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»معرفتهاتلان را بلاال ببريلد. عزيزان من! سلقف معرفلت خودتان را، سلايتهاى سیاسلى 
و اوراق روزنامه هلا و پرسله زدن در سلايتهاى گوناگلون قرار ندهید؛ سلقف معرفت شلما 
اينهلا نیسلت... سلطح معرفت دينلى باال بلرود؛ ايلن يكلى از كارهاسلت كه حتملًا الزم 

اسلت. به نظلر ملن آن كارى كه مهم اسلت انجلام بگیلرد، مطالعات اسلامى اسلت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقاب اسامى 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بُـروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاِص 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاِت مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.
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 امیرالمؤمنین)علیه السام( مصداق كامل از خودگذشتگى در راه خدا *

امیرالمومنین )علیه السام( بلندترين قله بشريت
امروز روز بیسـت ویکم ماه رمضـان و روز شـهادت امیرالمؤمنین علی ابـن ابیطالب علیه الّصاةوالّسـام اسـت. جا دارد 
اگر مؤمنیـن نمازگـزار، بخشـی از وقـت امـروز خطبه هـا را به یـاد آن حضـرت و حرکت به سـمت آشـنایی بیشـتر و 

معرفت روشـن تری از ایـن چهـره ی تابناك و ایـن خورشـید فـروزان تاریخ بشـر بگذارنند.
البتـه زندگـی امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام کـه مجسـم کننده ی نمـای بیرونـی شـخصیت علی ا بـن  ابیطالب 
اسـت، آن قدر پرحادثـه و پرماجرا اسـت کـه در وقـت کم و جمـات کوتاه بـه هیچ وجـه نمی شـود اندکی از بسـیار را 
هم به درسـتی روشـن کرد. شـخصیت امیرالمؤمنین و فضائل مـوالی متقیان هـم آن قـدر واال و رفیع و افق هـای دوِر 
از ذهن انسـان های معمولی و بشـر ناقص مثل ماسـت که حقیقتـاً جز با توجـه و اسـتمداد از روح بـزرگ و مطّهر خود 
آن حضـرت نمی شـود َشـَبهی حتـی از آن شـخصیت عظیم را مشـاهده کـرد. امـا با ایـن حال، ایـن بلندتریـن قله ی 

بشـریت اسـت، نمی شـود به آن توجه نکـرد و به سـمت آن حرکـت نکرد.

فضیلت على بن ابى طالب )علیه السام( از زبان دشمن
خوشـبختانه فضائل و مناقب آن حضرت مثـل دریای عظیمی اسـت که از هـر طرف که وارد بشـویم و هر رشـته ای از 
رشـته های َمحامد بشـری را مطـرح بکنیم، فیـض عظیمـی را خواهیم بـرد. یکـی از جوان هـای آل زبیر -کـه آل زبیر 
معـروف بودند بـه دشـمنی بـا امیرالمؤمنین- عبـدالَلّ  بـن  زبیـر، حتـی در جنگ جمـل هم به عنـوان یـک چهره ای 
معرفی شـد که پـدرش زبیـر را وادار می کرد بـه ادامه ی جنـگ بـا امیرالمؤمنین. بعدهـا هم خانـدان زبیر غالبـاً -مگر 

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه)خطبه اول(  1368/02/08
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بعضـی از آنهـا- نسـبت بـه امیرالمؤمنیـن بـا چشـم خصومـت و بغـض و حسـادت نـگاه می کردنـد. در این خانـواده 
یک جوانـی که پسـر عبدالَلّ بـن  عـروة بـن  زبیـر اسـت، از روی جوانی یـک روز در حضـور پدر خـود مشـغول مذّمت 
امیرالمؤمنین شـد. پـدر با این  کـه خودش هم نسـبت بـه امیرالمؤمنیـن ارادتی یـا بگوییم محبتـی نداشـت، اما دید 
این جـوان خـام و ناپختـه ی خـودش را خوب اسـت قـدری آگاه کنـد؛ در محیط خلـوت خانه بـه طور خصوصـی. آن 
روزها کسـی جرأت نمی کرد در َعلَـن نامـی از امیرالمؤمنین به نیکی ببرد. به پسـرش گفت: پسـرجان، یـک چیزی را 
من به تـو بگویم و او این اسـت که هیـچ چیزی را پیـدا نمی کنی که دین سـاخته باشـد، به وجـود آورده باشـد و دنیا و 
دسـت دنیاطلبان بتوانـد آن را ویران کنـد. ممکن نیسـت. بِنایی که دین می سـازد، این بنایی نیسـت که به وسـیله ی 
دنیاطلبان قابـل ویـران شـدن باشـد. »َو الَلّ مـا بَنـا النـاُس شـیئاً إالّ َهّدَمـُه الّدیـُن«)2( امـا به عکس؛ هـر چیزی که 
دسـت دنیاطلبان آن را به وجـود بیاورد، بی گمـان دین در مقـام برخورد و اصطـکاك با او اگر قـرار بگیـرد، آن را از بین 
خواهد برد. اما عکسـش این جور نیسـت. اگر دیـن چیزی را سـاخت، دنیاطلب هـا نمی تواننـد آن را از بیـن ببرند. بعد 
وارد اصـل مطلب شـد. گفتـش که تـو نـگاه کـن، ببیـن ایـن بنی مـروان -آن سلسـله ای از بنی امّیـه کـه آن روزها بر 
جامعه ی اسـام حکومـت می کردند- گفـت ببین ایـن بنی مـروان چطـور بـر روی منبرهـا و در همه ی اقطـار دنیای 
تحت نفوذ خودشـان نسـبت بـه امیرالمؤمنین، نسـبت بـه علی بن ابیطالـب، او گفـت، عیب جویی می کننـد و عیوب 
او را آشـکار می کننـد، ظاهر می کننـد، هر چه بـه دهنشـان می آید دربـاره ی علـی می گویند. امـا هر چه آنها بیشـتر 
می گوینـد، امیرالمؤمنین چهـره اش منّورتـر و در بین مـردم محبوب تـر می شـود. »ألَْم تَـَر إلَی َعلـیٍّ َکْیَف تُظِهـُر بَُنو 

ـماءِ«)2( َمْروان ِمْن َعْیِبـِه َو َذّمـِه َو الَلّ لََکأنّما یأُخـُذوَن بِناِصَیِتـِه َرْفعاً إلَی السَّ
اینی کـه بنی مـروان عیب علـی را می گوینـد، مثـل این که خـدای متعال اثـر عکـس می دهد. گویـی که علـی را بلند 
می کننـد و به آسـمان می برنـد و در کرسـی آسـمان علـی را قـرار می دهنـد از رفعت و شـأن. هـر چه بیشـتر عیبش 
را می گوینـد، باالتـر مـی رود. امـا ُمرده هـا و شـخصیت های خودشـان را بنی مـروان با نـام نیک، بـا تشـکیل محافل و 
مجالـس مـدح و ثنا بـزرگ می کننـد؛ هر چـه بیشـتر از گذشـتگان خودشـان و مـرد گان خودشـان می گوینـد، مثل 
این که یک الشـه ی مرده ای، یک جیفـه ای را هی بیشـتر باد می کنند. تََعُفّنشـان بیشـتر دنیـا را می گیـرد. »َو ما تَری 

ما یَْنِدبُوَن بِـه َمْوتاُهم ِمـن الَتأبیـِن َو الَْمدیـِح َو اللِ لَکأنَّما یَکِشـفوَن بِه َعـن الِْجَیِف«)3(

كتمان فضائل امام علي )علیه السام( از روي ترس و بغض
این چیزی اسـت که دشـمن امیرالمؤمنیـن، آن خانـواده ای که بنـای بر بغض و حسـادت بـه امیرالمؤمنین داشـتند 
این جـور می گفتنـد. یـک جملـه ای معـروف اسـت از خلیل بن احمـد نحـوِی معـروف کـه او می گویـد کـه دوسـتان 
امیرالمؤمنیـن در طـول مدتـی برابر چنـد قـرن از ترسشـان مدایـح امیرالمؤمنیـن را نگفتنـد و مکتوم نگه داشـتند 
مـدح امیرالمؤمنیـن را و فضائـل او را. و دشـمنان امیرالمؤمنیـن در طـول چند قـرن مدایـح امیرالمؤمنیـن را مکتوم 
نگـه داشـتند از روی بغـض و عداوتشـان. َفَظهـَر مابَیـَن َهَذیـِن مـا َمـَأَ الخافَِقْیـَن. دو تـا کتمـان نسـبت بـه مدایـح 
امیرالمؤمنیـن؛ یکـی از روی ترس یکـی از روی بغـض، اما میان ایـن دو کتمـان آن قـدر از فضائـل امیرالمؤمنین بروز 
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کرد کـه سرتاسـر عالـم را و میـان مشـرق و مغـرب را گرفت.

امیرالمومنین )علیه السام( اقیانوس بیكران فضائل
این فضائـل علی بن ابیطالب اسـت. یـک اقیانـوس بیکرانی اسـت که از هـر طـرف وارد بشـویم، از معنویـات، از خصال 
روحی، از توجهـات الهـی و معنـوی، از آن خصلت هایی که جـز بندگان شایسـته و صالح از آنهـا برخوردار نیسـتند، از 
روش اجتماعـی، از خصلت هـای خانوادگـی، از برخورد بـا ضعفـا، از اداره ی امور کشـور، از هـر طـرف امیرالمؤمنین را 
مـورد ماحظه قـرار بدهیم، شـگفتی ها می بینیـم؛ چیزهایی که چشـم انسـان را خیـره می کنـد و هر چه هم انسـان 
بیشـتر می بیند، زمـان بیشـتر می گذرد، نسـبت بـه شـخصیت واالی ایـن عظیم بشـریت »عظیـم الُعَظمـاء« بزرگ 

بزرگان، انسـان بیشـتر خاضع می شـود.

نزول آيه اى در شأن امیرالمومنین )علیه السام(
من فقـط یـک بخشـی از شـخصیت امیرالمؤمنیـن را امـروز می خواهـم این جـا مطـرح کنـم و او مضمون ایـن آیه ی 
«)1( در شـأن امیرالمؤمنین  شـریفه اسـت. چون این آیه ی شـریفه  »َو ِمن الّناِس َمن یَشـری نَفَسـُه ابِتغاَء َمرضاِت الَلّ
نـازل شـده و تأویـل ایـن آیـه علـی  بـن  ابیطالـب علیه الّصاةوالّسـام اسـت. آیـه می گویـد: در میـان مردم کسـانی 
هسـتند که جان خودشـان را، وجود خودشـان، یعنی عزیزترین سـرمایه ای کـه هر انسـانی دارد، این سـرمایه ی عزیز 
انحصـاری غیر قابـل جبران کـه اگـر ایـن را دادی، دیگـر به جـای این چیـزی نمی آیـد. بعضی هـا همین سـرمایه را، 
همین موجـودی را یکجـا می دهند برای این کـه خوشـنودی خداوند را به دسـت بیاورند؛ فقـط همین. »َو ِمـن الّناِس 
«.)1( هیچ هدف  َمن یَشـری«)1( می فروشـد، می دهـد »نفسـُه« جـان خـود را، وجـود خـود را »ابتغـاَء َمرضـاِت الَلّ
دیگـری، هیچ مقصـود دنیوی ای، هیـچ گرایـش و انگیـزه ی خودخواهانـه ای، در بین نیسـت؛ فقط و فقط بـرای جلب 
رضایت خـدا. اما خـدا هم در مقابـل این چنیـن ایثار و گذشـت، یقینـاً بـدون عکس العمل شایسـته نمی مانـد؛ »َو الَلّ 

َرئوٌف بِالِعبـاِد«)1(. خـدا به بنـدگان خودش رأفـت دارد.
ایـن مصـداق کاملـش امیرالمؤمنیـن علی بن ابیطالب علیه الّسـام اسـت . من ایـن بُعـد را بیـان می کنم. شـما تاریخ 
زندگـی امیرالمؤمنیـن را نگاه کنیـد، از کودکـی، از آن وقتی که در 9 سـالگی یا سـیزده سـالگی به نبوت رسـول اکرم 
ایمـان آورد و آگاهانـه و هوشـیارانه حقیقت را شـناخت و بـه آن تمسـک جسـت، از آن لحظه تـا آن لحظـه ای که در 
محـراب عبـادت مثـل سـحرگاه روز نوزدهم مـاه رمضانـی، جـان خـودش را در راه خـدا داد و خشـنود و خوشـحال و 
سرشـار از شـوق به لقاء پـروردگار رسـید. در طـول این پنجاه سـال تقریبـاً -یـا پنجاه  و دو سـه سـال از ده سـالگی تا 
شصت وسـه سـالگی- شـما ببینید یک خط مسـتمری وجـود دارد در شـرح حـال زندگـی امیرالمؤمنیـن و آن خط 
ایثار و ازخودگذشـتگی اسـت. در تمـام قضایایی کـه در طول ایـن تاریخ پنجاه سـاله بر امیرالمؤمنین گذشـته، شـما 

نشـانه ی ایثـار را مشـاهده می کنیـد از اول تا آخـر. حقیقتـاً درس اسـت این بـرای ما.
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كافى نبودن شناخت فضیلت و محبت على بن ابیطالب )علیه السام(
و مـا -من و شـما- که علی گـو و علی جـو و معـروف در جهان بـه محبـت علی بن ابیطالب هسـتیم، بایـد درس بگیریم 
از امیرالمؤمنیـن. ِصـرف محبـت علی کافی نیسـت، ِصـرف شـناختن فضیلت علـی کافی نیسـت. بودند کسـانی که 
در دلشـان بـه فضیلـت علی بن ابیطالـب اعتـراف داشـتند؛ شـاید از ماهـا هـم کـه هزاروچهارصد سـال فاصلـه داریم 
بـا آن روزگار بیشـتر. همان هـا یـا بعضی شـان در دل علـی را بـه عنـوان یـک انسـان معصـوم و پاکیـزه دوسـت هـم 
می داشـتند، اما رفتارشـان رفتار دیگـری بود، چون همیـن خصوصیت را نداشـتند؛ همین ایثـار را، همیـن رها کردن 
منیـت را، همین کارنکـردن برای خـود را. هنـوز در حصـار خود گرفتـار بودند و علـی امتیـازش این بود کـه در حصار 
خود گرفتـار نبـود. »مـن« بـرای او هیچ مطـرح نبـود. آن چـه بـرای او مطـرح بـود، وظیفه بـود و هـدف بـود و جهاد 

فی سـبیل الَلّ بـود و خـدا بود.

اولین از خودگذشتگي امیرالمومنین )علیه السام(
اولی که امیرالمؤمنیـن در اوان کودکـی به پیغمبر ایمـان آورد، مورد ایذاء و تمسـخر همه در شـهر مکه قرار داشـتند. 
یک شـهری را شـما فرض کنید، مردمـی که به طـور طبیعی هـم اهل توسـل به خشـونتند، مـردم متمـدِن بانزاکِت 
آهسـته برو آهسـته بیایی کـه نبودنـد. یـک مـردم خشـن، اهـل برخـورد اهـل اصطـکاك، سـر کوچک تریـن چیزی 
دعـوا بکننـد، به شـدت متعصب نسـبت بـه همـان عقائـد باطل، تـوی یک چنیـن جامعـه ی این جـوری، یـک پیامی 
از سـوی یـک انسـان بزرگی مطرح شـده کـه همه چیـز ایـن جامعـه را می بـرد زیـر سـؤال؛ عقایدشـان را، آدابشـان 
را، سنت هاشـان را. خـب طبیعی اسـت که همـه بـا او مخالفـت می کننـد و قشـرهای مختلف بـا او مخالفـت کردند. 
توده هـای مردم هـم بـا پیغمبـر مخالفـت کردنـد. از یک انسـان این جـوری و یـک پیـام این جـوری با همـه ی وجود 
دفاع کـردن و بـه آن پیوسـتن، ایـن از خودگذشـتگی می خواهـد. ایـن اولیـن قـدم از خودگذشـتگی امیرالمؤمنین 

اسـت.

واقعه ى لیلة المبیت
سـیزده سـال در کنار پیغمبر در سـخت ترین مواقف، علی ابن ابیطالب علیه الّصاة والّسـام ایسـتاد. بعـد آن وقتی که 
سـیزده سـال رنج داشـت به پایان می رسـید، درسـت اسـت که هجرت رسـول اکـرم هجـرت از روی اجبـار و ناچاری 
و زیـر فشـار قریـش و مـردم مکه بـود، امـا آینـده ی روشـنی داشـت. همـه می دانسـتند کـه ایـن هجـرت مقدمه ی 
کامیابی هاسـت، مقدمـه ی پیروزی هاسـت. درسـت در آن جایـی کـه یـک نهضـت از دوران محنـت دارد وارد دوران 
راحتی و عـزت می خواهد بشـود، در همان لحظـه که همه معمـوالً تاش می کننـد زودتر خودشـان را برسـانند -اگر 
بتوانند- از مناصب اجتماعی چیـزی را بگیرند، جایگاهـی پیدا بکنند، در همیـن لحظه امیرالمؤمنین آماده شـد تا در 
جای پیغمبـر، در بسـتر پیغمبر، در شـبی ظلمانـی و تاریک بخوابد تـا پیغمبر بتوانـد از این خانـه و از این شـهر خارج 
بشـود. توی آن شـب، کشـته شـدن آن کسـی که در این بسـتر می خوابـد، تقریباً قطعی و مسـلّم بـود. این جـور نبود 
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که حاال چـون من و شـما قضیـه را می دانیـم، می دانیـم کـه امیرالمؤمنیـن در آن حادثه به شـهادت نرسـید، بگوییم 
که آن جا همـه می دانسـتند. نه خیر. مسـأله این اسـت کـه در یک شـب ظلمانـی در یک نقطـه ی معینی یک کسـی 
بنا اسـت کشـته بشـود، قطعی اسـت. می گویند آقا، این آقا بـرای این کـه بتوانـد از این جا خارج بشـود، باید کسـی در 
آن  جـا به جای او باشـد تـا جاسـوس ها که نـگاه می کنند، احسـاس کننـد کسـی در آن جا هسـت. کی حاضر اسـت؟ 
ایـن ایثـار امیرالمؤمنین خـود یک حادثـه ی فوق العـاده مهم اسـت، اما زمـان این ایثـار هم بـر اهمیـت آن می افزاید. 
زمان کـی اسـت؟ آن وقتی کـه بنا اسـت ایـن دوران محنـت به سـر بیاید. بنـا اسـت بروند حکومـت تشـکیل بدهند، 
راحت باشـند. مردم مدینـه -یثـرب- ایمـان آورده انـد، منتظـر پیغمبرند، همـه ایـن را می داننـد. در ایـن لحظه این 
ایثـار را امیرالمؤمنیـن می کنـد. هیـچ انگیـزه ی شـخصی بایـد در یک انسـانی وجود نداشـته باشـد تـا اقـدام به یک 

 چنین حرکـت بزرگـی بکند.

امیرالمؤمنین )علیه السام( فدايى ترين فرد نسبت به پیامبر)صلى اهلل علیه وآله(
بعـد وارد می شـوند بـه مدینـه. جنگ هـا و مبـارزات شـبانه روزی حکومـت تازه پـا و جـوان پیغمبر شـروع می شـود، 
دائمـاً جنگ می شـود. این خاصیـت آن چنـان حکومتی اسـت؛ دائماً برخـورد. از قبـل از جنگ بـدر برخوردها شـروع 
شـد تا آخر دوران زندگـی پیغمبـر. در این ده سـال، در طـول این ده سـال، چنـد ده جنگ و برخـورد پیغمبـر اکرم با 
کفار و انواع و اقسـام کفار و شـعب کفار داشـت. در تمـام ایـن دوران هـا امیرالمؤمنین به عنوان پیشـقراول، بـه عنوان 
فدایی تریـن کس و پیشـمرگ پیغمبـر -آن چنانـی کـه خـود امیرالمؤمنین بیـان می کنـد و تاریخ هـم این را نشـان 
می دهد- در تمـام ایـن مراحـل و صحنه های خطرنـاك حضـور داشـته. »َو لََقد واَسـیُتُه بَِنفسـی فِـی الَمواِطـَن الّتی 
تَنُکـُص فیها األبطـاُل و تََتناَفـُر فیها األقـدام«)4( آن  جاهایی مـن در کنار پیغمبـر ماندم و جانم را سـپر بـای او کردم 

کـه قهرمانـان و شـیرمردان در آن جـا پایشـان می لرزیـد و مجبور به عقب نشـینی می شـدند.

امیرالمومنین )علیه السام(، حاضِر خطوط مقدم
در شـدیدترین مراحـل امیرالمؤمنین ایسـتاد. هیچ برایش مطـرح نبود کـه این جا خطر اسـت، بعضی ها با خودشـان 
فکر می کنند کـه ما خوب اسـت جان خودمـان را حفـظ کنیم تا بعـداً برای اسـام مفید واقـع بشـویم. امیرالمؤمنین 
هرگز خودش را بـا این گونـه معاذیر فریب نـداد و نفـس واالی امیرالمؤمنیـن فریب بخور نبـود. در تمـام مراحل خطر 

در خطوط مقـدم امیرالمؤمنیـن حاضر بود.

سخت ترين دوران زندگي امیرالمومنین )علیه السام(
بعـد از آنـی  کـه دوران پیغمبر به سـرآمد و رسـول اکـرم رحلـت کردند، بـه نظر مـن سـخت ترین دوران هـای زندگی 
امیرالمؤمنین در این سـی سـال بعـد، بعـد از رحلـت پیغمبر شـروع شـد. سـخت ترین دوران هـای امیرالمؤمنین آن 
روزها بـود. آن روزی که پیغمبر عزیـز و بزرگوار بـود و می رفتند در سـایه ی او مجاهـدت می کردند، مبـارزه می کردند 
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که روزهای شـیرینی بـود. روزهـای خوبی بـود. روزهای تلـخ، روزهای بعـد از رحلت پیغمبر اسـت که روزهایی اسـت 
که گاه گاه قطعـات فتنه، افـق دیدها را آن چنـان ُمظلَم می کـرد که قدم از قـدم نمی توانسـتند بردارند آن کسـانی که 

می خواسـتند درسـت قـدم بردارند.

بزرگترين امتحانات ايثار بعد از پیامبر )صلى اهلل علیه وآله(
در یک چنیـن شـرایطی امیرالمؤمنیـن بزرگ تریـن امتحان هـای ایثـار را داد. اوالً در هنـگام رحلـت پیغمبـر، 
امیرالمؤمنیـن مشـغول انجـام وظیفه شـد. نـه این که نمی دانسـت یـک اجتماعی وجـود دارد یـا ممکن اسـت وجود 
داشـته باشـد که سرنوشـت قـدرت و حکومـت را در دنیای اسـام، آن اجتمـاع تعییـن خواهد کرد. مسـأله ایـن نبود 
برای امیرالمؤمنین. مسـأله این اسـت کـه بـرای او آن چه مطرح نیسـت، خود اسـت. بعـد از آنی  که مسـأله ی خافت 
اسـتقرار پیدا کرد و مردم بـا ابی بکر بیعـت کردند و همه چیـز تمام شـد، امیرالمؤمنین کنـاره گرفت. هیـچ جمله ای، 
کلمه ای، بیانی کـه حاکی باشـد از معارضـه ی امیرالمؤمنین با دسـتگاه حکومت، دیگر از او شـنیده نشـد. آن روزهای 
اول چـرا؛ تاش می کـرد شـاید بتواند آن چیـزی را که بـه عقیـده ی او حق اسـت و بایـد انجام بگیـرد، او را به کرسـی 
بنشـاند. بعد که دید نـه، مردم بیعـت کردند، قضیه تمام شـد و ابی بکر شـد خلیفه ی مسـلمین، این جـا امیرالمؤمنین 
به عنـوان یک انسـانی که ولـو معتـرض اسـت، هیچ گونـه از قَِبـل او برای ایـن دسـتگاه ضـرری و خطـری و تهدیدی 

وجود نـدارد، شـناخته می شـود در تاریخ اسـام.
امیرالمؤمنیـن در ایـن دوران، کـه خیلی هـم نبود، مـدت کوتاهـی ایـن دوران طول کشـید، شـاید چند ماهـی، من 
دقیقاً االن یادم نیسـت، فرمـود: »لََقـد َعلِمُتم أنّـی أَحّق الّنـاِس بِها ِمن َغیـری«)5( گفـت: می دانید که مـن از همه ی 
مردم بـه خافت شایسـته ترم. ایـن را خود شـماها هم می دانید. راسـت هـم می گفـت امیرالمؤمنین، می دانسـتند. و 
. من دسـت روی دسـت خواهم گذاشـت و تسـلیم خواهم شد  ، سـوگند به خدا؛ ألَْسـِلَمنَّ یا ألَُسـّلَمنَّ یا ألُْسـِلِمنَّ والَلّ
»ما َسـلَِمْت أمـوُر الُمسـلِمیَن« تا وقتـی که احسـاس می کنم که امـور مسـلمین باسـامت در جریان اسـت. تا وقتی 
می بینم کسـی مـورد ظلـم قـرار نمی گیـرد، »َو لَـم یَُکن فیهـا َجـوٌر االّ َعلَـیَّ خاّصـة«)6( تـا وقتی کـه به مـردم ظلم 
نمی شـود و در جامعـه ظلـم و جـوری وجود نـدارد، فقـط من مظلـوم واقـع شـدم در جامعـه، تـا این جور اسـت، من 

هیچ کاری بـه کار کسـی ندارم. هیـچ مزاحمتـی، هیـچ اعتراضی، نخواهـم کرد. نشسـت کنار.

فعالیت هاي اجتماعي حضرت در دوران خلیفه اول
بعد از مـدت کوتاهـی، شـاید چند ماهـی بیشـتر نگذشـته بود که شـروع شـد بـه ارتـداد گروه هـا. شـاید تحریکاتی 
هم بـود. بعضـی از قبائـل عرب احسـاس کردنـد که حـاال پیغمبر نیسـت، رهبر اسـام نیسـت، خـوب اسـت که یک 
ایرادی، اشـکالی درسـت کننـد و تعارضـی بکننـد و جنـگ و دعوایـی راه بیندازند و شـاید هـم منافقین تحریکشـان 
می کردنـد، درسـت نمی دانـم. باألخـره جریـان رّده پیـش آمـد؛ یعنـی ارتـداد عـده ای از مسـلمین. جنگ ها شـروع 
شـد. جنگ های رّده شـروع شـد. این جـا که وضـع این جـوری شـد، امیرالمؤمنیـن دید نـه، این جـا دیگر جـای کنار 
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نشسـتن هم نیسـت، باید وارد میدان شـد به دفـاع از حکومـت. در این جـا می فرماید: »َفأمَسـکُت یَـدی«)7( من بعد 
از آنـی کـه قضیه ی خافـت پیـش آمـد و أبی بکر خلیفه ی مسـلمین شـد، من دسـت کشـیدم کنـار، نشسـتم کنار. 
این حالـت کناره گزینی بـود، »َحّتـی َرأیُْت راِجعـَة الّناِس َقـْد َرَجَعـْت یُریُد َمْحـَو اإلْسـاِم«)7( دیدم نه خیـر، عده ای 
از مـردم دارنـد از اسـام برمی گردند، می خواهنـد اسـام را از بین ببرنـد. این جـا دیگر دیدم نخیـر؛ وارد میدان شـدم 
و امیرالمؤمنیـن وارد میـدان شـد به صـورت فعـال. در همـه ی قضایـای مهـم اجتماعـی امیرالمؤمنین بود. خـود آن 
حضرت از حضور خودش در دوران بیسـت وپنج سـاله ی خافت خلفای سـه گانه تعبیر می کنـد به وزارت. بعـد از آنی 
 که آمدنـد امیرالمؤمنیـن را بعد از قتـل عثمان بـه خافت انتخاب کننـد فرمود: مـن وزیر باشـم بهتر از این اسـت که 
امیر باشـم، همچنانی که در گذشـته بـودم. بگذاریـد وزیر باشـم. یعنی مقـام و موقعیت جایگاه بیسـت وپنج سـاله ی 
خـودش را جایـگاه وزارت می داند. یعنـی در امور دائمـاً در خدمت اهـداف و در موضـع کمک به مسـئولینی که بودند 
و خلفایی کـه در رأس امـور بودنـد. این هم یـک ایثار فوق العـاده بزرگـی بود که انسـان واقعـاً گیج می شـود وقتی که 

فکرش را می کند کـه چقـدر گذشـت در ایـن کار امیرالمؤمنین وجـود دارد.

امام علي )علیه السام( هلیچكاه به فكر قیام و كودتا نیفتاد
در تمام این بیسـت وپنج سـال بـه فکر قیـام و کودتـا و معارضـه و جمع کـردن یـک عـده ای و گرفتن قـدرت و قبضه 
کـردن حکومت نیفتـاد. ایـن چیزها بـه ذهـن انسـان ها می آیـد، امیرالمؤمنین جوانـی بود سی وسـه سـاله. آن وقتی 
که رسـول اکـرم از دنیـا رحلـت کردنـد، تقریباً حدود سـی سـال تا سی وسـه سـال عمـر آن حضـرت بـود، بعدها هم 
دوران های جوانی و قـدرت جسـمانی را می گذراند، دوران نشـاطش را می گذرانـد، وجهه در بین مـردم، محبوبیت در 
بین تـوده ی مردم و مغـز فعال، علم فـراوان، همـه ی جاذبه هایی کـه برای یک انسـان ممکن بود وجود داشـته باشـد، 
در امیرالمؤمنیـن به نحـو اعائی وجود داشـت. او اگر می خواسـت یـک کاری بکند، حتماً می توانسـت بکنـد. در تمام 
این بیسـت وپنج سـال به هیـچ وجه، جـز در خدمـت همـان هدف هـای عمومی و کلـی نظام اسـامی که در رأسـش 
هـم خلفایـی بودنـد، امیرالمؤمنین هیـچ حرکتی نکـرد و هیـچ چیـزی شـنید نشـد از آنهـا و ماجراهـای فوق العاده 

عظیمـی این جـا وجـود دارد که مـن نمی خواهم حـاال وارد شـرح مـوارد تاریخی بشـوم.

ايثار امیرالمومنین )علیه السام( در شوراي شش نفره
بعد در شـورای شـش نفره ی بعـد از در گذشـت خلیفـه ی دوم، امیرالمؤمنیـن را دعـوت کردند. قهـر نکرد وارد شـد. 
بگوید آقـا من بـا این هایـی کـه شـما می گوییـد هم ردیـف نیسـتم، طلحـه و زبیـر کجـا، عبدالّرحمن بن عـوف کجا، 
عثمـان کجـا، مـن کجـا، مـن نمی آیـم بـا این هـا. نه خیـر. شـش نفـر را بـه عنـوان شـورا گذاشـتند آن جـا کـه این 
شـش نفر بعـد از عمر، طبـق وصیـت عمـر، این شـش نفـر در بین خودشـان یـک نفـر را بـه عنـوان خلیفـه انتخاب 
کنند. رفـت، قبـول کـرد. در بین این شـش نفـر شـانس او بـرای خافـت از همـه بیشـتر بـود و عبدالّرحمن بن عوف 
کـه رأیـش تعیین کننـده بـود در آن شـش نفـر. یعنـی امیرالمؤمنیـن دو رأی داشـت -خـودش و زبیر- عثمـان هم 
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دو رأی داشـت -خـودش و طلحـه- عبدالّرحمن بن عـوف هـم دو رأی داشـت -خـودش و سـعدبن ابی وقاص- او رأی 
عبدالّرحمن بن عـوف در ایـن شـورای شـش نفـره تعیین کننده بـود. اگـر بـا امیرالمؤمنین بیعـت می کـرد، او خلیفه 
می شـد. اگر با عثمـان بیعـت می کـرد، او خلیفـه می شـد. اول رو کـرد بـه امیرالمؤمنین و بـه او پیشـنهاد کـرد که با 
کتاب خـدا و سـنت پیغمبـر و سـیره ی شـیخین -یعنـی دو خلیفه ی قبلـی- حضـرت حرکت کننـد. فرمود نـه؛ من 
کتاب خدا و سـنت پیغمبر. سـیره ی شـیخین را من کاری ندارم. من اجتهـاد خودم را عمـل می کنم و بـه اجتهاد آنها 
کاری ندارم. می توانسـت بـا کوچک تریـن اغماضـی از آن چه کـه صحیح و حـق می دانسـت، می توانسـت حکومت را 
به دسـت بگیرد و قدرت را قبضـه بکنـد. امیرالمؤمنین به ایـن فکر یک لحظه هـم نیفتاد و حکومـت را از دسـت داد و 
قـدرت را از دسـت داد. این جا هـم ایثار کـرد. این جا هم خـود و منّیـت را مطلقاً مطـرح نکرد و زیـر پا له کـرد این گونه 

چیزهـا را. اگرچه ایـن احساسـات شـاید در امیرالمؤمنیـن، اصـًا از اول بـروز نمی کرد.

عملكرد امام علي )علیه السام( در جريان محاصره خانه عثمان
بعد از آنـی  کـه دوازده سـال دوران حکومت عثمـان گذشـت، در آخـِر کار عثمـان می دانیـد، این ها در تاریخ هسـت، 
فقط هـم تاریخ شـیعه ننوشـته اند این هـا را؛ همـه ی مورخین اسـام نوشـته اند. در آخـر کار عثمـان اعتراضـات به او 
زیاد شـده بـود، کسـانی مخالفـت می کردنـد، اشـکاالت زیـادی بـر او وارد می کردنـد، از مصـر آمـده بودنـد، از عراق 
آمده بودنـد، بصـره و جاهای دیگـر؛ باألخـره یک جمـع زیادی درسـت شـدند و خانـه ی عثمـان را محاصـره کردند، 
جان عثمـان را تهدیـد کردند. خـب این جا یـک کسـی در مقـام امیرالمؤمنین چـه می کرد؟ یک کسـی کـه خودش 
را صاحـب حق خافـت بداند و بیسـت وپنج سـال اسـت کـه از این حقی کـه برای خودش مسـلم اسـت کـه این حق 
اوسـت، او را کنـار گذاشـتند، بـه رفتار حاکـم کنونـی هـم اعتـراض دارد، حاال هـم می بیند کـه اطـراف خانـه ی او را 
گرفته انـد، او را محاصـره کرده انـد. آدم معمولـی، حتـی برگزیـدگان و چهره هـای واال در این جـا چـه کار می کننـد؟ 
همـان کاری را می کنند که دیگـران کردنـد. همـان کاری را می کنند که طلحـه کرد، زبیر کرد، عایشـه کـرد، بقیه ی 
کسـانی که در ماجرای عثمان به نحوی دسـت داشـتند، آنهـا کردند. که ماجـرای قتل عثمـان یکـی از آن ماجراهای 
بسـیار مهم تاریـخ اسـام اسـت و این کـه کـی موجب قتـل عثمـان شـد، ایـن را انسـان تـوی نهج الباغـه و تـو آثار 
اسـامی و تاریخ اسـامی که نگاه کنـد کامًا برایش روشـن می شـود که کـی عثمان را کشـت، کی ها موجب شـدند. 
این هـا افرادی کـه ادعای دوسـتی بـا عثمـان را بعدها محـور کار خودشـان قـرار دادنـد، آن جا از پشـت خنجـر زدند، 
از زیـر تحریک کردنـد. به قـول عمرو عـاص یکی پرسـید از عمـرو عاص کـه عثمـان را که کشـت، گفت فانی، اسـم 
یکـی از صحابه را آورد. او شمشـیرش را سـاخت، آن دیگـری تیز کـرد، آن دیگری او را مسـموم کرد، آن یکـی هم بر او 

وارد آورد. واقعیـت هـم همین اسـت.
امیرالمؤمنیـن در ایـن ماجرا بـا کمال خلـوص آن وظیفـه ی الهی و اسـامی را که احسـاس می کـرد دارد، انجـام داد. 
حسـنین را، ایـن دو گوهـر گرانقـدر را و دو یـادگار پیغمبـر را فرسـتاد بـرای دفـاع از عثمان بـه خانه ی عثمـان. جزو 
مسـلمات اسـت. حسـنین را فرسـتاد آن جا برای دفاع از عثمان. اطراف خانه ی عثمـان را گرفته بودند نمی گذاشـتند 
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کـه آب وارد خانـه بشـود. امیرالمؤمنیـن آب فرسـتاد وارد خانـه ی عثمـان. آذوقـه فرسـتاد. با کسـانی که نسـبت به 
عثمـان خشـمگین بودنـد، بارهـا و بارهـا مذاکـره کـرد تا خشـم آنهـا را پاییـن بیـاورد. وقتـی هم کـه آنها عثمـان را 
کشـتند، امیرالمؤمنین خشـمگین شـد. خشـمگین شـد. البته آن کسـانی که کشـندگان عثمان بودند، بالمباشـره 
یک حالتـی داشـتند، یک حکمـی داشـتند، آن کسـانی که از پشـت تحریـک می کردنـد حکـم دیگری داشـتند که 
حـاال آن ماجراهـا را نمی خواهیـم وارد بشـویم. در این جـا هـم امیرالمؤمنیـن بـاز منّیـت و خودخواهی و احساسـات 

خـودی که بـرای همـه ی انسـانها وجـود دارد، این جـا در دسـتگاه امیرالمؤمنیـن مطلقاً مشـاهده نمی شـود.

تجلي روح بزرگ امیرالمومنین )علیه السام( بعد از قتل عثمان
بعـد از آنی که عثمان کشـته شـد، امیرالمؤمنین می توانسـت بـه صورت یـک چهره ی موجـه، یـک آدم فرصت طلب، 
یـک نجات بخـش، بیاید تـوی میـدان بگوید ها مـردم دیگـر حاال راحت شـدید، خـاص شـدید، مردم هم دوسـتش 
می داشـتند. نه. در بعـد از حادثـه ی عثمان هـم بـاز امیرالمؤمنیـن اقبالی به سـمت قـدرت و قبضه کـردن حکومت، 
اوِل کار نکـرد. »َدُعونـی َو الَْتِمُسـوا َغْیـری«)8( چقدر ایـن روح بزرگ اسـت. مـن را رها کنیـد ای مردم، بروید سـراغ 
دیگـری. اگـر دیگـری را بـه حکومـت انتخـاب کردیـد، مـن وزیـر او خواهـم بـود، مـن در کنـار او خواهـم بـود. ایـن 

فرمایشـاتی اسـت کـه امیرالمؤمنیـن در آن روزها کرد. مـردم قبـول نکردند.

بزرگترين بیعت اسامي بعد از پیامبر )صلى اهلل علیه وآله(
مردم دیگر قبـول نکردند. نمی توانسـتند غیـر از امیرالمؤمنین کـس دیگری را به حکومـت انتخاب کننـد. تمام اقطار 
اسـامی با امیرالمؤمنین بیعـت کردند. تـا آن روز، هیچ بیعتی بـه عمومیت بیعـت امیرالمؤمنین وجود نداشـت. هیچ 
بیعتـی از بعد از پیغمبر بـه عمومیت بیعت با امیرالمؤمنین سـابقه ندارد؛ جز شـام کـه با امیرالمؤمنین بیعـت نکردند. 
تمـام اقطار اسـامی و تمام بـزرگان صحابـه بیعت کردنـد. یک تعـداد محدودی کمتـر از ده نفـر فقط ماندنـد که بعد 
امیرالمؤمنیـن فرمـود این هـا را آوردنـد توی مسـجد و یکـی یکـی از این ها پرسـید که شـماها چـرا بیعـت نکردید؟ 
عبداللَّ بن عمـر تو چـرا بیعت نکـردی؟ سـعدبن ابی وقاص تو چـرا بیعت نکـردی؟ یک چند نفـری بودند بیعـت نکرده 
بودنـد. امیرالمؤمنیـن از این هـا پرسـید. هرکـدام یـک عـذری آوردنـد، یک حرفـی زدنـد. بعضی بـاز بیعـت کردند، 
بعضی نکردنـد. حضرت رهایشـان کـرد رفـت. تعـداد خیلی محـدودی انگشـت شـمار، بقیـه ی بـزرگان، چهره های 

معروف، طلحـه، زبیر، دیگـران، دیگـران، همه بـا امیرالمؤمنین بیعـت کردند.

اتمام حجت امیرالمومنین )علیه السام( با مردم
بعـد از این کـه امیرالمؤمنیـن بیعت کردنـد، البتـه قبل از آنـی  که بـا آن حضرت بیعـت کنند، حضـرت فرمـود که »و 
اْعلَُمـوا« بدانیـد، »إنّـی إْن أَجْبُتُکـْم« اگـر حـاال کـه شـما اصـرار می کنید مـن حکومـت را به دسـت بگیـرم، اگر من 
پاسـخ مثبت به شـما دادم، مبادا خیـال کنید کـه من ماحظـه ی چهره هـا و شـخصیت ها و اسـتخوان های قدیمی و 
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آدم های نـام و نشـان  دار را خواهم کرد. مبـادا خیال کنید مـن از ایـن و آن تبعیت و تقلیـد خواهم کـرد. روش دیگران 
را روش خـودم قرار خواهـم داد. ابـداً. »َو اْعلَُمـوا أنّـی إْن أَجْبُتُکم َرِکْبـُت بُِکم ما أْعلَـُم«)9( آن جوری کـه خود من علم 
دارم و می دانـم و تشـخیص دادم، از اسـام دانسـتم، آن جـور من شـما را حرکـت خواهـم داد و اداره خواهم کـرد. این 
اتمام حجت هـا را هم بـا مـردم کـرد امیرالمؤمنین و خافـت را قبـول کـرد. می توانسـت امیرالمؤمنیـن در آن جا هم 
به خاطـر حفـظ مصالـح و ماحظه ی جوانـب قضیـه و این چیزهـا کوتـاه بیـاد، دل ها را بـه دسـت بیـاورد. این جا هم 
با کمـال قاطعیت بـر اصـول اسـامی و ارزش های اسـامی پافشـاری کرد بـه طوری کـه آن همـه دشـمن در مقابل 
علی صـف کشـید و امیرالمؤمنیـن در یـک اردوگاه، بـا تجلـی کامـل زر و زور و تزویـر و در یـک ارودگاه بـا چهره های 
موجـه و معتبـر و معـروف، و در یـک اردوگاه دیگر با عناصـر مقدس مـآب و علی الظاهـر متعبد، امـا نـاآگاه از حقیقت 
اسام، از روح اسـام، از تعالیم اسـام، از شـأن و مقام امیرالمؤمنین، و اهل تََشـُبّث به خشـونت و قصاوت و بداخاقی، 
بـا این گونـه افـراد مواجـه شـد. در سـه اردوگاه امیرالمؤمنین با سـه خـط جداگانه کـه ناکثیـن و قاسـطین و مارقین 
باشـند، امیرالمؤمنیـن جنگید که هرکـدام از ایـن وقایع نشـان دهنده ی همـان روح توکل به خـدا و ایثار و دور شـدن 
از منیـت و خودخواهـی در امیرالمؤمنیـن اسـت. و باألخـره هـم در همیـن راه امیرالمؤمنیـن به شـهادت رسـید؛ که 

ةِ َعْدلِِه« علـی را عدلش بـه خاك و خـون غلطاند. دربـاره ی آن حضـرت گفته انـد: »ُقِتَل فـی ِمْحـراِب ِعباَدتِـِه لِِشـدَّ

امیرالمومنین )علیه السام( شاخص حق و باطل
اگر امیرالمؤمنیـن می خواسـت عدالـت را رعایت نکند، اگـر می خواسـت ماحظه کاری بکند، اگر می خواسـت شـأن 
و مقام و شـخصیت خـودش را بـر مصالـح دنیای اسـام ترجیـح بدهـد، موفق تریـن خلفـاء می شـد و قدرتمندترین 
و هیـچ معارضـی هـم پیـدا نمی کـرد، امـا امیرالمؤمنیـن شـاخص حـق و باطل اسـت. اینـی  کـه علی بن ابیطالـب را 
معیار و شـاخص حـق و باطـل می دانند و هرکـس دنبـال علـی اسـت و علـی را قبـول دارد و می خواهد مثـل او عمل 
کنـد، او حق اسـت و هـر که علـی را قبـول نـدارد، باطـل اسـت، این بـه خاطر همیـن اسـت،. به خاطـر این اسـت که 
امیرالمؤمنیـن لُـّب وظیفه، بـدون ذره ای دخالـت دادن َمنّیت و احساسـات شـخصی و منافع شـخصی و خـود، در آن 
راه و حرکتـی کـه انتخـاب کرده اسـت. یـک چنیـن شـخصیتی اسـت امیرالمؤمنین. لذاسـت کـه علی علیه الّسـام 

میزان الحـق اسـت واقعـاً.
«)1(. فقـط در شـهادت این  ایـن زندگـی امیرالمؤمنین اسـت. »و مـن الناس مـن یشـری نفسـه ابتغـاء مرضـات الَلّ
. در لحظه ی مـرگ نبـود کـه امیرالمؤمنیـن جانـش را در راه خدا  بزرگوار نبـود که یشـری نفسـه ابتغـاء مرضـات الَلّ
داد؛ در طـول عمـر، امیرالمؤمنین همـواره جانـش را در راه خـدا داد. خودی هـا را رها کـرد و سـختی ها و محنت های 

بسـیاری هـم امیرالمؤمنین کشـید.

غوغاي كوفه در شهادت حضرت
صلـی  الَلّ  علیک یـا امیرالمؤمنین. امـروز روز شـهادت امیرالمؤمنین اسـت. آن مردمی که در مسـجد کوفه و در شـهر 
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کوفه، در طول این چند سـال چهـره ی آن حضـرت را همواره مشـاهده کردنـد، آن معنویـت، آن صفـا، آن بزرگواری، 
آن رّقت به ضعیفـان و یتیمـان را، آن کسـانی که صدای گـرم علی بن ابیطالـب و نفس پـاك و معطر آن حضـرت را در 
مسـجد کوفه شـنیدند، در مثل امروزی احسـاس می کننـد که پدر آنهـا از میـان آنها رفته اسـت. حقیقتاً مـردم کوفه 
حق داشـتند اگر امـروز احسـاس یتیمی کننـد و واقعاً هم احسـاس یتیمـی می کردنـد. در نقل هـا و خبرهـا آمده که 
در روز بیسـت و یکم ماه رمضـان، کوفه غوغـا و هنگامه ای بـود از عزادارای مـردم. جمعیت هـای زیاد، مـردم، زن و مرد 
و حتی بچه هـای کوچـک، بـا چهـره ی عـزادار و غبارگرفتـه و اندوهگیـن هجـوم می آوردند بـه آن جایی کـه خانه ی 
امیرالمؤمنیـن بـود. از روز نوزدهـم که امیرالمؤمنین آن ضربت مسـموم دشـمن خـدا را تحمل کـرد و در خانـه افتاد، 
لحظه به لحظـه مردم کوفـه در نگرانـی بودنـد. دور خانـه ی امیرالمؤمنین جمع می شـدند. خبر می گرفتنـد. هرکس 
می رفـت داخـل، هرکس می آمـد بیـرون، از حـال امیرالمؤمنین سـؤال می کردند. شـهر بزرگی هـم بوده کوفه. شـهر 
پرجمعیتی بـوده. جمعیت زیاد، مـردم گوناگون، دوسـتان امیرالمؤمنیـن، یاران آن حضـرت، خانـواده ی آن حضرت، 
همه لحظات بسـیار پراضطرابـی را گذراندند کـه در آن داسـتان اسـبق بن نباته کامًا مشـخص می شـود که وضعیت 

چگونـه بوده.

جريان اسبق بن نباته و شهادت حضرت
می گویـد: دور خانـه ی امیرالمؤمنین را همـه گرفته بودنـد. ما هم نشسـته بودیم آن جا منتظـر که از داخـل خانه یک 
خبری بیاید بیـرون. که بعـد می گوید از خانـه آمدند بیـرون و گفتند بـه جمعیت که متفـرق بشـوید و امیرالمؤمنین 
حال پذیرایی از مـردم را نـدارد. می خواسـتند بروند علـی را ببینند. می گویـد رفتند، اما مـن طاقت نیاوردم کـه بروم. 
ایسـتادم در همان جا چنـدی بعد کسـی از داخل خانـه، یکـی از فرزنـدان امیرالمؤمنین شـاید، آمد بیـرون و دید من 
نشسـته ام. گفت مگر نشـنیدی که ما گفتیـم امیرالمؤمنین کسـی را نمی پذیرند، گفتم کـه من دلم طاقـت نمی آورد 
که از این جـا دور بشـوم و دلـم می خواهـد یک خبـری از مـوالی خـودم پیدا کنـم. رفـت داخل ظاهـراً اجـازه گرفت 
اسـبق ابن نباته در ایـن روایت گفته اسـت کـه مـن وارد خانـه ی امیرالمؤمنین شـدم و رفتم بـر بالین آن حضـرت؛ آن 
خانه ی سـاده و محقر و آن بسـتر خشـن، آن چهـره ی تابنـاك و ملکوتـی. گفت دیـدم حضرت بـر روی بسـتر افتاده، 
اما رنگ حضـرت پریـده و بر اثر شـدت تأثیـر زهـر در چهـره ی آن حضـرت، رنـگ آن بزرگوار بـه زردی گرایـش پیدا 
کـرده کـه در همـان حـال هـم امیرالمؤمنیـن چشـم بازمی کننـد و می بیند اسـبق باالی سرشـان هسـت. دسـت او 
را می گیرنـد. یـک حدیثـی را از پیغمبـر بـرای او نقـل می کننـد. یعنـی در حتـی آخریـن لحظـات هـم آن حضـرت 
مایل نیسـتند کـه از تعلیـم دیـن و آمـوزش و تربیت افـراد منصـرف بشـوند و ایـن را وظیفه ی همیشـگی خودشـان 
می دانند. اسـبق می گویـد من دیـدم حضرت بعـد از آنـی  که یـک مقـداری صحبت کـرد، غش کـرد و از حـال رفت. 
مـن برخاسـتم از خانه بیـرون آمـدم. یک مقـداری کـه از خانـه دور شـدم، دیـدم کـه صـدای گریـه و زاری از خانه ی 
امیرالمؤمنیـن برخاسـت. صلـی  الَلّ  علیـک یـا امیرالمؤمنیـن. صلـی  اللَّ  علیـک و علـی اوالدك الطیبیـن الطاهرین 

المعصومیـن. اللُّهم العـن َقَتلَـَة أمیرالمؤمنین.
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ماه رمضان، ماه ذخیره سازى سرمايه در سیر الى اهلل
طاقلت نداشلتن اهلل بیلت در مواجله بلا سلبك 

زندگي علوي
عناصر شخصیتي امیرالمومنین

زهد علوي
اخاص، جوهر و روح اعمال امیرالمومنین

نمونه هايي از اخاص در زندگاني امیرالمومنین
دوران انقاب، دوران تبلور اخاص

اخاص، زمینه ساز پیشرفت جامعه اسامي
وضع كوفه بعد از ضربت خوردن امیرالمومنین

كیفیت ضربت خوردن امیرالمومنین 
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اخاص امیر المؤمنین)علیه السام( بايد روح همه ي كارهاي ما قرار گیرد *

ماه رمضان، ماه ذخیره سازى سرمايه در سیر الى اهلل
امـروز بـه مناسـبت روز نوزدهـم مـاه مبـارك رمضـان، در خطبـه ی اول چنـد جمله یـی دربـاره ی امیرالمؤمنین 
علی بن ابی طالب)علیه الّسـام( عـرض خواهـم کـرد؛ لیکـن قبـًا بـه مناسـبت این کـه مـاه رمضـان در شـرف 
دهه ی سـوم و رو به اتمـام اسـت، در جهـت قدردانـی از روزهـا و شـبهای ذی قیمـت و بابرکـت این مـاه تذکراتی 

بدهـم.
ایـن ماه، مـاه روزه اسـت؛ ماه نـزول قـرآن و انس با قـرآن اسـت؛ ماه عبـادت و دعـا و مناجات اسـت - کـه دعا مغز 
و روح عبـادت اسـت - ماه اسـتغفار و توبـه و بازگشـت از راههای ناپسـند نزد خـدای متعـال و رعایت تقـوای الهی 
اسـت؛ ماه جهاد اسـت - کـه در ایـن ماه مبـارك، غـزوه ی بـدر در سـال دوم هجـرت، و فتح مکه در سـال هشـتم 
هجـرت، و شـروع غـزوه ی حنیـن در همان سـال اتفـاق افتـاده اسـت - مـاه جهـاد با نفـس و جهـاد با شـیطان و 
جهاد با دشـمنان خداسـت؛ ماه آمادگـی و ماه ذخیـره ی تقواسـت؛ ماه صله ی رحـم، صدق و بـّر با بـرادران دینی، 
آشـنایی با معارف، آشـنایی و تدبـر در قـرآن، و خاصه ذخیـره کردن سـرمایه ی حرکـت الهی در طول یک سـال 
اسـت. امید اسـت کـه روزهای گذشـته را بـا عمل بـر وفـق مقتضیـات این مـاه گذرانـده باشـیم و روزهـای آینده 
را بیشـتر قـدر بدانیـم و در کار نفس خـود، در معاملـه ی با احـکام الهـی، در برخورد بـا مـردم، در تدبـر و ارتباط با 

قـرآن، و در تصمیـم و عـزم بـر مجاهدت بـا نفس، یـک تصمیم جـدی و یک اقـدام قاطـع انجـام بدهیم.
مـن بـه عمـل کـردن بـه ایـن توصیه هـا، از شـما محتاجتـرم. ایـن توصیه هـا، توصیه هـای بـزرگان دیـن و 
امیرالمؤمنیـن - صاحـب امروز - اسـت. ایـن روزها را مغتنـم بشـمارید و رابطه تـان را با خـدا مسـتحکم کنید. در 

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه)خطبه اول(  1370/01/16
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سـایه ی این ارتبـاط قوی، به سـمت حل مشـکات دینـی و دنیوی حرکـت خواهیـم کرد و ان شـاءاللَّ بـه آن نایل 
خواهیـم شـد.

