
 

 احادیث امام علی (ع)

   

ضر شود.  امام علی (ع) : ھشت کس اگر اھانت دیدند دیگری را م�مت نکنند : آنکه بی دعوت بر سفره ای حا
صاحب خانه حکم کند یا دستور دھد.کسيکه از دشمنان خير  خواھد .کسيکه از لئيمان کرم طلبد.آنکه آنکه بر 

بدون اجازه وارد سخن محرمانه مردم شود. توھين کننده به پادشاھان . شرکت کننده در مجلسی که اھلش 
صایح         نيست . و آنکه برای کسی سخن گوید که گوش نمی کند .   کتاب ن

فياب شد پيغمبر پرسيد : در چه حالی امام علی (ع) : روزی امير المومنين (ع) خدمت حضرت محمد (ص) شر
ھستی ابوالحسن ؟ عرض کرد : در حاليکه ھشت طلبکار دارم : خدا واجبات طلب می کند . شما سنت از من 

می خواھيد . نویسندگان عمل راستگوئی . فرشته مرگ از من روح می خواھد . خانواده از من غذا می خواھد . 
صایح      ز من لذت می خواھد . و دنيا تمایل و رغبت .شيطان از من گناه می خواھد . نفس ا   کتاب ن

امام علی (ع) : به علی (ع) گفته شد که آیا شما عقيده دارید شراب خواری بدتر از زنا و دزدی است فرمود : 
بله سپس استدVل کرد که شارب الخمر وقتی شراب می خورد و مست می شود زنا می کند به سرقت دست 

ضه نماز را ترک می کند.می زند و آد    ۴٨٨صفحه ٢گفتار فلسفی جوان جلد    م می کشد و فری

امام علی (ع):در نامه خود به برخی از استاندارانش می فرمود:قلمھای خود را نازک بتراشيد و سطرھا را به ھم 
صرفه جویی کنيد و از زیاده روی  بپرھيزید که اموال نزدیک کنيد و زیادی کلمات را حذف کنيد و در آوردن معانی 

  ١٩٧صفحه  ٢الحياة جلد    مسلمين تاب و تحمل زیاده روی را ندارد .

امام علی (ع):ھمانا دین خدا به وسيله اشخاص و مردان سرشناس شناخته نمی شود بلکه به نشانه ھا و 
صاحبان حق گمراه  آیات الھی شناخته می گردد بنابراین دستورات و نشانه ھای حق را بشناس تا در شناخت 

صفحه     نشوی.   ۶٨گفتار دلنشين 

صحبتھا و سخنان شما ذکر خدا و قرائت قرآن باشد که چون از پيامبر  امام علی (ع):چه خوب است که تمام 
پرسيدند:در نزد خدا کدام عمل برتر است؟ فرمودند: قرائت قرآن و اینکه در حالی بميری که زبانت به ذکر خدا 

  ١١٣صفحه  ٢لد الحياه ج   مشغول باشد.

امام علی (ع):عبور امام (ع)به مردی افتاد که سخنان بيھوده بسيار می گفت.امام (ع)در کنار مرد ایستاد و 
فرمود :ای مرد تو با این گفتار زیادت توسط فرشتگان محافظ اعمال نامه ای را برای پروردگار ام�ء می کنی پس 

صادقين جلد    سخنی بگو که سودت برساند نه که زیانت دھد.   ٢۵صفحه  ٩آثار ال

امام علی (ع):سعی و کوشش نما که خداوند تو را در حال نافرمانی اش و ارتکاب گناه نبيند و بکوش که خداوند 
وسائل الشيعه   تو را در حال انجام طاعت خود مشاھده کند که اگر این گونه نباشی از زیانکاران خواھی بود.

  ٧٩صفحه  ١۵جلد 

:ھمانا خدای تعالی خطاب به فرزند آدم می فرماید :ای پسر آدم ھرگاه چشمان تو با تو در دیدن امام علی (ع) 
حرام منازعه کند برای رفع آن دو پلک قرار دادم که آنھا را در ھنگام مشاھده حرام در ھم کنی و حرام را 

ایت قرار دادم آنھا را روی ھم ببند مشاھده نکنی و اگر زبانت با تو در مورد صحبت از محرمات منازعه کرد دو لب بر
  ٩٠صفحه ١۵وسائل الشيعه جلد    و سخن حرام مگو.

امام علی (ع):نتيجه دوستی با اشرار جذب بدی و شر است مانند باد که از گذر گاه متعفن می گذرد با خود 
شبو و عطر داری بوی تعفن می آورد و نتيجه دوستی با نيکان جذب خير و نيکی است ھمچون باد که از محل خو

  ۶۴صفحه  ٢مستدرک الوسائل جلد     که می گذرد با خود بوی خوش می آورد.

امام علی (ع):خدا را فرشته ای است که ھر روز بانگ می زند بزایيد برای مردن و فراھم آورید برای نابود شدن و 
     ١٣٢بسازید برای ویران گشتن.نھج الب�غه حکمت 

سب اعمال نيکو و خير بکوشيد و از فرا رسيدن مرگ ناگھانی بترسيد زیرا آنچه از امام علی (ع):ای مردم در ک
نھج      مال و روزی که از دستتان رفته اميد بازگشت آن وجود دارد اما عمر گذشته را نمی توان باز گرداند.

  ١١۴الب�غه خطبه 



وسائل      و برد)آن در حکم قمار است.موV علی (ع):ھر چيزی که انسان را از یاد خدا غافل کند (در شھوات فر
  ٢٣۵صفحه  ١٢الشيعه جلد 

امام علی (ع) :به فرزندش امام حسين (ع)فرمود : پسر جانم ھرسختی و بد حالی که دنبالش بھشت باشد 
بدحالی نيست و ھيچ خوشی و لذتی که پآیانش جھنم باشد خوشی نيست بدان پسرم ھر نعمتی و لذتی در 

جھنم است و تمام ب�ھا و سختی ھای دنيا در مقابل جھنم عافيت است . تحف العقول  دنيا در مقابل بھشت
   ٢١۵صفحه 

.رضای خود را در طاعت ھا پس ھيچ عبادتی را ١امام علی (ع) :خداوند چھار چيز را در چھار چيز مخفی نموده :
ی را کوچک نشمارید شاید .غضبش را در گناھان پس ھيچ گناھ٢کم نشمارید شاید ھمان مورد رضای خدا باشد 

.استجابت خود را در دعاھا پس ھيچ دعایی را اندک مپندارید شاید ھمان مستجاب ٣ھمان مورد غضب او باشد 
.ولی و دوست خود را در ميان بندگانش پس به ھيچ بنده ای بی اعتنایی نکنيد شاید ھم او ولی خدا ۴باشد 

صفحه     ١٨٢باشد و شما نشناسيدش . تحف العقول 

امام علی (ع) :خداوند به حضرت موسی وحی فرمود :ای موسی سفارش مرا در مورد چھار چيز بخاطر بسپار 
.تا ندانی گنج ھای خزائنم تمام شده غم روزی ٢.تانفھميدی که گناھانت را آمرزیده ام به گناه دیگری مپرداز ١:

.تا مرده شيطان را نبينی از مکرش ۴ .تانبينی ملک و پادشاھی من از دست رفته به دیگری اميد مبند٣مخور 
صفحه     ایمن مباش. صایح    ١٨٣ن

امام علی (ع) :کسی که شش خصلت داشته باشد ھمه درھای بھشت بر رویش گشوده است و تمام درھای 
. راه ٣.شيطان را بشناسد و مخالفتش کند . ٢.خدا را بشناسد و اطاعتش نماید ١جھنم بر رویش بسته است :

.دنيای حرام را بشناسد ۵.باطل و اھل آن را بشناسد و ترکشان گوید .۴بشناسد و دنبالش برود  حق و اھلش را
صفحه      .آخرت را بشناسد و طلبش کند .۶و رھایش سازد  صایح    ٢۴٨ن

-٢ھنگامی که تنھاست در عبادت خدا و ذکرش خير تنبل و کسل است -١امام علی (ع) :ریاکار چھار نشانه دارد 
ھرگاه -۴چون از او تعریف کنند بيشتر کار می کند -٣م و جمع در عبادت خدا و اعمال خير کوشاست در ميان مرد

صفحه      از عمل او تمجيد و تعریفی نکنند کار خير را ترک کند. صایح    ١٨٧ن

امام علی (ع) :راستی اھل خير و شر را نميتوان تشخيص داد مگر به مردم اگر می خواھی اھل خير را 
ار خيری را شروع کن کسانی که آن کار را تایيد می کنند و دنباله روی از آن ميکنند اھل خيرند و اگر بشناسی ک

می خواھی شر و اھلش را بفھمی کار بدی را شروع کن ھمان کسانی که از آن پيروی می کنند اھل شرند . 
صفحه     ٢١۵تحف العقول 

من نمایيد فرمود : سفارش من به تو این است که کار امام علی (ع) :مردی به امام (ع) عرض کرد سفارشی به 
    خير و نيک خود را ھر قدر زیاد ھم باشد ھرگز بسيار مشمار و گناه خود را ھر قدر ھم کم باشد اندک مشمار .

صفحه    ٢٠٢تحف العقول 

ھر  اما   صحبت کردن-٣سکوت نمودن -٢نگاه کردن -١امام علی (ع) :ھمه خوبی ھا در سه عمل جمع شده 
دیدنی که در آن عبرت و پند آموزی نباشد بيجا و مھمل است و ھر سکوتی که در آن اندیشيدن نباشد بيھوده 

صفحه    است و ھر سخن گفتنی که در آن ذکر و یادی از خدا نباشد بيھوده است .   ٢١٠تحف العقول 

عافيت ده جزء است نه جزء آن امام علی (ع) :در سفارش خود به فرزندش امام حسين (ع) فرمودند :پسر جانم 
صفحه      در خاموشی است جز به ذکر خدا و یکی ھم در ترک ھم نشينی نابخردان .   ١۴۵تحف العقول 

امام علی (ع) :از امير المومنين (ع) سوال شد :دانشمند تر از ھمه مردم کيست :فرمود کسی که سخن خير و 
خصال الصدوق      ه معلومات و دانش خویش بيفزاید .حکمت را از ھر شخصی که شنيد قبول کند و آن را ب

  ۶صفحه 

امام علی (ع) :ھرکس که قرائت قرآن را وسيله اخاذی و گرفتن پول از مردم قرار دھد روز قيامت به محشر می 
صورتش ریخته و تنھا استخوانھایش باقی مانده و  به این شکل آبرویش در نزد مردم می آید در حالی که گوشت 

صادقين جلد (      رود . صفحه ١٧آثار ال  (٣٢١  

امام علی (ع) : تا وقتی که گرسنه نشدی اقدام به خوردن غذا مکن و وقتی به خوردن اقدام کردی قبل از آنکه 
و پيش از خوابيدن کامل سير شوی دست از غذا خوردن بردار.غذا را با آرامش و خوب بجو تا ھضم آن آسان شود 



  

و به رختخواب رفتن به توالت برو و خود را تخليه کن چون این سفارشات را به کار بندی از از پزشک بی نياز 
صادقين جلد        شوی.      ٣٨٧صفحه  ٢آثارال

 امام علی (ع) :از پرخوری پرھيز کنيد زیرا ھرکه پرخوری کند دردھای درونی اش بسيار گردد و خواب ھای فاسد
صادقين     و پریشان بيند و نيز موجب سنگدلی شخص و سبب کسالت و تنبلی در خواندن نماز ميشود . آثارال

   ٩٧٠صفحه  ٩جلد 

امام علی (ع) :آن کس که با بدان و شروران رفاقت کند ھمچون مسافر دریاست که اگر از غرق شدن سالم 
صادقين جلد   بماند از ترس و بيم سالم نمی ماند.   ٣۶۶صفحه  ١٠ آثارال

امام علی (ع) :در ميان گناھان چيزی سخت تر از پيروی شھوات نفسانی و لذت نامشروع جنسی نيست پس 
صادقين جلد       فرمان نفس را در این موارد نبرید تا شما را از یاد خدای تعالی باز ندارد .   ١١۴صفحه  ١٠آثار ال

�ص�ح ميشود و این حيوانات ھستند که جز از راه امام علی (ع) : انسان عاقل بوسيله پندیات و اخ قيات الھی ا
ضرب و شتم مطيع و فرمانبر نمی شوند.    ١٣١صفحه  ١اخ�ق فلسفی جلد   کتک و 

امام علی (ع) :چون دیدی که خداوند پياپی بر تو ب� فرستاد سپاس و شکر او را به جای آور و چون م�حظه 
صادقين جلد      پی به تو نعمت داد از مکر او با خودت بترس . کردی که خداوند در پی گناھانت پی در  ١٣آثار ال

  ٢١٠صفحه 

امام علی (ع) :راستی بزرگترین افسوس در روز قيامت حسرت و افسوس مردی است که در نافرمانی خداوند 
سبحان انفاق کند مالی بدست آورد و آنرا برای وارثين خود قرار دھد و شخص وارث آن مال را در راه فرمان خدای 

صاحب مال بود به سبب ھمان مال به دوزخ رود. صادقين جلد   و به بھشت رود و مرد نخستين که  صفحه  ٢آثارال
١۴٨   

امام علی (ع) : ھرکه دوست دارد بدون ثروت غنی شود و بر سلطه و قدرت عزت یابد و بدون فاميل و خویشاوند 
عزت طاعت او خارج شود . که اگر این طور شد ھمه آن مطالب را فزونی یابد باید از ذلت معصيت خدا به سوی 

صادقين جلد     خواھد یافت.    ٢۵١صفحه  ١٣آثارال

امام علی (ع) : آن کس که گفتار حکيمانه مومنان دانا را نشوند و از دانش علمای ربانی بھره نگيرد رفته رفته 
   ١٨٧صفحه  ١گفتار فلسفی جلد    عقلش می ميرد.

. عالم بی ١(ع) : در خاتمه تورات پنج جمله است که دوست دارم ھر روز بامداد آن را مطالعه کنم :  امام علی
. فقير طمعکاری که در برابر توانگران ٣. سلطان بی عدالت با فرعون برابر است ٢عمل با شيطان برابر است 

.  ۵ا سنگ و آجر یکسان است . .ثروتی که از آن در امور خير سودی نبرند ب۴خضوع کند با سگ ھمانند است 
ضرورت و نياز از خانه بيرون رود با کنيز برابر است . صفحه     زنی که بدون  صایح     ٢٢٣ن

امام علی (ع) : به کودکان خود نماز را بياموزید و چون به ھشت سال رسند آنھا را مسئول آن بدانيد و از آن باز 
صفحه     خواستشان کنيد .   ١١٠تحف العقول 

م علی (ع) :از جمله حقوق استاد بر شاگر این است که چون بر او وارد شدی و گروھی نزد او بودند به ھمه اما
. در محضرش صحبت مکن و با دست اشاره نکن و مگو ف�نی و ٢س�م کن و او را به تحيت مخصوص گردان 

یرا مثل عالم مثل درخت . از طوVنی شدن مجلسش دلتنگ مشو ز ٣ف�نی بر خ�ف نظر او چنين گفته اند 
صول کافی جلد    خرماست باید در انتظار آن باشی که چيزی از آن بر تو فرو ریزد .    ۴۶صفحه  ١ا

امام علی (ع) : ھر سخن و گفتاری که در آن ذکری از خدا نباشد لغو و باطل است و ھرسکوتی که در آن فکر و 
آثار     عبرت گيری و پند نباشد بازی و بيھوده است . اندیشه نباشد لھو و بيھوده است و ھرنگاھی که در آن

صادقين جلد     ٢٩١صفحه  ۶ال

. علماء را به خاطر  ١علی (ع) :خداوند شش طایفه را به خاطر شش صفت ناپسند عذاب سختی ميکند :    امام
ستم گری به . س�طين و روسا را به خاطر ٣. مالکان ثروت و سرمایه را به خاطر خودپسندی و تکبر ٢حسادت 

. وروستایيان را به خاطر ۶. کاسبان و تجار را به خاطر خيانت ۵.اعراب را به خاطر تعصب و نژاد پرستی ۴مردم 
صفحه     نادانی و جھالت در یادگيری احکام و دستورات دین .   ٢٠٠تحف العقول 



  

بگریند و اگر ماندید شوق دیدار شما امام علی (ع) :آنچنان با مردم آميزش و رفت و آمد کنيد که اگر مردید برایتان 
  نھج الب�غه     را داشته باشند .

مگر اینکه به او ميگوید من روز تازه ای ھستم و درباره تو    امام علی (ع) : ھيچ روزی بر فرزند آدم نمی گذرد
ا بعد از این گواھی ميدھم در من کار نيک کن و عمل خير بجا آورد تا در روز قيامت به نفع ات گواھی دھم زیر

   ۴١صفحه  ٢٢تفسير نمونه جلد     ھرگز مرا نخواھی دید.

امام علی (ع) :ھرکه زیاد به کاری دست بزند به آن معروف می شود کسی که شوخی اش زیاد گشت سبک 
   ٣٠صفحه  ١روضه کافی جلد     ميگردد و ھرکه خنده اش فراوان شد ھيبت و وقارش از بين ميرود .

و سخت گيری بيش از   در نامه خود به امام حسن (ع) فرمودند : بپرھيز از غيرت کردن بی موردامام علی (ع) : 
   ٣۴نھج الب�غه نامه    حد در مورد زنان زیرا این کار زنان سالم را سوی گناه و خطا کاری سوق ميدھد.

سی در خانه نبود باز ھم امام علی (ع) :ھر یک از شما وقتی وارد خانه ای شد به اھل آن س�م نماید و اگر ک
ضر است و سوره قل ھوهللا را بخواند که فقر را از خانه بيرون ببرد . تحف العقول      س�م کند زیرا خداوند که حا

   ١١٠صفحه 

امام علی (ع) :خدا رحمت کند بنده ای را که به دنبال علوم و معارف الھی می رود و پندیات و مواعظ الھی را 
و عمل نماید و مراقب احکام دینی و وظایف شرعی خود باشد و چون به کار خيری دعوت  بشنود و حفظ نموده

  ٣١٧صفحه  ١طرائف الحکم جلد   شد اجابت نماید و چون به گناه و معصيت خدا رسيد اجتناب نماید.

ضح خود را نمی بيند ولی کوچکترین عيب  دیگری برایش امام علی (ع) :از کسانی مباش که عيب ظاھری و وا
بزرگ است و نيز از کسانی مباش که گناه بسيار خویش را ناچيز می شمارد و اندک گناه دیگری در چشمان او 

٣۵٣صفحه  ١طرائف الحکم جلد    بسيار است.  

امام علی (ع) :ھرکس نھال دوستی غذاھای گوناگون را در نفس اش بنشاند ميوه آن بيماریھای گوناگون است 
صفحه    کند.که از آن درو   ٧٩۴غررالحکم 

امام علی (ع) :کسی که به واسطه پيروی کور کورانه از مردم و ھمرنگ شدن با جماعت امری را انجام دھد که 
ص� دین ندارد و مشرک است.   ٣۵٣صفحه  ١طرائف الحکم جلد      نافرمانی و معصيت خداست ا

ين به جبران و عوض پروردگار دارد احساس و امام علی (ع) :کسی که در انفاق نمودن و احسان به مردم یق
فرمود : و خدا در وعده  ٣٨بخشش اش در راه خدا بيشتر خواھد شد چنانچه خدای متعال در سوره سباء آیه 

  ٣۵۶صفحه  ١طرائف الحکم جلد   خود برای جبران احسان شما تخلف نمی ورزد.

   

امام علی (ع) :خودخواھی و تکبر به ھنگام ریاست و حکمرانی خواری و ذلت به ھنگام بر کنار شدن از آن پست 
صفحه    را در بر دارد.   ۶۴غررالحکم 

ضع نردبان بزرگواری است ٢.خودخواھی اساس نابودی است  ١امام علی (ع) :  . نگاه بد دیده ٣. فروتنی و توا
. وفاداری قلعه سروری ميان مردم است و ۵اسرافکاری ھم نشين فقر است . ۴بان فتنه ھا و سختی ھاست 

صفحه     اطاعت از دستورات خدا سبب آبرومندی و عزت ميان مردم است.    ۶۶غررالحکم 

امام علی (ع) :ستایش بی اندازه از شخص تکبر را در او پدید می آورد و پستی را در شخص ستایش کننده به 
غررالحکم     اندازه درباره خطای شخص کينه و دشمنی را بين دو طرف بيشتر می کند.بار آورد و نکوھش بی 

  ٨٣صفحه 

امام علی (ع) :ھرکس که رفيق اھل معرفت و برادر دینی خود را از دست دھد مانند این است که شریفترین 
صفحه    اعضای بدنش را از دست داده است.   ٧٩۵غررالحکم 

امر قبيحی را که دیگری انجام داد نيکو شمارد مانند این است که آن کار زشت امام علی (ع) :کسی که گناه و 
  ٣۴١صفحه  ١را انجام داده و در آن شرکت داشته است. طرائف الحکم جلد 



  

امام علی (ع) :به خدا سوگند اگر ھمانند شتران بچه مرده بناليد و ھمچون کبوتران جفت از دست داده بانگ بر   
ان تارک دنيا زاری کنيد و در راه خدا از اموال و فرزندان خویش ببرید تا گناھی که در نامه آورید و ھمچون راھب

اعمالتان ثبت گشته و فرشتگان آن را ثبت نموده اند بخشوده شود در مقابل عذابی که بابت آن گناه بر شما از 
  ۵٢نھج الب�غه خطبه    آن ترسناکم اندک و کم است.

ر خندانی که به گناه خود اعتراف دارد و شرمنده خداست از شخص عبادت کننده گریانی امام علی (ع) :گناھکا  
  ٣۶۴صفحه  ١که به عمل خود بر پروردگار مغرور گشته بھتر است. طرائف الحکم جلد 

ص�ح    امام علی (ع) :تباھی و فساد اخ�ق انسان به سبب ھم نشينی با مردم گمراه و بی دین است و ا
صالحان می باشد.اخ�ق انسان د   ٣۴٢صفحه  ١طرائف الحکم جلد   ر معاشرت و دوستی با نيکان و 

امام علی (ع) :روز بازپرسی و انتقامگيری شخص مظلوم از ظالم در محکمه عدل الھی بسيار سخت تر است   
  ٣۴١صفحه  ١از روز ستم شخص ظالم بر مظلوم. طرائف الحکم جلد 

له خاموشی و سکوت است و سخت ترین سرزنش و نکوھش خردمند و امام علی (ع) :برترین پاسخ به اب  
صفحه    عاقل کنایه زدن به اوست.   ٧١غررالحکم 

امام علی (ع) :دورترین حالتی که بنده از خدا دارد این است که تمام ھمت و توجھش به پر کردن شکمش و   
صفحه    ١٠استفاده از شھوت جنسی اش باشد. خصال الصدوق 

ع) :سرگرم شدن به چيزھای فانی و بيھوده که ارزش آخرتی ندارد عمر گرانبھا را تباه می سازد و امام علی (  
صفحه    تفکر و اندیشه در غير حکمت و پندیات الھی پيروی از ھوی و ھوس است.   ٧٧غررالحکم 

. ھنگام ١:امام علی (ع) :محبت و دوستی ما اھل بيت (ع) در سه جا برای شيعيانمان سودمند خواھد بود   
. ھنگام ایستادن در ٣. ھنگام وارد شدن دو ملک سوال و جواب نکير و منکر در شب اول قبر ٢نزول ملک الموت 

  ٧بحاراVنوار جلد    مقابل پروردگار برای حساب اعمال .

س از انجام در مورد جوانب کار قبل از انجام آن تو را از پشيمانی و ندامت پ  امام علی (ع) :دور اندیشی و تفکر  
  صفحه  ٧١بحاراVنوار جلد  ٣٣٨کار ایمن می کند. 

امام علی (ع) :ھرکه بدی را واگذارد درھای نيکی بر رویش باز می شود و ھرکه شوخی اش زیاد گشت   
صفحه    ٨٢١شخصيت و ھيبت و وقارش نابود شود. غررالحکم 

ضروری با زنان نامحرم انسان سالم را گرفتار ب�ھا و مصيبت ھا می سازد و  امام علی (ع) :صحبت کردن غير 
  ۵٣٢صفحه  ۵قلب انسان را به انحراف و مریضی می کشاند.تفسير نور الثقلين جلد 

امام علی (ع) :ھرکس عاشق چيزی شود محبت آن چيز چشم و گوش او را از حقيقت کور و کر می سازد پس 
گوشی که شنوائی درستی ندارد و  شخص عاشق نگاه ميکند با چشمی که سالم نيست و گوش ميکند با

   ١٩٨شھوات پرده عقل او را پاره کرده. نھج الب�غه خطبه 

امام علی (ع) : ھمانا انسان تا وقتی که در نماز است جسم او و لباسش و فرش زیر پایش و در و دیوار اطرافش 
از متوجه خدای عزوجل و ھرچه در اطراف او می باشد تسبيح خدا ميگوید پس چه زشت است که انسان در نم

   ٣٧٧صفحه  ۵ميزان الحکمه جلد      نشود و از فرش زیر پایش پست تر گردد.

امام علی (ع) :ھر دوستی که بنا و سبب آغازش غير خدائی باشد ض�لت و گمراھی است و دوام آن محال و 
     ۴٧صفحه  ١غير ممکن است.ميزان الحکمه جلد 

ن (ع) سوال شد کدام دوست و ھم نشين از ھمه بدتر است ؟ فرمود آنکس که امام علی (ع) :از آقا اميرالمومني
  نافرمانی خدا در نظرشما خوب و زیبا جلوه می دھد. 

   ١٩٠صفحه  ٧۴بحاراVنوار جلد  

امام علی (ع) :ھرگاه خدای سبحان مصلحت بنده ای را بخواھد به او الھام ميفرماید که کم صحبت کند و کم 
  د. بخورد و کم بخواب



  

   ۶١صفحه  ٣مستدرک الوسائل جلد  

صندوق دار و خزانه دار ورثه خویش است.    ٣٧۵صفحه  ١ميزان الحکمه جلد     امام علی (ع) :شخض بخيل 

امام علی (ع) :نگاه کردن به شخص بخيل و خسيس قلب را سخت و انسان را سنگدل ميکند و خوردن غذای او 
  انسان را مریض می سازد. 

   ۵٣صفحه  ٧٨جلد  بحاراVنوار 

امام علی (ع) :ھرکس به شخص پاک و بيگناھی نسبت دروغ گناھی ميدھد و به او تھمتی ناروا زند این کارش 
  از آسمان ھا و زمين سنگين تر است. 

   ٣١صفحه  ٧٧بحاراVنوار جلد 

کردارت خودت را امام علی (ع): بھا و ارزش جان تو ای انسان بھشت است پس مراقب باش به واسطه اعمال و 
  به چيزی جز بھشت نفروشی. 

