بسم اهلل الرحمن الرحیم
خطبه همام
از خطبههاى امام علی عليه السالم كه در آن به بيان مبسوط صفات و روحيات پرهيزگاران پرداخته اند.

ُروِىَ اَنَ صاحِباً الَمیرِالْموْمِنینَ عَلَیْهِ السَالم يقال لَه نقل شده :يكى از اصحاب امیر مؤمنانعلیه السالم به نام
صفْ همام كه مردى عابد و پرهیزكار بود به آنحضرت عرض كرد؛
هَمامٌ ،كانَ رَجالً عابِداًفَقالَ لَه :يا اَمیرَ الْموْمِنینَ ِ
اى امیر مؤمنان! پرهیزكاران را برايم آن چنان توصیف كن
لِىَ الْمتَقینَ حَتى كَاَنى اَنْظر اِلَیْهِمْ .فَتَثاقَلَ عَلَیْهِ السَالم
كه گويا آنان را با چشم مىنگرم! اما امام در پاسخش درنگ
عَنْ جَوابِهِ ثمَ قالَ:
فرمود :آنگاه فرمود:

يا هَمام :اِتَقِ اللهَ وَ اَحْسِنْ فـَ «اِنَ اللهَ مَعَ الَذي َ
ن اى همام از خدا بترس و نیكى كن كه خداوند با كسانى
اتَقَوْا وَالَذينَ همْ محْسِنونَ
است كه تقوا پیشه كنند و با كسانى كه نیكوكارند.
فَلَمْ يَقْنَعْ هَمامٌ بِهذَا الْقَوْلِ حَتى عَزَمَ عَلَیْهِ .فَحَمِدَ اللهَ وَ ولى همام به اين مقدار قانع نشد و در اين باره اصرار ورزيد
م تا اينكه امام تصمیم گرفت صفات متقین را مشروحاً برايش
اَثْنى عَلَیْهِ وَ صَلى عَلَى النَبِىِ صَلَى الله عَلَیْهِ وَآلِهِ ث َ
بازگو كند .پس از آن خداى را ستايش و ثنا نمود و بر
قالَ:
پیامبرش درود فرستاد .سپس فرمود:

اَما بَعْد ،فَاِنَ اللهَ سبْحانَه وَ تَعالى خَلَقَ الْخَلْقَ
ن طاعَتِ ِهمْ ،آمِناً مِنْ مَعْصِیَتِهِمْ ،الَنَه
حینَ خَلَقَهمْ غَنِیاً عَ ْ
التَضره مَعْصِیَة مَنْ عَصاه ،وَ التَنْفَعه طاعَة مَنْ اَطاعَه.
فَقَسَمَ بَیْنَهمْ مَعايِشَهمْ ،وَ وَضَعَهمْ مِنَ الدنْیا مَواضِعَهمْ

 .اما بعد :خداوند سبحان مخلوق را آفريد در حالى كه از اطاعتش
بى نیاز و از معصیت آنان ايمن بود ،زيرا نه نافرمان گناهكاران به
او زيان مىرساند و نه اطاعت مطیعان به او نفعى مىبخشد .روزى
و معیشت آنان را بینشان تقسیم كرد و هر كدام را در دنیا به
جاى خويش قرار داد.

فَالْمتَقونَ فیها همْ اَهْل الْفَضائِلِ

پرهیزكاران در دنیا داراى صفات برجستهاند.

مَنْطِقهم الصَواب،

گفتارشان راست است.

وَ مَلْبَسهم االِقْتِصاد،

پوشش آنان میانه روى.

وَ مَشْیهم التَواضع
غَضوا اَبْصارَهمْ عَما حَرَمَ الله عَلَیْهِمْ ،وَ وَقَفوا اَسْماعَهمْ
عَلَى الْعِلْمِ النافِعِ لَهمْ
نزِلَتْ اَنْفسهمْ مِنْهمْ فِى الْبَالءِ كَالَتى نزِلَتْ فِى الرَخاءِ

و راه رفتنشان تواضع و فروتنى است.
چشمان خويش را از آنچه خداوند بر آنها تحريم نموده ،پوشیدهاند
و گوشهاى خود را وقف شنیدن علم و دانش سودمند ساختهاند.
در بال و آسايش حالشان يكسان است و تحوالت آنها را دگرگون
نمىسازد

و اگر نبود اجل و سرآمد معینى كه خداوند بر آنها مقرر
وَ لَوْالَ االَجَل الَذى كَتَبَ الله عَلَیْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَ اَرْواحه ْ
م
داشت ،روحهاى آنان حتى يك چشم بر هم زدن از شوق
فى اَجْسادِهِمْ طَرْفَةَ عَیْن ،شَوْقاً اِلَى الثَوابِ ،وَ خَوْفاً ِمنَ پاداش و از ترس كیفر در جسمشان قرار نمىگرفت.

