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نسخه تلفن همراه

)( تهران،  حسینیه ی امام خمینی  

   
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

   و الحمدهلل رّب العالمين و الّصالة و الّسالم علی سّيدنا و نبّينا ابی القاسم المصطفی محّمد 
و آله الّطيبين الّطاهرین المعصومين سّيما بقيةاهلل فی االرضين.

عيد شما مبارک؛ ان شاءاهلل که خداوند متعال به برکت این عيد بزرگ و به برکت یاد موال، 
دلهای شما را همواره با الطاف خود و سکينه و آرامش و لطف خود نورانی کند و توفيق بدهد 
که از این مناسبت و امثال این مناسبت ان شاءاهلل به نحو مناسبی و به نحو مطلوبی حقيقتاً 
استفاده کنيم. خب، بحمداهلل مجلس امروز ما خيلی خوب شروع شد؛ تالوت قرآن بسيار 
خوب، اشعاری که اینجا خواندند، هم از لحاظ قالب، هم از لحاظ محتوا خيلی خوب؛ شماها 
هم دلهایتان پُر است از عشق و محّبت به مولی الموّحدین -سالم و درود خدا بر او- و همين 
شوق و همين عشق و همين تولّی  و توّجه، ان شاءاهلل باید وسيله ای بشود که ما را بکشاند به 

آن سمتی که مطلوب موال است.
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 فلسفه ى غدير، وضع قاعده ى امامت و واليت و رهبرى جامعه ى اسالمى
یک مطلب درباره ی خود غدیر است؛ اینکه در بعضی از تعبيرات گفته شده است که 
عيد غدیر عيداهلل االکبر و از همه ی اعياد باالتر است، علّت این و وجه این چيست؟ خب، 
در قرآن کریم آیاتی هست که به غير از مسئله ی غدیر به مسئله ی دیگری قابل تطبيق 
نيست. همين آیه ی معروف »الَيوَم یَِئَس الَّذیَن َکَفروا ِمن دیِنُکم َفال تَخَشوُهم َو اخَشوِن 
اَلَيوَم اَکَملُت لَُکم دیَنُکم َو اَتَممُت َعليُکم نِعَمتی َو َرضيُت لَُکُم االِسالَم دیناً«)۱( که در 
اوایل سوره ی مائده است، با غير مسئله ای در وزن و اهّمّيت و اندازه ی مسئله ی غدیر، قابل 
تطبيق نيست؛ فقط یک چنين مسئله ای است که ميتواند تعبير »الَيوَم یَِئَس الَّذیَن َکَفروا 
ِمن دیِنُکم« درباره اش بياید. آن کسانی که در مضمون این آیات خدشه کرده اند، حرفهایی 
ميزنند، مطالبی گفته اند، مخالفين و کسانی که قضّيه ی غدیر را قبول ندارند این آیه را به 
نحوی تأویل کرده اند لکن این بخش از آیه قابل تأویل نيست. امروز روزی است که دشمنان 
-کّفار- از دین شما مأیوس شدند. چه چيزی مگر بر دین اضافه شد که دشمن را مأیوس 
کرد؟ آن احکامی که در این آیه، در اّول سوره ی مائده، قبل و بعد از این فِقره آمده است، 
مگر چقدر اهّمّيت دارد؟ این تعبير درباره ی نماز نيامده است، درباره ی زکات نيامده است، 
درباره ی جهاد نيامده است؛ درباره ی هيچ یک از احکام فرعی الهی نيامده است که »اَلَيوَم 
یَِئَس الَّذیَن َکَفروا ِمن دیِنُکم«؛ پس این یک قضّيه ی دیگری است؛ غير از این احکام فرعی 
است. آن قضّيه چيست؟ قضّيه ی رهبری جامعه ی اسالمی؛ قضّيه ی نظام حکومت و امامت 
در جامعه ی اسالمی. بله، ممکن است تخلّف کنند -کما اینکه کردند؛ چند قرن بنی امّيه 
و بنی عّباس و امثال اینها با نام امامت و خالفت و مانند اینها، پادشاهی کردند؛ سلطنت 
کردند- ]اّما[ این لطمه ای نميزند به فلسفه ی غدیر. ماجرای تعيين غدیر، ماجرای تعيين 
ضابطه است، تعيين قاعده است. یک قاعده ای در اسالم درست شد؛ پيغمبر اکرم در ماه های 
آخر عمر، این قاعده را وضع کرد؛ آن قاعده چيست؟ قاعده ی امامت؛ قاعده ی والیت. جوامع 
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بشری از دیرباز حکومت داشتند؛ بشر انواع و اقسام حکومتها را تجربه کرده است؛ اسالم این 
حکومتها را، این نوع قدرتمندی ها و قدرت مداری ها را قبول ندارد؛ امامت را قبول دارد. این 
قاعده ی اسالم است؛ غدیر این را بيان ميکند. مصداقش هم مشّخص است؛ اميرالمؤمنين 
کسی است که هيچ کس نه در آن زمان و نه در زمانهای بعد نتوانسته است کمترین 
خدشه ای به شخصّيت واالی او و به نمایندگی او از مفاهيم و معارف قرآن خدشه کند. خب، 
بله، دشنام دادند، به خدا هم دشنام ميدهند، به پيغمبر هم -العياذ باهلل- دشنام ميدهند، 
دشنام، دليل نيست. هيچ انسانی وقتی که فکر ميکند، وقتی از احساسات و تعّصباْت خود 
را رها ميکند، هرگز -ولو تا حدودی- نميتواند در این پيکره ی نورانی، در این هيکل قدسی، 
کمترین خدشه ای بکند. پيغمبر این  ]شخص [ را به عنوان مصداق امامت، معّين کرد. این 
شد قاعده؛ تا آخر دنيا هرجا مسلمانها بخواهند و هّمت کنند و هدایت شوند از سوی خدا به 
اینکه اسالم را تحّقق ببخشند و جامعه ی اسالمی را تحّقق ببخشند، ضابطه و قاعده اش این 
است: باید امامت را احيا کنند. البّته هرگز هيچ مصداقی به آن مصادیقی که پيغمبر معّين 
کردند نميرسد؛ به کمتر از آنها هم نميرسد؛ بزرگ ترین شخصّيت های علمی و معنوی و 
عرفانی و بزرگان سلوکی و معرفتی ما نسبت به اميرالمؤمنين، مثل آن پرتو ضعيفی هستند 
که ته چاه، انسان یک مختصر روشنایی ميبيند؛ آن را مقایسه کنيد با خورشيد؛ بله، همان 
است، همان شعاع است اّما فاصله چقدر است؟ تفاوت چقدر است؟ برترین شخصّيت های 
ما، مثاًل یک شخصی مثل امام بزرگوار ما را که خب یک شخصّيت انصافاً کامل، بزرگ، 
باعظمت، جامع االطراف و از همه جهت یک شخصّيت برجسته و ممتاز بود، اگر بخواهيم 
با اميرالمؤمنين قياس کنيم، قياسش همين است که عرض کردم: ]یعنی [ نور خورشيد را 
مقایسه کنيد با آن پرتویی که ته چاه مثالً یا در گوشه ی فالن پستو مثالً از خورشيد یا از نور 

