های نظامی برای رسبازان پیشتاز

عنوان  به  رسباز  هزار  سه  با  كه  ریاحی،  قیس  بن  معقل  به  نظامی،  العمل  )دستور 

نام  از بزرگان و شجاعان به  امام به سوی شام حركت كردند. معقل  پیشاهنگان سپاه 

كوفه بود.( 

از خدایی برتس كه ناچار او را مالقات خواهی كرد، و رسانجامی جز 
حارض شدن در پیشگاه او را نداری. جز با كسی كه با تو پیكار كند، 
پیكار نكن. در ُخنكی صبح و عرص، سپاه را حركت ده، در هوای 
گرم لشكر را اسرتاحت ده، و در پیمودن راه شتاب مكن. در آغاِز 
شب حركت نكن، زیرا خداوند شب را وسیله آرامش قرار داده و 
آن را برای اقامت كردن، نه كوچ كردن، تعیین فرموده است. پس 
آسوده باش، و َمركبها را آسوده بگذار، آنگاه كه َسَحر آمد و سپیده 
صبحگاهان آشكار شد، در پناه بركت پروردگار حركت كن. هرجا 
به  چنان  نه  بایست،  لشكرت  میان  در  كردی  مشاهده  را  دشمن 
دشمن نزدیك شو كه چونان جنگ افروزان باشی، و نه آن قدر دور 
باش كه پندارند از نربد می هراسی، تا فرمان من به تو رسد. مبادا 
كینه آنان پیش از آن كه آنان را به راه هدایت فرا خوانید، و درهای 

عذر را بر آنان ببندید شام را به جنگ وا دارد.  

  نامه 13  
در رعایت سلسله مراتب نظامی

)دستور العمل امام   به دو تن از امیران لشكر، زیاد بن نرض و رشیح بن هانی( 

من»مالك اشرت پرس حارث « را بر شام و سپاهیانی كه تحت امر شام 
هستند، فرماندهی دادم. گفته او را بشنوید، و از فرمان او اطاعت 
كنید، او را چونان زره و سپر نگهبان خود برگزینید، زیرا كه مالك، 
نه ُسستی به خرج داده و نه دچار لغزش می شود. نه در آنجایی 
كه شتاب الزم است كُندی دارد، و نه آنجا كه كندی پسندیده است 

شتاب می گیرد. 
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  نامه 14  
ترک آغازگری در جنگ و اخالق نظامی پس از جنگ

)دستور امام   در صّفین قبل از رویارویی با دشمن( 

اللّه  آنها رشوع كنند، زیرا بحمد  تا  با دشمن جنگ را آغاز نكنید 
به  آن كه دشمن  تا  نبودنتان،  آغازگر جنگ  و  با شامست،  حّجت 
جنگ روی آورد، حّجت دیگر بر حّقانیت شام خواهد بود. اگر به 
اذن خدا شكست خوردند و گریختند، آن كس را كه پُشت كرده 
نكشید، و آن را كه قدرت دفاع ندارد آسیب نرسانید، و مجروحان 
را به قتل نرسانید. زنان را با آزار دادن تحریك نكنید هرچند آبروی 
نیروی  در  آنان  كه  را دشنام دهند،  امیران شام  یا  بریزند،  را  شام 
زنان مرشك  كه  روزگاری  در  توانند.  كم  اندیشه  و  روانی  و  بدنی 
بودند مأمور بودیم دست از آزارشان برداریم، و در جاهلیت اگر 
مردی با سنگ یا چوب دستی، به زنی حمله می كرد، او و فرزندانش 

را رسزنش می كردند. 

  نامه 15  
نیایش در جنگ

)دعای امام  در میدان جنگ( 

خدایا! قلبها به سوی تو روان شده، و گردنها به درگاه تو كشیده، 
و دیده ها به آستان تو نگران، و گامها در راه تو در حركت، و بدنها 
در خدمت تو الغر شده است؛ خدایا! دشمنیهای پنهان آشكار، و 

دیگهای كینه در جوش است. 
خدایا! به تو شكایت می كنیم از اینكه پیامرب در میان ما نیست، 
و دشمنان ما فراوان، و خواسته های ما پراكنده است، »پروردگارا! 
بین ما و دشمنامنان به حق داوری فرما، كه تو از بهرتین داورانی.« 
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  نامه 16  
آموزش تاکتیک های نظامی به هنگام آغاز جنگ

)دستورالعمل امام به هنگام آغاز جنگ، در سال 37 هجری در میدان صّفین؛( 

ایستادنی كه  عقب نشینیهایی كه مقّدمه هجوم دیگری است، و 
كنید  اداء  را  شمشیرها  حّق  نسازد،  نگرانتان  دارد،  پی  در  حمله 
و  نیزه ها،  كردن  فرو  برای  و  مبالید،  خاك  به  را  دشمن  پشت  و 
خود  صدای  كنید،  آماده  را  خود  شمشیر،  رضبه های  محكمرتین 
را در سینه ها نگهدارید كه در زدودن ُسستی نقش بسزایی دارد. 
را  اسالم  آنها  آفرید!  را  پدیده ها  و  را شكافت  دانه  كه  به خدایی 
نپذیرفتند، بلكه به ظاهر تسلیم شدند، و كفر خود را پنهان داشتند 

و آنگاه كه یاورانی یافتند آن را آشكار ساختند. 

  نامه 17  
 افشای چهره بنی امیه و بیان ویژگی های اهل بیت
)نامه ای در جواب نامه معاویه در صحرای صفین، ماه صفر سال 37 هجری.( 

اینكه خواسـتی شـام را به تو واگذارم، هامنـا من چیزی  معاویه! 
اّما  و  بخشید،  نخواهم  تو  به  امروز  بازداشتم،  تو  از  دیروز  كه  را 
به كام خویش  اندكی،  در مورد سخن تو كه »جنگ، عرب را جز 
جایگاهش  بود،  حق  بر  كه  كس  آن  باش،  آگاه  است«  برده  فرو 
بهشت، و آن كه بر راه باطل بود در آتش است. اّما اینكه اّدعای 
تو  رشد  كه  بدان  ای،  كرده  را  جهادگر  نفرات  و  جنگ  در  تساوی 
اهل  و  است،  نرسیده  یقین  در  من  كامل  درجه  به  شك،  در 
كه  این  و  نیستند.  آخرت  به  عراق  اهل  از  حریصرت  دنیا  بر  شام 
چنین  آری  هستیم،  »عبدمناف«  فرزندان  همه،  ما  كردی  اّدعا 
»حرب«  و  »هاشم«،  ما  جّد  چونان  »امیه«  شام  جّد  اّما  است، 
نیست،  »ابوطالب«  مانند  »ابوسفیان«  و  »عبداملطّلب«،  هامنند 
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آزاد شده نیست، و حالل زاده  اسیران  ارزش مهاجران چون  هرگز 
بر  كه  آن  با  است  بر حق  كه  آن  و  منی باشد،  زاده  حرام  هامنند 
باطل است را منی توان مقایسه كرد، و مؤمن چون مفسد نخواهد 
بود، و چه زشتند آنان كه پدران گذشته خود را در ورود به آتش 

پیروی كنند. 
آن  با  كه  ماست،  اختیار  در  نبّوت  فضیلت  بگذریم،  كه  همه  از 
عزیزان را ذلیل، و خوار شدگان را بزرگ كردیم، و آنگاه كه خداوند 
اّمت عرب را فوج فوج به دین اسالم در آورد، و این اّمت برابر دین 
اسالم یا از روی اختیار یا اجبار تسلیم شد، شام خاندان ابوسفیان، 
این  و  شدید،  وارد  اسالم  دین  در  ترس  روی  از  یا  و  دنیا  برای  یا 
هنگامی بود كه نخستین اسالم آورندگان بر همه پیشی گرفتند، و 
مهاجران نخستین، ارزش خود را باز یافتند، پس ای معاویه! شیطان 
را از خویش بهره مند نكن، و او را بر جان خویش راه مده. با درود. 

  نامه 18  
هشدار از مسائل برصه

)نامه به فرماندار برصه، عبد اللّه بن عبّاس، در سال 36 هجری پس از جنگ َجَمل؛(

فتنه هاست.  كشت زار  و  شیطان  جایگاه  امروز،  برصه  كه  بدان 
آنان  دلهای  از  را  وحشت  گِرِه  و  كن،  رفتار  نیكی  به  آن  مردم  با 
بگشای. بد رفتاری تو را با قبیله» بنی متیم« و خشونت با آنها را 
به من گزارش دادند. هامنا »بنی متیم« مردانی نیرومندند كه هرگاه 
دالوری از آنها غروب كرد، سلحشور دیگری جای آن درخشید، و در 
نربد، در جاهلیت و اسالم، كسی از آنها پیشی نگرفت، و هامنا آنها 
با ما پیوند خویشاوندی، و قرابت و نزدیكی دارند، كه صله رحم و 
پیوند با آنان پاداش، و گَُسسنت پیوند با آنان كیفر الهی دارد، پس 

مدارا كن. 
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ای ابوالعباس! امید است آنچه از دست و زبان تو از خوب یا بد، 
جاری می شود، خدا تو را بیامرزد، چرا كه من و تو در اینگونه از 
رفتارها رشیكیم. سعی كن تا خوش بینی من نسبت به شام استوار 

باشد، و نظرم دگرگون نشود، با درود.

  نامه 19  
هشدار از بد رفتاری با مردم

)نامه به یكی از فرمانداران خود به ناِم عمر بن ابی سلمه ارحبی، كه در فارس ایران 

حكومت می كرد.(

از  فرمانداریت،  مركز  دهقاناِن  هامنا  درود،  و  خدا  نام  از  پس 
شكایت  تو  سنگدلی  و  مردم  كردن  تحقیر  و  قساوت  و  خشونت 
كردند. من درباره آنها اندیشیدم، نه آنان را شایسته نزدیك شدن 
یافتم، زیرا كه مرشكند، و نه سزاوار قساوت و سنگدلی و بدرفتاری 
و  نرمی  آنان،  با  رفتار  در  پس  پیامنند،  ما هم  با  كه  زیرا  هستند؛ 
درشتی را به هم آمیز، رفتاری توأم با شّدت و نرمش داشته بـاش، 
اعتـدال و میانه روی را در نـزدیك كردن یـا دور كردن، رعایت كن. 

  نامه 20  
هشدار از خیانت به بیت املال

)نامه به زیاد بن ابیه جانشین فرماندار برصه( ) ابن عباس از طرف امام  فرماندار 

برصه بود و بر حكومت اهواز و فارس و كرمان و دیگر نواحی ایران نظارت داشت.(

به من گزارش  اگر  به خدا سوگند می  خورم!  به راستی  هامنا من، 
كنند كه در اموال عمومی خیانت كردی، كم یا زیاد، چنان بر تو 
سخت گیرم كه كم بهره شده، و در هزینه عیال، درمانده و خوار و 

رسگردان شوی!با درود. 
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  نامه 21  
سفارش به میانه روی

)نامه دیگری به زیاد در سال 36 هجری(

ای زیاد! از ارساف بپرهیز، و میانه روی را برگزین، از امروز به فكر 

فردا باش، و از اموال دنیا به اندازه كفاف خویش نگهدار، و زیادی 

را برای روز نیازمندیت در آخرت پیش فرست. آیا امیدداری خداوند 

پاداش فروتنان را به تو بدهد در حالی كه از متكرّبان باشی؟ و آیا 

ناز و  را دریابی در حالی كه در  انفاق كنندگان  طمع داری ثواب 

نعمت قرار داری؟ و تهیدستان و بیوه زنان را از آن نعمتها محروم 

نزد خدا ذخیره  و  فرستاده  پیش  آنچه  به  انسان،  می  كنی؟. هامنا 

ساخته، پاداش داده خواهد شد.با درود. 

  نامه 22  
سفارش به آخرت گرایی

  نامه به ابن عبّاس فرماندار برصه در سال 36 هجری كه گفت پس از سخنان پیامرب(

هیچ سخنی را هامنند این نامه سودمند نیافتم.(

به  می  شود  گاهی خشنود  انسان  هامنا  درود!  و  خدا  یاد  از  پس 

چیزی كه هرگز از دستش منی رود، و ناراحت می  شود برای از دست 

دادن چیزی كه هرگز به آن نخواهد رسید. ابن عبّاس! خوشحالی 

تو  اندوه  و  است،  مفید  تو  برای  در آخرت  كه  باشد  از چیزی  تو 

برای از دست دادن چیزی از آخرت باشد، آنچه از دنیا به دست 

می  دهی  دست  از  دنیا  در  آنچه  نسازد،  خشنود  را  تو  می  آوری 

از  پس  دنیای  به  را  خویش  هّمت  و  مخور،  تأّسف  كنان   زاری 
مرگ واگذار. 
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  نامه 23  
وصیّت آخر امام  اندکی پیش از مرگ

)وصیت امام در لحظه های شهادت در ماه رمضان سال 40 هجری(

  سفارش من به شام، آن كه، به خدا رشك نورزید، و سّنت محمد
را تباه نكنید. این دو ستون دین را بر پا دارید، و این دو چراغ را 

روشن نگهدارید، آنگاه سزاوار هیچ رسزنشی نخواهید بود. 
من دیروز همراهتان بودم و امروز مایه عربت شام می  باشم، و فردا 
از شام جدا می  گردم، اگر ماندم خود اختیار خون خویش را دارم، و 
اگر مبیرم، مرگ وعده گاه من است، اگر عفو كنم، برای من نزدیك 
شدن به خدا، و برای شام نیكی و حسنه است، پس عفو كنید، »آیا 

دوست ندارید خدا شام را بیامرزد؟.« 

از آن  به خدا سوگند! همراه مرگ چیزی به من روی نیاورده كه 
چونان  من  بلكه  بدانم،  زشت  را  آن  نشانه های  و  نباشم،  خشنود 
جوینده آب در شب كه ناگهان آن را بیابد، یا كسی كه گمشده خود 

را پیدا كند، از مرگ خرسندم : »و آنچه نزد خداست برای نیكان بهرت است.« 
را  آن  تازه  مطالب  برخی  كه جهت  گذشت  خطبه ها  در  كلامت  این  )شبیه  می  گویم: 

آوردیم.(

  نامه 24  
 وصیّت نسبت به اموال شخصیش 

و سفارش به اعتدال در مرصف بیت املال

)پس از بازگشت از جنگ صّفین، این وصیت نامه اقتصادی را در 20 جامدی االّول سال 

37 هجری نوشت.(

امیرمؤمنان،  ابیطالب،  بن  علی  خدا  بنده  كه  است  دستوری  این 
است،  داده  خدا،  خشنودی  برای  خود،  شخصی  اموال  به  نسبت 
گرداند.  اش  آسوده  و  آورد،  در  بهشتش  به  آن  با  خداوند  تا 
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)قسمتی از این نامه است؛( هامنا، رسپرستی این اموال بر عهده فرزندم 

حسن بن علی است، آن گونه كه رواست از آن مرصف مناید و از 

آن انفاق كند. اگر برای حسن حادثه ای رخ داد و حسین زنده بود، 

او را تداوم  از برادرش بر عهده گیرد و كار  رسپرستی آن را، پس 

بخشد. پرسان فاطمه از این اموال به هامن مقدار سهم دارند كه 

دیگر پرسان علی خواهند داشت. من رسپرستی اموامل را به پرسان 

  فاطمه واگذاردم، تا خشنودی خدا، و نزدیك شدن به رسول اللّه 

  پیامرب  خویشاوندی  پیوند  احرتام  و  او،  حرمت  بزرگداشت  و 

رشط  اوست  دست  در  اموال  این  كه  كسی  با  و  آورم.  فراهم  را 

می  كنم كه اصل مال را حفظ كرده تنها از میوه و درآمدش بخورند 

و انفاق كنند، و هرگز نهال های درخت خرما را نفروشند، تا همه 

این رسزمین یك پارچه به گونه ای زیر درختان خرما قرار گیرد كه 

راه یافنت در آن دشوار باشد. و زنان غیرعقدی من كه با آنها بودم و 

صاحب فرزند یا حامله می  باشند ، پس از تولّد فرزند، فرزند خود را 

برگیردكه بهره او باشد، و اگر فرزندش مبیرد، مادر آزاد است، و كنیز 

بودن از او برداشته شده، و آزادی خویش را باز یابد. 

)»َوِدیرَّة« به معنی نهاِل خرما، و جمع آن »َوِدّی« بر وزن »علّی« می  باشد،و جمله امام 

نسبت به درختان»حتّی تشكل ارضها غراًسا« از فصیحرتین سخنان است، یعنی زمین پر 

درخت شود كه چیزی جز درختان به چشم نیاید.( 

  نامه 25  
 اخالق اجتامعی کارگزاران اقتصادی 

و روش جمع آوری بیت املال

)دستورالعمل امام  به مأموران جمع آوری مالیات در سال 36 هجری( 

)ما بخشی از این وصیت را آوردیم تا معلوم شود كه امام اركان حق را به پا می  داشت 
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و فرمان به عدل صادر می  كرد، در كارهای كوچك یا بزرگ، با ارزش یا بی مقدار.( 

با ترس از خدایی كه یكتاست و همتایی ندارد حركت كن. در رس 

راه هیچ مسلامنی را نرتسان، یا با زور از زمین او نگذر، و افزونرت از 

حقوق الهی از او مگیر. هرگاه به آبادی رسیدی، در كنار آب فرود 

آی، و وارد خانه كسی مشو، سپس با آرامش و وقار به سوی آنان 

حركت كن، تا در میانشان قرار گیری؛ به آنها سالم كن، و در سالم و 

تعارف و مهربانی كوتاهی نكن. سپس می  گویی: »ای بندگان خدا! 

مرا ولی خدا و جانشین او به سوی شام فرستاده، تا حّق خدا را كه 

در اموال شامست تحویل گیرم، آیا در اموال شام حّقی است كه 

به مناینده او بپردازید؟.« اگر كسی گفت: نه، دیگر به او مراجعه 

نكن، و اگر كسی پاسخ داد: آری، همراهش برو، بدون آن كه او را 

برتسانی، یا تهدید كنی، یا به كار مشكلی وادار سازی، هرچه از طال 

و نقره به تو رساند بردار، و اگر دارای گوسفند یا شرت بود، بدون 

اجازه اش داخل مشو، كه اكرث اموال از آن اوست. آنگاه كه داخل 

شدی مانند اشخاص سلطه گر، و سختگیر رفتار نكن، حیوانی را رَم 

مده، و هراسان مكن، و دامدار را مرنجان. حیوانات را به دو دسته 

از  كند، پس  انتخاب  اجازه ده كه خود  را  تقسیم كن و صاحبش 

به دو دسته تقسیم كن  را  باقیامنده  اعرتاض نكن، سپس  انتخاب 

و صاحبش را اجازه ده كه خود انتخاب كند و بر انتخاب او خرده 

مگیر، به همین گونه رفتار كن تا باقیامنده، حّق خداوند باشد. اگر 

دامدار از این تقسیم و انتخاب پشیامن است، و از تو درخواست 

گزینش دوباره دارد، همراهی كن، پس حیوانات را درهم كن، و به 

دو دسته تقسیم منا، هامنند آغاز كار، تا حّق خدا را از آن برگیری. 

و در تحویل گرفنت حیوانات، حیوان پیر و دست و پا شكسته، بیامر 
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و  نداری،  اطمینان  به فردی كه  و  نپذیر،  به عنوان زكات  را  و معیوب 
پیشوای  به  را  آن  تا  مسپار،  نیست،  دلسوز  مسلمین  اموال  به  نسبت 
مسلمین برساند و او در میان آنها تقسیم گرداند. در رساندن حیوانات، 
نه  امین و حافظ، كه  به دست چوپانی كه خیرخواه و مهربان،  را  آن 
سختگیر باشد و نه ستمكار، نه تند براند و نه حیوانات را خسته كند، 

بسپار، 
سپس آنچه از بیت املال جمع آوری شد برای ما بفرست، تا در نیازهایی 
كه خدا اجازه فرموده مرصف كنیم. هرگاه حیوانات را به دست فردی 
امین سپردی، به او سفارش كن تا: »بین شرت و نوزادش جدایی نیفكند، 
و شیر آن را ندوشد تا به بّچه اش زیانی وارد نشود. در سوار شدن بر 
شرتان عدالت را رعایت كند، و مراعات حال شرت خسته یا زخمی را كه 
سواری دادن برای او سخت است بنامید. آنها را در رس راه به درون آب 
بربد، و از جاّده هایی كه دو طرف آن علف زار است به جاّده بی علف 
نكشاند، و هرچند گاه شرتان را مهلت دهد تا اسرتاحت كنند، و هرگاه 
به آب و علفزار رسیدند، فرصت دهد تا علف بخورند و آب بنوشند«. 
تا آنگاه كه به اذن خدا بر ما وارد شوند، فربه و رسحال، نه خسته و 
تقسیم    پیامرب  سّنت  و  قرآن،  رهنمود  اساس  بر  را  آنها  كه  كوفته، 
مناییم. عمل به دستورات یاد شده مایه بزرگی پاداش و نیز هدایت تو 

خواهد شد، ان شاءالله.

  نامه 26  
اخالق کارگزاران مالیاتی و رضورت امانتداری

)نامه به برخی از مأموران مالیات كه در سال 36 هجری برای فرماندار اصفهان مخنف 

بن سلیم فرستاده شد؛( 

او را به ترس از خدا در ارسار پنهانی و اعامل مخفی سفارش می  كنم، آنجا 
كه هیچ گواهی غیر از او، و مناینده ای جز خدا نیست، و سفارش می  كنم كه 
مبادا در ظاهر خدا را اطاعت، و در خلوت نافرمانی كند و اینكه آشكار و 
پنهانش، و گفتار و كردارش در تضاد نباشد، امانت الهی را پرداخته، و عبادت را 
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خالصانه انجام دهد. و به او سفارش می  كنم با مردم تندخو نباشد و 
به آنها دروغ نگویدو با مردم به جهت اینكه بر آنها حكومت دارد 
بی اعتنایی نكند، چه اینكه مردم برادران دینی، و یاری دهندگان در 

استخراج حقوق الهی می  باشند.
بدان! برای تو در این زكاتی كه جمع می  كنی سهمی معین، و حّقی 
روشن است، و رشیكانی از مستمندان و ضعیفان داری، هامنگونه 
كه ما حّق تو را می  دهیم، تو هم باید نسبت به حقوق آنان وفادار 
باشی، اگر چنین نكنی در روز رستاخیز بیش از همه دشمن داری، 
و وای بر كسی كه در پیشگاه خدا، فقرا و مساكین، و درخواست 
كنندگان و آنان كه از حّقشان محرومند، و بدهكاران و ورشكستگان 

و در راه ماندگان، دشمن او باشند و از او شكایت كنند. 
كسی كه امانت الهی را خوار شامرد، و دست به خیانت آلوده كند، 
خود و دین خود را پاك نساخته، و درهای خواری را در دنیا به روی 
بود و هامنا  قیامت خوارتر و رسواتر خواهد  خود گشوده، و در 
بزرگرتین خیانت! خیانت به ملّت، و رسواترین دغلكاری، دغلبازی 

با امامان است، با درود. 

  نامه 27  
 اخالق مدیران، پرهیزکاران و دنیای حالل 

و هشدار از خطر منافقین
)نامه به فرماندار مرص، محمد بن ابی بكر، هنگامی كه او را در آغاز سال 37 هجری 

به سوی مرص فرستاد.( 

خندان  و  رو  گشاده  باش،  مهربان  و  نرمخو  باش،  فروتن  مردم  با 
به  مردم،  به  شدن  خیره  و  نگاه  نیم  در  و  نگاه هایت،  در  باش. 
و  نكنند،  طمع  تو  ستمكاری  در  بزرگان  تا  كن،  رفتار  تساوی 
ناتوانها در عدالت تو مأیوس نگردند، زیرا خداوند از شام بندگان 
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اگر  پرسید،  پنهان خواهد  و  آشكار  بزرگ،  و  اعامل كوچك  درباره 
از  اگرببخشد  و  دارید،  را  آن  از  بیش  استحقاق  شام  دهد  كیفر 

بزرگواری اوست. 
آگاه باشید! ای بندگان خدا! پرهیزكاران از دنیای زودگذر به سالمت 
گذشتند و آخرت جاودانه را گرفتند. با مردم دنیا در دنیاشان رشیك 
گشتند، اّما مردم دنیا در آخرت آنها رشكت نكردند، پرهیزكاران در 
بهرتین خانه های دنیا سكونت كردند، و بهرتین خوراكهای دنیا را 
خوردند، و هامن لّذتهایی را چشیدند كه دنیاداران چشیده بودند، 
بهره  دنیا  متكرّبان  و  كه رسكشان  گونه  آن  گرفتند  بهره  دنیا  از  و 
مند بودند. سپس از این جهان با زاد و توشه فراوان، و تجارتی پُر 
سود، به سوی آخرت شتافتند. لّذت پارسایی در ترك حرام دنیا را 
خدایند،  همسایگان  از  قیامت  روز  در  داشتند  یقین  و  چشیدند، 
جایگاهی كه هرچه درخواست كنند،داده می  شود، و هرگونه لّذتی 

در اختیارشان قرار دارد. 
ای بندگان خدا! از مرگ و نزدیك بودنش برتسید، و آمادگیهای الزم 
را برای مرگ فراهم كنید، كه مرگ جریانی بزرگ و مشكلی سنگین 
به همراه خواهد آورد، یا خیری كه پس از آن رّشی وجود نخواهد 
داشت، و یا رّشی كه هرگز نیكی با آن نخواهد بود! پس چه كسی 
از  كسی  چه  و  نزدیكرت؟  بهشت  به  بهشت،  برای  كننده  عمل   از 
عمل كننده برای آتش، به آتش نزدیكرت است؟ شام همه، شكار آماده 
كنید  فرار  اگر  و  را می  گیرد  كنید شام  توقّف  اگر  مرگ می  باشید، 
به شام می  رسد. مرگ از سایه شام به شام نزدیك تر است، نشانه 
بر پیشانی شام زده شد، دنیا پشت رس شام در حال درهم   مرگ 

پیچیده شدن است. 
پس برتسید از آتشی كه ژرفای آن زیاد و حرارتش شدید و عذابش 
وجود  آن  در  رحمت  كه  جایگاهی  در  می  شود،  وارد  نو  به  نو 
ندارد، و سخن كسی را منی شنوند، و ناراحتیها در آن پایان ندارد! 
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اگر می  توانید كه ترس از خدا را فراوان، و خوشبینی خود را به خدا 

نیكو گردانید، چنین كنید، هر دو را جمع كنید، زیرا بنده خدا خوش 

بینی او به پروردگار باید به اندازه ترسیدن او باشد، و آن كس كه 

به خدا خوش بین تر است، باید بیشرت از دیگران از كیفر الهی برتسد. 

ای محّمد بن ابی بكر! بدان كه من تو را رسپرست بزرگرتین لشكرم 

یعنی لشكر مرص، قرار دادم. بر تو سزاوار است كه با خواسته های 

دل مخالفت كرده، و از دین خود دفاع كنی، هرچند ساعتی از عمر 

به خشم  نگهداشنت مردم  راضی  در  را  باشد. خدا  منانده  باقی  تو 

اّما هیچ چیز  نیاور، زیرا خشنودی خدا جایگزین هر چیزی بوده 

جایگزین خشنودی خدا منی شود. 

مناز را در وقت خودش به جای آر، نه اینكه در بیكاری زودتر از 

وقتش بخوانی، و به هنگام درگیری و كار آن را تأخیر بیاندازی، و 

بدان كه متام كردار خوبت در گرو مناز است. 

هیچگاه  گمراهی،  زمامدار  و  هدایتگر،  امام  نامه:(  این  از  )قسمتی 

مساوی نخواهند بود، چنانكه دوستان پیامرب  و دشمنانش برابر 

نیستند. پیامرب اسالم  به من فرمود: »بر اّمت اسالم، نه از مؤمن و نه از 

مرشك هراسی ندارم، زیرا مؤمن را ایامنش بازداشته، و مرشك را خداوند به جهت رشك 

او نابود می  سازد، من بر شام از هر منافقی می  ترسم كه درونی دو چهره و زبانی عاملانه 

دارد، گفتارش دلپسند و رفتارش زشت و ناپسند است.«
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  نامه 28  
افشای ادعاهای دروغین معاویه و بیان فضایل بنی هاشم

)جواب نامه معاویه، كه یكی از نیكوترین نامه های امام  است كه پس از جنگ 

َجَمل در سال 36 هجری نوشته شد.(

پس از یاد خدا و درود! نامه شام رسید، كه در آن نوشتید، خداوند 
محمد  را برای دینش برگزید و با یارانش او را تأیید کرد راستی 
تو  است!  كرده  آشكار  ما  بر  تو  از  شگفتی  چیزهای  چه  روزگار 
می  خواهی ما را از آنچه خداوند به ما عنایت فرمود، آگاه كنی و 
از نعمت وجود پیامرب با خربمان سازی؟ داستان تو داستان كسی 
یا استاد خود  را مانَد كه خرما به رسزمین پُر خرمای »َهَجر« برد 
را به مسابقه دعوت كند!، و پنداشتی كه برترین انسانها در اسالم 
اگر  كه  ای  آورده  یاد  را  چیزی  است؟  شخص  فالن  و  كس،  فالن 
اثبات شود هیچ ارتباطی به تو ندارد، و اگر دروغ هم باشد به تو 
مربوط منی شود، تو را با انسانهای برتر و غیر برتر، سیاستمدار و 
غیرسیاستمدار چه كار؟ اسیراِن آزاد شده و فرزندانشان را چه رسد 
به تشخیص امتیازات میان مهاجران نخستین، و ترتیب درجات، و 
شناسایی منزلت و مقام آنان! هرگز! خود را در چیزی قرار می  دهی 
كه از آن بیگانه ای. حال كار به اینجا كشید كه محكوم، حاكم باشد؟ 
ای مرد! چرا بر رس جایت منی نشینی؟ و كوتاهی كردن هایت را به یاد 
منی آوری؟ و به منزلت عقب مانده ات، باز منی گردی؟ برتری ضعیفان، 
و پیروزی پیروزمندان در اسالم با تو چه ارتباطی دارد؟ تو همواره در 
بیاباِن گمراهی رسگردان، و از راه راست روی گردانی!. »آنچه می  گویم 
برای آگاهی دادن تو نیست، بلكه برای یادآوری نعمتهای خدا می  گویم.« آیا منی بینی 

جمعی از مهاجر و انصار در راه خدا به شهادت رسیدند و هر كدام 
دارای فضیلتی بودند؟ اّما آنگاه كه شهید ما »حمزه« رشبت شهادت 
نوشید، او را سیدالشهداء خواندند، و پیامرب  در مناز بر پیكر او 
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كه  گروهی  منی بینی  آیا  گفت؟  تكبیر  هفتاد  تكبیر،  پنج  جای  به 
اّما چون  دستشان در جهاد قطع شد، و هركدام فضیلتی داشتند، 
طیارش  گردید،  قطع  دستش  و  شد  وارد  رضبتی  ما  از  یكی  بر 
اگر  و  می  كند!  پرواز  بهشت  آسامن  در  دوبال  با  كه  خواندند؟ 
را  فراوانی  فضایل  بستاید،  را  خود  مرد  كه  منی فرمود  نهی  خدا 
و گوش های  را شناخته،  آن  آگاه مؤمنان  دلهای  بر می  شمردم،كه 

شنوندگان با آن آشناست. 
معاویه! دست از این اّدعاها بردار، كه تیرت به خطا رفته است. 
هامنا ما، دست پرورده و ساخته پروردگار خویشیم، و مردم تربیت 
شدگان و پرورده های مایند. اینكه با شام طرح خویشاوندی ریختم، 
ما از طایفه شام همرس گرفتیم، و شام از طایفه ما همرس انتخاب 
كردید، و برابر با شام رفتار كردیم، عزّت گذشته، و فضیلت پیشین 

را از ما باز منی دارد. 
شام چگونه با ما برابرید كه پیامرب  از ماست، و دروغگوی رسوا از 
شام؛ حمزه شیر خدا )اسد اللّه( از ماست،و ابوسفیان، )اسد االحالف( 
از شام، دو سید جوانان اهل بهشت از ما، و كودكان در آتش افكنده 
شده از شام، و بهرتین زنان جهان از ما، و زِن هیزم كش دوزخیان 

از شام، از ما این همه فضیلتها، و از شام آن همه رسوایی هاست. 
اسالِم ما را همه شنیده، و رشافت ما را همه دیده اند، و كتاب خدا 
نرسیده، كه خدای سبحان  ما  به  را كه  آنچه  آورد  فراهم  ما  برای 
فرمود: »خویشاوندان، بعضی سزاوارترند بر بعض دیگر در كتاب خدا«. و خدای 
سبحان فرمود: »شایسته ترین مردم به ابراهیم، كسانی هستند كه از او پیروی دارند، 
و این پیامرب و آنان كه ایامن آوردند و خدا، ولّی مؤمنان است.« پس ما یك بار به 

خاطر خویشاوندی با پیامرب ، و بار دیگر به خاطر اطاعت از 
خدا، به خالفت سزاوارتریم، 

اختالف  و  گفتگو  انصار  با  سقیفه  روز  در  مهاجرین  كه  آنگاه  و 
داشتند، تنها با ذكر خویشاوندی با پیامرب  بر آنان پیروز گردیدند، 
اگر  و  شام،  با  نه  ماست  با  حق  پس  است  برتری  دلیل  این  اگر 
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دلیل دیگری داشتند، اّدعای انصار به جای خود باقی است. معاویه، 

آنها  همه  بر  و  ام؟  ورزیده  حسد  خلفا  متام  بر  كه  می  پنداری  تو 

تو  از  كه  نرفته  تو  بر  جنایتی  باشد،  شده  چنین  اگر  ام؟  شوریده 

عذرخواهی كنم. 

»و آن شكوه هایی است كه ننگ آن دامنگیر تو نیست.« 

و گفته ای كه مرا چونان شرت مهار كرده به سوی بیعت می  كشاندند. 

سوگند به خدا! خواستی نكوهش كنی، اّما ستودی، خواستی رسوا 

سازی كه خود را رسوا كرده ای، مسلامن را چه باك كه مظلوم واقع 

شود، مادام كه در دین خود تردید نداشته، و در یقین خود شك 

نكند، این دلیل را آورده ام، حتّی برای غیر تو كه پند گیرند، و آن را 

كوتاه آوردم، به مقداری كه از خاطرم گذشت. 

از  باید پاسخ دهی كه  یاد آوردی، تو  با عثامن به  سپس، كاِر مرا 

با  اش  دشمنی  ما  از  یك  كدام  راستی  می  باشی!  او  خویشاوندان 

عثامن بیشرت بود و راه را برای كُشندگانش فراهم آورد؟ آن كس كه 

به او یاری رساند، و از او خواست به جایش بنشیند، و به كار مردم 

رسد، یا آن كه از او یاری خواست و دریغ كرد؟ و به انتظار نشست 

تا مرگش فرا رسد؟، 

شام  میان  در  را  جنگ  از  بازدارندگان  »خداوند  سوگند!  خدا  به  هرگز،  نه، 

لحظه های  جز  و  می  خوانند،  خویش  سوی  به  را  خود  برادران  كه  آنان  و  می  شناسد، 

بدعتهای  مورد  در  كه  ندارم  اّدعا  من  منی شوند«.  حارض  نربد  در  كوتاهی 

عثامن، بر او عیب منی گرفتم، نكوهش می  كردم و از آن عذر خواه 

بسیارند كسانی كه  اوست،  ارشاد و هدایت  گناه من  اگر  نیستم، 

مالمت شوند و بی گناهند. 

»و بسیارند ناصحانی كه در پند و اندرز دادن مورد تهمت قرار گیرند.« 
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»من قصدی جز اصالح تا نهایت توانایی خود ندارم، و موفّقیت من 
تنها به لطف خداست، و توفیقات را جز از خدا منی خواهم، بر او 
توكّل می  كنم و به سوی او باز می  گردم.« نوشته ای كه نزد تو برای 
من و یاران من چیزی جز شمشیر نیست! در اوج گریه انسان را به 
خنده وا می  داری! فرزندان عبداملطلب را در كجا دیدی كه پشت 

به دشمن كنند؟ و از شمشیر بهراسند؟ 
پس »كمی صرب كن تا َحَمل )هامورِد تو( به میدان آید.« 

آن را كه می  جویی به زودی تو را پیدا خواهد كرد، و آنچه را كه از 
آن می  گریزی در نزدیكی خود خواهی یافت، و من در میان سپاهی 
بزرگ، از مهاجران و انصار و تابعان، به رسعت به سوی تو خواهم 
آمد، لشكریانی كه جمعشان به هم فرشده، و به هنگام حركت، 
غبارشان آسامن را تیره و تار می  كند. كسانی كه لباس شهادت بر 
تن، و مالقات دوست داشتنی آنان مالقات با پروردگار است، همراه 
آنان فرزندانی از دالوران بَدر، و شمشیرهای هاشمیان می  آیند كه 
خوب می دانی لبه تیِز آن بر پیكر برادر و دایی و جّد و خاندانت 

چه كرد، »و آن عذاب از ستمگران چندان دور نیست.«

  نامه 29  
هشدار به مردم برصه

را  برصه  در  توطئه  قصد  معاویه  كه  آنگاه  هجری   38 سال  در  برصه،  مردم  به  )نامه 

داشت.(

این  با  آگاهید.  من  با  آشكارا  دشمنی  و  شكسنت،  پیامن  از  شام 
برداشتم،  فراریان  از  شمشیر  و  كردم،  عفو  را  شام  جرم  همه 
پوشیدم.  چشم  شام  گناه  از  و  پذیرفتم،  را  كنندگان  استقبال  و 
را  شام  نابخردانه،  اندیشه های  ناروا،و  كارهای  اكنون  هم  اگر 
در  پا  و  آماده،  من  سپاه  بكشاند،  من  با  دشمنی  و  مخالفت  به 
ركابند. و اگر مرا به حركت دوباره مجبور كنید، حمله ای بر شام 
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به  اینكه  با  باشد،  كوچك  بسیار  آن  برابر  در  َجَمل  جنگ  كه  دارم  روا 
را  شام  كنندگان  نصیحت  حّق  و  آگاهم،  فرمانربدارانتان  ارزشهای 
می  شناسم، و هرگز به جای شخص متّهمی، انسان نیكوكاری را نخواهم 

گرفت، و هرگز پیامن وفاداران را نخواهم شكست. 

  نامه 30  
پند و هشدار به معاویه

)نامه دیگری به معاویه(

نسبت به آنچه در اختیار داری از خدا برتس، و در حقوق الهی كه بر تو 
واجب است اندیشه كن، و به شناخت چیزی هّمت كن كه در ناآگاهی 
آن معذور نخواهی بود. هامنا اطاعت خدا، نشانه های آشكار، و راه های 
روشن و راهی میانه و همیشه گشوده، و پایانی دلپسند دارد كه زیركان 
به آن راه یابند، و فاسدان از آن به انحراف روند. كسی كه از دین رسباز 
زند، از حق روی گردان شده، و در وادی حیرت رسگردان خواهد گشت، 
نازل می  كند.  او  بر  را  او گرفته، و بالهایش  از  را  كه خدا نعمت خود 
معاویه! اینك به خود آی، و به خود بپرداز! زیرا خداوند راه و رسانجام 
امور تو را روشن كرده است، اّما تو همچنان به سوی زیانكاری، و جایگاه 
كفر ورزی، حركت می  كنی. خواسته های دل، تو را به بدیها كشانده و در 
پرتگاه گمراهی قرار داده است، و تو را در هالكت انداخته و راه های 

نجات را برروی تو بسته است.

  نامه 31  
خودسازی، تربیت فرزند، شناخت دنیا پرستان و...

)نامه به فرزندش امام حسن در سال 38 هجری، وقتی از جنگ صّفین باز می گشت و 

به رسزمین »حارضین« رسیده بود.(

پشت  را  زندگی  ــان،  زم گذشِت  به  ــده  دارن اعــرتاف  فانی،  پــدری  از 
کنندۀ  مذمرَّت  و  ــدارد  ن ای  ــاره  چ دنیا  شدن  سپری  در  که  نهاده  رس 
به  فــردا.  کنندۀ  کوچ  و  گذشتگان،  جایگاه  در  گزیده  مسکن  دنیا، 
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روندۀ  آید،  منی  دست  به  که  است  چیزی  به  امیدوار  که  فرزندی 
در  ها،  بیامری  دنیا هدف  در  شود،  می  ختم  نیستی  به  که  راهی 
دنیای  دنیا، سوداکنندۀ  تیررس مصائب، گرفتار  و در  گرو روزگار، 
فریبکار، وام دار نابودی ها، اسیر مرگ، هم سوگند رنج ها، هم نشین 
و جانشین  ها،  افتادۀ خواهش  در  به خاک  ها،  بال  آماج  ها،  اندوه 

گذشتگان است. 
از ستایش پروردگار، هامنا گذشت عمر، و چیرگی روزگار، و  پس 
روی آوردن آخرت، مرا از یاد غیر خودم باز داشته و متام توّجه مرا 
به آخرت کشانده است، که به خویشنت فکر می کنم و از غیر خودم 
روی گردان شدم، که نظرم را از دیگران گرفت، و از پیروی خواهش 
ها باز گرداند، و حقیقت کار مرا منایاند، و مرا به راهی کشاند که 
شوخی برمنی دارد، و به حقیقتی رساند که دروغی در آن راه ندارد. 
و تـو را دیـدم كه پاره تن مـن، بلكه همه جـان منی، آنگـونه كه 

اگر آسیبی بـه تو رسد به من رسیده است، و اگر مرگ به رساغ تو 
آید، زندگی مرا گرفته است. پس، كار تو را كار خود شمردم، و نامه 
ای برای تو نوشتم، تا تو را در سختیهای زندگی رهنمون باشد، حال، 

من زنده باشم یا نباشم. 
پرسم! هامنا تو را به ترس از خدا سفارش می  كنم كه پیوسته در 
فرمان او باشی، و دلت را با یـاد خـدا زنده كنی، و بـه ریسـامن او 
چنـگ زنی، چـه وسـیله ای مطمئنتـر از رابطه تو با خداست، اگر 

رس رشته آن را در دست گیری؟. 
بی  بــا  را  نفس  هـــوای  ــن،  ك زنـــده  نیكو  ـــدرز  ان بــا  را  ــت  دل
و  كــن،  نیرومند  یقین  با  را  جــان  مبــیــران،  ــرام  ح به  اعتنایی 
به  كــن.  آرام  مــرگ  یــاد  با  و  بخش،  روشنایی  حكمت  نــور  با 
دنیا  ناگوار  تحّوالت  بررسی  با  و  گیر،  ــرتاف  اع او  از  نابودی 
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به او آگاهی بخش، و از دگرگونی روزگار، و زشتیهای گردش شب 
و روز او را برتسان. تاریِخ گذشتگان را بر او بنام، و آنچه كه بر رس 
پیشینیان آمده است به یادش آور. در دیار و آثـاِر ویـراِن رفتگان، 
گـردش كن و بیندیش كـه آنها چه كـردند؟ از كجا كـوچ كرده، و 
در كجا فرود آمدند؟ از جمع دوستان جدا شده و به دیار غربت 
پس  آنانی!.  از  یكی  تو هم  كه  زمانی منی گذرد  گویا  كردند،  سفر 
جایگاِه آینده را آباد كن، آخرت را به دنیا مفروش و آنچه منی دانی 
مگو، و آنچه بر تو الزم نیسـت بـر زبـان نیـاور، و در جـاّده ای كه 
هنگاِم  به  خودداری  زیرا  مگذار،  قدم  می  تـرسی،  آن  گمـراهی  از 
رسگردانی و گمراهی، بهرت از سقوِط در تباهی هاست. به نیكیها امر 
كن و خود نیكوكار باش، و با دست و زبان بدیها را انكار كن، و 
بكوش تا از بدكاران دور باشی، و در راه خدا آن گونه كه شایسته 
است تالش كن، و هرگز رسزنش مالمتگران تو را از تالش در راه خدا 
باز ندارد. برای حق، در مشكالت و سختیها شنا كن، شناخت خود 
را در دین به كامل رسان، خود را برای استقامت در برابر مشكالت 
عادت ده، كه شكیبایی در راه حق عادتی پسندیده است. در متام 
كارها خود را به خدا واگذار، كه به پناهگاه مطمنئ و نیرومندی 

رسیده ای. 
در دعا با اخالص پروردگارت را بخوان،كه بخشیدن و محروم كردن 
داشته  نیكی  خیرو  درخواست  از خدا  فراوان  و  اوست،  به دست 
باش. وصیت مرا به درستی دریاب، و به سادگی از آن نگذر، زیرا 
بهرتین سخن آن است كه سودمند باشد. بدان! علمی كه سودمند 
یادگیری  سزاوار  كه  دانشی  و  داشت،  نخواهد  ای  فایده  نباشد، 

نیست سودی ندارد. 
پرسم! هنگامی كه دیدم سالیانی از من گذشت، و توانایی، رو به كاستی رفت، 
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به نوشنت وصیت برای تو شتاب كردم، و ارزشهای اخالقی را برای 
تو بر شمردم. پیش از آن كه اَجل فرا رسد، و رازهای درونم را به 
تو منتقل نكرده باشم، و در نظرم كاهشی پدیـد آیـد، چنـان كه 
در جسمـم پدیـد آمـد، و پیش از آن كـه خواهشهـا و دگرگونیهـای 
دنیـا به تـو هجوم آورنـد، و پذیرش و اطاعت مشكل گـردد، زیـرا 
هـر  پذیرش  آمـاده  نشـده،  كـاشته  زمیـن  چونـان  نوجـوان  قـلب 
بَذری است كه در آن پاشیده شود. پس، در تربیت تو شتاب كردم، 
پیش از آن كه دل تو سخت شود، و عقل تو به چیز دیگری مشغول 
زحمت  تجربه،  صاحبان  كه  بروی  كارهایی  استقبال  به  تا  گردد، 
آزمون آن را كشیده اند، و تو را از تالش و یافنت بی نیاز ساخته اند، و 
آنچه از تجربیات آنها نصیب ما شد، به تو هم رسیده، و برخی از 

تجربیاتی كه بر ما پنهان مانده بود برای شام روشن گردد. 
پرسم! درست است كه من به اندازه پیشینیان ُعمر نكرده ام، اّما در 
كردار آنها نظر افكندم، و در اخبارشان اندیشیدم، و در آثارشان سیر 
كردم، تا آنجا كه گویا یكی از آنان شده ام، بلكه با مطالعه تاریخ 
با آنان بوده ام، پس قسمتهای  تا پایان عمرشان  اّول  از  آنان، گویا 
روشن و شیرین زندگی آنان را از دوران تیرگی شناختم، و زندگانی 
از هر  كردم، سپس،  زیانبارش شناسایی  دوران  با  را  آنان  سودمند 
چیزی مهم و ارزشمند آن را، و از هر حادثه ای، زیبا و شیرین آن 
آن  پس،  كردم،  دور  را  آنان  ناشناخته های  و  برگزیدم،  تو  برای  را 
گونه كه پدری مهربان نیكی ها را برای فرزندش می  پسندد، من نیز 
بر آن شدم تو را با خوبیها تربیت كنم، زیرا، در آغاز زندگی قرار 
داری، تازه به روزگار روی آورده ای، نیتی سامل و روحی با صفاداری. 
پس در آغاز تربیت، تصمیم گرفتم تا كتاب خدای توانا و بزرگ را 
همراه با تفسیر آیات، به تو بیاموزم، و رشیعت اسالم و احكام آن 
را از حالل و حرام، به تو تعلیم دهم و به چیز دیگری نپردازم. اّما 
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اختالف  دچار  را  مردم  كه  هوایی  و  رأی  مبادا  كه  ترسیدم  آن  از 
آورد،  هجوم  نیز  تو  به  ساخت،  ناك  شبهه  آنان  بر  را  كار  و  كرد، 
گرچه آگاه كردن تو را نسبت به این امور خوش نداشتم، اّما آگاه 
شدن و استوار ماندنت را ترجیح دادم، تا تسلیم هالكتهای اجتامعی 
نگردی، و امیدوارم خداوند تو را در رستگاری پیروز گرداند، و به 
راه راست هدایت فرماید. بنابراین، وصیت خود را برای تو اینگونه 

تنظیم كرده ام. 
از به كارگیری وصیتم دوست دارم، ترس  پرسم! بدان آنچه بیشرت 
پدرانـت، و  كـه  پیمودن راهی است  انجام واجبات، و  و  از خدا، 
صالحـان خاندانت پیموده اند. زیـرا آنـان، آن گونـه كه تو در امور 
خویشنت نظر می  كنی در امور خویش نظر داشتند. و هامنگونه كه 
تو درباره خویشنت می  اندیشی، نسبت به خودشان می  اندیشیدند، 
انتخاب كنند، و بر  و تالش آنان در این بود كه آنچه را شناختند 
پذیرفنت  از  تـو  نفس  اگـر  و  گرداننـد،  روی  ندارند  تكلیف  آنچه 
رسبـاز زنـد و خواهد چنـان كه آنـان دانستند بداند، پس تالش كن 
تا درخواستهای تو از روی درك و آگاهی باشد، نه آن كه به ُشبُهات 
روی آوری و از دشمنیها كمك گیری. و قبل از پیمودن راه پاكان، از 
خداوند یاری بجوی، و در راه او با اشتیاق عمل كن تا پیروز شوی، 
و از هر كاری كه تو را به شّك و تردید اندازد، یا تسلیم گمراهی 

كند بپرهیز. 
و چون یقین كردی و دلت روشن و فروتن شد، و اندیشه ات گرد 
پس،  گشت،  متمركز  چیز  یك  به  ات  اراده  و  گردید،  كامل  و  آمد 
در  اگر  می  كـنم،  تفسیر  تـو  بـرای  كـه  آنـچه  در  كـن  اندیشه 
ایـن راه آنچه را دوست می  داری فراهم نشد، و آسودگی فكر و 
نیسـتی می  پیمـایی،  ایـمن  كـه  را  راهی  كه  بدان  نیافتی،  اندیشه 
و در تـاریكی ره می  سپـاری، زیـرا طالـب دین نه اشتباه می   كند، 
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در چنین حالتی خودداری  كه  است،  تردید و رسگردانی  در  نه  و 
بهرت است. 

