
234خطبه 
از جمله احمد بن قتيبة، از عبد هللا بن يزيد، از مالك بن دحيه نقل كرد كه در حضور امام از علّت تفاوت هاى ميان مردم پرسيدند، امامذعلب يمانى)

:(فرمود

يزان ه معلّت تفاوت هاى ميان مردم، گوناگونى سرشت آنان است، زيرا آدميان در آغاز، تركيبى از خاك شور و شيرين، سخت و نرم، بودند، پس آنان ب

يكى زيبا روى و كم خرد، و ديگرى بلند قامت و كم هّمت، يكى زشت روى . نزديك بودن خاكشان با هم نزديك، و به اندازه دورى آن از هم دور و متفاوتند 

.و خوش فكر، يكى پاك سرشت و بد اخالق، ديگرى خوش قلب و آشفته عقل، و آن ديگرى سخنورى دل آگاه استو نيكوكار، ديگرى كوتاه قامت

119خطبه 
ره آورد نماز.1

نماز دستورى است كه در ». نماز را بر عهده گيريد، و آن را حفظ كنيد، زياد نماز بخوانيد، و با نماز خود را به خدا نزديك كنيد( خواندن و اقامه)مردم 

چه چيز شما را به دوزخ كشانده : آيا به پاسخ دوزخيان گوش فرا نمى دهيد، آن هنگام كه از آنها پرسيدند« وقت هاى خاص بر مؤمنان واجب گرديده است

همانا نماز، گناهان را چونان برگ هاى پاييزى فرو مى ريزد، و غل و زنجير گناهان را از گردن ها مى گشايد، « ما از نماز گزاران نبوديم»: است گفتند

باشدنماز را به چشمه آب گرمى كه بر در سراى مردى جريان داشته (صلّى ّللّا عليه و آله و سلّم )پيامبر اسالم

همانا كسانى از مؤمنان حق نماز را شناختند . كرد، اگر روزى پنج بار خود را در آن شستشو دهد، هرگز چرك و آلودگى در بدن او نماندتشبيه 

مردانى هستند »: خداى سبحان مى فرمايد. كه زيور دنيا از نماز بازشان ندارد، و روشنايى چشمشان يعنى اموال و فرزندان مانع نمازشان نشود

صلّى ّللّا عليه و آله و سلّم )رسول خدا. «كه تجارت و خريد و فروش، آنان را از ياد خدا، و برپا داشتن نماز، و پرداخت زكات باز نمى دارد

خانواده خويش را به نماز فرمان ده و بر »: پس از بشارت به بهشت، خود را در نماز خواندن به زحمت مى انداخت، زيرا خداوند به او فرمود(

پى در پى خانواده خود را به نماز فرمان مى داد، و خود نيز در انجام نماز شكيبا(صلّى ّللّا عليه و آله و سلّم )پس پيامبر« انجام آن شكيبا باش

.بود



و ره آورد زكاتارزش .2

مىهمانا پرداخت زكات و اقامه نماز، عامل نزديك شدن مسلمانان به خداست، پس آن كس كه زكات را با رضايت خاطر بپردازد، كفّاره گناهان او

رد، خوشود، و باز دارنده و نگهدارنده انسان از آتش جهنّم است، پس نبايد به آنچه پرداخته با نظر حسرت نگاه كند، و براى پرداخت زكات افسوس

صلّى ّللّا عليه و آله و سلّم )زيرا آن كس كه زكات را از روى رغبت نپردازد، و انتظار بهتر از آنچه را پرداخته داشته باشد، به سنّت پيامبر

.نادان است، و پاداش او اندك، و عمل او تباه و هميشه پشيمان خواهد بود(

مسؤوليّت اداى امانت.3

امانت الهى را بر آسمان هاى بر افراشته، و زمين هاى . يكى ديگر از وظائف الهى، اداى امانت است، آن كس كه امانت ها را نپردازد زيانكار است