دیده ميشود؛ فاصله ها این جوری است.
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 بله، این فاصله ها هست لکن ضابطه این است؛ ضابطه امامت است. قاعده ی حکومت و 
اقتدار و قدرت مداری در جامعه ی اسالمی، با غدیر معّين شد و پایه گذاری شد؛ اهّمّيت 
غدیر این است. اهّمّيت غدیر فقط این نيست که اميرالمؤمنين را معّين کردند؛ این هم 
مهم است اّما از این مهم تر این است که ضابطه را معّين کردند، قاعده را معّين کردند؛ معلوم 
شد که در جامعه ی اسالمی، حکومت سلطنتی معنا ندارد، حکومت شخصی معنا ندارد، 
حکومت َزر و زور معنا ندارد، حکومت اشرافی معنا ندارد، حکومت تکّبر بر مردم معنا ندارد، 
حکومت امتيازخواهی و زیاده خواهی و برای خود جمع کردن و افزودن معنا ندارد، حکومت 
شهوت رانی معنا ندارد؛ معلوم شد که در اسالم این جوری است. این قاعده در غدیر وضع 
شد. وقتی این قاعده وضع شد، آن وقت »یَِئَس الَّذیَن َکَفروا ِمن دیِنُکم«؛ دیگر دشمنها از 
اینکه بتوانند مسير این دین را تغيير بدهند مأیوس ميشوند؛ چون مسير دین آن وقتی 
تغيير پيدا ميکند که آن نقطه ی اصلی، آن هسته ی اصلی تغيير پيدا کند؛ یعنی هسته ی 
قدرت، هسته ی مدیریّت، هسته ی ریاست؛ اگر تغيير پيدا کند، همه چيز تغيير ميکند؛ بله، 
در واقعّيت عملی، تغييراتی به وجود می آید و افرادی از قبيل خلفای بنی امّيه و بنی عباس 
سِر کار می آیند به عنوان اسالم، حّجاج بن یوسف هم ]سِر کار[ می آید، اّما اینها دیگر ضابطه 
را نميتوانند به هم بزنند. امروز اگر کسانی در دنيای اسالم؛ آنهایی که با معارف اسالمی 
آشنا هستند مراجعه کنند به قرآن، مراجعه کنند به ضوابطی که در قرآن برای بندگی 
حق و زندگی و جهت گيری بندگان حق -یعنی ملّتها- در قرآن معّين شده است، امکان 
ندارد به نتيجه ای برسند جز نتيجه ی امامت اميرالمؤمنين )عليه الّسالم( و آنچه دنباله ی او 
است. این اّدعای ما است و ميتوانيم این اّدعا را کامالً ثابت کنيم. هرکسی در دنيای اسالم، 
روشنفکران، متفّکرین، صاحبان عقيده، کسانی که از اّول با یک عقيده ی دیگری بار آمده اند، 
اگر قرآن را و ارزشهای قرآنی و ضوابط قرآنی را برای زندگی جوامع بشری مالک قرار بدهند، 
به هيچ نتيجه ای نميرسند جز اینکه کسی مثل علیّ بن ابی طالب )عليه الّسالم( بایستی بر 
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جوامع اسالمی حکومت بکند؛ یعنی راه، این است؛ راه، امامت است. این مربوط به غدیر.

