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 متن پشت کتاب علی از زبان علی
د را از اریخ زندگي خوتاین است كه   السالمعلیهرالمومنین هاي منحصر به فرد امیاز ویژگي

پاي اسالمي معه نوم جابدو تولد تا لحظه شهادت با دقت و جامعیت بیان كرده و به مسائل مه

اخت از هترین شنبا این اوصاف ب ها را ارائه داده است.نظر افکنده و واقعي ترین تحلیل

ال س ۶۰ي همه مسلمانان است به دست خواهد داد، اگر چنین شخصیتي شدهآنچه امروز گم

 تاریخ را روایت كند.

 ۱۰هجرت به مدینه و  فرساي مکه را،سال دوران سخت و طاقت ۱۳بعثت رسول خدا و 

 ا،رل خدا رسو ارتحال حوادث تلخ بعد از سال جهاد و استقامت در ركاب رسول خدا را،

ابله حوه مقي خود و ندالیل پذیرش خالفت و شیوه حکومت سال حاكمیت خلفا را، ۲۵رخدادهاي 

گر اها چه سعادتي است عالوه بر این جنگ جمل، صفین و نهروان را، ۳با مخالفانش در 

ر ند و با رفتابگذاري قرآني و معارف نبوي را با مسلمانان در میان ها و صدها آموزهایشان ده

 خویش اسالم حقیقي را به همگان تعلیم دهند.
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 بخشی از مقدمه کتاب

این كتاب ترجمه و خالصه یک مجموعه هفت جلدي به زبان عربي با عنوان كلي 

است كه پیشتر مولِف همین كتاب، آن را  "السالم عن لسانهحیات امیرالمومنین علیه"

  ۱(۱۴صفحه )آوري كرده بود. جمع

 نویسد:مؤلف در بخشي از مقدمه كتاب این گونه مي
السالم كه به لیهین عترجمه سخنان موزون، ادیبانه و پرمغز شخصیتي همچون امیرالمومن"

اري كبود،  البتراستي امیر اندیشه و بیان و الگوي دیانت و سیاست و امام رحمت و ص

ز شیوایي ااندكي  نماید؛ هم از منظر درک مراد آن حضرت و هم از جنبه انتقالبس دشوار مي

ایم، كار گرفته كه به دقتي وبزرگوار. اكنون باید اعتراف كرد كه با همه تالش و نفوذ كالمي آن 

 (۱۵صفحه )  "گونه كه شایسته ساحت علوي بود، انجام وظیفه نشده است.آن

 
  

                                                      

هر متن برگزیده در متن اصلي ي صفحهشماره  ،منظور از شماره صفحهدر سرتاسر این خالصه كتاب،   ۱

 د است.ارزشمن به این كتاب تفصیليرجوع  است به منظور «السالمعلي از زبان علي علیه»كتاب 
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 علی عليه السالم نورانیهمگام با سير حيات 

 لهلی اهلل علیه و آصدا خسول در همان روزهای آغازین بعثت که نوجوانی بیش نبودم روزی در کنار ر

گفتی گفت شد. با ه کرمشغول عبادت بودم. پدرم ابوطالب وارد شد و ما را در آن حال مشاهد

مع كن و جاست را حوبایست، آغاز کردید! سپس روی به من کرد و گفت سرانجام راهی را که می

هي او دریغ راز همي و امبادا او را تنها گذار با تمام وجود پسر عمویت محّمد را یاري كن.

 (۲۲)صفحه  !كني

 ا برای من میرما آن شد، ایشان حتهر آیه قرآن که بر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله نازل می

سیر، رت تاویل، تفن آن حضکردند تا من با خط خود آن را بنویسم. عالوه بر ایخواندند و اعالم می

خواستند ه خدا ميز درگااو  لیم می دادندناسخ، منسوخ، محکم، متشابه، خاص و عام آن را به من تع

ای هرمودند نه آیعایی فین د. از وقتی که چنتا فهم آن آیه و توان حفظ آن را به من عطا فرماید

ودم ها را نوشته بن آنو م نه دانش علومی که به من امال کرده بودند ،از قرآن را فراموش کردم

 (۲۳)صفحه  از یاد ُبردم.

وست را دمو آن حضرت  موقعیت خاصي داشتم صلي اهلل علیه وآلهاین كه من نزد رسول خدا 

؛ بلکه بودم وند اوبود كه خویشاهرگز به این دلیل نشمرد، داشت و یار نزدیک و معتمد خود می

واهی و سو و خیرخهمه لطف و محبت فقط و فقط جهاد و تالش من در راه خدا از یکدلیل آن

 (۲۶)صفحه  ازسوی دیگر بود.دلسوزی من 
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طالب پناه ابی ه شعببرای حفظ جان خویش و مسلمانان ب صلی اهلل علیه و آلههنگامی که رسول خدا 

من  داد و بهها محل خواب ایشان را تغییر میبردند، پدرم برای حفظ جان آن حضرت شب

پدرم گفتم:  ک شب بهیییر محل استراحتشان نشود. تا کسی متوجه تغ ،گفت در بستر وی بخوابممی

با  شعری را ،من ر پاسخب دپدرم ابوطال پدر جان! با این كار باالخره، مرا به كشتن خواهي داد!

 تا فدایی ،ایمرستادهفعنوان آزمونی بزرگ، تو را به قربانگاه به"این مضمون بر لب جاری کرد: 

 ضمون خواندم:این م ا بامن در پاسخ به پدرم اشعاری ر "نجیب زاده است. کسی باشی که نجیب و

یت و ی پیامبر هداخوابم و برای یارخواستم بدانی که آگاهانه در بستر خطر میمن با آن سخن می "

 (۳0)صفحه  "ام و خواهم بود.آن انسان شایسته، همواره جان بر کف بوده

را  ی نکردم و اوعصبان گاه ناراحت ومن با فاطمه، وی را هیچبه خدا سوگند، در طول زندگی مشترک 

ین زون و اندوهگرگاه محهچنان صمیمانه بود که به کاری برخالف میلش وادار نساختم. روابط ما آن

 (۴۶حه )صف  توانست اندوه را از قلبم بزداید.فقط تماشاي چهره فاطمه ميشدم، می

را داشتیم. با پدران و فرزندان و برادران و  صلی اهلل علیه وآلهپیوسته توفیق جهاد در رکاب رسول خدا 

این جنگ و مبارزه بر ایمان ما رفتیم. جنگیدیم و تا مرز کشتن آنها پیش میعموهای خود می

. به خدا سوگند ساختو ما را در برابر نامالیمات و جدیت در جهاد و مبارزه ثابت قدم می افزودمي

ذراع به پشت سر خود  ۴0و به اندازه  ي خیبر را از جا كندمآن نیرو و تواني كه با آن درِ قلعه

آن نیرو از قدرت ملکوتی و تأییدات الهی بود و از  نیروي بدني در اثر خوردن غذا نبود.انداختم، 