پرسم! در وصیت من درست بیندیش، بدان كه در اختیار دارنده 
مرگ هامن است كه زندگی در دست او، و پدید آورنده موجودات 
زنده  نابودكننده هامن است كه دوباره  و  است، همو می  میراند، 
دنیا  كه  بدان  می  دهد.  نیز  شفا  می  كند  بیامر  كه  آن  و  می  كند، 
است،  برقرار  است  خواسته  خدا  كه  گونه  آن  و  نیست،  جاودانه 
از عطا كردن نعمتها، و انواع آزمایشها، و پاداش دادن در معاد، و 
یا آنچه را كه او خواسته است و تو منی دانی. اگر درباره جهان و 
تحّوالت روزگار، مشكلی برای تو پدید آمد، آن را به عدم آگاهی 
ناآگاهی متولّد شدی و سپس علوم را  با  ابتدا  ارتباط ده، زیرا تو 
فرا گرفتی، و چه بسیار است آنچه را كه منی دانی و خدا می  داند، 
كه اندیشه ات رسگردان، و بینش تو در آن راه ندارد، سپس آنها را 
می  شناسی. پس، به قدرتی پناه بر كه تو را آفریده، روزی داده، و 
اعتدال در اندام تو آورده است. بندگی تو فقط برای او باشد، و تنها 

اشتیاق او را داشته باش،و تنها از او برتس. 
بدان پرسم! هیچ كس چون رسول خدا  از خدا آگاهی نداده 
است،رهربی او را پذیرا باش،و برای رستگاری، راهنامیی او را بپذیر. 
هامنا، من از هیچ اندرزی برای تو كوتاهی نكردم، و تو هر قدر 
بیندیشی، هامنند  اصالح خویش  به  و  كنی،  برای خودت كوشش 

پدرت منی توانی باشی. 
تو  سوی  به  نیز  او  پیامربان  داشت،  رشیكی  خدا  اگر  بدان  پرسم! 
می  آمدند، و آثار قدرتش را می  دیدی، و كردار و صفاتش را می  شناختی، 
اّما خدا، خدایی است یگانه، هامنگونه كه خود توصیف كرد، هیچكس 
و همواره  نیست،  نابود شدنی  ندارد،  نزاعی  او  داری  مملكت  در 
بوده است. اّوِل هر چیزی است كه آغاز ندارد، و آخر هر چیزی كه 
پایان نخواهد داشت، برتر از آن است كه قدرِت پروردگاری او را فكر 
و اندیشه درك كند. حال كه این حقیقت را دریافتی، در عمل بكوش 
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آن چنان كه هامنند تو سزاوار است بكوشد، كه منزلت آن اندك، و 
توانایی اش ضعیف، و ناتوانی اش بسیار، و اطاعت خدا را مشتاق، 
و از عذابش ترسان، و از خشم او گریزان است، زیرا خدا تو را جز 

به نیكوكاری فرمان نداده، و جز از زشتی ها نهی نفرموده است. 
ای پرسم! من تو را از دنیا و تحّوالت گوناگونش، و نابودی و دست 
انسانها  برای  آنچه  و  آخرت  از  و  كردم،  آگاه  گردیدنش  به دست 
در آنجا فراهم است اطاّلع دادم، و برای هر دو مثالها زدم، تا پند 

پذیری، و راه و رسم زندگی بیاموزی. 
هامنا داستان آن كس كه دنیا را آزمود، چونان مسافرانی است كه 
اقامت دارند و قصد كوچ  در رس منزلی بی آب و علف و دشوار 
كردن به رسزمینی را دارند كه در آنجا آسایش و رفاه فراهم است. 
پس، مشكالت راه را تحّمل می  كنند و جدایی دوستان را می  پذیرند 
تا  قبول می  كنند،  و دل  با جان  را  غذا  ناگواری  و  و سختی سفر، 
به جایگاه وسیع و منزلگاه امن، با آرامش قدم بگذارند و از متام 
سختیهای طول سفر احساس ناراحتی ندارند، و هزینه های مرصف 
شده را غرامت منی شامرند و هیچ چیز برای آنان دوست داشتنی 

نیست جز آن كه به منزل امن، و محل آرامش برسند. 
اّما داستان دنیاپرستان هامنند گروهی است كه از جایگاهی پر از 
نعمتها می  خواهند به رسزمین خشك و بی آب و علف كوچ كـنند، 
پس در نظر آنان، چیزی ناراحت كننده تر از این نیست كه از جایگاه 

خود جدا می  شوند، و ناراحتیها را باید تحّمل كنند. ای 
پرسم! نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار ده، پس آنچه را 
كه برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار، و آنچه را كه 
برای خود منی پسندی، برای دیگران مپسند؛ ستم روا مدار، آن گونه 
كه دوست نداری به تو ستم شود. نیكوكار باش، آن گونه كه دوست 
داری به تو نیكی كنند، و آنچه را كه برای دیگران زشت می داری 
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برای خود نیز زشت بشامر، و چیزی را برای مردم رضایت بده كه 
برای خود می  پسندی. آنچه منی دانی نگو، گرچه آنچه را می  دانی 
درباره  دهند،  نسبت  تو  به  نداری  دوست  را  آنچه  است؛  اندك 
دیگران مگو، بدان كه خود بزرگ بینی و غرور، مخالف راستی، و 
آفت عقل است؛ نهایت كوشش را در زندگی داشته باش، و در فكر 
هدایت  راست  راه  به  كه  آنگاه  مباش.  دیگران  برای  سازی  ذخیره 

شدی، در برابر پروردگارت از هر فروتنی خاضع تر باش. 
بدان! راهی پر مشّقت و بس طوالنی در پیش روی داری، و در این 
راه بدون كوشش بایسته، و تالش فراوان، و اندازه گیری زاد و توشه، 
و سبك كردن بار گناه، موفّق نخواهی بود. بیش از تحّمل خود بار 
مسئولیت ها را به دوش نگیر، كه سنگینی آن برای تو عذاب آور 
است. اگر مستمندی را دیدی كه توشه ات را تا قیامت می  برد و فردا 
كه به آن نیاز داری به تو باز می  گرداند، كمك او را غنیمت بشامر 
و زاد و توشه را بر دوش او بگذار، و اگر قدرت مالی داری، بیشرت 
انفاق كن و همراه او بفرست، زیرا ممكن است روزی در رستاخیز، 
در جستجوی چنین فردی باشی و او را نیابی. به هنگام بی نیازی، 
و  روز سختی  در  تا  بشامر،  غنیمت  وام خواهد،  تو  از  اگر كسی 
گردنه های  تو،  روی  پیش  در  كه  بدان  بازگرداند،  تو  به  تنگدستی 
از  بهرت  مراتب  به  سبكباران  حال  كه  دارد،  وجود  العبوری  صعب 
سنگین باران است، وآن كه كُند رود حالش بدتر از شتاب گیرنده 
بود، پس  دوزخ خواهد  یا  و  بهشت  و رسانجام حركت،  می  باشد، 
برای خویش قبل از رسیدن به آخرت وسائلی مهیا ساز، و جایگاه 
خود را پیش از آمدنت آماده كن، »زیرا پس از مرگ، عذری پذیرفته منی شود« 

و راه بازگشتی وجود ندارد. 
بدان! خدایی كه گنجهای آسامن و زمین در دست اوست، به تو اجازه 
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درخواست داده، و اجابت آن را به عهده گرفته است. تو را فرمان 
تا  كنی  رحمت  درخواست  كند،  عطا  تا  بخواهی  او  از  كه  داده 
ببخشاید، و خداوند بین تو و خودش كسی را قرار نداده تا حجاب 
و فاصله ایجاد كند، و تو را مجبور نساخته كه به شفیع و واسطه ای 
پناه بربی، و در صورت ارتكاب گناه َدِر توبه را مسدود نكرده است، 
در كیفر تو شتاب نداشته، و در توبه و بازگشت، بر تو عیب نگرفته 
برای  و  نساخته،  رسوا  توست،  سزاوار  رسوایی  كه  آنجا  در  است. 
بازگشت به خویش رشایط سنگینی مطرح نكرده است. در گناهان 
تو را به محاكمه نكشیده، و از رحمت خویش ناامیدت نكرده، بلكه 
بازگشت تو را از گناهان نیكی شمرده است. هر گناه تو را یكی، و 
هر نیكی تو را ده به حساب آورده، و راه بازگشت و توبه را به روی 
تو گشوده است. هرگاه او را بخوانی، ندایت را می  شنود، و چون با 
او راز دل گویی راز تو را می  داند. پس حاجِت خود را با او بگوی، و 
آنچه در دل داری نزد او بازگوی، غم و انـدوه خـود را در پیشگـاه 
او مطـرح كـن، تـا غمهای تـو را بـرطرف كـند و در مشكالت تو را 
یاری رساند. و از گنجینه های رحمت او چیزهایی را درخواست كن 
كه جز او كسی منی تواند عطا كند، ماننِد عمر بیشرت، تندرستی بدن، 

و گشایش در روزی. 
سپس، خداوند كلیدهای گنجینه های خود را در دست تو قرار داده 
كه به تو اجازه دعا كردن داد، پس هرگاه اراده كردی می  توانی با 
دعا، َدرهای نعمت خدا را بگشایی، تا باران رحمت الهی بر تو ببارد. 
هرگز از تأخیر اجابت دعا ناامید مباش، زیرا بخشش الهی به اندازه 
نیت است، گاه، در اجابت دعا تأخیر می  شود تا پاداش درخواست 
درخواست  گاهی  شود،  كاملرت  آرزومند  جزای  و  بیشرت  كننده 
می  كنی، اّما پاسخ داده منی شود، زیرا بهرت از آنچه خواستی به زودی 
یا در وقت مشّخص، به تو خواهد بخشید، یا به جهت اعطاء بهرت از 
آنچه خواستی، دعا به اجابت منی رسد، زیرا چه بسا، خواسته هایی 
پس  بود،  خواهد  تو  دین  هالكت  مایه  شود  داده  اگر  كه  داری 
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خواسته های تو به گونه ای باشد كه جامل و زیبایی تو را تأمین، و 
رنج و سختی را از تو دور كند، پس نه ماِل دنیا برای تو پایدار، و نه 

تو برای مال دنیا باقی خواهی ماند. 
پرسم، بدان تو برای آخرت آفریده شدی نه دنیا؛ برای رفنت از دنیا، 
نه پایدار ماندن در آن؛ برای مرگ، نه زندگی جاودانه در دنیا؛ كه 
هر لحظه ممكن است از دنیا كوچ كنی، و به آخرت در آیی و تو 
شكار مرگی هستی كه فرار كننده آن نجاتی ندارد، و هركه را بجوید 
به آن می  رسد، و رسانجام او را می  گیرد. پس، از مرگ برتس! نكند 
زمانی رساغ تو را گیرد كه در حال گناه یا در انتظار توبه كردن باشی 
و مرگ مهلت ندهد و بین تو و توبه فاصله اندازد، كه در این حال 

خود را تباه كرده ای. 
آن  سوی  به  كه  آنچه  یاد  به  و  باش،  مرگ  یاد  به  فراوان  پرسم! 
می  روی، و پس از مرگ در آن قرار می  گیری. تا هنگام مالقات با 
مرگ از هر نظر آماده باشی، نیروی خود را افزون، و كمر هّمت را 

بسته نگهدار كه ناگهان نیاید و تو را مغلوب سازد. 
آنان  حریصانه  تهاجم  و  پرستان  دنیا  فراواِن  دلبستگی  مبادا 
دنیا  حاالت  از  را  تو  خداوند  كه  چرا  كند،  مغرور  را  تو  دنیا،  به 
آگاه كرده، و دنیا نیز از وضع خود تو را خرب داده، واز زشتیهای 
سگهای  چونان  دنیاپرستان  هامنا  است.  برداشته  پرده  روزگار 
برخی  به  برخی  درشتابند،  صید  دریدن  برای  عوعوكنان،  درّنده، 
دیگر هجوم آورند، و نیرومندشان، ناتوان را می  خورد، و بزرگرتها 
پای  آنها  از  برخی  كه  هستند  شرتانی  چونان  یا  و  را.  كوچكرتها 
بسته، وبرخی دیگر در بیابان رها شده، كه راه را گم كرده و در 
آفتها،و در شن  از  پر  نامعلومی در حركتند،و در وادی  جاّده های 
چوپانی  نه  گرفتارند؛  می  گیرد  صورت  كُندی  با  حركت  كه  زاری 
شان  چراگاه  به  كه  ای  چراننده  نه  و  برسد،  كارشان  به  كه  دارند 
چراغ  از  را  دیدگانشان  و  كشاند،  كوری  راه  به  را  آنها  دنیا  بربد. 
هدایت بپوشاند، در بیراهه رسگردان، و در نعمتها غرق شده اند، 
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كه نعمتها را پروردگار خود قرار دادند. هـم دنیا آنها را به بازی گرفته، 
و هم آنها با دنیـا به بازی پرداخته، و آخرت را فراموش كرده اند. اندكی 
منزل  به  مسافران  گویا  می  شود،  برطرف  تاریكی  زودی  به  ده،  مهلت 

رسیده اند، و آن كس كه شتاب كند به كاروان خواهد رسید. 
پرسم! بدان آن كس كه مركبش شب و روز آماده است همواره در حركت 
خواهد بود، هرچند خود را ساكن پندارد، و همواره راه می  پیامید هرچند 

در جای خود ایستاده و راحت باشد. 
به یقین بدان كه تو، به همه آرزوهای خود نخواهی رسید، و تا زمان مرگ 
بیشرت زندگی نخواهی كرد، و بر راه كسی می  روی كه پیش از تو می  رفت، 
پس در به دست آوردن دنیا آرام باش، و در مرصف آنچه به دست آوردی 
نیكو عمل كن، زیرا چه بسا تالش بی اندازه برای دنیا كه به تاراج رفنت 
 اموال كشانده شد. پس هر تالش گری به روزی دلخواه نخواهد رسید، و هر 

مدارا كننده ای محروم نخواهد شد. 
نفس خود را از هرگونه پَستی بازدار، هرچند تو را به اهدافت رساند، 
بهایی به دست  از دست می  دهی  اندازه آبرویی كه  به  زیرا منی توانی 
آوری. برده دیگری مباش، كه خدا تو را آزاد آفرید، آن نیك كه جز با رش 
به دست نیاید نیكی نیست، و آن راحتی كه با سختیهای فراوان به دست 

آید، آسایش نخواهد بود. 
بپرهیز از آن كه َمركب طمع ورزی تو را به سوی هالكت به پیش راند، و 
اگر توانستی كه بین تو و خدا صاحب نعمتی قرار نگیرد، چنین باش،زیرا 
تو، روزی خود را دریافت می  كنی، و سهم خود را بر می  داری و مقدار 
اندكی كه از طرف خدای سبحان به دست می  آوری، بزرگ و گرامی تر از 
)مال( فراوانی است كه از دست بندگان دریافت می  داری، گرچه همه 

از طرف خداست. 
از  سخن  با  كه  است  آن  از  آسانرت  می  دهی  دست  از  سكوت  با  آنچه 
بسنت  محكم  با  است  مشك  در  آنچه  نگهداری  كه  چرا  برود،  دست 
داری،  دست  در  كه  آنچه  نگهداری  و  است  پذیر  امكان  آن  دهانه 
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پیش من بهرت است از آن كه چیزی از دیگران بخواهی، و تلخی 
با  همراه  شغِل  است.  مردم  از  كردن  درخواست  از  بهرت  ناامیدی 
پاكدامنی، بهرت از ثروت فراوانی است كه با گناهان به دست آید. 
مرد، برای پنهان نگاه داشنِت ارساِر خویش سزاوارتر است. چه بسا 
تالش كننده ای كه به زیان خود می  كوشد، هركس پرحرفی كند یاوه 
می  گوید، و آن كس كه بیندیشد آگاهی یابد. به نیكان نزدیك شو و 
از آنان باش، و از بدان دور شو و از آنان دوری كن. بدترین غذاها، 
لُقمه حرام، و بدترین ستمها، ستمكـاری به ناتوان است. جایی كه 
مـدارا كردن درشتی به حسـاب آید به جـای مدارا درشتی كن، چه 
بسا كه دارو بر درد افزاید، و بیامری، درمان باشد، و چه بسا آن 
كس كه اهل اندرز نیست، اندرز دهد، و نصیحت كننده دغلكار 
باشد. هرگز بر آرزوها تكیه نكن كه رسمایه احمقان است، و حفظ 
عقل، پندگرفنت از تجربه هاست، و بهرتین تجربه آن كه تو را پند 
آموزد. پیش از آن كه فرصت از دست برود، و اندوه به بار آورد، 
از فرصتها استفاده كن. هر تالشگری به خواسته های خود نرسد، و 
هر پنهان شده ای باز منی گردد. از منونه های تباهی، نابود كردن زاد 
و توشه آخرت است. هر كاری پایانی دارد، و به زودی آنچه برای 
تو مقّدر گردیده خواهد رسید. هر بازرگانی، خویش را به مخاطره 
افكند. چه بسا اندكی كه از فراوانی بهرت است، نه در یاری دادِن 
با دوست متّهم،  نه در دوستی  انساِن پَست چیزی وجود دارد و 
حال كه روزگار در اختیار تو است، آسان گیر و برای آن كه بیشرت 
بر مركب ستیزه جویی  از سوار شدن  نكن.  به دست آوری خطر 

بپرهیز. 
چون برادرت از تو جدا گردد، تو پیوند دوستی را بر قرار كن، اگر 
روی برگرداند تو مهربانی كن، و چون بُخل ورزد تو بخشنده باش، 
هنگامیكه دوری می  گزیند تو نزدیك شو، و چون سخت می  گیرد تو 
آسان گیر، و به هنگام گناهش عذر او را بپذیر، چنانكه گویا بنده او 
می  باشی، و او صاحب نعمت تو است. مبادا دستورات یاد شده را 
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با غیر دوستانت انجام دهی، یا با انسانهایی كه سزاوار آن نیستند بجا 

آوری، دشمن دوست خود را دوست مگیر تا با دوست دشمنی نكنی. در 

 پند دادن دوست بكوش، خوب باشد یا بد، و خشم را فرو خور كه من 

ام.  ندیده  آن  از  گواراتر  پایانی  و  ننوشیدم،  آن  از  تر  شیرین  ای  جرعه 

زودی  به  است  امید  كه  باش،  نرم  كرده،  درشتی  تو  با  كه  كس  آن  با 

زیرا  كن،  رفتار  بخشش  با  خود  دشمن  با  شود؛  نرم  تو  برابر  در 

اگر  بخشیدن«.  یا  گرفنت  »انتقام  است  پیروزی  دو  شیریِن  رسانجاِم 

تا  گذار،  باقی  دوستی  برای  جایی  شوی،  جدا  برادرت  از  خواستی 

تو  به  كه  كسی  بتـواند؛  گردد  باز  تو  سوی  به  خواسـت  روزی  اگـر 

اعتامد  به  را  برادرت  حّق  هرگز  و  كن،  تصدیق  را  او  بُرد  نیك   گمـان 
را ضایع  كه حّقش  آن كس  زیرا  نكن،  داری ضایع  او  با  كه  ای  دوستی 

می  كنی با تو برادر نخواهد بود؛ و افراد خانواده ات بدبخت ترین مردم 

نسبت به تو نباشند، و به كسی كه به تو عالقه ای ندارد دل مبند؛ مبادا 

برادرت برای قطع پیوند دوستی، دلیلی محكم تر از برقراری پیوند با تو 

داشته باشد، و یا در بدی كردن، بهانه ای قوی تر از نیكی كردن به تو 

بیاورد؛ ستمكاری كسی كه بر تو ستم می  كند در دیده ات بزرگ جلوه 

نكند، چه او به زیان خود، و سود تو كوشش دارد، و سزای آن كس كه 

تو را شاد می  كند بدی كردن نیست. 

را می  جویی،  آن  تو  بدان كه روزی دو قسم است: یكی آن كه  پرسم! 

خود  نروی،  آن  سوی  به  تو  اگر  و  می  جوید،  را  تو  او  كه  آن  دیگر  و 

و  نیاز،  هنگام  به  فروتنی  است  زشت  چه  آمد؛  خواهد  تو  سوی  به 

خواهد  اندازه  آن  دنیا  از  تو  سهم  هامنا  نیازی!  بی  هنگام  ستمكاری 

بود كه با آن رسای آخرت را اصالح كنی؛ اگر برای چیزی كه از دست 

دادی ناراحت می  شوی، پس برای هرچیزی كه به دست تو نرسیده نیز 

نگران باش. با آنچه در گذشته دیده یا شنیده ای، برای آنچه كه هنوز 

نیامده، استدالل كن، زیرا تحّوالت و امور زندگی هامنند یكدیگرند؛ از 

كسانی مباش كه اندرز سودشان ندهد، مگر با آزردن فراوان، زیرا عاقل 
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با  را  اندوه  و  با زدن. غم  و حیوانات  گیرد،  پند  آداب  و  اندرز  با 
نیروی صرب و نیكویی یقین، از خود دور ساز. كسی كه میانه روی 
و همنشین، چونان  یار  می  گردد.  منحرف  راه حق  از  كند  ترك  را 
را  دوستی  آیین  نهان  در  كه  است  آن  دوست  است.  خویشاوند 
رعایت كند. هواپرستی مانند كوری است. چه بسا دور كه از نزدیك 
نزدیكرت، و چه بسا نزدیك كه از دور دورتر است؛ انسان تنها، كسی 

است كه دوستی ندارد؛ 
كسی كه از حق تجاوز كند، زندگی بر او تنگ می  گردد؛ هركس قَدر 
و منزلت خویش بداند حرمتش باقی است، استوارترین وسیله ای 
كه می  توانی به آن چنگ زنی، رشته ای است كه بین تو و خدای تو 
قرار دارد. كسی كه به كار تو اهتامم منی ورزد، دشمن توست. گاهی 
ناامیدی، خود رسیدن به هدف است، آنجا كه طمع ورزی هالكت 
باشد. چنان نیست كه هر عیبی آشكار، و هر فرصتی دست یافتنی 
باشد، چه بسا كه بینا به خطا می رود و كور به مقصد رسد. بدیها 
دهی.  انجام  می توانی  بخواهی  وقت  هر  زیرا  انداز،  تأخیر  به  را 
بازی  نیرنگ  از  كه  است. كسی  عاقل  به  پیوسنت  با جاهل،  بریدن 
او خیانت خواهد كرد، و كسی كه روزگار  به  باشد،  ایمن  روزگار 
فانی را بزرگ بشامرد، او را خوار خـواهد كرد. چنین نیست كه هـر 
تیراندازی به هدف بزنـد، هرگاه اندیشه سلطان تغییر كند، زمانه 
دگرگون شود. پیش از حركت، از همسفر بپرس، و پیش از خریدن 

منزل، همسایه را بشناس. 
دیگری  از  را  آن  گرچه  بپرهیز،  آور  خنده  و  ارزش  بی  سخنان  از 
زنان  با  مشورت  از  كشور  سیاسی  امور  در  باشی.  كرده  نقل 
ناپایدار  آنان  آنان زود ُسست می شود، و تصمیم  بپرهیز، كه رأی 
ننگرند،  را  نامحرمان  تا  دار،  نگاهشان  حجاب  پرده  در  است. 
آنان  استواری  و  سالمت  عامل  پوشش،  در  گیری  سخت  كه  زیرا 
را  غیرصالح  افراد  كه  نیست  آن  از  بدتر  زنان  رفنت  بیرون  است. 
كه  كنی  زندگی  ای  گونه  به  بتوانی  اگر  و  آوری،  میانشان  در 
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غیر تو را نشناسند، چنین كُن!. كاری كه برتر از توانایی زن است 
به او وامگذار، كه زن، گُِل بهاری است، نه پهلوانی سخت كوش و 
خشن. مبادا در گرامی داشنِت زن زیاده روی كنی كه او را به طمع 

ورزی كشانده برای دیگران به ناروا شفاعت كند. 
بپرهیز از غیرت نشان دادن بی جا كه درستكار را به بیامر دلی، و 
پاكدامن رابه بدگامنی رساند. كار هر كدام از خدمتكارانت را معین 
كن كه او را در برابر آن كار مسئول بدانی، كه تقسیم درست كار 
سبب می شود كارها را به یكدیگر وا نگذارند، و در خدمت ُسستی 
نكنند. خویشاوندانت را گرامی دار، زیرا آنها پر و بال تو می باشند، 
كه با آن پرواز می كنی،و ریشه تو هستند كه به آنها باز می گردی،و 
دست نیرومند تو می باشند كه با آن حمله می كنی. دین و دنیای 
تو را به خدا می سپارم، و بهرتین خواسته الهی را در آینده و هم 

اكنون، در دنیا و آخرت، برای تو می خواهم، با درود.

  نامه 32  
افشای سیاست استعامری معاویه

)نامه ای به معاویه(

با  و  كشاندی،  هالكت  به  را  مردم  از  بسیار  گروهی  معاویه!  ای 
گمراهی خود فریبشان دادی، و در موج رسكش دریای جهالت خود 
غرقشان كردی، كه تاریكیها آنان را فرا گـرفت، و در امـواج انواع 
افتادند،  بیراهـه  بـه  از راه حـق  ُشبـهات غوطـه ور گردیدند، كـه 
و به دوران جاهلیـّت گذشتگانشان روی آوردنـد، و بـه ویژگیهای 
جـاهلی خانـدانشان نازیدنـد، جز اندكی از آگاهـان كه مسیر خـود 
را تغییر دادند، و پس از آن كه تو را شناختند از تو جدا شدند، و از 
یاری كردن تو به سوی خدا گریختند، زیرا تو آنان را به كار دشواری 

وا داشتی، و از راه راست منحرفشان ساختی. 
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از كف  را  اختیارت  و  از خدا برتس،  كارهای خود  در  معاویه!  ای 
شیطان درآور، كه دنیا از تو بریده و آخرت به تو نزدیك شده است.

  نامه 33  
وصف شامیان مسخ شده و دستورات الزم به فرماندار مّکه

)نامه به فرماندار مكه، قثم بن عبّاس، پرس عموی پیامرب   در سال 39 هجری كه 

عوامل معاویه قصد توطئه در شهر مّكه را داشتند.( 

به  شام  در  من  اطاّلعاتی  مأمور  هامنا  درود؛  و  خدا  یاد  از  پس 
من اطاّلع داده است كه گروهی از مردم شام برای مراسم حج به 
مّكه می آیند، مردمی كوردل، گوشهایشان در شنیدن حق ناشنوا، و 
دیده هایشان نابینا، كه حق را از راه باطل می جویند، و بنده را در 
نافرمانی از خدا، فرمان می برند، دین خود را به دنیا می فروشند، 
و دنیا را به بهای رسای جاودانه نیكان و پرهیزكاران می خرند، در 
حالی كه در نیكیها، انجام دهنده آن پاداش گیرد، و در بدیها جز 
بدكار كیفر نشود. پس، در اداره امور خود هوشیارانه و رسسختانه 
استوار باش، نصیحت دهنده ای عاقل، پیرو حكومت، و فرمانربدار 
روی  عذرخواهی  به  كه  دهی  انجام  كاری  مبادا  باش.  خود  امام 
آوری، نه به هنگام نعمتها شادمان و نـه هنـگام مشـكالت ُسسـت 

بـاشی. بـا درود. 

  نامه 34  
 روش دلجویی از فرماندار معزول )محّمد بن ابی بکر( 

و بیان ویژگی های مالک اشرت
)پس از عزل محمد بن ابی بكر در سال 38 هجری و نصب مالک اشرت به فرمانداری مرص، 

برای دلجویی از محّمد بن ابی بكر نوشت.( 

فرستادن  از  كه  داده اند  خرب  من  به  درود،  و  خدا  یاد  از  پس 
را  كار  این  شده ای.  ناراحت  فرمانداری ات،  محّل  سوی  به  اَشرت 
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به دلیِل كُند شدن و سهل انگاری ات، یا انتظاِر كوشِش بیشرتی از 
تو انجام ندادم، اگر تو را از فرمانداری مرص عزل كردم، فرماندار 
جایی قرار دادم كه اداره آنجا بر تو آسان تر، و حكومت تو در آن 

سامان خوش تر است. 
هامنا، مردی را فرماندار مرص قرار دادم، كه نسبت به ما خیرخواه، 
و به دشمنان ما سخت گیر و درهم كوبنده بود، خدا او را رحمت 
كند، كه ایّام زندگی خود را كامل، و مرگ خود را مالقات كرد، در 
حالی كه ما از او خشنود بودیم، خداوند خشنودی خود را نصیب 
او گرداند، و پاداش او را چند برابر عطا كند. پس، برای مقابله با 
دشمن، سپاه را بیرون بیاور، و با آگاهی الزم به سوی دشمن حركت 
كن، و با كسی كه با تو در جنگ است آماده پیكار باش. مردم را 
به راه پروردگارت بخوان، و از خدا فراوان یاری خواه كه تو را در 
مشكالت كفایت می كند، و در سختی هایی كه بر تو فرود می آید 

یاری ات می دهد. ان شاء اللّه. 

  نامه 35  
ویژگی های محّمد بن ابی بکر و علل سقوط مرص

ابی بكر در مرص كه در سال 38  از شهادت محمد بن  اللّه بن عباس پس  )نامه عبد 
هجری نوشته شد.( 

پس از یاد خدا و درود! هامنا مرص سقوط كرد، و فرماندارش محمد بن 
ابی بكر »كه خدا او را رحمت كند« شهید گردید، در پیشگاه خداوند، 
او را فرزندی خیرخواه، و كارگزاری كوشا، و شمشیری برّنده، و ستونی 
بازدارنده می شامریم، همواره مردم را برای پیوسنت به او بر انگیختم، 
و فرمان دادم تا قبل از این حوادث ناگوار به یاریش بشتابند. مردم 
را نهان و آشكار، از آغاز تا انجام فرا خواندم؛ عّده ای با ناخوشایندی 
آمدند، و برخی به دروغ بهانه آوردند، و بعضی خوار و ذلیل بر جای 
ماندند. از خدا می خواهم به زودی مرا از دست این مردم نجات دهد!. 
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به خدا سوگند! اگر در پیكار با دشمن، آرزوی من شهادت نبود، و 

خود را برای مرگ آماده نكرده بودم، دوست می داشتم حتّی یك 

روز با این مردم نباشم، و هرگز آنان را دیدار نكنم. 

  نامه 36  
 آمادگی رزمی امام  و اعالم 

مواضع قاطعانه در جنگ
)نامه به برادرش عقیل نسبت به كوچ دادن لشكر به سوی دشمن كه در سال 39 هجری 

نوشته شد.( 

لشكری انبوه از مسلامنان را به سوی او )برُسبن ارطاة كه به یََمن یورش 

برده بود( فرستادم. هنگامی كه این خرب به او رسید، دامن برچید و 

فرار كرد، و پشیامن بازگشت، اّما در رس راه به او رسیدند و این 

به هنگام غروب آفتاب بود، لحظه ای نرََبد كردند، گویا ساعتی بیش 

نبود، كه بی رمق و با دشواری، جان خویش از میدان نرََبد بیرون بُرد. 

برادر! قریش را بگذار تا در گمراهی بتازند، و در جدایی رسگردان 

باشند، و با رسكشی و دشمنی زندگی كنند. هامنا آنان در جنگ با 

  من متّحد شدند آن گونه كه پیش از من در نربد با رسول خدا

هامهنگ بودند، خدا قریش را به كیفر زشتی هایشان عذاب كند، آنها 

 ) پیوند خویشاوندی مرا بُریدند، و حكومت فرزند مادرم )پیامرب 

رأی  و  پرسیدی،  تداوم جنگ  از  كه  را  آنچه  اّما  ربودند.  از من  را 

مرا خواستی بدانی، هامنا رأی من پیكار با پیامن شكنان است تا 

آنگاه كه خدا را مالقات كنم. نه فراوانی مردم مرا توامنند می كند، و 

نـه پراكندگی آنـان مرا هراسنـاك می سازد. هـرگز گمـان نكنی كـه 
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فرزند پدرت، اگر مردم او را رهـا كنند، خود را زار و فروتن خـواهد 

داشـت، و یا در برابر ستم ُسست می شود، و یا مهار اختیار خود 

را به دست هر كسی می سپارد، و یا از دستور هر كسی اطاعت 

می كند، بلكه تصمیم من آن گونه است كه آن شاعر قبیله بنی سلیم 

رسوده:
»اگر از من بپرسی چگونه ای؟ بدان كه من 

در برابر مشكالت روزگار شكیبا هستم؛ 

بر من دشوار است كه مرا با چهره ای اندوهناك بنگرند، 

تا دشمن رسزنش كند و دوست ناراحت شود.« 

  نامه 37  
افشای اّدعای دروغین معاویه

)نامه به معاویه در سال 36 هجری، پیش از آغاز نربد صّفین( 

و  بدعت زا،  هوس های  به  سخت  چه  معاویه!  سپاس!  را  خدای 

رسگردانی پایدار، وابسته ای! حقیقت ها را تباه كرده، و پیامن ها را 

شكسته ای، پیامن هایی كه خواسته خدا و حّجت خدا بر بندگان او 

بود. اّما جواب پرگویی تو نسبت به عثامن و كشندگان او آن است 

كه، تو عثامن را هنگامی یاری دادی كه انتظار پیروزی او را داشتی، 

و آنگاه كه یاری تو به سود او بود او را خوار گذاشتی. با درود. 

  نامه 38  
ترشیح اوضاع سیاسی مرص و ویژگی های مالک اشرت

)نامه به مردم مرص در سال 38 هجری آنگاه كه مالك اشرت را به فرمانداری آنان برگزید.( 

ــرای  ب ــه  ك ــی  ــردم م ــه  ب امــیــرمــؤمــنــان،  علی  ـــدا،  خ بــنــده  از 

ــران خـــدا را  ــگ ــه دی ــد، آن هــنــگــام ك ــدن ــه خــشــم آم خـــدا ب
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در زمین نافرمانی، و حّق او را نابود كردند، پس، ستم، خیمه خود 
را بر رس نیك و بد، مسافر و حارض، و بر همگان، برافراشت، نه 
معروفی ماند كه در پناه آن آرامش یابند، و نه كسی از زشتی ها 

نهی می كرد. 
پس از ستایش پروردگار! من بنده ای از بندگان خدا را به سوی شام 
فرستادم، كه در روزهای وحشت، منی خوابد، و در لحظه های ترس 
از دشمن روی منی گرداند، بر بدكاران از شعله های آتش تندتر است، 
او مالك پرس حارث َمذَحجی است. آنجا كه با حق است، سخن او را 
بشنوید، و از او اطاعت كنید، او شمشیری از شمشیرهای خداست، 
كه نه تیزی آن كُند می شود، و نه رضبت آن بی اثر است. اگر شام 
را فرمان كوچ كردن داد، كوچ كنید، و اگر گفت بایستید، بایستید، 
كه او در پیش روی و عقب نشینی و حمله، بدون فرمان من اقدام 
منی كند. مردم مرص! من شام را بر خود برگزیدم كه او را برای شام 
فرستادم، زیرا او را خیرخواه شام دیدم، و رسسختی او را در برابر 

دشمنانتان پسندیدم. 

  نامه 39   
به عمروعاص و افشای بردگی وی

)نامه به عمر و عاص در سال 39 هجری پس از نربد صّفین( 

تو دین خود را پیرو دنیای كسی قرار دادی كه گمراهی اش آشكار 
است، پرده اش دریده، و فرد سخاومتند در همنشینی با او لّكه دار، و 
شخص بزرگوار در معارشت با او به سبُك مغزی متّهم می گردد. تو در 
پی او می روی، و چونان سگی گرسنه به دنبال پس مانده شكار شیر 
هستی، به بخشش او نظر دوختی كه قسمت های اضافی شكارش را 
به سوی تو افكند، پس، دنیا و آخرت خود را تباه كردی، در حالی كه 
اگر به حق می پیوستی به خواسته های خود می رسیدی. اگر خدا مرا 
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بر تو و پرس ابوسفیان مسلّط گرداند، سزای زشتی های شام را خواهم 
داد، اّما اگر قدرت آن را نیافتم و باقی ماندید آنچه در پیش روی دارید 

برای شام بدتر است. با درود. 

  نامه 40  
نکوهش یک کارگزار

)نامه به یكی از فرمانداران، در سال 40 هجری( 

كرده  اگر چنان  كه  است  تو خربی رسیده  از  و درود!  یاد خدا  از  پس 
باشی، پـروردگار خـود را به خشم آورده، و امـام خود را نـافرمانی، و در 

امـانت خـودخیانت كرده ای. 
به من خرب رسیده كه كشت زمین ها را برداشته، و آنچه را كه می توانستی 
گرفته، و آنچه در اختیار داشتی به خیانت خورده ای، پس هرچه زودتر 
از  خداوند،  حسابرسی  كه  بدان  و  بفرست  من  برای  را  اموال  حساب 

حسابرسی مردم سخت تر است. با درود. 

  نامه 41  
نکوهش یک مدیر خیانتکار و سوء استفاده از بیت املال

)نامه به یكی از فرمانداران كه در سال 38 هجری طبق نقل خویی یا 40 هجری به نقل 

طربی، نوشته شد.( 

پس از یاد خدا و درود! هامنا من تو را در امانت خود رشكت دادم، و 
همراز خود گرفتم، و هیچ یك از افراد خاندانم برای یاری و مددكاری، 
دیدی  كه  هنگام  آن  نبود.  اعتامدم  مورد  تو  چون  داری،  امانت  و 
و  آورده،  هجوم  او  به  دشمن  و  گرفته،  سخت  پرسعمویت  بر  روزگار 
امانت مسلامنان تباه گردیده، و اّمت اختیار از دست داده و پراكنده 
با  همراه  و  ساختی،  دگرگون  عمویت  پرس  با  را  خود  پیامن  شدند، 
دیگران  با  هامهنگ  تو  گرفتی.  فاصله  شدند  جدا  او  از  كه  دیگرانی 
كردی،  خیانت  كنندگان  خیانت  دیگر  با  و  كشیدی،  یاری اش  از  دست 
تـو  امانت ها را رسـاندی. گویا  نـه  یاری كردی، و  نـه پسـر عمویت را 
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نداری،  پروردگارت  از  برهان روشنی  و  نكردی!  راه خدا جهاد  در 

و گویا برای تجـاوز بـه دنیای این مردم نیرنگ می زدی، و هـدف 

آنـان را در  تو آن بود كـه آنها را بفریبی! و غنـایم و ثروت های 

اختیار گیری. پـس آنگاه كـه فرصت خیانت یافتی شتابان حمله ور 

شدی و با متام توان، اموال بیت املال را كه سهم بیوه زنان و یتیامن 

بود، چونان گرگ گرسنه ای كه بِز زخمی یا استخوان شكسته ای را 

می رباید، به یغام بردی، و آنها را به سوی حجاز با خاطری آسوده، 

باشی.  داشته  گناهی  احساس  كار  این  در  كه  بی آن  كردی،  روانه 

دشمنت بی پدر باد، گویا میراث پدر و مادرت را به خانه می بری! 

سبحان اللّه!! آیا به معاد ایامن نداری و از حسابرسی دقیق قیامت 

منی ترسی؟ 

می آمدی! چگونه  به شامر  خردمندان  از  ما  نزد  در  كه  كسی  ای 

نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا كردی در حالی كه می دانی حرام 

می خوری! و حرام می نوشی! چگونه با اموال یتیامن و مستمندان و 

مؤمنـان و مجاهـدان راه خـدا، كنیزانی می خـری و با زنـان ازدواج 

می كنی؟ كه خدا این اموال را به آنان وا گذاشته، و این شهرها را به 

دست ایشان امن فرموده است!. 

نكنی  چنین  اگر  و  بازگردان،  را  آنان  اموال  و  برتس  خدا  از  پس، 

كیفر خواهم  را  تو  یابم،  تو دست  بر  تا  دهد  فرصت  مرا  خدا  و 

كرد، كه نزد خدا عذرخواه من باشد، و با شمشیری تو را می زنم 

اگر  خدا!  به  سوگند  گردید.  دوزخ  وارد  زدم  كس  هر  به  كه 

روی  من  از  دادی،  انجام  تو  كه  می كردند  چنان  حسین  و  حسن 

آنان  از  را  حق  كه  آن  تا  منی رسیدند  آرزو  به  و  منی دیدند  خوش 

سازم.  نابود  آمده  پدید  ستم  به  كه  را  باطلی  و  ستانم،  بازپس 
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اموال مسلامنان  از  تو  كه  آنچه  اگر  پروردگار جهانیان سوگند!  به 
به ناحق بردی، بر من حالل بود، خشنود نبودم كه آن را میراث 
بازماندگانم قرار دهم؛ پس دست نگهدار و اندیشه منا، فكر كن كه 
به پایان زندگی رسیده ای، و در زیر خاك ها پنهان شده، و اعامل تو 
را بر تو عرضه داشتند، آنجا كه ستمكار با حرست فریاد می زند، و 
تباه كننده عمر و فرصت ها، آرزوی بازگشت دارد اّما »راه فرار و 

چاره مسدود است«. 

  نامه 42  
روش دلجویی در عزل و نصب ها

)نامه به عمر بن ابی سلمه َمخزومی فرماندار بحرین، پس از نصب نعامن بن َعجالن 

ُزرَقّی در سال 36 هجری( 

پس از یاد خدا و درود؛ هامنا من نعامن بن َعْجالن ُزرَقی، را به 
فرمانداری بحرین نصب كردم، بی آن كه رسزنشی و نكوهشی برای 
تو وجود داشته باشد، تو را از فرمانداری آن سامان گرفتم. براستی 
پرداختی.  را  امانت  و  دادی،  انجام  نیكی  به  را  زمامداری  تاكنون 
پس، به سوی ما حركت كن، بی آن كه مورد سوء ظن قرار گرفته 
یا رسزنش شده یا متّهم بوده، و یا گناهكار باشی، كه تصمیم دارم 
به سوی ستمگران شام حركت كنم، دوست دارم در این جنگ با 
و  دشمن،  با  در جنگ  كه  دالورانی هستی  از  تو  زیرا  باشی،  من 

برپاداشنت ستون دین از آنان یاری می طلبم. ان شاء اللّه. 

  نامه 43   
سخت گیری در بیت املال و روش تنبیه یک مدیر خیانتکار

)نامه به َمصقلة بن هبیرۀ شیبانی، فرماندار اردشیر ُخرّه »فیروز آباد« از شهرهای فارس 

ایران كه در سال 38 هجری نوشته شد.( 

باشی،  كــرده  چنان  ــر  اگ كــه  ـــد  دادن مــن  بــه  تــو  از  گــزارشــی 
را  خــویــش  ـــام  ام و  آورده ای،  خــشــم  ــه  ب را  خـــود  ـــدای  خ
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و  نیزه ها  كه  را  مسلامنان  غنیمت  تو  كه  رسید  كرده ای. خرب  نافرمانی 
اسب هاشان گرد آورده، و با ریخته شدن خون هایشان به دست آمده، 
به اَعرابی كه خویشاوندان تو هستند، و تو را برگزیدند، می بخشی! به 
خدایی كه دانه را شكافت، و پدیده ها را آفرید، اگر این گزارش درست 
باشد، در نزد من خوار شده، و منزلت تو سبك گردیده است! پس حّق 
پروردگارت را سبك مشامر و دنیای خود را با نابودی دین آباد نكن، كه 
زیان كارترین انسانی. آگاه باش! حّق مسلامنانی كه نزد من یا پیش تو 
هستند، در تقسیم بیت املال مساوی است، همه باید به نزد من آیند و 

سهم خود را از من گیرند. 

  نامه 44  
هشدار به زیاد از نقشه های معاویه و رّد اّدعای ابوسفیان

)نامه به زیاد بن اَبیه »سال 39 هجری«، هنگامی كه خرب رسید، معاویه به او نامه نوشته 

و به بهانه اینكه زیاد برادر معاویه است، می خواهد او را فریب دهد( . 