طاقت نداشتن اهل بیت در مواجه با سبك زندگي علوي
و امـا در مـورد شـخصیت علی بن ابی طالب)علیه الّصاةوالّسـام( هرچـه گفتـه شـود، کم گفته شـده اسـت؛ چون 
آن شـخصیت، شـخصیت قابـل احاطـه ی ذهنـی و بیانـی نیسـت؛ یعنـی نمی شـود بـا بیـان، ابعـاد نامتناهـی آن 
شـخصیت الهی را توصیف کـرد. امثال بنـده، در بیـان جزیی از اجزای آن عناصر شـریف که در شـخصیت اوسـت، 

عاجزیم؛ لیکـن چون اسـوه اسـت، بایـد او را در حد تـوان بشـری خودمان بشناسـیم.
نمی شـود بـه اوج شـخصیت علی بن ابی طالـب رسـید. ایـن را ائمـه ی بزرگـوار معصـوم مـا کـه خـود فرزنـدان و 
جانشـینان او هسـتند، گفته انـد. در روایتـی کـه از امـام باقـر )علیه الّصاةوالّسـام( نقل شـده اسـت، آن حضرت 
پس از اشـاره بـه زهـد و عبـادت و خصوصیـات اخاقـی و روحـی امیرالمؤمنین)علیه الّصاةوالّسـام(، می فرماید: 
»و ما اطـاق عملـه مّنـا احـد«1؛ از مـا هـم هیـچ کـس تـوان انجـام دادن عمـل او را نـدارد. یعنی حّتـی امـام باقر 
و امـام صـادق و ائمـه ی هـداة مهدیّین)علیهم الّسـام( هـم نمی تواننـد خودشـان را بـه آن حـدی برسـانند کـه 
امیرالمؤمنیـن بـه آن رسـیده بـود. طبـق ایـن روایـت، بعـد فرمودنـد: »و ان کان علی بن الحسین)علیه السـام( 
باقـر فرمـود کـه پـدرش  لینظـر فـی کتـاب مـن کتـب علی)علیه السـام(«2. بنـا بـر ایـن روایـت، امـام 
علی بن الحسین)علیه الّسـام( بـه یکـی از کتابهـای علی بن ابی طالب)علیه الّسـام( نظـر می کـرد - البـد کتابـی 
از دسـتورات امیرالمؤمنیـن بـوده، کـه آن دسـتورات طبق عمـل و زندگـی عملی خـود آن بزرگـوار بوده اسـت - 
»فیضـرب بـه االرض«3؛ کتـاب را روی زمیـن گذاشـت، »و یقـول مـن یطیق هـذا؟«4؛ چنیـن عملی را چه کسـی 
طاقـت مـی آورد؟ یعنـی امـام سـجاد کـه سـّیدالعابدین و زین العابدیـن اسـت، در مقابـل عمـل و عبـادت و زهـد 
امیرالمؤمنیـن احسـاس عجـز می کنـد. خـود آن بزرگـوار هـم در نامـه بـه عثمان بن حنیـف فرمـود: »اال و انّکـم 
التقـدرون علـی ذلـک«5؛ شـما نمی توانید بـه این سـبکی که مـن عمـل می کنـم، عمـل کنیـد. واقعاً هم انسـان 

وقتـی نـگاه می کنـد، آنچـه از امیرالمؤمنیـن نقـل شـده، دهشـت آور اسـت.
بـا  همسـان  و  همگـون  را  خـود  بتوانـد  جامعه یـی  یـا  کسـی  کـه  نیسـت  ایـن  در  سـخن  پـس، 
علی بن ابی طالب)علیه الّسـام( بکنـد؛ سـخن در پیـدا کـردن جهـت حرکـت جامعـه و اشـخاص، مخصوصـاً 

باشـد. جهـت  ایـن  بایـد  حرکـت،  جهـت  اسـت.  اسـامی  نظـام  در  امـور  اولیـای  و  زمامـداران 

عناصر شخصیتي امیرالمومنین
شـخصیت امیرالمؤمنین)علیه الّصاةوالّسـام( ترکیبـی از عناصـری اسـت کـه هرکـدام بـه تنهایـی یـک انسـان 
عالی مقـام را اگـر بخواهـد بـه اوج آن برسـد، بـه زانـو درمـی آورد. زهـد امیرالمؤمنیـن و بی اعتنایـی و بی رغبتـی 
او نسـبت به شـهوات زندگـی و زخـارف دنیایی، یکـی از ایـن عناصر اسـت. علـم آن بزرگـوار و دانش وسـیع او که 
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بسـیاری از بـزرگان مسـلمین و همـه ی شـیعه بـر آن اتفـاق دارنـد کـه بعـد از نبیّ اکرم)صلّی اللَّ علیه واله وسـلّم(
، کـس دیگـری غیـر از امیرالمؤمنیـن از آن علـم برخـوردار نبوده اسـت، یکـی از ایـن عناصر اسـت. فـداکاری آن 
بزرگـوار در میدانهـای مختلف - چـه میدانهـای نظامی، و چـه میدانهای اخاقـی و سیاسـی - یکی از ایـن عناصر 
اسـت. عبادت آن بزرگوار، یکـی دیگر از ایـن عناصر اسـت. عدل و دادگـری امیرالمؤمنیـن که پرچم برافراشـته ی 
شـاخصی برای عدل اسـامی اسـت، یکی دیگـر از ایـن عناصر اسـت. رأفـت آن بزرگوار نسـبت به ضعیفـان - اعم 
از فقـرا، کـودکان، غامـان و کنیـزان، زنـان و ازکارافتـادگان - یـک وادی عظیـم و یکی دیگـر از ابعاد شـخصیت 
امیرالمؤمنیـن اسـت. پیشـقدمی آن بزرگـوار در همـه ی کارهـای خیـر، که انسـان در تاریـخ زندگـی آن حضرت 
برخـورد می کند، یکـی دیگر از ایـن عناصر اسـت. حکمت و فصاحـت آن بزرگـوار نیز بخشـی از این عناصر اسـت. 

شـمارش رئوس ایـن مطالب هـم به آسـانی ممکـن نیسـت، و در همـه ی اینهـا در حد اعاسـت.

زهد علوي
قطـب راونـدی کـه از بـزرگان علمـای مـا در قـرن ششـم اسـت، دربـاره ی زهـد امیرالمؤمنیـن می گویـد: وقتـی 
کسـی سـخن علی)علیه الّسـام( در بـاب زهـد را نـگاه بکنـد و ندانـد کـه ایـن سـخن از علی بن ابی طالب اسـت - 
یعنی از کسـی اسـت که بر بخـش عظیمـی از دنیـای آبـاد آن روز حکـم می رانـده و آن همـه مسـایل اجتماعی و 
سیاسـی پیرامـون او ریختـه بوده اسـت - »ال یشـّک انّـه کام من الشـغل لـه بغیـر العبـادة«6؛ شـک نمی کند که 
این سـخن، سـخن کسـی اسـت که در زندگی هیچ کاری جز عبـادت نداشـته، »و الحّظ له فـی غیر الّزهـادة«7؛ و 
هیچ کاری جز زهـد انجام نمی داده اسـت. ایـن، زهـد امیرالمؤمنین اسـت. تمام ابعـاد شـخصیت او همین طور در 
اوج اسـت. بعد می گویـد: »و هذه مـن مناقبـه العجیبـة الّتی جمع بهـا بین االضـداد«8؛ ایـن منقبت شـگفت آور و 

عجیبی اسـت کـه جمع بیـن اضـداد کرده اسـت. 

اخاص، جوهر و روح اعمال امیرالمومنین
آن نکته یـی که مـن امـروز می خواهم بـر روی آن قـدری تکیه بکنـم، اخـاص امیرالمؤمنین اسـت. ما بایـد این را 
جوهـر و روح کارهـای خودمـان قـرار بدهیـم؛ کمااین کـه شـاید در زندگـی علی بن ابی طالـب هم اخـاص جوهر 
و روح کار آن حضـرت بـود؛ یعنـی کار را فقـط بـرای رضـای خـدا و برطبـق تکلیـف الهی و اسـامی و بـدون هیچ 
انگیـزه ی شـخصی و نفسـانی و امثال اینهـا انجام مـی داد. به گمـان این جانـب، در بـاب شـخصیت امیرالمؤمنین، 

اصل قضیـه این اسـت.

نمونه هايي از اخاص در زندگاني امیرالمومنین
امیرالمؤمنیـن ایـن اخـاص را از دوران کودکی و نوجوانـی که اسـام را از پیامبر قبول کـرد و سـختیهای آن را به 
جان خریـد، نشـان داد. او بـرای خـدا از آسـایش محترمانـه ی یک آقـازاده ی قریشـی صرف نظـر کـرد و در طول 
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سـیزده سـال، مبارزات خود را در کنـار پیامبر ادامـه داد، و بعد هم ماجـرای خوابیـدن آن بزرگوار در جـای پیامبر 
در شـبی که رسـول اکـرم از مکه به طـرف مدینـه هجرت کردنـد. ایـن خوابیـدن امیرالمؤمنیـن در جـای پیامبر، 
از جملـه ی کارهایـی اسـت که اگـر کسـی تدبـر بکنـد، درمی یابـد کـه بزرگترین فـداکاری اسـت که یک انسـان 
می تواند از خـود نشـان بدهد؛ یعنی به طور قاطع تسـلیم مرگ شـدن. شـب تاریک، دشـمن مسـلح و خشـمگین 
و آماده ی در پشـت دیوارها و عـازم بر قتـل پیامبر که در این بسـتر بایـد خوابیده باشـد. امیرالمؤمنین آن شـب به 
پیامبـر عـرض کرد کـه اگر مـن در جـای تـو بخوابم، تـو بسـامت خواهی جسـت؟ فرمـود: بلـه. عرض کـرد: پس 

می خوابـم.
کسـانی مثل آن نویسـنده ی مسـیحی که از دین مـا خارج هسـتند و با رؤیت اسـامی و شـیعی بـه امیرالمؤمنین 
نـگاه نمی کننـد، می گوینـد کـه ایـن کار امیرالمؤمنیـن فقـط قابـل مقایسـه ی بـا کار سـقراط اسـت کـه بـرای 
مصلحـت جامعـه، به دسـت خـود جـام زهـر را نوشـید؛ یعنـی یـک فـداکاری قطعـی. اخـاص، تنها چیـزی بود 
کـه در آن شـب حاکم بـود. کسـانی کـه در چنین مـواردی بـه فکـر خودشـان باشـند، در فکر ایـن هسـتند که از 

موقعیـت اسـتفاده کننـد؛ امـا او در همیـن لحظه بـه فکـر نجات جـان پیامبر اسـت. 
در جنگهـای پیامبـر، در اُحـد آن وقتـی کـه همـه بـه جـز اندکـی رفتنـد و امیرالمؤمنیـن از پیامبـر دفـاع کـرد، 
در خنـدق آن وقتـی کـه همـه از مبـارزه ی بـا عمروبن عبـدود سـرپیچیدند و آن حضـرت مکـرر داوطلب شـد، در 
قضیـه ی خیبـر، در قضیه ی آیـات برائـت، بعـد از رحلـت پیامبـر، در ماجـرای انتخـاب جانشـین بـرای پیامبر در 
سـقیفه، در شـورای تشکیل شـده ی بعـد از درگذشـت خلیفـه ی دوم، در همـه ی ایـن مـوارد امیرالمؤمنیـن فقط 
و فقـط رضـای الهـی را در نظـر گرفـت و خالصـاً للَّ آن چیـزی را کـه بـه نفـع اسـام و مسـلمین بـود، انتخـاب 
کـرد و »خـود« را دخالتـی نـداد. در وقتـی که خافـت را قبـول کـرد، در بیسـت وپنج سـالی کـه از خافـت دور 
مانـد، در همکاریـش بـا خلفـا، در کارش بـرای اسـام، در حضـورش در میـدان جهـاد و کار و مبـارزه و خدمـت 
بـه نظـام اسـامی، در تعلیـم مـردم، در تربیـت و تزکیـه ی انسـانهای جامعـه، و بعـد در دوران خافتـش در 
برخـورد بـا جناحهـای مختلـف، کـه هرکـدام شـعاری داشـتند و دارای خصوصیتـی بودنـد، و در همـه ی مـوارد 
دیگـر، علی بن ابی طالـب، همـان علی بن ابی طالبـی اسـت کـه خـدا می پسـندد و رسـول خـدا انتخـاب می کنـد و 
برمی گزیند؛ بنـده ی خالص خـدا. ایـن، آن چیزی اسـت که من و شـما بایـد رشـحه یی از آن را در عمـل و زندگی 
خـود از علی بن ابی طالـب بیاموزیـم و عمـل کنیـم. در آن روز، این باعث پیشـرفت اسـام شـد، و همین اسـت که 
اگـر یـک قطـره ی از آن در وجود انسـانی باشـد، او را بـه موجودی مفیـد برای اسـام و مسـلمین تبدیـل می کند. 

دوران انقاب، دوران تبلور اخاص
مـا در دوران انقاب بـزرگ اسـامی، آن اخـاص را بالمعاینـه در زندگـی مردممان مشـاهده کردیم، و شـد آنچه 
شـد. امام بزرگـوار ما مظهـر این اخـاص بـود، و کرد آنچـه کـرد. او دنیـا را در مقابـل اسـام خاضع و خاشـع کرد 
و دشـمنان اسـام را بـه عقب نشـینی وادار نمـود. امـروز هـم آحاد ملـت ایـران، زن و مـرد ملـت، اقشـار مختلف، 
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مخصوصـاً مسـؤوالن - خصوصاً هرچـه مسـؤولیتها باالتر بـرود - محتـاج همین اخـاص هسـتیم، تا این بـار را به 
برسـانیم. سرمنزل 

 اخاص، زمینه ساز پیشرفت جامعه اسامي
)صلّی اللَّ علیه والـه( نقتـل ابائنـا و  طبـق نقـل در نهج الباغـه، امیرالمؤمنیـن فرمـود: »و لقـد کّنـا مـع رسـول اللَّ
ابنائنـا و اخواننـا و اعمامنـا الیزیدنـا ذلـک ااّل ایمانـا و تسـلیما و مضّیـا علـی اللّقـم و صبـرا علـی مضـض األلم«9؛ 
خالصانـه و مخلصانـه بـا کسـان و نزدیـکان خـود می ایسـتادیم و بـرای خـدا مبـارزه می کردیـم. »فلّمـا رأی اللَّ 
صدقنـا انزل بعدّونـا الکبـت و انزل علینـا الّنصـر«10؛ وقتـی در راه خدا با اخـاص و صادقانـه عمل کردیـم و خدای 
متعال ایـن را از مـا دید، دشـمن ما را سـرکوب کـرد و مـا را پیـروز نمود. بعـد می فرمایـد: اگـر این طور نبـود، این 
کارهـا انجـام نمی شـد: »مـا قـام للّدیـن عمـود و ال اخضـّر لایمـان عـود«11؛ یک شـاخه ی ایمان سـبز نمی شـد 
و یک پایـه ی دیـن بـر سـر پـا نمی مانـد. بـه برکـت اخـاص و صـدق آن مسـلمین، ایـن پیشـرفتها انجام شـد و 
جامعـه ی اسـامی پدیـد آمد. تمـدن اسـامی و ایـن حرکت عظیـم تاریخـی امروز هـم همان اسـت، و ملـت ما و 
مسـلمانان در همـه ی عالـم و امروز ملـت عـراق و پیشـروان آن ملت و نیـز دیگـر مردمی کـه در هر گوشـه ی دنیا 

بـه نـام اسـام سـخن می گوینـد، بایـد ایـن درس را از علی بن ابی طالب)علیه الّسـام( فـرا بگیرنـد.

وضع كوفه بعد از ضربت خوردن امیرالمومنین
امـروز، روز نوزدهـم ماه مبـارك رمضان اسـت. ایـن که بـا ضربت خـوردن آن حضـرت، چه حالتـی بر مـردم کوفه 
حاکـم بوده اسـت، خـدا می دانـد. آن چهره ی محبـوب، آن انسـان بـزرگ، آن عـدل مجسـم، آن نوای شـورانگیز، 
آن فریـاد رأفـت و رحمت بـرای ضعفـا و خشـم الهـی در مقابل اشـقیا. مـردم کوفه و مـردم عـراق و کسـانی که از 
مدینـه با آن حضـرت آمـده بودنـد، در این پنـج سـال، چـه در کوفـه و چـه در میدانهـای دیگـر، علی بن ابی طالب 
را این طـور دیـده بودنـد و بـا او انـس گرفتـه بودنـد. حالـت ایـن مـردم، آن وقتـی کـه شـنیدند امیرالمؤمنین در 
محـراب عبـادت ضربت خـورده اسـت، چـه حالتی بـوده اسـت؟ مـن در ذهن خـودم تـا حدودی بـه آن سـاعاتی 
تشـبیه می کنم که شـما مـردم خبـر بیمـاری امـام بزرگوارمـان را شـنیدید. یادتان هسـت که چـه ولوله یـی، چه 
غوغایی، چـه حزنـی، چـه قیامتی بیـن مردم بـه وجود آمـد؛ همه ی دسـتها بـه دعـا بلند، همـه ی اشـکها جاری، 
همـه پرسـان از یکدیگر. چیزی شـبیه بـه همین حالـت، قاعدتـاً با وضع خـاص آن زمـان و بـا تغییراتـی، در کوفه 

وجود داشـته اسـت.

كیفیت ضربت خوردن امیرالمومنین 
امیرالمؤمنیـن ماننـد دیـروز و دیشـبی، نمـاز را بـا مـردم خوانده اسـت. شـاید بـا آنها حـرف زده اسـت، آنهـا او را 
دیده انـد، بـاز هـم تازیانه بـردوش در میـان بازارهای کوفـه راه رفتـه و امر بـه معـروف و نهـی از منکر کرده اسـت. 
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9. بحاراالنوار، ج 40 ، ص 318
10.  نهج الباغه، خطبه ی 56

11. همان
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بیماری یـی در وجـود او نبـوده اسـت. پیـش از صبـح، آن بزرگـوار بـرای اقامـه ی نمـاز بـه مسـجد رفتـه، مـردم 
را از خـواب بیـدار کـرده، صـدای آن بزرگـوار را بـاز هـم شـنیدند کـه مشـغول خوانـدن نافله شـده اسـت. ضبط 
کرده انـد کـه امیرالمؤمنیـن در آن نافله یـی که ضربت خـورد، چـه خواند. آیات شـریفه ی سـوره ی انبیـا را تاوت 
می کـرد: »واقتـرب الوعـد الحـّق فاذا هـی شـاخصة ابصـار الّذیـن کفـروا«12. در روایت هسـت کـه مردم شـنیدند 
امیرالمؤمنیـن ده آیـه از این آیـات را خوانـد. در خال این آیـات، آیاتی اسـت که منطبق بـا حال خـود آن بزرگوار 
اسـت: »اّن الذیـن سـبقت لهـم مّنـا الحسـنی اولئک عنهـا مبعـدون. الیسـمعون حسیسـها و هـم فی مااشـتهت 
انفسـهم خالدون«13. بعـد هم وقتی کـه حضرت بـه رکوع یا به سـجده رفتـه، تیغ آن اشقی االشـقیاء فـرق مبارك 
علی بن ابی طالـب را شـکافته اسـت. امیرالمؤمنیـن را بـه خانـه آوردنـد و تمـام شـهر ناگهـان اطـاع پیـدا کردند. 
نقل شـده اسـت که صدای منـادی شـنیده شـد: »تهّدمـت واللَّ ارکان الهـدی«14؛ به خدا قسـم پایه هـای هدایت 
ویـران شـد. ایـن، تعبیـر درسـتی هـم اسـت و بـه حقیقـت وجـود امیرالمؤمنیـن می آیـد، و می زیبـد کـه چنین 
تعبیری با نـدا و فریاد آسـمانی انجـام گرفته باشـد. مردم ایـن یکـی، دو روز را در حـال انتظـار و نگرانـی و التهاب 
و ناراحتـی گذرانیدنـد. بعضی بـه دیـدن آن حضـرت رفتند، بعضـی هم اطـراف خانـه ی آن حضرت جمع شـدند. 
نقل اسـت کـه یتیمـان و کسـانی کـه مـورد عیـادت و مراقبـت آن بزرگـوار بودنـد، دِر خانـه ی آن بزرگـوار جمع 
شـدند. مـا جزییـات و خصوصیـات آن واقعـه را نمی دانیـم. آنچه کـه می دانیم، این اسـت که شـاید بیسـت وچهار 
سـاعت، شـاید چهل وهشـت سـاعت از آن سـاعتهای هولنـاك و مخـوف نگذشـته بـود که ناگهـان خبر شـهادت 
آن بزرگـوار در کوفـه پیچیـد و همه اطـاع پیدا کردنـد که علـی از دستشـان رفته اسـت. الحـول و القـّوة ااّل باللَّ 

العظیم. العلـّی 

12. انبیاء: 97
13. انبیاء: 101 و 102

14. بحاراالنوار، ج 42 ، ص 282
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انتخاب راه خدا بر تمام راه ها از اول زندگي تا آخر عمر*

امیرالمومنین از مقیاسهاي ما خارج است 
دربـاره ی مقـام امیرالمؤمنین)علیه الّصاةوالّسـام(، زبانهـای نوع بشـر و قـدرت تصویر و ترسـیم انسـانها، عاجز از 
ارائه ی ُکنـه و حقیقـت مطلبند؛ بلکـه عاجـز از تصور آن مقـام شـامخ و ُکنـه عظمـت آن بزرگوارند. ما بـا قیاس به 
معلومـات خودمـان می توانیـم چیـزی را بشناسـیم و بفهمیـم. امیرالمؤمنین)علیه الّصاةوالّسـام( از مقیاسـهای 
ما خـارج اسـت. او را بـا ذرع و پیمانه یی که بـرای سـنجیدن انسـانها و فضیلتهـا و محّسـنات و زیباییهـا در اختیار 
ماسـت، نمی شـود سـنجید و انـدازه گرفـت؛ او باالتـر از ایـن حرفهاسـت. آنچـه کـه مـا می بینیـم، درخشـش آن 
بزرگـوار اسـت کـه بـه چشـم هـر انسـانی - حّتـی دشـمنان و مخالفـان - می آیـد؛ چـه برسـد بـه دوسـتداران و 
یـا شـیعیان؛ همچنـان کـه از روات اهـل سـنت روایـت شـده کـه رسـول خدا)صلّی اللَّ علیه واله وسـلّم( فرمـود: 
»علی بن ابی طالـب یزهـر فی الجّنـة ککوکـب الّصبـح الهـل الّدنیا«؛درخشـش امیرالمؤمنیـن )علیه الّسـام( در 
بهشـت، مثل درخشـش سـتاره ی صبح برای مردم دنیاسـت؛ نـور را می بیننـد، درخشـش را می بینند؛ امـا ابعاد و 

جزییـات را نمی تواننـد درك کننـد و ببیننـد.

دوستي و محبت امیرالمومنین، حقیتي درخشان
رابطـه ی ملـت مـا بـا امیرالمؤمنین)علیه الّصاةوالّسـام(، یـک رابطـه ی عاشـقانه اسـت؛ مسـأله، باالتـر از اعتقاد 
بـه والیـت و امامـت آن بزرگـوار اسـت. اعتقـاد بـه والیـت و امامـت وجـود دارد و جزو جـان ماسـت؛ جـزو اولین 
آموخته های مـا در گاهـواره اسـت و ان شـاءاللَّ تا گور بـا ما همـراه خواهـد بود؛ امـا عنصر دیگـر در رابطـه ی ملت 

*. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 1370/10/29
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مـا و امیرالمؤمنیـن )علیه الّصاةوالّسـام(، رابطه ی محبت و عشـق اسـت.  آن قـدر زیباییهـا و جلوه هـا و جاذبه ها 
در آن بزرگـوار بسـیار اسـت، که دلـی که بـا ایـن جاذبه ها آشـنا شـود، نمی تواند نسـبت بـه آن بزرگـوار بی تفاوت 
بماند. هـر کـس او را به قـدری کـه در همیـن روایـات هسـت، شـناخت، دلباخته ی او شـد. حّتـی آن کسـانی که 
امامت آن بزرگـوار و والیـت آن حضرت را هـم مانند ما قبول نداشـته و عقیـده ی ما را نداشـته باشـند، این فضایل 
و مناقـب را کـه در کتـب فریقیـن آمـده اسـت، می بیننـد - مخصـوص شـیعه نیسـت؛ علمای بـزرگ اهل سـنت 
هـم ایـن فضایـل را آورده انـد؛ و اینهـا را که می بینیـد، در همـه ی آفاق منتشـر شـده اسـت - دلباختـه و مجذوب 
امیرالمؤمنین می شـوند. پس مسـأله ی ما، مسـأله ی شـناخت حقیقت نورانـی و ِعلـوی امیرالمؤمنین نیسـت، که 
او را نـه می توانیم بفهمیـم، نه می توانیـم تصور کنیـم، نه راهـی داریم بـرای این کـه او را درك کنیم؛ مگر کسـانی 
که دلشـان به نـور هدایـت و معرفـت الهـی در آن ابعاد روشـن شـده باشـد؛ امـا ایـن مسـأله ی محبت، مسـأله ی 
مهمـی اسـت. ایـن ارتبـاط دوسـتی و عشـق و رابطـه ی بـا امیرالمؤمنین)علیه الّسـام(، یـک حقیقت درخشـان 
اسـت. از این حقیقِت درخشـان، مـا باید ماننـد معراجی اسـتفاده کنیـم و عـروج کنیم؛ و این می شـود. بـا نردبان 

محبت می شـود بـه باالتریـن درجـات معرفت هـم رسـید. اصـل کار، محبت اسـت.

حب به امیرالمومنین، راه رشد و معراج
 بـرادران و خواهـران! ایـن عمـر کوتـاه اسـت. ایـن دنیـا بـرای مـا و بـرای هر نفـس بشـری کوچـک اسـت و زود 
می گـذرد. بایـد فرصتهـا را مغتنـم شـمرد و بـا تعـارف و بـا چیزهایی کـه ما را بـه پیـش نمی بـرد، نباید مشـغول 
شـد. این محبـت بایـد مـا را بـه معـراج ببـرد و رشـد بدهـد. این چـه وقـت خواهـد شـد؟ ایـن محبت، چـه وقت 
چنین اکسـیر اثـری را نشـان خواهـد داد؟ آن وقتی کـه ما بـه پیونـد محبت آمیـز بیـن خودمـان و امیرالمؤمنین 
و اولیـای دین، به چشـم جـدی نگاه کنیـم. چگونـه؟ جدی نـگاه کردن بـه محبـت، این اسـت که ما تـاش کنیم 
در راهی که بـه آن بزرگـوار می رسـد، حرکت کنیـم؛ وااّل اگـر به آن راه پشـت کنیـم و خـدای نکرده با هـر عملی، 
با هـر اقدامـی و با هر سـخنی، خودمـان را یـک قـدم از آن بزرگـوار دور کنیم، ایـن محبت هـم بتدریـج کمرنگ و 

بی عمـق و سـطحی و صـوری خواهد شـد.

 محبت واقعي و محبت صوري
محبت واقعـی داریـم و محبت صـوری. محبـت واقعی شـما، محبت شـما بـه فرزندتان اسـت. هیـچ گرفتاری یی، 
شـما را از بیماری فرزنـد، از خطری کـه او را تهدیـد می کنـد، از نگرانیهـای او فـارغ نمی کند؛ این محبـت حقیقی 
اسـت. یک محبـت هـم محبـت زبانـی اسـت و در مواقـع حسـاس و مراکـز حسـاس، انسـان را رهـا می کنـد. اگر 
مـا خـدای نخواسـته از امیرالمؤمنین)علیه الّصاةوالّسـام( دور بشـویم، این طـور خواهـد شـد؛ محبـت، زبانـی و 
ادعایی خواهد شـد؛ دسـت مـا را در وقتـی که بـه آن احتیـاج داریم، نخواهـد گرفت. امـا اگر مـا آن راهـی را که به 

امیرالمؤمنیـن می رسـد، دنبـال کنیـم، هرچـه پیـش برویم، ایـن محبـت عمیقتر خواهد شـد.
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 دنباله روي از صفات امام علي)علیه السام(
دربـاره ی علی بن ابی طالب)علیه الّصاةوالّسـام( کـه نمی شـود بـا ایـن چنـد دقیقه هـا حرفـی زد. آن چیـزی کـه 
مـن فکـر می کنـم بایـد در ایـن مختصر عـرض کنـم، این اسـت کـه ما بـه دههـا صفـت برجسـته یی کـه در ذات 
مبـارك امیرالمؤمنیـن و در رفتـار آن بزرگوار هسـت - که هر کـدام مثل خورشـیدی می درخشـد - نـگاه کنیم و 

چند تـا از ایـن صفـات را انتخاب کنیـم و خودمـان را دنبالـه رو ایـن صفات قـرار دهیم.

 خدامحوري امیرالمومنین
یـک صفـت از صفـات آن بزرگـوار ایـن اسـت کـه امیرالمؤمنین)علیه الّصاةوالّسـام(، از اول زندگی تا آخـر عمر، 
به خـدای متعـال فکر کـرد و راه خـدا را - ولو مـورد مخالفـت همه ی انسـانها هم بـود - بـر راه غیر خـدا و ضد خدا 

انتخـاب کـرد. امیرالمؤمنیـن از قبیل ایـن صفت، دههـا خصلـت برجسـته دارد؛ این یکی از آنهاسـت.

 اولین قدم امیرالمومنین در راه ايمان
آن وقتـی که می خواسـت ایمـان بیـاورد - کـه اول مؤمـن بـه نبیّ اکـرم، امیرالمؤمنیـن بـود - همه ی کسـانی که 
در آن جامعـه بودنـد؛ به ایـن حقیقـت کافر بودنـد؛ امـا او به کفـر و انـکار و عنـاد آنهـا اعتنایـی نکـرد. در واقعه ی 
»یوم الـدار«، پیامبر بزرگـوار بـزرگان عرب را در مکـه جمع کردند و اسـام را بـر آنها عرضـه کردنـد و فرمودند که 
هر کس امـروز اول نفـر ایمـان را بپذیـرد، او وصـی و امیـر پس از مـن خواهد بـود. ایـن معنـا را بر دیگـران عرضه 
کردند و هیچ کـس از کفـار و قریشـیانی که بودنـد، حاضر نشـد این دعـوت را قبـول کنـد؛ ولـی امیرالمؤمنین که 
کودکی سـیزده سـاله بود، بلند شـد و قبول کـرد و رسـول اکرم هـم از او قبـول فرمودند - هـم ایمانـش را، هم نفر 
دوم شـدنش را - کـه کفار برگشـتند بـه صورت اسـتهزاء بـه ابی طالـب گفتند کـه پسـرت را بر تـو امیر کـرد! این 

اولیـن قـدم بود.

 امام علي )علیه السام( مدافع تنها در راه اسام و حق 
در تمـام دوران مکـه، یـک لحظـه رعایـت و ماحظـه ی خشـونتها و عصبیتهـا و مخالفتهـا و دشـمنیها را نکـرد و 
از حـق دفـاع نمـود. در تمـام دوران مدینـه، هـر جـا کـه خطـر بـود، علی بن ابی طالـب آن جـا بـود و هیـچ چیز را 
ماحظه نکـرد. در قضیـه ی خنـدق، آن وقتی که همه سـرها را بـه زیر انداختنـد، او بلند شـد و شـجاعانه داوطلب 
شـد؛ یعنی برای وجـود خود، هیـچ حیثیتی جـز حیثیت دفـاع از اسـام و دفـاع از حق قائل نبـود؛ بـرای او همین 

یـک کار بود کـه از حـق دفـاع کند.

قواي انسان، سرمايه اي براي حق مداري و حق محوري
انسـان قوای معیـن و عمـر محـدودی دارد؛ بایـد اینهـا را بـه عنـوان سـرمایه یی در اختیـار حق قـرار بدهـد. این 

ها
راه 

ام 
 تم

 بر
دا

ه خ
ب را

خا
انت



ضائل و مناقب امام علی )علیه السالم( "
مطالعه بیشتر درباره موضوع " ف

فضائل و مناقب 
حضرت علی)علیه السالم( 

30

اسـت سـلوك یـک مؤمـِن بـه علی)علیه الّسـام(. ایـن اسـت کـه اگـر چنیـن شـخصی در بشـر - ولـو در جمـع 
کوچکی از بشـر - بـه وجـود بیاید، خواهـد توانسـت دنیـا را از ظلـم و جـور خالی کنـد. ما انسـانهای چسـبیده ی 
بـه غـذا و خـوراك و راحتـی و عشـرت و زندگـی و خانـه و جـاه و جـال و مقـام و قـدرت و سـایر دلبسـتگیها و 
سـرگرمیهای بشـر در دنیا، نمی توانیم از میـان این حصارهـا خودمان را خـارج کنیـم و آن گونـه در آن راه حرکت 

کنیـم؛ و نتیجـه در دنیـا ایـن می شـود کـه مشـاهده می کنیـد.
 اگـر از این روحیـه، درخششـی در یک انسـان بـه وجود بیایـد، همـان خواهد شـد که شـما در جبهه هـای جنگ 
دیدید؛ در شـهدا دیدید؛ در رزمندگان شـجاع مـا دیدیـد؛ در آزادگان مـا در زندانها دیدیـد؛ در جانبـازان صبور ما 
دیدیـد؛ در خانواده هـا و پـدران و مـادران دیدید؛ در طـول انقـاب و دوران جنگ تـا امـروز، در این ملـت دیدید و 
مشـاهده کردید کـه چـه هنگامه یـی در دنیا بـه وجـود آورد. این، یـک چیز ناقـص و کوچک بـود؛ قطره یـی بود از 

آنچه کـه دریـای آن در روح بـزرگ امیرالمؤمنین وجود داشـت.

حق محوري، شاخص عملكرد امیرالمومنین
 او در تصمیم گیریهـا و در عمـل خویـش، ماحظـه ی خـود را، ماحظـه ی مـن را، ماحظـه راحتـی و ماحظه ی 
خواسـتهای نفسـانی را اصـًا مداخلـه نـداد. بعـد از رحلـت خاتم االنبیـاء هـم همین طـور بـود. در آن دوران 
بیسـت وپنج سـال، آن طوری کـه مصلحت امت اسـام اقتضـاء و ایجـاب می کـرد، عمل کـرد؛ از مصلحـت تخطی 
نکـرد و منیـت نشـان نـداد. بعـد از آن کـه امیرالمؤمنیـن بـه خافـت رسـید، آن کسـانی که حـق را با خودشـان 
می دانسـتند و در سـر سـودای خافت داشـتند، دیدید که چـه کردند؟ دیدید کـه چـه جنگهـا و خونریزیهایی به 
راه انداختنـد؟ علـی در آن بیسـت وپنج سـال از ایـن کارهـا نکرد؛ بـا این که خـود را حق می دانسـت. ایـن، کلمات 
و زندگـی امیرالمؤمنیـن اسـت. او حقـی را بـرای خـود قائـل بـود؛ امـا مصلحـت بـزرگ اسـام را در ایـن می دید 
که سـکوت کنـد، تسـلیم باشـد و با جریـان معمـول جامعـه پیـش بـرود. آن وقتی هم کـه بـه خافت رسـید، باز 
دوسـتان نزدیـک، دوسـتان دور و دشـمنان ظاهرسـاز او را نصیحـت کردنـد که عجلـه نکـن، فانی را عـزل نکن، 
فانـی را نصـب نکـن، این حـرف را نـزن، ایـن تقسـیِم این گونـه را انجـام نـده، این پـول و ایـن مسـتمری را قطع 
نکـن. آن بزرگـوار، بـه همـه ی اینها بـا چشـم بی اعتنایی نگریسـت؛ آنچـه را که حـق می دانسـت، عمل کـرد؛ این 

یـک صفـت از صفـات امیرالمؤمنین اسـت.
 ما محبان آن بزرگوار هسـتیم. شـکی نیسـت کـه در دل مـا عشـق امیرالمؤمنین مـوج می زنـد؛ این مایـه ی امید 
و افتخار ماسـت؛ امـا این محبـت را چـه چیزی عمـق می دهـد و جزو جـان مـا می نمایـد و روزافـزون و ثمربخش 

می کنـد؟ این کـه به ایـن صفـت امیرالمؤمنیـن اقتـدا کنیم.

 دشمنان امروزه اسام
امـروز دنیـا بـرای آن کسـی که مسـلمان اسـت، دنیـای سـختی اسـت. امـروز بعـد از قرنهـا کـه اسـام از مظاهر 
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حقیقـی حاکمیت و نشـان دادن قـدرت برکنار بـود، داعیـه ی حاکمیت دارد؛ در مسـند حاکمیت نشسـته اسـت؛ 
یـک کشـور را اداره می کنـد و قوانیـن بـر اسـاس اسـام اسـت. در دنیـا آوازه ی اسـام جاذبـه پیـدا کرده اسـت. 
بشـریِت دلمرده، نسـلهای جـوان افسـرده ی دنیا کـه از همـه جـا ناامید شـده اند، به اسـام توجـه پیـدا کرده اند. 
احساسـات جوامع اسـامی دارد بیـدار می شـود. کشـورهایی را می بینید که شـوق اسـام، آن ملتها را بـه هیجان 
آورده و در آنهـا شـوری افکنده اسـت. امـروز اسـام با ایـن وضعیت، دشـمنان جـدی دارد؛ دشـمنانی که اسـام 
را مانـع کار خـود، مانـع غارتگریهای خـود، مانع سـلطه ی خـود بر ملتهـا، مانـع تحمیق افراد بشـر در سـطح عالم 

می بیننـد؛ اینهـا دشـمن جدی اسـامند.
 امـروز دشـمنان اسـام، مثـل دوران نبیّ اکـرم )صلّی اللَّ علیه واله وسـلّم( محـدود بـه قبایـل پراکنـده نیسـتند؛ 
مجهزتریـن سـاحها در دسـت آنهاسـت؛ بیشـترین پولها در دسـت آنهاسـت؛ دانش پیشـرفته ی بشـر در دسـت 
آنهاسـت و اینها ضد اسـامند. »مسـلمانی« در این دوران، برافراشـتن پرچمی اسـت کـه در آن، سـعادت و آزادی 
و خیـرات و بـرکات و پاره کـردن زنجیرهای اسـارت هسـت. برافراشـتن پرچمـی که این همـه برکت دارد، آسـان 

نیسـت؛ بایـد ایسـتادگی کرد.
 ملـت مـا تجربه ی بسـیار درخشـانی پشـت سـر خـود دارد کـه بایـد آن را فرامـوش نکنـد؛ آن تجربـه ی انقاب و 
سـپس تجربه ی جنگ اسـت؛ یعنی دو پیـروزی. مـا در انقاب و در تشـکیل نظام جمهوری اسـامی پیروز شـدیم 
- ایـن یـک پیـروزی - در جنگ هـم پیـروز شـدیم. خناسـها خیلـی کوشـش می کنند تـا وانمـود کنند ایـران در 
جنگ پیروز نشـد؛ ایـن حرِف شـیطان یـا کوته نظران اسـت. بـرای ملتی کـه همـه ی دنیا در کنـار دشـمن او قرار 
بگیرنـد و به او سـاح و تجهیـزات بدهند، بـرای این که آن ملـت از مرز خـود عقب بنشـیند، نیروهای مسـلحش از 
بین برود و نظـام اجتماعیـش از هم بپاشـد؛ اما علی رغـم همه ی ایـن توطئه هـا و فشـارها، روزبه روز قویتر بشـود؛ 
نیروهـای مسـلحش را تقویـت کنـد؛ آحـاد ملـت را آمـوزش بدهـد؛ مرزهـای خـود را محکـم نگهـدارد، آیـا این 

نیسـت؟ پیروزی 

 راه دستیابي به پیروزي 
بـرادران و خواهـران! ایـن پیروزیهـا بـرای مـا مایـه ی عبرت اسـت. چه طـور شـد ایـن پیروزیها به دسـت آمـد؟ با 
نترسـیدن از دنیـا. از امریـکا نبایـد ترسـید، و ملت ایـران نمی ترسـد. با ایـن روح شـجاعت، با ایـن توکل بـه خدا، 
با این حماسـه و شـوری کـه در اقشـار ملـت مـا - بخصـوص در جوانان ما - هسـت، ایـن ملت پیـروز خواهد شـد؛ 
به اهـداف خـود خواهـد رسـید و دشـمنان را بـه زانـو در خواهـد آورد. هیـچ دشـمنی نمی تواند ملـت ایـران را از 
پیمـودن این راهـی که اسـام در مقابـل او گذاشـته اسـت، بـاز دارد. فقط ایـن نکتـه را بایسـتی به یاد داشـت که 

مثـل علی بن ابی طالـب، از کثـرت دشـمن نبایـد هـراس داشـت. 
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مناقب و فضائل امیرالمومنین

زهد امیرالمومنین)علیه السام(
پنج خصلت امیرالمومنین
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عبادت است

علي)علیه السام( نشان دهنده ي راه خدا
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فرق نذاشتن بین دوست و دشمن در اجراي احكام
انفاق امام علي)علیه السام(

هیچكس نمیتواند مانند امیرالمومنین باشد
رضايت خدا، تنها هدف امیرالمومنین 

امیرالمومنین در كام ابن عباس
امیرالمومنین، معجزه اى الهي 

ذكر مصیبت امیرالمومنین
و...
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فضايل و مناقب معنوى و ملكوتى امیرالمؤمنین)علیه السام(*

امام علي)علیه السام(، تقواي مجسم
ایـن ایـام، مربـوط و آمیختـه بـا یـاِد وجـود مقـّدس مولـی الموّحدیـن و امیرالمؤمنیـن و امـام المّتقیـن، 
علی بن ابی طالب علیه الّصاةوالّسـام اسـت کـه در گفتار و کـردار خود، تقـوا را مجّسـم فرمود. شایسـته ترین وظیفه 
ما مـردم - بخصـوص نمازگـزاران جمعـه - این اسـت که از این مناسـبت اسـتفاده کنیـم؛ بـرای این که به پیـروی از 

آن بزرگـوار، ذخیـره تقـوا را در خـود افزایـش دهیـم.
حقیقتـاً او امام مّتقیـن و مجّسـمه تقـوا و پرهیـزکاری اسـت. من به شـما بـرادران و خواهـران نمـاز گـزار و به همه 
ملّت، توصیـه می کنم کـه دنبالـه روی و تبعّیـت از آن بزرگـوار را، بیش از همه چیـز در زمینه تقـوا و پرهیـز از گناه و 

مراقبـت از افعال و گفتـار و حّتـی ذهنّیـات و آنچـه در دل خطور می کنـد، پیشـه کنید و تقـوا را رعایـت نمایید.

مناقب و فضائل امیرالمومنین
خطبه اّوِل امـروز را، ان شـاءاللَّ مخصـوص به ذکـر مناقـب امیرالمؤمنین علیه الّسـام می کنـم. آن بزرگـوار، دو نوع 
مناقـب و فضایـل دارد: یک نـوع، فضایل و مناقبی اسـت که بـه مکانت و مقـام معنـوی و ملکوتی وی اشـاره می کند. 
یک دسـته از مقامات آن بزرگـوار، در بهشـت، در قیامـت، در آسـمانها و در میـزان مایک و مقّربین اسـت، و دسـته 
دیگـر از مناقب آن امـام همـام، ویژگیهایی اسـت کـه در اعمال و گفتـار، نقشـهای زندگی، جهـاد و زحماتـی که آن 
بزرگـوار در طول عمر کشـیده، معامـه او بـا دنیا، با مـردم، با دوسـتان، بـا ضعیفـان، با مسـتضعفان و با گردنکشـان، 
دیـده می شـود. دسـته دوم از مناقـب امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام مرتبط بـا همـان فضایل دسـته اّول اسـت. یعنی 

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه)خطبه اول( 1371/01/07
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علّـت مهـم مناقـب معنـوی او، اعمـال و رفتـار آن بزرگـوار اسـت کـه البتـه طینـت و ذات هـم در جـای خـود مؤثر 
اسـت. هـر دو دسـته از مناقـب و فضایـل، روایـات زیـادی دارد. اّوالً، عرض کنـم که آنچـه از فضایـل و مناقـب راجع 
بـه امیرالمؤمنین علیـه الّسـام گفته می شـود، مخصوص شـیعیان نیسـت. یعنـی این طور نیسـت که فقط شـیعه 
آنها را روایـت کند یا شـیعه از آنهـا لّذت ببـرد. به جز یک عّده انگشـت شـمار و معـدود، کـه معلوم هم نیسـت امروز 
از آنهـا اثری باقـی مانـده و کسـی از آنها وجـود داشـته باشـد - یعنی نواصـب و خـوارج - بقیه مسـلمین، دوسـتدار 
امیرالمؤمنین اند. بسـیاری از فضایـل و مناقب را غیر شـیعه در کتابهایشـان نقـل کرده اند کـه بعضی از آنهـا را امروز 

عـرض می کنـم.

زهد امیرالمومنین)علیه السام(
بسـیاری از مسـلمین، به اهل بیـت مکـّرم پیغمبر علیهـم الّسـام و بـه آن بزرگوار بـه طـور خـاص، ارادت و عاقه و 
شـیفتگی دارند. یک روایـت، روایتی اسـت که نویسـنده معروف شـافعی، »ابـن مغازلـی«، در کتاب خـود نقل کرده 
که راوی ایـن حدیث، غیر شـیعه اسـت. از اَنَس بـن مالک نقـل می کند کـه پیغمبـر فرمودنـد: »انَّ علی بن ابی طالب 
یضی ء الهـل الجنة کمـا یظهر کوکـب الصبح الهـل الدنیا.«؛ مـردم بهشـت، وجـود علی بن ابی طالـب امیرالمؤمنین 
علیه الّسـام را چنـان درخشـان می بیننـد که مـردم دنیا سـتاره صبـح را آن گونـه درخشـنده می دیدنـد؛ یعنی نور 
آن بزرگـوار، در بهشـت هم بـر انوار دیگـر غلبـه دارد. همیـن نویسـنده ُسـّنی، روایـت دیگـری را از عّمار یاسـر نقل 
می کنـد کـه گفـت: "قـال رسـول اللَّ صلّی اللَّ علیه وآله: )قـال لعلی بـن ابی طالـب، علیه الّسـام( یـا علـی، انَّ اللَّ قد 
ب الـی اللَّ منهـا." یعنـی پیغمبر بـه علی فرمـود: ای علـی! خـدای متعال تو  زیَّنـک بزینة لـم یزیَّن بعبـاد بزینـة احَّ
را بـه زینتـی آرایش داد کـه هیچ بنـده ای از بنـدگان خـود را بـه زینتـی بهتـر و محبوبتـر از آن، آرایش نداده اسـت. 
آن زینت چیسـت؟ »الّزهـد فی الدنیـا.«؛ زهـد و بی رغبتـی به دنیـا؛ یعنی بـه ظواهـر فریبنده ای کـه انسـان از آنها 
لـّذت می بـرد، زینتی اسـت کـه خداونـد بـه علـی علیه الّسـام داده اسـت. دنیـا، معنایـش آباد کـردن دنیا نیسـت. 
معنایش این نیسـت که دنیـا را آبـاد کنند،زمین را بـا زینتهای الهـی مزیَّن کننـد و بندگان خـدا را برخـوردار کنند؛ 
کـه - امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام خـود پیشـتاز ایـن راه بـود. دنیـا یعنـی این که مـن و شـما از آنچـه کـه در زمین 
وجـود دارد - چه در خـوراك و پوشـاك و مرکب و یا در شـهوات جنسـی - بـرای حّظ نفـس و لذت خودمـان، فراهم 
آوریم. ایـن، همان دنیایی اسـت کـه در روایات آمده اسـت. البتـه مقداری از ایـن بهره بریهـای دنیایی، ُمجاز و شـاید 
ممدوح اسـت؛ امـا زیـاده روی در آنهـا، همـان دنیای بـد و خبیثی اسـت که مـا را از آن بـاز داشـته اند. پـس، زهد در 

دنیـا، زینـت علی بن ابی طالـب علیه الّسـام اسـت.
ادامه حدیث چنین اسـت کـه پیغمبر به علی علیه السـام فرمـود: »و جعـل الدنیا التنال منـک شـیئا.« خداوند این 

دنیا را بـه گونه ای قـرار داده اسـت که از تـو هیچ چیـز نخواهد برد.
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پنج خصلت امیرالمومنین
روایـت دیگـر، روایـت »موّفـق خوارزمی حنفـی« اسـت کـه او هـم از نویسـندگان سـّنی اسـت و کتابـی در مناقب 
دارد. ایـن روایتهـا، دل دوسـتداران آن بزرگـوار را روشـن می کنـد و بایـد آماده شـویم برای این کـه عمـًا - نه فقط 
اسـماً دنبالـه رو آن شـخصیت عظیـم باشـیم. »مّوفـق«، ایـن روایـت را نقـل می کند کـه پیغمبـر بـه امیرالمؤمنین 
علیه الّسـام فرمـود: »یـا علـی! انّی سـألت ربّـی فیک خمـس خصـال فاعطانـی.« من از خـدای متعـال پنـج امتیاز 
در ارتبـاط با تو خواسـتم و خـدا هر پنـج امتیاز را بـه مـن داده و قبول کـرده اسـت: »اّما اّولها فسـألت ربی ان تنشـقَّ 
عّنـی االرض و انفـضَّ التـراب عن رأسـی و انت معـی.« اّول این اسـت کـه از خدا خواسـتم وقتـی در قیامت محشـور 
می شـوم و از خـاك بـر می خیزم،تـو در کنـار من باشـی. خـدا ایـن را قبول کـرد و بـه مـن داد. »اّمـا الثانیة فسـألت 
ربـی ان یوقفنی عنـد کفـة المیـزان وانـت معـی.« از خـدا خواسـتم هنگامی کـه اعمـال خایـق را در میـزان الهی 
می سـنجند - ایـن میـزان اسـمش در قـرآن آمـده - و مـن آن جـا ایسـتاده ام، تو هـم در کنـار من باشـی. خـدا این 
خواسـته را هم پذیرفت و بـه من عطا کـرد. »و اّمـا الّثالثة فسـألت ان یجعلک حامـل لوایی و هـو لـواء اللَّ االکبر علیه 
المفلحـون الفائـزون بالجّنـة.« از خدا خواسـتم لوایـی را کـه بزرگترین لـوای الهـی در قیامـت اسـت - آن َعلَمی که 
از همه َعلَمهـای خدا در قیامـت برافراشـته تر اسـت و روی آن نوشـته: »المفلحـون الفائـزون بالّجنه« - به دسـت تو 

بسـپارد. این را هـم خداونـد قبـول فرمود.
از ایـن قسـمِت کام نبـوی معلـوم می شـود کـه در قیامـت َعلَمهایی اسـت و هـر گـروه از خایق، زیـر یکـی از این 
َعلَمهـا جمع می شـوند. »واّمـا الّرابعة فسـألت ربّی ان تسـقی اّمتـی من حوضـی.« از خدا خواسـتم که سـاقی حوض 
کوثر تو باشـی و خـدا این را هم قبـول کرد. »و اّما الخامسـة فسـألت ربّـی ان یجعلـک قائد اّمتـی الی الجّنـة.« از خدا 
خواسـتم کـه در قیامـت، پیشـرو اّمـت من بـه بهشـت، تو باشـی؛ یعنـی تو جلـو باشـی و اّمـت من پشـت سـِر تو به 

سـوی بهشـت روانه شـوند. ایـن را هم خـدا قبـول کرد.
طبق ایـن روایت، آخر سـر هم فرمـود: »فالحمـد للَّ الـذی مّن علـیَّ بذلک.« پیغمبـر از این کـه خدا چنیـن مقامات 
معنـوی را بـه علی بن ابی طالـب علیه الّسـام داده اسـت، از خالـق هسـتی سپاسـگزاری می کنـد. واقعاً هیـچ مقامی 

بـه بلندی ایـن مقام نیسـت.

نگاه به چهره علي بن ابي طالب)علیه السام( عبادت است
روایـت دیگر - کـه ایـن روایـت از اسـناد متواتـره اسـت؛ یعنـی همـه از طـرق مختلـف آن را روایـت کرده انـد و من 
از »بحاراالنـوار« نقـل می کنـم - از ابوهریـره، و او از معاذبن جبـل و او از پیغمبـر نقـل می کنـد کـه فرمـود: »الّنظـر 
الـی وجـه علّی بن ابی طالـب عبـادة«؛ نـگاه کـردن بـه چهـره علی بن ابی طالـب، عبـادت اسـت. چـرا؟ چـون علـی 
علیه الّسـام یک عنصـر معنـوی و یک بنـده خالص خداسـت. چون نـگاه بـه او، انسـان را به خـدا نزدیـک می کند و 
جزو »مـن یذّکرکـم اللَّ رؤیته« بـه حسـاب می آید. وجهـش معلوم اسـت: چـون او معنوی اسـت، لذا نگاه کـردن به 
او، که از مظاهـر عبودیـت در مقابل پروردگار اسـت، نوعـی عبودیّت اسـت. بعد، مرحـوم عّامه عالی مقام، مجلسـی 
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رضوان اللَّ تعالی علیـه از ابن اثیـر جـزری نقـل می کند کـه وی در »النهایـة« ایـن حدیـث را آورده و بیان کرده اسـت 
که چـرا نـگاه کـردن بـه علی بن ابی طالـب علیه الّسـام عبـادت اسـت. ابن اثیـر، چنیـن گفتـه اسـت کـه: » انَّ علّیاً 
کان اذابـرز قـال النـاس الالـه ااّلاللَّ مـا اشـرف هـذا الفتـی .« وقتـی علی بن ابی طالـب علیه الّسـام در مقابـل مـردم 
! چقدر شـریف اسـت ایـن جـوان! »الالـه ااّلاللَّ ما اکـرم هذا  ظاهر می شـد، مـردم بـا دیـدن او می گفتنـد: الالـه ااّلاللَّ
الفتـی.« چقدر کریـم و بزرگوار اسـت این جـوان! »الاله ااّلاللَّ مـا اعلم هذا الفتی .« چقدر دانشـمند اسـت ایـن جوان! 
»الالـه ااّلاللَّ ما اشـجع هـذا الفتی .« چقدر شـجاع اسـت این جـوان! خاصـه این کـه، ابن اثیـر می گوید وقتـی مردم 
بـه علی بن ابی طالـب علیه الّسـام می نگریسـتند، از بـس صفـات او برجسـته بود، مکـّرر در مکـّرر تهلیـل می گفتند 
و ذکر خـدا می کردنـد. از ایـن جهت، نـگاه کردن بـه او عبادت اسـت. مجلسـی این بیـان را قبـول نـدارد و می گوید: 
ابن اثیـر خواسـت یـک فضیلـت را از علی بن ابی طالب علیه الّسـام سـلب کند؛ کـه خوِد نـگاه کـردن به او، بـه خاطر 
خـوِد علی بن ابی طالـب علیه الّسـام عبادت باشـد. این را خواسـت سـلب کند. امـا چند فضیلـت دیگـر را، من حیث 

الیشـعر، بـرای علی بن ابی طالـب علیه الّسـام اثبـات کـرد!