ز گرفت که با نور خدا روشن شده بود و البته هر آنچه اجانی نشأت می

تاییدات ملکوتی و جان نورانی دارم، از رسول خداست و من پرتوی از 

 (۵۴)صفحه  آیم.نور او به شمار می
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فتم گر پاسخ آنان دکنم.  بیعت مرا نزد وی بردند و خواستند که با او بیعت مردم با ابوبکربعد از 

ا در مقابل نید. شمکترم و برای شما بهتر است که با من بیعت من از او به این مقام شایسته

 رهانی که شمابلیل و دمان انصار به نزدیک بودن خود به رسول خدا استدالل کردید، من نیز با ه

د از ارتحال چه بع وضرت می کنم. من به رسول خدا چه در حال حیات آن ح گفتید با شما احتجاج

ده یعت گذاشته شبه ود د مناش از همه شما نزدیکترم من وصّی و وزیر اویم. اسرار و علوم او نز

ه ممن پیش از ه ستم.است. من صدّیق اکبر و فاروق اعظمم. من نخستین مومن به رسول خدا ه

سولش آگاهم. رو سنت  ام. من بیشتر از همه به کتاب خداو سپر بال شدهبا مشرکان مبارزه کرده 

تر است. پس املبم آرقتر و من به دین خدا و عواقب امور داناترم. زبان من گویاتر و دلم ثابت

 دیگر برای چه در مسئله خالفت با من منازعه می کنید؟! 

ته است. مردم با ابوبکر بیعت کردند و ها گذشبعد از این سخنان عمر گفت: اکنون زمان این حرف

رهایی نخواهی داشت. به او گفتم: شیر خالفت را بدوش؛ زیرا از آن سهمی  ،تو نیز تا بیعت نکنی

پذیرم و دوست ندارم با تو همنشین باشم و نیز به تو خواهد رسید. به خدا سوگند سخنت را نمی

: اگر بیعت نکنی تو را به آن مجبور نخواهم کرد. بیعت نیز نخواهم کرد. ابوبکر که سخن مرا شنید گفت

هاي تو جراح از جاي برخاست و گفت: اي پسر عمو! ما هرگز قصد انکار فضیلتبنابوعبیده

ي مهم این است كه تو هنوز جواني و در مقابل، ابوبکر مردي جا افتاده و را نداریم؛ اما نکته

او برای تحمل سنگینی مسئولیت خالفت تواناتر است به عالوه  پرتجربه از میان قوم توست.

اینکه مردم با وی بیعت کردند و کار تمام شده است. البته اگر در آینده عمری برای تو باقی باشد 

خالفت را به تو واگذار می کنند و در آن روز هیچ کس با تو مخالفت نخواهد 

م به تو بدهم که در اوضاع ی آنی. این تذکر را هکرد چرا که تو شایسته
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دانی که دل اکثر عرب از تو کینه ها در ور کنی؛ زیرا خود میحساس فعلی نباید آتش فتنه را تو شعله

 ها وجود دارد. دل

بگیرید.  دا را در نظرخخدا،  ا بهاینجا بود که خطاب به آن جمع گفتم: ای گروه مهاجر و انصار، شما ر

ي فت و جانشینئله خالدر مس به خدا سوگند خداوندمن فراموش نکنید. سفارش پیامبرتان را درباره 

 گاهی داشتند.ی امور آمهو رسول خدا نیز به ه پیامبرش تدبیر كرده و حکم را صادر نموده است

س از هوا و پتریم. اوارشما هم کاماًل آگاهید که ما اهل بیت به تصدی امر خالفت از شما سز

سعد  شیر بند. بشن صورت بیش از پیش از حقیقت دور خواهید هوس پیروی نکنید که در ای

یعت را قبل از ب نان تون سخانصاری با شنیدن این سخنان به من گفت: ای ابوالحسن! اگر انصار ای

یا آتم: ای مردم گف در جوابکردند. کدام در بیعت با تو اختالف نمیهیچ ،با ابوبکر شنیده بودند

ه خدا بعه می کردم. فت منازگذاشتم و بر سر خالخدا را بر زمین باقی می سزاوار بود که جنازه رسول

ما را اری همانند شکیزد و برخ سوگند هیچ انتظار نداشتم کسی برای خالفت با ما اهل بیت به منازعه

 (۷۷صفحه ) .شتندكس جاي حرفي باقي نگذارسول خدا در روز غدیر براي هیچمرتکب شود، زیرا 

مهاجران و انصار بزرگان ه دست پسرانم حسن حسین را گرفتم و به خانه یکایک به همراهی فاطم

نفر دعوت مرا پاسخ ندادند و  ۴رفتم و آنان را درباره حقم به یاری خویش فرا خواندم، ولی جز 

نفر سلمان، ابوذر، مقداد و زبیر بودند. از خاندان من نیز کسانی حضور نداشتند که بتوانند از  ۴آن 

من پشتیبانی کنند. حمزه در نبرد احد و جعفر در نبرد موته کشته شده بودند و من بین دو نفر که یکی 

فاقد توان و جایگاه الزم بود و دیگری تندخو بود، مانده بودم؛ یعنی عباس 

ل که تازه به اسالم روی آورده بودند و با کفر فاصله اندکی داشتند. و عقی

ای "ای را تالوت کردم که هارون به برادرش گفت: من آن روز آیه

 "پسر مادرم، این قوم مرا ضعیف شمردند و نزدیک بود مرا بکشند.
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نزد من بود،  لیه و آلهصلی اهلل عمن از هارون الگویی گرفتم و با پیمانی که از رسول خدا  (۱۵0_)اعراف

 (۷۹)صفحه  حجتی قوی در دست داشتم.

علم کسب  ز معدنارا  آمدید و دانشدر بین اصحاب رسول خدا گفتم: اگر به سراغ اهل بیت می

مرو ماند و کسی در قلمیتان درمانده و گرسنه ای باقی ندر میان ،شدکردید، نعمتها فراوان میمی

شما امامان  فسوس کهم کند. اما اه مسلمان یا غیر مسلمانی ظلکرد که باسالم قدرت پیدا نمی

ال می آمد از ما سوی مهمی پیش میحق را رها کردید و آنها نیز شما را رها کردند. هرگاه مسئلهبه

ه شد که چپس  ست؛ی و حقیقت علم اهمان دانش واقعگفتید این کردید و با شنیدن پاسخ آن می

زودی محصول د که بهبر کنیصاید؟! اندکی ه و به مخالفت با آنها برخواستهامروز اهل علم را رها کرد

منم آن  ،پیشوای شما م امام وبه خوبی می دانید که من خداگند به اید درو خواهید کرد. سوآنچه کاشته

 ار شما،گزیده پروردگان، بریامبرتفرمان را بپذیرید و پیروز باشید. منم جانشین پاز وی کسی که باید 

ا به تعداد الوت یطاران یاگر به شماره زبان قرآن شما و آگاه به مصالح شما. به خدا سوگند! 