  معناى ديگر غدير، ابالغ »امامت« به عنوان تكميل رسالت الهى
َُّها الرَّسوُل  خب، وقتی غدیر این قدر اهّمّيت دارد، آن وقت آن آیه ی شریفه ی دیگر که »یاَی
ِّغ مآ اُنِزَل اِلَيَک ِمن َربَِّک َو اِن لَم تَفَعل َفما بَلَّغَت رِسالََته«،)۲( معنایش روشن ميشود.  بَل
]ميفرماید[ اگر این حکم را ابالغ نکنی، اصالً رسالتت را انجام نداده ای. پيغمبر ۲۳ سال است 
دارد مجاهدت ميکند -آن مجاهدات مّکه، آن مجاهدات مدینه، آن جنگها، آن فداکاری ها، 
آن گذشتها، آن سختگيری های بر خود، آن هدایت عظيم بشری که آن بزرگوار انجام داده 
است، اینها همه در این مّدت انجام گرفته- این چه حادثه ای و چه عارضه ای است که اگر 
نباشد، همه ی اینها ]گویی [ نيست »َو اِن لَم تَفَعل َفما بَلَّغَت رِسالََته«، این نميتواند چند 
حکم فرعی باشد؛ این یک چيزی فراتر از اینها است؛ آن چيست؟ امامت است. اّول امام 
کيست؟ خود پيغمبر. امام صادق )عليه الّسالم( در منا فرمود: اِنَّ َرسوَل اهللِ کاَن ُهَو االِمام؛ 
پيغمبر، امام اّول است؛ »ثُمَّ ِمن بَعِدهِ َعلیِّ بنِ اَبی طالِب« و بعد بقّيه ی ائّمه.)۳( خدای متعال 
بعد از آنکه ابراهيم پيغمبر را آن همه امتحان کرد، آن همه مراحل سخت را ابراهيم گذراند 
-در نوجوانی در آتش افتاد؛ بعد آمد در بابل و در آن مناطقی که بود این همه تالش کرد و 
زحمت کشيد- به سّن پيری که رسيد، آن وقت خدا ميفرماید: اِنّی جاِعُلَک لِلّناِس اِماًما؛)۴( 
حاال ميخواهم تو را امام قرار بدهم. امامت یعنی این. این، اعتقاد است؛ اعتقاد اسالمِی مبتنی 
بر مبانی مستحکم و استدالالت غيرقابل خدشه است. ما دعوت ميکنيم از همه ی دنيای 
اسالم و از همه ی متفّکرین، این وحدتی که امروز دنيای اسالم نياز دارد، با تدبّر در آیات 
قرآن و با تأّمل در همين حقایق براحتی به دست می آید اگر اهل فکر و اهل مبنا، این مسائل 

را دنبال کنند.
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  ضرورت پرهيز از اهانت به بزرگان اهل سّنت
 البّته، از این طرف هم بایستی احساسات آنها را تحریک نکنند. یک عّده ای خيال ميکنند 
اثبات تشّيع به این است که انسان به بزرگان مورد اعتقاد اهل سّنت و دیگران بنا کند 
مدام بدوبيراه گفتن؛ نه، این خالف سيره ی ائّمه است. اینکه شما می بينيد رادیوها یا 
تلویزیون هایی در دنيای اسالم به وجود می آید که کار آنها این است که به عنوان شيعه و 
به نام شيعه، به بزرگان مورد اعتقاد بقّيه ی فِرق اسالمی بدگویی کنند، این معلوم است که 
بودجه اش بودجه ی خزانه داری انگليس است؛ این بودجه اش بودجه ی انگليس ]است [، این 
شيعه ی انگليسی است. هيچ کس خيال نکند که گسترش شيعه و اعتقاد تشّيع و استحکام 
ایمان شيعی به این بدوبيراه گفتن و به این ]طرز[ حرف زدن است؛ نخير؛ اینها عکس 
عمل ميکند. وقتی شما بدوبيراه گفتيد، ُدور او یک حصاری کشيده ميشود از عصبانّيت، از 
احساسات، و دیگر حرف حق هم برایش قابل تحّمل نيست. ما حرف حسابی خيلی داریم، 
حرف منطقی خيلی داریم، حرفهایی که هرکسی که صاحب فکر است اگر بشنود، آنها را 
قبول ميکند، خيلی  ]از این حرفها[ داریم؛ بگذارید این حرفها شنيده بشود، بگذارید این 
حرفها امکان نفوذ در دلهای طرف مقابل را پيدا کند. وقتی شما فحش دادی، وقتی بدوبيراه 
گفتی، یک سّدی کشيده ميشود و این حرف اصالً شنيده نميشود، گوش نميکنند؛ آن وقت 
گروه های خبيث و وابسته و مزدور و پول بگير از آمریکا و سيا و اینتليجنس سرویس -مثل 
داعش و جبهةالّنصره و امثال اینها- با استفاده ی از یک مشت آدمهای عامِی ناداِن غافل، 
این اوضاع را به راه می اندازند که مالحظه کردید در عراق و در سوریه و در جاهای دیگر به راه 
انداختند؛ این کارِ دشمن است. دشمن، منتظر فرصت است؛ دشمن از هر فرصتی استفاده 
ميکند. ما حرف حق داریم، حرف منطقی داریم، حرف محکم داریم؛ یک نمونه ی کوچکش 

این بود که من امروز به شما عرض کردم. این راجع به غدیر.
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  اميرالمؤمنين)(، جامع تمام ارزشها و صفات مورد احترام همه ى 
انسانها