   ٧٣صفحه  ٧٨بحاراVنوار جلد  

امام علی (ع) :کمترین چيزی که بر انسان Vزم است در مقابل خداوند بزرگ آن است که کمک نگيری و یاری 
 ١الحکم جلد  نجویی از اعضای بدنت که نعمتھای الھی بر تو اند در راه گناه و ارتکاب معاصی و نافرمانی او.طرائف

  ٢١۵صفحه 

. ٢. راستی در گفتار ١امام علی (ع) :چھار چيز اگر به کسی داده شود خير دنيا و آخرت به او عطا شده است 
صفحه  ٣ميزان الحکم جلد       . اخ�ق خوش۴. مواظبت در غذا خوردن که حرام و شبه ناک نخورد ٣اداء امانت 

٢٠۶  

ه ھای چنين و چنان و یا اینکه چھا و چھا کردیم به سر نبرید زیرا با شما امام علی (ع) : روز خود را به گفت
نگھبانانی ھستند که سخنانتان را می نویسند و خدای عزوجل را در ھر مکانی یاد کنيد و زیاد بر پيغمبر (ص) و 

صلوات بفرستيد که خدای متعال دعای شما را به واسطه درود بر محمد و آلش   ذیرد.محمد (ص) می پ   آلش 
صفحه     ٩٧تحف العقول 

امام علی (ع) : به سبب اعمال زشتی که انجام می دھيد ما را از شفاعت خود در قيامت درمانده نکنيد ھمانا 
صفحه         چه زشت است که مومن به بھشت رود و پرده دریده و بی آبرو باشد.    ٩٨تحف العقول 

          و چون به ھشت سال برسند آنھا را مسئول آن بدانيد. امام علی (ع) : به کودکان خود نماز را بياموزید
صفحه     ١١٠منبع : تحف العقول 

امام علی (ع) : ھرکه ميخواھد بداند نزد خدا چه مقامی دارد پس بنگرد در نزد گناھان چگونه است 
صفحه                    .    ١٠٨تحف العقول 

کنيد سوگند به آنکه دانه را شکافت و جاندار را جان داد ب�ء شتابان تر امام علی (ع) : انواع ب� را با دعا برطرف 
است به مومن از سيلی که از سرازیری تپه پایين رود و در دعا ھایتان عافيت از ب�ء ھا و سختی ھا را 

صفحه                 بخوانيد.    ١٠۶تحف العقول 

بت ميشود کمتر سخن می گوید در آنچيزی که سودش امام علی (ع) : ھرکس بداند که ک�م او جزء کردارش ث
صفحه      دھد و ھرکه زبانش را حفظ کند مردم ازاو آسوده خيالند و او به حاجتش برسد.    ٩١تحف العقول 

امام علی (ع) : ھرکه چيزی را زیاد اظھار کند به آن معروف ميشود و ھرکه زیاد شوخی کند سبک گردد و ھرکه 
صفحه زیاد بخنندد ھيبت و     ٩١وقارش از بين می رود. تحف العقول 

صفحه              امام علی (ع) : ھرکه پرده آبروی دیگری را پاره کند عيوب خانه خود را پرده دریده . تحف العقول 
٨٩   



  

ص�ح کرده و ھرکه خود ستایی کند و خودش را  امام علی (ع) : ھرکس از خود بدگویی و انتقاد کند خودش را ا
  د خودش را نابود نموده است. پاک شمر

صفحه      ٣٩٩غررالحکم 

امام علی (ع) : ھيچکس مزه ایمان را نمی چشد تا این که دروغ را ترک کند چه کوچک باشد چه بزرگ و چه 
صول کافی جلد   شوخی باشد یا جدی .    ٣۴صفحه  ٢ا

صآیای خود به امام حسين (ع) فرموده باشند : خوشبخت و رستگار کسی است که  امام علی (ع) : در ضمن و
علمش و عملش دوستی و دشمنی اش گرفتن و رھا کردنش سخت گفتن و سکوتش رفتار و گفتارش تنھا بر 

ضای الھی استوار باشد و بر خ�ف امر پروردگار قدمی بر ندارد.    ٩١صفحه  تحف العقول   اساس ر

امام علی (ع) : کاش ميدانستم کسی که از علم الھی بی نصيب مانده چه چيز بدست آورده و آنکس که از 
   ١صفحه  ٢علم الھی بھره مند شده چه چيزی به دست نياورده است. الحدیث جلد

ھمه آنھا واقف  امام علی (ع) : علم و دانش بيش از مقداری است که قابل احاطه باشد و یک فرد نمی تواند بر
   ١۵صفحه ٢الحدیث جلد    گردد پس سعی کنيد از ھر علمی بھتر و شایسته اش را فرا گيرید.

امام علی (ع) : مرد با ایمانی را مخاطب ساخت و فرمود علم و ادب الھی ارزش وجود تو است پس در یادگيری 
       و ارزش تو افزایش می یابد.آن کوشش نما چه ھر مقداری که دانش و علم دینی تو افزوده شود بھا 

صفحه    ١٣۵مشکوة اVنوار 

امام علی (ع) : ھواھای نفسانی و شھوانی مانند دشمن ترین دشمنان توست که قصد دارد خون تو را بریزد 
صفحه     پس سعی کن که بر آن غالب و پيروز گردی و گرنه ھ�کت خواھد کرد.    ٧٩٧غررالحکم 

      و ھم نشين بسيار نيست ولی یک دشمن برای آدمی البته بسيار است. امام علی (ع) : ھزار دوست
   ٢۶۴صفحه  ١۴بحاراVنوار جلد 

ضرر تو و بر خ�ف  امام علی (ع) : دنيا برای تو دو روز است یک روز به نفع تو و طبق تمای�ت توست و یک روز به 
يار داری تکبر و سرکشی نکن و روزی که به خواھشھای تو است روزی که به نفع تو است و نعم الھی را در اخت

صابر و بردبار باش .    ٣٩٠نھج الب�غه حکمت      ضرر تو است و گرفتار نام�یماتی 

امام علی (ع) : کسی که در مقابل شيفتگان دنيا اظھار ذلت کند و برای دلباختگان مال و مقام تن به ذلت و 
   ٣۶صفحه  ٢الحدیث جلد      خود در آورده است. خواری دھد با این عمل جامه تقوی و عزت را از

امام علی (ع) : از رفاقت با کسانی که رفتارشان خطا و اعمالشان ناپسند است بر حذر باشيد چه آنکه آدمی به 
   ۶٩نھج الب�غه نامه       رویه و روش رفيق اش خو می گيرد و به افکار و اعمال وی معتاد ميشود.

گوید یقين بدان روز دیگر برای   روزی برای فضيلتی که در تو نيست به دروغ مدحتامام علی (ع) :کسی که 
   ۶۵صفحه  ٢صفت بدی که در تو نيست مذمتت ميکند.مستدرک الوسائل جلد 

دلنشين خرم و شاداب امام علی (ع) : به پيروان خود توصيه می فرمود : جان خود را با مطالب حکيمانه نو و 
صول      سازید چه آنکه روح نيز مانند بدن وامانده و خسته ميشود و پندیات الھی نيرو و نشاطش ميبخشد. ا

   ۴٨صفحه  ١کافی جلد 

امام علی (ع) : آداب و رسوم زمان خود تان را با زور و فشار به فرزندان خویش تحميل نکنيد زیرا آنان برای زمانی 
     ا آفریده شده اند.غير از زمان شم

   ١٠٧صفحه  ٢الحدیث جلد  

امام علی (ع) : آدمی به گفتارش سنجيده ميشود و به رفتارش ارزیابی می گردد چيزی بگو که کفه سخنت 
  سنگين شود و کاری کن که قيمت رفتارت باV رود.

   ١٢۶صفحه  ٢الحدیث جلد  



  

ل سرگرم ميکند و با سخنان ھزل و بيھوده تو را گول بزند امام علی (ع): واعظ و سخنرانی که تو را به مطالب باط
   ٢٧۵نھج الب�غه حکمت    حقایق را از تو پنھان داشته و به تو خيانت نموده است.

صفحه  ٢الحدیث جلد    امام علی (ع) : نصيحت گفتن به فردی در حضور مردم کوبيدن شخصيت آن فرد است.
١٣٠   

نرانان اگر درست و مطابق با واقعيت باشد داروی شفابخش است و اگر خطا امام علی (ع) : سخنان علما و سخ
  و غير واقعی باشد بيماری است.

صفحه       ۵٨غررالحکم 

ضمير باطن خود رازی را پنھان نميکند مگر آنکه از حرف ھای بيخودی او و رنگ    امام علی (ع) : ھيچ کس در 
  چھره اش آن موضوع آشکار ميشود. 

   ٢٣٣صفحه ٧ الحدیث جلد   

امام علی (ع) : حقيقت سعادت عبارت از این است که عمل آدمی به سعادت ختم شود و عاقبت به خير از دنيا 
صفحه     رخت بندد و حقيقت شقاوت در این است که عمل آدمی به شقاوت خاتمه یابد .    ٣۴۵معانی اVخبار 

واقعی که فرصتھای خيری برایتان پيش می آید امام علی (ع) :فرصت مانند ابر از افق زندگی ميگذرد پس م
      غنيمت بشمارید و از آنھا استفاده کنيد

صفحه      ٣۴٠غررالحکم 

امام علی (ع) : به کميل بن زیاد فرموده اند : ای کميل ھيچ حرکت و فعاليتی نيست مگر آنکه تو در انجام آن به 
صفحه        بکوش . علم و معرفت و فھم دینی نياز داری پس در کسب علم الھی       ١٧١تحف العقول 

امام علی (ع) : ھر خانه ای که در آن قرآن ت�وت شود و اھل آن خانه به ذکر و یاد خدای عزوجل مشغول باشند 
ضر شوند و شياطين از آنجا دور شوند و چنين خانه ای  برکت و نعمت در آن خانه زیاد شود و م�ئکه در آنجا حا

نور افشانی می کند ھمچنانکه ستارگان برای اھل زمين روشنایی و درخشش دارند ولی برای اھل آسمان ھا 
خانه ای که در آن ت�وت قران نشود و به یاد و ذکر خداوند عزوجل ھم مشغول نباشد برکت آن خانه کم ميشود و 

ضر ميشوند.    ۴١٣صفحه  ۴لد کافی ج              م�ئکه از آنجا خارج می گردند و شياطين در آن خانه حا

.مرد جاھلی که ميخواھد زاھد باشد . اولی ٢.مرد عالم زبان باز ١امام علی (ع) : پشت مرا دو مرد شکستند : 
با زبانش فسق خود را می پوشاند و دومی با زھد خود نادانی اش را . پس از عالم فاسق و مقدس جاھل ھر دو 

   ٢٩٠صفحه  ٢ياه جلد الح   پرھيز کنيد که مایه فریب ھر فریب خوارند.

امام علی (ع) : اشکھا خشک نمی شوند مگر بر اثر قساوت قلبھا و قلب ھا سخت و قسی نمی گردد مگر به 
صفحه    سبب زیادی گناھان.    ١۴٧تحف العقول 

امام علی (ع) : اینکه انسان چيزی را که حاجت اوست از دست بدھد بھتر از آن است که آن را از شخصی نا 
  رد طلب نماید.اھل و نام

   ۶۶نھج الب�غه حکمت  

امام علی (ع) : شما را به پنج چيز سفارش می کنم که اگر به خاطر آنھا رنج سفر را تحمل کنيد سزاوار است : 
. اگر از یکی سوال کردند و نمی ٣. و جز از گناه خود نترسد ٢. کسی از شما جز به پروردگارش اميد وار نباشد ١

.بر ۵. و کسی در آموختن و یاد گرفتن مسئله ای که نمی داند خجالت نکشد.۴وید نمی دانم داند شرم نکند و بگ
صبر و شکيبایی در مقابل سختيھا و مشک�ت که مثل شکيبایی به ایمان چون سر است بر تن یعنی  شما باد به 

صبر چون بدن بی سر ارزشی ندارد.   ایمان بدون 

   ٨٢نھج الب�غه حکمت 



  

 

کمت را ھر کجا که باشد فراگير گاھی حکمت در سينه منافق است و بی تابی ميکند تا بيرون امام علی (ع) : ح
آمده و در سينه مومن آرام گيرد و نيز فرمود حکمت گمشده مومن است آن را فرا گيرید ھر چند از منافقان و 

   ٨٠و  ٧٩نھج الب�غه حکمت        گمراھان باشد.

تابع دنيایت کردی دین و دنيایت را تباه کردی و در آخرت از زیانکاران خواھی بود  امام علی (ع) : اگر دین خودت را
و اگر دنيای خود را تابع دین ات کردی ھم دین و ھم دنيا را به چنگ آورده ای و در روز قيامت از جمله 

صادقين جلد       رستگارانی.    ٢٢۶صفحه  ۶آثار ال

فریدگار خود فرمانبری نمی کنی و دستوراتش را انجام نمی دھی پس امام علی (ع) : به مردی فرمود : اگر از آ
ضی نيستی  روزی او را مخور و اگر دوست دشمن او ھستی از مملکت او بيرون رو و اگر به تقدیرھای او را

صادقين جلد      پرودگاری جز او برای خودت طلب کن.   ۶آثار ال

ھای توانگران قرار داده پس فقيری گرسنه نمی ماند جز آنکه امام علی (ع) : خدای سبحان روزی فقراء را در مال
توانگری از حق او خود را به نوایی رسانده پس پروردگار متعال ثروتمندان را در آخرت برای این عمل باز خواست 

صفحه      کند.    ۴٢٠نھج الب�غه 

ح�ل بدست نمی    .درھمی از مال١امام علی (ع) : آید زمانی که سه چيز در ميان مردم گم و نابود ميشود : 
.دوستی که بتوان ٣. زبان راستگویی در ميان مردم از بين رود و جزء دروغ نگویند.٢آید و ح�ل خوری از بين رود. 

صادقين جلد       به او اعتماد کرد و موجب آرامش و آسایش آدمی باشد یافت نشود.    ٣۴۴صفحه  ٢١آثار ال

امام علی (ع) : گوش خود را به شنيدن سخنان خوب عادت بده و به آن سخن گوش دار که در شایستگی و 
ص�ح نفس ات تو را کمک ميکند و گوش خود را از شنيدن سخنان زشت و نادرست باز نگه دار که سخن  ا

صادقين جلد    نادرست آئينه دل را به زنگار گيرد. و سبب نکوھش گردد.    ٢٠٩ه صفح ١۵آثار ال

امام علی (ع) : شخص مسلمان ھيچ ھدیه ای را به برادر مسلمان خود تقدیم نکرده که از سخن حکيمانه ای 
   ١١٢صفحه  ٣ک�م نور جلد     که به ھدایت او بيفزاید و یا او را از ف�کت و ھ�کت باز دارد بھتر و با ارزش تر باشد.

ز سخن و گفتار و چيزی را زشت تر از آن نيافریده به وسيله سخن امام علی (ع) : خدای متعال چيزی را نيکو تر ا
روھا سفيد گردد و به ھمان وسيله روھا سياه شود بدان که سخن دربند و اسارت توست تا وقتی که لب به آن 

نگشوده ای و چون لب به آن گشودی تو در بند و اسارت او قرار ميگيری پس ھمان گونه که بر ط� و نقره ات مھر 
می زنی بر دھانت ھم مھر بزن و جز نيکو با آن مگو به راستی که زبان چون سگ درنده ای است که اگر رھایش 

  کنی تو را می درد.

   ۴١٧صفحه  ١چھل حدیث رسولی جلد 

امام علی (ع) : ای کميل ھيچ حرکت و عملی در دنيا نيست جز آنکه تو درباره آن نيازمند به معرفت و شناختی 
  کام آن می باشی .از دین و اح

   ١۶٠صفحه  ۴ک�م نور جلد  

صبر در مصيبت و سختی ھای دنيا که نيکو و پسندیده است و از آن  صبر بر دو قسم است یکی  امام علی (ع) : 
صبر در مقابل گناه و معاصی پروردگار است یاد خدا نيز دو قسم است : یکی به یاد او بودن در ھنگام عبادت  برتر 

  و معصيت که مانع از ارتکاب حرام ميشود.   اد خدا به ھنگام گناهو از آن برتر ی

   ١٢٠صفحه  ٢اخ�ق فلسفی جلد  

امام علی (ع) : موعد و زمان فرا رسيدن مرگ در انتظار و در کمين ھر فردی است زیرا ھيچ کس نيست جز اینکه 
د و یا دیوار بر سرش فرو ریزد و یا درنده ای به ھمراه او از طرف خداوند نگھبانھایيست که او را از اینکه در چاه بيفت

  به او آسيب رساند نگه ميدارند و چون موعد مرگش فرا رسد او را در مقابل آن رھایش سازند.

صفحه      ٢٢۶تحف العقول 

امام علی (ع) : ای مردم بقا پس از مرگ است حق این است که ما وارث پيش از خودیم و وارثانی پس از خود 
صل که رفت فرع ھم می رود ای مردم شما منزل  داریم ھمانا ما شاخه ھای بنھایی ھستيم که در گذشتند ا

ص�ح نمائيد.   آخرت خود را با بھره گرفتن از منزلی که از آن می کوچيد یعنی دنيا ا



  

صفحه      ٢٢٢تحف العقول 

امام علی (ع) : در سفارشات خود به کميل فرمودند : ای کميل آرام باش و خود را ميان مردم شھره مساز خود 
را پنھان دار تا یادت نکنند ای کميل علم الھی را یاد گير تا فھميده باشی ھمانا بر تو ھيچ باکی نيست وقتی خدا 

  را بشناسند. دینش را به تو فھمانيد که نه مردم را بشناسی نه مردم تو

صفحه      ٢١٩تحف العقول 

امام علی (ع) : خوار و زبون شدن در طاعت و بندگی خدا بھتر است از عزت و ریاست در معصيت و نافرمانی 
صفحه    خداوند.    ٢١٨تحف العقول 

ا ھم امام علی (ع) : از حقيقت ایمان آنست که بنده خدا راستگوئی را شيوه خود سازد تا اینکه از دروغ در آنج
  که سود فراوان برای او دارد نفرت کند.

صفحه      ٢١٨تحف العقول 

صبغ بن نباته گوید امام (ع) می فرمود : من به شما حدیثی باز گویم که سزاوار است ھر  امام علی (ع) : ا
جز آنکه مسلمانی آن را حفظ کند سپس رو به ما کرد و فرمود : خداوند ھيچ بنده مومنی را در این دنيا کيفر نکند 

برای او بھتر و آبرومند تر است از اینکه در قيامت به کيفر او باز گردد و آبرویش بریزد سپس فرمود : گاھی خدا 
: ھر  ٣٠بنده مومنی را ب� دھد در تنش یا مالش یا فرزندش و یا اھل اش و این آیه را خواند سوره شوری آیه 

صل عمل خود شماست و خد اوند از بسياری از آن ھم در می گذرد. و تا سه بار مصيبتی که به شما رسد حا
صفحه     دستش را به ھم چسبانيد و ميفرمود : از بسياری ھم می گذرد و عفو ميکند.    ٢١٣تحف العقول 

امام علی (ع) : راستی مومن چون بنگرد عبرت گيرد و چون سکوت کند بيندیشد و چون سخن کند یاد خدا را 
صبر نماید نيت خير بسيار دارد و به برخی از اعمال  زنده کند و چون توانمند شود شکر کند و چون در سختی افتد 

صفحه     خير که از دستش رفته افسوس می خورد که چرا انجام نداده .    ٢١١تحف العقول 

امام علی (ع) : منافق چون بنگرد سرگرم است و چون لب بندد در غفلت است و چون سخنی گوید ھرزه در آید 
ضا است و  چون توانگر گردد متکبر و سرکش شود و چون به سختی افتد بی تابی و زبونی کند زود خشم و دیر ر

  قصد شر فراوان دارد و اگر کار بدی را نتواند کند افسوس ميخورد که چرا ف�ن کار بد را نکرده .

صفحه      ٢١٢تحف العقول 

. ٣. امانت پردازی ٢. راستگویی ١شناخته می شوند :  امام علی (ع) : برای دینداران نشانه ھایيست که به آن
. ٨. خوشرفتاری ٧. بذل احسان ۶. کم در آميختن با زنان ۵. ترحم بر فقراء ۴وفا به عھد و رفت و آمد با نيکان 

  پيروی از دانش و علم سودمند و آنچه باعث نزدیک شدن به خداست خوشا به حال ایشان و سرانجام خوبشان. 

صفحه تحف العقو     ٢١١ل 

وزن آن را زیاد ميکند و گفتار    امام علی (ع ) : زبان آدمی زاد ھمچون ترازوئی است که گفتار حکيمانه و الھی
  جاھ�نه و بيھوده و زشتی را کم می کند. 

صفحه      ٢٠۶تحف العقول 

یرا موسی رفت تا آتش برای امام علی (ع) : به آنچه درباره اش نا اميدی اميدوار تر باش از آنچه بدان اميد داری ز
خاندانش برگيرد خدا با او سخن گفت و پيغمبر برگشت ملکه سباء رفت به جنگ با سليمان مسلمان بازگشت 

  ساحران و جادوگران فرعون رفتند تا بر موسی غلبه کنند مومن بر گشتند. 

صفحه      ٢٠٧تحف العقول 

امام علی (ع) : ای مردم خردمند نيست کسی که دل گير شود از گفتار ناحقی که مردم درباره او ميزنند و فرزانه 
  نيست کسی که ستایش نادان را بر خود بپسندد. 

صفحه      ٢٠٧تحف العقول 



  

صفحه   امام علی (ع) : با دشمن دوستت دوست مشو تا به دوستت دشمنی کرده باشی .    ٢٠٣تحف العقول 

امام علی (ع) : ای مردم راستی خداوند را در ھر نعمتی که داده حقی است ھرکه آن را اداء کند افزونش سازد 
و ھرکه در برابر نعمتی که خدا به او داده کوتاھی کند خود را در خطر نابودی نعمت انداخته و عقوبت این عمل را 

ھراسان باشيد از ادای حق آن چنانچه درباره  ميبينی پس شما باید در ھنگام بخشش نعمت از جانب خداوند
صفحه   عقوبت گناھان خود ھراسانيد.    ٢٠۴تحف العقول 

. او کسی است که به مردم اجازه ١امام علی (ع) : آیا می خواھيد فقيه کامل را به شما معرفی کنيم : 
را از مکر خدا غافل نمی کند  . ھيچ کس٣. از رحمت خدا نا اميد نمی کند کسی را ٢نافرمانی خدا را نمی دھد. 

صفحه   . جز به قرآن و سنت رسول خدا (ص) به چيزی حکم نميکند.۴    ٢٠١تحف العقول 

امام علی (ع) : عبادت نمودن بدون فقاھت یادگيری مسائل و احکام شرعی خير و سودی ندارد و قرآن خواندن 
  بدون تدبر و درک و فھم معانی آن خيری ندارد. 

ص     ٢٠١فحه تحف العقول 

امام علی (ع) : ھمانا فقر و بی چيز ب�ئی است و بدتر از آن بيماری تن است و بدتر از آن بيماری دل و روح 
    است و ھمانا وسعت ثروت نعمتی است و برتر از آن تندرستی تن است و بھتر از آن تقوی دل و قلب است.

صفحه     ٢٠٠تحف العقول 

را از من حفظ کن و نگھدار ای مالک کاھش دارد مردانگی کسی که یقين او امام علی (ع) : ای مالک این سخن 
به آخرت سست است ھرکه سختی حال خود را فاش کند به خواری و ذلت تن داده و خود را زبون ساخته ھرکه 

    .راز خود را به دیگران گوید به ھ�کت رسيده است ھرکه به دو سو یعنی حق و باطل رو کند از ھر دو بازماند
صفحه     ١٩٩تحف العقول 

امام علی (ع) : شما در دنيا اندر مھلتی ھستيد که دنبالش مرگ است ولی به ھمراه شما آرزوئی است که 
سنگ راه کار آخر تست پس این مھلت را غنيمت شمارید و به سوی مرگ بشتابيد و آرزوھای طوVنی را کنار 

ص�ح آخرتتان بپردازید آیا خ�ص یافت? و راه فراری از آن   ی از مرگ است؟ و پناھی از آن ميتوانگذارید و به ا
صفحه      ھست؟ پس تا کی به غفلت و بی خبری از آن ميپردازید؟؟؟؟    ١٩٩تحف العقول 

امام علی (ع) : با دوستت آرام بيا و تمام اسرارت را به او مگو شاید روزی دشمن ات شود و با دشمن ات آرام 
صفحه      مکن شاید روزی دوستت شود و تو شرمنده اش شوی.بيا و از او بدگوئی     ١٩٨تحف العقول 

امام علی (ع) : ای مردم بدانيد بھترین شما و با ارزش ترین شما نزد خدا فرمانبرترین شما از دستورات اوست و 
آنان کوشاترین شما به طاعت و بندگی خدا فرمانبرترین شان از سنت و روش رسول خدا (ص) است و نيز 

ھستند که قرآن خدا را زنده می سازند پس بدانيد برای ھيچکدام از خلق نزد ما برتری و فضيلتی نيست جز به 
بندگی خدا و پيروی از دستورات رسول خدا (ص) و پيروی از دستورات قرآن ھمانا این کتاب خداست در نزد ما 

جز جاھل ونادان آن را نادیده نميگيرد و تائيد ھمه و فرمان پيغمبر (ص) خدا و روش و سنت او در ميان ما پس 
می خوانيد : (( ھمانا برترین شما در نزد خدا با تقوا ترین  ١۴سخنانی را که گفتم در قرآن سوره حجرات آیه 

می فرماید : بگو ای پيغمبر (ص) شما ای مردم اگر دوستدار خدا  ٣١شماست )) و نيز در سوره آل عمران آیه 
(( اطاعت کنيد خدا را و   ميفرماید ٣٢کنيد از من که فرستاده اویم و نيز در آل عمران آیه ھستيد پس پيروی 

  اطاعت کنيد رسول خدا را پس اگر رو گردانيد به راستی که خدا کافران را دوست ندارد )) 

صفحه      ١٨٠و  ١٧٩تحف العقول 

ی محمد دنيا خانه ب�ء و فناء است و آخرت خانه امام علی (ع) : در نامه خود به محمد ابن ابی بکر فرمود : بدان ا
بقاء پس سزاوار است که بيارائی آنچه را باقی است به وسيله فانی اگر دو کار برایت پيش آمد یکی برای آخرت 

صفحه    و دیگری برای دنيا تو کار آخرت را ترجيح بده.    ١٧۵تحف العقول 

یی آن را داری که کار خير انجام دھی کوتاھی مکن و به ھر کار امام علی (ع) : ای محمد بن ابی بکر: اگر توانا
خيری راغب باش و اگر نتوانی که کار خيری کنی و موقعيت آن نباشد نيت آن را داشته باش زیرا خداوند به ھر 

بنده به مقدار نيتش پاداش می دھد پس ھرگاه تو دوست دار خير و خردمندان باشی اگر ھم کار خير نکنی 
صفحه     هللا چون کسی باشی که آن را انجام دھد .انشاء     ١٧۵تحف العقول 



  

امام علی (ع ): ای محمد بن ابی بکر : از خدا بترس و از مردم درباره عمل به احکام او بترس در یک موضوع دو 
صادر مکن تا کارت پریشان گردد و از حق بلغزی برای مردم که بر آنھا حکمفرمایی ميکنی آنچه را  بخواه که حکم 

برای خانواده ات ميخواھی و برای آنھا ناپسند شمار آنچه را که برای خود و خانواده ات نمی پسندی درباره عمل 
به دستورات خدا و اجرای حدود الھی از سرزنش ھيچ کس مترس و خود را استوار بدار مردم را امر به معروف و 

صبر کن که این امر نشانه اراده محکم و قوی برای نھی از منکر کن و به آنچه از سختی ھا به تو می رس د 
صفحه     دینداری است.    ١٧۶تحف العقول 

امام علی (ع) : ای محمد ابن ابی بکر: اگر برای یک ساعت از روز ھم باشد که توانی پروردگارت را به خاطر 
ضایت یکی از خلقش از خود خشمناک نسازی ھمان کار را کن زیرا خدا مانند دیگرا ن نيست و کسی و چيزی به ر

صفحه      جای او نتوانند بود .    ١٧۴تحف العقول 

صحيح بودن نمازت بسيار دقت کن زیرا تو پيشنمازی و پيشنمازی  امام علی (ع) : ای محمد ابن ابی بکر : در 
از ثواب  نباشد که برای مردمی نماز بخواند و در نمازشان تقصيری باشد جز آنکه گناه ھمه ایشان بر او است و

صفحه      آنھا کم نشود.    ١٧۴تحف العقول 

صحيح باشد زیرا وضو تماميت نماز  امام علی (ع) : ای محمد ابن ابی بکر درباره وضویت متوجه باش که شاداب و 
صحيح  است و نماز ندارد کسی که وضو ندارد بدانکه ھر کارت به دنبال نماز ھست و نمازت در گرو وضوی 

صفحه تحف الع     است.    ١٧۴قول 

بر تو باد به م�زمت تقوی و پرھيز کردن از معصيت خدا در ایستادن و    امام علی (ع) :ای محمد ابن ابی بکر :
نشستن و نھان و آشکارت و چون ميان مردم قضاوت کنی فروتن باش و خوشرفتار و با چھره گشاده و ھمه را به 

صاحبان ثروت طمع ب ه طرفداری تو از خودشان نکنند و ناتوانان از عدالت تو نا اميد یک چشم نگاه کن تا بزرگان و 
صفحه   گردند.   ١٧٢تحف العقول 

امام علی (ع) : بدانيد ای بندگان خدا که پرھيزکاران که از معاصی و نافرمانی خدا پرھيز نمودند خير دنيا و آخرت 
غذاھا ميل نمودند و در آخرت در بھترین قصور و را بردند یعنی در دنيا در بھترین منازل زندگی کردند و از بھترین 

صيبی دارند و از آخرت بھره ای ندارند.      منازل ساکن شوند ولی کسانی که نافرمانی خدا را کردند فقط از دنيا ن
صفحه     ١٧٣تحف العقول 

خاندانش و اھل امام علی (ع) : ای بندگان خدا اگر شما تقوا خدا پيشه کنيد و حق پيغمبر (ص) خود را درباره 
بيتش حفظ کنيد خدا را به بھترین وجھی عبادت کردید و او را به وجه احسن یاد نموده اید و به بھترین وجه شکر 

صدقه بيشتری بدھند زیرا شما  کرده اید و اگرچه مخالفان شما نماز طوVنی تری بخوانند و روزه بيشتری بگيرند و 
(ص) وفادار ترید و برای امام و ولی امر از خاندان رسول خدا (ص) خير  به خدا و دین حق او یعنی وVیت آل محمد

صفحه      خواه ترید.    ١٧٣تحف العقول 

امام علی (ع) : ای کميل بفھم و بدان که رخصتی در نپرداختن امانت ھيچ کس نيست ھرکه از ما اجازه ای در 
ست به خدا سوگند رسول خدا (ص) ساعتی پيش این باره روایت کند بيھوده گفته و گناه کرده و سزایش دوزخ ا

از مرگش سه مرتبه به من فرمود : ای ابا لحسن امانت را به نيکو کار و تبه کار برگردان بيش باشد یا کم حتی 
صفحه           اگر یک نخ یا سوزن باشد .    ١۶٩تحف العقول 

صدقه دھی بلکه مقام این امام علی (ع) : ای کميل مقام و شان به این نيست که نماز بخوانی  و روزه بگيری و 
است که نماز را با دلی پاک و عملی خداپسند و با فھم و معرفت بخوانی و بنگر که در کجا نماز می خوانی و بر 

صفحه       روی چه می خوانی اگر از راه ح�ل نباشد نمازت مقبول نيست.    ١۶٩تحف العقول 

فرموده : یاد خدا را در کارھایشان  ١٩که خدای متعال سوره حشر آیه  امام علی (ع) : ای کميل از آنھا مباش
فراموش کردند و خدا ھم آنھا را به خودشان واگذاشت و فراموششان کرد و آنان در فسق و گناه فرو شده و 

صفحه         فاسق گشتند.    ١۶٩تحف العقول 

بگو (( V حول و V قوه اV با� العلی العظيم ))  امام علی (ع) : ای کميل اگر سختی و فشار بر تو روی آورد زیاد
تا بر طرف گردد و اگر نعمتی از جانب خدا به تو رسيد زیاد بگو (( الحمدو� )) تا افزون گردد و چون روزیت دیر 

صفحه     رسيد زیاد بگو (( استغفرهللا ربی و اتوب اليه )) تا وسعت یابی .    ١۶٨تحف العقول 

ای کميل در امری که خدا واجب نموده اجازه ترک و رخصت نيست و در امر نافله و مستحب امام علی (ع) : 
صفحه     سختگيری نيست.    ١۶٨تحف العقول 



  

امام علی (ع) : ای کميل به وسيله وVیت ما خود را نجات بخش از اینکه شيطان در مال و فرزندت شریک 
صفحه     شود.    ١۶٨تحف العقول 

امام علی (ع) : ای کميل بد نيست که مشکل خود را به برادرت بگویی اما برادرت کيست ؟ آنکه در سختی تو را 
    وا نگذارد و در مجرمی از تو کناره نگيرد و قبل از آنکه بگویی نيازت را بر طرف کند و تو را در کارت تنھا رھا نکند.