ی تا به سو ردمه مي كقابلرزمندگان در جنگ بدر یاور داشتم حتماً شمشیر مي كشیدم و با شما م

 (۸۴)صفحه  حق بازگردید و راه راست را برگزینید.

شان آغاز کفر در میان گشت بهباز میان مسلمانان پدید آید و به خدا سوگند اگر بیم آن نبود که تفرقه

ا وضاع کنونی راوانستم ی آن، دین آسیب ببیند و اساس آن به خطر افتد تا می تو در نتیجه ،شود

 (۸۶)صفحه  شدم[.دگرگون می ساختم ]و با بیعت کنندگان با ابوبکر همراه نمی

م گفت: اگر روزی شما را از خلیفه دوم در یکی از خطبه هایش خطاب به مرد

بار این پرسش را تکرار  ۳خوبی ها به بدی ها سوق دهیم چه خواهید کرد؟ 

کرد و کسی پاسخ نداد. من از جایم برخاستم و گفتم: در آن هنگام از تو می 
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سرت را از تنت جدا کنید؟ پاسخ دادم: آنگاه خواهیم که توبه کنی. وی گفت: اگر توبه نکردم چه می

. وی گفت: خدای را سپاس که در این امت کسی هست که هرگاه به بیراه رفتیم ما را به كنیممي 

 (۱۱۱)صفحه  راه راست بازگرداند.

 ،: بگوست؟ پاسخ دادازل شده بنی امیه نا ن دربارهای از قرآتم آیا بگویم که چه آیهروزی به عمر گف

یه آاین  نعمر از شنید است. درباره بنی امیه نازل شده و الشَّجرةَ الملعونهَ في القرانگفتم: 

  .اعات می کنندوتر مرنیک عصبانی شد و گفت: بنی امیه از تو بهتر هستند و نسبت خویشاوندی را

 (۱۱۲)صفحه 

ای ه گونهبنفره  ۶کرد که نحوه چینش اعضای شورای بینی میعبداهلل بن عباس همانند من پیش

در شورا  ز شرکتاکه  است که خالفت عثمان قطعی خواهد بود. به همین دلیل از من می خواست

 اجتناب کنم. 

هد شد ولی خاب خوادانم که عثمان انتبه ابن عباس گفتم: من هم از نتیجه شورا آگاهم و می

را شایسته مه عمر کست ان همراه آنها وارد شورا خواهم شد زیرا حضور من در شورا به معنی ای

نبوت و کرد که یقل مخالفت دانسته است در حالی که قبالً در جریان سقیفه از رسول خدا ن

شوم تا به مردم یده ممن وارد شورایی که عمر تعیین کر امامت در یک خاندان جمع نمي شود!

نسبت داده  آله علیه و لی اهللصثابت شود رفتار وی متناقض با سخنی است که خود او به رسول خدا 

 (۱۱۶)صفحه  است.

آل "گویند: توجه مردم از اول به قریش بود و قریش هم با خود می

دانند و محمد و خاندان آن حضرت خود را برتر از مردمان دیگر می

اگر خالفت را حق خود می شمارند و نه حق قریش و از این رو 
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همیشه در این خاندان خواهد ماند و به كسي خاندان محمد زمامدار شوند این سلطنت براي 

، حال اینکه اگر حکومت در میان دیگران باشد، دست به دست میان آنان می دیگر نخواهد رسید

 (۱۳۲)صفحه  گردد.

اد رتو به من ای ن گفت:به م . روزی عثمان در پاسخبه عثمان تذكر دادمدرباره معاویه چندین بار 

فه بل از من خلیقی دانی مام با اینکه گیری که از معاویه برای اداره منطقه شام استفاده کردهمی

ه معاویه چه کیا نمی دانی آوگند، دا سدوم او را به استانداری شام برگزیده بود. به او گفتم: تو را به خ

ر چنین بود. سیاست عم ترمی رااطاعتی از عمر می کرد؟! او از یرفاء که غالم عمر بود، در برابر و

کشید؛ ا میگوشش ر فرستاد بر وی سخت می گرفت وبود که وقتی کسی را به استانداری محلی می

حمیل کرده تا بر تو و خواست خویش رشوند رفتار تو چنان است كه اطرافیان بر تو سوار مياما 

ه )صفح ی نگفت.اند و چیزکنند. عثمان ساکت مهایت، مستبدانه حکومت میو بی توجه به تو و گفته

۱۳۹) 

ز ه سبب دفاع ابرسیدم تردم که از عثمان دفاع کدر زمان خلیفه سوم، : آنقدر علیه السالمامیرالمومنین 

 (۱۴۸)صفحه   او گناهکار باشم.

امیرالمومنین پس از مرگ عثمان و در مقابل درخواست مردم برای پذیرش خالفت به آنها 

را  صلي اهلل علیه و آله و سلمعالقه اي به زمامداري در میان امت رسول خدا گوشزد می فرمایند که 

بسته مقابل دیدگان مردم احضار گردنبهزمامداران در روز قیامت دست ،دانمزیرا می !ندارم

اگر ستم روا شوند، اگر با عدالت حکومت کرده باشند، نجات می یابد و می

 (۱۵۳)صفحه  گردند.داشته باشند هالک می
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ظلومان سکوت رسنگی مبارگی ستمگران و گکه در برابر شکم گرفتاگر خداوند از عالمان عهد نمي

را با همان  خالفت آخر نکنند، مهار شتر خالفت را بر کوهان آن انداخته، رهایش می ساختم و

  .شیدمنار می ککود را ه، خپیمانه سیراب می کردم که اول خالفت را نوشانده بودم و چونان گذشت

 (۱۵۸)صفحه 

ای، رهبر راحبان صت و ، رای همه مردم به وی نیست، بلکه آگاهان با صالحیشرط انتخاب رهبر

و آنان  د نظر ندارندق تجدیح ،ندرا انتخاب می کنند. آنان که در این انتخاب حضور دارند و بیعت کرد

 (۱۶۲)صفحه   که حضور نداشتند حق انتخاب نخواهند داشت.