الْعِقابِ.

عَظمَ الْخالِق فى اَنْفسِهِمْ ،فَصَغرَ ما دونَه فى اَعْینِهِمْ

خالق و آفريدگار در روح و جانشان بزرگ جلوه كرده به
همین جهت غیر خداوند در نظرشان كوچك است.

فَهمْ وَالْجَنَة كَمَنْ قَدْ رَآها فَهمْ فیها منَعَمونَ ،وَ همْ آنها به كسى مىمانند كه بهشت را با چشم ديده و در آن
متنعم است و همچون كسى هستند كه آتش دوزخ را
وَالنار كَمَنْ قَدْ رَآها فَهمْ فیها معَذَبونَ .
مشاهده كرده؛ و در آن معذب است
قلبشان پر از اندوه و انسانها از شرشان در امان ،بدنهاشان
قلوبهمْ مَحْزونَةٌ ،وَ شرورهمْ مَأْمونَةٌ ،وَاَجْسادهمْ نَحیفَةٌ ،الغر ،و نیازمنديهايشان اندك و ارواحشان عفیف و پاك است.

وَ حاجاتهمْ خَفیفَةٌ ،وَ اَنْفسهمْ عَفیفَةٌ .
صَبَروا اَياماً قَصیرَةً اَعْقَبَتْهمْ
تِجارَةٌ مرْبِحَةٌ يَسَرَها لَهمْ رَبهمْ .

راحَةً

براى مدتى كوتاه در اين جهان صبر و استقامت ورزيدند و
راحتى بس طوالنى بدست آوردند ،تجارتى است پر سود كه
طَويلَةً،
پروردگارشان برايشان فراهم ساخته است

دنیا با جلوه گريهايش خواست آنها را بفريبد ولى آنها فريبش
اَرادَتْهم الدنْیا فَلَمْ يريدوها ،وَ اَسَرَتْهمْ فَفَدَوْا اَنْفسَهمْ را نخوردند و آن را نخواستند دنیا با لذاتش آنها را اسیر خود
ساخت ولى آنها با فداكارى ،خويشتن را آزاد ساختند.
مِنْها

اَمَا اللَیْل فَصافونَ اَقْدامَهمْ

پرهیزكاران همواره در شب بر پا ايستادهاند.

تالینَ الَجْزاءِ الْقرْآنِ يرَتِلونَه تَرْتیالً ،يحَزِنونَ بِهِ قرآن را شمرده و با تدبر تالوت مىكنند ،با آن جان خويش را
محزون مىسازند و داروى درد خود را از آن مىگیرند.

اَنْفسَهمْ ،وَ يَسْتَثیرونَ بِهِ دَواءَ دائِهِمْ.

هرگاه به آيهاى برسند كه در آن تشويق باشد با عالقهى
فَاِذا مَروا بِآيَة فیها تَشْويقٌ رَكَنوا اِلَیْها طَمَعاً ،وَ فراوان به آن روى آورند و روح و جانشان با شوق بسیار در آن
تَطَلَعَتْ نفوسهمْ اِلَیْها شَوْقاً ،وَ ظَنوا اَنَها نصْبَ اَعْینِهِمْ .خیره شود ،و آن را همواره نصب العین خود مىسازند؛ و
وَ اِذا مَروا بِآيَة فیها تَخْويفٌ اَصْغَوْا اِلَیْها مَسامِعَ قلوبِهِمْ ،هرگاه به آيهاى برخورد كنند كه در آن بیم باشد ،گوشهاى
دل خويش را براى شنیدن آن باز مىكنند ،و صداى ناله و به
وَ ظَنوا اَنَ زَفیرَ جَهَنَمَ وَ شَهیقَها فى اصولِ آذانِهِمْ.
هم خوردن زبانههاى آتش با آن وضع مهیبش در درون
گوششان طنین انداز است
فَهمْ حانونَ عَلى اَوْساطِهِمْ ،مفْتَرِشونَ لِجِباهِهِمْ وَ آنها در پیشگاه خدا به ركوع مىروند و جبین و دست و پا به
اَكفِهِمْ وَ ركَبِ ِهمْ وَ اَطْرافِ اَقْدامِهِمْ ،يَطْلبونَ اِلَى اللهِ هنگام سجده بر خاك مىسايند ،و از او آزادى خويش را از
آتش جهنم درخواست مىكنند.