علي)علیه السام( نشان دهنده ي راه خدا
اکنون به مناقـب نـوع دوم بپردازیم کـه بایدبرای من و شـما درس باشـد. نمی شـود ما اّدعای تشـّیع کنیـم و خود را 
مختّصیـن بـه علی بن ابی طالب علیه الّسـام بدانیـم، امـا در عمل، از اعمـال و رفتـار آن بزرگـوار چیزی در ما نباشـد.

اعمالی که طبـق روایات مذکـور از امیرالمؤمنین علیه الّسـام نقل شـده اسـت، بـرای همه مـا حّجت و معیار اسـت. 
مسـؤولین کشـور، آحاد مردم، افرادی کـه پولدارند، افرادی کـه فقیر هسـتند، افرادی کـه دارای علمند، افـرادی که 
در صحنه هـای رزمنـد، همـه و همـه بایـد از رفتـار و کـردار امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام درس بگیرند. او یـک وجود 
چندیـن جانبه اسـت و در هـر جانـب، حّجت خـدا بر مـردم اسـت؛ یعنـی نمایشـگر راه خدا برای کسـانی اسـت که 

می خواهنـد آن راه را برونـد.

دوري از غرور در زندگي امیرالمومنین
ایـن روایـت هـم بـاز از منابـع اهـل سـّنت و از اَنَس بن مالـک نقـل شـده اسـت کـه امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام را با 
شـصت و چند جراحـت، به پشـت خـط مّقـدم جبهـه آوردنـد. - ظاهـراً در جنـگ احد بـوده اسـت. شـصت و چند 
جراحت برداشـتن در جنـگ، شـوخی نیسـت! - پیغمبـر، امّ سـلیم و امّ عطیـه را کـه دو زن جّراح یـا پرسـتار بودند، 
مأمـور کـرد کـه بـه آن بزرگـوار برسـند و ایشـان را تـداوی کننـد. آنهـا گفتنـد کـه ایـن پیکـر، با ایـن وضع کـه ما 
می بینیـم، خائفیـم بر او. یعنـی احتمـال دارد کـه قابل مـداوا نباشـد. نبـّی اکـرم صلّی اللَّ علیه وآله وسـلّم و مؤمنین، 
می آمدنـد و از آن بزرگـوار عیـادت می کردنـد و می رفتنـد. راوی - اَنَس بـن مالک - می گویـد: »و هو قرحـه واحدة«؛ 
سـر تا پایش َکأَنّـه یک جراحـت بود. از سـر تا پـا، پر بـود از جراحـت! بعد پیغمبر بـا دسـتش روی جراحات را مسـح 
می کـرد و از طریـق معجـزه، جراحـات امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام را بهبـود می بخشـید. پیغمبـر مسـح می کـرد و 
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جراحـات، یکـی یکی خـوب می شـد. یعنـی به طریـق عـادی ممکـن نبود.
ببینیـد چقـدر حـال آن حضـرت، وخیم بـوده اسـت! ایـن نکته مـورد نظـر من اسـت: کسـی کـه در جبهـه، چنان 
فـداکاری ای از خـود نشـان داده، چندیـن مرتبه با شمشـیر خـود، با را بـه ظاهر از جـان پیغمبـر دور کرده اسـت و 
لشـکر فراری شـده را با مقاومت خـود برگردانـده - یعنی یک تنـه، کار هـزار نفر یا هـزاران نفـر را انجام داده اسـت - 

آخر سـر ایـن همـه جراحت برداشـته اسـت.
مسـلمانان دسـته دسـته به عیادتـش می آینـد و می رونـد. پیغمبـر می آیـد و چنـان محّبتی در حـقِ ّ علـی می کند. 
این جـا، بـرای امثال مـا، لغزشـگاهی اسـت که غـروری برایمـان پیـدا شـود. امـا ببینیـد امیرالمؤمنین علیه الّسـام 
در برابـر لطـف پیغمبـر، محّبـت مؤمنیـن و شـفای جراحـات - در نقطـه ای کـه محـل شـدید لغـزش و غـرور برای 
خیلیهاسـت - برخوردش چگونه اسـت: فقال علـیٌّ علیه الّسـام: »الحمـدللَّ الذی جعلنـی لم افـرَّ و لم اولّـی الّدبر.« 
نگفت: من ایسـتادگی کـردم. گفت: خـدا را شـکر می کنم، زیـرا کاری کـرد تا مـن نگریزم! خـدا را شـکر می کنم که 

کاری کـرد تا پشـت بـه دشـمن نکنم!
ایـن روحیه، روحیه برجسـته ای اسـت کـه بایـد از آن الهـام بگیریـم. اگـر کار برجسـته ای در خودمان سـراغ داریم، 
خودمان را شـکر نگوییـم. مگر ما که ایـم و چه کاره هسـتیم!؟ باید خدا را شـکر بگوییـم. و آن وقت: »فشـکراللَّ تعالی 
له ذلک فـی موضعین مـن القـرآن.« در دو جای قـرآن، خدای متعـال از ایـن عمـِل امیرالمؤمنین علیه الّسـام طبق 

این روایت شـکرگزاری کرد. و هوقوله تعالی: »سـیجزی اللَّ الشـاکرین، و سـنجزی الشـاکرین.1«
 ایـن، عمـِل امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام فیمابیـن خـود و خدایـش بـود. کوبیـدن پتک بر سـِر پیل مسـتی بـود که 
نامـش نفـس اسـت و در وجـود بشـر، سـربلند می کنـد. مثـل یک پیلبـان زرنـگ، بایـد دائـم با چکـش بر سـر پیل 

نفـس بکوبـی؛ وااّل َرم می کنـد و دیگـر قابـل کنترل نیسـت.

 فرق نذاشتن بین دوست و دشمن در اجراي احكام
و اّمـا در خصوص اجرای حدود الهی. شـاعری اسـت به نام نجاشـی کـه از یـاران امیرالمؤمنین علیه الّسـام اسـت. او 

علی را مدح کـرده و در شـعر،به هجو دشـمنان وی پرداخته اسـت.
تنها وسـیله یـا مهمترین وسـیله تبلیغاتـی آن روز، شـعر بـود کـه دلهـا را متوّجـه می کـرد. در آن زمان، یک شـاعر 
در جامعـه خیلـی ارزش داشـت. به ایـن خاطر کـه می توانسـت فضـا را عـوض کنـد. شـاعر در آن روز، تقریبـاً نقش 
رسـانه های عمومـی امـروز را ایفـا می کـرد؛ یعنـی در فضایی کـه شـعر، آن همـه اهمیـت داشـت و مـردم آن را زود 
حفظ و دهان بـه دهان نقـل می کردند، وظیفـه رسـانه های عمومی روزگار مـا را داشـت. در چنین فضایی، نجاشـی، 
شـاعِر علی بن ابی طالب علیه الّسـام اسـت. خبر رسـید کـه وی در روز مـاه رمضان، ُشـرب َخمـر و الابالیگـری کرده 
اسـت. امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام دسـتور داد او را آوردند و بـر او حّد ُشـرب َخمر جـاری کردند. مضاف بـر این چند 
شـّاق هم به خاطـر تعزیـر هتک حرمـت ماه رمضـان بـر وی زدنـد! ایـن کار را چـه کسـی می کنـد؟ امیرالمؤمنین 
علـی علیه الّسـام، آن هـم در مورد کسـی که دوسـت اسـت، مـّداح اسـت، ابـزار دسـت و گرداننـده رسـانه جمعی 
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اسـت! دوسـتان و هم قبیله ای های نجاشـِی شـاعر - ظاهـراً از قبیله حمـدان بـود - نـزد امیرالمؤمنین علیه الّسـام 
آمدند و گفتنـد: »این چـه کاری بود که شـما کردیـد؟« عبارتش چنین اسـت: »مـا نـری اّن اهل المعصیـة و الطاعة 
سـّیان فی الجزاء حتی کان من سـمعیک بفـان.« گفتند: »یـا امیرالمؤمنیـن! تا پیـش از این خیـال نمی کردیم که 
دوسـتان و مطیعیـن، با مخالفیـن و عصیانگـران برابـر باشـند؛ اما با حـّدی که بر نجاشـی جـاری کردیـد، فهمیدیم 
که در نظر شـما، دوسـت و دشـمن هیـچ فرقـی با هـم ندارنـد! آیـا شـما خدمتـکار و مخالـف خودتان را تشـخیص 
نمی دهید یـا فرقـی نمی گذارید؟ این چـه کاری بـود که بـا این شـخص کردیـد؟« »فحملتنا علـی الجاّدة التـی کّنا 
نری انَّ سـبیل من رکبـه الّنار«؛ »با دسـت خـود، ای علـی، مـا را در راهـی می اندازید که تـا کنون خیـال می کردیم 

اگر کسـی بـه آن راه بـرود، اهل آتش اسـت!«
 بعـد از پیـروزی انقـاب اسـامی نیز، بعضـی کسـان تهدیـد می کردنـد و می گفتنـد: این گونـه که امـام با مـا رفتار 
ُه پناهنده  َـّ کرد یا دسـتگاه با مـا رفتار می کنـد، مجبور می شـویم برویـم و مثًا به فـان دشـمن پناهنده شـویم! َکاَن
شـدن به دشـمن، بـرای دسـتگاه بدتر اسـت تا بـرای خـود آنـان! همیـن تهدیـد را بـه امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام 
می کردنـد که »شـما بـا ایـن کارتـان مـا را وادار کردید کـه برویم بـه جاهایـی که تـا کنـون نمی خواسـتیم برویم!« 
حضرت در جواب آنـان، بیـان عجیبـی دارد. آن حضرت با خونسـردی و در عیـن حال، روشـنگرانه با قضیـه برخورد 
می کنـد: »فقـال یـا اخـاء بنـی نهـد.« گفـت: ای بـرادر نهـدی! »هـل هـو اال رجـل مـن المسـلمین انتهـک حرمة 
«[ فاقمنا علیـه حّدهـا؟« مگـر چـه اتّفاقـی افتاده اسـت؟ مگر آسـمان بـه زمین  مـن حـرم اللَّ ]یـا »مـن حرمـة اللَّ
آمده اسـت؟ او - نجاشـی - هم فـردی اسـت از مسـلمانان که مرتکـب خافی شـده اسـت و ما هم حـّد الهـی را بر او 
جـاری کردیم. ایـن برای خـودش هـم بهتـر اسـت. »زکاة لـه و تطهیـراً«؛ حّدی کـه بـر او جـاری کردیـم، او را پاك 

می کنـد، طهـارت می دهـد؛ جـان او را پـاك می کنـد.
ببینیـد! در نظـر امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام، کاری کـه انجـام گرفتـه، صـد در صـد طبـق قاعـده اسـت؛ در حالـی 
کـه دیگـر قدرتمنـدان عالـم این گونـه نیسـتند. حّتـی کسـانی کـه اندکـی از قـدرت برخوردارنـد - نـه قدرتهـای 
مطلـق و زیـاد -در اجـرای احـکام و قوانیـن و حـدود الهـی بیـن دوسـتان و دشـمنان خـود فـرق می گذارنـد؛ امـا 

علی بن ابی طالـب علیه الّسـام، فرقـی نمی گذارد.ایـن، بـرای مـا درس اسـت.

انفاق امام علي)علیه السام(
البتـه ماجرایی که نقل شـد، هـم درباره نجاشـی و هـم دربـاره حّسـان بن ثابت، روایـت دارد و ممکن اسـت دو قضّیه 
جـدا از هـم باشـد. یـک روایت دیگـر کـه بـاز از طـرق عاّمـه نقل شـده اسـت، روایتـی اسـت کـه »تاریخ بـاذری« 
ة علیٍّ  و کتـاب »فضایـل احمـد« آن را نقـل کرده انـد و در انفـاق امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام اسـت کـه: »کانـت غلَـّ
اربعین الـف دینار.« ظاهـراً مربـوط به دوران بیسـت و پنج سـاله اسـت که آن بزرگـوار فراغت بیشـتری داشـت و به 
آباد کـردن ملک و حفـر چـاه و از این قبیـل امـور می پرداخـت. زمینهـای زیـادی را آن حضرت به دسـت خـود آباد 
کـرده بود. در یـک روایـت دارد: »بکـّد یَـِده و عرق جبینـه.« چنین نبود کـه کارگر بگیـرد و آنهـا حفر چاه کننـد؛ نه. 
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خودش کلنـگ بر می داشـت، بـا بـازوی خـودش چـاه می َکنـد و زمیـن آبـاد می کـرد و در آمد زیـادی هم داشـت.
باری؛ آن روایـت می گوید: در یک سـال، چهـل هزار دینـار در آمـد ملکی آن حضـرت بود که گنـدم و خرمـا و از این 
قبیل، کاشـته و برداشـته بـود. چهل هـزار دینـار در آمـِد یک سـال! »فجعلهـا صدقـة«؛ تمام ایـن چهل هـزار دینار 

درآمِد یک سـال خـود را صدقـه داد!
حرف را در ذهـن خودتان مـرور کنیـد! امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام، تمام در آمـد سـالش را صدقه داد! پـول دیگری 

هم نداشـت که خیال کنیـم زندگـی را از آن طریـق خواهـد گذراند.
دنباله روایـت ایـن اسـت: »و انّه باع سـیفه«؛ همـان روز کـه درآمـِد خـود را صدقـه داد، به بـازار رفت و شمشـیرش 
را در معـرض بیع گذاشـت کـه بفروشـد. گفتنـد: یـا امیرالمؤمنین! شـما امروز چهل هـزار دینـار وجه نقـد یا جنس 

داشـتی و صدقـه دادی! یعنـی حاال شمشـیرت را می فروشـی؟
فرمـود - طبـق ایـن روایـت - : »قـال لـوکان عنـدی عشـاء مابعتـه.« اگـر بـرای شـام، غـذا داشـتم، شمشـیرم را 

! ختـم و نمی فر

هیچكس نمیتواند مانند امیرالمومنین باشد
اینها افسـانه نیسـت؛ واقعّیات اسـت! برای این اسـت که مـن و شـما درس بگیریـم کـه از دادن خمس مالمـان، ربع 
مالمـان، نصف مالمـان، عشـر مالمـان، زکات واجبمـان و انفاق بـرای مسـتحّقین، این قـدر ابـا داریم!ایـن، آن نمونه 
عالی اسـت. البته نه شـما، نـه بزرگترهـای ما، نـه انسـانهای عالی مقـام و نه مـا، بـه حـّد امیرالمؤمنین علیه الّسـام 
نمی رسـند و نمی رسـیم. ایـن، امـر واضحـی اسـت. من یـک وقـت - چنـد سـال قبـل از ایـن - در خطبـه گفتم که 
»مـا نمی توانیـم مثـل امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام باشـیم.« یکـی نامـه نوشـت: "خـوب عـذری پیـدا کردیـد کـه 
می گوییـد »ما نمی توانیـم مثـل امیرالمؤمنین باشـیم." نه؛ این عذر نیسـت. امـام باقر علیـه الّصاة و الّسـام - طبق 
روایـت - کارهـای امیرالمؤمنیـن، علیه الّسـام را کـه نـگاه کـرد، گریسـت و فرمـود: »چـه کسـی مثـل ایـن طاقت 
دارد؟« بعـد فرمود: »تنها کسـی کـه در میـان اهل بیت می توانسـت خـودش را شـبیه علی کنـد، امام سـّجاد بود.« 
سّیدالسـاجدین، تازه شـبیه امیرالمؤمنیـن! مگر کسـی می توانـد!؟ خـود آن حضرت هم، طبـق آنچه کـه در خطبه 
نهج الباغه اسـت، فرمـود: »اال و انّکـم التقدرون علی ذلـک2.« اّمـا این نقلها برای این نیسـت کـه ما مثل او باشـیم و 
بگوییم: »خـوب، ما کـه نمی توانیم!« بلکـه برای این اسـت کـه در این جهـت حرکت کنیـم. همه بایـد دراین جهت 

حرکـت کنند.

رضايت خدا، تنها هدف امیرالمومنین 
بعـد از شـهادت امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام،به مناسـبتی نـام آن بزرگـوار در محضـر ابن عّبـاس بـه زبـان آمـد. 
دل و ال قّصر و  ابن عّبـاس گفـت: »وااسـفاه علـی ابی الحسـن؛ وااسـفاه علـی  ابـی الحسـن مضـی و اللَّ مـا غیَّـر و ال بَـّ
«؛ برای خـودش چیزی جمـع نکرد. بـرای خودش هیـچ کار مـاّدی نکـرد. چیزی را  ال جمـع و المنـع و ال آخـراال اللَّ
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مگر خـدا ترجیـح نـداد. در همه کارهـا، قصـدش خدا بـود. هـدف او فقـط و فقط کسـب رضایت خـدا بـود. مصداق 
آیـه شـریفه »و مـن النـاس مـن یشـری نفسـه ابتغـاء مرضـات اللَّ و اللَّ رؤوف بالعبـاد« کـه اّوِل خطبـه خوانـدم، 

امیرالمؤمنیـن علیـه الّصاةوالّسـام اسـت.

امیرالمومنین در كام ابن عباس
بعـد، ابن عّبـاس گفـت: »واللَّ لقـد کانـت الدنیا اهـون علیه مـن شسـع نعله«؛ بـه خدا دنیـا و ایـن زینتهـا و زخارف 
و ثروتهـا و خوشـیهای آن، در چشـم او کوچکتر و سـبکتر از بند کفـش او بـود. »لیث فـی الوقی«؛ در میـدان جنگ، 
شـیر درنده بود. »بحـر فـی المجالس«؛ وقتـی که جـای گفتگو و افـاده و علـم و معرفـت بود، دریـا بـود. »حکیم فی 
الحکمـاء«؛ اگـر حکمای عالـم جایی جمـع می شـدند، در میان آنها، کسـی کـه حکمـت را بایـد از او بیاموزنـد، علی 

بود. »هیهـات قد مضـی الـی الّدرجـات العلی.«
وقت گذشـت. البتـه روز مـاه رمضان اسـت و بنده بـر خاف رسـم خودم کـه بنـا دارم خطبه هـا را کوتاه کنـم، دیدم 
امروز اصـراری براین معنا نیسـت؛ چـرا که روز امیرالمؤمنین علیه الّسـام اسـت و امشـب هم، شـب بیسـت و سـوم 
مـاه رمضـان و قویّاًمحتمل اسـت که شـب قدر باشـد. خوب اسـت که قـدری دلها بـا این معارف الهی، روشـن شـود. 
آنچه گفتیـم، اجمالـی از زندگـی امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام بود. البتـه اگر بخواهیـم روایـات مربوط بـه زندگی آن 
بزرگـوار و اخاقّیـات و فضایـل و مناقـب ایشـان را خاصـه کنیم، شـاید صـد برابـر روایات و سـخنانی شـود که من 

امـروز خواندم.

امیرالمومنین، معجزه اى الهي 
بایـد در راه آن حضرت حرکـت کنیم و برویـم. آن بزرگـوار، یکـی از معجزات خـدا در تاریخ بـود. وجـود آن حضرت، 
حادثـه ای شـگفت آور بـود. حادثـه شـگفت آور دیگـر این کـه، قـدر امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام را در زمـان خودش 
ندانسـتند. این هم واقعـاً از آن حـوادث شـگفت آور و تلخ اسـت. کار را به جایی رسـاندند کـه - آن طوری کـه در نهج 
الباغه و احـوال آن بزرگوار هسـت - ایشـان، مکـّرر در زمـان حکومت خود، از دسـت مـردم به خدای متعال شـکوه 
می کـرد. دل آن بزرگوار، خـون بود. بـا آن همه سـّعه صدر، بـا آن همـه گذشـت در راه خـدا و در راه احـکام الهی، در 
دوران زندگـی خـود، در نهایـت ضیق و عسـرت قـرار گرفتـه بـود؛ و مثل همیـن روزها هـم بود کـه به لقـای خدای 

متعال پیوسـت.

ذكر مصیبت امیرالمومنین
بـرای این کـه جلسـه مـا بیشـتر آمیختـه بـه یـاد آن بزرگـوار شـود و مختصـری بـه ذکـر مصیبـت امیرالمؤمنیـن 

علیه الّصاةوالّسـام بپردازیـم، دو، سـه جملـه از حـاالت ایـن روزهـا عـرض می کنـم:
وقتـی کـه آن ضربـت غـدر آمیـز بـر فـرق مبـارك امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام وارد شـد، منـادی در کوفه فریـاد بر 
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آورد: »تهّدمـت واللَّ ارکان الهـدی«؛ پایه هـای هدایـت ویـران شـد. و مـردم فهمیدنـد کـه چه اتّفـاق افتاده اسـت. 
آن محبـوب دلهـا را، اگـر چـه نافرمانـی اش می کردند، امـا دوسـت می داشـتند. کسـی نمی توانسـت امیرالمؤمنین 
علیه الّسـام را دوسـت نداشـته باشـد. اگـر بخواهیـد تصویـری از آن روز را بـه ذهـن بیاوریـد کـه خبر شـهادت آن 
بزرگـوار چه بـه روز مـردم آورد، به یـاد بیاوریـد آنچه را کـه در زمـان خوِد مـا در بیمـاری امـام بزرگوارمـان و بعد در 
خبر رحلـت آن بزرگـوار پیش آمـد. دیدید چـه غوغایـی در دلهای مـردم به وجـود آمد! ایـن، ممکن اسـت مقداری 
وضـع را برای ما روشـن کنـد. در شـهر کوفـه غوغایی به پا شـد. اّمـا با وجـود غوغـای مـردم، خانـواده امیرالمؤمنین 
علیه الّصاة والّسـام احسـاس غربـت می کردند؛ چـون می دانسـتند آن بزرگوار بـا این مـردم چگونه بود و از دسـت 

آنهـا چه کشـید.
حضرت را بـا آن حال کسـالِت سـخت و مسـمومیِت شـدید وبـا آن چهره خـون آلـود و محاسـن خونین، از مسـجد 
به منـزل بردنـد. آن بزرگـوار، تقریبـاً دو روز در آن حالت بـود و خانـواده والیـت در نهایـت نگرانی و اضطراب به سـر 
می بردند که سـر نوشـت پدر چه خواهد شـد؟ طبیـب آوردنـد. معاینه کـرد و فهمیـد که آن بزرگوار مسـموم شـده 

اسـت. دیگر همـه از حیـات امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام ناامید شـدند.
اصبـغ بـن نباتـه نقـل می کنـد کـه »بـه عیـادت آن بزرگـوار رفتـم. وقتـی وارد شـدم، دیـدم چهـره امیرالمؤمنین 
علیه الّسـام، بـه قـدری زرد بـود کـه نمی شـد فهمید صـورت حضـرت زردتـر اسـت یـا آن پارچـه زرد رنگـی که بر 
فـرق مبارکش بسـته بودنـد! زردی چهره امـام از اثر زهـر و کسـالت و جراحِت شـدید بود.« بعـد می گویـد: »از خانه 
که بیـرون آمدم، غوغـای مـردم نشـان داد کـه امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام از دنیا رفته و به شـهادت رسـیده 

اسـت.«

توجه امیرالمومنین به يتیمان
در روایاتـی که بـرای نقـل در این جـا یادداشـت می کـردم، بـه روایتـی از فردی بـه نـام »ابوالطفیـل« برخـوردم که 
می گویـد: امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام، در دوران حیـات خـود بـه یتیمـان خیلـی اهمیـت مـی داد و آنـان را نوازش 
می کـرد. آن حضـرت می گفـت »مـن پـدر یتیمـان هسـتم و بایـد بـه آنهـا محّبـت کنم تـا مثل پـدر بـا آنهـا رفتار 
شـده باشـد.« می گوید: آن قـدر امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام، با انگشـت مبارك خود، عسـل از ظـرف برداشـته بود و 
در دهـان کودکان یتیم گذاشـته بـود، کـه یکـی از مسـلمانان آن روز گفته بـود »آرزو می کـردم کاش مـن هم یتیم 

بودم، تـا چنیـن مـورد لطـف و محّبـت امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام قـرار می گرفتم!«
ایـن رفتـار امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام بـا ایتـام اسـت. لـذا قضّیه ای کـه بیـن گوینـدگان معروف اسـت و شـاید در 
بعضـی از کتب هـم باشـد، بعیـد نیسـت. آن قضّیه ایـن اسـت کـه می گوینـد وقتـی اعـام کردنـد »امیرالمؤمنین 
علیه الّسـام، بـه دلیـل مجروحیت و مسـمومیت، احتیـاج به شـیر پیدا کـرده اسـت، دیدنـد چندین کـودك یتیم، 
کاسـه های شـیر به دستشـان گرفته اند و اطـراف خانـه امیرالمؤمنین علیه الّسـام جمع شـده اند.« صلـی اللَّ علیک 

یـا امیرالمؤمنیـن. صلـی اللَّ علیک و علـی روحـک و بدنک.
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شخصیت امیرالمومنین، بخش فاخري از آفرينش
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زهد و عدل، دو فصل از فصول متعّدد زندگى امیرالمؤمنین)علیه السام(*
 

شخصیت امیرالمومنین، بخش فاخري از آفرينش
در زندگـی امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، اگـر مسـائل معنـوی و ویژگیهایـی کـه شـخصیت روحـی آن 
بزرگوار قائـم به آنهاسـت مـورد توّجه قـرار گیـرد - همچنان که شـخصیت پیغمبـر اکرم و هـر یـک از معصومین 
علیهم الّسـام مـورد توّجـه قـرار می گیـرد - در آن صـورت، ذهـن بشـرو ایـن ذهنّیـت مـادی، قـادر بـر تصـّور 
موقعیـت آن بزرگـوار هـم نخواهـد بـود. مـا فقـط از دور اشـاره ای بـه شـخصیت معنـوی و ملکوتـی و نورانـی آن 
بزرگـوار می کنیـم. البتـه آن معرفـت هـم الزم اسـت. نمی شـود بـه بهانـه این کـه مـا نمی توانیـم شـخصیت این 
بزرگـواران را بشناسـیم، دربـاره آنان صحبت نشـود، تحقیـق نشـود و گوینـدگان نگویند؛ نـه. آن، بخـش فاخری 
از کّل آفرینـش اسـت. لذاسـت کـه در روایـات هم دربـاره ایـن جنبـه و این بُعـد یا ایـن بخـش از شـخصیت ائّمه 
علیهم الّسـام، مطالـب و حرفها و اشـاراتی هسـت که بـرای اهل نورانّیـت و اهـل دل، گویاسـت. منتها مـا و امثال 
بنـده، آن رسـایی در اندیشـه و بینـش را در اختیار نداریـم که بـه آن جّذابیـت و درخشـندگی چشـم بدوزیم. آن 
بخـش دیگـر از شـخصیت امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، عبـارت اسـت از فضایـل و امتیازاتـی که ناشـی از 
همین حیـات ماّدی یـا جلوه گاه حیـات مـاّدی او، مثل علم،تقـوا، عبادت، شـجاعت، دلسـوزی و رحم او نسـبت به 
ضعفا و عـدل او در حکومـت و از این قبیل ویژگیهاسـت. یا مسـائلی که نسـبت به چنیـن ویژگیهایی شـاید درجه 
دو محسـوب می شـود؛ مثـل فصاحت و باغـت و نثـر و شـعر و از این قبیـل. اینهـا را، هـر صاحب فکری، به شـرط 

آن کـه در این بخـش و ایـن بُعـد تدبّـر کنـد، بابهـای متعـّددی به رویش گشـوده خواهد شـد.

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام  1371/10/17  
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وظايف مسلمانان در قبال فضايل امیرالمومنین
 ما مسـلمانان، مخصوصـاً موالیـان امیرالمؤمنین علیـه الّصاة والّسـام؛ یعنـی شـیعیان، حقیقتاً بایـد خودمان را 
موّظف بدانیـم که بـه ایـن بخـش از حیـات امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام هـم توّجه کنیـم و هـم توّجهمان 
همـراه بـا تعّمـق و تدبّر باشـد. بـه این نکتـه اکتفـا نکنیـم کـه چنیـن شـخصیتی در تاریـخ بـود و ایـن امتیازات 
را داشـت و مـا بـه او، معنـاً و قلبـاً یـا ایمانـاً، مّتصلیـم. کتابهـا دربـاره آن حضـرت نوشـته شـده اسـت؛ خیلی هم 
نوشـته اند. شـیعه، سـّنی، حتـی غیرمسـلمانان راجـع بـه امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، کتـاب نوشـته اند و 

زده اند. حـرف 
 چقـدر مطلـب در زبانهای مـا راجع بـه آن حضـرت رایج اسـت کـه بایـد روی اینها فکـر کنیـم! از اینها سرسـری 
نمی شـود گذشـت. ایـن، یـک وظیفـه اسـت. بنـده همین طـور کـه در مجموعـه حیـات ایـن بزرگـوار می نگـرم، 
مشـاهده می کنم که بـرای وضـع امـروز مـا مسـلمانان در جمهـوری اسـامی - برای مـا ملت ایـران که همیشـه 
خودمان را زیـر پرچـم علی بن ابی طالـب علیه الّسـام دانسـته ایم و ان شـاءاللَّ همیشـه این کشـور و ایـن ملت زیر 
پرچـم امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام، زندگـی خواهد کـرد - بخصـوص برای مـا شـیعیان، چه از ایـران و چـه از غیر 
ایـران و چه برای مسـؤولینی که در این کشـور مشـغول تـاش و مجاهـدت و خدمت هسـتند، دو نقطـه از زندگی 
امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، در ایـن دوره از حیات ملـی ما و در ایـن برهه از زمان، باید بیشـتر مـورد توّجه 
باشـد. البته ایـن دو نقطه، واقعـاً دو فصـل از فصـول متعـّدد زندگـی امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام و حقیقتاً 

دو صفحـه از یـک کتـاب قطور اسـت. امـا خود ایـن دو صفحـه هم مهم اسـت.

دو نقطه حائز اهمیت در زندگاني امام علي)علیه السام(
1- عدالت

یکـی از ایـن دو صفحه، صفحه عدالت اسـت؛ عـدل و دادگـری. یکی از بخشـهای زیبـای شـخصّیت امیرالمؤمنین 
علیه الّسـام، عدل اسـت. مـا ملت ایـران - همـه شـیعیان و بخصوص مـا مسـؤولین - دربـاره عـدل امیرالمؤمنین 
علیه الّسـام، بایـد بیشـتر فکـر کنیـم. امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام در نهج الباغـه راجـع به عدالت بسـیار سـخن 
گفتـه اسـت. آن قـدر ماجـرای عدالـت در زندگـی و بیـان او برجسـته اسـت کـه می شـود گفـت کلِ ّ حکومـت 
امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام را تحـت تأثیر خـود قرار داده اسـت. ایـن نکته برای مـا معنای خاصـی ندارد؟ 
صرف این کـه بگوییـم از خصوصیات ایـن بزرگوار یکـی هم عـادل بودن اوسـت، کافی اسـت؟ این، نقطه ای اسـت 

که مـا بایـد روی آن خیلـی تدبّـر کنیم.

2- زهد 
نقطه دوم هـم زهـد اسـت. زهـد، یعنـی بی اعتنایی بـه دنیـا. بی اعتنایـی به دنیـا بـه معنـی بی اعتنایی بـه تاش 
دنیا نیسـت. چه کسـی از امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام در دنیـا پرتاش تر بـود؟ چه کسـی بیشـتر از امیرالمؤمنین 
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علیه الّسـام، از قـدرت بـازو، قـدم، مغز، جسـم، روح، مـال و همـه نیروهای خـود برای سـاختن یک دنیـای خوب 
اسـتفاده کرده اسـت؟ اشـتباه نکنیـم! بی رغبتـی به دنیـا، به معنـای پشـت کردن بـه تـاش، سـازندگی، مبارزه 
و سـاختن جهـان بـه شـکل مطلـوب نیسـت. آن زحمتهـا را باید کشـید. کسـی کـه بی رغبت بـه دنیاسـت، زاهد 
اسـت؛ یعنی همـه آن زحمتها را می کشـد، مجاهـده می کند، مبـارزه می کنـد، خـود را در میدانهای مبـارزه حّتی 
به خطر هـم می انـدازد، تـا پـای جـان هـم پیـش مـی رود، بـازوی او، پـای او، مغـز او، جسـم او، روح او و دارایی او 
هـم - اگـر دارد - در راه سـاختن دنیـای خـوب مصـرف می شـود؛ منتها وقتـی نوبـت برداشـِت شـخصی از خزانه 
دنیـا می رسـد، کـم برمـی دارد. ایـن، معنـای زهد اسـت. پـای شـخص او وقتی بـه میـان آمـد و زندگی شـخصی 
او وقتـی مطـرح شـد، حـّظ خـود را از لذایـذ مـاّدی کـم می کنـد. ایـن هـم کـه کـم می کند نـه از ایـن بابـت که 
می خواهـد غرایز مـاّدی را سـرکوب کند؛ نـه. در همـان حّدی کـه طبیعت انسـان اسـت، به طـور معمول لـّذات و 
زیباییهـای زندگـی را هم مورد اسـتفاده قـرار می دهـد؛ اما نه بـا ولع و نـه مثل یک انسـان حریـص. از بـاب مثال، 
دو نفـر بـر سـر سـفره ای می نشـینند. یکـی می خواهـد خـود را سـیر کنـد و بلند شـود. لـذا هـر چه دم دسـتش 
باشـد می خـورد. نان بـود یـا خـورش، فرقـی نمی کنـد. مقصـود ایـن اسـت که سـّد جـوع کند؛ چـون سـّد جوع 
الزم اسـت. امـا هدف نفـر دوم، سـّد جـوع نیسـت. نـه این کـه نمی خواهـد سـّد جـوع کنـد. می خواهد سـّد جوع 
کند؛ امـا خواهـان تنـّوع و تلّذذ هم هسـت. دسـت می انـدازد بـه آن طرف سـفره، دسـت می انـدازد جلـو دیگران 
و ظروف غـذا را جلـو خودش می کشـد تـا از همـه نوع غـذا بـه بهتریـن کیفّیـت و بیشـتر از همـه، اسـتفاده کند. 
ایـن، همان اسـت کـه مذمـوم اسـت. و اّمـا، برداشـت کـم از دنیـا و در مقابـل، تـاِش زیـاد، نقطـه دوم در زندگی 
امیرالمؤمنین علیه الّسـام اسـت. خـوِد او زاهـد بود. بـه دیگران زهـد را می آموخـت و امـر می کرد و خـود از همه 

زاهدتر بـود. ایـن دو نقطه اسـت کـه مـا باید بـه آن توّجـه کنیـم: عدل علـی و زهـد علی.

اقامه عدل، پیام اسام
در جمهوری اسـامی، عـدل یک پیام شـخصی نیسـت؛ بلکـه یک نظـام اجتماعـی اسـت. این طور نیسـت که هر 
کس فقـط در محیط خـود، عادالنـه رفتار کنـد. این کافی نیسـت. عـدل معنایش این اسـت کـه باید جامعـه قائم 
به قسـط باشـد. »لیقوم الّنـاس بالقسـط1.« قانـون، عادالنـه؛ اجـرا، عادالنـه؛ نظـارت، عادالنـه؛ قضـاوت، عادالنه؛ 
تقسـیم، عادالنـه. ایـن، خصوصیتـی اسـت کـه بـرای جمهـوری اسـامی ارزش محسـوب می شـود. مـا اگـر از 
لحاظ مـاّدی و سـازندگی بـه کشـورهای پیشـرفته دنیا هم برسـیم، کافـی نیسـت. امروز کسـانی که سرشـان در 
حسـابهای مـاّدی و محاسـباتی و از این قبیل اسـت، تـا صحبت می شـود، می گوینـد: مـا می خواهیـم خودمان را 
مثل فان کشـور بسـازیم. البته هرکـس هم، سـلیقه و نظری بـرای خـودش دارد. اگر ما ایـران را مثل کشـورهای 
برخـورداِر ماّدی سـاختیم، امـا از عدالـت خبری نبـود، این هیـچ ارزش ندارد. پیـام اسـام، اقامه عدل اسـت. قیام 
اسـامی در ایـران، بـرای اقامـه عدل بـود. پیغمبـران کـه آمدند، بـرای اقامـه عدل و قسـط آمدنـد. بشـریّت که با 
عطش تمـام منتظـر امـام زمـان عـج اللَّ تعالی فرجـه الشـریف اسـت و می خواهـد مهـدی موعـود بیاید و چشـم 
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انتظـار آن حضرت اسـت، بـرای این اسـت کـه او بیایـد تـا دنیـا را از عـدل و داد پر کنـد. ایـن اسـت آن پیامی که 
انقاب اسـامی بـرای دنیـا دارد و خـودش هـم متعّهـد و متکّفـل آن اسـت. اصل قضیـه این اسـت که اگـر ما کم 
داشـته باشـیم، اما عادالنـه عمل کنیـم، به مراتـب ترجیـح دارد بر این کـه زیـاد داشـته باشـیم و غیرعادالنه عمل 

کنیـم.

در نظام اسامى هدف عدالت است نه سرمايه داري
هـدف، زیاد داشـتن نیسـت. هدف، عـدل اسـت. بسـیاری از کشـورها در دنیا وجـود دارند کـه خیلـی ثروتمندند. 
نگاه کنیـد بـه کشـورهای سـرمایه داری دنیا! نـگاه کنیـد به بعضـی از کشـورهایی کـه سـرمایه های عظیـم الهی 
در زیـر خاکهـای آنهاسـت و حّکامشـان بیـرون می آورنـد و بی محابـا می فروشـند و پولهایـش را خـرج می کننـد! 
اینها ثروتمندند. کشـورهای سـرمایه داری، طبـق آنچه کـه معمول بین اقتصادیّون اسـت، وقتی سـرانه کشـوری 
را محاسـبه و ماحظـه می کننـد، خودشـان ده برابـر کشـورهای متوّسـط سـرانه دارند. معنـای این چیسـت؟ آیا 
معنایش این اسـت کـه همـه مـردِم آن کشـورها از ایـن سـرانه برخوردارنـد؟ ابـداً معنایش این نیسـت! اگر شـما 
در بعضی از کشـورهای سـرمایه داری، جلوه های ثـروت، از جملـه کارخانه های عظیـم، آپارتمانها و سـاختمانهای 
سـربه فلـک کشـیده را می بینیـد؛ اگـر ثروتهـای زیـاد و پولهـای افسـانه ای را ماحظـه می کنیـد، آیـا بـه ایـن 
معناسـت کـه در این کشـورها عدالـت وجـود دارد؟ خـوب؛ معلوم اسـت کـه از عدالـت خبـری نیسـت! در همین 
کشـورها کسـانی هسـتند که از گرسـنگی، از بی دارویـی و از نبود مسـکن، به شـّدت در رنجنـد و بعضی بـه دلیل 

همیـن کمبودهـا و ناراحتیهـا، در همـان کشـورها می میرند.

تنظیم سیاست ها بر مبناي عدالت
مـا کـه ایـن را نمی خواهیـم! انقـاب که بـرای ایـن نیسـت! انقاب بـرای این اسـت کـه عدالـت برقـرار شـود. البته 
این نکتـه را به شـما عرض کنـم که اگـر در جامعـه ای عدالت باشـد، یعنـی قانـون، عادالنه؛ قضـاوت، عادالنـه؛ اجرا، 
عادالنه و نظر بـه آحاد ملـت، نظِر عادالنه باشـد، تـاش اجتماعـی و اقدام سـازنده اقتصـادی هـم در آن جامعه بهتر 
خواهد شـد و ثروت هـم بیشـتر بـه آن جامعـه رو خواهـد آورد. اما اصـِل قضیـه، عدالت اسـت و مـا دنبـال عدالتیم. 
من ایـن را صریحاً عـرض می کنم کـه در جمهوری اسـامی، سیاسـتها براسـاس عدالت تنظیـم می شـود. از ابتدای 
انقاب همیـن بوده اسـت و تا همیشـه نیـز همین خواهـد بود. هـدف جمهوری اسـامی، تأمیـن عدالـت در جامعه 
اسـت. مبادا کسـانی در گوشـه و کنـار کشـور پیدا شـوند و تصـّور کنند کـه هدف مـا عبـارت اسـت از افزایش حجم 
ثروت مـاّدی! یعنـی عـّده ای از انـواع و اقسـام راههـای تولیِد ثـروت برخـوردار شـوند؛ دیگران هـم هر طـور زندگی 
کردنـد، کردنـد! ما هم دلمـان به ایـن خوش باشـد که سـرانه متوّسـط کشـور را از فان مقـدار بـه دو برابر، یـا تولید 
کّل کشـور را از فـان میـزان بـه فـان میـزان رسـانده ایم. هرگـز چنیـن نیسـت! البته ایـن شـاخصها، در مـواردی 

می توانـد نشـان دهنـده حرکت بـه سـمت عدالت باشـد؛ اما همیشـه ایـن گونه نیسـت.
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 معناي دقیق عدالت
هـدف مـا، اسـتقرار عـدل در جامعـه اسـت. مـا ایـن را می خواهیـم. همـه کارهـا بـرای اقامـه عـدل، ارزش پیـدا 
می کنـد. در جامعـه نابرابـر، اگـر ثـروت هـم زیـاد شـد، بـه سـود یـک قشـر و یـک گـروه از مـردم اسـت. امـا در 
جامعـه ای کـه برابـری و عدالـت جریـان داشـته باشـد، بـه سـود همـه اسـت. البتـه عدالـت، همه جـا بـه معنای 
»برابـری« نیسـت. اشـتباه نشـود. عدالت یعنـی هـر چیـزی را در جای خـود قـرار دادن. ایـن معنای عدل اسـت. 
عدالـت آن معنایـی نیسـت کـه در ذهـن بعضـی از ساده اندیشـان و آدمهـای کـم عمـق وجـود دارد. شـاید حـاال 
هم خیـال کنند کـه همه جامعـه باید برداشـِت یکسـان داشـته باشـند. خیـر! یکـی کار بیشـتری می کنـد، یکی 
اسـتعداد بیشـتری دارد، یکـی ارزش بیشـتری بـرای پیشـرفت کشـور دارد. عدالـت یعنـی برطبـق حـق عمـل 
کـردن، و حـقِ ّ هر چیـز و هرکسـی را بـه او دادن. ایـن معنـای عدالت اسـت و بـرای جامعه الزم اسـت. هـدف این 
اسـت که عدالـت حاکم شـود. آن وقـت اگـر جامعـه ثروتمند هـم بشـود، این ثروت درسـت تقسـیم خواهد شـد. 

مقصـوِد حرکـت اسـامی همین اسـت.

استفاده از همه ي ظرفیت ها براي رسیدن به عدالت
خوشـبختانه زمینه در کشـور مـا فراهم اسـت. احـکام اسـام در اختیار ماسـت و مـا را بـه عدالت سـوق می دهد. 
قانونگذار که مجلس شـورای اسـامی اسـت، بحمداللَّ از انسـانهایی تشـکیل شده اسـت کـه برای کشـور و جامعه 
دلسـوز و طالب و عاشـق عدالتند. دولت از عناصری تشـکیل شـده اسـت که مشـتاق تأمیـن عدالـت در جامعه اند. 
رئیس جمهـور و مدیـر اجرایی این کشـور کسـی اسـت کـه همیشـه منـادی عدالت بـوده اسـت. دسـتگاه قضایی 
کشـور و عناصر آن نیـز همین طـور. اینها چهره هـای برجسـته ای هسـتند. در چنین زمینه مناسـبی، بـا این ملِت 
کار آمـد و عاقه مند و مشـتاق و بـا این مسـؤولیِن مؤمن و خـوب، بایـد حرکتمان به سـمت عدالت باشـد. این، آن 

شـاخص اصلی اسـت.

 وظیفه مردم و مسئولین در قبال زهد امیرالمومنین
نکتـه دوم، همـان نقطه زهـد و ندویـدن دنبـال دنیای شـخصی اسـت. من بـرای زندگـی خـودم باید بـه قضاوت 
بنشـینم و ببینـم آیا دنبـال دنیای شـخصی خودم هسـتم یا نیسـتم؟ هـر کدام بایـد به حسـاب خودمان برسـیم. 
وقتـی کـه در بیـن مسـؤولین و بـرای مسـؤولین صحبـت می شـود، کاربـرد، کاربـرِد شـخصی اسـت. یعنـی هـر 
کدام از مسـؤولین کشـور باید سـعی و تاششـان این باشـد کـه آن چهـره زهـد امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام را در 
خودشـان منعکـس کننـد. البته زهـد علـی علیه الّسـام، بـرای ما نـه قابل عمل اسـت و نـه حّتـی قابـل درك. ما 
کـه نمی توانیم آن گونـه زندگی کنیـم! امـا پرتـوی از آن عدالت و زهد را، شـاید بتوانیم داشـته باشـیم. نـه این که 
ما بگوییـم نمی توانیـم. خـود آن بزرگوار گفته اسـت. نـه این کـه مانمی توانیـم. هیچ کـس نمی تواند. حتـی بعضی 
از معصومیـن علیهم الّسـام هـم از این کـه بتواننـد آن طـور کـه امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام عمل می کـرد، عمل 
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کننـد، اظهـار عجـز کرده انـد. بحـث بـر سـر آن گونـه عدالـت نیسـت. امـا رنـِگ مـا باید همـان رنـگ باشـد؛ ولو 
کمرنـگ. روش ما بایـد همان روش باشـد؛ ولـو رقیـق. در جهت عکـس او که نبایـد حرکـت کنیم. مسـؤولین باید 

ایـن معنـا را عمـًا به مـردم یـاد بدهند.

التذاذ از مناصب دنیوي، طعمه دنیا
چسـبیدن بـه دنیـا و دویـدن دنبـال دنیـا، بـرای یـک مسـؤول در جمهـوری اسـامی، نقـص اسـت و بـه همـان 
معنایـی کـه عرض شـد، یـک نقطـه منفی اسـت. عکـِس ایـن بایـد باشـد. حکومـت کـردن و سـَمت و منصب در 
جمهـوری اسـامی، نبایـد به شـکل یـک غنیمـت نـگاه شـود. در دنیا، مـردم بـرای این کـه بـه مناصبی برسـند، 
تـاش می کننـد. هـر منصبـی هـم کـه باشـد، فرقـی نمی کنـد. از عضویـت یـا ریاسـت بـر یک جمـع و سـازمان 
کوچـک اداری گرفتـه، تـا رسـیدن به ریاسـت یـک کشـور. چهار سـال، پنج سـال، شـش سـال تـاش می کنند 
تـا بـه حکومـت می رسـند و در ایـن چنـد سـال می خواهنـد نهایـت التـذاذ را ببرنـد. تصـّور نکنیـد کسـانی کـه 
در دنیـا بـرای مثـًا رسـیدن بـه ریاسـت جمهـوری یـا نیـل بـه مقامـات عالـی تـاش می کننـد، قصـد خدمـت 
دارنـد! خودشـان هـم مّدعـی نیسـتند. خـوِد آنهـا هـم ایـن اّدعـا را ندارنـد و معتقدنـد حـاال که مـا توانسـتیم به 
ایـن ِسـَمت برسـیم، بایـد از التذاذاتـش اسـتفاده کنیـم. همانـی کـه امیرالمؤمنیـن، علیه الّسـام، به عامـل خود 
فرمـود کـه »این طور نبـاش و دنیـا را و حکـم را بـرای خـودت طعمـه نـدان«2، اینهـا طعمـه می دانند. دنیـا برای 
اینهـا طعمه ای اسـت که وقتـی بـه آن رسـیدند، باید بـا چنـگ و دنـدان از آن بهره بـرداری کننـد و التـذاذ ببرند. 
از پولـش، از قدرتـش، از نفـوذش، از تسـهیاتش، از امکاناتـش، حداکثـر بهـره را ببرند و بخورنـد و بـه نزدیکان و 

دوسـتان خودشـان بخوراننـد.

 مقام و منصب در جمهوري اسامي
این، عـرف دنیاسـت. اّما در جمهوری اسـامی چـه؟ در این جـا این مسـائل باید به چشـم یک مسـؤولیت و وظیفه 
محض تلّقی شـود. بـه عنـوان یـک کار تلقـی شـود؛ کاری که سـخت اسـت و هرچـه باالتر مـی رود سـخت تر هم 
می شـود. بایـد بـه عنـوان یـک مسـؤولیت و یـک تعّهـد بـه آن نگریسـته شـود. نـه این کـه وقتـی امکانـات پیـدا 
کردیـم، آن را بـرای تهیـه لـوازم رفـاه شـخصی، تشـریفات، اسـرافها و تجّمـات و غیـره، بهتریـن فرصتهـا تلّقی 
کنیم. چـه نمایندگـی مجلس باشـد، چـه ِسـَمتی در دسـتگاههای عالـی دولتی باشـد، چـه مسـؤولیتهای باالی 
نظامـی باشـد، چـه مسـؤولیتهای بـاالی قضایـی باشـد، تفـاوت نمی کنـد. نباید بـه ایـن امکانـات به عنـوان یک 
طعمه و یـک غنیمت نـگاه شـود و بگوییـم: »حاال کـه رسـیدیم، پس دیگـر بهره بـرداری کنیـم!« همه چیـز باید 
از روی حـق، از روی حسـاب و بـا روحیـه بی اعتنایی بـه زخارف دنیا باشـد. اگـر چنین شـد، راه و حرکت را آسـان 

کرد. خواهـد 

 2( نهج الباغه: نامه 5. امام علیه الّسام به »اشعث بن قیس« فرماندار آذربایجان نوشت: »َو اِنَ ّ َعَملََک لَْیَس لََک بُِطْعَمه...«
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در آخرين لحظات حیات مباركشان

امیرالمومنین اعجوبه خلقت
وصاياى امیرالمومنین به فرزندانش:

1- تقوا و خدا ترسى
2- دنیا گريزي 

3- تاسف دنیا نخوردن
4- بیان حق

5- كار براي پاداش اخروي
6- خصم بر ظالمان و ياور مظلومان 

7- اقامه نظام و حكومت اسامي
سرمنشأ نابسامانیها عدم بیعت با امیرالمومنین 

8- صاح ذات البین 
9- رسیدگى به يتیمان 

10- رعايت حقوق همسايگان 
11- عمل به قرآن و صفات خوب زمینه ساز پیشرفت 

و...
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آخرين وصاياي حضرت علي)علیه السام( در آخرين لحظات حیات 
مباركشان*

امیرالمومنین اعجوبه خلقت
امروز روز بیسـت و یکم مـاه رمضـان و روز امیـر المؤمنین علیه الّصاةوالّسـام اسـت. گر چـه اگر در دنیای اسـام 
و در تاریخ اسـام با چشـم انصـاف نـگاه کنیم، همـه روزهـا متعلّق بـه علـی بن ابی طالب علیه الّسـام اسـت؛ لکن 
شـیعه آن حضرت، امروز حـال و هوای دیگـری دارد. امـروز یـاد امیرالمؤمنیـن علیه الّصاة والّسـام بـر همه چیز 

و همه جا گسـترده اسـت.
بنده، امـروز بـه مناسـبت یـاد امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، خطبـه اّول را بـه بیـان وصیتنامـه آن حضرت 
اختصـاص داده ام. آن حضـرت چنـد وصیـت خطـاب بـه امـام حسـن و امـام حسـین علیهمـا الّسـام دارد و 

گفته هـای آن بزرگـوار بـه دیگـران نیـز، همـه در زمـره وصیتهـای اوسـت.
امیرالمؤمنیـن علیه الّصـاة والسـام، بعـد از ضربـت خـوردن در شـب نوزدهـم، وصیـت کوتاهـی دارد کـه آن را 
ان شـاءاللَّ امـروز بـرای شـما ترجمـه می کنـم. علّـت هـم ایـن اسـت کـه هـر کـس سـعی می کنـد لُـّب افـکار و 
روحیـات و نظـرات و منـش خـود را، در لحظـات آخـر زندگـی، بـرای بهتریـن و امین تریـن اشـخاص بیـان کند. 
امیرالمؤمنیـن علیه الّصـاة والّسـام، اعجوبـه خلقت اسـت. مسـلمان درجـه اّول اسـت. تالی تلـّو نبّی اکرم اسـت. 
مقامـات او در آسـمانها معروفتر اسـت تـا در زمیـن. مریـدان و محّبیـن او در بیـن مائکه آسـمانها بیشـترند تا در 
بیـن انسـانها. ایـن انسـاِن مّتصل بـه ملکوت؛ ایـن عارف بـه همه معـارف عالیـه و راقیـه الهـی؛ این مجاهـد درجه 
اّول فی سـبیل اللَّ که »جاهـد فی اللَّ حـقّ جهـاده« - همان طور که شایسـته جهـاد بـود، در همه مراحـل زندگی، 

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه )خطبه اول(  1372/12/13
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جهاد کـرد - آن زاهـد درجه یـک، سیاسـتمدار درجه یـک، زمامـدار درجه یک، انسـانی بـا این خصوصیـات واال، 
از دنیـا مـی رود. وقـِت او تنـگ اسـت و آن بزرگـوار، ایـن ضیق وقـت را پیـش از ضربـت خـوردن هم می دانسـت. 

