


نسخه الکترونیکی 
هرگونه بهرهبرداري بصورت چاپ و تکثیر ممنوع میباشد. 





5 5
تار

گف
یش

پ

پيشگفتار

کتابحاضرشاملسخنرانیهایحضرتآیتاهللالعظمیخامنهای)مّدظّله العالی( 
علیبن ـ امیرالمؤمنین شخصیّت دربارهی اسالمی انقالب معّظم رهبر
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عنوان»جاودانهیتاریخ«جمعآوریگردیدهاست.ویراستنخستایناثر
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ایشاناختصاصیافتهاست.درفصولسّوم،چهارموپنجمشرحاحادیثی
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علی)علیه الّسالم(واردشده،مورداستفادهقرارگرفتهاست.
درفصولششموهفتمباجامعیّتوتوازنشخصیّتیحضرتآشنا
از یکی شرح به بیستوسّوم تا هشتم فصول از کدام هر و میشویم
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ويژگيهای بارز ايشان اختصاص دارد. ويژگيهايی همچون:
از  بودن  فارغ  عبادت،  بصيرت،  و  صبر  تقوا،  و  اخالص  ايمان، 
پيامبر)صّلی اهلل علیه وآله(،  برابر  انفاق، زهد، تسليم بودن در  ايثار و  خودخواهی، 
انتخاب سخت ترين ها، جهاد و تالشگری، عدالت، شجاعت، اصولگرايی 
و صالبت، قاطعيّت در جنگهای داخلی، مراقبت از بيت المال، يتيم نوازی و 

توّجه به فقيران.
قدرتمندی  »اميرالمؤمنين)علیه الّسالم(؛  كتاب،  بيست وچهارم  فصل  عنوان 
مظلوم« است و در آن به مظلوميّتهای ايشان با وجود قدرتمندی و جنگ آوری 

حضرت، اشاره ميشود.
فصـل  موضــوع  اميـرالمـؤمنين)علیه الّسالم(«  با  ما  عاشقـانه ی  »رابطـه ی 
بيست وپنجم كتاب است كه در آن، به دلدادگی ما به ايشان و لوازم اين 
محبّت پرداخته شده، و فصل آخر كتاب به بحث نياز ما به الگويی همچون 

امام علی )علیه الّسالم( اختصاص يافته است.
از ويژگيهای  اين اثر، تحقيق گسترده ای است كه در زمينه ی منابع آن 
انجام شده است. بخش پيوستها و  نمايه های كتاب نيز، بهره مندی مخاطب 

از اثر را افزايش ميدهد.
اميد است جامعه ی اسالمی با تمّسك به ريسمان محکم محبّت ايشان و 
الگوبرداری از ويژگيهای منحصر به فرد آن امام متّقين، به پيشرفتهای ماّدی 

                                       و معنوی نائل شود. ان شاءاهلل
   و من اهلل التوفيق
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مقّدمه
شرکت  فرهنگی  بزرگ  مسابقه ی  یک  در  مّلتها  همه ی  روزی  اگر 
نمایند و موضوع این مسابقه ی جهانی معّرفی یکی از عالیترین نمونه های 
تربیت شده ی مکتب فکری هر مّلتی باشد، به گونه ای که هر مکتب و مرامی 
تمام سعی و تالش خود را برای نشان دادن برترین محصول انسانی خویش 
به کار ببرد و بدون هیچ مانع و یا محدودیّتی بتواند الگوی عملی خویش 
را ارائه کند، بدون تردید ما مسلمانان با معّرفی علیّ بن ابی طالب)علیهالّسالم( 
برنده ی بالمنازع این مسابقه خواهیم بود، و مّلتهای آگاه و خالی از تعّصب 

در برابر این پیروزی سر تسلیم فرود خواهند آورد.
اّما الزم است از محضر امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( پوزش طلبیم و از اینکه 
تا  زمین  از  بیش  آنها  بین  فاصله ی  که  دادیم  قرار  کسانی  هم ردیف  را  او 
آسمان است عذرخواهی نماییم، آری در این مسابقه ی بزرگ اگر ما یکی از 
شاگردان و تربیت شدگان علیّ بن ابی طالب)علیهالّسالم( را وارد عرصه ی رقابت 
نماییم، باز هم پیروزی ما قطعی است و باید به رسول اهلل)صّلیاهللعلیهوآله( تبریک 
گفت که چنین شاگرد برجسته و بی نظیری را در مکتب خویش پرورش 
داده و تمامی آیات قرآنش را در کتاب وجود او به ثبت رسانده است! تا 
آنجا که اگر بگوییم پیامبر خاتم دو معجزه ی جاویدان برای اثبات حّقانیّت 
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خویش برای جهان بشریّت ارائه نموده است که عبارتند از قرآن معجزه ی 
علمی و علیّ بن ابی طالب معجزه ی عینی، سخن غریبی گفته نشده است! اگر 
قرنهاست اندیشمندان بشری در  صدد فهم آیات قرآن برآمده اند و گذشت 
زمان بر نورانیّت آن افزوده و الیه های عمیقتری از آن را نمایان ساخته است، 
شخصیّت امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( نیز از چنین جایگاهی برخوردار بوده است.
در چهارده قرنی که از تولّد علی)علیهالّسالم( میگذرد، همه ی نسلها احساس 
کرده اند که علی)علیهالّسالم( با آنها میزیسته و سخنانش برای زمان آنها بوده 
است و بلکه همه ی نسلها علی)علیهالّسالم( را متعّلق به خود دانسته و تولّد او را 
زودهنگام تصّور کرده اند، و امروز که نوبت به نسل ما رسیده است، ما نیز 
چنین احساسی را داریم و بلکه یقین داریم نسلهای بعدی علی)علیهالّسالم( را 
بهتر خواهند شناخت و تعّلق خاطر بیشتری نسبت به وی احساس خواهند 

نمود!
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( یکی از معدود شخصیّتهایی است که جهانی را به 
حیرت واداشته است! چهارده قرن است که متفّکرین و نوابغ بشری در ابعاد 
شخصیّت مولی حیرانند، و هر چه در اقیانوس بیکران علوی فرو میروند و 

عمیقتر میشوند بر حیرتشان افزوده میگردد!
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( شخصیّتی است که:

د  ر�ی ما �ی
�نّ 1ـ خداوند متعال به پاکیزگی و طهارت وی شهادت داده است: »�إ

ًر�«.1 طه�ی طّهرکم �ت �ت و �ی �ی هل �ل�ب
أ

س � کم �لّر�ب ه�ب ع�ن دن �هلل ل�ی

»همانا خداوند میخواهد از شما اهل بیت پیامبر، پلیدی را دور کند و شما 
را پاک کند، پاکی کامل«.

ا و  اء�ن �ن �ب
أ

دع � عالو� �ن ل �ت �ت 2ـ او را جان پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( معّرفی نموده است: »�ن
2.» �ن �ی �ب

�ت �هلل على �لکا�ن عل لع�ن �ب �ن هل �ن �ت �ب ّم �ن سکم �ث �ن �ن
أ

ا و � س�ن �ن �ن
أ

ساءکم و �
ن
ا و � ساء�ن

ن
اءکم و � �ن �ب

أ
�

»به آنها بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان 

1.سورهیاحزاب،آیهی33.
2.سورهیآلعمران،آیهی61.
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از  ما  را،  خود  زنان  هم  شما  نماییم،  دعوت  را  زنان خویش  ما  را،  خود 
جانهای خویش دعوت کنیم، شما هم از جانهای خود، آنگاه مباهله کنیم و 

دوری از رحمت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم«.
لکم 

أ
سا

أ
ل لا � 3ـ مهر و محبّت وی را اجر رسالت رسولش برشمرده است: »�ت

ى«.1 ر�ب ا �لموّ��ت �نى �ل�ت
ّ

ل ًر� �إ �ب
أ

ه � عل�ی

»بگو: من هیچ پاداشی از شما برای رسالتم درخواست نمیکنم جز موّدت 
اهل بیتم«.

کمل�ت لکم 
أ

وم � 4ـ والیت او را موجب کمال دین معّرفی کرده است: »�ل�ی
2.»

ً
ا �ن سلام ��ی �ت لکم �لاإ �ی ی  و ر�ن عم�ت کم �ن مم�ت عل�ی �ت

أ
کم و � �ن ��ی

»امروز، دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و 
اسالم را بعنوان آیین شما پذیرفتم«.

5 ـ اگر رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله( والیت او را ابالغ نکند، رسالت خویش 
�ت  عن

ّ
ل ما �ب عل �ن �ن م �ت

ّ
�ن ل ک و �إ ک م�ن ّر�بّ ل�ی ل �إ رن �ن ما ��ن

ّ
ل ها �لّرسول �ب ّ

�ی
أ

ا را به پایان نبرده است: »�ی
3.» �ن ر�ی

وم �لکا�ن هدی �ل�ت �نّ �هلل لا �ی اس �إ ه و �هلل �یعصمک م�ن �ل�نّ رسال�ت

»ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، به مردم 
ابالغ کن! و اگر ابالغ نکنی رسالت خداوند را انجام نداده ای! خداوند تو 
را از )خطرات احتمالی( مردم نگاه میدارد، و خداوند جمعیّت کافران را 

هدایت نمیکند«.
کم �هلل و  ما ول�یّ

�نّ 6 ـ مؤمنین را موّظف به پذیرش والیت او نموده است: »�إ
4.» کو�ت و هم ر�کعو�ن �تو�ن �لرنّ �أ مو�ن �لّصلو�ت و �ی �ی

�ت �ی�ن �ی
دن
ّ
و� �ل �ی�ن ء�م�ن

دن
ّ
رسوله و �ل

»همانا ولّی شما، تنها خداست و پیامبر او، و آنها که ایمان آورده اند، 
همانها که نماز را برپا میدارند، و در حال رکوع، زکات میدهند«.

1.سورهیشوری،آیهی23.
2.سورهیمائده،آیهی3.
3.سورهیمائده،آیهی67.
4.سورهیمائده،آیهی55.
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امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( شخصیّتی است که شبهایش در حال سجود  7ـ 
و قیام برای عبادت خداوند متعال سپری میگشت و خوف و رجاء در دل 
نیمه های شب و  میپرداخت و  استراحت  به  از شب  اندکی  میزد،  او موج 
الهی بلند میکرد و در خلوت خویش به  نیاز به درگاه  سحرگاهان دست 
ًدا و  ل سا�ب �ی

ّ
اء �لل �تٌ ء��ن ا�ن ّم�ن هو �ت

أ
استغفار و مناجات با خداوند مشغول میشد: »�

ه«.1 و� رحمهت ر�بّ ر�ب ر�ت و �ی ر �لا�ن  �یحدن
ً

ما ا�أ �ت

»کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده 
و قیام، از عذاب آخرت میترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است!«

2.» رو�ن �ن عن الاسحار هم �یس�ت عو�ن و �ب ه�ب ل ما �ی �ی
ّ
 ّم�ن �لل

ً
لا ل�ی �� �ت »کا�ن

»آنها کمی از شب را میخوابیدند. و در سحرگاهان استغفار میکردند«.
8ـ  او جان خویش را برای به دست آوردن رضای الهی در طبق اخالص 
ا�ت �هلل و �هلل  اء مر�ن عن �ت سه ��ب �ن ری �ن �ث اس م�ن �ی نهاده و تقدیم خدا کرده بود: »و م�ن �ل�نّ

ا�«.3 الع�ب  �ب
رءو�نٌ

»بعضی از مردم جان خود را بخاطر خشنودی خدا میفروشند و خداوند 
نسبت به بندگان مهربان است«.