اطاّلع یافتم كـه معـاویه بـرای تـو نـامه ای نوشـته تـا عقل تـو را بلغزاند، 
و اراده تو را ُسست كند. از او برتس كه شیطان است، و از پیِش رو، و 
پشت رس، و از راست و چپ به سوی انسان می آید تا در حال فراموشی، 

او را تسلیم خود سازد، و شعور و دركش را ِبُرباید. 
با  و  اندیشه  بدون  اّدعایی  خطّاب  بن  عمر  زمان  در  ابوسفیان  آری! 
آن  با  نه كسی  و  را درست می كند،  نََسبی  نه  كه  كرد  وسوسه شیطان 
سزاوار ارث می شود. اّدعا كننده چونان شرتی بیگانه است كه در جمع 
شرتان یك گلّه وارد شده تا از آبشخور آب آنان بنوشد، كه دیگر شرتان او 
را از خود ندانسته، و از جمع خود دور كنند. یا چونان ظرفی كه بر پاالن 

مركبی آویزان و پیوسته از این سو بدان سو لرزان باشد. 
آنچه  به    امام  كه  سوگند  كعبه  پروردگار  به  گفت:  خواند،  را  نامه  زیاد  )وقتی 

كرد.  دعوت  همكاری  به  را  او  معاویه  كه  آن  تا  داد.  گواهی  می گذشت  من  دل  در 

نیست  گلّه  شامر  از  اّما  می آورد،  هجوم  آب  نوشیدن  برای  كه  است  حیوانی  »واغل« 

كه  است،  ظرفی   » مذبذب  »نوط  و  می رانند،  عقب  به  را  او  شرتان  دیگر  همواره  و 
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به مركب می آویزند، كه همیشه به این سو و آن سو می جهد، و در حال حركت لرزان 

است(. 

  نامه 45  
رضورت ساده زیستی کارگزاران، امام  و دنیای حرام

)نامه به فرماندار برصه عثامن بن حنیف انصاری در سال 36 هجری، كه دعوِت مهامنِی 

رسمایه داری از مردم برصه را پذیرفت.( 

پس از یاد خدا و درود! ای پرس ُحنیف! به من گزارش دادند كه 
به مهامنی خویش فراخواند و  را  تو  از رسمایه داران برصه،  مردی 
تو به رسعت به سوی آن شتافتی. خوردنی های رنگارنگ برای تو 
آوردند، و كاسه های پر از غذا پی در پی جلوی تو نهادند. گامن 
منی كردم مهامنی مردمی را بپذیری، كه نیازمندانشان با ستم محروم 
شده، و ثرومتندانشان بر رس سفره دعوت شده اند، اندیشه كن در 
كجایی و بر رس كدام سفره می خوری؟ پس آن غذایی كه حالل و 
حرام بودنش را منی دانی، دور بیفكن و آنچه را به پاكیزگی و حالل 

بودنش یقین داری مرصف كن. 
آگاه باش! هر پیروی را امامی است كه از او پیروی می كند و از 
دنیای خود  از  امام شام  باش!  آگاه  دانشش روشنی می گیرد.  نور 
بدانید  است،  داده  رضایت  نان  قرص  دو  و  فرسوده  جامه  دو  به 
تالش  و  پرهیزكاری  با  اّما  ندارید،  را  كاری  چنین  توانایی  شام  كه 
فراوان و پاكدامنی و راستی، مرا یاری دهید. پس سوگند به خدا! 
آن  غنیمت های  از  و  نیندوخته،  نقره ای  و  دنیای شام طال  از  من 
و  نیفزودم،  جامه ای  كهنه ام  جامه  دو  بر  نكرده ام؛  ذخیره  چیزی 
در  دنیای شام  و  نگرفتم  اختیار  در  یك وجب  دنیا حتّی  زمین  از 
چشم من از دانه تلخ درخت بلوط ناچیزتر است!. آری! از آنچه 
آسامن بر آن سایه افكنده، فََدك در دست ما بود كه مردمی بر آن 
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بُخل ورزیده، و مردمی دیگر سخاومتندانه از آن چشم پوشیدند، و 
بهرتین داور خداست. مرا با فََدك و غیرفََدك چه كار؟ در حالی كه 
انسان  آثار  آن،  تاریكی  در  كه  است،  گور  آدمی  فردای  جایگاه 
بر وسعت آن  پنهان می گردد، گودالی كه هرچه  اخبارش  نابود و 
را  آن  كلوخ  و  مناید، سنگ  فراخش  بیفزایند، و دست های گوركن 
پركرده، و خاك انباشته رخنه هایش را مسدود كند. من نفس خود 
هراسناك ترین  كه  روزقیامت  در  تا  می پرورانم،  پرهیزكاری  با  را 
روزهاست در اَمان، و در لغزش گاه های آن ثابت قدم باشد. من اگر 
می خواستم، می توانستم از عسل پاك، و از مغز گندم، و بافته های 
ابریشم، برای خود غذا و لباس فراهم آورم، اّما هیهات كه هوای 
نفس بر من چیره گردد، و حرص و طمع مرا وادارد كه طعام های 
لذیذ برگزینم، در حالی كه در »حجاز« یا »یاممه« كسی باشد كه به 
قرص نانی نرسد، و یا هرگز شكمی سیر نخورد، یا من سیر بخوابم 

و پیرامونم شكم هایی كه از گرسنگی به پُشت چسبیده، و جگرهای 
سوخته وجود داشته باشد، یا چنان باشم كه شاعر گفت : 

»این درد تو را بس كه شب را با شكم سیر بخوابی 

و در اطراف تو شكم هایی گرسنه و به پشت چسبیده باشند.« 

آیا به همین رضایت دهم كـه مـرا امیراملؤمنین  خواننـد و در 
تـلخی های روزگـار بـا مـردم رشیك نباشم و در سختی های زندگی 
الگوی آنان نگردم؟ آفریده نشـده ام كـه غذاهـای لذیذ و پـاكیزه 
مـرا رسگرم سازد، چونـان حـیوان پـرواری كه متـام هّمت او علف، 
و یا چون حیوان رهـا شده كه شغلش چریدن و پركردن شكم بوده، 
و از آینده خود بی خرب است. آیا مرا بیهوده آفریدند؟ آیا مرا به 
راه  در  یا  و  گیرم  در دست  گمراهی  ریسامن  آیا  گرفته اند؟  بازی 
رسگردانی قدم بگذارم؟. گویا می شنوم كه شخصی از شام می گوید: 
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»اگر غذای فرزند ابیطالب همین است، پس ُسستی او را فرا گرفته و از نربد با هاموردان 

چوبشان  بیابانی،  درختان  باشید!  آگاه  است«.  مانده  باز  شجاعان  و 

سخت تر، و درختان كناره جویبار پوستشان نازك تر است. درختان 
بیابانی كه با باران سیراب می شوند آتش چوبشان شعله ورتر و پر 

دوام تر است. 
من و رسول خدا  چونان روشنایی یك چراغیم، یا چون آرنج به 
یك بازو پیوسته ایم. به خدا سوگند! اگر اعراب در نربد با من پشت 
به پشت یكدیگر بدهند، از آن روی برنتابم، و اگر فرصت داشته 
باشم به پیكار همه می شتابم، و تالش می كنم كه زمین را از این 
شخص مسخ شده »معاویه« و این جسم كج اندیش، پاك سازم تا گِل 

و كلـوخ از میان دانه ها جـدا گردد. 
)قسمتی از این نامـه است:( ای دنیا! از من دور شو، َمهارت را بر پُشت 

تو نهاده، و از چنگال های تو رهایی یافتم، و از دام های تـو نجات 
یافته، و از لغزش گاه هـایت دوری گزیده ام. 

داده ای؟  فریِبشان  خود  بازیچه های  به  كه  بزرگـانی  كجایند 
كجایند اّمت هایی كه با َزر و زیورت آنها را فریفتی كه اكنـون در 
گورها گرفتارند و درون لََحدها پنهان شده اند!؟. ای دنیا! به خدا 
داشتی،  كردنی  حس  قالب  و  بودی،  دیدنی  شخصی  اگر  سوگند! 
آنها  كه  بندگانی  جهت  به  می كردم،  جاری  تو  بر  را  خدا  حدود 
به هالكت  را  آنها  كه  ملّت هایی  و  دادی،  فریب  آرزوهایت  با  را 
و هدف  كردی،  نابودی  تسلیم  را  آنها  كه  قدرمتندانی  و  افكندی، 
انواع بالها قراردادی كه دیگر راِه پس و پیش ندارند، اّما هیهات! 
آن  و  كرد،  خواهد  سقوط  گذارد  قدم  تو  لغزش گاه  در  كه  كسی 
دام های  از  كه  گردید، كسی  تو سوار شد غرق  امواج  بر  كه  كس 
به سالمت گذشت  تو  از  كه  آن كس  شد،  پیروز  یافت  رهایی  تو 
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نگران نیست كه جایگاهش تنگ است، زیرا دنیا در پیش او چونان 

روزی است كه گذشت. از برابر دیدگانم دورشو، سوگند به خدا! راِم 

تو نگردم كه خوارم سازی و مهارم را به دست تو ندهم كه هر كجا 

خواهی مرا بكشانی. به خدا سوگند! سوگندی كه تنها اراده خدا در 

آن است، چنان نفس خود را به ریاضت وادارم كه به یك قرص نان، 

هرگاه بیابم شاد شود، و به منك به جای نان خورش قناعت كند، و 

آن قدر از چشم ها اشك ریزم كه چونان چشمه ای خشك درآید، و 

اشك چشمم پایان پذیرد. 

بخوابند،  راحت  و  بخورند  فراوان  چرندگان،  كه  است  سزاوار  آیا 

نیز  علی  و  كنند،  رو  آُغل  به  كردن  از چرا  پس  گوسفندان  گله  و 

]هامنند آنان[ از زاد و توشه خود بخورد و اسرتاحت كند؟ چشمش 

روشن باد! كه پس از سالیان دراز، چهار پایان رها شده، و گلّه های 

گوسفندان را الگو قرار دهد!!. 

خوشابه حال آن كس كه مسئولیّت های واجب را در پیشگاه خدا 

به انجام رسانده، و در راه خدا هرگونه سختی و تلخی را به جان 

او  بر  اگر خواب  و  است،  پرداخته  داری  زنده  به شب  و  خریده، 

چیره شده بر روی زمین خوابیده، و كف دست را بالین خود قرار 

داده و در گروهی است كه ترس از معاد خواب را از چشامنشان 

در  پروردگار  یاد  به  لبهایشان  و  گرفته،  بسرتها  از  پهلو  و  ربوده، 

حركت و با استغفار طوالنی گناهان را زدوده اند: »آنان حزب خداوند 

هستند و هامنا حزب خدا رستگار است«. 

پس از خدا برتس ای پرس ُحنیف! و به قرص های نان خودت قناعت 

كن، تا تو را از آتش دوزخ رهایی بخشد. 
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  نامه 46   
مسئولیت فرمانداری و اخالق مدیریتی

)نامه به یكی از فرمانداران در سال 38 هجری، نوشته اند این نامه به مالك اشرت نوشته 

شد.( 

یاری  در  كه  از كسانی هستی  تو  و درود! هامنا  یاد خدا  از  پس 
دین از آنها كمك می گیرم، و رسكشی و غرور گناهكاران را در هم 
می كوبم و مرزهای كشور اسالمی را كه در تهدید دشمن قرار دارند 
حفظ می كنم، پس در مشكالت از خدا یاری جوی، و درشت خویی 
مدارا  است  بهرت  مدارا كردن  كه  آنجا  در  بیامیز.  نرمی  اندك  با  را 
كن، و در جایی كه جز با درشتی كار انجام نگیرد، درشتی كن، پر 
و بالت را برابر رعیّت بگسرتان، با مردم گشاده روی و فروتن باش، 
با همگان  و درنگاه و اشاره چشم، در سالم كردن و اشاره كردن 
یكسان باش، تـا زورمنـدان در ستـم تو طـمع نكنـند، و نـاتوانان از 

عـدالت تو مأیوس نگردند. با درود. 

  نامه 47   
وصیّت به ارزش های اخالقی و عدالت در قصاص

)وصیّت امام  به حسن و حسین  پس از رضبت ابن ملجم »كه لعنت خدا بر 

او باد« كه در رمضان سال 40 هجری در شهر كوفه مطرح فرمود.( شام را به ترس 

از خدا سفارش می كنم، به دنیا پرستی روی نیاورید، گرچه به رساغ 
شام آید، و بر آنچه از دنیا از دست می دهید اندوهناك مباشید؛ 

حق را بگویید، و برای پاداش الهی عمل كنید و دشمن ستمگر و 
یاور ستمدیده باشید.

شام و متام فرزندان و خاندانم، و كسانی را كه این وصیّت به آنها 
می رسد، به ترس از خدا، و نظم در امور زندگی، و ایجاد صلح و آشتی 
در میانتان سفارش می كنم، زیرا من از جّد شام پیامرب   شنیدم كه 
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می فرمود: »اصالح كردن بین مردم، از همه مناز و روزه ها برتر است«. خدا را! 
خدا را! درباره یتیامن، نكند آنان گاهی سیر و گاه گرسنه مبانند، 
همسایگان،  درباره  را!  خدا  را!  خدا  گردد!  ضایع  حقوقشان  و 
پیامرب شامست، همواره  را رعایت كنید كه وصیّت  حقوقشان 
به خورشفتاری با همسایگان سفارش می كرد تا آنجا كه گامن بردیم 
برای آنان ارثی معیّن خواهد كرد. خدا را! خدا را! درباره قرآن، مبادا 
دیگران در عمل كردن به دستوراتش از شام پیشی گیرند. خدا را! 
خدا را! درباره مناز، چرا كه ستون دین شامست. خدا را! خدا را! 
اگر كعبه  زیرا  را خالی مگذارید،  تا هستید آن  درباره خانه خدا، 
خلوت شود، مهلت داده منی شوید. خدا را! خدا را! درباره جهاد 
به  باد  بر شام  راه خدا.  در  زبان های خویش  و  جانها  و  اموال  با 
پیوسنت با یكدیگر، و بخشش همدیگر، مبادا از هم روی گردانید، و 
پیوند دوستی را از بین بربید. امر به معروف و نهی از منكر را ترك 
نكنید كه بدهای شام بر شام مسلّط می گردند، آنگاه هر چه خدا 

را بخوانید جواب ندهد!. 
به  دست  من  از  پس  مبادا  عبداملطّلب!  فرزندان  ای  فرمود:(  )سپس 

بگویید،  و  بزنید[  كشتار  به  دست  ]و  برید  فرو  مسلمین  خون 
نباید  دیگر  كسی  من  كشنده  جز  بدانید!  شد.  كشته  امیرمؤمنان 
كشته شود. درست بنگرید! اگر من از رضبت او ُمردم، او را تنها 
یك رضبت بزنید و او را ُمثله نكنید »دست و پا و دیگر اعضای او را نرَُبّید« 
من از رسول خدا   شنیدم كه فرمود: »بپرهیزید از بریدن اعضای مرده، 

هرچند سگ دیوانه باشد«. 

  نامه 48  
عوامل رسوایی انسان و اندرز به معاویه

)نامه به معاویه در ماه صفر سال 38 هجری در صّفین( 

هامنا ستمگری و دروغ پردازی، انسان را در دین و دنیا رسوا می كند، 
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و عیب او را نزد عیب جویان آشكار می سازد؛ و تو می دانی آنچه كه از 
دست رفت باز منی گردد. گروهی باطل طلبیدند، و خواستند با تفسیر 
خواند.  دروغگو  را  آنان  خدا  و  سازند،  دگرگون  را  خدا  حكم  دروغین، 
و  خوشحالند،  پسندیده  كارهای  صاحبان  كه  برتس  روزی  از  معاویه، 
كسانی كه مهار خویش در دست شیطان دادند و با او مبارزه نكردند، 
كه خود  در حالی  قرآن خواندی،  داوری  به  را  ما  تو  پشیامنند.  سخت 
اهل قرآن نیستی، و ما هم پاسخ مثبت به تو ندادیم، بلكه داوری قرآن 

را گردن نهادیم. با درود. 

  نامه 49  
هشدار به معاویه از دنیا پرستی

)نامه دیگری به معاویه( 

پس از یاد خدا و درود! هامنا دنیا انسان را به خود رسگرم و از دیگر 
چیزها باز می دارد. دنیا پرستان چیزی از دنیا به دست منی آورند جز آن 
كه َدری از حرص به رویشان گشوده و آتش عشق آنان تندتر می گردد، 
كسی كه به دنیای حرام برسد از آنچه به دست آورده راضی و بی نیاز 
منی شود، و در فكر آن است كه به دست نیاورده، اّما رسانجاِم آن، جدا 
شدن از فراهم آورده ها، و به هم ریخنت بافته شده هاست.اگر از آنچه 

گذشته عربت گیری،آنچه را كه باقی مانده می توانی حفظ كنی. با درود. 

  نامه 50  
پرهیز از غرور زدگی و مسؤولیت های رهربی و نظامیان

)نامه به فرماندهان سپاه( 

از بنده خدا، علی بن ابیطالب، امیرمؤمنان، به نیروهای مسلّح و مرز 
داران كشور؛ پس از یاد خدا و درود! هامنا بر زمامدار واجب است كه اگر 
اموالی به دست آورد، یا نعمتی مخصوص او شد، دچار دگرگونی نشود، و 
با آن اموال و نعمت ها، بیشرت به بندگان خدا نزدیك گردد و به برادرانش 
كه،  است  آن  من  بر  حّق شام  باشید!  آگاه  دارد.  روا  بیشرتی  مهربانِی 
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جز ارسار جنگی هیچ رازی را از شام پنهان ندارم، و كاری را جز 
ُحكم رشع، بدون مشورت با شام انجام ندهم، و در پرداخت حّق 
شام كوتاهی نكرده، و در وقت تعیین شدۀ آن بپردازم و با همۀ 
مسئولیّت های  من  وقتی  پس  كنم.  رفتار  مساوی  گونه ای  به  شام 
یاد شده را انجام دهم، بر خداست كه نعمت های خود را بر شام 
ارزانی دارد، و اطاعت من بر شام الزم است، و نباید از فرمان من 
رسپیچی كنید، و در انجام آنچه صالح است ُسستی ورزید، و برای 
رسیدن به حق تالش كنید. حال اگر شام پایداری نكنید، خوارترین 
افراد نزد من انسان كج رفتار است، كه او را به سختی كیفر خواهم 
دستورالعمل های  پس  داشت.  نخواهد  فراری  راه  هیچ  و  داد، 
از فرماندهان خود،  از فرماندهانتان دریافت داشته و  را  رضوری 

در آنچه كه خدا امور شام را اصالح می كند، اطاعت كنید، با درود. 

  نامه 51  
ارزش جمع آوری بیت املال و خراج و اخالق کارگزاران اقتصادی

)نامه به كارگزاران بیت املال( از بنـده خـدا علی امیـرمؤمنـان، به كارگزاران 

جمع آوری مالیـات. 
پس از یاد خدا و درود، هامنا كسی كه از روز قیامت نرتسد، زاد 
و توشه ای از پیش نخواهـد فرستـاد. بدانیـد! مسئولیّتی را كـه به 
عـهده گرفته ایـد اندك امـّاپاداش آن فراوان است، اگر برای آنچه كه 
خدا نهی كرد »مانند ستمكاری و دشمنی« كیفری نبود، برای رسیدن به 
پاداش در ترك آن نیز عذری وجود نداشت. در روابط خود با مردم 
انصاف داشته باشید، و در بر آوردن نیازهایشان شكیبا باشید. هامنا 
شام خزانه داران مردم، و منایندگان ملّت، و سفیران پیشوایان هستید؛ 
هرگز كسی را از نیازمندی او باز ندارید، و از خواسته های مرشوعش 
محروم نسازید، و برای گرفنت مالیات از مردم، لباس های تابستانی 
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یا زمستانی، و مركب سواری، و بردۀ كاری او را نفروشید، و برای 
نزنید، و به مال كسی، منازگزار  تازیانه  با  را  گرفنت درهمی، كسی 
باشد، یا غیرمسلامنی كه در پناه اسالم است، دست اندازی نكنید، 
جز اسب یا اسلحه ای كه برای تجاوز به مسلامن ها به كار گرفته 
می شود. زیرا برای مسلامن جایز نیست آنها را در اختیار دشمنان 
دادن  پنـد  از  گردند.  اسـالم  سپـاه  از  نیرومندتر  تا  بگذارد،  اسالم 
با  خورشفتاری  از  نداشته،  كوتـاهی  هیچ گونـه  خـویش  نفس  به 
سپاهیان، و كمك به رعایا، و تقویت دین خدا، غفلت نكنید، و آنچه 
در راه خدا بر شام واجب است انجام دهید. هامنا خدای سبحان از 
ما و شام خواسته است كه در شكرگزاری كوشا بوده و با متام قدرت 

او را یاری كنیم، و نیرویی جز از جانب خدا نیست. 

  نامه 52  
به امیران شهرها و یادآوری وقت های منازهای پنجگانه

)نامه به فرمانداران شهرها درباره وقت مناز(

پس از یاد خدا و درود! مناز ظهر را با مردم وقتی بخوانید كه آفتاب 
به طرف مغرب رفته، سایۀ آن به اندازۀ دیوار آغل بُز گسرتده شود، 
و مناز عرص را با مردم هنگامی بخوانید كه خورشید سفید است و 
جلوه دارد و پاره ای از روز مانده كه تا غروب می توان دو فرسخ 
راه را پیمود، و مناز مغرب را با مردم زمانی بخوانید كه روزه دار 
افطار و حاجی از عرفات به سوی ِمنی كوچ می كند. و مناز عشاء 
را با مردم وقتی بخوانید كه َشَفق پنهان، و یك سّوم از شب بگذرد، 
كه شخص چهرۀ همراه  بخوانید  مردم هنگامی  با  را  مناز صبح  و 
خویش را بشناسد، و مناز جامعت را در حد ناتواِن آنان بگذارید، 

و فتنه گر مباشید. 
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  نامه 53  
عهد مالک اشرت

)نامه به مالك اشرت، در سال 38 هجری هنگامی كه او را به فرمانداری مرص برگزید، 

كه  نامه هاست  از طوالنی ترین  و  متزلزل شد،  ابی بكر  بن  اوضاع محّمد  كه  آن هنگام 

زیبایی های متام نامه ها را دارد(. 

علی  خدا،  بندۀ  فرماِن  این،  مهربان،  و  بخشنده  خداوند  نام  به 
امیرمؤمنان، به مالك اشرت پرس حارث است، در عهدی كه با او دارد، 
هنگامی كه او را به فرمانداری مرص بر می گزیند تا خراج آن دیار را 
جمع آورد، و با دشمنانش نربد كند، كار مردم را اصالح، و شهرهای 

مرص را آباد سازد. 
او را به ترس از خدا فرمان می دهد، و اینكه اطاعت خدا را بر دیگر 
كارها مقّدم دارد، و آنچه در كتاب خدا آمده، از واجبات و سّنت ها 
را پیروی كند، دستوراتی كه جز با پیروی آن رستگار نخواهد شد، 
به  گردید.  نخواهد  جنایتكار  آن  كردن  ضایع  و  نشناخنت  با  جز  و 
او فرمان می دهد كه خدا را با دل و دست و زبان یاری كند، زیرا 
خداوند پیروزی كسی را تضمین كند كه او را یاری دهد، و بزرگ 
تا  او فرمان می دهد  به  را بزرگ شامرد. و  او  را كه  دارد آن كس 
نفس خود را از پیروی آرزوها باز دارد، و به هنگام رسكشی رامش 
كند، چرا كه:  »هامنا نفس همواره به بدی وامی دارد جز آن كه خدا رحمت آورد«. 
پس ای مالك بدان! من تو را به سوی شهرهایی فرستادم كه پیش از تو 

دولت های عادل یا ستمگری بر آن حكم راندند، و مردم در كارهای تو 
چنان می نگرند كه تـو در كارهـای حاكمـان پیش از خـود می نگری؛ و 
دربـاره تو آن می گویـند كه تو نسبت به زمامداران گذشته می گویی، 
و هامنا نیكوكاران را به نام نیكی توان شناخت كه خدا از آنان بر 
زبان بندگانش جاری ساخته است. پس، نیكوترین اندوختۀ تو باید 
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اعامل صالح و درست باشد؛ هوای نفس را در اختیارگیر، و از آنچه 
حالل نیست خویشنت داری كن، زیرا بُخل ورزیدِن به نفس خویش، 
آن است كه در آنچه دوست دارد، یا برای او ناخوشایند است، راه 

انصاف پیامیی. 
مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرارده، و با همه دوست و 
مهربان باش. مبادا هرگز، چونان حیوان شكاری باشی كه خوردن 
آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم دو دسته اند: دسته ای برادر دینی 
از  اگر گناهی  تو و دسته دیگر هامنند تو در آفرینش می باشند. 
آنان رس می زند یا علّت هایی بر آنان عارض می شود، یا خواسته و 
ناخواسته، اشتباهی مرتكب می گردند، آنان را ببخشای و بر آنان 
آسان گیر، آن گونه كه دوست داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان 
از تو برتر، و خـدا بـر آن  از آنان برتر، و امام تو  گیرد. هامنا تو 
كـس كه تـو را فرمانـداری مرص داد واالتر است، كـه انجام امـور 
مـردم مرص را به تـو واگذارده، و آنـان را وسیله آزمودن تـو قرار 

داده است. 
هرگز با خدا مستیز، كه تو را از كیفر او نجاتی نیست، و از بخشش 
و رحمت او بی نیاز نخواهی بود. بر بخشش دیگران پشیامن مباش، 
و از كیفر كردن شادی مكن، و از خشمی كه توانی از آن رها گردی 
شتاب نداشته باش. به مردم نگو، به من فرمان دادنـد و مـن نیـز 
فرمـان می دهـم، پـس بـاید اطاعـت شود؛ كـه این گونه خود بزرگ 
بینی، دل را فاسد، و دین را پژمرده، و موجب زوال نعمتهاست. و 
اگـر بـا مقـام و قـدرتی كـه داری، دچـار تكبّـر یا خـود بـزرگ بینی 
است  تو  از حكومت  برتر  كه  پروردگار  بزرگی حكومت  به  شدی، 
بنگر،كه تو را از آن رسكشی نجات می دهد، و تند روی تو را فرو 

می نشاند، و عقل و اندیشه ات را به جایگاه اصلی باز می گرداند. 
بپرهیز كه خود را در بزرگی هامنند خداوند پنداری، و در شكوه 
خوار  را  رسكشی  هر  خداوند  زیرا  دانی،  او  هامنند  خداوندی 
می سازد، و هر خودپسندی را بی ارزش می كند. با خدا و با مردم، 
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را  آنان  كه  خود  رعیّت  از  افرادی  با  و  نزدیك،  خویشاوندان  با  و 
ستم  نكنی  چنین  اگر  كه  كن،  رعایت  را  انصاف  داری،  دوست 
روا داشتی، و كسی كه به بندگان خدا ستم روا دارد خدا به جای 
بندگانش دشمن او خواهد بود، و آن را كه خدا دشمن شود، دلیل 
او را نپذیرد، كه با خدا رسجنگ دارد، تا آنگاه كه باز گردد، یا توبه 
كند، و چیزی چون ستمكاری نعمت خدا را دگرگون منی كند، و كیفر 
او را نزدیك منی سازد، كه خدا دعای ستمدیدگان را می شنود و در 
كمین ستمكاران است. دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو، در 
حق میانه ترین، و در عدل فراگیرترین، و در جلب خشنودی مردم 
گسرتده ترین باشد، كه هامنا خشم عمومی مردم، خشنودی خواص 
)نزدیكان( را از بین می برد، اّما خشم خواص را خشنودی همگان 
بی اثر می كند. خواّص جامعه، همواره بار سنگینی را بر حكومت 
تحمیل می كنند، زیرا در روزگار سختی یاریشان كمرت، و در اجرای 
در  و  پافشارتر،  خواسته هایشان  در  و  ناراضی تر،  همه  از  عدالت 
عطا و بخشش ها كم سپاس تر، و به هنگام منع خواسته ها دیر عذر 
پذیرتر، و در برابر مشكالت كم استقامت تر می باشند. در صورتی كه 
نیروهای  و  پرشور مسلمین،  اجتامعات  و  دین،  استوار  ستون های 
ذخیرۀ دفاعی، عموم مردم می باشند، پس به آنها گرایش داشته و 

اشتیاق تو با آنان باشد. 
از رعیّت، آنان را كه به دنبال عیوب دیگران بیشرت جست و جو 
بدار، زیرا مردم عیوبی دارند  از خود دور كن، و دشمن  می كند، 
پس،  است،  سزاوارتر  همه  از  آن  داشنت  پنهان  در  اّمت  رهرب  كه 
مبادا آنچه بر تو پنهان است آشكار گردانی، و آنچه كه هویداست 
جهان  خدای  با  است  پنهان  تو  از  آنچه  در  داوری  كه  بپوشانی، 
می باشد، پس چندان كه می توانی زشتی ها را بپوشان، تا آن را كه 

دوست داری بر رعیّت پوشیده ماند خدا بر تو بپوشاند. 
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را  دشمنی  نوع  هر  رشتۀ  و  بگشای  مردم  در  را  كینه ای  هر  گره 
قطع كن و از آنچه كه در نظر روشن نیست كناره گیر. در تصدیق 
سخن چین شتاب مكن، زیرا سخن چین گرچه در لباس اندرز دهنده 

ظاهر می شود، اّما خیانتكار است. 
بخیل را در مشورت كردن دخالت نده، كه تو را از نیكوكاری باز 
كردن  مشورت  در  را  ترسو  می ترساند.  تنگدستی  از  و  می دارد، 
دخالت نده، كه در انجام كارها روحیّۀ تو را ُسست می كند. حریص 
را در مشورت كردن دخالت نده، كه حرص را با ستمكاری در نظرت 
زینت می دهد. هامنا بخل و ترس و حرص، غرایز گوناگونی هستند 

كه ریشۀ آنها بدگامنی به خدای بزرگ است. 
بدترین وزیران تو، كسی است كه پیش از تو وزیر بدكاران بوده، 
َمحرم  افرادی  چنین  مبادا  پس  داشته،  رشكت  آنان  گناهان  در  و 
دهندگان  یاری  و  گناهكاران،  یاوران  آنان  كه  زیرا  باشند،  تو  راز 
ستمكارانند. تو باید جانشینانی بهرت از آنان داشته باشی كه قدرت 
فكری امثال آنها را داشته، اّما گناهان و كردار زشت آنها را نداشته 
گناه كاری  و  نكرده،  یاری  برستمی  را  كه ستمكاری  باشند. كسانی 
افراد بر تو  از  را در گناهی كمك نرسانده باشند. هزینۀ این گونه 
با  آنان  دوستی  و  بیشرت،  مهربانیشان  و  بهرت،  یاریشان  و  سبك تر، 
غیر تو كمرت است. آنان را از خواص، و دوستان نزدیك، و رازداران 
از  را كه در حق گویی  افرادی  آنان  میان  از  قرار ده، سپس  خود 
همه رصیح ترند، و در آنچه را كه خدا برای دوستانش منی پسندد 
تو را مددكار نباشند، انتخاب كن، چه خوشایند تو باشد یا نباشد. 
تا می توانی، با پرهیزكاران و راستگویـان بپیونـد و آنـان را چنـان 
زشتی  اعامل  برای  را  تو  و  نستایـند،  فراوان  را  تـو  كه  ده  پرورش 
كه انجام نداده ای تشویق نكنند، كه ستایش بی اندازه، خودپسندی 

می آورد و انسان را به رسكشی وا می دارد. 
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هرگز نیكوكار و بدكار در نظرت یكسان نباشند، زیرا نیكوكاران در 

نیكوكاری بی رغبت، و بدكاران در بدكاری تشویق می گردند، پس 

هر كدام از آنان را براساس كردارشان پاداش ده. 

والی  به  رعیّت  اعتامد  جلب  برای  وسیله ای  هیچ  مالك!  ای  بدان 

بهرت از نیكوكاری به مردم، و تخفیف مالیات، و عدم اجبار مردم 

به كاری كه دوست ندارند، منی باشد؛ پس دراین راه آن قدر بكوش 

تابه وفاداری رعیّت، خوشبین شوی، كه این خوشبینی رنج طوالنی 

مشكالت را از تو بر می دارد. پس به آنان كه بیشرت احسان كردی 

بیشرت خوشبین باش، و به آنان كه بدرفتاری كردی بدگامن تر باش. 

و آداب پسندیده ای را كه بزرگان این اّمت به آن عمل كردند، و 

ملّت اسالم با آن پیوند خورده، و رعیّت با آن اصالح شدند، بر هم 

می كند،  وارد  زیان  گذشته  خوب  سّنت های  به  كه  آدابی  و  مزن، 

پدید نیاور، كه پاداش برای آورندۀ سّنت، و كیفر آن برای تو باشد 

كه آنها را در هم شكستی. 

با دانشمندان، فراوان گفتگو كن، و با حكیامن فراوان بحث كن، كه 

مایه آبادانی و اصالح شهرها، و برقراری نظم و قانونی است كه در 

گذشته نیز وجود داشت. 

از گروه های گوناگونی می باشند كه اصالح  بدان! مردم  ای مالك، 

هر یك جز با دیگری امكان ندارد، و هیچ یك از گروه ها از گروه 

نویسندگان  و  خدا،  لشكریان  قرشها،  آن  از  نیست.  بی نیاز  دیگر 

نظم  و  عـدل  كارگزاران  دادگستـر،  قضات  خصـوصی،  و  عمـومی 

تّجار  مالیات،  كنندگان  پرداخت  دهندگان،  جزیه  اجتمـاعی، 
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و بازرگانان، صاحبان صنعت و پیشه وران، و نیز طبقۀ پایین جامعه، 
یعنی نیازمندان و مستمندان می باشند، كه برای هریك خداوند سهمی 
مقرر داشته و مقدار واجب آن را در قرآن یا سّنت پیامرب  تعیین 

كرده كه پیامنی از طرف خداست و نگهداری آن بر ما الزم است. 
و  زینت  و  رعیّت،  استوار  پناهگاه  خدا،  فرمان  به  سپاهیان  پس 
وقار زمامداران، شكوه دین، و راه های تحّقق امنیّت كشورند. امـور 
مـردم جز بـا سپاهیان استـوار نگردد، و پـایداری سپاهیـان جـز به 
خراج و مالیات رعیّت انجام منی شود كه با آن برای جهاد با دشمن 
و  كننـد  تكیه  آن  به  خویش  امور  اصالح  برای  و  گردند،  تقویت 

نیـازمندی های خـود را برطرف سـازند. 
سپس سپاهیـان و مـردم، جز با گروه سوم منی توانند پایدار باشند، 
كه  حكومتند،  نویسندگان  و  دولت،  كارگزاران  و  قضات،  آن  و 
قراردادها و معامالت را استوار می كنند، و آنچه به سود مسلامنان 
مورد  خصوصی  و  عمومی  كارهای  در  و  می آورند،  فراهم  است 
اعتامدند. و گروههای یاد شده بدون بازرگانان، و صاحبان صنایع 
منی توانند دوام بیاورند، زیرا آنان وسایل زندگی را فراهم می آورند، 
و در بازارها عرضه می كنند، و بسیاری از وسایل زندگی را با دست 

می سازند كه از توان دیگران خارج است. 
قرش دیگر، طبقۀ پایین از نیازمندان و مستمندانند كه باید به آنها 
بخشش و یاری كرد. برای متام اقشار گوناگون یاد شده، در پیشگاه 
اصالح  امورشان  كه  مقداری  به  آنان  و همۀ  است،  خدا گشایشی 
شود بر زمامدار، حّقی مشّخص دارند، و زمامدار از انجام آنچه خدا 
بر او واجب كرده است منی تواند موفّق باشد جز آن كه تالش فراوان 
مناید، و از خدا یاری بطلبد، و خود را برای انجام حق آماده سازد، 

و در همه كارها، آسان باشد یا دشوار، شكیبایی ورزد. 
خیرخواهی  كــه  بــرگــزیــن،  را  كسی  سپاه  فرماندهی  بــرای 
بــیــشــرت،  ـــو  ت امـــــام  و    ــرب  ــام ــی پ و  ــــدا  خ ـــــرای  ب او 



354

نامه ها  ) 53 (

و دامن او پاك تر، شكیبایی او برتر باشد، از كسانی كه دیر به خشم آید، 

و عذر پذیرتر باشد، و بر ناتوان رحمت آورد، و با قدرمتندان، با قدرت 

برخورد كند، ُدرشتی او را به تجاوز نكشاند، و ناتوانی او را از حركت 

باز ندارد. 

سپس در نظامیان با خانواده های ریشه دار، دارای شخصیّت حساب شده، 

خاندانی پارسا، دارای سوابقی نیكو و درخشان، كه دالور و سلحشور و 

بخشنده و بلند نظرند، روابط نزدیك بر قرار كن، آنان همۀ بزرگواری را 

در خود جمع كرده، و نیكی ها را در خود گرد آورده اند. 

دربارۀ  مهربان  والدینی  كه  بیندیش  به گونه ای  آنان  كارهای  در  پس 

فرزندشان می اندیشند، و مبادا آنچه را كه آنان را بدان نیرومند می كنی 

در نظرت بزرگ جلوه كند، و نیكوكاری خود را نسبت به آنان ـ هر چند 

خواند،  تو  خیرخواهی  به  را  آنان  نیكی،  زیرا  مپندار،  خوار  ـ  باشد  اندك 

وگامنشان را نسبت به تو نیكو گرداند، و رسیدگی به اموِر كوچِك آنان 

را، به خاطر رسیدگی به كارهای بزرگشان وامگذار، زیرا از نیكی اندك تو 

سود می برند، و به نیكی های بزرگ تو بی نیاز نیستند. 

به  بیشرت  همه  از  كه،  باشد  كسی  تو  سپاه  فرماندهان  برگزیده ترین 

اختیارشان  در  بیشرت  خود  مالی  امكانات  از  و  رساند،  كمك  رسبازان 

گذارد، به اندازه ای كه خانواده هایشان در پُشت جبهه، و خودشان در 

آسایش كامل باشند، تا در نربد با دشمن، رسبازان اسالم تنها به یك چیز 

تو  به  را  دل هایشان  رسبازان،  به  نسبت  تو  مهربانی  هامنا  بیندیشند. 

می كشاند، 

و هامنا برترین روشنی چشم زمامداران، برقراری عدل در شهرها و آشكار 

شدن محبّت مردم نسبت به رهرب است، كه محبّت دل های رعیّت جز با 

پاكی قلب ها پدید منی آید، و خیرخواهی آنان زمانی است كه با رغبت 

و شوق پیرامون رهرب را گرفته، و حكومت باِر سنگینی را بر دوش رعیّت 

نگذاشته باشد، و طوالنی شدن مّدت زمامداری بر ملّت ناگوار نباشد. 
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پس آرزوهای سپاهیان را برآور، و همواره از آنان ستایش كن، و 
كارهای  یادآوری  زیرا  شامر،  بر  داده اند  انجام  كه  مهّمی  كارهای 
تالش  به  را  ترسوها  و  انگیزاند،  می  بر  را  شجاعان  آنان،   ارزشمند 

وا می دارد، ان شاءاللّه. 
و در یك ارزشیابی دقیق، رنج و زحامت هر یك از آنان را شناسایی 
كن، و هرگز تالش و رنج كسی را به حساب دیگری نگذاشته، و ارزش 
خدمت او را ناچیز مشامر، تا رشافت و بزرگی كسی موجب نگردد 
كه كار كوچكش را بزرگ بشامری، یا گمنامی كسی باعث شود كه 
كار بزرگ او را ناچیز بدانی. مشكالتی كه در احكام نظامیان برای 

تو پدید می آید، 
  خدا  رسول  و  خدا،  به  ناكند،  شبهه  تو  برای  كه  اموری  و 
كند،  داشته هدایتشان  كه عالقه  مردمی  برای  زیرا خدا  بازگردان، 
فرموده است: »ای كسانی كه ایامن آوردید، از خدا و رسول و امامانی كه از شام 
هستند اطاعت كنید، و اگر در چیزی نزاع دارید، آن را به خدا و رسولش باز گردانید«. 

باز  و  قرآن،  به  كردن  عمل  یعنی  خدا،  به  چیزی  بازگرداندن  پس 
كه وحدت  او  به سّنت  كردن  یعنی عمل    پیامرب  به  گرداندن 

بخش است، نه عامل پراكندگی. 
سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب 
كن، كسانی كه مراجعۀ فراوان، آنها را به ستوه نیاورد، و برخورد 
مخالفان با یكدیگر او را خشمناك نسازد، در اشتباهاتش پافشاری 
نباشد؛  دشوار  او  برای  آگاهی،  از  پس  حق  به  بازگشت  و  نكند، 
تحقیقی  با  مطالب  شناخت  در  و  كند،  ریشه كن  دل  از  را  طمع 
اندك رضایت ندهد، و در ُشبهات از همه با احتیاط تر عمل كند، 
مراجعۀ  در  و  باشد،  بیشرت  همه  از  او  ارصار  دلیل،  یافنت  در  و 
شكیباتر،  همه  از  امور  كشف  در  نشود.  خسته  شاكیان  پیایی 
همه  از  خصومت  فصل  در  حقیقت،  شدن  آشكار  از  پس  و 
و  ندهد،  فریب  را  او  فراوان  ستایش  كه  كسی  باشد،  برّنده تر 
اندكند!.  بسیار  كسانی  چنین  و  نسازد  منحرف  را  او  زبانی  چرب 
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بیندیش،  او  قضاوت های  در  بیشرت  هرچه  قاضی،  انتخاب  از  پس 
مردم  به  و  گردد،  برطرف  او  نیازهای  كه  ببخش  او  به  قدر  آن  و 
نیازمند نباشد، و از نظر مقام و منزلت آن قدر او را گرامی دار كـه 
نزدیكان تـو، به نفـوذ در او طمع نكنند، تـا از توطئه آنان در نزد 

تو در اَمان باشد. 
دست  در  دین  این  هامنا  كه  بنگر  نیك  دادم  كه  دستوراتی  در 
پرداخته،  هواپرستی  به  دین  نام  با  كه  بود،  گشته  اسیر  بدكاران 
كارمندانت  امور  در  سپس  می آوردند.  دست  به  را  خود  دنیای  و 
بیندیش، و پس از آزمایش به كارشان بگامر، و با میل شخصی، و 
بدون مشورت با دیگران، آنان را به كارهای مختلف وادار نكن، زیرا 
نوعی ستمگری و خیانت است. كارگزاران دولتی را از میان مردمی 
با تجربه و با حیا، از خاندانی پاكیزه و با تقوی، كـه در مسلمـانی 
سابقـه درخشانی دارنـد، انتخاب كن، زیـرا اخالق آنـان گرامی تر، 

نگری  آینده  و  كمرت،  ورزی شان  طمع  و  محفوظ تر،  آبروی شان  و 
آنان بیشرت است. سپس روزی فراوان برآنان ارزانی دار، كه با گرفنت 
حقوق كافی در اصالح خود بیشرت می كوشند، و با بی نیازی، دست 
به اموال بیت املال منی زنند، وامتام حّجتی است بر آنان اگر فرمانت 
را نپذیرند یا در امانت تو خیانت كنند. سپس، رفتار كارگزاران را 
كه  بگامر،  برآنان  پیشه  وفا  و  راستگو  جاسوسانی  و  كن،  بررسی 
و  امانت داری  سبب  آنان،  كار  از  تو  پنهانی  بازرسی  و  مراقبت 

مهربانی آنها با رعیّت خواهد بود. 
آنان  از  یكی  اگر  و  كن،  مراقبت  سخت  نزدیكت  همكاران  از  و 
خیانت  آن  هم  تو  جاسوسان  گزارش  و  زد،  خیانت  به  دست 
بـا  را  او  كرده  قناعت  گواهی  مقدار  همین  به  كرد،  تأیید  را 
او  از  دارد  اختیـار  در  كه  امـوال  از  آنچه  و  كـن،  كیفر  تازیـانه 
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طوق  و  بشامر،  خیانتكار  و  خواردار،  را  او  سپس  گیر،  پس  بـاز 
بدنامی به گردنش بیفكن. 