ر ه خاطى بگسترده، و كوه هاى به پا داشته، عرضه كردند، كه از آنها بلندتر، بزرگ تر، وسيع تر يافت نمى شد، اّما نپذيرفتند اگر بنا بود كه چيز

شتند، داطول و عرض و توانمندى و سربلندى از پذيرفتن امانت سرباز زند آنان بودند، اّما از كيفر الهى ترسيدند، و از عواقب تحّمل امانت آگاهى

«همانا انسان ستمكار نادان است»: كه ناتوان تر از آنها آگاهى نداشت، و آن انسان است، كه خدا فرمود

دانش الهى.4

آنها بر همانا بر خداوند سبحان پنهان نيست آنچه را كه بندگان در شب و روز انجام مى دهند، كه دقيقا بر اعمال آنها آگاه است، و با علم خويش 

.احاطه دارد، اعضاء شما مردم گواه او، و اندام شما سپاهيان او، روان و جانتان جاسوسان او، و خلوت هاى شما بر او آشكار است



230خطبه 
پرهيزكارى و عمل.1

در پرتو پرهيزكارى، . همانا ترس از خدا كليد هر در بسته، و ذخيره رستاخيز، و عامل آزادگى از هر گونه بردگى، و نجات از هر گونه هالكت است

مردم عمل كنيد كه عمل نيكو به سوى خدا باال مى رود، و توبه سودمند . تالشگران پيروز، پرواكنندگان از گناه رستگار، و به هر آرزويى مى توان رسيد

به سوى اعمال نيكو بشتابيد پيش از آن كه عمرتان پايان پذيرد، يا . است، و دعا به اجابت مى رسد، و آرامش برقرار، و قلم هاى فرشتگان در جريان است

.بيمارى مانع شود، و يا تير مرگ شما را هدف قرار دهد

ضرورت ياد مرگ.2

ذير و كينه ناپمرگ نابود كننده لذّت ها، تيره كننده خواهش هاى نفسانى، و دور كننده اهداف شماست، مرگ ديدار كننده اى دوست نداشتنى، هماوردى شكست 

سوى شما به توزى است كه بازخواست نمى شود، دام هاى خود را هم اكنون بر دست و پاى شما آويخته، و سختى هايش شما را فرا گرفته، و تيرهاى خود را 

چه زود است كه سايه هاى مرگ، و شّدت دردهاى آن، و تيرگى هاى لحظه جان . قهرش بزرگ، و دشمنى او پياپى و تيرش خطا نمى كند. پرتاب كرده است

پس ممكن است . كندن، و بيهوشى سكرات مرگ، و ناراحتى و خارج شدن روح از بدن، و تاريكى چشم پوشيدن از دنيا، و تلخى خاطره ها، شما را فرا گيرد

و ميراث ى، ناگهان مرگ بر شما هجوم آورد، و گفتگوهايتان را خاموش، و جمعيّت شما را پراكنده، و نشانه هاى شما را نابود، و خانه هاى شما را خال

ه نمى توانند جلوى ى كخواران شما را بر انگيزد تا ارث شما را تقسيم كنند، آنان يا دوستان نزديكند كه به هنگام مرگ نفعى نمى رسانند، يا نزديكان غم زده ا

.مرگ را بگيرند، يا سرزنش كنندگانى كه گريه و زارى نمى كنند



ه آنها ، كه تا ب(هشدارها)، و چهار چيز به خاطر بسپار (در خوبى ها)پسرم چهار چيز از من ياد گير : فرمودامام حسن عليه الّسالمه فرزندش

:عمل مى كنى زيان نبينى

خوبى ها-الف

و گرامى -4. و ترسناك ترين تنهايى خودپسندى است-3و بزرگ ترين فقر بى خردى است، -2همانا ارزشمندترين بى نيازى عقل است، -1

.ترين ارزش خانوادگى، اخالق نيكوست

هشدارها-ب

از دوستى با بخيل بپرهيز، زيرا آنچه را -2. پسرم از دوستى با احمق بپرهيز، چرا كه مى خواهد به تو نفعى رساند اّما دچار زيانت مى كند-1