ضربـت کـه زدنـد، معلوم شـد.

وصاياى امیرالمومنین به فرزندانش:
سـاعتهای آخـر عمـر را می گذرانَـد و می خواهـد بـه فرزندانـش، بـه اهـل کوفـه، بـه مسـلمانان سرگشـته آن 
روزگار و بـه همـه تاریـخ، پیامـی را خاصـه کند و بدهـد. آن پیـام، در یـک صفحـه می گنجـد و عباراتـش خیلی 
دقیـق انتخـاب شـده اسـت. بـا چشـم معمولـی کـه نـگاه کنیـم، جمـات ایـن وصیـت، گاهـی ممکـن اسـت به 
نظـر، ناهمخـوان بیاید. یـک جـا مطلـِب بسـیار مهّمـی را از نظـر دیدهـا و تحلیلهـای معمولی مـا بیـان می کند، 
بعـد ناگهـان مطلبـی را کـه از نظـر مـا دارای اهمیـت چندانـی نیسـت، می گویـد. امـا دیـد علی بـن ابـی طالب، 
علیه الّصـاة والّسـام، دیـد الهی اسـت؛ دیـِد صائب اسـت. مثـل نـگاه خداونـد متعاْل بـه موجـودات عالم اسـت. 
کوچـک و بـزرگ در معیـار خدایـی و در دیـد علـوی، بـا کوچـک و بـزرگ در دید مـا، فـرق دارد. لـذا، اگر کسـی 
با ایـن دیدنـگاه کنـد - کـه البته دسـت مـا کوتـاه اسـت و از دور تحلیـل می کنیـم - بـا همیـن تحلیـل، آن وقت 

عبـاراْت همخـوان اسـت. مطالـب، بسـیار دقیـق تنظیـم شـده اسـت. گوش کنیـد:
.« ایـن وصیت  »و من وصیـت له، علیه الّسـام، للحسـن و الحسـین علیهماالّسـام، لمـا ضربه ابـن ملجم لعنـه اللَّ
را به امام حسـن و امـام حسـین علیهماالسـام کـرد. آنها را خواسـت؛ بـا آنها سـخن گفت و ایـن کلمـات را بعد از 
ضربت خـوردن، بـر زبـان آورد. مجـروح اسـت و بـدن نازنینش بـر اثر زهـر، تب دار شـده اسـت. ضعـف و بیماری، 
مانـِع آدمهـاِی معمولـی از اداِی کام می شـود؛ اّمـا مانع کسـی مثـل علی بن ابـی طالب علیه الّسـام نیسـت. باید 
در همین سـاعات کوتـاه، بین ضربـت خوردن تا شـهادت، که کمتر از چهل وهشـت سـاعت اسـت، همـه کارهای 
واجـب و الزم و درجـه یـک را انجـام دهـد؛ و انجـام داد. یکـی همیـن وصّیـت بـود؛ کـه چنیـن شـروع می شـود: 

.« بی مقّدمـه، اولیـن کلمه تقواسـت. »اوصیکمـا بتقـوی اللَّ

1- تقوا و خدا ترسى
در آن هفتـه کـه این جـا آمدیـم، اجمـاالً مطالبـی راجع بـه تقوا عـرض کـردم. تقـوا، یعنی همـه چیز یک انسـان؛ 
دنیـا و آخرت یـک ملـت و زاد و توشـه حقیقـی ایـن راه طوالنی کـه بشـر مجبـور اسـت آن را بپیمایـد. اّول و آخر 
در کام امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام، تقواسـت. می فرمایـد: »پسـران من! مراقـب خودتان باشـید؛ در راه خـدا و با 
« یعنی ایـن. بحِث ترسـیدن از خدا نیسـت؛ که بعضـی تقوا را بـه »خدا ترسـی« معنا  معیـار خدایـی.« »تقـوی اللَّ
« هم ارزش دیگری اسـت. اّمـا این، تقواسـت. تقـوا، یعنی مواظب باشـید هر  « و »خـوف اللَّ می کننـد. »خشـیةاللَّ
عملی که از شـما سـر می زند، منطبـق بر مصلحتی باشـد کـه خدای متعـال برای شـما در نظـر گرفته اسـت. تقوا 
چیزی نیسـت که کسـی بتواند یک لحظـه آن را رها کنـد. اگر رهـا کردیم، جـاده لغزنده اسـت، دّره عمیق اسـت؛ 
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خواهیـم لغزیـد وسـقوط خواهیـم کرد، تـا بـاز جایی دسـتمان بـه مستمسـکی، سـنگی، درختـی و بوتـه ای گیر 
کنـد، و بتوانیم خودمـان را باال بکشـیم.

»ان الذیـن اتقـوا اذامسـهم طائف من الشـیطان تذکـروا فاذاهم مبصـرون.1«؛ وقتـی که آدِم بـا تقوا، مّس شـیطان 
را احسـاس کرد، فـوراً به خـود می آیـد و حواسـش جمع می شـود. شـیطان کـه از مـا دور نمی شـود! پـس، اّولین 

تقواسـت. وصیت، 

2- دنیا گريزي 
دنبـال تقوا، مطلبـی دیگـر اسـت: »وان ال تبغیـا الدنیـا و ان بغتکما.« دنبـال دنیـا ندوید، اگر چـه دنیا دنبال شـما 
بیاید. این هـم نکتـه دوم. این هم از لـوازم تقواسـت. البته همـه کارهای نیـک، از لوازم تقواسـت. از جملـه، همین 
ندویـدن دنبـال دنیـا. نمی گوید که »تـرك دنیـا کنید.« می گویـد: »التبغیـا.« دنبـال دنیا حرکـت نکنیـد. دنیا را 
طلـب نکنیـد. در حقیقت، بـا تعبیر فارسـی مـا، چنیـن معنی می دهـد که »دنبـال دنیـا ندویـد.« دنیـا یعنی چه 
؟یعنـی آبـاد کـردن روی زمیـن ؟ یعنی احیـا کـردن ثروتهای الهـی؟ این اسـت معنـای دنیایـی که گفتنـد طلب 
نکنید؟ نـه! دنیا یعنـی آنچه که شـما بـرای خودتان، تمّتعـات خودتـان و لـّذات خودتـان می خواهید. ایـن را دنیا 
می گوینـد. و ااّل، آبـاد کـردن روی زمیـن، اگر با هـدف خیر و صاح بشـریت انجـام گیـرد، عین آخرت اسـت. این، 
همـان دنیای خـوب اسـت. دنیایی که مذّمت شـده اسـت و نبایـد دنبالـش برویـم، دنیایی اسـت که مـا را، نیروی 
ما، تـاش ما و همت مـا را متوّجـه خـود می کنـد و از راه بازمـان مـی دارد. خودخواهی ما، خود پرسـتی مـا، ثروت 

را بـرای خود خواسـتن و لـّذت را برای خـود طلبیـدن، دنیای مذمـوم و نکوهیده اسـت.
البته ایـن دنیا، نـوع حـرام دارد، نوع حـال هـم دارد.این طور نیسـت که بـرای خود خواسـتن، همه نوعـش حرام 
باشـد. نه! حـال هـم دارد. اّما همـان حالـش را هـم گفته انـد دنبالـش نروید.اگر دنیـا به ایـن معنا شـد،حالش 
هم خـوب نیسـت. هـر چـه بتوانیـد مظاهـر زندگـی مـاّدی را در جهـت خـدا قـرار دهیـد، سـود کرده ایـد و بهره 
برده ایـد. و ایـن معنای آخـرت اسـت. تجـارت هم، اگـر بـرای رونـق دادن بـه زندگی مـردم باشـد و نـه اندوختن 
سـرمایه برای خود، عیـن آخرت می شـود. همـه کارهـای دیگـر دنیـا، از همین قبیل اسـت. پـس، نکتـه دوم این 

اسـت که دنبـال دنیا ندویـد و در طلـب دنیـا روانـه نگردید.

3- تاسف دنیا نخوردن
آنچـه امیرالمؤمنیـن علیه السـام در ایـن وصیـت فرمـوده، خـود، آیینـه تمـام نمـای آن بـوده اسـت. زندگی آن 
حضـرت را کـه نـگاه کنیـد، خاصه همیـن جماتی اسـت کـه در وصیـت کوتـاه او آمـده اسـت. »و التأسـفا علی 
شـئ منها زوی عنکمـا.« دیگـر این که، اگـر از همیـن دنیای بـه این معنـا مذموم، چیزی به دسـت شـما نرسـید و 
از شـما منع شـد، تأّسـف نخورید. این کـه فان ثـروت را، فان لـّذت را، فـان مقـام و فان امـکان رفـاه را ندارید، 

تأسـف نخوریـد. این هـم جمله سـوم.
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4-  بیان حق
جملـه بعد: »و قـوال بالحـّق.« یا بـر طبق نسـخه ای »و قـول الحق.« فـرق نمی کنـد. معنایـش این اسـت که »حق 
بگوییـد.« حـق را بگوییـد و کتمـان نکنیـد. اگر چیـزی بـه نظرتـان حـق بـود، آن را در جایی کـه باید بیـان کرد، 
بیـان کنید. حـق را مکتـوم نگه نداریـد. آن وقتـی کـه زباندارها حـق را پنهـان و احیانـاً باطـل را آشـکار کردند، یا 
باطـل را بـه جـای حـق گذاشـتند، اگـر حق بینـان و حقدانـان، حـق را بگوینـد، حـْق مظلـوم نمی شـود؛ حـق به 

غربـت نمی افتـد و اهـل باطـل در نابـود کـردن حـق طمـع نمی بندند.

5- كار براي پاداش اخروي
جملـه بعـد: »و اْعمالاجـر.« بـرای پـاداش - یعنـی پـاداش الهـی و حقیقـی - کار کنیـد. بیهـوده کارنکـن، ای 
انسـان! ایـن کاِر تـو، ایـن عمـر تـو و ایـن نََفـس زدن تـو، تنهـا سـرمایه اصلـی توسـت. ایـن را بی خـود از دسـت 
نـده! اگـر عمـری می گذرانـی، اگر عملـی انجـام می دهـی، اگـر نََفسـی می زنـی و اگـر قوتـی را مصـرف می کنی، 
این همـه را بـرای پاداشـی بکن. پـاداش چیسـت؟ چنـد تومـان پـول، پـاداش وجود انسـان اسـت؟! ایـن پاداش 
عمری اسـت کـه من مصـرف می کنـم؟! خـوش آمدن فـان و بهمـان، پـاداش یک انسـان اسـت؟! خیـر! »فلیس 
النفسـکم ثمن اال الجّنـه علی فـا تبیعوهابه غیرهـا.2« این، جملـه ای از امام سـجاد علیه الّصاةوالّسـام اسـت که 
می فرمایـد: »مزد شـما و بهای مناسـب عمر شـما، فقط بهشـت اسـت. هـر چه کمتـر بگیریـد، سـرتان کاه رفته 

اسـت. پس، بـرای اجـر وپـاداش اخـروی کار کنید.«

6- خصم بر ظالمان و ياور مظلومان 
این هم عبـارت بعـد! آن وقت امام علـی علیه الّسـام می فرمایـد: »وکونـا للّظالـم خصمـاً و للمظلوم عونـاً.« خصم 
ظالـم باشـید. »خصـم«، غیـر از »دشـمن« اسـت. یـک وقـت کسـی دشـمن ظالـم اسـت؛ یعنـی از ظالـم بدش 
می آید و دشـمن اوسـت. این، کافی نیسـت. »خصـم او بـاش«، یعنی »مّدعـی اش بـاش.« خصم یعنی »دشـمنی 
که مّدعی اسـت«، »دشـمنی کـه گریبـان ظالـم را را می گیـرد و او را رها نمی کنـد. بشـریت بعـد از امیرالمؤمنین 
علیه السـام، تـا امـروز، بـه سـبب نگرفتـن گریبـان سـتمکاران، بدبخـت و روسـیاه شـد. اگر دسـتهای بـا ایمان، 
گریبـان ظالمـان و سـتمکاران را می گرفتنـد، ظلـم دردنیـا این قـدر پیـش نمی رفـت؛ بلکـه از بـن برمی افتـاد. 
امیرالمؤمنیـن ایـن را می خواهـد: »کونـا للّظالم خصمـاً.« خصـم ظالم بـاش. در دنیا، هرجـا ظلم هسـت و ظالمی 
هسـت، تـو کـه این جـا هسـتی، خـود را خصمـش بـدان. نمی گوییـم »اکنـون راه بیفـت؛ و از ایـن سـوی دنیا به 
آن سـوی دنیا بـرو و گریبـان ظالـم را بگیـر.« می گوییـم »حتماً خصومـت خودت را نشـان بـده. هروقـت و هرجا 
فرصتـی دسـت داد، خصـم او بـاش و گریبانـش را بگیر.« یـک وقـت انسـان نمی توانـد نزدیک ظالـم بـرود و ابراز 
خصومـت نمایـد؛ لـذا از راه دور، مخاصمـه می کنـد. ببینیـد امـروز، بـه خاطـر عمل نکـردن بـه همین یـک کلمه 

2. حکمت 456 نهج الباغه می فرماید: »اال ُحّر یدع هذه اللماظة الهلها؟ انه لیس النفسکم ثمٌن ااّل الجّنة فا تبیعوها ااّل بها«



فضائل و مناقب 
حضرت علی)علیه السالم(

55

وصیـت امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام، در دنیـا چـه منجابـی ایجاد شـده اسـت و بشـریت چـه بدبختیهایـی دارد! 
ببینید ملتهـا و بخصوص مسـلمانان چـه مظلومیتی دارنـد! اگر به همیـن یک وصیـت امیرالمؤمنین علیه السـام 

عمـل می شـد، امـروز بسـیاری از ظلمهـا و مصیبتهـاِی ناشـی از ظلمهـا، وجود نمی داشـت.
»و للمظلـوم عونـاً.« هرجـا مظلومـی هسـت، بـه او کمـک کـن. نمی گویـد »طرفـدارش باش«. نـه! بایـد کمکش 

کنـی. هرچـه می توانـی و بـه هرنحـو کـه می توانی.
تا این جـا وصیت حضـرت، خطاب به امام حسـن و امام حسـین علیهماالسـام اسـت. البتـه این حرفهـا مخصوص 

امام حسـن و امام حسـین علیهما الّسـام هم نیسـت. خطـاب به آنهاسـت؛ امـا اختصاص به همـه دارد.

7- اقامه نظام و حكومت اسامي
جمـات بعـدی وصیـت را، امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، عمومـی می فرمایـد: »اوصیکما و جمیـع ولدی.« 
به شـما دو پسـرم و به همـه فرزندانـم وصیت می کنـم. »و اهلـی.« و بـه همه اهـل و کسـانم. » ومن بلغـه کتابی.« 

و بـه هرکـس که ایـن نامه مـن به او برسـد.
با ایـن حسـاب، شـما کـه این جـا نشسـته اید و مـن کـه ایـن وصیتنامـه را بـرای شـما می خوانـم، همـه مخاطب 
کام امیرالمؤمنیـن علیه الّصـاة والسـام هسـتیم. می فرمایـد: »همـه شـما را وصیت می کنـم.« به چه چیـز؟ باز 
.« مجدداً »تقـوا«. اولیـن وآخرین کلمـه امیرالمؤمنیـن، علیه الّسـام تقواسـت. به دنبـال آن: »و نظم  »بتقـوی اللَّ
امرکـم.« نظـم امرتـان. یعنی چـه؟ یعنـی همـه کارهایـی کـه در زندگـی می کنیـد، منّظم باشـد؟ معنایـش این 
اسـت؟ ممکن اسـت معنایش ایـن هم باشـد. نفرمـود »نظـم امورکـم.« کارهایتـان را منظـم کنید. فرمـود »نظم 
امرکـم.« آن چیـزی کـه بایـد منظـم و محکوم نظـم و انضبـاط باشـد، »یـک چیز« اسـت. »نظـم امـور« نفرموده 
اسـت. فرمـوده اسـت: »ونظـم امرکـم.« انسـان می فهمد کـه این نظـم امـر، عبارت اسـت از امـری مشـترك بین 
همه اسـت. بـه نظر مـن می رسـد کـه »نظـم امرکـم« عبـارت از اقامـه نظـام و حکومـت و والیت اسـامی باشـد. 

معنایـش این اسـت که بـا قضیه حکومـت ونظـام، منطبـق با نظـم و انضبـاط رفتـار کنید و بلبشـو نباشـد.

سرمنشأ نابسامانیها عدم بیعت با امیرالمومنین 
دنیای اسـام بر اثـر همـان بلبشـوها وبـه خودخوانیها بـود کـه بـه آن روزگار رسـید. اگـر آن روز کـه امیرالمؤمنین 
علیه السـام زمـام امـور دنیـای اسـام را به دسـت گرفـت و اّمـت اسـام، همـه درآن روز بـا او بیعـت کردنـد، بر آن 
بیعـت می ماندنـد، کار بـه نابسـامانیها و تلخکامیهـا نمی کشـید. پیغمبر فرمـوده بـود: »اگر کسـی امام شـد و مردم 
او راپذیرفتنـد و مـورد رضـای خدا بـود، کسـی حق نـدارد بـا او مخالفت کنـد.« اگـر به همیـن جملـه پیغمبر عمل 
می شـد، آن جنگهـا پیش نمی آمـد؛ نه جنـگ جمل، نـه جنگ صفّیـن و نـه جنگ نهـروان. این کـه افـرادی به میل 
و برای دل خـود، مـردم را متزلـزل کنند )از ایـن طرف بِکـش؛ ازآن طـرف بِکـش( و نظام حکومـت را به هـم بزنند و 
انضبـاط عمومی کشـور را مختل کننـد، همـان بدبختی بزرگی اسـت کـه امیرالمؤمنین علیه الّسـام درایـن عبارت 
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از وصیتنامـه، ازآن نهـی می کنـد و به خـاف آن امـر می فرمایـد: »ونظـم امرکـم و صـاح ذات بینکم.«
8- صاح ذات البین 

سـومین اصلـی کـه در بخـش دوم وصیـت می فرمایـد، »صـاح ذات بیـن« اسـت. یعنـی بـا هـم خـوب باشـید. 
دلهـا باهم صـاف باشـد. اتّفـاق کلمـه داشـته باشـید و اختـاف و جدایـی میانتـان نباشـد. این جملـه را کـه بیان 
می فرمایـد، یک شـاهد نیـز از کام پیغمبر می آورد. پیداسـت کـه روی آْن خیلـی تکیـه دارد و از آن می ترسـد. نه 
این که صـاح ذات بیـن، اهمیتـش بیشـتر ازنظـم امراسـت؛ ازباب این کـه صـاح ذات بین، آسـیب پذیرتر اسـت. 
لذاسـت که این عبـارت را از پیغمبر نقـل می کنـد: »فانی سـمعت جدکما، صلـی اللَّ علیه و آلـه و سـلم« یقول: از 
جدتان شـنیدم که فرمـود: »صـاح ذات البین افضل مـن عاّمة الّصـاة والّصیـام.« صـاح ذات بین و صفـای میان 
مردم از هـر نمـاز و روزه ای بهتـر اسـت. نمی گوید »از همـه نمازهـا و روزه ها بهتـر اسـت.« می فرمایـد »از هر نماز 
و روزه ای بهتـر اسـت.« شـما می خواهید، دنبـال نمـاز و روزه خـود برویـد. اّما کاری هسـت کـه از هـر دوی اینها، 
فضیلتش بیشـتر اسـت. آن چیسـت؟ آن، »اصـاح ذات البین« اسـت. اگـر دیدیـد جایـی، در بین اّمت اسـامی، 

اختاف و شـکافی وجـود دارد، برویـد آن شـکاف را پرکنید. ایـن، از نمـاز و روزه، فضیلتش بیشـتر اسـت.

9- رسیدگى به يتیمان 
بعد کـه این چنـد جملـه را بیـان فرمـود، کلمـات کوتـاه، پرمغـز و جانسـوزی بیـان کـرد: »واللَّ اللَّ فـی االیتام.« 
« ترجمـه فارسـی نـدارد. مـا در زبـان فارسـی، برایـش  یعنـی »ای مخاطبیـن مـن! اللَّ اللَّ دریتیمـان.« »اللَّ اللَّ
معـادل نداریـم. اگـر بخواهیم ترجمـه کنیـم، بایـد بگوییـم »جان تـو وجـان خـدا، در یتیمـان.« یعنـی »هر چه 
می توانیـد، بـه یتیمان برسـید. مبـادا فراموششـان کنیـد!« خیلـی مهم اسـت. ببینیـد چقدر این انسـان شـناِس 
خداشـناِس روانشـناِس دلسـوز، نکته هـای ریـز را می بینـد! بلـه! رسـیدگی بـه وضـع یتیمـان، فقـط یـک ترّحم 
شـخصی و عاطفه ای معمولی نیسـت. کودکی که پدرش را ازدسـت داده، انسـانی اسـت کـه یکی از اساسـی ترین 
نیازهایـش را از دسـت داده اسـت و آن، نیـاز به پدر اسـت. باید بـه گونه ای جبـران کنیـد. گرچه نمی شـود جبران 
کـرد، اما باید مواظب باشـید کـه جوان، نوجـوان یا کـودِك پـدر از دسـت داده، ضایـع نشـود. »واللَّ اللَّ فی االیتام. 
فـا تّغبـوا افواههـم.« مبـادا بگذارید اینها گرسـنگی بکشـند! ایـن طور نباشـد کـه گاهی چیزی بـه اینها برسـد و 
گاهـی نرسـد! »التّغبـوا« معنایش این اسـت. از لحـاظ وضـع زندگی، بـه اینهـا برسـید. »والیضیعـوا بحضرتکم.« 
مبـادا اینها ضایـع بماننـد و با بودن شـما، مـورد بی اعتنایی قـرار گیرنـد! اگر حضـور نداشـته باشـید، بی اّطاعید؛ 
اما مبـادا حضـور داشـته باشـید و یتیمـی - هـر یتیمـی - مـورد بی اعتنایـی و اهمال قـرار گیـرد! نباید هرکسـی 

فقـط دنبـال کار خودش باشـد و کـودك یتیـم، تنهـا بماند. 

10- رعايت حقوق همسايگان 
جمله بعد: »واللَّ اللَّ فـی جیرانکم.« یعنـی »اللَّ اللَّ درهمسـایگانتان!« موضوع همسـایگی را کوچـک نگیرید. امِر 
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بسـیار مهمی اسـت. یک پیونـد عظیـم اجتماعی اسـت که اسـام بـه آن توّجـه دارد و طبـق فطرت انسانهاسـت. 
منتهـا در پیـچ وخـم تمّدنهـای دور ازفطـرت انسـانی، ایـن ارزشـها گـم شـده اسـت. بهمـان فـرد، چند سـال در 
خانه ای زندگـی می کنـد و نمی داند در همسـایگی اش چه کسـی سـاکن اسـت و چگونـه زندگـی رامی گذراند! به 
نیازهـا و ضرورتهـا و اضطرارهـا و بیچارگیهـای افـراد درهنـگام باها ومشـکات، چه کسـی باید رسـیدگی کند؟

بایـد همسـایگانتان را رعایـت کنیـد. نـه فقـط از لحـاظ بُعـد اقتصـادی و مالـی - کـه آن هـم البتـه مهم اسـت - 
بلکـه ازهمـه جهـات انسـانی. آن وقـت ببینید چـه الفتـی درجامعـه به وجـود می آیـد و چطـور دردهـای العاج، 
دوا پیدامی کنـد. »فانهـم وصّیـة نبّیکـم.« ایـن، وصیـت پیغمبـر اسـت، کـه: »مـا زال یوصی بهـم حتی ظّننـا انه 
سـیوّرثهم.« پیغمبـر آن قدر سـفارش همسـایه را کـرد که مـا خیـال می کردیـم برایشـان ارث معّین خواهدشـد! 

11- عمل به قرآن و صفات خوب زمینه ساز پیشرفت 
»واللَّ اللَّ فی القـرآن.« اللَّ اللَّ در قـرآن. »الیسـبقکم بالعمل به غیرکـم.« مبادا دیگـران مفاهیم قـرآن را که اعتقاد 
بـه آن ندارنـد، عمل کننـد و جلـو بیفتنـد و شـما کـه اعتقـاد دارید، عمـل نکنیـد و عقـب بیفتیـد! یعنـی همین 
امری کـه اتّفاق افتـاد! آنهایی کـه دردنیـا جلو افتادنـد، با پشـتکار، بـا دنبال گیـری کار، باخـوب انجـام دادن کار، 
باصفاتـی که خـدای متعـال آن صفات را دوسـت می دارد جلـو افتادنـد، نه با فسادشـان، با شـرب خمرشـان و یا با 

ظلمهایـی کـه می کنند.
من مکـّرر عـرض کـرده ام: اگربرخـی از صفـات خـوب و پسـندیده در ایـن کشـورهای غربـی، کـه علـم را در دنیا 
پیشـرفت دادنـد، نبـود، آن پیشـرفتها پیـدا نمی شـد و همیـن ظلمـی کـه بـه دیگـران روا می دارنـد، نابودشـان 
می کـرد. صفات خـوب، باعث مانـدگاری و پیشـرفت آنهاسـت. ما آن صفـات را رهـا کرده ایـم. آنها کارهـا را دنبال 
می کننـد. بـرای وقـت، ارزش قائلند، و بـه محصولـی کـه می خواهند تولیـد کننـد، اهمیـت می دهند. اگـر کارگر 
ما، محّصل مـا، اسـتاد مـا، روحانی ما، بـازاری ما، کشـاورز ما و سـایر اقشـار، بـه خصوصیـات مثبت و خـوب عمل 
کننـد، کشـور یکبـاره گلسـتان خواهـد شـد. بایـد بـه صفـات خـوب و خصوصیـات مثبـت روی آوریـم کـه ایـن 
همـان عمـل بـه قـرآن اسـت. می فرمایـد: »مبـادا دیگـران درعمـل بـه قـرآن، از شـما جلـو بیفتنـد!« نـه این که 
امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام نمی خواهـد کسـی به قـرآن عمل کنـد. بلکـه اگر همـه دنیا به قـرآن عمـل کنند، آن 
حضـرت، خوشـحالتر اسـت. می گوید مبـادا آنهایـی که به قـرآن عقیـده ندارنـد، بـه مفاهیم قـرآن عمـل کنند و 

بعد برشـما مسـلّط شـوند. آنها جلـو بیفتنـد و شـما عقـب بمانید.

12- نماز
»واللَّ اللَّ فی الّصـاة. فانّهـا عمود دینکـم.« نماز پایه دیـن شماسـت. »و اللَّ اللَّ فی بیـت ربّکم.« دربـاره خانه خدا، 
»التخلّـوه مابقیتـم.« تـا هسـتید، نگذاریـد خانه خـدا خالـی بمانـد. »فانه ان تـرك لـم تناظـروا.« اگر خانـه خدا 
ترك شـود، شـما مهلت داده نمی شـوید )یا امـکان زندگـی نمی یابیـد(. از این عبـارت، معانـی مختلفـی کرده اند.
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13- جهاد با جان، مال و زبان
.« یعنـی اللَّ اللَّ در جهاد. مبادا جهـاد در راه خدا   »واللَّ اللَّ فی الجهاد باموالکم وانفسـکم والسـنتکم فی سـبیل اللَّ
را با مـال و جـان و زبـاْن تـرك کنیـد. این جهـاد، همـان جهادی اسـت کـه اّمـت اسـامی تـا آن را داشـت، ملت 
نمونه دنیا بـود و وقتی آن را از دسـت داد، ذلیل شـد. نویسـندگان مسـیحی کـه در انجیلشـان از قول مسـیح نقل 
کرده انـد که »اگر کسـی به ایـن طرف صورتـت سـیلی زد، آن طـرف را جلو بیـار«، یعنی کـه »ما اصـًا اهل جنگ 
نیسـتیم و اهـل صلـح و سـازش مطلـق و مهربانـی هسـتیم« - اینهـا شعارهایشـان اسـت. هنـوز هـم می گویند. 
هنـوز هـم از رو نرفته انـد - شـروع کردنـد به مسـلمانان طعـن زدن کـه »شـما اهـل جهادید. شـما اهـل جنگید. 
شـما اهل شمشـیرید. شـما اهـل خونریـزی هسـتید.« آن قـدر گفتنـد و گفتنـد کـه مسـلمانان را از رو بردند! آن 
وقـت نویسـندگان و دانشـمندان مسـلمان گفتنـد کـه »مـا جهـاد نداریـم! در حقیقـت جهـاد مـا، دفاع اسـت!« 
خدای متعـال می گویـد: »جهاد کـن!« دانشـمند مسـلمان می گویـد: »جهـاد، دفاع اسـت!« خـدا می گویـد: »...

اذا لقیتم الذیـن کفـروا زحفـاً فـا تولوهـم االدبـار.3«؛ به اینهـا پشـت نکنید. بـا اینهـا مقاتلـه کنیـد: »قاتلواالذین 
، جهـاد نیسـت. تهاجمـی نیسـت؛  یلونکـم من الکفـار.4« نویسـنده مسـلمان می گویـد: »جهـاد فی سـبیل اللَّ
تدافعی اسـت!« ایـن همـه، عکس العمـل تبلیغات مسـیحیان اسـت کـه از بس اسـم »صلـح و سـازش« را آوردند 
و گفتنـد »جنـگ و شمشیرکشـی بد اسـت و به کسـی حمله نکنیـد«، مسـلمانان اهـل جهـاد و عّزتمنـد از جهاد 
را خانه نشـین کردنـد. آن وقت خـوِد آن آقایـاِن اهل صلـح، هرجـا توانسـتند دمـار از روزگار مسـلمانان درآوردند! 
کسـانی کـه امـروز دربوسـنی هرزگویـن و در حـرم ابراهیمی - مسـجد خلیـل الّرحمـن - در فلسـطین اشـغالی، 
به کشـتار مسـلمانان کمر بسـته اند، همانها هسـتند کـه از امریـکا و اروپـا آمدنـد. همیـن اروپاییهـا و امریکاییها و 
غربیهایی هسـتند که یک عمـر با مسـلمانان سـروکلّه زدند که »شـما اهـل جهادید. جهاد بـد اسـت.« آن وقت از 
جنگهای صلیبـی به این طـرف، مسـیحیان به یـک نحو، آنهـای دیگر هـم نحـوی، هرچه توانسـتند با مسـلمانان 

مبـارزه کردنـد و جنگیدند و کشـتند.
داسـتان این وقایـع را مـا نباید این جـا بگوییـم. خاصه، داسـتان عجیبی اسـت! کسـی کـه تاریخ بخواند و کسـی 
کـه تاریـخ را بداند، از شـرح چنیـن وقایعـی خـون می گرید. هـم بـه خاطر ظلمهـا، هم بـه خاطـر دو روییهـا. این 

همـه دم ازصلح بزننـد و این همـه شمشـیر وخنجر پنهان و آشـکار داشـته باشـند؟!

جهاد عامل سربلندي ملت ها
جهاد با همـان شـکل اسـامی اش - که البتـه حـدودی دارد - ظلـم نیسـت. در جهـاد، تعـّدی و تجاوز بـه حقوق 
انسـانها نیسـت. درجهـاد، بهانه گیری و کشـتن ایـن و آن نیسـت. در جهـاد، از بیـن بردن هرکسـی که مسـلمان 
نیسـت دیـده نمی شـود. جهـاد، یـک حکـم الهی اسـت که بسـیار هـم بـا عظمت اسـت. اگـر جهـاد باشـد، ملتها 

سـربلند خواهند شـد.

3. انفال: 15
4. توبه: 123
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14-  امربه معروف و نهي از منكر
بعـد می فرمایـد: »وعلیکـم بالّتواصـل و الّتبـاذل.« با هـم ارتباط داشـته باشـید. بـه هم کمـک کنید. بـذل کنید. 
»وایاکم والّتدابـر والّتقاطـع.« به هم پشـت نکنید. پیوندهـا را قطع نکنیـد. »التترکوا االمـر بالمعـروف والّنهی عن 
المنکر.« امربمعـروف و نهـی از منکر را، هرگـز ترك نکنیـد که اگر تـرك کردید »فیولّـی  علیکم شـرارکم.« آن جا 
که نیکی، دعـوت کننـده و بدی، نهی کننده نداشـته باشـد، اشـرار برسـرکار می آیند و زمـام حکومت را دردسـت 
می گیرنـد. اگـر مردم بـه مذموم شـمردن بدهـا و بدیها عـادت نکننـد، بدها بـر سـِرکار می آینـد و زمام امـور را در 
دسـت می گیرنـد. »ثم تدعـون.« بعـد شـما خوبها دعـا می کنیـد کـه »خدایا، مـا را ازشـّر ایـن بدها نجـات بده!« 

»فا یسـتجاب لکم.« خـدا دعـای شـما را مسـتجاب نمی کند.

15- پرهیز از انتقامجويي
این، وصیـت امیرالمؤمنین علیه السـام اسـت که از اّول تـا آخر، حدود بیسـت موضـوع از مهمترینها را دسـتچین 
و بیان فرمـوده اسـت. بعد هم یـک مطلب عمـده اساسـی و حسـاس را بیـان می کنـد. آن مطلب عمده چیسـت؟ 
مسـأله »انتقامجویی« اسـت. فرمـود: »یابنی عبدالمطلّـب!« ای فرزنـدان عبدالمطلّـب و ای قوم و خویشـهای من 
که خـود را صاحب خـون من می دانیـد! »الالفیّنکـم تخوضـون دماءالمسـلمین خوضاً.« مبـادا بعد از مـن، به جان 
ایـن و آن بیفتیـد؛ »تقولـون قتـل امیرالمؤمنیـن«. به بهانـه این کـه امیرالمؤمنین کشـته شـده، با هرکـس خرده 
حسـابی دارید پـای او را به میان بکشـید وبخواهیـد پـدرش را درآوریـد. »اال ال تقتلن بـی ااّل قاتلی.« وقتی کشـته 
شـدم، بعد از مـن، فقط قاتلـم را اعـدام کنید و بـس! »انظـروا اذا اناّمـت من ضربته هـذه فاضربـوه ضربتـاً بضربة.« 
وقتی بـا این زخـم از دنیـا رفتـم، او را فقـط با یـک ضربـت از بیـن ببریـد و قصاص کنیـد. یـک ضربـت، در مقابل 

یک ضربـت. »وال تّمثلـوا بالّرجل.«
خوف این بـود که بـر سـر آن مـرد شـقِی خبیـث - ابن ملجـم - بریزنـد و تّکـه پـاره اش کننـد. لـذا امیرالمؤمنین 
علیه السـام، آن دِل خداشـناس و خداجـو و دقیـق، مواظـب ایـن نکته هم بـود که مبـادا مردْم به سـراغ دشـمن 
او برونـد و از خشـم وناراحتـی و جهـت انتفام گیری، تّکه پـاره اش کننـد. فرمـود: »وال تّمثلـوا بالّرجل.« مبـادا او را 
، صلـی اللَّ علیه وآله وسـلم، یقـول: ایاکـم والمثله  مثله و اعضـای بدنـش را قطـع کنید! »فانـی سـمعت رسـول اللَّ
ولـو بالکلـب العقور.« از رسـول خـدا شـنیدم که فرمـود: حتی سـگ هار را هـم تّکه پـاره و مثلـه نکنید؛ چه برسـد 

انسـان. به 
این، آخریـن وصیـت امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام اسـت و مخاطب ایـن وصیت ماییـم و بایـد به ایـن وصیت عمل 

کنیـم.
امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام ایـن وصیـت را فرمـود و نمی دانم بعـد از چنـد سـاعت از دنیا رفت. ایـن منبع 
حکمـت و این انسـان بزرگ، کـه در و دیـوار کوفه و مسـجد کوفـه از کلمـات حکمت آمیزش پـر بـود و یادگارهای 
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او را آویـزه گـوش کرده بـود و دردل داشـت، درمثل دیشـبی از دسـت مردم گرفته شـد.
گفتگوي موال علي)علیه السام( با پیامبر 

یـک جملـه دیگـر هـم درنهج الباغـه هسـت. آن را هـم بنـده بخوانـم کـه در روز عـزای امیرالمؤمنیـن 
علیه الّصاةوالّسـام اگر خواسـتید، چشـم شـما به یـاد آن بزرگـوار قطره اشـکی بریزد. ایـن جملـه در نهج الباغه 
اسـت که گویا خطاب به امام حسـن علیه الّسـام، فرمـود: »ملکتنـی عینـی و أناجالـس.5« در شـب نوزدهم، قبل 
.« پیغمبـر را در خواب  از سـحر، و قبـل از آن کـه به مسـجد روانه شـوم، چشـمم گـرم شـد. »فسـنح لی رسـول اللَّ
! مـاذا لقیت مـن اّمتک مـن األود و للـدد.« به پیغمبـر، از دسـت امت، شـکایت کردم. دیدم. »فقلـت: یا رسـول اللَّ

امیرالمؤمنیـن، علیه السـام، در مقابـل پیغمبـر، مثـل فرزنـدی در مقابـل پـدر اسـت. او در آغوش پیغمبـر بزرگ 
شـده و پیغمبـر، در همـه ادوار، پـدر او بـوده اسـت. اکنـون هـم کـه پیرمـرد شصت وسـه سـاله ای اسـت، وقتـی 
پیغمبـر را درخـواب می بیند، بـاز همان احسـاس کودکانـه را در مقابـل پیغمبـر دارد. مثـل کودکی اسـت که نزد 

پـدرش شـکایت می کنـد.
! مـاذا لقیت مـن اّمتـک مـن األود وللدد.«  باری! فرمـود: »از دسـت امـت، شـکایت کـردم.« »فقلت: یـا رسـول اللَّ
! از دسـت امـت تـو، چـه مصیبتهـا کشـیدم.« چـه دشـمنیها بـا مـن کردنـد، چـه  »عـرض کـردم: یـا رسـول اللَّ

لجاجتهـا بـا مـن ورزیدنـد و چـه سـختیها از دسـت آنان کشـیدم.
! آنها از من خسـته شـدند،  در یک عبـارت دیگـر، چنیـن آمده اسـت که »بـه پیغمبـر عـرض کـردم: یارسـول اللَّ
من هـم دیگـر از دسـت آنهـا خسـته شـده ام.« »فقـال: ادع علیهـم.« »پیغمبـر فرمـود: ]علی جـان![ نفرینشـان 
کـن.« امیرالمؤمنیـن، علیه السـام، می خواهـد اّمتـی را کـه این قدر اذیتـش کردنـد، نفرین کنـد. ببینیـد نفرین 
علی چیسـت: »فقلـت: ابدلنـی اللَّ بهم خیـراً منهم.« به جـای آنها، بهتـر ازآنهـا را به من بدهـد. »و ابدلهم بی شـراً 

لهم مّنـی.« و بـه جای مـن، کسـی بدتـر از من را بـه آنهـا بدهد!
معنای جمله ها این است که »خدایا؛ مرگ علی را برسان.« و این دعا مستجاب شد.

حال و هواي عاشقان امیرالمومنین بعد از ضربت حضرت
درمثـل دیشـبی، اصحـاب، اطـراف خانـه امیرالمؤمنیـن علیه السـام را گرفتنـد. در ایـن خصـوص، روایـت زیـاد 
اسـت. من در جایـی ندیدم که نوشـته باشـند کـودکان یتیـم، بـا ظرفهای شـیر، جلـو خانه مـوال صف کشـیدند. 
امـا بعیـد نیسـت. امـِر ممکـن اسـت؛ اگـر چـه جایـی نوشـته نشـده باشـد. وقتـی شـنیدند کـه امیرالمؤمنیـن 
علیه السـام شـیر الزم دارد، هرکـدام کاسـه شـیری تهیـه کردنـد و بـرای آن حضـرت آوردنـد. قـدر مسـلّْم ایـن 
اسـت کـه اطـراف بیـت والیـت از عاشـقان علـی محاصـره شـده بـود، و همـه می گریسـتند. یکدفعه امام حسـن 
علیه الّسـام از خانه بیـرون آمـد و خطاب به مـردم فرمـود: »پدرم حال مناسـبی نـدارد. متفـّرق شـوید.« و مردم 

متفـّرق شـدند.

5. نهج الباغه: خطبه 70
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وصیت امیرالمومنین به دفن شبانه ايشان
امیرالمؤمنیـن علیه السـام وصیـت کـرده اسـت کـه بـدن طّیـب و طاهـر او را هنـگام شـب غسـل دهنـد 
و دفـن کننـد. بـه راسـتی در خانـدان پیغمبـر، عجـب سـّنتی قـرارداده شـد! همان گونـه کـه بـدن فاطمـه زهرا 
سـام اللَّ علیها را شـبانه غسـل دادند و غریبانه در نیمه شـب دفـن کردند، بـدن امیرالمؤمنیـن علیه السـام را نیز 

شـبانه غسـل دادنـد و غریبانـه بـه خـاك سـپردند.
کسـانی که سـالها بـر فـراز منبرهـا، علـی را لعـن کردنـد، اگـر می دانسـتند محـل دفنـش کجاسـت، بعیـد نبود 
بروند قبـر را بشـکافند و اهانتـی بـه جسـد مطهـر امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام روا دارنـد. نیمه شـب، بدن 
را بـرای تدفین بردنـد. چـه کسـانی بودنـد؟ البـد فرزنـدان امیرالمؤمنیـن علیه السـام و بعضی خـواص اصحاب، 
جسـد مطّهر را بردنـد، دفـن کردنـد و برگشـتند. بنده بـا خـود می اندیشـیدم که درایـن قضایـا، در این شـهادت 
مظلومانـه، در ایـن تشـییع مظلومانـه، در ایـن دفـن مظلومانـه، در خانـه مصیبـت زده علی، بـه چه کسـی از همه 
سـخت تر گذشـت؟ به نظـرم رسـید کـه بـه زینـب کبـری سـام اللَّ علیها از همه سـخت تر گذشـته اسـت. زینب 
کبـری سـام اللَّ علیها پیـش از آن، دفـن مـادر را در نیمـه شـب دیـده بـود و اکنـون دفـن پـدر را در نیمـه شـب 
می دیـد. بعدها هـم تشـییع جنازه امـام حسـن علیه السـام را بـا آن وضـع دیـد و تیرهایی را کـه به طـرف جنازه 
آن حضـرت پرتـاب می شـد. در روز عاشـورا هـم، آن منظـره سـهمگین و هولنـاك را دیـد کـه ازهمـه سـخت تر 
! صـا علیـک ملیک السـماء: هذا حسـینک مرمـل بدمـاء و مقطع  بـود. و آن دم کـه فریـاد بـرآورد: »یا رسـول اللَّ

االعضـاء.« الحـول و ال قـوةاال بـاللَّ العلـی العظیم.
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از شجاعت على بن ابى طالب)علیه السام(

ابعاد گسترده و غیرقابل شمارش امیرالمومنین 
هويت ما در گرو شناخت امیرالمومنین 

شجاعت امیرالمومنین)علیه السام(
تمام زندگي، میدان بروز شجاعت

شلجاعت حضلرت علي)علیله السلام( در میادين 
مختلف زندگي

اولین بیعت كننده در بیعت شجره 
اعتراف دشمن امیرالمومنین به بزرگي او

منطق زندگي و حكومت علوي
ضرورت حركت مسلمین به سمت على)علیه السام(

بي مانندي علي بن ابي طالب)علیه السام(
شجاعت علوي در برخورد با خطاي آشنايان
تخطئه و تمسخر ايران، سیاست ابرقدرتان

راه مقابله با دسیسه هاى دشمنان
و...
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درس گیري شیعه معتقد از شجاعت على بن ابى طالب علیه الّسام *

امـروز نوزدهـم مـاه مبـارك رمضـان و روزی از روزهـای دهـه فجـر اسـت. مثـل ایـن روز، در طـول سـال، بـه تعداد 
معـدودی بـرای ملـت ایـران؛ بلکـه دنیـای اسـام سـراغ داریم.

 در خطبـه اّول، مایلـم مطالبـی را درباره شـهید بـزرگ تاریخ اسـام که شـهید ایـن ایام اسـت، عرض کنم تـا قدری 
محفل عظیم و باشـکوه خودمـان را به یاد مبـارك امیرالمؤمنین علیه الّصاةوالّسـام منـّور کنیم. در خطبـه دوم هم، 
درباره مسـائل مهم و فراموش نشـدنی ملـت ایران کـه انقاب اسـت، قـدری صحبت می کنم. امسـال حـّظ و نصیب 
بنـده از حضـور در نمـاز جمعـه در مـاه رمضان کـم بـود. قبًا بـه خـودم وعده مـی دادم کـه چند جمعـه در ایـن ماه 
مبـارك، در نمـاز حضور پیـدا کنم؛ ولی متأّسـفانه نشـد. امـروز مایلم هم بـه یـاد امیرمؤمنـان علیه الّصاةوالّسـام و 
هم به یاد فرزنـد نـام آور و بـزرگ آن مظلوم همیشـگی تاریـخ، یعنی امـام راحلمان کـه ایام دهـه فجر متعلّق بـه او و 

سرشـار از یاد پرشـکوه اوسـت، صحبـت کنم.

ابعاد گسترده و غیرقابل شمارش امیرالمومنین 
درباره امیرالمؤمنین علیه الّصاةوالّسـام، قریب هزار و چهارصد سـال اسـت کـه گویندگان، نویسـندگان، متفّکران، 
شـعرا، مرثیه سـرایان، مادحان اهل بیت و همه - از مسـلمان و غیرمسـلمان؛ از شـیعه و غیرشـیعه - سـخن گفته اند 
و تـا ابدالّدهر هـم خواهنـد گفت. بـا این همـه دربـاره ایـن بزرگـوار، به قدری دایره سـخن گسـترده اسـت کـه از هر 
طـرف وارد شـویم، ناگفته هایـی را مشـاهده می کنیـم. مـن فکر می کـردم کـه اگـر بخواهم امـروز یـک جمعبندی 
از شـخصیت امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام ارائـه کنم، چـه باید بگویـم؟ منظـورم آن جوهر ملکوتـی و غیرقابل 

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه)خطبه اول( 1374/11/20
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دسـتیابِی این انسـان الهی نیسـت که امثـال بنـده بـه آن راهـی نداریم؛ منظـورم همـان بخـش از چهـره و هویّت و 
شـخصیت اوسـت که انسـانها می توانند آن را ببینند، به آن بیندیشـند و از آن سرمشـق بگیرند. دیدم کار یک خطبه 
و یک سـاعت نیسـت. این شـخصیت، ابعاد بسـیار عظیمـی دارد؛ »هوالبحـر مـن اّی الّنواحـی أتیته«. نمی شـود آن 
ابعـاد را جمعبندی کـرد و بـه مخاطـب گفـت کـه امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام ایـن اسـت. آری؛ می توانیم از 
ابعاد مختلـف وارد شـویم و به قـدر فهـم، هّمت و بصیـرت خودمـان، مطالبـی دربـاره این بزرگـوار عـرض کنیم. من 
فکـر کردم، دیدم شـاید بشـود صـد صفـت و خصوصیت - کـه تعبیـر »صـد« در بعضـی از روایات بـزرگان هـم آمده 
اسـت - در امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام پیدا کـرد؛ چه خصوصیات معنـوی، مثل علـم، تقوا، زهد، حلـم و صبِر 
آن حضـرت - کـه خصـال نفسـانی اوسـت - چـه خصوصیـات رفتـاری ایشـان، در مقام یـک پـدر، یک شـوهر، یک 
شـهروند، یک سـرباز، یک فرمانده، یک حاکم و یـا خصوصیـات او در برخورد بـا مـردم، در مقام یک انسـان متواضع، 
یک عـادل، یـک تدبّرکننـده کارهای مـردم و یـک قاضی. شـاید بتـوان صد صفـت از ایـن نـوع بـرای امیرالمؤمنین 
علیه الّصاةوالّسـام برشـمرد کـه اگـر این صـد صفـت را کسـی بتواند بـا بیانی جامـع، گویـا و رسـا بیان کنـد، قادر 
خواهد بـود تصویر نسـبتاً کاملـی از آن حضـرت ارائه دهـد. منتها به قـدری دایـره این صفات، باز، وسـیع و گسـترده 
اسـت که برای هر صفـت یا خصوصیـت، اقًاّ بایـد یک کتاب نوشـت. فـرض بفرمایید، راجع بـه ایمـان امیرالمؤمنین 
علیه الّصاةوالّسـام. البتـه خصوصیتـی کـه مـن امـروز می خواهـم دربـاره آن صحبـت کنـم، ایمـان نیسـت. 
امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، انسـانی مؤمن بـود؛ یعنی یـک فکر، یک ایمـان و یک عقیـده در اعمـاق وجود او 
راسـخ بود. خوب ایـن یک کلمه اسـت. ایـن ایمـان را با چه کسـی مقایسـه کنیم کـه عظمـت ایمـان امیرالمؤمنین 
علیه الّصاةوالّسـام معلوم شـود؟ خـود او می فرماید: »لو کشـف الغطاء مـزددت یقینـاً«؛ یعنی اگر پـرده غیب برافتد 
و من غیـب را - یعنـی ذات مقـّدس باری تعالی، فرشـتگان، بهشـت، جهّنم و همـه آنچه ادیـان از غیـب و ملکوت این 
عالم بیـان کرده انـد - با همین چشـم ظاهر ببینـم، یقین من از آنچه هسـت، بیشـتر نخواهد شـد. یعنی ایـن یقین و 

ایمـان، مانند یقیِن کسـی اسـت که با چشـِم سـر همـه چیـز را دیده اسـت. شـاعر عـرب می گوید:
اشهد باللَّ لقد قال لنا

 محّمد والقول منه ما خفا
 لو اّن ایمان جمیع الخلقه 

 مّمن سکن االرض و من حّل السماء
 یجعل فی کّفة میزان لکیّ 

 یوفی بایمان علّی ما وفا
 اگر ایمـان همه خایـق را در یک کّفه تـرازو بگذارند و ایمـان امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام را در کّفـه دیگر؛ باز 
هموزن ایمان علـی نخواهد شـد. یا فرض بفرمایید »سـابقه اسـاِم« ایشـان کـه از اوان نوجوانـی به خدا ایمـان آورد، 

ایـن راه را پذیرفـت و بـا همه وجـود تا لحظـه آخر پیمـود، موضوعی اسـت که با یـک کلمـه نمی توان بیـان کرد.
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هويت ما در گرو شناخت امیرالمومنین 
ابعـاد شـخصیت آن حضـرت، بسـیار عظیـم و وسـیع اسـت. مـا بسـیاری از بـزرگان را دیده ایـم، شـناخته ایم و یا در 
کتابها شـرِح احوالشـان را خوانده ایـم. بزرگانی که انسـان وقتـی آنها را درسـت تصّور می کنـد، حقیقتاً در مقابلشـان 
احسـاس حقارت می کند. مثل این اسـت که انسـان سـر را بـه طرف آسـمان بلند کنـد و مـاه، زهره، مشـتری، زحل 
یا مّریـخ را ببیند. چقـدر ایـن سـتاره ها بلندند! چقـدر بزرگنـد! چقـدر نورانی انـد! ولی چشـم نزدیک بیـن و ضعیف 
ما نمی توانـد بفهمد که فرق سـتاره مثًا مشـتری یـا زهره، با سـتاره ای کـه به وسـیله ابزارهـای فّنی و تلسـکوپهای 
قـوی آن را دیده انـد و می گوینـد کـه میلیونهـا سـال نـوری و یـا یـک کهکشـان با مـا فاصلـه دارد چیسـت. هـر دو 
سـتاره اند، هر دو را چشـم مـا، شـبها در آسـمان می بیند؛ امـا این کجـا و آن کجـا! مـا این قـدر از عظمتهـا دوریم که 
نمی توانیـم فـرق امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام را با بـزرگان و اکابـری که بشـر در تاریـخ، در اسـام، در کتابها، 
در عالم علـم و در هـر صحنه و عرصـه ای سـراغ دارد، درسـت تشـخیص دهیـم. امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام 
موجود عجیبی اسـت. من و شـما امـروز شـیعه علی بن ابی طالـب علیه الّسـام محسـوب می شـویم و باید بـه او اقتدا 
کنیم. اگـر از ابعاد شـخصیت آن حضرت چیـزی ندانیـم، در هویّتمـان اشـکال به وجود خواهـد آمد. یک وقت اسـت 
کسـی اّدعایی نـدارد، ولی مـا اّدعـا داریـم؛ می خواهیم علـوی باشـیم و جامعه مـان، جامعه علوی باشـد. ما شـیعیان 
در درجه اّول و مسـلمین غیرشـیعه در درجـه دوم با چنین مسـأله ای مواجهیم. البتـه همه مسـلمانان امیرالمؤمنین 
علیه الّصاةوالّسـام را قبـول دارند؛ منتها شـیعه بـا کیفّیت و عظمـت دیگـری آن بزرگـوار را می بیند و می شناسـد.

 شجاعت امیرالمومنین)علیه السام(
من امروز به نظرم رسـید که مختصـری درباره شـجاعت امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام صحبت کنـم و اگر وقت 
شـد یکی دیگـر از خصوصیـات آن حضـرت را هم عـرض خواهم کـرد. شـجاعت، صفت بسـیار عظیـم و سـازنده ای 
اسـت. اثر شـجاعت در میـدان جنگ این اسـت کـه انسـان از خطـر نمی هراسـد؛ وارد میدان خطـر می شـود، نیروی 

خـود را بـه کار می انـدازد و نتیجـه اش هم این اسـت کـه بر دشـمن پیـروز می گردد.