تَعالى فى فِكاكِ رِقابِهِمْ .

و اما در روز دانشمندانى بردبار ،و نیكوكارانى با تقوا هستند،
وَ اَمَا النَهار فَحلَماء علَماء ،اَبْرارٌ اَتْقِیاء .قَدْ بَراهم الْخَوْف
ترس بدنهاى آنها را همچون چوبهى تیرى الغر ساخته،
بَرْىَ الْقِداح  ،يَنْظر اِلَیْهِم الناظِر فَیَحْسَبهمْ مَرْضى ،وَ چنانكه ناظران ،آنها را بیمار مىپندارند اما هیچ بیمارى در
ما بِالْقَوْمِ مِنْ مَرَض ،وَ يَقول :لَقَدْ خولِطوا ،وَ َلقَدْ وجودشان نیست بیخبران مىپندارند آنها ديوانهاند در حالى
كه انديشه اى بس بزرگ آنان را به اين وضع درآورده است.
خالَطَهمْ اَمْرٌ عَظیمٌ.

اليَرْضَوْنَ مِنْ اَعْمالِهِم الْقَلیلَ ،وَاليَسْتَكْثِرونَ الْكَثیرَ.
فَهمْ الَنْفسِهِمْ متَهِمونَ .وَ مِنْ اَعْمالِهِمْ مشْفِقونَ

از اعمال اندك خويش خشنود نیستند و اعمال فراوان خود را زياد
نمىبینند ،آنان خويش را متهم مىسازند ،و از كردار خود
خوفناكند.

اِذا زكِىَ اَحَدٌ مِنْهمْ خافَ مِما يقال لَه فَیَقول :اَنَا اَعْلَم
بِنَفْسى مِنْ غَیْرى ،وَ رَبى اَعْلَم بى مِنى بِنَفْسى.

هرگاه يكى از آنها ستوده شوند از آن چه در بارهاش گفته شده در
هراس مىافتد و مىگويد :من از ديگران نسبت به خود آگاهترم! و

پروردگارم به اعمالم از من آگاهتر است.

اللهمَ التؤاخِذْنى بِما يَقولونَ ،وَاجْعَلْنى اَفْضَلَ مِما
يَظنـونَ ،وَ اغْفِرْ لى ما اليَعْلَمـونَ.
فَمِنْ عَالمَةِ اَحَدِهِمْ
اَنَكَ تَرى لَه قوَةً فى دين ،وَ حَزْماً فى لین ،وَ ايماناً فى
يَقین ،وَ حِرْصاً فى عِلْم ،وَ عِلْماً فى حِلْم ،وَ قَصْداً فى
ِغنًى ،وَ خشوعاً فى عِبادَة ،وَ تَجَمالً فى فاقَة ،وَ صَبْراً
فى شِدَة ،وَ طَلَباً فى حَالل ،وَ نَشاطاً فى هدًى ،وَ
تَحَرجاً عَنْ طَمَع ،يَعْمَل االَعْمالَ الصالِحَةَ وَ هوَ عَلى
وَجَل.
يمْسى وَ هَمه الشكْر.
وَ يصْبِح وَ هَمه الذِكْر
يَبیت حَذِراً ،وَ يصْبِح فَرِحاً :حَذِراً لِما حذِرَ مِنَ الْغَفْلَةِ،
وَ فَرِحاً بِما اَصابَ مِنَ الْفَضْلِ وَالرَحْمَةِ..
اِنِ اسْتَصْعَبَتْ عَلَیْهِ نَفْسه فیما تَكْرَه لَمْ يعْطِها سؤْلَها
فیما تحِب
قرَة عَیْنِهِ فیما اليَزول ،وَ زَهادَته فیما اليَبْقى ،
يَمْزج الْحِلْمَ بِالْعِلْمِ ،وَ الْقَوْلَ بِالْعَمَلِ
تَراه قَريباً اَمَله؛ قَلیالً زَلَله ،؛ خاشِعاً قَلْبه ،؛ قانِعَةً
نَفْسه ؛ مَنْزوراً اَكْله ،؛ سَهْالً َامْره ،؛ حَريزاً دينه ؛ مَیِتَةً
شَهْوَته ،؛ مَكْظوماً غَیْظه ؛ اَلْخَیْر مِنْه مَأْمولٌ ،؛ وَالشَر
مِنْه مَاْمونٌ
اِنْ كانَ فِى الْغافِلینَ كتِبَ فِى الذاكِرينَ ،وَ اِنْ كانَ
فِى الذاكِرينَ لَمْ يكْتَبْ مِنَ الْغافِلینَ.
يَعْفو عَمَنْ ظَلَمَه ،وَ يعْطى مَنْ حَرَمَه ،وَ يَصِل مَنْ
قَطَعَه.
بَعیداً فحْشه ،لَیِناً قَوْله ،غائِباً منْكَره ،حاضِراً مَعْروفه،
مقْبِالً خَیْره ،مدْبِراً شَره ،فِى الزَالزِلِ وَقورٌ ،وَ فِى
الْمَكارِهِ صَبورٌ ،وَ فِى الرَخاءِ شَكورٌ.