صفحه     ١۶٧تحف العقول 

بی نوایی و تنگدستی خو را به مردم نشان مده و برای رضای خدا با عزت نفس و پرده امام علی (ع) : ای کميل 
صل کند.  صبر کن تا خدا فرجی حا   پوشی به آن 

صفحه      ١۶٧تحف العقول 

مبادا آنھا را احترام امام علی (ع) : ای کميل درب خانه ستمکاران را مکوب تا با آنھا در آميزی و ھمکار شوی 
ضر  کنی و در مجالس آنھا شھادتی بدھی که خدا را برتو خشمگين نماید پس اگر ناچاری در مجلس آنان حا

شوی پيوسته در ذکر خدا باش و به او توکل کن و از شرشان پناه بر خدا بر و سر بزیر باش و از دل کردارشان را 
تحف      یرا به این وسيله یاری شوی و از شرشان محفوظ بمانی .بد شمار و بلند سبحان هللا بگو تا بشنوند ز

صفحه     ١۶٧العقول 

امام علی (ع) : ای کميل از زبان آنچه در دل است می تراود و دل را خوراک درست ميکند پس ببين دل و تنت از 
ه و خدا از تو قبول چه تغذیه ميکنند که اگر ح�ل نباشد با زبانی شيطانی و حرام خدا را تسبيح و شکر نمود

صفحه     نکند.    ١۶٩تحف العقول 

امام علی (ع) : ای کميل راستش گناھانت بيش از کارھای خوب تست و غفلتت از یاد خدا بيش از ذکر توست و 
نعمت و پاداش خدا بر تو بيش از کردار توست و تو پيوسته در نعمت و عافيت از جانب خدایی پس نباید در ھيچ 

صفحه     تسبيح و شکرش بر کنار باشی. حال از حمد و    ١۶٨تحف العقول 

امام علی (ع) : ای کميل برکت در مال کسی است که خمس و زکات مالش را بپردازد و با مالش مومنان را یاری 
صله رحم با نيکان نماید.   کند و 

صفحه      ١۶۶تحف العقول 

صدقه نزد خدا امام علی (ع) : ای کميل فقير و سائل را رد مکن گرچه با ن يمی از دانه انگور یا خرما باشد زیرا 
صفحه     بزرگ شود.    ١۶۶تحف العقول 

امام علی (ع) : ای کميل به خویشاوندان و آشنآیان مومنت که فقيرند بيشتر از دیگران بده و با آنھا مھربانتر باش 
صدقه بده.    و به ایشان بيشتر توجه کن و به ھمه مستمندان 

ص     ١۶۶فحه تحف العقول 

امام علی (ع) : ای کميل شکمت را از خوراک پر مکن و جائی ھم در آن برای آب بگذار و ميدانی ھم به ھوا بده 
و تا ھنوز اشتھا داری دست از خوراک بکش که اگر چنين کنی خوراک بر تو گوارا گردد راستی تندرستی و 

صفحه      س�متی با کم خوردن و آشاميدن است.    ١۶۶تحف العقول 

امام علی (ع) : ای کميل چون از خوردن دست کشيدی حمد خدا را بگو بر آنچه به تو روزی داده و به آواز بلند 
صفحه      حمدش کن تا دیگری ھم با شنيدن حمد تو حمد خدا گوید و اجر تو بيشتر گردد.    ١۶۶تحف العقول 

ک شتاب و عجله مکن تا ھمراھت ھم امام علی (ع) :ای کميل اگر با کسی ھم خوراک گشتی در سر خورا
صفحه                              سير شود و از غذا بھره مند گردد.    ١۶۶تحف العقول 

امام علی (ع) : ای کميل ھم خوراک دعوت کن و از این کار دریغ مورز زیرا ھرگز تو به کسی روزی ندھی و خدا با 
تحف     خوش خلق باش و به او بدگمان مشو و برایش جا باز کن.این کار ثواب شآیان به تو دھد پس با مھمانت 

صفحه     ١۶۶العقول 

امام علی (ع) : ای کميل چون خواھی خوراک بخوری نام خدا را ببر و بسم هللا الرحمن الرحيم بگو زیرا با نام خدا 
صفحه     ١۶۵دردی به تو زیان نرساند و در آنست درمان ھر بدی. تحف العقول 



  

(ع) : ای کميل دانش نيست جز آنکه منش افتتحاح کنم و رازی نيست جز آنکه امام قائم آن را به پآیان امام علی 
صفحه        رساند پس جز از ما خاندان رسول هللا (ص) طلب علم مکن تا آنکه از ما خاندان باشی. تحف العقول 

١۶۵   

او مرا پرورش داد و من مومنان را پرورش دھم  امام علی (ع) : راستی که رسول خدا (ص) را خداوند پرورش داد و
  و آداب خود را برای گراميان به ارث گذارم. 

صفحه      ١۶۵تحف العقول 

صاحبان فضيلتند گفتارشان درست و پوشش آنھا ميانه        امام علی (ع) : راستی پرھيزکاران در دنيا ھمان 
کنند در   اند گوش خود را وقف شنيدن دانش سودمندروی است از آنچه خدای متعال حرام کرده دیده بر گرفته 

ضی باشند به مانند حال خوشی پروردگار در چشم ایشان بزرگ است و  حال گرفتاری و ب� به قضای الھی را
ھرچه دیگر در چشمشان خوار . با بھشت چنانند که گویا آنرا دیده اند و گویا در نعمتش اند و با جھنم چنانند که 

  و عذابش را بخوبی چشيده اند.  هگویا آنرا دید

صفحه     ١۵۴تحف العقول 

امام علی (ع) : پرھيزکاران دل غمين و بی آزارند Vغر اندام و کم نياز و پارسایند دنيا آنھا را خواست و آنان دنيا را 
تدبر و فھم و آنرا نخواستند و به دنبالشان دوید و آنان او را درمانده ساختند ایشان قرآن را بخوانند با آرامی و با 

دواء درد خود سازند چون به آیه بھشت و وعده ثواب الھی رسند جانشان از شوق نزدیک است که بر آید و چون 
  جھنم در جلو چشمان آنھاست و از آن به خدا پناه برند.   به آیات و عذاب و جھنم بر خورند گویا آتش و شھيق

صفحه     ١۵۵تحف العقول 

رھيزگار ھرگاه از جانب کسی ستوده شود می ھراسد و گوید من از دیگری به خودم امام علی (ع) : شخص پ
داناترم و پرورگارم به من داناتر است از خود من پروردگارا را مرا به آنچه ایشان درباره من می گویند و در من 

صفحه     نيست عذاب مکن و مرا از آنچه ميپندارند بھتر ساز.    ١۵۵تحف العقول 

(ع) : از نشانه ھای دیگر متقين و پرھيزکاران این است که ایشان در دینداری نيرومندند و به یادگيری  امام علی
دانش دینی و الھی حریص اند دین را خوب فھميده و دانسته بردبارند به دنبال کسب روزی ح�لند و حساب کار 

ھر کار خيری پيش آید انجام دھند ولی باز خود را دارند در راه حق سر زنده و چاVکند و ھنگام شھوت پارسایند 
ھم ترسانند گواھی حق را از دشمنان ھم دریغ نورزند کار خير را برای خودنمایی نکنند و از شرم ھم ترکش 

صفحه      نکنند به خير او اميد است و از شرش آسودگی و پناه است.    ١۵۶تحف العقول 

تارش نرم و آرام است در سختيھا با وقار است ودر نا گواریھا امام علی (ع) : شخص پرھيزکار دشنام ندھد و گف
شکيبا بر دشمن اش ھم خ�ف حق را روا نداند، به خاطر دوست گناھکار نشود آنچه را که حق اش نيست ادعا 
صرف نظر نکند نام بد بر کسی منھد به کسی تجاوز نکند ھمسایه آزاری مکند به سوی حق  نکند و از حق خود 

صدایش بلند نشود و آواز بر نياورد.شتابان اس صفحه     ت و از زشتيھا دوری کند اگر بخندد     ١۵٧تحف العقول 

صاحبش بر گرداند و امر معروف و نھی از منکر ميکند بخل او  امام علی (ع) : شخص پرھيزکار امانت را سالم به 
صبر ميکند تا خدا برایش انتقام را مغلوب نسازد سکوت کند که از لغزش سالم بماند اگر کسی به او ظلم ک ند 

گيرد خودش را در رنج انداز تا مردم از او در آسایش باشند از ھر که دوری گزیند برای بغض و کينه نيست بلکه 
ضای پروردگار است ھرکه به او ستم  برای پاک نگه داشتن خویش است و نزدیکيش به ھرکه نرمش و رحمت و ر

تحف    و چيزی دریغ کرده و محتاج او گشته او به آنکس عطا و بخشش کند.کرده از او درگذرد و ھرکس از ا
صفحه     ١۵٧العقول 

در ميان مردم پرشور و نشاط در انجام  -٢در تنھایی کسل است  -١امام علی (ع) : ریاکار چھار نشانه دارد :  
    تمجيدی از عمل او نشود از کارش بکاھد.ھرگاه  -۴            چون از او تعریف کنند بيشتر کار کند -٣عمل است 

صایح    ١٨٧صفحه    ن

امام علی (ع) : روزی حضرت به درب مغازه خياط خيانتکاری که در کارش کم کاری می نمود رسيدند و فرمودند : 
(ص) زنان داغدار به سوگت بنشينند نخھا را محکم و کوکھا را ظریف تر و نزدیک تر قرار بده زیرا من از رسول خدا 

شنيدم که فرمود : روز قيامت دوزنده خائن می آید با پيراھن و ردائی از آنچه دوخته و خيانت کرده و بپرھيز از تکه 
صاحب جامه سزاوارتر است به آنھا مبادا از آنھا جامه و پوشش برای خود تھيه کنی که عقوبت و  پارچه ھا زیرا 

  کيفر دارد. 



  

   ٩۶صفحه  ١مجموعه ورام جلد 

صدای قرائت نماز شب یکی از خوارج را می شنيد فرمود : خوابی امام   علی (ع) : در جنگ نھروان در حالی که 
که ھمراه با یقين و معرفت نسبت به امام باشد بھتر است از نمازی که در حال شک و بی معرفتی نسبت به 

   ۵۵صفحه  ١مجموعه ورام جلد       امام .

عملی که خوشی و دوام آن ناپایدار و گذراست اما پيامد و  -١دو نوع کار : امام علی (ع) : چه فرق است ميان 
    رنج آن باقی و ماندگار است و عملی که زحمت و سختی آن از بين می رود و مزد و پاداش آن جاودان است.

   ۴٩صفحه  ١مجموعه ورام جلد 

رسول خدا (ص) به ما رسيده که سنتی که در عمل واجب از جانب  -١امام علی (ع) : سنت دو نوع است : 
قنوت در رکعات دوم ھر نماز واجب ) اما دیگر سنتی است که   عمل به آن ھدایت و ترکش گمراھی است مثل (

مثل ( نماز شب یا   در اعمال غير واجب و مستحب بر ما رسيده که عمل به آن فضيلت است و ترک آن غير گناه
  غسل جمعه )

صول کافی جلد     ٩٠صفحه  ١ا

امام علی (ع) : شيعيان ما کسانی باشند که برای وVیت ما به یکدیگر بخشش کنند و در راه دوستی ما به 
یکدیگر دوستی نمایند و برای زنده کردن امر و گفتار ما به دیدار ھم بروند اگر خشم کنند ستم نکنند و چون 

صفا دارند.راضی شوند اسراف نورزند سبب برکت ھمسایگانند و با معاشرین خود سل صفحه  ٣کافی جلد    ح و 
٣٣٣   

امام علی (ع) : بھوش باش ای شنونده و از خواب غفلت بيدار شو و از شتاب خود کم کن و در آنچه از زبان 
پيامبر (ص) به تو رسيد اندیشه کن که ناچار به انجام آن می باشی و راه گریزی برای عمل نکردن آن بر تو وجود 

نمود ھای پيامبر (ص) را به کار نمی بندد و به جانب دیگری تمایل دارد مخالفت کن و او را ندارد و با کسی که رھ
   ١۵٢نھج الب�غه خطبه     با آنچه برای خود پسندیده رھا کن.

امام علی (ع) : ای مردم بدانيد کمال دین در طلب علم الھی و معنوی و عمل بدان است بدانيد که طلب علم 
مال Vزم تر است؟ زیرا مال از جانب خدا برای شما قسمت و تضمين گشته ولی علم نزد  دینی بر شما از طلب

   ٣۵صفحه  ١کافی جلد   اھلش نگه داشته و شما مامورید که آن را از اھلش طلب کنيد پس به دنبال آن باشيد.

مساله امام علی (ع) : شخصی خدمت علی (ع) عرض کرد چھار مسئله دارم فرمود : بپرس اگرچه چھل 
باشد.گفت : واجب چيست و واجب تر کدام است؟ نزدیک چيست و نزدیک تر کدام است؟ شگفت چيست و 

شگفت تر کدام است؟ مشکل چيست و مشکل تر کدام است؟ موV علی (ع) فرمودند: واجب اطاعت خداست و 
مت است و نزدیک تر مرگ واجب تر ترک گناه است ( چون با آلودگی به گناه عبادت مورد قبول نيست) نزدیک قيا

صایح     عجيب دنياست و عجيب تر ع�قه به آن مشکل قبر است و مشکل تر بی توشه رفتن در قبر. کتاب ن
   ١٠٨حدیث  ١٨۵صفحه 

امام علی (ع) : از حضرت علی (ع) سوال شد حقيقت علم و دانش معنوی و آخرتی چيست؟ فرمود این است  
عبادتش کنی به قدر طاقتی که از آتش جھنم داری گناه کن به اندازه ای که در که به قدر احتياج که به خدا داری 

صفحه      آخرت می خواھی بمانی از دنيا برایش توشه تھيه نمائی. صایح     ١٨۴ن

صيحتی بفرمائيد : فرمودند : به خودت وعده طول عمر مده  امام علی (ع) : شخصی به امام (ع) عرض کرد مرا ن
  به فقر و تنگدستی مکن.  و خویشتن را تلقين

صفحه     ٢١٠تحف العقول 

امام علی (ع) : در سفارش خود به فرزندش امام حسن (ع) فرمودند : پسر جان ھرگاه سختی ای به تو روی 
آورد با بعضی از دوستان مومن و مورد اطمينان درباره اش مذاکره کن و آن مشکل را با ایشان در ميان بگذار زیرا 

یا از دیگران برای مشکل تو طلب  -٢یا به عھده ميگيرند و کمک ات ميکنند  -١ر نتيجه را دارد : یکی از این چھا
صفحه      یا برایت دعا ميکنند و مستجاب ميشود. -۴یا در مشورت راھنمائی ات ميکنند  -٣یاری می کنند  صایح  ن

١٨۵   

رھای آسمان را بسته و قطره ای باران به امام علی (ع) : از روزی که وVیت ما آل محمد (ص) غصب گشته خدا د
معنای واقعی نباریده اگر قائم ما قيام کند آسمان بارانش را ببارد زمين گياھانش را برویاند کينه از دلھا بر خيزد 



صلح کنند و چنان امن و آرامش در جھان برقرار گردد که اگر زنی تنھا از عراق به شام رود و بر  درندگان و حيوانات 
صفحه    سرش طبقی از جواھرات باشد ھيچ کسی به او آسيب نرساند.روی  صایح     ٣٩١ن

امام علی (ع) : دردی دردناکتر از گناه برای دل نيست و ترسی سخت تراز قبر نيست و عبرتی برای اندیشيدن و 
  اندرز گرفتن باVتر از یاد آوری مرگ نيست.

صول کافی جلد     ٣۵٧صفحه  ٣ا

اعمال رسوا کننده و خطا انجام داده ای خنده دندان نما مکن وای کسی که گناھانی کرده  امام علی (ع) : تو که
صول کافی جلد      ای و استغفار نمی کنی از ب�ی شبگير و پيش آمد ناگھانی نباید آسوده باشی. صفحه  ٣ا

٣٧٨   

يگانگان خود را می آرائيد که امام علی (ع) : برای م�قات برادر مومن خود را بيارائيد چنانچه برای م�قات ب
صفحه  صایح    ٣٧۵ميخواھيد شما را به بھترین قيافه ببينند. ن

در عيان و    امام علی (ع) : از امام علی (ع) سوال شد مروت چيست ؟ فرمود کاری در خفا و خلوت نکنی که
  حضور مردم از انجام آن شرمنده باشی.

صفحه     ٢٢۵تحف العقول 

خيری یافتيد یا به شما پيشنھاد شد اگر توانایی دارید حتما آن را انجام دھيد چون  امام علی (ع) : چون کار
     اعمال خير مرگ ناگھانی و بد را که ھر لحظه ممکن به سبب اعمال زشت انسان به او برسد از او دفع ميکند.

صفحه  صایح     ٣٨٠ن

ر جانم عافيت ده جزء است نه جزء آن امام علی (ع) :در سفارش خود به فرزندش امام حسين (ع) فرمودند :پس
صفحه      در خاموشی است جز به ذکر خدا و یکی ھم در ترک ھم نشينی نابخردان .   ١۴۵تحف العقول 

امام علی (ع) :خداوند به حضرت موسی وحی فرمود :ای موسی سفارش مرا در مورد چھار چيز بخاطر بسپار 
.تا ندانی گنج ھای خزائنم تمام شده غم روزی ٢ناه دیگری مپرداز .تانفھميدی که گناھانت را آمرزیده ام به گ١:

.تا مرده شيطان را نبينی از مکرش ۴.تانبينی ملک و پادشاھی من از دست رفته به دیگری اميد مبند ٣مخور 
صفحه     ایمن مباش. صایح    ١٨٣ن

امام علی (ع) : از آنھا مباش که عمل خيری نکرده اند و اميد به آخرت دارند مردم را از کاری نھی ميکنند و خود 
در آن اندرند خوبان را دوست دارند ولی کارشان را نميکنند آرزوی آمرزش دارند و به نافرمانی مشغولند گناه اندک 

. طاعت و عبادت خویش را افزون شمارند و ھمان را از دیگری  دیگری را زیاد ميشمارند و گناه بسيار خود را اندک
اندک. از با Vدست خود به خدا پناه ميبرد ولی خود به زیر دستش جفا کند مرشد و ھدایت کننده دیگران است و 

  خودش رو به گمراھی ميرود.

صفحه     ١۵٢تحف العقول 

امام علی (ع) : ای کميل راستی این دلھا به مشابه ظرفھایند و بھتر ینشان آنست که نگھدارنده تر باشد پس 
. دانشجوی راه نجات که ٢. دانشمند ربانی ١            ھرچه به تو ميگویم خوب حفظ کن مردم سه دسته اند :

ی بوزد به آنجا ميرود زیرا در پرتو دانش . خاشاک که باد به ھر سمت٣به دنبال علوم الھی و آخرتی می رود 
تا راه به جائی برد و تکيه به رکن محکمی ھمچون امام معصوم (ع) از آل محمد (ص) ندارد   معنوی تربيت نگشته

صفحه      تا نجات یابد.    ١۶٣تحف العقول 

ده رغبت داشته باشيد زیرا امام علی (ع) : ای بندگان خدا در آنچه خدا به متقين و پرھيزکاران در قرآن وعده دا
وعده خدا راست ترین وعده ھاست و ھر آنچه را که او وعده داده چنان است که تحقق یافته ای بندگان خدا به 

رھبری رسول خدا (ص) رھجو باشيد که آن بھترین رھبری است و به روش و سنت آن جناب کار کنيد که 
ی تبارک و تعالی را بياموزید که رساترین پند و بھترین ک�م شرافتمند ترین سنت ھاست ای بندگان خدا قرآن خدا

تحف      است و فھم و تفسير آن را از ما آل محمد (ص) بجوئيد که در آن بھار دلھا و شفای ھر ناراحتی است.
  العقول خطبه دیباج



  

ار ما آل محمد امام علی (ع) : ای بندگان خدا در درستی احکام دین و سنت رسول خدا (ص) و دستورات و گفت
(ص) تردید نکنيد تا مبادا به شک بيفتيد و در باره آنھا شک نکنيد که کافر شوید و در آخرت از پشيمانھا 

  تحف العقول خطبه دیباج       ميگردید.

امام علی (ع) : ای بندگان خدا بدانيد دانا و عالمی که بر علمش عمل نکند ھمچون نادان سرگردانی است که از 
ل خارج نشده بلکه حجت بر او بزرگتر و نزد خدا سرزنش اش بيشتر است و افسوس و دریغ بر این بيھوشی جھ

  تحف العقول خطبه دیباج  دانای دست از دانش خود کشيده با دوام تر است از نادان سرگردان از دانش.

ست به تن و بدانيد امام علی (ع) : ای بندگان خدا از خدا یقين بخواھيد که یقين نسبت به دین مانند سر ا
بھترین چيزی که به دل الھام شود یقين است و بھترین یقين انجام واجبات الھی و ترک محرمات و معاصی است 

  تحف العقول خطبه دیباج     .

امام علی (ع) : ای بندگان خدا بدانيد بھترین امور و کارھا آن است که بر پایه حق و آیات الھی استوار باشد و 
ر و کارھا چيزھای تازه بدست آورده و بدعت ھائی است که بر خ�ف حق و آیات الھی استوار باشد بدترین امو

زیرا ھر بدعتی و نوآوری که خ�ف قرآن و سنت رسول خدا (ص) باشد گمراھی است و بواسطه بدعتھاست که 
  تحف العقول خطبه دیباج    سنتھای سعادت بخش نابود ميشوند .

دگان خدا بدانيد اندک خودنمائی در عمل شرک است و اخ�ص در عمل یقين است بدانيد امام علی (ع) : ای بن
ضر کند و انجام عمل اھل باطل و  ھمنشينی و دوستی با اھل لغو و باطل قرآن را از یاد ببرد و شيطان را حا

ا به دوزخ گناھکاران و تقليد از حرکات آنان باعث خشم خدای رحمان است و خشم خدای رحمان ھم انسان ر
  تحف العقول خطبه دیباج      کشاند.

امام علی (ع) : ای بندگان خدا گفتگو و صحبت با زنان نامحرم ب�ء آورد و دل را منحرف سازد و به سمت گناه 
سوقش دھد و نظر بازی از آنان روشنی ایمان را ببرد و چشم اندازی و پلک زدن به آنھا دام شيطان است که 

  تحف العقول خطبه دیباج      پی دارد. آتشی افروزنده در

امام علی (ع) : ای بندگان خدا س�م را در جھان فاش سازید و جواب آن را بھتر بدھيد با بيوه زنان و یتيمان 
مھربان باشيد و ستم دیدگان و فقراء را یاری کنيد و به آنکه در راه خدا بدھکار شده مھلت دھيد و مھمان را 

وضو بسازید و نمازھای پنج گانه را در وقت مقررش بخوانيد که آنھا نزد خدای عزوجل گرامی بدارید و خوب 
  تحف العقول خطبه دیباج      مقامی عظيم دارند.

صاحبانش بپردازید دوستی و پيوند کنيد با آنکه از شما بریده و به آنکه  امام علی (ع) : ای بندگان خدا امانت را به 
يد و چون عھدی بستيد به آن وفا کنيد و ھرگاه قضاوت کردید عدالت نمائيد و ھرگاه از شما دریغ نموده احسان کن

و از ھمدیگر   به شما بد رفتاری شد عفو و گذشت کنيد و بر روی ھم اسم بد مگذارید با ھم شوخی بد نکنيد
  تحف العقول خطبه دیباج       غيبت نکنيد.

خدا با راستگویانست و از دروغ برکنار باشيد که از ایمان به دور  امام علی (ع) : ای بندگان خدا راست بگویيد زیرا
حق گو باشيد تا با حق شناخته شوید و   است و راستگو در لبه احترام و نجات است و دروغگو در پرتگاه ھ�کت

  تحف العقول خطبه دیباج      آن را به کار بندید تا از اھل آن باشيد.

من ندیدم چيزی مانند بھشت که جویای آن خوابست و بی خيال و نه چيزی امام علی (ع) : ای بندگان خدا 
مانند جھنم که گریزان از آنان به خواب است راستی ھرکه را حق و اھل آن سود ندھد باطل و اھل آن به زیانش 

  تحف العقول خطبه دیباج    کشند و ھرکه به راه ھدایت نرود در ض�لت و گمراھی بيفتد.

: بحث و جدل و ستيزه جوئی در مسائل دینی با افراد ستيزه جو یقين انسان را فاسد می امام علی (ع) 
  ١۴صفحه  ٢ميزان الحکمه جلد     سازد.

امام علی (ع) : ای مردم برای آن روز که زاد و توشه ذخيره ميکنند و اسرار آدميان فاش ميگردد ((پس از 
د و عمق آن ناپيدا و زیور آVت آن غل و زنجير آتشين و مرگ))عمل کنيد و از آتش بپرھيزید که حرارتش شدی

   ١٢٠نھج الب�غه خطبه     نوشيدنی آن زرد آب و چرک جوشان است.

امام علی (ع) : دست سخاوتمندی ندارد آن کس که از بخشش در راه خدا بخل می ورزد ! آن کس که خدا او را 
سفره مھمانی گستراند و فقراء را اطعام دھد و مالی بخشيد پس باید به خویشاوندان خود بخشش کند و 

رنجيده را بنوازد و مستمند را بھره مند سازد و قرض و امدار مستمند را بپردازد و بر مشک�تی که در این راه به او 
صبر کند.    ١۴٢نھج الب�غه خطبه     ميرسد 



  

و درستی راه و رسم را سراغ دارد امام علی (ع) : ای مردم آنکس که از برادرش اطمينان و استقامت در دین 
باید به گفته ھای مردم درباره او گوش نکند آگاه باشيد گاھی تيرانداز تير افکند و تيرھا به خطا می رود سخن نيز 

   ١۴١نھج الب�غه خطبه    چنين است درباره کسی چيزی ميگویند که واقعيت ندارد.