ر دفرمود:  ،دندتهم كرمد راي در جواب طلحه و زبیر كه ایشان را به استبدا علیه السالمامیرالمومنین 

ده یزی پیش نیامچهنوز  وردم کنار قرآن و سنت پیامبر به حکم و رای شما و دیگران نیازی پیدا نک

 (۱۷۳فحه )ص اشمبشته است که حکم آن را ندانم و به مشورت شما و برادران مسلمان نیاز دا

ی امنی داریم خانه . ماینداي كه باید از آنجا كوچ كند اثاث بسیار نمي چهرگز در خانهفرد خردمند 

م در فت. ]این کالرواهیم حل خمکه بهترین متاع ها را به آنجا می فرستیم و به زودی خود نیز بدان 

 (۱۷۷صفحه ) ست[.نیکه گفت در خانه شما جز اساس ضروری چیزی  بودجواب سُوید بن غفله 

فرمود: ایشان اشخاص ضعیف را آزار میدهند  در نقد درخواست اعطاي مسئولیت به طلحه و زبیر

کنند. اگر حرص و ولع این دو برای رسیدن به ریاست و و با توانگران و قدرتمندان سازش می

)صفحه  قدرت را ندیده بودم، شاید درباره آنها تصمیم دیگری می گرفتم

۱۸۲) 
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و  احتمال ر اساسب شانای مجازاتای فرزند عباس! طلحه و زبیر فتنه را هنوز آغاز نکردند و 

)صفحه  .ستا دالتعل از آغازگري ظالم و عدواتهام و قبل از اینکه کاری انجام داده باشند، 

۱۸۳) 

 ر( فرمود: منو زبی )طلحه گراندرخواست مسامحه و مماشات با فتنهدر برابر  علیه السالمحضرت امیر 

ه به حق آنک ر  به سَ ود. مند ش، تا صیهمچون کفتار نیستم که با آهنگی افسونش کنند و به خواب برود

 (۱۹۱ه )صفح .مشکن کوبم و تا روز مرگم اهل تردید و نافرمانی را در هم میمی ،پشت کند

هستید،  سعادت وجات ننبال اگر به ددر دعوت مردم به نبرد با فتنه گران جمل حضرت فرمود: 

طاعت از ابرای  د راپس تمام تالش خو فقط در سایه حاكمیت الهي به آن دست پیدا مي كنید

 (۱۹۲)صفحه  خداوند به کار گیرید و خود را مهیای جنگ با اهل تفرقه کنید

شان ای ر حالی برده جمل فتن درخواست حجاج در منطقه رَبَذه برای شنیدن سخنان حضرت امیر درباره

کند و به یمتعجب  عباس هایشان بودند. عبداهلل بنه کردن کفشعرضه شد که ایشان در حال وصل

تید. پاسخ آن مشغول هس ی که بهگوید: ما برای اصالح امورمان بیشتر به تو نیاز داریم تا کارکنایه می

ي من بیش ین برالاین جفت نعفرمایند: دهند تا کارشان تمام شود. آنگاه میوی را حضرت نمی

 .كنم اطلي جلوگیريا از بیارم از فرمانروایي بر شما ارزش دارد، مگر اینکه بتوانم حقي را برپا د

 (۱۹۵)صفحه 

تصمیم گرفته بودم عبداهلل بن قیس )ابوموسی اشعری( را که فقط به خاطر 

مالک اشتر مرا ازل کنم که  ،رفاقت با خلفای قبل استاندار کوفه بود

 (۱۹۶)صفحه  .منصرف كرد



 

13 

 

 علي از زبان علي )ع( اي از كتابجرعه

 ید یاوران تونگویم ما هپشت و پناه من خدای یکتاست که هیچ شریکی برای او قرار نمی دهم. ش

 (۲۱0صفحه ) .ویدرکت هم می شزیرا با این گفته عالوه بر نفاق، گرفتار ش سودند،سُستِ كم

ست كند سُن تو را مبادا ضعف نفس یقیدار نبرد جمل )محمد بن حنفیه(: ی حضرت به علمتوصیه

هرگز  کردم. ی می. من کم سن و سال تر از تو بودم که علمداركه این بدترین شکست است

بارزه با من مبرای  شوم و هر کهگفتم من پیروز مینداخت، زیرا با خود مینیدشمن مرا به وحشت 

 (۲۲۴)صفحه دهم. شکست میگفتم من او را می ،روبرو شد

یا ندكه هنوز به  یکند،در جنگ جمل افراد زیادي با ما شرپس از اتمام جنگ به یاران گفتم: 

 .گرددویت مینها تقآاری یولی با ما هم عقیده و هم آرمان اند. دین و ایمان به  نیامده اند،

 (۲۲۸)صفحه 

: ان را كردمف حالشرد. وصرا دید و تعجب ك مچهره یارانمیزبان در بصره به خانه احنف رفتیم. 

واب الهی خ عذاب ترساز حشت مشاهدات شب هنگام، شبانگاهان، قیامت باورند، مدهوش از و

ه آرامی راه بر روز دکنند. بوده، در نمازشان پشتشان خمیده و قرآن تالوت میر شانرا از چشمان

و  هال، گوشردم المبروی آزبان را درباره روند، قدم هایشان را از مواضع تهمت بازداشتند. می

 (۲۵۱)صفحه  .اندهار دادظر قرو سرای سالمت را مد نو گناه بسته  لغو و دیدن را از شنیدن دیدگان

ای برای انتقال دانش یافت ی من گنجینه علم و دریای معارف است. وقتی فرد شایستهسینه

دسته  ۲ه اطرافیانم نشود، علم هم با مرگ حامالن آن می میرد. حیف ک

اند، گروه اول تیزهوشانی که دین را وسیله ای برای رسیدن به دنیا 

قرار می دهند و گروه دومی که زیرک و ژرف اندیش نیستند و با 
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)صفحه  .به این دو دسته نمي توان اطمینان كردنخستین شبهه، غبار تردید قلبشان را فرا می گیرد. 

۲۷۵) 

نت به آن دو اهاد. طا کنرحمت فرستد و بهترین پاداش را به آن دو ع ابوبکر و عمرخداوند بر 

 (۳0۴)صفحه  .زخم به پیکر اسالم است

 (۴0۳حه )صف .و اغماض کردیم خطاي عمر و ابوبکر را در غصب خالفت بخشیدیمما 

در حالی  وی را دند وآیات قرآن را بر ضد اقدامات وی تفسیر کر قاتالن عثمانحضرت امیر: 

)صفحه  .داردنقصاص اند هکشتند که حاکم بود و قدرت داشت و به همین دلیل ضربتی که به او زد

۳۷۲) 

گونه کند و ایناستناد میت سوره حجرا ۱۷به آیه  علیه السالممعاویه در نامه به حضرت امیرالمومنین 

کند که خداوند اد میای از قرآن استنوی به آیه)! سابقه جهادت را بر همگان منت نگذارگوید: می

که  نت نهاده استمر شما ند بفرماید اسالم آوردنتان را بر من ]خدا[ منت نگذارید، بلکه خداومتعال می

  (شما را به سوی ایمان هدایت کرده است.