تمام زندگي، میدان بروز شجاعت
 مـردم دنیا از شـجاعت چنین شـناختی دارنـد. اما غیـر از میـدان جنگ، میدانهـای دیگری هـم برای بروز شـجاعت 
وجود دارد کـه اثر شـجاعت در آنها از میـدان جنگ مهمتر اسـت. میـدان زندگی، میدان تاقـِی حّق و باطـل، میدان 
معرفـت، میـدان تبییـن حقایـق و میـدان موضع گیریهایـی کـه در طـول زندگی بـرای انسـان پیـش می آیـد از آن 
جمله اسـت. شـجاعت در چنین میدانهایی اسـت که اثر خود را نشـان می دهـد. یک آدم شـجاع، وقتی حـق را دید و 
شـناخت، آن را دنبال می کنـد، از چیزی نمی هراسـد، رودربایسـتی مانع او نمی شـود، خودخواهی مانع او نمی شـود، 
عظمت جبهـه دشـمن یـا مخالـف، مانـع او نمی شـود. امـا یـک آدم غیرشـجاع چنین نیسـت. بحـث این اسـت که 
گاهی بنـای حقیقـت، با شـجاع نبـودن انسـانها - بخصـوص اگـر دارای منزلـت و مرتبـه ای در جامعـه باشـند - فرو 
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می ریـزد. به عبـارت دیگر، گاهـی حّقی به خاطر شـجاع نبـودن یک انسـان در اظهارنظـرش، ناحق می شـود و باطلی 
بـه کسـوت حـق درمی آیـد. این جا اگـر شـجاعت اخاقـی، شـجاعت اجتماعـی و شـجاعت در عرصـه زندگـی - که 

باالتـر از شـجاعت در میـدان جنگ اسـت - وجود داشـته باشـد، چنین مسـائلی پیـش نمی آید.

 شجاعت حضرت علي)علیه السام( در میادين مختلف زندگي
امیرالمؤمنین علیه الّصاةوالّسـام که بزرگتریِن شـجاعان بـود، در میدان جنگ هرگز به هیچ دشـمنی پشـت نکرد. 
این، ارزش کمی نیسـت. شـما در داسـتان جنگهای صدر اسـام - در جنـگ خندق که همه بـه خود لرزیدنـد و علی 
جلو رفت؛ در فتح خیبـر، در احـد، در بدر و در ُحنیـن - شـجاعت امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام را می بینید. آن 
حضـرت در بعضی از ایـن جنگهـا، بیسـت وچهار سـاله بـوده، در بعضی جنگهـا بیسـت وپنج سـاله بـوده و در بعضی 
جنگها سی سـال بیشـتر نداشـته اسـت. یک جوان بیسـت و هفت، هشـت سـاله، با شـجاعت خود در میدان جنگ، 
اسـام را پیـروز کـرد و آن عظمتها را آفریـد. ایـن، مربوط بـه شـجاعت امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام در میدان 
جنگ بود. امـا من عـرض می کنـم: ای علـِی بـزرگ! ای محبـوب خدا! شـجاعت تـو در میـدان زندگـی بـه مراتب از 
شـجاعت تو در میدان جنگ باالتـر بود. از چـه وقت؟ از نوجوانی. شـما ماجـرای سـبقت در اسـام آوردن آن حضرت 
را نـگاه کنید! علـی هنگامـی قبول دعـوت کرد کـه همه به دعوت پشـت کـرده بودند و کسـی جـرأِت اسـام آوردن 
نداشـت. ایـن یـک نمونه شـجاعت اسـت. البتـه یک حادثـه را کـه شـما در نظـر می گیریـد - مثـل همیـن حادثه - 
ممکن اسـت از ابعاد گوناگـون، برای خصوصّیـات مختلف، مثال باشـد که فعـًا از نظر شـجاعانه بودِن ایـن کار به آن 
نگاه می کنیـم. پیغمبـر اکـرم صلوات اللَّ وسـامه علیه، در حـال ابـاغ پیامی در یـک جامعه بـود که همـه عوامل آن 
جامعـه، ضّد آن پیام محسـوب می شـدند. جهالـت و نخوت مردم، اشـرافّیت اشـراِف مسـلّط بر مـردم و منافـع ماّدی 
و طبقاتی شـان، در مقابـل آن پیـام ایسـتاده بـود. چنـان پیامـی در چنـان جامعـه ای چـه شانسـی داشـت؟ پیغمبر 
اکرم چنـان پیامـی را مطرح فرمـود و اّول هـم به سـراغ نزدیکان خود رفـت؛ چـون خداوند بـه او فرموده بـود: »و انذر 
عشـیرتک األقربیـن1«. اما عموهـای متکّبر، با سـرهای پرنخـوت و پرباِد غـرور و بی اعتنا بـه حقایق، کـه در مقابل هر 
حرف حسـاب، بنـای هوچیگـری و تمسـخر می گذاشـتند، بـا این که پیامبـر اکـرم پاره تنشـان بـود و آنها هـم ِعرق 
و عصبّیت خویشـاوندی داشـتند - همـه مـردم آن روزگار چنیـن تعّصبی داشـتند و برای یـک خویشـاوند گاهی ده 

سـال می جنگیدنـد - چشمهایشـان را پوشـاندند و از او روی برگرداندند.
 آری؛ هنگامی که آن خویشـاوند، مشـعل اسـام را بر سـر دسـت بلند کرد، بی اعتنایـی کردند، اهانـت کردند، تحقیر 
کردند، مسـخره کردنـد. اما علی کـه نوجوانـی بیش نبـود، به پا خاسـت و گفت پسـرعمو! من ایمـان مـی آورم . البته 
وی قبـًا ایمـان آورده بود؛ امـا در جلسـه خانوادگی، ایمـان خـود را علنی کـرد. امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، 
آن مؤمنی اسـت که در طول مدت سـیزده سـال بعثـت، جز همـان چنـد روز اّول، هرگـز ایمانش مخفی نبـود. دیگر 

مسـلمانان، چند سـال ایمان مخفی داشـتند؛ امـا همه می دانسـتند کـه علـی از اّول ایمان آورده اسـت.
این را درسـت در ذهنتان تصـّور کنید: در و همسـایه اهانت می کننـد، بزرگان جامعـه اهانت و سـختگیری می کنند، 

1. شعراء : 214
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شـاعر مسـخره می کند، خطیب مسـخره می کنـد، پولـدار مسـخره می کنـد، آدم پسـت و رذل اهانت می کنـد؛ ولی 
انسـانی نوجـوان در میـان امـواج سـهمگیِن مخالـف، محکـم و اسـتوار مثـل کـوه می ایسـتد و می گوید: »مـن خدا 
و ایـن راه را شـناخته ام« و بـرآن پافشـاری می کنـد. شـجاعت ایـن اسـت. در تمـام مراحـل زندگـی امیرالمؤمنیـن 
علیه الّصاةوالّسـام، این شـجاعت نمایـان بـود. در مّکه این شـجاعت بـود. در مدینـه این شـجاعت بـود. در بیعت با 

پیغمبر ایـن شـجاعت بود.

اولین بیعت كننده در بیعت شجره 
 نبـّی اکـرم صلّی اللَّ علیه وآله وسـّلم چندیـن بار به مناسـبتهایی از مـردم بیعـت گرفت. یکـی از این بیعتها که شـاید 
از همه سـختتر بود، »بیعـت الّشـجرة« یا بیعـت رضـوان در ماجـرای حدیبّیه اسـت. وقتی کار سـخت شـد، پیغمبر 
اکـرم آن هـزار و چند صـد نفـری را کـه دور و بـرش بودنـد، جمع کـرد و فرمـود: »از شـما بر مـرگ بیعـت می گیرم. 
نبایـد فرار کنیـد. بایـد آن قدر بجنگیـد تا پیـروز و یا کشـته شـوید!« گمان می کنـم آن حضـرت جز همین یـک بار، 
در هیچ جای دیگـر چنین بیعتـی از مسـلمانان نگرفته اسـت. بـاری؛ در میـان آن جمعیـت، همه رقـم آدمی حضور 
داشـت. آدمهای سسـت ایمان و - آن طـور که نقـل می کنند - آدمهـای منافـق در همین بیعـت بودند. اّولین کسـی 
! بیعـت می کنم« همیـن جوان نـورس بود. جوانی بیسـت و چند سـاله دسـتش  که بلند شـد و گفت: »یـا رسـول اللَّ
را دراز کـرد و گفت: »بـا تو بر مـرگ بیعـت می کنم.« بعـد، دیگر مسلمانان تشـجیع شـدند و یکـی پـس از دیگری با 
پیغمبـر بیعت کردنـد. آنهایی هم که دلشـان نمی خواسـت، ناگزیـر از بیعت شـدند. »لقد رضـی اللَّ عـن المؤمنین اذ 

یبایعونک تحـت الّشـجره فعلم مافـی قلوبهم2«.

اعتراف دشمن امیرالمومنین به بزرگي او
شـجاعت امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام این گونـه بـود. در زمـان پیغمبـر، هـرگاه که جـای اظهار وجـوِد جوهر 
انسـانی بـود، آن بزرگـوار جلـو می آمـد و در همـه کارهـای دشـوار سـبقت می گرفـت. روایـت اسـت که مـردی نزد 
عبداللَّ بن عمـر رفـت و گفت: »مـن علی را دشـمن مـی دارم.« شـاید از آن جایی کـه می دانسـت آن خانـواده چندان 
. اتبغض رجًا سـابقة  میانه ای بـا علی ندارند، خواسـت مثـًا خودشـیرینی کنـد. عبداللَّ بن عمر گفـت: »ابغضـک اللَّ
مـن سـوابقه خیـر مـن الّدنیـا و مافیها«؛ خـدا تـو را دشـمن بـدارد! آیا بـا مـردی دشـمنی می کنی کـه سـابقه ای از 

سـوابق او معـادل با همـه دنیـا و مافیها و بهتـر از همـه دنیا و مافیهاسـت؟

منطق زندگي و حكومت علوي
این، آن امیرالمؤمنیِن بزرگ اسـت. این، آن علِی درخشـان تاریخ اسـت؛ خورشـیدی که قرنها درخشـیده و روزبه روز 
درخشـانتر شـده اسـت. این بزرگوار، هرجا که گوهر انسـانی وجـودش الزم بـود، حضور داشـت؛ ولو هیچ کـس نبود. 
می فرمود: »ال تستوحشـوا فـی طریق الهـدی  لِِقلَّة اهلـه3«؛ اگـر در اقلّّیتید و همـه یا اکثریت مـردم دنیا با شـما بدند 
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و راهتـان را قبـول ندارند، وحشـت نکنیـد و از راه برنگردیـد. وقتی راه درسـت را تشـخیص دادیـد، با همـه وجود آن 
را بپیماییـد. این منطـق امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام بـود؛ منطقی شـجاعانه کـه آن را در زندگی خـود به کار 
بسـت. در حکومت خود هم که کمتر از پنج سـال طول کشـید، بـاز همین منطـق امیرالمؤمنین علیه الّصاةوالّسـام 
بـود. هرچـه نـگاه می کنیـد، شـجاعت اسـت. از روز دوِم بیعـت بـا امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، ایـن بزرگوار 
دربـاره قطایعی که قبـل از ایشـان بـه ایـن و آن داده شـده بـود فرمـود: »واللَّ لـو وجدته تـزّوج بـه الّنسـاء و ملک به 
االماء4«؛ بـه خدا اگر ببینـم اماکی را کـه قبل از مـن به ناحق کسـانی به شـما داده اند و مهریـه زنانتان قـرار داده اید، 
یا با پول فـروش آن، کنیـز خریده ایـد، ماحظـه نمی کنم و همـه آنهـا را برمی گردانـم. آن گاه شـروع به اقـدام کرد و 
آن دشـمنیها به وجود آمد. شـجاعت از ایـن باالتـر! در مقابل لجوجتریـن افراد، شـجاعانه ایسـتاد. در مقابل کسـانی 
که در جامعه اسـامی نام و نشـانی داشـتند، شـجاعانه ایسـتاد. در مقابل ثروت انباشته شـده در شـام که می توانست 
دهها هزار سـرباز جنگجـو را در مقابـل او به صـف آرایی وادار کند، شـجاعانه ایسـتاد. وقتـی راه خدا را تشـخیص داد، 
ماحظه احـدی را نکـرد. این شـجاعت اسـت. در مقابـل خویشـاوندان خـود نیز ماحظـه نکـرد. گفتِن ایـن حرفها 
آسـان اسـت؛ اما عمل کردن بـه آنها بسـیار سـخت و عظیـم اسـت. زمانی مـا ایـن مطالـب را به عنوان سرمشـقهای 
زندگی علـی علیه الّسـام بیان می کردیـم و بایـد حقیقت قضیـه را اعتراف کنم که درسـت بـه عمق ایـن مطالب پی 
نمی بردیم. امـا امروز که وظیفه حّسـاس اداره جامعه اسـامی در دسـت امثـال بنده اسـت و با این مطالب آشـناییم، 

می فهمیم کـه چقدر علـی علیه الّسـام بـزرگ بوده اسـت.

ضرورت حركت مسلمین به سمت على)علیه السام(
عزیزان مـن؛ بـرادران و خواهـران نمازگزار مؤمـن! اگرچـه این مطالـب را من بیشـتر برای خـودم و برای کسـانی که 
دسـتی در کارها دارنـد و مثل خود ما، دوششـان زیـر بار بخشـی از اداره جامعه اسـامی اسـت، می گویم؛ امـا مربوط 
به همه اسـت و فقط مربوط به قشـر یـا جماعت خاصـی نیسـت. امیرالمؤمنینی که توانسـت کاری کند کـه میلیونها 
انسـان، اسـام و حقیقت را بـه برکت شـخصیت او بشناسـند، این گونـه زندگـی کـرد. امیرالمؤمنینی کـه نزدیک به 
صد سـال بر روی منبرها او را لعـن و همه جای دنیای اسـام علیـه او بدگویی کردنـد؛ آن یگانه ای که هـزاران حدیث 
جعلـی علیـه او و حرفهایـش سـاختند و به بـازار افـکار عرضـه کردنـد، چنین بـود که توانسـت بعـد از گذشـت این 
سـالهای طوالنی، خود را از زیر بـار اوهام و خرافـات بیـرون آورد و قامت رسـایش را در مقابل تاریخ نگـه دارد. گوهری 
مثـل علی اسـت کـه می مانـد. خـار و خاشـاك و زبالـه و گل و الی، او را آلوده نمی کنـد و جوهـرش را نمی کاهـد. اگر 
قطعـه ای المـاس را در ِگل هـم بیندازنـد، الماس اسـت و باالخـره خود را نشـان خواهـد داد. بایـد این چنیـن جوهر 

پیدا کـرد. هر فـرد مسـلمان باید این مشـعل عظیـم را بر بـاالی قلّـه حیات ببینـد و به سـمت آن حرکـت کند.

بي مانندي علي بن ابي طالب)علیه السام(
هیچ کـس اّدعا نکرده اسـت کـه مـا می توانیـم مثـل علی بن ابی طالـب علیه الّسـام حرکت کنیـم. بی خود هـم نباید 
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به ایـن و آن گفـت که: »شـما چـرا مثـل علـی عمـل نمی کنیـد؟« از قـول امـام سـّجاد، زین العابدیـن علیه الّسـام 
کـه خـود او هـم معصـوم بـود، روایـت اسـت کـه وقتـی دربـاره عبـادت ایشـان صحبـت کردنـد و سـخن از عبادت 
امیرالمؤمنیـن بـه میان آمـد، حضـرت گریسـت و فرمود:»ما کجـا، امیرالمؤمنیـن کجا! مگر مـا می توانیـم مثل علی 
باشـیم؟« تا کنـون هیچ کـس از بـزرگان عالم نتوانسـته اسـت. نه اّدعـا کـرده، نه خیـال کـرده و نه چنین اشـتباهی 
به مغـز او راه پیدا کرده اسـت کـه خواهد توانسـت مثـل امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام حرکت یـا کار کند. مهم 
این اسـت که جهت، جهـِت امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام باشـد. آن بزرگـوار در نامه ای که بـه عثمان بن حنیف 
نوشـت و در نهج الباغه هسـت5، بعد از آن کـه وضع زندگـی خود را چنیـن شـرح داد کـه »ااَل و اّن امامکـم قداکتفی  
من دنیـاه بطمریـه«؛ اضافـه فرمـود: »ااَل و انّکـم التقّدرون علـی ذلـک«؛ مبادا خیـال کنید شـما می توانیـد رفتاری 

مثل من داشـته باشـید.

شجاعت علوي در برخورد با خطاي آشنايان
او یـک رب الّنـوع اسـت؛ یک وجـود دسـت نیافتنـی، ولی الگوسـت. سـعی کنیـم به سـمت این الگـو برویم. کسـی 
نمی تواند شـجاعت علـی علیه الّسـام را داشـته باشـد. نزدیکتریـِن انسـانها بـه امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، 
جنـاب عبـداللَّ بـن عبـاس، پسـر عمـو، شـاگرد، رفیـق و همـراز و مخلـص و محـّب واقعـی آن حضـرت بـود. وقتی 
خطایـی از آن بزرگـوار سـر زد - مقـداری از امـوال بیت المـال را کـه فکر کـرده بود سـهم او می شـود، برداشـته و به 
مّکه رفته بـود - امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام چنـان نامه ای به وی نوشـت کـه با خوانـدن آن، مو برتن انسـان 
راسـت می ایسـتد. تعبیر امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام در نامه6، خطـاب بـه عبداللَّ بن عباس این اسـت که »تو 
خیانـت کـردی!« آن گاه می فرمایـد: »فانّک ان لـم تفعل«؛ اگـر این کاری کـه گفتم نکنـی، »ثّم امکننـی اللَّ منک«؛ 
بعد دسـتم به تـو برسـد، »الُعـذرّن الـی اللَّ فیـک« پیـش خدا دربـاره تـو خـودم را معـذور خواهـم کـرد. یعنی من 
سـعی می کنـم به خاطر تو، پیـش خدا خجـل و سـرافکنده نشـوم. »وألضربّنک بسـیفی الّـذی ما ضربـت به احـداً ااّل 
دخل الّنـار«؛ تو را بـا همان شمشـیری خواهم زد کـه به هرکس ایـن شمشـیر را زدم، وارد جهّنم شـد! ایـن جمله باز 
باالتـر اسـت: »َو واللَّ لو اّن الحسـن والحسـین فعا مثـل الّذی فعلـت ما کانت لهمـا عندی هـوادة«؛ به خدا سـوگند، 
اگر ایـن کاری را که تو کردی، حسـن و حسـین مـن بکنند، پیـش من هیچ گونـه عـذری نخواهند داشـت. »والظفرا 
مّنی بـاراده«؛ هیـچ تصمیمی به نفـع آنها نخواهـم گرفت. »حّتـی آخذالحّق منهمـا و اذیـح الباطـل اّن مظلمتهما«؛ 
حـق را از آنها هـم خواهـم گرفـت. امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام با آن کـه می داند حسـن و حسـین معصومند؛ 

امـا می گوید اگـر چنیـن اتّفاقی هـم - کـه نخواهد افتـاد - بیفتـد، مـن ترّحم نخواهـم کرد. این شـجاعت اسـت.

تخطئه و تمسخر ايران، سیاست ابرقدرتان
 البتـه ایـن شـیوه برخـورد، عناویـن گوناگونـی دارد. از یـک دیدگاه عـدل اسـت و از دیـدگاه دیگـر ماحظـه قانون 
و احتـرام بـه آن اسـت؛ امـا از دیـدگاه دیگر هـم، شـجاعت و قـدرت تسـلّط بر نفس اسـت. امـروز مـن، شـما و آحاد 
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ملت ایـران، بـه ایـن شـجاعت احتیـاج داریـم و هـر کس کـه کارگـزار ایـن حکومـت اسـت و دسـتش به چیـزی از 
بیت المـال مسـلمانان می رسـد و مردم بیشـتر بـه او اطمینـان دارند، بیشـتر بـه ایـن شـجاعت احتیـاج دارد. دیگر 
دنیای امروز هـم متشـّکل از جّهالـی مثل ابی لهـب و ابی جهل نیسـت. امـروز کّفـار، معانـدان و زیرکهای درجـه اّول 
عالـم، کسـانی اند که مهمتریـن مسـائل سیاسـی و تبلیغاتـی را در مشـت خـود دارنـد. اینها کـه سیاسـتهای دنیا را 
می چرخاننـد، ملتهـا را می گرداننـد، حکومتها را عـوض می کننـد، مناطق دنیـا را تصـّرف می کنند، جنـگ به وجود 
می آورنـد، جنـگ از بیـن می برنـد، نظامهـا را برمی چیننـد، نظـام به وجـود می آورنـد - ایـن قدرتهـای خـادِع حلیه 
گِر مـّکارِ درجـه اّول دنیـا همه امـروز متوّجـه جمهـوری اسـامی اند و سیاستشـان در مـورد جمهوری اسـامی این 
اسـت که این نظـام و ملـت ایـران را تحقیـر و اسـتهزاء و تخطئـه کننـد و بگویند شـما اشـتباه می کنید کـه بر طبق 
عـرف پذیرفته شـده دنیا عمـل نمی کنیـد. اشـتباه می کنید کـه تسـلیم سیاسـتهای جهانـی و بین المللـی امریکا و 
ابرقدرتهـا نمی شـوید. در قضیه فلسـطین اشـتباه می کنید؛ در قضیـه بوسـنی و در قضایـای دیگر مسلمانان اشـتباه 

می کنیـد و ماننـد ایـن حرفها.
 امروز، سیاسـت این اسـت. نـه امـروز، از اّول انقـاب این طـور بود که ملـت ایـران را تخطئه کننـد. مسـؤوالن ایران و 
هر کس را که بـا آنها جّدیتـر مخالف اسـت، بیشـتر تخطئه کنند. هـر کاری کـه از آن بیشـتر ضرر می بینند، بیشـتر 
آن را به بـاد تمسـخر بگیرند. رفتار بـا زن را مسـخره کنند؛ دانشـگاه را مسـخره کنند؛ عبادت را مسـخره کننـد؛ نماز 

جماعت را مسـخره کننـد؛ مصرف نکـردن مشـروبات الکلی و اجـرای حـدود الهی را مسـخره کنند.
عزیزان مـن! گاهـی همیـن تمسـخرها و تحقیر و توهیـن کردنهـا، آدمهـای بزرگـی را مسـتأصل و بیچـاره می کند؛ 
آن طور که به اجبـار همرنگ جماعت می شـوند. آن وقت ابرقدرتهـا دستهایشـان را روی دلشـان می گذارند، مخفیانه 
قاه قـاه می خندند کـه کارشـان را پیـش بردنـد و مانعـی را از سـِر راه برداشـتند! آن قـدر فان جریـان انقابـی را در 
دنیا مسـخره می کنند کـه علناً و صریحـاً، آرمانهـا، آرزوها و شـعارهای انقابـی خودش را پـس بگیرد، یـا تخطئه و یا 
حّتی مسـخره کند. در صحنه سیاسـت جهانی دیده شـد، کسـی کـه در حضور دشـمناِن دیـروز خودش ایسـتاد؛ به 
امروزِ خـودش متلک گفـت، بـرای این که همرنـگ جماعت شـود، و آنها خندیدنـد! البتـه آنهاوقتی چنیـن چیزی را 
می بینند، دلشـان را خـوش می کننـد و می گویند: به به! شـما چقـدر آدم متمـّدن و چیزفهمی هسـتید! امـا در واقع 

یک مانـع را از پیـش رو برداشـته اند. بدیـن گونه موانـع را از بیـن می برند.

راه مقابله با دسیسه هاى دشمنان
این جاسـت کـه شـیعه معتقـد بـه علی بن ابی طالـب علیه الّسـام بایـد از شـجاعت آن حضـرت درس بگیـرد. 
»التستوحشـوا فـی طریق الهـدی  لقلّـة اهلـه«؛ وحشـت نکنیـد. از روگردانـدن و اِعـراض دشـمن احسـاس تنهایی 
نکنید. از تمسـخر دشـمن درباره آنچه در دسـت شماسـت - کـه گوهر گرانبهایی اسـت - عقیده تان سسـت نشـود. 
شـما گوهـر گرانبهایـی را در مشـت گرفتیـد و کار عظیمـی انجـام دادید. گنجـی تمـام نشـدنی را در داخل کشـوِر 
خودتان کشـف کردید، به اسـام رسـیدید، بـه اسـتقال و آزادی رسـیدید و توانسـتید خـود را از یوغ قدرتهـا خارج 
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کنید. زمانـی این مملکـت، این دانشـگاه، ایـن تهران، ایـن پادگانهـا، ایـن نیروهای مسـلّح، ایـن ادارات دولتـی، این 
وزارتخانه هـا، ایـن دسـتگاههای اّطاعاتـی، همـه و همه، تیـول امریـکا بود. امـروز اگـر این ملـت در دورتریـن نقاط 
کشـور، در کـوره ده هـای ایـن کشـور، کسـی را طرفـدار امریـکا ببینـد، سـایه اش را بـا تیـر می زنـد. زمانـی در ایـن 
مملکـت، ملتی وجـود نداشـت، آرایی وجود نداشـت، مجلسـی وجـود نداشـت، انتخاباتی وجـود نداشـت. همه چیز 
تشـریفاتی، صـوری، دروغـی و تصّنعـی بـود. دوران پهلـوی بـرای ایـن ملـت واقعـاً دوران عجیبی بـود. مثـل این که 
کارخانـه عظیمـی را در داخل یک سـالن درسـت کنند! وقتـی نـگاه می کنیـد می بینید کارخانـه اسـت و تجهیزات 
کارخانه اسـت. وقتـی نزدیـک می رویـد، می بینید همـه چیـز از نایلون و از پاسـتیک، بازیچه درسـت شـده اسـت. 
مانند عمارت عظیمی با مجّسـمه ها و سـتونها و سـقفهای مرتفـع، که آدم خیـال کند کاخـی عظیم اسـت؛ اما وقتی 

نزدیـک رفـت، ببینـد از بـرف درسـت کرده اند!

بركات تبعیت از شجاعت علوي در انقاب اسامي
دانشـگاه، جریان روشـنفکری، مجلّه و روزنامـه، مجلس و دولـت، همه صـوری بودند. فقـط جریان دین کـه جریانی 
عمومـی و مردمی بـود، حقیقـی بود، کـه بـه آن هم با نظـر بغـض و نفرت نـگاه می شـد. البته یـک جریـان کم رنگتر 
و بسـیار کوچکتر، به صـورت وطن پرسـتی و میهن دوسـتی هم در گوشـه و کنـار وجود داشـت. چنین وضعـی برای 
این ملت درسـت کـرده بودند. شـما آمدید همه چیـز را پایه گـذارِی اساسـی کردید. امـروز در این مملکت علم رشـد 
می کنـد، صنعـت رشـد می کنـد، دانشـگاه رشـد می کنـد، شـخصیت انسـانها رشـد می کنـد، افـکار رشـد می کند، 
آزادی - بـه معنـای حقیقی کلمـه - رشـد می کند، تحصیات رشـد می کنـد. حرکـت ایـن ملـت، آرام آرام، به جایی 
می رسـد کـه جایـگاه خـود را در دنیـا پیـدا کنـد. دیـروز کسـی در دنیـا بـه ملـت ایـران اعتنـا نمی کـرد. آنهایی که 
این جا می آمدنـد، از خـوِد این ملت حـّق توّحش می گرفتند! شـما امـروز یک ملـت و دارای یـک رأی مهّمیـد. در هر 
قضیه مهـمِ ّ دنیا کـه ملت ایـران با آن جـّداً مخالف باشـد، آن قضیه پیـش نمـی رود. امروز این ملـت و این نظـام و این 
حکومت و این کشـور بـزرگ، بحمـداللَّ در دنیـا چنین وضعـی دارند. جلوه ملـت ایران چشـمها را بتدریـج متوّجه به 

خـود می کند. شـما ایـن را به دسـت آورده ایـد. حال بگـذار دشـمن تحقیر کنـد و هرچـه می خواهـد بگوید.
شـجاعت علی بن ابی طالـب علیه الّسـام و ایسـتادگی او در مقابل باطلی که می خواسـتند بـر او تحمیل کننـد، امروز 
درس بزرگ ما از شـرحی اسـت کـه دربـاره آن بزرگـوار گفتیم. من همه شـما عزیـزان را توصیـه می کنم کـه تقوای 
الهی را در معنایی که عرض شـد، باکمـال مراقبـت و دّقت، در نظـر بگیرید و تعقیب کنیـد و پیش برویـد. خدا کمک 
خواهد کـرد. در ایـن مدت هفـده سـال، سـایه نـام امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام بـر این ملـت بـود و این ملت 
از انـوار آن بزرگـوار اسـتضائه و اسـتفاده کرد. به کوری چشـم دشـمن، بیشـتر از ایـن اسـتفاده خواهیم کـرد و پیش 

خواهیم رفت تـا ان شـاءاللَّ جامعه مـا حقیقتـاً جامعه علوی شـود.
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پیروي عملي از امیرالمؤمنین )علیه السام( درعدالت اجتماعي و زهد نسبت 
به دنیا *

امام علي)علیه السام( محبوبترين شخصیت میان ملت ها
شـاید در بیـن چهره هـای معـروف جهـان و به طـور خـاص در میـان شـخصیتهای اسـامی، هیـچ شـخصیتی را 
نتوانیـم پیـدا کنیـم - حّتـی خـود پیامبـر اسـام - کـه در میـان ملتهـا و پیـروان ادیـان مختلـف و در زمانهـای 
گوناگـون، بـه قـدر امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام محبـوب باشـد. شـما وقتـی نـگاه می کنیـد، می بینیـد در 
همـان زمان خـوِد ایـن بزرگوار، کـه شمشـیر عدالت و شـّدت عـدل او، دلهـای متمـّرد و روحهـای خودخـواه را از 
خود بیـزار می کـرد و جبهـه دشـمنِی بزرگی علیـه او بـه وجـود مـی آورد، حّتی دشـمنانش هـم وقتی بـه اعماق 
روح خـود مراجعـه می کردنـد، نسـبت بـه آن بزرگـوار، عقیـده همـراه بـا تعظیـم و تکریـم و محبتی را احسـاس 

می کردنـد. ایـن، تـا زمانهـای بعـد هـم ادامه داشـت.

بیشترين دشمن و ستايشگر از آِن امیرالمومنین
بیشـترین دشـمنان را علـی علیه الّصاةوالّسـام داشـته؛ امـا بیشـترین ستایشـگران را هـم - حّتـی کسـانی کـه 
بـه دیـن و راه او اعتقـادی نداشـتند - آن بزرگـوار داشـته اسـت. خانـدان زبیـر در قـرن اّول هجری، به اشـخاصی 
کـه غالباً نسـبت بـه بنی هاشـم و بخصـوص آل علـی علیه الّسـام، بغـض و عـداوت داشـتند، معـروف بودنـد. این 
عـداوت، بیشـتر هـم ناشـی از عبداللَّ بن زبیر - پسـر زبیـر - بـود. یکـی از نوه هـای زبیـر، از پدر خـود پرسـید: که 
به چـه علـت نـام علـی و خانـدان علـی، روز بـه روز بیشـتر در میـان مـردم گسـترش پیـدا می کنـد؛ در حالی که 

*. بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم و کارگزاران نظام  1375/09/05
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دشـمنان آنها، هـر چـه هـم تبلیغـات می کننـد، امـا زود افـول و غـروب می کننـد و باقـی نمی ماننـد؟ او - قریب 
به ایـن مضمـون - گفـت کـه اینها بـه خـدا و به حـق دعـوت کردند؛ بـه همیـن خاطر اسـت که کسـی نتوانسـت 

فضلشـان را بپوشـاند؛ ولـی دشمنانشـان به باطـل دعـوت کردند.

عزيز بودن امیرالمومنین میان همه 
در طـول زمـان، همین طـور بوده اسـت. یعنـی متفّکـران بـزرگ - اعـم از مسـلمان و غیـر مسـلمان - را کـه نگاه 
کنید، نسـبت بـه امیرالمؤمنیـن ابـراز ارادت می کننـد. اگر بـه قهرمانـان بزرگ، کسـانی که بـرای ملتهـای خود، 
تاش و قیـام کرده انـد، نـگاه کنیـد، می بینید کـه نـام امیرالمؤمنیـن در نظـر آنها عزیـز و گرامی اسـت. به شـعرا 
و ادبـا و هنرمندان و انسـان دوسـتان هم کـه نـگاه می کنید، بـاز هـم می بینید کـه اسـم امیرالمؤمنیـن را گرامی 
می دارنـد. خاصـه هر کس - جـوان و پیـر، عالـم و عامی - کـه تاریـخ اسـام را مطالعه کرده و اسـم علـی و احوال 
امیرالمؤمنین به گوش او رسـیده اسـت، نسـبت بـه امیرالمؤمنین، احسـاس محبـت و شـیفتگی و ارادت می کند. 
در زمان خـود ما، چنـد کتـاب از نویسـندگان و ادبـای مصـری، دربـاره امیرالمؤمنین نوشـته شـد، کـه دو جلد یا 

بیشـتِر آن از طرف نویسـندگان مسـیحی اسـت که اسـام را قبـول ندارند؛ امـا امیرالمؤمنیـن را قبـول دارند.

وجود امیرالمومنین در خدمت اهداف اسام
در بیـن چهره هـای اسـامی، ایـن خصوصیـت امیرالمؤمنین اسـت. شـاید یـک علّت این باشـد کـه ایـن بزرگوار، 
در دوره هـای مختلف عمـر و در شـرایط و اوضـاع مختلف، هـر جا که قـرار گرفـت، همه وجود خـود را بـه بهترین 
وجهـی در راه اهـداف عالیـه خـرج کـرد. شـما امیرالمؤمنیـن را بـه عنـوان یک جـوان شـانزده تا نـوزده سـاله در 
مکه، یـا اوایل ورود بـه مدینـه - که باز هـم این بزرگـوار، یک جوان بیسـت و چند سـاله بـود - در نظـر بگیرید؛ در 
دوره هـای مختلف عمـر این بزرگـوار نـگاه کنیـد؛ ببینید ایـن جـوان، حقیقتاً بـرای بهتریـن جوانان همـه زمانها، 
برتریـن الگوسـت. از شـهوات جوانـی، لـذات دنیایـی، زیباییهایـی که در نظـر جوانـان ارزش پیـدا می کنـد، هیچ 
نمی خواهـد، مگـر آن هـدف عالـی و واالیـی کـه بعثـت نبـّی اکرم بـه خاطـر آن هـدف اسـت. تمـام وجـود او در 
خدمـت این هدف اسـت. همـه چیـز بـرای او در درجه دوم اسـت. ایـن چیز خیلـی عظیمی اسـت که یـک جوان، 
یک لحظه هم بـه دنیـا و شـیرینیها و لّذتهای دنیـا التفات نکنـد و جوانی، نیـرو، نشـاط و روحیه خـود، یعنی همه 
آن چیزیهایـی را کـه از طـراوت و زیبایـی و تازگـی در جـوان هسـت، در راه خـدا مصرف کنـد. این حّد اعاسـت. 

چیـزی از ایـن باالتـر، حقیقتاً نمی شـود.

گذشت از حق خافت براي حفظ مكتب پیامبر
همیـن مـرد را در دورانـی در نظر بگیریـد که به سـّن کمال و پختگی رسـیده اسـت؛ یکـی از شـخصیتهای جامعه 
خود بـه حسـاب می آید؛ همـه بـه او احتـرام می گذارنـد و شـاید هـزاران نفـر تعریـف و تمجیـد و سـتایش او را از 
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زبـان پیغمبـر شـنیده اند. ایـن تعریـف و تمجیدهایی کـه از زبـان پیغمبـر بـرای امیرالمؤمنین نقل شـده اسـت، 
گمـان می کنم هیـچ محـّدث مسـلمانی، برای هیـچ کس بـه این انـدازه و بـا این کیفّیـت نقل نکـرده اسـت. البته 
فضایـل دیگـری هـم بـرای صحابـه دیگر نقل شـده اسـت، امـا گمـان نمی کنـم با ایـن کمّیـت، بـا ایـن کیفّیت و 
محتوا، هیچ یـک از محّدثین مسـلمان - اعم از فـرق مختلف اسـامی - درباره کس دیگـری غیـر از امیرالمؤمنین 
نقـل کـرده باشـند. بدیهی اسـت یکـی از ایـن تعریفها کافی اسـت کـه یـک انسـان را مغـرور، ُمعجب به نفـس، از 

خـود بیخـود و در انتخـاب وظیفه دچـار اشـتباه کند.
همه آنها صدهـا تعریـف از زبـان پیغمبر شـنیدند؛ بعـد نوبت امتحـان پیش آمـد. مسـأله خافت مطرح شـد - به 
مسـأله حّق و باطل و وصیـت و اینهـا کاری نداریم - و آن چه مسـلّم اسـت ایـن کـه امیرالمؤمنیـن مّدعی خافت 
بود. در ایـن که کسـی تردید نـدارد. وقتی مشـاهده کرد صاح عالم اسـام این اسـت کـه او از صحنه خارج شـود، 
خارج شـد. یعنـی امیرالمؤمنین همـه آن تعریفهـا، تمجیدها، اسـتحقاقها و همـه آنچه را کـه برای خـود قائل بود 
و هزارهـا نفر شـنیده بودند و می دانسـتند، الی محفظـه ای از فراموشـی موّقت پیچیـد و کنار گذاشـت. البته اینها 
کـه فراموش نمی شـد و فرامـوش کـه نمی شـود؛ تـا ابدالّدهر هـم باقی اسـت؛ لیکـن مطرح نکـرد. یعنـی همه آن 
چیـزی را کـه در امـر خافـت و ریاسـت دنیـای اسـام و مسـؤولیتی بـزرگ، بـرای او مطرح بـود، چون احسـاس 
خطر کـرد، کنـار گذاشـت. فرمـود: »وقتـی دیـدم اوضـاع خطرنـاك اسـت و ممکن اسـت دیـن پیغمبر بـه خطر 

بیفتد، دسـت بسـتم و کنار نشسـتم.«

زهد امیرالمومنین در هنگام زمامداري 
برای یک انسـان سیاسـی مخلص، یک انسـان بزرگـوار، کسـی کـه می خواهد هـوای نفس خـود را بـه کار نبندد، 
تسـلّط بر نفس از ایـن باالتـر، بهتـر، گویاتـر و شـگفت آورتر نمی شـود! همیـن انسـان را در موضع رئیسـی دنیای 
اسـام در نظـر بگیریـد. رئیـس دنیای اسـام شـد. مـردم آمدنـد و خـواه و ناخـواه او را انتخـاب کردند. همـه رقبا 
و منافسـین و دوسـتان و دشـمنان و هـر که بـود، یا بیعـت، یا اعـام عـدم مخالفت کـرد. تعـداد معـدودی، چهار 
تا شـش نفـر، بیعـت نکردنـد؛ لیکـن گفتنـد مـا مخالفتـی نمی کنیـم. کنـار نشسـتند؛ بقیـه همـه بیعـت کردند 
و او رئیـس کّل دنیـای اسـام شـد. می دانیـد دنیـای اسـام آن روز یعنی چـه؟ یعنـی از مرزهـای هندوسـتان تا 
مدیترانـه! ایـن دنیـای اسـام اسـت. عـراق و مصـر و شـام و فلسـطین و ایـران، همـه و همـه، مجموعـه ی دنیای 

اسـام اسـت؛ شـاید رئیس نصـف دنیـای آبـاِد آن روز، بـا قـدرت کامل.
آن وقـت زندگـی امیرالمؤمنیـن، آن زهـد امیرالمؤمنیـن کـه شـنیده اید، مربـوط بـه ایـن دوران اسـت. یعنـی 
ایـن دنیـای شـیرین، لـّذت زندگـی، راحتـی، خوشـی و چیزهایـی کـه یکـی از اینهـا بزرگانـی را بـه خـود جذب 
می کنـد، در یـک مرحلـه حسـاس می غلتانـد و از گردونـه خـارج می کنـد، همـه اینهـا بـا هـم، نتوانسـت یـک 
لحظـه امیرالمؤمنیـن را دچـار تردیـد و اضطـراب و از راه ماندگـی کنـد. این انسـان بـزرگ نشـان داد کـه از همه 
عوامل گمراهـی انسـان، قویتـر و مقتدرتر اسـت. عظمـت، یعنـی اینها. اینهاسـت کـه نسـلها و تاریخها و انسـانها 
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و اجتماعـات را در مقابـل خـود خاضـع می کنـد. کسـی اگـر بخواهـد انصاف بـه خـرج دهـد، نمی توانـد در مقابل 
چنیـن شـخصیتی سرکشـی و گردن کشـی کنـد. اصـًا دلهـا در مقابـل او خاضـع می شـود.

تواضع بزرگان عالم در مقابل نمايندگان امیرالمومنین 
هر کـس رشـحه ای از آنچـه در امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام بـود، در وجـود خود داشـته باشـد، می تواند بر 
دنیایـی از سرکشـیها و تمایـات درون و بیـرون خـود فائـق آید. ایـن امـام بزرگـوار را که شـما دیدیـد بزرگترین 
شـخصیتهای دنیـا در زمـان مـا، در مقابـل او احسـاس حقـارت کردنـد؛ نماینـدگان او هـم در دنیـا، هـر جـا 
می رفتنـد، چـون نام و یـاد امـام همـراه آنهـا بـود، بـزرگان و سرکشـان و قدرتمنـدان عالم را بـه خضـوع و تواضع 
وادار می کردنـد. ایـن امام بزرگـوار ما توانسـته بود بخشـی و گوشـه ای از آن معـدن زیبایـی و خلـوص آن بزرگوار 
را در خـود بـه وجـود آورد. البتـه ایـن بخش کـه مـا می گوییـم، خیلـی عظیـم اسـت؛ منتهـا در مقابـل اقیانوس 

بی کـران شـخصیت امیرالمؤمنیـن ناچیـز و یـک قطـره اسـت؛ امـا خـودش خیلی زیـاد و خیلـی بزرگ اسـت.

مقايسه نكردن امام سجاد)علیه السام( با امام على)علیه السام(
عزیـزان مـن، امیرالمؤمنیـن را نمی شـود ایـن گونـه شـناخت؛ نمی شـود. مگـر انسـان بـا ایـن مقایسـه ها قدری 
احسـاس کنـد کـه او چـه بـود. امـام سـجاد علیه الّصاةوالّسـام در مقابـل یکـی از اصحابـش کـه بـه او عـرض 
! شـما ایـن قـدر بـه خودتـان فشـار می آوریـد، زحمـت می دهیـد، عبـادت می کنیـد و زهد  کـرد: یابن رسـول اللَّ
می ورزیـد، ایـن گونه زهـد ورزیـدن و این قـدر به نفـس خـود فشـار آوردن، آخـر چـرا؟ وادار می کرد کـه حضرت 
سـّجاد قـدری به خـود رحم کنـد. می گفت قـدری به جسـم و نفـس خودتـان رحم کنیـد. امام سـجاد گریـه کرد 
و گفت: مـرا بـا امیرالمؤمنین مقایسـه کـن، ببین مـن کجـا و امیرالمؤمنیـن کجـا1 ! توّجـه کنیـد؛ او زین العابدین 

اسـت.
شـخصیت امـام سـجاد از آن شـخصیتهای دسـت نیافتنی اسـت. نه ایـن که فقـط در عمل دسـت نیافتنی اسـت، 
حّتی در ذهـن هـم دسـت نیافتنـی اسـت. از آن خورشـیدهای تابانی اسـت که مـا فقـط می توانیم شـعاعش را از 
دور ببینیـم. او وقتـی کـه بـه امیرالمؤمنیـن نـگاه می کنـد، بـا آن چشـم تعظیـم و تجلیلی نـگاه می کند کـه بچه 
کوچکـی بـه یـک قهرمـان بـزرگ می نگـرد. امیرالمؤمنین ایـن گونـه اسـت. ایـن امیرالمؤمنیـن، با ایـن عظمت 

اسـت.

ضرورت منشأ اثر بودن امیرالمومنین در زندگي ما 
عزیزان مـن! نکتـه ای کـه به مـن و شـما خیلـی ارتبـاط پیـدا می کنـد، این بخـش قضیه اسـت؛ چـون پیـرو این 
مرد بـودن که بـا زبـان نمی شـود. شـما در میدان جنـگ، مرتـب بگوییـد فانـی فرمانـده ماسـت و مرتّـب اظهار 
ارادت بـه فان فرمانـده بکنیـد، بعـد آن فرمانده، همـه را به صف کنـد، ولی شـما نروید؛ شـما را بـه تمرین دعوت 

1. بحاراالنوار، ج 41، ص 149
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کند، حاضر نشـوید؛ به حمله دسـتور دهد، شـما پشـت کنیـد. این چـه فرماندهی اسـت؟! ایـن که فرمانده نشـد. 
انسـان با دشـمنش و با یـک آدم بیگانـه، همیـن گونـه رفتـار می کنـد. امیرالمؤمنیـن آقای ماسـت؛ امام، پیشـوا 
و رهبـر ماسـت. ما شـیعه علـی هسـتیم و به ایـن افتخـار می کنیـم. اگـر کسـی اسـم امیرالمؤمنیـن را بـا تجلیل 

کمتـری بیـاورد، دلمـان از بغـض او پر می شـود، پـس الزم اسـت که ایـن، در زندگـی ما منشـأ اثری باشـد.
نمی گویـم مثـل امیرالمؤمنیـن شـویم. امـام سـجاد هـم فرمـود کـه نمی توانـد مثـل امیرالمؤمنیـن عمـل کند. 
امیرالمؤمنیـن هـم فرمـود: »اال و انّکـم التقـدرون علـی ذلـک.2« بـه چـه کسـی؟ بـه عثمان بن حنیـف، بـا آن 
عظمـت. بـه او فرمـود کـه شـما نمی توانیـد ایـن گونه کـه مـن می کنـم، عمـل کنیـد. این کـه واضـح اسـت. اما 
الاقـل در آن راه، در آن سـمت و جهـت، در جبهـه او قـرار گیریـد. ایـن الزم اسـت. اگـر می خواهیـد در جبهـه 
امیرالمؤمنیـن قـرار گیریـد، بارزتریـن خصوصیـت او در دوران حکومتـش - کـه مربـوط بـه امـروز مـن و شـما 

می شـود - دو چیـز اسـت: یکـی عـدل اجتماعـی، یکـی زهـد نسـبت بـه دنیـا.

معناي عدالت اجتماعي
عزیـزان مـن! ایـن دو ارزش را ما بایـد مثل پرچـم، در جامعـه خودمـان بلند کنیـم. عدالـت اجتماعـی، یعنی نظر 
و نگاِه دسـتگاه قـدرت و حکومت، نسـبت بـه آحاد مـردم یکسـان باشـد. در مقابـل قانـون، امتیـازات و برخوردها 
یکسـان باشـد. البته انسـان با یکی دوسـت و خویشـاوند اسـت؛ لـذا ارتباطات بـا همه، به یـک صورت نیسـت. آن 
کسـانی که در جایـی مسـؤولیتی دارنـد - مسـؤول یـک اداره یا یک میـز، فرقـی نمی کند. مسـؤولیت یـک ناحیه 
کوچـک، یـا مسـؤولیتهای بـزرگ، همـه مثـل هـم اسـت - می دانند کـه باالخـره انسـان بـا یکی آشـنا و بـا یکی 
آشـنا نیسـت. نمی خواهیم ایـن را بگوییـم. منظور مـا برخـورد و رفتـار قانونی اسـت. آن جایـی که پـای امتیازات 
به میـان می آیـد و حرکـت و نگاه و اشـاره، از سـوی این مسـؤول، منشـأ اثـر می شـود، این جا باید یکسـان باشـد. 
همـه باید احسـاس کنند کـه به طور یکسـان از خیـرات نظـام اسـامی بهره مند می شـوند. البتـه بعضیهـا تنبلند 
و دنبـال کار نمی رونـد؛ بعضیهـا کوتاهـی می کننـد؛ بعضـی بـه خودشـان ظلـم می کنند؛ حسـاب آنها جداسـت. 
اما معنـای عـدل اجتماعی این اسـت کـه قانـون، مقـّررات و رفتارها نسـبت به همـه افراد جامعه یکسـان باشـد و 
کسـی امتیاز ویـژه ای بدون دلیل نداشـته باشـد. این معنای عـدل اجتماعـی اسـت. امیرالمؤمنین ایـن کار را کرد.

عدالت ورزي، اساس عملكرد امام علي)علیه السام(
اسـاس دشـمن تراشـی علی علیه الّسـام ایـن بـود. آن کسـی هم کـه آن همـه شـعر بـرای امیرالمؤمنیـن و علیه 
دشـمنان او گفته بـود و آن همـه محّبـت کرده بـود - نجاشـی شـاعر - وقتی کـه حـّد خـدا را در روز مـاه رمضان 
شکسـت، امیرالمؤمنیـن حد خـدا را بر او جـاری کرد. گفـت: حـدود الهی را نقـض کـرده ای. روز ماه رمضـان، علناً 
ُشـرب َخمر کـرده بـود - هم شـرب خمـر بود، هـم شکسـتن حرمـت مـاه رمضـان بـود - افـرادی آمدند کـه: آقا! 
ایشـان این قدر برای شـما شـعر گفتـه، این قـدر به شـما محبـت کرده اسـت؛ این قـدر دشـمنهای شـما دنبالش 
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آمدنـد، سـراغ دشـمنهای شـما نرفـت؛ او را یک طـور نگه داریـد. فرمـود )به ایـن مضامیـن(: بلـه، بمانـد - مثًا - 
قدمـش روی چشـم؛ امـا باید حـّد خـدا را جـاری کنم. حـّد خـدا را جـاری کـرد. او هـم بلند شـد و پیـش معاویه 
رفت.3 یعنـی امیرالمؤمنیـن با حکم خـدا و با حـدود الهی، ایـن گونه رفتـار می کند. همیـن امیرالمؤمنیـن، وقتی 
کسـی کـه یکـی از گناهـان را انجـام داده اسـت - دزدی - نـزد او آمـد؛ حضـرت فرمـود: چقدر قـرآن بلـدی؟ آیه 
قـرآن خواند. حضـرت گفـت: »وهبت یـدك بسـورةالبقرة«. دسـت تـو را کـه باید قطـع می کـردم، به سـوره بقره 

بخشـیدم؛ برو.4
ایـن تمایز بیجـا نیسـت. ایـن امتیـاز، به خاطـر سـوره بقـره و بـه خاطـر قـرآن اسـت. امیرالمؤمنیـن در ماحظه 
اصـول و ارزشـها و معیارها، هیـچ ماحظـه از کسـی نمی کـرد. آن جـا آن آدم را که فسـق و فجـور ورزیده اسـت، 
بـه خاطر فسـق و فجـورش حـّد شـرعی می زنـد و ماحظه ایـن را کـه او به حـال مـن خیـری دارد، نمی کنـد. اما 
این جا بـه خاطر قـرآن، از حـّد دزدی صـرف نظـر می کنـد. امیرالمؤمنیـن این اسـت. یعنـی صددرصد بر اسـاس 
معیارهـا و ارزشـهای الهـی - و نـه چیـز دیگـر - حرکـت می کنـد. ایـن، عـدل امیرالمؤمنین اسـت. این کـه گفته 
شـده اسـت: »قتل فی محـراب عبادته لشـّدة عدلـه« - البتـه دقیقـاً نمی دانم کـه این حـرف از کیسـت؛ اما حرف 
درسـتی اسـت - عدالـت امیرالمؤمنین موجب شـد کسـانی که صاحـب نفـوذ بودنـد، نتواننـد او را تحّمـل کنند.

عمل به عدالت علوي به مقدار توان 
حـاال بعضـی می گوینـد: آقـا! آن عدالتـی کـه نگذاشـت علـی حکومـت مبـارك خـود را ادامه دهـد؛ شـما چطور 
می خواهیـد امروز اجـرا کنیـد؟ من می گویـم آن مقـدار که مـا می توانیـم و طاقت داریـم، باید اجرا شـود. مـا ادعا 
نداریـم کـه بایـد مثـل امیرالمؤمنیـن عدالـت را اجـرا کنیم. مـا می گوییـم آن مقـدار که تـوان مؤمـِن امـروز دنیا 
کفـاف می دهد، بایـد اجرا کـرد. امـا این مقـدار عدالتـی را که می شـود اجرا کـرد و بایـد اجرا کـرد، اگر بـه صورت 

یک فرهنـگ درآیـد و مردم معنـای عدالـت را بفهمنـد، آن وقـت قابـل تحّمل خواهـد بود.
توده هـای مـردم، از عدالـت امیرالمؤمنین خوششـان می آمـد - آنهاکه بدشـان نمی آیـد - صاحبان نفـوذ ناراحت 
بودند. علـت ایـن کـه امیرالمؤمنین را شکسـت دادنـد و توانسـتند آن وضعیـت را در جنـگ صّفین پیـش آورند و 
بعـد حضـرت را به شـهادت برسـانند، علـت همـه خـون دلهـای امیرالمؤمنیـن این بـود که قـدرت تحلیـل مردم 
ضعیـف بـود. صاحبـان نفـوذ روی ذهنهای مـردم اثـر می گذاشـتند. قـدرت تحلیـل و قـدرت فهـم مـردم را باید 

اصاح کـرد. بایـد درك مسـائل سیاسـی در جامعـه باال بـرود تا بشـود عدالـت را اجـرا کرد.