صله نيست پرسيده شد معنی آن چيست ؟ امام علی (ع) : آگاه باشيد که ميان حق و باطل ج ز چھار انگشت فا
امام (ع) انگشتان خود را ميان چشم و گوش گذاشت و فرمود یعنی چيزی که درباره کسی شنيدی باطل است 

   ١۴١نھج الب�غه خطبه    و تا وقتی که آن را با چشم نبينی قبول مکن.

د مگر آن که سنتی ترک گردد پس از بدعت ھا بپرھيزید امام علی (ع) : ھيچ بدعتی در احکام دین ایجاد نميشو
و با راه راست و جاده آشکار حق باشيد نيکوترین کارھا سنتی است که ساليانی بر آن گذشته و درستی آن 

   ١۴۵نھج الب�غه خطبه    ثابت شده باشد و بدترین کارھا آنچه که تازه پيدا شده و آینده آن روشن نيست.

ی مردم بدانيد شما ھيچگاه حق را نخواھيد شناخت جز آنکه ترک کننده آن را بشناسيد ! ھرگز امام علی (ع) : ا
به پيمان قرآن وفادار نخواھيد بود مگر آنکه پيمان شکنان آن را بشناسيد و ھرگز به قرآن چنگ نمی زنيد مگر آنکه 

   ١۴٧نھج الب�غه خطبه    رھا کننده آن را شناسایی کنيد.

(( حضرت مھدی عج )) که فتنه ھای آینده را دریابد با چراغی روشن   : بدانيد آن کس ازما خاندانامام علی (ع) 
گر در آن گام می نھد و بر ھمان سيره و روش پيامبرص و سایر امامان از آل محمد (ص) رفتار ميکند تا گره 

پراکنده و نابود سازد و حق جویان مشک�ت را باز کند و ملت ھای اسير را آزاد و جمعيت ھای گمراه و ستمگر را 
   ١۵٠نھج الب�غه خطبه    پراکنده را جمع کند.

امام علی (ع) : حضرت مھدی (عج) سالھای طوVنی در پنھانی از مردم به سر ميبرد آنچنان که اثر شناسان اثر 
ھم کوبيدن فتنه قدمش را نميشناسند گرچه در یافتن اثر و نشانه ھا ت�ش فراوان کنند سپس گروھی برای در

صيغل ميخورند دیده ھاشان با قرآن روشنایی گيرد و در گوش ھایشان  ھا آماده ميگردند و چونان شمشيرھا 
صبحگاھان و شامگاھان جامھای حکمت سر ميکشند.    ١۵٠نھج الب�غه خطبه     تفسير قرآن طنين افکند و در 

نندگان امور مردم و کارگزاران آگاه بندگانند از جانب امام علی (ع) : ھمانا ائمه (ع) از آل محمد (ص) تدبير ک
خداوند کسی به بھشت نميرود جز آنکه آنان را بشناسد و کسی در جھنم سر نگون نميگردد جز آنکه منکر آنان 

   ١۵٢نھج الب�غه خطبه   باشد و امامان معصوم ھم وی را نپذیرند.

داده شد و او با غاف�ن و بی خبران در راه ھ�کت خود قدم  امام علی (ع) : چند روز از طرف خدا به گمراه مھلت
می نھد و تمام روزھا را با گناھکاران سپری ميکند بی آنکه از راھی برود تا به حق برسد و یا پيشوائی برگزیند 

رد پس به که راھنمای او باشد تا آن زمان که خداوند کيفر گناھان را مينماید و آنان را از پرده غفلت بيرون می آو
استقبال چيزی ميروند که به آن پشت کرده بودند و از آنچه رو به سمتش ميرفتند ھيچ سودی عایدشان نميشود 

   ١۵٣نھج الب�غه خطبه          من خودم و شما را از این گونه غفلت زدگی ميترسانم.

آنست و ھمانگونه که به امام علی (ع) : پس بھوش باش ای شنونده و به یاد قبر باش که گذرگاھت به سوی 
دیگران پاداش و جزا دادند به تو ھم ميدھند و ھر آنچه در دنيا بکاری پس از مرگ درو ميکنی و آنچه از اعمال که 

امروز پيش ميفرستی فردا بر آن وارد ميشوی پس برای خود در سرای آخرت جائی آماده کن و چيزی پيش 
   ١۵٣غه خطبه نھج الب�    فرست ای شنونده ھشدار! ھشدار!

امام علی (ع) : ھمانا حيوانات اھلی در ت�ش اند که شکمشان را پرکنند و درندگان در پی تجاوز و دریدن 
دیگرانند و زنان بی ایمان تمام ت�ششان در زینت و آرایش خود و فساد انگيزی است اما مومنان ت�ششان را 

ص�ح امور آخرت خود قرار داده اند و از آینده خوی    ١۵٣نھج الب�غه خطبه    ش ترسناکند.ا

امام علی (ع) : ای مردم ما اھل بيت پيامبر (ص) چونان پيراھن تن او و یاران راستين او و خزانه داران علوم و 
معارف و حييم و درھای ورود به آن معارف ما ھستيم که جز از در ھيچ کس به خانه ھا وارد نخواھد شد و 

دزد ناميده ميشود. ای مردم درباره اھل بيت پيغمبر (ص) آیات کریمه قرآن نازل گشت  ھرکس از غير در وارد شود
آنان گنجينه ھای علوم خداوند رحمانند اگر سخن گویند راست گویند و اگر سکوت کنند بر آنان کسی پيشی 

   ١۵۴نھج الب�غه خطبه    نتواند یافت.

صاحب آن تغ ذیه ميکند و رشد می یابد ھمچون ھر گياھی که از آب بی امام علی (ع) : آگاه باشيد ھر عملی از 
نياز نيست و آب ھا نيز گوناگون ميباشد پس ھر درختی که آبياریش به اندازه و نيکو و پاکيزه باشد ميوه اش نيکو 

و شيرین است و آنچه آبياریش ناپاک باشد درختش عيب دار و ميوه اش تلخ و ھمچنين است علمی که از ما 
   ١۵۴نھج الب�غه خطبه    رچشمه ميگيرد و علمی که از ناحيه دشمنان و مخالفان ما ائمه (ع).خاندان س



امام علی (ع) : ای بندگان خدا از روزی بترسيد که اعمال و رفتار انسان وارسی ميشود روزی که پر از تشویش و 
ضطراب است که کودکان را پير می سازد بدانيد فردا به امروز  نزیک است و امروز با آنچه در آنست می گذرد تا ا

آنکه موعود مرگ فرا رسد و ھریک از شما در دل زمين به خانه مخصوص خود می رسد و در گودال قبر آرام 
   ١۵٧نھج الب�غه خطبه    ميگيرد وه که چه خانه تنھائی وه چه منزل وحشتناکی و سياه چال غربتی.

در وجود شما از جانب خداوند نگھبانھا و جاسوسانی بر شما گماشته اند و دیده امام علی (ع) : ای بندگان خدا 
بانھایی از پيکرتان که اعمال شما را زیر نظر دارند و حافظان راستگوئی که تمام اعمال شما را حفظ ميکنند و 

ما را از آنھا شماره نفسھای شما را می شمارند نه تاریکی شب شما را از آنان می پوشاند و نه دری محکم ش
   ١۵٧نھج الب�غه خطبه     پنھان می سازد.

امام علی (ع) : ھمانا برای ھر مر مسلمان سه ھمنشين در زندگی ميباشد ھمنشين اول به او ميگوید من در 
دنيا و پس از مرگ ھمراه تو ھستم و آن عمل وی ميباشد و ھمنشين دوم گوید من با تو ھستم تا وقتی که جان 

مال اوست که آنگاه که بميرد به وراث می رسد و سومی ميگوید من با تو تا لب گور ھستم و آنگاه دھی و این 
   ٧٧صفحه  ٢معانی اVخبار جلد       رھایت می سازم و آن زن و فرزند او ميباشد.

يد در امام علی (ع) : ای مردم آگاه باشيد در علم و دانشی که به دیگران انتقال پيدا نکند خيری نيست بدان
قرائت قرآنی که تدبر و فھم در آن نباشد خيری نيست و در نماز و عبادتی که آگاھی و فھم مسائل و احکام دین 

   ۶۶صفحه  ٢معانی اVخبار جلد    در آن نباشد خيری نيست.

حکام امام علی (ع) : عترت پيامبر (ص) جایگاه اسرار خداوندی و پناھگاه فرمان الھی و مخزن علم خدا و مرجع ا
اس�می و نگھبان کتاب ھای آسمانی و کوھھای ھميشه استوار دین خدایند خدا به وسيله اھل بيت (ع) پشت 
ضطراب آن را از ميان برداشت کسی را با آل محمد (ص) نميتوان قياس کرد  خميده دین را راست نمود و لرزش و ا

پيوندد زیرا جانشين پيامبر (ص) حق آنھاست و وصيت شتاب کننده باید به آنان بازگردد و عقب مانده باید به آنان ب
   ٢نھج الب�غه خطبه      پيامبر (ص) نسبت به خ�فت مسلمين و ميراث وVیت پس از خودش به آنھا تعلق دارد.

امام علی (ع) : ای مردم خدای سبحان شما را بيھوده نيافریده و به حال خود وانگذاشته ميان شما تا بھشت یا 
صل ه اندکی جز رسيدن مرگ نيست زندگی کوتاھی که گذشتن لحظه ھا از آن ميکاھد و مرگ آنرا نابود دوزخ فا

ميکند پس از این خانه دنيا زاد و توشه ای برای خود برگيرید که فردای قيامت نگھبانتان باشد. نھج الب�غه خطبه 
۶۴   

مورد سنجش قرار گيرید و پيش از آنکه امام علی (ع) : ای بندگان خدا اعمال خود را بسنجيد قبل از آنکه 
حسابتان را برسند حساب خود را برسيد و پيش از آنکه راه گلویتان گرفته شود راحت نفس بکشيد و پيش از 

   ٩٠نھج الب�غه خطبه    آنکه با زور شما را وادار به اطاعت کنند فرمانبردار دستورات خدا باشيد.

ھمانا آنکس که خود را یاری نکند و پند دھنده و ھشدار دھنده خویش  امام علی (ع) : ای بندگان خدا بدانيد
نھج الب�غه     نباشد دیگری ھشدار دھنده و پند دھنده او نخواھد بود یعنی پند دیگران در او اثر نخواھد کرد.

   ٩٠خطبه 

يکند و او بر سرراه در امام علی (ع) : اگر خداوند ستمگر را چند روزی مھلت دھد از بازپرسی و عذاب او غفلت نم
   ٩٧نھج الب�غه خطبه    کمين گاه ستمگران است و گلوی آنھا را در دست گرفته تا از فرو رفتن در آب دریغ دارد.

امام علی (ع) : از راه و رسم و سيره پيامبر (ص) پيروی کنيد که بھترین راھنمای ھدایت است رفتارتان را روشن 
ھدایت کننده ترین روشھاست و قرآن را بياموزید که بھترین گفتارھاست و آن را و سنت آن جناب تطبيق دھيد که 

نھج          نيک بفھميد که بھار دلھاست و از نور معارف و تفسير آن شفا بخواھيد شفای سينه ھای بيمار است.
   ١١٠الب�غه خطبه 

ن عفيف پاکدامنی نيست که قدرت امام علی (ع) : پاداش شخص مجاھد شھيد در راه خدا بزرگتر از پاداش جوا
بر گناه و شھوت حرام دارد و خود را آلوده نميکند ھمانا شخص عفيف پاکدامن فرشته ای از فرشته ھای خداوند 

   ۴٧۴نھج الب�غه حکمت    است.

امام علی (ع) : روزگاری بر مردم خواھد آمد که از قرآن جز نشانی و از اس�م جز نامی باقی نخواھد ماند 
جدھای آنان در آن روزگار آبادان اما از ھدایت ویران است مسجد نشينان و سازندگان بناھای شکوھمند مس

مساجد بدترین مردم زمين ميباشند که کانون ھر فتنه و جایگاه ھرگونه خطاکاری اند ھرکس از فتنه برکنار است 
   ٣۶٩نھج الب�غه حکمت     نه ھا کشانند.او را به فتنه بازگردانند و ھرکس که از فتنه عقب مانده او را به فت



  

امام علی (ع) : ای بندگان خدا بدانيد تقوی (( یعنی اطاعت از دستورات خداوند و ترک نافرمانی او )) ھمچون 
صاحب خود را تا قلب بھشت ميرساند و بدانيد گناه  مرکب و وسيله سواری رامی است که بر آن سوار شوند و او 

صاحب خود را تا قعر دوزخ پائين ميبرد.و معصيت ھمچون مرکب                     چموش و سرکشی است که 
   ٢٠۵صفحه  ٢٢تفسير نمونه جلد 

امام علی (ع) : ھيچ کس نيست که از قبرستانی بگذرد مگر اینکه اھل آن گورستان فریاد ميزنند ای بی خبر اگر 
   ترس آب می شد و در روی این قبور می ریخت. آنچه ما ميدانيم را تو ميدانستی مسلما گوشتھای بدنت از

   ۴١۴صفحه  ١ارشاد القلوب جلد 

ارشاد القلوب    امام علی (ع) : ھرکس وارد قبرستان شود و در آن بخندد برای او گناھی است ھمچون کوه احد.
   ۴١۴صفحه  ١جلد 

دگذر معصيت پآیان ميپذیرد امام علی (ع) : موقعی که ميخواھی گناھی مرتکب شوی بخاطر بياور که لذت زو
ولی عواقب و عوارضی که برای تو ایجاد ميکند باقی خواھد ماند و نيز فرمود : چه بسا یک ساعت شھوترانی که 

   ١٧۴صفحه  ٢معصوم (ع) جلد  ١۴سخنان     یک عمر اندوه و غصه را در پی خود دارد.

صدیق ناميده شد که تو را در صادقانه )) نصيحت ميکند و امام علی (ع) : دوست از آن جھت  باره معایبت (( 
نيکخواه تو است و دشمن را از آن جھت عدو ناميده اند چون نسبت به معایب تو به تو (( تعدی )) ميکند و آنھا را 

صفحه    به تو نمی گوید و بدخواه توست.    ٣١٢غررالحکم 

م اگر چيزی از مطالب دین خدا و دستوراتش امام علی (ع) : در نامه خود به امام حسن (ع) فرمودند : ای فرزند
پذیرفتنش برتو مشکل آمد آن را به عدم آگاھی خود و نادانيت ارتباط بده زیرا تو در ابتدای تولدت نادان بودی و 
سپس علومی را فرا گرفتی و چه بسيار است نادانی تو درباره برخی مطالب که خدا بر آنھا داناست و بعد ھا 

خواھی فھميد پس به قدرتی پناه بر که تو را آفریده و روزی داده و در مقابل اوامر و دستوراتش صحيح بودن آن را 
تسليم باش و بندگی ات فقط برای او باشد بدان ای پسرم ھيچ کس ھمچون رسول خدا (ص) از خدا آگاھی 

نھج      آن حضرت باش.نداده است پس رھبری او را پذیرا باش و برای رسيدن به رستگاری و سعادت مطيع اوامر 
   ٣١الب�غه نامه 

امام علی (ع) : حسن جان نفس خود را ميزان ميان خود و دیگران قرار بده پس آنچه را که برای خود دوست 
دیگران مپسند و آنگونه که دوست داری برای دیگران نيز دوست بدار و آنچه را برای خود نمی پسندی برای 

نداری به تو کسی ستم کند به کسی ستم نکن و ھمانگونه که دوست داری به تو نيکی شود نيکوکار 
   ٣١نھج الب�غه نامه                باش.

امام علی (ع) : در سفارش خود به امام حسن (ع) : پسرم در امور سياسی کشور از مشورت با زنان بپرھيز که 
آنان زود سست ميشود و تصميم آنان ناپایدار است و رسول خدا (ص) فرموده : وقتی امور مملکت شما به  رای

   ٣١دست زنان بيفتد زیر خاک رفتن بھتر است برای شما تا زندگی بر روی آن. نھج الب�غه نامه 

ی زن است به او وامگذار که زن امام علی (ع) : حسن جان زن را به کار کردن و امرار و کاری را که برتر از توانائ
   ٣١نھج الب�غه نامه      مانند گل بھاری است نه پھلوانی سخت کوش.

امام علی (ع) : حسن جان زنان را در پرده حجاب نگھدار تا نامحرمان را ننگرند زیرا که سخت گيری در پوشش 
نھج     غير تو را نشناسد چنين کن. عامل س�مت و استواری آنان است و اگر بتوانی به گونه ای زندگی کنی که

   ٣١الب�غه خطبه 

ضرورت بدتر از آنست که تو شخصی چشم ھيز و  امام علی (ع) : حسن جان بدان بيرون رفتن زنان از خانه بدون 
صالح را به خانه ات ببری که به آنھا بنگرد زیرا در محيط بيرون از خانه ھزاران نفر از این افراد وجود دارند. نھج     نا

   ٣١الب�غه نامه 

امام علی (ع) : در سفارش خود به امام حسين (ع) : پسرم ھيچ نافرمانی را از در خانه خدا نا اميد مکن چه 
بسيار دلداده به گناه که عاقبت به خير شده و چه بسيار شخص خوش کرداری که در پآیان عمر عاقبت به شر 

صفحه    گشته و به دوزخ رفته.    ٨۶تحف العقول 

امام علی (ع) : حسين جان چه بسيار گناھی که حسرت و اندوه طوVنی در پی دارد و چه بسيار سخنی که 
نعمت را از ميان ببرد و بدان در ھر نوشيدنی امکان گلوگيری ميباشد در ھر لقمه امکان بگلو ماندن ھست پس 

صفحه    وای بر آنکس که گرفتار معصيت و نافرمانی خداست.    ٨۶تحف العقول 



  

ص�ح عيوب خود گشت از تجسس در عيوب دیگران دل  امام علی (ع) : بدان ای حسين جان ھرکه مشغول به ا
برید و ھرکه جامه تقوی الھی را نپوشد جامه ای او را پس از مرگ نپوشاند و ھرکه به قسمت الھی راضی شد 

                           آن فرو شود. غم نخورد به آنچه از دستش رفته و ھرکه چاھی برای برادرش بکند خود در
صفحه    ٨۴تحف العقول 

امام علی (ع) : حسين جان تو را سفارش ميکنم به تقوی و پرھيزکاری در حال توانگری و فقر و به ميانه روی 
کردن در خرج در فقر و ثروت و به عدالت کردن نسبت به دشمن و دوست و به انجام اعمال نيک در حال نشاط و 

صفحه   ابی و کسالت و تسليم قضای پروردگار به ھنگام خوشی و سختی.شاد    ٨٣تحف العقول 

امام علی (ع) : حسين جان بدان ھرکس به رای و نظر خود مغرور و خودبين گشت ھ�ک شد و ھرکه به عقل و 
با مومنين دانا رفت و آمد کند با وقار فکر خود از اینکه با مردم مشورت کند بی نيازی جست نابود گشت و ھرکه 

صفحه     گردد و ھرکه با اوباش بياميزد خوار شود.      ٨۴تحف العقول 

امام علی (ع) : بدان ای حسين جان ھرکس به عيب مردم بنگرد و آن عمل را زشت شمارد ولی خودش ھمانرا 
زشت متھم گردد و ھرکه پر حرفی انجام دھد احمق واقعی ھم اوست ھرکه قدم در جاھای بد گذاشت به عمل 

کند خطا بسيار کند و ھرکه سکوت نمود سالم ماند و آنکس که شھوات را ترک کند آزاد مرد است و ھر که 
صفحه    حسادت را وا نھد محبوب مردم شود.    ٨۵تحف العقول 

ضع و نرمش در مقابل مردم ا ست و آفت آن تکبر امام علی (ع) : حسين جان بدان نشانه دانش و علم معنوی توا
صفحه     و خودبينی است زیرا خودبينی شخص دليل بر کم عقلی اوست.    ٨۵تحف العقول 

امام علی (ع) : در سر سفره ای که در آن شراب وجود دارد منشينيد زیرا انسان نمی داند که کی مرگش سر 
تحف     بنشيند و غذا بخورد.ميرسد و ھرگاه یکی از شما خواست غذا بخورد باید چون بندگان بر روی زمين 

صفحه     ١٠۴العقول 

امام علی (ع) : لباس سياه مپوشيد که جامه فرعون است و کفش نوک دار پا نکنيد که کفش فرعون است و او 
صفحه                    نخستين کسی بود که کفش نوک دار پوشيد.    ٩٩تحف العقول 

آل محمد (ص) برای خود امام انتخاب نمود ھ�ک شد و امام علی (ع) : ھرکس شخص دیگری را به جای ما 
صفحه         دنيا از کفش رفت و با گناه کبيره از دنيا بيرون رود.    ١١٠تحف العقول 

امام علی (ع) : ھرکس با شخص بدعت گذار در دین که کارھا و قوانينی تازه و جدید و خ�ف قرآن و سنت پيامبر 
صادقين    او احترام کند محققا در نابودی و ویرانی اس�م ت�ش کرده است. (ص) انجام ميدھد راه برود و به آثار ال

   ٣٧صفحه  ٢جلد 

.خوار و زبون شدن در ٢.خشم خدای سبحان را ١امام علی (ع) : دروغگو با دروغگوئيش سه چيز را بدست آورد : 
صفحه                 .دشمنی م�ئکه را٣نظر مردم     ٨٨۴غررالحکم 

علی (ع) : برای شخصيت خود ارزش و احترام قائل شوید و آنرا از اینکه در شوخ طبعی ھا و داستانھای امام 
صفحه     ٨۵۵خنده آور و جایگاھھای بيھوده گوئی وارد سازید بپرھيزید. غررالحکم 

امام علی (ع) : موقعی که جوان نو رسی را به سبب اشتباھاتی که مرتکب شده نکوھش ميکنی مراقب باش 
که قسمتی از لغزشھایش را نادیده بگيری و از تمام جھات مورد اعتراض و سرزنش قرارش ندھی تا جوان ھم به 
صدد پاسخگوئی بر شما  خاطر غرور جوانيش مجبور نشود که عکس العمل نشان دھد و از راه لجبازی و عناد در 

   ٣۵٣صفحه  ١الحدیث جلد     نياید.

که از علم و آگاھی و شناخت نسبت به احکام و دستورات دین برخوردار امام علی (ع) : عبادت کننده ای 
 ١الحياه جلد    نباشدھمچون خر آسيابی است که در یک جا می چرخد و در جا ميزند و گامی پيش نميرود.

   ١١٢صفحه 

بل امام علی (ع) : آنکس که در جستجوی علوم و معارف دینی و معنوی باشد ھمچون مجاھدی است که در مقا
   ٣٩صفحه  ١الحياه جلد    دشمنان دین ميجنگد.

امام علی (ع) : ای کسی که بھشت ميخواھی چه اندازه خوابت طوVنی و مرکب ات کند است وای گریزان از 
دوزخ چه تند به سوی آن مرکب ميرانی و خود را چه زود در آن می پرانی به این گورھا بنگرید که در انتظار 



  

شما را آباد و دل شما را ویران ميبينم به خدا سوگند اگر چشمتان ببيند آنچه را که باید  شمایند چرا من تنھای
م�قاتش کند و آنچه را که به سوی آن روان است ھر آئينه می گوئيد آنچه را که خدا در قرآن از قول مجرمين بيان 

ا باز ميگشتم و آیات پروردگار خود : شخص گناھکار پس از مرگ ميگوید ای کاش به دني ٢٧ميکند سوره انعام آیه 
صفحه    را دروغ نمی شمردم.    ٢٠٨تحف العقول 

امام علی (ع) : ھرکس امر وVیت ما را از قرآن فرا نگيرد و به آن معرفت پيدا نکند نميتواند از فتنه ای که دشمنان 
صادقين جلد     و مخالفان ما در دین بنا کرده اند خود را رھا کند.    ٢۴١فحه ص ١٧آثار ال

سوره مومنون (( و اگر حق تابع ھواھای نفسانی ایشان شود ھر آئينه  ٧١امام علی (ع) : در تفسير آیه 
آسمانھا و زمين و ھر آنچه در آنھاست فاسد خواھد شد )) فرمودند به خدا سوگند منظور از حق در آیه ما خاندان 

صبين حق وVیت ما ھمان  کسانی اند که تابع ھواھای نفسانی خود و عترت رسول خدا (ص) ھستيم و غا
صادقين جلد              گشتند.    ٧٣صفحه  ۴آثار ال

   امام علی (ع) : بخشش کردن روساء و مسئوVن مملکتی از اموال عمومی مردم بزرگترین ظلم و خيانت است.
   ۴٧٢۵غررالحکم حدیث 

  ست امام علی (ع) : از چھار کتاب آسمانی چھار کلمه انتخاب شده ا

  .تورات : ھرکه سکوت نماید نجات می یابد١

  .انجيل : ھرکه در زندگی قناعت کند سير و بی نياز گردد٢

  .زبور : ھرکه تمای�ت و شھوات نفسانی را رھا کند از بيماری ھا سالم گردد٣

صفحه        .قرآن : ھرکه بر خدا توکل کند خدا برای امور او کافی است.۴ صایح     ٢٠٣ن

ع) : شخصی به امام (ع) عرض کرد من مالی را از راه ح�ل و حرام جمع آوری کرده ام و در پاک بودن امام علی (
تفسير جامع    آن رعایت نکرده ام آیا برای من توبه ای است؟ فرمود : خمس آن مال را بده بقيه بر تو ح�ل است.

   ۶٠صفحه  ٣جلد 

رخواست از مردم آن را قطره قطره آب ميکند پس بنگر که امام علی (ع) : آبروی تو ھمچون یخ جامدی است که د
  ٣۴۶نھج الب�غه حکمت                       آنرا نزد چه کسی فرو می ریزی.

ضا نه به بھشت اميدوار باشيم و نه از آتش جھنم ترسان و ثواب و عذابی را عقيده  امام علی (ع) : اگر ما فر
ل سجآیای اخ�قی و معارف دینی برویم زیرا اخ�ق پسندیده ما را در نداشته باشيم باز شایسته است که دنبا

   ۴١١صفحه  ٢سفينه البھار جلد   زندگی دنيا به سعادت و رستگاری ھدایت ميکند.

امام علی (ع) : جان خود را با مطالب حکيمانه از قرآن و گفتار پيامبر (ص) و ائمه ھدی (ع) خرم و شاداب سازید 
صول کافی جلد    انند بدن خسته و وامانده ميشود و سخنان الھی نيرو و نشاطش ميبخشد.چه آنکه روح نيز م ا

   ۴٨صفحه  ١

امام علی (ع) : کسی که در اندیشه گناه باشد و پيرامون آن بسيار فکر کند سرانجام ھمان افکار بد و اندیشه 
صفحه غررال     ھای پليد او را به ارتکاب گناه ميخواند و آلوده اش ميسازد.    ۵١٠حکم 

. محبت و دوستی زنان که آن شمشير ١امام علی (ع) : سه چيز است که باعث گمراھی مردم ميشود : 
. دوستی و محبت پول که آن تير نافذ ٣       . خوردن شراب که آن دام و تله شيطان است.٢شيطان است 
صفحه      شيطان است.    ٣۴٨عين الحيوه 

امام علی (ع) : آدمی به گفتارش سنجيده ميشود و به رفتارش ارزیابی ميگردد.پس چيزی بگو که کفه سخنت 
   ١٩صفحه  ١الحدیث جلد           سنگين شود و کاری کن که قيمت رفتارت باV رود.

صحيح پيمان دوستی با دیگران ببن دد ناچار باید امام علی (ع) : کسی که ناسنجيده و بدون آزمایش و معيارھای 
   ١٩صفحه  ١الحدیث جلد                به رفاقت اشرار و افراد فاسد تن در دھد .



  

امام علی (ع) : اگر از آثار معنوی و برکات مادی آیه الکرسی آگاه می بودید در ھيچ حال خواندن آنرا ترک 
به من عطا شده است و قبل از  نميکردید زیرا رسول خدا (ص) فرمود : آیه الکرسی از گنجينه ای در زیر عرش

   ٢٢صفحه  ١الحدیث جلد     من به ھيچ پيغمبری چنين عطائی نشده است.

امام علی (ع) : در نامه خود به مالک اشتر فرمودند : اگر بين خود و دشمن ات قرار دادی منعقد نمودی یا به او 
   ۵٣نھج الب�غه نامه     امين و درستکار. امان دادی به عھدی که کرده ای وفادار باش و به امانی که داده ای

   امام علی (ع) : ھيچ پدری بر فرزندش بخشش و تفضلی بھتر و باVتر از ادب و تربيت الھی و دینی نکرده است.
   ۶٢۵صفحه  ٢مستدرک الوسائل جلد 

ت استفاده کردم و قبل امام علی (ع) : در نامه خود به امام حسن (ع) : فرزند عزیزم در راه ادب آموزی تو از فرص
از آنکه دل کودکانه ات سخت شود وعقلت به اندیشه ھای دیگر مشغول شود به تربيت ات مبادرت نمودم و 

   ٣١نھج الب�غه نامه    وظيفه پدری خود را انجام دادم.