آن کار تو نیست  که صید  ،دهد: این شکار را واگذاراین گونه پاسخ می صلوات اهلل و سالمه علیهحضرت امیر 

ی پروردگار خویشیم و دیگر مردمان تربیت پرورده و ساختهو تیرت به خطا رفته است. ما دست

 های خداست.گویم برای آگاهی تو نیست، بلکه برای یادآوری نعمتشدگان ما هستند. آنچه می

)صفحه  .در عصر جاهلی بر کسی پوشیده نیست فضیلت ما در اسالم و حتی

۳0۹) 
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 : اران سپاه صفیندهاي حضرت به طالیه توصیهمحور 

ز یک نفر ای فرماندهان شود، همه)در شرایطی که نبرد لشکرها نزدیک هم میمدیریت واحد ( ۱

االمر تحت( ۳زدگی توصیه به خونسردی و متانت و پرهیز از شتاب( ۲ اطاعت کنند(

پرهیز از ( ۵تفرقه  پرهیز از( ۴حضرت بودن برای آغاز جنگ و پرهیز از آغازگری جنگ 

بانی برای جلوگیری دهلزوم گشت زنی و دی( ۷ارائه گزارش روزانه ( ۶خسته کردن لشکر 

 (۳۵۳)صفحه  .از غافلگیری دشمن

بر  ، پساردندردي و لغزش مالک وجود نگراني از كم خداران لشکر صفین: خطاب به طالیه

 (۳۵۵)صفحه  .فرماندهی لشگر منصوب کردم

مردم بوده  ت عموممشور با ابوبکر و عمر( پس از شور و)بیعت با من برخالف بیعت های پیشین 

 (۳۷۷)صفحه  .است

فرزندم محمد را صدا کردم و به او دستور دادم به جناح راست دشمن حمله کن او در جنگ صفین، 

جرعه آب به وی دادم و به کرد و با موفقیت برگشت. ت لشکر معاویه حمله با یارانش به جناح راس

او گفتم: فرزندم اکنون به قلب دشمن حمله کن. با شدت بیشتری حمله کرد و قلب لشکر شام را 

گریست. بین دو چشمانش را زخم های فراوانی بر تن داشت و میشکافت و با پیروزی برگشت. 

دی. پدرت به فدایت. به خدا سوگند با این جهادی که در مقابلم کردی، بوسیدم و گفتم: خوشحالم کر

مسرورم ساختی. اما چرا گریه می کنی؟ آیا گریه شوق و شادی است یا 

بار مرا در معرض کشته  ۳گریه ناراحتی؟ محمد پاسخ داد: چرا گریه نکنم؟ 

شدن قراردادی و خداوند متعال مرا حفظ کرد و هر بار که برگشتم تا 

که برادرانم حسن و ، درحالیرصتی برای استراحت بدهید، فرصت ندادیدف
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فرزندم! تو پسر دهید! سر محمد را بوسیدم و گفتم: ها نمیحسین اینجا هستند و دستوری به آن

را از کشته شدن مصون بدارم؟ محمد  آیا نباید ایشان دان رسول خدا هستند.مني، ولي اینان فرزن

 (۳۹۷)صفحه  .پاسخ داد: آری پدرجان! چنین است. خداوند مرا فدای تو و فدای آن دو کند

 (۴0۴)صفحه  .ده استششته حضرت در مذاکره با نمایندگان معاویه نپذیرفت که عثمان مظلومانه ک

ما تر برگزید، االک اشپس منماینده خود را ابتدا عبداهلل بن عباس و س ،حضرت در ماجرای حکمیت

 (۴۳۱صفحه ) .داشعث ]که نمایندگی خوارج را داشت[ فقط ابوموسی اشعری را تایید کر

چون انتظار  شدند؛ یمانخوارج که مرا مجبور به پذیرش حکمیت کردند، پس از امضای معاهده پش

از من  و ا سر دادنداهلل رال بشعار الحگم اشتند که محقق نشد. پس تسلیم یا کشته شدن معاویه را دا

)صفحه  .دندائت کرم برهم انتظار عهدشکنی داشتند. پس از مخالفت من با عهد شکنی، از من ه

۴۳۹) 

ا پرسیدند: چر کردند. اطرافیاندیدند، شعارهای خود را تکرار میهرجا حضرت امیر را می خوارج

 معترض نمی شوید و ریشه آن را از روی زمین می کنید؟ 

 هند بودشوند تا روز قیامت در صلب مردان و رحم زنان خواكن نميایشان ریشهپاسخ دادم: 

 (۴۶۳)صفحه 

ن آماده رفتن به میدان جنگ )صفین( نبودند قبل از م علیهماالسالماگر حسنین 

از میان این امت  صلی اهلل علیه و آله و سلمو نگران برچیده شدن نسل محمد 

اگر رغم مخالفت خوارج، تصمیم به جنگ می گرفتم. به خدا سوگند نبودم، علی
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 (۴۴۴)صفحه  آورد. منخواه خودرو شوم، حتماً ایشان را همراه از این به بعد با دشمني روبه

شد، هرچند اطل باتر از بکسی است که عمل به حق نزد وی محبوب برترین مردم در پیشگاه خدا

و د و بر قدر اد رسانو سواعمل به حق از قدر او بکاهد و به او زیان رساند و عمل به باطل به 

 (۴۶۷)صفحه  بیفزاید

ر وناگونی را بعانی گمرآن زیرا ق با خوارج به وسیله قرآن بحث نکن!خطاب به عبداهلل بن عباس: 

راه  در برابر آن کن که فتگوگتابد و تفسیرهای گوناگون دارد. با سنت رسول خدا با آنان بحث و می

 (۴۷۲)صفحه  یابندگریزی نمی

رأت چنین چ کس جن هیپس از نبرد با مارقین )نهروان(: من چشمان فتنه را درآوردم و جز م

 (۵0۵)صفحه  کاری را نداشت

 ، همانند کسیا کردهی خطزیرا کسی که در جستجوی حق بوده ول پس از من با خوارج نبرد نکنید.

عدالت پیشه  رهبری ر ضدنیست که در جستجوی باطل بوده و به آن دست یافته است. البته اگر ب

که آنها ، آنها نجنگید دند بام کرقیام کردند، با آنان نبرد کنید ولی اگر بر ضد رهبری ستم پیشه قیا

 (۵۱0)صفحه  .برای کار خویش استدالل دارند

ی حضرت پس از شهادت مالک: براستی زنان از به دنیا آمدن همانند مالک عاجزند. شهادت خطبه

تا ابد همانند او را نخواهم او اهل مغرب )شام( را پیروز کرد و اهل مشرق )کوفه( را خوار نمود. 

سنگ و مقاوم ها گراننظیری بود و همچون صخرهاگر کوه بود، کوه بی دید.

