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 اى از امير مؤمنان ع خطبه 

اى ايراد فرمود بدين ترتيب كه  سليم بن قيس هاللى گويد: امير مؤمنان عليه الّسالم خطبه  -21
 پس از حمد و ثناى الهى درود بر پيغمبر )ص( فرستاد سپس فرمود: 

بر شما بيمناكم دو خصلت است: پيروى از هواى نفس و  آگاه باشيد كه آنچه بيشتر از آن 
آرزوى دراز، اما پيروى از هواى نفس شخص را از حق باز دارد، و اما آرزوى دراز آخرت  

كنان كوچ كرده، و آخرت روى كنان  را بدست فراموشى سپارد، آگاه باشيد كه همانا دنيا پشت
مندانى( است، شما از رزندان )و عالقه )بسوى شما( روى نموده، و براى هر يك از اين دو ف 

مندان( آخرت باشيد و از فرزندان دنيا نباشيد، زيرا كه امروزه روز عمل  فرزندان )و عالقه 
است و حسابى در كار نيست، و فرداى قيامت روز حساب است و عملى در كار نيست، و جز  

وى شده و احكامى است كه  ها و آشوبها از هواهاى نفسانى پيراين نيست كه آغاز وقوع فتنه 
بدعتگزارى شده و در آنها با حكم خدا مخالفت شود و مردانى در آنها بجاى مردان ديگر  

 سرپرستى آن احكام را بعهده گيرند.

آگاه باشيد كه اگر حق خالص و پاك )از باطل در ميان مردم( بود هيچ اختالفى در كار نبود، و  
ماند، ولى از هر كدام آنها هيچ خردمندى پوشيده نمى اگر باطل خالص )از حق( نيز ميبود بر 

 مشتى 
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اند، و در اينجاست كه شيطان بر دوستان خود استيال يابد و  برگرفته شده و آنها را با هم آميخته 

ند، من خود شنيدم از رسول آنان كه از جانب خدا برايشان سرانجام نيك پيش بينى شده نجات ياب

ايد در آن وقتى كه شما را در بر گيرد فتنه )و گمراهى( آنچنانى  خدا )ص( كه ميفرمود چگونه 

كه كودك خردسال در آن پرورش يابد و مرد بزرگسال در آن پير شود، مردم بدان طريقه كج  

كج بروش حق   بروند و آن را براى خود روش و سنّتى قرار دهند كه چون چيزى از آن روش

تبديل يابد بگويند: سنت تغيير يافته و كار زشتى بنظر مردم بيايد، سپس بال و گرفتارى سخت  

شود و ذريّه و نژاد )مسلمانان( باسارت افتند. و فتنه و آشوب آنان را درهم بكوبد چنانچه آتش  

 هيزم را بكوبد و آسيا دانه گندم را.

اى غير عمل دانش جويند، و با كارهاى آخرت دنيا  آنان براى غير خدا مسأله آموزند، و بر
طلبند سپس رو باطرافيان خود كه جمعى از خانواده و خاصان آن حضرت و شيعيانش بودند  

 كرد و فرمود: 

حكمرانان پيش از من كارهائى انجام دادند كه در آنها با رسول خدا )ص( مخالفت كردند و از 
را شكستند، و سنت و روشش را تغيير دادند، و اگر  روى تعمد راه خالف پيمودند، و پيمانش 

من بخواهم مردم را بترك آنها وادارم و بجاى اصلى آنها بازگردانم و بهمان ترتيب كه در  
زمان رسول خدا )ص( بود مقرر دارم لشكر از دور من پراكنده شوند تا جز خودم تك و تنها  



شناخته و وجوب اطاعت و امامت مرا از   بجاى نمانم و يا اندكى از شيعيان من كه برترى مرا
 اند بجاى مانند.روى كتاب خداى عز و جل و سنت رسول خدا )ص( دانسته 

)در اينجا امير المؤمنين عليه الّسالم براى نمونه بچند موضوع كه رسول خدا )ص( آنها را 
داده بطورى مقرر فرموده بود و أبو بكر و عمر و ديگران و بخصوص عمر آنها را تغيير 

اشاره ميفرمايد:( اگر ميديديد كه من دستور ميدادم تا مقام حضرت ابراهيم عليه الّسالم را بجاى  
اصلى آن كه رسول خدا )ص( آن را در آنجا نهاده بود )و عمر آن را بجاى كنونى آورد(  

 برميگرداندم.
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بغصب از فاطمه عليها الّسالم گرفت( بورثه فاطمه عليها الّسالم   و فدك را )كه ابو بكر

 برميگرداندم.

