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سيدمحمدرضا حسيني جاللي
ترجمه محمدمهدي رضايي

شناخت نامه امير مؤمنان7
با محوريت واژه أنَا )من(

چکيده

براي شــناخت يک شــخصيت و ابعاد زندگي او، راه هاي گوناگوني وجــود دارد. از همه 

مطمئن  و مســتند ترين راه، روايتي است که شــخص از حيات خويش مي دهد. در اين 

صورت، آنچه گفته مي شــود يا به قلم مي آيد، به شرط راستي، صداقت و بيان واقعيت، از 

هر سخن و گفته ديگري به واقعيت نزديک تر و به قبول و پذيرش سزاوارتر است.

لسان صدق الهي امير مؤمنان علي بن ابي طالب7، در اين موضوع، نمونه اي بارز و قابل 

توجه اســت. ايشان چه در خطبه ها، نامه ها و سخنان کوتاه نهج  البالغه و چه در روايات 

و اســناد ديگري که درباره ايشــان و از ايشان باقي مانده، بارها و با تعبيرهاي مختلف به 

معرفي خود پرداخته و پرده از چهره نوراني خويش برداشــته اســت. آنچه در اين مقاله 

مي خوانيد، بخشي از گفته ها و نامه هاي امير مؤمنان7 است که با استفاده از واژه »اَنا« 

]=من[ جلوه هايي از شــخصيت عاطفي، ايماني، اجتماعي و الهي خود را نمايانده و درباره 

بســياري مسائل روزگار خويش، که مربوط به امت مسلمان و آينده جامعه اسالمي است، 

اظهــار نظر، و عرصه اي بزرگ از هدايت و نور و حقيقت را به مخاطبان خود عرضه کرده 

است.

کليد واژه ها: اميرمؤمنان7، زندگي، ويژگي ها، اسالم، مجاهدت، خالفت.
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در آمد

آنچه درباره ويژگي هاي ذاتي، َنَسب، خصوصيات تربيتي، اعمال، فضائل، برجستگي ها و 

امتيازات شخصي، مجاهدت ها، صبر و محروميت در راه خدا و در راه اسالم و رسول اکرم9، 

تجربه هــاي تاريخي، درگيري ها، تدابير، روشــنگري ها، آثار، علــوم، قضاوت ها، ماجراهاي 

امير مؤمنان7، همچنين نگاشــته ها و موضع گيري هاي انديشــمندان با گرايش ها، فرقه ها و 

گروه هاي گوناگون درباره آن حضرت، ظلم ها، ظلمت ها، تحريم  ها، خطاهاي نگارشي عمدي 

 و ســهوي در طول ســال هاي متمادي و ديگر آفات، همگي باعث شده شناخت شخصيت 

علي بن ابي طالب7، کاري ســخت و ناشــدني بنمايد و ايشان را در صدر فهرست کساني 

قرار دهد که امت ها درباره ايشان يا راه افراط و طرفداري غلوآميز پيموده اند، يا تا آخرين حد 

دشمني و اجحاف پيش رفته و حق ايشان را از هر دو سو ضايع کرده اند. عده اي نيز در مقابل 

اين عظمت، تحير و سرگرداني و ناتواني در فهم پيشه کرده اند و خود را به ظاهر در راه ميانه، 

اما در واقع بي نظر نشان داده اند.

در روايات ما از زبان خداي متعال مطالبي در شــأن امير مؤمنان نقل شده است، همچنين 

سخنان رسول اکرم9 در مناقب و فضيلت هاي پرشمار آن حضرت و بيان جايگاه خاص وي 

نزد خداوند و رســول، تنها به جنبه معنوي و الهي و غيبي امام7 مي پردازد. با اين وجود، ما 

در پي بازشناسي ابعادي از شخصيت ايشان هستيم که شخص امام7 بازگو کننده آنها است.

راهي که به توفيق پروردگار در بازشناســي زندگي حضرت7 به ذهن آمد، اين است که 

ببينيم امام7 درباره خويشتن چه گفته و چگونه از خصلت ها و حاالت دروني و خواست هاي 

قلبي خود خبر داده و اســرار، حکمت ها، معارف، علوم و مفاخر ذاتي خود را برمال ســاخته 

اســت؛ چيزهايي که حتي دشــمنان حضرت نيز توان انکار آنها را نداشتند. اين جايي بود که 

امام7 با اســتفاده از واژه »اَنا« ]= من[، فهرستي بلندباال از ممتازترين حاالت و خصوصيات 

خويش را ارائه مي کرد و به دقيق ترين و مستندترين شکل، به معرفي خود مي پرداخت. انگيزه 

ما براي جمع آوري، ترتيب و فصل بندي ســخنان برجا مانده امام7، که مصدر به لفظ »اَنا« 
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مي باشــد، نيز همين امر بود. متن عربي اين مکتوب پيشتر در مجله علوم الحديث، شماره 8 

منتشر شده است که در اين نوشتار، منتخبي از آن ارائه مي شود.

مشخصات فردي

اسم 

1. »أنا الذي سّمتني ُأّمي حيَدَره«؛ من همانم که مادرم، »حيدر« ام ناميد.

در روز جنگ خيبر فرمود: »من همانم که مادرم، حيدرام ناميد.

چنان شير شرزه بيشه هايم.       

دليري هستم که با بازوان پرتوان 

پيمانه مرگ براي دشمنانم مي پيمايم«.     

)مجلسي، 1403ق، ج31، ص18(

ابن قتيبه گويد: »مادر بزرگوار علي7 به جاي پدر، که در روز تولد وي حاضر نبود، فرزند 

را به نام پدر خويش، »اسد« ناميد. چون ابوطالب مراجعت کرد، نام او را به »علي« تغيير داد. 

حيدره، يکي از نام هاي شير است«. )ابن ابي الحديد، 1404ق، ج19، ص127(

2. من علي بن  ابي طالب عموزاده رســول خدا9 و برادر او، و فرستاده اش به سوي شما 

هستم.

مردم وادي يابس مطلع شدند که علي بن ابي طالب7 با همراهانش قصد ورود به سرزمين 

ايشــان را دارند. صد مرد از اين طايفه به پيشواز حضرت7 رفتند درحالي که سالح خويش 

را پنهان کرده بودند. وقتي چشم امير مؤمنان7 به آنها افتاد، نزدشان رفت. آنها با ديدن امام و 

همراهان گفتند: »کيستيد؟ از کجا آمده ايد؟ چه مي خواهيد؟«.

فرمود: »من علي فرزند ابوطالب و عموزاده رسول خدا9 و برادر او، و فرستاده اش به سوي 

شما هستم. از شما مي خواهم گواهي دهيد که خدايي جز خداوند يگانه نيست و محمد9 بنده 

و فرستاده اوست. اگر ايمان بياوريد، در خير و شر با همه مسلمانان شريک خواهيد بود«.
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گفتند: »ما تو را مي جستيم و تو خود نزد ما آمدي! سخنت را شنيديم. آماده باش و خود 

را براي جنگ مهيا کن«. )عروسي حويزي، 1415ق، ج5، ص654(

کنيه

3. من پدر پيشوايان پاک سرشِت از نسل خويشم. )ابن شاذان، 1363ش، ص84(

4. من ابوالحسنم، همان که سرسختي مشرکان را در هم شکست.

وقتي فرســتادگان امير مؤمنان7 از نزد طلحه و زبير و عايشــه، که علم جنگ برافراشته 

بودند، بازگشــتند، امام7 به منبر رفت و پس از حمد و ثناي پروردگار و درود بر رســول 

خدا9 فرمود: »... مادر به عزايشان بنشيند! من هيچ گاه به تهديد جنگ نهراسيدم و از ضربت 

تيغ و شمشــير، ترس به خود راه ندادم. آنان بايد براي غير من رجز بخوانند و ديگران را از 

قدرت خويش بترســانند. من ابوالحسنم، همان که سرســختي مشرکان را در هم شکست و 

جماعتشان را پراکنده ساخت. اکنون با همان قوت قلب با دشمنانم مواجه مي شوم. من به وعده 

ياري و حمايت پروردگارم ايمان دارم و به کار خود مطمئنم و در کار دين خود هيچ شبهه و 

ترديدي ندارم«. )ابن ابي الحديد، 1404ق، ج1، ص306(

ايشــان در جاي ديگر، خطاب به معاويه فرمود: »من ابوالحســنم؛ همان که جد و دايي و 

برادرت را در روز جنگ بدر هالک کرد و به خاک افکند. همان شمشــير اکنون با من اســت 

و با همان توان روحي با دشــمنم روبه رو خواهم شــد. من دينم را تغيير نداده و پيامبري نو 

برنگزيده ام. من بر همان راه و روش هســتم که شــما به اختيار خويش آن را رها کرديد و به 

اجبار بدان وارد شديد«. )سيد رضي، 1387ق، نامه 10(

5. من پدر يتيمانم. )ابن شاذان، 1363ش، ص84(

لقب

6. من پيشــواي مردمان، جانشين بهترين خلق و همســر سرآمد زنان اين امتم. )عروسي 

حويزي، 1415ق، ج1، ص338(
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َنَسب

7. من زاده عبدالمطلبم.

در روز پيکار بدر، مشرکان بر آن شدند تا زره ابوجهل را بر تن فردي بپوشانند و به جاي 

او به ميدان امير مؤمنان7 بفرستند. عبداهلل بن منذر بن ابي رفاعه، زره را پوشيد و وارد ميدان 

شــد. علي7 بر او حمله کرد و به يک ضربت هالکش نمود و مي انديشيد که وي، ابوجهل 

است. در همان حال، فرياد برآورد که: »من زاده عبدالمطلبم«. )ابن ابي الحديد، 1404ق، ج14، 

ص139(

امام7، در جواب معاويه، درباره نسب خود فرمود: »اما اينکه گفتي ما فرزندان عبد منافيم، 

درست است که تبار ما يکي است، اما اميه چون هاشم نيست و جنگ با عبدالمطلب را در يک 

رتبه نتوان ديد. ابوسفيان با ابوطالب قابل قياس نيست. آن که در راه خدا هجرت کرده، چونان 

کسي نيست که رسول خدا9 را آزرده و خانداني که نسبي شايسته دارند، همچون آنهايي که 

خود را به آن خاندان بســته اند، نيستند. آن که حق با اوست، با کسي که خواهان باطل است، 

هم پايه نيست و شخص با ايمان درست کردار، به دروغگوي دغلباز نماند. بدا به حال پسري 

که پيرو پدر باشد و به دنبال او به دوزخ درآيد«. )سيد رضي، 1387ق، نامه 17(

8 . نســل رسول خدا9 شاخه ساري است که درخت آن منم، و شاخ و برگ گسترده اي 

است که ساقه و تنه آن منم«.

فرمود: »قريش ســعادت مي خواستند، اما شــقاوت يافتند، در پي نجات بودند ولي نابود 

شدند و هدايت را طلب کردند و گمراه گرديدند. کجا جاي روي گرداني و جدايي از نسل و 

فرزندان رسول9 بود؟ کساني که خداوند اساس  آنها را فوق هر اساسي بنا نهاد و سرهايشان 

را بر هر ســري سرآمد ســاخت و از بين همگان، آنان را برگزيد. آگاه باشيد که نسل رسول 

خدا9 شاخه ســاري است که درخت آن منم. و شاخ و برگ گسترده اي است که ساقه و تنه 

آن منم. من پرتوي از نور احمدم. ما پيش از خلقت آدم، ســايه هاي زير عرش خداوند بوديم 

و پيش از آنکه طينت بشر آفريده شود، اشباحي بلندجايگاه بوديم و نه پيکرهايي رشدکننده. 