 (۵۱۸)صفحه  .بود
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 (۵۱۹ صفحه) .بودم صلی اهلل علیه وآلهآن گونه بود که من برای رسول خدا  مالک براي من

ل  خود میان( در باطسازد که این قوم )شامیراند و اندوه را بر آدمی چیره میاین واقعیت دل را می

 (۵۴۵)صفحه  .وحدت دارند و شما )اهل کوفه( در حق خود متفرقید

! یان نامردمردنما اي: خطاب به کوفیان پس از شنیدن خبر غارت االنبار و تعرض به زنان شهر

داند که از آرمیده شباهت دارد. خداوند میهای شما به زنان  درحجلهخرد که عقلصفتان  بیای کودک

 به سوی رحمت یان شماام و بسیار دوست دارم که خداوند مرا از مه شدهزندگی در میان شما خست

ا رای من به خدبشنایی ین آخویش ببرد. ای کاش نه شما را دیده بودم و نه شما را می شناختم. ا

 ن نوشاندید ومرعه به جهای غم را جرعه سوگند جز پشیمانی و اندوه، هیچ ثمری نداشت. شما کاسه

 فتند: من گ ام را تباه ساختید. تا آنجا که قریش در حقاندیشهبا نافرمانی خود 

 (۵۴۵فحه )ص !سته نیپسر ابوطالب مرد دلیری است ولی از آیین لشکرکشی و فنون نظامی آگا

شده  ه کار واگذارای به وی نوشتم و گفتم کسی کشود. نامهمنجر به سقوط انبار می تدبیري كمیلبي

ا اندیشه اتوان مردی بندازد، بپر به او را تباه سازد و به کاری که انجام دادنش بر عهده دیگران است

برد با نرت به ه حضناقص است. کمیل بعد از این رخداد، برای جبران اشتباهش، بدون اجاز

عا می کند درای وی رود و آنها را شکست می دهد. حضرت پس از با خبر شدن بری دیگر میغارتگ

 (۵۴۸ه )صفح .یشانو دستور می دهد از این پس به سراغ هیچ جنگی نرود، مگر با اجازه ا

آوری سپاهی باشکوه برای بازگشت به صفین حضرت، جمع نتیجه تبلیغات 

فقط دهد. رت معادالت را تغییر میبر سر حض ملجمشود، اما ضربت  ابنمی
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)صفحه  .، قیس بن سعد و ابوایوب در آوردندعلیه السالمهزار نفر را به فرماندهي امام حسین  ۳۰

۵۸۲) 

رای ت که بان اس! آخرین خطبه حضرت امیرالمومنین در عمر با برکت ایشاین عمارخطبه 

ده الشهادتین برتیهان و ذوسازی لشکر علیه معاویه قرائت می شود. در کنار عمار، نام ابنآماده

ند و ر راه حق بستنبازی دشود و به طور کلی سایر شهدای صفین که با یکدیگر پیمان بر مرگ و جامی

کند والنی میط، گریه ردن از ایشانسوی ستمکاران فرستاده شد. حضرت بعد از نام بشان به سرهای

اندیشه در ( ۳رآن بر اساس ق( ۲تالوت قرآن ( ۱کند: می هاي ایشانبرخي ویژگيو در ادامه به 

دعوت  اجابت( ۵های الهی و نابود کردن بدعتها زنده کردن سنت( ۴واجبات الهی و برپایی آن ها 

 (۵۸۲)صفحه  و اعتماد و پیروی از رهبر خودبه جهاد 

دیدم و خدا ش را نآسای واز روز مبعث روي راحتي یکی از سخنرانی ها چند روز پیش از شهادت: 

 د و در آیندهده باششدیک ، اما اکنون امید آن دارم که وفاتم نزرا براي این نعمت سپاسگذارم

 (۵۸۶)صفحه  .نزدیک هنگام آسایشم فرا رسد

د: آیا برای نکنمی مرگ گونه طلب  امیرالمومنین در روزهای پایانی عمر شریف خود دائماً این

 (۵۸۷)صفحه  ده است.وقت مناسب فرا نرسی ]طبق حدیث حضرت رسول )ص([ترین امت شقی

و  اي علي! حکم، به خدا اختصاص دارد نه به توابن ملجم لعنت اهلل علیه در حین ضربت زدن: 

 (۵۹۲)صفحه  !نه به اصحاب تو

وقتی در بستر مرگ بودم مالقات اصبغ بن نباته میسر نشد. اما التماس 

وی جواب داد و به زیارت من راه یافت. از من سخنی از رسول خدا 
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را برای وی حکایت کردم، که خاطره روزهاي واپسین عمر با بركت حضرت رسول طلب کرد. 

 جد بروم بر منبر ایشان بایستم و این گونه به مردم خطابه بخوانم: حضرت به من دستور داد به مس

خدا و  . لعنتکنم من فرستاده رسول خدا هستم و پیام ایشان را به شما ابالغ می"

باد که به  کسانی ا برلعنت مالئکه مقرب الهی و انبیای مرسل خداوند و لعنت رسول خد

ب شود و ش منتشخوی غیر ولی و موالی غیر پدر خویش منتسب شود و نیز بر کسی که به

  "کسی که به اجیر و کارگزارش ظلم کند و حق او را نپردازد.

 وضیح ندادی وتی، اما ها عمر از من پرسید، یا اباالحسن! مطلب را رساندپس از بیان این صحبت

حضرت  .ض کردما عرسخنانت را تفسیر نکردی. مجدد به پیش رسول خدا برگشتم و سخن عمر ر

هی به مد و ثنای الحآوردن  روی و بعد از بجادوباره باالی منبر میفرمودند: به مسجد بر می گردی و 

 مردم اعالم می کنی: 

 ه من پدر شماانید ک. بدتتاویل و تفسیر آن نیز نزد ماسای مردم هرچه به شما تعلیم می دهیم 

ه )صفح .ا هستمزار شمارگمن اجیر و ک هستم. بدانید که من ولی و موالی شما هستم و بدانید که

۵۹۵) 

ت رسول را حضرو  دیدندمیحضرت، دائماً ایشان رویاهای صادقه  در روزهای پایانی عمر شریف 

 رویا:  بزرگوار در عالم ۲های بین این . برخی از گفتگوكننددر خواب مالقات مي

و  درباره تو، همسرعمل کرد، اش ای ابالحسن! خداوند به وعده (۱

درجات قرب و مقام علیین جای  فرزندان و خاندان تو که در باالترین
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 محبتی که به ما دارند مرگ بهتری خواهند داشت.  یاندازهه همان . شیعیان ما بدهد

ه )صفح  .وردیه جا آود، بیاعلی! دیگر مسئولیتی بر عهده تو نیست. آنچه به عهده تو ب( ۲

۵۹۸) 

 : السالمعلیهوصایاي امیرالمومنین به امام حسن از 

موجب  . آنچهروزه واصالح بین مردم و برقراری صلح و صفا بهتر است از یک سال نماز  (۱

ت. پس به کن شدن دین می شود، اختالف و فتنه انگیزی بین مردم اسها و ریشهنابودی ارزش

 .ن کندا بر شما آسارحساب  داوندبرقرار کنید تا خنزدیکان خویش رسیدگی کنید و با آنها ارتباط نیک 

ن سفارش آخری( ۳و گروه جهادگرند: رهبری که در مسیر هدایت است و پیروان ا ۲تنها ( ۲

یا را طلب نکنید، دن( ۴ردستان گروه  ناتوان را رعایت کنید، اول زنان و دوم زی ۲پیامبرتان: حال 