9ـ به عهد و پیمانی که با خداوند داشت صادقانه وفادار بود و برای  
و� ما عاهدو� �هلل   �د�ت

ٌ
ال �ن ر�ب �ی م�ن رسیدن به فوز شهادت انتظار میکشید: »م�ن �لموأ

4.»
ً
لا د�ی �ب لو� �ت دّ ر و ما �ب طن �ت �ن هم ّم�ن �ی ه و م�ن ��ب ی �ن �ن هم ّم�ن �ت م�ن ه �ن عل�ی

»در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه 
ایستاده اند بعضی پیمان خود را به آخر بردند )و در راه او شربت شهادت 
نوشیدند(، و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و 

پیمان خود ندادند«.

1.سورهیزمر،آیهی9.
2.سورهیذاریات،آیات17و18.

3.سورهیبقره،آیهی207.
4.سورهیاحزاب،آیهی23.
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به  دلسوزی  آسیب پذیر،  اقشار  به  توّجه  افتادگان،  از  دستگیری  10ـ 
بیچارگان و محبّت به یتیمان از برنامه های ثابت او در طول زندگی به شمار 
میرفت، حتّی در شرایطی که خود به سختی روزگار سپری میکرد گرسنگی 
چندین روزه را به همراه خانواده به جان میخرید تا بینوایی به نوایی برسد: 
�ًء و لا  رن کم �ب د م�ن ر�ی ه �هلل لا �ن طعمکم لو�ب ما �ن

�نّ . �إ
ً

ر� س�ی
أ

 و �
ً

ما �ی
�ت  و �ی

ً
ا �ن ه مسک�ی طعمو�ن �لّطعام على ��بّ »�ی

1.»
ً

کور� سث

»و غذای )خود( را با اینکه به آن عالقه )و نیاز( دارند، به مسکین و یتیم 
و اسیر میدهند! )و میگویند: ( ما شما را بخاطر خدا اطعام میکنیم، و هیچ 

پاداش و سپاسی از شما نمیخواهیم!«
11ـ مال دنیا و امکانات ماّدی برای او وسیله ای جهت تقّرب به خدا بود 
و برای بهره مندی از چشمه های حکمت نبوی تنها کسی بود که به آیه ی 
�ن �یدی  �ی مو� �ب دّ �ت م �لّرسول �ن �ت �ی ا�ب � �ن �ن و� �إ �ی�ن ء�م�ن

دن
ّ
ها �ل ّ

�ی
أ

ا � نجوا جامه ی عمل پوشاند: »�ی
ٌم«.2 وٌر ّر��ی �ن �نّ �هلل عن اإ دو� �ن حب م �ت

ّ
�ن ل اإ طهر �ن

أ
کم و �

ّ
ٌر ل �ی �لک �ن  �ن

هتً و�کم �د�ت �ب �ن

»ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که میخواهید با رسول خدا نجوا 
کنید )و خصوصی سخن بگویید( قبل از آن صدقه ای بدهید، این برای شما 
بهتر و پاکیزه تر است و اگر توانایی نداشته باشید، خداوند غفور و رحیم 

است!«
12ـ جان او بر ساحل اطمینان نشسته بود، به نفس مطمئنّه دست یافته 
ک  لى ر�بّ عی �إ هت �ر�ب �نّ س �لمطم�أ �ن ها �ل�نّ �ت �یّ

أ
ا � و در مقام رضا، راضی و مرضی شده بود: »�ی

ی«.3 �ت �نّ لى �ب ا�ی و���ن لى �نى ع�ب ا��ن  �ن
هتً �یّ  ّمر�ن

هتً �ی ر��ن

»تو ای نفس مطمئنّه. به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که هم تو 
از او خشنودی و هم او از تو خشنود است. پس در سلک بندگانم درآی. و 

در بهشتم وارد شو«.

1.سورهیانسان،آیات8و9.
2.سورهیمجادله،آیهی12.

3.سورهیالفجر،آیات27ـ30.



20
جاودانهیتاریخ

و صدها آیه ی دیگر قرآن در معّرفی شخصیّت واالی امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( 
وجود دارد که در این مجال فرصت پرداختن به آنها نیست.

امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( به سراغ  با شخصیّت  بهتر  بیشتر و  برای آشنایی 
علوی  بوستان  کنار  در  را  عمری  که  رفتیم  وی  مکتب  شاگردان  از  یکی 
خوشه چینی کرده است و مطالعات وسیع و پر دامنه ای را در این زمینه داشته 
و در عین حال علم را با عمل توأم نموده و امروزه بحق پرچم عّزت و 
عدالت طلبی آن شخصیّت ممتاز را در دست گرفته است و پیشاپیش مّلتی 
که عشق به علیّ بن  ابی طالب در وجود آنها ریشه دوانده است حرکت میکند 
تا به آرمانهای آن امام عزیز جامه ی عمل بپوشانند و بعد از هزار و چهارصد 

سال به ندای ایشان پاسخ مثبت دهند.
سخنـــرانیهــایی که حضــرت آیت اهلل خامنــه ای پیرامــون شخصیّت 
امیرالمؤمنین )علیهالّسالم( از بدو پیروزی انقالب اسالمی تا به امروز داشته اند، 
مجموعه ی باارزشی است که به ابعاد مختلف شخصیّت آن حضرت پرداخته 
و نکات دقیــق و در عین حــال مفید و جالبــی را مطـرح کرده اند که 
تا معرفت  فراهم می آورد  را  )علیهالّسالم( فرصتی  امیرالمؤمنین  برای مشتاقان 
خویش را نسبت به آن امام بزرگ بیشتر کنند و با تأثیرپذیری از سیره ی 

علوی برای زندگی خویش برنامه ریزی نمایند.
بـدون هیچ اغراقـی مطالعــات معّظمٌ له پیرامــون سیـــره و شخصیّت 
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( اعجاب برانگیز بوده و تحلیلهای عالمانه و جامع ایشان 
از زندگی پرفراز و نشیب حضرت نشانگر دقّت نظر و تأّمل فراوان ایشان 

میباشد.
مجموعه سخنرانیهایی که از حضرت آیت اهلل خامنه ای در اختیار داشتیم 
اغلب در  بوده و  انقالب اسالمی  پیروزی  از  بعد  به دوران  متعّلق  همگی 
خطبه های نماز جمعه و یا در دیدارهایی که با مردم در ایّام والدت و یا 
دلیل  همین  به  و  است،  شده  ایراد  داشتند،  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(  شهادت 
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ایشان از ذکر منابع در سخنرانیها معذور بودند، اّما با مراجعه ای که به منابع 
و  کرده  استفاده  منابع  معتبرترین  از  ایشان  که  شد  معلوم  داشتیم  تاریخی 
مطالب خویش را مستند به مدارک قوی بیان کرده اند، و نکته ای که بسیار 
جالب به نظر میرسید این بود که تکرار در مطالب ایشان بسیار کم میشود، گو 
اینکه برای هر سخنرانی که پیرامون شخصیّت امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( داشتند، 
به مطالب قبلی خویش مراجعه نموده و از تکرار آنها خودداری کرده اند 
و فراز جدیدی از زندگی و یا شخصیّت آن حضرت را مطرح نموده اند، 
با گذشت بیست و هفت سال  امروز  امر موجب شده است که  و همین 
مجموعه ی نسبتاً کاملی از بیانات ایشان پیرامون امیرالمؤمنین علی)علیهالّسالم( 

در دست داشته باشیم.
این بوده است که مطالب معّظمٌ له را در سه بخش تنظیم  بر  سعی ما 

نماییم: 
1ـ فرازهایی از زندگی امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(

این بخش نگاهی گذرا به تاریخ زندگی حضرت دارد و بیشتر فرازهایی 
نقل شده است که توّجه به آنها برای نسل امروز حیاتی بوده و الگوپذیری 
از آن موارد ضروری به نظر میرسد. این مجموعه در سال 1384 تحت عنوان 

»نقش نگار« به چاپ رسید و در اختیار عالقه مندان میباشد.
2ـ شخصیّت امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(

در این بخش با استناد به آیات قرآن و احادیث نبوی و روایات معصومین 
و منابع تاریخی، ابعاد گوناگون شخصیّت حضرت مورد بحث و بررسی 
قرار گرفته و نکته های قابل توّجهی از اخالق و سیره ی حضرت ارائه شده 

است که در قالب کتاب حاضر تقدیم شما خواننده گرامی میشود.
3ـ سخنانی از امیرالمؤمنین علی)علیهالّسالم(

حضرت آیت اهلل خامنه ای در طی سخنرانیهای خویش فراوان به کلمات 
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( استناد کرده و تا حّدی که فرصت داشتند توضیحاتی 
تفسیر  حقیقت  در  که  مطالب  این  مجموعه ی  کرده اند،  بیان  آنها  پیرامون 
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فرازهایی از سخنان حضرت به شمار میرود در این بخش گردآوری شده 
است که از خداوند متعال توفیق تنظیم نهایی آن را نیز خواستاریم.

در پایان الزم است این نکته نیز گوشزد گردد که هر عیب و نقصی در 
این کار مشاهده شود مربوط به اینجانب بوده و هر حسن و جمالی باشد از 

توفیقات معّظمٌ له میباشد.
ه  عل�ی �ن  �ی م�ن ر�لموأ م�ی

أ
� عهت  �ی سث م�ن  و  �ن  �ی �ت �ل�ی هل 

أ
� م�ن  ا  عل�ن ��ب هم 

ّ
�لل  ، �ن ر�بّ �لعالم�ی �ل�مدهلل  و 

. �ن ل �لو��ت �لمصل�ی صن �ن
أ

�

عید سعید غدیر خم، 18 ذی الحّجه 1427
18 دی 1385

محّمد محّمدیان
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شخصّیتی ناشناخته
از  داشته اند  مقّدس  ذات  این  به  معرفتی  که  کسانی  همه ی  قرنهاست 
امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم(، سخن گفته اند  مسلمان و غیرمسلمان درباره ی 
و نوشته اند و هنوز هم مینویسند و میسرایند و میگویند. لکن آنچه گفته 
شده است، کافی نیست که بتواند شخصیّت این اعجوبه ی عالم و نمونه ی 
قدرت کامله ی الهی و کلمه ی تاّمه ی پروردگار را، برای ما، با همه ی ابعاد 

روشن کند.
البتّه، این مشکل بیشتر از ناحیه ی ماست. ما هستیم که با ذهنهای کوچک 
و انس گرفته با مقیاسهای ماّدی، قدرت آن را نداریم که شخصیّتی را با آن 

ابعاد عظیم معنوی و روحی تصّور کنیم. 1
ما مثل آن نقاش ناشی بی علم و بی هنری هستیم که بخواهد چهره ی 
طرف  آن  و  طرف  این  را  تا خط  چهار  بکشد.  مدادی  با خط  را  زیبایی 
این؟!  یعنی  زیبا،  اّما آن چهره ی  میکشیم؛ یک هیکل مجّسم خواهد شد. 

خیلی باالتر از این حرفها است!