و صاع رسول خدا )ص( را بهمان نحو كه بود برميگرداندم )صاع مقدار آبى بود كه رسول  
خدا )ص( با آن غسل ميكرد و مقدار آن شش رطل بود و پس از آن حضرت اين مقدار را كم 

 فرمود: مردمى بيايند كه آن را كم دانند(.دانستند و خود آن حضرت نيز 

و زمينهائى را كه رسول خدا )ص( بمردمى واگذار كرد ولى حكم آن حضرت اجرا نگشت من  
 آنها را بصاحبانش بدهم و حكم آن حضرت را اجرا كنم.

اش بازگردانم و آن قسمت را از  اند( بورثه و خانه جعفر را )كه داخل در مسجد الحرام كرده
 راب كنم.مسجد خ

و احكامى را كه از روى ستم و زور بدانها حكم شده )مانند تحريم متعه حج و متعه نساء و  
 قانون عول و غير آن از بدعتهاى مشهور عمر و جواز سه طالق در يك مجلس( بازگردانم.

و زنانى را كه بناحق در تحت اختيار مردانى هستند بسوى شوهران )مشروع و حقيقى( خود  
داندم )مانند زنانى را كه بدون حضور عدلين يا در غير حال طهر طالق ميدادند و  باز ميگر

پس از انقضاء عده بزنى ميگرفتند( و در باره آنها با حكم خدا در باره فروج و احكام روبرو  
 ميشدم.

و فرزندان بنى ثعلب را باسارت ميگرفتم )كه عمر بدون جهت جزيه را از آنان برداشت و  
 برابر زكاة بر آنها مقرر داشت، چنانچه در تواريخ است(.بجاى آن دو  

 و آنچه از سرزمين خيبر )ميان متنفذين زمان عمر( تقسيم شده بود برميگرداندم.

)مترجم گويد: جريان تقسيم اراضى خيبر كه حضرت بدان اشاره فرمايد بدين نحو بود كه در  
امى براى سركشى اموال خود بخيبر  زمان عمر عبد َّللاه پسرش كه سهمى در خيبر داشت هنگ

  - كه بدستور رسول خدا )ص( در آنجا سكونت داشتند  -رفت و شبانه مورد حمله يهود خيبر
با اينكه رسول خدا   -قرار گرفت، اين جريان كه بگوش عمر بن خطاب رسيد يهود مزبور را

ه و در مقابل سهمى  )ص( آنها را در آنجا مسكن داده بود و زمينهاى خيبر را بآنها واگذار كرد



يكسره از خيبر بيرون كرد و امالك آنجا را ميان جمعى خاص   -از محصوالت از آنها ميگرفت
تقسيم نمود كه از آن جمله پسرش عبد َّللاه بن عمر و عثمان و زبير و عبد الرحمن و غيره  

  به بعد مراجعه 356ص  2و براى اطالع از تفصيل داستان بسيره ابن هشام ج  -بودند
 (.-فرمائيد
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و دفاتر حقوق و عطايا را )كه بدستور عمر روى سوابق اشخاص و نفوذ و ساير جهات  

باختالف تعيين شده بود( از بين ميبردم، و مانند رسول خدا )ص( آن را بالسوية تقسيم ميكردم  

 نگران قرار نميدادم.و آن را در دست )جمع مخصوصى از( توا

و مساحت را در گرفتن خراج ملغى ميكردم )چنانچه عمر اين كار را كرد و بر خالف دستور  
رسول خدا )ص( كه در مانند سرزمينهاى شام و عراق ماليات را از روى درآمد زراعت معين  

 فرموده بود او روى مساحت زمين قرار داد(.