]بعد[ راجع به اميرالمؤمنين )عليه الّسالم(. تمام ارزشها و صفاتی که انسان -چه به عنوان 
انسان مؤمن به اسالم، چه به عنوان انسان مؤمن به هر دینی، و چه به عنوان انسان بی اعتقاد 
به هر دینی؛ هرجور انسانی- به آنها احترام ميگذارد و تکریم ميکند، در علیّ بن ابی طالب 
جمع است؛ یعنی علیّ بن ابی طالب )سالم اهلل عليه( شخصّيتی است که اگر شما شيعه 
باشيد احترامش ميکنيد، اگر سّنی باشيد احترامش ميکنيد، اگر اصالً مسلمان نباشيد و او 
را بشناسيد و بروید دنبال احوالش احترام ميکنيد. افرادی از اهل سّنت که درباره ی فضائل 
اميرالمؤمنين در طول سالهای متمادی نوشته اند بسيارند؛ جورج جرداق مسيحی،)۵( آن 
کتاب پنج جلدی را نوشته؛ یک مسيحی درباره ی اميرالمؤمنين سالها قبل عاشقانه کتاب 
مينویسد. همين شخصّيت آمد اینجا پيش من و راجع به کتابش صحبت شد،)۶( گفت 
من از دوران نوجوانی با نهج البالغه آشنا شدم، نهج البالغه مرا به شخصّيت علیّ بن ابی طالب 
هدایت کرد؛ این کتاب را نوشت: االمام  علی صوت العدالة االنسانّية. کسی که اصالً دین هم 
نداشته باشد -یعنی به هيچ دینی معتقد نباشد- وقتی شخصّيت اميرالمؤمنين را بشناسد، 

در مقابل او خضوع ميکند، تعظيم ميکند.

 سه دسته از صفات اميرالمؤمنين: 
1,2.   صفاِت معنوِى غيرقابل توصيف و سنجش 

در اميرالمؤمنين سه جور صفات هست: یکی آن صفات معنوِی الهی است که با هيچ 
ميزانی برای ماها اصاًل قابل سنجش نيست؛ ایمان، آن ایماِن متعالِی عميق؛ سبقت در 
اسالم، فداکاری در راه اسالم. اخالص؛ یک سِر سوزن عاملی غير از نّيت خدایی در عمل او 
وجود ندارد؛ ما ]این را[ اصالً ميفهميم؟ برای امثال بنده اصالً این حالت قابل درک است؟ 
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همه ی کارها برای خدا، برای رضای الهی، برای اجرای امر الهی؛ ]یعنی [ اخالص. اینها 
اصالً چيزهایی است که برای ما قابل توزین نيست؛ قابل توضيح هم درست نيست. علم و 
معرفت بِاهلل؛ معرفت بِاهلل. ما از خدا چه ميفهميم؟ ما وقتی ميگویيم »ُسبحاَن َربِّی الَعظيِم 
َو بَِحمِده«، از این عظمت چه ميفهميم، اميرالمؤمنين چه ميفهمد؟ معرفت بِاهلل. اینها یک 
سلسله از صفات اميرالمؤمنين است که اصالً برای ما واقعاً قابل توصيف نيست، قابل فهم 
نيست؛ ]اگر[ بيایند بنشينند برای ما توضيح هم بدهند، ما درست به عمقش پی نميبریم، 

از بس عظيم است، از بس عميق است؛ این یک دسته از صفات اميرالمؤمنين است.
یک دسته دیگر، صفات برجسته ی انسانی او است؛ اینها همان چيزهایی است که انسان 
مسلمان و غير مسلمان و مسيحی و غير مسيحی و بی دین و با دین و همه را مجذوب ميکند: 
»شجاعت«، »رحم«؛ آن انسانی که در ميدان جنگ آن جور ميجنگد، وقتی سروکارش با 
یک خانواده ی یتيم دار می افتد، آن جور با یتيمان همراهی ميکند، خم ميشود، بّچه یتيم ها 
را بازی ميدهد، روی دوش خودش سوار ميکند؛ اینها اصالً همان چيزهایی است که ربطی 
به این ندارد که ما متدیّن باشيم و به چه دینی متدیّن باشيم تا اینها را احترام کنيم؛ هر 
انسانی در مقابل این عظمت وقتی قرار ميگيرد احساس خضوع و تعظيم ميکند. »ایثار«؛ 
ایثار یعنی دیگری را بر خودت ترجيح بدهی؛ یعنی گذشت؛ یعنی آنجایی که حق با شما 
است به خاطر خدا، به خاطر یک مصلحتی از این حق -البّته حّق شخصی- صرف نظر کنی؛ 
چه حّق مالی، چه حّق آبرویی، چه هر حّق دیگری از حقوق خود؛ معنای ایثار این است. اینها 
هم یک دسته از صفات اميرالمؤمنين است که اگر انسان بخواهد بشمرد این خصوصّيات 

را یک کتاب ميشود، یک طومار طوالنی ای خواهد شد.

3.  خصوصّيات حكومتى؛ شامل: عدل، انصاف، برابرى
دسته ی سّوم از خصوصّيات اميرالمؤمنين، خصوصّيات حکومتی است که نتيجه ی همان 
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مسئله ی امامت است؛ امامت یعنی این جور حکومت کردن. البّته شّدت و ضعف دارد که 
آن حّد اعالیش در شخصّيتی مثل اميرالمؤمنين هست. خصوصّيات حکومتی مثل چه؟ 
مثل »عدالت«، مثل »انصاف«، مثل »برابر قراردادن همه ی آحاد مردم«، حّتی آن کسانی 
که در جامعه ی شما زندگی ميکنند، اّما در دین شما نيستند. اميرالمؤمنين وقتی شنيد 
بسربن ارطاة)۷( رفت وارد شهر شد و وارد ]حریم [ خانواده ها شد، یک خطبه ی دردناکی 
دارد: بَلََغنی اَنَّ الرَُّجَل ِمنُهم لَِيدُخُل الَمرأَةَ الُمسلَِمِة َو االُخَری الُمعاَهَدةِ َفَينَتِزُع ِحجلَها؛)۸( 
شنيدم که این نيروهای ظالم و ستمگر و گستاخ وارد خانه ی زنهای مسلمان و زنهای غير 
مسلمان -ُمعاَهد یعنی همان یهود و نصارایی که در جامعه ی اسالمی زندگی ميکردند- 
ميشدند و لباسهای اینها را، ِحِجل)۹( اینها را، دستبندهای اینها را، پابندهای اینها را 
ميکشيدند و ميبردند و غارت ميکردند؛ بعد ميفرماید که اگر انسان از غّصه ی یک چنين 
چيزی بميرد و جان بدهد، او را مالمت نباید کرد. ببينيد شخصّيت این است، ترّحمش به 
مردم، دلسوزی اش نسبت به مردم، آن هم همه ی مردم؛ خب در جامعه ی اسالمی، یهودی 
و نصرانی و غير اینها زندگی ميکنند که اینها ُمعاَهدند. خب از خصوصّيات حکومتی او این 