فصلنامه فرهنگ زيارت
12

حقيقت امر ما ســخت و دشوارياب است و به اين پي نمي برد مگر سه کس: فرشته مقرب، يا 

پيامبر مرسل و يا بنده اي که خداوند قلبش را به ايمان آزموده باشد«. )ابن ابي الحديد، 1404ق، 

ج13، ص105(

سرآغاز

9. من بر فطرت اسالم زاده شدم.

فرمود: »پس از من مردي بر شــما مســلط مي گردد که گلويي گشــاده و شکمي برآمده 

دارد. هرچه بيابد، مي خورد و مي جويد آنچه را نمي يابد. اگر توانستيد، بکشيدش و نخواهيد 

توانست. او به شما فرمان دهد که مرا دشنام گوييد و از من بيزاري جوييد. اما دشنام؛ مرا دشنام 

دهيد که مايه رفعت مقام من و اســباب نجات شماســت. اما از من بيزاري مجوييد که من بر 

فطرت اســالم زاده شده ام و در ايمان و هجرت از همه پيش افتاده ام«. )سيد رضي، 1387ق، 

خطبة 57(.

10. من نوجواني بودم... من و آن حضرت9 در سجده بوديم.

فرمود: »پيش از من، کسي جز پيامبر9، خداوند را پرستش نکرد. ابوطالب به شتاب خود 

را به ما، که در سجده بوديم، رساند و گفت: »کاري که مي خواستيد، کرديد!« آنگاه به من، که 

نوجواني بودم، گفت: »واي بر تو! عمو زاده ات را ياري کن. واي برتو! تنهايش مگذار!« و مرا 

به حمايت و هواداري از پيامبر9 تشــويق و تحريض کرد«. )ابن ابي الحديد، 1404ق، ج4، 

ص104(

11. من جوان بودم که...

رســول خدا9 علي7 را به عنوان قاضي به يمن گسيل داشت. عرض کرد: »اي رسول 

خدا! آنها پيران و مردان جاافتاده اند و من جواني بيش نيســتم و شــايد در بعض موارد، در 

قضاوت راه درست را نپيمايم«.

فرمود: »برو که خداوند قلبت را محکم مي سازد و زبانت را به حق راه مي نمايد«. )همان،  

ج7، ص219(
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12. نســبت من به رسول خدا9 همچون نســبت بازو به شانه، و ساق دست به بازو، و 

کف دست به ساق بود.

»در ُخردي مرا تربيت کرد و در بزرگي به برادري گرفت و شــما مي دانستيد که من و آن 

حضرت جلساتي خصوصي داشتيم که هيچ کس از آنها مطلع نمي شد. او به من وصيت کرد، 

نه به اصحاب و خانواده اش. امروز چيزي مي گويم که از اين پيش، به احدي نگفته ام؛ يک بار از 

پيامبر9 خواستم از خداوند برايم آمرزش بطلبد. فرمود: »چنين خواهم کرد«. آنگاه برخاست 

و به نماز مشــغول گرديد. چون دست به دعا برداشت، گوش سپردم که چه مي گويد. گفت: 

»خداوندا! به حقي که علي نزد تو دارد، علي را بيامرز«. گفتم: اي رسول خدا! اين چه دعايي 

بود؟ فرمود: »آيا جز تو نزد خداوند گرامي تر کســي وجود دارد که من او را واســطه و شفيع 

قرار دهم؟««. )همان، ج20، ص315(

در سايه رسول و رسالت

پيشتازي در ايمان

13. من نخستين کسي بودم که با پيامبر9 نماز گزاردم. )حسکاني، 1411ق، ج1، ص328(

14. من نخستين کسي بودم که زير درخت با رسول خدا9 بيعت کردم.

حضرت7 پس از اطالع از حرکت لشــکر شــام به فرماندهي معاوية بن ابي سفيان، در 

سخناني فرمود: »من اول کســي بودم که زير درخت با رسول خدا9 بيعت کردم. همان که 

خداوند مي فرمايد: »و بي شک خداوند از مؤمنان خرسند گرديد آنگاه زير آن درخت با دست 

بيعت دادند«. )قمي، 1367ش، ج2، ص268(

15. اول کسي بودم که به خداوند روي نمودم.

 در ســخني فرمود: »خداوندا! من نخســتين کســي بودم که به تو روي کردم و شنيدم و 

اجابت نمودم و جز رســول خدا9، کسي در نماز از من پيش نيفتاد«. )سيد رضي، 1387ق، 

خطبه 131(
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يوم الّدار

16. گفتم: من!

مردي به امير مؤمنــان7 گفت: »اي امير مؤمنان! به چــه خصوصيتي وارث عموزاده ات 

شدي؟«

فرمود: »مردم! گوش هايتان را باز کنيد و بشنويد... رسول خدا9 فرزندان عبدالمطلب را 

در خانــه اي گردآورد و گفت يک مــد و نيم خوراک و قدحي آب آوردند. همه ما از آن غذا 

خورديم و نوشــيديم و غذا و آب همچنان به حال خود باقي ماند و کاســته نشد. در ميان ما 

کســاني بودند که يک الشه گوساله و استخري آب، يک وعده غذايشان بود. رسول خدا9 

فرمود: »اين آيت را ديديد. حال کدام يک از شــما با مــن بيعت مي کند که برادر و وارث و 

جانشين من باشد؟«

هيچ کس برنخاســت. من درحالي که کم ســن ترين آن جمع بودم، بلند شدم و گفتم: من. 

فرمود: »بنشــين«. آنگاه سه مرتبه درخواست خود را تکرار نمود و در هر بار، من برخاستم و 

حضرت فرمود: »بنشــين«. تا اينکه در مرتبه سوم، پيامبر9 دست بر دست من زد و اين گونه 

من وارث عموزاده ام شدم و عمويم نشد«. )طبري، 1983م، ج2، ص321(

در خدمت پيامبر9

17. من اولين کسي بودم که او را تصديق کردم.

امام7 پس از واقعه نهروان فرمود: »هنگامي که همه سســتي ورزيدند، به کار برخاستم، 

چون همه پنهان شدند، خود را آشکار ساختم، وقتي همه در گفتار فروماندند، به سخن آغاز 

کردم و آنگاه که همه بر جاي بودند، به نور خدا حرکت کردم. از همه نرم آواتر و بلندمرتبه تر 

بودم... گمان مي بريد که به رسول خدا9 دروغ مي بندم. به خدا، من نخستين کسي بودم که او 

را تصديق کردم و اول کسي نباشم که به او دروغ بندم. در کار خود نگريستم و ديدم اطاعت 

از من، پيش از بيعت با من است و از من براي ديگري پيمان ستانده اند«. )همان، خطبه 37(
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18. من، بنده اي از بندگان محمدم.

يکــي از علماي يهود نزد علي بن ابي طالب7 آمد و گفت: »اي امير مؤمنان! پروردگارت 

کجاســت؟« فرمود: »مادرت به عزايت نشيند! خداوند کجا نيست، تا گفته شود کجا هست؟ 

پروردگارم پيش از هر چيز بوده، بي وصف پيشين. و پس از هر چيز خواهد بود، بي وصف 

پسين. هيچ نهايت ندارد و ابدي و بي انتهاست. سرانجام ها به او پايان پذيرد و فرجام هر غايتي 

اوست«.

گفت: »اي امير مؤمنان! آيا تو پيامبري؟« فرمود: »واي برتو! من بنده اي از بندگان محمدم«. 

)کليني، 1388ق، ج1، ص89(

جانفشاني تا هنگامه هجرت

19. من بودم که در بستر پيامبر9 خفتم و با به خطر افکندن جان خويش، آن حضرت را 

از مکر دشمنان نگاه داشتم. )ابن شاذان، 1363ش، ص84(

20. من در آن خانه بودم.

»قريش پيوســته با يکديگر رايزني مي کردند و حيله مي جســتند که چگونه پيامبر9 را 

بکشند. روزي در دارالندوه گرد آمده بودند تا آخرين تصميم را بگيرند. شيطان لعين به صورت 

مردي کور از بني ثقيف نيز حاضر بود. در آن جمع پيشنهادهاي مختلف مطرح و بررسي شد 

و دســت آخر، همگان اتفاق کردند از هر طايفه قريش، مردي انتخاب شود و در شبي خاص 

به پيامبر9 شبيخون بزنند و آن حضرت را در بستر خواب به ضربات شمشير خود، که بسان 

يک ضربه کشــنده باشد، به قتل برســانند. آنگاه قريش قاتالن را نگاه بدارد و به خونخواهان 

تسليم نکند و اين گونه خون پيامبر9 به هدر رود.

جبرئيل بر پيامبر9 نازل شد و اين قضيه را به ايشان خبر داد و گفت که در کدام شب به 

او سوء قصد خواهند کرد. سپس فرمان داد که در آن شب از مکه بيرون رود و به فالن غار پناه 

برد. رسول خدا9 نيز مسئله را با من در ميان نهاد و دستور داد در بسترش بخوابم و با جان 

خود سالمتي ايشان بخرم. سر به فرمان و خوشحال از اينکه خود را فداي آن جناب مي کنم، 
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به سرعت مقدمات کار را فراهم ساختم. در شب مقرر، من در بستر پيامبر9 خفتم و ايشان 

شهر مکه را ترک گفت. مردان قريش با قصد جدي به کشتن رسول اهلل9 به خانه ريختند و 

چون وارد اتاقي که در آن خفته بودم شدند، يک باره با شمشير از بستر برخاستم و جانانه در 

مقابل همه شان از خود دفاع کردم و بيرونشان راندم«.

سپس امير مؤمنان7 رو به اصحابش کرد و فرمود: آيا چنين نبوده است؟

گفتند: چنين است که مي گوييد، اي امير مؤمنان! )عروسي حويزي، 1415ق، ج2، ص210(

با رسول خدا9 در مدينه

21. خون من خون رســول خدا9، گوشت من گوشــت او، استخوان من استخوان او، 

دانش من دانش او، پيکار با من پيکار با او، صلح با من صلح با او، ريشه من ريشه او، شاخه 

من شاخه او، کشتن من کشتن او و نياي من نياي اوست. )ليثي واسطي، 1376ش، ص165(

22. من در دنيا و آخرت پرچمدار رســول خدايم و رســول اهلل9 نشــاِن راه من است. 

)عروسي حويزي، 1415ق، ج5، ص597(

23. من به اطاعت فرمانش، شايسته ترينم.

بــه معاويه فرمود: »اما اختالف افکنــدن ميان اين امت، من به بازداشــتن تو از اين کار 

ســزاوارترم. اما اينکه مرا از پيکار با متجاوزان و سرکشــان ترسانده اي، رسول خدا9 مرا به 

جنگ با آنان و کشتنشان فرمان داده است. روزي به اصحابش فرمود: »در ميان شما کسي است 

که به خاطر حقيقت قرآن پيکار کند، همچنان که من در امر نزولش پيکار کردم« و به من اشاره 

نمود. و من شايسته ترين کس به اطاعت فرمان او هستم«.