ات رفتار ميكردم )چون عمر بر خالف دستور  و در موضوع ازدواج بطور برابرى و مساو
رسول خدا )ص( كه فرموده بود هر مرد مسلمانى كفو زن مسلمان است و سياهى و سفيدى و  

عرب و عجم و قرشى و غير قرشى را ملغى كرده بود او دستور داد غير قرشى نبايد از قرشى 
 زن بگيرد و غير عرب نبايد از عرب زن بگيرد(.

پيغمبر )ص( را بهمان نحو كه خداى عز و جل نازل فرمود و واجب كرده بود مقرر و خمس 
ميداشتم )اشاره بخالفى است كه عمر در باره خمس مرتكب شد و آن را از خاندان رسول خدا  

 )ص( منع كرده و ميان عموم مسلمانان تقسيم ميكرد چنانچه بيان آن در پايان خطبه آمده(.

)ص( را بهمان وضعى كه بود برميگرداندم و درهائى را كه در آن  و مسجد رسول خدا 
 اند باز ميكردم.بستم و آنها را كه بسته اند مىگشوده

 و مسح بر روى كفش را )كه عمر در مواردى اجازه داده بود( حرام ميكردم.

 و بر نوشيدن نبيذ )شراب خرما كه پس از رسول خدا )ص( حاللش كردند( حّد ميزدم.
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و دستور بحالل بودن متعه حج و صيغه زنان ميدادم )كه طبق روايتى كه ميان شيعه و سنى  

معروف است عمر خود گفت: اين دو در زمان رسول خدا )ص( حالل بود و من آن دو را  

 حرام كردم(.

م )كه عمر روى سليقه خود يكى از پنج تكبير  و براى نماز ميت گفتن پنج تكبير را دستور ميداد
 را كسر كرد و چهار تكبير مقرر داشت(.

ِحيمِ و مردم را مجبور ميكردم تا » ْحمِن الره ِ الره « را در نماز بلند بگويند )چنانچه مخالفين  بِْسِم َّللاه
 يا آن را نميخوانند يا در تمام نمازها آهسته ميخوانند(.



نى را كه بهمراه رسول خدا )ص( در مسجد درآوردند با اينكه رسول  آوردم كساو بيرون مى 
آوردم در مسجد رسول خدا )ص( آنكه را اينان بيرون  خدا )ص( آنها را بيرون كرد، و در مى

 كردند و رسول خدا )ص( او را وارد كرد.

آن دو   )فيض )ره( گويد: محتمل است مراد از جمله اولى ابو بكر و عمر باشند كه بدون اجازه
را در مسجد رسول خدا )ص( دفن كردند با اينكه رسول خدا )ص( حتى اجازه نداد آن دو در  

بمسجد باز كنند، و مراد از جمله دوم خود آن حضرت باشد كه رسول خدا )ص( دستور فرمود  
اند ببندند جز درى كه بخانه على عليه الّسالم باز  همه درهائى كه اصحاب بمسجد باز كرده 

 اينان پس از آن حضرت بر خالف آن رفتار كردند(. ميشد و

و مردم را بحكم قرآن واميداشتم. و طالق را روى سنت قرآن قرار ميدادم )چون قرآن دستور  
ميدهد در مورد طالق كه بايد در حضور دو شاهد عدل باشد و در نكاح وجود شاهد را شرط  

 نميكند و اينان بعكس رفتار كردند(.

گانه( آن طبق مقررات و حدودش ميگرفتم )نه مانند اينها كه بر  از اصناف )نه  و زكاة را )فقط(
 اند(.چيزهاى ديگرى نيز زكاة بسته 

و باز ميگرداندم وضو و غسل و نماز را به اوقات و قوانين و جاهاى خودشان. )چون در تمام  
پاها و امثال آن در   اينها دست بردند و بدعت يا بدعتهائى گذاردند مانند مسح بر گوشها و شستن 

وضوء و وجوب وضوء با غسل، و اسقاط غسل در مورد التقاء ختانين بدون انزال، و برداشتن  
جمله »حى على خير العمل« از اذان و نهادن جمله »الصالة خير من النوم« بجاى آن، و تكتف  

ره مانند كتاب  و آمين و خواندن نماز نافله را بجماعت و امثال اينها كه در كتب تواريخ و غي
 شافى سيد مرتضى رحمه َّللاه مضبوط است(.
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و اهل نجران را بجاهاى خودشان برميگرداندم )كه عمر آنها را از يمن كه سرزمين آنها بود  

مذكور  ط مصر  73 -72بسرزمين عراق كوچ داد بتفصيلى كه در فتوح البلدان بالذرى ص 

 است(.