1.ازاحادیثمشهوررسولخدا)صلیاهللعلیهوآله(خطاببهامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(استکهفرمود:
»یاعلیماعرفاهللحّقمعرفتهغیریوغیرک،وماعرفکحّقمعرفتکغیراهللوغیری«؛
»یاعلی،هیچکسخداراآنچنانکهشایستهیمعرفتاوستنشناختجزمنوتو،وهیچکس
نیزتوراآنچنانکهحّقمعرفتتومیباشدنشناختجزخداومن!«مناقبابنشهرآشوب،ج
3،ص267؛ارشادالقلوب،ج2،ص9؛تأویلاآلیاتالّظاهرة،ص145و227؛بحاراالنوار،

ج39،ص84.
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اّما همان تصویر ناقصی هم که ما تصویر میکنیم، آنقدر زیبا است، آنقدر 
باال است، آنقدر شاخص است، که چشم انسان را مبهوت میکند! )1(

نارسایی ابزارهای بشری از شناخت امام)علیهالّسالم(
در باب زندگی امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم(، شما یک اقیانوس را در نظر 
بگیرید. احاطه ی به همه ی ابعاد این اقیانوس، در یک نگاه که هیچ در یک 
مطالعه ی طوالنی هم برای یک انسان میّسر نیست. از هر طرف که شما وارد 
میشوید، دنیایی از عظمت مشاهده میکنید؛ دریاهای گوناگون، اعماق ژرف، 
موجودات آبی گوناگون و متنّوع و اَشکال مختلف از حیات و عجایب دریا! 
اگر این بخش را رها کنید و از بخش دیگر این اقیانوس وارد شوید، باز 
همین داستان و همین ماجرا است. اگر از قسمت سّوم یا چهارم یا پنجم و 
یا دهمی وارد شوید ـ از هر جا که وارد میشویدـ باز شگفتیهایی مشاهده 

میکنید. 1
این، یک مثال نارسا و کوچکی از شخصیّت امیرالمؤمنین )علیهالّصالةوالّسالم( 
است. شما از هر طرف که این شخصیّت را نگاه کنید، خواهید دید عجایبی 
در آن نهفته است. این، مبالغه نیست. این، بازتاب عجز انسانی است که 
سالهای متمادی درباره ی زندگی امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم(مطالعه کرده و 
این احساس را در درون و وجود خود پیدا کرده است که به علی)علیهالّسالم(
ـ این شخصیّت واالـ با ابزار فهم معمولی یعنی همین ذهن و عقل و حافظه 
و ادراکات معمولی، نمیشود دسترسی پیدا کرد. از هر طرف شگفتیها است!
البتّه امیرالمؤمنین نسخه ی کوچک شده ی پیامبر اکرم و شاگرد آن بزرگوار 

1.»قللوکانالبحرمداداًلکلماتربّیلنفدالبحرقبلأنتنفدکلماتربّیولوجئنابمثلهمدداً«؛
»بگو:اگردریاهابرای)نوشتن(کلماتپروردگارممرّکبشود،دریاهاپایانمیگیرد.پیشاز
آنکهکلماتپروردگارمپایانیابدهرچندهمانندآن)دریاها(راکمکآنقراردهیم!«سورهی

کهف،آیهی109.
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ف است؛1 اّما همین شخصیّت عظیمی را که در مقابل روی ما است ـ اگرچه 
در مقابل پیامبر، خود را کوچک و حقیر میبیند و خود شاگرد آن بزرگوار 
است ـ وقتی میخواهیم با دید بشری نگاه کنیم، برای ما یک شخصیّت فوق 

انسانی به نظر میرسد.
که شاید  معنوی و شهود روحی هستند  عالِم حضورِ  در  البتّه کسانی 
آنها میتوانند به نحوی ابعاد آن شخصیّت را بفهمند؛ ولی امثال ما دستمان 

نمیرسد. )2(

حّتی ابعاد ظاهری نیز در هیچ بیانی نمیگنجد
حقیقت این است که جنبه های معنوی و معرفت امیرالمؤمنین )علیهالّسالم( 
انسانهای  همه ی  از  را  او  و  بود  بزرگوار  آن  در وجود  که  و خصلتهایی 
شخصیّتهای  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  و  میکرد  ممتاز  تاریخ  دوران 
دوره ی تاریخ بشریّت درمی آورد، نه فقط نمیشود عرضه کرد و خالصه 

1.کالممشهورامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(استکهمیفرمود:»أناعبٌدمنعبیدمحّمٍد)صّلیاهللعلیهوآله(«
اصولکافی،ج1،ص90.

رسول من موضعی علمتم قد »و است: امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( خطبهی از فرازی و 
المنزلةالخصیصةوضعنیفیحجرهوأناولٌدیضّمنیإلی القریبةو بالقرابة اهلل)صّلیاهللعلیهوآله(
صدرهویکنفنیفیفراشهویمّسنیجسدهویشّمنیعرفهوکانیمضغالّشیءثّمیلقمنیهوما
وجدلیکذبّةفیقولوالخطلةفیفعلولقدقرناهللبه)صّلیاهللعلیهوآله(منلدنأنکانفطیمًا
أعظمملکمنمالئکتهیسلکبهطریقالمکارمومحاسنأخالقالعالملیلهونهارهولقدکنت
أتّبعهاتّباعالفصیلأثرأّمهیرفعلیفیکّلیوممنأخالقهعلمًاویأمرنیباالقتداءبه«؛»شما
رسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله( به نسبت ویژه مقام و منزلت و قرابت نظر از مرا موقعیّت بخوبی
میدانید،اومرادردامنخویشپرورشداد،منکودکبودماومرا)همچونفرزندش(درآغوش
خویشمیفشرد،ودراستراحتگاهمخصوصخویشجایمیداد،بدنشرابهبدنممیچسبانیدو
بویپاکیزهیاورااستشماممیکردم،غذاراآمادهمیکردودردهانممیگذاشت.هرگزدروغیدر
گفتارمنیافتواشتباهیدرکردارمندید.ازهمانزمانکهرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(راازشیر
بازگرفتندخداوندبزرگترینفرشتهازفرشتگانخویشرامأمورساختتاشبوروزویرابه
راههایبزرگواریودرستیواخالقنیکسوقدهد.منهمچونسایهایبهدنبالآنحضرت
حرکتمیکردمواوهرروزنکتهیتازهایازاخالقنیکرابرایمنآشکارمیساختومرا

فرمانمیدادکهبهاواقتداکنم«.نهجالبالغه)صبحیصالح(،خطبهی192،ص300.
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کرد و جمع بندی کرد، حتّی ابعاد عملی آن بزرگوار، یعنی آنچه مربوط به 
حکومت امیرالمؤمنین یا جهاد امیرالمؤمنین یا زهد امیرالمؤمنین و از این 

قبیل کارها است هم واقعًا نمیشود در هیچ بیانی گنجاند. )3(

کوتاه بودن دست ما از مقامات بلند عرفانی امام)علیهالّسالم(
یک دسته از خصوصیّات امیرالمؤمنین، خصوصیّات معنوی و ملکوتِی 
آن بزرگوار است که ما حتّی به فهمیدن آن هم دسترسی نداریم. آن مقام 
علمی، نورانی و قدسیّتی که آن بزرگوار داشت؛ آن حقایقی که درون وجود 
او و در قلب نورانی او میجوشید و به صورت حکمتهایی بر زبان مبارکش 
جاری میشد؛ آن قرب به خدا و ذکر الهی که بر همه ی کردار و گفتار و 
ما  برای  او،  نوری1  فطرت  مثل  که  است  بود، چیزهایی  او حاکم  حاالت 
بدرستی قابل فهم نیست؛ اّما به آنها اعتقاد داریم و افتخار میکنیم؛ چون آنها 

را از صادق مصّدق شنیدیم.)4(

اشاره ای از دور
در زندگی امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم(، اگر مسائل معنوی و ویژگیهایی که 
شخصیّت روحی آن بزرگوار قائم به آنهاست مورد توّجه قرار گیردـ  همچنان 
که شخصیّت پیغمبر اکرم و هر یک از معصومین)علیهمالّسالم( مورد توّجه قرار 
میگیردـ ذهن بشر و این ذهنیّت ماّدی، قادر بر تصّور موقعیّت آن بزرگوار 
از دور اشاره ای به شخصیّت معنوی و ملکوتی  هم نخواهد بود. ما فقط 
به  نمیشود  البتّه آن معرفت هم الزم است.  میکنیم.  بزرگوار  نورانی آن  و 
بهانه ی اینکه ما نمیتوانیم شخصیّت این بزرگواران را بشناسیم، درباره ی آنان 
صحبت نشود، تحقیق نشود و گویندگان نگویند؛ نه. آن، بخش فاخری از 

1.پیرامونخلقتنوریپیامبراکرم)صّلیاهللعلیهوآله(وامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(احادیثفراوانیدر
ابوابطینتوخلقتنوریدرکتب کتابهایروایینقلشدهاستکهعالقهمندانمیتوانندبه

حدیثیمراجعهنمایند.
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کِلّ آفرینش است. لذاست که در روایات هم درباره ی این جنبه و این بُعد یا 
این بخش از شخصیّت ائّمه)علیهمالّسالم(، مطالب و حرفها و اشاراتی هست که 
برای اهل نورانیّت و اهل دل، گویا است. منتها ما و امثال بنده، آن رسایی در 
اندیشه و بینش را در اختیار نداریم که به آن جّذابیّت و درخشندگی چشم 
بدوزیم.1 آن بخش دیگر از شخصیّت امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم(، عبارت 
است از فضایل و امتیازاتی که ناشی از همین حیات ماّدی یا جلوه گاه حیات 
ماّدی او، مثل علم، تقوا، عبادت، شجاعت، دلسوزی و رحم او نسبت به 
ضعفا و عدل او در حکومت و از این قبیل ویژگیها است. یا مسائلی که 
نسبت به چنین ویژگیهایی شاید درجه ی دو محسوب میشود؛ مثل فصاحت 
و بالغت و نثر و شعر و از این قبیل. اینها را،  هر صاحب فکری، به شرط 
آنکه در این بخش و این بُعد تدبّر کند، بابهای متعّددی به رویش گشوده 

خواهد شد.)5(

استمداد از روح بزرگ امام)علیهالّسالم(
فضایل مـوالی متّقیان و شخصیّت آن بزرگـوار به قـدری واال و رفیع 
و افقهـای دور از ذهن انسانهـای معمـولی و بشـر ناقص است که حقیقتًا 

خویش معنوی منزلت به نوشتهاند معاویه به خطاب که نامهای در امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( .1
لنا«؛ بعدصنائع النّاس و ربّنا »فإنّاصنائع مینویسند: و میکنند اشاره اهلبیت)علیهمالّسالم( و
ماهستند!« تربیتشدهی و پرورشیافته مردم و پروردگارمانیم، پرورشیافتهی و »ماساخته
نهجالبالغه،نامهی28،ص386.همچنیندریکیازسخنرانیهایخویشبهمعّرفیآلمحّمد
)صّلیاهللعلیهوآله(پرداختهومیفرماید:»الیقاسبآلمحّمد)صّلیاهللعلیهوآله(منهذهاالّمهأحٌد
الیقین،إلیهمیفیءالغالی والیسّویبهممنجرتنعمتهمعلیهأبداً،همأساسالّدینوعماد
وبهمیلحقالتّالیولهمخصائصحّقالوالیةوفیهمالوصیّةوالوراثه«؛»ازایناّمتهیچکسی
نیستکهباآلمحّمد)صّلیاهللعلیهوآله(مقایسهشود،آنکسانیکههموارهریزهخوارخواننعمت
ایشانندهرگزنمیتوانندباآنانهمردیفقرارگیرند.اینخاندانپایهواساسدیناند،وتکیهگاه
یقینمیباشند،تندروانبهسویشانبازآیندوواپسماندگانکندرفتارناگزیرندکهخودرابهایشان
برسانند،چراکهویژگیهایحّقوالیتازآنآلمحّمد)صّلیاهللعلیهوآله(استووصایتووراثت

تنهادراینخانوادهفراهمآمدهاست«.نهجالبالغه،خطبهی2،ص47.
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جز با توّجه و استمداد از روح بزرگ و مطّهر خود آن حضرت نمیشود 
حتّی دورنمایی از آن شخصیّت عظیم را مشاهده کرد.1 اّما با این حال این 
بلندترین قله ی بشریّت است و نمیشود به آن توّجه نکرد و به سمت آن 

حرکت ننمود.
خوشبختانه فضایل و مناقب آن حضرت مثل دریای عظیمی است که از 
هر طرف که وارد شویم و هر رشته ای از رشته های محامد بشری را مطرح 