است: »عدل«، »انصاف«، »برابری«.

  اجتناب از زخارف دنيا براى شخص خود 
»اجتناب از زخارف)۱۰( دنيا و زینتهای دنيا برای شخص خود«؛ از بالهای حکومتهای دنيا 
یکی همين است؛ چون رئيس کشور که شدیم، منابع مالی کشور در اختيار ما است؛ وسوسه 
بشویم؛ ]بگویم [ اینجا زميِن خوب هست، اینجا امکاناِت خوب هست، اینجا پوِل خوب 
هست؛ از اینها یک سهمی حاال ]برداریم [. آنهایی که خيلی شقی و بدبخت و روسياهند، 
همه اش را برای خودشان برميدارند، مثل رضاخان؛ آنهایی که یک خرده ای انصافشان بيشتر 
است، یک کمی اش را به دیگران ميدهند، غالباً هم به اطرافيان خودشان؛ یک مقدار هم 
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خودشان برميدارند. این جزو بالیای حکومتها است؛ همين حکومتهای دموکراسی دنيا 
هم همه همين جور هستند. می شنوید؛ زن فالن رئيس جمهور در تعطيلی مثالً زمستانی 
یا تابستانی به فالن جزیره ی خوش آب و هوا مسافرت کرده، این قدر ميليون دالر خرج 
کرده! از کجا؟ فالن خانواده ی اشرافی سلطنتی برای مسافرت وارد فالن شهر شدند، این 
تعداد هتل، این تعداد امکانات در اختيارشان بود، در ظرف ده روز، بيست روز که ماندند، این 
مقدار ميليارد -مبالغ ميلياردی- خرجشان شد! حکومت امامت با این چيزها مخالف است. 

استفاده ی شخصی از امکانات عمومی ممنوع؛ اجتناب از دنيا برای شخص خود.

  تدبير در اداره ى كشور 
»تدبير«؛ برای جامعه ی اسالمی تدبير اندیشيدن؛ دشمن را جدا کردن، دوست را جدا 
کردن، دشمن را به چند طبقه تقسيم کردن. اميرالمؤمنين سه جنگ داشت؛ این سه 
جنگ با سه دسته دشمن بود اّما با اینها مثل هم نجنگيد. جنگ با معاویه و با شام یک جور 
بود، جنگ با بصره جور دیگری بود. آن وقتی که حضرت با طلحه و زبير ميجنگيد، جور 
دیگری ميجنگيد. آنجا زبير را ميخواست،)۱۱( وسط ميدان جنگ با او حرف ميزد، نصيحت 
ميکرد که »برادر سوابق ما یادت باشد؛ این همه ما با هم شمشير زدیم، این همه با هم کار 
کردیم«؛ اثر هم کرد، البّته زبير کاری که باید ميکرد نکرد، باید ميپيوست به اميرالمؤمنين، 
این کار را نکرد اّما ميدان جنگ را رها کرد و رفت؛ رفتار او در جنگ با طلحه و زبير این جوری 
است. اّما رفتار او با شام این جوری نيست؛ به معاویه حضرت چه بگوید؟ بگوید ما و تو با 
همدیگر بودیم؟ ِکی با هم بودند؟ در جنگ بدر مقابل هم ایستادند؛ اميرالمؤمنين جّد او و 
دایی او و قوم و خویش و فک وفاميل او را از دم تيغ گذرانده؛ سابقه ای با هم ندارند. او هم از 
همان دشمنی ها دارد استفاده ميکند و با اميرالمؤمنين ميجنگد. اميرالمؤمنين دشمنها را 
تقسيم بندی ميکرد؛ در قضّيه ی نهروان که ]دشمنان[ ده هزار نفر بودند، حضرت گفت از 
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این ده هزار نفر هرکسی که بياید این طرِف این پرچمی که من نصب کرده ام، ما با او جنگ 
نداریم؛ آمدند، اکثر ]آنها[ آمدند این طرف. حضرت فرمود بروید، رهایشان کردند. بله، 
آنهایی که ماندند و لجاج کردند و تعّصب کردند، با آنها جنگيد؛ بر آنها هم غلبه پيدا کرد. 
یعنی تدبير در اداره ی کشور؛ شناختن دشمن، شناختن دوست؛ همه ی دشمنان یک جور 
نيستند؛ از بعضی ها صرف نظر کرد. بعضی ها با اميرالمؤمنين همان اّول کار بيعت نکردند؛ 
مالک اشتر باالسر حضرت ایستاده بود، شمشير هم دستش بود، گفت یا اميرالمؤمنين! 
اجازه بده این آدمی که با تو بيعت نميکند گردنش را بزنم؛ حضرت خندیدند، گفتند نه، 
این جوان هم که بود، آدم بد اخالقی بود، آدم تندی بود؛ حاال هم پير شده، تندتر شده، 
بگذار برود؛ ولش کردند و رفت. این تدبير است؛ باالترین تدبير این است که یک کسی که 
در رأس قدرت است، بداند با چه کسی طرف است و با هر کسی چه جور باید رفتار بکند؛ از 

خصوصّيات حکومتی اميرالمؤمنين یکی این بود.