ضع است.  ١الحدیث جلد    امام علی (ع) : تکبر نمودن در مقابل افراد متکبر که زیر بار حق نمی روند خود عين توا
   ۶۶صفحه 

امام علی (ع) : ھيچکس از شما حياء نکند وقتی درباره مسئله ای که از او ميپرسند و جوابش را نمی داند 
   ٧۶صفحه  ١الحدیث جلد   صریحا بگوید نمی دانم.

شان از امام علی (ع) : در امور زندگی دنيائی بيشتر توجه شما به کسانی باشد که بر آنھا برتری دارید و وضع
صفحه    شما بدتر است چه این خود یکی از دردھای شکر گزاری از نعمتھای الھی است.    ١١٧غررالحکم 

امام علی (ع) : روزی امام (ع) : از مقابل دکان قصابی عبور می نمودند مرد قصاب که گوش پر وراری در مغازه 
فرمودند : فع� پول ندارم قصاب گفت  داشت خطاب به حضرت عرض کرد : از این گوشت پروار بخرید امام (ع)

صبر تو من به نفسم  صبر ميکنم امام (ع) در پاسخ فرمودند به جای  نسيه ميدھم و برای دریافت قيمت آن 
صبر کند تا پول بدست بياورم.    ٨۴صفحه  ١الحدیث جلد     ميگویم که 

صبر و بردباری و عزت نفس داشتن به ھنگام فقر بھتر است از ثروتی از ثروتی که از راه خواری و  امام علی (ع) : 
   ٨۴صفحه  ١الحدیث جلد    ذلت نفس بدست آید.

امام علی (ع) : زشت ترین عيوبات انسانی کم گذشتی از لغزش مردم است و بزرگترین گناھان شتاب کردن در 
صفحه   انتقام است.    ۵٣٧غررالحکم 

امام علی (ع) : روزه قلب یعنی با زداشتن آن از تفکر در گناه بسيار ب�تر و مھم تر است از روزه جسم و اینکه 
صفحه          مرد از خوردن و آشاميدن خودداری کند.    ۴۵٨غررالحکم 

د تخلف ننماید امام علی (ع) : وقتی یکی از شما به فرزند خود وعده ای داد البته به آن وفا کند کند و از عھد خو
   ١٠١صفحه  ١الحدیث جلد       زیرا کودکان گمان ميکنند شما رازق آنھا ھستيد.

صالحان و اندرزھای خير خواھانه ایشان اص�حش ننمایند رفاقت اشرار و در  امام علی (ع) : آنکس را که رفاقت 
صفحه   نتيجه ھتک حرمت و توھين ھای اجتماعی اص�حش خواھد کرد.    ٧١٠غررالحکم 

امام علی (ع) : غضب آتشی است مشتعل و فروزان کسی که خشم خود را فرو نشاند آن آتش را خاموش کرده 
است و آنکس که غضب و خشم را به حال خودش آزاد بگذارد اولين کسی است که در شعله ھای آن خواھد 

   ١۴٣صفحه  ١الحدیث جلد    سوخت.

رده غ�مان و بندگان خود کند بھتر از آنست که بنده شھوات خود امام علی (ع) : اینکه انسان آزاد خود را ب
   ٢۵٨صفحه  ١الحدیث جلد     گردد.

امام علی (ع) : خطاب به شخصی که آروزی مرگ کرده بود فرمود : باقيمانده عمر آدمی آنقدر پر ارج و 
فوت شده را جبران کند و گرانبھاست که به ارزیابی نمی آید چه آنکه انسان ميتواند با تتمه عمر خوبيھای 

   ٣۶صفحه  ١مجموعه ورام جلد   فضائلی را که در وجود خود سرکوب کرده و ميرانده است زنده نماید.



  

صفات پسندیده را در وجود خود پایدار و محکم سازد او را  امام علی (ع) : کسی که در پيروی مکتب من یکی از 
صفات خوب باشد چشم ميپوشم ولی بی خردی و نادان با آن یک خصلت خوب می پذیرم و از اینکه فاقد س ایر 

بودن نسبت به مسائل و احکام دین و اخ�قيات دینی برای من قابل گذشت نيست و از آن چشم پوشی نخواھم 
کرد چه آنکه بی دینی مایه ناامنی است و زندگی بدون امنيت تلخ و ناگوار است و انسان بی دین جز با مردگان 

صول کافی جلد   .مقایسه نميشود    ٢٧صفحه  ١ا

روح    .بيداری۶.خواب ۵.حيات ۴.مرگ ٣.مرض ٢.س�مت ١امام علی (ع) : جسم آدمی دارای شش حالت است 
و جان آدمی نيز دارای این شش حالت است حيات روح آدمی به علم الھی و دینی است و مرگش به نادانی و 

باره درستی آیات قرآن و دستورات ائمه (ع) است و جھل درباره امور دینی و اخروی مرض روح به شک در
س�متش به یقين در مورد این دستورات خواب روح آدمی غفلت از آخرت و حيات پس از مرگ است و بيداریش 

الحدیث جلد   حفظ و مراقبت نمودن بر اعمالی است که آدمی انجام ميدھد که صحيح و خير باشد و گناه نباشد.
   ٢٨٢صفحه  ١

ی (ع) : حق فرزند بر پدرش این است که برای او نام خوب انتخاب کند و او را در محيط دستورات قرآن و امام عل
   ٢٩٨صفحه  ١الحدیث جلد    ائمه ھدی (ع) تربيت نماید و احکام دینی را به او تعليم دھد .

لی نيروی عقل در امام علی (ع) : وقتی افراد مومن و عاقل پير ميشوند قوای بدنی آنھا فرسوده ميشود و
صفتی  وجودشان جوان ميگردند ولی وقتی اشخاص جاھل و نا مطلع از دین پير ميشوند جھل و نادانی و کودک 

   ٣١١صفحه  ١الحدیث جلد    در وجودشان جوان ميگردد.

از امام علی (ع) : در آیام خ�فت خود وقتی وارد شھر مدائن گشتند عده ای از مردم این شھر به رسم استقبال 
بزرگان و روئسا پياده و دوان دوان پی مرکب ایشان به راه افتادند حضرت عنان اسب خود را کشيدند و فرمودند : 

این عمل جاھ�نه را انجام ندھيد زیرا پياده روی افراد در رکاب شخص سوار باعث فساد اخ�ق و غرور و تکبر 
صفحه    اده با من نيائيد.شخص راکب و مایه ذلت و خواری پيادگان است برگردید و پي    ٢٠٩تحف العقول 

امام علی (ع) : کسی که درباره درک و فھم آموخته ھای قرآنی و حدیثی و معارف دینی خود بسيار بيندیشد و 
آنھا را بازبينی نماید دانش خود را استوار و محکم نموده و به فھم مطالب نو و تازه ای که قب� نمی دانسته نائل 

   ٣٢٨صفحه  ١دیث جلد الح    ميشود.

.مستی ۴.مستی جوانی ٣.مستی ریاست ٢.مستی ثروت ١امام علی (ع) : مستی ھا چھار نوع است : 
صفحه    شھوت    ١٢۶تحف العقول 

امام علی (ع) : وفاداری عمل به پيمان و عھد با خيانتکاران نزد خدا نوعی خيانت است و خيانت به خائنان نزد 
   ٢۵٩ب�غه حکمت نھج ال   خدا وفاداری است.

امام علی (ع) : ای فرزند آدم ! خودت وصی مال خویش باش امروز که زنده ای به گونه ای عمل به وظایف و 
   ٢۵۴نھج الب�غه حکمت    تکاليف دینی ات کن که دوست داری پس از مرگت برای تو عمل کنند.

امام علی (ع) : خدآیا به تو پناه ميبرم که ظاھرم در برابر دیده ھا نيکو و درونم در آنچه که از تو پنھان می دارم 
زشت باشد و بخواھم با اعمال و رفتاری که تو از آن آگاھی توجه مردم را به خود جلب نمایم و چھره ظاھرم را 

کرده به سوی تو آیم تا به بندگانت نزدیک و از خوشنودی تو زیبا نشان داده با اعمال نادرستی که درونم را زشت 
   ٢٧۶نھج الب�غه حکمت    دور گردم.

امام علی (ع) : ھرگاه خدا بخواھد بنده ای را خوار سازد دانش و علم معنوی که برای آخرتش سودمند باشد را 
   ٢٨٨نھج الب�غه حکمت   از او دور سازد.

یکی از خویشاوندانشان چنين تسليت گفت : مردن از خاندان شما آغاز  امام علی (ع) : به جمعی در مرگ
نشده و به شما نيز پآیان نخواھد یافت این دوست شما زمانی که زنده بود به سفر ميرفت اکنون گمان کنيد که 

   ٣۵٧نھج الب�غه حکمت   به یکی از سفرھا رفته اگر او باز نگردد شما به سوی او خواھيد رفت.

  ی (ع) : شش خصلت نيکو است ولکن از شش گروه نيکوتر استامام عل

  . عدالت نيکو است ولکن از روساء و پادشاھان نيکوتر است. ١

صبر نيکو است ولی از فقراء به ھنگام سختی و نداری نيکوتر است.٢  .  



  

  . تقوی و پرھيزکاری نيکو است ولی از علماء و دانآیان نيکوتر است. ٣

  است ولی از اغنياء و ثروتمندان نيکوتر است.  . سخاوت و بخشش نيکو۴

  . توبه نيکو است ولی از جوانان نيکو تر است. ۵

صفحه    . حياء و عفت نيکو است ولکن از زنان نيکو تر است.۶ صایح     ١٨١ن

امام علی (ع) : دنيا سرای گذر است نه جایگاه اقامت و ماندن و مردم در آن دو گروھند : گروھی در آن آخرت 
یش را ميخرند و راه سعادت پيش گرفته و خویشتن را از گناه و معصيت آزاد ساخته اند و عده ای ھم در آن خو

      آخرت خود را از دست می ھند و با کسب معاصی و گناھان خود را در مسير ھ�کت اخروی قرار می دھند.
   ١٣٣نھج الب�غه حکمت 

برای کسی که با آن به راستی رفتار کند سرای عافيت است  امام علی (ع) : دنيا جایگاه صدق و راستی است
برای کسی که از دگرگونيھای آن عبرت گيرد منزل بی نيازی است برای کسی که از آن برای آخرتش توشه 

برگيرد محل موعظه و اندرز است برای کسی که از آن نصيحت پذیرد مسجد و عبادتگاه دوستان خداست و نماز 
و فرودگاه نزول وحی خداوند و تجارتکده اولياء خداوند است که در آن کسب رحمت ميکنند و گاه فرشتگان الھی 

  ١٣١نھج الب�غه حکمت                                 بھشت را برای خود در آن معامله ميکنند.

کند باید آن را با امام علی (ع) : از نزدیکی به سگھا برکنار باشيد و ھرکه به جامه اش بدن و موی سگ برخورد 
صفحه   آب بشوید.    ١١١تحف العقول 

صيت نمک  امام علی (ع) : خوراکتان را به خورن کمی نمک آغاز کنيد و با خوردن نمک پآیان دھيد که اگر مردم خا
 را می دانستند آن را بر پادزھر ترجيح ميدادند و ھرکه غذایش را با نمک آغاز کند خداوند ھفتاد درد را از او دور

صفحه    سازد که جز خدا کسی آنھا را نداند.    ١٠٨تحف العقول 

امام علی (ع) : در حمام کردن و شستن بدن از چرک و چربی کوتاھی نکنيد زیرا خداوند از بنده چرکين که 
صفحه      ھمنشين او از بوی بد بدن او در اذیت باشد نفرت دارد.    ١٠۵تحف العقول 

د ادرار کنيد آن را با عجله و فشار بر بدن انجام ندھيد که برای بدنتان مضر است و امام علی (ع) : ھرگاه خواستي
تحف العقول    چون مدفوع نمودید محل مقعد را با آب سرد بشویيد که بيماری بواسير را از شما دور ميسازد.

   ٩٧صفحه 

بی و نجاست تميز بشوید و چون امام علی (ع) : ھرکه قصد غسل کردن دارد ابتدا باید بدن خود را از چرک و چر
صفحه                 بدن پاک گشت غسل خود را آغاز کند.    ١١۵تحف العقول 

امام علی (ع) : کودکانتانرا از چرک و چربی بشوئيد که شيطان چرک و چربی را بو کند و ھرجا که یابد وارد شود 
تحف العقول     از کثيفی بدن در آزارند. و سبب ترس کودکانتان در بستر خواب شود و دو فرشته نویسنده ھم

   ١١٧صفحه 

امام علی (ع) : ھرکه بر خوردن شراب مداومت دارد و دائم الخمر است خدا را به ھنگام مرگ ھمچون بت پرست 
م�قات ميکند حجر بن عدی پرسيد یا علی (ع) دائم الخمر کيست؟ فرمود آنکس که ھر وقت شراب بيابد و در 

صفحه     نوشد.دسترس او باشد ب    ١١٧تحف العقول 

امام علی (ع) : ھرکس به کودک خردسال شراب یا ھر مست کننده ای بنوشاند خدای عزوجل او را در لجن 
صفحه    زاری آتشين در دوزخ زندانيش کند تا به خاطر عملی که کرده عذری بياورد.    ١١٨تحف العقول 

ه بازدارید و آنرا به ذکر خدا بگمارید زیرا با زبان است که اھل امام علی (ع) : زبان خود را از گفتار زشت و گنا
تحف العقول     جھنم وارد آن ميشوند و با زبان است که گورستانھا و اھل آن نورانی و مشمول رحمت شوند.

   ١١٨صفحه 

صورتگری و ساختن تندیس و مجسمه چھره افراد باشد در آخرت به او گوین د یا به امام علی (ع) : ھرکه کارش 
صفحه                    آن ساخته ات روح بده یا به آتش برو.    ١١٨تحف العقول 



  

امام علی (ع) : ھفتمين روز پس از تولد اوVد پسر او را ختنه کنيد و گرما یا سرمای ھوا مانع از انجام این کار 
تحف    از ادرار ختنه نشده. نشود زیرا ختنه باعث پاک شدن بدن است و راستی زمين به درگاه خدا می نالد

صفحه     ١١٩العقول 

امام علی (ع) : ھرکس به ھنگام رفتن به بستر خواب سوره قل ھوهللا را بخواند خدای متعال پنجاه ھزار فرشته 
صبح پاسبانی کنند. صفحه                بر او بگمارد تا او را تا     ١١۶تحف العقول 

بستر یا لحاف نخوابند و دوزن نيز به ھمين شکل با ھم نخوابند و ھرکه این  امام علی (ع) : دو مرد با ھم زیر یک
صفحه           کار را کرد باید تازیانه بخورد و تعزیر شود.    ١١٧تحف العقول 

امام علی (ع) : استفاده از واجبين (( ماده موبر )) سبب پاکی بدن و قوام و استواری تن است چيدن موی زیر 
صفحه    را ببرد و پاک کننده جسم است و سنت است. بغل بوی بد بدن    ٩۵تحف العقول 

امام علی (ع) : شستن دست پيش از غذا و بعد از آن سبب فزونی روزی است. (( چون وقتی دست پاک باشد 
موقع غذا خوردن انسان مریض نمی شود و پولش را در راه دوا و درمان مصرف نميکند لذا سبب افزون شدن 

صفحه    )) و گرفتن ناخن ھا مانع بزرگترین دردھا مثل خوره و جزام است.روزی است     ٩۵تحف العقول 

امام علی (ع) : بھره شما از نگاه به زنان نامحرم ھمان نگاه اول است که بطور اتفاقی و ناخودآگاه چشمتان به 
صفحه    اندازد.آن افتد پس آن را دنباله روی نکنيد که شما را به فتنه می     ١١٧تحف العقول 

امام علی (ع) : قنوت در ھر نمازی در رکعت دوم پيش از رکوع است مگر در نماز جمعه که دو قنوت دارد یکی 
صفحه    پيش از رکوع رکعت اول و دیگری پس از رکوع رکعت دوم.    ١١٣تحف العقول 

ت بنشين و کمی مکث کن و آنگاه برای خواندن امام علی (ع) : پس از آنکه سجده دوم را بجا آوردی روی پای
صفحه   رکعت بعدی نماز برخيز که روش ما اھل بيت (ع) به این شکل است.    ١١٣تحف العقول 

صاف شود و خم نباشد  امام علی (ع) : ھرگاه یکی از شما در نماز پس از رکوع برای قيام بلند شود باید کمرش 
صفحه               رود.و مقداری مکث نماید آن گاه به سجده ب    ١١٣تحف العقول 

صدا دار و قھقھه نماز را بشکند. تحف العقول      امام علی (ع) : لبخند سبب باطل شدن نماز نيست و خنده 
   ١١٣صفحه 

صدای قرائت حمد و سوره و تسبيحات به  ھنگام رکوع و سجده و امام علی (ع) : ھرگاه نماز فرادی بخوانی باید 
صدای خودت را به ھنگام خواندن نماز بشنوی.    تسبيحات اربعه و سایر اجزاء نماز را به گوش خود برسانی یعنی 

صفحه     ١١۵تحف العقول 

امام علی (ع) : انار را با دانه اش بخورید و مغز دانه را بجوید که معده را طباخی و شستشو کند و دل را زنده کند 
صفحه    شيطان را ببرد. و وسوسه    ١٢٠تحف العقول 

صفحه    امام علی (ع) : خوردن گ�بی قلب را ج�ء دھد و دردھایش را به اذن خدا آرام کند.    ١١٧تحف العقول 

امام علی (ع) : خوردن سيب سبب پاک شدن معده است و خوردن به توانائی دل ناتوان است و دل را روشائی 
صورت و زیبا رو شود. دھد و ترسو را شجاع کند و تحف    اگر زن باردار در دوران بارداریش به بخورد فرزندش نيکو 

صفحه     ٩۵العقول 

ضمه معده و سخت دفع نمودن  ٢١امام علی (ع) : خوردن  عدد کشمش سرخ در ھر بامداد ناشتا مرض سوء ھا
صفحه             غذا در معده را تسریع ميبخشد و شفابخش است.    ٩۶تحف العقول 

صفحه    امام علی (ع) : حجامت تن را سالم و خرد را محکم کند و سنت رسول خدا (ص) است. تحف العقول 
٩۵   

صورت و سنت رسول خدا (ص)  امام علی (ع) : کوتاه کردن سبيل ھم از بھداشت است ھم باعث زیبائی 
صفحه    است.    ٩۵تحف العقول 



  

پاک کننده دھان است و مضمضه کردن یعنی سه بار آب در  امام علی (ع) : مسواک زدن رضای خدای متعال و
دھان چرخاندن و خالی کردن و استنشاق سه بار آب در بينی کردن و خالی کردن قبل از وضو پاک کننده دھان و 

صفحه    بينی است.    ٩۵تحف العقول 

صفحه   امام علی (ع) : استفاده از انفيه سر را سالم و درمان تن و ھمه دردھای سر است.    ٩۵تحف العقول 

امام علی (ع) : ھرکس تن مرده ای را پس از سرد شدن بدن ميت لمس کند غسل بر او واجب است و ھرکس 
مرده ای را غسل کند باید پس از کفن کردن او غسل نماید و اگر پس از غسل و کفن ميت جائی از بدن ميت را 

صفحه    لمس کند باید غسل کند.    ١٠٣تحف العقول 

تحف    م علی (ع) : کسی از شما در حالت ایستاده آب نخورد که موجب دردی ميشود که درمان ندارد.اما
صفحه     ٩٧العقول 

امام علی (ع) : ھيچکدام از شما به ھنگام خواندن نماز در حال ایستاده دستانش را بروی ھم نگذارد که این 
صفحه    نماز است. عمل کار مجوس برای احترام به پادشاھان بود و باطل کننده    ٩٧تحف العقول 

تحف    امام علی (ع) : کسی از شما در زمانی که فشار ادرار یا مدفوع کرش را پریشان کرده به نماز نه ایستد.
صفحه     ٩٧العقول 

امام علی (ع) : کسی که نماز ميخواند نباید در نماز رویش را به این طرف و آن طرف بچرخاند زیرا ھرگاه بنده ای 
ين کند خدای تعالی خطاب به او فرماید ای بنده رویت به سوی من باشد که بھتر است برایت از کسی که به چن

صفحه     او رو کرده ای.    ٩٧تحف العقول 

امام علی (ع) : در مدح و تمجيد از ما خاندان پيامبر (ص) زیاده روی و غلو نکنيد که ما را خدا بدانيد زیرا ما بندگان 
صفحه   دائيم.پرورش یافته خ    ٩٨تحف العقول 

امام علی (ع) : با بدگویان ما خاندان منشينيد و نزد دشمن علنی ما را مدح نکنيد تا دوستی ما را اظھار کرده و 
صفحه     به این سبب ما و خودتان را در نزد ایشان خوار سازید.    ٩٨تحف العقول 

انش گذارد و آیه الکرسی را بخواند و قب� ھم ھرکه چشمش درد کند دستانش را بر چشم  امام علی (ع) :
صفحه     معتقد باشد که با این کار درمان ميشود به راستی درمان ميشود انشاء هللا.    ١٠٠تحف العقول 

امام علی (ع) : مردی که در برخورد با اھل خانواده اش بد خلق و تند خو باشد خاندانش از او بيزار ميگردند و 
  تحف العقول خطبه وسيله    کنند.آرزوی دوری از او 

امام علی (ع) : ھرکه بسيار خطا و گناه کند کم شرم شود و ھرکه کم شرم باشد ورع اش کم شود و ھرکه 
  تحف العقول خطبه وسيله     ورعش کم شود دلش مرده است و ھرکه دلش بميرد به دوزخ رود.

ی به درون آن داخل ميشود و شب و روز ستيزه دارند امام علی (ع) : ای مردم بدانيد ھرکس بروی راه ميرود روز
  تحف العقول خطبه وسيله                          در ویران کردن بنيان عمرھا .

ضع  امام علی (ع) : ھرکه دارای حکمت و علم الھی و معنوی شد مردم به دیده وقار و ھيبتش نگرند و چون توا
  يله کرد بر ھيبتش افزود. تحف العقول خطبه وس

تحف العقول خطبه    امام علی (ع) : دیدار زیاد دوستان و آشنآیان ناراحتی و م�مت و سرزنش به ارمغان آورد.
  وسيله 

روزی که خدا برایش امام علی (ع) : ھرکس در عيوب خود بنگرد از عيب جوئی از مردم چشم پوشد و ھرکه به 
ضی باشد به آنچه دیگران دارند افسوس نخورد .   تحف العقول خطبه وسيله    مقدر فرموده را

صورت ھر فردی از درون و باطن او خبر ميدھد. صفحه    امام علی (ع) : چھره و     ٨١تحف العقول 

تحف     يوستن با مومنين و خردمندان.امام علی (ع) : قطع رابطه و بریدن از افراد فاسد و گناھکار برابر است با پ
صفحه     ٨١العقول 



امام علی (ع) : چه بسا شوخی که به جد کشيده شده و غم و اندوه به بار آورده و نيز فرمود شوخی زیاد مایه 
صفحه   کينه و کدورت بين طرفين ميشود.    ٨١تحف العقول 

ار به ھنگام نياز به او و جفاکاری و معصيت امام علی (ع) : چه زشت و ناپسند است خضوع در مقابل خدای جب
صفحه    پس از رفع نياز و بی نيازی.    ٧٩تحف العقول 

امام علی (ع) : شيفته و دلبسته کسی نباش که از تو روی گردان است و به تو محل نمی گذارد و خود نيز روی 
صفحه                    گردان از کسی مباش که شيفته توست.    ٧٩تحف العقول 

امام علی (ع) : در برابر کسی که با تو درشتی و بد اخ�قی نموده نرمش کن که زود باشد که برایت نرم و آرام 
صفحه   شود.    ٧٩تحف العقول 

امام علی (ع) : اگر با لطف و مھربانی و اخ�ق خوش در برخی موارد چيزی را از برادرت دریغ کنی بھتر است که 
صفحه آن چيز را با روی ترش یا من    ٧٨ت گذاردن به او دھی تحف العقول 

صفحه    امام علی (ع) : دشمن دوستت را به دوستی مگير تا با دوستت دشمنی کرده باشی.    ٧٨تحف العقول 

امام علی (ع) : نسبت به آن کسی که چيزی را نزد تو به امانت سپرد خيانت مکن اگرچه او بتو خيانت کرده 
صفحه   او راز تو را فاش کرده باشد.باشد و رازش را فاش مکن گرچه     ٧٨تحف العقول 

امام علی (ع) : در سفارش خود به امام حسن (ع) : مبادا ھمنشين کسی شوی که از او بر دینت نگران باشی 
صفحه                        که ھمنشينی این گونه افراد شوم است.    ٧۶تحف العقول 

حسن (ع) : راستی نادان کسی است که خود را به آنچه درباره آن علمی امام علی (ع) : در نامه خود به امام 
ندارد دانا شمارد و به رای و نظر خود در امور بسنده کند و پيوسته از دانشمندان الھی دوری گزیند و کسانی که 

د به آن بر خ�ف او رای دھند را خطا کننده شمارد و از روی نادانيش گوید من این چيز را نمی فھمم و معتق
صفحه   نيستم و بدین سبب منکر حق شود.    ٧١تحف العقول 

امام علی (ع) : در نامه خود به امام حسن (ع) : پسر جانم من تو را به انواع نادانيھایت سرزنش ميکنم تا تو خود 
را دانشمند نشماری و اگر چيزی از مطالب علمی را کشف کردی به این سبب خودت را بزرگ مپنداری زیرا 

دانشمند کسی است که بفھمد آنچه را که نميداند در مقابل آنچه ميداند بسيار ناچيز است و به این سبب خود 
را نادان داند و به کوشش خود دریافتن آنچه که نميداند بيفزاید و پيوسته شيفته دانش الھی و معنوی باشد و از 

ضع شود و از خطا بر حذر صفحه   باشد. آن بھره گيرد و در مقابل مردم متوا    ٧١تحف العقول 

امام علی (ع) : بھترین افراد این امت نباید خود را از مکر الھی ایمن بدانند زیرا که خدای متعال فرموده سوره 
: ((از مکر خدا ایمن نيستند جز زیانکاران و بدترین افراد این امت نباید از رحمت خداوند نااميد باشند  ٩٩اعراف 

نھج                     ((از رحمت خدا نا اميد نشوند جز کافران)) ٨٧فرموده سوره یوسف آیه  زیرا که خدای تعالی
   ٣٧٧الب�غه حکمت 

امام علی (ع) : ای مالک به ھنگام رسيدن به حکومت و ریاست ھرگاه مقام حکمرانی و ریاستت تو را خوش آمد 
نھا و کيھان باVی سرت نگاه کن و بر قدرت خالق و ابھت و سرافرازی برایت جلوه داد به عظمت و ملکوت آسما

این کائنات در مقابل حکمرانی خودت بنگر و بدان که در مقابل آن نيرو و پادشاھی حکومت تو ھيچ نيست. تحف 
صفحه     ١٢٣العقول 

نھج   امام علی (ع) : اطاعت از ھيچ مخلوقی در کاری که نافرمانی و معصيت خدا در آن است جایز نيست.
٢٩٣�غه حکمت الب   

امام علی (ع) : گناه و معصيتی که تو را پشيمان کند بھتر از کار نيکی است که تو را به خودپسندی و تکبر وا 
   ۴۶نھج الب�غه حکمت    دارد.

امام علی (ع) : سخن دربند و اسير توست تا وقتی که آن را نگفته باشی و چون گفتی تو در بند آنی پس زبانت 
انکه ط� و نقره خود را نگه ميداری و مواظبت ميکنی که چه بسا سخنی که نعمت را از انسان را نگھدار چن

   ٣٨١نھج الب�غه حکمت    سلب ميکند.