کنیم فیض عظیمی را خواهیم برد.2 )6(

ابترین چهره ی تاریخ
ّ

جذ
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( جزو چهره های جّذاب تاریخ است. انسان شاید 
امیرالمؤمنین علیّ بن  بتواند پیدا کند که به قدر  کمتر شخصیّت تاریخی را 
ابی طالب)علیهالّسالم( در میان همه ی آحاد بشرـ نه فقط مّلت اسالم ـ دلباخته 
داشته باشد. چه بسیار غیرمسلمانانی که اسالم و حتّی پیامبر اسالم را قبول 
ندارند؛ اّما به علی)علیهالّسالم( عشق میورزند؛ به او احترام میکنند و او را ستایش 
میکنند.3 مسلمانان و به خصوص شیعیان هم که نسبت به آن بزرگوار، چه 

1.وبههمیندلیلاستکهخودآنحضرتناچارشدهاستدرمواردیبهمعّرفیخودبپردازد
وگوشههاییازفضایلخودرابیانکند،براینمونهبهکتابشرحهشرحه)ازانتشاراتکانون
اندیشهیجوان(کهبیانچهاردهفصلمهماززندگیحضرتاززبانخودحضرتاستمراجعه

نمایید.
2.امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(درمعّرفیسلمانفارسیمیفرماید:»أدرکالعلماالّولواآلخر،وهو
بحرالینزح«؛»اوبهعلماّولوآخردستیافتهاست،اودریاییاستکهپایانندارد«.امالی

صدوق،مجلس43،حدیث8،ص252.
اگرسلماندریایبیپایانباشدکهطبقبیانامام)علیهالّسالم(چنیناست،قطعًاشخصیّتیمانند 
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(اقیانوسبیکرانیخواهدبودکهدرکعمقووسعتآنبرایفهمهای

عادیمامیسورنخواهدبود.
که میدهند گواهی تاریخ و »حقیقت مینویسد: مسیحی نامدار نویسندهی جرداق جرج .3
علی)علیهالّسالم(عنصربیپایانفضیلت،شهیدوساالرشهیدان،ندایعدالتانسانیوشخصیّت
جاودانهیشرقاست.ایجهانچهمیشداگرهمهینیروهایترادرهممیفشردیودرهر
روزگاریشخصیّتیمانندعلی)علیهالّسالم(باآنعقلوقلبوزبانوشمشیرنمودارمیکردی؟!«
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تکریم و تعظیمی در دل و جان و ذهن خودشان قائلند! در بین ما شیعیان 
و آحاد مسلمین، کسانی هستند که عامل به احکام اسالمی هم نیستند؛ اّما 
امیرالمؤمنین را بزرگ میشمارند. این برای چیست؟ این بخاطر آن است که 
این بزرگوار به قدری زیاد بوده  انسانی در  مجموعه ی خصوصیّات واالی 
این  مقابل  در  است،  شنیده  علی )علیهالّسالم( چیزی  از  که  هر کس  که  است 
را  آنها علی  استثناء هستند که  خصوصیّات خاضع است. فقط یک دسته 
میشناسند؛ اّما با او دشمنند. آنها کسانی هستند که با مبانی ای که این انسان 
به شّدت  را صرف کرده است،  آن جهاد کرده و همه ی عمر  برای  بزرگ 
دشمنند؛ طبعاً با سربازِ اّولش هم دشمنند. یا در آن دوره های اّول، کسانی 
که زخم خورده از آن شمشیر بی انعطاف و آن انسان آشتی ناپذیر با بدی و 
زشتی بودند، با او دشمن بودند، و ااّل آدمهای با انصاف و انسانهای فطری، 

همه محب و مشتاق این شخصیّت عظیمند.1 )7(

صوتالعدالةاالنسانیة،صص12ـ11.
وهمینجرججرداقاستکهمینویسد:»جاذبههایکلماتامامعلی)علیهالّسالم(چنانشوریدر 

منایجادکردکه200بارنهجالبالغهرامطالعهکردم.«ترجمهینهجالبالغه،دشتی،ص14.
1.ابنابیالحدیدمعتزلیشارحمعروفنهجالبالغهمیگوید:»منبسیاردرشگفتمازمردیکهدر
میدانجنگچنانخطبهمیخواندکهگواهیمیدهدطبیعتیهمچونطبیعتشیراندارد،سپس
درهمانمیدانهنگامیکهتصمیمبرموعظهوپندواندرزمیگیرد،سخنانیاززبانشتراوش
لباسمخصوصرهبانیپوشیدهودردیرها میکندکهگوییطبیعتیهمچونراهبانیداردکه
زندگیمیکنند،نهخونحیوانیمیریزندونهحتّیازگوشتحیوانتناولمیکنند.گاهدرچهرهی
»بسطامبنقیس«و»عتیبةبنحارث«و»عامربنطفیل«ظاهرمیشودوگاهدرچهرهی»سقراط

حکیم«و»یوحنّا«و»مسیحبنمریم«.
منسوگندمیخورمبههمانکسیکهتماماّمتهابهاوسوگندیادمیکنند،مناینخطبه)خطبهی 
الهیکمالتکاثر221(راازپنجاهسالقبلتاکنونبیشازهزاربارخواندهاموهرزمانآنرا
خواندهام،ترسووحشتوبیداریعمیقیتماموجودمرادربرگرفتودرقلبمناثرعمیقی
گذاشتودراعضایپیکرملرزشی.هرزماندرمحتوایآندقّتکردم،بهیادمردگانازخانواده
وبستگانودوستانمافتادموچنانپنداشتمکهمنهمانکسیهستمکهامامدرالبهالیاینخطبه
توصیفمیکند.چقدرواعظانوخطیبانوفصیحاندراینزمینهسخنگفتهاندوچقدرمندر
برابرسخنانآنهابهطورمکّررقرارگرفتهاماّمادرهیچکدامازآنهاتأثیریراکهاینکالمدردل

وحالممیگذارد،ندیدهام«.شرحنهجالبالغهابنابیالحدید،ج11،ص153.
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ابعاد نامتناهی
در مورد شخصیّت علیّ بن ابی طالب)علیهالّصالةوالّسالم( هر چه گفته شود، کم 
گفته شده است؛ چون آن شخصیّت، شخصیّت قابل احاطه ی ذهنی و بیانی 
نیست؛ یعنی نمیشود با بیان، ابعاد نامتناهی آن شخصیّت الهی را توصیف 

کرد.1 )8(

رسول از عبّاس ابن مینویسد: خود مناقب کتاب در سنّت اهل بزرگ علمای از خوارزمی .1
خدا)صّلیاهللعلیهوآله(نقلمیکندکهفرمود:»لوأنالغیاضأقالٌم،والبحرمداٌد،والجّنحّساٌب،
واالنسکتّاٌب،ماأحصوافضایلعلیّبنابیطالب«؛»اگرجنگلهاقلم،دریاهامرّکب،طایفهی
جنحسابگروانسانهانویسندهشوند،نمیتوانندهمهیفضایلعلیّبنابیطالبرابرشمارند!«

مناقبخوارزمی،ص32.
همچنینرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(فرمود:»إناهللجعلألخیعلیفضائلالتحصیکثرة،فمن 
ذکرفضیلةمنفضائلهمقراًبهاغفراهلللهماتقّدممنذنبهوماتأّخر،ومنکتبفضیلةمنفضائله
لمتزلالمالئکهتستغفرلهمابقیلذلکالکتابرسم،ومناستمعإلیفضیلةمنفضائلهغفراهلل
لهالذنوبالتیاکتسبهاباالستماع،ومننظرإلیکتابمنفضائلهغفراهلللهالذنوبالتیاکتسبها
بالنظر،ثمقال:النظرالیعلیّبنابیطالبعبادة،وذکرهعبادةوالیقبلاهللإیمانعبدإاّلبوالیته
والبراءةمنأعدائه!«؛»خداوندبرایبرادرمعلیفضیلتهاییقراردادهاستکهبهلحاظکثرت
قابلشمارشنیستند!کسانیکهبااعتقادقلبیازآنفضایلیادکنند،موردمغفرتالهیقرار
میگیرند،وکسانیکهاقدامبهنوشتنآنهانمایند،مادامیکهنوشتهشانباقیاستمالئکهدرحق
آناناستغفارمیکنند،کسیکهبهفضیلتیازفضایلعلیّبنابیطالبگوشفرادهد،گناهانیرا
کهازطریقگوشمرتکبشدهاستبخشیدهمیشود.وکسیکهکتابیرامطالعهنمایدکهفضایل
اودرآنکتابنوشتهشدهاستگناهانیراکهازطریقچشممرتکبشدهاستبخشیدهمیشود.
رسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(درادامهفرمود:نگاهبهعلیّبنابیطالبویاداوعبادتاست،و
خداوندایمانبندهایرانمیپذیردمگرهنگامیکهوالیتعلیراپذیرفتهوازدشمنانشدوری

گزیدهباشد«.مناقبخوارزمی،ص32.
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هم دوست و هم دشمن کتمان کردند اّما...
یک جمله ای معروف است از خلیل بن  احمد نحوی معروف، او می گوید 
که دوستان امیرالمؤمنین در طول مّدتی برابر چند قرن، از ترسشان مدایح 
امیرالمؤمنین را نگفتند، و مدح امیرالمؤمنین را مکتوم نگه داشتند، و فضائل 
او را، و دشمنان امیرالمؤمنین از روی بغض وعداوتشان در طول چند قرن 
« دو  �ن �ی �ت ا�ن  �لحن

أ
�ی�ن ما ملا

�ن هدن �ی هر ما �ب طن مدایح امیرالمؤمنین را مکتوم نگه داشتند. »�ن
تا  کتمان نسبت به مدایح امیرالمؤمنین، یکی از روی ترس یکی از روی 
امیرالمؤمنین بروز کرد که  از فضائل  آنقدر  این دو کتمان  اّما میان  بغض، 
علیّ بن  فضائل  این  گرفت،  را  مغرب  و  مشرق  میان  و  را  عالم  سرتاسر 

 ابی طالب است. 1 )9(

1.اینمطلبازچندتننقلشدهاست،اززمخشریدانشمندادیباهلسنّتچنیننقلشدهاست:
»ماأقولفیمنکتممحبّوهفضائلهخوفًاوتقیًّة،وأعداؤهبغضًاوحسداً،وظهرمنذیٍنوذیٍنما
مألالخافقین!«؛»منچهبگویمدربارهیمردیکهفضایلاورادوستانشازترسوبیمپنهان
داشتند،ودشمنانشازراهکینهجوییوحسدانکارکردند،وبازازاینمیانآنقدرفضیلتهایوی
انتشاریافتکهشرقوغربرافراگرفت.«نهجالبالغهمیراثدرخشانامامعلی)علیهالّسالم(،
ص17.ازامامشافعینیزنقلشدهاست:»درشگفتمازمردیکهدشمنانشفضایلاوراازروی
حسدکتمانکردندودوستانشازترس،ولیبااینحالشرقوغربجهانراپرکردهاست«.
شبیههمینمضمونازعامربنعبداهللبنزبیرنقلشدهاست.پیامامام)شرحتازهوجامعیبر

نهجالبالغه(،ج1،ص313.
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گوهر علی)علیهالّسالم( ماندگار شد
امیرالمؤمنینی که نزدیک به صد سال بر روی منبرها او را لعن و همه 
جای دنیای اسالم علیه او بدگویی کردند؛ آن یگانه ای که هزاران حدیث 
جعلی علیه او و حرفهایش ساختند و به بازار افکار عرضه کردند،1 چنین 
بود که توانست بعد از گذشت این سالهای طوالنی، خود را از زیر بار اوهام 
و خرافات بیرون آورد و قامت رسایش را در مقابل تاریخ نگه دارد. گوهری 
مثل علی است که میماند. خار و خاشاک و زباله و گل و الی، او را آلوده 
نمیکند و جوهرش را نمیکاهد. اگر قطعه ای الماس را در ِگل هم بیندازند، 
الماس است و باألخره خود را نشان خواهد داد. هر فرد مسلمان باید این 