دشمن ظالم و یاور ( ۵؛ اشیدک نبا از دست دادید، اندوهناگرچه به سراغ شما آید و برای آنچه از دنی

داوند شما اهل خ( ۷ ؛ها نهراسیدکتاب خدا را عمل کنید و در راه خدا از سرزنش( ۶؛ مظلوم باشید

 (۶0۶تا  ۵۹۹حات ) صف بیت را حفظ کند و جایگاه پیامبرتان را درمیان شما حفظ فرماید

سول من و ر سالم د:فرمو ویو به  گرفتدستان علی بن حسین را حضرت در زمان بیان وصایا، 

 )صفحه. یل دهوی تحو ها و سالح رسول خدا را بهو کتاب خدا را به فرزندت محمد ]باقر[ برسان

۶0۱) 
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 : ده استآم بادام با تاكیدکه  علیهماالسالمبه حضرت مجتبی  وصایاي امیرالمومنیناز جمله 

یتیمان گرسنه بمانند و در  مبادا( ۲ ؛عمل به قرآن پیشی گیرند مبادا دیگران از شما در( ۱

( ۴ ؛انه خدا خالی بماندخ ،مبادا تا شما هستید( ۳ ؛حضور شما ضایع شوند و از بین بروند

ه توانایی کرحالی ما دمبادا فرزندان پیغمبر در حضور شما دستخوش ستم واقع شوند و ش

رک ر اثر تر را ترک کنید. ده معروف و نهی از منکمبادا امر ب( ۵ ؛دفاع دارید دریغ ورزید

 (۵۹۹ )صفحه .آن بدترین ها بر شما مسلط شده و دعاها مستجاب نمی شود

تقبال ایشان به اس شتیاندر حالت احتضار و در زمانی که به روحی و ارواح العالمین له الفداءحضرت امیر 

 خوانند: سوره صافات را می ۶۱آیند، آیه می

 ین، باید عمل كنند، عمل كنندگان!ا براي مثل

  ایشان در آخرین کالم قبل از شهادت، این آیه قرآن را تالوت کردند:

 (۶0۶)صفحه  و من یعمل مثقال ذره خیرا یره

 پیشواي عدالت و ایمان و رحمت و سرانجام  
 در بستر شهادت آرام گرفت

 سالم خدا بر او
 ،آنگاه كه زاده شد

 ،آنگاه كه چشم از جهان فرو بست
 .ودشبرانگیخته ميو آنگاه كه در صحنه محشر 
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 ها حكمت
 های اخالقیحكمت 

  یزی تو را بهچکن و  ر حق جستجودبه ابوذر: آرامش خود را تنها  السالمعلیهتوصیه امیرالمومنین 

 (۱۳۷)صفحه وحشت نیندازد جز باطل. 

  (۱۶۵)صفحه . نکنید رزنشسجز پروردگار خود، دیگری را نستایید و جز خویشتن خویش دیگری را 

 ق باشد. ا که حآنج مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او آزاری نبینند مگر

 (۱۶۶)صفحه 

 ریبتان دهد. فی دنیا اید. مبادا وضعیت جاراین خانه )دنیا( آن نیست که برایش آفریده شده

 (۱۷۶)صفحه اند آبادش کنید. های پایدار که دستور دادهبشتابید به جانب آن خانه

 کنند، نه روزی را ک میامر به معروف و نهی از منکر دو صفت پروردگارند. نه اجل را نزدی

 (۲۴۶)صفحه کاهش می دهند. 

 ب د و از ارتکایی کنیکیباای جماعت شیعیان من! در انجام عملی که به ثواب آن نیازمندید، ش

ز صبر بر اان تر ا آسرعملی که تحمل عذابش را ندارید، بپرهیزید. ما صبر بر اطاعت خدا 

 (۲۴۹)صفحه عذاب خدا یافتیم. 

  و دارد از میاز حق ب انسان را چیز بیشتر نگرانم، پیروی از هوای نفس که ۲برای شما از

 (۲۶۷)صفحه آرزوی طوالنی که آخرت را از یاد می برد. 

 (۲۶۹صفحه )ذارد. گمی  هرکس برای غیر خدا عملی انجام دهد، خداوند او را به همان کس وا 

  بخشیدن مال به کسانی که استحقاقش را ندارند اسراف و تبذیر

 (۲۸۹)صفحه است. 
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  ی ره به آنچه مه همواکستند هاز نبرد صفین: بهترین بندگان خدا کسانی در نامه به معاویه قبل

ستیزند. ل علم میبا اه هالنهنادانند و جاکنند و بدترین بندگان کسانی هستند که دانند عمل می

 (۲۹۶)صفحه 

 آن را  داده و های آدمیان از رضای الهی قرارخداوند اطاعت را وسیله بهره مندی جان

 (۳۴۴)صفحه ند. ریط هستکه تبهکاران گرفتار تففراد هوشمند ساخته است، درحالیغنیمتی برای ا

 (۴۱۷)صفحه ت. گی نیسستادهیچ کاری بهتر از صبر و ای ،در میان کارهایی که عاقبت خیر دارد 

 گیری  کناره ماعتهمواره با جماعت باشید که دست خدا با جماعت است. کسانی که از ج

)صفحه گردد. یه گرگ مکنند، طعمه شیطان می گردند، همانگونه که گوسفند جدا از گله، طعممی

۴۷۶) 

  .(۵۴۴)صفحه جهاد، لباس تقوا و زره محکم و سپر مطمئن خداوند است 

 (۱۶۵حه عاد را از یاد می برد. )صفکند و مآرزو قلب را تحریک می 
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 یدهای اعتقاحكمت 

 نم و کسی به جه ه باشندرود که امامان را شناخته و امامان او را شناختفقط کسی به بهشت می

 (۱۶۳حه )صفد. فته باشنجز آن که منکر آنان باشد و امامان هم وی را نپذیر ،رودنمی

 حه )صفار دینی. که هیچ ند و بدون جهاد سر و سامان می گیر ییبه خدا سوگند، نه هیچ کار دنیا

۲0۵) 

 در  ان اقامتبدکار ویند آفرین بر تو ای کوفه! روزی فرا رسد که همه مومنان به سوی تو آ

 (۲۶۶)صفحه تو را خوش نداشته باشند. 

  اجب ترال ومکمال دین، طلب علم و عمل به آن است. طلب علم برای شما از کسب 

 شما برساند؛ کند که بهیاوند مال را تقسیم کرده، ضمانت داده و به ضمانتش وفا ماست. خد

فاق د. مال با انراگیریفهلش ولی علم را از دسترس دور نگه داشته و به شما امر کرده که از ا

یشه محکوم مال هم یابد. علم حکومت می کند ولیکم می گردد ولی علم با انفاق فزونی می

 (۲۷0)صفحه است. 