   ٣٣۵نھج الب�غه حکمت     . حوادث٢. وارث  ١امام علی (ع) : برای ھرکس در مال و ثروتش دو شریک است : 



  

.فردا ٣.امروز که باید آن را غنيمت بشماری ٢که ھرچه بود گذشت .دیروز ١امام علی (ع) : دنيا سه روز است : 
دیروز حکيمی است ادب آموز که باید از تجربه آن استفاده کنی و امروز دوستی    که معلوم نيست به آن برسی

صفحه    است در حال وداع و فردا آرزوئی بيش نيست که شاید به آن برسی. صایح     ١٣۴ن

.آسایش و ٣.س�متی را جز مریض ٢.جوانی را غير از پير ١را جز چھارکس قدر ندانند :  امام علی (ع) : چھارچيز
صفحه    .و زندگی را غير از مردگان قدر ندانند.۴راحتی را جز گرفتار  صایح     ١٨۴ن

.بخشش به ھنگام نداری ٢.عفو و گذشت به ھنگام غضب ١امام علی (ع) : مشکل ترین کارھا چھارچيز است : 
ضد کسی که به او اميد داری یا از او ۴        عفت داشتن از ارتکاب گناه به ھنگام خلوت.٣و فقر  . حق گوئی بر 

صفحه          ميترسی. صایح       ١٨۴ن

.اینکه به وسيله آن در مقابل دانآیان و مومنين به ١چيز نخوانيد :  ۴امام علی (ع) : علم معنوی و الھی را برای 
.مردمان ۴.در مجالس به واسطه آن خود نمائی کنيد ٣        جادله و بحث با نادانان برخيزید.با آن به م٢خود بباليد 

   ٨۵صفحه  ١الحياه جلد   را به واسطه علم متوجه خود سازید و با آن کسب روزی نمائيد.

دانی برھاند امام علی (ع) : ھرکس از شيعيان ما که عالم به شریعت ما باشد و شيعيان ناتوان ما را از تاریکی نا
و به سوی نور دانشی که از ما بھره گرفته رھبری کند روز قيامت وارد محشر ميشود در حالتی که تاجی از نور بر 
ضر در محشر روشنائی ميدھد و جامه ای برتن دارد که تمام دنيا ارزش یک نخ آن  سر دارد که برای ھمه مردم حا

اد زند : ای بندگان خدا این عالمی از شاگردان مکتب آل محمد را ندارد سپس منادی از پيشگاه خدای تعالی فری
(ص) ميباشد پس ھرکس را که او ھدایت و تربيت نموده به دامان این عالم چنگ زند تا از سرگردانی در این 

عرصات محشر نجات یابد. پس او ھرکه را در دنيا آموزش خير داده یا از قلب او قفل نادانی را گشوده شفاعت 
صادقين جلد     و به بھشت ببرد. نموده    ۵۶صفحه  ١٣آثار ال

   امام علی (ع) : عالمی که دین را وسيله خوردن کند ارزشش ھمان است که خورده و از او خارج گشته است.
صفحه     ٢٢۵تحف العقول 

صفتی بندگانش خوشش نمی آی د که امام علی (ع) : ای بندگان خدا بدانيد که خدای عزوجل از حالت بوقلمون 
گاھی به رنگ اھل حق درآیند و گاھی به سوی باطل تمایل پيدا کنند پس از حق و اھل حق به سوی دیگری 

صفحه    ميل نکنيد.    ١١٠تحف العقول 

دوست دارم امام (ع) امام علی (ع) : مردی به امام (ع) عرض کرد یا اميرالمومنين به خدا قسم من شما را 
فرمود ولی من تو را دشمن دارم مرد گفت چرا فرمود زیرا تو اذان گفتن و اقامه نماز را وسيله کسب درآمد خود 

صادقين جلد   قرار داده ای و به وسيله آموزش قرآن و احکام مزد می گيری.    ٣٢٠صفحه  ١٧آثارال

امام علی (ع) : در آخرالزمان حدود و احکام و قوانينی که خداوند بر پيامبر (ص) نازل فرموده از بين می رود و 
درباره احکام اس�می گفته ميشود ف�ن عالم چنين گفته و ف�نی چنان گفته و مردم تابع آراء و عقاید دیگران 

   ٩٨صفحه  ١اVخ�ق جلد  شوند و سنت و دستورات رسول خدا (ص) را ترک کنند. مکارم

امام علی (ع) : چقدر برای ھر انسانی سزاوار است که در ساعات شبانه روز ساعتی را به کناری رود که در آن 
مشغول کننده ای او را سرگرم نکند و از خودش حساب بکشد و ببيند آنچه در آنروز انجام داده به سود آخرتش 

صفحه    بود یا زیانش.    ٨٢۵غررالحکم 

امام علی (ع) : به خدا سوگند اگر ھمه آنچه در زیر ھفت آسمان و زمين است را به من بدھند تا پوست دانه 
جوی را به ظلم از مورچه ای بگيرم این کار را نکنم بدانيد که این دنيای فانی در نزد من پست تر است از برگی 

   ١٨۶صفحه  ٢الحياه جلد    است که در دھان ملخ است.

(ع) : آگاه باشيد به خدا سوگند ابوبکر جامه خ�فت را برتن کرد در حالی که ميدانست جایگاه من  امام علی
نسبت به حکومت اس�می چون محور آسياب است به آسياب که دور آن حرکت ميکند او ميدانست که سيل 

اع ارزش من نتوانند رسيد علوم از دامن کوھسار من جاری است و پرندگان بلند پرواز اندیشه ھا به بلندی و ارتف
پس من ردای خ�فت رھا کرده و دامن جمع نموده از آن کناره گيری کردم و در این اندیشه بودم که آیا با دست 
صبر پيشه سازم؟ پس  خالی برای گرفتن حق خود قيام کنم یا در آن محيط خفقان زا و تاریکی که به وجود آمده 

صبر و برباری را خر صبر کردم در حالی که گویا خار در چشم و استخوان در از ارزیابی درست  دمندانه تر دیدم .پس 
   خطبه  نھج الب�غه    گلوی من مانده بود و با دیدگان خود می نگریستم که ميراث مرا به غارت می برند!

     ((شقشقيه))



  

به دست ( عمر ) سپرد که امام علی (ع) : سرانجام ابوبکر حکومت را به راھی در آورد و به ھنگام مرگش آن را 
مجموعه ای از خشونت سخت گيری اشتباه کاری و پوزش طلبی بود شگفتا ابوبکر که در حيات خود از مردم می 

خواست که عذرش را بپذیرند چگونه در ھنگام مرگ خ�فت را به عقد فردی لجوج و عنود در آورد به خدا سوگند 
سيار سختی گرفتار آمده بودند و دچار دورئی ھا و اعتراض ھا شدند مردم در حکومت ( عمر ) در ناراحتی و رنج ب

و من در این مدت طوVنی محنت زا و عذاب آور چاره ای جز شکيبایی نداشتم تا آنکه روزگار عمر ھم سپری 
  نھج الب�غه خطبه (( شقشقيه ))     شد.

ر داد که پنداشت من ھم سنگ آنان امام علی (ع) : عمر به ھنگام مرگش خ�فت را در گروھی شش نفره قرا
می باشم!! پناه بر خدا این این شورا ! در کدام زمان در برابر شخص اولشان در مورد حقانيت خ�فت مورد تردید 

بودم تا که امروز با اعضای شورا برابر شوم ؟ که ھم اکنون مرا ھمانند آنھا پندارند ؟ و در صف آنھا قرار دھند ؟ 
ه آمدم و با آنان ھماھنگ گردیدم یکی از آنھا ( سعد بن ابی وقاص پدر عمر سعد که قاتل امام ناچار باز ھم کوتا

حسين (ع) است ) به خاطر کينه ای که از من داشت روی برتافت و دیگری (( عبدالرحمن بن عوف شوھر خواھر 
نھج      ت است آوردن نامشان.عثمان )) دامادش را بر من برتری داد و آن دو نفر دیگر (( طلحه و زبير )) که زش

  الب�غه خطبه (( شقشقيه )) 

امام علی (ع) : تا آنکه سومی (( عثمان )) به خ�فت رسيد کسی که دو پھلویش از پر خوری باد کرده و ھمواره 
را بين آشپزخانه و توالت سرگردان بود و خویشاوندان پدری او از بنی اميه به پا خواستند و ھمراه او بيت المال 

خوردند و بر باد دادند چون شتر گرسنه ای که به جان گياه بھاری افتد پس عثمان آنقدر اسراف کرد که ریسمان 
نھج الب�غه خطبه (( شقشقيه    بافته او باز شد و اعمال او مردم را بشوراند و شکم بارگی او نابودش ساخت.

 ((  

جانم دلت را با پند و موعظه سودمند زنده ساز و با  امام علی (ع) : در سفارش خود به امام حسن (ع) : پسر
بی اعتنائی به لذت ھای فانی دنيا سرکوبش کن و با یاد مرگ زبون و خوارش ساز و آنچه که به مردم پيش از تو 

در دنيا رسيده یادآوریش کن و در شھرھا و ویرانه ھای پيشينيان نظر کن و ببين چه ھا کردند و عاقبت به کجا 
صاحبان و رفتند پ صاحب کجایند  س در ميان بناھا و خانه ھایشان بایست و بگو آھای خانه ھای خالی و بی 

مالکان تو آنگاه بر سر گورھایشان بایست و بگو آھای پيکرھای پوسيده و اندامھای مت�شی شده منزل جدیدی 
م یکی از آنھا شوی پس کار که در آنيد یعنی خانه قبر چگونه یافتيدش ؟!!بدان ای پسرم دیری نشود که تو ھ

ص�ح کن و آخرتت را به دنيای فانی بی ارزش مفروش.    ٣١نھج الب�غه نامه    آخرتت را ا

امام علی (ع) : در سفارش خود به امام حسن (ع) : پسر جانم چنان از معصيت خود که در محضر حق تعالی 
جبران آن گناه نشود و چنان به خدا اميدوار باش  کرده ای ترسان باش که اگر با عبادت ھمه مردم بر او وارد شوی

   ٣١نھج الب�غه نامه   که اگر با گناه اھل زمين بر او وارد شوی او تو را عفو کند.

امام علی (ع) : ھيچ یک از شما مزه ایمان را نمی چشد تا آنکه بداند آنچه که به او رسيده ممکن نبود که از او 
صول کافی جلد بگذرد و آنچه که از او فوت شد    ٧٨صفحه  ٣ه ممکن نبود که به او برسد. ا

امام علی (ع) : چون مال و ثروت و ریاست در دنيا به کسی روی آورد مردم دنيا زده به سمت او ميروند و نيکی 
ھایی را که در او نيست به او نسبت ميدھند و چون ثروت یا ریاست از کسی روگرداند مردم خوبی ھایی که در 

   ٩نھج الب�غه حکمت   را نيز منکر می شوند.او ھست 

امام علی (ع) : به فرزندش امام حسن (ع) فرمود : حسن جان چھار نصيحت درباره (( دوست یابی ))از من 
.از دوستی با شخص بخيل بپرھيز زیرا اوآنچه که سخت به آن نياز ١بپذیر که اگر به آنھا عمل کنی زیان نميبينی 

.از دوستی با کسی که نسبت به مسائل دینی و احکام احمق و نادان است بپرھيز ٢ميکند. داری را از تو دریغ 
.از دوستی با شخص فاسق و ٣زیرا او ميخواھد به تو نفعی برساند اما چون دانش ندارد دچار زیانت ميکند. 

روغگو بپرھيز که او مانند .از دوستی با د۴گناھکار بپرھيز زیرا او معرفت ندارد و تو را به کمترین بھا ميفروشد. 
   ٣٨سراب است که دور را برایت نزدیک و نزدیک را برایت دور ميکند. نھج الب�غه حکمت 

امام علی (ع) : اھل بيت پيامبر (ص) مایه حيات و زنده ماندن علم و نابودی جھل اندیشان ستون ھای استوار 
گاه خویش بازگشت و باطل از جای خویش رانده و اس�م و پناھگاه مردم ميباشند حق به وسيله ایشان به جای

نابود و زبان باطل از ریشه کنده شد ایشان دین را چنانکه سزاوار بود دانستند و آموختن و به آن عمل کردن و 
   ٢٣٩نھج الب�غه خطبه    ایشانند که بواسطه شان احکام دین از انحراف و بدعت حفظ می ماند.

سانی که پنداشتند از ما اھل بيت پيامبر (ص) شایسته ترند نسبت به منصب امام علی (ع) : کجا ھستند ک
خ�فت و وVیت و چنين وانمود کردند که از ما دانا ترند به علم قرآن و مصلحت دین؟!! آنھا این ادعا را براساس 

ضد ما روا داشتند ولی خدای متعال ما اھل بيت پيامبر (ص) را باV آورد و آن ان را پست و خوار کرد دروغ و ظلم بر 
علم قرآن را به ما عطا نمود و از آنھا منع کرد ما را در حریم نعمت ھای خویش داخل و آنان را خارج ساخت و تمام 



  

مردم ناچارند راه ھدایت و روشنائی از کوردلی را نزد ما بجویند ھمانا امامان دوازده گانه (ع) از ميان ما خاندان 
از ما ائمه از آل محمد (ص) کسی شایستگی این مقام را ندارد و گمراھانی که ادعای پيامبر (ص) ھستند و غير 

   ١۴۴نھج الب�غه خطبه   خ�فت نموده و وVیت را از ما غصب نمودند شایستگی این منصب را ندارند.

اده برای کشت امام علی (ع) : در نامه خود به امام حسن (ع) فرمودند : ھمانا دل نوجوان ھمچون زمين آباد و آم
است که ھرچه در آن کاشته شود بپذیر پس من به تربيت تو در نوجوانی ات شتاب کردم قبل از آنکه دلت سخت 

صفحه    شود و شخصيت بر اثر گذر سن شکل پذیرد.    ۶٧تحف العقول 

زخ .دو٣.بھشت برای ثواب و جایزه بس است.٢.خدای متعال برای یاری رساندن بس است.١امام علی (ع) : 
صفحه    .و قرآن برای دليل و حجت آوردن بس است.۴برای شکنجه و عذاب بس است.    ٢١٠تحف العقول 

.سوال و پرسش فراوان درباره احکام و دستورات ١امام علی (ع) : علم معنوی جز با پنج چيز به دست نمی آید 
م گذاشتن به اساتيد و کسانی که از آنھا .احترا٣.مطالعه و اشتغال فراوان پيرامون آیات و احادیث و روآیات ٢الھی 

.کمک خواستن از ذات پروردگار ۵.اخ�ص داشتن در یادگيری علم و یادگيری آن برای رضای خدا۴علم اموخته شود
صفحه    متعال برای فھم علم و دانش. صایح     ٢٢٢ن

را مدھيد که شما امام علی (ع) : ھيچ عضوی در بدن شکرگزاریش از چشم کمتر نيست پس خواسته ھای آن 
صفحه   را از یاد خدا غافل ميکند.    ٢٠۶تحف العقول 

امام علی (ع) : ھریک از شيعيان ما که عملی برخ�ف دستور ما انجام دھند پيش از مرگ ب�ئی به مال و اوVد یا 
از گناھان  جانشان برسد که از آن گناه پاکشان سازد تا ھنگام لقای پروردگار بی گناه وارد شوند و اگر چيزی

ایشان مانده باشد که این ب�ھا آن را پاک نکرده باشد در دم مرگ بر او سخت ميگرند تا آمرزیده وارد آخرت شود. 
صول کافی جلد     ١٣٧صفحه  ٣ا

امام علی (ع) : یاد ما خاندان پيامبر (ص) درمان ھر خيانت و دردی است شفای وسوسه شيطان است و 
ضای پروردگار است و آنکس که مطيع اوامر ما و پيرو وVیت ماست فردای قيامت  دوستی ما خاندان پيامبر (ص) ر

در فردوس برین با ماست و ھریک از شيعيان ما که منتظر امر فرج مھدی آل محمد (ص) است و با آن حال بميرد 
صفحه    ھمچون کسی است که در راه خدا به خون غلطيده است.    ١١٠تحف العقول 

شعبی گوید علی (ع) نه کلمه بی سابقه فرموده که ھمه مردم از رسيدن به یک کلمه آن امام علی (ع) : 
عاجزند و این سخنان گوھرھای حکمت را یتيم ساخته و این کلمات سه تا در مناجات است سه تا در حکمت و 

  سه تا در آداب 

.بار خدآیا این افتخار مرا بس که ٢..خداوندا این سربلندی مرا بس است که بنده درگاه تو باشم١اما در مناجات : 
  .خداوندا تو آنچنانی که من دوست دارم مرا ھم آنچنان کن که تو دوست داری٣ھمچون تو خالقی دارم.

.ارزش ھر شخصی به اندازه علم و ٢.ھرکه قدر و منزلت شخصيت خود را شناخت ھ�ک نشد.١اما در حکمت : 
  در زیر زبان او نھفته است .شخصيت ھر انسانی٣دانش معنوی و الھی اوست.

.به ھرکه دست حاجت دراز کردی اسيرش ٢.ھرکه را با احسان بنوازی امير او خواھی شد.١اما در آداب : 
صفحه    .و از ھرکس بی نيازی گزیدی با او ھم تراز و برابر خواھی بود.٣خواھی شد. صایح     ٢٩٠ن

به عربی ترجمه نمودم و دوست دارم ھر روز سه مرتبه به  امام علی (ع) : دوازده آیه از تورات انتخاب کرده ام و
.فرزند ٢.ای پسر آدم تا سلطنت من پایدار است از سلطانی بيم نکن و سلطنت من ابدی است ١آنھا بنگرم : 

.پسر آدم تا مرا می یابی ٣آدم تا خزانه ھای من پر است به دیگری اميدوار نباش و خزائن من ھميشه پر است.
.ای آدمی زاد من تو را ۴ح الفت و دوستی مينداز که ھروقت مرا بخواھی به تو نزدیک و مھربانم.با دیگری طر

صراط به س�مت عبور نکردی ایمن نباش.۵دوست دارم تو ھم مرا دوست بدار. .ای پسر ۶.ای فرزند آدم تا از پل 
.تو را از نطفه آنگاه از مضغه ٧زی.آدم من ھمه چيز را برای تو آفریدم و تورا برای خودم تو چگونه از من می گری

.به خاطر خود بر من غضب ميکنی ٨آفریدم و در خلقت تو در نماندم از رساندن یک گرده نان روزی تو در نمی مانم.
.تکليف ھای من به عھده توست و رزق تو بر عھده من اگر تو ٩و به خاطر نافرمانی من بر نفست غضب نميکنی.

.پسر آدم ھرکس تو را به ١٠م سرپيچی کنی من از بنده پروری خود داری نميکنم.در انجام تکاليف و دستورات
.روزی فردایت را از من امروز طلب ١١خاطر چيزی ميخواھد و من تو را به خاطر خودت ميخواھم از من فرار نکن.

برای تو مقدر  .اگر به قسمت خود در روزی که١٢نکن چنانکه من ھم عمل و عبادت فردا را امروز از تو نخواستم.
ضی باشی دنيا را بر  ضی باشی قلب و بدنت را آلوده ميکنم و در نزد من ستوده باشی و اگر به آن نارا کرده ام را

سرت مسلط ميکنم تا چون آھوی بيابان مرام به دنبال پيدا کردن روزی باشی و جز به ھمان مقدار مقدر شده 
صفحه                نمی رسی و دچار نکوھش من ھم ميشوی. صایح     ٢٧٢ن



.ارزشمندترین ثروت و ١امام علی (ع) : در سفارش خود به امام حسن (ع) : پسرم چھار نصيحت را از من بپذیر : 
.بزرگترین فقر و نادانی بی خردی نسبت به احکام دین و امور ٢توانگری عقل تربيت گشته در مکتب دین است.

.گرامی ترین حسب و نسب ۴و نظر خود در امور است. .ترسناکترین تنھایی پسندیدن رای٣آخرتی است 
   ٣٨نھج الب�غه حکمت    خانوادگی اخ�ق نيکو است.

.مال برای خرج کردن در احتياجات زندگی نه ١امام علی (ع) : چھار چيز برای چھار مقصد دیگر آفریده شده اند : 
.انسان برای بندگی و اطاعت از خدا ٣..علم برای عمل کردن به آن نه جدال و کشمکش و بحث٢برای نگھداری.

صایح        .دنيا برای جمع آوری توشه آخرت نه غفلت از اخرت و آباد ساختن دنيا.۴نه خوشگذرانی و معصيت  ن
   ١٧٩صفحه 

واگذاشته تا از راه راست امام علی (ع) : دشمن ترین افراد نزد خداوند کسی است که خدا او را به حال خود 
منحرف گردد و بدون راھنما باشد اگر به امورات دنيائی دعوت شود تا مرز جان ت�ش ميکند اما چون به سمت 

آخرت و نعمتھای گوناگونش دعوت شود سستی و تنبلی ورزد گویا آنچه از دنيا که برای آن کار ميکند بر او واجب 
نھج الب�غه خطبه    جام آن سستی و تنبلی ميکند از او ھيچ نخواسته اند.گشته و آنچه از دستورات آخرتی در ان

١٠٣   

امام علی (ع) : روزگاری بر این مردم بياید که جز مومن بی نام و نشان از فتنه ھای نجات نيابد و او کسی است 
ضر شوند کسی سراغ ا و را نميگيرد که چون در ميان مردم است کسی او را نمی شناسد و اگر در جماعتھا حا

نه فتنه انگيز است و نه اھل فساد خداوند درھای رحمت را به روی او باز کرده و سختی عذاب خویش را از او 
گرفته مردم به زودی زمانی بر شما خواھد آمد که اس�م و دستوراتش چون ظرف واژگون گشته که محتویاتش 

   ١٠٣فرو ریخته واژگون ميگردد. نھج الب�غه خطبه 

علی (ع) : او حضرت مھدی (عج) نظرات و فتوی ھا را تابع ھدایت وحی ميکند ھنگامی که مردم ھدایت را  امام
تابع ھوس ھای خویش قرار ميدھند در حالی که به نام تفسير نظریه ھای گوناگون خود را بر قران تحميل ميکنند 

نھج                       ھدی (ع) می نماید.و او نظرھا و آراء را تابع قرآن و سنت رسول خدا (ص) و گفتار ائمه 
  ١٣٨الب�غه خطبه 

امام علی (ع) : ھرکس خير و شر را از ھم تشخيص ندھد و بين خوبی و بدی فرق قائل نشود ھمچون چارپآیان 
صفحه    است.    ١٠٠تحف العقول 

صالحا ن و بریدن و جدائی از بدان امام علی (ع) : بھترین گزینش و انتخاب در زندگی دوستی کردن با نيکان و 
صفحه    است.      ٧٢۵غررالحکم 

امام علی (ع) : احمق ترین مردم کسی است که صفت بد و رذیله ای را در مردم ناپسند و زشت ميشمارد و 
   ٢١٠صفحه  ١غررالحکم جلد   خود دارای ھمان صفت ناپسندیده است.

ن شما در طلب علم الھی و معنوی و عمل به آنست . امام علی (ع) : ای مردم بدانيد تکميل شدن و کمال دی
بدانيد طلب علم بر شما از طلب مال Vزمتر است زیرا مال ميان شما تقسيم شده و خداوند تضمين نموده که آن 
را به شما ميرساند ولی علم الھی نزد اھلش نگه داشته شده و شما مامورید که آنرا از اھلش طلب نمائيد.پس 

صول کافی جلد     اشيد.به دنبال آن ب    ٣۵صفحه  ١ا

   

امام علی (ع) : کسی که از سخن ناحقيکه مردم درباره اش بگویند ناراحت گردد و از جا کنده شود عاقل نيست 
صول کافی جلد      و آنکس که از ستایش مردم درباره خود خرسند و شاد گردد حکيم نيست.    ۶۴صفحه  ١ا

   

م و ادب دینی و الھی بکوشيد چه آنکه عالم عزیز و گرانقدر است اگرچه به امام علی (ع) : در یادگيری عل
   ٧٣صفحه  ٢الحدیث جلد      خاندان بزرگی منتصب نباشد اگرچه فقير باشد و اگرچه جوان باشد.

   



  

.فکر و اندیشه نمودن قبل از سخن گفتن ٢.گذشت روزگار اسرار نھفته آدمی را آشکار ميکند ١امام علی (ع) : 
ضرر و زیان را از بين ميبرد ٣سان را از لغزش باز ميدارد ان .عجله و شتاب نکردن ر تصميم گيریھا و انجام امور 
صفحه    .راضی شدن به قضای الھی سبب آرامش درون و آسایش روح است.۴    ٧٩غررالحکم 

   

است اگرچه زنده  امام علی (ع) : کسی که نسبت به احکام الھی و دستورات دینی نادان و جاھل باشد مرده
صفحه     باشد و کسی که نسبت به مسائل دینی عالم و فھميده باشد زنده است گرچه مرده باشد. غررالحکم 

۶٩   

   

امام علی (ع) : در امورات دنيائی و لوازم زندگی بيشتر توجھت را به کسانی معطوف دار که تو وضعت از آنان 
  خداوند و باعث قدرشناسی از نعمتھای الھی است. بھتر است چه این خود یکی از درھای شکرگزاری

صفحه     ١١٧غررالحکم 

   

ضطراب و دلھره  امام علی (ع) : موقعی که درباره مساله ای دچار ترس شدی خودت را در آن موضوع بينداز زیرا ا
ت به آن ای که در وجودت برای مصون ماندن از آن خطر وجود دارد به مراتب سخت تر است از ابت�ء و درگيری

   ١۶۶نھج الب�غه کلمه     موضوع.

   

امام علی (ع) : کسی که یاد خدا و اوامر و دستوراتش را در امورات خود فراموش کند خدا ھم او را از یاد آخرت و 
صيرتش را نسبت به آخرت کور ميسازد. غررالحکم    جمع آوری توشه برای آن فراموشی می دھد و چشم ب

   ٣٨١صفحه 

   

صبور و بردبار که در مقابل دشمنش بردباری ميکند این است که  امام علی (ع) : نخستين پاداش برای شخص 
صفحه   تمام مردم در مقابل دشمن اش طرفدار او ميشوند.    ١١۵غررالحکم 

   

صاحب ریاست و حکومت که در مقام و ریاست خود به مردم ظلم و خيانت کند و احکام دین  امام علی (ع) : ھر 
غررالحکم    را پایمال کند به ھمان اندازه خيانتش ھنگام برکنار شدن از آن پست نزد مردم ذليل و خوار ميشود.

   ١١٨صفحه 

   

ص� عقل ١امام علی (ع) :  .کسی که در امورات زندگی به رای و نظر خود اتکاء ميکند و خودپسند است ا
ص� ایمان ندارد..کسی که درباره آیات الھی و احکام دین شک دا٢ندارد. .شخصی که به مردم حسادت می ٣رد ا

صفحه      .شخص عقده ای و کينه توز آسایش زندگی ندارد.۴ورزد س�مت تن و بدن ندارد.    ۶۴غررالحکم 

   

آنھا را یاری کند خدایش امام علی (ع) : امر به معروف و نھی از منکر دو مخلوق از آفریده ھای خداوندند ھرکس 
صفحه  ۴محجه البيضاء جلد     عزیزش کند و ھرکس آندو را خوار کند خدا ھم او را ميان مردم خوار و ذليل کند.

١٠۵   

   



  

امام علی (ع) : کودکان خود را با زبان نيکو و خوش به خواندن نماز و طھارت ساختن از ادرار و مدفوع امر کن و 
ضربه تجاوز مکن. چون به ده سالگی رسيدند    ولی رعایت این امور ننموند آنھا را بزن و تنبيه کن ولی از سه 

صفحه     ٣۵٨مجموعه ورام 

   

امام علی (ع) : در نامه خود به حارث ھمدانی نوشتند : بدان ھرکار نيکی که انجام دھی ھم در دنيا اثر نيکی از 
ردد و آنچه را از امور خير به تاخير افکنی بھره دنيوی و آن به تو ميرسد و ھم پاداش آن برای آخرت تو ذخيره ميگ

   ۶٩نھج الب�غه حکمت نامه    اخروی آن که روزی تو بوده نصيب دیگری خواھد گشت.

   

امام علی (ع) : با گفتن ذکر (( استغفر و هللا ربی و اتوب اليه )) و طلب آمرزش باطن خود را خوشبو و معطر 
   ۴۴۵صفحه  ٢شما را رسوا و مفتضح نسازد. طرائف الحکم جلد سازید تا بوھای بد گناھان 

   

    امام علی (ع) : اولين کار خيری که در آخرت به آن پاداش و ثواب داده ميشود آب دادن به بندگان خدا ميباشد.
   ٣۶٨صفحه  ١طرائف الحکم جلد 

   

.کسی که دعا نماید از اجابت ١شود : امام علی (ع) : کسی که چھار عمل را انجام دھد از چھار چيز محروم نمي
.آنکه استغفار از گناھان ٣.کسی که به درگاه حق تعالی توبه کند از قبول آن محروم نميشود.٢محروم نميگردد.

.و کسی که شکر و سپاسگذاری از نعمت ھا کند از افزایش نعمت محروم ۴کند از آمرزش محروم نميشود.
   ٢٠٠صفحه  ١طرائف الحکم جلد      نميشود.