مالیات  صالح  كه  كن  وارسی  گونه ای  به  را  بیت املال  و  مالیات 
عامل  دهندگان،  مالیات  و  مالیات  بهبودی  زیرا  باشد،  دهندگان 
مالیـات  امور  تا  و  می باشـد،  جـامعه  اقشار  دیگر  امور  اصالح 
گـرفت،  نخواهد  سامـان  نیز  دیگران  كـار  نشود  اصالح  دهندگـان 

زیرا همۀ مردم نـان خور مالیات و مـالیات دهندگانند. 
باشد  خراج  جمع آوری  از  بیشرت  زمین  آبادانی  در  تو  تالش  باید 
بخواهد  كه  آن كس  و  فراهم منی گردد،  آبادانی  با  جز  كه، خراج 
و  را خراب،  آورد، شهرها  به دست  مزارع  آبادانی  بدون  را  خراج 
بندگان خدا را نابود، و حـكومتش جـز اندك مّدتی دوام نیـاورد. 
پس اگر مـردم شكایت كردند، از سنگینی مالیات، یا آفت زدگی، یا 
خشك شدن آب چشمه ها، یا كمی باران، یا خراب شدن زمین در 
تخـفیف  میـزانی  بـه  مـالیات  گرفنت  در  یا خشكسالی،  سیالب ها، 
دادن در خـراج  تخـفیف  گیرد، و هـرگز  امـورشان سامـان  تـا  ده 
آبادانی  در  كه  است  انـدوخته ای  آن،  زیـرا  نسـازد،  نگـران  را  تـو 
را  تو  رعیّت  و  دارد،  نقش  تو  والیت های  آراسنت  و  تو،  شهرهای 
خواهی  خشنود  مردم  میان  عدالت  گسرتش  از  تو  و  می ستایند، 
شد، و به افزایش قّوت آنان تكیّه خواهی كرد، بدانچه در نزدشان 
اندوختی و به آنان بخشیدی، و با گسرتش عدالت در بین مردم، 
اگر  آنگاه  داشت،  خواهی  اطمینان  آنان  به  رعیت،  با  مهربانی  و 
شادمانی  با  بگذاری،  عهدۀ شان  به  و  آید  پیش  كاری  آینده  در 
خواهند پذیرفت، زیرا عمران و آبادی، قدرت تحّمل مردم را زیاد 
است،  كشاورزان  تنگدستی  به جهت  زمین  ویرانی  می كند. هامنا 
و تنگدستی كشاورزان، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانی 
است كه به آیندۀ حكومتشان اعتامد ندارند، و از تاریخ گذشتگان 



358

نامه ها  ) 53 (

به درستی  ُمنشیان  و  نویسندگان  امور  در  سپس  منی گیرند.  عربت 
بیندیش، و كارهایت را به بهرتین آنان واگذار، و نامه های محرمانه، 
كه در بردارندۀ سیاست ها و ارسار تو است، از میان نویسندگان به 
گرامی  كه  باشد، كسی  دیگران  از  كه صالح تر  ده  اختصاص  كسی 
با  تا در حضور دیگران  را به رسكشی و تجاوز نكشاند  او  داشنت، 
تو مخالفت كند، و در رساندن نامۀ كارگزارانت به تو، یا رساندن 
پاسخ های تو به آنان كوتاهی نكند، و در آنچه برای تو می ستاند یا 
از طرف تو به آنان تحویل می دهد، فراموشكار نباشد. و در تنظیم 
هیچ قراردادی ُسستی نورزد، و در بر هم زدن قراردادی كه به زیان 
توست كوتاهی نكند، و منزلت و قدر خویش را بشناسد، هامنا آن 
دیگران  قدر  شناخت  در  باشد،  عاجز  قدر خویش  شناخت  از  كه 

جاهل تر است. 
اطمینان  تیزهوشی،  بر  ُمنشیان،  و  نویسندگان  گزینش  در  مبادا 
با ظاهرسازی و  افراد زیرك  باوری خود تكیه منایی، زیرا  و خوش 
خوش خدمتی، نظر زمامداران را به خود جلب می منایند، كه در پِس 
این ظاهرسازی ها، نه خیرخواهی وجود دارد، و نه از امانت داری 
نشانی یافت می شود!. لكن، آنها را با خدماتی كه برای زمامداران 
 شایسته و پیشین انجام داده اند بیازمای. به كاتبان و نویسندگانی 
به  و  گذاشته،  نیكو  آثاری  مردم  میان  در  كه  باش  داشته  اعتامد 
 امانتداری از همه مشهورترند، كه چنین انتخاب درستی نشان دهندۀ

خیرخواهی تو برای خدا، و مردمی است كه حاكم آنانی. 
او  بر  كار  بزرگی  كه  برگزین  رسپرستی  كارهایت  از  هریك  برای 
چیرگی نیابد، و فراوانی كار او را درمانده نسازد، و بدان كه هرگاه 
در كار نویسندگان و منشیان تو كمبودی وجود داشته باشد كه تو 

بی خرب باشی، خطرات آن دامنگیر تو خواهد بود. 
بپذیر،  صنایع  صاحبان  و  بــازرگــانــان  به  مــرا  سفارش  سپس 
كه  ــی  ــان ــان ــازرگ ب كـــن،  ــارش  ــف س نــیــكــوكــاری  ــه  ب را  ــهــا  آن و 
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در شهر ساكنند، یا آنان كه همواره در سیر و كوچ كردن می باشند، و 
بازرگانانی كه با نیروی جسامنی كار می كنند، چرا كه آنان منابع اصلی 
آورندگان وسایل  آورندگان وسایل زندگی و آسایش، و  پدید  منفعت و 
زندگی از نقاط دور دست و دشوار می باشند، از بیابان ها و دریاها، و 
دشت ها و كوهستان ها، جاهای سختی كه مردم در آن اجتامع منی كنند، 
یا برای رفنت به آنجاها شجاعت ندارند. بازرگانان، مردمی آرامند، و از 
ستیزه جویی آنان ترسی وجود نخواهد داشت، مردمی آشتی طلبند كه 
فتنه انگیزی ندارند. در كار آنها بیندیش! چه در شهری باشند كه تو به 

رس می بری، یا در شهرهای دیگر، با توّجه به آنچه كه تذكّر دادم. 
این را هم بدان كه در میان بازرگانان، كسانی هم هستند كه تنگ نظر 
با زورگویی به سود  تنها  و بد معامله و بخیل و احتكار كننده اند، كه 
خود می اندیشند، و كاال را به هر قیمتی كه می خواهند می فروشند، كـه 
این سـودجویی و گران فروشی بـرای همۀ افـراد جامعه زیانبار، و عیب 
بزرگی بـر زمـامدار است. پس، از احتكار كاال جلوگیری  كن، كه رسول 

خدا از آن جلوگیری می كرد، 
باید خرید و فروش در جامعه اسالمی، به سادگی و با موازین عدالت 
انجام گیرد، با نرخ هایی كه برفروشنده و خریدار زیانی نرساند. كسی كه 
پس از منع تو احتكار كند، او را كیفر ده، تا عربت دیگران شود، اّما در 

كیفر او ارساف نكن. 
سپس خدا را! خدا را! در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه، كه هیچ 
چاره ای ندارند، ]و عبارتند[ از زمین گیران، نیازمندان، گرفتاران و دردمندان. 
هامنا در این طبقه محروم گروهی خویشنت داری كرده، و گروهی به گدایی 
دست نیاز بر می دارند، پس برای خدا پاسدار حّقی باش كه خداوند برای این 
 طبقه معیّن فرموده است. بخشی از بیت املال، و بخشی از غلّه های زمین های 
غنیمتی اسالم را در هر شهری به طبقات پایین اختصاص ده، زیرا برای 
دورترین مسلامنان هامنند نزدیك ترین آنان سهمی مساوی وجود دارد و 
 تو مسئول رعایت آن می باشی. مبادا رسمستی حكومت تو را از رسیدگی به 
ترك  برای  عذری  مهم  و  فراوان  كارهای  انجام  هرگز  كه  دارد،  باز  آنان 
مسئولیّت های كوچك تر نخواهد بود. همواره در فكر مشكالت آنان باش، 
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آنان بیشرت  از  را  امور كسانی  بر مگردان، به ویژه  آنان روی  از  و 
رسیدگی كن كه از كوچكی به چشم منی آیندو دیگران آنان راكوچك 
افراد  از  گروه،  این  دارند.برای  دسرتسی  تو  به  وكمرت  می شامرند 
مورد اطمینان خود كه خدا ترس و فروتنند فردی را انتخاب كن، تا 
پیرامونشان تحقیق و مسایل آنان را به تو گزارش كنند. سپس در 
عذری  خدا  پیشگاه  در  كه  كن  عمل  گونه ای  به  مشكالتشان  رفع 
به  دیگران  از  بیشرت  رعیت  میان  در  گروه  این  زیرا  باشی،  داشته 
عدالت نیازمندند، و حّق آنان را به گونه ای بپرداز كه در نزد خدا 

معذور باشی، 
و  ندارند.  چاره ای  راه  كه  سالخورده  پیران  و  خردسال،  یتیامن  از 
دست نیاز بر منی دارند، پیوسته دلجویی كن كه مسئولیّتی سنگین 
اّما  است،  اگر چه حق، متامش سنگین  است،  زمامداران  بر دوش 
خدا آن را بر مردمی آسان می كند كه آخرت را می طلبند، نفس را 
به شكیبایی وا می دارند، و به وعده های پروردگار اطمینان دارند. 

پس، بخشی از وقت خود را به كسانی اختصاص ده كه به تو نیاز 
دارند، تا شخصاً به امور آنان رسیدگی كنی، و در مجلس عمومی 
باش،  فروتن  آفریده  را  تو  كه  خدایی  برابر  در  و  بنشین  آنان  با 
تا  از رس راهشان دور كن  را  نگهبانان خود  یاران و  و  و رسبازان 
سخنگوی آنان بدون اضطراب در سخن گفنت با تو گفتگو كند، من 
از رسول خدا  بارها شنیدم كه می فرمود: »ملّتی كه حق ناتوانان را از 

زورمندان، بی اضطراب و بهانه ای باز نستاند، رستگار نخواهد شد. « 

كن،  هموار  خود  بر  را  آنان  ناهموار  سخنان  و  درشتی  پس 
خدا  تا  ساز  دور  خود  از  را  بینی  بزرگ  خود  و  نظری  تنگ  و 
پاداش  را  تو  و  بگشاید،  تو  روی  به  را  خود  رحمت  درهای 
و  باشد،  گوارا  تو  بر  می بخشی  مردم  به  آنچه  ببخشاید.  اطاعت 
خواهی  پوزش  و  مهربانی  با  می داری  باز  كسی  از  را  چیزی  اگر 
باید  خود  كه  است  گونه ای  به  كارها  از  بخشی  باشد.  همراه 
كه  آنجا  در  دولتی،  كارگزاران  به  دادن  پاسخ  مانند  دهی،  انجام 
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ُمنشیان تو از پاسخ دادن به آنها درمانده اند و دیگر، برآوردن نیاز 
مـردم در همـان روزی كـه به تو عرضه می دارنـد و یارانت در رفع 

نیاز آنان ناتوانند؛ 
انجـام ده، زیرا هـر روزی، كاری  كـار هـر روز را در همـان روز 
مخصوص به خود دارد. نیكوترین وقت ها و بهرتین ساعات شب و 
روزت را برای خود و خدای خود انتخاب كن، اگر چه همۀ وقت ها 
را برای خداست، اگر نیّت درست و رعیت در آسایش قرار داشته 

باشد. 
از كارهایی كه به خدا اختصاص دارد و باید با اخالص انجام دهی، 
انجام واجباتی است كه ویژه پروردگار است، پس در بخشی از شب 
و روز، وجود خود را به پرستش خدا اختصاص ده، و آنچه تو را 
به خدا نزدیك می كند بی عیب و نقصانی انجام ده، اگر چه دچار 

خستگی جسم شوی. 

هنگامی كه مناز جامعت می خوانی، نه با طوالنی كردن مناز، مردم 
را پراكنده ساز و نه آن كه آن را تباه سازی، زیـرا در میـان مـردم، 
بیـامر یـا صـاحب حاجـتی وجـود دارد. آنگاه كـه پیامرب  مرا به 
یمن می فرستاد از او پرسیدم، با مردم چگونه مناز بخوانم؟ فرمود: 

»در حّد توان ناتوانان مناز بگذار و بر مؤمنان مهربان بـاش «. 

بـودن  پنهان  كـه  مـدار،  پنهان  مـردم  از  فراوان  را  هیچ گـاه خـود 
رهبـران، منونـه ای از تنـگ نظری و كـم اطاّلعی در امـور جامعه 
می بـاشد. نهان شدن از رعیت، زمامداران را از دانسنت آنچه بر آنان 
پوشیده است باز می دارد، پس كار بزرگ، اندك، و كار اندك، بزرگ 
جلوه می كند، زیبا، زشت و زشت، زیبا می مناید و باطل به لباس 

حق در آید. 
منی داند،  دارند  پوشیده  او  از  مردم  كه  را  آنچه  زمامدار،  هامنا 
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و حق را نیز نشانه ای نباشد تا با آن راست از دروغ شناخته شود، و 
تو به هر حال یكی از آن دو نفر می باشی. یا خود را برای جانبازی 
درراه حق آماده كرده ای كه در این حال، نسبت به حّق واجبی كه 
باید بپردازی یا كار نیكی كه باید انجام دهی ترسی نداری، پس چرا 
خود را پنهان می داری؟ و یا مردی بخیل و تنگ نظری، كه در این 
صورت نیز مردم چون تو را بنگرند مأیوس شده از درخواست كردن 
تو  برای  رنجی  مردم  نیازمندی های  از  بسیاری  اینكه  با  مانند.  باز 
نخواهد داشت، كه شكایت از ستـم دارنـد یـا خواستـار عدالتنـد، 

یا در خریـد و فروش خواهـان انصـافند. 
خـودخـواه  كـه  اسـت  نزدیـكانی  و  خواص  را  زمامـداران  هامنـا 
ستمكاریشان  ریشه  ندارند.  انصاف  معامالت  در  و  چپاولگرند،  و 
و  اطرافیان  از  هیچ كدام  به  و  بخشكان،  آن  اسباب  بریدن  با  را 
خویشاوندانت زمینی را واگذار مكن، و به گونه ای با آنان رفتار كن 

كه قرار دادی به سودشان منعقد نگردد كه به مردم زیان رساند، 
بر  را  آن  هزینه های  كه  مشرتك؛  زراعت  یا  مزارع،  آبیاری  مانند 
دیگران تحمیل كنند، در آن صـورت سـودش بـرای آنـان، و عیـب و 

ننـگش در دنیـا و آخـرت برای تو خواهد ماند. 
حق را به صاحب حق، هر كس كه باشد، نزدیك یا دور، بپرداز، و در 
این كار شكیبا باش، و این شكیبایی را به حساب خدا بگذار، گر چه 
اجرای حق مشكالتی برای نزدیكانت فراهم آورد، تحّمل سنگینی 
زیرا تحّمل آن پسندیده  بر خود هموار ساز،  قیامت  یاد  با  را  آن 
است. و هرگاه رعیت بر تو بدگامن گردد، عذر خویش را آشكارا با 
آنان در میان بگذار و با این كار از بدگامنی نجاتشان ده، كه این كار 
ریاضتی برای خودسازی تو، و مهربانی كردن نسبت به رعیت است، 

و ایـن پـوزش خـواهی تـو آنـان را بـه حق وا می دارد. 
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هـرگز پیـشنهاِد صلح دشمن را كه خشنودی خدا در آن است، رد 
مكن، كه آسایش رزمنـدگان، و آرامـش فـكری تـو، و امنـیّت كشـور 
در صـلح تـأمین می گـردد. لكن زنهار! زنهار! از دشمن خود پس 
از آشتی كردن، زیرا گاهی دشمن نزدیك می شود، تا غافلگیر كند، 
)به دشمن سوء  پس دوراندیش باش، و ُحسن ظّن خود را متّهم كن 
ظّن داشته باش(. حال اگر پیامنی بین تو و دشمن منعقد گردید، یا در 

پناه خود او را امان دادی، به عهد خویش وفادار باش، و بر آنچه بر 
عهده گرفتی امانت دار باش، و جان خود را سپر پیامن خود گردان، 
زیرا هیچ یك از واجبات الهی هامنند وفای به عهد نیست، كه همه 
مردم جهان بـا متـام اختالفاتی كـه در افكار و متـایالت دارند، در آن 
اتّفاق نظر دارند. تا آنجا كه مرشكین، به عهد و پیامنی كه در زمان 
جاهلیت با مسلامنان داشتند وفادار بودند، زیرا كه آیندۀ ناگوار 
پیامن شكنی را آزمودند. پس هرگز پیامن شكن مباش، و در عهد 
نادان  زیرا كسی جز  مده،  فریب  را  و دشمن  مكن،  خود خیانت 

بدكار، بر خدا گستاخی روا منی دارد.
خداوند عهد و پیامنی كه با نام او شكل می گیرد با رحمت خود 
مایه آسایش بندگان، و پناهگاه امنی برای پناه آورندگان قرار داده 
است، تا همگان به حریم امن آن روی بیاورند. پس فساد، خیانت 
و فریب، در عهد و پیامن راه ندارد. مبادا قراردادی را امضاء كنی 
كـه در آن بـرای َدَغل كاری و فـریب راههایی وجـود دارد، و پـس 
از محكم كاری و دقّت در قرارداد نامه، دست از بهانه جویی بردار، 
مبادا مشكالت پیامنی، كه بر عهده ات قرار گرفته، و خدا آن را بر 
گردنت نهاده، تو را به پیامن شكنی وا دارد، زیرا شكیبایی تو در 
مشكالت پیامن ها، كه امید پیروزی در آینده را به همراه دارد، بهرت 
از پیامن شكنی ای است كه از كیفر آن می ترسی، و در دنیا و آخرت 

منی توانی پاسخ گوی آن باشی.
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از خون ریزی بپرهیز، و از خون ناحق پروا كن، كه هیچ چیز هامنند 
خون ناحق كیفر الهی را نزدیك، مجازات را بزرگ منی كند و نابودی 
نعمت ها را رسعت منی بخشد و زوال حكومت را نزدیك منی گرداند، 
و روز قیامت خدای سبحان قبل از رسیدگی اعامل بندگان، نسبت 
به خون های ناحق ریخته شده داوری خواهد كرد، پس با ریخنت 
ناحق،  خون  زیرا  مكن.  تقویت  را  خود  حكومت  حرام،  خونی 
پایه های حكومت را ُسست، و پَست می كند و بنیاد آن را بركنده 
به دیگری منتقل می سازد، و تو، نه در نزد من، و نه در پیشگاه 
آن  كیفر  كه  چرا  داشت  نخواهی  ناحق  خون  در  عذری  خداوند، 
را  كسی  خون  خطا  به  اگر  نیست.  گریزی  آن  از  و  است  قصاص 
ریختی، یا تازیانه یا شمشیر، یا دستت دچار تند روی شد، ـ كه گاه 
مشتی سبب كشنت كسی می گردد، چه رسد به بیش از آن ـ مبادا 
غرور قدرت تو را از پرداخت خونبها به بازماندگان مقتول بازدارد!. 
مبادا هرگز دچار خودپسندی گردی! و به خوبی های خود اطمینان 
بهرتین  از  همه  اینها  كه  باشی،  داشته  دوست  را  ستایش  و  كنی، 
نیك  كردار  و  توست،  به  آوردن  هجوم  برای  شیطان  فرصت های 

نیكوكاران را نابود سازد. 
مبادا با خدمت هایی كه انجام دادی بر مردم مّنت گذاری، یا آنچه 
داده، سپس  وعده ای  را  مردم  یا  بشامری،  بزرگ  داده ای  انجام  را 
ُخلف وعده منایی! مّنت نهادن، پاداش نیكوكاری را از بین می برد، 
و كاری را بزرگ شمردن، نور حق را خاموش گرداند، و خالف وعده 
بزرگ  كه خدای  انگیزاند  بر می  را  ومردم  كردن، خشم خدا  عمل 

فرمود: »دشمنی بزرگ نزد خدا آن كه، بگویید و عمل نكنید. « 
در  یا  كنی!  شتاب  نرسیده  فرا  آن  وقت  كه  كاری  در  هرگز  مبادا 
كاری كه وقت آن رسیده ُسستی ورزی، و یا در چیزی كه )حقیقت 
آن( روشن نیست ستیزه جویی منایی و یا در كارهای واضح و آشكار 
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كوتاهی كنی! تالش كـن تـا هركاری را در جـای خود، و در زمـان 

با مردم  انجام دهی. مبادا هرگز در آنچه كه  مخصوص بـه خود، 

روشن  همه  بر  كه  اموری  از  و  خواهی!  امتیازی  هستی  مساوی 

مردم  برابر  در  آن  به  نسبت  به هر حال  زیرا  كنی؛  است، غفلت 

مسئولی، و به زودی پرده از كارها یك سو رود، و انتقام ستمدیده 

را از تو باز می گیرند. باد غرورت، جوشش خشمت، تجاوز دستت 

و تندی زبانت را در اختیار خودگیروبا پرهیز از شتاب زدگی و فرو 

خوردن خشم، خود را آرامش ده تا خشم فرو نشیند و اختیار نفس 

در دست تو باشد. و تو بر نفس مسلّط نخواهی شد مگر با یاد 

فراوان قیامت، و بازگشت به سوی خدا. آنچه بر تو الزم است آن 

گذشتگان،  ارزش  با  سّنت های  پیشین،  دادگسرت  حكومت های  كه 

در  كه  واجباتی  و    پیامرب  آثار  و  رفتگان  پسندیدۀ  روش های 

عمل  مـا  آنچه  از  و  آوری،  یـاد  به  همـواره  را  خـداسـت،  كتاب 

كـرده ایم پیـروی كنی، و برای پیروی از فرامین این عهدنامه ای كه 

برای تو نوشته ام، و با آن حّجت را بر تو متـام كرده ام، تـالش كن، 

زیـرا اگر نفس رسكشی كرد و بر تو چیره شد عذری نزد من نداشته 

باشی. از خداوند بزرگ، با رحمت گسرتده، و قدرت برترش در انجام 

متام خواسته ها، درخواست می كنیم كه به آنچه موجب خشنودی 

اوست، من و تـو را مـوفّق فرمایـد، كه نـزد او و خـلق او، دارای 

یادگار نیك در  از ستایش بندگان،  عـذری روشن باشیم، برخوردار 

شهرها، رسیدن به همۀ نعمت ها و كرامت ها بوده، و اینكه پایان 

عمِر من و تو را به شهادت و رستگاری ختم فرماید، كه هامنا ما 

به سوی اوباز می گردیم. با درود به پیامرب اسالم  و اهل بیت 

پاكیزه و پاك او، درودی فراوان و پیوسته. با درود 
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  نامه 54  
 ویژگی های بیعت مردم با امام 
و پاسخ به ادعاهای طلحه و زبیر

فضایل  بخش  مقامات،  كتاب  در  را  آن  اسكافی  ابو جعفر  كه  زبیر  و  طلحه  به  )نامه 

امیرمؤمنان  آورد كه سال 36 هجری نوشت و توّسط عمران بن حصین فرستاد(.

پس از یاد خدا و درود! شام می دانید ـ گر چه پنهان می داریدـ كه من برای 
حكومت در پی مردم نرفته، تا آنان به سوی من آمدند، و من قول بیعت 
نداده تا آن كه آنان با من بیعت كردند، و شام دو نفر از كسانی بودید 
از  با من نه  بیعت عموم مردم  بیعت كردند. هامنا  و  كه مرا خواستند 
دنیا.اگر  متاع  آوردن  به دست  برای  نه  و  بود،  روی ترس قدرتی مسلّط 
شام دو نفر از روی میل و انتخاب بیعت كردید تا دیر نشده )از راهی كه 
در پیش گرفته اید( باز گردید، و در پیشگاه خدا توبه كنید. و اگر دردل با 

اكراه بیعت كردید خود دانید؛ زیرا این شام بودید كه مرا در حكومت بر 
خویش راه دادید، اطاعت از من را ظاهر، و نافرمانی را پنهان داشتید. 
به جانم سوگند! شام از سایر مهاجران سزاوارتر به پنهان داشنت عقیده و 
پنهان كاری نیستید. اگر در آغاز بیعت كنار می رفتید )و بیعت منی كردید( 
آسان تر بود كه بیعت كنید و سپس به بهانه رسباز زنید. شام پنداشته اید 
كه من كشنده عثامن می باشم؛ بیایید تا از مردم مدینه كسی بین من 
یاری  به  نه  و  كرده  طرفداری  من  از  نه  كه  آنان  كند،  داوری  شام  و 
شامبرخاسته اند، سپس هر كدام به اندازه ُجرمی كه در آن حادثه داشته 
اندیشه  آنچه در  از  پیرمرد!  ای دو  باشد.  پذیرا  را  آن  است، مسئولیّت 
دارید باز گردید، هم اكنون بزرگ ترین مسئلۀ شام، عار است، پیش از آن 

كه عار و آتش خشِم پروردگار، دامنگیرتان گردد. با درود.

  نامه 55  
فلسفه آزمایش ها و اندرز به معاویه

)نامه به معاویه كه در سال 37 هجری پیش از نربد صّفین نوشته شد.(

ســبــحــان  خــــداونــــد  هـــامنـــا  درود!  و  ــــدا  خ ــــاد  ی از  ـــس  پ

دنــیــا  در  را  ــــردم  م و  داده،  ــــرار  ق آخــــرت  ــــرای  ب را  ــا  ــی دن
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به آزمایش گذاشت، تا روشن شود كدام یك نیكوكارتر است. ما را 

برای دنیا نیافریده اند، و تنها برای دنیا به تالش فرمان داده نشدیم، 

به دنیا آمدیم تا در آن آزمایش گردیم. و هامنا خداوند مرا به تو، و 

تو را با من آزمود، و یكی از ما را بر دیگری حّجت قرار داد. تو با 

تفسیر دروغین قرآن به دنیا روی آوردی، و چیزی از من درخواست 

می كنی كه دست و زبانم هرگز به آن نیالود )قتل عثامن(. تو و مردم 

شام، آن دروغ را ساختید و به من تهمت زدید تا آگاهان شام مردم 

نا آگاه را، و ایستادگان شام زمین گیر شدگان را، بر ضّد من تحریك 

كنند. معاویه! از خدا برتس، و با شیطانی كه مهار تو را می كشد، 

مبارزه كن، و به سوی آخرت كه راه من و تو است باز گرد، و برتس 

از خدا كه به زودی با بالیی كوبنده ریشه ات را بركند، و نسل تو را 

براندازد. هامنا برای تو به خدا سوگند می خورم، سوگندی كه بر آن 

وفـا دارم، اگـر روزگار من و تـو را در یك جا گـرد آورد، هم چنـان بر 

سـر راه تو خواهم ماند: »تا خدا میان ما داوری كند و او بهرتین داوران است. « 

  نامه 56  
اخالق فرماندهی

)نامه به فرمانده سپاه، رشیح بن هانی كه او را در سال 36 هجری به سوی شام حركت 

داد.(

در هر صبح و شام از خدا برتس، و از فریبكاری دنیا بر نفس خویش 

برای  اگر  كه  بدان  مباش.  ایمن  دنیا  از  هیچ گاه  و  باش،  بیمناك 

چیزهایی كه دوست می داری، یا آنچه را كه خوشایند تو نیست، 

خود را باز نداری، هوس هـا تـو را به زیـان های فـراوانی خواهنـد 

كشیـد، سپس نـفس خود را بازدار و از آن نگهبانی كن، و به هنگام 

خشم، بر نفس خویش شكننده و حاكم باش. 
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  نامه 57  
روش بسیج کردن مردم برای جهاد

)نامه به مردم كوفه در سال 36 هجری، هنگام حركت از مدینه به سوی برصه.(

پس از یاد خدا و درود! من از جایگاه خود، مدینه بیرون آمدم، یا 

یا از فرمانم رسباز زدند.  ستمكارم یا ستم دیده، یا رسكشی كردم 

هامنا من خدا را به یاد كسی می آورم كه این نامه به دست او رسد، 

تا به سوی من كوچ كند. اگر مرا نیكوكار یافت یاری كند، و اگر 

گناهكار بودم مرا به حق بازگرداند. 

  نامه 58  
تبیین عوامل وحدت و علل پیدایش جنگ بین مسلمین

)نامه به شهرهای دور برای روشن ساخنت حوادث صّفین(

آغـاز كـار چنـین بود كـه ما بـا مردم شـام دیـدار كـردیم، كه در 

اسالم  ما در  یكی، و دعوت  ما  پیامرب  و  یكی،  ما  پروردگار  ظاهـر 

هیـچ  پیامربش،  كـردن  تصدیق  و  خـدا  به  ایمـان  در  و  بود،  یكی 

كـدام از مـا بردیگری برتری نداشت، و با هم وحدت داشتیم جز 

در خون عثامن كه ما از آن بركناریم. پس به آنان گفتیم : بیایید با 

خاموش ساخنت آتـش جنـگ و آرام كـردن مـردم، به چاره جـویی و 

درمـان بپردازیم، تـا كار مسلامنان استوار شود و به وحدت برسند، 

اّما شامیان پاسخ دادند:  و ما برای اجرای عدالت نیرومند شویم. 

»چاره ای جز جنگ نداریم. « پس )از پیشنهاد حّق ما( رسباز زدند، و جنگ در 

گرفت، و تداوم یافت، و آتش آن زبانه كشید. پس آنگاه كه دندان 

جنگ در ما و آنان فرو رفت، و چنگال آن سخت كارگر افتاد، به 

دعوت ما )صلح و گفتگو( گردن نهادند، و بر آنچه آنان را خواندیم، 
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پاسخ دادند. ما هم به درخواست آنان پاسخ دادیم، و آنچه را خواستند 
زود پذیرفتیم، تا حّجت را بر آنان متام كنیم، و راه عذرخواهی را ببندیم. 
آنگاه آن كه بر پیامن خود استوار ماند، از هالكت نجات یافت، و آن 
كـس كـه در لجاجـت خود پـا فشـرد، خـدا پرده نـاآگاهی بر جان او 

كشید، و بالی تیره روزی گرد رسش گردانید. 

  نامه 59  
پرهیز از هواپرستی و روش برخورد با دنیا

)نامه به اسود بن قطبه فرمانده لشكر ُحلوان در جنوب شهر رسپُل ذهاب امروزی(

پس از یاد خدا و درود! اگر رأی و اندیشه زمامدار دچاردگرگونی شود، 
او را از اجرای عدالت بسیار باز می دارد. پس باید كه كار مردم در آنچه 
عدالت  برای  بهایی  در ستمكاری  زیرا  باشد،  یكسان  تو  نزد  است  حق 
از آنچه كه هامنند آن را بر دیگران منی پسندی پرهیز  یافت منی شود. 
كن، و نفس خود را در حالی كه امیدوار به پاداش الهی بوده و از كیفر 
او هراسناكی، به انجام آنچه خداوند بر تو واجب گردانیده است، وادار 

ساز. 
و بدان كه دنیا رسای آزمایش است، و دنیاپرست ساعتی در آن منی آساید 
جز آن كـه در روز قیـامت از آن افسـوس می خـورد، و هرگـز چیزی تـو 
را از حـق بی نیاز منی گرداند. و از جمله حّقی كه بر توست آن كه نفس 
خویش را نگهبـان بـاشی، و به انـدازه تـوان در امـور رعیت تالش كـنی، 
زیرا آنـچه در این راه نصیب تو می شود، برتر از آن نیروی بدنی است 

كه از دست می دهی. با درود. 

  نامه 60  
 روش به حرکت درآوردن لشکر و بازداری لشکر 

و مردم از ناهنجاری ها
)نامه به فرماندارانی كه لشكر از شهرهای آنان عبور می كند.(

از بنده خدا، علی امیرمؤمنان، به گردآوران مالیات و فرمانداران شهرهایی كه 
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لشكریان از رسزمین آنان می گذرند.
پس از یاد خدا و درود! هامنا من سپاهیانی فرستادم كه به خواست 
خدا بر شام خواهند گذشت، و آنچه خدا بر آنان واجب كرده به 
از  پرهیز  و  دیگران،  به  نرساندن  آزار  بر  و  كردم،  سفارش  ایشان 
هرگونه رشارتی تأكید كرده ام، و من نزد شام و پیامنی كه با شام 
دارم از آزار رساندن سپاهیان به مردم بیزارم، مگر آن كه گرسنگی، 
رسبازی را ناچار گرداند، و برای رفع گرسنگی چاره ای جز آن نداشته 
باشد. پس كسی را كه دست به ستمكاری زند كیفر كنید، و دست 
افراد سبك مغز خود را از زیان رساندن به لشكریان، و زحمت دادن 
آنها جز در آنچه استثناء كردم بـاز دارید. من پشت رس سپاه در 
حركتم، شكایت های خود را به من رسانید، و در اموری كه لشكریان 
بر شام چیره شده اند كه قدرت دفع آن را جز با كمك خدا و من 
برطرف  را  آن  خداوند  كمك  با  كه  كنید،  مراجعه  من  به  ندارید، 

خواهم كرد. ان شاء اللّه 

  نامه 61  
نکوهش از فرمانده شکست خورده

)نامه به كمیل بن زیاد نخعی، فرماندار »هیت « و نكوهش او در ترك مقابله با لشكریان 

مهاجم شام كه در سال 38 هجری نوشته شد.(

بر  كه  كارهایی  انجام  در  انسان  ُسستی  درود!  و  یاد خدا  از  پس 
عهده اوست، و پافشاری در كاری كه از مسئولیّت او خارج است، 
تاراج  به  تو  اقدام  است.  ویرانگر  اندیشه  و  آشكار  ناتوانی  نشانه 
كه  مرزهایی  از  پاسداری  كردن  رها  مقابل  در  »قرقیسا «  مردم 
و  كند،  حفظ  را  آنجا  تا  نیست  آنجا  كسی در  و  ـ  بودیم  گامرده  آن  بر  را  تو 
ـ اندیشه ای باطل است. تو در آنجا  از آن مرزها دور سازد  سپاه دشمن را 

تهاجم  دوستانت  بر  و  بگذرند  آن  از  تو  كه دشمنان  پُلی شده ای 
داری  هیبتی  نه  و  كنند،  نربد  تو  با  كه  داری  قدرتی  نه  آورند، 
كنی،  حفظ  می توانی  را  مرزی  نه  بگریزند،  و  برتسند  تو  از  كه 
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نیازهای مردم  نه  را می توانی درهم بشكنی،  نه شوكت دشمن  و 
دیارت را كفایت می كنی، و نه امام خود را راضی نگه  می داری. 

  نامه 62  
 علل فتنه ها و مظلومیّت، دشمن شناسی و شجاعت امام

)نامه به مردم مرص، كه همراه مالك اشرت در سال 38 هجری فرستاد.(

تا   را فرستاد  یاد خدا و درود! خداوند سبحان محّمد  از  پس 
بیم دهنده جهانیان، و گواه پیامربان پیش از خود باشد. آنگاه كه 
پیامرب  به سوی خدا رفت، مسلامنان پس از وی در كار حكومت 
با یكدیگر درگیر شدند. سوگند به خدا! نه در فكرم می گذشت، و 
نه در خاطرم می آمد كه عرب، خالفت را پس از رسول خدا  از 
اهل بیت او بگرداند، یا مرا پس از وی از عهده دار شدن حكومت 
فالن  به سوی  مردم  شتافنت  كرد  نگرانم  كه  چیزی  تنها  دارند،  باز 
آنجا  تا  باز كشیدم،  بیعت كردند. من دست  او  با  بود كه  شخص 
كه دیدم گروهی از اسالم بازگشته، می خواهند دین محمد  را 
نابود سازند، پس ترسیدم كه اگر اسالم و طرفدارانش را یاری نكنم، 
رخنه ای در آن بینم یا شاهد نابودی آن باشم، كه مصیبت آن بر من 
سخت تر از رها كردن حكومت بر شامست، كـه كـاالی چنـد روزه 
نـاپدید  آن می گذرد چنـان كه سـراب  ایّام  بـه زودی  و  دنیـاست 
شـود، یا چـونان پاره هـای ابر كـه زود پراكنده می گـردد. پـس در 
میـان آن آشـوب و غوغـا بپـاخاستم تـا آن كـه باطل از میان رفت، 

و دین استقرار یافته، آرام شد. 
)بخشی از همین نامه است؛( به خدا سوگند! اگر تنها با دشمنان روبرو 

شوم، در حالی كه آنان متام روی زمین را پر كرده باشند، نه باكی 
داشته، و نه می هراسم. من به گمراهی آنان و هدایت خود كه بر 

آن استوارم، آگاهم، و از طرف پروردگارم به یقین رسیده ام، 
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و هامنا من برای مالقات پروردگار مشتاق، و به پاداش او امیدوارم. 
لكن، از این اندوهناكم كه بی خردان و تبهكاران این اّمت، حكومت 
بگردانند و  به دست  را دست  آنگاه مال خدا  به دست آورند،  را 
بندگان او را به بردگی كشند، با نیكوكاران در جنگ، و با فاسقان 
همراه باشند، زیرا از آنان كسی در میان شامست كه رشاب نوشید 
و حد بر او جاری شد، و كسی كه اسالم را نپذیرفت، اّما به ناحق 
شام  نبود  حوادث  اینگونه  اگر  گردید.  عطا  او  به  بخشش هـایی 
گردآوری  به  را  شام  و  منی كردم،  رسزنشتان  و  انگیختم،  برمنی  را 
می كردم.  رهایتان  می زدید،  باز  كه رس  آنگاه  و  منی كردم،  تشویق 
آیا منی بینید كه مرزهای شام را ترصّف كردند و شهرها را گشودند 
و دستاوردهای شام را غارت كردند و در میان شهرهای شام آتش 
جنگ را برافروختند؟. برای جهاد با دشمنان كوچ كنید، خدا شام 
را رحمت كند، در خانه های خود منانید، كه به ستم گرفتار، و به 
پست تر  همه  از  شام  زندگی  بهره  و  شد،  خواهید  دچار  خواری 
خواهد بود، و هامنا برادر جنگ، بیداری و هوشیاری است، هرآن 

كس كه به خواب رود، دشمن او نخواهد خوابید! با درود. 

  نامه 63  
بازداشنت ابوموسی اشعری از فتنه انگیزی و امتام حّجت با وی

)در آستانه جنگ َجَمل، سال 36 هجری خرب رسید كه ابوموسی اشعری، فرماندار كوفه، 

مردم را برای پیوسنت به امام  باز می دارد، حرضت این نامه را به او نوشت.(

از بنده خدا علی امیرمؤمنان، به عبد اللّه بن قیس )ابوموسی اشعری( 
من  بــه  تــو  از  سخنی  درود!  و  پــروردگــار  ستایش  از  پــس 
رســیــده كــه هــم بــه ســـود، و هــم بــه زیـــان تــو اســـت، چون 
كمرت  زن،  كمر  به  هّمت  دامــن  آیــد.  تو  پیش  من  فرستاده 
آی،  بــیــرون  خــود  ســـوراخ  از  و  ببند،  محكم  جنگ  ــرای  ب را 
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و مردم را برای جنگ بسیج كن. اگر حق را در من دیدی بپذیر، و اگر 
دو دل ماندی كناره گیر. به خدا سوگند! هرجا كه باشی تو را بیاورند و 
به حال خویش رها نكنند، تا گوشت و استخوان و تر و خشكت درهم 
ریزد، و در كنار زدنت از حكومت شتاب كنند، چنان كه از پیش روی 
خود هامنگونه برتسی كه از پشت رست هراسناكی. حوادث جاری كشور 
آن چنان آسان نیست كه تو فكر می كنی، بلكه حادثه بسیار بزرگی است 
كه باید بر مركبش سوار شد، و سختی های آن را هموار كرد، و پیمودن 
راه های سخت و كوهستانی آن را آسان كرد، پس فكرت را به كارگیر، 
و مالك كار خویش باش، و سهم و بهره ات را بردار، اگر همراهی با ما 
یا رستگار  را خوش نداری كناره گیر، بی آن كه مورد ستایش قرار گیری 
شوی، كه سزاوار است تو در خواب باشی و دیگران مسؤولیّت های تو را 
برآورند، و از تو نپرسند كه كجا هستی و به كجا رفته ای! به خدا سوگند! 
این راه حق است و به دست مرد حق انجام می گیرد و باكی ندارم كه 

خدانشناسان چه می كنند. با درود. 

  نامه 64  
علل اختالف بین بنی امیه و بنی هاشم

)نامه ای در جواب معاویه (

از یاد خدا و درود! چنان كه یادآور شدی، ما و شام هم دوست  پس 
اّما دیروز میان ما و شام بدان جهت جدایی  بودیم و هم خویشاوند، 
افتاد كه ما ایامن آوردیم و شام كافر شدید، و امروز ما در اسالم استوار 
ماندیم، و شام آزمایش شدید. اسالم  آورندگان شام با ناخشنودی، آن هم 
زمانی به اسالم روی آوردند كه بزرگان عرب تسلیم رسول خدا  شدند، 

و در گروه او قرار گرفتند. 
تبعید  را  عایشه  و  كشته،  را  زبیر  و  طلحه  من  كه  نوشتی  نامه ات  در 
به  ربطی  امــور  ایــن  گــزیــده ام،  منزل  بــرصه  و  كوفه  در  و  كـــرده ام، 
گروهی  با  كه  نوشتی  و  بخواهم  عذر  تو  از  نیست  الزم  و  ندارد،  تو 
كه  روزی  از  هجرت  مــی آیــی،  من  نــربد  به  انصار  و  مهاجران  از 
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در  اگر  پس  یافت،  پایان  شد  اسیر  مّكه  فتح  در  »یزید «  برادرت 

مالقات با من شتاب داری، دست نگهدار، زیرا اگر من به دیدار تو 

بیایم سزاوارتر است، كه خدا مرا به سوی تو فرستاده تا از تو انتقام 

گیرم، و اگر تو با من دیدار كنی چنان است كه شاعر اََسدی گفت: 

»تندباد تابستانی سخت می وزد و آنها را با سنگ ریزه ها، 

و در میان غبار و تخته سنگ ها درهم می كوبند. « 

و در نزد من هامن شمشیری است كه در جنگ بدر بر پیكر جّد 

و دایی و برادرت زدم. به خدا سوگند! می دانم تو مردی بی خرد 

باال  نردبانی  از  گفته شود  تو  درباره  است  بهرت  كوردل هستی!  و 

رفته ای كه تو را به پرتگاه خطرناكی كشانده، و نه تنها سودی برای 

تو نداشته، كه زیانبار است؛ زیرا تو غیر گمشده خود را می جویی، 

و غیر گلّه خود را می چرانی. َمنَصبی را می خواهی كه سزاوار آن 

نبوده، و در شأن تو نیست. چقدر گفتار تو با كردارت فاصله دارد! 

و  شقاوت  داری!  شباهت  كافرت  دایی های  و  عموها  به  چقدر 

آرزوی باطل، آنها را به انكار نبّوت محّمد  وا داشت، و چنان 

كه می دانی در گورهای خود غلتیدند، نه برابر مرگ توانستند دفاع 

كنند، و نه آن گونه كه سزاوار بود از حریمی حامیت، و نه در برابر 

زخم شمشیرها خود را حفظ كردند، كه شمشیرها در میدان جنگ 

فراوان، و ُسستی در برابر آن شایسته نیست. 

دیگر  چون  ابتدا  زدی،  حرف  فراوان  عثامن  كشندگان  درباره  تو 

مسلامنان با من بیعت كن، سپس درباره آنان از من داوری بطلب، 

كه شام و مسلامنان را به پذیرفنت دستورات قرآن وا دارم. اّما آنچه 

را كه تو می خواهی، چنان است كه به هنگام گرفنت كودك از شیر، 

او را بفریبند. سالم بر آنان كه سزاوار سالمند.
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  نامه 65  
افشای علل گمراهی معاویه و پاسخ به اّدعاهای دروغین وی

)نامه دیگری به معاویه پس از جنگ نهروان در سال 38 هجری( 

از  كه  است  رسیده  آن  وقت  معاویه!  درود!  و  خدا  یاد  از  پس 
حقایق آشكار پنـد گیری. تـو با اّدعاهـای باطل هامن راه پـدرانت 
به  را  خود  و  افكندی،  فریب  و  دروغ  در  را  خـود  می پیامیی،  را 
آنچه برتر از شأن تو است نسبت می دهی، و به چیزی دست دراز 
می كنی كه از تو بازداشته اند، و به تو نخواهد رسید. این همه را 
برای فرار كردن از حق، و انكار آنچه را كه از گوشت و خون تو 
الزم تر است، انجام می دهی، حقایقی كه گوش تو آنها را شنیده و 
از آنها آگاهی داری. آیا پس از روشن شدن راه حق، جز گمراهی 
آشكار چیز دیگری یافت خواهد شد؟ و آیا پس از بیان حق، جز 
اشتباه كاری وجود خواهد داشت؟. از شبهه و حق پوشی بپرهیز. 
و  گسرتانده،  را  خود  سیاه  پرده های  كه  است  دیرزمانی  فتنه ها 

دیده هایی را كور كرده است. 
هر  از  پردازی  سخن  در  كه  رسید  من  دست  به  تو  از  نامه ای 
جهت آراسته، اّما از صلح و دوستی نشانه ای نداشت، و آكنده از 
افسانه هایی بود كه هیچ نشانی از دانش و بردباری در آن به چشم 
منی خورد. در نوشنت این نامه كسی را مانی كه پای در گِل فرو رفته، 
و  قدر  از  كه  می طلبی  را  مقامی  است،  بیغوله ها رسگردان  در  و 
ارزش تو واالتر است، و هیچ عقابی را توان پرواز بر فراز آن نیست 

و چون ستاره دور دسِت »عیّوق« از تو دور است. 
پناه بر خدا كه پس از من والیت مسلامنان را بر عهده گیری، و 
سود و زیان آن را بپذیری، یا برای تو با یكی از مسلامنان پیامنی 
یا قراردادی را امضا كنم. از هم اكنون خود را دریاب، و چاره ای 
بیندیش، كه اگر كوتاهی كنی، و برای درهم كوبیدنت بندگان خدا 
برخیزند، درهای نجات به روی تو بسته خواهد شد، و آنچه را كه 

امروز از تو می پذیرند فردا نخواهند پذیرفت. با درود. 
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  نامه 66  
رضورت واقع بینی

)نامه به عبد اللّه بن عبّاس، این نامه به گونه دیگری نیز آمده است.( 

چیزی  آوردن  دست  به  از  انسان  هامنا  درود!  و  خدا  یاد  از  پس 
خشنود می شود كه هرگز آن را از دست نخواهد داد، و برای چیزی 
اندوهناك است كه هرگز به دست نخواهد آورد؛ پس بهرتین چیز 
نزد تو در دنیا، رسیدن به لّذت ها، یا انتقام گرفنت نباشد، بلكه هدف 
تو خاموش كردن باطل، یا زنده كردن حق باشد، تنها به توشه ای كه 
از پیش فرستادی خشنود باش، و بر آنچه به جای می گذاری حرست 

خور، و هّمت و تالش خود را برای پس از مرگ قرار ده. 

  نامه 67  
رضورت رسیدگی به امور حّجاج و رفع نیازهای ایشان

)نامه به قُثم بن عبّاس، فرماندار شهر مّكه( 

پس از یاد خدا و درود! برای مردم حج را به پای دار، و روزهای 
خدا را به یادشان آور. در بامداد و شامگاه در یك مجلس عمومی 
با مردم بنشین، آنان كه پرسش های دینی دارند با فتواها آشنایشان 
بگردان، و ناآگاه را آموزش ده، و با دانشمندان به گفتگو بپرداز. 
جز زبانت چیز دیگری پیام رسانت با مردم، و جز چهره ات دربانی 
محروم  خود  دیدار  از  را  نیازمندی  هیچ  و  باشد،  نداشته  وجود 
مگردان، زیرا اگر در آغاز از درگاه تو رانده شود، گرچه در پایان 

حاجت او برآورده شود دیگر تو را نستاید. 
است،  شده  جمع  تو  دست  در  كه  عمومی  اموال  مرصف  در 
ببخش،  پیرامونت  گرسنگان  و  عیاملندان  به  را  آن  و  كن،  اندیشه 
تو  مالی  كمك  به  سخت  كه  نیازمندانی  و  مستمندان  به  و 
میان  در  تا  بفرست،  ما  نزد  را  مازاد  و  برسان،  دارند  احتیاج 
به  گردد.  تقسیم  هستند  سامان  این  در  كه  نیازمندی  مردم 
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اجرت مسكن  ایّام حج  در  زائری  از هیچ  تا  ده  فرمان  مّكه  مردم 
نگیرند، كه خدای سبحان فرمود: »عاكف و بادی در مّكه یكسانند.« عاكف، 
یعنی اهل مكه و بادی، یعنی زائرانی كه از دیگر شهرها به حج 
عنایت  توفیق  دارد  دوست  آنچه  به  را  شام  و  ما  خدا  می آیند. 

فرماید. با درود. 

  نامه 68  
روش برخورد با دنیا

)نامه به سلامن فارسی، قبل از ایّام خالفت( 

كـه  است،  مار  چونـان  حرام  دنیـای  درود!  و  خـدا  یـاد  از  پـس 
پوستی نـرم و زهری كشنده دارد؛ پس، از جاذبه های فریبنده آن 
روی گردان، زیرا زمـان كوتـاهی در آن خـواهی مانـد، و اندوه آن را 
از سـر بیرون كـن، زیرا كه یقین به جدایی، و دگرگونی حاالت آن را 

داری، و آنگاه كه با دنیا خو گرفته ای بیشرت برتس، زیرا كه دنیاپرست 
تا به خوش گذرانی اطمینان كرد، زود او را به تلخ كامی كشاند، و 
هرگاه كه به دنیا انس گرفت و آسوده شد، ناگاه به وحشت د چار 

می گردد.با درود 

  نامه 69  
اوصاف مؤمنان و بکارگیری نفس در خوبی ها

)نامه به حارث َهمدانی( 

به ریسامن قرآن چنگ زن، و از آن نصیحت پذیر، حاللش را حالل، 
و حرامش را حرام بشامر، و حّقی را كه در زندگی گذشتگان بود 
تصدیق كن، و از حوادث گذشتۀ تاریخ، برای آینده عربت گیر، كه 
آغازش  به  دنیا  پایان  و  بوده،  هامنند  یكدیگر  با  روزگار  حوادث 

می پیوندد، و همۀ آن رفتنی است. 
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مرگ  نیاور؛  زبان  بر  به حق سخنی  جز  و  دار،  بزرگ  را  خدا  نام 
مـرگ  آرزوی  هـرگز  آور،  یاد  به  فراوان  را  مرگ  از  پس  جهان  و 
را  تـو  كـاری كـه  از  یافتگانی؛  از نجـات  بـدانی  مكن جـز آن كه 
خشنـود، و عموم مسـلامنان را ناخوشایـند است، بپرهـیز. از هـر 
كـار پنـهانی كـه از آشـكار شـدنش شـرم داری پـرهیز كـن، از هـر 
خـواهی  عذر  یـا  نپذیرد  كننـد،  پـرسش  آن  كـنندۀ  از  كـه  كـاری 

كنـد، دوری كـن، 
آبـروی خـود را آمـاج تیر گفتـار دیگـران قـرار نـده، و هـر چـه 
شنیـدی را بـازگـو مـكن، كه نشـانه دروغـگویی است، و هر خربی 

را دروغ مپندار، كه نشانه نادانی است. 
به هنگام خشم  و  ببخش  به هنگام قدرت  و  را فرو نشان  خشم 
فروتن باش، و در حكومت مدارا كن تا آینده خوبی داشته باشی، 
نعمت هایی كه خدا به تو بخشیده نیكو دار، و نعمت هایی كه در 

اختیار داری تباه مكن، و چنان باش كه خدا آثار نعمت های خود 
را در تو آشكارا بنگرد. 