مىگويد بار پروردگارا ما را در گناهانى كه به ما نسبت مىدهند
مؤاخذه مفرما! و نسبت به نیكى هايى كه در بارهى ما گمان مىبرند
ما را از آن برتر قرار ده! و گناهانى را كه نمىدانند بیامرز!
برخی از نشانههاى آنان اين است:
آنان را می بینی در دين نیرومند ،نرمخو و دورانديش ،ايمانى مملو
از يقین ،حريص در كسب دانش ،داراى علم توأم با حلم ،میانه رو
در حال غنى ،در عبادت خاشع ،در عین تهى دستى آراسته ،در
شدائد بردبار ،طالب حالل ،در راه هدايت با نشاط ،از طمع دورند
اعمال نیك را انجام مىدهد اما بازهم ترسان است.

روز را شام مىسازد و همش سپاسگزارى است.
شب را به روز مىآورد و تمام فكرش ياد خداست،
مىخوابد اما ترسان است و برمى خیزد شادمان است ترس او از
غفلت و شادمانى او به خاطر فضل و رحمتى است كه به او رسیده
است،
هرگاه نفس او در انجام وظائفى كه خوش ندارد سركشى كند او هم
از آنچه دوست دارد محرومش مىسازد
روشنى چشمش در چیزى است كه زوال در آن راه ندارد ،و بى
عالقگى و زهدش در چیزى است كه باقى نمىماند،
علم و حلم را به هم آمیخته و گفتار را با كردار هماهنگ ساخته
او را می بینی در حالیكه آرزويش نزديك ، ،لغزشش كم ،قلبش
خاشع ، ،نفسش قانع ،خوراكش اندك ،امورش آسان ،دينش
محفوظ ،شهوتش مرده ، ،خشمش فرو خورده است ،و از شرش در
امانند.همگان به خیرش امیدوار

اگر در میان غافالن باشد جزو ذاكران محسوب مىگردد ،و اگر در
میان ذاكران باشد جزو غافالن محسوب نمىشود.
ستمكار پشیمان را مىبخشد؛ و به آنكه محرومش ساخته عطا
مىكند و با آنكس كه پیوندش را قطع كرده مىپیوندد.

از گفتار زشت و ناسزا بركنار است ،گفته هايش نرم است بديهايش
پنهان است ،نیكیهايش آشكار است .نیكى هايش رو كرده است،
شرش رخ برتافته است ،در شدائد و مشكالت خونسرد و آرام است و
در برابر ناگواريها شكیبا و بردبار است و در موقع نعمت و راحتى

اليَحیف عَلى مَنْ يبْغِض،

سپاسگزار است.

وَ اليَأْثَم فیمَنْ يحِب،

نسبت به كسى كه دشمنى دارد ظلم نمىكند.

يَعْتَرِف بِالْحَقِ قَبْلَ اَنْ يشْهَدَ عَلَیْهِ،
اليضیع مَا اسْتحْفِظَ.،
وَ اليَنْسى ما ذكِرَ،
وَ الينابِز بِاالَلْقابِ،
وَ اليضار بِالْجارِ.،
وَ اليَشْمَت بِالْمَصائِبِ.