   

امام علی (ع) : خداوند با اھل علم و دانش پيمان بسته که نادانھا را ھدایت کنند چنانکه از نادانھا پيمان گرفته 
صفحه     که دانش را فراگيرند ولی از دانآیان جلوتر از جھال این پيمان را گرفته. صایح     ٧ن

   

و بدون ترس و تقيه علمش را پنھان کند در روز امام علی (ع) : کسی که از او درباره علم دین سوال شود و ا
صفحه    قيامت لجامی از آتش در دھانش زده شود. صایح     ۵ن

   

امام علی (ع) : عذاب و ھ�کت گذشتگان به این سبب بود که مردم پيرو گناھان بودند و عالمان و دانآیان به 
صایح    ٩صفحه  مسائل و احکام دینی جلوگيری نميکردند و بی تفاوت بودند. ن

   

امام علی (ع) : در سکوت عالمی که باید علوم و احکام دینی را به مردم بگوید خيری نيست ھمانطوری که در 
صفحه    تکلم و سخن گفتن نادان خيری نيست. صایح     ۶ن

   

امام علی (ع) : اگر برای انسان گناھی نباشد مگر دوست داشتن چيزی را که خدا و رسولش آن را دشمن دارند 
   ۵٠صفحه  ١٢مستدرک الوسائل جلد    مين گناه او را بس است.ھ

   



  

ضرر دارد بر دروغی که برایت سود  امام علی (ع) : نشانه راستگوئی آنست که راستگوئی را در جائی که به تو 
   ١۴١وسائل الشيعه کتاب حج باب     دھد ترجيح دھی و در سخن گفتن درباره دیگران از خدا پروا داشته باشی.

   

امام علی (ع) : وقتی که خداوند انسانھا را آفرید به ذات خود و فرمود : به عزت و ج�لم سوگند من از ظلم 
ستمکاران نخواھم گذشت ولو این که کف دستی باشد کف دست دیگران را لمس کند و یا مانند شاخ زدن 

صفحه     گوسفند شاخ دار به گوسفندی بی شاخ باشد.    ۶٢٣کليات حدیث قدسی 

   

   

امام علی (ع) : خداوند از باVی عرشش ميفرماید : ای بندگان من در آنچه که به شما امر کردم به من اطاعت 
کنيد و مصلحت خود را به من نياموزید چون من خودم بھتر از شما به مصلحت شما عالم ھستم و ھرگز در عمل 

صفحه کليات     کردن به مصلحت شما خيانت نميکنم.    ۶٢۴حدیث قدسی 

   

   

امام علی (ع) : انسان حریص ھمواره فقير و نيازمند است اگرچه مالک تمام ثروتھای جھان باشد.تمام 
عبادتھایی که یک شخص در طول عمرش انجام ميدھد در مقابل امر به معروف و نھی از منکر مثلش آب دھان 

صله ھر یک از شما تا است در مقابل دریا.عيد شما آنروزی است که از یک گن اه و معصيت پروردگار بيرون بيائيد.فا
رسيدن به بھشت یا دوزخ یک رشته باریک است به نام مرگ که ھرلحظه ممکن است پاره گردد.دست برداشتن 

  گزیده غررالحکم    از گناه و انجام ندادن گناه آسانتر از توبه کردن است.

   

رمودند : ای کميل دو گروه از این مردم از مذھب و دین چيزی نمی امام علی (ع) : در سفارش خود به کميل ف
.آنکس که دچار حرص شدید ٢.آنکس که ع�قه شدید به لذات دارد و مطيع شھوات خویشتن است.١فھمند: 

تحف العقول     است و عاشق جمع آوری مال و ثروت است شبيه ترین چيز به این دو گروه علف خواران ھستند.
   ١۶٩صفحه 

   

امام علی (ع) : کسی که بتواند گناھی را انجام دھد ولی آن فعل را انجام ندھد مقام او با شھيد یکی است.با 
ایمان ترین مردم کسی است که توکلش بر خدا بيشتر است.گناه در دینداری بھتر است از حسنه در بی دینی 

د.زبانتان را حفظ کنيد ھمانطور که ط�یتان را زیرا گناه دین دار آمرزیده ميشود ولی حسنه بی دین پذیرفته نميشو
حفظ ميکند.ھرچيزی محتاج عقل است و عقل خودش محتاج ادب است.مومن دین خود را از خدا و رسولش و 

ائمه (ع) ميگيرد نه از رای خود.دوست دوست بدار رفقاء و دوستان خود را به اندازه ای که تقوی دارند.عالم بی 
مشعل بدست گرفته دیگران را از اینکه در چاله چاه بيفتد باز ميدارد ولی خودش در  عمل ھمچون کوری است که

چاه می افتد.کسی که دو روزش برابر باشد مغبون است و کسی که دیروزش از امروز بھتر باشد ملعون 
  الحکم گزیده از غرر        است.ھيچ عبادتی ھمانند تفکر و مطالعه در مصنوعات و مخلوقات پروردگار نيست.

   

امام علی (ع) : به خدا سوگند اگر ھمه آنچه را که در زیر آسمانھای ھفتگانه است را به من دھند تا دانه جوی 
را از مورچه ای به ظلم گيرم یا نافرمانی خدای را به جا آورم ھرگز چنين نکنم بدانيد که این دنيای فانی شما در 

   ٢٢۴صفحه  ٢الحياه جلد    تر است. نزد من از برگ سبزی که در دھان ملخ است پست

   



  

امام علی (ع) : ھيچ مجلسی به وسيله غيبت کردن آباد و معمور نگشته جز آنکه از لحاظ دین ویران گردید ، پس 
گوشھای خود را از شنيدن غيبت پاک نگھدارید زیرا گوینده و شنونده غيبت ھر دو در گناه شریکند به تحقيق از 

صادقين جلد    که ميفرمود : شخص غيبت کننده خورشت سگان دوزخ است. پيغمبر خدا (ص) شنيدم  ١۶آثار ال
   ١٠٣صفحه 

   

صوحان گوید از اميرالمومنين (ع) پرسيدم کدام فقر و ورشکستگی از ھمه سخت تر   امام علی (ع) : زید بن 
صادقين جلد   است ، فرمود : گمراھی و کفر آوردن پس از ھدایت و ایمان.    ٢٨۵فحه ص ١٩آثار ال

   

آثار    امام علی (ع) : مبغوض ترین مطرودترین مردم در نزد تو باید کسی باشد که بيشتر جویای عيب مردم است.
صادقين جلد       ٢۴۴صفحه  ١۵ال

   

افراد پست را به سوی امام علی (ع) : زبان خود را از سخنان زشت و رکيک باز دارید که این کار فرومایگان و 
صادقين جلد    شما جذب ميکند و بزرگواران را از شما دور و متفرق ميسازد.    ٣۶١صفحه  ١٩آثار ال

   

امام علی (ع) : ھيچ کس با قرآن مجالست و ھم نشينی نکرد جز آنکه برخاست در حالی که چيزی به او  
صادقين جلد   راھی و کور دلی اش کاسته شد.افزوده و از او کاھيده شد. یعنی بر ھدایتش افزوده و از گم آثار ال

   ٢۴۵صفحه  ١٧

   

صفات نفسانيت مدارا می کنند ، نقایصت  امام علی (ع) : بدترین دوستان و برادرانت کسانی ھستند که با تو در 
ی است را جدی نمی گيرند و عيوبات اخ�قی ات را از تو پنھان می نمایند و مھربانترین دوستان نسبت به تو کس

که در راه خير و آخرت بيش از دیگران تو را یاری می دھد و عيوبات تو را به تو تذکر می دھد و در امر دینت با 
صفحه   خلوص زیاد تری تو را نصيحت می کند.    ۵٨۵غررالحکم 

   

صحاب خود فرمودند : آیا دوست دارید خدا و رسولش مورد تکذیب واقع شوند  ؟ گفته  امام علی (ع) : خطاب به ا
شد خير فرمود : پس با مردم از احادیثی سخن بگوئيد که می توانند آنھا را بفھمند و از گفتن احادیثی که نمی 

صفحه   توانند آنھا را درک کنند یا انکارش می نمایند خود داری کنيد.      ٣۴غيبت نعمانی 

   

ار و عمل ھمراه باشد و گفتار و کردار ھر دو امام علی (ع) : ھيچ سخن و گفتاری به کار نمی آید مگر آنکه با کرد 
صفحه    بی فایده اند مگر وقتی که قرآن و سنت رسول خدا (ص) آندو را تائيد کنند.    ٢٠۵عين الحيوة 

   

ارج تجربيات خود امام علی (ع) : با مردان آزموده و صاحب تجربه ھم نشين باش و مشورت کن چه اینان متاع پر  
را به گران ترین بھا یعنی فدا نمودن عمر خود تھيه کرده اند و تو آن متاع گران قيمت را با ارزانترین قيمت یعنی 

صفحه   صرف چند دقيقه وقت بدست می آوری.    ۵٨٠غررالحکم 

   

.دروغ ٢را می خورد امام علی (ع) : دروغ گفته آنکه گمان دارد ح�ل زاده است و با غيبت کردن گوشت مردن  
.دروغ می گوید آن ٣گفته آن که گمان دارد ح�ل زاده است و دشمن من و امامان معصوم از فرزندان من است 



  

صدوق  که گمان دارد ح�ل زاده است و زنا را دوست دارد یا بر نافرمانی خدا شب و روز دلير است. امالی شيخ 
   ٣٧مجلس 

   

.به مخفی داشتن و ٢.به کوچک شمردن آن ١چيز به کمال نمی رسد : امام علی (ع) : کار خير جز با سه 
صفحه   .به شتاب و عجله داشتن در انجام آن٣پوشاندن آن     ۴٢٢غررالحکم 

صاحبش ٢.دنيا ھمه اش جھل است مگر آنجا که با علم ھمراه گردد ١امام علی (ع) :  .علم ھمه اش برای 
.و ۴تمامش در خطر است جز آنجا که با اخ�ص قرین شود. .عمل ٣حجت است جز آنچه که به آن عمل شود. 

اخ�ص ھم در معرض خطر خواھد بود تا اینکه بنده پآیان کارش با عاقبت به خيری باشد و پس از مرگ وارد 
   ٢۴٢صفحه  ۶٧بحار اVنوار جلد   بھشت گردد.

ی که خدای سبحان را خدمت امام علی (ع) : ھرکس خدمت دنيا کند دنيا او را به خدمت خواھد کشيد و کس
صفحه   نماید خدا در خدمت او خواھد بود.    ٧١٢غررالحکم 

.آرزوھای ٢.پيروی از ھوای نفس ١امام علی (ع) : ترسناکترین چيزی که از آنھا بر شما خائفم دو چيز است : 
   را از یاد شما برد. طوVنی ، اما پيروی از ھواھای نفسانی شما را از حق باز می دارد و آرزوھای طوVنی آخرت

   ۴٢نھج الب�غه خطبه 

ضر می نمایند حتما چراغی  امام علی (ع) : مرا چيست که می بينم مردم ھنگامی که شب نزدشان غذائی حا
می افروزند تا ببينند چه غذائی در شکم خود وارد می سازند ؟ ولی به غذای روحشان اھميت نمی دھند و 

ی و الھی روشن نمی سازند تا از عوارض بد و زیانبار جھالت و گناھکاری در چراغ عقل را به وسيله علم معنو
   ٨۴صفحه  ٢سفينة البحار جلد   اعتقادات و اعمال سالم بمانند.

امام علی (ع) : ای بندگان خدا بدانيد که مراقبان و نگھبانھائی از اعضای بدنتان بر شما گماشته شده و دیده 
بدانيد م�ئکه کرام الکاتبين اعمال شما را ثبت می نمایند و حتی شماره نفسھایتان بانھائی از اعضای پيکرتان و 

نھج الب�غه    را نگه می دارند نه ظلمت شب تاریک شما را از آنھا پنھان می کند و نه درھای محکم و فرو بسته.
   ١۵٧خطبه 

ت به آن یافت فقير نيست و ھيچ امام علی (ع) : ھيچکس بعد از آنکه قرآن به او عرضه شد و او فھم و معرف
   ١٧۶نھج الب�غه خطبه   شخصی با نداشتن فھم و معرفت نسبت به قرآن ثروتمند حقيقی نيست.

صالح پيغمبر را تنھا یک نفر به نام (( قدار )) به ھ�کت رساند ولی خداوند ھمه آن قوم را با  امام علی (ع) : شتر 
ضی به کار او بودند ، لذا در قرآن سوره  عذاب نابود کرد ، زیرا که ھمگی یا نسبت به این امر بی تفاوت بودند یا را

صالح را تکذیب نمودند و شتر را کشتند. ١۴شمس آیه  نھج    فرموده است : (( فکذبوه فعقروھا )) آنھا ھمگی 
   ٢٠١الب�غه خطبه 

یا گناه زنا و دزدی ؟ فرمود : امام علی (ع) : از امام (ع) سوال شد به نظر شما گناه شرابخواری بيشتر است 
گناه شرابخواری زیرا زناکار شاید به کار زشت زنا بسنده کند و به کار بد دیگری نپردازد ولی شخص شرابخوار با 
  خوردن شراب ممکن است آدم بکشد و با محارم خود زنا کند و نماز را ترک کند چون عقلش در اختيار او نيست.

   ۴٠٣صفحه  ۶فروع کافی جلد 

امام علی (ع) : عجب دارم از کسی که از کيفر و عقوبت خدا می ترسد ولی خود را از گناه باز نمی دارد و 
بحاراVنوار    شگفتا از کسی که اميد پاداش و ثواب دارد ولی از کار زشت اش توبه نمی کند و باز گناه می کند.

   ٢٣٧صفحه  ٧۴جلد 

امين دانست بر او خيانت مکن اگرچه او به تو خيانت کرده باشد  امام علی (ع) : کسی که تو را نسبت به کاری
صفحه    و دشمن خود را سرزنش و شماتت مکن اگرچه او تو را سرزنش کرده باشد.    ٨٢٧غررالحکم 

امام علی (ع) : دین خدا به مردان سرشناس و نامدار شناخته نمی شود بلکه به آیات و معارف و دستورات الھی 
صفحه  ١الحياة جلد    س دستورات دین را خوب بفھم تا اھل حق را از باطل تشخيص دھی.شناخته ميشود پ

١٣٢  



  

امام علی (ع) : طلب نمودن علم و دانش معنوی و دینی از عبادت و نماز خواندن برتر و باVتر است زیرا خداوند در 
نافرمانی خداوند می ترسند )) و فرموده : (( تنھا بندگان عالم و فھميده در دین از  ٢٨قرآن سوره فاطر آیه 

   ١٠۵صفحه  ١الحياة جلد    نفرموده تنھا بندگان عابد و عبادت کننده.

امام علی (ع) : قرآن ظاھری زیبا و دل انگيز دارد و باطنی ژرف و عميق ، عجایب قرآن پآیان ندارد و علوم اسرار 
   ١٠٢صفحه  ٢الحياة جلد    نشود.آميز در آن تمامی ندارد و تاریکی جھالت جز با نور قرآن روشن 

امام علی (ع) : عجب است از انسان متکبری که ابتدای خلقتش از آب گندیده نطفه است که اگر لطف خدا بر 
خلقتش نبود جایگاھش مزبله گاه و چاه مستراح بود و در پآیات عمرش نيز مرداری بدبو است که جایگاھش زیر 

ظرفی از برای نجاست است که در شکمش از ادرار و مدفوع انباشته خاک است و در ھنگام زنده بودنش نيز 
گشته و توالتی سيار است و با این حال این انسان متکبر و سرکش در مقابل خداوند و دستوراتش تکبر و 

صادقين جلد   سرکشی می کند و بندگی و عبادت او را به جای نمی آورد.   ٣۶۵صفحه  ١٢آثار ال

پيروزی در جنگ جمل یکی از یاران امام (ع) به ایشان عرضه داشت دوست داشتم برادرم امام علی (ع) : پس از 
که اکنون اینجا نيست با ما بود و در این پيروزی سھيم می گشت.امام (ع) فرمودند : آیا فکر و دل و نيت برادرت 

ثواب نفرات ما را می برد بلکه  با ما بود ؟ مرد گفت آری ، امام (ع) فرمودند : پس او ھم در این جنگ با ما بود و
صلب پدران و رحم مادران می باشند ولی با ما ھم عقيده و ھم آرمانند با ما در  آنھائی که به دنيا نيامده اند و در 

   ١٢نھج الب�غه خطبه   این نبرد شریکند و ثواب ما را دارند.

صراط و راه مستقيم الھی امام علی (ع) : ای مردم به جانب چپ و راست مروید که گمراھی است  و راه صحيح 
   ١۶نھج الب�غه خطبه    است که ھمان تبعيت و پيروی و عمل نمودن به احکام قرآن و سنت پيامبر (ص) است.

امام علی (ع) : اگر آنچه را که مردگان در عالم قبر و برزخ دیدند شما می دیدید کم طاقت و ترسان و لرزان می 
الھی می گشتيد ولی آن وقایع بر شما پوشيده است و آنچه که اموات مشاھده کردند شدید و فرمانبردار اوامر 

صحنه ھای  فع� مقدور نيست شما ببينيد پس نزدیک است که پرده ھا فرو افتد اگر به درستی بنگرید و این 
   ٢٠نھج الب�غه خطبه    وحشتزا برای شما ھم مکشوف شود پس عبرت گيرید و آماده آنروز شوید.

ام علی (ع) : پس از فرشتگان و م�ئکه آسمانی ھيچ کس جز انسان دستورات و فرامين الھی را اب�غ نمی ام
   ٢٠نھج الب�غه خطبه   کند.

امام علی (ع) : ای مردم مرگ پشت سر شما در تعقيب شماست و ھر لحظه به شما نزدیکتر ميشود و قيامت 
صالح خود را آ ماده کنيد ھمانا آنان که از این دنيا رفتند در انتظار رسيدن پيش روی شماست پس با کسب اعمال 

   ٢١نھج الب�غه خطبه   شمایند.

امام علی (ع) : بدانيد تقدیرھای الھی ھمچون قطرات باران که در جائی زیاد می بارد و در جائی کم و در جای 
ص� نمی بارد از آسمان به سوی انسانھا فرود می آید و بھره ھرکسی  بنا به مصلحت الھی به او می دیگر ا

رسد پس اگر یکی از شما برای برادر خود برتری و فزونی در مال و ثروت و اوVد و ھمسر و نيروی بدنی مشاھده 
   ٢٣نھج الب�غه خطبه    کند مبادا حسادت کند که اگر این طور باشد با مصلحت خدا اعتراض و دشمنی نموده اید.

دا از شخصی در ميان مردم رواج دھد بھتر از ثروتی است که از او به دیگران امام علی (ع) : نام نيکی که خ
   ٢٣نھج الب�غه خطبه   برسد.

کننده دوستان خدا را امام علی (ع) : شبھه را به این علت شبھه ناميدند که به حق شباھت دارد اما نور ھدایت 
در شبھات یقين به دستورات خدا و سنت رسول خدا (ص) و گفتار ائمه ھدی (ع) است امام افراد سست ایمان 
  و دشمنان خدا راھنمایشان در شبھات گمراھی و شک در اوامر الھی و کوردلی نسبت به این دستورات است.

   ٣٨نھج الب�غه خطبه 

دید آمدن فتنه ھا و اخت�فات در دین بدعت گذاری و ھواپرستی در احکام آسمانی امام علی (ع) : ھمانا آغاز پ
است و نوآوریھائی است که قرآن و سنت رسولخدا (ص) با آن مخالف است پس عده ای با واسطه مخالفت با 

عده  قرآن و سنت بر گروھی دیگر مسلط می گردند و اینجاست که شيطان بر دوستان خود چيره می گردد و تنھا
   ۵٠نھج الب�غه خطبه   ای که مشمول رحمت و لطف پروردگارند از این فتنه نجات خواھند یافت.

امام علی (ع) : به خدا سوگند اگر دلھای شما از ترس آب شود و از چشم ھایتان با شدت شوق به خدا یا ترس 
وانيد در اطاعت از فرمان حق بکوشيد در برابر از او خون جاری گردد و اگر تا پآیان دنيا زنده باشيد و تا آنجا که می ت

   ۵٢نھج الب�غه خطبه    نعمت ھای بزرگ پروردگار به خصوص نعمت ایمان و وVیت ناچيز است.



  

امام علی (ع) : بنده خدا باید از پروردگار خود بپرھيزد و خود را پند دھد و از معاصی و کردارھای زشت خود توبه 
ماید و به خود وعده طول عمر ندھد زیرا مرگ او پنھان و پوشيده است و آرزوھای کند و بر شھوات خود غلبه ن

دنيائی فریبنده اند و شيطان ھمواره سعی در گمراه کردن او ، جلوه دادن معاصی در نظر اوست تا بر او تسلط 
نھج   ن مرگ از آن غفلت کند.یابد و انسان را در انتظار توبه نگه می دارد که آن را تاخير اندازند و تا زمان فرا رسيد

   ۶۴الب�غه خطبه 

امام علی (ع) : خدا رحمت کند کسی را که چون سخن حکيمانه بشنود خوب فرا گيرد و چون ھدایت شود 
بپذیرد و دست به دامن ھدایت کننده زند تا نجات یابد مراقب خویش در برابر پروردگار باشد از گناھان خود بترسد 

صانه گام بردارد  ذخيره ای برای آخرتش فراھم آورد از گناھان دوری نماید و با خواسته ھای دلش مبارزه کند . خال
در راه روشن ھدایت که مسير دستورات قرآن و سنت پيامبر و گفتار ائمه (ع) قدم بگذارد و از راه روشن ھدایت 

صله نگيرد و چند روز زندگی دنيا را غنيمت شمارد و پيش از مرگش با اعمال  صالح و نيک توشه ای برای فا
   ٧۶نھج الب�غه خطبه   آخرتش فراھم سازد.

آغازین مخلوقات   امام علی (ع) : ای مردم بدانيد معاد و زنده شدن پس از مرگ شگفت آورتر از آفریده شدن
صورتی که اگر ھمه جانداران جھان ، از پرندگان و چھارپآ یان نيست چگونه چنين امری برای برخی محال است در 
و آنچه در آغل است و آنچه در بيابان سرگرم چرا است ، از تمام نژاد ھا و جنس ھا درس خوانده و نخوانده و 
انسانھای متفکر و تيزھوش گرد ھم آیند تا پشه ای را بيافرینند توان پدید آوردن آن را ندارند بلکه عقلھایشان 

   ١٨۶خطبه نھج الب�غه   سرگردان و در شناخت آن حيران می ماند.

امام علی (ع) : آگاه باشيد این پوست نازک تن طاقت آتش دوزخ را ندارد ، پس به خودتان رحم کنيد ، شما 
مصيبت ھای دنيا را آزموده اید آیا ناراحتی یکی از نزدیکان خود را بر اثر خاری که در بدنش فرو رفته ، یا زمين 

ان او را رنج داده دیده اید که تحمل آن چه مشکل است ؟ پس خورده و پایش مجروح گشته ، یا ریگ ھای داغ بياب
چگونه ميشود تحمل کرد که در ميان دو طبقه آتش در کنار سنگ ھای گداخته ھمنشين شيطان باشيد آیا می 

دانيد وقتی مالک دوزخ بر آتش غضب کند شعله ھا بر روی ھم می غلتند و یکدیگر را می کوبند و در ميان درھای 
   ١٨٣نھج الب�غه خطبه    ھر طرف زبانه می کشند ؟!؟جھنم به 

امام علی (ع) : آگاه باشيد آنچه را در راه حفظ دین از دست می دھيد زیانی به شما نخواھد رساند و آنچه را با 
   ١٧٣نھج الب�غه خطبه    تباه ساختن دین به دست می آورید سودی به حالتان نخواھد داشت.

امام علی (ع) : بندگان خدا خيری را که خدا وعده داده رھا کردنی نمی باشد ، و شری را که از آن نھی کرده 
دوست داشتنی نيست.بندگان خدا از روزی بترسيد که اعمال و رفتار انسان وارسی ميشود روزی که پر از 

ضطراب است به طوری که کودکان را پير می گرداند ، بدانيد ام روز به فردا نزدیک است و فردا به امروز تشویش و ا
و از روزی که به دنيا آمده اید به سرعت به سمت منزل قبر در حرکتيد وه چه منزل وحشتناکی و سيه چال 

   ١۵٧نھج الب�غه خطبه    غربتی !!!

صيرت و معرفت به دستورات دینی ھمچون رونده ای است که را ه را امام علی (ع) : عمل کننده بدون فھم و ب
صلی دورتر  خطا می رود و به سوی بيراھه در حال حرکت است ، پس ھرچه شتاب کند و بيشتر برود از مقصد ا
ميشود و عمل کننده از روی درک و معرفت دینی ھمچون رونده بر روی راه صحيح است پس ھرچه می رود به 

  ١۵۴نھج الب�غه خطبه    مقصد نزدیکتر می گردد.

دم برای آن روز که زاد و توشه ذخيره می کنند و اسرار آدميان فاش می گردد . یعنی پس امام علی (ع) : ای مر
از مرگ عمل کنيد و بپرھيزید از آتشی که حرارتش شدید و عمق آن ناپيدا و زیورآVت آن غل و زنجير و نوشيدنی 

   ١٢٠نھج الب�غه خطبه     آن زرد آب و چرک جوشان است.

شده است که با به دست آوردن متاعی اندک از دنيا شادمان می گردید و از ثواب  امام علی (ع) : شما را چه
بسيار آخرت که از دست می دھيد اندوھناک نميشوید اما با از دست دادن چيزی اندک از تعلقات دنيوی به 

دان طوری مضطرب ميشوید که آثار پشيمانی آن در چھره تان آشکار ميگردد گویا این دنيا محل زندگی جاو
شماست ، و وسائل آن برای ھميشه از آن شماست در بی اعتنائی به آخرت و دوستی دنيا یک دل شده اید و 

   ١١٣نھج الب�غه خطبه    ھر یک از شما دین را فقط بر سر زبان می آورید و از این کار خشنودید.

صحنه امام علی (ع) : حضرت ھنگام عبور از محلی شنيد که عده ای ایشان را ستایش م ی کنند با دیدن این 
فرمود : بار خدآیا تو مرا از خودم بھتر می شناسی ، و من نيز خودم را بھتر از ایشان می شناسم ، خدآیا مرا از 

نھج الب�غه    آنچه اینان می پندارند نيکوتر قرار ده و آنچه را که ایشان درباره زشتی من نمی دانند بيامرز.
   ١٠٠حکمت 



  

ص�ح و راحتی دنيای خود چيزی از معارف و دستورات دین را ترک نمی گویند جز آنکه امام علی (ع) :  مردم برای ا
   ١٠۶خدا آنان را به چيزی زیانبارتر دچار خواھد نمود. نھج الب�غه حکمت 

: خداوند قرآن رافرو نشانده عطش علمی دانشمندان و باران بھاری برای قلب فقيھان و راه   امام علی (ع) 
صالحان قرار داده است . قرآن داروئی است که با آن بيماری وجود ندارد . نوری است که با گست رده و وسيع برای 

آن تاریکی یافت نميشود ، قرآن محل امنی است برای ھرکه در آن وارد شود و برھانی است برای کسی که به 
ھنما و راھبر آن کسی است که به آن آن سخن گوید عامل پيروزی است برای کسی که به آن استدVل کند و را

که با آن    نشانه ھدایت است برای کسی که در او بنگرد و سپر نگھدارنده است از برای کسی   عمل کند قرآن
نھج       خود را بپوشاند و حدیث کسی است که از آن بيان کند و حکم کسی است که به آن قضاوت کند .

   ١٩٨الب�غه خطبه 

آن نوری است که خاموشی ندارد ، چراغی است که درخشندگی آن زوال نپذیرد ، دریائی امام علی (ع) : قر
و راھی است که رونده در آن گمراه نگردد ، قرآن بنائی است که ستون   است که ژرفاو عميق آن درک نشود ،

اورش ھای آن خراب نشود ، شفا دھنده ای است که بيماریھای Vع�ج را شفا بخشد ، قدرتی است که ی
  ١٩٨نھج الب�غه خطبه         شکست نپذیرد ، حقی است که یاری کنندگانش مغلوب نشوند.

صل آنست چشمه ھای دانش و دریاھای علوم در قرآنست سرچشمه  امام علی (ع) : قرآن معدن ایمان و ا
ان آن آبش را قرآن دریائی است که تشنگ   قرآن پایه و ستون محکم اس�م است   عدالت و نھر جاری عدل است

تمام نتوانند کشيد و دریائی است که آبش تمامی ندارد قرآ ن منزلی است که مسافران وروندگان در آن راھش را 
   ١٩٨نھج الب�غه خطبه                         فراموش نخواھد کرد .