24. من امروز همان را به شما مي گويم.

در خطبه اي در شــأن رســول خدا9 فرمود: »... پس بندگان خــدا! عبرت بگيريد و 

کرده هــاي پدران و برادران خود را به ياد آوريد که چگونه گروگان اعمال خود شــدند و 

حساب آن را بر عهده گرفتند. به جانم سوگند هنوز ميان شما و آنان روزگاري چند فاصله 

نشده و سال ها و قرن هاي بسيار نگذشته است. امروز که چشم به دنيا گشوده ايد، از روزي 
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که در پشــت آنان بوديد، دور نيست. به خدا پيامبر9 چيزي به آنان نفرمود، مگر آنکه من 

امروز همان را به شــما مي  گويم. گوش هاي امروز شــما با گوش هاي ديروز آنان  تفاوتي 

ندارد. ديده هايي برايشان گشوده نگشت و دل هايي در سينه هاشان قرار نگرفت، مگر اينکه 

مثل آن را امروز به شــما داده اند. به خدا، چيزي را به شما نشان ندادند که خود ندانستند و 

چيزي را ويژه شما نکردند که خويشتن از آن محروم ماندند. هم اکنون، فتنه همچون شتري 

که مهارش جنبان اســت و ميان بندش سست و نااستوار، بر شما فروآمده است. مبادا آنچه 

فريفتگان به دنيا بدان درآمدند، شــما را بفريبد، که ســايه اي است گسترده تا مدتي مقرر«. 

)سيد رضي، 1387ق، خطبه 89(

25. اگر من همچون او نباشم، مي ترسم به او ملحق نشوم.

عقبه گويد: »روزي بر علي7 وارد شــدم. کاسه اي دوغ، که بوي تندش آزارم مي داد، و 

تکه اي نان خشک پيش رويش بود. گفتم: اي امير مؤمنان7! چنين غذايي مي خوريد؟ به من 

فرمود: »اي اباالجنوب! رسول خدا9 خشک تر از اين نان مي خورد و درشتناک تر از اين لباس 

من مي پوشيد. اگر من همان شيوه او را پي نگيرم، مي ترسم به او ملحق نشوم«. )ابن ابي الحديد، 

1404ق، ج2، ص201(

26. من به دفاع از پيامبر9 با آن شمشير مي جنگيدم.

راوي گويد: »به خدايي که محمد9 را به حق، به نبوت برانگيخت، نشــنيديم از آن روز 

که خداوند آسمان ها و زمين را آفريد، فرمانده لشکري به دست خود در يک روز، اين همه از 

لشکر مقابل را هالک نمايد؛ چنان که شمارندگان گفته اند، علي بن ابي طالب7 بيش از پانصد 

تن از بزرگان عرب را به قتل رساند. با شمشير سرکج خود به ميدان مي تاخت و مي فرمود: »از 

خداوند و از شما بدين رفتار پوزش مي خواهم. تصميم داشتم اين شمشير را صيقل دهم، اما 

سخن پيامبر9 مرا بازداشت. بارها شنيدم که رسول خدا9 مي فرمايد: »هيچ شمشيري چون 

ذوالفقار، و هيچ جوانمردي چون علي نيست«. اين در حالي بود که من با آن مي جنگيدم و از 

حضرت دفاع مي کردم««. )همان، ج2، ص211(
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پيکار بدر

27. من ُکشنده کافرانم. )ابن شاذان، 1363ش، ص84(

28. من در هم کوبنده قهرمانان، کشنده شجاعان و نابودگر کافران به خداي رحمان و داماد 

بهترين خاندانم. )عروسي حويزي، 1415ق، ج5، ص599(

جنگ احد

29. من خبرشان را برايت مي آورم.

 وقتــي قريش، پس از شکســت در جنــگ احد، تصميــم گرفتند به مدينــه برگردند، 

رسول خدا9 فرمود: »کيست که از آنان برايمان خبر بياورد؟« هيچ کس پاسخ مثبت نداد. اما 

علي7 گفت: »من برايت از آنان خبر مي گيرم«. )قمي، 1367ش، ج1، ص124(

30. من او را کشتم.

رسول خدا9 فرمود: »که مي داند بر سر نوفل بن خويلد چه آمد؟« علي7 گفت: »من او 

را کشتم«. رسول خدا9 تکبير گفت و فرمود: »ستايش خداوندي را که دعاي من عليه نوفل 

را به اجابت رساند«. )ابن ابي الحديد، 1404ق، ج14، ص114(

روز احزاب

31. من با او هماوردي مي کنم، اي رسول خدا.

رســول خدا9 فرمود: »کيســت که کار اين هارِِ ديوانه را يکسره کند؟« کسي پاسخ نداد. 

امير مؤمنان7 خود را پيش انداخت و گفت: »او با من اي رســول اهلل!« فرمود: »علي جان! اين 
عمرو بن عبدود جنگجوي بي رقيب عرب است!« گفت: »و من علي بن ابي طالبم« رسول خدا9 

به او فرمود: »نزديک بيا!« علي7 نزديک رفت. پيامبر9 با دست خود بر سرش عمامه بست و 

شمشيرش ذوالفقار را به او سپرد و فرمود: »برو و با اين شمشير با او پيکار کن« و عرضه داشت: 

»خداوندا! از پيش رو و پشت سر و از راست و چپ و از باال و پايين نگاهش بدار« امير مؤمنان7 

به شتاب و رجزخوان پا به ميدان گذاشت. عمرو گفت: »کيستي؟« فرمود: »من علي بن ابي طالب، 
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عموزاده رسول خدا و داماد اويم«. گفت: »به خدا، پدرت دوست و همدم من بود. دوست ندارم 

تو را بکشم. عموزاده ات وقتي تو را به ميدان مي فرستاد، نترسيد که با اين نيزه از جايت برکنم 

و بين آسمان و زمين آويزانت کنم؟! درحالي که نه مرده اي و نه زنده؟« امير مؤمنان به او فرمود: 

»عموزاده ام مي داند اگر مرا بکشي به بهشت مي روم و تو در آتش خواهي بود، و اگر من تو را 

بکشــم، تو به دوزخ مي روي و من در بهشــت خواهم بود«. عمرو گفت: »بهشت و جهنم مال 

تو. علي! چنين تقسيمي ناعادالنه است«. علي7 فرمود: »بگذريم عمرو. شنيدم روزي پرده هاي 

کعبه را گرفته بودي و مي گفتي: هرکس در جنگ سه چيز را از من بخواهد، يکي از آنها را حتمًا 

اجابت خواهم کرد. و اينک من ســه خواسته از تو دارم که يکي شان را بايد پاسخ مثبت دهي«. 

گفت: »چه مي خواهي علي؟« فرمود: »نخست اينکه به يگانگي خداوند و رسالت محمد گواهي 

دهي«. گفت: »از اين بگذر. دوم را بگو«. 

فرمود: »اينکه برگردي و اين لشــکر را از رسول خدا9 دور گرداني. اگر راستگو باشد، 

شــما به واســطه او برتري مي يابيد و اگر دروغ بگويد، کارش با گرگان عرب خواهد بود و 

شما را گزندي نرسد«. گفت: »اينجاست که کارم نقل محفل زنان قريش مي شود و شاعران در 

سروده هاي خود درباره ام خواهند گفت که ترسيد و از جنگ پا به فرار نهاد و لشکري را که 

فرمانده اش بود، به شکست کشاند«. امير مؤمنان7 به عمرو فرمود: »اما سوم؛ از اسب به زير 

آي تا پياده با هم مبارزه کنيم«. عمرو از اسبش پايين پريد و آن را پي کرد و گفت: »اين، کاري 

اســت که گمان ندارم کسي از عرب مرا به خاطر آن بد بگويد و سرزنش نمايد«. پس جنگ 

آغاز کرد و شمشير را بر سر امير مؤمنان فرود آورد. حضرت ضربت او را به خودش برگرداند 

و فرمود: »اي عمرو! آيا اين درســت اســت که من تنها با تو که قهرمان عربي مبارزه کنم و 

ديگري را نيز به ياري بطلبي؟« عمرو سربرگرداند تا ببيند کيست. امير مؤمنان بي درنگ دو پاي 

عمرو را هدف گرفت و با شمشــير هر دو را قطع کرد و پيرامون آن دو گرد و خاکي به هوا 

خاست. منافقان گفتند: »علي بن ابي طالب کشته شد«. گرد و غبار فرونشست و لشکر صحنه را 

نظاره گر شد. ديدند امير مؤمنان7 روي سينه عمرو، ريش او را در دست گرفته تا سر از تنش 
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جدا کند. لختي بعد، سر عمرو را به دست گرفت و درحالي که خون از سر مبارکش مي ريخت، 

با شمشير خون آلود رو به سوي رسول خدا9 پيش آمد و اين بيت را زمزمه مي کرد:

»من زاده  عبدالمطلبم.

و مرگ براي جوانمرد بهتر از گريختن است«.   

رسول اهلل9 به او فرمود: »علي! با او نيرنگ باختي!« گفت: »آري، اي رسول خدا! جنگ، 

خدعه کردن است«. )عروسي حويزي، 1415ق، ج4، ص250(

32. من علي ام.

عمرو بن عبدود مســلمانان را به مبارزه دعوت کرد. همه لشــکر خــود را از مواجهه با 

 او کنار کشــيدند؛ چون سرسختي و زور بازوي او را مي دانســتند. عمرو بار ديگر فراخوان 

داد. علي7 برخاســت و گفت: »من با او پيکار خواهم کرد«. رسول خدا9 به او فرمود: »او 

عمرو بن عبدود اســت«. گفت: »مي دانم. من هــم علي ام«. پيامبر9 به او فرمود که به ميدان 

بــرود و چون حرکت کرد، فرمود: »هم اکنون تمام ايمان با تمام شــرک مواجه گرديد«. )ابن 

ابي الحديد، 1404ق، ج13، ص261(

نبرد خيبر

33. من در روز جنگ خيبر حاضر بودم. )ليثي واسطي، 1376ش، ص168(

34. قاتل مرحب من بودم. )همان(

35. شهسواران خيبر را من کشتم. )ابن شاذان قمي، 1363ش، ص84(

در فتح مکه

36. صلح نامه بين مسلمانان و مشرکان را من نوشتم.

درباره صلح حديبيه فرمود: »آن نامه صلح بين مسلمانان و مشرکان را من نوشتم و امروز 

آن را براي فرزندانشــان مي نويسم؛ همچنان که رســول خدا9 براي پدرانشان نوشت که به 

هم شــبيه و مانندند«. عمرو بن عاص گفت: »سبحان اهلل! ما را به کافران مانند مي کني؟ ما که 
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مسلمانيم!« فرمود: »اي فرزند نابغه! چه زمان يار و همراه کافران و دشمن مسلمانان نبوده اي؟« 

عمرو برخاست و گفت: »به خدا، از اين پس در هيچ مجلسي با تو نخواهم نشست«. علي7 

فرمود: »اميدوارم که پروردگار تو و اصحابت را مغلوب سازد«. )ابن ابي الحديد، 1404ق، ج2، 

ص233(

37. من بودم که بت هاي يغوث و يعوق و نســر را در هم شکســتم. )ابن شــاذان قمي، 

1363ش، ص84(

38. در هم کوبنده هبل اعلي و مناة و الت وعزي من بودم. )همان(

39. من بودم که چشم شرک را در آوردم و کور کردم.