و به خاطر دوستى با كسى مرتكب گناه نمىشود.
پیش از آنكه شاهد و گواهى بر ضدش اقامه شود خود به حق
اعتراف مىكند.
آنچه را به او سپردهاند ضايع نمىكند
و آنچه را به او تذكر دادهاند به فراموشى نمىسپارد.
مردم را با نامهاى زشت نمىخواند.
به همسايه هازيان نمىرساند
مصیبت زده را شماتت نمىكند

وَ اليَدْخل فِى الْباطِلِ ،وَ اليَخْرج مِنَ الْحَقِ

در محیط باطل وارد نمىگردد و از دايرهى حق بیرون نمىرود.

اِنْ صَمَتَ لَمْ يَغمَه صَمْته،

اگر سكوت كند سكوتش وى را مغموم نمىسازد.

وَ اِنْ ضَحِكَ لَمْ يَعْل صَوْته،

و اگر بخندد صدايش به قهقهه بلند نمىشود.

َو اِنْ بغِىَ عَلَیْهِ صَبَرَ حَتى يَكونَ الله هوَ الَذى يَنْتَقِم
لَه
نَفْسه مِنْه فى عَناء ،وَالناس مِنْه فى راحَة،
اَتْعَبَ نَفْسَه الِخِرَتِهِ ،وَ اَراحَ الناسَ مِنْ نَفْسِهِ

اگر به او ستمى از دوستان شود صبر مىكند تا خدا انتقام وى را
بگیرد.
خود را در سختى قرار مىدهد ،و مردم از دستش درآسايشند.
خود را بخاطر آخرت به زحمت مىاندازد ،و مردم را در راحتى قرار
مىدهد.

بعْده عَمَنْ تَباعَدَ عَنْه زهْدٌ وَ نَزاهَةٌ. ،

كنارهگیرى او از كسانى كه دورى مىكند از روى زهد و به خاطر
پاك ماندن است

وَ دنوه مِمَنْ دَنا مِنْه لینٌ وَ رَحْمَةٌ،

و معشرتش با آنان كه نزديكى دارد توأم با مهربانى و نرمش است.

لَیْسَ تَباعده بِكِبْر وَ عَظَمَة،

دوركشىاش از روى تكبر و خود برتر بینى نیست.

وَ ال دنوه بِمَكْر وَ خَديعَة
قالَ :فَصَعِقَ هَمامٌ صَعْقَةً كانَتْ نَفْسه فیها.
فَقالَ اَمیرالْمؤْمِنینَ عَلَیْهِ السَالم :اَما وَاللهِ لَقَدْ
كنْت اَخافها عَلَیْهِ ] .ثمَ قالَ [:هكَذا تَصْنَع
الْمَواعِظ الْبالِغَة بِاَهْلِها! ] فَقالَ لَه قائِلٌ :فَما بالكَ يا
اَمیرَالْمؤْمِنینَ؟ فَقالَ عَلَیْهِ السالم :وَيْحَكَ ،اِنَ لِكلِ
اَجَل وَقْتاً اليَعْدوه ،وَ سَبَباً اليَتَجاوَزه .فَمَهْالً ،التَعدْ
لِمِثْلِها ،فَاِنَما نَفَثَ الشَیْطان عَلى لِسانِكَ.

و نزديكیش بخاطر مكر و خدعه نخواهد بود.
راوى مىگويد :ناگهان همام نالهاى از جان بركشید كه روحش
همراه آن از كالبدش خارج شد هنگامى كه سخن به اينجا رسید.
امیر مؤمنانعلیه السالم فرمود :آه من از اين پیشامد مىترسیدم.
سپس فرمود :مواعظ و پند و اندرزهاى رسا به آنان كه اهل
موعظهاند چنین مىكند .كسى عرض كرد :پس شما چطور اى امیر
مؤمنان؟ يعنى توصیف پرهیزكاران با همام چنین كرد پس خود
شما چطور؟
امامعلیه السالم فرمود :هر اجلى وقت معینى دارد كه از آن
نمىگذرد و سبب مشخصى كه از آن تجاوز نمىكند؛ آرام باش
ديگر چنین سخن مگوى اين حرفى بود كه شیطان بر زبانت نهاد.