مشعل عظیم را بر باالی قّله ی حیات ببیند و به سمت آن حرکت کند.)10(

آن همه دشمن، این همه محبوبّیت
شایــد در بین چهــره های معروف جهـان و به طــور خاص در میــان 
شخصیّتهای اسالمی، هیچ شخصیّتی را نتوانیم پیدا کنیم ـ حتّی خود پیامبر 

1.ازمنابعتاریخیبخوبیاستفادهمیشودنخستینکسیکهاینکارزشتراپایهگذاریکردمعاویه
بود.عاّلمهامینیدرکتابالغدیرمینویسد:»معاویهپیوستهاصرارداشتکهروایاتیدرنکوهش
مقامامامامیرمؤمنان)علیهالّسالم(جعلکندواینکارراآنقدرادامهدادکهکودکانشامباآن
خوگرفتندوبزرگشدندوبزرگساالنبهپیریرسیدند.هنگامیکهپایههایبغضوعداوت
اهلبیت)علیهمالّسالم(درقلوبناپاکانمحکمشد،سنّتزشتلعنوسّبعلی)علیهالّسالم(رابه
دنبالنمازجمعهوجماعتوبرمنابر،درهمهجاوحتّیدرمحلنزولوحییعنیمدینهرواج
داد.صاحبکتابمعجمالبلدان)ج5،ص38(مینویسد:درشرقوغربجهاناسالمبرفراز
منبرهاعلیّبنابیطالبموردلعنقرارمیگرفت،حتّیدرمنابرحرمینشریفینمّکهومدینهنیز

آنبزرگوارلعنمیشد!
امامحسنمجتبی)علیهالّسالم( ازشهادت بعد وقتی که بود آنجا تا معنی این در معاویه اصرار 
درمراسمحجشرکتکردوواردمدینهشدتصمیمداشتبرمنبررسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(
علی)علیهالّسالم(رالعنکند،بهاوگفتنددراینجاسعدبنابیوقاصاستوبهاینکاررضایت
مسجد به دیگر من کنی کاری چنین اگر گفت: سعد کن. مشورت او با قباًل داد نخواهد
پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(نخواهمآمد.معاویههنگامیکهچنیندیداقدامبهلعننکردتازمانیکه

سعدازدنیارفت«.الغدیر،ج2،ص101.



37 37
ع(
ن)
منی
مؤ
یرال
لام

ضای
زف
را
مپ
عال
ق
آفا
م:
دّو
ل
فص اسالم ـ که در میان مّلتها و پیروان ادیان مختلف و در زمانهای گوناگون، به 

قدر امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم( محبوب باشد. میبینید در همان زمان خودِ 
این بزرگوار، که شمشیر عدالت و شّدت عدل او، دلهای متمّرد و روحهای 
خودخواه را از خود بیزار میکرد و جبهه ی دشمنِی بزرگی علیه او به وجود 
می آورد، حتّی دشمنانش هم وقتی به اعماق روح خود مراجعه میکردند، 
نسبت به آن بزرگوار، عقیده ی همراه با تعظیم و تکریم و محبّتی را احساس 

میکردند.1
بیشترین دشمنان را علی)علیهالصالةوالّسالم(داشته؛ اّما بیشترین ستایشگران را 
هم ـ حتّی کسانی که به دین و راه او اعتقادی نداشتندـ آن بزرگوار داشته 

است.
یعنی متفّکران بزرگ ـ اعّم از مسلمان و غیرمسلمان ـ را که نگاه کنید، 
نسبت به امیرالمؤمنین ابراز ارادت میکنند. اگر به قهرمانان بزرگ، کسانی 
نام  که  میبینید  کنید،  نگاه  کرده اند،  قیام  و  تالش  خود،  مّلتهای  برای  که 
امیرالمؤمنین در نظر آنها عزیز و گرامی است.2 به شعرا و ادبا و هنرمندان 
و انسان دوستان هم که نگاه میکنید، باز هم میبینید که اسم امیرالمؤمنین را 
گرامی میدارند. خالصه هرکس ـ جوان و پیر، عالم و عامی ـ که تاریخ اسالم 
را مطالعه کرده و اسم علی و احوال امیرالمؤمنین به گوش او رسیده است، 

نسبت به امیرالمؤمنین، احساس محبّت و شیفتگی و ارادت میکند.
در زمان خود ما، چند کتاب از نویسندگان و ادبای مصری، درباره ی 
امیرالمؤمنین نوشته شد، که دو جلد یا بیشتِر آن از طرف نویسندگان مسیحی 

1.براینمونهبهاعترافمعاویهدرمالقاتیکهباضرارداشتتوّجهنمایید:پیوست»1«.
محّمد پروردهی »علی میگوید: لنینگراد دانشگاه در تاریخ استاد پطروشفسکی، پاولیچ ایلیا .2
)صلیاهللعلیهوآله(وعمیقًابهویوامراسالموفاداربود...علیتاسرحّدشوروعشقپایبنددین
بود.صادقورستگاربود.دراموراخالقیبسیارسختگیربودوازنامجوییومالپرستیبه
دوربود،اوبیشکهممردیسلحشوروهمتمامصفاتالزمهیاولیاءاهللدروجودشجمع
بود«.تفسیرنهجالبالغه،عاّلمهجعفری،ج1،ص176.بهنقلازاسالمدرایرانـپطروشفسکیـ

ترجمهیآقایکشاورز،ص49.
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است که اسالم را قبول ندارند؛ اّما امیرالمؤمنین را قبول دارند.1
شاید  است.  امیرالمؤمنین  این خصوصیّت  اسالمی،  بین چهره های  در 
یک عّلت این باشد که این بزرگوار، در دوره های مختلف عمر و در شرایط 
و اوضاع مختلف، هر جا که قرار گرفت، همه ی وجود خود را به بهترین 

وجهی در راه اهداف عالیه خرج کرد.)11(

بدگوییها و محبوبّیت بیشتر
آل زبیر معروف بودند به دشمنی با امیرالمؤمنین  ـ عبداهلل بن  زبیر حتّی 
زبیر  پدرش  که  شد  معّرفی  چهره ای  یک  عنوان  به  هم،  جمل  جنگ  در 
زبیر  خاندان  هم  بعدها  امیرالمؤمنین،  با  جنگ  ادامه ی  به  میکرد  وادار  را 
غالباً  ـ مگر بعضی از آنها  ـ نسبت به امیرالمؤمنین با چشم خصومت و 
بغض و حسادت نگاه میکردند. در این خانواده یک جوانی که پسر عبداهلل 
بن عروةبن  زبیر است، از روی جوانی یک روز در حضور پدر خود مشغول 
مذّمت امیرالمؤمنین شد، پدر با این که خودش هم نسبت به امیرالمؤمنین 
ارادتی یا بگوییم محبّتی نداشت، اّما دید این جوان خام و ناپخته ی خودش 
را خوب است قدری آگاه کند؛ در محیط خلوت خانه به طور خصوصی. 
آن روزها کسی جرأت نمیکرد در علن نامی از امیرالمؤمنین به نیکی ببرد؛ 
به پسرش گفت پسرجان، یک چیزی را من به تو بگویم و او این است 
که هیچ چیزی را پیدا نمی کنی که دین ساخته باشد، بوجود آورده باشد و 

1.»االمامعلیّبنابیطالبصوتالعدالةاالنسانیّة«مشهورترینکتابدراینزمینهاستکهنوشتهی
جرججرداقنویسندهینامدارمسیحیاستکهدرسال1956میالدیبهرشتهیتحریردرآمده
مبسوطی مقّدمهی کتابجرداق همین بر نیز مسیحی مشهور نویسندهی نعیمه میخائیل است.
کهشرح است نوشته نهجالبالغه« »روائع نام به نیز دیگری کتاب جرداق است.جرج نوشته
موضوعینهجالبالغهاست.امیننخلةدیگرنویسندهیمسیحیاستکهکتاب»مائةکلمةمن
نامدار نویسندهی جبران خلیل جبران است. درآورده تحریر قلم به را وشرحها« نهجالبالغة
مسیحیسخنانبلندوعمیقیدربارهیشخصیّتامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(داردکهدرکتابیبهنام

»مجموعهمقاالتجبرانخلیلجبران«جمعآوریشدهاست.
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فص دنیا و دست دنیاطلبان بتواند آن را ویران کند، ممکن نیست. بنایی که دین 

�نّ  اإ می سازد، این بنایی نیست که بوسیله ی دنیاطلبان قابل ویران شدن باشد. »�ن
«1؛   اّما به عکس، هر چیزی که دست دنیاطلبان  �ی�ن

ّ
مه �لد

ّ
ا هد

ّ
ل  �إ

ً
ا �أ �ی �ت سث �ن ا ما �ب �ی �ن

ّ
�لد

آن را بوجود بیاورد، بی گمان دین در مقام برخورد و اصطکاک با او اگر 
قرار بگیرد آن را از بین خواهد برد؛ اّما عکسش این جور نیست، اگر دین 
چیزی را ساخت دنیاطلبها نمیتوانند آن را از بین ببرند. بعد وارد اصل مطلب 
شد، و گفت که تو نگاه کن ببین این بنی مروان ـ آن سلسله ای از بنی امیّه 
بنی  این  ببین  میکردند ـ گفت  بر جامعه ی اسالم حکومت  که آن روزها 
مروان چطور بر روی منبرها و در همه ی اقطار دنیای تحت نفوذ خودشان 
عیب جویی  گفت  او  ابی طالب،  علیّ بن  به  نسبت  امیرالمؤمنین،  به  نسبت 
میکنند و عیوب او را آشکار میکنند، ظاهر میکنند، هر چه به دهنشان می آید 
درباره ی علی میگویند. اّما هر چه آنها بیشتر میگویند، امیرالمؤمنین چهره اش 
ه  �ی

ول �ن ى طال�ب و ما �ی�ت �ب
أ

�ن � ری علّى �ب  لا �ت
أ

منّورتر و در بین مردم محبوبتر می شود. »�
لى �لّسماء«2  اینکه  ه �إ �ت ا��ی �ن و�ن �ب دن �ن

أ
ا ما �ی

�نّ
أ

ه و �هلل لکا �ت �ب �ی
ه و عن �ب ّمه و ع�ی هت م�ن �ن م�یّ

أ
ی � �ن اء �ب ط�ب �ن

بنی مروان عیب علی را میگویند، مثل این که خدای متعال اثر عکس میدهد، 
گویی که علی را بلند می کنند و به آسمان میبرند و در کرسی آسمان، علی را 
قرار میدهند از رفعت و شأن؛ هر چه بیشتر عیبش را میگویند، باالتر میرود. 
اّما مرده ها و شخصیّتهای خودشان را بنی مروان با نام نیک، با تشکیل محافل 
و مجالس مدح و ثنا بزرگ میکنند، هر چه بیشتر از گذشتگان خودشان و 
مردگان خودشان میگویند، مثل این که یک الشه ی مرده ای، یک جیفه ای را 
د�بو�ن 

�ن �ن �ی ر�هم ک�ی  لا �ت
أ

مدام بیشتر باز می کنند تعّفنشان بیشتر دنیا را میگیرد. »�
�ن �ل�مر.«3  این چیزی است که دشمن  �ی د�بو�ن �ب

�ن ما �ی
�نّ

أ
هم و �هلل لکا عر�وأ هم سث �ی

ر�ث اهم و �ی مو�ت

،6 امالیشیخطوسی،مجلس25،حدیث و أبیالحدید(،ج9،ص64 )ابن البالغه نهج 1.شرح
ص588.

2.همان.