مـال  و  خـاندان  و  جـان  كه  بُـَود  آن  مؤمنـان،  بهتـریِن  بـدان،  و 
خـود را در راه خدا پیشاپیش تقدیم كند، چه آن را كه پیش فرستی 
برای تو اندوخته گردد، و آنچه را كه باقی گذاری سودش به دیگران 
می رسد. از دوستی با بی خردان و خالفكاران بپرهیز، زیرا هر كس 
را به دوستش می شناسند؛ و در شهرهای بزرگ سكونت كن زیرا 
مركز اجتامع مسلامنان است، و از جاهایی كه مردم آن از یاد خدا 
به  از خدا  اطاعت  بر  به یكدیگر ستم روا می دارند، و  غافلند، و 

یكدیگر كمك منی كنند، بپرهیز. 
نشسنت  از  ـــد؛  ده یــــاری ات  ــه  ك ــن  ك انــدیــشــه  ــزی  چــی در 
كه  كـــن  ــز  ــرهــی پ ـــــازار،  ب و  ــی،  ــوم ــم ع گـــذرگـــاه هـــای  در 



379

نامه ها  ) 70 (

جای حارض شدن شیطان و برانگیخته شدن فتنه هاست؛ و به افراد 

پایین تر از خود توّجه داشته باش، كه راه شكرگزاری تو در برتری 

است. در روز جمعه پیش از مناز مسافرت مكن، جز برای جهاد در 

راه خدا، و یا كاری كه از انجام آن ناچاری. در همه كارهایت خدا 

را اطاعت كن، كه اطاعت خدا از همه چیز برتر است. نفس خود 

را در وا داشنت به عبادت فریب ده، و با آن مدارا كن، و به زور و 

اكراه بر چیزی مجبورش نساز، و در وقت فراغت و نشاط به كارش 

گیر، جز در آنچه كه بر تو واجب است، و باید آن را در وقت خاّص 

خودش به جا آوری. 

بپرهیز از آن كه مـرِگ تـو فـرا رسـد، در حـالی كـه از پروردگـارت 

گریـزان، و در دنیاپرستی غرق باشی. از همنشینی با فاسقان بپرهیز 

كه رش بـه شـر می پیـونـدد، خـدا را گـرامی دار، و دوستـان خـدا 

را دوست شامر، و از خشم بپرهیز كه لشكر بزرگ شیطان است. 

با درود. 

  نامه 70  
روش برخورد با فراریان

كه  آنگاه  هجـری   37 سـال  در  مدینـه،  فرمانـدار  انصـاری  حنیف  بن  سهل  به  )نامه 

گروهی از مـردم مدینه گریخته و به معاویه پیوستند.( 

پس از یاد خدا و درود! به من خرب رسیده كه گروهی از مردم مدینه به 

سوی معاویه گریختند، مبادا برای از دست دادن آنان، و قطع شدن 

كمك و یاری شان افسوس بخوری! كه این فرار برای گمراهی شان، و 

نجات تـو از رنـج آنـان كافـی اسـت، آنـان از حـق و هدایـت گریختنـد، 



380

نامه ها  ) 71 (

و بـه سـوی كوردلی و جهالت شتافتند. آنان دنیا پرستانی هستند كه 

به آن روی آوردند، و شتابان در پی آن روانند. عدالت را شناختند و 

دیدند و شنیدند و به خاطر سپردند، و دانستند كه همه مردم در 

نزد ما، در حق یكسانند، پس به سوی انحصار طلبی گریختند، دور 

باشند از رحمت حق، و لعنت برآنان باد. سوگند به خدا! آنان از 

ستم نگریختند، و به عدالت نپیوستند، هامنا آرزومندیم تا در این 

جریان، خدا سختی ها را بر ما آسان، و مشكالت را هموار فرماید. 

ان شاءاللّه، با درود. 

  نامه 71  
علل عزل یک کارگزار و رسزنش از خیانت اقتصادی

)نامه به منذر بن جارود عبدی، كه در فرمانداری خود خیانتی مرتكب شد.( 

پس از یاد خدا و درود! هامنا، شایستگی پدرت مرا نسبت به تو 

خوشبین، و گامن كردم هامنند پدرت می باشی، و راه او را می روی. 

ناگهان به من خرب دادند، كه در هواپرستی چیزی فروگذار نكرده، 

و توشه ای برای آخرت خود باقی نگذاشته ای، دنیای خود را با تباه 

از  خویشاوندانت  با  پیوسنت  برای  و  می كنی،  آبادان  آخرت  كردن 

دین خدا بریده ای. 

اگر آنچه به من گزارش رسیده، درست باشد، شرت خانه ات، و بند 

نه  باشد،  تو  كه هامنند  و كسی  است،  باارزش تر  تو  از  تو،  كفش 

لیاقت پاسداری از مرزهای كشور را دارد، و نه می تواند كاری را 

به انجام رساند، یا ارزش او باال رود، یـا شـریك در امـانت بـاشد یا 

از خیـانتی دور مـاند پـس، چـون ایـن نامه به دست تو رسد، نزد 

من بیا. ان شاء اللّه. 

اسـت،  متكبّـری  آدم  فرمـود:  او  دربـــــاره  امیـرمؤمنـان  كه  اســت  كسی  )ُمنذر 
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به دو جـانب خود می نگرد، و در دو جامه كه بر تن دارد می خرامد، و پیوسته بر بند 

كفش خود می دمد كه گردی بر آن ننشیند( . 

  نامه 72  
انسان و مقّدرات الهی

)نامه به عبداللّه بن عبّاس( 

پس از یاد خدا و درود! تو از اَجل خود پیشی نخواهی گرفت، و 
آنچه كه روزی تو نیست به تو نخواهد رسید، و بدان كه روزگار 
دو روز است: روزی به سود، و روزی به زیان تو؛ و هامنا دنیا خانه 
هرچند  است  تو(  آِن  از  )و  تو  سود  به  كه  آنچه  و  دگرگونی هاست، 
به زیان تو  به تو خواهد رساند، و آنچه كه  ناتوان باشی خود را 

است هرچند توانا باشی دفع آن نخواهی كرد. 

  نامه 73  
افشای سیامی دروغین معاویه

)نامه به معاویه( 

نامه هایت، و  به  پیاپی  پاسخ های  با  یاد خدا و درود! من  از  پس 
شنیدن مطالب نوشته هایت، رأی خود را ُسست، و زیركی خود را 
به خطا نسبت می دهم؛ و هامنا تو كه مدام خواسته هایی از من 
به خواب  مانی كه  به كسی  فراوان می نویسی،  نامه های  و  داری 
سنگینی فرو رفته، و خواب های دروغینش او را تكذیب می كند؛ یا 
چون رسگردانی هستی كه ایستادن طوالنی بر او دشوار می باشد، 
و منی داند آیا آینده به سود او یا به زیانش خواهد بود؟ گرچه تو 
آن كس نیستی، اّما به تو شباهت دارد. به خدا سوگند! اگر پرهیز 
از خون ریزی در مهلت تعیین شده نبود، رضبۀ كوبنده ای دریافت 
می كردی كه استخوان را ُخرد، و گوشت را بریزاند، معاویه! بدان 
كه شیطان منی گذارد تا به نیكوترین كارَت بپردازی و اندرزی كه به 

سود تو است، بشنوی. )درود بر آنان كه سزاوار درودند.( 
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  نامه 74  
مبانی صلح و سازش مسلمین

)عهدنامه ای كه با خّط هشام بن كلبی برای صلح میان قبیله »ربیعه« و »یمن«، تنظیم 

فرمود.( 

این پیامن نامه ای است كه مردم »یمن« و »ربیعه« آن را پذیرفته اند، چه 

آنان كه در شهر حضور دارند چه آنان كه در بیابان زندگی می كنند. آنان 

پیرو قرآنند، و به كتاب خدا دعوت می كنند، و به انجام دستورات آن فرمان 

می دهند، و هركس كه آنان را به كتاب خدا بخواند پاسخ می دهند، نه 

برابر آن مزدی خواهند، و نه به جای آن چیز دیگری بپذیرند، و در برابر 

كسی كه خالف این پیامن خواهد، یا آن را واگذارد، ایستادگی خواهند كرد. 

 گروهی گروه دیگر را یاری می دهند، همه متّحد بوده و به خاطر رسزنِش 

دشنام  یا  بعضی،  كردن  خوار  یا  خشمناكی،  خشِم  یا  كننده ای،  رسزنش 

دادن قومی، این پیامن را منی شكنند. بر این پیامن، حارضان و آنها كه 

غایبند، دانایان و ناآگاهان، بردباران و جاهالن، همه استوارند، و عهد 

و پیمـان الـهی نیـز بـر آنـان واجـب گردیـده اسـت كـه »هامنـا از پیمـان 

خـدا پرسش خواهد شد« 

و علی بن ابیطالب آن را نوشت. 

  نامه 75  
فرمان اطاعت به معاویه

كتاب  در  واقدی  كه  36 هجری  سال  در  بیعت،  آغازین  روزهای  در  معاویه  به  )نامه 

الجمل آن را آورد.( 

پس  سفیان،  ابــی  بن  معاویة  به  امیرمؤمنان،  علی  خــدا  بنده  از 

آنچه  از  و  معذور،  شام  درباره  من  كه  می دانی  درود!  و  خدا  یاد  از 

می شد،  باید  كــه  آنچه  شــد  تــا  ــم،  گــردان روی  گذشت  مدینه  در 
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و بازداشنت آن ممكن نبود. داستان طوالنی و سخن فراوان است و 

گذشته ها گذشت، و آینده روی كرده است، تو و همراهانت بیعت 

كنید، و با گروهی از یارانت نزد من بیا، با درود. 

  نامه 76  
اخالف فرماندهی

او را در سال 36 هجری به فرمانداری برصه  )نامه به عبداللّه بن عبّاس، هنگامی كه 

منصوب فرمود.( 

با مردم، به هنگام دیدار و در مجالس رسمی و در مقام داوری، 

گشاده رو باش و از خشم بپرهیز، كه سبك مغزی، به تحریك شیطان 

است، و بدان! آنچه تو را به خدا نزدیك می سازد، از آتش جهّنم دور، 

و آنچه تو را از خدا دور می سازد، به آتش جهّنم نزدیك می كند. 

  نامه 77  
روش مناظره با دشمن مسلامنان )خوارج(

)نامه به عبداللّه بن عبّاس آن هنگام كه او را در سال 38 هجری برای گفتگو با خوارج 

فرستاد.( 

كلّی  دیدگاه  دارای  قرآن  زیرا  مپرداز،  َجدل  به  خوارج  با  قرآن  به 

بوده، و تفسیرهای گوناگونی دارد، تو چیزی می گویی، و آنها چیز 

دیگر؛ لیكن با سّنت پیامرب  با آنان به بحث و گفتگو بپرداز، كه 

در برابر آن راهی جز پذیرش ندارند. 
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  نامه 78  
علل سقوط جامعه و تالش برای تحّقق وحدت

ابوموسی اشعری، پیرامون حكمیّت، كه سعید بن یحیی اموی، در كتاب  نامه  )جواب 

املغازی آن را آورده است.( 

هامنا بسیاری از مردم تغییر كردند و از سعادت و رستگاری بی بهره 
ماندند، به دنیاپرستی روی آورده، و از روی هوای نفس سخن گفتند. 
كردار اهل عراق مرا به شگفتی وا داشته است، كه مردمی خودپسند 
در چیـزی گـرد آمدنـد، می خواستـم زخم درون آنها را مـداوا كنم، 
اسالم،  اّمت  در  بدان  پس  گردد.  عالج  غیرقابل  كـه  آن  از  پیش 
 هیچ كس هامنند من وجود ندارد كه به وحدت اّمت محّمد 
و به انس گرفنت آنان به همدیگر، از من دلسوزتر باشد. من در این 
كار پاداش نیك و رسانجام شایسته را از خدا می طلبم، و به آنچه 
پیمـان بستـم وفـا دارم، هرچند تـو دگرگون شده، و هامنند روزی 
كه از من جدا شدی نباشی. هامنا تیره  روز، كسی است كه از عقل 
و تجربه ای كه نصیب او شده، محروم ماند، و من از آن كس كه به 
باطل سخن گوید یا كاری را كه خدا اصالح كرده بر هم زند، بیزارم. 
آنچه را منی دانی واگذار، زیرا مردان بدكردار، با سخنانی نادرست به 

سوی تو خواهند شتافت، با درود. 

  نامه 79  
علل نابودی ملّت ها

)نامه به فرماندهان لشكر، پس از به دست گرفنت خالفت( 

از یاد خدا و درود! هامنا ملّت های پیش از شام به هالكت  پس 
رسیدند، بدان جهت كه حّق مردم را نپرداختند، پس دنیا را با رشوه 
دادن به دست آوردند، و مردم را به راه باطل بردند و آنان اطاعت 

كردند. 
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)1( درود خدا بر او، فرمود: در فتنه ها، چونان شرت دوساله باش، نه پُشتی 
دارد كه سواری دهد، و نه پستانی تا او را بدوشند.

)2( و درود خدا بر او، فرمود: آن كه جان را با طمع ورزی بپوشاند خود 
را پَست كرده، و آن كه راز سختی های خود را آشكار سازد خود 
را خوار كرده، و آن كه زبان را بر خود حاكم كند خود را بی ارزش 

كرده است.

)3( و درود خدا بر او، فرمود: بُخل ننگ، و ترس نقصان است. و تهیدستی، 
شهر  در  تهیدست  انسان  و  می سازد،  كُند  برهان  در  را  زیرك  مرِد 

خویش نیز بیگانه است.

)4( و درود خدا بر او، فرمود: ناتوانی، آفت، و شكیبایی، شجاعت، و زُهد، 
همنشین  چه  و  است  نگه دارنده  سپِر  پرهیزكاری،  و  است  ثروت 

خوبی است، راضی بودن و خرسندی.

)5( و درود خدا بر او، فرمود: دانش، میراثی گرانبها، و آداب، زیورهای 
همیشه تازه، و اندیشه، آیینه ای شّفاف است.

و  اوست،  راز  صندوق  خردمند  سینه  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )6(
پوشاننده  گورستان  شكیبایی،  و  دوست یابی،  وسیله  خورشویی 
عیب هاست. و یا فرمود: پرسش كردن وسیله پوشاندن عیب هاست، و 

دشمناِن انساِن از خود راضی فراوانند.

و  است،  مثربخش  دارویی  دادن  صدقه  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )7(
كردار بندگان در دنیا، فردا در پیش روی آنان جلوه گر است.

مانید،  در شگفتی  انسان  ویژگی های  از  فرمود:  او،  بر  و درود خدا   )8(
با  و  با »گوشت« سخن می گوید،  و  »پی« می نگرد،  پاره ای  با  كه 

»استخوان« می شنود، و از »شكافی« نَفس می كشد!!. 

روی  كــســی  ــه  ب ــیــا  دن چـــون  فـــرمـــود:  او،  بـــر  ـــدا  خ درود  و   )9(
ــد،  ده ـــــت  عــاری او  بـــــه  را  ــران  ــگ ـــ دی نــیــكــی هــای  آورد، 
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و چـون از او روی بـرگرداند خوبی هـای او را نیز برباید.

)10( و درود خدا بر او، فرمود: با مردم آن گونه معارشت كنید، كه اگر ُمردید 
بر شام اشك ریزند، و اگر زنده ماندید، با اشتیاق سوی شام آیند.

)11( و درود خدا بر او، فرمود: اگر بر دشمنت دست یافتی، بخشیدِن او 
را، شكرانه پیروزی قرار ده.

در  كه  است  كسی  مردم  ناتوان ترین  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )12(
دوست یابی ناتوان است، و از او ناتوان تر آن كه دوستان خود را 

از دست بدهد. 

شد،  آشکار  پروردگار  های  نشانه  چون  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )13(
باناسپاسی نعمت ها را از خود دور نسازید.

)14( و درود خدا بر او، فرمود: كسی را كه نزدیكانش واگذارند، بیگانه 
او را پذیرا می گردد.

)15( و درود خدا بر او، فرمود: هر فریب خورده ای را منی شود رسزنش 
كرد. 

)16( و درود خدا بر او، فرمود: كارها چنان در سیطرۀ تقدیر است كه 
چاره اندیشی به مرگ می انجامد.

)17( )از امام پرسیدند كه رسول خدا  فرمود: موها را رنگ كنید، و خود را شبیه 
روزگاری  در  را  سخن  این    پیامرب  فرمود:(  چه؟،  یعنی  نسازید،  یهود 

گسرتش  اسالم  كه  امروز  اّما  بودند،  اندك  اسالم  پیروان  كه  فرمود 
دارد،  را دوست  آنچه  استوار شده، هركس  اسالمی  نظام  و  یافته، 

انجام دهد. 

)18( و درود خدا بر او، )درباره آنان كه از جنگ كناره گرفتند( فرمود: حق را خوار 
كرده، باطل را نیز یاری نكردند. 

)19( و درود خدا بر او، فرمود: آن كس كه در پی آرزوی خویش تازد، 
مرگ او را از پای در آورد.

درگذرید،  جــوامنــردان  لغزش  از  فــرمــود:  او،  بــر  خــدا  درود  و   )20(
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زیرا جوامنردی منی لغزد جز آن كه دسِت لطف خداوند، او را بلند 
می كند.

محرومیت  با  و رشم  ناامیدی،  با  ترس  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )21(
فرصت های  پس  می گذرند،  ابرها  چون  فرصت ها  و  است،  همراه 

نیك را غنیمت شامرید. 

)22( درود خدا بر او، فرمود: ما را حّقی است اگر به ما داده شود، وگرنه 
بر پشت شرتان سوار شویم و برای گرفنت آن برانیم هرچند راه رفنت 
ما در شب به طول انجامد. )این از سخنان لطیف و فصیح است، یعنـی اگـر 
حـق مـا را نـدادند، خـوار خـواهیم شـد و بایـد بر تـرك شرت سوار چون بنده بنشینیم.( 

)23( و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه كردارش او را به جایی نرساند، 
افتخارات خاندانش او را به جایی نخواهد رساند.

از كّفارۀ گناهان بزرگ است، به فریاد  او، فرمود:  بر  و درود خدا   )24(
مردم رسیدن و آرام كردن مصیبت دیدگان.

)25( و درود خدا بر او، فرمود: ای فرزند آدم! زمانی كه می بینی خداوند 
انواع نعمت ها را به تو می رساند، در حالی كه تو معصیت كاری، 

برتس.

)26( و درود خدا بر او، فرمود: كسی چیـزی را در دل پنهان نـكرد، جـز 
آن كه در لغزش های زبان و رنگ رخسارش، آشكار خواهد شد. 

)27( و درود خدا بر او، فرمود: با درد خود بساز، چندان كه با تو سازگار 
است. 

)28( و درود خدا بر او، فرمود: برترین  زهد، پنهان داشنت زهد است! 

رس  پُشت  را  زندگی  تو  كه  هنگامی  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )29(
با مرگ چه زود  دیدار  تو روی می آورد، پس  به  می گذاری، مرگ 

خواهد بود.

)30( و درود خدا بر او، فرمود: هشدار! هشدار! به خدا سوگند! خداوند 
چنان پرده پوشی كرده كه می پنداری تو را بخشیده است!.
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)31( و درود خدا بر او، فرمود: )از ایامن پرسیدند، جواب داد:( ایامن بر چهار پایه 
استوار است: صرب، یقین، عدل و جهاد. 

صرب نیز بر چهار پایه قرار دارد: شوق، هراس، زهد و انتظار. آن كس 

كه اشتیاق بهشت دارد، شهوت هایش كاستی گیرد، و آن كس كه از 

از حـرام دوری می گزینـد، و آن كس كـه در  آتش جهّنم می ترسـد، 

مرگ  كه  كس  آن  و  پندارد،  ساده  را  مصیبت ها  می ورزد،  زهد  دنیا 

را انتظار می كشد در نیكی ها شتاب می كند. یقین نیز بر چهار پایه 

استوار است: بینش زیركانه، دریافت حكیامنۀ واقعیّت ها، پند گرفنت 

پیشینیان. پس آن كس كه  پیمودن راه درست  از حوادث روزگار، و 

هوشمندانه به واقعیّت ها نگریست، حكمت را آشكارا می بیند و آن 

عربت  كه  آن  و  شناسد،  را  آموزی  عربت  دید،  آشكارا  را  حكمت  كه 

با گذشتگان می زیسته است. و  آموزی شناخت گویا چنان است كه 

عدل نیز بر چهار پایه برقرار است: فكری ژرف اندیش، دانشی عمیق 

و به حقیقت رسیده، نیكو داوری كردن و استوار بودن در شكیبایی. 

پس كسی كه درست اندیشید به ژرفای دانش رسید و آن كس كه به 

حقیقت دانش رسید، از چشمه زالل رشیعت نوشید، و كسی كه شكیبا 

شد، در كارش زیاده روی نكرده، و با نیك نامی در میان مردم زندگی 

امر به معروف،  پایه استوار است:  نیز بر چهار  خواهد كرد و جهاد 

نهی از منكر، راستگویی در هر حال، و دشمنی با فاسقان. پس هر 

كس به معروف امر كرد، پشتوانۀ نیرومند مؤمنان است، و آن كس كه 

از زشتی ها نهی كرد، بینی منافقان را به خاك مالید، و آن كس كه در 

میدان نربد صادقانه پایداری كند حّقی را كه بر گردن او بوده ادا كرده 

است، و كسی كه با فاسقان دشمنی كند و برای خدا خشم گیرد، خدا 

هم به خاطر او به خشم می آید، و روز قیامت او را خشنود سازد. 

و كفر بر چهار ستون پایدار است: كنجكاوی دروغین، ستیزه جویی و 

َجَدل، انحراف از حق، و دشمنی كردن. پس آن كس كه دنبال توّهم و 
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كنجكاوی دروغین رفت به حق نرسید. و آن كس كه به ستیزه جویی و 
نزاع پرداخت از دیدن حق نابینا شد، و آن كس كه از راه حق منحرف 
رسمست  و  پنداشت  نیكویی  را  زشتی  و  زشت،  را  نیكویی  گردید، 
گمراهی ها گشت، و آن كس كه دشمنی ورزید پیمودن راه حق بر او 
دشوار و كارش سخت، و نجات او از مشكالت دشوار است. و شك چهار 
حوادث  تسلیم  و  بودن،  دودل  ترسیدن،  گفتار،  در  جدال  دارد:  بخش 
روزگار شدن. پس آن كس كه جدال و نزاع را عادت خود قرار داد، شب 
تارش به صبح منی رسد )از تاریكی ُشبهات بیرون نخواهد آمد(، و آن كس كه 
از هر چیزی ترسید همواره در حال عقب نشینی است، و آن كس كه در 
تردید و دو دلی باشد، زیر پای شیطان كوبیده خواهد شد، و آن كس كه 
تسلیم حوادث گردد و به تباهی دنیا و آخرت گردن نهد، هر دو جهان 

را از كف خواهد داد. 
)سخن امام  طوالنی است، چون در این فصل، حكمت های كوتاه را جمع آوری 

می كنم از آوردن دنباله سخن خودداری كردم.( 

)32( و درود خدا بر او، فرمود: نیكوكار، از كار نیك بهرت و بدكار از كار بد 
بدتر است.

)33( و درود خدا بر او، فرمود: بخشنده باش اّما زیاده روی نكن، در زندگی 
حسابگر باش اّما سخت گیر مباش. 

)34( و درود خدا بر او، فرمود: بهرتین بی نیازی، ترك آرزوهاست. 
مردم خوش  که  کاری  انجام  در  که  کسی  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )35(
اطاّلعی  آن  از  كه  گفت  خواهند  چیزی  او  درباره  کند،  شتاب  ندارند، 

ندارند.
)36( و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه آرزوهایش طوالنی است، كردارش 

نیز ناپسند است.
را  امام  تا  انبار  شهر  دهقانان  صّفین  راه  رس  )در  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )37(
می كنید؟.  چنین  چرا  فرمود:  می دویدند.  حرضت  آن  پیشاپیش  و  شده،  پیاده  دیدند 

گفتند: عادتی است كه پادشاهان خود را احرتام می كردیم، فرمود:( به خدا سوگند! 

را  با آن خود  این كار سودی نربدند، و شام در دنیا  از  امیران شام  كه 
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به زحمت می افكنید و در آخرت دچار رنج و زحمت می گردید، و 

چه زیانبار است رنجی كه عذاب در پی آن باشد، و چه سودمند 
است آسایشی كه با آن، امان از آتش جهّنم باشد.

یادگیر  از من   فرمود: پرسم! چهار چیز  امام حسن  فرزندش  به   )38(
)درخوبی ها( ، و چهار چیز به خاطر بسپار )هشدارها(، كه تا به آنها عمل 

می كنی زیان نبینی: 

1ـ هامنا ارزشمندترین بی نیازی عقل است، 2ـ و بزرگ ترین فقر 
تنهایی خودپسندی است 4ـ و  بی خردی است، 3ـ و ترسناك ترین 
گرامی ترین ارزش خانوادگی، اخالق نیكوست. 1ـ پرسم! از دوستی 
اّما دچار  نفعی رساند  تو  به  بپرهیز، چرا كه می خواهد  احمق  با 
زیانت می كند. 2ـ از دوستی با بخیل بپرهیز، زیرا آنچه را كه سخت 
به آن نیاز داری از تو دریغ می دارد. 3ـ و از دوستی با بدكار بپرهیز، 
دروغگو  با  دوستی  از  و  4ـ  می فروشد.  را  تو  بهایی  اندك  با  كه 
بپرهیز، كه او به رساب ماند، دور را به تو نزدیك، و نزدیك را دور 

می منایاند.

)39( و درود خدا بر او، فرمود: عمل مستحب انسان را به خدا نزدیك 
منی گرداند، اگر به واجب زیان رساند.

)40( و درود خدا بر او، فرمود: زبان عاقل در پُشت قلب اوست، و قلب 
احمق در پُشت زبانش قرار دارد. )این از سخنان ارزشمند و شگفتی آور است، 
اّما احمق هرچه بر  كه عاقل زبانش را بدون مشورت و فكر و سنجش رها منی سازد، 

زبانش آید می گوید بدون فكر و دقّت، پس زبان عاقل از قلب او و قلب احمق از زبان 

او فرمان می گیرد(. )حكمت 40 بگونۀ دیگری نیز نقل شده است.( 

)41( و درود خدا بر او، فرمود: قلب احمق در دهان او، و زبان عاقل در 
قلب او قرار دارد. 

)42( و به یكی از یارانش كه بیامر بود، فرمود: خدا آنچه را كه از آن شكایت داری )بیامری( 
موجب كاسنت گناهانت قرار داد، در بیامری پاداشی نیست اّما گناهان را 
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همـانا  و  می ریـزد،  پاییزی  برگ  چونان  را  آنها  و  می برد،  بین  از 
بـا دست هـا و قدم هاست،  كـردار  و  زبـان،  به  گفتـار  پـاداش در 
از  هركس  پاك،  درون  و  راست،  نیّت  خاطر  به  سبحان  خدای  و 
بندگانش را كه بخواهد وارد بهشت خواهد كرد. می گویم : )راست گفت 
امام علی »درود خدا بر او باد« كه بیامری پاداشی ندارد، بیامری از چیزهایی است كه 

استحقاق َعَوض دارد، و َعَوض در برابر رفتار خداوند بزرگ است نسبت به بندۀ خود، 

در نامالیمـات زنـدگی و بیمـاری هـا و هامننـد آنهـا، اّمـا اجـر و پـاداش در برابر كاری 

است كه بنده انجام می دهد. پس بین این دو تفـاوت اسـت كـه امـام  آن را بـا 

علـم نـافذ و رأی رسـای خـود، بیان فرمود.( 

را  اَرت  بن  خبّاب  خدا  فرمود:  اَرت«  بن  »خبّاب  یاران،  از  یكی  یاد  در   )43(
رحمت كند، با رغبت مسلامن شد، و از روی فرمانربداری هجرت 
كرد، و بـا قنـاعت زنـدگی گذراند، و از خـدا راضی بود، و مجـاهد 

زندگی كرد.

)44( و درود خدا بر او، فرمود:خوشا به حال كسی كه به یاد معاد باشد، 
از خدا  با قناعت زندگی كند، و  برای حسابرسی قیامت كار كند، 

راضی باشد.

)45( و درود خدا بر او، فرمود: اگر با شمشیرم بر بینی مؤمن بزنم كه 
دشمن من شود، با من دشمنی نخواهد كرد، و اگر متام دنیا را به 
منافق ببخشم تا مرا دوست بدارد، دوست من نخواهد شد، و این 
  بدان جهت است كه قضای الهی جاری شد، و بر زبان پیامرب اُّمی 
را دوست  تو  منافق  و  نگیرد،  را دشمن  تو  »ای علی! مؤمن  فرمود:  كه  گذشت 

نخواهد داشت.«

)46( و درود خدا بر او، فرمود: گناهی كه تو را پشیامن كند، بهرت از كار 
نیكی است كه تو را به خودپسندی وا دارد.

و  اوست،  هّمت  اندازه  به  مرد  ارزش  فرمود:  او،  بر  خدا  درود   )47(
راستگویی او به میزان جوامنردی اش، و شجاعت او به قدر ننگی 

است كه احساس می كند، و پاكدامنی او به اندازه غیرت اوست.
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پیروزی در دوراندیشی، و دوراندیشی  او، فرمود:  بر  و درود خدا   )48(
در به كارگیری صحیح اندیشه، و اندیشه صحیح به رازداری است. 
)49( و درود خدا بر او، فرمود: از یورش بزرگوار به هنگام گرسنگی و از 

تهاجم انسان پَست به هنگام سیری، بپرهیز.
)50( و درود خدا بر او، فرمود: دل های مردم گریزان است، به كسی روی 

آورند كه خورشویی كند.
)51( و درود خدا بر او، فرمود: عیب تو تا آنگاه كه روزگار با تو هامهنگ 

باشد، پنهان است.
كردن،  عفو  به  مردم  سزاوارترین  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )52(

تواناترینشان به هنگام كیفر دادن است.
)53( و درود خدا بر او، فرمود:سخاوت آن است كه تو آغاز كنی، زیرا آنچه 
از بیم شنیدن سخن  یا  یا از روی رشم و  با درخواست داده می شود 

ناپسند است.
)54( و درود خدا بر او، فرمود: هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون نادانی 

نیست. هیچ ارثی چون ادب ، و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست.
)55( و درود خدا بر او، فرمود: شكیبایی دوگونه است: شكیبایی بر آنچه 

خوش نداری و شكیبایی در آنچه دوست داری.
)56( و درود خدا بر او، فرمود: ثرومتندی در غربت، مانند در وطن بودن 

است و تهیدستی در وطن، غربت است. 
)57( و درود خدا بر او، فرمود: قناعت، ثروتی است پایان ناپذیر. )این سخن 

از رسول خدا   نیز نقل شده است.( 

)58( و درود خدا بر او، فرمود: ثروت، ریشۀ شهوت هاست.
)59( و درود خدا بر او، فرمود: آن كسی كه تو را هشدار داد، مانند كسی 

است كه تو را مژده داد.
)60( و درود خدا بر او، فرمود: زبان تربیت نشده، درّنده ای است كه اگر 

رهایش كنی می گزد! 
)61( و درود خدا بر او، فرمود: نیش زن شیرین است.

بهرت  ســتــودنــد،  را  تــو  ــون  چ فــرمــود:  او،  ــر  ب خـــدا  درود  و   )62(
ــد،  ــردن ــان ك ــس ــو اح ت ــه  ب از آنـــان ســتــایــش كـــن، و چـــون 
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بیشرت از آن ببخش. به هر حال پاداِش بیشرت، از آِن آغاز كننده است.
پَر و بال درخواست  او، فرمود: شفاعت كننده چونان  )63( و درود خدا بر 

كننده است.
مانده اند كه  دنیا سوارانی در خواب  اهل  او، فرمود:  بر  و درود خدا   )64(

آنان را می رانند.
)65( و درود خدا بر او، فرمود: از دست دادن دوستان، غربت است.

)66( و درود خدا بر او، فرمود: از دست دادِن حاجت، بهرت از درخواست 
كردن از نااهل است. 

)67( و درود خدا بر او، فرمود: از بخشش اندك رشم مدار كه محروم كردن، 
از آن كمرت است.

)68( و درود خدا بر او، فرمود: عّفت ورزیدن زینت فقر، و شكرگزاری زینت 
بی نیازی است.

)69( و درود خدا بر او، فرمود: اگر به آنچه كه می خواستی نرسیدی، از آنچه 
هستی نگران مباش.

)70( و درود خدا بر او، فرمود: نادان را یا تُندرو یا كُندرو می بینی.
)71( و درود خدا بر او، فرمود: چون عقل كامل گردد، سخن اندك شود.

تازه  را  آرزوها  و  فرسوده،  را  بدن ها  دنیا  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )72(
می كند، مرگ را نزدیك و خواسته ها را دور و دراز می سازد، كسی كه 

به آن دست یافت خسته می شود، و آن كه به دنیا نرسید رنج می برد.
)73( درود خدا بر او، فرمود: كسی كه خود را رهرب مردم قرار داد، باید پیش 
از آن كه به تعلیم دیگران پردازد، خود را بسازد، و پیش از آن كه به گفتار 
تربیت كند، با كردار تعلیم دهد، زیرا آن كس كه خود را تعلیم دهد و ادب 
كند سزاوارتر به تعظیم است  از آن كه دیگری را تعلیم دهد و ادب بیاموزد. 
)74( و درود خدا بر او، فرمود: انسان با نََفسی كه می كشد، قدمی به سوی 

مرگ می رود.
)75( و درود خدا بر او، فرمود: هر چیز كه شمردنی است، پایان می پذیرد و 

هرچه را كه انتظار می كشیدی، خواهد رسید.
)76( و درود خدا بر او، فرمود: حوادث اگر مانند یكدیگر بودند، آخرین را با 

آغازین مقایسه و ارزیابی می كنند.
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)77( )رضار بن ضمرۀ ضبایی، از یاران امام  به شام رفت، بر معاویه وارد شد. 
معاویه از او خواست از حاالت امام بگوید، گفت: علی  را در حالی دیدم كه شب، 

گرفته،  دست  به  را  محاسن  ایستاده،  محراب  در  او  و  بود،  افكنده  را  خود  پرده های 

دنیا!!  ای  می گفت:(  و  می گریست  محزون  و  می پیچید،  خود  به  گزیده  مار  چون 

آیا برای من خودمنایی می كنی؟  از من دور شو،  ای دنیای حرام! 
یا شیفتۀ من شده ای تا روزی در دل من جای گیری؟ هرگز مباد! 
غیر مرا بفریب، كه مرا در تو هیچ نیازی نیست، تو را سه طالقه 
كرده ام، تا بازگشتی نباشد، دوران زندگانی تو كوتاه، ارزش تو اندك، 
و آرزوی تو پَست است. آه از توشه اندك، و درازی راه، و دوری 

منزل، و عظمت روز قیامت!. 

به  شام،  به  ما  رفنت  آیا  پرسید:  شامی  )مرد  فرمود:  شامی  مردی  جواب  در  و   )78(
قضا و قدر الهی است؟. امام  با كلامت طوالنی پاسخ او را داد كه برخی از آن را 

برگزیدیم؛( وای بر تو! شاید قضاء الزم و قََدر َحتمی را گامن كرده ای؟ 

اگر چنین بود، پاداش و كیفر، بشارت و تهدید الهی، بیهوده بود! 
اختیار  كه  حالی  در  داد  فرمان  را  خود  بندگان  سبحان!  خداوند 
دارند، و نهی فرمود تا برتسند، احكام آسانی را واجب كرد، و چیز 
دشواری را تكلیف نفرمود، و پاداش اعامل اندك را فراوان قرار داد، 
با نافرمانی بندگان مغلوب نخواهد شد، و با اكراه و اجبار اطاعت 
كُتب  فرستادن  فرو  و  نفرستاد،  به شوخی  را  پیامربان  و  منی شود، 
آسامنی برای بندگان بیهوده نبود، و آسامن و زمین و آنچه را در 
میانشان است بی هدف نیافرید. این پندار كسانی است كه كافر شدند و وای 

از آتشی كه بر كافران است.

)79( و درود خدا بر او، فرمود: حكمت را هر كجا كه باشد، فراگیر، گاهی 
با  و  آمده  بیرون  تا  كند  بی تابی  منافق است و  حكمت در سینۀ 

همدمانش در سینۀ مؤمن آرام گیرد.



396

حکمت ها

)80( و درود خدا بر او، فرمود: حكمت گمشدۀ مؤمن است، حكمت را 
فراگیر، هرچند از منافقان باشد. 

)81( و درود خدا بر او، فرمود: ارزش هركس به مقدار دانایی و تخّصص 
اوست. )این از كلامتی است كه قیمتی برای آن تصّور منی شود، و هیچ حكمتی هم 

سنگ آن نبوده و هیچ سخنی، واالیی آن را ندارد.( 

)82( و درود خدا بر او، فرمود: شام را به پنج چیز سفارش می كنم كه اگر 
برای آنها شرتان را پرشتاب برانید و رنج سفر را تحّمل كنید سزاوار 
است: كسی از شام جز به پروردگار خود امیدوار نباشد، و جز از 
گناه خود نرتسد، و اگر از یكی سؤال كردند و منی داند، رشم نكند و 
بگوید منی دانم، و كسی در آموخنت آنچه منی داند رشم نكند، و بر 
شام باد به شكیبایی، كه شكیبایی، ایامن را چون رس است بر بدن و 

ایامن بدون شكیبایی چونان بدن بی رس، ارزشی ندارد.

)83( و درود خدا بر او، )به شخصی كه در ستایش امام افراط كرد، و آنچه در دل 
داشت نگفت(، فرمود: من كمرت از آنم كه بر زبان آوردی، و برتر از آنم 

كه در دل داری.

)84( و درود خدا بر او، فرمود: باقیامندگان شمشیر و جنگ، شامره شان 
با دوام تر، و فرزندانشان بیشرت است.

)85( و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه از گفنت »منی دانم« روی گردان 
است، به هالكت و نابودی می رسد.

از تالش جوان  نزد من  در  پیر  اندیشه  فرمود:  او،  بر  و درود خدا   )86(
خوشایندتر است. )و نقل شده كه تجربه پیران از آمادگی رزمی جوانان برتر است.( 

)87( و درود خدا بر او، فرمود: در شگفتم از كسی كه می تواند استغفار 
كند و ناامید است.

)88( )امام باقر  از حرضت امیراملؤمنین  نقل فرمود:( دو چیز در زمین 
پس  شد،  برداشته  دو  آن  از  یكی  بود:  خدا  عذاب  از  امان  مایه 
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شد  برداشته  كه  امانی  اّما  زنید،  چنگ  بدان  و  دریابید  را  دیگری 
كه  است،  كردن  استغفار  باقیامنده،  امان  و  بود،    خدا  رسول 
را عـذاب منی كنـد،  آنـان  »خـدا  فرمـود:    به رسول خدا  بزرگ  خدای 
استغفـار  كـه  هنگـام  آن  تـا  منی كنـد  عذابشـان  و  آنـانی  میان  در  تـو  كـه  حـالی  در 

می كننـد.« )ایـن روش استخـراج، نیكوتـرین لطایـف معنـی و ظـرافت سخـن، از آیـات 

قرآن است.( 

او، فرمود: كسی كـه میـان خـود و خدا را اصالح  )89( و درود خدا بر 
كنـد، خداوند میـان او و مـردم را اصالح خواهـد كرد، و كسی كـه 
امور آخرت را اصالح كند، خدا امـور دنیـای  او را اصالح خواهـد 
كرد، و كسی كـه از درون  جـان واعظی دارد، خدا را بر او حافظی 

است.

از  را  مردم  كه  است  كسی  كامل  فرمود: فقیه  او،  بر  خدا  درود  و   )90(
آمـرزش خـدا مأیـوس، و از مهربـانی او نـومید نكند، و از عـذاب 

نـاگهانی خدا ایمن نسازد.

)91( و درود خدا بر او، فرمود: هامنا این دل ها هامنند بدن ها افرسده 
را  حكمت آمیز  زیبای  سخنان  دل ها،  شادابی  برای  پس  می شوند، 

بجویید.

)92( و درود خدا بر او، فرمود: بی ارزش ترین دانش، دانشی است كه بر 
رس زبان است، و برترین علم، علمی است كه در اعضا و جوارح 

آشكار است.

)93( و درود خدا بر او، فرمود: فردی از شام نگوید: »خدایا از فتنه به تو پناه 
می برم«، زیرا كسی نیست كه در فتنه ای نباشد، لكن آن كه می خواهد 

به خدا پناه بَرد، از آزمایش های گمراه  كننده پناه بربد؛ هامنا خدای 
سبحان می فرماید: »بدانید كه اموال و فرزندان شام فتنه شامیند.« معنی این آیه 
آن است كه خدا انسان ها را با اموال و فرزندانشان می آزماید، تا آن 
كس كه از روزی خود ناخشنود، و آن كه خرسند است، شناخته شوند، 
گرچه خداوند به احوال شان از خودشان آگاه تر است، تا كرداری كه 
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مردم  بعضی  كه  آن  مناید، چه  آشكار  را  دارد  كیفر  یا  پاداش  استحقاق 
فرزند پرس را دوست دارند و فرزنِد دخرت را منی پسندند، و بعضی دیگر 
فراوانی اموال را دوست دارند و از كاهش رسمایه نگرانند. »می گویم: و این 

از تفاسیر عمیق و پیچیده ای است كه از آن حرضت شنیده شده است.«

و  مال  كه  نیست  آن  فرمود:( خوبی  پرسیدند: »خیر« چیست؟.  امام  )از   )94(
فرزندت بسیار شود، بلكه خیر آن است كه دانش تو فراوان، و بردباری 
تو بزرگ و گران مقدار باشد، و در پرستش پروردگار در میان مردم رسفراز 
بد  اگر  و  به جا آوری،  انجام دهی شكر خدا  نیكی  كار  اگر  باشی، پس 
نیست؛  خیر  دو كس  برای  جز  دنیا  در  خواهی.  آمرزش  خدا  از  كردی 
یكی گناهكاری كه با توبه جربان كند، و دیگر نیكوكاری كه در كارهای 

نیكو شتاب ورزد.
)95( و درود خدا بر او، فرمود: هیچ كاری با تقوا اندك نیست، و چگونه اندك 

است آنچه كه پذیرفته شود؟.
)96( و درود خدا بر او، فرمود: نزدیك ترین مردم به پیامربان، داناترین آنان 
است به آنچه كه آورده اند. سپس این آیه را تالوت فرمود: »هامنا نزدیك ترین مردم 
به ابراهیم آنانند كه پیرو او گردیدند، و مؤمنانی كه به این پیامرب خاتم پیوستند.« )سپس 

را اطاعت كند هرچند   كسی است كه خدا  فرمود:( دوست محّمد 

 كسی  است كه  باشد، و دشمن محّمد  او دور  پیوند خویشاوندی 
خدا را نافرمانی كند، هر چند خویشاوند نزدیك او باشد.

)97( و درود خدا بر او، )صدای مردی از اهالی حروراء را شنید كه مناز شب می خواند 
و قرآن تالوت می كرد؛( فرمود: خوابیدن همراه با یقین، برتر از مناز گزاردن با 

شّك و تردید است.
)98( و درود خدا بر او، فرمود: چون روایتی را شنیدید، آن را بفهمید و عمل 
كنید، نه بشنوید و نقل كنید، زیرا راویان علم فراوان، و عمل كنندگان 

آن اندكند.
 ، راجعون(  الیه  انّا  و  لِلّه  انّا  گفت:  شخصی  كه  )شنید  او،  بر  خدا  درود  و   )99( 
اقــراری  خداییم«  آِن  از  همه  »مــا  می گوییم؛  كه  ما  سخن  این  فــرمــود: 

است«،  او  ســوی  به  ما  »بازگشت  می گوییم؛  اینكه  و  بندگی،  به  است 
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اعرتافی است به نابودی خویش.

از  مرا  تو  خدایا!  بار  فرمود:(  كردند،  ستایش  را  او  گروهی  كه  )آنگاه   )100(
می شناسم؛  آنان  از  بیشرت  را  خود  من  و  می شناسی،  بهرت  خودم 
خدایا! مرا از آنچه اینان می پندارند، نیكوتر قرار ده و آنچه را كه 

منی دانند بیامرز. 

)101( و درود خدا بر او، فرمود: برآوردن نیازهای مردم پایدار نیست مگر 
به سه چیز: كوچك شمردن آن تا خود بزرگ مناید، پنهان داشنت آن 

تا خود آشكار شود، و شتاب در برآوردن آن، تا گوارا باشد.

آمد  خواهد  مردم  بر  روزگاری  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )102(
جز  نیاید  خوششان  و  را،  چین  سخن  جز  نشامرند  محرتم  كه 
روزگار  آن  در  عادل.  جز  نگردد  ناتوان  و  هرزه،  بدكار  از 
خویشاوندان  با  پیوند  و  خسارت،  نیازمندان  به   كمك 
آن  در  است،  مردم  بر  طلبی  برتری  نوعی  عبادت  و  گذاری،  مّنت 
تدبیر  و  خردساالن  فرماندهی  و  زنان  مشورت  با  حكومت  زمان، 

خواجگان اداره می گردد.

پیراهن وصله دار  امام بود، شخصی پرسید: چرا  اندام  بر  )پیراهن وصله داری   )103(
می پوشی؟.( درود و خدا بر او، فرمود: دل با آن فروتن و نفس رام می شود 

و مؤمنان از آن رسمشق می گیرند. دنیای حرام و آخرت، دو دشمن 
متفاوت، و دو راه جدای از یكدیگرند، پس كسی كه دنیا پرست 
آن دشمنی  با  و  ورزد  كینه  آخرت  به  ورزد،  آن عشق  به  و  باشد 
خواهد كرد. و آن دو هامنند رشق و غرب از هم دورند، و رونده 
به سوی آن دو، هرگاه به یكی نزدیك شود از دیگری دور می گردد، 

و آن دو همواره به یكدیگر زیان رسانند.