فرمود: »کشنده قهرمان و نابودکننده شجاعان منم. من همانم که چشم شرک را کور کردم و 

تاج و تختش را واژگون ساختم، بي آنکه به مجاهدت خود بر خداوند منت گذارم و با اطاعت 

خود فخر و ناز بفروشم. اين سخنان من، بازگو کردن نعمت خداوند است«. )ابن ابي الحديد، 

1404ق، ج20، ص296(

با قرآن کريم

ذاٌن ِمَن اهلل َوَرُسوِلِ{ )برائت: 3( فرمود: اعالم کننده پيام برائت من بودم. 
َ
40. درباره آيه }وَأ

)قمي، 1367ش، ج1، ص282(

ُذٌن واِعَيٌة{ )حاقه: 12(. 
ُ
41. آن گوش فراگير و شــنوا منم. خداي تعالي فرمايد: }َوتَِعَيها أ

)عروسي حويزي، 1415ق، ج5، ص599(

42. من همان انسانم که به زمين مي گويد چه شده است و زمين خبرهاي خويش را براي 

من باز مي گويد.

اين سخن را امير مؤمنان7 وقتي گفت که آيات آغاز سوره زلزال در محضر ايشان خوانده 

ُث  َدِّ
ُ

ا ٭ يَْوَمئٍِذ ت
َ
ساُن ما ل

ْ
ا ٭ َوقاَل اإِلن

َ
قال

ْ
ث
َ
ْرُض أ

َ
ْخرََجِت األ

َ
ا ٭ وَأ

َ
زال

ْ
ْرُض زِل

َ
ِت األ

َ
ِزل

ْ
شــد: }إِذا ُزل

ْخباَرها{ )زلزال: 1 تا 4(. )همان، ص649(
َ
أ

وَن{ 
ُ
43. من همانم که خداي تعالي در حق من و دشمنانم فرموده است: }َوقُِفوُهْم إِنَُّهْم َمْسؤل
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)صافات، 24(. يعني در روز رســتاخيز، از واليت من بازخواست مي شوند. )ابن شاذان قمي، 

1363ش، ص84(.

ُكْم ِديَنُكْم 
َ
ــُت ل

ْ
َمل

ْ
ك

َ
َْوَم أ 44. مــن همانم که خداوند درباره مــن و در حقم فرموده: }الْ

ُكُم اإِلْســاَم ِديناً{ )مائده: 31(. هرکس مرا دوســت بدارد، 
َ
ْيُكْم نِْعَمِت َوَرِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
وَأ

مسلماني با ايمان کامل خواهد بود. )همان، ص83(

َرُموَن ٭ ال يَْسبُِقونَُه 
ْ
45. من همانم که خداي سبحان درباره و در حقم فرموده: }بَْل ِعباٌد ُمك

وَن{ )انبياء: 21(. )همان(
ُ
ْمرِهِ َيْعَمل

َ
َقْوِل َوُهْم بِأ

ْ
بِال

ُعوداً وََع ُجُنوبِِهْم{ 
ُ
 وَق

ً
ُروَن اهلل  قِياما

ُ
ِيَن يَْذك

َّ
46. منظور از يادکننده خدا در اين آيه منم: }ال

)آل عمران: 191(. )عروسي حويزي، 1415، ج5، ص599(

 لِرَُجٍل...{ )زمــر: 28(، آن رجل منم که به 
ً
ما

َ
47. اينکــه خداوند مي فرمايد: }...َورَُجاً َســل

رسول  خدا9 ايمان آوردم. مهدي اين امت، از فرزندان من است. من براي شما حجت قرار 

داده شــده ام. منافقان با بغض و کينه نسبت به من شــناخته مي شوند و خداوند مؤمنان را به 

محبتم آزمايش مي کند. )همان، ج4، ص485(

رى لَِمْن اكَن 
ْ
ِك

َ
48. صاحب قلبي که در اين آيه به آن اشــاره شده است، منم: }إِنَّ ِف ذلَِك ل

ٌب{ )ق: 50(. )همان، ج5، ص599(
ْ
ل
َ
ُ ق

َ
ل

49. دست آويز محکم الهي، که هيچ گسستي در آن نيست، منم. )بقره: 256( )ابن شاذان 

قمي، 1363ش، ص83(

وَن{ )نباء: 1( منم که در روز قيامت، درباره واليتم از يکديگر سؤال کنند. 
ُ
50. }َعمَّ يَتَساَءل

)همان، ص84(

ٌن بَيَْنُهْم( )اعراف: 44(. )عروسي حويزي، 1415ق، 
ِّ
َن ُمَؤذ

َّ
ذ
َ
أ
َ
51. مؤذن دنيا و آخرت منم )ف

ج5، ص599(

ِيَن آَمُنوا 
َّ

ُ َو ال
ُ

52. منم آن که انگشتري اش را در نماز صدقه داد )إِنَّما َوِلُُّكُم اهلُل َو َرُسول

.... َو ُهْم راكُِعوَن( )مائده: 55(. )ليثي واسطي، 1376ش، ص168(

53. نعمتي که خداوند به بندگانش ارزاني داشته و درباره آن از آنها مي پرسد، منم؛ آنجا که 
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نَّ يَْوَمئٍِذ َعِن انلَِّعيِم{ )تکاثر: 8(. )ابن شاذان قمي، 1363ش، ص84(
ُ
تُْسَئل

َ
فرمود: }ُثمَّ ل

54. به خدا سوگند، پيشواي روشنگر منم و حق را از باطل بازمي شناسانم و اين را من از 

رسول خدا9 به ارث برده ام. )فيض کاشاني، 1415ق، ج1، ص247(

55. امير مؤمنــان7 در روايتي بلند فرمود: »اين آيــه درباره من و عمويم حمزه و برادرم 

جعفر و عموزاده ام عبيده است که با هم با خداوند و رسولش پيمان بستيم که تا پاي جان از 

اسالم دفاع کنيم. آنها رفتند و من به اراده پروردگار باقي ماندم. و خداوند در حق ما اين آيه را 

َْبُه َوِمْنُهْم َمْن  یض نَ
َ
ِمْنُهْم َمْن ق

َ
ْيِه ف

َ
وا ما اعَهُدوا اهلَل َعل

ُ
ُمؤِمننَِي رِجاٌل َصَدق

ْ
فرو فرستاد که: }ِمَن ال

وا َتْبِدياً{ )احزاب: 23(«. )عروسي حويزي، 1415ق، ج4، ص258(
ُ
ل يَنَْتِظُر َوما بَدَّ

فضائل حضرت7 در روايات

56. با تقواترين شــما براي خدا، و داناترينتان به حدود الهي منم. )متقي الهندي، 1397ق، 

ج11، ص219(

57. من همانم که هيچ روزي دروغ نگفته ام و به من دروغ گفته نشده است )ليثي واسطي، 

1376ش، ص167(

58. من همانم که با او به هدايت مي رسيد. )ابن شاذان قمي، 1363ش، ص84(

59. من همانم که رسول خدا9 درباره ام فرمود: »هرکه من موالي اويم، اين علي موالي 

اوست«. )همان(

60. من همان راهي هستم که از آن به سوي خدا بايد رفت. )همان، ص83(

61. درگاه شهر دانش رسول اهلل9 منم. )ليثي واسطي، 1376ش، ص166(

62. حــي علي الصالة، و حي علي الفالح و حي علي خيرالعمل منم. )ابن شــاذان قمي، 

1363ش، ص84(

63. دعوت کننده مردمان به »حوض« منم. آيا مؤمنان را کسي جز من فرا مي خواند؟ )همان(

64. ســرآمد اوصيا و جانشــين بهترين پيامبران منم. )عروســي حويزي، 1415ق، ج5، 

ص599(
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65. ناخداي کشــتي نوح منم که هرکــس بدان درآيد، نجات پيدا کند. )ليثي واســطي، 

1376ش، ص168(

66. راه مستقيم خدا منم. )عروسي حويزي، 1415ق، ج4، ص495(

67. صديق اکبر منم که پيش از ابوبکر ايمان آوردم و هنوز مسلمان نشده بود که به اسالم 

گرويدم. )بالذري، 1397ق، ج2، ص379(

68. حقيقت نماز مؤمن، منم. )ابن شاذان قمي، 1363ش، ص84(

69. من بودم که بر شانه هاي پيامبر9 باال رفتم و بت ها را شکستم. )همان(

70. سرخيل مؤمنان در رسيدن به خيرات و آمرزش پروردگار، منم. )همان(

71. من دنيا را به سه طالق، که بازگشتي در آن نباشد، رها کردم. )ليثي واسطي، 1367ش، 

ص167(

72. من در روز قيامت، ميزان عدالتم. )ابن شاذان قمي، 1363ش، ص84(

73. مــن همان آگهي با عظمتم که خداونــد در روز غدير خم و خيبر، دين خود را بدان 

کامل گرداند. )همان(

74. من هدايت گرم.

امير مؤمنــان7 در خطبه اي فرمود: »من هدايت گرم؛ مــن راه يافته ام. من پدر يتيمان و 

بينوايان، و سرپرســت بيوه زنانم. من پناه هر بنده ناتوان و امان هر ترســيده ام. من ســرخيل 

مؤمنانم. من دســتاويز محکم خداوندم. من ريسمان اســتوار الهي ام. من حقيقت تقوايم. من 

ْن َتُقوَل َنْفٌس 
َ
چشم خدا و زبان صادق و دست گشاده اويم. من »طاعت خداوند«م که فرمود: }أ

رَّْطُت ِف َجْنِب اهلل{ )زمر: 56(. من دست خدايم که به رحمت و آمرزش بر 
َ
ىت َع ما ف يا َحْسَ

بندگان گشوده است. من درگاه مغفرتي هستم که هرکس مرا و حقم را بشناسد، پروردگارش 

را شــناخته است؛ چون من جانشين پيامبر او و حجت الهي بر مردمانم. هيچ کس اين امور را 

انکار نکند، جز اينکه راد بر خدا و رسول باشد«. )شيخ صدوق، 1398ق، ج1، ص17(

75. من و خاندانم امان زمينيان هستيم؛ چنان که ستارگان امان اهل آسمان. )ليثي واسطي، 

1376ش، ص165(
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76. من پيشواي مؤمنانم.