 و اسيران فارس و ملتهاى ديگر را از روى كتاب خدا و سنت پيامبرش )ص( باز ميگرداندم.

در اين صورت )و با اجراى اين كارها و بازگرداندن آنها از مسير منحرفى كه اكنون در آن  
 است بمسير حقيقى آن( مردم از دورم پراكنده ميشدند.

كه در ماه رمضان جز نماز فريضه را بجماعت نخوانند   بخدا سوگند اگر بمردم دستور ميدادم
)و از خواندن نوافل شبهاى ماه رمضان بجماعت كه عمر دستور داده جلوگيرى ميكردم( و  

بآنها اعالم ميكردم كه نوافل بجماعت خواندن بدعت است، برخى از همين لشكريانم كه اكنون  
سنت عمر دگرگون شد، على ما را از نماز    بهمراه من جنگ ميكنند فرياد ميزدند: اى مسلمانان

نافله در ماه رمضان باز ميدارد، و ترس آن را دارم كه از يك سوى لشكر )بر من( شورش 
 كنند.



من چه كشيدم از دست اين امت! از اختالفشان، و از پيروى كردنشان از پيشوايان گمراه و  
الّسالم بدنبال سخنان پيشين باز گردد  خوانندگان بسوى دوزخ. )در اينجا دوباره سخن امام عليه 

 و فرمايد(: 

و اگر از خمس بهره خويشاوندان را ميپرداختم كه خداى عز و جل )در باره آن( فرمايد: »اگر  
ايد«، )سوره بخدا و آنچه روز تميز حق و باطل روزى كه دو گروه تالقى كردند ايمان آورده

الم استشهاد فرموده دنباله آيه خمس است، و برخى  ، و اين قسمت كه امام عليه السّ 41انفال آيه 
اند ذكر قسمت اخير براى اين است كه عقيده بخمس آل پيغمبر )ص( شرط ايمان بخدا و  گفته 

 قرآنست(.

پس مائيم بخدا سوگند مقصود از خويشاوندان كه خدا ما را بخود و رسول خود )ص( مقرون  
وندان و يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان«  ساخته و فرموده: »از آن خدا و رسول و خويشا

 )در باره ما 
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بالخصوص است( تا دستگردان ميان توانگران شما نباشد، و آنچه را پيغمبر براى شما آورد 

كردن بخاندان  بگيريد و آنچه را از آن نهى فرمود خوددارى كنيد و از خدا بترسيد )در ستم  

 محمد( كه براستى خدا سخت كيفر است« نسبت بكسى كه بدانها ستم كند.

و اين گفتار را خداى تعالى از روى مهرى كه بما داشته فرموده و ثروتى است كه خدا ما را 
اى  نياز كرده و پيامبرش )ص( را بدان سفارش فرموده، و در سهم صدقه براى ما بهره بدان بى 

و خدا گرامى داشته رسولش )ص( و ما خاندان را از اينكه از چركى دست   مقرر نفرموده،
مردم بما خوراك بدهد، و اينان خدا را تكذيب كرده و رسولش را نيز تكذيب كردند، و كتاب  

خدا را كه گوياى بحق ما است انكار كردند، و آن فرضى را كه خدا براى ما فرض كرده بود  
پيغمبرى از امت پيغمبرش نديد آنچه را ما پس از پيغمبر )ص(   از ما بازداشتند، هيچ خانواده

ديديم، و خدا كمككار ما است بر هر كس كه بما ستم كرده و جنبش و نيروئى نيست جز بخداى 
1واالى بزرگ.
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