 سرعت عمل، تبيين حقايق
»سرعت عمل«؛ معّطل نميکرد، بمجّرد اینکه تشخيص ميداد که باید این اقدام را کرد، 

حرکت ميکرد.
»تبيين«؛ حقایق را برای مردم بيان ميکرد؛ شما خطبه های نهج البالغه را نگاه کنيد، 
بسياری از آنها تبيين واقعّياتی است که در جامعه ی آن روز وجود داشته -چه خطبه های 
حضرت، چه نامه های حضرت- بخشی از نهج البالغه خطبه ها است، بخشی نامه ها است؛ 
آن نامه ها غالباً نامه ی به کسانی است که حضرت به آنها اعتراضی دارد؛ یا دشمنانند مثل 
معاویه و امثال اینها، یا عّمال خود آن حضرتند که حضرت به آنها ایراد دارد؛ غالباً این جوری 
است؛ بعضی ها هم توصيه و دستورالعمل و فرمان است، مثل عهد مالک اشتر؛ در همه ی 
اینها تبيين ميکند، حقایق را بيان ميکند برای مردم. یکی از رشته های کار اميرالمؤمنين 
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این است.

هدايت جامعه به تقوا
مسئله ی »هدایت جامعه به تقوا«؛ در این خطبه های اميرالمؤمنين، کمتر خطبه ای است 
که امر به تقوا در آن نباشد: اتَّقوااهلل؛ چون تقوا همه چيز است؛ وقتی تقوا در یک جامعه ای 
بود، همه ی مشکالت ماّدی و معنوی جامعه حل خواهد شد؛ تقوا این جوری است. ]البّته [ 
تقوا با آن معنای صحيحی که دارد؛ تقوا فقط این نيست که انسان چشم از نامحرم بدوزد یا 
مثالً فرض کنيد فالن عمل حرام را انجام ندهد؛ این هست، این جزو تقوا است، اّما تقوا خيلی 
وسيع تر از اینها است. آن معنای واقعی تقوا که عبارت است از مراقب خود بودن، مراقب 
حرکات خود بودن، و سعی در حفظ خود در جاّده ی مستقيم و صراط مستقيم؛ این معنای 
تقوا است؛ اگر این باشد در جامعه، همه ی مشکالت حل ميشود. اميرالمؤمنين دائماً مردم 

را به تقوا دعوت ميکرد.

 سخت گيرى در عمل كردن به حق
در عمل به حق بی باک بود، مالحظه نميکرد؛ در عمل به عدل بی باک بود، مالحظه نميکرد؛ 
رودربایستی در زندگی اميرالمؤمنين نبود. همان آدمی که به مالک اشتر ميگوید بگذار این 
امتناع کننده از بيعت برود، در موارد دیگری سخت گيری ميکند، دّقت ميکند، اصرار ميکند.

ببينيد، این هم بخش سّوم از صفات اميرالمؤمنين که صفات حکومتی است؛ غير از صفات 
شخصی، غير از آن جنبه های معنوی و الهی غيرقابل فهم برای ما، غيرقابل توصيف برای 
زبانهای قاصر و ناقص ما. این شخصّيت اميرالمؤمنين است؛ یعنی شخصّيت جامعی که 
واقعاً »تو بزرگی و در آئينه ی کوچک ننمایی«.)۱۲( ما نميتوانيم با این چشمهای ضعيف و 
ناتوان، با این دید ناقص، با این دلهای پوشيده ی از اوهام، آن شخصّيت عظيم را ببينيم؛ اّما 
خب، یک چيزی از آن بزرگوار، یک توصيفی از آن بزرگوار ميدانيم و ميگویيم؛ این انسان 
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در غدیر معّين شد.

  وظيفه ى ما در حركت به سمت قّله هاى صفات اميرالمؤمنين
خب، ما حاال چه کار کنيم؟ ما که معلوم است مثل اميرالمؤمنين نميتوانيم زندگی کنيم، 
َُّکم ال تَقِدروَن  نميتوانيم عمل کنيم، نميتوانيم باشيم؛ خود آن بزرگوار هم فرمود: ااَل َو اِن
َعلی ذلِک؛)۱۳( حضرت به حّکام و ُوالت)۱۴( و استاندارهای خودش فرمود این جور که 
من دارم عمل ميکنم، شماها قادر نيستيد این جوری عمل کنيد. ما بایستی این قلّه را نگاه 
کنيم. بارها ما عرض کرده ایم: این قلّه است. به شما ميگویند آقا! آن قلّه هدف است، به 
سمت آن قلّه حرکت کنيد. وظيفه ی ما این است، به سمت قلّه حرکت کنيم. همين صفات 
اميرالمؤمنين را ]در نظر[ بگيرید، به قدر وسعمان، به قدر توانمان در این جهت حرکت کنيم؛ 
در جهت عکس حرکت نکنيم. جامعه ی ما در جهت زهد اميرالمؤمنين حرکت کند؛ نه 
اینکه مثل اميرالمؤمنين زهد بَورزد -که نه ميتوانيم و نه از ما آن را ميخواهند- اّما در آن 
جهت حرکت کنيم؛ یعنی از اسراف، زیاده روی، چشم وهم چشمی دور بشویم؛ این جوری 