كه  دیدم  را    علی  امام  شب ها،  از  یكی  در  شد:  نقل  بّكالی  نوف  )از   )104(
یا  فرمود: خوابی  به من  و  افكند،  به ستارگان  نگاهی  برخاست،  بسرت  از  عبادت  برای 
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بیدار؟. گفتم: بیدارم. امام  فرمود:( ای نوف! خوشا به حال آنان كه از 

آنان مردمی  بستند؛  به آخرت  پوشیدند، و دل  دنیای حرام چشم 
را  قرآن  و  عطر،  را  آب  بسرت،  را  خاك  تخت،  را  زمین  كه  هستند 
با روش  و  دادند،  قرار  لباس روئین خود  را  زیرین، و دعا  پوشش 
داوود  نوف!هامنا  ای  كردند.  برخورد  دنیا  با    مسیح  عیسی 
پیامرب )كه درود خدا بر او باد( در چنین ساعتی از شب برمی خاست، و 
می گفت: »این ساعتی است كه دعای هر بنده ای به اجابت می رسد، جز باج گیران، 
جاسوسان، شبگردان و نیروهای انتظامی حكومت ستمگر، یا نوازنده طنبور و طبل«. »و 

گفته اند: َعرطَبه، طبل است و كوبَه، طنبور.« 

)105( و درود خدا بر او، فرمود: هامنا خدا واجباتی را بر شام الزم شمرده، 
اّما از آنها  آنها را تباه نكنید، و حدودی برای شام معیّن فرموده، 
تجاوز نكنید. و از چیزهایی نهی فرمود، حرمت آنها را نگاه دارید، 
و نسبت به چیزهایی سكوت فرمود، اّما نه از روی فراموشی، پس 

خود را درباره آنها به رنج و زحمت دچار نسازید.
دین  از  چیزی  دنیا  اصالح  برای  فرمود: مردم  او،  بر  خدا  درود  و   )106(
را ترك منی گویند، جز آن كه خدا آنان را به چیزی زیان بارتر دچار 

خواهد ساخت.
)107( و درود خدا بر او، فرمود: چه بسا دانشمندی كه جهلش او را از 
پای در آَورَد، در حالی كه دانش او همراهش باشد، اّما سودی به 

حال او نداشته باشد.
)108( و درود خدا بر او، فرمود: به رگ های درونی انسان پاره گوشتی 
است،  قلب  آن  و  اوست،  درونی  اعضای  شگرف ترین  كه  آویخته 
او  در  آن،  بـا  متفاوت  چیزهایی  و  حكمت،  از  چیزهایی  كه 
خوار  را  آن  آید، طمع  پدید  امیدی  دل  در  اگـر  پس  دارد.  وجود 
سازد،  تباه  را  آن  حرص  آورد،  هجوم  آن  بر  طمع  اگر  و  گرداند، 
پای  از  را  آن  خوردن  تأّسف  شود،  چیره  آن  بر  ناامیدی  اگر  و 
درآورد، اگر خشمناك شود كینه توزی آن فزونی یابد و آرام نگیرد، 
اگر  و  برد،  یاد  از  را  داری  یابد، خویشنت  به خشنودی دست  اگر 
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به  اگر  و  سازد.  مشغول  را  آن  كردن  پرهیز  گیرد،  فرا  را  آن  ترس 
گشایشی برسد، دچار غفلت زدگی شود، و اگر مالی به دست آورد، 
آن  به  ناگواری  مصیبت  اگر  و  كشاند،  به رسكشی  را  آن  بی نیازی 
رسد، بی صربی رسوایش كند، و اگر به تهیدستی مبتال گردد، بالها 
او را مشغول سازد، و اگر گرسنگی بی تابش كند، ناتوانی آن را از 
پای درآورد، و اگر زیادی سیر شود، سیری آن را زیان رساند، پس 
هر گونه كُندروی برای آن زیانبار، و هرگونه تُندروی برای آن فساد 

آفرین است.

)109( و درود خدا بر او، فرمود: ما تكیه گاه میانه ایم، عقب ماندگان به 
ما می رسند، و پیش تاختگان به ما باز می گردند.

)110( و درود خدا بر او، فرمود: فرمان خدا را بر پا ندارد، جز آن كس كه 
در اجرای حق مدارا نكند، سازشكار نباشد، و پیرو آرزوها نگردد.

سهل  امام،  داشتنی  دوست  یاران  از  یكی  صّفین،  جنگ  از  بازگشت  از  )پس   )111(
دوست  مرا  كوهی  اگر  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و  رفت.(  دنیا  از  ُحنیف  ابن 

بدارد، درهم فرو می ریزد. )یعنی مصیبت ها به رسعت به رساغ او آید، كه این 
رسنـوشت در انتـظار پرهیزكـاران و برگزیدگـان خداسـت. هامننـد آن، در حكمت 112 

آمده است.( 

)112( و درود خدا بر او، فرمود: هركس ما اهل بیت پیامرب  را دوست 
آماده  )یعنی  بپذیرد.  رویین  لباس  چونان  را  فقر  باید  پس  بدارد، 
انواع محرومیت ها باشد.( »این كلامت را به معانی دیگری تفسیر می كنند كه 

اینجا جای ذكر آن نیست. «

نیست،  عقل  از  فرمود: رسمایه ای سودمندتر  او،  بر  درود خدا  و   )113(
و  دوراندیشی،  چون  عقلی  و  خودبینی،  از  ترسناك تر  تنهایی  و 
میراثی  و  خوش،  اخالق  چون  همنشینی  و  تقوا،  چون  بزرگواری 
چون  تـجارتی  و  الهی،  توفیق  چـون  رهربی  و  ادب،  چـون 
چون  پارسایی  و  الهی،  پاداش  چون  سـودی  و  صـالح،  عمـل 
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پرهیز از ُشبُهات، و زُهدی چون بی اعتنایی به دنیای حرام، و دانشی 
چون اندیشیدن، و عبادتی چون انجام واجبات، و ایامنی چون حیاء 
و صرب، و خویشاوندی چون فروتنی، و رشافتی چون دانش، و عزّتی 

چون بردباری، و پشتیبانی مطمنئ تر از مشورت كردن، نیست. 
)114( و درود خدا بر او، فرمود: هرگاه نیكوكـاری بر روزگـار و مـردم آن 
غالب آید، اگر كسی به دیگری گامن بد برد، در حالی كه از او عمل 
زشتی آشكار نشده، ستمكار است، و اگر بدی بر زمانه و مردم آن 
غالب شود، و كسی به دیگری خوش گامن باشد، خود را فریب داد.
)115( )شخصی از امام  پرسید: حال شام چگونه است؟. حرضت فرمود:( چگونه 
خواهد بود حال كسی كه در بقای خود ناپایدار، و در سالمتی بیامر 

است، و در آنجا كه آسایش دارد، مرگ او فرا می رسد!.
)116( و درود خدا بر او، فرمود: چه بسا كسی كه با نعمت هایی كه به 
بر گناه، فریب خورد، و  با پرده پوشی  افتد، و  به دام  او رسیده، 
با ستایش شدن، آزمایش گردد؛ و خدا هیچ كس را هامنند مهلت 

دادن، نیازمود.
)117( و درود خدا بر او، فرمود: دو تن به خاطر من به هالكت رسیدند: 

دوست افراط كننده و دشمن دشنام دهنده.
اندوه  باعث  فرصت،  دادن  دست  از  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )118(

می شود. 
)119( و درود خدا بر او، فرمود: دنیای حرام چون مار سّمی است، پوست 
آن نرم ولی سّم كشنده در درون دارد، نادان فریب خورده به آن 

می گراید، و هوشمند عاقل از آن دوری گزیند.
گُل  مخزوم،  بنی  اّما  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و  پرسیدند،(  قریش  )از   )120(
با  ازدواج  و  مردانشان،  سخن  شنیدن  كه  قریشند،  خوشبوی 
زنانشان را دوست داریم؛ اّما بنی عبد شمس دوراندیش تر، و در 
حامیت مال و فرزند توامنندترند كه به همین جهت بد اندیش تر 
داریم  دست  در  آنچه  هاشم(  )بنی  ما  اّما  و  می باشند،  بخیل تر  و 
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آنها شامرشان  راه دین سخاومتندتریم.  در  برای جانبازی  و  بخشنده تر، 
و  خیرخواه تر  و  گویاتر  ما  و  روی ترند،  زشت  و  فریبكارتر  اّما  بیشرت 

خوش روی تریم. 
)121( و درود خدا بر او، فرمود: چقدر فاصله بین دو عمل دور است: عملی 
لّذتش می رود و كیفر آن می ماند، و عملی كه رنج آن می گذرد و  كه 

پاداش آن ماندگار است!
می خندد،(  مردی  كه  شنید  و  می رفت  جنازه ای  پی  )در  او،  بر  خدا  درود  و   )122(
فرمود: گویی مرگ بر غیر ما نوشته شده و حق جز بر ما واجب گردید، 

در  می گردند،  باز  زودی  به  كه  هستند  مسافرانی  مردگان  این  گویا  و 
حالی كه بدن هایشان را به گورها می سپاریم، و میراثشان را می خوریم. 
گویا ما پس از مرِگ آنان، جاودانه ایم!. آیا چنین اسـت، كـه اندرز هر 
پنددهنده ای از زن و مرد را فراموش می كنیم و خـود را نشانه تیرهای 

بال و آفات قرار دادیم؟.
)123( و درود خدا بر او، فرمود: خوشا به حال آن كس كه خود را كوچك 
اخالقش  و  پاك،  جانش  و  است،  پاكیزه  او  كار  و  كسب  و  می شامرد، 
نیكوست، كه مازاد بر مرصف زندگی را در راه خدا بخشش می كند، و 
زبان را از زیاده گویی باز می دارد و آزار او به مردم منی رسد، و سّنت 
)برخی  منی گذارد.  خدا  دین  در  بدعتی  كرده،  كفایت  را  او    پیامرب 

حكمت 123 و 122 را از پیامرب  نقل كرده اند.( 

نشانه  آور، و غیرت مرد  او، فرمود: غیرت زن، كفر  بر  و درود خدا   )124(
ایامن اوست.

)125( و درود خدا بر او، فرمود: اسالم را چنان می شناسانم كه پیش از من 
كسی آن گونه معرّفی نكرده باشد. اسالم هامن تسلیم در برابر خدا و 
تسلیم، هامن یقین داشنت و یقین، اعتقاد راستین و باور راستین، هامن 
اقرار درست و اقرار درست، انجام مسئولیّت ها، و انجام مسئولیّت ها، 

هامن عمل كردن به احكام دین است.
بخیل،  از  شگفتم  در  ـــود:  ـــرم ف او،  بـــر  خــــدا  درود  و   )126(
ـــزد،  مـــی گـــری آن  از  كـــه  مــی شــتــابــد  ـــری  ـــق ف ســــوی  بـــه 
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و رسمایه ای را از دست می دهد كه برای آن تالش می كند. در دنیـا چون 
محـاكمه  آخـرت چون رسمـایه داران  در  اّما  زندگی می كند،  تهیدسـتان 
و  بی ارزش،  نطفه ای  دیـروز  كه  متكبـّری  از  شگفتم  در  و  می شـود. 
فـردا مرداری گندیده خواهـد بـود و در شگفتم از آن كس كه آفرینش 
پدیده ها را می نگرد و در وجود خدا تردید دارد! و در شگفتم از آن كس 
كه مردگان را می بیند و مرگ را از یاد برده است، و در شگفتم از آن 
كس كه پیدایش دوباره را انكار می كند در حالی كه پیدایش آغازین را 
می نگرد، و در شگفتم از آن كس كه خانه نابود شدنی را آباد می كند، اّما 

جایگاه همیشگی را از یاد برده است.
او، فرمود: آن كس كه در عمل كوتاهی كند، دچار  بر  و درود خدا   )127(
اندوه گردد و آن را كه از مال و جانش بهره ای در راه خدا نباشد، خدا 

را به او نیازی نیست.
)128( و درود خدا بر او، فرمود: در آغاز رسما خود را بپوشانید، و در پایانش 
آن را دریابید، زیرا با بدن ها هامن می كند كه با برگ درختان خواهد 

كرد: آغازش می سوزاند، و پایانش می رویاند. 
در  را  پدیده ها  تو،  نزد  پروردگار  بزرگی  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )129(

چشمت كوچك می منایاند.
)130( )امام  وقتی از جنگ صّفین برگشت و به قربستان پشت دروازه كوفه رسـید، 
رو به مردگـان كرد،( فرمـود: ای سـاكنان خانـه های وحشـت زا و محـلّه های 

تنها  ای  غریبان!  ای  خـاك!  در  خفتگان  ای  تـاریك!  گورهای  و  خـالی 
شدگان! ای وحشت زدگان! شام پیش از ما رفتید و ما در پی شام روانیم، 
و به شام خواهیم رسید. اّما خانه هایتان! دیگران در آن سكونت گزیدند؛ 
و اّما زنانتان! با دیگران ازدواج كردند؛ و اّما اموال شام! در میان دیگران 
تقسیم شد! این خربی است كه ما داریم، حال شام چه خرب دارید؟. )سپس 
به اصحاب خود رو كرد و فرمود:( بدانید كه اگر اجازه سخن گفنت داشتند، شام 

را خرب می دادند »که بهرتین توشه، تقوا است.«
می كند(  نــكــوهــش  را  ــا  ــی دن ـــردی  م )شــنــیــد  او،  ــر  ب خـــدا  درود  و   )131(
دنیا  غـــرور  ــه  ب ــه خـــود  ك ــا!  ــی دن كــنــنــده  نــكــوهــش  ای  ـــود:  ـــرم ف
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مغروری و با باطل های آن فریب خوردی! خود فریفته دنیایی و آن را 
نكوهش می كنی؟ آیا تو در دنیا جرمی مرتكب شده ای؟ یا دنیا به تو ُجرم 
كرده است؟ كی دنیا تو را رسگردان كرد؟ و در چه زمانی تو را فریب داد؟ 
آیا با گورهای پدرانت كه پوسیده اند؟ )تو را فریب داد( یا آرامگاه مادرانت 
درمان  را  بیامران  دو دست خویش  با  آیا  آرمیده اند؟  خاك  زیر  در  كه 
كرده ای؟ و آنان را پرستاری كرده، در بسرتشان خوابانده ای؟ درخواست 
تقاضا كرده ای؟ در آن  را  آنها  از طبیبان داروی  را كرده، و  آنان  شفای 
صبحگاهان كه داروی تو به حال آنان سودی نداشت، و گریه تو فایده ای 
به دست  آنچه می خواستی  و  نرساند،  را سودی  آنان  تو  ترس  و  نكرد، 
نیاوردی، و با نیروی خود نتوانستی مرگ را از آنان دور كنی. دنیا برای 
تو حال آنان را مثال زد، و با گورهایشان، گور خودت را به ُرخ تو كشید. 
هامنا دنیا، رسای راستی برای راست گویان، و خانه تندرستی برای دنیا 
شناسان، و خانه بی نیازی برای توشه گیران، و خانه پند، برای پندآموزان 
فرودگاه  الهی،  فرشتگان  مناز  جای  خدا،  دوستان  دنیا سجده گاه  است. 
وحی خدا، و جایگاه تجارت دوستان خداست، كه در آن رحمت خدا 
را به دست آوردند، و بهشت را سود بردند. چه كسی دنیا را نكوهش 
می كند؟ و جدا شدنش را اعالم داشته، و فریاد زد كه ماندگار نیست، و 
از نابودی خود و اهلش خرب داده است؟ و حال آن كه )دنیا( با بالی خود 
بالها را منونه آورد، و با شادمانی خود آنان را به شادمانی رساند. در آغاز 
شب به سالمت گذشت، اّما در صبحگاهان با مصیبتی جانكاه بازگشت، 
تا مشتاق كند، و تهدید مناید، و برتساند، و هشدار دهد. پس مردمی در 
بامداد با پشیامنی، دنیا را نكوهش كنند، و مردمی دیگر در روز قیامت 
از  شدند،  آن  یادآور  آورد،  یادشان  به  را  حقایق  دنیا  می ستایند،  را  آن 
اندرزشان داد،  را تصدیق كردند، و  او  برایشان حكایت كرد،  رویدادها 

پند پذیرفتند.
بانگ  را فرشته ای است كه هر روز  او، فرمود: خدا  بر  و درود خدا   )132(
بسازید  و  نابود شدن  برای  آورید  فراهم  و  برای مردن،  بزایید  می زند، 

برای ویران گشنت.
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)133( و درود خدا بر او، فرمود: دنیا گذرگاه عبور است، نه جای ماندن؛ و 
مردم در آن دو دسته اند: یكی آن كه خود را فروخت و به تباهی كشاند، 

و دیگری آن كه خود را خرید و آزاد كرد.
)134( و درود خدا بر او، فرمود: دوست، دوست نیست مگر آن كه حقوق 
برادرش را در سه جایگاه نگهبان باشد: در روزگار گرفتاری، آن هنگام كه 

حضور ندارد، و پس از مرگ.
)135( و درود خدا بر او، فرمود: كسی را كه چهار چیز دادند، از چهار چیز 
محروم نباشد: با دعا از اجابت كردن، با توبه از پذیرفته شدن، با استغفار 
از آمرزش گناه، با شكرگزاری از فزونی نعمت ها. می گویم: )و این حقیقت 
مورد تصدیق كتاب الهی است كه در مورد دعا گفته است: »مرا بخوانید تا خواسته های 

شام را بپردازم«. »قرآن كریم، سوره مؤمن، آیه 60« در مورد استغفار گفته است: »هر 

آن كه به بدی دست یابد یا بر خود ستم روا دارد و از آن پس به درگاه خدا استغفار 

كند، خدای را آمرزش گر و مهربان یابد«. )قرآن كریم، سوره نساء، آیه 110( در مورد 

سپاس فرموده است: »بی شك اگر سپاس گزارید، بر نعمت می افزایم«. )قرآن كریم، سوره 

ابراهیم، آیه 7( و در مورد توبه فرموده است: »تنها توبه را خداوند از كسانی می پذیرد 

كه از رس نادانی به كار زشتی دست می یابند و تا دیر نشده است باز می گردند، تنها 

چنین كسانند كه خداوند در موردشان تجدید نظر می كند، كه خدا دانا و حكیم است«. 

)قرآن كریم، سوره نساء، آیه 17(.

به  پارسایی  هـر  نزدیكی  موجب  نـامز،  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )136(
خداست و حج، جهاد هر ناتوان است. هر چیزی زكاتی دارد و زكات تَن، 

روزه و جهاد زن، نیكو شوهرداری است.
)137( و درود خدا بر او، فرمود: روزی را با صدقه دادن فرود آورید.

)138( و درود خدا بر او، فرمود: آن كه پاداش الهی را باور دارد، در بخشش 
سخاوت مند است.

)139( و درود خدا بر او، فرمود: كمك الهی به اندازه نیاز فرود می آید.
)140( و درود خدا بر او، فرمود: آن كه میانه روی كند، تهیدست منی شود.

)141( و درود خدا بر او، فرمود: اندك بودن تعداد زن و فرزند یكی از دو 
آسایش است.
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)142( و درود خدا بر او، فرمود: دوستی كردن، نیمی از خردمندی است.

)143( و درود خدا بر او، فرمود: اندوه خوردن، نیمی  از پیری است.

)144( و درود خدا بر او، فرمود: صرب به اندازه مصیبت فرود آید و آن كه 
در مصیبت بی تاب بر رانش زند، اجرش نابود می گردد.

)145( و درود خدا بر او، فرمود: بسا روزه داری كه بهره ای جز گرسنگی و 
تشنگی از روزه داری خود ندارد، و بسا شب زنده داری كه از شب 
زنده داری چیزی جز رنج و بی خوابی به دست نیاورد! خوشا خواب 

زیركان و افطارشان!.

)146( و درود خدا بر او، فرمود: ایامن خود را با صدقه دادن، و اموالتـان 
را با زكـات دادن نگاه دارید، و امـواج بـال را با دعـا از خود دور 

سازید.

قربستان  سوی  به  و  گرفت  مرا  دست    امام  می گوید:  زیاد  بن  )كمیل   )147(
كوفه برد، آنگاه آه پُردردی كشید و فرمود:( ای كمیل بن زیاد! این قلب ها 

بسان ظرف هایی هستند، كه بهرتین آنها، فراگیرترین آنهاست، پس 
و  الهی،  دانشمند  دسته اند:  سه  مردم  نگاهدار:  می گویم  را  آنچه 
دست  كه  پّشه هایی  مثل  گروهی  و  رستگاری،  راه  بر  آموزنده ای 
خوش باد و طوفان هستند و همیشه رسگردانند، كه به دنبال هر 
رس و صدایی می روند، و با وزش هر بادی حركت می كنند؛ نه از 
روشنایِی دانش نور گرفتند، و نه به پناهگاه استواری پناه بردند. 
ای كمیل! دانش بهرت از مال است، زیرا علم، نگهبان تو است، و 
مال را تو باید نگهبان باشی؛ مال با بخشش كاستی پذیرد اّما علم با 
بخشش فزونی گیرد؛ و مقام و شخصیّتی كه با مال به دست آمده 

با نابودی مال، نابود می گردد. 

است  آیینی  الهی(  )علم  راستین  علِم  شناخت  زیاد!  بن  كمیل  ای 
زندگی  دوران  در  انسان  و  می شود،  داده  پاداش  آن  به خاطر  كه 
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یادگار  به  نیكو  نام  از مرگ،  اطاعت می كند، و پس  را  آن خدا  با 
گذارد. دانش، فرمانروا و مال فرمانرب است. ای كمیل! ثروت اندوزاِن 
دنیا  تا  دانشمندان،  اّما  زنده اند،  به ظاهر  مرده اند، گرچه  بی تقوا 
یاد  اّما  پنهان  زمین  در  گرچه  بدن هایشان  زنده اند،  است  برقرار 
سینه  به  )اشاره  اینجا  در  كه  بدان  است.  زنده  دلها همیشه  در  آنان 
مبارك كرد( دانش فراوانی انباشته است، ای كاش كسانی را می یافتم 

كه می توانستند آن را بیاموزند. آری تیزهوشانی می یابم، اّما مورد 
اعتامد منی باشند، دین را وسیله دنیا قرار داده و با نعمت های خدا 
بر بندگان، و با برهان های الهی بر دوستان خدا فخر می فروشند. 
یا گروهی كه تسلیم حامالن حق می باشند اّما ژرف اندیشی الزم 
را در شناخت حقیقت ندارند، كه با اّولین شبهه ای، شّك و تردید 
آموخنت  سزاوار  اینها،  نه  و  آنها  نه  پس  می زند؛  ریشه  دلشان  در 
پی  در  دیگری كه سخت  فرد  یا  فراوان من منی باشند.  دانش های 
لّذت بوده، و اختیار خود را به شهوت داده است، یا آن كه در ثروت 
اندوزی حرص می ورزد، هیچ كدام از آنان منی توانند از دین پاسداری 
كنند، و بیشرت به چهارپایان چرنده شباهت دارند، و چنین است كه 
دانش، با مرِگ دانشمندان می میرد. آری! خداوندا! زمین هیچ گاه از 
حّجت الهی خالی نیست، كه برای خدا با برهان روشن قیام كند، یا 
آشكار و شناخته شده، یا بیمناك و پنهان، تا حّجت خدا باطل نشود، 
و نشانه هایش از میان نرود. تعدادشان چقدر و در كجا هستند؟. 
به خدا سوگند! كه تعدادشان اندك، ولی نزد خدا بزرگ مقدارند، كه 
خدا به وسیله آنان حّجت ها و نشانه های خود را نگاه می دارد، تا 
به كسانی كه هامنندشان هستند بسپارد، و در دل های آنان بكارد، 
آنان كه دانش، نور حقیقت بینی را بر قلبشان تابانده و روح یقین 
را دریافته اند، كه آنچه را خوش گذران ها دشوار می شامرند، آسان 
گرفتند، و با آنچه كه ناآگاهان از آن هراس داشتند انس گرفتند. 
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باال  به جهان  ارواحشان  كه  زندگی می كنند،  بدن هایی  با  دنیا  در 
پیوند خورده است، آنان جانشینان خـدا در زمین، و دعوت كنندگـان 
را  دیدارشان  اشتیاق  سخت  چـه  آه!  آه!  خدایند.  دیـن  بـه  مردم 

دارم! كمیل! هرگاه خواستی باز گرد.
)148 ( و درود خدا بر او، فرمود: انسان زیر زبان خود پنهان است. 

)149( و درود خدا بر او، فرمود: نابود شد كسی كه ارزش خود را ندانست.
)150( )مردی از امام درخواست اندرز كرد( و درود خدا بر او، فرمود: مانند كسی 
با  را  توبه  امیدوار است، و  به آخرت  مباش كه بدون عمل صالح 
زاهدان سخن  دنیا چونان  در  اندازد،  می  تأخیر  به  دراز  آرزوهای 
می گوید، اّما در رفتار هامنند دنیاپرستان است، اگر نعمت ها به او 
برسد سیر منی شود، و در محرومیّت قناعت ندارد، از آنچه به او 
رسید شكرگزار نیست، و از آنچه مانده زیاده طلب است. دیگران 
را پرهیز می دهد اّما خود پروا ندارد؛ به فرمان برداری امر می كند 
اّما رفتارشان را  اّما خود فرمان منی برد، نیكوكاران را دوست دارد، 
ندارد؛ گناهكاران را دشمن دارد اّما خود یكی از گناهكاران است، 
و با گناهان فراوان مرگ را دوست منی دارد، اّما در آنچه كه مرگ را 
ناخوشایند ساخت پافشاری دارد، اگر بیامر شود پشیامن می شود، 
و اگر تندرست باشد رسگرم خوشگذرانی هاست؛ در سالمت مغرور 
او رسد به زاری خدا  اگر مصیبتی به  ناامید است؛  و در گرفتاری 
را می خواند. اگر به گشایش دست یافت مغرورانه از خدا روی بر 
می گرداند. نفس او با نیروی گاُمِن ناروا، بر او چیرگی دارد، و او با 
قدرت یقین بر نفس خود چیره منی گردد. برای دیگران كه گناهی 
كمرت از او دارند نگران، و بیش از آنچه كه عمل كرده امیدوار است. 
اگر بی نیاز گردد مست و مغرور شود، و اگر تهیدست گردد، مأیوس و 
 ُسست شود. چون كار كند در آن كوتاهی ورزد، و چون چیزی خواهد 
زیاده روی مناید، چون در برابر شهوت قرار گیرد گناه را برگزیده، 
توبه را به تأخیر اندازد، و چون رنجی به او رسد از راه ملّت اسالم 
دوری گزیند؛ عربت آموزی را طرح می كند، اّما خود عربت منی گیرد؛ 
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در پند دادن مبالغه می كند، اّما خود پندپذیر منی باشد. سخن بسیار می گوید، 
اّما كردار خوب او اندك است! برای دنیای زود گذر تالش و رقابت دارد، اّما 
برای آخرت جاویدان آسان می گذرد؛ سود را زیان، و زیان را سود می پندارد؛ 
را  دیگری  گناه  می دهد؛  از دست  را  فرصت  اّما  است،  هراسناك  مرگ  از 
بزرگ می شامرد، اّما گناهان بزرگ خود را كوچك می پندارد؛ طاعت دیگران 
را كوچك و طاعت خود را بزرگ می داند؛ مردم را رسزنش می كند، اّما خود را 
نكوهش نكرده با خود ریاكارانه برخورد می كند؛ خوشگذرانی با رسمایه داران 
را بیشرت از یاد خدا با مستمندان دوست دارد، به نفع خود بر زیان دیگران 
بر زیان خود حكم نخواهد كرد،  به نفع دیگران  اّما هرگز  حكم می كند، 
دیگران را هدایت، اّما خود را گمراه می كند، دیگران از او اطاعت می كنند، و 
او مخالفت می ورزد، حّق خود را به متام می گیرد، اّما حق دیگران را به كامل 

منی دهد، از غیر خدا می ترسد، اّما از پروردگار خود منی ترسد!. 
می گویم: )اگر در نهج البالغه جز این حكمت وجود نداشت، همین یك حكمت برای 

اندرز دادن كافی بود، این سخن، حكمتی رسا، و عامل بینایی انسان آگاه، و عربت آموز 

صاحب اندیشه است.( 

)151( و درود خدا بر او، فرمود: هر كسی را پایانی است؛ تلخ یا شیرین.
)152( و درود خدا بر او، فرمود: آنچه روی می آورد، باز می گردد، و چیزی كه 

باز گردد گویی هرگز نبوده  است!.
)153( و درود خدا بر او، فرمود: انسان شكیبا، پیروزی را از دست منی دهد، 

هر چند زمان آن طوالنی شود. 
باشد،  از کار گروهی خشنود  او، فرمود: آن کس که  بر  و درود خدا   )154(
چونان کسی است که همراه آنان بوده و هر كس كه به باطلی روی آورد، 
دو گناه بر عهده او باشد: گناه كردار باطل، و گناه خشنودی به كار باطل.
)155( و درود خدا بر او، فرمود: عهـد و پیامن هـا را پاس دارید به خصوص 

با وفاداران.
نشناخنت  در  كه  كنید  اطاعت  را  خدای  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )156(

پروردگار عذری ندارید.
را  باشید، حقیقت  داشته  بینا  اگر چشم  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )157(
كرده اند،  هدایت  را  شام  می طلبید،  هدایت  اگر  داده اند،  نشانتان 
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اگر گوش شنوا دارید، حق را به گوشتان خوانده اند.
او  حقِّ  در  كه  احسانی  با  را  برادرت  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )158(

می كنی رسزنش كن، و رّش او را با بخشش باز گردان.
)159( و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه خود را در جایگاه تهمت قرار 

داد، نباید جز خود را نكوهش كند!.
)160( و درود خدا بر او، فرمود: هركس قدرت به دست آورد )قدرت منهای 

دین(، زورگویی می كند.

)161( و درود خدا بر او، فرمود: هر كس خودرأی شد به هالكت رسید 
و هر كس با دیگران مشورت كرد، در عقل های آنان رشیك شد. 

)162( و درود خدا بر او، فرمود: آن كس كه راز خود را پنهان دارد، اختیار 
آن در دست اوست.

)163( و درود خدا بر او، فرمود: فقر، مرگ بزرگ است!.
را  كه حقِّ خویش  رعایِت حقِّ كسی  فرمود:  او،  بر  درود خدا  و   )164(

محرتم منی شامرد، نوعی بردگی اوست. 
)165( و درود خدا بر او، فرمود: هیچ اطاعتی از مخلوق، در نافرمانی 

پروردگار روا نیست!.
)166( و درود خدا بر او، فرمود: مرد را رسزنش نكنند كه چرا حّقش را 
با تأخیر می گیرد، بلكه رسزنش در آنجاست كه آنچه حّقش نیست 

بگیرد.
)167( و درود خدا بر او، فرمود: خودپسندی مانع رشد و فزونی است.

دنیا  ماندن در  نزدیك، و زمان  او، فرمود: آخرت  بر  و درود خدا   )168(
اندك است.

)169( و درود خدا بر او، فرمود: صبحگاهان برای آن كه دو چشم بینا 
دارد، روشن است.

توبه  درخواست  از  آسان تر  گناه  ترك  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )170(
است.

لقمه های  از  كه  گلوگیر  لقمه ای  بسا  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )171(
فراوانی محروم می كند. 
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)172( و درود خدا بر او، فرمود: مردم دشمِن چیزهایی هستند که منی دانند.
)173( و درود خدا بر او، فرمود: آن کس که از افکار و آراء گوناگون استقبال 

کند، صحیح را از خطا خوب شناسد. 
)174( و درود خدا بر او، فرمود: آن كس كه دندان خشم در راه خدا بر هم 

فشارد، بر كشنت باطل گرایان توامنند گردد.
را  می ترسی، خود  از چیزی  كه  هنگامی  فرمود:  او،  بر  درود خدا  و   )175(

در آن بیفكن، زیرا گاهی ترسیدن از چیزی، از خود آن سخت تر است.
ابزار ریاست  )176( و درود خدا بر او، فرمود: بردباری و تحّمل سختی ها، 

است.
)177( و درود خدا بر او، فرمود: بدكار را با پاداش دادن به نیكوكار، آزار ده!.
)178( و درود خدا بر او، فرمود: بدی را از سینۀ دیگران، با كندن آن از سینۀ 

خود، ریشه كن منا!
)179( و درود خدا بر او، فرمود: لجاجت، تدبیر را ُسست می كند.

)180( و درود خدا بر او، فرمود: طمع ورزی، بردگِی همیشگی است.
حاصل  و  پشیامنی،  فكری،  كوته  حاصل  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )181( 

دور اندیشی، سالمت است.
در  گفت،  درست  سخِن  باید  كه  آنجا  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )182(
خاموشی خیری نیست، چنان كه در سخن نا آگاهانه نیز خیری نخواهد 

بود. 
)183( و درود خدا بر او، فرمود: دو دعوت به اختالف نرسد جز این كه یكی 

باطل باشد!
)184( و درود خدا بر او، فرمود: از روزی كه حق برای من منایان شد، هرگز 

دچار تردید نشدم!.
)185( و درود خدا بر او، فرمود: هرگز دروغ نگفتم و به من دروغ نگفتند، و 

هرگز گمراه نشدم، و كسی به وسیلۀ من گمراه نشده است.
به  انگشت  قیامت  در  ستم،  آغازكنندۀ  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )186(

دندان می گزد.
)187( و درود خدا بر او، فرمود: كوچ كردن نزدیك است!.
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)188( و درود خدا بر او، فرمود: هركس كه با حق درآویزد، نابود می گردد.

ندهد،  نجات  شكیبایی  كه  را  كسی  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )189(

بی تابی او را هالك گرداند.

)190( و درود خدا بر او، فرمود: شگفتا! آیا معیار خالفت، صحابِی پیامرب 

)از  نیست؟.  مالك  خویشاوندی  و  بودن  اّما صحابی  است؟،  بودن 

می كنی  اّدعا  »اگر  فرمود:(  ابابكر  به  كه  نقل شد  مسئله  در همین  امام شعری 

رأی  که  بود  شورایی  چه  رسیدی،  خالفت  به  مسلمین  شورای  با 

دهندگان حضور نداشتند؟ و اگر خویشاوندی را حّجت می آوری، 

دیگران از تو به پیامرب نزدیك تر و سزاوارترند.«

)191( و درود خدا بر او، فرمود: هامنا انسان در دنیا، تختۀ نشانه گیرِی 

با هر  تاراج مصیبت ها،  تیرهای مرگ، و ثروتی است دست خوش 

استخوان  لقمه ای،  هر  در  و  گلوگیر  اندوهی  نوشیدنی،  جرعۀ 

كه  آن  نیاَورَد، جز  به دست  نعمتی  بنده  و  دارد،  قرار  شكسته ای 

نعمتی از دست بدهد، و روزی به عمرش افزوده منی گـردد، جـز 

با كم شدن روزی دیـگر! پس ما یاران مرگیم و جـان های ما هدف 

نابودی ها، پس چگونه به ماندن جاودانه امیدوار باشیم؟. در حالی 

كه گذشِت شب و روز بنایی را باال نربده، جز آن كه آن را ویران 

كرده، و به اطراف پراكنده كند!.

)192( و درود خدا بر او، فرمود: ای فرزند آدم! آنچه را كه بیش از نیاز 

خود فراهم كنی، برای دیگران اندوخته ای.

پشت  و  آوردن  روی  را  دل ها  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )193(

كه  دارید  وا  كار  به  آنگاه  را  دل ها  پس  است،  كردنی 
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خواهشی دارند و روی آوردنی، زیرا اگر دل را به اجبار به كاری 
واداری كور می گردد. 

)194( و درود خدا بر او، فرمود: چون خشم گیرم، كی آن را فرو نشانم؟ 
در آن زمان  كه قدرت  انتقام ندارم، كه به من بگویند. »اگر صرب كنی 
بهرت است« یا آنگاه كه قدرت انتقام دارم؟ كه به من بگویند: »اگر عفو 

كنی خوب است«.

)195( )در رس راه از كنار زباله دانی عبور می كرد،( و درود خدا بر او، فرمود: این 
هامن است كه بخیالن به آن بخل می ورزند!. )و در روایت دیگری نقل شد 

كه( این چیزی است كه دیروز بر رس آن رقابت می كردید!.

)196( و درود خدا بر او، فرمود: مالی كه نابودی آن تو را پند می دهد، 
از دست نرفته است.

)197( و درود خدا بر او، فرمود: این دل ها هامنند تن ها خسته می شوند، 
برای نشاط آن به سخنان تازه حكیامنه روی بیاورید.

)198( )وقتی شنید كه خوارج می گویند: حكومت فقط از آِن خداست( و درود خدا بر 
او، فرمود: سخِن حّقی است كه از آن اراده باطل دارند.

پیروز  آیند  هم  گرد  چون  آنان  فرمود:(  اُوباش،  جمع  توصیف  )در   )199(
شوند، و چون پراكنده شوند شناخته نگردند. )و گفته شد كه امام فرمود:( 
آنان چون گرد هم آیند زیان رسانند، و چون پراكنده شوند سود 
دهند. )از امام پرسیدند: چون اوباش گرد هم آیند زیان رسانند را دانستیم، اّما چه 
سودی در پراكندگی آنان است، فرمود:( صاحبان كسب و كار، و پیشه وران 

به كارهای خود باز می گردند، و مردم از تالش آنان سود برند، بّنا 
به ساخنت ساختامن، و بافنده به كارگاه بافندگی، و نانوا به نانوایی 

روی می آورد.
)200( )جنایتكاری را حضور امام آوردند، كه جمعی اُوباش همراه او بودند،( و درود 
زشتی ها  هنگام  به  كه جز  مباد، چهره هایی  مبارك  فرمود:  او،  بر  خدا 

دیده منی شوند.
دو  ــی  ــان ــس ان هــر  بــا  فـــرمـــود:  او،  ـــر  ب خــــدا  درود  و   )201(
ــون  چ و  ــد،  ــن ــن ــی ك م ــظ  ــف ح را  او  ـــه  ك اســــت  ــه  ــت ــرش ف
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تقدیر الهی فرا رسد، تنهایش می گذارند، كه هامنا زمان عمر انسان، 
سپری نگهدارنده است.

)202( )طلحه و زبیر خدمت امام آمدند و گفتند: با تو بیعت كردیم كه ما در حكومت 
رشیك تو باشیم، فرمود:( نه هرگز! بلكه شام در نیرو بخشیدن و یاری 

خواسنت رشكت دارید، و دو یاورید به هنگام ناتوانی و درماندگی 
در سختی ها.

اگر  كه  برتسید  خدایی  از  مردم!  ای  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )203(
سخنی گویید می شنود، و اگر پنهان دارید می داند؛ و برای مرگی 
آماده باشید، كه اگر از آن فرار كنید شام را می یابد، و اگر بر جای 
خود مبانید شام را می گیرد، و اگر فراموشش كنید شام را از یاد نربد. 
)204( و درود خدا بر او، فرمود: ناسپاسی مردم تو را از كار نیكو باز ندارد، 
زیرا هستند كسانی، بی آن كه از تو سودی برند تو را می ستایند، چه 
ناسپاسان  ناسپاسی  از  تو، سودمندتر  برای  آنان  اندك  بسا ستایش 

باشد. )و خداوند نیكوكاران را دوست دارد.( 
پُر  آن  در  چیزی  ریخنت  با  فرمود: هر ظرفی  او،  بر  خدا  درود  و   )205(
وسعتش  دهی،  جای  آن  در  هرچه  كه  دانش  ظرف  جز  می شود، 

بیشرت می شود.
)206( و درود خدا بر او، فرمود: نخستین پاداش بردبار از بردباری اش آن 

كه، مردم در برابر نادان، پشتیبان او خواهند بود.
)207( و درود خدا بر او، فرمود: اگر بردبار نیستی، خود را بردبار نشان 
ده، زیرا اندك است كسی كه خود را هامنند مردمی كند و از جملۀ 

آنان به حساب نیاید.
از خود حساب كشد، سود  كه  فرمود: كسی  او،  بر  درود خدا  و   )208(
می برد، و آن كه از خود غفلت كند زیان می بیند، و كسی كه از 
خدا برتسد ایمن باشد، و كسی كه عربت آموزد آگاهی یابد، و آن كه 

آگاهی یابد می فهمد، و آن كه بفهمد دانش آموخته است!.
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او، فرمود: دنیا پس از رسكشی، به ما روی می كند،  بر  )209( و درود خدا 
را  آیه  این  )سپس  گردد.  مهربان  بّچه خود  به  كه  بدخو  ماّدۀ  چونان شرت 
خواند:( »و اراده كردیم كه بر مستضعفین زمین مّنت گذارده، آنان را امامان و وارثان 

حكومت ها گردانیم«.

انسان وارسته ای  از خدا برتسید، ترسیدن  او، فرمود:  بر  )210( و درود خدا 
كه دامن به كمر زده و خود را آماده كرده، و در بهره بردن از فرصت ها 
كوشیده، و هراسان در اطاعت خدا تالش كرده، و در دنیای زودگذر، و 

پایان زندگی و عاقبت كار، به درستی اندیشیده است!.

و  آبروست،  نگاهدارندۀ  بخشندگی،  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )211(
شكیبایی دهان بند بی خردان، و عفو زكات پیروزی، و دوری كردن، كیفر 
خود  رأی  با  كه  كس  آن  و  است.  هدایت  چشم  مشورت  و  خیانتكار، 
احساس بی نیازی كند به كام خطرها افتد، شكیبایی با مصیبت های شب 
و  دهد،  یاری  انسان  نابودی  در  را  زمان  بی تابی،  و  كند،  پیكار  روز  و 
اسیر فرمانروایی  برترین بی نیازی ترك آرزوهاست، و چه بسا عقل كه 
هوس است؛ حفظ و به كارگیری تجربه رمز پیروزی است، و دوستی، 
نوعی خویشاوندی به دست آمده است، و به آن كس كه به ستوه آمده 

و توان تحّمل ندارد اعتامد نكن.

)212( و درود خدا بر او، فرمود: خودپسندی، یكی از حسودان عقل است.

)213( و درود خدا بر او، فرمود: چشم از سختِی خار و خاشاك و رنج ها فرو 
بند تا همواره خشنود باشی. 

)214( و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه درخت شخصیّت او نرم و بی عیب 
باشد، شاخ و برگش فراوان است.

)215( و درود خدا بر او، فرمود: اختالف نابودكنندۀ اندیشه است.

)216( و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه به نوایی رسید تجاوزكار شد.

)217( و درود خدا بر او، فرمود: در دگرگونی روزگار، گوهر شخصیّت مردان 
شناخته می شود. 

)218( و درود خدا بر او، فرمود: حسادت بر دوست، از آفات دوستی است.
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)219( و درود خدا بر او، فرمود: قربانگاه اندیشه ها، زیر برق طمع هاست.
)220( و درود خدا بر او، فرمود: داوری با گامن بر افراد مورد اطمینان، 

دور از عدالت است.
بر  ستم  قیامت،  برای  توشه  بدترین  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )221(

بندگان است.
)222( و درود خدا بر او، فرمود: خود را بی خربی منایاندن و چشم پوشی، 

از بهرتین كارهای بزرگواران است. 
)223( و درود خدا بر او، فرمود: آن کس که لباس حیاء بپوشد؟، کسی 

عیب او را نبیند.
بیشرت  انسان  وقار  بسیار،  سكوت  با  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )224(
شود، و با انصاف بودن، دوستان را فراوان كند، و با بخشش، قدر 
با  و  شود،  كامل  نعمت  فروتنی،  با  و  رود،  باال  انسان  منزلت  و 
پرداخت هزینه ها، بزرگی و رسوری ثابت گردد، و با روش عادالنه، 
مخالفان را درهم شكند و با شكیبایی در برابر بی خرد، یاران انسان 

زیاد گردند.
خود  سالمتی  از  حسودان  كه  شگفتا  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )225(

غافل مانده اند!!.
)226( و درود خدا بر او، فرمود: طمع كار همواره زبون و خوار است. 

)227( )از ایامن پرسیدند( حرضت فرمود: ایامن، بر شناخت با قلب، اقرار با 
زبان، و عمل با اعضاء و جوارح استوار است.

می باشد،  اندوهناك  دنیا  از  كه  فرمود: كسی  او،  بر  درود خدا  و   )228(
وارد  مصیبت  از  كه  كس  آن  و  است؛  خشمناك  الهی  قضای  از 
توانگری  نزد  كه  كسی  و  كرده؛  شكایت  خدا  از  كند  شكوه  شده 
دین  سّوم  دو  كند،  فروتنی  او  برابر  رسمایه اش  خاطر  به  و  رفته 
وارد  و  بخواند  قرآن  كه  كس  آن  و  است؛  داده  دست  از  را  خود 
بازیچه  را  الهی  آیات  كه  است  كسانی  از  آتش جهّنم شود، حتامً 
قرار داده است، و آن كس كه قلب او با دنیاپرستی پیوند خورد، 
رهانشدنی،  اندوهی  است:  مشكل  سه  گرفتار  جانش  همواره 
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حرصی جدا نشدنی، و آرزویی نایافتنی.
)229( و درود خدا بر او، فرمود: آدمی را قناعت برای دولتمندی، و خوش 
خلقی برای فراوانی نعمت ها كافی است. )از امام سؤال شد تفسیر آیۀ، 

فَلَُنحِییَنرَُّه" َحیاًة طَیّبًَة چیست؟. فرمود:( آن زندگی با قناعت است. 

)230( و درود خدا بر او، فرمود: با آن كس كه روزی به او روی آورده 
رشاكت كنید، كه او توانگری را سزاوارتر، و روی آمدن روزگار خوش 

را شایسته تر است. 
)231( )در تفسیر آیۀ 90 سورۀ نحل »خدا به عدل و احسان فرمان می دهد«، فرمود:( 

عـدل، همـان انصـاف، و احسـان، همـان بخشش اسـت.
)232( و درود خدا بر او، فرمود: آن كس كه با دست كوتاه ببخشد، از 
دستی بلند پاداش گیرد. می گویم: )معنی سخن این است كه آنچه انسان از اموال 
انفاق می كند، هرچند كم باشد، خداوند پاداش او را بسیار  خود در راه خیر و نیكی 

می دهد، و منظور از »دو دست« در اینجا دو نعمت است، كه امام  بین نعمت 

پروردگار، و نعمت از ناحیۀ انسان، را با كوتاهی و بلندی فرق گذاشته است كه نعمت 

و بخشش از ناحیۀ بنده را كوتاه، و از ناحیۀ خداوند را بلند قرار داده است، بدان جهت 

كه نعمت خدا همیشگی و چند برابر نعمت مخلوق است، چرا كه نعمت خداوند اصل 

و اساس متام نعمت ها است، بنابراین، متام نعمت ها به نعمت های خدا باز می گردد، و 

از آن رسچشمه می گیرد.( 

)233( و درود خدا بر او، به فرزندش امام مجتبی  فرمود: كسی را به پیكار 
دعوت نكن، اّما اگر تو را به نربد خواندند، بپذیر، زیرا آغازگِر پیكار، 

تجاوزكار است و تجاوزكار، شكست خورده است.
)234( و درود خدا بر او، فرمود: برخی از نیكوترین خلق و خوی زنان، 
زشت ترین اخالق مردان است، مانند: تكرّب، ترس، بخل، هرگاه زنی 
متكرّب باشد، بیگانه را به حریم خود راه منی دهد، و اگر بخیل باشد، 
اموال خود و شوهرش را حفظ می كند، و چون ترسان باشد، از هر 

چیزی كه به آبروی او زیان رساند فاصله می گیرد. 
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)235( )به امام گفتند: عاقل را به ما بشناسان( ، درود خدا بر او، فرمود: خردمند 
آن است كه هر چیزی را در جای خود می نهد. )گفتند: پس جاهل را 
توصیف كن. فرمود:( با معرّفی خردمند، جاهل را نیز شناساندم. )یعنی 

جاهل كسی است كه، هر چیزی را در جای خود منی گذارد، بنابراین با ترك معرّفی مجّدد، 

جاهل را شناساند.( 

)236( و درود خدا بر او، فرمود: به خدا سوگند! این دنیای شام كه به 
در  كه  خوكی  استخوان  از  من  دیدۀ  در  است،  آلوده  حرام  انواع 

دست بیامری جذامی باشد، پَست تر است!.
)237( و درود خدا بر او، فرمود: گروهی خدا را به امید بخشش پرستش 
كردند، كه این پرستش بازرگانان است، و گروهی او را از روی ترس 
عبادت كردند كه این عبادت بردگان است، و گروهی خدا را از روی 

سپاسگزاری پرستیدند و این پرستش آزادگان است.
)238( و درود خدا بر او، فرمود: زن و زندگی، همه اش زحمت و دردرس 

است و زحمت بارتر اینكه چاره ای جز بودن با او نیست.
او، فرمود: هركس تن به ُسستی دهد، حقوق را  )239( و درود خدا بر 
پایامل كند، و هركس سخن چین را پیروی كند دوستی را به نابودی 

كشاند.
)240( و درود خدا بر او، فرمود: سنگ غصبی در بنای خانه، مایۀ ویران 
 نقل شده است، و اینكه سخن پیامرب  شدن آن است. )این سخن از رسول خدا 
و علی  شبیه یكدیگرند جای شگفتی نیست، برای اینكه هر دو از یك جا رسچشمه 

گرفته و در دو ظرف ریخته شده است(.