و از دوستى با -4. و از دوستى با بدكار بپرهيز، كه با اندك بهايى تو را مى فروشد-3. كه سخت به آن نياز دارى از تو دريغ مى دارد

.دور را به تو نزديك، و نزديك را دور مى نماياند: دروغگو بپرهيز، كه او به سراب ماند

38حکمت 

31حکمت 
:شناخت پايه هاى ايمان-

آن كس كه اشتياق بهشت . شوق، هراس، زهد و انتظار. صبر نيز بر چهار پايه قرار دارد. صبر، يقين، عدل و جهاد: ايمان بر چهار پايه استوار است

را دارد، شهوت هايش كاستى گيرد، و آن كس كه از آتش جهنّم مى ترسد، از حرام دورى مى گزيند، و آن كس كه در دنيا زهد مى ورزد، مصيبت ها 

بينش زيركانه، دريافت حكيمانه : يقين نيز بر چهار پايه استوار است. ساده پندارد، و آن كس كه مرگ را انتظار مى كشد در نيكى ها شتاب مى كند

.واقعيّت ها، پند گرفتن از حوادث روزگار، و پيمودن راه درست پيشينيان



موزى ت آپس آن كس كه هوشمندانه به واقعيّت ها نگريست، حكمت را آشكارا بيند، و آن كه حكمت را آشكارا ديد، عبرت آموزى را شناسد، و آن كه عبر

فكرى ژرف انديش، دانشى عميق و به حقيقت رسيده، نيكو: و عدل نيز بر چهار پايه بر قرار است. شناخت گويا چنان است كه با گذشتگان مى زيسته است

پس كسى كه درست انديشيد به ژرفاى دانش رسيد و آن كس كه به حقيقت دانش رسيد، از چشمه زالل شريعت . داورى كردن و استوار بودن در شكيبايى

:استو جهاد نيز بر چهار پايه استوار . نوشيد، و كسى كه شكيبا شد در كارش زياده روى نكرده با نيكنامى در ميان مردم زندگى خواهد كرد

پس هر كس به معروف امر كرد، پشتوانه نيرومند مؤمنان است، و آن كس . امر به معروف، و نهى از منكر، راستگويى در هر حال، و دشمنى با فاسقان

كرده است، و اداكه از زشتى ها نهى كرد، بينى منافقان را به خاك ماليد، و آن كس كه در ميدان نبرد صادقانه پايدارى كند حقّى را كه بر گردن او بوده 

.كسى كه با فاسقان دشمنى كند و براى خدا خشم گيرد، خدا هم براى او خشم آورد، و روز قيامت او را خشنود سازد

:شناخت اقسام كفر و ترديد-2

ستيزه جويى و جدل، انحراف از حق، و دشمنى كردن، پس آن كس كه دنبال توّهم و كنجكاوى كنجكاوى دروغين،: و كفر بر چهار ستون پايدار است

و آن كس كه به ستيزه جويى و نزاع پرداخت از ديدن حق نا بينا شد، و آن كس كه از راه حق منحرف گرديد، نيكويى را .دروغين رفت به حق نرسيد

ز زشت، و زشتى را نيكويى پنداشت و سر مست گمراهى ها گشت، و آن كس كه دشمنى ورزيد پيمودن راه حق بر او دشوار و كارش سخت، و نجات او ا

پس آن كس كه جدال و نزاع را عادت . جدال در گفتار، ترسيدن، دو دل بودن، و تسليم حوادث روزگار شدن: و شك چهار بخش دارد. مشكالت دشوار است

دلى دوخود قرار داد از تاريكى شبهات بيرون نخواهد آمد، و آن كس كه از هر چيزى ترسيد همواره در حال عقب نشينى است، و آن كس كه در ترديد و

.دادباشد زير پاى شيطان كوبيده خواهد شد، و آن كس كه تسليم حوادث گردد و به تباهى دنيا و آخرت گردن نهد، و هر دو جهان را از كف خواهد 