ميشویم شيعه ی اميرالمؤمنين.
عمل ما کسانی را مؤمن به ما ميکند. فرمود: کونوا لَنا َزیناً َو ال تَکونوا َعلَينا َشيناً؛)۱۵( فرمود 
زینت ما باشيد. زینت ما بودن یعنی چه؟ یعنی جوری عمل کنيد که وقتی کسی نگاه کرد 
بگوید: به به! شيعيان اميرالمؤمنين چقدر خوبند! آن که رشوه ميطلبد، این زینت نيست، 
عيب است؛ آن که از بيت المال زیادی ميخواهد و زیادی ميگيرد، این عيب برای شيعه است؛ 
آن که بر بدی ها چشم ميبندد و برای هدایت جامعه به سوی تقوا هيچ احساس مسئولّيتی 
نميکند، این عيب است برای نظام اسالمی و جامعه ی اسالمی؛ آن کسی که در زندگی 

شخصی خود اهل اسراف است، این عيب است.
ما متأّسفانه گرفتار شده ایم؛ گرفتار اسراف شده ایم، گرفتار زیاده روی شده ایم. ما سالها 
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است دراین باره مدام نصيحت ميکنيم خودمان را، مردم را، دیگران را؛ مدام ميگویيم، تکرار 
ميکنيم؛ خب باید جلو برویم، اسراف را در جامعه کم کنيم. مردهای ما، زنهای ما، جوانهای 
ما، پيرهای ما، اسراف را -اسراف در لباس، اسراف در خوراک، اسراف در تجّمالت زندگی، 
اسراف در زینتها و آویزه های گوناگون- ]کنار بگذارند[. یا چشم وهم چشمی که در این 
عروسی، در این مهمانی، این خانم این جوری پوشيده، این جوری زینت آویخته به خودش، 
از این نشانه ی آرایش و مانند اینها استفاده کرده، من نباید عقب بمانم، اینها همان خطاها 
و خطرهای بسيار بزرگ است. همينها است که زندگی را خراب ميکند، همينها است که 
در جامعه بی عدالتی به وجود می آورد، و در نهایت همينها است که اقتصاد را نابود ميکند. 
بخش مهمی از نابودِی اقتصاد به این چيزها برميگردد. اگر یک جامعه ای بخواهد از لحاظ 
استحکام درونِی اقتصاد خود به نقطه ای برسد که آسيب پذیر نباشد، یکی از کارهای واجبی 
که باید انجام بدهد، این است که اسراف و زیاده روی و زیاد مصرف کردن و مانند اینها را 
کنار بگذارد. البّته مصادیق زیادی دارد، بنده هم زیاد در این زمينه ها صحبت کرده ام و دیگر 
نميخواهم همان حرفها را تکرار کنم. در زمينه ی آب، در زمينه ی نان، در زمينه ی غذا، در 
زمينه ی انواع و اقسام مصارِف ما، اسراف و زیاده روی و بی مورد مصرف کردن و بد مصرف 

کردن و مانند اینها زیاد داریم؛ اینها را باید مراقبت کنيم.
خيلی از این کارها کار دولت نيست، کار شخص ماها است؛ خودمان، در داخل خانواده ی 

خودمان، در داخل زندگی خودمان. این پيروی از اميرالمؤمنين است.
کيَن بِِوالیَِة اَميِرالُمؤِمنيَن َو اَوالِدِه  ]وقتی ميگویيم [ »اَلَحمُد هللِ ِ الَّذی َجَعلَنا ِمَن الُمَتَمِسّ
الَمعصومين«،)۱۶( این تمّسک به والیت چه جوری است؟ بله، یک بخشی از این تمّسک 
به والیت، قلبی است یعنی شما قبول دارید والیت را؛ خيلی هم خوب است، خيلی هم الزم 
است، بالشک مؤثّر هم هست اّما همه ی تمّسک، این نيست؛ تمّسک این است که ما نگاه 
کنيم و این صفاتی که برای ما قابل دنبال گيری است -آن ایثار و آن معنویّت و آن معرفت و 
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آن خداشناسی و آن عبادت و آن ناله ها و آن توّجه به خدا و مانند اینها که از ماها برنمی آید 
و در این زمينه ها که ما خيلی خيلی خيلی عقبيم- در زمينه ی صفات بشری، در زمينه ی 
صفات مربوط به اداره ی جامعه و حکومت و غيره، و اینها از ما برمی آید، ]البّته[ در حّد آن 
بزرگوار و کمتر از او نميرسيم اّما ميتوانيم در این جهت حرکت بکنيم؛ این کارها را باید 

بکنيم؛ آن وقت این شد تمّسک به والیت اميرالمؤمنين.