می گویند چه پيش امام علی (ع) : کسی که بميرد مردم درباره اش می گویند چه باقی گذاشت اما فرشتگان 
فرستاد ، خدا پدرانتان را بيا مرزد مقداری از ثروت خود را جلوتر بفرستيد و در راه خدا انفاق نمائيد تا در نزد خدا 

نھج الب�غه خطبه   باقی ماند و ھمه را برای وارثان خود باقی مگذارید که پاسخگوئی آن بر شما واجب است .
٢٠٣   

ن (ع) ھر شب این سخنان را بعد از نماز عشاء در مسجد کوفه برای مردم می امام علی (ع) : اميرالمومني
خواندند : ای بندگان خدا آماده خارج گشتن از دنيا شوید که بانگ کوچ را سر داده اند سپس وابستگی خود را به 

نه ای سخت و زندگی دنيا کم کنيد و بازاد و توشه و اعمال نيکو به سوی آخرت بازگردید که پيشاپيش شما گرد
صله نگاھھای  دشوار و منزلگاھھائی ترسناک وجود دارد که باید در آنجاھا فرود آئيد وتوقف کنيد . آگاه باشيد فا

پس کارھای دنيا شما را از یاد مرگ غافل    مرگ بر شما کوتاه و گویا چنگالھایش را درجان شما فرو برده است
ان داشته است پس پيوند ھای خود رابا دنيا قطع کنيد و از تقوا ساخته و ب�ھای طاقت فرسای آن را از شما پنھ

   ٢٠۴نھج الب�غه خطبه                       و پرھيزکاری کمک گيرید .

سوره انفطار (( ای انسان گناھکار چه چيزی تورا بر پروردگار کریمت مغرور  ۶٠امام علی (ع) : در تفسير آیه 
نادرست ترین برھان است و عذرش از توجيه ھر فریب خورده ای بی اساس تر  ساخته )) فرمود : برھان گناھکار

و خوشحالی او از عدم آگاھی اوست . ای انسان چه چيزی تو رابر گناه جرات بخشيد و در برابر پروردگارت مغرور 
اری ندارد ؟ چرا ساخته ؟ و بر نابودی خود ع�قه مند ساخته ؟ آیا بيماری تو را درمان نيست و خواب زدگی تو بيد

آنگونه که به دیگران رحم می کنی به خود رحم نمی کنی ؟ چه بسا که تو بيماری را می نگری که سخت ناتوان 
است و از روی دلسوزی برایش اشک می ریزد ؟ اما چه چيزی تو را بر بيماری روحت که ھمان گناھان است بی 

؟ در حالی که ھيچ چيزی برای تو عزیز تر از جانت نيست ؟ تفاوت کرده و از گریه بر حال خویشتن بازداشته است 
چگونه ترس از فرود آمدن عذاب الھی به سبب گناھانت به ھنگام شب تو رابيدار نکرده است ؟ که در گناه غوطه 

  ٢٢٣نھج الب�غه خطبه                        ور و در پنجه قھر الھی مبت� شده ای .

گند اگر تمام شب را بر روی خارھای مغي�ن به سر برم و با غل و زنجير به این سو و امام علی (ع) : به خدا سو
آن سو کشيده شوم خوش تر دارم تا خدا و رسولش را در قيامت م�قات کنم درحالی به بعضی از بندگان خدا 

  ٢٢۴نھج الب�غه خطبه       ستم کرده باشم و چيزی از بيت المال عمومی را به غصب گرفته باشم.

امام علی (ع) : به خدا سوگند برادرم عقيل را دیدم که به شدت تھيدست شده و از من درخواست داشت تا  
یک من (سه کيلو) از گندم ھای بيت المال را به او ببخشم و من کودکانش را دیدم که از گرسنگی دارای موھای 

استش را تکرار می کرد چون من به گفته ھایش ژوليده و رنگشان تيره شده بود و او پی در پی مرا دیدار و درخو
گوش دادم عقيل پنداشت که دین خود را به او واگذار کنم و آخرتم را به دنيای او بفروشم پس آھنی را در آتش 
گداخته و به دستش نزدیک کردم تا او را بيدار کنم پس او چون بيمار داد و فریاد زد و نزدیک بود از حرارت آن آھن 

ه او گفتم ای عقيل از حرارت آھنی می نالی که انسانی آن را گرم ساخته اما مرا به حرارت دوزخی بسوزد , ب
ميخوانی که خدای جبار با خشم خود آن را برافروخته تو از حرارت ناچيز می نالی و دستت را می کشی پس 

  ٢٢۴نھج الب�غه خطبه     چگونه من از آتش الھی و از نافرمانی او دوری نگزینم.



  

موV علی (ع) : بيچاره فرزند آدم ! اجلش پنھان ، بيماریھایش پوشيده ! اعمالش ھمه نوشته ! پشه ای او را آزار 
نھج الب�غه     می دھد ! جرعه ای گلوگيرش شده و او را از پای در می آورد ، و عرق کردنی او را بدبو سازد !!!

   ۴١٩حکمت 

  ۴١٠نھج الب�غه حکمت   ھای اخ�قی است.موV علی (ع) : تقوا در راس ھمه ارزش 

   ۴٢٨موV علی (ع) : ھر روز را که نافرمانی خدا نکنی ( گناه نکنی ) آن روز عيد تو است. نھج الب�غه حکمت 

موV علی (ع) : ھيچ مالی سودمندتر از عقل نيست و ھيچ عقلی چون تدبير( تدبير یعنی : ترتيب ، نظم ، 
نيست.   ھمه جوانب امری را با دقت سنجيدن و برنامه ریختن ، سپس آغاز کردن ) سنجيده کاری ، کاردانی ،

  نھج الب�غه

موV علی (ع) : برنامه ریزی درست ( اقتصادی ) مال اندک را افزایش می دھد ، و برنامه ریزی نادرست مال 
  غررالحکم   فراوان را نابود ميکند.

  سفارش مرا در چھار امر گوش کن :   :  موV علی (ع) فرمودند : خدای تبارک و تعالی به موسی (ع) گفت

.تا وقتی که گناھان خود را آمرزیده ندانی به عيوب دیگران نپرداز. ( تا وقتی که مطمئن نشدی گناھانت را ١
  )   بخشيده ام از دیگران عيب یابی نکن

  ای من تمام نشده ، غم روزی مخور. .تا وقتی که می دانی گنج ھ٢

به دیگری اميدوار مباش. ( در تمام امور اميدت به من باشد و به کس دیگر اميد   .تا سلطنت من بر جا است٣
  نداشته باش ) 

.تا شيطان نمرده از مکرش ( وسوسه ) آسوده مباش. ( تا وقتی که شيطان زنده است از وسوسه اش آسوده ۴
  و راحت مباش ) 

  ٢٠۶صفحه  ١ل الصدوق جلد خصا

موV علی (ع) : از غيبت بپرھيز که غيبت کردن تو را با خدا و مردم دشمن می کند و اجر و پاداش کارھای تو را از 
   ٢۶٣٢غررالحکم حدیث     بين می برد.

گاه می موV علی (ع) ھمواره می فرمود : اھل بھشت به جایگاه شيعيان ما به گونه ای که انسان به ستارگان ن
   ٧٧حدیث  ١۴٧صفحه  ٨بحاراVنوار جلد    کنند نظر می کنند.

موV علی (ع) : مردی از امام علی (ع) سوال کرد : محبوبترین اعمال پيش خدا کدام است ؟ امام (ع) فرمود : 
   ١٢٢صفحه  ۵٢بحاراVنوار جلد     انتظار فرج.

صاری ) به ح صبح کرده اید ؟ حضرت موV علی (ع) : روزی جابر ( بن عبدا... ان ضرت علی (ع) عرض کرد : چگونه 
فرمودند : در حالی که به این ھمه گناه نعمتھای زیادی از پروردگارمان داریم و نمی دانيم کدام یک را شکر 

تحف العقول    بگذاریم ( شکر کنيم ) خوبيھائی که برم� ( پدیدار ) می کند و زشتيھائی را که از ما می پوشاند.
   ٢١٠صفحه 

   ٣٢صفحه  ٩٢بحاراVنوار جلد    موV علی (ع) : تاریخ گذشتگان و آیندگان و برنامه زندگی شما در قرآن است.

نوف بکالی گوید در مسجد کوفه خدمت اميرالمومنين (ع) رسيدم و س�م کردم و ایشان جواب س�م را دادند 
وبی کن تا با تو خوبی شود.گفتم یا اميرالمومنين گفتم یا اميرالمومنين (ع) پندی به من بدھيد فرمود ای نوف خ

(ع) باز ھم بفرمایيد : امام (ع) فرمود : رحم کن تا با تو رحم کنند ( به مردم رحم کن تا آنھا ھم به تو رحم کنند ) 
(سخن خوب و درست بگو تا تو را مردم به خوبی یاد کنند) از غيبت اجتناب   . خوب بگو تا به خوبی یادت کنند.

ن و غيبت مکن که غيبت کننده خورشت سگھای دوزخ است . سپس فرمود : ای نوف دروغ گفته کسی که ک
فکر می کند ح�ل زاده است و به غيبت کردن گوشت مردم را ميجود . دروغ گفته کسی که گمان دارد ح�ل زاده 

زاده است و زنا را دوست  است و دشمن من و امامان از اوVد من است . دروغ گفته کسی که گمان دارد ح�ل
صله رحم کن تا  دارد یا بر نافرمانی خدا در شب و روز دلير است . ( در شب و روز بی باک گناه ميکند) ای نوف 

ای نوف خوش اخ�ق باش تا حسابت را سبک گيرند   صله رحم با افراد مومن و دین دار)  خدا عمرت را زیاد کند (



  

ت با من باشی به ستمکاران کمک مکن . ای نوف ھرکه ما را دوست دارد روز . ای نوف اگر می خواھی روز قيام
قيامت با ما است و اگر مردی سنگی را دوست بدارد در قيامت با او محشور گردد ( یعنی در این دنيا ھر کسی 

در را دوست داشته باشی و با کارھایش موافق باشی در قيامت با او محشور ميشوی )ای نوف مبادا خود را 
ميان مردم خوب جلوه دھی و در پنھان و خلوت خدا را نافرمانی کنی(مبادا در ميان مردم خود را انسان خوب و 

مومن نشان دھی ولی در خلوت و تنھایی گناه کنی ) تا آنکه خدا در روزیکه م�قاتش می کنی رسوایت کند. ای 
صدوق مجلس   و آخرت برسی .نوف آنچه راکه به تو گفتم نگھدار و عمل کن تا به خير دنيا   ٣٧امالی شيخ 

   ٢١٠الی  ٢٠٩صفحه 

موV علی (ع) : ھرکسی که از قبرستانی بگذرد مردگان به او می گویند : ای غافل اگر ميدانستی ( از احوال قبر 
ارشاد القلوب    و قيامت و ) آنچه را که ما ميدانيم ھر لحظه گوشتھای بدنت از ترس و وحشت فرو می ریخت.

   ٢٢٩صفحه  ٢د جل

صدای موسيقی گوش می دھد  موV علی (ع) : موسيقی و آوازه خوانی باعث فقر است و کسی که زیاد به 
صفحه    ٢٣٠عاقبت به فقر و نداری مبت� ميشود. عين الحيوة 

موV علی (ع) : ھيچ کس شوخی بی جا نکند جز آنکه مقداری از عقل خویش را از دست بدھد. نھج الب�غه 
   ۴۵٠حکمت 

نھج الب�غه    موV علی (ع) : بزرگترین و سخت ترین گناھان گناھی است که گناھکار آن را کم و سبک شمارد.
   ۴٧٧حکمت 

   ٢١٨موV علی (ع) : حسادت بر دوست از آفات دوستی است. نھج الب�غه حکمت 

   ٢٩٧حکمت موV علی (ع) : عبرت ھا چقدر فراوانند و عبرت پذیران چه اندک !؟ نھج الب�غه 

نھج الب�غه حکمت   موV علی (ع) : اگر ميخواھی س�مت باشی از حسادت ورزیدن دوری کن و حسادت نکن.
٢۵۶   

مردی خدمت اميرالمومنين (ع) آمد و عرض و کرد : سنت و بدعت و جماعت و فرقت را برایم توضيح دھيد : فرمود 
چيزی است که بعد از آنحضرت به وجود آمده و : سنت روشی است که پيغمبر ( ص) آنرا گذاشته و بدعت 

صول کافی جلد    جماعت اھل حق ھستند اگرچه کم باشند و فرقت اھل باطلند اگرچه بسيار باشند. صفحه  ٢ا
٢۶١   

از حضرت علی (ع) نقل شده که فرمود : س�م ھفتاد حسنه دارد که شصت و نه حسنه برای س�م کننده و 
   ١١صفحه  ٧۶نده است. بحاراVنوار جلد فقط یک حسنه ، برای پاسخ دھ

  غررالحکم    امام علی (ع) : قرآن ، سخنگوی عدالت است.

موV علی (ع) : دردی دردناکتر از گناه برای دل نيست و ترسی سخت تر از مرگ نيست و گذشته برای 
صول کافی جلد     ٣٧٧صفحه  ٣اندیشيدن ( و عبرت گرفتن ) بس است و مرگ برای اندرز دادن کافی است. ا

اميرالمومنين علی (ع) : ریاکار سه نشانه دارد چون مردم را بيند ( در عبادت ) به نشاط آید.و ھرگاه تنھا باشد 
کسل باشد ( در ھنگام تنھایی کسل است و عبادت نمی کند ) و دوست دارد که در ھرکاری از او تعریف کنند و 

صول کافی جلد    او را بستایند.    ۴٠٣صفحه  ٣ا

امام علی (ع) : تو که اعمال رسوا کننده مرتکب شده ای خنده دندان نما مکن . و کسی که گناھانی کرده ای از 
صول کافی جلد    ٣٧١صفحه  ٣ب�ی شبگير و پيش آمد ناگھانی نباید ایمن باشد. ا

نشده و به  موV علی (ع) : ( مردی را در مرگ یکی از خویشاونداشان چنين تسليت گفت ) مردن از شما آغاز
شما نيز پآیان نخواھد یافت.این دوست شما (منظور کسی که فوت شده است)به سفر می رفت اکنون پندارید 

   ٣۵٧که به یکی از سفرھا رفته اگر او باز نگردد شما به سوی او خواھيد رفت. نھج الب�غه حکمت 

  صورتی که در حق خود ظلم می کند ؟امام علی (ع) : چگونه کسی می تواند در حق دیگری عدالت نماید ، در 
   ۵٠٧صفحه  ۶الحياة جلد 



  

صفحه  موV علی (ع) : ھرکس دامنه آرزوھایش گسترده باشد ، عملش کوتاه و ناچيز گردد. ارشاد شيخ مفيد 
١۴۴   

   ٣٠٨موV علی (ع) : آن کس که علم خود را به کار نبندد ، چيزی نمی داند. غررالحکم حدیث 

صول کافی جلد   موV علی (ع) : بشنوید و بفھميد و باور کنيد و بعد به کار ببندید.    ١٩۴صفحه  ۴ا

موV علی (ع) : پست ترین علم آن است که بر زبان با یستد ( عمل نشود ) ، وباVترین علم آن است که در 
  نھج الب�غه   اندامھا آشکار گردد ( عمل شود )

   ۴٨غررالحکم حدیث    ی ابله است ، و خود محور زیانکار.موV علی (ع) : از خودراض

صفحه   موV علی (ع) : جز از گناه خود مترس.    ٧۴٨٠حدیث  ۵٩٨غررالحکم 

غررالحکم    امام علی (ع) : دروغ گفته کسی که ادعای باور آخرت را دارد و به دنيای فانی دل بسته است.
   ٧٢٩٢حدیث  ۵٨٢صفحه 

صفحه    کوتاه کنيد و از اجل ناگھانی بترسيد و به سوی رفتار شایسته بشتابيد.امام علی (ع) : آرزو را  غررالحکم 
   ۶٨۵٠حدیث  ۵۵٢

صفحه   امام علی (ع) : ھيچ پيش آمدی نزدیکتر از مرگ نيست.    ٧٩٣۵حدیث  ۶٣۶غررالحکم 

صفحه    امام علی (ع) : کسی که تکبر کند ، علم و دانش نياموزد.    ٧٩٠٠حدیث  ۶٣۴غررالحکم 

صفحه   امام علی (ع) : مرگ احترام کسی نگه ندارد.    ٧٩٠٨حدیث  ۶٣۴غررالحکم 

صفحه    امام علی (ع) : ارزش دانش ، عمل به آن است.    ۶۶٣۴حدیث  ۵٣۴غررالحکم 

صفحه   امام علی (ع) : دروغ تباھی شخصيت است.    ۶۶١۵حدیث  ۵٣٢غررالحکم 

   از امتحان ھراسناک و به رحمت پروردگارش اميدوار است.امام علی (ع) : مومن از گناه ھمواره بيمناک و 
صفحه     ١٧٩٧حدیث  ٩۶غررالحکم 

صفحه   امام علی (ع) : زیاده روی در ھر چيز نکوھيده است ، مگر در کارھای نيک.    ١٩۴۶حدیث  ١١٠غررالحکم 

صفحه    امام علی (ع) : ھرکه به غير از راه خدا ھدایت بجوید تباه گردد.    ۵٩۶۵حدیث  ۴٧۶غررالحکم 

صفحه   امام علی (ع) : بھشت با عمل به دست آید ، نه با آرزو.    ۴٣۵۵حدیث  ٣۵٠غررالحکم 

صفحه   امام علی (ع) : به راستی که برترین دانش و وقار ، بردباری است.    ٣۵٠۵حدیث  ٢۵۴غررالحکم 

صفحه ھای عمر شما است ، پس بھترین کردار خود را در صفحه   آن ثبت کنيد. امام علی (ع) : روزگار  غررالحکم 
   ٢٠۵٨حدیث  ١٢٠

حضرت علی (ع) : ما خاندان موظفيم گرسنگان را سير کنيم فروماندگان را کمک نمائيم و چون مردم بخواب روند 
صایح باب سوم پندھای سه گانه موV علی (ع)   نماز بگذاریم.کتاب ن

این   مه بدتر باش و در نظر مردم یکی از انان باشحضرت علی (ع) :نزد خدا از ھمه بھتر باش در چشم خود از ھ
صورت ادا کرده : واجبات الھی را انجام ده تا از ھمه عابدتر باشی گناھان را ترک  حدیث را عبدهللا مسعود به این 

صایح باب سوم  ضی باش تا از ھمه بی نياز تر باشی.کتاب ن کن تا از ھمه زاھد تر باشی به قسمت خدا را
  نه موV علی (ع)پندھای سه گا

صایح    روزه   حضرت علی (ع) : سه چيز حافظه را قوی کند و بلغم را برطرف نماید : مسواک ت�وت قرآن.کتاب ن
  باب سوم پندھای سه گانه موV علی (ع)



  

صایح باب سوم پندھای سه گانه موV علی (ع)   حضرت علی (ع) : دنيا ميفریبد و زیان ميرساند و ميگذرد.کتاب ن

لی (ع) : نسبت به رعيت و زیر دستان خوش نيت و کم طمع و پرھيزگار باش تا بتوانی به عدالت رفتار حضرت ع
صایح باب سوم پندھای سه گانه موV علی (ع)   کنی.کتاب ن

حضرت علی (ع) : ھرکه ھوای زندگی جاوید دارد (با این که امکان ندارد . یعنی اگر این کار ھا را که موV علی ع 
انجام دھيم س�متی و طول عمر بدنمان را تضمين کردیم وگرنه منظور جاوید شدن و نمردن نيست)  فرموده اند

صایح باب سوم پندھای سه گانه موV علی  صبح زود غذا بخورد لباس سبک بپوشد و با زنان کمتر بياميزد.کتاب ن
  (ع)

نيز سه نشانه دارد : از مافوق سکوت . عالم نما    بردباری  حضرت علی (ع) : عالم سه نشانه دارد : علم
صایح باب سوم پندھای سه گانه  اطاعت نکند زیر دست را به قھر و غلبه بيازارد با ستمگران ھمکاری کند. کتاب ن

  موV علی (ع

حضرت علی (ع) : سه چيز جان را ميکاھد : تنگدستی ترس و اندوه و سه چيز روح را زنده کند : سخن علما 
صایح باب سوم پندھای سه گانه موV علی (ع)دیدار رفقا گذشتن روز   گاز بدون گرفتاری زیاد.کتاب ن

حضرت علی (ع) : کسی را رفيق نخوانند مگر که در سه حال رعایت رفيق کند : دربيچارگی و غيبت (پشت سر 
صایح باب سوم پندھای سه گانه موV علی (ع)   )و پس از مرگ.کتاب ن

موV علی (ع) : وقتى به حضرت علىّ عليه الّس�م خبر رسيد كه ارتش معاويه بر شھر مرزى أنبار تاخته، و 
فرماندار وى در آنجا به نام حّسان بن حّسان را بشھادت رسانده، و آنچه در شھر بوده به يغما برده است، وى 

اى كه لباسش بزمين كشيده  نداشت بگونهخشمگين از كوفه بيرون آمد، و آنچنان آشفته بود كه بخود توّجه 
(كه ميدان بسيج و » نخيله«رفت تا به محلّ  شد، و مردم نيز در پى آن بزرگوار روان شدند ، و شتابان می می

سان لشكر كوفه بود) رسيد، در آنجا بر مكان مرتفعى از زمين، ايستاد، و اين سخنرانى پر سوز و گداز را ايراد 
صلى اللَّه عليه و آله لب گشود :  نمود: ابتدا در كمال   فروتنى به ستايش پروردگار و درود بر پيغمبر خدا 

باشد (كه خداوند آن را بر روى دوستان  و آنگاه فرمود: ھمانا نبرد با مخالفين دين، درى از درھاى بھشت می
).  ر متعال استمخصوص خود گشوده، و جھاد پوشش پرھيزكارى، و زره رخنه ناپذير خدا، و سپر محكم قاد

فكرى آن را ترك نمايد و مايل به آن نباشد، خداوند لباس خوارى و فرومايگى بر او بپوشاند،  كسى كه از روى كوته 
  و وي را در گرداب ب� فرونشاند، و خوار گردانيده شود به حقارت و بی اعتبارى.

اى سنگين شما نواختم، و شما را به نبرد من در شب و روز، در آشكار و نھان، بارھا نغمه فداكارى را در گوشھ
نمايم  امان با آنان فرا خواندم تا قبل از آنكه به شما يورش برند بر آنان بتازيد، ھم اكنون بار ديگر آن را تكرار می بی 

شايد با اين دم گرم من، خون نيم مرده و سرد و لخته شده در شريانھايتان بجريان افتد، سوگند به آنكه جانم در 
اراده اوست قلمرو سرزمين ھيچ قومى ميدان تاخت و تاز دشمن قرار نگرفت مگر آنكه دچار خوارى و شكست 

  شدند.

آور، بار وظيفه خود را بر دوش يك ديگر  ھاى شرم  وه! كه چه سست عنصر بوديد، و در پاسخ دعوت من به بھانه 
ديگرى را كشيديد، و با رھا ساختن يك ديگر در نھاديد، و به اميد ھم نشستيد، و ھر كدام انتظار پيشگام شدن 

ذلّتتان كشيد، و دشمن از ھر سو بر شما تاخت و   ھا، از بند مسئوليّت گريختيد، و سرانجام روزگار به دام سختی
  اموالتان را به يغما برد.

سپاھيان تحت اين مرد غامد { سفيان بن عوف از قبيله بنى غامد در يمن فرمانده لشكر معاويه } است كه با 
باشد) يورش  فرماندھى خود به شھر أنبار (شھرى در كنار شرقى فرات مقابل ھيت كه در جانب غربى فرات می

برده، و فرماندار آنجا (حّسان بن حّسان) را با مردان زياد و زنانى از اھالى آنجا كشته است، و قسم به آفريدگارى 
اى به من رسيده : كه يكى از سپاھيان ايشان بر دو تن از  دھنده كه جانم به اراده و اختيار اوست گزارش تكان 

ور شده زيورھاى زنانه و  زنان كه يكى مسلمان، و ديگر زن غير مسلمانى كه پناھنده به مسلمين بوده حمله 
ن ھاى آنان را با كمال قساوت و بيشرمى از پا و دست و گردن و گوششا  دستبند و النگو، و گردنبند، و گوشواره

بيرون آورده و به تاراج برده (و آن دو زن براى نجات خود ھر چه سوز دل را با قطرات اشك آميختند كسى به 
فريادشان نرسيده) و آنگاه متجاوزين با غنائم فراوان، در حالى كه كوچكترين زخمى بر نداشته و قطره خونى از 

مرد مسلمانى از شنيدن اين ماجراى دلسوز و غم اند. آه كه اگر  بدنشان نچكيده به پايگاھھاى خود باز گشته
انگيز از فرط خجلت در دم بميرد، و سر به خاك تيره فرو برد، به نظر من نه تنھا بر او سرزنشى نيست، بلكه 

انگيز و جاى دريغ است كه اين گروه بر كردار ناشايست خود، آن  چنين مرگى را سزاوار است و بسى شگفت 
ايد و سست عنصريد! وقتى  اند و كوشايند، و شما در كار حّق خود چنين پراكنده  اده گونه پشت به پشت ھم د



بوران و سرما است ،  خواستم كه در زمستان با آنھا بجنگيد، با لحنى كه نماينده سستى شما بود، گفتيد: اينك 
  ھنگامى كه در تابستان گفتم به نبرد با ايشان برخيزيد ، پاسخ داديد : 

ھايى ، عاجزانه  بستان بيداد ميكند ، بما مھلت بده تا فشار گرما كاسته شود. شما كه با چنين بھانه گرماى تا  
از گرما و سرما گريزانيد ، به خدا سوگند! از لبه تيز شرر بار شمشير برھنه دشمن بيشتر خواھيد گريخت (با 

يد توانست سينه گناه آلود آنھا را از ھم اى ، آنگاه كه آتش جنگ پيكرتان را بسوزاند چگونه خواھ چنين روحيه 
اى فرمود:) اى مردنمايانى   (سپس با لحن پرخاشگرانه  بدريد و دست جنايتكارشان را از دامن خود كوتاه سازيد).

ھاى مشوّشتان به  كه اثرى از مردانگى در شما (فكر و روحتان) نيست! با شما ھستم! شمائى كه انديشه 
نشينان و عروسان تازه به  ماند كه نيازمند به دايه است و ھمچون پرده  كودكى می كوتاھى انديشه و آرمان

ام را  حجله رفته كه براى ھر چيز منتظر كمك ھستند! به خدا قسم با سرپيچى و نافرمانيھايتان، فكر و نقشه 
ر به جايى رسيد كه مقام تباه ساختيد، و دل خونينم را با رفتار ناھنجارتان از جوش و خشم ماVمال كرديد، تا كا

دار كرديد، و مردم مرا مسئول خودسريھاى شما دانسته و كاردانى مرا زير سؤال بردند تا آنجا  ام را لكه  سربازى 
ھاى جنگى آشنائى ندارد و خام است، (با  كه قريش گفتند: پسر ابو طالب دVور است ولى درست با تاكتيك

توانند گفتار خود را سنجيده ادا كنند )، آيا در ميدان كارزار چه كسى فنون تعجّب فرمود) خدا خيرشان دھد ( تا ب
  تر از من است؟! دست  داند، و يا استوارتر و چيره  نظامى را بھتر از من می

به خدا سوگند ھنوز به سن بيست سالگى نرسيده بودم كه در ميدان جنگ قد بر أفراشتم، و گامھاى پوVدينم  
شود با چھل سال سربازى، كه در ھمه  لرزاند، و اكنون سنم از شصت گذشته (چگونه میزمين سخت آنجا را 

جنگھا تدابيرم موفّقيّت آميز و افتخار آفرين بوده، اكنون در مسائل جنگ ناپخته باشم) و لكن ھيچ راھى و تدبيرى 
  باقى نمانده است.

در اين ھنگام مردى بھمراه  -مله را تكرار فرمودسه بار اين ج -تواند بكند؟! برند چه می كسى كه فرمانش را نمی
برادرش بپا خاست و عرضه داشت: اى امير المؤمنين، من و اين برادرم چنانيم كه خداوند از قول حضرت موسى 

ِّي V أَْمِلُك إVَِّ نَْفِسي َو أَِخي (پروردگارا ھر آينه من مالك نيستم مگر نفس خود و برادر  -م رابازگو نموده: َرّبِ إِن
  ).٢۵: ۵مائده 

ھاى سوزان آتش چوب  به خدا قسم ھر چه فرمان دھى اجرا خواھيم كرد، گر چه مجبور باشيم از ميان شعله
(درخت پرتيغى است) بگذريم، حضرت برايشان دعاى خير كرد؛ » قتاد«و بر روى خارھاى جانگزاى » غضا«درخت 

 ٢معانی اVخبار جلد   ام و سپس از منبر پایين آمد. سته و آنگاه فرمود: و بكجا خواھيد رسيد از آنچه من خوا
  ٢٣۵صفحه 

 