3.همان.
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امیرالمؤمنین، آن خانواده ای که بنای بر بغض و حسادت به امیرالمؤمنین 
داشتند این جور ]اعتراف کرده اند.[ )12(

با علی)علیهالّسالم( دشمنی میکنی؟!
روایت است که مردی نزد عبداهلل بن عمر1 رفت و گفت: »من علی را 
دشمن میدارم.« شاید از  آنجایی که میدانست آن خانواده چندان میانه ای با 
ک  صن علی ندارند، خواست مثاًل خودشیرینی کند. عبداهلل بن عمر گفت: »��بعن
ها«؛ خدا تو را دشمن بدارد!  �ی

ا و ما�ن �ی �ن
ّ

ر م�ن �لد �ی ه �ن هت م�ن سو��ب�ت �ت  سا�ب
ً
لا �ن ر�ب عنّ �ب �هلل. ��ت

آیا با مردی دشمنی میکنی که سابقه ای از سوابق او معادل با همه ی دنیا و 
مافیها و بهتر از همه ی دنیا و مافیهاست؟

این، آن امیرالمؤمنین بزرگ است. این، آن علِی درخشان تاریخ است؛ 
خورشیدی که قرنها درخشیده و روزبه روز درخشانتر شده است.)13(

او دریا بود
بعــد از شهـادت امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(، به مناسبتی نام آن بزرگوار در 
؛ و�   ى  �ل�س�ن ا� على ��ب ـّاس2 به زبان آمد. ابن عبّاس گفت: »و��س�ن محضـر ابن عب

1.زندگینامهیعبداهللبنعمر:پیوست»3«.
از قبل میباشد،سهسال اسالم تاریخ نامی محّدثان و مشهور ازشخصیّتهای عبّاس عبداهللبن .2
هجرتدرمّکهمتولّدشدودرسالهشتمهجرتکهمصادفبافتحمّکهمیباشدبهمدینهآمد
او مشورت مورد عمر ایّامخالفت در بود. محضررسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله( در وسهسال
قرارمیگرفتودرهنگامقتلعثمانازطرفویدرموسمحجامیرالحاجبود.ازارادتمندانو
شیفتگانامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(بودوعلومفراوانیراازآنحضرتفراگرفتهبود،دردوران
خالفتحضرتیکیازنزدیکانوکارگزارانمورداعتمادامامبهشمارمیرفت،درجنگجمل
استانداربصرهگشت.در پیروزی از بعد برعهدهداشت،و امامرا ازلشکر فرماندهیبخشی
جنگصّفیندررکابحضرتویکیازفرماندهانبااستقامتلشکربود،ودرجریانحکمیّت
بعنواننمایندهیامام)علیهالّسالم(برایحکمیّتمعّرفیشدکهموردمخالفتشدیدخوارجقرار
گرفتتاآنجاکهگفتندبیناووعلی)علیهالّسالم(هیچتفاوتیدیدهنمیشود!درجنگخوارج
ازطرفامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(باخوارجسخنگفتوبهاستداللهایشانپاسخدادوحّقانیّت
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فص ا �هلل«1؛ 

ّ
ل ر �إ �ث

آ
� و لا � م� و لا م�ن ّصر و لا حب ّدل و لا �ت ر و لا �ب �یّ

ی و �هلل ما عن ى  �ل�س�ن م�ن �ب
أ

ا� على � س�ن
أ

�

نکرد.  ماّدی  کار  هیچ  برای خودش  نکــرد.  جمع  چیـزی  برای خودش 
چیزی را مگر خدا ترجیح نداد. در همه ی کارها، قصدش خدا بود. هدف او 
اس م�ن  فقط و فقط کسب رضایت خدا بود. مصـداق آیه ی شریفه ی »و م�ن �ل�نّ
ا�«2؛ امیرالمـؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم(  الع�ب  �ب

و�نٌ ا�ت �هلل و �هلل روأ اء مر�ن عن �ت سه ��ب �ن ری �ن �ث �ی

است.
عله«؛ به خدا  س� �ن ه م�ن سث ا �هو�ن عل�ی �ی �ن

ّ
�ت �لد د کا�ن بعد، ابن عبّاس گفت: »و�هلل ل�ت

دنیا و این زینتها و زخارف و ثروتها و خوشیهای آن، در چشم او کوچکتر 
ی«؛ در میدان جنگ، شیر درنده 

ن
 �نى �لو�

�ثٌ و سبکتر از بند کفش او بود.3 »ل�ی

امام)علیهالّسالم(وسستیافکارخوارجرااثباتنمود.تاهنگامشهادتامامعلی)علیهالّسالم(والی
بصرهبودوبعدازشهادتامامباحضرتمجتبی)علیهالّسالم(بیعتنمود.

از افتخارمیکردو امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( بهشاگردی عبداهللبنعبّاسدرطولعمرخویش 
هرفرصتیبرایبیانفضایلوحّقانیّتامام)علیهالّسالم(بهرهمیبرد.درهنگاموفاتاینکالمرا
پیدرپیتکرارمیکرد:»الّلهّمانّیاتقّربالیکبوالیةعلّیبنابیطالب«.خلفایبنیعبّاساز

نسلویبودند.
1.األمالیشیخصدوق،ص408.

نقل سّجاد)علیهالّسالم( امام از خویش امالی کتاب در طوسی شیخ آیهی207. بقره، سورهی .2
میکندکهاینآیهدربارهیعلی)علیهالّسالم(نازلشدهاست،هنگامیکهدرشبهجرتدربستر

پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(خوابید.امالیطوسی،مجلس16،حدیث2،ص446.
نیست نظرمفّسرانشیعیتردیدی از درکتابنقشنگار،ص36توضیحدادهشدهاستکه 
کهاینآیهدرشبهجرتودربارهیفداکاریامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(نازلشدهاستونظر

تعدادیازمفّسرانمشهوراهلسنّتنیزدراینزمینهنقلشدهاست.
الزمبهتذّکراستکهاشارهبهاینآیهدرمتن،جزءکالمابنعبّاسنمیباشد. 

که هنگامی واردشدم امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( بر منزل»ذیقار« در میگوید: 3.عبداهللبنعبّاس
مشغولوصلهنمودنکفشخودبود.بهمنفرمود:»قیمتاینکفشچقدراست؟«گفتم:»بهایی
ندارد!«فرمود:»واهلللهیأحّبإلّیمنإمرتکمإاّلأنأقیمحّقًاأوأدفعباطاًل«؛بهخداسوگند
همینکفشبیارزشبرایمازحکومتبرشمامحبوبتراست،مگراینکهبااینحکومتحّقیرا

بهپادارمویاباطلیرادفعنمایم.
نهجالبالغهخطبهی33،ص76؛ارشادمفید،ج1،ص247؛شرحابنابیالحدید،ج2،ص 

185؛مجموعهیورام،ج2،ص9؛بحاراالنوار،ج32،ص76و113.
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الس«؛ وقتی که جای گفتگو و افاده و علم و معرفت بود،  �ٌر  �نى �لمحب بود. »�ب
ٌم  �نى �ل�کماء«؛ اگر حکمای عالم جایی جمع میشدند، در میان  دریا بود. »�ک�ی
ی �لى  د م�ن ها�ت �ت آنها، کسی که حکمت را باید از او بیاموزنـد، علی بود.1 »ه�ی

ا�ت �لعلى«. )14( ر�ب
ّ

�لد

1.جابربنعبداهللانصاریمیگوید:دیدمرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(دستعلیراگرفتهاستواو
رابهمردممعّرفیمیکند...سپسباصدایبلندفرمود:منشهرحکمتهستموعلیدروازهی
اینشهراست،هرکسبهدنبالحکمتاستبایدازطریقدروازهیآنبیاید.امالیطوسی،

مجلس17،حدیث24،ص483.
شهر من فرمود: خدا)صّلیاهللعلیهوآله( رسول که است شده نقل امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( از و 
پس هستی. شهرحکمت دروازهی یاعلی، تو و است!ـ بهشت نیز وحکمت هستمـ حکمت
چگونهبهبهشتراهپیداخواهدکردکسیکهازطریقدروازهیآننیاید!امالیطوسی،مجلس

15،حدیث21،ص431.
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فص

عدم اختصاص ذکر فضایل امام)علیهالّسالم( به شیعیان
میشود،  گفته  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(  به  راجع  مناقب  و  فضایل  از  آنچه 
مخصوص شیعیان نیست. یعنی اینطور نیست که فقط شیعه آنها را روایت 
کند یا شیعه از آنها لذت ببرد. به جز یک عدّ ه ی انگشت شمار و معدود، که 
معلوم هم نیست امروز از آنها اثری باقی مانده و کسی از آنها وجود داشته 
باشدـ یعنی نواصب و خوارج ـ بقیه ی مسلمین، دوستدار امیرالمؤمنین اند. 

بسیاری از فضایل و مناقب را غیرشیعه در کتابهایشان نقل کرده اند.1
بسیاری از مسلمین، به اهل بیت مکّرم پیغمبر)علیهمالّسالم( و به آن بزرگوار 

به طور خاص، ارادت و عالقه و شیفتگی دارند.

درخشش نور علی)علیهالّسالم( در بهشت
یک روایت، روایتی است که نویسنده ی معروف شافعی، »ابن مغازلی«، 
در کتاب خود نقل کرده که راوی این حدیث، غیرشیعه است. از انس بن 
هت  �نّ �ل�ب لاهل  یء  �ی�ن ى طال�ب  �ن  ��ب علّى �ب »��نّ  فرمودند:  پیغمبر  که  میکند  نقل  مالک 
ابی طالب  علیّ بن  وجود  بهشت،  مردم  ا«2؛  �ی �لد�ن لاهل  ح  �لّص�ب کوک�ب  هر  طن �ی کما 

1.کتابهایفراوانیازدانشمنداناهلسنّتبهذکرفضایلامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(اختصاصداردکه
درپیوست»4«بهچندنمونهاشارهشدهاست.

2.مناقبابنالمغازلی،ص130،رقم160.
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امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( را چنان درخشان میبینند که مردم دنیا ستاره ی صبح 
را آنگونه درخشنده میدیدند؛ یعنی نور آن بزرگوار، در بهشت هم بر انوار 

دیگر غلبه دارد.

زینتهای خاّص علی)علیهالّسالم(
همین نویسنده ی سنّی، روایت دیگری را از عّمار یاسر نقل میکند که 
د  �ت �هلل  ��ن  على،  ا  �ی )علیهالّسالم(:  ى طال�ب ��ب �ن  لعلّى �ب رسول �هلل)صّلیاهللعلیهوآله(  ال  »�ت گفت: 
ها«1؛ یعنی پیغمبر به علی فرمود: ای  هت ���بّ �لى �هلل م�ن �ن �ی رن ا� �ب �ن �لع�ب �یّ رن ٍ لم �ی

هت �ن �ی رن ک �ب
�ن �یّ رن

علی! خدای متعال تو را به زینتی آرایش داد که هیچ بنده ای از بندگان خود 
را به زینتی بهتر و محبوبتر از آن،  آرایش نداده است. آن زینت چیست؟ 
ا«؛ زهد و بی رغبتی به دنیا یعنی به ظواهر فریبنده ای که انسان  �ی �ن هد �نى �لدّ »�لرنّ

است.  داده  علی)علیهالّسالم(  به  خداوند  که  است  زینتی  میبرد،  لّذت  آنها  از 
آباد  را  دنیا  که  نیست  این  معنایش  نیست.  دنیا  کردن  آباد  معنایش  دنیا، 
کنند، زمین را با زینتهای الهی مزیّن کنند و بندگان خدا را برخوردار کنند؛ 
که  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( خود پیشتاز این راه بود. دنیا یعنی اینکه من و شما 
از آنچه که در زمین وجود دارد ـ چه در خوراک و پوشاک و مرکب و یا در 
شهوات جنسی ـ برای حِظّ نفس و لّذت خودمان، فراهم آوریم. این همان 
بهره بریهای  این  از  مقداری  البتّه  است.  آمده  روایات  در  که  است  دنیایی 
دنیایی، مجاز و شاید ممدوح است؛ اّما زیاده روی در آنها، همان دنیای بد 
و خبیثی است که ما را از آن بازداشته اند. پس، زهد در دنیا، زینت علیّ بن 

ابی طالب)علیهالّسالم( است.
عل  »و �ب پیغمبر به علی)علیهالّسالم( فرمود:  ادامه ی حدیث چنین است که 
«؛ خداوند این دنیا را به گونه ای قرار داده است که از تو 

ً
ا �أ �ی ک سث ال م�ن �ن ا لا�ت �ی �ن �لدّ

هیچ چیز نخواهد برد.