انتقام  از ستمكار  او، فرمود: روزی كه ستمدیده  بر  و درود خدا   )241(
كشد، سخت تر از روزی است كه ستمكار بر او ستم روا می داشت.
)242( و درود خدا بر او، فرمود: از خدا برتس هرچند اندك؛ و میان خود 

و خدا پرده ای قرار ده هر چند نازك!.
)243( و درود خدا بر او، فرمود: هرگاه پاسخ ها هامنند و زیاد شد، پاسخ 

درست پنهان گردد.
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)244( و درود خدا بر او، فرمود: خدا را در هر نعمتی حّقی است، هر كس 
آن را بپردازد، فزونی یابد، و آن كس كه نپردازد و كوتاهی كند، در خطر 

نابودی قرار گیرد.
یابد، شهوت  فزونی  توانایی  كه  فرمود: هنگامی  او،  بر  و درود خدا   )245(

كاستی گیرد.
هر  زیرا  بپرهیزید،  نعمت ها  فرار  از  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )246(

گریخته ای باز منی گردد.
)247( و درود خدا بر او، فرمود: بخشش بیش از خویشاوندی محبّت آورد. 

)248( و درود خدا بر او، فرمود: چون کسی به تو گامن نیک بُرد، خوش بینی 
او را تصدیق کن. 

)249( و درود خدا بر او، فرمود: بهرتین کارها آن است که با ناخشنودی در 
انجام آن بكوشی.

قوی،  اراده های  شدن  ُسست  از  را  خدا  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )250(
گشوده شدن گره های دشوار و درهم شكسته شدن تصمیم ها، شناختم. 
و  است  آخرت  شیرینِی  دنیا،  كامِی  تلخ  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )251(

شیرینِی دنیای حرام، تلخِی آخرت.
)252( و درود خدا بر او، فرمود: خدا »ایامن« را برای پاكسازی دل از رشك، 
عامل  را  »زكات«  و  و خودپسندی،  كرب  از  بودن  پاك  برای  را  »مناز«  و 
را  »حج«  و  بندگان،  اخالص  آزمودن  برای  را  »روزه«  و  روزی،  فزونی 
اسالم،  عزّت  برای  را  »جهاد«  و  مسلامنان،  همبستگی  و  نزدیكی  برای 
منكر«  از  »نهی  و  ناآگاه،  توده های  اصالح  برای  به معروف«را  »امر  و 
فراوانی  برای  را  رحم«  »صلۀ  زشتی ها،  از  بی خردان  بازداشنت  برای  را 
اجرای  و  خون ها،  از  پاسداری  برای  را  »قصاص«  و  خویشاوندان، 
»ِمی گُساری«  ترك  و  الهی،  محرّمات  بزرگداشت  برای  را  »حدود« 
و  عّفت،  تحّقق  برای  را  »دزدی«  از  دوری  و  عقل،  سالمت  برای  را 
فزونی  برای  را  »لواط«  ترك  و  آدمی،  نسل  سالمت  برای  را  »زنا«  ترك 
فرزندان، و »گواهی دادن« را برای به دست آوردن حقوق انكار شده، 
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و ترك »دروغ« را برای حرمت نگهداشنت راستی، و »سالم« كردن 
امور  یافنت  را برای سازمان  از ترس ها، و »امامت«  امنیّت  برای  را 
رهربی،  مقام  بزرگداشت  برای  را  امام«  از  »فرمان برداری  و  اّمت، 

واجب كرد.

)253( و درود خدا بر او، فرمود: آنگاه كه خواستید ستمكاری را سوگند 
دهید، از او بخواهید كه بگوید: »از جنبش و نیروی الهی بیزار است« زیرا 
اگر به دروغ سوگند خورد، پس از بیزاری، در كیفر او شتاب می شود، 
در  نیست«،  او خدایی  »به خدایی كه جز  بگوید:  اگر در سوگند خود  اّما 

كیفرش شتاب نگردد، چرا كه او خدا را به یگانگی یاد كرد.

)254( و درود خدا بر او، فرمود: ای فرزند آدم! خودت وصّی مال خویش 
مرگت  از  پس  داری  دوست  كه  كن  عمل  گونه ای  به  امروز  باش، 

عمل كنند.

)255( و درود خدا بر او، فرمود: تندخویی بی مورد نوعی دیوانگی است، 
زیرا كه تندخو، پشیامن می شود، و اگر پشیامن نشد، پس دیوانگی 

او پایدار است.

)256( و درود خدا بر او، فرمود: سالمت تن در دوری از حسادت است.

ده  فرمـان  را  خانواده ات  كمیل!  ای  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )257(
كه روزهـا در به دسـت آوردن بزرگـواری، و شب ها در رفع نیـاز 
خفتگـان بكوشند. سـوگند به خدایی كـه متام صداهـا را می شنود! 
هر كس دلی را شاد كند، خداوند از آن شادی لطفی برای او قرار 
دهد، كه به هنگام مصیبت چون آب زاللی بر او باریدن گرفته و 
تلخی مصیبت را بزداید چنان كه شرت غریبه را از چراگاه دور سازند.

)258( و درود خدا بر او، فرمود: هرگاه تهیدست شدید با صدقه دادن، 
با خدا تجارت كنید.

خیانتكاران  ــا  ب ــــاداری  وف فـــرمـــود:  او،  ــر  ب خـــدا  درود  و   )259(
ــت، و خــیــانــت بــه خــیــانــتــكــاران  ــان ــی خــی ــوع ـــدا ن ـــزد خ ن
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نزد خدا وفاداری است.

)260( و درود خدا بر او، فرمود: بسا احسان پیاپی خدا، گناهكار را گرفتار 

كند، و پرده پوشی خدا او را مغرور سازد، و با ستایش مردم فریب 

خورد، و خدا هیچ كس را هامنند ُمهلت دادن، مورد آزمایش قرار 

نداد. می گویم: )این سخن امام  در كلامت گذشته آمده بود، اّما چون در اینجا 

عبارات زیبا و مفیدی اضافه برگذشته وجود داشت آن را نقل كردم(.
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  بخش حكمت های شگفتی آور از سخنان امیراملؤمنین
)در این فصل برخی از سخنان برگزیدۀ شگفتی آور امام را می آوریم كه احتیاج به تفسیر 

و تحلیل دارد.( 

  1ـ روایتی از امام

او  پیرامون  چون آن گونه شود، پیشوای دین قیام كند، پس مسلامنان 

)»یعسوب« یعنی بزرِگ مسلامنان، و »قزع« یعنی  آیند.  پاییزی گرد  ابر  چونان 

ابرهای پاییزی( 

  2ـ روایتی دیگر از امام

این سخرنان، َزبَردست ماهری است. )»شحشح« یعنی مهارت دارد، به كسی كه 

خوب حرف می زند یـا خوب راه می رود گوینـد، ولی در موارد دیگر »شحشـح« یـعنی 

فردی بخیل( 

  3ـ روایتی دیگر از امام

دشمنی، رنج ها و سختی هایی هالك كننده دارد. )»قُحم« یعنی مهلكه ها، زیرا 

دشمنی آنان را به هالكت می رساند، و به معنی سختی ها نیز آمده، كه می گویند »قُحمة 

االعراب«، یعنی روزگار سختی و گرسنگی عرب ها به گونه ای كه اموالشان متام می شود، 

و معنی »تقّحم« همین است كه می گویند خشكسالی روستاییان را به رسزمین های سبز 

و آباد كشانده است(.

  4ـ روایتی دیگر از امام

چون زنان بالغ شوند، خویشاوندان پدری برای رسپرستی آنان سزاوارترند. 

)منظور از »نّص« آخرین درجۀ هرچیز است؛ مانند »نّص« در سیر، كه به معنی آخرین 

آن  االَمر«  َعِن  الررَُّجَل  »نََصصُت  می گوییم،  كه  هنگامی  است.  مركب  توانایی  مرحلۀ 

الِحقاق« مبعنی  »نّص  بنابراین،  كند،  بیان  آنچه می داند  كه  بشود  از كسی  قدر سؤال 

ترین  فصیح  از  جمله  این  است،  كودكی  دوره  پایان  كه  است  بلوغ  مرحلۀ  به  رسیدن 

زنان  كه  هنگامی  است،  این    امام  منظور  است،  آنها  آورترین  شگفت  و  كنایات 

مانند  آنان هستند،  محرم  كه  پدری  خویشاوند  مردان  »عصبه«:  برسند  مرحله  این  به 

برادر، و عمو، به حامیت آنها سزاوارتر از مادرند، و هم چنین در انتخاب همرس برای 

است،  زن  این  مورد  در  باعصبه؛  مادر،  درگیری  و  مخالفت  ِحقاق  از  منظور  و  آنها، 
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اََحّق هستم، گفته می شود:  از تو  به طوری كه هر كدام به دیگری می گوید: من 

»حاقَقتُُه ِحقاقًا« مبعنی رشد عقلی است، یعنی به مرحله ای برسد كه حقوق و احكام 

از حقایق،  نقل كرده منظورش  الحقائق  نّص  كه  آن كس  اما  اجرا شود،  او  دربارۀ 

جمع »حقیقت« است. این بود معنایی كه»ابو عبید قاسم بن سالم« برای این جمله 

اّما نظر من این است كه منظور از »نّص الحقاق« این است كه زن  آورده است، 

به مرحله ای برسد كه جایز باشد تزویج كند، و اختیاردار حقوق خود شود، این در 

حقیقت تشبیه به »حقاق« در شرت است چرا كه »حقاق« جمع ِحّقه و »ِحق« است 

به معنی شرتی كه سه سالش متام و آمادۀ بهره برداری است. »حقایق« نیز جمع 

ِحّقه است، بنابراین هر دو تعبیر به یك معنی باز می گردد. هرچند معنی دوم به 

روش عرب شبیه تر است.( 

  5 ـ روایتی دیگر از امـام

ایمـان نقطه ای نـورانی در قلب پدید آورد كه هرچه ایامن رشد كند 

آن نیز فزونی یابد. )ملظة نقطه سیاه یا سفید است، می گویند فرس املظ، یعنی 

اسبی که در لب او نقطه سپیدی باشد.(

  6 ـ روایتی دیگر از امام

پس  نه،  یا  می شود  وصول  داند  منی  که  دارد  طلبی  انسان  هرگاه 

گذشته،  كه  سالی  برای  را،  آن  زكات  است  واجب  آن،  دریافت  از 

بپردازد. می گویم: )بنابراین، »دین ظَنون« آن است كه طلبكار منی داند آیا می تواند 

از بدهكار وصول كند یا نه؟ گویا طلبكار در حال ظّن و گامن است، گاهی امید دارد 

هر  همچنین  است،  سخنان  فصیح ترین  از  این  نه،  گاهی  و  بستاند،  را  آن  بتواند  كه 

بود، آن  به آن خواهی  كاری كه طالب آن هستی و منی دانی در چه موضعی نسبت 

باب است، آنجا كه می گوید:  از همین  را »ظنون« گویند، و گفتۀ اعشی، شاعر عرب 
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»چاهی كه معلوم نیست آب دارد یا نه، و از محلّی كه 
باران گیر باشد دور است، منی شود آن را 

همچون فُرات، كه پر از آب است، 
و كشتی و شناگر ماهر را از پا در می آورد، قرار داد.« 

»ُجّد« چاه قدیمی بیابانی را گویند، و ظَنون آن است كه معلوم نیست آب دارد یا نه.( 

7ـ روایتی دیگر از امام  )وقتی لشكری را در راه جنگ مشایعت می كرد فرمود:( 
تا می توانید از زنان دوری كنید. می گویم: )معنی این سخن آن است كه از یاد زنان 
و توّجه دل به آنها در هنگام جنگ، اِعراض كنید و از نزدیكی با آنان امتناع ورزید، چرا كه 

این كار بازوان حمیّت را سست و در تصمیم شام خلل ایجاد می مناید، و از حركت رسیع 

و كوشش در جنگ باز می دارد. هر كس كـه از چیزی امتناع ورزد، گـفته می شـود »َعذب 

َعنه« و »عازِب« و »عذوب« به معنی كسی است كه از خوردن و آشامیدن امتناع می ورزد(. 
 8 ـ روایتی دیگر از امام

مسلامن چونان تیرانداز ماهری است كه انتظار دارد، در هامن نخستین 
تیراندازی پیروز گردد. می گویم : )یارسون، كسانی هستند كه با تیرها بر رس شرتی 
مسابقه می دهند، و فالج، یعنی چیره دست پیروز. می گویند: قَد فَلج علیهم و فَلَجهم. 

یعنی بر آنها پیروز شدند و آنان را مغلوب كردند، و راجز می گوید: چیره دستی را دیدم 

كه پیروز شد.( 

9 ـ روایتی دیگر از امام  هرگاه آتش جنگ شعله می كشید، ما به رسول 
خدا  پناه می بردیم، كه در آن لحظه كسی از ما هامنند پیامرب  به 
دشمن نزدیك تر نبود. )وقتی ترس از دشمن بزرگ می منود، و جنگ به گونه ای می شد 
كه گویا جنگجویان را می خواهد در كام خود فرو برد؛ مسلامنان به پیامرب  پناهنده 

می شدند، تا رسول خدا  شخصاً به نربد پردازد، و خداوند به وسیلۀ او نرصت و پیروزی 

را بر آنان نازل فرماید، و در سایۀ آن حرضت ایمن گردند، اّما جملۀ »اذا احَمّر البأس« كنایه 

  از شّدت كارزار است. در این باره سخنان متعّددی گفته شده كه بهرتین آنها اینكه امام 

داغی جنگ را به شعله های سوزان آتش تشبیه كرده است، و از چیزهایی كه این نظر را 

 در جنگ ُحنین است، هنگامی كه نربد سخت شـد و  تقویت می كند، سخن پیامرب 

شمشیر زدِن مـردم را در جـنگ »هوازن« مشـاهده كـرد فرمـود: »اآلن َحِمَی الَوطیس« اكنون 

تَنـور جنگ داغ شـد، »َوطیس« تنور آتش است، بنابراین رسول خدا  داغی و گرمی جنگ 

را به افروختگی و شّدت شعله وری آتش تشبیه فرموده است.( 
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انبار، و غارت كردن آن را شنید،  )آن هنگام كه تهاجم یاران معاویه به شهر   )261(
او  به  را  مردم خـود  كرد،  »نَُخیله« حركت  كوفه  نظامی  پادگان  به طرف  پیاده  و  تنها 

رسـانده، گفتند: ای امیرمؤمنان! ما آنان را كفـایت می كنیم، فرمود:( شـام از انجام 

كـار خود درمانده اید! چگونه كـار دیگری را بـرایم كفـایت می كنید؟ اگر 
از رعیّت  از ستـم حاكمـان می نالیدند، امروز من  از من  رعایـای پیش 
خـود می نامل، گویی من پیرو، و آنـان حكمرانند، یا من محـكوم و آنان 
فرمانروایانند. وقتی سخن امام  در یك سخرنانی طوالنی كه برخی از آن را در 
ضمن خطبه های گذشته آوردیم، به اینجا رسید. )دو نفر از یـاران جلو آمدند و یكی 

گفت: من جز خـود و بـرادرم را در اختیـار ندارم، ای امیرمؤمنان فرمان ده تـا هرچه 

خواهی انجام دهم، امـام  فرمود:( شـام كجا و آنچه من می خواهم كجا؟!.

)262( و درود خدا بر او، فرمود: )حارث بن حوت نزد امام آمد و گفت: آیا چنین 
ای  فرمود:(  امام  نیسـت،  چنین  می دانم؟  گـمراه  را  َجَمل  اصحـاب  من  كه  پنداری 

بـه پیرامونت نگاه نكردی، پـس  اّما  حارث! تو زیرپـای خود را دیدی، 
تا بدانی كه اهل حق چه كسانی  رسگردان شدی، تو حق را نشناختی 
)حارث  بشناسی.  را  گرایان  باطل  تا  نشناختی  نیز  را  باطل  و  می باشند؟ 
گفت: من و َسعد بن مالك، و عبداللّه بن عمر، از جنگ كنار می رویم، امام فرمود:( 

را  باطل  نه  یاری كردند، و  را  نه حق  هامنا سعید و عبداللّه بن عمر، 
خوار ساختند.

كه  ماند  را  شیرسواری  پادشاه،  فرمود: همنشین  او،  بر  خدا  درود  و   )263(
جای  در  كه  می داند  خود  ولی  دارند،  را  او  منزلت  حرست  دیگران 

خطرناكی قرار گرفته است. 

)264( و درود خدا بر او، فرمود: به بازماندگان دیگران نیكی كنید، تا حرمت 
بازماندگان شام را نگاهدارند.

)265( و درود خدا بر او، فرمود: گفتار حكیامن اگر درست باشد درمان، و 
اگر نادرست، درد جان است. 

ــف  ــوصــی ت را  ــــــامن  ای تــــا  خــــواســــت  امــــــام  از  )شـــخـــصـــی   )266(
بیـا  مـــن  نــــزد  ـــردا  فــــ ـــود:  ــــ ـــرم ف او،  ـــر  ب ــــدا  خ درود  و  ـــد(  كـــن
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تا در جمع مـردم پاسخ گویم، كـه اگر تـو گفتارم را فراموش كنی 
رمنده  شكار،  چونان  گفتار  زیرا  سپارد،  خاطرش  در  را  آن  دیگری 

است، یكی آن را به دست آورد، و دیگری آن را از دست دهد. 

)پاسخ امام در حكمت 31 گذشت كه ایامن را بر چهار شعبه تقسیم كرد.( 

)267( و درود خدا بر او، فرمود: ای فرزند آدم! اندوِه روِز نیامده را بر 
امروزت میفزا، زیرا اگر روِز نرسیده، از عمر تو باشد، خدا روزی تو 

را خواهد رساند.

)268( و درود خدا بر او، فرمود: در دوستی با دوست مدارا كن، شاید 
روزی دشمن تو گردد و در دشمنی با دشمن نیز مدارا كن، شاید 

روزی دوست تو گردد.

آن  یكی  دسته اند:  دو  دنیا  در  مردم  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )269(
كس كه در دنیا برای دنیا كار كرد، و دنیا او را از آخرتش بازدارد، 
بر بازماندگان خویش از تهیدستی هراسان، و از تهیدستی خویش 
در امان است، پس زندگانی خود را در راه سود دیگران از دست 
و  می كند،  كار  آخرت  برای  دنیا  در  كه  آن  دیگری  و  می دهد، 
نعمت های دنیا نیز بدون تالش به او روی می آورد، پس بهره هر دو 
جهان را چشیده، و مالك هر دو جهان می گردد، و با آبرومندی در 
پیشگاه خدا صبح می كند، و حاجتی را از خدا درخواست منی كند 

جز آن كه روا می گردد. 

)270( )در زمان حكومت عمر، نسبت به فراوانی زیور و زینت های كعبه صحبت شد، 
گروهی گفتند آنها را برای لشكر اسالم مرصف كن، كعبه زر و زینت منی خواهد. وقتی 

هنگامی    پیامرب  بر  قرآن  فرمود:( هامنا  پرسیدند،    امیراملؤمنین  از 

را  آن  كه  اموال مسلامنان،  بود،  اموال چهار قسم  كه  نازل گردید 
بر اساس سهم هر یك از وارثان، تقسیم كرد، و غنیمت جنگی كه 



428

حکمت ها

آن را به نیازمندانش رساند، و خمس، كه خدا جایگاه مرصف آن را 
تعیین فرمود، و صدقات، كه خداوند راه های بخشش آن را مشّخص 
فرمود، و زیور آالت و زینت كعبه از اموالی بودند كه خدا آن را 
به حال خود گذاشت، نه از روی فراموشی آن را ترك كرد، و نه از 
چشم خدا پنهان بود، تو نیز آن را به حال خود واگذار چنان كه خدا 
و پیامربش آن را به حال خود واگذاشتند. )ُعَمر گفت: اگر تو نبودی، رسوا 

می شدیم، و متعرّض زیور آالت كعبه نشد.( 

)271( )دو نفر دزد را خدمت امام  آوردند كه از بیت املال دزدی كرده بودند، 
یكی بردۀ مردم، و دیگری برده ای جزو بیت املال بود، امام فرمود:( برده ای كه از 

بیت املال است حّدی بر او نیست، زیرا مال خدا مقداری از مال 
خدا را خورده است، اّما دیگری باید حّد دزدی با شّدت بر او اجرا 

گردد. )سپس دست او را برید.( 

)272( و درود خدا بر او، فرمود: اگر از این فتنه ها و لغزش گاه ها با قدرت 
بگذرم، دگرگونی های بسیاری پدید می آورم.

بنده  برای  خداوند  بدانید!  یقین  به  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )273(
باشـد«،  نیرومند  نقشـه  و  طـرح  در  و  كـوش  سخت  و  سیـاست  با  »هـرچند  خـود 
بیـش از آنچه كـه در علـم الهی وعده فـرمود، قرار نخواهد داد، 
و میان بنده، هرچند ناتوان و كم سیاست باشد، و آنچه در علم 
این  هركس  گذاشت.  نخواهد  حایلی  زده  رقم  او  برای  خداوند 
است  آسوده تر  مردم  از همه  گیرد،  كار  به  و  بشناسد  را  حقیقت 
و سود بیشرتی خواهد برد، و آن كه آن را واگذارد و در آن شك 
كند، از همه مردم گرفتارتر و زیانكارتر است، چه بسا نعمت داده 
گرفتاری  در  كه  گرفتاری  بسا  و  شود،  عذاب  گرفتار  كه  شده ای 
ساخته شده و آزمایش گردد، پس ای كسی كه از این گفتار بهره مند 
بردار،  دست  جا  بی  شتاب  از  و  بیفزای،  شكرگزاری  بر  می شوی، 
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و به روزی رسیده قناعت كن.
)274( و درود خدا بر او، فرمود: علم خود را نادانی و یقین خود را شّك 
و تردید مپندارید، پس هرگاه دانستید عمل كنید و چون به یقین 

رسیدید، اقدام كنید.
نجات  و  می كشاند  هالكت  به  فرمود: طمع  او،  بر  خدا  درود  و   )275(
نوشندۀ  بسا  و  نیست،  وفادار  كند،  آنچه ضامنت  به  و  منی دهد، 
آبی كه پیش از سیراب شدن، گلوگیرش شد و ارزش آنچه كه بر رس 
دادنش  از دست  باشد، مصیبت  بیشرت  رقابت می كنند، هرچه  آن 
اندوه بارتر خواهد بود، و آرزوها چشم بصیرت را كور می كند، و 

آنچه روزی هر كسی است بی جستجو خواهد رسید. 
)276( و درود خدا بر او، فرمود: خدایا به تو پناه می برم كه ظاهر من در 
برابر دیده ها نیكو، و درونم در آنچه كه از تو پنهان می دارم، زشت 
باشد، و بخواهم با اعامل و رفتاری كه تو از آن آگاهی، توّجه مردم 
را به خود جلب منایم و چهره ظاهرم را زیبا نشان داده، با اعامل 
نادرستی كه درونم را زشت كرده به سوی تو آیم، تا به بندگانت 

نزدیك، و از خشنودی تو دور گردم.
او  با قدرت  او، فرمود: نه، سوگند به خدایی كه  بر  و درود خدا   )277(
شب تاریك را به رس بردیم كه روز سپیدی در پی داشت، چنین و 

چنان نبود!.
)278( و درود خدا بر او، فرمود: كار اندكی كه ادامه یابد، از كار بسیاری 

كه از آن به ستوه آیی امیدوار كننده تر است.
)279( و درود خدا بر او، فرمود: هرگاه مستحبّات به واجبات زیان رساند 

آن را ترك كنید.
)280( و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه به یاد سفر طوالنی آخرت باشد 

خود را آماده می سازد.
زیرا  نیست،  دیدن  اندیشیدن هامنند  فرمود:  او،  بر  درود خدا  و   )281(
گاهی چشم ها دروغ می منایانند، اّما آن كس كه از عقل نصیحت 

خواهد، به او خیانت منی كند. 
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)282( و درود خدا بر او، فرمود: میان شام و پند پذیری، پرده ای از غرور 
و خودخواهی وجود دارد.

)283( و درود خدا بر او، فرمود: جاهالن شام پرتالش، و آگاهان شام تن 
پرور و كوتاهی ورزند!.

)284( و درود خدا بر او، فرمود: دانش، راه عذر تراشی را بر بهانه جویان 
بسته است.

است،  یافته  پایان  وقتشان  كه  آنان  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )285(
خواستار مهلتند و آنان كه مهلت دارند، كوتاهی می ورزند!.

)286( و درود خدا بر او، فرمود: مردم در مورد چیزی منی گویند؛ »خوشا 
به حالش« جز آن كه روزگار، روز بدی را برای او تدارك دیده است. 
را  آن  تاریك،  است  راهی  داد:(  پاسخ    امام  پرسیدند،  قََدر  )از   )287(
است  رازی  و  نشوید،  آن  وارد  ژرف؛  است  دریایی  و  مپیامیید، 

خدایی، خود را به زحمت نیندازید.
)288( و درود خدا بر او، فرمود: هرگاه خدا بخواهد بنده ای را خوار كند، 

دانش را از او دور سازد.
)289( و درود خدا بر او، فرمود: در گذشته برادری دینی داشتم كه در چشم 
 من بزرگ مقدار بود، چون دنیای حرام در چشم او بی ارزش می منود، و از 
شكم بارگی دور بود. پس آنچه را منی یافت آرزو منی كرد، و آنچه را 
می یافت زیاده روی نداشت. در بیشرت عمرش ساكت بود، اّما گاهی 
كه لب به سخن می گشود بر دیگر سخنوران برتری داشت، و تشنگی 
مستضعف  و  ناتوان  ظاهر  به  می نشاند.  فرو  را  كنندگان  پرسش 
می منود، اّما در برخورِد جّدی چونان شیر بیشه می خروشید، یا چون 
دلیلی  قاضی منی رفت  پیش  تا  می آمد.  در  به حركت  بیابانی  مار 
مطرح منی كرد، و كسی را كه عذری داشت رسزنش منی كرد، تا آن كه 
عذر او را می شنید، از درد، ِشكوه منی كرد، مگر پس از تندرستی و 
بهبودی. آنچه عمل می كرد می گفت، و بدانچه عمل منی كرد چیزی 
سكوت  در  می گرفتند  پیشی  او  بر  گفنت  سخن  در  اگر  منی گفت، 
مغلوب منی گردید، و بر شنیدن بیشرت از سخن گفنت حریص بود. 
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اگر بر رس دو راهی دو كار قرار می گرفت، می اندیشید كه كدام 
یك با خواسته نفس نزدیك تر است با آن مخالفت می كرد، پس بر 
شام باد روی آوردن به اینگونه از ارزش های اخالقی، و با یكدیگر 
در كسب آنها رقابت كنید، و اگر نتوانستید، بدانید كه به دست 
آوردن برخی از آن ارزش های اخالقی، بهرت از رها كردن همه است.

گناهان وعدۀ عذاب هم  بر  اگر خدا  او، فرمود:  بر  و درود خدا   )290(
نافرمانی  نعمت هایش  از  سپاسگزاری  خاطر  به  بود  الزم  منی داد، 

نشود. 

بر  خدا  درود  و  فرزندش(  مرگ  در  قیس  بن  اشعث  به  گفنت  تسلیت  )جهت   )291(
پیوند  خاطر  به  اندوهناكی،  برای پرست  اگر  اشعث!  ای  فرمود:  او، 

خویشاوندی سزاوار است، اّما اگر شكیبا باشی، هر مصیبتی را نزد 
خدا پاداشی است. ای اشعث! اگر شكیبا باشی تقدیر الهی بر تو 
جاری می شود و تو پاداش داده خواهی شد، و اگر بی تابی كنی نیز، 
تقدیر الهی بر تو جاری می شود و تو گناهكاری. ای اشعث! پرست 
تو را شاد می ساخت و برای تو گرفتاری و آزمایش بود و مرگ او 

تو را اندوهگین كرد، در حالی كه برای تو پاداش و رحمت است.

)292( و درود خدا بر او )هنگام دفن رسول خدا ( فرمود: هامنا شكیبایی 
نیكوست جز در غم از دست دادنت، و بی تابی ناپسند است جز 
در اندوه مرگ تو، مصیبت تو بزرگ، و مصیبت های پیش از تو و 

پس از تو ناچیزند.

)293( و درود خدا بر او، فرمود: همنشین بی خرد مباش، كه كار زشت 
خود را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد تو هامنند او باشی. 

اندازه یك  پرسیدند، حرضت فرمود:( به  میان مرشق و مغرب  فاصله  )از   )294(
روز رفنت خورشید.

سه  تـــو  ـــان  ـــت دوس ــــود:  ــــرم ف او،  بـــر  خــــدا  درود  و   )295(
ـــد؛  ـــه ان نـــیـــز ســــه دســـت تــــو  ـــان  ـــد، و دشـــمـــن ـــن ـــروه گ
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اّما دوستانت، دوست تو و دوسِت دوست تو، و دشمِن دشمن تو است، 
و اّما دشمنانت، پس دشمن تو، و دشمن دوست تو، و دوست دشمن 

تو است. 

)296( )شخصی را دید كه چنان بر ضّد دشمنش می كوشید كه به خود زیان می رسانید، 
تا  نیزه در بدن خود فرو برد،  حرضت فرمود:( تو مانند كسی هستی كه 

دیگری را كه در كنار اوست بكشد!.

)297( و درود خدا بر او، فرمود: عربت ها چقدر فراوانند و عربت پذیران چه 
اندك!.

كند  روی  زیاده  دشمنی  در  كه  كسی  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )298(
گناهكار، و آن كس كه در دشمنی كوتاهی كند ستمكار است، و هر كس 

كه بی دلیل دشمنی كند منی تواند با تقوا باشد!.

)299( و درود خدا بر او، فرمود: آنچه كه بین من و خدا نارواست، اگر انجام 
دهم و مهلت دو ركعت مناز داشته باشم كه از خدا عافیت طلبم، مرا 

اندوهگین نخواهد ساخت. 

)300( )از امام  پرسیدند: چگونه خدا با فراوانی انسان ها به حسابشان رسیدگی 
می كند؟. حرضت پاسخ داد:( آن چنان كه با فراوانی آنان روزیشان می دهد! 

)و باز پرسیدند چگونه به حساب انسان ها رسیدگی می كند كه او را منی بینند فرمود:( 

هامن گونه كه آنان را روزی می دهد و او را منی بینند!. 

)301( و درود خدا بر او، فرمود: فرستادۀ تو بیانگر میزان عقل تو، و نامۀ تو 
گویاترین سخنگوی تو است!

)302( و درود خدا بر او، فرمود: آن كس كه به شّدت گرفتار دردی است، 
نیازش به دعا، بیشرت از شخص تندرستی كه از بال در امان است، منی باشد.

)303( و درود خدا بر او، فرمود: مردم فرزندان دنیا هستند و هیچ كس را بر 
دوستی مادرش منی توان رسزنش كرد.

فرستادۀ  آورده  روی  تو  به  كه  نیازمندی  فرمود:  او،  بر  درود خدا  و   )304(
خداست، كسی كه از یاری او دریغ كند، از خدا دریغ كرده، و آن كس 

كه به او بخشش كند، به خدا بخشیده است. 
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)305( و درود خدا بر او، فرمود: غیرمتند، هرگز زنا منی كند.

)306( و درود خدا بر او، فرمود: اجل، نگهبان خوبی است. 

)307( و درود خدا بر او، فرمود: آدم داغدار می خوابد، اّما كسی كه مالش 
غارت شده، منی خوابد. می گویم: )معنای سخن امام  این است كه انسان، 
بركشته شدن فرزندان بردباری می كند، اّما در غارت و ربوده شدن اموال بردبار نیست(.

)308( و درود خدا بر او، فرمود: دوستی میان پدران، سبب خویشاوندی 
فرزندان است، و خویشاوندی به دوستی نیازمندتر است از دوستی 

به خویشاوندی. 

)309( و درود خدا بر او، فرمود: از گامن بردن به مؤمنان بپرهیزید، كه 
خدا حق را بر زبان آنان قرار داده است.

آن  جز  نباشد  درست  بنده ای  ایامن  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )310(
كه اعتامد او به آنچه در دست خداست بیشرت از آن باشد كه در 

دست اوست. 

زبیر  و  به سوی طلحه  را  مالك  بن  انس  به شهر برصه رسید خواست  )چون   )311(
بفرستد تا آنچه از پیامرب  درباره آنان شنیده یادشان آورد. انس رَس باز زد و گفت: 

من آن سخن پیامرب  را فراموش كردم. حرضت فرمود:( اگر دروغ می گویی 

خداوند تو را به بیامری بَرَص )سفیدی روشن( دچار كند كه عاّممه آن 
را نپوشاند. )پس از نفرین امام ، انس به بیامری بَرَص در رس و صورت دچار 

شد، كه همواره نقاب می زد.( 

)312( و درود خدا بر او، فرمود: برای دل ها روی آوردن و نشاط، و پُشت 
انجام  بر  را  آن  دارند،  نشاط  كه  آنگاه  پس  است،  فراری  و  كردن 
مستحبّات وا دارید، و آنگاه كه پُشت كرده و بی نشاط است، به 

انجام واجبات قناعت كنید. 

)313( و درود خدا بر او، فرمود: در قرآن اخبار گذشتگان و آیندگان و 
احكام مورد نیاز زندگی تان وجود دارد.
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)314( و درود خدا بر او، فرمود: سنگ را از هامن جایی كه دشمن پرت 
كرده، باز گردانید، كه رش را جز رش پاسخی نیست. 

لیقه  دوات،  در  داد:(  دستور  رافع  ابی  بن  عبیداللّه  خود  نویسندۀ  )به   )315(
بینداز، نوك قلم را بلندگیر، میان سطرها فاصله بگذار، و حروف را 
نزدیك به یكدیگر بنویس، كه این شیوه برای زیبایی خط بهرت است.

پیشوای  مال،  و  مؤمنان،  پیشوای  من  فرمود:  او،  بر  درود خدا  و   )316(
پیروی  از من  این است كه مؤمنان  امام  تبهكاران است. می گویم: )معنای سخن 
می كنند و بدكاران پیرو مال می باشند، آن گونه كه زنبوران عسل از رئیس خود اطاعت 

دارند.( 

هنوز  گفت:  امام  به  یهودی  )شخصی  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )317(
دربارۀ  ما  فرمود:(  امام  كردید،  اختالف  درباره اش  نكرده،  دفن  را  پیامربتان 

شام  اّما  او،  خود  در  نه  كردیم،  اختالف  رسیده  او  از  كه  آنچه 
خشك  نیل  دریای  از  نجات  از  پس  شام  پای  هنوز  یهودیان، 
كه  چنان  بساز،  خدایی  ما  »برای  گفتید:  پیامربتان  به  كه  بود   نشده 

بت پرستان خدایی دارند!.« و پیامرب شام گفت : »شام مردمی نادانید.« 

)318( )از امام پرسیدند: با كدام نیرو بر حریفان خود پیروز شدی؟. فرمود:( كسی 
را ندیدم جز آن كه مرا در شكست خود یاری می داد!. می گویم: )امام 

به این نكته اشاره كرد كه هیبت و ترس او در دل ها جای می گرفت.( 

)319( و درود خدا بر او، به پرسش محمد حنفیّه سفارش كرد: ای فرزند! من از 
تهیدستی بر تو هراسناكم، از فقر به خدا پناه برب، كه هامنا فقر، 

دین انسان را ناقص، و عقل را رسگردان، و عامل دشمنی است. 

فهمیـدن  برای  فرمود:(  حرضت  كرد،  سؤال  پیچیده ای  مسئله  )شخصی   )320(
همـانند  گیرنـده،  آموزش  ناداِن  كـه  دادن؛  آزار  برای  نه  بـپرس، 

داناست، و هامنا دانای بی انصاف چون نادان بهانه جو است!. 
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)321( )عبداللّه بن عبّاس در مسئله ای نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود:( 
بر تو است كه رأی خود را به من بگویی و من باید پیرامون آن 
بیندیشم، آنگاه اگر خالف نظر تو فرمان دادم، باید اطاعت كنی!. 

)322( و درود خدا بر او، فرمود: )وقتی امام از جنگ صّفین باز می گشت به محلّه 
رُشحبیل  بن  ناگاه حرب  شنید،  را  جنگ  كشتگان  بر  زنان  گریه  رسید، صدای  شبامیان 

آیا آن گونه  او فرمود:(  به  امام رسید. حرضت  قبیله شبامیان خدمت  شبامی بزرگ 

كه می شنوم، زنان شام بر شام چیره شده اند؟ چرا آنان را از گریه و 
زاری باز منی دارید؟ )حرب پیاده و امام سوار بر اسب می رفتند، به او فرمود:( باز 
گرد، كه پیاده رفنت رییس قبیله ای چون تو پشت رس من، موجب 

انحراف زمامدار و زبونی مؤمن است.
خوارج  كشتگان  كنار  از  كه  هنگامی  نهروان  جنگ  در  او،  بر  خدا  درود  و   )323(
می گذشت فرمود: بدا به حال شام! آن كه شام را فریب داد به شام زیان 

رساند. )پرسیدند: چه كسی آنان را فریفت، ای امیراملؤمنین ؟. فرمود:( شیطان 
گمراه كننده، و نفسی كه به بدی فرمان می دهد، آنان را با آرزوها 
مغرور ساخت، و راه گناه را بر ایشان آماده كرد، و به آنان وعدۀ 

پیروزی داد، و رسانجام به آتش جهّنم گرفتارشان كرد.
)324( و درود خدا بر او، فرمود: از نافرمانی خدا در خلوت ها بپرهیزید، 

زیرا هامن كه گواه است، داوری كند.
)325( و درود خدا بر او، فرمود: )آنگاه كه خرب كشته شدن محمد بن ابی بكر را به او 
دادند فرمود:( هامنا اندوه ما بر شهادت او، به اندازۀ شادی شامیان 

است، جز آن كه از آنان یك دشمن، و از ما یك دوست كم شد. 
)326( و درود خدا بر او، فرمود: ُعمری كه خدا از فرزند آدم پوزش را 

می پذیرد، شصت سال است.
)327( و درود خدا بر او، فرمود: پیروز نشد آن كس كه گناه بر او چیره 

شد، و آن كس كه با بدی پیروز شد، شكست خورده است.
ـــدای  خ هـــامنـــا  فـــــرمـــــود:  او،  ــــر  ب ـــــدا  خ درود  و   )328(
ــــه داران  ــــای رسم ـــــوال  ام در  را  فــقــرا  روزِی  ــان  ــح ــب س
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قرار داده است، پس فقیری گرسنه منی ماند، جز به كامیابی توانگران، و 
خداوند از آنان درباره گرسنگی گرسنگان خواهد پرسید.

)329( و درود خدا بر او، فرمود: بی نیازی از عذرخواهی، گرامی تر از عذر 
راستین است.

)330( و درود خدا بر او، فرمود: كمرتین حّق خدا بر عهدۀ شام اینكه، از 
نعمت های الهی در گناهان یاری نگیرید.

)331( و درود خدا بر او، فرمود: خدای سبحان طاعت را غنیمت زیركان قرار 
داد، آنگاه كه مردم ناتوان، كوتاهی كنند. 

)332( و درود خدا بر او، فرمود: حاکم اسالمی، پاسبان خدا در روی زمین 
اوست.

در  مؤمن  شادی  فرمود:(  مؤمن  توصیف  )در  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )333(
چهرۀ او، و اندوه وی در دلش پنهان است، سینه اش از هر چیزی فراخ تر 
و نفس او از هر چیزی خوارتر است. برتری جویی را زشت و ریاكاری 
را دشمن می شامرد، اندوه او طوالنی، و هّمت او بلند است، سكوتش 
فراوان، و وقت او با كار پُر است، شكرگزار و شكیبا و ژرف اندیش است. 
از كسی درخواست ندارد و نرم خو و فروتن است، نفس او از سنگ خارا 

سخت تر اّما در دین داری از بنده خوارتر است.
)334( و درود خدا بر او، فرمود: اگر بندۀ خدا اجل و پایان كارش را می دید، 

با آرزو و فریب آن دشمنی می ورزید.
)335( و درود خدا بر او، فرمود: برای هر كسی در مال او دو رشیك است: 

وارث، و حوادث.
)336( و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه چیزی از او خواسته اند تا وعده 

نداده آزاد است.
)337( و درود خدا بر او، فرمود: دعوت كنندۀ بی عمل، چون تیرانداز بدون 

كامن است.
علم  و  فطری  علم  است:  گونه  دو  علم  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )338(
سودمند  نباشد،  فطری  علم  با  هامهنگ  اگر  اكتسابی  علم  اكتسابی؛ 

نخواهد بود.



437

حکمت ها

با كسی است كه قدرت و  استواری رأی  او، فرمود:  بر  و درود خدا   )339(

دارایی دارد، با روی آوردن قدرت، روی آورد، و با پشت كردن آن روی 

برتابد. 

)340( و درود خدا بر او، فرمود: پاكدامنی، زیور تهیدستی و شكرگزاری، زیور 

بی نیازی )ثرومتندی( است.

از  سخت تر  ظامل،  از  گرفنت  انتقام  روز  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )341(

ستمكاری بر مظلوم است.

)342( و درود خدا بر او، فرمود: برترین بی نیازی و دارایی، نومیدی است از 

آنچه در دست مردم است.

)343( و درود خدا بر او، فرمود: گفتارها نگهداری می شود، و نهان ها آشكار، 

و  كمبودها  گرفتار  مردم  و  است،  خویش  اعامل  گرو  در  كسی  هر  و 

آفت هایند جز آن را كه خدا نگهدارد؛ درخواست كنندگانشان مردم آزار، 

و پاسخگویان به زحمت و رنج دچارند، و آن كس كه در اندیشه از همه 

برتر است با اندك خشنودی یا خشمی از رأی خود باز می گردد، و آن 

كس كه از همه استوارتر است از نیم نگاهی ناراحت شود یا كلمه ای او 

را دگرگون سازد.

)344( و درود خدا بر او، فرمود: ای مردم! از خدا برتسید، چه بسا آرزومندی 

كه به آرزوی خود نرسید، و سازندۀ ساختامنی كه در آن مسكن نكرد، 

كه  شاید  كرد،  خواهد  رها  آورده  گرد  را  آنچه  زود  كه  گردآورنده ای  و 

از راه باطل گردآورده، و یا حّق دیگران را بازداشته، و با حرام به هم 

آمیخته، كه گناهش بر گردن اوست، و با سنگینی بار گناه درمی گذرد، و 

با پشیامنی  و حرست به نزد خدا می رود كه: »در دنیا و آخرت زیان كرده و 

این است زیانكاری آشكار«. 

)345( و درود خدا بر او، فرمود: دست نیافنت به گناه، نوعی عصمت است.

كه  است  جامد  یخی  چون  تو  آبروی  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )346(

نزد چه  را  بنگر كه آن  را قطره قطره آب می كند، پس  درخواست، آن 

كسی فرو می ریزی؟.
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)347( و درود خدا بر او، فرمود: ستودن بیش از آنچه كه سزاوار است، 
نوعی چاپلوسی و كمرت از آن، درماندگی یا حسادت است.

)348( و درود خدا بر او، فرمود: سخت ترین گناه، آن كه گناهكار آن را 
كوچك بشامرد.

)349( و درود خدا بر او، فرمود: آن كس كه در عیِب خود بنگرد، از عیب 
باشد،  خشنود  خدا  روزی  به  كه  كسی  و  بازمانَد،  دیگران  جویی 
بر آنچه از دست رود اندوهگین نباشد، و كسی كه شمشیر ستم 
رنج  به  را  كارها خود  با آن كشته شود، و آن كس كه در  بركشد 
اندازد خود را هالك سازد، و هركس خود را در گرداب های بال افكند 
غرق گردد، و هركس به جاهای بدنام قدم گذاشت متّهم گردید، و 
كسی كه زیاد سخن می گوید زیاد هم اشتباه دارد، و هر كس كه 
بسیار اشتباه كرد، رشم و حیاء او اندك است، و آن كه رشم او اندك، 
پرهیزكاری او نیز اندك خواهد بود، و كسی كه پرهیزكاری او اندك 
است دلش مرده، و آن كه دلش مرده باشد در آتش جهّنم سقوط 
خواهد كرد، و آن كس كه زشتی های مردم را بنگرد، و آن را زشت 
بشامرد، سپس هامن زشتی ها را مرتكب شود، پس او احمق واقعی 
است. قناعت، مالی است كه پایان نیابد، و آن كس كه فراوان به 
و هر كس  است،  اندك چیزی خشنود  به  دنیا  در  باشد  یاد مرگ 
بداند كه گفتار او نیز از اعامل او به حساب می آید جز به رضورت 

سخن نگوید.
با  است:  نشان  سه  را  ستمكار  مردم  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )350(
رسكشی به مافوق خود ستم روا دارد، و به زیردستان خود با زور و 

چیرگی ستم می كند، و ستمكاران را یاری می دهد.
)351( و درود خدا بر او، فرمود: چون سختی ها به نهایت رسد، گشایش 
پدید آید، و آن هنگام كه حلقه های بال تنگ گردد آسایش فرا رسد. 
اوقـات  بیشرتین  فرمود:(  خود  یاران  از  برخی  به  )حرضت   )352(
زیـرا  مـده،  اختصـاص  فـرزندت  و  زن  به  را  زنـدگی 
را  آنها  خدا  باشند،  خدا  دوستان  از  فرزندت  و  زن  اگر 
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تباه نخواهد كرد، و اگر دشمنان خدایند، چرا غم دشمنان خدا را 
می خوری؟!.