 و های آشکار ت نشانه یل وخداوندا! تو هرگز زمین را از حجت قائم خالی نمی گذاری، تا دال

 (۲۷۶صفحه )ن. باطل نشود. این حجت حال یا ظاهر و مشهور است یا پنهان و هراسا

 وست ما را اگر د اید؛هرکسی دوست دارد بداند دوست ماست یا دشمن ما، دل خود را بیازم

 نیست. دارد دوست مادوست می دارد، دشمن ما نیست و اگر دوست ما را دشمن می

 (۲۸۳)صفحه 

  حضرت در نامه ای به معاویه: از کسانی نباش که برای خداوند

طعی شده است. عظمتی قائل نیستند و عذاب الهی بر آنها ق

 (۳۱۳)صفحه 
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 ه نآن بروند و  ه سراغید برسول خدا فرمود: جایگاه تو همانند جایگاه کعبه است که مردم با

 (۴۷۵)صفحه اینکه کعبه به سراغ مردم برود. 

 کند و دشمنی که درط میدو گروه در برابر من هالک می شوند، دوستی که در دوستی من افرا 

میانه را  که راه دم در قبال من کسانی هستندکند. بهترین مرتوزی با من افراط میکینه

 (۴۷۶)صفحه گزینند. برمی

 من نخواهد شدود، دشمن شبه خدا سوگند، اگر با شمشیرم در صورت مومنی بکوبم تا با من دش 

  (۵۷۶فحه )صفت. د گرو اگر همه دنیا را به دامن کافری بریزم دوستی مرا در دل نخواه
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 علي از زبان علي )ع( اي از كتابجرعه

 حكمرانیهای حكمت 

 با  واهند شد مگرصالح نخاشدن زمامداران و زمامداران مگر با صالح ،مردم به صالح نمی گرایند
ضاع زمانه او ،یدآمی  استقامت ورزیدن مردم. در چنین شرایطی پرچم عدالت به اهتزاز در

 (۳۶۳کند. )صفحه یمیدا پخوب، زندگی شیرین، امید به زندگی ارتقا یافته و دولت استمرار 

 ( است که جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما )ز ن نگذارم و ج( پنهامردمبر عهده من )حاکم
 (۳۴۹)صفحه اجرای حکم خدا کاری را بدون مشورت با شما انجام ندهم. 

 ده او خواهد ن بر عهآهایی نیز در مقابل اگر حق در جایی به نفع کسی باشد حتماً مسئولیت
ل در مورد وی تفضراز  دای متعال اختصاص دارد و بس. البته خدابود؛ مگر حقوقی که به خ

ده اش ه بنبخودش هم حقوق و مسئولیت دو سوی دیده است و در برابر اطاعت وی 
 (۳۶۳)صفحه دهد. پاداش می

 ان به د آنپست ترین حالت برای زمان داران این است که مردم صالح گمان برن
 (۳۶۵ه . )صفحکنند رفتار آنها را حمل بر تکبرفخرفروشی و خودنمایی عالقه مندند و 

  :( ۳کار نباشید )حق را بگویید( محافظه( ۲تملق نکنید ( ۱در مورد نحوه رودررویی با حاکم
ز اا مصون رنید زیرا من خود در ارائه مشورت عادالنه کوتاهی نک( ۴ظاهرسازی و دورویی نکنید 

 (۳۶۶دانم. )صفحه خطا نمی

 ست. )صفحه ارداری مانبپس از بیعت مردم با رهبر، وظیفه رهبر پایداری و وظیفه مردم فر
۱۶۱) 

 کمرانی است. حزمینه  ترین به حکم خدا درترین فرد برای حکومت ، تواناترین و آگاهشایسته
 (۱۶۲ صفحه)

  عدالت گشایش برای عموم است؛ آنکه عدالت برای او گران
  (۱۶۷تر خواهد بود. )صفحه آید، تحمل ستم برای او گران
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 قرآنیهای حكمت 

 (۱۶۶)صفحه کرد.  ن بیانآدر  خداوند کتابی هدایتگر فرستاد و آشکارا نیک و بد و خیر و شر را 

  ود را در خند که اهره بکتاب قرآن در بیان حقیقت صریح و گویاست و فقط کسانی از آن بی

 (۱۹۲)صفحه گمراهی ها غوطه ور سازند. 

 (۲۴۶فحه )صست. از اکسی که با قرآن سخن بگوید راست گفته و هرکس بدان عمل کند پیشت 

 فاعت ن را شآ وتبا تالوت قرآن به خداوند نزدیک شو! قرآن در روز قیامت اهل تال

رجات دان به شوت میکند و شفاعت آن پذیرفته می شود. آنگاه اهل قرآن به تناسب تال

 (۲۷۳)صفحه بهشتی نائل می آیند. 

 بون خواهد لیل و زذی خود دستخوش هجوم قرار گیرد، به خدا سوگند هر ملتی که درون خانه

 (۵۴۴)صفحه شد. 

  ل از ور کامبه ط شما باشم، سهمتان راحق مردم بر من )حاکم( این است که خیرخواه

اشید. نم تا آگاه بکتادیب  المال پرداخت کنم. شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و شما رابیت

 (۵۷۱)صفحه 
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 علي از زبان علي )ع( اي از كتابجرعه

 ارجاعات
ز دست ارا  (تارجاعا)بخش این اگر فرصت مطالعه کل کتاب را ندارید، الاقل مطالعه صحفات 

 ندهید:

 ؛کتاب ۵۱۶فحه توصیف خواندنی امیرالمومنین از مالک اشتر برای مصریان در ص .۱

صمیم ته بیعت با وی بنفره، خالفت عثمان را پذیرفتند و  ۶هنگامی که اعضای شورای  .۲
ه کردم و در د اشارق خوگرفتند؛ برای اتمام حجت با آنها برخاستم و به بخشی از سواب

این کتاب  ۱۳0ا ت ۱۲0اعتراف کردند. ]از ص  پایان هر بخش آنها به درستی سخنان
شده که  ای بیانونهگویژگی های منحصر بفرد امیرالمومنین از زبان رسای ایشان به 

 ؛شود.[ میترین منابع روایی در این مورد محسوب یکی از جامع

وایاتی ات و ران آیپیش از جنگ صفین و در جمع لشکری علیه السالمحضرت امیرالمومنین  .۳
ر صفحات فرمایند دیرا در حقانیت و اثبات امامت خویش و یازده امام دیگر بیان م

 کتاب ۳۷۳تا  ۳۶۷

 ۴۸۲و  ۴۸۱صفحات  نظیر امیرالمومنین از خداوند متعال درتوصیف و ستایش زیبا و بی .۴
 کتاب 

طالب محوریت مبا  سش های تاریخی و اعتقادینامه خواندنی حضرت برای پاسخ به پر .۵
 زیر: 

تعریف شیعه، دالیل حقانیت خالفت حضرت، دالیل جنگ با ناکثین و مارقین و قاسطین 
و در انتهای آن تهییج کوفیان برای نبرد با معاویه در 

 کتاب ۵۷0تا  ۵۴۹صفحات 