1.مناقبابنالمغازلی،ص110،رقم135.
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فص دعاهای مستجاب پیامبر)صلیاهللعلیهوآله( درباره ی امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(
از  هم  او  که  است  حنفی«  خوارزمی  »موفّق  روایت  دیگر،  روایت 
نویسندگان سنّی است و کتابی در مناقب دارد. این روایتها، دل دوستداران 
آن بزرگوار را روشن میکند و باید آماده شویم برای اینکه عماًلـ نه فقط 
اسماًـ دنباله رو آن شخصیّت عظیم باشیم. »موفّق«، این روایت را نقل میکند 
مس  حن ک  �ی

�ن ى  ر�ب ل�ت 
أ

سا ى 
��نّ على!  ا  »�ی فرمود:  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(  به  پیغمبر  که 

اعطا�نى«؛ من از خدای متعال پنج امتیاز در ارتباط با تو خواستم و  صاٍل �ن �ن

ّى ��ن 
ل�ت ر�ب

أ
سا خدا هر پنج امتیاز را به من داده و قبول کرده است: »�ّما �ّولها �ن

�ت معی«؛ اّول این است که از خدا  سی و ��ن
أ

ر��ب ع�ن ر� �ن �ل�تّ �ن ی �لار�ن و ��ن �تّ ع�نّ سث �ن �ت

خواستم وقتی در قیامت محشور میشوم و از خاک برمیخیزم، تو در کنار من 
د  ی ع�ن �ن �ن ّى ��ن �ی��ت

ل�ت ر�ب
أ

سا هت �ن �ی ا�ن باشی. خدا این را قبول کرد و به من داد. »�ما �ل�ثّ
�ت معی«؛ از خدا خواستم هنگامی که اعمال خالیق را در میزان  ��ن و ��ن رن هت �لم�ی

ک�نّ

الهی میسنجندـ این میزان اسمش در قرآن آمده ـ و من آنجا ایستاده ام، تو هم 
در کنار من باشی. خدا این خواسته را هم پذیرفت و به من عطا کرد. »و �ّما 
و�ن  رن ا�أ ل�و�ن �ل�ن ه �لم�ن ر عل�ی علک �امل لو��أى و هو لو�ء �هلل �لاک�ب �ب ل�ت �هلل ��ن �ی

أ
سا هت �ن ال�ث �ل�ث

«؛ از خدا خواستم لوایی را که بزرگترین لوای الهی در قیامت است ـ  هت �نّ ال�ب �ب

آن َعَلمی که از همه ی َعَلمهای خدا در قیامت برافراشته تر است و روی آن 
« به دست تو بسپارد. این را هم خداوند قبول  هت �نّ ال�ب و�ن �ب رن ا�أ ل�و�ن �ل�ن نوشته: »�لم�ن

فرمود.1

کان کما اآلخرة فی لوائی لصاحب ابیطالب علیّبن »إّن فرمود: خدا)صّلیاهللعلیهوآله( رسول .1
صاحبلوائیفیالدنیا،وإنّهأّولمنیدخلالجنّةألنّهیقدمنیوبیدهلوائیتحتهآدمومندونه
مناألنبیاء«؛»علیّبنابیطالبپرچممرادرآخرتبهدستخواهدگرفت،همانگونهکهدردنیا
پرچممندردستاوبود،واواّولینکسیخواهدبودکهواردبهشتخواهدشد،زیراپیشاپیش
منودرحالیکهپرچممرادردستداردحرکتخواهدکردوتمامیانبیاءدرسایهیآنپرچم

قرارخواهندگرفت.«أمالیصدوق،مجلس47،حدیث9،ص280.
ازامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(نقلشدهاستکهرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(بهمنفرمود:تواّولین 
کسیهستیکهواردبهشتخواهیشد!عرضکردم:یارسولاهلل،آیامنقبلازشماواردبهشت
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از این قسمت کالم نبوی معلوم میشود که در قیامت َعَلمهایی است و 
ل�ت 

أ
سا هر گروه از خالیق، زیر یکی از این َعَلمها جمع میشوند. »و �ّما �لّر��بعهت �ن

ی«؛ از خدا خواستم که ساقی حوض کوثر تو باشی  ی م�ن �و�ن ی �ّم�ت س�ت
ت
ّى ��ن �

ر�ب

ی �لى  د �ّم�ت ا�أ علک �ت �ب ّى ��ن �ی
ل�ت ر�ب

أ
سا امسهت �ن و خدا این را هم قبول کرد. »و �ّما �لحن

«؛ از خدا خواستم که در قیامت، پیشرو اّمت من به بهشت، تو باشی؛  هت �نّ �ل�ب

یعنی تو جلو باشی و اّمت من پشت سر تو به سوی بهشت روانه شوند. این 
را هم خدا قبول کرد.

لک«1 
ن

د �ب ّىَ 
َ
َعل م�نّ  ی 

نّ
�لد ال�مدهلل  »�ن فرمود:  هم  سر  آخر  روایت،  این  طبق 

پیغمبر از اینکه خدا چنین مقامات معنوی را به علیّ بن  ابی طالب)علیهالّسالم( 
داده است، از خالق هستی سپاسگزاری میکند. واقعاً هیچ مقامی به بلندی 

این مقام نیست.

نگاه به سیمای علی)علیهالّسالم( عبادت است
روایت دیگرـ که این روایت از اسناد متواتره است؛ یعنی همه از طرق 
مختلف آن را روایت کرده اند و من از »بحاراالنوار« نقل میکنم ـ از ابوهریره، 
�ن  ه علّى �ب ر �لى و�ب طن و او از معاذبن جبل و او از پیغمبر نقل میکند که فرمود: »�ل�نّ
«؛ نگاه کردن به چهره ی علیّ بن ابی طالب، عبادت است.2 چرا؟ 

ا��تٌ ى طال�بٍ ع�ب  ��ب

خواهمشد؟!فرمود:آری،تودرآنروزپرچممرابرافراشتهمیکنی،همانگونهکهدردنیانیز
پرچممنبهدستتوبهاهتزازدرمیآمد،وبدیهیاستکسیکهپرچمرادردستداردجلوتر
حرکتمیکند.سپسفرمود:»یاعلیگویامیبینمکهتوواردبهشتمیشویدرحالیکهپرچم
مراکهپرچمحمداستدرباالیدستداریوجمیعپیامبرانالهیدرزیرآنپرچمگردآمده

وپشتسرتوواردبهشتمیشوند!«عللالشرائع،ج1،ص173.
1.بحاراالنوار،ج40،ص70؛مناقبخوارزمی،ص293،حدیث280؛عیونأخبارالّرضا)علیهالّسالم(،
ج1،ص278وج2،ص30؛صحیفةالرضا)علیهالّسالم(،ص48وخصالصدوق،ج1،ص

.314
2.مناقبابنشهرآشوب،ج3،ص202.اینمطلببابیاناتمتعّددومتنّوعیدرروایاتاسالمی
منعکسشدهاستبهگونهایکهازمجموعروایاتقطعیبودنصدورچنینکالمیازپیامبراکرم
)صلیاهللعلیهوآله(میباشد.یکیازاینروایاتکالمیاستکهازجابرنقلشدهاستکهمیگوید:
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فص چون علی)علیهالّسالم( یک عنصر معنوی و یک بنده ی خالص خدا است. چون 
ه« به  �ت �ی رکم �هلل روأ

ّ
ک دن نگاه به او، انسان را به خدا نزدیک میکند و جزو »م�ن �ی

حساب می آید.1 وجهش معلوم است: چون او معنوی است، لذا نگاه کردن 
به او، که از مظاهر عبودیّت در مقابل پروردگار است، نوعی عبودیّت است. 
بعد، مرحوم عاّلمه ی عالی مقام، مجلسی)رضواناهللتعالیعلیه( از ابن اثیر جزری نقل 
میکند که وی در »النّهایة« این حدیث را آورده و بیان کرده است که چرا 
نگاه کردن به علیّ بن  ابی طالب)علیهالّسالم( عبادت است. ابن اثیر، چنین گفته 
ی«؛ وقتی علیّ بن  �ت ا �ل�ن

ن
ر�ن هد ا �هلل ما ��ث

ّ
اس لا �له �ل ال �ل�نّ ررن �ت � �ب

 کا�ن ��ن
ً

ا است که: »��نّ عل�یّ
ابی طالب)علیهالّسالم( در مقابل مردم ظاهر میشد، مردم با دیدن او میگفتند: لا �له 
ی«؛ چقدر  �ت ا �ل�ن

ن
ا �هلل ما �کرم هد

ّ
ا �هلل! چقدر شریف است این جوان! »لا �له �ل

ّ
�ل

درمحضررسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(بودیمکهعلیّبنابیطالب)علیهالّسالم(واردشد،حضرت
ابیطالب علیّبن بروید، وی عیادت به است، بیمار عمرانبنحصین فرمودند: وی به خطاب
داشتند، آنجاحضور در نیز ابوهریره و جبل معاذبن که حالی در شد عمرانحاضر بالین بر
عمراندرچهرهیعلیّبنابیطالب)علیهالّسالم(خیرهشدهبودوبهجایدیگریتوّجهنداشت،
ازرسول داد: پاسخ او بهسیمایعلیخیرهشدهایچیست؟ اینکه دلیل پرسید: ازوی معاذ
خدا)صّلیاهللعلیهوآله(شنیدمکهمیفرمود:نگاهبهسیمایعلیّبنابیطالبعبادتاست.معاذگفت:
مننیزاینکالمراازلبانمبارکپیامبر)صلیاهللعلیهوآله(شنیدهام.ابوهریرهنیزکهدرآنمجلس
حضورداشتگفت:مننیزاینسخنراازرسولخدا)صلیاهللعلیهوآله(شنیدهام.بشارةالمصطفی،

ص191؛کشفالیقین،ص449؛العمدة،ص366؛بحاراالنوار،ج40،ص78.
1.عبارت»منیذّکرکماهللرؤیته«ازجملهوصایایحضرتعیسی)علیهالّسالم(بهحواریونمیباشد.
امامصادق)علیهالّسالم(بهنقلازرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(میفرماید:»قالتالحّواریّونلعیسی:
یاروحاهللمننجالس؟قال:منیذکرکماهللرؤیتهویزیدفیعلمکممنطقهویرّغبکمفیاآلخرة
باشیم؟ همنشین کسانی چه با کردند: سؤال عیسی)علیهالّسالم( حضرت از عمله«؛»حواریون
فرمود:باکسانیکهمالقاتآنانخدارابهیادشماآورد،گفتارشانموجبافزایشدانششما

گردد،ورفتارشانرغبتشمارابهآخرتبیشترنماید«.کافی،ج1،ص39.
ازوصایایامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(استکهمیفرماید:»التجالسواإاّلمنیذّکرکماهللرؤیتهو 
یزیدفیعملکممنطقهویرّغبکمفیاآلخرةعمله«؛»همنشینینکنیدمگرباکسانیکهمشاهدهی
آنانشمارامتذّکریادخدانماید،سخنانشانعلمشمارابیشترکند،واعمالشانموجبرغبت