زهد، عاج بیماري جامعه اسامي
دوم مسـأله زهد امیرالمؤمنین اسـت. برجسـته ترین نقطـه ای کـه در نهج الباغه اسـت، زهد اسـت. امیرالمؤمنین 
آن روز کـه این زهـد را فرمـود، به عنـوان عاج بیمـاری اساسـی جامعه اسـامی فرمود و مـن مکّرر گفتـه ام امروز 
هم مـا باید همـان آیـات زهـد را بخوانیـم. آن روز هـم کـه امیرالمؤمنیـن می فرمود بـه شـیرینیها و لّذتهـای دنیا 

3. بحاراالنوار، ج 33، ص 273
4. منهج الصادقین، ج 3، ص 230
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جذب نشـوید، کسـانی بودند کـه این شـیرینیها و لّذتهـا، به دستشـان نمی رسـید - شـاید اکثریت مـردم آن طور 
بودنـد - امیرالمؤمنین بـه آن کسـانی می گفت که فتوحات دنیای اسـام، سـالهای گسـترش امپراتـوری و قدرت 
بین المللی اسـام، آنهـا را متمّکـن، ثروتمنـد و برخـوردار از امتیـازات کرده بـود؛ حضرت بـه آنها هشـدار می داد. 
ما امـروز همیـن کـه دو کلمـه راجع بـه زهـد بگوییـم - بگوییم یـک خـرده ماحظـه کنیـد - بعضیهـا می گویند 
که آقـا، اکثـر مـردم ایـن چیزهایی کـه شـما می گوییـد، ندارنـد. جـواب این اسـت که ما بـه آنهـا نمی گوییـم؛ ما 
بـه کسـانی می گوییم کـه تمّکـن دارند؛ کسـانی کـه لّذتهـای دنیا بـرای آنهـا آغوش بـاز کرده اسـت؛ کسـانی که 
می تواننـد از راههـای حـرام، خودشـان را بـه زیباییهـا و شـیرینیهای زندگـی برسـانند. البتـه در درجـه بعـد بـه 

کسـانی هم کـه از راه حـال می تواننـد بـه آن لّذتها دسـت پیـدا کننـد، می گوییم.

مراتب زهد
البتـه باالتریـن و واجبتریـن زهدها این اسـت کـه انسـان از حـرام پرهیز کنـد؛ پارسـایی کنـد؛ دامن را پـاك نگه 
دارد و زهـد بـورزد. امـا زهد از لـّذات حـال هم، مرتبـه باالیـی اسـت. البته افـراد کمتـری ممکن اسـت مخاطب 
این خطاب باشـند. امـروز هم همان روز اسـت - بـا تفاوتهایـی در وضعیت زمـان و خصوصیـات تاریخی هـر دوره، 
کـه مخصـوص خـود آن اسـت - کسـانی کـه دستشـان می رسـد، کسـانی کـه می تواننـد از زیباییهـا، تجّمـات، 
لـّذات، تنّعمـات و از گسـترش روزافـزون زندگـی بهره منـد شـوند، بایـد آن خطابهـای زهـد امیرالمؤمنیـن را به 
یاد داشـته باشـند. البته ایـن خطاب در مورد کسـانی کـه مسـؤولیتی دارند، شـدیدتر و سـنگینتر اسـت. در مورد 
کسـانی هم که مسـؤولیتهای دولتـی ندارنـد، همان خطـاب هسـت، منتهی کمتر اسـت؛ آنهـا بیشـتر مخاطبند. 
اگـر جامعه اسـامی ما که با ایـن همه خطـرات و دشـمنیها روبه روسـت، اینهـا را مّدنظر و مـورد توّجـه دقیق قرار 
دهـد؛ این را بـه صـورت فرهنـگ درآورد؛ همـه آن را بداننـد، بگوینـد و همـه آن را بخواهنـد، آن وقِت اعمـال این 
چنین عـدل و زهـدی، به هیـچ وجه نظـام اسـامی را به خطـر نمی انـدازد؛ بلکـه قویتر می کنـد. نظام اسـامی را 

قـوی و آسـیب ناپذیر می کنـد.

توان زهاد، ايستادگي در مقابل دشمنان 
انسـانهایی کـه لـّذات و مطامـع دنیـا و شـهوات زندگـی فریبشـان نمی دهـد و از خـود بیخودشـان نمی کنـد، 
می تواننـد در مقابـل دشـمنیها و دشـمنها بایسـتند و در لحظـه خطـر، جامعـه و نظـام خـود را نجات دهنـد. این 
همه دشـمنی، بـا نظـام جمهوری اسـامی اسـت. این مسـؤولیت خیلی سـنگین بـر عهـده همه اسـت؛ بخصوص 
بر عهده جوانان و کسـانی کـه مسـؤولیت دارند. بخصوص بـر عهـده روحانیون محترم و قشـرهای گوناگـون مردم 
و کسـانی که مردم به آنهـا، به صـورت الگـو نـگاه می کننـد. امیرالمؤمنین این دو مشـعل را روشـن کرده اسـت تا 
همه تاریـخ را روشـن کند و روشـن هـم می کند. اگر کسـانی سـرپیچی کننـد، خودشـان ضـرر خواهند دیـد. اما 

نام علـی، یـاد علـی و درس علـی در تاریـخ فرامـوش نخواهد شـد. اینها همیشـه خواهـد بود.
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توازن در شخصّیت امیرالمؤمنین )علیه الّسام( *

در خطبـه ی اّول، مایلـم کـه اّوالً عـرض ارادتـی بـه مقـام مـوال امیرالمؤمنیـن بکنـم و ثانیاً بـه مناسـبت روزهای 
قدر، در زمینه ی مسـأله ی مهـم روحی و معنـوی خودمـان؛ یعنی بازگشـت به خدا و اصـاح درون خـود و زدودن 
زنگارهـای گنـاه از دل و جـان نورانـی آدمـی، عرایضـی را مطـرح کنـم؛ هـر چنـد در جمعـه ی اّول مـاه رمضـان، 
دربـاره ی اسـتغفاْر مطالبـی را عنوان کـردم. در خطبـه ی دوم نیز قـدری درباره ی مسـائل انقاب صحبـت خواهم 

کرد و بـه یـک نکته ی اساسـی در بـاب انقـاب اشـاره خواهـم نمود.

عجز انسان از شناخت شخصیت امیرالمومنین
در بـاب زندگـی امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، شـما یـک اقیانـوس را در نظـر بگیرید.احاطـه ی بـه همـه ی 
ابعاد ایـن اقیانـوس، در یک نـگاه که هیـچ؛ در یـک مطالعـه ی طوالنی هـم برای یک انسـان میّسـر نیسـت. از هر 
طرف که شـما وارد می شـوید، دنیایـی از عظمت مشـاهده می کنیـد؛ دریاهای گوناگـون، اعمـاق ژرف، موجودات 
آبی گوناگـون و متنـّوع و اَشـکال مختلـف از حیـات و عجایب دریـا! اگـر این بخـش را رها کنیـد و از بخـش دیگر 
ایـن اقیانـوس وارد شـوید، بـاز همین داسـتان و همیـن ماجراسـت. اگر از قسـمت سـوم یـا چهـارم یا پنجـم و یا 
دهمـی وارد شـوید - از هـر جـا کـه وارد می شـوید - بـاز شـگفتیهایی مشـاهده می کنیـد. این، یـک مثال نارسـا 
و کوچکـی از شـخصّیت امیرالمؤمنیـن علیه الّصـاة والّسـام اسـت. شـما از هـر طـرف که ایـن شـخصیت را نگاه 
کنیـد، خواهید دیـد عجایبـی در آن نهفته اسـت. این،مبالغه نیسـت. این، بازتاب عجز انسـانی اسـت که سـالهای 
متمـادی دربـاره ی زندگـی امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام مطالعه کـرده و ایـن احسـاس را در درون و وجود 

*. بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران)خطبه اول(  1375/11/12
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خود پیدا کرده اسـت کـه به علـی علیه الّسـام - این شـخصیت واال - بـا ابزار فهـم معمولـی؛ یعنی همیـن ذهن و 
عقـل و حافظـه و ادراکات معمولـی، نمی شـود دسترسـی پیدا کـرد. از هـر طرف شگفتیهاسـت!

امام علي)علیه السام( شخصیتي فوق انساني
البتـه امیرالمؤمنیـن نسـخه ی کوچـک شـده ی پیامبـر اکـرم و شـاگرد آن بزرگـوار اسـت؛ امـا همین شـخصیت 
عظیمی را کـه در مقابـل روی ماسـت - اگرچـه در مقابل پیامبـر، خـود را کوچک و حقیـر می بیند و خود شـاگرد 
آن بزرگـوار اسـت - وقتـی می خواهیـم با دیـد بشـری نـگاه کنیم، بـرای ما یـک شـخصیت فوق انسـانی بـه نظر 
می رسـد. ما نمی توانیـم یک انسـان با ایـن عظمتهـا را تصـّور کنیـم. ابـزار بشـری، یعنـی ادراك و عقـل و ذهن - 
نمی گویـم دوربیـن تلویزیـون کـه خیلی حقیرتـر از ایـن حرفهاسـت و ذهن انسـان، برتـر از هـر ابزار ماّدی اسـت 
- خیلی کوچکتر اسـت کـه بتوانـد امیرالمؤمنیـن را بـرای انسـانهایی که به مقام کشـف معنوی نرسـیده باشـند، 
تبییـن کنـد. البتـه کسـانی در عالم حضـور معنـوی و شـهود روحی هسـتند کـه شـاید آنهـا می توانند بـه نحوی 

ابعـاد آن شـخصّیت را بفهمنـد؛ ولـی امثال ما دسـتمان نمی رسـد.

توازن شخصیت در امیرالمومنین
امـروز نکتـه ای را دربـاره ی زندگـی امیرالمؤمنیـن عـرض کنـم و آن خصوصیتـی اسـت که مـن از آن بـه »توازن 
در شـخصّیت امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام« تعبیـر می کنم. تـوازن عجیبـی در شـخصیت آن بزرگوار اسـت. یعنی 
صفـات ظاهـراً متضـاد و ناسـازگار در وجـود امیرالمؤمنیـن، آن چنـان کنـار هـم زیبـا چیده شـده که خـود یک 
زیبایـی به وجـود آورده اسـت! انسـان نمی بینـد که ایـن صفات در کسـی بـا هم جمـع شـود. از این قبیـل صفاِت 
متضـاد، در امیرالمؤمنیـن الـی مـا شـاءالَلّ اسـت. نـه یکی نـه دو تـا، خیلـی زیاد اسـت. حـال چنـد مـورد از این 

صفـات متضـاّدی را کـه در کنـار هـم در امیرالمؤمنیـن حضـور و وجود پیـدا کرده اسـت، مطـرح کنم:

عطوفت در كنار صابت
مثًا رحـم و رّقـت قلـب در کنـار قاطعیـت و صابت، بـا هـم نمی سـازد؛ امـا در امیرالمؤمنیـن عطوفـت و ترّحم و 
رّقت قلـب در حّد اعاسـت کـه واقعاً بـرای انسـانهای معمولـی، چنیـن حالتی کمتـر پیـش می آید. مثًا کسـانی 
که به فقـرا کمـک کننـد و بـه خانواده هـای مسـتضعف سـر بزننـد، زیادنـد؛ امـا آن کسـی کـه اّوالً ایـن کار را در 
دوران حکومـت و قدرت خـود انجـام دهـد، ثانیـاً کاِر یـک روز و دو روزش نباشـد - کار همیشـه ی او باشـد - ثالثاً 
به کمک کـردن مـاّدی اکتفـا نکند؛ بـرود با ایـن خانواده، بـا آن پیرمـرد، با ایـن آدم کـور و نابینـا، بـا آن بچه های 
صغیر بنشـیند، مأنـوس شـود، دل آنها را خـوش کنـد و البتـه کمک هم بکنـد و بلنـد شـود، فقـط امیرالمؤمنین 
اسـت. شـما در بین انسـانهای رحیم و عطوف، چنـد نفر مثـل این طـور انسـان پیـدا می کنیـد؟ امیرالمؤمنین در 

ترّحـم و عطوفتـش، این گونه اسـت.
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رحم و عطوفت امیرالمومنین
او بـه خانـه ی بیـوه زن صغیـردار کـه مـی رود؛ تنـورش را کـه آتـش می کنـد، نـان کـه برایـش می پـزد و غذایـی 
را کـه برایـش بـرده اسـت، بـا دسـت مبـارك خـود در دهـان کودکانـش می گـذارد، بمانـد؛ بـرای این کـه ایـن 
کودکان گرفتـه و غمگیـن، لبخنـدی بر لبانشـان بنشـیند، با آنها بـازی می کنـد، خم می شـود آنهـا را روی دوش 
خـود سـوار می کنـد، راه مـی رود و در کلبـه ی محّقـر آنهـا سرگرمشـان می کنـد، تـا گل خنده بـر لبان کـودکان 
یتیـم بنشـیند! ایـن، رحـم و عطوفـت امیرالمؤمنیـن اسـت، کـه یکـی از بـزرگان آن وقـت گفـت: آن قـدر دیدم 
امیرالمؤمنیـن بـا انگشـتان مبـارك خـودش، عسـل در دهـان بچه هـای یتیـم و فقیر گذاشـت کـه »لـوددُت انی 
کنـت یتیمـا«)295(؛ در دلـم گفتـم، کاش مـن هـم بچـه ی یتیمـی بـودم کـه علـی این طـور مـرا مـورد لطف و 

تفّضـل خـود قـرار مـی داد! ایـن، ترّحـم و رّقـت و عطوفـت امیرالمؤمنین اسـت.

قاطعیت و صابت حیدري
همیـن امیرالمؤمنیـن در قضیـه ی نهـروان؛ آن جایـی کـه یـک عـّده انسـانهای کج اندیـش و متعّصـب تصمیـم 
دارند اسـاس حکومـت را بـا بهانه هـای واهـی براندازنـد، وقتـی در مقابلشـان قـرار می گیـرد، نصیحـت می کند و 
فایـده ای نمی بخشـد؛ احتجـاج می کند، فایـده ای نمی بخشـد؛ واسـطه می فرسـتد، فایـده ای نمی بخشـد؛ کمک 
مالـی می کنـد و وعـده ی همراهـی می دهـد، فایـده ای نمی بخشـد؛ در آخـر سـر کـه صف آرایـی می کند، بـاز هم 
نصیحـت می کند، فایـده ای نمی بخشـد؛ بنا را بـر قاطعیـت می گـذارد. آنهـا دوازده هزار نفرنـد. پرچم را به دسـت 
یکـی از یارانـش می دهـد و می گویـد: هـر کس تـا فـردا زیر ایـن پرچـم آمـد، در امـان اسـت؛ اما بـا بقّیـه خواهم 
جنگیـد. از آن دوازده هـزار، هشـت هـزار نفر زیـر پرچـم آمدند.گفت شـما برویـد؛ رفتند. ایـن در حالی اسـت که 
آنها سـابقه ی جنـگ دارنـد، دشـمنی و بدگویـی کرده انـد. اینهـا را دیگـر امیرالمؤمنین اهمیـت نمی دهـد. بنای 
جنـگ و سـتیز داشـتید، کنـار گذاشـتید؛ پی کارتان برویـد. چهارهـزار نفـِر دیگـر ماندند. فرمـود: اگـر مصّممید، 
شـما بجنگید. دیـد بنا دارنـد بجنگنـد. گفت: پـس، از چهـار هزار نفـر شـما، ده نفر زنـده نخواهـد مانـد! جنگ را 
شـروع کـرد. از چهـار هـزار نفر، نُـه نفـر زنـده ماندند؛ چـون بقیـه را بـه خـاك هاکـت انداخته بـود! ایـن، همان 
علی اسـت. چـون می بیند کـه طرفهـای مقابلش، انسـانهای بـد و خبیثـی هسـتند و مثل کـژدم عمـل می کنند، 

قاطعیـت به خـرج می دهـد.

شناخت خوارج
 »خـوارج« را درسـت ترجمه نمی کننـد. من می بینـم که متأسـفانه در صحبت و شـعر و سـخنرانی و فیلـم و همه 
چیـز، خـوارج را بـه خشـکه مقّدسـها تعبیـر می کننـد. ایـن، غلط اسـت. خشـکه مقـّدس کـدام اسـت؟! در زمان 
امیرالمؤمنیـن خیلـی بودنـد که بـرای خودشـان کار می کردنـد. اگـر می خواهیـد خـوارج را بشناسـید، نمونه اش 
را مـن در زمـان خودمان به شـما معرفـی می کنـم. گـروه منافقین کـه یادتان هسـت؟ آیـه ی قـرآن می خواندند، 
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خطبـه ی نهج الباغـه می خواندنـد، اّدعـای دینـداری می کردنـد، خودشـان را از همـه مسـلمانتر و انقابیتـر 
می دانسـتند؛ آن وقـت بمب گـذاری می کردنـد و ناگهـان یـک خانـواده، بـزرگ و کوچـک و بچـه و صغیـر و همه 
کـس را به هنـگام افطـاِر ماه رمضـان می کشـتند! چرا؟ چـون اعضـای آن خانـواده طرفـدار امـام و انقـاب بودند. 
ناگهـان بمب گـذاری می کردنـد و یـک جمعیتـی بی گنـاه را مثـًا در فـان میدان شـهر نابـود می کردند. شـهید 
محـراب هشـتاد سـاله، پیرمـرد نورانـِی مؤمـِن مجاهـِد فـی سـبیل الَلّ را بـه وسـیله ی بمب گـذاری می کشـتند. 
اینها چهـار، پنج شـهید محـراب از علمای مؤمـِن عالـِم فاضِل برجسـته را کشـتند. نوع کارهـا، این طـور کارهایی 
اسـت. خـوارج، اینهـا بودنـد. عبداللَّ بن خّباب را می کشـند؛ شـکم عیالـش را کـه حامله بـود، می شـکافند، جنین 
او را هـم کـه یـک جنیـن مثـًا چنـد ماهـه بـود، نابـود و مغـزش را نیـز متاشـی می کننـد! چـرا؟ چـون طرفدار 

علی بن ابی طالبنـد و بایـد نابـود و کشـته شـوند! خـوارج اینهاینـد.
خـوارج را درسـت بشناسـید: کسـانی بـا تمّسـِک ظاهـر به دیـن، با تمّسـک بـه آیات قـرآن، حفـظ کـردن قرآن، 
حفـظ کـردن نهج الباغه)البتـه آن روز فقط قـرآن بود؛ ولـی در دوره های بعـد، هر چه کـه مصلحت باشـد و ظاهر 
دینِی آنهـا را حفـظ کند( بـه برخـی از امـور دینی ظاهـراً اعتقـاد داشـتند؛ امـا با آن لُـّب و اسـاس دیـن مخالفت 
می کردنـد و بـر روی ایـن حـرف تعّصـب داشـتند. دم از خـدا می زدنـد؛ امـا نوکـرِی حلقـه بـه گـوش شـیطان را 
داشـتند. دیدیـد کـه منافقیـن یـک روز آن طـور اّدعاهایـی داشـتند؛ بعـد هـم وقتـی الزم شـد، بـرای مبـارزه با 
انقـاب و امـام و نظام جمهـوری اسـامی، با امریـکا و صهیونیسـتها و صـّدام و با هـر کس دیگـر حاضـر بودند کار 
کننـد و نوکریشـان را انجام دهنـد! خوارج، ایـن طـور موجوداتی بودنـد. آن وقـت امیرالمؤمنیـن در مقابـل آنها با 

قاطعیـت ایسـتاد. این، همـان علـی است.»اشـّداء علی الکّفـار و رحمـاء بینهـم«.)296(

زيبايى تقابل خصوصیات متضاد در امیرالمومنین
ببینیـد؛ ایـن دو خصوصیـت در امیرالمؤمنیـن، چطـور زیبایـی ای را بـه وجـود می آورد! انسـانی بـا آن ترّحـم و با 
آن رّقـت، طاقـت نمـی آورد و دلـش نمی آیـد کـه یک بچـه یتیـم را غمگیـن ببینـد. می گویـد تا مـن ایـن بچه را 
نخندانـم، از این جـا نخواهم رفـت. آن وقـت آن جـا در مقابـل آن انسـانهای کج اندیِش کج عمـل - که مثـل کژدم، 
به هر انسـان بی گناهی نیـش می زننـد - می ایسـتد و چهارهزار نفـر را در یـک روز و در چند سـاعِت کوتـاه از بین 
می بـرد. »ال یُفلت منهـم َعَشـرة«.)297( از اصحـاب خـود امیرالمؤمنیـن، کمتـر از ده نفر شـهید شـدند - ظاهراً 
پنج نفر یا شـش نفر - امـا از چهارهـزار نفِر آنهـا، کمتـر از ده نفر باقـی ماندنـد؛ یعنی نُه نفـر! توازن در شـخصیت، 

این. یعنـی 

توازن َوَرع و حكومت در شخصیت امیرالمومنین
نمونـه ی دیگـر، ورع و حکومـت آن حضـرت اسـت. چیـز خیلـی عجیبـی اسـت. ورع یعنـی چـه؟ یعنی انسـان از 
هر چیـِز شـبهه ناکی کـه بـوی مخالفـت بـا دیـن از آن استشـمام می شـود، اجتنـاب کنـد. از آن طـرف، حکومت 
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چه می شـود؟ آخـر مگر می شـود کـه در حکومـت، انسـان ایـن طـور رعایـت ورع را بکنـد؟ ما حـاال دسـتمان در 
کار اسـت، می بینیـم که ایـن خصوصیـت وقتی در کسـی بـه وجـود آید، چقـدر قضیـه مهـم اسـت. در حکومت، 
انسـان با مسـائل به صـورت کلّی مواجـه اسـت. قانونـی را که اجـرا می کنـد، سـودهای زیـادی دارد؛ ولـی ممکن 
اسـت در خال این قانـون، در گوشـه ای به یک نفـر ظلم شـود. مأمور انسـان ممکن اسـت در بخشـی از ایـن دنیا 
و در گوشـه ای از ایـن کشـور، تخلّف کنـد. انسـان چطـور می توانـد در مقابل این همـه جزئیـاِت غیرقابـل احاطه، 
ورع الهـی را رعایـت کنـد؟ لـذا به حسـب ظاهـر، حکومـت بـا ورع نمی سـازد؛ امـا امیرالمؤمنیـن نهایـت ورع را با 

مقتدرانه تریـن حکومتهـا بـا هـم جمع کـرده اسـت و ایـن، چیز خیلـی عجیبی اسـت.

نمونه هايي از َوَرع حضرت در حكومت داري
او بـا کسـی رودربایسـتی نداشـت. اگـر بـه نظـر مبارکـش، حاکمـی ضعـف داشـت و مناسـب آن کار نبـود، او را 
برمی داشـت. محّمدبن ابی بکـر مثل فرزنـد خـود امیرالمؤمنین اسـت و آن حضرت مثـل فرزند خود، او را دوسـت 
می داشـت؛ او هم بـه علی بـن ابی طالـب علیه الّسـام مثـل پدر نـگاه می کـرد. او فرزنـد کوچـک ابی بکر و شـاگرد 
مخلـِص امیرالمؤمنیـن بـود و در دامـان آن حضـرت بـزرگ شـده بـود. امیرالمؤمنیـن، محّمدبـن ابی بکـر را بـه 
مصـر فرسـتاد؛ بعـد نامه نوشـت کـه مـن احسـاس می کنـم - حـاال بـه تعبیـر مـا - عزیزم! تـو بـرای مصـر کافی 
نیسـتی؛ تـو را برمـی دارم، مالـک اشـتر را می گـذارم. محّمدبـن ابی بکر هـم بدش آمد و ناراحت شـد. بشـر اسـت 
دیگر. هـر چند مقامـش عالی اسـت، ولی باالخـره بـه او برخـورد. امـا امیرالمؤمنیـن ایـن را توّجه نکـرد و اهمیت 
نـداد. محّمدبـن ابی بکـر، شـخصیت بـه ایـن عظمـت کـه ایـن قـدر در جنـگ جمـل و در هنـگام بیعت، بـه درد 
امیرالمؤمنیـن خـورد، پسـر ابی بکر و بـرادر امّ المؤمنیـن - عایشـه - بود. ایـن شـخصیت، بـرای امیرالمؤمنین این 
قدر ارزش داشـت؛ ولـی آن حضـرت، اهمیتی بـه ناراحتـی محّمدبـن ابی بکر نـداد. این، ورع اسـت؛ ورعـی که در 

حکومت بـه درد انسـان و بـه درد یـک حاکـم می خـورد. حـّد اعـای ایـن ورع، در امیرالمؤمنین اسـت.
شـاعری به نـام نجاشـی، بـرای امیرالمؤمنیـن و علیـه دشـمنان آن حضرت، شـعر گفتـه اسـت. روز مـاه رمضان، 
از کوچـه ای عبـور می کـرد؛ آدم بـدی بـه وی گفـت بیـا امـروز را در کنـار مـا بـاش. گفـت می خواهـم به مسـجد 
بـروم و مثـًا قـرآن و نمـاز بخوانـم. گفـت روز ماه رمضـان، کی بـه کی اسـت؛ بیا بـا هم باشـیم! بـه زور این شـاعر 
را کشـاند! او هـم باالخره شـاعر بـود دیگر! بـه خانـه ی آن فرد رفـت و در کنـار بسـاط روزه خـواری و ُشـرب َخمر 
نشسـت. او نمی خواسـت؛ امـا مبتا شـد. بعد هـم همـه فهمیدند کـه اینهـا ُشـرب َخمـر کرده انـد. امیرالمؤمنین 
گفـت: باید حـّد خـدا را بخورنـد؛ هشـتاد تازیانه بـرای ُشـرب َخمـر، ده یا بیسـت تازیانـه هـم اضافه بـرای این که 
روز مـاه رمضـان ایـن کار را کردند! نجاشـی گفـت: من شـاعر و مّداح حکومت شـما هسـتم. با دشـمنان شـما این 
طور با ابـزار زبان مبـارزه کـرده ام. می خواهـی مرا شـّاق بزنـی)298(؟! در بیـان امروز مـا، آن حضرت شـبیه این 
بیـان را فرمودنـد کـه آن به جـای خـود محفوظ، خیلـی هم عزیـزی، خیلـی هـم خوبـی،ارزش هـم داری؛ اما من 
حـّد خـدا را تعطیـل نمی کنم! هر چـه قـوم و خویشـهایش آمدنـد و اصـرار کردند که اگـر شـما او را شـّاق بزنید، 

م(
ّسا

ه ال
علی

ن )
منی

مؤ
رال

امی
ت 

صّی
شخ

در 
ن 

واز
ت



ضائل و مناقب امام علی )علیه السالم( "
مطالعه بیشتر درباره موضوع " ف

فضائل و مناقب 
حضرت علی)علیه السالم( 

86

آبـروی مـا خواهد رفـت و مـا دیگـر سـربلند نمی شـویم، حضـرت فرمـود نمی شـود و مـن نمی توانـم حّد خـدا را 
جـاری نکنـم! آن مـرد را خواباندنـد و تازیانـه زدنـد، او هم شـبانه فـرار کـرد و رفـت. گفت: حـاال کـه در حکومت 
شـما، با شـاعر و هنرمنـد و روشـنفکری مثل مـن، بلد نیسـتند کـه چگونـه باید رفتـار کننـد، من هم مـی روم آن 
جایی کـه مـرا بشناسـندم و قـدرم را بداننـد! او پیـش معاویـه رفت و گفـت معاویـه قـدر مـا را می دانـد! بروید به 
جهّنم! وقتی کسـی ایـن قدر کور اسـت کـه نمی تواند از البه الی احساسـات شـخصی خـود، درخشـندگی علی را 
ببیند، جزایـش همین اسـت که پیـش معاویـه بـرود. عقوبت او همین اسـت کـه متعلّـق بـه معاویه شـود؛ بروید. 
امیرالمؤمنیـن می دانسـت کـه ایـن فـرد از دسـت خواهـد رفـت. یـک شـاعر هـم مهـم بـود. آن روز از امـروز هم 
مهمتر بـود. البته امـروز هم هنرمنـدان حائز اهمیتنـد؛ امـا آن روز مهمتـر بـود. آن روز تلویزیون و رادیـو که نبود، 
تشـکیات ارتبـاط جمعی که نبـود؛ همین شـعرا بودنـد کـه می گفتنـد و افـکار را در همه جـا منتشـر می کردند.

ورع امیرالمؤمنیـن، بـا حاکمیـت مقتدرانـه ی او بـا هـم جمـع شـدند. ببینیـد چـه زیبایـی درسـت می کنـد! مـا 
دیگـر در دنیـا سـراغ نداریم. مـا دیگـر در تاریخ ایـن طـور چیـزی را ندیده ایـم. در خلفـای قبـل از امیرالمؤمنین، 
قاطعیتهـای زیادی بـود و انسـان در این زمینه هـا، در احواالتشـان کارهـای فوق العـاده ای می خواند؛ امـا فاصله ی 
بیـن امیرالمؤمنیـن و آنچه قبـل از ایشـان و بعد از ایشـان تا امروز مشـاهده شـده اسـت، فاصله ی عجیبی اسـت و 

اصًا قابـل ذکـر و توصیف نیسـت.

موازنه قدرت و مظلومیت در زندگي علي)علیه السام(
نمونـه ی دیگـر، قـدرت و مظلومیـت آن حضـرت اسـت. در زمـان آن بزرگـوار، قدرتمندتـر از امیرالمؤمنیـن - آن 
شـجاعت عجیب حیـدری - کیسـت؟ هیچ کس تا آخـر عمـر امیرالمؤمنیـن اّدعا نکـرد کـه جـرأت دارد در مقابل 
شـجاعت آن حضـرت ایسـتادگی کنـد! همیـن آدم، مظلومترین آدمهـای زمـان خـودش و - بلکـه آن چنانی که 
گفتند و درسـت هـم هسـت - شـاید مظلومترین انسـانهای تاریخ اسـام اسـت! قـدرت و مظلومیـت، دو عنصری 
اسـت که با هـم نمی سـازند. معمـوالً قدرتمنـدان، مظلـوم واقـع نمی شـوند؛ امـا امیرالمؤمنیـن مظلوم واقع شـد.

زهد و سازندگي امیرالمومنین
نمونـه ی دیگـر، زهـد و سـازندگی اسـت. امیرالمؤمنیـن، زهـد و بی رغبتـی بـه دنیایـش، َمَثـل اسـت. شـاید 
برجسـته ترین و یا یکـی از برجسـته ترین موضوعـات نهج الباغـه، زهـد نهج الباغه اسـت. همیـن امیرالمؤمنین، 
در طـول بیسـت و پنـج سـال مابیـن رحلـت پیامبـر و رسـیدنش بـه حکومـت، از مـال شـخصی خـود، کارهـای 
آبادسـازی می کـرد، بـاغ درسـت می کـرد، چـاه حفـر می کـرد، آب جـاری می کـرد، مزرعـه درسـت می کـرد. 

عجیـب ایـن اسـت کـه همـه را هـم در راه خدا مـی داد!
بد نیسـت بدانیم کـه امیرالمؤمنیـن یکـی از پردرآمدتریـن آدمهای زمـان خودش بوده اسـت. از قـول آن حضرت 
نقـل کرده اند کـه: »و صدقتی الیـوم لو قسـمت علی بنی هاشـم لوسـعهم)299(«؛ صدقـه ای که من از مـال خودم 
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خـارج می کنم، اگـر به همه ی بنی هاشـم تقسـیم کنـم، آنهـا را کفایـت می کنـد! درآمـد امیرالمؤمنیـن، این گونه 
بود. امـا ایـن انسـان پردرآمـد، زندگـی اش جـزو فقیرانه تریـن زندگیهـا بـود؛ زیـرا همـه را در راه خدا مـی داد. در 
زیرزمین رفـت و چاه را حفـر کرد. با دسـت خودش هـم این کارهـا را می کـرد. راوی گفـت: دیـدم آب مثل گلوی 
شـتر از این چاه بیـرون زد و جـاری شـد. امیرالمؤمنین، گل آلـوده از چاه بـاال آمد و همـان لب چاه نشسـت و کاغذ 
خواسـت. در کاغـذ نوشـت این چـاه از طـرف علـی بـن ابی طالب بـرای فـان اشـخاص وقف اسـت! آن چیـزی را 
که شـما در دوران حکومـت امیرالمؤمنیـن ماحظـه می کنید، ادامـه ی زندگی شـخصی و خصوصـی آن حضرت 

اسـت کـه در دوران حکومتـش هـم این گونـه از آب در می آید.
بی رغبتی بـه دنیا، بـا بنای دنیـا - که خـدای متعال ایـن را وظیفـه ی همـه قـرار داده اسـت - منافات نـدارد. دنیا 
را بسـازید، زمیـن را آباد کنیـد، ثـروت ایجاد کنیـد؛ امـا دل نبندید، اسـیر آن نشـوید، غام ثـروت و پـول و مال و 
منال نشـوید، مقهور به آن نشـوید، تـا راحـت بتوانیـد آن را در راه خدا انفـاق کنید. آن توازن اسـامی، این اسـت. 

از ایـن قبیل، فـراوان اسـت که حـاال اگر مـن بخواهـم نمونه هایـش را ذکر کنـم، زمـاِن زیـادی می برد.

امیرالومنین مظهر توازن و عدل
عـدل علی بـن ابی طالب، نمونـه ی دیگر اسـت. وقتـی که مـا می گوییـم در علی بـن ابی طالـب علیه الّسـام عدالت 
وجـود دارد، معنـای ابتداییـش کـه هـر کسـی از آن درك می کند، این اسـت کـه او در جامعـه، عدالـت اجتماعی 
برقـرار می کرد. ایـن، عدل اسـت؛ اما عـدِل باالتر همین تـوازن اسـت. »بالعدل قامـت السـموات و االرض«.)300( 
آسـمان و زمین براسـاس عدلند؛ یعنـی همین تـوازن در آفرینـش. حق هم همین اسـت. عـدل و حـق، در نهایت 
یک چیزنـد و یک معنـا و یک حقیقـت دارنـد.در زندگـی امیرالمؤمنیـن، خصوصیات، مظهـر عدل و توازن اسـت. 

همه ی چیزهـای خوب در جـای خـود، در حّد اعـای زیبایی حضـور و وجـود دارند.

استغفار و دعاى امیرالمومنین
یکی دیگـر از خصوصیـات امیرالمؤمنیـن، اسـتغفار آن بزرگوار اسـت کـه در همین خصـوص، من چنـد جمله ای 
در آخـر ایـن خطبـه عـرض کنـم. دعـا و توبـه و انابـه و اسـتغفار امیرالمؤمنین خیلـی مهم اسـت. شـخصیتی که 
جنـگ و مبـارزه می کنـد، میدانهـای جنـگ را می آرایـد، میدانهـای سیاسـت را می آرایـد، نزدیـک بـه پنج سـال 
بـر بزرگتریـن کشـورهای آن روز دنیا حکومـت می کند)اگـر امـروز قلمـرو حکومـت امیرالمؤمنین را نـگاه کنید، 
مثًا شـاید ده کشـور یا چیـزی در این حـدود باشـد( در چنین قلمرو وسـیعی بـا آن همـه کار و بـا آن همه تاش، 
امیرالمؤمنیـن یک سیاسـتمدار کامـل و بـزرگ اسـت و دنیایـی را در واقـع اداره می کنـد؛ آن میدان سیاسـتش، 
آن میـدان جنگـش، آن میـدان اداره ی امـور اجتماعیـش، آن قضاوتـش در بین مـردم و حفـظ حقوق انسـانها در 
این جامعـه. اینهـا کارهـای خیلـی بزرگی اسـت، خیلـی اشـتغال و اهتمـام می طلبـد و همه ی وقـت انسـان را به 
خـودش مشـغول می کنـد. در ایـن طـور جاهـا، آدمهـای یـک بُعـدی می گوینـد، دعـا و عبادت مـا همین اسـت 
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دیگـر. مـا در راه خـدا کار می کنیـم و کارمان بـرای خداسـت. امـا امیرالمؤمنین ایـن طـور نمی فرمایـد. آن کارها 
را دارد، عبـادت هـم دارد. در بعضـی از روایـات دارد - البتـه مـن خیلی دنبال ایـن قضیـه تحقیق نکردم، تـا ببینم 
روایات قابـل اعتماد اسـت یا نـه - کـه امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام در شـبانه روز، گاهـی هزار رکعـت نماز 

می خوانـد!

علي)علیه السام( عابدترين اصحاب
این دعاهایی کـه مشـاهده می کنید، دعاهـای معمول امیرالمؤمنین اسـت. دعـا و تضـّرع و انابـه ی امیرالمؤمنین، 
از دوران جوانیـش بـود. آن روزها هـم امیرالمؤمنین مشـغول بـود. زمان پیامبـر هم یک جـوان انقابـِی در میداِن 
همـه کاره ی ایـن طوری بود. او همیشـه مشـغول بـود و وقـت خالی نداشـت؛ امـا همان روز هـم وقتی نشسـتند و 
گفتنـد در بین اصحـاب پیامبر، عبادت چه کسـی از همه بیشـتر اسـت؟ »ابـودر داء« گفـت: علی. گفتنـد چطور؟ 
نمونـه و مثـال آورد و همـه را قانـع کـرد کـه علـی از همه بیشـتر عبـادت می کنـد. زمـان جوانـی، بیسـت و چند 

سـالش بود؛ بعـد از آن هم کـه معلـوم اسـت.زمان خافت نیـز همین طـور بود.

مناجات هاي امیرالمومنین
داسـتانهای گوناگونـی - مثـل داسـتان»نوف بکالـی« - از عبادتهـای امیرالمؤمنیـن وجـود دارد. ایـن صحیفـه ی 
علویّـه کـه بـزرگان جمـع کرده انـد، ادعیـه ی مأثـوره از امیرالمؤمنیـن اسـت کـه یـک نمونـه اش همیـن دعـای 
کمیل اسـت کـه شـما شـبهای جمعـه می خوانیـد. مـن یـک وقـت از امـام راحـل بزرگوارمـان پرسـیدم: در بین 
دعاهایی که هسـت، شـما کـدام دعـا را بیشـتر از همه می پسـندید و بـزرگ می شـمارید؟ ایشـان تأملـی کردند و 
گفتند: دو دعـا؛ یکی دعـای کمیل، یکـی هم مناجـات شـعبانّیه. احتماالً مناجـات شـعبانیه هـم از امیرالمؤمنین 
اسـت؛ چون در روایـت دارد کـه همـه ی ائّمـه مناجـات شـعبانّیه را می خواندنـد. من حدس قـوی می زنـم که آن 
هـم از امیرالمؤمنیـن باشـد. کلمـات و مضامینـش هم شـبیه بـه همیـن کلمـات و مضامین دعـای کمیل اسـت. 
دعای کمیل هـم دعـای عجیبی اسـت. شـروع دعا با اسـتغفار اسـت و خـدا را بـه ده چیز قسـم می دهـد. ببینید؛ 
ایـن اسـتغفاری که مـن هفتـه ی قبل عـرض می کـردم، ایـن اسـت: »الّلهـم انـی اسـئلک برحمتک التی وسـعت 
کل شـی ء«.)301( خـدا را به رحمتـش، خدا را بـه قدرتـش، خدا را بـه جبروتـش - بـه ده صفت از صفـات بزرگ 
پـروردگار - قسـم می دهد. بعـد که خـدا را بـه ایـن ده صفـت قسـم می دهـد، می فرماید:»الّلهـم اغفرلـی الذنوب 
التـی تهتک العصـم، الّلهـم اغفرلـی الذنـوب التی تنـزل النقـم، الّلهـم اغفرلی الذنـوب التـی تحبس الدعـاء«. پنج 
نـوع گنـاه را هـم در آن جـا امیرالمؤمنیـن بـه پـروردگار عـرض می کنـد: گناهانـی کـه جلـِو دعـا را می گیرنـد؛ 
گناهانـی کـه عـذاب نـازل می کننـد و ... .یعنـی از اّول دعـا، اسـتغفار اسـت؛ تـا آخر دعـا هم بـاز همین اسـتغفار 
اسـت. عمـده ی مضمـون دعـای کمیـل، طلـب مغفـرت و آمـرزش اسـت. مناجاتـی سـوزناك و آتشـین در طلب 

آمـرزش از پـروردگار اسـت. ایـن، امیرالمؤمنین اسـت. اسـتغفار، این اسـت.
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حركت در راه خدا سبب تعالي زندگي
عزیزان مـن! انسـان در عالیترین شـکل و متکاملترین نوع زندگی، آن انسـانی اسـت کـه بتوانـد در راه خدا حرکت 
کنـد و خـدا را از خود راضـی نمایـد و شـهوات، او را اسـیر خود نسـازد. انسـاِن درسـت و کامل، این اسـت. انسـان 
ماّدی که اسـیر شـهوت و غضـب و هواهای نفسـانی و خواسـته ها و احساسـات خود اسـت، انسـان حقیری اسـت؛ 
هر چند هـم به ظاهـر بزرگ باشـد و مقـام داشـته باشـد. رئیـس جمهـوِر بزرگتریـن کشـورهای دنیـا و دارنده ی 
بزرگتریـن ثروتهای جهـان کـه نمی تواند با خواهشـهای نفسـانی خـود مقابلـه و مبارزه کند و اسـیر خواهشـهای 
نفـس خود اسـت، انسـان کوچکـی اسـت. اما انسـان فقیـری کـه می توانـد بـر خواسـته های خـود فائق آیـد و راه 

درسـت را - که راه کمـال انسـان و راه خداسـت - بپیماید، انسـان بزرگی اسـت.

استغفار پاك كننده زنگارهاي دل
اسـتغفار، شـما را از آن حقـارت نجـات می دهـد. اسـتغفار، مـا را از آن بنـد و زنجیرهـا و ُغلهـا نجـات می دهـد. 
اسـتغفار، زنگارهـای دل نورانیتـان را کـه خـدای متعـال به شـما داده اسـت، از بیـن می بـرد و پاك می کنـد. دل، 
یعنـی جـان، یعنـی روح، یعنـی آن هویّـت واقعی انسـان. ایـن، چیـز خیلـی نورانی ای اسـت. هـر انسـانی، نورانی 
اسـت. حّتـی انسـانی کـه بـا خـدا رابطـه و آشـنایی نـدارد، در جوهـر و ذات خـود، نورانّیـت دارد؛ منتهـا بـر اثـر 
بی معرفتـی و گنـاه و شـهوترانی، آن را دچـار زنگار کرده اسـت. اسـتغفار، ایـن زنـگار را از بیـن می بـرد و نورانّیت 

. می بخشـد

اهمیت شب قدر
مـاه رمضان، وقـت اسـتغفار و دعـا و انابه اسـت. دو شـب از شـبهای مشـتبه به قـدر و محتمـل القدریّه گذشـت - 
شـب نوزدهم و شـب بیسـت ویکم - اما شـب بیست وسـوم در پیـش اسـت؛ آن را قـدر بدانید. از اّول شـب بیسـت 
وسـوم، از هنگام غـروب آفتاب، سـام الهی -»سـام هـی حّتی مطلـع الفجر«)302( - شـروع می شـود، تـا وقتی 
کـه اذان صبح آغـاز می گـردد. این چند سـاعِت این وسـط، سـاِم الهـی و امـن الهـی و خیمه ی رحمت خداسـت 
که بر سراسـر آفرینش زده شـده اسـت. آن شـب، شـب عجیبـی اسـت؛ بهتر از هـزار مـاه، نَـه برابـر آن؛ »خیٌر من 
ألف شـهر«.)303( هـزار مـاه زندگی انسـان، چقـدر می توانـد برکات بـه وجـود آورد و جلـب رحمت و خیـر کند! 
این یک شـب، بهتـر از هزار مـاه اسـت. این، خیلـی اهمّیـت دارد. ایـن شـب را قـدر بدانیـد و آن را به دعـا و توّجه 
و تفّکـر و تأّمـل در آیـات خلقـت و تأّمـل در سرنوشـت انسـان و آنچه که خـدای متعال از انسـان خواسـته اسـت 
و بی اعتبـاری ایـن زندگـی مـاّدی و این که همـه ی ایـن چیزهایـی کـه می بینیـد، مقّدمـه ی آن عالمی اسـت که 

لحظـه ی جـان دادن، دروازه ی آن عالـم اسـت، بگذرانید.
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خواستن خدا، آمادگي براي آخرت 
عزیـزان مـن! لحظـه ی جـان دادن، مـا وارد عالـم دیگـری می شـویم. بـرای آن روز، خودمـان را باید آمـاده کنیم. 
همه ی ایـن دنیـا، همـه ی این ثروتهـا، همـه ی ایـن انرژیهایـی که خـدای متعـال در وجـود شـما در ایـن عالم به 
ودیعه گذاشـته اسـت، همه ی آنچـه که خـدا برای بشـر خواسـته اسـت - حکومـت عادالنـه، زندگی مرّفـه، چه و 
چـه و چه - بـرای این اسـت که انسـان فرصـت پیـدا کند تا خـود را بـرای نشـئه ی آن عالـم آمـاده نماید. خـود را 
آماده کنیـد، با خـدا اُنـس بگیرید، بـا خداوند مناجـات کنیـد، ذکر بگوییـد و اسـتغفار کنیـد. آن وقت انسـانهایی 
کـه ایـن طـور رو بـه خـدا می آورنـد و دل خـود را تطهیـر می کننـد و از گنـاه رو برمی گرداننـد و تصمیم بـر عمل 
خیـر می گیرند، موجـودات عظیمی هسـتند کـه در رویارویی با مشـکات ایـن عالـم، می توانند مقابلـه کنند. یک 
نمونـه اش، امـام بزرگـوار ماسـت؛ نمونه هـای دیگـرش، مؤمنیـن جامعه ی خـود ما هسـتند؛ ایـن جوانـان مؤمن 
و نسـتوه، این زنـان و مـردان، آنهایـی که شـهید شـدند، آنهایی کـه جانبـاز شـدند، آنهایی کـه زندانهای سـخِت 
دوران اسـارت را تحّمـل کردنـد، آنهایی کـه فـراق عزیـزان را تحّمل کردنـد، آنهایی که سـختیهای میـدان جنگ 
را تحّمـل کردنـد و امروز شـما هزار نفـر از اینهـا را تشـییع می کنید. هـر یـک از اینها، یـک نمونه ی ممتـاز و عالی 
هسـتند که جا دارد هـر ملتی یـک نفـر از این شـهدا را داشـته باشـد، او را تجلیـل کنـد؛ او را بـزرگ بـدارد و الگو 

قـرار دهد.

ضربت خوردن امیرالمومنین
در یک جملـه هم از روز بیسـت و یکم سـال چهلـم هجرت - کـه روز شـهادت امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام 
اسـت - یاد کنـم. مثـل امـروزی، کوفه چـه حـال و وضعـی داشـته اسـت! شـما آن لحظـه ای را بـه یـاد آورید که 
همـه در تهـران فهمیدنـد امـام بزرگـوار از دنیـا رفته اسـت. دیدید کـه چـه ولوله ای شـد، چـه زلزله ای بـه وجود 
آمد و چـه دلهایـی از جا کنـده شـد. البته امـام مدتّـی بیماری داشـتند؛ سـابقه بـود، بعضی انتظـار داشـتند، این 
بیـم و دغدغه در ذهنهـا بود؛ اّمـا امیرالمؤمنیـن تا سـاعتی قبـل از آن، در میان مسـجد، خفتگان را بیـدار می کرد. 
صـدای اذان آن بزرگوار، شـاید در فضای کوفـه پیچیده بـود. لحن ملکوتـی آن بزرگـوار را مردم تا همیـن روزهای 
آخر، تـا دیـروز و دیشـبش شـنیده بودنـد: »کلماتـی ُچـو ُدر آویزه ی گـوش / مسـجد کوفـه هنـوزش مدهوش«. 
این کلمـات را مردم شـنیده بودنـد. آنهـا در خانه های خـود نشسـته بودند. ناگهـان دیدند کـه صدایی بلند شـد و 
هاتفـی بالحن غم انگیـزی فریاد کـرد: »اال تهّدمـت والَلّ ارکان الهـدی، ُقتل علـٌی المرتضی«.)304( مـردم کوفه - 

بعد هـم همـه ی دنیای اسـام - خبـر شـهادت امیرالمؤمنیـن را به ایـن ترتیب شـنیدند.

پیشگويي شهادت موال علي)علیه السام( 
البتـه امیرالمؤمنیـن، خود بارهـا و بارهـا خبر داده بـود و از نزدیـکان آن حضـرت، تقریباً همـه آن را می دانسـتند. 
در زمـان پیامبر، به هنـگام جنـگ خنـدق، امیرالمؤمنین - که جوان نوخاسـته ی بیسـت و چند سـاله ای بـود - با 
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عمرو بـن عبـدود مبـارزه کـرد و آن پهلوان معـروف عـرب را - کـه قریـش و غیرقریـش، بزرگـش می شـمردند و 
یقین داشـتند کـه او دیگـر کار پیامبـر و مسـلمانان را یکسـره خواهد کـرد - بـه درك واصل کـرد و برگشـت و در 
ایـن مبـازره، پیشـانی حضـرت زخـم برداشـت و خـون از پیشـانی مبـارك امیرالمؤمنین جـاری شـد. او خدمت 
پیامبـر آمـد. آن حضـرت، نگاهـی کـرد. خـوِن چهـره ی امیرالمؤمنیـن، دل پیامبر را سـوزاند. ایـن جـوان مبارز، 
این جـوان فـداکار، ایـن جـوان محبـوب و عزیز، رفتـه ایـن کار بـزرگ را هـم کـرده و برگشـته و حال پیشـانیش 
خون آلود شـده اسـت. پیامبر فرمـود: علی جـان! بنشـین. امیرالمؤمنین نشسـت. پیامبر دسـتمال خواسـت. خود 
آن حضرت شـاید خونهـا را تمیز کـرد و بعد هم بـه دو نفـر از خانمهایی کـه مأمور بسـتن زخمها بودنـد، فرمود که 
زخم علی را خـوب ببندیـد و مرتّب کنیـد. وقتی این سفارشـها را کـرد، ناگهـان مثل این کـه چیزی به یـاد پیامبر 
آمـد و شـاید چشـمهای آن حضرت پـر از اشـک شـد. نگاهـی بـه امیرالمؤمنیـن کـرد و فرمود: علـی جـان! امروز 
زخـم تـو را بسـتیم؛ اّمـا آن روزی کـه محاسـن تـو از خـون سـرت خضـاب خواهد شـد، مـن کجـا هسـتم؟ »این 
أکون اذا خضبـت هذه مـن هـذا«.)305( بنابر ایـن، همه چنیـن روزی را انتظـار داشـتند؛ خود حضرت هـم بارها 

می فرمـود.

انتظار شهادت در امیرالمومنین 
»محمدبـن شـهاب زهـری« در روایتـی می گویـد: »کان امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام یسـتبطئی القاتـل«.)306( 
یعنـی کأنّـه بی تابانـه منتظـر این بـود که ایـن قاتـل و ایـن شـقی بیایـد، کار خـود را انجـام دهـد! حرکـت زمان 
را ُکنـد می شـمرد کـه ایـن حادثـه انجـام گیـرد. دائمـاً می فرمـود کـه »ایـن اکـون اذا خضبـت هـذه من هـذا«. 
حضـرت منتظـر بـود و نزدیـکان هـم می دانسـتند؛ اّمـا حادثـه آن قـدر بـزرگ بـود کـه بـا این کـه از پیـش خبر 
داده شـده بود، همـه را منقلـب کرد. حضـرت را بـه منـزل آوردنـد. روایتـی را در »بحار« دیـدم که نقل شـده بود: 
حضـرت گاهـی از هـوش می رفـت و گاهی بـه هـوش می آمـد. دختـرش امّ کلثـوم در مقابل حضـرت نشسـته بود 
و اشـک می ریخـت و گریـه می کـرد. یـک بـار کـه حضـرت چشـمش را بـاز کـرد، ایـن تعبیـر را دارد کـه فرمود: 
التؤذینـی یـا ام کلثـوم«)307( - به زبان مـا - یعنـی دخترم! بـا گریه و اشـکهای خـودت، دل مرا جریحـه دار نکن 
و نسـوزان.»فانّک لوتریّـن مـا ارای لم تبـک«؛ اگـر تو آن چیـزی را کـه مـن در مقابلم می بینـم، می دیـدی، گریه 
نمی کـردی. »ان المائکـة من الّسـموات الّسـبع بعضهم خلف بعـٍض و النبّیـون یقولون انطلـق یا علـی«. طبق این 
روایت، فرمود که فرشـتگان آسـمانها از هفت آسـمان پشـت سـر یکدیگر جمـع شـده اند. در مقابل مـن، پیامبران 
بـزرگ الهی همـه اجتمـاع کرده انـد و همـه خطاب بـه مـن می گوینـد: علی جـان! بیا بـه طرف مـا. »فمـا أمامک 

خیر لـک مّمـا انـت فیه«.
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»بصیرت« و »صبر« دو خصوصیت قابل  پیروى ازامیرالمؤمنین)علیه السام(* 

امیرالمومنین محبوب میان همه مردم
ــث در  ــل بح ــم و از تفاصی ــرض کنی ــاه ع ــه کوت ــد جمل ــام چن ــن علیه الّس ــاره امیرالمؤمنی ــم درب ــر بخواهی اگ
ــر  ــت - صرف نظ ــی نیس ــم کاف ــا ه ــرای او کتابه ــه ب ــخ - ک ــتثنایی تاری ــم و اس ــان عظی ــن انس ــخصیت ای ش
ــه  ــروز ن ــته و ام ــه در گذش ــت ک ــادری اس ــخصیتهای ن ــزو ش ــرت ج ــم آن حض ــرض کنی ــد ع ــم، اّوالً بای نمایی
فقــط در میــان شــیعیان، کــه در میــان همــه مســلمانان و بلکــه در میــان انســانهای آزاداندیــش غیرمســلمان، 
ــی می شــود نشــان  ــران عظــام اله ــی پیامب ــزرگ، حّت ــر کســی را از شــخصیتهای ب ــوده اســت. کمت ــوب ب محب
ــه  ــد ک ــته باش ــگر داش ــه ستایش ــن هم ــود، ای ــروان خ ــدان و پی ــر از عاقه من ــی غی ــان مردم ــه در می داد ک
ــاظ  ــخصیت از لح ــت. آن ش ــر اس ــا قاص ــش م ــم و بین ــا ک ــت م ــه معرف ــام دارد. البت ــن علیه الّس امیرالمؤمنی
ــتی  ــام را به درس ــن علیه الّس ــخصیت امیرالمؤمنی ــاد ش ــه ابع ــم هم ــا نمی توانی ــت. م ــاده اس ــوی، فوق الع معن
ــم  ــدا ه ــای خ ــیاری از اولی ــرای بس ــاد ب ــدن آن ابع ــه فهمی ــی او را، ک ــوی و اله ــاد معن ــوص ابع ــم؛ بخص دریابی
ــمگیر و  ــّذاب و چش ــام ج ــن علیه الّس ــخصیت امیرالمؤمنی ــری ش ــاد ظاه ــدر ابع ــن آن ق ــت؛ لیک ــوار اس دش
ــا آشــنایی  ــا مســائل معنــوی و ابعــاد معنــوی شــخصیت انســانها و اولی ــب اســت کــه حتــی کســانی کــه ب جال

ــد. ــق بورزن ــه او عش ــد و ب ــی بدانن ــخ چیزهای ــزرگ تاری ــرد ب ــن م ــاره ای ــد درب ــد، می توانن ندارن

درس گرفتن از خصوصیات امیرالمومنین
ــل  ــی در اوای ــی؛ یعن ــه در دوران نوجوان ــود، چ ــی خ ــف زندگ ــای مختل ــام در دوره ه ــن علیه الّس امیرالمؤمنی

*. بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان  1377/08/12
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ــه در  ــاد - ک ــاق افت ــه اتّف ــه مدین ــرت ب ــه هج ــی ک ــی آن هنگام ــی؛ یعن ــوان جوان ــه در عنف ــر، چ ــت پیامب بعث
ــر  ــت پیامب ــد از رحل ــوده اســت - چــه در دوران بع ــاله ب ــد س ــی بیســت و چن ــام جوان ــی علیه الّس ــت عل آن وق
ــر،  ــر عم ــه در اواخ ــالی ک ــج س ــی پن ــر؛ یعن ــر عم ــه در دوران آخ ــوار و چ ــای دش ــا و آن امتحانه و آن محنته
ــاً  ــن تقریب ــام ای ــرد، در تم ــدا ک ــؤولیت پی ــت و مس ــت را پذیرف ــت و خاف ــام حکوم ــن علیه الّس امیرالمؤمنی
پنجــاه ســال، خصوصیــات بــارزی را بــا خــود حمــل می کــرده اســت. همــه - بخصــوص جوانــان - از ایــن نقطــه 

می تواننــد درس بگیرنــد.