)353( و درود خدا بر او، فرمود: بزرگ ترین عیب آن است كه، چیزی را 
كه در خود داری، بر دیگران عیب بشامری!. 

»قدم  گفت  تربیک  را  نوزادی  تولّد  عبارت،  این  با  امام، شخصی  حضور  )در   )354(
خدای  بگو:  بلكه  مگو!  چنین  فرمود:  حرضت  باد.«  مبارك  سوار  یّكه  دالوری 

بخشنده را شكرگزار باش و نوزاِد بخشیده بر تو مبارك باشد، امید 
كه بزرگ شود و از نیكوكاری اش بهره مند گردی!. 

)355( )وقتی یكی از كارگزاران امام خانه با شكوهی ساخت به او فرمود:( سّكه های 
ساختامن  هامنا  ساختند،  آشكار  را  خود  برآورده  رس  نقره  و  طال 

مجلّل بی نیازی و ثرومتندی تو را می رساند. 

از كجـا  او  ببنـدند، روزِی  َدِر خانۀ مردی را به رویـش  اگر  امام پرسیدند  )از   )356(
خواهـد آمـد؟. فرمـود:( از آن جـایی كه مرگ او می آید!. 

)357( )مردی را در مرگ یكی از خویشاوندانشان چنین تسلیت گفت:( مردن از 
شام آغاز نشده، و به شام نیز پایان نخواهد یافت. این دوست شام 
به سفر می رفت، اكنون پندارید كه به یكی از سفرها رفته؛ اگر او 

باز نگردد شام به سوی او خواهید رفت.

به هنگام  را  باید خدا شام  ای مردم!  او، فرمود:  بر  و درود خدا   )358(
و  رفاه  زیرا كسی كه  بنگرد،  ترسان  كیفر،  نعمت هامنند هنگامۀ 
گشایش را زمینۀ گرفتار شدن خویش نداند، پس خود را از حوادث 
ترسناك ایمن می پندارد و آن كس كه تنگـدستی را آزمـایش الـهی 

نـداند، پاداشی را كـه امیـدی به آن بـود از دست خواهد داد.

)359( و درود خدا بر او، فرمود: ای اسیران آرزوها! بس كنید! زیرا صاحباِن 
مقاماِت دنیا را، تنها دنداِن حوادث روزگار به هراس افكند، ای مردم! 
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كار تربیـت خـود را، خـود بر عـهده گیریـد و نـفس را از عـادت هایی 
كـه به آن حرص دارد، بازگردانید.

)360( و درود خدا بر او، فرمود: شایسته نیست به سخنی كه از دهان كسی خارج 
شد، گامن بد بربی، چرا كه برای آن برداشت نیكویی نیز می توان داشت.

)361( و درود خدا بر او، فرمود: هرگاه از خدای سبحان درخواستی داری، 
بخواه،  را  بفرست، سپس حاجت خود   درود  اسالم  پیامرب  بر  ابتدا 
زیرا خدا بزرگوارتر از آن است كه از دو حاجت درخواست شده، یكی را 

برآورد و دیگری را باز دارد.
)362( و درود خدا بر او، فرمود: هركس كه از آبروی خود بیمناك است، از 

جدال بپرهیزد.
)363( و درود خدا بر او، فرمود: شتاب پیش از توانایی بر كار، و سستی پس 

از به دست آوردن فرصت، از بی ِخردی است. 
)364( و درود خدا بر او، فرمود: از آنچه پدید نیامده نپرس، كه آنچه پدید 

آمده برای رسگرمی تو كافی است.
 )365( و درود خدا بر او، فرمود: اندیشه، آیینه ای شّفاف و عربت از حوادث، 
بیم دهنده ای خیر اندیش است، و تو را در ادب كردن نفس هامن بس كه 

از آنچه انجام دادنش را برای دیگران منی پسندی بپرهیزی.
)366( و درود خدا بر او، فرمود: علم و عمل پیوندی نزدیك دارند، و كسی كه 
دانست باید به آن عمل كند، چرا كه علم، عمل را فرا خواند، اگر پاسخش 

داد می ماند وگرنه كوچ می كند.
)367( و درود خدا بر او، فرمود: ای مردم! كاالی دنیای حرام، چون برگ های 
خشكیدۀ َوبا خیز است، پس، از چراگاِه آن دوری كنید، كه دل كندن از 
از  قَدر رضورت  به  و  است،  آن  به  اطمینان داشنت  از  ت بخش تر  لذرَّ آن 
دنیا برداشنت بهرت از جمع آوری رسمایۀ فراوان است. آن كس كه از دنیا 
زیاد برداشت به فقر محكوم است، و آن كس كه خود را از آن بی نیاز 
خیره  را  دیدگانش  دنیا  زیور  كه  آن كس  و  است،  آسایش  در  انگاشت 
ورزید،  دنیای حرام عشق  به  كه  آن كس  و  گردد،  كوردلی  سازد دچار 
درونش پر از اندوه شد، و غم و اندوه ها در خانۀ دلش رقصان گشت، 
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تا  از سویی دیگر رهایش منایند،  و  از سویی رسگرمش سازند،  كه 
آنجا كه گلویش را گرفته در گوشه ای مبیرد، رگ های حیات او قطع 
شده، و نابود ساخنت او بر خدا آسان، و به گور انداخنت او به دست 
دوستان است. اّما مؤمن با چشم عربت به دنیا می نگرد، و از دنیا به 
اندازۀ رضورت برمی دارد، و سخن دنیا را از روی دشمنی می شنود، 
در  تا  و  گردید،  تهیدست  گویند  گویند رسمایه دار شد،  تا  كه  چرا 
زندگی شاد می شوند، با فرا رسیدن مرگ غمگین می گردند، و این 
اندوه چیزی نیست، كه روز پریشانی و نومیدی هنوز نیامده است.

)368( و درود خدا بر او، فرمود: هامنـا خداونـد پاداش را بر اطاعـت، و 
كیفر را بر نافرمانی قرار داد، تا بندگان را از عذابش ِبرَهاند، و به 

سوی بهشت كشاند.

)369( و درود خدا بر او، فرمود: روزگاری بر مردم خواهد آمد كه از قرآن 
جز نشانی، و از اسالم جز نامی، باقی نخواهد ماند. مسجدهای آنان 
در آن روزگار آبادان، اّما از هدایت ویران است. مسجد نشینان و 
سازندگان بناهای شكوهمند مساجد، بدترین مردم زمین می باشند، 
كه كانون هر فتنه، و جایگاه هرگونه خطاكاری اند، هركس از فتنه 
بر كنار است او را به فتنه بازگردانند، و هركس كه از فتنه عقب 
خودم  »به  فرماید:  بزرگ  خدای  كه  كشانند،  فتنه ها  به  را  او  مانده 
سوگند! بر آنان فتنه ای بگامرم كه انسان شكیبا در آن رسگردان ماند!.« و چنین كرده 

است، و ما از خدا می خواهیم كه از لغزِش غفلت ها درگذرد.

پیش  كه  می نشست  منربی  بر  كمرت    امیراملؤمنین  كه  كردند  )نقل   )370(
كس  هیچ  برتسید،  خدا  از  مردم!  ای  نگوید:(  را  عبارت  این  سخن  از 

خود  حال  به  را  او  و  پردازد،  بازی  به  تا  نشد  آفریده  بیهوده 
و  مناید،  بی ارزش  كارهای  رسگرم  را  خود  تا  نگذاشته اند  وا 
كه  نشود  آخرتی  جایگزین   زیباست،  دیده ها  در  كه  دنیایی 
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مقام  باالترین  به  دنیا  در  كه  مغروری  و  انگارند،  می  را زشت  آن 
رسیده، چون كسی نیست كه در آخرت به كمرتین نصیبی رسیده 

است.
)371( و درود خدا بر او، فرمود: هیچ رشافتی برتر از اسالم، و هیچ عزّتی 
گرامی تر از تقوا، و هیچ سنگری نیكوتر از پارسایی، و هیچ شفاعت 
كننده ای كارسازتر از توبه، و هیچ گنجی بی نیاز كننده تر از قناعت، 
و هیچ مالی در فقرزدایی، از بین بَرنده تر از رضایت دادن به روزی 
به  دارد  بر  دنیا  از  زندگی  كفایت  اندازه  به  كه  كسی  و  نیست، 
آسایش دست یابد، و آسوده خاطر گردد، در حالی كه دنیاپرستی 
كلید دشواری، و مركب رنج و گرفتاری است، و حرص ورزی و خود 
بینی و حسادت، عامل بی پروایی در گناهان است، و بدی،  بزرگ 

جامع متام عیب ها است.
)372( )حرضت به جابر بن عبداللّه انصاری فرمود:( ای جابر! استواری دین و 
دنیا به چهار چیز است: عاملی كه به علِم خود عمل كند و جاهلی 
كه از آموخنت رس باز نزند، و بخشنده ای كه در بخشش بُخل نورزد، 
و فقیری كه آخرت خود را به دنیا نفروشد. پس هرگاه عامل علم 
نیاورد، هرگاه بی نیاز در  به آموخنت روی  نادان  تباه كند،  را  خود 
بخشش بُخل ورزد، تهیدست آخرت خویش را به دنیا فروشد. ای 
نیازهای  كرد،  روی  او  به  خدا  فراوان  نعمت های  كه  كسی  جابر! 
فراوان مردم نیز به او روی آورد، پس اگر صاحب نعمتی حقوق 
واجب الهی را بپردازد، خداوند نعمت ها را بر او جاودانه سازد، و 
آن كس كه حقوق واجب الهی در نعمت ها را نپردازد، خداوند آن 

را به زوال و نابودی كشاند.
لیلی فقیه نقل كرد،  ابی  از عبدالرّحامن بن  تاریخ خود  )ابن جریر طربی در   )373(
كه برای مبارزۀ با َحّجاج به كمك ابن اشعث برخاست ، برای تشویق مردم گفت من 

و  شهیدان  ثواب  و  برد،  باال  صالحان  میان  در  را  درجاتش  خداوند  »كه    علی  از 

فرمود:(  كه  شنیدم  شدیم  روبرو  شامیان  با  كه  حالی  در  فرماید«  عطا  او  به  صّدیقان 
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منكری  به  و شاهد دعوت  بنگرد،  را  تجاوزی  مؤمنان! هركس  ای 

باشد، و در دل آن را انكار كند خود را از آلودگی سامل داشته است، 

و هركس با زبان آن را انكار كند پاداش داده خواهد شد، و از اّولی 

برتر است، و آن كس كه با شمشیر به انكار برخیزد تا كالم خدا بلند 

و گفتار ستمگران پَست گردد، او راه رستگاری را یافته و نور یقین 

در دلش تابیده.

)374( )و هامنند حكمت گذشته، سخن دیگری از امام نقل شد؛( گروهی، ُمنكر 

را با دست و زبان و قلب انكار می كنند، آنان متامی خصلت های 

نیكو را در خود گرد آورده اند. گروهی دیگر، ُمنكر را با زبان و قلب 

انكار كرده، اّما دست به كاری منی بَرند، پس چنین كسی دو خصلت 

از خصلت های نیكو را گرفته و دیگری را تباه كرده است و بعضی 

ُمنكر را تنها با قلب انكار كرده، و با دست و زبان خویش اقدامی 

ندارند، پس دو خصلت از سه خصلت را كه رشیف تر است، تباه 

ساخته و یك خصلت را به دست آورده اند و بعضی دیگر ُمنكر را با 

زبان و قلب و دست رها ساخته اند كه چنین كسی از آنان، مرده ای 

میان زندگان است و متام كارهای نیكو و جهاد در راه خدا، برابر امر 

به معروف و نـهی از منـكر، چـونان قطـره ای بر دریـای مـّواج و 

پهنـاور است، و همـانـا امر به معـروف و نهی از منـكر، نـه اجـلی 

را نزدیـك می كننـد، و نه از مقدار روزی می كاهند، و از همۀ اینها 

برتر، سخن حق در پیش روی حاكمی ستمكار است.

اّولین  فرمود:(  كه  شنیدم  امیرمؤمنان  از  است:  شده  نقل  ُجحیفه  ابی  )از   )375(

مرحله از جهاد كه در آن باز می مانید، جهاد با دستانتان، سپس جهاد 

با زبان، و آنگاه جهاد با قلب هایتان می باشد؛ پس كسی كه با قلب، 

معروفی را ستایش نكند، و ُمنكری را اِنكار نكند، قلبش واژگون گشته، 
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باالی آن پایین، و پایین قلب او باال قرار خواهد گرفت.

)376( و درود خدا بر او، فرمود: حق، سنگین اّما گواراست، و باطل، سبك 
است اّما كُشنده.

)377( و درود خدا بر او، فرمود: بر بهرتین افراد این اّمت از عذاب الهی 
ایمن مباشید، زیرا كه خدای بزرگ فرمود: »از كیفر خدا ایمن نیستند جز 
زیانكاران« و بر بدترین افراد این اّمت از رحمت خدا نومید مباشید 

زیرا كه خدای بزرگ فرمود: »هامنا از رحمت خدا نومید نباشند جز كافران«.

و  عیب ها  متام  كانون  ورزیدن  بُخل  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )378(
مهاری است كه انسان را به سوی هر بدی می كشاند.

)379( و درود خدا بر او، فرمود: ای فرزند آدم! رزق و روزی دو گونه 
است، روزیی كه تو آن را جویی، و روزیی كه تو را می جوید، كه اگر 
به رساغش نروی به سوی تو آید. پس اندوه سال خود را بر اندوه 
امروزت منه، كه برطرف كردن اندوه هر روز از عمر تو را كافی 
است. اگر سال آینده در شامر عمر تو باشد هامنا خدای بزرگ در 
هر روز سهم تو را خواهد داد، و اگر از شامر عمرت نباشد تو را با 
اندوه آن، چه كار است؟ كه هرگز جوینده ای در گرفنت سهم روزی 
تو بر تو پیشی نگیرد، و چیره شونده ای بر تو چیره نگردد، و آنچه 
برای تو مقّدر گشته بی كم و كاست به تو خواهد رسید. می گویم: 
)این سخن امام  در حكمت 267 آمد، اّما چون در اینجا هامن مفاهیم آشكارتر و 

روشن تر بیان گردید آن را براساس روشی كه در آغاز كتاب تذكّر دادیم، آوردیم(.

)380( و درود خدا بر او، فرمود: چه بسیار کسانی که در آغاز روز بودند 
و به شامگاه نرسیدند، و چه بسیار کسانی که در آغاز شب بر او 

َحَسد می بردند و در پایان شب عزاداران به سوگشان نشستند.

بند  در  ــن  ــخ س فــــرمــــود:  او،  ــــر  ب ـــــدا  خ درود  و   )381(
گــفــتــی،  چــــون  و  ـــاشـــی،  ب نــگــفــتــه  را  آن  ـــا  ت ـــوســـت،  ت
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تو در بند آن هستی، پس زبانت را نگهدار چنان كه طال و نقرۀ 
خود را نگه می داری، زیـرا چـه بسـا سـخنی كـه نعمتی را طـرد یا 

نعمتی را جـلب كرد.
)382( و درود خدا بر او، فرمود: آنچه منی دانی مگو، بلكه همۀ آنچه را 
كه می دانی نیز مگو، زیرا خداوند بزرگ بر اعضاء بدنت چیزهایی 

را واجب كرده كه از آنها در روز قیامت بر تو حّجت آورد.
به  را  تو  خداوند  كه  برتس  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )383(
گاه  آن  نیابد،  خویش  طاعت  در  و  بنگرد،  گناهان  هنگام 
طاعت  در  را  توانت  شدی،  نیرومند  هرگاه  زیانكارانی،  از 
در  را  ناتوانی  گشتی،  ناتوان  گاه  هر  و  گیر،  كار  به   پروردگار 

نا فرمانی خدا قرار ده.
كه  حالی  در  یافنت  آرامش  دنیا  به  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )384(
در  كوتاهی  و  است،  نادانی  از  می گردد،  مشاهده  آن   ناپایداری 
اعامل نیكو با وجود یقین به پاداش آن، زیانكاری است، و قبل از 

آزمودن اشخاص، اطمینان پیدا كردن از عجز و ناتوانی است.
)385( و درود خدا بر او، فرمود: از خـواری دنیـا نزد خـدا هامن بس، كه 
جز در دنیا نافرمانی خدا نكنند، و جز با رها كردن دنیا به پاداش 

الهی منی توان رسید.
)386( و درود خدا بر او، فرمود: جویندۀ چیزی، یا به آن یا به برخی از 

آن، خواهد رسید.
باشد، خیر  او، فرمود: خیری كه در پی آن آتش  بر  و درود خدا   )387(
نخواهد بود، و رّشی كه در پی آن بهشت است رش نخواهد بود، 
و هر نعمتی بی بهشت ناچیز است، و هر بالیی بی جهّنم، عافیت 

است.
بال  نوعی  فقر  كه  باشید  آگــاه  فــرمــود:  او،  بــر  خــدا  درود  و   )388(
از  سخت تر  و  تــن  بــیــامری  تنگدستی  از  تر  سخت  و  ــت،  اس
هامنا،  كــه  باشید  آگـــاه  اســـت.  قلب  بــیــامری  ــن،  ت بــیــامری 
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عاِمِل تندرستی، تقوای دل است.
)389( و درود خدا بر او، فرمود: آن كس كه كردارش او را به جایی نرساند، بزرگی 
خاندانش، او را به پیش نخواهد راند. در نقل دیگر آمده: آن كس كه ارزِش خویش 

را از دست بدهد، بزرگِی خاندانش، او را سودی نخواهد رساند.
)390( و درود خدا بر او، فرمود: مؤمن باید شبانه روز خود را به سه قسم 
تقسیم كند: زمانی برای نیایش و عبادت پروردگار، و زمانی برای تأمین 
هزینه زندگی، و زمانی برای واداشنت نفس به لّذت هایی كه حالل و مایۀ 
زیبایی است. خردمند را نشاید جز آن كه در پی سه چیز حركت كند: 
كسب حالل برای تأمین زندگی، یا گام نهادن در راه آخرت، یا به دست 

آوردن لّذت های حالل.
)391( و درود خدا بر او، فرمود: از حرام دنیا چشم پوش، تا خدا زشتی های 

آن را به تو منایاند، و غافل مباش كه لحظه ای از تو غفلت نشود.
كه  زیرا  شوید،  شناخته  تا  بگویید  فرمود: سخن  او،  بر  خدا  درود  و   )392(

انسان در زیر زبان خود پنهان است.
)393( و درود خدا بر او، فرمود: از دنیا آن مقدار كه به تو می رسد بردار و 
از آنچه پشت كند، روی گردان، و اگر نتوانی، در جستجوِی دنیا، نیكو 

تالش كن. 
)394( و درود خدا بر او، فرمود: بسا سخن كه از حملۀ مسلّحانه كارگرتر است.

)395( و درود خدا بر او، فرمود: هر مقدار كه قناعت كنی، كافی است.
)396( و درود خدا بر او، فرمود: مرگ بهرت از تن به ذلّت دادن و به اندك ساخنت 
بهرت از دست نیاز به سوی مردم داشنت است. اگر به انسان نشسته در جای 
خویش چیزی ندهند، با حركت و تالش نیز نخواهند داد، روزگار دو روز است، 
روزی به سود تو، و روزی به زیان تو است، پس آنگاه كه به سود تو است به 

خوش گذرانی و رسكشی روی نیاور، و آنگاه كه به زیان تو است شكیبا باش.
)397( و درود خدا بر او، فرمود: چه خوب است عطر مشك، تحّمل آن سبك 

و آسان، و بوی آن خوش و عطرآگین است.
را کنار بگذار، تکرّب و خود  او، فرمود:  فخر فروشی  بر  و درود خدا   )398(

بزرگ بینی را رها کن، به یاد مرگ باش.
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)399( و درود خدا بر او، فرمود: هامنا فرزند را بر پدر و پدر را بر فرزند 
حّقی است: حّق پدر بر فرزند این است که فرزند در همه چیز جز 
نافرمانی خدا، از پدر اطاعت کند، و حّق فرزند بر پدر آن که نام 

نیکو بر فرزند نهد، خوب تربیتش کند، و او را قرآن بیاموزد.

دارد،  حقیقت  زخم  چشم  فرمود:   او،  بر  خدا  درود  و   )400(
و  سحر  دارد،  حقیقت  طبیعت  مرموز  نیروهای  از  استفاده 
را  بد  رویداد  و  است؛  راست  نیک  فال  و  دارد،  وجود  جادو 
بیامری  رسیدن  به  اعتقاد  و  نیست  درست  دانسنت،  بدشگون 
عسل  آور،  نشاط  و  درمان  خوش،  بوِی  نیست.  صحیح  دیگری   به 
درمان کننده و نشاط آور، سواری بهبودی آور، و نگاه به سبزه زار، 

درمان کننده و نشاط آور است. 

)401( و درود خدا بر او، فرمود: هامهنگی در اخالق و رسوم مردم، ایمن 
ماندن از دشمنی و کینه های آنان است.

)402( )شخصی در حضور امام سخنی بزرگرت از شأن خود گفت. حرضت فرمود:( پَر 
درنیاورده پرواز کردی، و در خردسالی آواز بزرگان رس دادی!. )شكیر، 
نخستین پرهایی اسـت كـه بـر بـال پرنـده می رویـد و نـرم و لطیف اسـت و َسقب، شـرت 

خردسال است، زیرا شرت بالغ نشود، بانگ در نیاورد.(

پردازد،  كارهای گوناگون  به  او، فرمود: كسی كه  بر  و درود خدا   )403(
خوار شده، پیروز منی گردد!.

)404( )از امام معنی الحول وال قّوة ااّل باللّه، را پرسیدند. پاسخ داد:( ما برابر خدا 
ما  به  او  آنچه  جز  منی شویم  چیزی  مالك  و  نیستیم،  چیزی  مالك 
بخشیده است، پس چون خدا چیزی به ما ببخشد كه خود سزاوارتر 
است، وظائفی نیز بر عهده ما گذاشته، و چون آن را از ما گرفت 

تكلیف خود را از ما برداشته است.

  405( )چون عاّمر پرس یارس با مغیرة بن شعبه بحث می كرد و پاسخ او را می داد، امام(
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به او فرمود:( ای عاّمر! مغیره را رها كن، زیرا او از دین به مقداری كه او را 

به دنیا نزدیك كند، برگرفته، و به عمد حقایق را بر خود پوشیده داشت، 
تا شبهات را بهانۀ لغزش های خود قرار دهد. 

در  توانگران  فروتنی  است  نیكو  چه  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )406(
آن،  از  نیكوتر  و  الهی،  پاداش  آوردن  دست  به  برای  مستمندان،  برابر 
خویشنت داری مستمندان در برابر توانگران، برای توكّل به خداوند است.
)407( و درود خدا بر او، فرمود: خدا عقل را به انسانی نداد جز آن كه روزی 

او را با كمك عقل نجات بخشید.
)408( و درود خدا بر او، فرمود: هر كس با حق در افتاد نابود شد.

)409( و درود خدا بر او، فرمود: قلب، كتاِب چشم است. )آنچه چشم بنگرد 
در قلب نشیند.( 

)410( و درود خدا بر او، فرمود: تقوا در رأس همۀ ارزش های اخالقی است.
)411( و درود خدا بر او، فرمود: با آن كس كه تو را سخن آموخت به درشتی 
سخن مگو، و با كسی كه راه نیكو سخن گفنت به تو آموخت، الِف بالغت مزن.
)412( و درود خدا بر او، فرمود: در تربیِت خویش تو را بس كه از آنچه بر 

دیگران منی پسندی دوری كنی.
)413( و درود خدا بر او، فرمود: در مصیبت ها یا چون آزادگان باید شكیبا 

بود، و یا چون ابلهان خود را به فراموشی زد.
)414( )در روایت دیگری آمد كه امام به اشعث بن قیس در مرِگ فرزنـدش اینگونـه تسلیت 
گـفت:( یـا چـون مردان بزرگـوار شكیبا، و یـا چون چهارپایان بی تفاوت باش.

)415( و درود خدا بر او )در وصف دنیای حرام ( فرمود: )دنیا( فریب می دهد، 
زیان می رساند و تند می گذرد. از این رو، خدا دنیا را پاداش دوستان خود 
نپسندید و آن را جایگاه كیفر دشمنان خود قرار نداد، و هامنا مردم دنیا 
چون كاروانی باشند كه هنوز بارانداز نكرده كاروان ساالر بانگ كوچ رس 

دهد تا بار بندند و برانند!.
)416( )امیراملؤمنین  به فرزندش امام مجتبی  خطاب كرد:( چیزی از دنیای 
حرام برای پس از مرگت باقی مگذار، زیرا آنچه از تو می ماند، نصیب یكی 
از دو تن خواهد شد، یا شخصی است كه آن را در طاعت خدا به كار گیرد، 
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پس سعادمتند می شود، با چیزی كه تو را به هالكت افكنده است، و 
یا شخصی كه آن را در نافرمانی خدا به كار گیرد، پس هالك می شود 
با آنچه كه تو جمع آوری كردی، پس تو در گناه او را یاری كرده ای، 
كه هیچ یك از این دو نفر سزاوار آن نیستند تا بر خود مقّدم داری. 
)این حكمت بگونۀ دیگری نیز نقل شده؛( پس از ستایش پروردگار! آنچه از 

دنیا هم اكنون در دست تو است، پیش از تو در دست دیگران بود، 
و پس از تو نیز به دست دیگران خواهد رسید، و هامنا تو برای 
دو نفر مال خواهی اندوخت، یا شخصی كه اموال جمع شدۀ تو را 
در طاعت خدا به كار گیرد، پس به آنچه كه تو را به هالكت افكند 
سعادمتند می شود، یا كسی است كه آن را در گناه به كار اندازد، 
پس با اموال جمع شدۀ تو هالك خواهد شد، كه هیچ یك از این 
دو نفر سزاوار نیستند تا بر خود مقّدمشان بداری، و بار آنان را بر 
بازماندگان  الهی، و برای  دوش كشی، پس برای گذشتگان رحمت 

روزی خدا را امیدوار باش.

)417( )شخصی در حضور امام  بدون توّجه الزم گفت: استغفر اللّه. امام فرمود:( 
استغفار  چیست؟  استغفار  معنای  می دانی  بگرید.  تو  بر  مادرت 
درجۀ واالمقامان است و دارای شش معنا است: اّول ـ پشیامنی از 

آنچه گذشت. دومـ  تصمیم به عدم بازگشت. سومـ  پرداخنت حقوق 
مردم، چنان كه خدا را پاك دیدار كنی، كه چیزی بر عهدۀ تو نباشد. 
چهارم ـ متام واجب های ضایع ساخته را به جا آوری. پنجم ـ گوشتی 
كه از حرام بر اندامت روییده، با اندوه فراوان آب كنی، چنان كه 
پوست به استخوان چسبیده، گوشت تازه بروید. ششمـ  رنج طاعت 
را به تن بچشانی، چنان كه شیرینی گناه را به او چشانده بودی، 

پس آنگاه بگویی: استغفر اللّه!.

)418( و درود خدا بر او، فرمود: حلم و بردباری، خویشاوندی است. 
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پنهان،  اجلش  آدم!  فرزند  بیچاره  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )419(
بیامری هایش پوشیده، اعاملش همه نوشته شده، پّشه ای او را آزار 
می دهد، جرعه ای گلوگیرش شده، او را از پای در آورد و َعرَق كردنی 

او را بدبو سازد!.
)420( )اصحاب امام پیرامونش نشسته بودند كه زنی زیبا از آنجا عبور كرد.حارضان 
به منظرۀ  این مردان  امام فرمود:( هامنا دیدگان  به آن زن دوختند.  دیده 

شهوت آمیز دوخته شده و به هیجان آمده اند، هرگاه كسی از شام 
با نگاه به زنی به شگفتی آید، با همرسش بیامیزد كه او نیز زنی 
را بكشد چقدر فقه  كافر  این  از خوارج گفت: خدا  )مردی  باشد.  چون زن وی 
می داند! مردم برای كشنت او برخاستند، امام  فرمود:( آرام باشید، دشنام را یا 

با دشنام باید پاسخ داد، یا با بخشیدن گناه دشنام دهنده.
)421( و درود خدا بر او، فرمود: عقل تو را كفایت كند كه راه گمراهی را 

از رستگاری نشانت دهد.
)422( و درود خدا بر او، فرمود: كار نیك به جا آورید، و آن را هر مقدار 
كه باشد كوچك نشامرید، زیرا كوچِك آن بزرگ و اندِك آن فراوان 
است، و كسی از شام نگوید كه: دیگری در انجام كار نیك از من سزاوارتر 
است!. گرچه سوگند به خدا كه چنین است، خوب و بد را طرفدارانی 

است كه هرگاه هر كدام از آن دو را واگذارید، انجامشان خواهند 
داد. 

)423( و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه نهان خود را اصالح كند، خدا 
آشكار او را نیكو گرداند، و كسی كه برای دین خود كار كند، خدا 
دنیای او را كفایت فرماید، و كسی كـه میـان خـود و خدا را نیكو 

گرداند، خـدا میان او و مـردم را اصالح خواهد كرد.
)424( و درود خدا بر او، فرمود: بُردباری پرده ای است پوشاننده، و عقل 
بردباری  با  را  خود  اخالقی  كمبودهای  پس  برّان،  است  شمشیری 

بپوشان، و هوای نفس خود را با شمشیر عقل بُكش.
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)425( و درود خدا بر او، فرمود: خدا را بندگانی است كه برای سود رساندن 

دست  كه  آنگاه  تا  بخشیده،  آنان  به  خاّصی  نعمت های  دیگران،  به 

از  هرگاه  و  می گذارد،  باقی  دستشان  در  را  نعمت ها  دارند  بخشنده 

بخشش دریغ كنند، نعمت ها را از دستشان گرفته و به دست دیگران 

خواهد داد.

)426( و درود خدا بر او، فرمود: سزاوار نیست كه بندۀ خدا به دو خصلت 

بیامر  را  او  ناگاه  تندرستی  در  زیرا  توانگری؛  و  تندرستی،  كند:  اعتامد 

بینی، و در توانگری ناگاه او را تهیدست!.

)427( و درود خدا بر او، فرمود: کسی که نیاز خود نزد مؤمنی شکایت کند، 

گویی به پیشگاه خدا شكایت برده است، و كسی كه از نیازمندی خود 

نزد كافری شكوه كند، گویی از خدا شكوه كرده است!.

)428( و درود خدا بر او، )در یكی از روزهای عید( فرمود: این عیِد كسی است 

كه خدا روزه اش را پذیرفته و مناِز او را ستوده است، و هر روز كه خدا 

را نافرمانی نكنند، آن روز عید است!.

)429( و درود خدا بر او، فرمود: بزرگ ترین حرست ها در روز قیامت، حرست 

خوردن مردی است كه مالی را به گناه گرد آورد، و آن را شخصی به ارث 

 برد كه در اطاعت خدای سبحان بخشش كرد و با آن وارد بهشت شد، و 

گرد آورندۀ اّولی وارد جهّنم شد.

معامالت،  در  مـردم  زیانكارترین  هامنـا  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )430(

نـاامیدترین مـردم در تالش، مـردی است كـه تن در گردآوری مـال  و 

خسته دارد، اّما تقدیرها با خواست او هامهنگ نباشد، پس با حرست از 

دنیا برود و با بار گناه به آخرت روی آورد.

را  تو  كه  آن  است:  قسم  دو  بر  روزی  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )431(

می خواهد، و آن كه تو او را می جویی. كسی كه دنیا را خواهد، مرگ نیز 

او را می طلبد تا از دنیا بیرونش كند، و كسی كـه آخـرت خواهد، دنیـا 

او را می طلبد تـا روزی او را به متـام پردازد. 

)432( و درود خدا بر او، فرمود: دوستان خدا آنانند كه به درون دنیا نگریستند، 
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آیندۀ دنیا شدند،  آنگاه كه مردم به ظاهر آن چشم دوختند، و رسگرم 
آنگاه كه مردم به امور زودگذر دنیا پرداختند. پس هواهای نفسانی كه 
آنان را از پای در می آورد، كشتند، و آنچه كه آنان را به زودی ترك می كرد، 
ترك گفتند، و بهره مندی دنیاپرستان را از دنیا، خوار شمردند، و دست یابی 
دشمنی  كردند،  آشتی  مردم  آنچه  با  دانستند.  زودگذر  دنیا  به  را  آنان 
ورزیدند، و با آنچه دنیاپرستان دشمن شدند آشتی كردند، قرآن به وسیلۀ 
آنان شناخته می شود، و آنان به كتاب خدا آگاهند؛ قرآن به وسیلۀ آنان 
امیدوارند  آنچه  از  باالتر  به  استوارند،  خدا  كتاب  به  آنان  و  پابرجاست 

چشم منی دوزند، و غیر از آنچه كه از آن می ترسند هراس ندارند.
)433( و درود خدا بر او، فرمود: پایـان لّذت ها، و بر جـای مانـدن تلخی ها 

را به یاد آورید.
)434( و درود خدا بر او، فرمود: مردم را بیازمای، تا دشمن گردی )و به باطن 
آنها ِپی بربی(. می گویم: )بعضی این حكمت را از رسول خدا  نقل كرده اند، و نقل 

ثَعلب از ابن اعرابی تأیید می كند كه این كالم از علی  است. اعرابی از مأمون نقل 

كرد: اگر علی  نگفته بود » بیازمای تا دشمن گردی« من می گفتم: »دشمن دار تا 

بیازمایی«(.

)435( و درود خدا بر او، فرمود: خدا َدِر شكرگزاری را بر بنده ای منی گشاید 
كـه َدِر فزونی نعمت هـا را بـر او ببنـدد، و َدِر دعـا را بر روی او بـاز 
بـاز  را  تـوبـه كـردن  َدِر  و  را نگشـایـد،  اجـابـت كـردن  َدِر  كـه  منی كند 

نگذاشـته كه َدِر آمرزش را بسته نگهدارد.
كه،  آن  بزرگواری  به  مردم  شایسته ترین  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )436(

بزرگواران را با او بسنجند.
فرمود:(  حرضت  است؟  برتر  یك  كدام  بخشش،  یا  عدل  پرسیدند:  امام  )از   )437(
عدالت، هرچیزی را در جای خود می نهد، در حالی كه بخشش آن را از 
جای خود خارج می سازد. عدالت تدبیر عمومی مردم است، در حالی كه 
بخشش گروه خاّصی را شـامل است، پس عـدالت رشیف تر و برتـر است.

)438( و درود خدا بر او، فرمود: مردم دشمن آنند كه منی دانند.
)439( و درود خدا بر او، فرمود: زُهد بین دو كلمه از قرآن است، كه خدای سبحان 
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فرمود: »بر آنچه از دست شام رفته حرست نخورید، و به آنچه به شام رسیده شادمان 
مباشید.« كسی كه بر گذشته افسوس نخورد، و به آینده شادمان نباشد، 

همه جوانب زهد را رعایت كرده است.
)440( و درود خدا بر او، فرمود: خواب دیدن ها چه بسا تصمیم های روز را 

نقش بر آب كرده است. 
)441( و درود خدا بر او، فرمود: فرمانروایی، میدان مسابقۀ مردان است.

بهرت  دیگر  شهر  از  تو  برای  شهری  هیچ  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )442(
نیست، بهرتین شهرها آن است كه پذیرای تو باشد.

)443( )وقتی خرب شهادت مالك اشرت »كه رحمت خدا بر او باد« به امام  رسید، 
رسفرازی،  در  بود،  كوه  اگر  خدا  به  مالكی؟  چه  مالك!  فرمود:(  حرضت 

كوهی بود یگانه بود و اگر سنگ بود، سنگی سخت و محكم بود، كه 
هیچ رونده ای به اوج قلّۀ او منی رسید و هیچ پرنده ای بر فراز آن پرواز 

منی كرد!. )ِفند: كوهی كه از دیگر كوه ها، ممتاز و جدا افتاده باشد.(
)444( و درود خدا بر او، فرمود: چیز اندك كه با اشتیاق تداوم یابد، بهرت از 

فراوانی است كه رنج آور باشد.
)445( و درود خدا بر او، فرمود: اگر در كسی خصلتی شگفت دیدید، هامنند 

آن را نیز انتظار كشید.
چه  فراوانت  شرتان  فرمود:(  صعصعه  بن  غالب  فرزدق،  پدر  به  )امام   )446(
  شده اند؟. )پاسخ داد: ای امیرمؤمنان! پرداخت حقوق، آنها را پراكنده ساخت. امام 

فرمود:( این بهرتین راِه مرصف آنها بود.

)447( و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه بدون آموزش فقه اسالمی تجارت 
كند، به رباخواری آلوده شود!.

بزرگ  را  كوچك  مصیبت های  كه  كسی  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )448(
شامرد، خدا او را به مصیبت های بزرگ مبتال خواهد كرد.

)449( و درود خدا بر او، فرمود: كسی كه خود را گرامی دارد، هوا و هوس 
را خوار شامرد.

)450( و درود خدا بر او، فرمود: هیچ كس شوخی بی جا نكند، جز آن كه 
مقداری از عقل خویش را از دست بدهد.

خواهان  كه  كس  آن  از  تو  دوری  فــرمــود:  او،  بر  خــدا  درود  و   )451(
تو  گرایش  و  اســت،  دوستی  در  تو  بهرۀ  كمبود  نشانۀ  اســت  تو 
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به آن كس كه تو را نخواهد، سبب خواری تو است.
)452( و درود خدا بر او، فرمود: فقر و بی نیازی ما، پس از عرضه شدن 

بر خدا آشكار خواهد شد.
)453( و درود خدا بر او، فرمود: زبیـر همـواره با مـا بود تـا آن كه فرزنـِد 

نـامبـاركش عبـداللّه، پـا بـه جـوانی گـذاشت!. 
)454( و درود خدا بر او، فرمود: فرزند آدم را با فخر فروشی چه كار؟ 
او كه در آغاز نطفه ای گندیده، و در پایان مرداری بدبو است، نه 
می تواند روزی خویشنت را فراهم كند، و نه مرگ را از خود دور 

مناید!.
)455( )از امام سؤال شد: بزرگ ترین شاعر عرب كیست؟ حرضت فرمود:( شاعران 
در یك وادی روشنی نتاخته اند تا پایان كار معلوم شود، و اگر ناچار 

باید داوری كـرد، پس پـادشاه گمراهـان، بزرگ ترین شـاعر اسـت.
لقمۀ  این  كه  نیست  مردی  آزاد   آیا  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )456(
جویدۀ حرام دنیا را به اهلش واگذارد؟ هامنا بهایی برای جان شام 

جز بهشت نیست، پس به كمرت از آن نفروشید!.
)457( و درود خدا بر او، فرمود: دو گرسنه هرگز سیر نشوند: جویندۀ 

علم و جویندۀ مال.
)458( و درود خدا بر او، فرمود: نشانۀ ایامن آن است كه راست بگویی، 
آنگـاه كـه تـو را زیـان رسـاند، و دروغ نگویی زمـانی كـه بـه تو 
و  نگویی  سخـن  عمـل  مقـدار  از  بـیش  كـه  آن  و  رسـانـد  سـود 

چـون از دیگران سخن گویی از خدا برتسی!.
)459( و درود خدا بر او، فرمود: تقدیر الهی چنان بر محاسبات ما چیره 
شود كه تدبیر، سبب آفت زدگی باشد. )می گویم : » مفهوم این حكمت در 

حكمت 16 با عبارت دیگری نقل شد«.( 

)460( و درود خدا بر او، فرمود: بردباری و درنگ هم آهنگند و نتیجۀ 
آنها بلند هّمتی است.
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)461( و درود خدا بر او، فرمود: غیبت كردن، تالِش ناتوان است.
)462( و درود خدا بر او، فرمود: چه بسا كسانی كه با ستایش دیگران 

فریب خوردند.
)463( و درود خدا بر او، فرمود: دنیا برای رسیدن به آخرت آفریده شد، 

نه برای رسیدن به خود.
آن  در  كه  است  مهلتی  را  بنی امیّه  فرمود:  او،  بر  خدا  درود  و   )464(
می تازند، پس آنگاه كه میانشان اختالف افتد، كفتارها بر آنان دهان 
ماّده  از  »ِمنرَب«  وزن  بر  )»ِمرَود«  می گویم:  شوند.  پیروز  آنان  بر  و  گشایند 
 ارواد« به معنای ُمهلت است و این از فصیح ترین و زیباترین كالم است، گویی امام« 

مهلت كوتاه بنی امیّه در حكومت را به میدان مسابقه تشبیه كرده كه مسابقه دهندگان 

به ترتیب در یك مسیر مشّخص به سوی یك هدف به پیش می روند و آنگاه كه به هدف 

رسیدند، نظم آنها درهم شكسته می شود(.

را  اسالم  آنها  سوگند!  خدا  به  فرمود:(  انصار  ستایش  در  )حرضت   )465(
با  توانگری،  با  بپروراند،  را  فرزندش  كه  مادری  چونان  پروراندند، 

دست های بخشنده و زبان های بُرّنده و گویا.
)466( و درود خدا بر او، فرمود: چشم، بنِد ظرِف حوادث است. می گویم: 
)این كالم امام  از استعاره های شگفت است، كه نشستنگاه را به مشك، و چشم را 

به رسبند آن تشبیه كرد، و آنگاه كه بند گشوده شود، آنچه در مشك است بیرون ریزد. 

  است، ولی عّده ای آن را از امیراملؤمنین  مشهور است كه این سخن از پیامرب

حـروف  بـه  لفـظ  باب  در  »مقتضب«  كتاِب  در  »مربّد«  را  این حكمت  كرده اند.  نقل 

آورده، و مـا آن را در كتـاب خـود كـه »مجازاِت آثار نبوی« نام دارد، آورده ایم.(

)467( و درود خدا بر او، فرمود: بر آنان فرمانروایی حاكم شد، كه كارها 
را به پا داشت و استقامت ورزید، تا دین استوار شد.

)468( و درود خدا بر او، فرمود: مردم را روزگاری دشوار در پیش است 
بُخل  به  صورتی كه  در  نگهدارد،  سخت  را  خود  اموال  توانگر  كه 
را  خود  میان  »بخشش  فرمود:  سبحان  خدای  نشد.  داده  فرمان  ورزی 
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فراموش نكنید.« بَدان در آن روزگار، بلندمقام، و نیكان خوار گردند، و 

با درماندگان به ناچاری خرید و فروش می كنند در حالی كه رسول 
خدا  از معامله با درماندگان نهی فرموده. 

)469( و درود خدا بر او، فرمود: دو كس  نسبت به من هالك می گردند، 
دوستی كه زیاده روی كند و دروغ پردازی كه به راستی سخن نگوید. 
)این كالم مانند سخن دیگری است كه فرمود:( دو تن نسبت به من هالك گردند، دوستی 

كه  از حد گذراند، و دشمنی كه بیهوده سخن گوید.

)470( )از امام  نسبت به توحید و عدل پرسیدند، حرضت فرمود:( توحید آن 
ُمتّهم  است كه خدا را در َوهم نیاوری و عدل آن است كه او را 

نسازی.
)471( و درود خدا بر او، فرمود: در آنجا كه باید سخن گفت، خاموشی 
ناآگاهانه  ماند، سخن گفنت  باید خاموش  كه  آنجا  و  ندارد  سودی 

خیری نخواهد داشت.
)472( )در دعا به هنگام طلب باران فرمود:( خدایا! ما را با ابرهای رام سیراب 
كن، نه ابرهای رسكش!.)ایـن كلمـات از فصیـح تـرین و شـگفتی آورتـرین كلمـات 
ادیبـانه است كه ابرهای رسكش همراه با رعد و برق را به شرتان چموش تشبیه كرد كه 

بار از پشت می افكنند و سواری منی دهند، و ابرهای رام را به شرتان رام تشبیه كرد كه 

به راحتی شیر داده، و سواری می دهند.(

فرمـود:(  را رنگ می کردی؟. حـرضت  گفتند: چه می شد موی خود  امام  )به   )473(
  رنـگ كـردن مو، زیـنت و آرایش اسـت، اّمـا ما در عـزای پیامرب 

به رس می بریم.
)474( و درود خدا بر او، فرمود: پاداِش مجاهِد شهید در راه خدا، بزرگ تر 
از پاداش عفیِف پاكدامنی نیست كه قدرت بر گناه دارد و آلوده 

منی گردد. هامنا عفیِف پاكدامن، فرشته ای از فرشته هاست.
)475( و درود خدا بر او، فرمود: قناعت مالی است كه پایان منی پذیرد. 

»برخی این حكمت را از رسول خدا  نقل كرده اند.« 
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)476( )چون زیاد بن ابیه را به جای عبداللّه بن عبّاس، به فارس و شهرهای پیرامون 
كـرد  نهی  به هنگام  نـا  مالیـات  گرفتـن  از  را در دستورالعملی طوالنی،  او  فرستاد،  آن 

و فـرمود:( عـدالت را بگستـران و از ستمكاری پرهیز كن، كه ستم، 

شمشیر  و  مبارزه  به  بیدادگری،  و  كشاند  آوارگی  به  را   رعیّت 
می انجامد. 

كه  است  گناهی  گناهان،  ترین  فرمود: سخت  او،  بر  درود خدا  و   )477(
گناهكار آن را سبك شامرد.

نادان عهد نگرفت كـه  از مردم  او، فرمود: خـدا  بر  و درود خدا   )478(
بیاموزند، تـا آن كـه از دانایـان عهد گـرفت كـه آمـوزش دهـند.

)479( و درود خدا بر او، فرمود: بدترین دوست، آن كه برای او به رنج 
و زحمت افتی. می گویم: )تكلّف و تكلیف، با مشكالت بودن و به زحمت افتادن 
است، پس دوستی كه انسان را دچار مشكالت می كند، مایۀ رّش است، پس او از بدترین 

دوستان بشامر می آید.(

)480( و درود خدا بر او، فرمود: وقتی مؤمن برادرش را به خشم آورد، به 
یقین از او جدا شده است.

می گویم: )حشمه واحشمه، یعنی او را به خشم آورد. برخی گفته اند: یعنی او را رشمنده 

ساخت »واحتشم« به معناِی فراهم آوردن چنین حالتی است كه زمینۀ جدایی را پدید 

می آورد.(

)این آخرین قسمت از سخنان برگزیدۀ امام، امیراملؤمنین  است که خدای را سپاس 

می گویم تا مرا به این گِرد آوری سخنان پراکنده، و نزدیک ساخنت آنها به یکدیگر در یک 

مجموعه، توفیق عنایت فرمود، در آغاِز کار، برگ های سفید در هر فصل قرار دادیم تا 

به کالم تازه، یا تفسیر جالبی که رسیدیم بر آن بیفزاییم، تا سخن پوشیده آشکار شود، و 

آنچه دست نایافتنی می منود، به دست آید.

توفیق ما از خداست و بر او توکّل می کنیم، که او ما را کفایت کننده و بهرتین رسپرست 

است. و جمع  آوری سخنان امام  در ماه رجب سال 400 هجری، انجام پذیرفت. 

 درود ما بر سیّد و موالی ما حرضت محّمد ، خاتم پیامربان، و هدایت کنندۀ انسان ها 
به بهرتین راه ها، و بر اهل بیت پاک و یاران او باد، که ستارگان یقین هستند!.(