  وظيفه ى مسئولين و آحاد مردم، ايستادگى در مقابل هجمه ى اقتصادى 
دشمن با اقتصاد مقاومتى

باالخره حرف زیاد است. برادران عزیز، خواهران عزیز، توّجه بکنيد! ببينيد راجع به دشمن 
و دشمن شناسی و ایستادگی در مقابل دشمن و مانند اینها ما خيلی حرف ميزنيم، خيلی 
هم ميگویيم، راست هم ميگویيم؛ یعنی همين شعارهایی که شماها و دوستان ميدهيد و 
بزرگان، مسئولين ميگویند ما در مقابل دشمن ]می ایستيم [، راست است، درست است؛ 
ما هم ميدانيم دشمن هست اّما توّجه بکنيد دشمن گاهی استفاده ميکند از ضعفهای ما 
بدون اینکه او زحمتی کشيده باشد. ما خودمان را بایستی درست کنيم، اصالح کنيم که از 
ضعفهای ما دشمن استفاده نکند. امروز چشم دوخته اند دشمنان ما به نيازها و کمبودها و 
اختاللهای اقتصادی داخل کشور. اینکه ما مرتّب راجع به مسئله ی اقتصاد، اقتصاد مقاومتی 
و مانند اینها در این چند سال مرتّب اّول سال، وسط سال، آخر سال ميگویيم، تکرار ميکنيم، 
به خاطر این است که دشمن به این نقطه ی خاص توّجه کرده است. ]ميخواهند[ اقتصاد 
کشور را خراب کنند، وضع مردم بد باشد، جيب مردم خالی بشود، امکانات مردم کم بشود، 
پول مردم بی ارزش بشود، قدرت خریدشان کم بشود تا ناراضی بشوند؛ هدف، این است. 
مردم را از اسالم و از نظام اسالمی ناراضی کنند؛ این، هدف دشمن است. لذا روی اقتصاد 
تکيه ميکنند برای اینکه وضع مردم خراب بشود تا به خاطر خرابی وضع، از اسالم و از نظام 
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اسالمی منصرف بشوند. خب این وظيفه ی کيست که در مقابل این وضعّيت ایستادگی 
کند؟ وظيفه ی همه؛ وظيفه ی دولت هست، وظيفه ی مجلس هست، وظيفه ی مسئولين 

گوناگون هست، وظيفه ی آحاد مردم هم هست. همه وظيفه داریم، باید انجام بدهيم.

  مثبت بودن حركت عمومى كشور و وجود انگيزه ها، نجات دهنده ى 
كشور

البّته حرکت عمومی کشور خوشبختانه حرکت خوبی است. بنده زیاد می شناسم، به 
من خيلی مراجعه ميشود؛ نامه مينویسند، مراجعه ميکنند، پيغام ميدهند، کارها را ارائه 
ميدهند و بنده هم حوصله ميکنم و خيلی از اینها را ميبينم. جوانهایی که امروز در این 
کشور برای احياء اسالم، برای اقامه ی دین با جد مشغول کارند، بحمداهلل روزبه روز دارند 
زیاد ميشوند. اینها همانهایی هستند که به فضل الهی، به حول وقّوه ی الهی، هر دشمنی از 
جمله آمریکا و صهيونيست را به زانو خواهند فکند. اینکه بنده مکّرر در صحبتهای مختلف 
ميگویم و مدام تکرار ميکنم که من به آینده خوشبينم، به خاطر مشاهده ی این واقعّيتها 
است. ما خيلی از واقعّيتهای خوب داریم که اینها ميتواند ما را جلو ببرد؛ پيش ران حرکت 
عمومی جامعه باشد؛ جوانهای خوب، جوانهای مؤمن، جوانهای آماده، آنهایی که برای حضور 
در ميدانهای مجاهدت و دفاع از کشور و دفاع از دین، اشک ميریزند که اجازه بدهند اینها 
بروند دفاع کنند؛ بحث دو نفر و ده نفر و صد نفر نيست؛ بسيارند. این همان انگيزه ای است 
که کشور را نجات خواهد داد؛ این را باید تقویت کرد.)۱۷( خب، شما که ميخواهيد فدا کنيد، 
چرا فدای اسالم نکنيد؟ ]چرا[ فدای رهبر، رهبر مگر کيست؟ فدای اسالم، فدای این راه، 

فدای اهداف ]بکنيد[.)۱۸(
والّسالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته        

۱( سوره ی مائده، بخشی از آیه ی ۳؛ »... او از کسانی که کافر شده اند، از ]کارشکنی در[ دین شما نوميد 
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گردیده اند. پس، از ایشان مترسيد و از من بترسيد. امروز دین شما را کامل و نعمت خود را به شما تمام 
گردانيدم، و اسالم را برای شما ]به عنوان [ آیينی برگزیدم...«

۲( سوره ی مائده، بخشی از آیه ی ۶۷؛ »ای پيامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده، ابالغ 
کن و اگر نکنی پيامش را نرسانده ای...«

۳( کافی، ج ۴، ص ۴۶۶ )با اندکی تفاوت(
۴( سوره ی بقره، بخشی از آیه ی ۱۲۴

۵(نویسنده ی لبنانی کتاب االمام علی صوت العدالة االنسانّيه 
۱۳۷۵/۲/۳۱)۶

۷(یکی از فرماندهان لشکر معاویه که مّدتی حاکم بصره بود.
۸(نهج البالغه، خطبه ی ۲۷

۹(خلخال، از زینتهای زنان که به پا می بستند
۱۰(مال دنيا، چيزهای آراسته و زیبا

۱۱( فرا ميخواند
۱۲( سعدی. دیوان اشعار؛ »پرده بردار که بيگانه خود این روی نبيند / تو بزرگی و در آیينه ی کوچک 

ننمایی«
۱۳(نهج البالغه، نامه ی ۴۵

۱۴( والی ها
۱۵(امالی صدوق، ص ۴۰۰

۱۶(اقبال االعمال، ج ۱، باب پنجم، ص ۴۶۴ )با کمی تفاوت(
۱۷(شعار حّضار: »رهبر اگر فرمان دهد/ جان را فدایش ميکنم«

۱۸(سر دادن شعارهای مختلف از سوی حّضار
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