 بصیرت و صبر دو صفت پايدار امیرالمومنین
ــا خــود  شــخصیتهای عظیــم تاریــخ، غالبــاً از دوران جوانــی، بلکــه از دوران نوجوانــی، برخــی از خصوصیــات را ب
ــه  ــوالً ب ــزرگ، معم ــته و ب ــانهای برجس ــتگی انس ــد. برجس ــود آورده ان ــه وج ــود ب ــا در خ ــته اند و ی ــراه داش هم
ــن در  ــم. م ــام می بینی ــن علیه الّس ــا در زندگــی امیرالمؤمنی ــن را م ــّدت مّتکــی اســت و ای ــد م ــاش بلن ــک ت ی
ــه  ــم ک ــرض می کن ــما ع ــه ش ــم و ب ــاهده می کن ــه را مش ــن نکت ــیب، ای ــراز و نش ــی پرف ــن زندگ ــدی ای جمعبن
ــداری  ــر« - بی ــرت« و »صب ــت »بصی ــرگ، دو صف ــگام م ــا هن ــی ت ــل نوجوان ــام از اوای ــن علیه الّس امیرالمؤمنی
ــد  ــری و ب ــراف فک ــی و انح ــج فهم ــت و ک ــار غفل ــه دچ ــک لحظ ــت. او ی ــراه داش ــود هم ــا خ ــداری - را ب و پای
ــه دســت پیامبــر  ــور، پرچــم اســام ب تشــخیص دادن واقعیتهــا نشــد. از همــان وقتــی کــه از غــار حــرا و کــوه ن
« بــر زبــان آن بزرگــوار جــاری شــد و حرکــت نبــوت و رســالت آغــاز گردید،  برافراشــته شــد و کلمــه »الالــه االاللَّ
ــتاد  ــم ایس ــخیص ه ــن تش ــای ای ــخیص داد؛ پ ــام تش ــب علیه الّس ــن ابی طال ــان را علی ب ــت درخش ــن واقعی ای
و بــا مشــکات آن هــم ســاخت؛ اگــر تــاش الزم داشــت، آن تــاش را هــم انجــام داد؛ اگــر مبــارزه الزم داشــت، 
ــرد  ــدان ب ــه می ــق اخــاص گذاشــت و ب ــارزه را کــرد؛ اگــر جانفشــانی می خواســت، جــان خــود را در طب آن مب
ــداری  ــرت و بی ــام داد. بصی ــت، آن را انج ــورداری می خواس ــت داری و کش ــت حکوم ــی و فعالی ــر کار سیاس و اگ
ــتقامت  ــتقیم، اس ــتوار و صراطمس ــن راه اس ــرد و در ای ــداری ک ــر و پای ــد. دوم، صب ــدا نش ــه از او ج ــک لحظ او، ی
ورزیــد. ایــن اســتقامت ورزیــدن، خســته نشــدن، مغلــوب خواســته ها و هواهــای نفــس انســانی - کــه انســان را 

ــه مهمــی اســت. ــد - نشــدن، نکت ــرا می خوان ــردن کار ف ــا ک ــی و ره ــه تنبل ب
ــل  ــام قاب ــن علیه الّس ــخصیت امیرالمؤمنی ــت. ش ــد نیس ــل تقلی ــام قاب ــن علیه الّس ــت امیرالمؤمنی آری؛ عصم
مقایســه بــا هیــچ کــس نیســت. هــر کــدام از انســانهای بزرگــی کــه مــا در محیــط و یــا در تاریــخ خودمــان هــم 
مشــاهده کرده ایــم، اگــر بخواهنــد بــا امیرالمؤمنیــن علیه الّســام مقایســه شــوند، مثــل مقایســه ذّره بــا آفتــاب 
ــل  ــد و قاب ــل تقلی ــام قاب ــن علیه الّس ــن دو خصوصیــت در امیرالمؤمنی ــا ای ــل مقایســه نیســتند - ام اســت - قاب
پیــروی اســت. کســی نمی توانــد بگویــد کــه اگــر امیرالمؤمنیــن علیه الّســام صبــر و بصیــرت - یعنــی بیــداری 
و پایــداری - داشــت بــه خاطــر ایــن بــود کــه امیرالمؤمنیــن بــود. همــه در ایــن خصوصیــت بایــد ســعی کننــد 

ــد؛ هــر چــه همــت و استعدادشــان باشــد. ــه امیرالمؤمنیــن علیه الّســام نزدیــک کنن کــه خودشــان را ب
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 تمام مشكات ناشي از بي بصیرتي و عدم صبر
ــن  ــی از ای ــر یک ــر اث ــد، ب ــش می آی ــر پی ــات بش ــا اجتماع ــراد ی ــرای اف ــه ب ــکاتی ک ــام مش ــن! تم ــزان م عزی
ــد،  ــخیص نمی دهن ــا را تش ــوند، واقعیته ــت می ش ــار غفل ــا دچ ــر. ی ــدم صب ــا ع ــرت، ی ــدم بصی ــا ع ــت: ی دو اس
ــه  ــه ب ــت ک ــوند. لذاس ــته می ش ــتادگی خس ــات، از ایس ــدن واقعّی ــود فهمی ــا وج ــا ب ــد، ی ــا را نمی فهمن حقایقه
ــان  ــه ی زورگوی ــر از غلب ــزرگ ملتهاســت؛ پُ ــای ب ــر از محنته ــخ بشــر پُ ــا هــر دو، تاری ــن دو، ی خاطــر یکــی از ای
ــور  ــت مقه ــک مل ــال - ی ــا س ــی صده ــال - گاه ــا س ــت. دهه ــل اس ــس و غاف ــای ضعیف الّنف ــر ملته ــم ب عال
ــه، انســان  ــد؟ بل ــوده اســت. چــرا؟ مگــر اینهــا انســان نبوده ان ــزرگ ب سیاســت یــک جهانخــوار و یــک قــدرت ب
ــر الزم  ــد صب ــرت داشــته اند، در راه آن آگاهــی خــود، فاق ــر بصی ــا اگ ــرت نداشــته اند، ی ــا بصی ــد؛ لیکــن ی بوده ان

ــته اند. ــداری نداش ــا پای ــته اند، ی ــداری نداش ــا بی ــی ی ــد؛ یعن را بوده ان

زورگويي قدرتها در پي حكومت ناباب و بصیرت كم مردم
ــد، محنــت، ذلّــت، بدبختــی، فشــارهای گوناگــون  در طــول ســالهای قبــل از انقــاب، هرچــه شــما عقــب بروی
ــد. در  ــا می بینی ــور م ــه را در کش ــای بیگان ــرف قدرته ــر از ط ــی و تحقی ــلطه و زورگوی ــم و س ــات حاک از طبق
ایــن کشــور، ســالهای متمــادی انگلیســیها، ســالهای متمــادی روســها، ســالهای متمــادی هــر دو، و در نهایــت 
ســالهای متمــادی امریکاییهــا، هرچــه تصمیــم گرفتنــد، نســبت بــه ایــن ملــت انجــام دادنــد. ملــت مــا همیــن 
ــود و همیــن اســتعدادها را داشــت - کــه امــروز بحمــداللَّ در میدانهــای گوناگــون، اســتعدادهای شــما  ــت ب مل
ــای  ــر تربیته ــاب و به خاط ــای ناب ــر حکومته ــه خاط ــا ب ــد - ام ــید می درخش ــتاره و خورش ــل س ــان مث جوان
ــان  ــه، دانای ــزرگان جامع ــه، ب ــان جامع ــان، آگاه ــه ای از زم ــی در بره ــود. وقت ــم ب ــرش ک ــرت و صب ــط، بصی غل
جامعــه و کســی مثــل امــام بزرگــوار پیــدا شــدند، در مــردم بصیــرت دمیدنــد، مــردم را بــه صبــر وادار کردنــد، 
»و تواصــوا بالحــق و تواصوبالصبــر«1 را در جامعــه رایــج کردنــد، ایــن دریــای خروشــان به وجــود آمــد و 
توانســت آن تاریــخ ســرتاپا ذلّــت و محنــت را قطــع کنــد و تســلّط بیگانــگان را بــر ایــن کشــور از میــان بــردارد.

جمهوري اسامي، طراح و زمینه ساز بیداري جهاني 
ــه  ــد ک ــته باش ــود داش ــت وج ــک مل ــر ی ــد، اگ ــگاه می کنی ــان ن ــی جه ــق سیاس ــی در اف ــروز وقت ــما ام ش
ــن  ــا ای ــا و کشــورها ب ــدادی ملته ــر تع ــران اســت. اگ ــت ای ــت، مل ــر آن نیســت، آن مل ــچ ســلطه خارجــی ب هی
ــه  ــون ب ــرا؟ چ ــت. چ ــران اس ــت ای ــران و مل ــورها، ای ــاز در رأس آن کش ــند، ب ــته باش ــود داش ــت وج خصوصی
ــران  ــیله رهب ــه وس ــت، ب ــن مل ــؤوالن ای ــیله مس ــه وس ــت، ب ــن مل ــان ای ــیله جوان ــه وس ــردم، ب ــن م ــیله ای وس
ــت  ــن دو خصوصی ــد. ای ــه ش ــام آموخت ــن علیه الّس ــر از امیرالمؤمنی ــرت و صب ــت، بصی ــن مل ــران ای و هدایتگ
ــر،  ــو و مداخله گ ــی زور گ ــای سیاس ــه در رأس قدرته ــانی ک ــا کس ــم در دنی ــروز ه ــت! ام ــّم اس ــدر مه ــن ق ای
ــم  ــبکه های عظی ــی و ش ــرطان گونه تبلیغات ــتگاههای س ــا در رأس دس ــادی، ی ــای اقتص ــا در رأس کمپانیه ی
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ــد و  ــم می رانن ــا حک ــر ملته ــت ب ــن دو خصوصی ــی از ای ــق یک ــد، از طری ــرار گرفته ان ــات ق ــودجوی تبلیغ س
ــد  ــا بگیرن ــا را از آنه ــرت آنه ــد و بصی ــت نگه دارن ــا را در غفل ــد ملته ــعی می کنن ــا س ــد. ی ــی می کنن زورگوی
ــاص  ــأله خ ــک مس ــه ی ــورد ک ــک م ــد، در ی ــلب کنن ــرت را س ــا بصی ــی از آنه ــور کلّ ــه ط ــد ب ــم نتوانن ــر ه - اگ
ــد  ــلب نماین ــه س ــانها را در آن جامع ــرت انس ــا و بصی ــداری ملته ــد بی ــعی می کنن ــت، س ــّم اس ــان مه برایش
ــار  ــت دچ ــک راه درس ــان، در ی ــه انس ــک مجموع ــت و ی ــک مل ــی ی ــد. گاه ــری کنن ــار بی صب ــا را دچ ــا آنه - ی
ــروز  ــرد. ام ــن ک ــا تلقی ــه ملته ــی اســت؛ می شــود ب ــر تلقین ــک ام ــم ی ــری ه ــن بی صب ــری می شــوند. ای بی صب
ــا  ــن چیزه ــن همی ــرای تلقی ــود، ب ــرج می ش ــا دالر خ ــی، میلیارده ــبکه های تبلیغات ــه در ش ــد ک ــما بدانی ش
ــِت  ــد. علّ ــد و دور کنن ــل دور بیندازن ــح و کام ــر صحی ــا از صب ــا از تشــخیص درســت، ی ــا را ی ــه آنه ــا، ک در ملته
ــا  ــامی و ب ــاب اس ــا انق ــکا ب ــده امری ــاالت مّتح ــم ای ــتکباری، رژی ــای اس ــتکبار و در رأس قدرته ــه اس ــن ک ای
جمهــوری اســامی مخالــف اســت، ایــن اســت کــه جمهــوری اســامی و انقــاب اســامی، یــک بیــداری جهانی 
را طّراحــی و زمینه ســازی کــرد. شــاید شــما شــنیده باشــید کــه تحلیلگــران بخشــهای سیاســی امــروز کشــور 
امریــکا، در ســمینارهای تخّصصــی و در جلســات ویــژه، ایــن کلمــه را بــر زبــان آورده انــد کــه امــروز بزرگتریــن 
مشــکل بــرای مــا »انقــاب اســامی« اســت. چــرا بزرگتریــن مشــکل اســت؟ حّداکثــر ایــن اســت کــه ملتــی راه 
خــودش را از راه ایــن دولــت زورگــو جــدا کــرده اســت؛ امــا مشــکل بودنــش بــه خاطــر چیســت؟ مشــکل بــودن 
ــود  ــه وج ــا ب ــه ای در دنی ــی نقط ــد. وقت ــتفاده می کن ــا اس ــت ملته ــتکبار از غفل ــه اس ــت ک ــن اس ــر ای ــه خاط ب
ــه  ــی شــدند، یــک تجرب ــه راهــی رهنمای آمــد کــه بیــداری را در جهــان پراکنــده کــرد، ملتهــا بیــدار شــدند، ب
ــد، آن مرکــز می شــود دشــمن آن سیاســتهایی کــه می خواهنــد ملتهــا در خــواب و در  ــه دســت آوردن ــی ب عمل
غفلــت بماننــد. بلــه؛ حقیقــت همیــن اســت. ملــت ایــران و انقــاب اســامی و نظــام جمهــوری اســامی موجــب 
شــدند کــه ملتهــای دیگــر بیــدار شــوند. در آن زمانــی کــه ایــن انقــاب عظیــم پیــش نیامــده بــود و ایــن ملــت 
ــاد  ــروز فری ــه ام ــی از کشــورهایی ک ــود، خیل ــه نشــده ب ــوان وارد صحن ــا نشــاط و پرت ــا و آزاد و ب ــور ره ــن ط ای
ــکا در کشورشــان  ــد و از دخالتهــای امری ــد کرده ان ــکا بلن ــا امری ــاد دشــمنی ب ــد، فری ــد کرده ان اســامخواهی بلن
بیــزار شــده اند، ایــن طــور نبودنــد؛ سرهایشــان را پاییــن انداختــه بودنــد و زندگــی می کردنــد! اگــر یــک وقــت 
ــا  ــد: آق ــی زد، می گفتن ــی م ــه حرف ــک کلم ــا ی ــه آنه ــدا می شــد و ب ــا پی ــان آنه ــی در می ــنفکر و عالم ــم روش ه
ــد  ــد؟ می گفتن ــکا کســی خــودش را نجــات ده ــر ســلطه امری ــر می شــود از زی ــدارد؛ مگ ــده ای ن نمی شــود، فای
ــا زدود؛  ــد ملته ــی و دی ــق زندگ ــأس را از اف ــر ی ــن اب ــران ای ــامی ای ــاب اس ــد. انق ــوس بودن ــود؛ مأی نمی ش
بســیاری از ملتهــا بیــدار و امیــدوار شــدند و جوانــان بــه ســمت اســام گرایــش پیــدا کردنــد. وقتــی ملتهــا بــه 
اســام رو بیاورنــد، چــه ضــرری بــرای اســتکبار دارد؟ معلــوم اســت؛ اســام بــا ســلطه یــک قــدرت اســتکباری بر 

ــور اســت. ــن ط ــران ای ــه در ای ــن ک ــا ای ــذارد؛ کم ــف اســت. اســام نمی گ ــلمان مخال ــت مس مل
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بزرگترين خصوصیت امیرالمومنین
سه عنصر شخصیتي امام علي)علیه السام(

اقتدار و مظلومیت علوي
ثاراهلل بودن امیرالمومنین

امیرالمومنین، چهره درخشنده تاريخ
پیروزى امیرالمومنین با همه مظلومیت ها 

قاسطین، اسام پذيران مصلحتى
ناكثین، خودي هاي منفعت طلب و اهل دنیا

مارقین، دين گريزان ظاهربین
خوارج عنصر شورش طلب و بحرانى

تفاوت دوران حكومت نبوي با حكومت علوي
اصحاب امیرالمومنین، اصحاب بصیرت و صبر

نفرين امیرالمومنین

اقتدار، مظلومیت و پیروزى
 سه عنصر بارز زندگى و شهادت موالى متقیان
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اقتدار، مظلومیت و پیروزى سه عنصر بارز زندگى و شهادت موالى متقیان*

بزرگترين خصوصیت امیرالمومنین
امـروز، روز بیسـتم مـاه مبـارك رمضـان، فیمابیـن شـب و روز نوزدهـم و شـب و روز بیسـت ویکم اسـت کـه هـم 
شـبها و روزهای قدر اسـت و هـم متضّمـن یکـی از تلختریـن خاطره هـای تاریخ اسـام، یعنـی ضربت خـوردن و 
شـهادت موالی مّتقیان اسـت. در این روز سـخن از کسـی مطرح می شـود کـه بزرگتریـن خصوصیت او تقواسـت. 
نهج الباغـه او کتـاب تقواسـت و زندگـی او راه و رسـم تقواسـت. من امـروز در خطبـه اّول، قـدری دربـاره موالی 

مّتقیـان صحبـت می کنـم.

سه عنصر شخصیتي امام علي)علیه السام(
آنچـه کـه امـروز در مـورد ایـن بزرگـوار عـرض می کنیـم، ایـن اسـت کـه در شـخصیت و زندگـی و شـهادت این 
بزرگـوار، سـه عنصـر - که ظاهـراً بـا یکدیگـر چنـدان هـم سـازگاری ندارنـد - جمع شـده اسـت. این سـه عنصر 

عبـارت اسـت از: اقتـدار، مظلومیـت و پیـروزی.

 اقتدار و مظلومیت علوي
»اقتـدار« آن حضـرت، عبـارت اسـت از قـدرت او در اراده پوالدینـش، در عـزم راسـخش، در اداره مشـکلترین 
عرصه های نظامـی، در هدایـت ذهنهـا و فکرهـا به سـوی عالیتریـن مفاهیم اسـامی و انسـانی، تربیت انسـانهای 
بـزرگ - از قبیـل مالـک اشـتر و عّمـار و ابن عّبـاس و محّمدبن ابی بکـر و دیگـران - و ایجـاد یـک جریـان در 

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه)خطبه اول(  1377/10/18
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تاریـخ بشـری. مظهـر اقتـدار آن بزرگـوار، اقتدار منطـق، اقتـدار فکر و سیاسـت، اقتـدار حکومـت و اقتـدار بازوی 
شـجاع بود. هیـچ ضعفـی از هیـچ طـرف، در شـخصیت امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام نیسـت. در عین حـال یکی از 
مظلومتریـن چهره های تاریخ اسـت و مظلومیـت در همه بخشـهای زندگیـش وجـود داشـت. در دوران نوجوانی، 
مظلوم واقـع شـد. در دوران جوانی - بعـد از پیامبـر - مظلـوم واقع شـد. در دوران کهولـت و خافت، مظلـوم واقع 
شـد. بعد از شـهادت هم، تا سـالهای متمـادی بر سـر منبرهـا از او بدگویـی کردنـد و بـه او نسـبتهای دروغ دادند. 

شـهادت او هـم مظلومانه اسـت.

ثاراهلل بودن امیرالمومنین
« تعبیر شـده اسـت. در فارسـی، ما یـک معادل   در همـه آثار اسـامی، مـا دو نفـر را داریـم کـه از آنها بـه »ثـاراللَّ
درسـت و کامـل بـرای اصطـاح عربـی »ثـار« نداریـم. وقتـی کسـی از خانـواده ای از روی ظلم بـه قتل می رسـد، 
خانـواده مقتـول صاحـب ایـن خـون اسـت. ایـن را »ثـار« می گوینـد و آن خانـواده حـق دارد خونخواهـی کنـد. 
این کـه می گویند خـون خـدا، تعبیر خیلـی نارسـا و ناقصـی از »ثار« اسـت و درسـت مـراد را نمی فهمانـد. »ثار«، 
یعنی حـّق خونخواهـی. اگر کسـی »ثار« یـک خانواده اسـت، یعنی ایـن خانـواده حـق دارد دربـاره او خونخواهی 
کند. در تاریخ اسـام از دو نفر اسـم آورده شـده اسـت کـه صاحب خـون اینها و کسـی که حـقِ  خونخواهـی اینها 
را دارد، خداسـت. ایـن دو نفر یکی امام حسـین اسـت و یکـی هـم پـدرش امیرالمؤمنین؛ »یا ثـاراللَّ وابـن ثاره«1. 

پـدرش امیرالمؤمنیـن هـم حـّق خونخواهـی اش متعلّق به خداسـت.

امیرالمومنین، چهره درخشنده تاريخ
اما عنصر سـوم کـه »پیـروزی« آن بزرگـوار باشـد. پیـروزی همین اسـت کـه اّوالً در زمان حیـات خود او، بـر تمام 
تجربه هـای دشـواری که بـر او تحمیـل کردنـد، پیروز شـد؛ یعنـی جبهه هـای شـکننده دشـمن - که بعداً شـرح 
خواهـم داد - باالخره نتوانسـتند علـی را به زانـو درآورند؛ همـه آنها از علی شکسـت خوردنـد. بعد از شـهادت هم 
روز بـه روز حقیقت درخشـان او آشـکارتر شـد؛ یعنی حّتـی از زمـان حیاتش به مراتب بیشـتر بـود. امروز شـما به 
دنیـا نگاه کنیـد - نه دنیـای اسـام؛ در همه دنیـا - ببینیـد چقدر ستایشـگرانی هسـتند کـه حّتی اسـام را قبول 
ندارنـد، امـا علی بن ابی طالـب را به عنـوان یـک چهـره درخشـان تاریخ قبـول دارنـد! این همان روشـن شـدن آن 
جوهر تابناك اسـت و خـدای متعـال در مقابـل آن مظلومیت بـه آن حضـرت پـاداش می دهـد. آن مظلومیت، آن 
فشـار اختنـاق، آن گل اندود کـردن چشـمه خورشـید بـا آن تهمتهای عجیـب، آن صبـری کـه او در مقابـل اینها 
کـرد، باالخره پیـش خدای متعـال پـاداش دارد؛ پاداشـش هم این کـه در طول تاریخ بشـر، شـما هیچ چهـره ای را 
به ایـن درخشـندگی و مـورد اتّفـاق ُکل پیـدا نمی کنید. شـاید تا امـروز هم در بیـن کتابهایـی که ما می شناسـیم 
کـه دربـاره امیرالمؤمنیـن نوشـته شـده اسـت، عاشـقانه ترینش را غیرمسـلمانان نوشـته اند! االن یـادم اسـت که 
سـه نویسـنده مسـیحی، درباره امیرالمؤمنین، کتابهـای ستایشـگرانه واقعاً عاشـقانه ای نوشـته اند. ایـن ارادت، از 

1. کامل الزیارات، ص 199
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همان روز اّول هم شـروع شـد؛ یعنـی از بعد از شـهادت که همـه علیه آن بزرگـوار می گفتنـد و تبلیـغ می کردند - 
آن قدرتمندان مربوط به دسـتگاه شـام و تبعـه آنها و آنهایـی که دل پرخونـی از شمشـیر و از عـدل امیرالمؤمنین 

داشـتند - ایـن قضیـه از همان وقـت معلوم شـد. مـن در ایـن جا یـک نمونه عـرض کنم:

پیروزى امیرالمومنین با همه مظلومیت ها 
پسـر عبداللَّ بن عروةبن زبیـر، پیـش پـدرش - کـه عبداللَّ بن عروةبن زبیـر باشـد - از امیرالمؤمنیـن بدگویـی کرد. 
خانـواده زبیـر - جـز یکـی از آنهـا؛ یعنـی مصعب بن زبیـر - کًاّ بـا امیرالمؤمنیـن بـد بودنـد. مصعب بن زبیـر، مرد 
شـجاع و کریـم و همـان کسـی بـود کـه در قضایـای کوفـه و مختـار و بعـد هـم عبدالملـک درگیـر بود و شـوهر 
حضرت سـکینه هم بـود؛ یعنـی اّولیـن دامـاد امـام حسـین. غیـر از او، بقیـه خانـواده زبیـر، همین طور پشـت در 
پشـت، بـا امیرالمؤمنین بـد بودند. انسـان وقتی کـه تاریـخ را می خوانـد، ایـن را می یابد. پـس از آن بدگویـی؛ پدر 
در مقابـل او جملـه ای گفت که خیلـی هم طرفدارانه نیسـت، امـا نکته مهمـی در آن هسـت و من آن را یادداشـت 
کـرده ام. عبداللَّ به پسـرش گفـت: »واللَّ یابنی الّناس شـیئا قـطّ ااّل هدمـه الّدین و البنی الّدین شـیئا فاسـتطاعت 
الّدنیا هدمـه«؛ هـر بنایی کـه دیـن آن را به وجـود آورد و پـی و بنیـان آن برروی دین گذاشـته شـد، اهـل دنیا هر 
کاری کردنـد، نتوانسـتند آن را از بیـن ببرنـد؛ یعنـی بی خود زحمت نکشـند بـرای این کـه نـام امیرالمؤمنین را - 
که پـِی کار او بردیـن و بر ایمـان اسـت - منهدم کننـد. بعد گفـت: »الم تـر الی علـی کیف تظهـر بنو مـروان عیبه 
و ذّمـه فکانّمایأخـذون بناصیتة رفعـا الی الّسـماء«؛ ببیـن بنی مـروان چطور هرچـه می تواننـد، در هر مناسـبت و 
منبـری، نسـبت بـه علی بن ابی طالب عیبجویـی و عیبگویـی می کننـد! اما همیـن عیبجوییهـا و بدگوییهـای آنها، 
مثـل آن اسـت کـه ایـن چهـره درخشـان را هرچـه برتـر می برنـد و منّورتـر می کننـد؛ یعنـی در ذهنهـای مردم، 
بدگوییهـای آنها تأثیـر عکـس می بخشـد. نقطـه مقابـل، بنی امّیه انـد؛ »و تـری مایندبون بـه موتاهم مـن المدیح 
فـو اللَّ لکأنّما یکشـفون بـه عـن الجیـف«2؛ بنی امّیـه از گذشـتگان خودشـان تمجیدهـا و تعریفها می کننـد، ولی 
هرچه بیشـتر تعریـف می کننـد، نفرت مـردم از آنها بیشـتر می شـود. ایـن حرف شـاید در حدود مثًا سـی سـال 
بعـد از شـهادت امیرالمؤمنین گفته شـده اسـت. یعنـی امیرالمؤمنین با همـه آن مظلومیـت، هم در زمـان حیات 

خـود و هـم در تاریـخ و در خاطره بشـریت پیروز شـد.

قاسطین، اسام پذيران مصلحتى
 ماجـرای اقتـداِر همـراه بـا مظلومیـت امیرالمؤمنین کـه منتهی به ایـن شـد، این طور خاصـه می شـود: در زمان 
این حکومـت - حکومت کمتـر از پنج سـال امیرالمؤمنین - سـه جریـان در مقابـل آن حضرت صف آرایـی کردند: 
قاسـطین و ناکثیـن و مارقیـن. ایـن روایـت را، هـم شـیعه و هـم سـّنی از امیرالمؤمنیـن نقـل کردنـد کـه فرمود: 
»امـرت ان اقاتـل الّناکثیـن و القاسـطین و المارقیـن«3. ایـن اسـم را خـوِد آن بزرگوار گذاشـته اسـت. قاسـطین، 
یعنی سـتمگران. ماده »قسـط« وقتی کـه به صورت مجّرد اسـتعمال می شـود - َقَسـط یقِسـط، یعنی جـار یجور، 
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2. نثرالدر، ج 3، ص 186
3. دعائم االسام، ج 1، ص 388
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َظلَـم یظلِـم - به معنـای ظلم کـردن اسـت. وقتی بـا ثاثی مزیـد و در بـاب افعال آورده می شـود - اقسـط یقسـط 
- یعنی عـدل و انصـاف. بنابراین، اگر »قسـط« در بـاب افعال بـکار رود، به معنـای عدل اسـت؛ اما وقتی که َقَسـط 
یقِسـط گفته شـود، ضـّد آن اسـت، یعنی ظلـم و جـور. قاسـطین از این مـاده اسـت. قاسـطین، یعنی سـتمگران. 
امیرالمؤمنیـن اسـم اینهـا را سـتمگر گذاشـت. اینها چـه کسـانی بودنـد؟ اینهـا مجموعـه ای از کسـانی بودند که 
اسـام را به صـورت ظاهـری و مصلحتـی قبـول کـرده بودنـد و حکومـت علـوی را از اسـاس قبـول نداشـتند. هر 
کاری هـم امیرالمؤمنیـن با اینهـا می کـرد، فایده نداشـت. البتـه ایـن حکومت، گـرد محـور بنی امّیـه و معاویةبن 
ابی سـفیان - که حاکم و اسـتاندار شـام بـود - گرد آمـده بودنـد؛ بارزترین شخصیتشـان هم خـوِد جنـاب معاویه، 
بعـد هـم مـروان حکـم و ولیدبن عقبـه اسـت. اینهـا یـک جبهه انـد و حاضـر نبودنـد کـه بـا علـی کنـار بیاینـد و 
بـا امیرالمؤمنیـن بسـازند. درسـت اسـت کـه مغیرةبـن شـعبه و عبـداللَّ بـن عّبـاس و دیگـران در اّوِل حکومـت 
امیرالمؤمنیـن گفتنـد: »یـا امیرالمؤمنیـن! اینهـا را چنـد صباحـی نگهـدار« اما حضـرت قبـول نکـرد. آنها حمل 
کردنـد بر این کـه حضرت بی سیاسـتی کـرد؛ لیکن نـه، آنها خودشـان غافـل بودنـد؛ قضایـای بعدی این را نشـان 
داد. امیرالمؤمنیـن هـر کار هـم که می کـرد، معاویه بـا او نمی سـاخت. این تفّکـر، تفّکـری نبود کـه حکومتی مثل 

حکومـت علـوی را قبول کنـد؛ هرچنـد قبلیهـا، بعضیهـا را تحّمـل کردند.
 از وقتی کـه معاویـه مسـلمان شـده بـود تـا آن روزی کـه می خواسـت بـا امیرالمؤمنیـن بجنگـد، کمتـر از سـی 
سـال گذشـته بود. او و اطرافیانش سـالها در شـام حکومـت کرده بودنـد، نفوذی پیـدا کـرده بودند، پایگاهـی پیدا 
کرده بودنـد؛ دیگـر آن روزهـای اّول نبود کـه تا یـک کلمه بگوینـد، به آنهـا بگویند که شـما تـازه مسـلمانید، چه 
می گوییـد؛ جایی بـاز کـرده بودنـد. بنابرایـن، اینهـا جریانی بودنـد که اساسـاً حکومـت علـوی را قبول نداشـتند 
و می خواسـتند حکومـت طـور دیگری باشـد و دسـت خودشـان باشـد؛ که بعـد هم ایـن را نشـان دادنـد و دنیای 
اسـام تجربـه حکومت اینهـا را چشـید. یعنی همـان معاویـه ای که در زمـان رقابـت بـا امیرالمؤمنیـن، آن طور به 
بعضـی از اصحـاب روی خوش نشـان مـی داد و محّبـت می کـرد، بعـداً در حکومتـش، برخوردهای خشـن از خود 
نشـان داد، تا به زمـان یزیـد و حادثه کربا رسـید؛ بعـد هم به زمـان مـروان و عبدالملـک و حّجاج بن یوسـف ثقفی 
و یوسـف بن عمرثقفی رسـید، کـه یکـی از میوه هـای آن حکومت اسـت. یعنی ایـن حکومتهایـی که تاریـخ از ذکر 
جرائمشـان به خـود می لـرزد - مثل حکومـت حّجـاج - همـان حکومتهایی هسـتند که معاویـه بنیانگـذاری کرد 
و بـر سـر چنیـن چیـزی بـا امیرالمؤمنیـن جنگیـد. از اّول معلـوم بـود کـه آنهـا چـه چیـزی را دنبـال می کنند و 
می خواهنـد؛ یعنی یـک حکومت دنیایـی محض، بـا محـور قـراردادن خودپرسـتیها و خودیهـا؛ همـان چیزهایی 
که در حکومـت بنی امّیـه همه مشـاهده کردنـد. البتـه بنـده در این جـا هیچ بحـث عقیدتـی و کامی نـدارم. این 
چیزهایـی که عـرض می کنم، متـن تاریخ اسـت. تاریخ شـیعه هـم نیسـت؛ اینها تاریـخ »ابن اثیـر« و تاریـخ »ابن 
قتیبـه« و امثال اینهاسـت که من متنهایـش را دارم و یادداشـت شـده و محفوظ هم هسـت. اینها حرفهایی اسـت 

که جـزو مسـلّمات اسـت؛بحث اختافات فکری شـیعه و سـّنی نیسـت.
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ناكثین، خودي هاي منفعت طلب و اهل دنیا
جبهه دومی کـه بـا امیرالمؤمنیـن جنگید. جبهـه ی ناکثیـن بـود. ناکثین، یعنـی شـکنندگان و در این جـا یعنی 
شـکنندگان بیعت. اینهـا اّول بـا امیرالمؤمنیـن بیعت کردنـد، ولی بعـد بیعـت را شکسـتند. اینها مسـلمان بودند 
و برخـاف گـروه اّول، خـودی بودنـد؛ منتهـا خودیهایـی کـه حکومـت علی بن ابی طالـب را تـا آن جایـی قبـول 
داشـتند کـه بـرای آنهـا سـهم قابـل قبولـی در آن حکومت وجـود داشـته باشـد؛ بـا آنها مشـورت شـود، بـه آنها 
مسـؤولیت داده شـود، بـه آنها حکومـت داده شـود، بـه اموالی کـه در اختیارشـان هسـت - ثروتهـای بـاد آورده - 
تعّرضی نشـود؛ نگویند از کجـا آورده اید! در سـال گذشـته در همیـن ایام، مـن در یکـی از خطبه های نمـاز جمعه 
متنـی را خوانـدم و عرض کـردم که وقتـی بعضـی از اینهـا از دنیا رفتنـد چقدر ثـروت باقی گذاشـتند! ایـن گروه، 
امیرالمؤمنیـن را قبـول می کردنـد - نـه این کـه قبـول نکننـد - منتها شـرطش این بـود که بـا این چیزهـا کاری 
نداشـته باشـد و نگوید که چـرا این امـوال را آوردی، چـرا گرفتی،چـرا می خـوری، چرا می بـری؛ این حرفهـا دیگر 
در کار نباشـد! لـذا اّول هـم آمدند و اکثرشـان بیعـت کردنـد. البتـه بعضی هم بیعـت نکردنـد. جناب سـعدبن ابی 
وّقـاص از همـان اّول هـم بیعـت نکرد،بعضیهای دیگـر از همـان اّول بیعـت نکردنـد؛ لیکـن جناب طلحـه، جناب 
زبیر، بـزرگان اصحـاب و دیگران و دیگـران بـا امیرالمؤمنین بیعـت نمودند و تسـلیم شـدند و قبول کردنـد؛ منتها 
سـه، چهار ماه کـه گذشـت، دیدنـد نه، بـا ایـن حکومت نمی شـود سـاخت؛ زیـرا ایـن حکومـت، حکومتی اسـت 
کـه دوسـت و آشـنا نمی شناسـد؛ برای خـود حّقـی قائـل نیسـت؛ بـرای خانـواده خـود حّقی قائـل نیسـت؛ برای 
کسـانی که سـبقت در اسـام دارنـد، حّقـی قائـل نیسـت - هرچنـد خـودش بـه اسـام از همـه سـابقتر اسـت - 
ماحظـه ای در اجـرای احـکام الهی نـدارد. اینهـا را کـه دیدنـد، دیدند نـه، با این آدم نمی شـود سـاخت؛ لـذا جدا 
شـدند و رفتنـد و جنگ جمل بـه راه افتـاد کـه واقعـاً فتنـه ای بـود. امّ المؤمنین عایشـه را هم بـا خودشـان همراه 
کردنـد. چقـدر در این جنـگ کشـته شـدند. البتـه امیرالمؤمنین پیروز شـد و قضایـا را صاف کـرد. این هـم جبهه 

دّوم بـود کـه مّدتـی آن بزرگـوار را مشـغول کردند.

 مارقین، دين گريزان ظاهربین
جبهـه سـوم، جبهـه مارقیـن بـود. مـارق، یعنـی گریـزان. در تسـمیه اینهـا بـه مـارق، این گونـه گفته انـد کـه 
اینهـا آن چنـان از دین گریـزان بودنـد کـه یـک تیـر از کمـان گریـزان می شـود! وقتی شـما تیـر را در چلّـه کمان 
می گذاریـد و پرتـاب می کنیـد، چطور آن تیـر می گریـزد، عبور می کنـد و دور می شـود! اینهـا همین گونـه از دین 
دور شـدند. البتـه اینها متمّسـک بـه ظواهـر دین هـم بودند و اسـم دیـن را هـم می آوردنـد. اینهـا همـان خوارج 
بودنـد؛ گروهی که مبنـای کار خود را بـر فهمها و درکهـای انحرافی - کـه چیز خطرناکی اسـت - قـرار داده بودند. 
دیـن را از علی بن ابی طالـب کـه مفّسـر قـرآن و عالـم بـه علـم کتـاب بـود یـاد نمی گرفتنـد؛ اما گـروه شدنشـان، 
متشـّکل شدنشـان و به اصطاح امـروز، گروهک تشـکیل دادنشـان سیاسـت الزم داشـت. ایـن سیاسـت از جای 
دیگری هدایـت می شـد. نکته مهم این جاسـت کـه ایـن گروهکی کـه اعضای آن تـا کلمـه ای می گفتـی، یک آیه 
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قرآن برایـت می خواندند؛ در وسـط نمـاز جماعـت امیرالمؤمنیـن می آمدنـد و آیـه ای را می خواندند کـه تعریضی 
به امیرالمؤمنین داشـته باشـد؛ پـای منبـر امیرالمؤمنین بلند می شـدند آیـه ای می خواندنـد که تعریضی داشـته 
« بـود؛ یعنی مـا حکومـت شـما را قبـول نداریم، مـا اهـل حکومت اللَّ هسـتیم؛  باشـد؛ شعارشـان »الحکـم اال للَّ
ایـن آدمهایی کـه ظواهر کارشـان این گونه بـود، سـازماندهی و تشـّکل سیاسی شـان، با هدایـت و رایزنـی بزرگان 
دسـتگاه قاسـطین و بزرگان شـام - یعنـی عمروعـاص و معاویـه - انجـام می گرفـت! اینها با آنهـا ارتباط داشـتند. 
اشـعث بن قیـس، آن گونه کـه قرائن زیـادی بـر آن داللـت می کند، فـرد ناخالصی بـود. یک عـّده مردمـان بیچاره 
ضعیـف از لحاظ فکـری هم دنبـال اینهـا راه افتادنـد و حرکـت کردنـد. بنابراین، گـروه سـومی کـه امیرالمؤمنین 
با آنهـا مواجه شـد و البته بـر آنها هم پیـروز گردیـد، مارقیـن بودنـد. در جنگ نهـروان ضربـه قاطعی بـه اینها زد؛ 

منتهـا اینهـا در جامعـه بودند، کـه باالخره هـم حضورشـان بـه شـهادت آن بزرگوار منتهی شـد.

خوارج عنصر شورش طلب و بحرانى
 من در سـال گذشـته عرض کـردم کـه در شـناخت خـوارج اشـتباه نشـود. بعضی خـوارج را به خشـِک مقّدسـها 
تشـبیه می کنند؛ نه. بحث سـِر »خشـِک مقـّدس« و »مقّدس مـآب« نیسـت. مقدس مآب کـه در کناری نشسـته 
اسـت و برای خـودش نماز و دعـا می خوانـد. این کـه معنای خوارج نیسـت. خـوارج آن عنصری اسـت که شـورش 
طلبـی می کنـد؛ بحـران ایجـاد می کنـد، وارد میـدان می شـود، بحـث جنـگ بـا علـی دارد و بـا علـی می جنگـد؛ 
منتهـا مبنـای کار غلط اسـت؛ جنـگ غلط اسـت؛ ابـزار غلط اسـت؛ هـدف باطـل اسـت. این سـه گـروه بودند که 

امیرالمؤمنیـن بـا اینها مواجـه بود.

 تفاوت دوران حكومت نبوي با حكومت علوي
تفـاوت عمـده امیرالمؤمنیـن در دوران حکومت خود بـا پیامبـر اکـرم در دوران حکومـت و حیـات مبارکش، این 
بود که در زمـان پیامبـر، صفوِف مشـّخص وجود داشـت: صـف ایمان و کفـر. منافقیـن می ماندنـد که دائمـاً آیات 
قـرآن، افـراد را از منافقیـن کـه در داخـل جامعـه بودند بـر حذر می داشـت؛ انگشـت اشـاره را به سـوی آنهـا دراز 
می کـرد؛ مؤمنیـن را در مقابـل آنهـا تقویـت می کـرد؛ روحیـه آنهـا را تضعیـف می کـرد؛ یعنـی در نظام اسـامی 
در زمـان پیامبـر، همه چیز آشـکار بـود. صفـوف مشـّخص در مقابـل هم بودنـد: یک نفـر طرفـدار کفـر و طاغوت 
و جاهلّیـت بود؛ یـک نفـر هـم طرفـدار ایمـان و اسـام و توحیـد و معنویـت. البتـه آن جا هـم همه گونـه مردمی 
بودنـد - آن زمـان هـم همه گونه آدمـی بـود - لیکـن صفـوف مشـّخص بـود. در زمـان امیرالمؤمنین، اشـکال کار 
این بود کـه صفوف، مشـّخص نبـود؛ به خاطـر این که همـان گـروه دوم - یعنـی »ناکثیـن« - چهره هـای موّجهی 
بودنـد. هرکسـی در مقابله با شـخصیتی مثـل جناب زبیـر، یا جنـاب طلحه، دچـار تردید می شـد. این زبیر کسـی 
بود کـه در زمـان پیامبر، جـزو شـخصیتها و برجسـته ها و پسـر عّمـه پیامبـر و نزدیـک بـه آن حضرت بـود. حّتی 
بعـد از دوران پیامبر هـم جزو کسـانی بود کـه بـرای دفـاع از امیرالمؤمنین، به سـقیفه اعتـراض کرد. بلـه؛ »حکم 
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مسـتوری و مسـتی همـه بـر عاقبـت اسـت«! خـدا عاقبـت همه مـان را به خیـر کنـد. گاهـی اوقـات دنیـا طلبی، 
اوضـاع گوناگـون و جلوه هـای دنیـا، آن چنـان اثرهایـی می گـذارد، آن چنـان تغییرهایـی در برخی از شـخصیتها 
به وجـود مـی آورد که انسـان نسـبت به خـواص هـم گاهـی اوقات دچـار اشـکال می شـود؛ چه برسـد بـرای مردم 
عامـی. بنابرایـن، آن روز واقعـاً سـخت بـود. آنهایـی کـه دور و بـِر امیرالمؤمنیـن بودنـد و ایسـتادند و جنگیدنـد، 
خیلـی بصیرت به خـرج دادنـد. بنـده بارهـا از امیرالمؤمنین نقل کـرده ام که فرمـود: »ال یحمـل هذا العلـم اال اهل 
البصـر و الّصبـر«4. در درجـه اّول، بصیـرت الزم اسـت. معلـوم اسـت که بـا وجـود چنیـن درگیریهایی، مشـکات 
امیرالمؤمنیـن چگونـه بـود. یـا آن کجرفتارهایی که بـا تکیه بـر اّدعـای اسـام، بـا امیرالمؤمنیـن می جنگیدند و 
حرفهـای غلط می زدنـد. در صـدر اسـام، افکار غلـط خیلی مطـرح می شـد؛ اما آیه قـرآن نـازل می شـد و صریحاً 
آن افـکار را رد می کـرد؛ چـه در دوران مکـه و چـه در دوران مدینه. شـما ببینید سـوره بقـره که یک سـوره مدنی 
اسـت، وقتـی انسـان نـگاه می کنـد، می بینـد عمدتـاً شـرح چالشـها و درگیریهـای گوناگـون پیامبـر بـا منافقین 
و بـا یهـود اسـت؛ بـه جزئیـات هـم می پـردازد؛ حتـی روشـهایی کـه یهـود مدینـه در آن روز بـرای اذیّـت روانی 
پیامبر بـه کار می بردنـد، آنهـا را هم در قـرآن ذکـر می کنـد؛ »التقولوا راعنـا«5 و از ایـن قبیـل. و باز سـوره مبارکه 
اعـراف - کـه سـوره ای مّکی اسـت - فصـل مشـبعی را ذکـر می کند و بـا خرافـات می جنگـد. این مسـأله حـرام و 
حال کردن گوشـتها و انواع گوشـتها کـه اینها را نسـبت بـه محّرمات واقعـی، محّرمـات دروغیـن و محّرمات پوچ 
تلّقـی می کردنـد: »قل انّمـا حّرم ربـی الفواحـش ما ظهـر منها و مـا بطـن«6. حرام اینهاسـت، نـه آنهایی که شـما 
رفتید »سـائبه« و »بحیره« و فـان و فان را بـرای خودتان حـرام درسـت کردید. قرآن بـا این گونه افـکار صریحاً 
مبـارزه می کرد؛ امـا در زمـان امیرالمؤمنین، همـان مخالفان هـم از قرآن اسـتفاده می کردنـد؛ همانها هـم از آیات 
قرآن بهره می بردنـد. لـذا کار امیرالمؤمنین بـه مراتـب از این جهت دشـوارتر بـود. امیرالمؤمنیـن دوران حکومت 

کوتاه خـود را بـا ایـن سـختیها گذراند.

 اصحاب امیرالمومنین، اصحاب بصیرت و صبر
در مقابـل اینهـا، جبهـه خـوِد علی اسـت؛ یـک جبهـه حقیقتـاً قوی. کسـانی مثـل عّمـار، مثـل مالک اشـتر، مثل 
عبداللَّ بن عّبـاس، مثـل محّمدبن ابی بکـر، مثـل میثـم تّمـار، مثـل ُحجربـن عـدی بودنـد؛ شـخصیتهای مؤمن و 
بصیـر و آگاهـی کـه در هدایت افـکار مردم چقـدر نقـش داشـتند! یکـی از بخشـهای زیبـای دوران امیرالمؤمنین 
- البتـه زیبـا از جهـت تـاش هنرمندانـه این بـزرگان؛ امـا درعین حـال تلـخ از جهـت رنجهـا و شـکنجه هایی که 
اینهـا کشـیدند - ایـن منظـره حرکت اینهـا به کوفـه و بصـره اسـت. وقتی کـه طلحه و زبیـر و امثـال اینهـا آمدند 
صف آرایـی کردنـد و بصـره را گرفتند و سـراغ کوفـه رفتنـد، حضرت، امـام حسـن و بعضـی از اصحاب را فرسـتاد. 
مذاکراتـی کـه آنها بـا مـردم کردنـد، حرفهایـی کـه آنهـا در مسـجد گفتنـد، محاّجه هایـی که آنهـا کردنـد، یکی 
از آن بخشـهای پرهیجـان و زیبـا و پرمغـز تاریـخ صـدر اسـام اسـت. لـذا شـما می بینیـد کـه عمـده تهاجمهای 
دشـمنان امیرالمؤمنیـن هـم متوّجه همینهـا بود. علیـه مالـک اشـتر، بیشـترین توطئه ها بـود؛ علیه عّمار یاسـر، 
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 4. بحاراالنوار، ج 34، ص 249
 5. بقره: 104
 6. اعراف: 33
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بیشـترین توطئه هـا بـود؛ علیـه محّمدبن ابی بکـر، توطئـه بـود. علیـه همـه آن کسـانی کـه از اّول کار در ماجرای 
امیرالمؤمنیـن امتحانـی داده بودنـد و نشـان داده بودنـد کـه چـه ایمانهـای مسـتحکم و اسـتوار و چـه بصیرتـی 
دارنـد، از طـرف دشـمنان، انواع و اقسـاِم سـهام تهمـت پرتـاب می گردیـد و به جـان آنها سـوء قصد می شـد و لذا 
اغلبشـان هم شـهید می شـدند. عّمـار در جنگ شـهید شـد؛ لیکـن محّمدبن ابی بکر بـا حیله شـامیها به شـهادت 
رسـید. مالک اشـتر با حیله شـامیها شـهید شـد. بعضی دیگر هـم ماندنـد، اما بعدهـا به نحو شـدیدی به شـهادت 
رسـیدند. ایـن وضـع زندگـی و حکومـت امیرالمؤمنیـن اسـت. اگـر بخواهیـم جمعبنـدی کنیـم، این گونـه بایـد 
عرض کنیـم کـه دوران این حکومـت، دوران یـک حکومت مقتدرانـه و درعین حـال مظلومانـه و پیروز بـود. یعنی 
هم در زمان خود توانسـت دشـمنان را به زانـو درآورد، هـم بعد از شـهادت مظلومانـه اش، در طول تاریخ توانسـت 
مثل مشـعلی برفـراز تاریخ باشـد. البتـه خون دلهـای امیرالمؤمنیـن در این مـّدت، جـزو پرمحنت ترین حـوادث و 

ماجراهـای تاریخ اسـت.

 نفرين امیرالمومنین
امروز به مناسـبت این که ایـام ضربت خـوردن و شـهادت آن بزرگوار اسـت، مـن حدیثی را یادداشـت کـرده ام که 
نقـل می کنـم: روز بعـد از شـهادِت امیرالمؤمنین، یـا روز بعـد از ضربـت خـوردن آن حضـرت، از قول امام حسـن 
نقل شـده اسـت کـه فرمـود مـن چنـد روز قبـل بـه مناسـبت سـالروز حادثـه بدر بـا پـدرم صحبـت می کـردم و 
امیرالمؤمنیـن به مـن فرمـود: »ملکتنـی عینی«؛ مـن صبح بعـد از عبـادت، لحظـه ای چشـمم گرم شـد و خوابم 
«؛ پیامبـر در مقابـل من مجّسـم شـد؛ یعنی بـه خواب مـن آمـد. »فقلت یا رسـول اللَّ  برد. »فسـنح لـی رسـول اللَّ
! از اّمت تـو، مـن چـه کشـیدم؛ از اعوجاجهـا و از  مـاذا لقیـت مـن امتـک مـن األود و اللـدد«؛ یعنـی یـا رسـول اللَّ
دشمنیهایشـان. پیامبـر در جـواب مـن فرمـود - حـاال بـه تعبیر مـا - علی جـان! نفرینشـان کـن؛ »فقال لـی ادع 
علیهـم«. نفریـن امیرالمؤمنیـن این اسـت: »فقلـت ابدلنـی اللَّ بهم خیـراً منهـم«7؛ یعنی گفتـم پـروردگارا! برای 
مـن کسـانی را برسـان کـه بهتـر از اینهـا باشـند و بـرای اینهـا کسـی را برسـان کـه بدتـر از من باشـد! بـه فاصله 
یـک روز، ایـن دعایـی کـه امیرالمؤمنین در خـواب از خـدای متعـال درخواسـت کـرده بود، مسـتجاب شـد و در 
صبح نوزدهـم، فـرق مبـارك آن بزرگـوار ضربت خـورد و دنیای اسـام بـه عـزای بزرگمرد خـود نشسـت و فریاد 
»تهّدمـت واللَّ ارکان الهـدی«8 - یعنـی پایه هـا و بنیانهـای هدایـت ویـران شـد - دنیـا را گرفـت و علی از دسـت 
مـردم رفـت و بعـد از امیرالمؤمنین دنیـای اسـام آن را کشـید که تاریـخ می دانـد. همیـن کوفه چه سـختیهایی 
کشـید! بر همیـن کوفه بـود که حّجاج مسـلّط شـد. بـر همیـن کوفه بود کـه یوسـف بن عمر ثقفی مسـلّط شـد. بر 
همین کوفه بـود که بـه جـای امیرالمؤمنین، حـّکام اموی یکـی پس از دیگـری می آمدند و مسـلّط می شـدند. آن 

مـردم بودند کـه این فشـارها را بر سـر ایـن کوفـه آوردنـد. الحـول و القـّوة ااّل بـاللَّ العلّـی العظیم.