ابواألسود دوئلي گويد: »ديدم امير مؤمنان7 وارد خزينه بيت المال بصره شد و چون اموال 

انباشته را در آن ديد، فرمود: »اي طال و نقره! جز مرا بفريبيد. مال، راهبر و مسلط بر ستمگران 

است و من پيشواي مؤمنانم«. به خدا هيچ توجهي به آنها نکرد و از آن همه اموال انديشه ننمود 

و دانستم که در چشم او جز مشتي خاک نيست. )مفيد، 1413ق، ص154(

و در خطبه اي فرمود: پيش از آنکه ديگر مرا نيابيد، از من بپرسيد که من گنجينه علم رسول 

خدايم. از من بپرســيد که من فتنه را از بيخ وبن برکندم و کور کردم. بپرسيد از کسي که علم 

بالها و آيندگان و وصايا و آخر هر سخن نزد اوست. )مجلسي، 1403ق، ج26، ص152(

77. من بنده خدا و برادر فرســتاده او هستم. هرکه پيش از من و بعد از من چنين گفته و 

بگويد، دروغگوســت. از پيامبر9 رحمت،  ارث بردم و سرآمد زنان اين امت را به همسري 

گرفتم و من خاتم اوصيا هستم. )ابن ابي الحديد، 1404ق، ج2، ص287(

با خلفا

78. منصوب در روز غدير خم منم. )ليثي واسطي، 1376ش، ص167(

79. من خليفه رسول اهلل9 در ميان شما، وادارکننده شما به اقامه حدود دينتان، و دعوت گر 

شما به بهشت جاودانم. )همان(

80. من از همه شما به خالفت سزاوارترم. با شما دست بيعت نمي دهم که شما به بيعت 

کردن با من مسئول تريد.

علي7 را براي بيعت آوردند درحالي که مي گفت: »من بنده خدا و برادر رسول خدايم«. 

او را نزد ابوبکر بردند. گفته شد: »بيعت کن«. فرمود: »من از همه شما به خالفت سزاوارترم و 

بيعت نمي کنم و اين شماييد که بايد با من دست بيعت دهيد. شما خالفت را از انصار ستانديد 

و به قرابت و نزديکي تان به رسول اهلل9 با آنان احتجاج کرديد و زمام امر را به شما سپردند 

و حکومت به شما رسيد. من نيز به همان چيز که خودتان عليه انصار دليل آورديد، عليه شما 

دليل مي آورم. اگر از خدا مي ترســيد، اي جماعت با من منصف باشــيد. و همان حقيقتي را 
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که انصار درباره شما پذيرفتند، درباره ما بپذيريد، وگرنه ظلم پيشه کنيد که خود همه چيز را 

مي دانيد«. 

عمر گفت: »تا بيعت نکني، رهايت نسازيم«.

فرمــود: »اي عمر! بدوش که بهــره اي هم از آن تو خواهد بود. امروز امر خالفت را براي 

ابوبکــر محکم گردان، تا فردا تالفي نمايد. به خدا، ســخنت را نشــنوم و بيعت نکنم«. )ابن 

ابي الحديد، 1404ق، ج6، ص11(

81. من به خالفت ويژه تر و به رسول خدا9 نزديک ترم.

يکي به من گفت: »پسر ابوطالب! تو بر امر خالفت بسيار آزمندي!« گفتم: »نه، بلکه به خدا 

شما آزمندتريد و از رسول خدا9 دورتر و من بدان ويژه تر و به او نزديک ترم. من چيزي را 

که حقم بود مطالبه کردم و شما مانع مي شويد و مرا از آن باز مي داريد«. پس در جمع حاضران، 

با برهان زبانش را بند آوردم. هيچ نگفت و چنان مبهوت گرديد که ندانســت چه پاسخ دهد. 

)سيد رضي، 1387ش، خطبه 172(

82. من همانم.

فرمود: »به کجا مي رويد و کي باز مي گرديد؟ درحالي که نشــانه ها برپاست و دليل ها پيدا 

و عالئم برجا. گمراهي تا کجا؟ سرگشتگي تا کي و چرا؟ خاندان پيامبرتان ميان شماست که 

زمامداران حق و يقين و پيشــوايان دين و زبان هاي صدق و راستي اند. پس چنان قرآن، نيک 

حرمتشــان را بداريد و چون شتران تشنه، که به آبشــخور روند، به آنها روي کنيد. اي مردم! 

اين ســخن را از خاتم پيامبران9 فرابگيريد که: »مي ميرد از ما آن که مي ميرد و مرده نيست. 

و مي پوســد آن که مي پوسد و پوسيده نيست«. پس آنچه را نمي دانيد، مگوييد که بيشتر حق 

در چيزي اســت که انکار مي کنيد. و آن را که عليه او حجتي نداريد ـ و من همانم ـ معذور 

شــماريد. آيا حکم قرآن را ميان شما جاري نکردم و دو فرزندم و خاندان پيامبر را براي شما 

نگذاشتم؟!«. )همان، خطبه 87(

83. من درباره او سخني کوتاه برايتان گويم.
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درباره قتل عثمان فرمود: »اگر به کشــتن او فرمان داده بودم، قاتل بودم و اگر مردم را از 

قتل وي منع کرده بودم، ياري اش نموده بودم. اما جز اين نيست که هرکس او را ياري کرده، 

نتوانــد گفت من از آن که تنهايش گذارد بهترم و آن که او را خوار نموده، نتواند گفت آن که 

ياري اش کرد، از من بهتر است. من درباره او سخني کوتاه برايتان گويم: بي مشورت ديگران به 

کار پرداخت و کارها را ضايع کرد. شما با او کنار نيامديد و کار را از اندازه بيرون برديد. خدا 

را حکمي است که دگرگون نشود و دامن خودخواه و ناشکيبا را بگيرد«. )همان، خطبه 30(

حکومت و سياست

84. من، يکي همچون شما هستم.

ســخن امام7 پس از قتل عثمان، که مردم خواستند با ايشان بيعت کنند: »مرا رها کنيد و 

در پي ديگران برويد که ما به پيشــواز کاري مي رويم که رويه ها و رنگ هاي گوناگون دارد. 

دل در برابر آن اســتوار نماَند و خردها تاب آن نياوَرد. آفاق را ابرهاي فتنه پوشــانده و راه ها 

ناآشنا گرديده. بدانيد اگر من خالفت را بپذيرم، آن گونه که خود صالح مي دانم با شما رفتار 

مي کنم و به سخن هر گوينده و مالمت هر سرزنش گري گوش نمي سپارم. اگر مرا واگذاريد، 

من يکي همچون شما خواهم بود. شايد من نسبت به کسي که خالفت را به او مي سپاريد، از 

همه  شما فرمانبردارتر و شنواتر باشم. من اگر وزير شما باشم، بهتر است که امير باشم«. )سيد 

رضي، 1387ش، خطبه 92(

85. اما من، به خدا تن به چنين امري ندهم.

ايشــان در خطاب به مردم کوفه و تحريض آنان به پيکار با شاميان فرمود: »... به شتراني 

مهارگشوده و بي ساربان مي مانيد که چون از سويي فراهم آييد، از سوي ديگر پراکنده شويد. 

شــما کجا مي توانيد آتــش جنگ برافروزيد؟ که فريب مي خوريــد و فريب دادن نمي دانيد. 

ســرزمين هايتان را مي گيرند و مهم نمي شماريد. چشــم ها به شما دوخته شده، اما از خواب 

غفلت بيدار نمي شــويد. به خدا مغلوب و خوارند کســاني که يکديگر را واگذارند. به خدا 

مي بينم که آسياي جنگ به گردش درآيد و اژدهاي مرگ دهان گشايد و شما پسر ابوطالب را 
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رها کنيد و هريک به ســويي رويد. به خدا آن که فرصت دهد تا دشمن گوشت وي بخورد و 

استخوانش را خرد کند و پوست از تنش برکند، مردي است ناتوان و زبون، با دلي ضعيف و 

بيمناک در اندرون سينه. تو اگر مي خواهي چنين باش، اما من، به خدا تن به چنين امري ندهم 

تا شمشير مشرفي به ميان آيد. سر از تن جدا گردد و پاها پراکنده شود و پس از آن، خداوند 

هر چه خواهد، کند«. )همان، خطبه 34(

86. من، محور آسيا  سنگم.

فرمود: »شما را چه شده است؟ مگر گنگيد؟«

عده اي گفتند: »اي امير مؤمنان! اگر حرکت کني، ما نيز با تو بياييم«.

فرمود: »شــما را چه مي شود؟ باشــد که رستگار نشويد و به راه انصاف در نياييد! در اين 

شــرايط، رواست که من بيرون روم؟ براي اين کار کسي بايد پيش قدم شود که من بپسندم و 

مردي دلير و با تدبير و ثابت قدم باشــد. مرا نســزد که شهر و سپاه و بيت المال را رها کنم و 

خراج زمين و قضاوت مسلمانان و پرداختن به حق طلبکاران را ناديده انگارم. آنگاه با گروهي 

بيرون شــوم و در پي دســته اي به راه افتم. و چون تير ناتراشيده در تيردان تهي اين سو و آن 

سو غلطم. درحالي که من محور آسيابم و سنگ آسياب، ِگرد من به َگرد است. اگر از آن جدا 

شــوم، مدار آن بلرزد و ســنگ زيرين آن بر جاي نماند. به خدا، اين انديشه ناصواب است«. 

)همان، خطبه 119(

87. محبوب ترين چيزي که اميد مالقاتش را دارم، مرگ است.

در مذمــت اصحابش فرمود: »... چــرا به ياري برنمي خيزيد و بــه گرفتن حقتان پيکار 

نمي کنيد؟ مرگتان باد، يا خوار و ذليل شويد! به خدا اگر روز مرگم فرا رسد ـ و خواهد رسيد 

ـ  در حالي بين من و شما جدايي مي اندازد که همنشيني با شما را خوش ندارم و با شما بودن 

براي من بي فايده است. خدا را،  چه مردمي هستيد؟ آيا ديني نيست که فراهمتان سازد؟ غيرتي 

نمانده که به کارتان وادارد؟ آيا شــگفت نيست که معاويه بي سروپاهاي پست را مي خواند و 

آنها بي هيچ انتظار کمک و عطايي، فرمانش مي برند و من شما را که بازماندگان اسالم و يادگار 



شماره36،پاييز 1397
29

مســلمانانيد، به وعده ياري و عطايي چند فرامي خوانم، ولي از اطراف من پراکنده مي شويد 

و با من اختالف مي کنيد؟! نه فرماني از من به شــما مي رســد که نشانه خشنودي باشد و آن 

را بپســنديد و نه فرماني که نشانه خشم باشــد و بر آن گردآييد و يک سخن شويد. اکنون، 

محبوب ترين چيزي که اميد مالقاتش را دارم، مرگ است«. )همان، خطبه 180(

88. من اکنون، از شصت گذشته ام.

»اي مردنماهاي نامرد! اي کم خردان نازپرورده که عقل هاتان به عروســان پرده نشين ماند! 

کاش شما را نديده بودم و نمي شناختم. شناختني کهـ  به خداـ  به ندامت انجاميد و سرنوشتي 

جز حسرت و اندوه نداشت. خدايتان مرگ دهد که دلم را پرخون کرديد و سينه ام را ماالمال 

خشــم و پياپي جرعه هاي اندوه به کامم ريختيد و با نافرماني و تنها گذاشتنم، رأي و تدبيرم 

را بي اثر ســاختيد تا آنجا که قريش گفت: »پسر ابوطالب شجاع و پر دل است، اما علم جنگ 

نمي داند«! خدا پدرشــان را مزد دهد! آيا هيچ يک از آنها تجربه جنگ هاي سخت مرا دارد و 

بيش از من نبرد دليران را آزموده اســت؟! هنوز بيســت سال نداشتم که پا به معرکه گذاشتم 

و اکنون از شــصت گذشــته ام. اما دريغ! آن که فرمانش نبرند، رأيي نخواهد داشت«. )همان، 

خطبه  27(

89. چون من، بدان بصيرت و آگاهي دارم.