 7. نهج الباغه، خطبه 69
 8. بحاراالنوار، ج 42، ص 285
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امیرالمومنین چهره جذاب تاريخ
مطلع شدن از ريز خصوصیات امیرالمومنین 

فراهم بودن زمینه پیروي از امیرالمومنین 
حركت به سمت زندگي امیرالمومنین

انتخاب سخت ترين ها توسط امیرالمومنین
پیشتازى امیرالمومنین در فرمايشات پیامبر

بدهكاردانستن امیرالمومنین به ذات مقدس احديت
ساده زيستي امیرالمومنین 

امام سجاد)علیه السام( شبیه ترين مردم به 
امیرالمومنین)علیه السام(

خصلت هاي كهنه ناشدني امیرالمومنین 
خضوع دنیاى بشريت در مقابل امیرالمومنین 
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نیاز بشريت به خصلتهايى كه امیرالمؤمنین)علیه السام( پرچمدارش است*

امروز، هـم روز دوم شـهادت امیرالمؤمنیـن و امام المّتقین علیه الّصاةوالّسـام اسـت کـه برای همه مسـلمین، بلکه 
همـه آزادگان عالـم، روز بسـیار عظیـم و مهّمـی اسـت؛ از طرفـی هـم روز قدس اسـت کـه مسـأله درجـه اّول امروز 
دنیای اسـام اسـت. من در خطبه اّول به شـرح کوتاهی دربـاره امیرمؤمنـان می پـردازم؛ در خطبه دوم هـم راجع به 

مسـأله فلسـطین و وضعیت امـروز مسـلمانان و تکلیف اسـامی و انسـانی مان عرایضـی عرض خواهـم کرد.

 امیرالمومنین چهره جذاب تاريخ
امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام جـزو چهره هـای جّذاب تاریخ اسـت. انسـان شـاید کمتـر شـخصیت تاریخـی را بتواند 
پیدا کنـد که بـه قـدر امیرالمؤمنیـن علی بن ابی طالـب علیه الّسـام در میـان همه آحـاد بشـر - نه فقط ملت اسـام 
- دلباختـه داشـته باشـد. چه بسـیار غیر مسـلمانانی کـه اسـام و حّتـی پیامبر اسـام را قبـول ندارنـد؛ امـا به علی 
علیه الّسـام عشـق می ورزند؛ بـه او احتـرام می کننـد و او را سـتایش می کننـد. مسـلمانان و بخصوص شـیعیان هم 
که نسـبت به آن بزرگـوار، چه تکریـم و تعظیمـی در دل و جـان و ذهن خودشـان قائلنـد! در بین ما شـیعیان و آحاد 
مسـلمین، کسـانی هسـتند که عامل به احکام اسـامی هـم نیسـتند؛ امـا امیرالمؤمنین را بـزرگ می شـمارند. این 
برای چیسـت؟ این بـه خاطر آن اسـت کـه مجموعه خصوصّیـات واالی انسـانی در ایـن بزرگوار بـه قدری زیـاد بوده 
اسـت که هرکس کـه از علی علیه الّسـام چیـزی شـنیده اسـت، در مقابل ایـن خصوصّیـات خاضع اسـت. فقط یک 
دسـته اسـتثناء هسـتند که آنهـا علـی را می شناسـند؛ اما بـا او دشـمنند. آنها کسـانی هسـتند که بـا مبانـی ای که 
این انسـان بزرگ بـرای آن جهـاد کـرده و همه عمـر را صرف کرده اسـت، به شـّدت دشـمنند؛ طبعـاً با سـربازِ اّولش 

*. بیانات در خطبه  های نمازجمعه)خطبه اول( 1378/10/10
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هم دشـمنند. یـا در آن دوره های اّول، کسـانی کـه زخم خـورده از آن شمشـیر بی انعطاف و آن انسـان آشـتی ناپذیر 
با بدی و زشـتی بودنـد، بـا او دشـمن بودنـد، واالّ آدمهـای با انصـاف و انسـانهای فطـری، همه محـّب و مشـتاق این 
شـخصیت عظیمند. البتـه این در صورتی اسـت کـه از او چیـزی شـنیده باشـند؛ آنهایی کـه نشـنیدند و نمی دانند، 

طبعـاً خارجند.

مطلع شدن از ريز خصوصیات امیرالمومنین 
در این جـا یـک نکتـه وجـود دارد و آن ایـن اسـت کـه مـا معمـوالً وقتـی شـخصیتها یـا خصوصّیـات را بـه صـورت 
جمعبنـدی شـده از دور می نگریـم، آنهـا را سـتایش می کنیـم؛ امـا وقتـی نزدیـک می شـویم و پـای عمـل و پـای 
پیـروی بـه میـان می آیـد، دچـار مشـکل می شـویم. عیـب کار آحاد بشـر ایـن اسـت. اگر همـان قـدری کـه مردم 
دنیا بـه عدالـت و بـه انصـاف و بـه شـجاعت امیرالمؤمنیـن، بـه طرفـداری از مظلـوم کـه در او بود، بـه طرفـداری از 
حقیقت کـه در او بـود، به ظلم سـتیزی کـه در او بود، عاقـه و محّبـت دارند، چنانچـه در مقـام عمل، خـود را به این 
خصوصّیـات نزدیـک می کردنـد - ولـو یـک قـدم - دنیـا گلسـتان می شـد؛ اما مـا آدمهـا - یعنـی همین مـا، همین 
امثـال بنـده؛ آدمهایـی کـه این طـور از دور امیرالمؤمنیـن را سـتایش می کنیـم - در جایـی در زندگـی و در قضاوت 
معمولـی خودمـان، به یکـی از همیـن کارهایـی کـه از امیرالمؤمنین سـتایش می کنیـم؛ یا از کسـی کـه می خواهد 
راه امیرالمؤمنیـن را برود، برخـورد کنیم، معلوم نیسـت که دیگر آن قدر سـتایش کنیـم؛ در دل برمی آشـوبیم و با او 
به مقابلـه برمی خیزیـم. اگر خدای نکرده شـقاوت بر ما غلبه داشـته باشـد، بـه روی او شمشـیر هم می کشـیم! عیب 
کار این جاسـت. لـذا جـا دارد که مـا همان قـدری کـه از جمعبنـدی شـده خصـال امیرالمؤمنین سـخن می گوییم، 
از ریـز خصوصّیـات آن بزرگـوار هم مّطلع شـویم. ایـن امیرالمؤمنین کـه عادل بـود، عـدل او چگونه بـود؟ این عدلی 
که ایـن قـدر تعریـف دارد، در مقـام عمـل چگونه بـود؟ در قـدم بعد سـعی کنیـم که در مقـام عمـل، خودمـان را به 
او نزدیـک کنیم. این درسـت اسـت؛ ایـن مایـه تکامل اسـت. شـما شـنیده اید کـه در بعضـی از روایات1 آمده اسـت 
کسـانی به ائمـه علیهم الّسـام عـرض می کردنـد ما شـیعیان شـما هسـتیم - کمـا این کـه طبـق روایتی، کسـانی 
آمدند و بـه خـود امیرالمؤمنین هم ایـن را گفتنـد - اما ائّمـه بنابر ایـن روایـات، در جواب اینهـا اسـتنکار می کردند: 
کجای شـما به دوسـتان و پیروان ما شـبیه اسـت؟ شـما این خصلـت و ایـن خصوصیت و ایـن رفتـار و این گفتـار را 
داریـد. بـه عبـارت دیگـر، اینهـا از مـا مطالبه عمـل می کننـد؛ عمـل هم تابـع اعتقـاد اسـت. انسـان باید بـه چیزی 

باشـد. معتقد 

فراهم بودن زمینه پیروي از امیرالمومنین 
 البته امـروز ملت ایـران باید خـدا را خیلی شـکر کنـد کـه زمینـه پیـروی از امیرالمؤمنین و از اسـام در این کشـور 
فراهم اسـت. غالـب جمعیت ایـن کشـور، دل به سـمت حقیقـت دارنـد. اکثریـت عظیـِم نزدیک بـه اتّفاقـی در این 
کشـور این طورند. ولو حـاال در میـان آنها کسـانی هم عامل بـه بعضی از فـروع نباشـند؛ اما دلهـا، روحهـا، اعتقادها و 

1. بحاراالنوار، ج 68، ص 192؛ کنزالفوائد، ج 1، ص 89
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ایمانها به همـان سـمتی گرایـش دارد که انگشـت اشـاره امیرالمؤمنیـن به آن سـمت مـردم را هدایـت می کرد.

حركت به سمت زندگي امیرالمومنین
مـن امـروز روایتـی را انتخـاب کـردم کـه بخوانـم؛ ایـن روایـت در »ارشـاد مفیـد« اسـت. البته مـن متـن حدیث را 
از کتـاب »چهـل حدیـث« امـام بزرگوارمـان - کـه کتـاب بسـیار خوبـی اسـت - نقـل می کنـم؛ لیکـن با »ارشـاد« 
هـم تطبیـق کـرده ام. روایـت را شـیخ مفیـد نقـل می کنـد. راوی می گویـد کـه مـا در خدمـت امـام صـادق 
علیه الّصاةوالّسـام بودیـم، صحبـت امیرالمؤمنیـن شـد. »و مدحـه بمـا هـو اهلـه«؛ امـام صـادق زبان به سـتایش 
امیرالمؤمنیـن گشـود و آن چنـان کـه مناسـب او بـود، امیرالمؤمنیـن را مـدح کـرد. از جملـه چیزهایی کـه گفت - 
کـه ایـن راوی یـادش مانـده و مثـًا در همان مجلـس یـا در بیـرون آن مجلس نوشـته اسـت - اینهاسـت. مـن نگاه 
کردم، دیـدم هر کـدام از ایـن فقره هایـی که در ایـن حدیث بـه آن تکیه شـده اسـت، تقریبـاً به یـک بُعـد از زندگی 
امیرالمؤمنین اشـاره می کنـد؛ به زهـد آن بزرگـوار، عبـادت آن بزرگـوار و خصوصیاتی که حـاال اینهـا را می خوانیم. 
ببینیـد؛ طبق ایـن روایت، امـام صـادق در مقـام تعریـف از امیرالمؤمنین حـرف می زند. اولیـن جمله ای کـه فرمود، 
این بـود: »واللَّ ما أکل علـی بن ابـی طالب علیه الّسـام من الدنیـا حراماً قـّط حتی مضـی لسـبیله2«؛ امیرالمؤمنین 
تا آخر عمر، یـک لقمه حـرام در دهان نگذاشـت؛ یعنی اجتنـاب از حرام، اجتنـاب از مال حـرام، اجتناب از دسـتاورد 
حـرام. البته مـراد، حـرام واقعـی اسـت؛ نـه آن حرامی کـه بـرای آن بزرگـوار حکمش هـم منجز شـده باشـد؛ یعنی 
مشـتبه را هم بـه خود نزدیـک نکـرد. ببینیـد؛ اینها را بـه عنـوان دسـتورالعمل و سرمشـق در عمـل - و باالتـر از آن 
در فکـر - بـرای مـا بیـان کرده اند. امـام صـادق و امـام باقـر و امـام سـجاد هـم اعتـراف می کنند کـه مـا نمی توانیم 
این طـوری زندگـی کنیم! حـاال نوبت بـه امثـال بنده کـه می رسـد، دیگـر واویاسـت! بحث سـِر این نیسـت که من 
یا شـما بخواهیـم این طور زندگـی کنیم؛ نـه، آن زندگـی، زندگـی این قلّه اسـت؛ ایـن قلّه را نشـان می دهـد. معنای 
نشـان دادن قلّـه این اسـت که همـه باید به این سـمت حرکـت کنند. البته چه کسـی هسـت که بـه آن باال برسـد؟! 

در همیـن حدیـث هـم می خوانیم کـه امـام سـجاد فرمـود: من قـادر نیسـتم این طـور زندگـی کنم.

 انتخاب سخت ترين ها توسط امیرالمومنین
»و مـا عرض لـه امـران قطهما للَّ رضـی اال اخـذ بأشـدهما علیه فـی دینه«؛ یعنـی هـر وقـت دو کار و دو انتخـاب در 
مقابـل امیرالمؤمنیـن قـرار می گرفـت که هـر دو مـورد رضای خـدا بود - نـه این کـه یکی حـرام، یکی حال باشـد؛ 
نـه. هر دو حـال باشـد؛ مثًا هـر دو عبـادت باشـد - علـی آن یکی را کـه بـرای بـدن او سـخت تر بـود، آن را انتخاب 
می کرد؛ اگـر دو غـذای حال بـود، آن پسـت تر را انتخـاب می کـرد؛ اگـر دو لباس جایـز بـود، آن پسـت تر را انتخاب 
می کـرد؛ اگـر دو کار جایـز بـود، آن سـخت تر را برمی گزیـد. ببینیـد؛ این صحبـت یک گوینـده معمولی نیسـت که 
حرف بزنـد. طبق ایـن حدیـث، این امـام صادق اسـت کـه می گوید؛ یعنـی دقیق اسـت. ببینیـد این سـختگیری بر 

خـود در زندگـی دنیـا و در تمّتعـات دنیوی، چـه قدر مهّم اسـت!
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پیشتازى امیرالمومنین در فرمايشات پیامبر
 »و ما نزلت برسـول اللَّ صلـی اللَّ علیه و آلـه نازلة قـطّ االّ دعـاه فقدمه ثقة بـه«؛ هر وقت مسـأله مهّمی بـرای پیامبر 
پیـش می آمـد، پیامبـر او را صـدا می کـرد و جلـو می انداخت؛ بـه خاطـر این کـه بـه او اعتماد داشـت و می دانسـت 
کـه اّوالً خوب عمـل می کنـد؛ ثانیـاً از کار سـخت سـرپیچی نـدارد؛ ثالثاً آمـاده مجاهـدت در راه خداسـت. مثـًا در 
»لیلـة المبیـت« - آن شـبی کـه پیامبـر مخفیانـه از مکه بـه مدینـه آمـد - یـک نفـر بایـد آن جـا در آن رختخواب 
می خوابید. پیامبر علـی را جلو انداخـت. در جنگهـا، امیرالمؤمنین را جلـو می فرسـتاد. در کارهای مهم - هر مسـأله 
اساسـی و مهّمی کـه پیـش می آمد - علـی را جلـو می انداخـت: »ثقة بـه«؛ چـون اطمینان داشـت و می دانسـت که 
او برنمی گـردد؛ نمی لـرزد و خـوب عمل خواهـد کـرد. ببینید؛ صحبِت این نیسـت کـه امثال بنـده - آدمهـای حقیر 
و ضعیـف - اّدعـا کنیـم کـه می خواهیـم این طـوری عمـل کنیم؛ نـه. صحبـِت این اسـت کـه ما بایـد در ایـن جهت 
حرکت کنیم. انسـاِن مسـلماِن پیرِو علـی، خّطش باید ایـن خط باشـد و هرچه بتوانـد، جلو بـرود. بعد فرمـود: »و ما 
اطاق احـد عمـل رسـول اللَّ صلی اللَّ علیه وآلـه من هـذه األمة غیـره«؛ هیچ کـس از ایـن اّمت طاقـت این را نداشـت 
که مثـل پیامبر عمـل کنـد، مگـر او. او بود کـه مثـل پیامبـر در همه جـا می رفـت. هیچ کس دیگـر نمی توانسـت به 

دنبـال پیامبـر و پا جـای پـای آن حضرت حرکـت کند. 
»و ان کان لیعمـل عمـل رجـل کان وجهـه بین الجنـة و النـار«؛ با همه ایـن کارهـای بـزرگ و خداپسـند و مؤمنانه، 
رفتار او، رفتـار یک انسـان بین خـوف و رجا بـود؛ از خدا ترسـناك بود، کانّـه او را بیـن بهشـت و جهّنم قـرار داده اند؛ 
در یک طرف بهشـت را می بینـد، در یک طـرف جهّنم را می بینـد. »یرجو ثـواب هذه و یخـاف عقاب هـذه«. خاصه 
ایـن جمله این اسـت که بـه این همـه مجاهـدت، به ایـن همه انفـاق، به ایـن همه عبـادت، مغـرور نمی شـد. ما حاال 
دو رکعـت نافله و چنـد جمله دعا کـه بخوانیـم - و اگـر دو قطره اشـک بریزیم - فـوراً مغرور می شـویم که بلـه دیگر: 

»این منـم طـاووس علّیین شـده«! امـا امیرالمؤمنین بـا این انبـوه عمل صالـح، مغرور نمی شـد.

بدهكاردانستن امیرالمومنین به ذات مقدس احديت
 البتـه این که چـرا شـخصی مثـل امیرالمؤمنین، شـخصی مثـل پیامبر، شـخصی مثل امـام سـّجاد - که خـدا اصًا 
بهشـت را برای خاطر این طـور انسـانها آفریـده - باز از آتـش جهّنم می ترسـند و بـه خدا پنـاه می برند، ایـن خودش 
بحـث جداگانـه ای دارد. ما کوچکیـم؛ دید مـا قاصر اسـت؛ ما نزدیـک بین هسـتیم؛ ما عظمـت الهـی را نمی فهمیم؛ 
مـا مثـل بچـه کوچـک و غیرممّیـزی هسـتیم کـه در مقابـل یـک شـخص عظیـِم علمـی بـازی می کنـد؛ می آید و 
مـی رود و اصـًا عیـن خیالش هم نیسـت؛ چـون نمی شناسـد که این شـخص کیسـت؛ اما شـما کـه پدر او هسـتید 
و عقلتـان صدبرابـر اوسـت، در مقابـل آن شـخصیت خضـوع می کنید. مـا در مقابـل خدای متعـال وضعیتمـان این 
اسـت. ما مثل بچه هـا، مثل آدمهـای غافـل، مثل آدمهای پسـت، عظمـت الهـی را نمی فهمیم؛ امـا آن کسـانی که از 
مرحله علم، بـه مرحله ایمـان رسـیده اند؛ از مرحله ایمـان، به مرحله شـهود رسـیده اند؛ از مرحله شـهود، بـه مرحله 
فنـاءِ للَّ رسـیده اند؛ آنها هسـتند کـه عظمـت الهـی در چشمهایشـان آن چنان جلـوه می کنـد که هر عمـل صالحی 
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از آنها سـربزند، به نظرشـان نمی آیـد؛ اصـًا می گوینـد مـا کاری نکرده ایم. همیشـه بدهـکار ذات مقـدس احدیّتند.

 ساده زيستي امیرالمومنین 
»ولقد اعتـق من مالـه الف مملـوك«؛ بتدریج، هـزار غـام و کنیز را کـه از مال شـخصی خود خریـده بـود، آزاد کرد؛ 
»فی طلب وجـه اللَّ والنجـاة من النـار«؛ برای ایـن که رضای خـدا را جلـب نمایـد و از آتش جهّنـم خـود را دور کند. 
»مما کـد بیدیه و رشـح منـه جبینه«؛ ایـن پولهایـی کـه مـی داد، پولهایی نبـود که مفـت گیرش آمـده باشـد. امام 
صـادق طبق ایـن روایـت می گویـد: »ممـا کد بیدیـه«؛ بـا کـّد یمین و عـرق جبیـن و بـا کار سـخت، پول به دسـت 
آورده بـود. چـه در زمـان پیامبـر، چـه در زمـان فتـرت بیسـت و پنج سـال، چـه در زمـان خافـت - کـه از بعضی از 
آثار فهمیـده می شـود کـه امیرالمؤمنین در زمـان خافـت هـم کار می کـرد - آن حضـرت کار می کرد؛ مزرعـه آباد 
می نمـود، قنات می َکنـد و پـول در مـی آورد و این پولهـا را در راه خـدا انفاق می کـرد. از جملـه مرتّب بـرده می خرید 
و آزاد می کـرد؛ هـزار بـرده را این طـور خریـد و آزاد کـرد. »ان کان لیقـوت اهلـه بالزیـت و الخـل والعجـوة«؛ غـذای 
معمولی خانـه امیرالمؤمنین اینها بـود: زیتون، سـرکه، خرمای متوّسـط و یا پایین؛ که حـاال مثًا در عـرف جامعه ما 
نان و ماسـت، یا نان و پنیر اسـت. »و ما کان لباسـه االّ کرابیـس«؛ لباس معمولیش کربـاس بود. »اذا فضل شـی ء عن 
یده مـن کمه دعـا بالجلم فقصـه«؛ اگر آسـتینش مقـداری بلند بـود، قیچی می خواسـت و آسـتین بلنـد را می برید؛ 
یعنی حّتـی به زیـادی آسـتین برای خـودش راضـی نمی شـد. می گفـت ایـن زیـادی اسـت؛این پارچـه را در جایی 
مصـرف کنند و بـه کاری بزننـد! آن روز پارچـه هم خیلی کم بـود و مردم مشـکاتی در زمینه پوشـش داشـتند؛ این 

بـود که یـک تّکه پارچـه کربـاس هـم می توانسـت بـه دردی بخورد.

 امام سجاد)علیه السام( شبیه ترين مردم به امیرالمومنین)علیه السام(
بعـد راجع بـه عبـادت حضـرت صحبـت می کنـد. آن حضـرت، قلّه اسـام اسـت؛ اسـوه مسـلمین اسـت. در همین 
روایـت فرمـود: »و ما اشـبهه مـن ولـده و ال اهـل بیته احـد اقرب شـبها به فـی لباسـه و فقهه مـن علی بن الحسـین 
علیهما الّسـام«. امام صـادق می گویـد: در تمام اهل بیتمـان - اهل بیـت و اوالد پیامبـر - از لحاظ ایـن رفتارها و این 
زهـد و عبادت، هیـچ کس به انـدازه علی بن الحسـین بـه امیرالمؤمنین شـبیه تر نبـود؛ امام سـّجاد، از همه شـبیه تر 
بود. امـام صادق فصلـی در بـاب عبادت امـام سـّجاد ذکر می کنـد؛ از جملـه می فرمایـد: »و لقـد دخل ابوجعفـر ابنه 
علیهما السـام علیه«؛ پـدرم حضرت ابی جعفـر باقر یـک روز پیش پـدرش رفـت و وارد اتـاق آن بزرگوار شـد. »فاذا 
هو قد بلـغ من العبـادة ما لـم یبلغه احـد«؛ نگاه کـرد، دید پـدرش از عبـادت حالی پیـدا کرده کـه هیچ کـس به این 
حال نرسـیده اسـت. شـرح می دهد: رنگـش از بی خوابـی زرد شـده، چشـمهایش از گریه درهـم شـده، پاهایش ورم 
کـرده و... امام باقـر اینهـا را در پدر بزرگـوارش مشـاهده کرد و دلـش سـوخت: »فلم املک حیـن رأیته بتلـک الحال 
البـکاء«؛ می گویـد وقتی وارد اتـاق پدرم شـدم و او را بـه این حال دیـدم، نتوانسـتم خودداری کنـم؛ بنا کـردم زار زار 
گریـه کـردن: »فبکیت رحمـة لـه«. امام سـّجاد در حـال فکـر بـود - تفّکر هـم عبادتی اسـت - به فراسـت دانسـت 
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که پسـرش امـام باقر چـرا گریـه می کند؛ خواسـت یـک درس عملی بـه او بدهـد؛ سـرش را بلند کـرد: »قـال یا بنی 
اعطنی بعـض تلـک الصحـف التـی فیهـا عبـادة علـی بـن ابی طالـب علیه السـام«؛ در میـان کاغذهـای ما بگـرد و 
آن دفتـری کـه عبـادت علی بن ابی طالـب را شـرح داده، بیـاور. ظاهـراً از دوران امـام علی بن ابی طالـب علیه الّسـام 
نوشـته ها و کتابهایـی در باب قضاوتهـای آن حضـرت، در بـاب زندگی آن حضـرت، در بـاب احادیث آن حضـرت، در 
اختیـار ائّمه بـود. از مجموع روایـات دیگـر، آدم این طور می فهمـد که در مـوارد گوناگونـی از آن اسـتفاده می کردند. 
این جـا هم حضـرت بـه پسـرش امـام باقـر فرمـود آن نوشـته ای را کـه مربوط بـه عبـادت علی بـن ابی طالب اسـت، 
بـردار بیاور. امـام باقـر می فرمایـد: »فاعطیتـه«؛ رفتـم آوردم و به پـدرم دادم. »فقرأ فیها شـیئاً یسـیرا ثـم ترکها من 
یده تضجـرا«؛ مقـداری به این نوشـته نـگاه کـرد - امام سـّجاد، هم بـه امـام باقـر درس می دهد، هـم به امـام صادق 
درس می دهـد، هم به مـن و شـما درس می دهـد - با حـال مامـت آن را بر زمیـن گذاشـت؛ »و قال من یقـوی علی 
عبـادة علـی علی بن ابی طالـب علیه الّسـام«؛ فرمـود چـه کسـی می توانـد مثـل علـی بن ابی طالـب عبـادت کنـد؟ 
امـام سـّجادی کـه آن قـدر عبـادت می کنـد کـه امـام باقـر دلـش بـه حـال او می سـوزد - نـه مثـل مـن و شـما؛ ما 
که کمتـر از اینهـا هم بـه چشـممان بـزرگ می آید - امـام باقـری کـه خـودش هـم امـام اسـت و دارای آن مقامات 
عالـی اسـت، از عبـادت علی بـن الحسـین دلتنـگ می شـود و دلـش می سـوزد و نمی توانـد خـودش را نگـه دارد و 
بی اختیـار زار زار گریـه می کنـد، آن وقـت علی بن الحسـیِن با این طـور عبـادات می گوید: » مـن یقوی علـی عبادت 
علی بن ابی طالـب«؛ چـه کسـی می توانـد مثـل علـی عبـادت کنـد؟ یعنـی بیـن خـودش و علـی فاصلـه ای طوالنی 

می بینـد.

خصلت هاي كهنه ناشدني امیرالمومنین 
علی ای کـه من و شـما عاشـق او هسـتیم، دنیا عاشـق اوسـت، مسـیحی عاشـقانه برایـش کتـاب می نویسـد، آدمی 
که بـه مبانـی دینی هـم عمًا خیلـی پایبنـد نیسـت، دربـاره او زبان بـه سـتایش باز می کنـد، ایـن علی را شـما چرا 
از دور نـگاه می کنیـد؛ نزدیـک برویـد. هرکـس ایـن قلّـه دماونـد را از دور نـگاه کنـد، می گوید بـه به، عجـب چیزی 
اسـت! قـدری از ایـن پیچ وخمهـا باال بـرو، ببینـم چـه کاره ای! بایـد نزدیـک شـد؛ بایـد راه افتـاد؛ باید حرکـت کرد. 
امروز بشـریت به همیـن خصلتهایـی کـه امیرالمؤمنین پرچمـدارش بـود، احتیـاج دارد. ایـن خصلتها، با پیشـرفت 
علم، با پیشـرفت فنـاوری، بـا پدیـد آمـدن روش جدیـد زندگـی در دنیا کهنـه نمی شـود. عدالـت کهنه نمی شـود؛ 
انصـاف و حق طلبـی کهنه نمی شـود؛ دشـمنی بـا زورگـو کهنه نمی شـود؛ پیونـد دل بـا خدا کهنـه نمی شـود. اینها 
رنگ ثابـت وجود انسـان در همه تاریـخ اسـت. امیرالمؤمنین این پرچمها را در دسـت داشـت. امروز بشـر تشـنه این 
حرفها و تشـنه این حقایق اسـت. راه چیسـت؟ راه، نزدیک شـدن اسـت. مبادا اگـر من و شـما در جایـی حرفی برای 
حـق زدیم، ایـن به نظرمـان زیـاد و بزرگ بیایـد؛ نه. علـی این اسـت. مبـادا اگر سـاعتی از شـبی، روزی، نیمه شـبی، 
توانسـتیم عبادتی کنیـم، به چشـممان بـزرگ بیاید و مـا را ُعجـب بگیرد؛ نـه. علی این اسـت. مبـادا اگـر در صحنه 
خطـری وارد شـدیم، خودمـان را خیلـی بـزرگ ببینیم؛ نـه. علی ایـن اسـت. هرچـه می توانیـد، نزدیک شـوید. ای 
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، ای حاضر شـوندگان در میدانهای خطر، ای  روزه داران، ای نمازگـزاران، ای نافله گـزاران، ای مجاهدان فی سـبیل اللَّ
زاهـدان در دنیـا، ای شـیران روز، ای عبادت کنندگان شـب! خوشـا به حالتان؛ شـما به علـی نزدیکترید؛ اما شـما هم 

می توانیـد بـاز نزدیکتر شـوید.

خضوع دنیاى بشريت در مقابل امیرالمومنین 
دنیـای اسـام، بلکه دنیـای بشـریت سـالم، در مقابـل او خاضـع اسـت. اینهاسـت کـه در تاریخ اثـرش می مانـد. آن 
زهدش بـود؛ آن عبادتـش بود؛ آن شـجاعتش بـود؛ آن قاطعیتـش در راه خدا بـود. آن جایی کـه الزم بود، با شمشـیر 
به جـان دشـمنان حقیقـت و دشـمنان دیـن و دشـمنان خـدا می افتـاد و از هیچ چیز بـاك نداشـت: »ال تأخـذه فی 
اللَّ لومـة الئـم3«. آن جایـی کـه آدِم منحرِف مضـِرّ مخلّـی بر سـر راه حرکـت به سـوی خدا وجود داشـت، شمشـیر 
او فیصله دهنـده بـود. آن جایی کـه مظلومـی بـود، آن جایـی کـه مصلوب الحّقـی بـود، امیرالمؤمنین بـه رقیقترین 
انسـانها تبدیـل می شـد. در روایتـی هسـت کـه آن قـدر امیرالمؤمنیـن بـا دسـت خـودش بـه دهـان یتیمـان غـذا 
گذاشـت که یک نفر - البـد مثـًا جوانکی بـوده - گفـت آرزو کردیـم کاش ما هـم یتیم می شـدیم تـا امیرالمؤمنین 
ایـن طـور بـه مـا لطـف می کـرد! آن قـدر ناشـناس بـه خانـه فقـرا و مسـاکین و گرفتارهـا و از راه مانده ها سـر زد که 
معروف اسـت بعد از ضربـت خـوردن آن حضـرت، فهمیدند آن انسـاِن رحیم چه کسـی بوده کـه می آمده اسـت و او 

نمی شـناخته اند! را 
 سـخن او نهج الباغه اسـت؛ فصیحتریـن کام آدمـی در میـان عرب. »نهـج الباغـه« اوج هنـر و اوج زیبایی اسـت؛ 
زیبایـی لفـظ و زیبایی معناسـت. انسـان مبهـوت می ماند! هیچ شـاعر بـزرگ عـرب، هیچ نویسـنده هنرمنـد عرب، 

نتوانسـته بگوید کـه مـن از مراجعـه بـه نهج الباغـه بی نیازم.
 به هرحال، دیـروز مـردم کوفه به عـزای ایـن بزرگمرد نشسـتند. جنـازه آن بزرگـوار در کوفه تشـییع نشـد. اجتماع 
مـردم گـرد جنـازه امیرالمؤمنین به وجـود نیامـد. شـاید امیرالمؤمنین دوران تسـلّط دشـمنان بـر کوفـه را می دید. 
ده سـال بعد از آن، بیسـت سـال بعـد از آن، در کوفه چـه خبر بود؟ همان کسـانی کـه دختـران امیرالمؤمنیـن را در 
بازارهـای کوفه گرداندنـد، همان کسـانی کـه سـِر جگرگوشـگان امیرالمؤمنین را بر سـر نیزه هـا کردند، چـه بُعدی 
داشـت اگـر قبـر علی بن ابی طالـب را می شـکافتند و اهانـت و جسـارتی می کردند؟! لـذا قبـر آن بزرگوار هـم مخفی 

بود؛ تا بعـد از گذشـت مّدتهـای طوالنـی، آن قبر پیدا شـد.
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نزديك شدن عملى به امیرالمؤمنین
عدالت صفت همراه امیرالمومنین

عدالت شخصى، پشتوانه عدالت جمعى
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عدالت اجتماعي، امري قابل تحقق
وظیفه مسؤوالن، همت براي تحقق عدالت

مجذوب شلدن كشلورهاى مسللمان بله حاكمیت 
اسام و رعايت حدود الهي



فضائل و مناقب 
حضرت علی)علیه السالم(

»عدالت« مفهوم برجسته، در زندگى و شخصیت امیرالمؤمنین)علیه السام(*

نزديك شدن عملى به امیرالمؤمنین
امـروز در خطبـه اّول راجـع به امیـر مؤمنان - که امسـال بـه نـام آن بزرگـوار مزیّن بـود - مطالبـی را عـرض می کنم. 
این روزها سـال امیرالمؤمنین بـه پایان می رسـد. البته همه سـالها، همه روزهـا و همه تاریـخ، متعلّق به امیـر مؤمنان 
و به خـط و راه روشـن اوسـت. در این سـال که بـه نـام امیرالمؤمنین موسـوم و مزیّن شـد، کارهـای فکـرِی خوبی در 
بـاب معرفـت امیرالمؤمنیـن به وسـیله عاقه منـدان بـه آن بزرگوار انجـام گرفـت. از ایـن جهت، ایـن نامگـذاری بجا 
بود و محصـول قابـل توّجهـی هـم داشـت: دلهـا متوّجـه امیرالمؤمنین اسـت؛ از ایـن امـر اسـتقبال کردند و یـاد آن 
بزرگـوار در سرتاسـر سـال، در مجامع و مراکـزی که برای آگاهی بخشـیدن اسـت و نیـز در دل مـردم، زنـده ماند. این 
خوب بـود. اما آنچـه که مهم اسـت و امروز بـرای مـا از معرفـت و آگاهیها مهمتر اسـت، عبارت اسـت از نزدیک شـدن 
عملی به امیرالمؤمنین علیه الّصاةوالّسـام؛ زیرا او اسـوه اسـت. شـناختن علی کافی نیسـت؛ شـناختن بایـد مقّدمه 
نزدیک شـدن به جایـگاه امیرالمؤمنین باشـد. اگـر حکومتی خیـر و صاح مـردم را می طلبـد، بایـد علی بن ابی طالب 
علیه الّسـام را اسـوه و الگوی خود قـرار دهد. این جاسـت کـه انسـانها احسـاس خواهند کرد کـه سـعادت در زندگی 
آنهـا حضـور دارد. هم امـروز این طور اسـت و هـم در آینـده تاریخ همیشـه همین گونـه خواهد بـود. اگر جامعـه ای در 
انتظار سـعادت اسـت، راه عملـی آن اسـت که حکومتهـا، زندگـی و حکومـت امیرالمؤمنیـن را اسـوه قرار دهنـد و به 
آن سـمت حرکت کنند. حـرف و عمـِل ریاکارانـه حکومتهـای غربی - کـه امروز تبلیغـات دنیا در دسـت آنهاسـت - 

نمی توانـد انسـانها را سـعادتمند کند و جامعـه را از طعـم واقعـی عدالت شـیرین کام نماید.

*. بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران)خطبه اول(   1379/12/26
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عدالت صفت همراه امیرالمومنین
در زندگی و شـخصیت امیرالمؤمنین، واژه و مفهوم »عدالت« برجسـتگی خاصـی دارد. بسـیاری از خصوصیات در آن 
بزرگـوار بود، اما یکـی از برجسـته ترین این خصوصیـات - که همیشـه با نـام آن بزرگوار همراه اسـت - مسـأله عدالت 
اسـت. مفاهیم گوناگونی که ُشـعب مختلـف عدالـت دارد، در وجـود امیرالمؤمنیـن درهم تنیده اسـت. امیرالمؤمنین 
مظهر عـدل الهی هـم هسـت. عـدل بـه آن معنایی که مـا جـزو اصول دیـن می دانیـم، اقتضـاء می کـرد کـه خداوند 
متعال شـخصیتی مثل امیرالمؤمنیـن را برای رهبـری و هدایت مـردم انتخاب کنـد؛ و ایـن کار را خدای متعـال کرد. 
وجود امیرالمؤمنین، شـخصیت او، تربیـت او، اوج مقـام او، و بعد نصـب او به خافت، اینهـا مظهر عدل الهی اسـت؛ اما 
در وجود خـود او، عدالـت به معنـای انسـانِی آن هم به طـور کامل متجلّـی اسـت. عدالت انسـانی در دو قلمـرو فردی 
و اجتماعـی، خود را نشـان می دهـد: عدالت یک انسـان در قلمـرو فـردی او، و عدالت یک انسـان در زمینـه حکومت و 
فرمانروایـی او، که بـه آن عدالـت اجتماعی می گوییـم. هـر دوی اینهـا در زندگی امیرالمؤمنین برجسـته اسـت. اینها 
را مـا باید بـه قصد عمـل کـردن بدانیم؛ بخصـوص کسـانی کـه در جامعـه مسـؤولیتهایی بـر دوش دارنـد و در قلمرو 

حکومت، صاحب شـأنی هسـتند.

عدالت شخصى، پشتوانه عدالت جمعى
در امیرالمؤمنیـن عدالت شـخصی در حّد اعلـی  بود؛ همان چیـزی کـه از آن به تقوا تعبیـر می کنیم. همین تقواسـت 
کـه در عمـل سیاسـی او، در عمـل نظامـی او، در تقسـیم بیت المـال توسـط او، در اسـتفاده او از بهره هـای زندگی، در 
هزینه کـردن بیت المال مسـلمین، در قضاوت او و در همه شـؤوِن او خودش را نشـان می دهـد. در واقع در هر انسـانی، 
عدالـت شـخصی و نفسـانی او، پشـتوانه عدالت جمعـی و منطقه تأثیـر عدالـت در زندگی اجتماعی اسـت. نمی شـود 
کسـی در درون خـود و در عمل شـخصِی خـود تقوا نداشـته باشـد، دچار هوای نفس و اسـیر شـیطان باشـد، امـا اّدعا 
کند که می توانـد در جامعه عدالـت را اجرا کنـد. چنین چیزی ممکن نیسـت. هرکس کـه بخواهـد در محیط زندگی 
مردم منشـأ عدالت شـود، اّول بایـد در دروِن خود تقـوای الهـی را رعایت کند. تقـوا - به همـان معنایی کـه در ابتدای 
خطبه عـرض کـردم - یعنی مراقبـت برای خطـا نکـردن. البته معنـای این حرف آن نیسـت که انسـان خطـا نخواهد 
کـرد؛ خیـر. باألخره هـر انسـاِن غیـر معصومـی دچار خطـا می شـود؛ امـا ایـن مراقبت، یـک صـراط مسـتقیم و یک 
راه نجـات اسـت و از غـرق شـدن انسـان جلوگیـری می کنـد و به انسـان قـدرت می بخشـد. انسـانی که مراقـب خود 
نیسـت و در عمـل و کام و زندگی شـخصِی خـود دچـار بی عدالتـی و بی تقوایـی اسـت، نمی تواند در محیـط جامعه 
منشـأ عدالت اجتماعی باشـد. این جاسـت که امیرالمؤمنین علیه الّصاةوالّسـام درس همیشـگی خـودش را به همه 
کسـانی که در امـور سیاسـی جامعه خـود نقشـی دارنـد، بیان کـرده اسـت: »مـن نصب نفسـه للّنـاس امامـا فلیبدأ 
بتعلیم نفسـه قبل تعلیم غیـره«؛1 هر کـس که خـود را در معرض ریاسـت، امامـت و پیشـوایِی جامعه می گـذارد - در 
هر محـدوده ای - اّول باید شـروع به تأدیـب و تربیت خود کند؛ بعد شـروع بـه تربیت مـردم کند. یعنـی اّول خودش را 
اصاح کنـد، بعد به سـراغ دیگـران بـرود. می فرمایـد: »ولیکن تأدیبه بسـیرته قبـل تأدیبه بلسـانه«؛2 اگـر می خواهد 

1. نهج الباغه، حکمت 70
2. همان
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دیگـران را تربیت کنـد، باید بـا سـیره و روش و رفتارِ خـود تربیـت کند؛ نه فقـط با زبـان خود. بـه زبان بسـیار چیزها 
می شـود گفت؛ امـا آن چیـزی کـه می توانـد انسـانها را بـه راه خـدا هدایـت کند، سـیره و عمل کسـی اسـت کـه در 
محـدوده ای - چـه در آفاق یـک جامعـه و، چـه در محدوده هـای کوچکتـر - او را به عنـوان پیشـوا و معلّم و کسـی که 
مـردم بناسـت از او پیروی کننـد، منصوب کننـد. بعـد می فرمایـد: »و معلّم نفسـه و مؤّدبها احـّق باألجال مـن معلّم 
الّنـاس و مؤّدبهم«؛3 کسـی کـه خـود را تعلیم می دهـد و تأدیـب می کند، بیشـتر مسـتحقِ ّ اجـال و تکریم اسـت، از 
آن کسـی که می خواهـد دیگـران را تأدیـب کنـد، در حالی کـه خـودش را تأدیب نکـرده اسـت. این، منطـق و درس 
امیرالمؤمنین اسـت. حکومت، فقـط فرمانروایی نیسـت. حکومت، نفـوذ در دلها و مقبولیت در ذهنهاسـت. کسـی که 
در چنیـن موقعیتی قـرار می گیرد یا خـود را قـرار می دهـد، اّول بایـد در دروِن خود به صـورت دائمی مشـغول تأدیب 

باشـد؛ خود را هدایت کنـد، به خـود تذّکر دهـد و خـود را موعظـه نماید.

توصیه  امیرالمومنین براى فرمانداران و استانداران خود
امیرالمؤمنیـن دربـاره کسـی کـه سـزاوار امـارت بـر مـردم یا بـه دسـت گرفتـن بخشـی از کارهای مـردم اسـت؛ که 
البته ایـن از موضع ریاسـت یـک کشـور شـروع می شـود و تـا مدیریّتهـای پایین تـر و کوچکتر ادامـه پیـدا می کند - 
امیرالمؤمنیـن این توصیه هـا را برای فرمانـداران و اسـتانداران خـود می فرمودند؛ اما برای قاضی یک شـهر و مسـؤول 
یک بخـش و مدیـر گوشـه ای از گوشـه های این دسـتگاه عریـض و طویل هـم صـادق بـود - می فرمایند: »فـکان اّول 
عدله نفی الهوی عـن نفسـه«؛4 اّولین قـدم او در راه عدالت این اسـت که هـوی  و هـوس را از خـودش دور کند. »یصف 
الحق و یعمـل بـه«؛5 حـق را بر زبـان جـاری و توصیـف کند و نیـز بـه آن عمـل نماید. بـه همیـن خاطر اسـت که در 
اسـام، قدرت بـا اخاق پیوسـته اسـت و قـدرت عـاری از اخـاق، یـک قـدرت ظالمانـه و غاصبانه اسـت. روشـهایی 
که برای کسـب قدرت و حفـظ آن بـه کار گرفته می شـود، باید روشـهای اخاقی باشـد. در اسـام، کسـب قـدرت به 
هر قیمتـی، وجـود نـدارد. این طور نیسـت که کسـی یا جمعی حق داشـته باشـند بـه هر روش و وسـیله ای متشـّبث 
شـوند، برای این کـه قـدرت را به دسـت آورنـد - همان گونـه کـه امـروز در بسـیاری از مناطق دنیـا رایج اسـت - نه 4 

قدرتی کـه از ایـن راه به دسـت آید و یـا حفظ شـود، قـدرِت نامشـروع و ظالمانه اسـت.

اهمیت ارزشها و روشها در اسام
در اسـام، روشـها بسـیار مهّمند؛ روشـها مثل ارزشـها هسـتند. در اسـام همچنان که ارزشـها بسـیار اهمیت دارند، 
روشـها هم اهمیت دارند و ارزشـها باید در روشـها هم خودشـان را نشـان دهند. امروز اگـر می خواهیـم حکومت ما به 
معنای حقیقی کلمه اسـامی باشـد، بـدون ماحظه بایـد در همیـن راه حرکت کنیم. مسـؤوالن بخشـهای مختلف، 
قوای سـه گانه، مدیـران میانی، همـه و همه باید سعی شـان این باشـد کـه برای کارهـا و پیشـبرد اهدافشـان، از روش 
سـالم و اخاقی اسـتفاده کنند. اسـتفاده از ایـن روش ممکن اسـت در جایـی ناکامیها و دردسـرهایی را هـم به لحاظ 
کسـب قدرت به وجـود آورد؛ امـا درعین حال ایـن متعّین اسـت که از نظـر اسـام و از نظـر امیرالمؤمنین، تشـّبث به 
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روشـهای غیر اخاقـی به هیچ وجه صحیح نیسـت. راه علـی این اسـت و ما بایـد این گونه حرکـت کنیم. ایـن مطالبی 
که عـرض کـردم، در زمینه عدالـت در قلمـرو مسـائل شـخصی علی بن ابی طالـب علیه الّصاةوالّسـام بود.

حكومت صددرصد اسامى امیرالمؤمنین 
و اما عدالت علی علیه الّسـام در قلمرو جامعـه؛ یعنی تأمیـن عدالت اجتماعـی. در این جا امیرالمؤمنین نسـخه کامل 
اسـام اسـت. حکومـت امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام یک حکومـت صددرصد اسـامی اسـت، نـه 99 درصد یا 
99/99 درصد؛ نـه. صددرصد یک حکومت اسـامی اسـت. تـا آن جایی که بـه امیرالمؤمنیـن و دامنه اختیـار و قلمرو 
قـدرت او ارتباط پیـدا می کند، یک لحظـه حرکت و تصمیم غیر اسـامی در او نیسـت؛ یعنـی عدالت مطلـق. البته در 
مناطق گوناگونـی از حکومـت امیرالمؤمنیـن کامًا ممکن بـود و اتّفـاق هم افتـاد، که کارهـای غیر عادالنـه ای انجام 
گیرد؛ امـا امیرالمؤمنیـن به عنـوان یک فرد مسـؤول، هرجـا که بـا چنین چیزی مواجه شـد، احسـاس تکلیـف کرد. 

نامه هـا و هشـدارها و خطبه های جانسـوز و جنگهـای امیرالمؤمنین، همـه در راه اجـرای ایـن عدالت بود.

امیرالمؤمنین يك مثال اعلى  براى حركت كردن
امـروز تکلیـف مـا نیـز همیـن اسـت. مـن نمی خواهـم ایـن گمـان حّتـی در ذهنهـا به وجـود آید کـه ممکن اسـت 
انسـانهایی مثل ما، یـا حّتـی باالتر از مـا، بتواننـد شـبیه امیرالمؤمنیـن شـوند؛ نـه. امیرالمؤمنیـن یک مثـال اعلی  و 
یک نمونـه ناب اسـت. این نمونه برای آن اسـت کـه همه به آن سـمت حرکـت کننـد؛ وااّل امیرالمؤمنین قابل تشـبیه 
نیسـت و هیچ کـس را نمی شـود بـه او تشـبیه کـرد. ایـن بزرگوارانی که خـدای متعـال آنهـا را انتخـاب کرد و بـه آنها 
عصمت بخشـید - چـه انبیـای عظـام الهـی و چـه ائّمـه اطهـار علیهم الّسـام - سـتارگان آسـمان بشـریت و ُملک و 
ملکوتند. اینها کسـانی نیسـتند که افراد عـادی - امثال مـا - با نفسـهای حقیر و ظرفیتهـای کوچک بتواننـد آن گونه 
حرکت کننـد یا به آن جـا برسـند؛ اما آنهـا راهنماینـد. انسـان، بـا سـتاره، راه را پیدا می کنـد. بنابرایـن ما بایـد در آن 
سـمت حرکت کنیـم. امـروز وظیفه ی مـا این اسـت. امـروز در نظـام جمهوری اسـامی هیچ کـس حق نـدارد بگوید 
چـون مـا نمی توانیـم مثـل امیرالمؤمنیـن عمل کنیـم، پـس تکلیفـی نداریم؛ نـه. بین آنچـه که مـا می توانیـم عمل 
کنیـم و آن جـا کـه امیرالمؤمنین بـود، مراتـب بسـیاری فاصله اسـت. مـا هرچـه می توانیـم، باید ایـن مراتـب را طی 

کنیـم و پیـش برویم.

عدالت اجتماعي، امري قابل تحقق
عدالـت بایـد واقعیـِت خـودش را در جامعـه نشـان دهـد؛ و ایـن ممکـن اسـت؛ کمااین کـه انقـاب اسـامی و نظـام 
جمهوری اسـامی بخشـهایی از عدالـت را کـه در دوره ای اجـرای آن در ایـران جزو محاالت شـمرده می شـد، محّقق 
کرد. یک روز بـود که در کشـور ما امکان دسـتیابی به مراکز سیاسـی برای کسـانی که وابسـته به امریـکا نبودند، قبل 
از آن وابسـته به انگلیـس نبودند، وابسـته به قدرتهای فاسـد نبودند، وابسـته بـه آن دربار فاسـد نبودند، جـزو محاالت 
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بود. مـردم عـادی کاره ای نبودند. کسـی به ذهنش هـم خطور نمی کـرد که بتوانـد بدون ایـن آلودگیها و وابسـتگیها، 
در مجموعه فلک سیاسـت و قـدرت در این کشـور تأثیـری بگذارد؛ امـا امروز همـه آحاد این کشـور می بیننـد که اگر 
بخواهند و اگـر شـرایط الزم را در خودشـان فراهم کنند، بـه باالترین مقامات سیاسـی ایـن نظام نایل می شـوند. یک 
روز بود کـه در این کشـور عدالـت اجتماعی برای کسـی قابـل تصّور نبـود؛ اما امروز بخشـی از آن محّقق شـده اسـت. 

پـس مـا می توانیم. بـا هّمت مـردم، می شـود کارهـای زیـادی کرد.

وظیفه مسؤوالن، همت براي تحقق عدالت
مسـؤوالن باید هّمـت کنند تـا بتواننـد ایـن عدالـِت مـورد نظـر اسـام را در همـه ابعـاد - در ابعـاد قضایـی، در ابعاد 
اقتصادی، در تقسـیم منابع ثروت ملـی و فرصتهـای گوناگون و در همـه چیزهایی که در کشـور برای انسـانها اهمیت 
دارد - اجـرا کننـد. در هزینـه بیت المال، در اسـتفاده شـخصی، در عـزل و نصـب و در همـه کارهایی که یک مسـؤول 
در قـوای سـه گانه - چـه در قـّوه مجریّه، چـه در قـّوه قضایّیه و چـه در قـّوه مقّننـه - می تواند انجـام دهد، بایـد هدف، 
اجـرای عدالـت؛ و روش، روِش عادالنـه باشـد. اگـر این طـور شـد - کـه در هر بخشـی از بخشـهای ایـن کشـور و این 
نظام به تحّقق عدالت همت گماشـته شـد و کسـانی دنبالـش را گرفتند و عدالت در دسـترس بـود و مردم طعـم آن را 
چشـیدند؛ در همه بخشـهای زندگی باید سـعی کنیم اثری از بی عدالتـی نماند - آن روز اسـت که جمهوری اسـامی 
خواهد توانسـت بـه همه مـردم دنیـا و به همـه امتهای اسـامی، بـه عنـوان الگـوی حقیقی اسـام، خودش را نشـان 

دهـد.

مجذوب شدن كشورهاى مسلمان به حاكمیت اسام و رعايت حدود الهي
امروز کشـورهای مسـلمان، مجذوب حاکمیت اسـامند و آن روزی کـه تحّقق واقعـی حاکمیت اسـام را ببینند، این 
جاذبـه ده برابـر خواهد شـد. یعنی ببیننـد حـدود الهـی در جامعـه ای رعایت می شـود؛ ببیننـد حقوق مـردم در یک 
جامعه به طـور کامـل رعایت می شـود؛ ببیننـد هیچ کـس بـه خاطـر برخورداریهـای گوناگـون، دیگـران را در دامان 
بی عدالتـی و ظلـم نمی انـدازد؛ ببیننـد هیچ کس بـه خاطر شـخصیت و مقـام، از اجـرای عدالـت حقیقـی و واقعی در 
حّق او برکنـار نمی مانـد؛ ببیننـد تخلّف از همـه کس جرم اسـت؛ ببیننـد به همه آحـاد مردم به خاطر شـأن انسـانی 
و بـرادرِی اسـامی، یکسـان نگاه می شـود. اگـر مـا این طور عمـل کردیـم، ایـن امانت الهـی را که در دسـت ماسـت، 
پاسـداری کرده ایم؛ اما اگر این گونـه عمل نکنیـم، آن گاه امیرالمؤمنین قضـاوت سـختی دارد: »اعلم یا رفاعـة اّن هذه 
األمـارة امانـة«؛ امیرالمؤمنیـن می فرماید: ایـن ریاسـت و مدیریّتی کـه در اختیـار من و شماسـت، یک امانت اسـت؛ 
»فمن جعلهـا خیانـة«؛ هر کس ایـن را بـه خیانت تبدیـل کند و بـه هـوی  و هوس آلـوده نمایـد و در خدمـت مطامع 
شـخصی و وسـیله اجرای مقاصـد غیرالهـی و غیرعادالنه خود قـرار دهـد، »لعنه الَلّ الـی یـوم القیامة«؛ تـا روز قیامت 

لعنت خـدا بـر او خواهـد بود
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
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