»بــه خدا اگر تنها آن غاصبان و دشــمنان خاندان پيامبر9 را مي ديــدم و آنان زمين را 

پرمي کردند، نه باکي داشــتم و نه مي ترســيدم؛ چون من به گمراهي که در آن غوطه ورند و 

هدايتي که خود بر آنم، بصيرت و آگاهي دارم و يقيني از جانب پروردگارم نيز با من اســت. 

ليکن دريغم آيد که بي خردان و تبهکاران زمامداري اين امت را به دســت گيرند، مال خدا را 

دســت به دســت بگردانند، بندگانش را به بردگي گمارند، با صالحان پيکار کنند و با فاسقان 

همراه شوند«. )همان، نامه 62(

شيوه زمامداري 

90. من بدين بيعت نه خوشحال بودم و نه راضي.



فصلنامه فرهنگ زيارت
30

»پس از کشــته شدن عثمان، نزد من آمديد تا بيعت کنيد. گفتم: نيازي به اين بيعت ندارم 

و به خانه ام رفتم و مرا از خانه بيرون کشــيديد. دســتم را فروبستم و آن را گشوديد و بر من 

هجوم آورديد. چندان که پنداشــتم مرا خواهيد کشت و يکديگر را پايمال خواهيد کرد. پس 

درحالي که نه خوشــحال بودم و نه راضي، به من دســت بيعت داديد و خداوند خود مي داند 

که من نســبت به حکومت در ميان امت محمد9 مجبور و بي اختيار بودم«. )ابن ابي الحديد، 

1404ق، ج1، ص309(

91. من به روش رسول خدا9 عمل مي کنم.

در سقيفه به عبدالرحمن بن عوف فرمود: »من در صورتي خالفت را مي پذيرم که به قدر 

طاقت و تالش خود، در ميان امت مسلمان به روش رسول خدا9 عمل نمايم و در اين کار، 

از پروردگارم ياري مي جويم«. )مجلسي، 1403ق، ج31، ص369(

92. من از آنها به خويشتن آگاه ترم.

در عکس العمل به مدح و ثناي عده اي، عرضه داشت: »خداوندا! تو از من به من داناتري 

و مــن از آنــان به خود آگاه ترم. خداوندا! از آنچه گمان مي برنــد، بهتر قرارمان ده و آنچه را 

نمي دانند، بر ما ببخشاي«. )سيدرضي، 1387، حکمت 100(

93. من، پشت سر سپاه در حرکتم.

در نامه اي به عامالن خود، که لشکريان از حوزه مأموريت آنان مي گذشتند، فرمود: »... من 

نزد شما و به موجب تعهدي که با شما دارم، از هر گزند و آزاري که لشکريان به مردم رسانند 

بيزارم، مگر آنکه گرســنگي، ســربازي را ناچار گرداند و براي سيرکردن خود، جز آن راهي 

نداشته باشد. پس کسي را که ستم نمايد، کيفر دهيد و دست بي خرداِن خود را از آسيب زدن 

به ســپاهيان و زحمت رساندن به آنها در آنچه اســتثنا کردم، بازداريد. من پشت سر سپاه در 

حرکتم. پس شــکايت هايي که داريد را به من برسانيد و در اموري که از آنان به شما مي رسد 

و جز به ياري خدا و من توانايي دفع آن نداريد، به من مراجعه کنيد که به ياري خداوند، آن 

را تغيير مي دهم؛ ان شاءاهلل«. )همان، نامه 60(
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94. من و رسول خدا9 دو شاخه از يک درختيم.

»آيا به همين بسنده کنم که به من بگويند »اميرالمؤمنين« و در ناخوشايندي هاي روزگار با 

آنان شريک نباشم يا در سختي هاي زندگي الگويشان نشوم؟ مرا نيافريده اند که خوردني هاي 

گوارا سرگرمم سازد؛ چونان چهارپاي پرواري که همه همتش علف است يا حيوان ولگردي 

که کارش چريدن و پرکردن شکم است و از آينده اش هيچ خبر ندارد؟ يا اينکه به خود وانهاده 

شده ام و مرا به بازي گرفته اند؟ يا ريسمان گمراهي را بکشم و در مسير سرگرداني گام نهم؟ 

و گويا مي شــنوم يکي از شما مي گويد: »اگر خوراک پســر ابوطالب اين است، ناتواني او را 

از نبرد با هماوردان و شــجاعان سست گرداند و از رويارويي با دالورمردان بازنشاند«. بدانيد 

درخت بياباني، شاخه اش محکم تر، و بوته هاي خوش نما، پوستشان نازک تر است. رستني هاي 

صحرايي، آتش افروزتر و ديرپاي ترند. من و رسول خدا9 دو شاخه از يک درختيم و چون 

آرنج، به يک بازو بســته ايم. به خدا، اگر عرب در جنگ با من پشت به پشت هم دهند، روي 

از آنان بر نخواهم تافت«. )همان، نامه 45(

95. من و شما بندگان و مملوکان پروردگاريم.

»بي شک براي من ناخوشايند است که گمان کنيد من ستودن و ستايش شنيدن را دوست 

مي دارم. ســپاس خداوند را که چنين نيستم و اگر دوست مي داشتم که مرا بستايند، به خاطر 

فروتني در پيشگاه خداوند سبحان، هوس بزرگي و بزرگواري که تنها او را مي سزد نمي کردم 

و آن را وامي نهادم ... پس با من آن گونه که با سرکشان سخن مي گوييد، مگوييد و آن گونه که 

از خشمگينان کناره مي جوييد، برکنار مباشيد و متظاهرانه با من رفتار مکنيد و شنيدن حق را 

بر من سنگين مپنداريد و گمان مکنيد که در پي بزرگداشت خويشم. چه آن که شنيدن حق بر 

او گران باشد، عرضه  شدن عدالت را تحمل نتواند و عمل کردن به حق بر او دشوارتر خواهد 

بود. پس، از حق گفتن و رايزني با من در مورد عدالت باز نه ايستيد که من نه برتر از آنم که 

خطا نکنم و نه کارم بي اشــتباه تواند بود، مگر که خدا مرا در کار نفسم، که خود بدان تواناتر 

اســت، کفايت کند. بي شک من و شــما بندگان و مملوکان پروردگاريم و جز او پروردگاري 
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نيســت. او مالک ماســت و ما هيچ اختياري از خود نداريم. ما را از آنچه بوديم به در آورد و 

بــه آنچه صالح ما بود، وارد کرد. به جاي گمراهي، مــا را راه نمود و به جاي کوري، بينايي  

بخشيد«. )همان، خطبه 216(

96. من اگر با چيزي بيش از توشه و بار سفر و غالمم از نزد شما بروم، خيانت کردم. )ابن 

ابي الحديد، 1404ق، ج2، ص200(

جهاد و دالور مردي

97. کاري که در آن هستم.

»اما اينک خواســتي نظرم را درباره کار و ماجرايي که درگير آن هســتم، بنويسم. نظر من 

پيکار کردن با حالل شــمارندگان حرام خدا اســت تا اينکه خدا را ديدار کنم. فزوني مردم و 

همراهي  آنها با من، بر عز و شــکوهم نيفزايد و پراکندگي و دور شدنشان از من، به وحشتم 

نيندازد. چون حق با من است و خداوند هوادار حق داران. به خدا، با وجود حق، از مرگ هيچ 

ناخشنود نيســتم و تمام خير، پس از مرگ،  جز براي انسان محق نخواهد بود«. )همان، ج2، 

ص120(

98. من امير و سرلشکر آن هستم.

کسي گفت: »اي امير مؤمنان! چه فتنه اي سنگين تر از اين جنگ است که مجاهدان بدر، با 

هم رودررو شوند و يکديگر را به شمشير بزنند؟« فرمود: »واي بر تو! آيا جنگي که من امير و 

سرلشکر آن هستم، فتنه است؟ به خدايي که محمد9 را به حق مبعوث گردانيد و او را گرامي  

داشت سوگند که هرگز دروغ نگفتم و به من دروغ گفته نشده. گمراه نبوده و باعث گمراهي 

نگشته ام. نلغزيده ام و پايي را نلغزانده ام. من از جانب پروردگار خويش، دليل و برهان دارم که 

خداوند آن را براي رســولش روشن کرده و رسول آن را براي من. روز قيامت، مرا در حالي 

فرامي خوانند که گناهي برگردن ندارم و اگر گناهي داشته باشم، پيکار با اين جماعت، گناهانم 

را مي زدايد«. )همان، ج1، ص265(

99. من به ديدار دشمن شيفته ترم از آنان به بازگشت به خانه هاشان.
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»گريختن از خط مقدم جهاد، خشم خداوند را برمي انگيزاند و خواري و ننگ ابدي به بار 

مي آورد. آن که گريزد، بر عمر خود نيفزايد و مانع آنچه بر ســرش خواهد آمد، نشود. آن که 

رو به جانب خدا آورد، چون تشنه اي است که به آب رسد. بهشت زير سايه نيزه داران است. 

امروز آنچه در دل و در سر زبان هاست، آشکار شود. به خدا من به ديدار دشمنان شيفته ترم از 

آنان به بازگشت به خانه هايشان. 

خداوندا! اگر از حق سرباز زنند، جماعتشان را پريشان ساز و ميانشان اختالف افکن و به 

خاطر خطاکاري ، به هالکتشان انداز«. )سيد رضي، 1387ش، خطبه 124(

مواعظ و حکمت ها

100. من چهره و چشمان هدايتم.

روزي حضرت7 به صورت مبارک خود اشــاره کــرد و فرمود: »اي مردم! من چهره و 

چشمان هدايتم. اي مردم! در طريق هدايت، کمي رهروان، شما را به وحشت نيندازد؛ چه مردم 

بر سفره اي گردآمده اند که سيري اش اندک و گرسنگي اش طوالني است. و خداوند ياري کننده 

اســت. اي مردم! خشم و خشنودي خداوند همگان را شامل مي شود. بدانيد ناقه ثمود را يک 

نفر از پاي در آورد؛ اما چون همه  در اين باره يک ســخن بودند، دچار عذاب الهي شــدند ... 

َدْمَدَم 
َ
بُوهُ َفَعَقُروها ف ذَّ

َ
ك

َ
َة اهللِ وَُسْقياها ٭ ف

َ
پيامبر خدا، صالح، از قول خداوند به آنان فرمود: }ناق

َسّواها{ )شمس: 14ـ16( ناقه خدا و هنگامه آب خوردنش را بپاييد. اما آنها 
َ
ْيِهْم َربُُّهْم بَِذنْبِِهْم ف

َ
َعل

ناقه را پي کردند و پروردگارشان بر آنان عذاب فرستاد و با خاک يکسانشان کرد«. )مجلسي، 

1403ق، ج8، ص470(

101. من به آن پاي بندم.

»آنچــه را مي گويــم، برعهده مي گيرم و به آن پاي بندم؛ آن کــه عبرت هاي روزگار بر او 

آشکار شود و از آن پند پذيرد، تقوا او را از سرنگون شدن در شبهه ها نگاه دارد«. )سيدرضي، 

1387ش، خطبه 16(

102. من دنيا را از نظر افکنده ام.
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»واي بر کوچه هاي پررونق و خانه هاي نگارين شما که سايه بان هايش چون بال  کرکسان 

اســت و نــاودان  آن چون خرطوم پيــالن. واي بر اهل بصره که بر کشته هايشــان نگريند و 

گمشدگانشــان را نمي جويند. من دنيا را از نظر افکنده ام، چنان که در خور اوست با او به سر 

مي برم و به چشمي که سزاوار است، بدان مي نگرم«. )همان، خطبه 128(

103. من در نکويي کردن با کســي که در حقم احســان نکرده، مختارم و چون به کسي 

احســان کنم، بايد آن را کامل گردانم. چون هرگاه به کمالش رســانم، آن را ماندگار ساخته ام 

و اگــر آن را ناقص گذارم،  تباهش کرده ام و چون تباهش ســازم، چرا انجامش داده ام! )ليثي 

واسطي، 1376ش، ص166(

دعاها

104. اين منم، بنده اميدوارت.

از دعاهاي آن حضرت7 است که: »خداي من! اين من، به وارد شدن بر تو در دل نهال 

اميد کشــته ام و از تو بنده نوازِي شايسته مي طلبم. پس ندايم بشنو، دعايم اجابت کن، فرجام 

کارم را به نااميدي مکشــان، خواســته ام را دست رد بر سينه مزن و بازگشتم از نزد خود را با 

کرامت و بزرگواري ات توأم گردان که تو در آنچه خواهي دچار ســختي و تنگنا نشوي و از 

آنچه اراده نمايي ناتوان نگردي و تو بر هر چيز قدرت  داري«. )ابن ابي الحديد، 1404ق، ج6، 

ص180(

105. »سرورم! من آن بنده تو هستم که به دعاکردن فرمانش دادي و لبيک گفت و سر به 

فرمان آورد. آقاي من! من آن بنده تو هســتم که خطاي سنگين، پشتش را شکسته و گناهان، 

عمرش را فرسوده است. من آن هستم که به ناداني نافرماني ات کرده است. درحالي که سزاوار 

اين همه گناه و معصيت و ناداني کردن نبود. آيا تو اي موالي من، بر کسي بخواندت و در دعا 

اصرار ورزد، رحمت مي آوري؟ يا کسي را که زار بگريد و در گريه بي تاب شود، مي آمرزي؟ 

يا از کسي که صورتش را در پيشگاهت بر خاک مالد، درمي گذري؟ يا آن را که از نيازمندي 

و فقرش به تو شکايت کند و بر تو توکل نمايد، بي نياز مي گرداني؟«. )همان، ج6، ص181(



شماره36،پاييز 1397
35

106. خدايا! من از همه پرگناه تر، زشت اثرتر و بدکارترم.

»بلکــه منـ  خداي مــنـ  از همه بندگانت پرگناه تر، زشــت  اثرتر و بدکارترم و بيش از 

همه جســورانه به باطل مي گرايم و بيداري ام در اطاعت تو ناچيزتر و هوشياري ام نسبت به 

تهديدهايت به غفلت آميخته تر اســت و بســيارتر از آن که عيوبم را شماره کنم و بر شمردن 

گناهانم قدرت داشته باشم. با اعتراف خود، خويشتن را توبيخ و سرزنش مي کنم شايد رأفتت 

را، که مايه اصالح حال گنهکاران است، جلب نمايم«. )همان، ص182(

107. من به دستاويز عفوت آويخته ام.

»من بنده اي هستم سست عمل و بزرگ آرزو! رشته پيوند با رحمتت، از دستم بيرون شده 

و دســتاويز آرزوها از من منقطع گرديده، جز دســتاويز عفو و بخششت که بدان آويخته ام. 

طاعت هاي قابل توجه نزد من بســيار اندک اســت و معصيت هايي که وزر و وبالم گرديده، 

فراوان و البته عفو تو هيچ بنده اي را واننهاده، گرچه بد کرده باشد. پس مرا ببخش!«. )همان، 

ص183(

شيعيان

108. به اين اميد که گروهي به من بپيوندند.

ايشــان در پاســخ به ايراد اصحاب که مي گفتند چرا در جنگ با شاميان درنگ مي کني، 

فرمود: »اما گفته شما که در جنگ با شامي ها دودل مانده ام، به خدا يک روز جنگ را به تأخير 

نيفکنده ام جز به اين اميد که گروهي به من بپيوندند و به واســطه من رهياب شوند و به نور 

هدايتم راه بپيمايند. اين براي من خوش تر اســت از اينکه شاميان را به حال گمراهي، به قتل 

رسانم؛ هرچند که خود گناه خويش به گردن دارند«. )سيد رضي، 1387ش، خطبه 55(

109. من با رسول خدا9 و خاندانم در کنار حوض خواهيم بود.

»من با رســول خدا9 و خاندانم همگي در کنار حوض خواهيم بود. هريک از شما بايد 

سخن ما را به گوش گيرد و همچون ما عمل کند. هر طايفه اي نجيبي دارد و ما را نيز نجيب و 

منتخبي است و براي ما شفاعتي، و براي دوستداران ما نيز شفاعتي است. پس در امر مالقات 
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با ما در کنار حوض، بر يکديگر پيشــي بگيريد. که ما بيگانگان را از آن مي رانيم«. )عروســي 

حويزي، 1415، ج5، ص681(

110. من و پيروانم.

»مســيحيان در فالن و بهمان چيز اختالف کردند. يهوديان نيز در فالن و بهمان مســئله 

اختالف کردند. مي بينم شــما اي امت مســلمان، همچون آنها دچار چنددستگي مي شويد و 

بيش از آنان، فرقه فرقه مي گرديد. بدانيد! تمام گروه ها و فرقه ها گمراهند، جز من و پيروانم«. 

)مجلسي، 1403ق، ج34، ص360(

دشمنان

111. من امروز نيز هماورد ايشانم.

»مرا چه با قريش! به خدا ســوگند آن روز که کافر بودند، با آنان پيکار کردم و اکنون که 

فريــب خورده اند، آماده نبردم. ديــروز هماورد آنان بودم و امروز نيز چنانم. به خدا قريش از 

ما انتقام نگرفتند جز براي آنکه خداوند ما را بر آن برتري داد و ما آنها را پرورديم و در زمره 

خود در آورديم«. )سيد رضي، 1386ش، خطبه 33(

112. آبگيري برايشان پر کنم که... .

»آگاه باشيد که شيطان حزب خود را فراهم آورده و سواره و پياده اش را فراخوانده است. 

حقيقت بيني من با من اســت. حق را بر خويشتن پوشيده نداشته ام و بر من پوشيده هم نبوده 

است. به خدا سوگند، براي آنان آبگيري پر کنم که چون بدان در آيند، راه بيرون شدن ندانند 

و چون بيرون شوند، بدان باز نتوانند گشت«. )همان، خطبه 10(

عهد شکنان

113. من و شما دو نفر!
امير مؤمنان7، عمارياســر و عبدالرحمن بن حنبل قرشي را به سراغ طلحه و زبير، که در 
گوشه مسجد نشسته بودند، فرستاد. آن دو نزد ايشان رفتند و خواستند خدمت علي7 برسند. 
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طلحه و زبير نزد امام7 آمدند و روبه روي حضرت  نشستند. امام7 فرمود: »شما را به خدا! 
مگر نه اينکه به اختيار و رغبت با من بيعت کرديد و از من خواستيد خليفه باشم، با اينکه آن 
را ناخوش مي داشتم؟« گفتند: »چنين است«. فرمود: »مگر نه اينکه هيچ زور و اجباري در کار 
نبود؟ و شــما با من بيعت کرديد و پيمان طاعت بستيد؟« گفتند: »درست است«. فرمود: »پس 
چرا اکنون چنين عمل مي کنيد که مي بينم؟« گفتند: »ما با تو بدين شرط بيعت کرديم که هيچ 
کار و حکمي را بدون ما انجام ندهي و در هر کار با ما رايزني کني و خود به تنهايي به امور 
نپردازي. تو خود مي داني که ما چه پايه بر ديگران برتري داريم. اما تو بدون مشــورت ما و 

بدون  آنکه بدانيم، هر کاري را که بخواهي مي کني و بيت المال را تقسيم مي کني«.
فرمود: »به خدا من به خالفت هيچ رغبتي نداشــتم و حاجتم به حکومت نبود. لکن شما 
مــرا بدان وادار کرديد و آن وظيفه را بر عهده ام نهاديد. چون کار حکومت به من رســيد، به 
کتاب  خدا و آنچه براي ما مقرر نموده و ما را به حکم کردن بدان فرمان داده بود، نگريستم و 
از آن تبعيت کردم. به سنتي که رسول خدا9 نهاده بود، عمل کردم و پيگير آن شدم و نيازي 
نبود که در اين باره از شــما و غير شما نظر بخواهم و حکمي پيش نيامد که آن را ندانم تا با 
شما و برادران مسلمانم مشورت نمايم... . اما آنچه درباره تقسيم کردن يکسان بيت المال گفتيد، 
آن چيزي بود که به رأي خود در آن داوري نکردم و پي هواي خويش نگرفتم. من و شــما 
ديديم رســول خدا9 در اين باره چه حکمي آورد و چگونه آن را اجرا کرد. پس در چيزي 
که خداوند قسمت کرده و حکمي که فرموده بود، به شما نيازي نداشتم«. )همان، خطبه 205(

114. من رنگ خيانت را در چهره و چشم هاشان مي خواندم.

امام7 فرمود: »طلحه و زبير به من دست بيعت دادند، درحالي که رنگ خيانت را در چهره 

آنها مي ديدم و از نگاهشان مي خواندم که پيمان خواهند شکست. آنگاه اجازه عمره خواستند. 

به آنها گفتم که منظورشان عمره نيست. پس به مکه رفتند و عايشه را فريب دادند و برانگيختند 

و فرزندان طلقا با آنان همراهي کردند و او را به بصره نهادند و با اين حرکت خود، مسلمانان 

را به کشتن دادند و زشتي ها آفريدند. شگفتا از اين دو نفر که با ابوبکر و عمر درساختند و با 

من درافتادند«. )ابن ابي الحديد، 1404ق، ج1، ص310(
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بيدادگران صفين

115. من با لشکري از مهاجران و انصار و تابعين آهنگ تو کرده ام.

»و گفتي که من و يارانم را پاسخي جز شمشير نيست. راستي که پس از اشک ريختن، مرا 

به خنده آوردي. کي ديده اي که پسران عبدالمطلب از مواجهه با دشمنان بپرهيزند و از شمشير 

ترســانده شــوند. »لختي درنگ کن! حمل به جنگ مي پيوندد« آن را که مي جويي، زود است 

بر تو دســت يابد و آن را که دور مي پنداري، به تو نزديک شود. من با لشکري از مهاجران و 

انصار و تابعين آنان، که راهشــان را به نيکويي پيمودند، به ســوي تو مي آيم؛ لشکري انبوه و 

گرد و خاک به آسمان برآورده، جامه هاي مرگ بر تن ايشان و بهترين ديدار براي آنان، ديدار 

پروردگارشــان. فرزندان بدري ها و شمشيرهاي هاشمي با آنان است که مي داني در آن پيکار، 

تيغ آنها با برادر و دايي و خاندانت چه کرد و اين از ســتمکاران به دور نيست«. )سيد رضي، 

1387ش، نامه 28(

116. »من از بدري ها هســتم و معاويه، آزاد شــده فرزند آزاده شده است و شما اکنون با 

دشــمنان خود روبه رو شده ايد و مي دانيد که جلودارشان منافق است و آنان را به آتش دوزخ 

مي خواند. فرزند عموي پيامبرتان با شماست، در پي شما مي آيد، شما را به بهشت و به طاعت 

پروردگارتان و عمل به سنت پيامبرتان دعوت مي کند. و هيچ کس هم پايه آن، که پيش از هر 

مردي نماز گزارده است، نيست. هيچ کس جز من با رسول اهلل9 نماز نخوانده است. من از 

اهل بدر هستم و معاويه آزاده شده فرزند آزاد شده است. به خدا ما بر حقيم و آنان بر باطل؛ 

آنها بر باطل خود مجتمع نشــوند و شما از حق خود پراکنده نگرديد، مگر اينکه باطل آنها بر 

حق شما غالب گردد. بکشيد آنها را تا خداوند به دست شما کيفرشان دهد. و اگر چنين نکنيد، 

به دست کساني جز شما آنان را کيفر خواهد داد«. )ابن ابي الحديد، 1404ق، ج5، ص247(

خوارج نهروان

117. حکايت من و شما
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ايشــان پس از گماردن داوران در قضيه تحکيم، فرمود: »اما بعد! نافرماني کردن خيرخواه 

مهربان و داناي کاردان، حســرت خوردن دارد و پشيماني به بار آورد. درباره اين داوري رأي 

خود را گفتم و آنچه در دل داشــتم از شما پنهان نکردم. اي کاش قصير، پسر سعد را اطاعت 

مي کردند.  ولي شما همچون مخالفاني ستمکار و پيمان شکناني نافرمان، سرباز زديد؛ چندان که 

نصيحت گر در خيرخواهي خود به ترديد افتاد و از پند دادن امتناع ورزيد. داستان من و شما 

چنان است که برادر هوازني گفت:

در سرزمين منعرج فرمان خود را به شما دادم اما

از پند و فرمان من بهره نيافتيد مگر فردا روز«.     

)سيد رضي، 1387، خطبه 35(

118. من شما را مي ترسانم!

امام7 در بيم دادن اهل نهروان فرمود: »من شــما را بيــم مي دهم؛ مبادا جنازه هايتان در 

اطراف رود نهروان و زمين هاي پســت و بلند آن افتد، بي آنکه برهان روشــني از پروردگار و 

حجتي آشــکار داشته باشــيد، از خانه هاتان آواره و به دام قضا گرفتار شده باشيد. من شما را 

از کار حکميت بازداشتم و سرباز زديد و با من درافتاديد و مخالفت کرديد تا به دلخواه شما 

کشانده شدم. شما اي سبک سران! اي بي خردان نادان! اي ناکسان و بي اصل و نسب ها! من نه 

باليي برايتان آوردم و نه زيان شما را خواستم«. )همان، خطبه 36(

119. با من جنگ شده است.

امير مؤمنان7 فرمود: »هرگاه از رســول خدا9 ســخني برايتان نقل کنم، اينکه دستي از 

آســمان برآيد و مرا بربايد، براي من بهتر از آن است که بر آن حضرت9 دروغ ببندم. چون 

درباره مسائل مربوط به خويش از نزد خود چيزي بگويم، ايرادي نيست؛ چراکه جنگ خدعه 

و نيرنگ است و من کسي هستم که مورد هجمه و جنگ واقع شده ام. شنيدم که رسول خدا9 

مي فرمايد: "در آخر زمان کساني خروج مي کنند که کم سن و خرد و کوته فکرند. گفته هايشان 

بهترين و آراســته ترين سخنان و نمازشــان بيش از نماز شما و قرآن خواندشان بيش از قرآن 
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خواندن شماست. ايمانشــان از حنجره هايشان تجاوز نکند و از دين منحرف شوند همچون 

جهيدن تير از کمان! آنان را بکشــيد که در کشتن شــان پاداش روز قيامت نهفته است«. )ابن 

ابي الحديد، 1404ق، ج2، ص267(

120. من چشم فتنه را کور کردم و از جاي کندم.

»اي مردم! من بودم که چشــم فتنه را از جاي برکندم و کســي جز من گستاخي اين کار 

شگفت را نداشت. به خدا اگر من در ميان شما نبودم، با پيمان شکنان و بيدادگران و نهروانيان 

مقابله نمي شد. به خدا اگر نبود ترس اينکه فقط سخن بگوييد و عمل را رها کنيد، شما را از 

آنچه خداوند بر زبان پيامبرش جاري کرده درباره کساني که با آنان پيکار کرد و به گمراهي شان 

آگاه و به هدايتي که ما بر آن هستيم دانا بود، خبر مي دادم«. )مجلسي، 1403ق، ج32، ص304(

غلوکنندگان

121. من، بنده اي از بندگان خدا هستم.

امير مؤمنان7 به جماعتي برخورد کرد که ظهر ماه رمضان در حال خوردن بودند. فرمود: 

»مســافريد يا بيمار؟« گفتند: »هيچ کدام«. فرمود: »آيا از اهل کتابيد؟« گفتند: »نه«. فرمود: »چرا 

روزه خواري مي کنيد؟« گفتند: »تو، تو«. و بيش از آن نگفتند. حضرت مقصودشان را دانست. 

از اســب فرود آمد و صورتش را به خاک ســاييد و آنگاه فرمود: »واي بر شما! من بنده اي از 

بندگان خدايم. خدا را بپاييد و به اســالم برگرديد«. اما آنهــا امتناع کردند. چندين بار به راه 

راست دعوتشان فرمود، اما بر عقيده خود اصرار ورزيدند. پس، از کنارشان برخاست و فرمود: 

»محکم دست و پاهاشان را ببنديد و کارگر و آتش و هيزم برايم بياوريد«. آنگاه دستور داد دو 

چاه حفر کنند. ســر يکي را بست و ديگري را گشوده گذاشت. هيزم ها را در چاه سرگشوده 

ريخت و راهي از آن به ديگر چاه باز کرد و هيزم ها را آتش زد. دود هيزم ها به چاهي که آن 

چند تن در آن بودند، راه يافت. امير مؤمنان7 آنها را ندا داد و سوگند که به اسالم برگردند. 

اما بي فايده بود. پس امر کرد هيزم و آتش آوردند و در چاه ريختند و بدين ترتيب آنان را به 

آتش هالک کرد. )ابن ابي الحديد، 1404ق، ج5، ص6(
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122. من از آنچه مي گويي کمتر، و از آنچه مي پنداري برترم.

مردي که در واقع با امير مؤمنان7 دشــمن بود، پيش روي ايشان وي را مدح و ستايش 

کرد. امام7 به او فرمود: »من از آنچه مي گويي کمتر، و از آنچه در دل داري،  برترم«. )همان، 

ج4، ص104(

شهادت

123. من نيز چون مرگم دررسد...

راوي گويد: در جنگ صفين با علي7 همراه بودم. درحالي که حضرت به لشــکر خود 

نظم و ترتيب مي داد معاويه بر اسبي سرکش سوار شد و آهنگ ايشان کرد. امام7 هم سوار 

بر اســب رسول خدا9، مرتجز، شمشــير پيامبر9، ذوالفقار، را به کمر بسته بود. مردي از 

اصحاب عرض کرد: »اي امير مؤمنان! خود را بپاييد و مراقب باشــيد. ما از اين ملعون بر جان 

شما بيمناکيم«. فرمود: »اگر چه درست گفتي و او در دين خود مورد اطمينان نيست و نگون 

بخت ترين بيدادگران و نفرين شده ترين مقابله کنندگان با پيشوايان هدايت است، لکن مرگ 

خود سپر بال ا ست. هر انساني با خود فرشته نگهباني دارد که او را از افتادن در چاه و ماندن 

زير آوار و رســيدن آســيبي حفظ مي کند و چون مرگش فرارسد، فرشتگان او را با آنچه بايد 

برسرش آيد، تنها گذارند. من نيز اين چنينم و هرگاه مرگم دررسد، شقي ترين انسان ها پا پيش 

نهد و اين محاســن را از خون اين سر خضاب نمايد. اين عهدي ا ست بسته شده و وعده اي 

که دروغ نباشد«. )صدوق، 1398ق، ص368(

124. من ديروز مصاحب شما بودم و...

لحظاتي پيش از شهادت فرمود: »اما وصيت من؛ چيزي را با خداوند شريک قرار ندهيد و 

سنت محمد را تباه نسازيد. اين دو ستون را برپا داريد و اين دو چراغ را شعله ور نگاه داريد. 

مادام که پراکنده نشويد، نکوهشي متوجه شما نيست. هريک از شما به قدر توان خود بکوشد 

و بر جاهالن آسان گيرد که پروردگاري مهربان و ديني استوار و پيشوايي دانا با شماست. من 

ديروز مصاحب شــما بودم و امروز مايه پند و اعتبار شــمايم و فردا از شما جدا خواهم شد. 
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خداوند من و شما را بيامرزد«. )سيد رضي، 1387ق، خطبه 149(

125. من با شکم خالي پروردگارم را مالقات مي کنم.

در ماه رمضاني که به شــهادت رســيد، شبي را نزد امام حســن7، شبي را در خانه امام 

حســين7 و شــبي را نزد عبداهلل بن جعفر افطار مي کرد و بيش از دوـ  سه لقمه نمي خورد. 

چون اعتراض مي کردند، مي فرمود: »اين شــب ها، شب هاي اندک و ناچيز خوردن است، که 

چون فرمان خدا رسد، من با شکم خالي به ديدار پروردگارم بشتابم«. سپس در يکي از همين 

شب ها، با ضربت ابن ملجم ملعون به شهادت رسيد. )ابن ابي الحديد، 1404ق، ج19، ص187(

126. اگر من از اين ضربت ُمردم...

در وصيت کردن به امام حسن و امام حسين8 پس از ضربت ابن ملجمـ  که نفرين خدا 

بر او بادـ  به آنان فرمود: »... اي پســران عبدالمطلب! مبادا دست در خون مسلمانان فرو بريد 

و گوييد: امير مؤمنان را کشتند! بدانيد جز قاتل من نبايد کسي به خون من کشته شود. بنگريد! 

اگر من از اين ضربت ُمردم، او را فقط يک ضربت بزنيد و دست و پا و ديگر اندامش را مُبريد 

که من از رسول خدا9 شنيدم مي فرمود: »بپرهيزيد از مثله کردن و بريدن اعضاي بدن مرده؛ 

هرچند سگ ديوانه باشد«. )سيد رضي، 1387ش، نامه 47(

127. من خود، شهيد و پدر شهيدانم. )ليثي واسطي، 1376ش، ص167(
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