بیشترشمابهآخرتگردد«.شرحنهجالبالغةابنابیالحدید،ج20،ص325.
نظیراینسفارشازامامصادق)علیهالّسالم(نیزنقلشدهاست:ارشادالقلوب،ج1،ص77. 
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ی«؛ چقدر دانشمند  �ت ا �ل�ن ا �هلل ما �علم هدن
ّ

کریم و بزرگوار است این جوان! »لا �له �ل
ی«؛ چقدر شجاع است این جوان!  �ت ا �ل�ن � هدن �ب ا �هلل  ما �سث

ّ
است این جوان! »لا �له �ل

ابی طالب)علیهالّسالم(  علیّ بن  به  مردم  وقتی  میگوید  اثیر  ابن  اینکه،  خالصه 
مینگریستند، از بس صفات او برجسته بود، مکّرر در مکّرر تهلیل میگفتند 
و ذکر خدا میکردند. از این جهت، نگاه کردن به او عبادت است. مجلسی 
این بیان را قبول ندارد و میگوید: ابن اثیر خواست یک فضیلت را از علیّ بن 
ابی طالب)علیهالّسالم( سلب کند؛ که خود نگاه کردن به او، بخاطر خود علیّ بن 
ابی طالب)علیهالّسالم( عبادت باشد. این را خواست سلب کند. اّما چند فضیلت 
دیگر را، من حیث الیشعر، برای علیّ بن ابی طالب)علیهالّسالم( اثبات کرد!1 )15(

علی)علیهالّسالم( جامع فضایل انبیاء
در روایتی که از طرق غیر شیعه نقل شده است دیدم که پیغمبر اکرم به جمعی 
م �نى �لمه، و  ر�ه�ی ��ب �م �نى علمه و �لى 

آ
� ر �لى  طن �ن �ی از اصحابشان فرمودند: »م�ن �ر�� ��ن 

«2؛ یعنی  ى طال�ب �ن ��ب ه علّى �ب ر �لى و�ب طن �ن ل�ی ه، �ن ا��ت سی �نى ع�ب ه، و �لى ع�ی �ت �ب �لى موسی �نى ه�ی

ها«3 همه ی نشانه ها و نامها و معارف 
ّ

�م �لاسماء کل
آ

م �
ّ
»علم آدم« که قرآن میگوید: »عل

آفرینش را، خدای متعال به حضرت آدم تعلیم داد یا »حلم ابراهیم« که قرآن 
«4 یا »هیبت موسی« که قدرت و عظمت  �ب �ی ٌم �ّو�ٌ� م�ن م لحل�ی ر�ه�ی تعریف میکند: »��نّ ��ب
فرعونی در مقابل آن هیچ و پوچ بود، یا »عبادت عیسی« که مظهر زهد و اخالص 
و تعبّد در مقابل پروردگار بود... و در بعضی از روایات دیگر، که باز از طرق 

1.بحاراالنوار،ج38،ص195.
2.ارشادالقلوب،ج2،ص217؛تاریخدمشق،ج7،ص12؛مناقبخوارزمی،ص83؛مطالب
السؤول،ص129؛الفصولالمهّمة،ج1،ص571؛کنزالعّمال،ج11،ص634؛أمالیطوسی،
شواهد 168؛ 9،ص ج ابیالحدید، ابن نهجالبالغه شرح 417؛ 86،ص حدیث ،14 مجلس
114؛ ص ،1 ج الغّمة، کشف 212؛ ص ،1 ج المستقیم، الّصراط 100؛ ص ،1 ج التنزیل،

کشفالیقین،ص53.
3.سورهیبقره،آیهی31»وعلماسماء)علماسرارآفرینش(راهمگیبهآدمآموخت«.

4.سورهیهود،آیهی75»براستیکهابراهیم،بردبارودلسوزوبازگشتکننده)بهسویخدا(بود«.
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فص غیرشیعه است، چیزهایی هم اضافه شده است به اینکه »زهد یحیی بن زکریّا« و از 
این قبیل نشانه های انبیاء، همه در این انسان بزرگ و واالیی که ما خود را دنباله رو 

و شیعه ی او میدانیم، جمع شده است.)16(





ها�م صل �پ �ف
د�ش �ف ر�ف )علیهالّسالم(د� کلام �ف �ف �ی م�ف رالم�ؤ  ام�ی

ی)علیهالّسالم( �ب �ت امام م�ب
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تالش بی وقفه
سخن  که  کرده ام  انتخاب  را  سخنی  مؤمنان  امیر  از  تعریف  برای  من 
عارفترین و آشناترین مردم به شخصیت علیّ بن  ابي طالب است و آن سخن 
امام حسن مجتبی است. در روزی که امیرمؤمنان به شهادت رسید و مردم با 
امام حسن)علیهالّسالم( برای خالفت بیعت کردند. امام مجتبی در حضور مردم 
بر منبر برآمد و چند جمله در باب امیرالمؤمنین به اختصار سخن گفت؛ من 
این جمالت را که بسیار کوتاه و مختصر است میخوانم و دو سه نکته ی 
روشن و بسیار مهّم این سخن را به عرض شما برادران و خواهران میرسانم. 
ٌل ما  لهت ر�ب �ی

ّ
ه �لل

ن
�ن �نىی ه� �ب

د �ت ه �ت �نّ اس �إ ها �ل�نّ ّ
�ی

أ
امام حسن به مردم این چنین فرمود: »�

« یعنی ای مردم خدا در این شب کسی را به  رو�ن �ن
آ
ّولو�ن ولا �یدرکه �لا

أ
ه �لا �ت س�ب

جوار خود پذیرفت که نه گذشتگان و نه مردم آینده از حیث عمل و تالش 
هت  ه کا�ن لصا��ب ر��ی �نّ و کار برای خدا به پایه ی او نرسیده اند و نخواهند رسید. »�إ
ح �هلل له.«  �ت �ن ی �ی

یی ��تّ �ن �ث �ن ل، لا �ی �ی کا�أ ل وع�ن �یسار� م�ی �ی ر�أ �ب ه �ب �ن م�ی رسول �هلل)صلیاهللعلیهوآله( ع�ن �ی

یعنی پیامبر پرچم جهاد را به علی می سپرد و علی به صحنه ی جنگ میرفت؛ 
جبرئیل امین در جانب راست او و میکائیل در سمت چپ او بودند و او 
میجنگید و از میدان برنمیگشت، مگر آن وقتی که فتح کرده بود و دشمن 
 
ٍ
هت �رهم عم�أ ا س�ب

ّ
ل اء �إ صن �ی ر�ء ولا �ب ر�ن ��ن

أ
هل �لا

أ
رک على � را سرکوب نموده بود.1 »ما �ت

1.بهفصلهفدهم؛»تالشگریوجهادامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(«مراجعهشود.



56
جاودانهیتاریخ

هله«1 مردی که در هنگام ترک این دنیا، 
أ
 لا

ً
ا�ما ها �ن اع �ب �ت �ب �ن �ی

أ
ر�� �

أ
ا� � ل�ت م�ن عطا�ی صن �ن

در حالی که خلیفه بود ـ  یعنی حاکم مطلق کشورهای اسالمی بود ـ  از مال 
دنیا فقط هفتصد درهم از این همه زر و سیمی که در آفاق کشورهای اسالمی 
بود و او میتوانست در آنها تصّرف بکند باقی گذاشت، آن را هم جمع نکرده 
بود تا برای او بماند، میخواست برای خانواده ی خود خادمی یا خدمتکاری 
فراهم کند، پولش را نداشت، باید تدریجاً جمع میکرد و هفتصد درهم جمع 
کرده بود.2 این، تعریف امام حسن از امیرالمؤمنین است. به نظر من امام 
مجتبی)صلواةاهللوسالمهعلیه(در این سخن مهمترین نمودارهای زندگی یک انسان 
مؤمن را ترسیم کرده است. انسانی که در صحنه ی زندگی مشغول تالش و 
عمل است ممکن است فضائل زیادی داشته باشد، علمش، تقوایش، نسبش، 
اخالقش و بسیاری از نفسیّاتش ممکن است بسیار واال و ارجمند باشد، اما 
آنچه مردم به چشم خود می بینند، آنچه مردم می توانند از آن تقلید بکنند، 
چیست؟ فالنی بسیار عالم است، من علم او را ستایش میکنم اّما من به آن 
علم دسترسی ندارم؛ فالنی باتقوا است، من توفیق کسب این همه تقوا را 
نیافته ام؛ فالنی دارای نسب ارجمند و واالیی است، من از آن محرومم؛ اینها 
چیزی نیست که من بتوانم از آن، هر گاه و به هر کیفیّتی که بخواهم، تقلید 
کنم اّما عملکردهایی وجود دارد که برای من قابل تقلید است. امام حسن 
در آن بَلبشوی دوران خالفت خود و در آن جبهه گیریهایی که میان مسلمین 
وجود داشت و مسلمانها با سستی، با تغافل، با جنگهای داخلی، با میدان 
دادن به رذالتها و دنائتها داشتند خودشان و اسالم را از بین میبردند، در یک 
چنین اوضاعی ]میگوید:[ اگر کسی بخواهد علیّ بن ابی طالب)علیهالّسالم( را با 
نمودهای خارجی زندگی او بشناسد و از او الهام بگیرد، سه نکته ی مهم 

1.کافی،ج1،ص457،أمالیصدوق،مجلس52،حدیث4،ص319؛بشارةالمصطفی،ص237؛
خصائصاالئّمة)علیهمالّسالم(،ص80؛العمدة،ص139؛کشفالغّمة،ج1،ص547؛بحاراالنوار،

ج42،ص201.
2.بهفصلچهاردهم؛»زهدطاقتفرسایامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(«مراجعهشود.
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ل
فص وجود دارد و این سه نکته در بیان امام حسن به وضوح نمایان است. در 

حقیقت امام مجتبی با این بیان به مردم خط می دهد، راه را به مردم نشان 
می دهد؛ سه خصلت را از علیّ بن ابی طالب)علیهالّسالم(ذکر میکند: اّول عمل و 
تالش، بیکار نمانید؛ کوشش کنید، کار الزم و عمل صالح را در هر زمانی 
بشناسید و پیدا کنید و بعد آن را با صمیمیّت و اخالص انجام بدهید. و دّوم 
تسلیم بودن در مقابل فرمان رهبری، در مقابل فرمان آن کسی که برای انسان 
واجب االطاعة است. و آن گاه بی اعتنائی به ماّدیگری، به پول، به زخارف 
دنیا و پشت پا زدن به هر گونه عملی که از این احساس انسان سرچشمه 

میگیرد. این فرمان امیرالمؤمنین است برای ما. )17(





م �ب �ف صل �پ �ف
)علیهالّسالم(

�فی ا�ف امام صاد�ت ��ف
)علیهالّسالم( �ف �ی م�ف رالم�ؤ د� معّر�فی ام�ی
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حّتی یک لقمه ی حرام!
من امروز روایتی را انتخاب کردم که بخوانم؛ این روایت در »ارشاد مفید« 
است. البتّه من متن حدیث را از کتاب »چهل حدیث« امام بزرگوارمان1ـ 
که کتاب بسیار خوبی است ـ نقل میکنم؛ لیکن با »ارشاد« هم تطبیق کرده ام. 
امام  خدمت  در  ما  که  میگوید  راوی  میکند.  نقل  مفید  شیخ  را  روایت 
ما هو �هله«؛  صادق)علیهالّصالةوالّسالم( بودیم، صحبت امیرالمؤمنین شد. »و مد�ه �ب
امام صادق زبان به ستایش امیرالمؤمنین گشود و آنچنان که مناسب او بود، 
امیرالمؤمنین را مدح کرد. از جمله چیزهایی که گفت ـ که این راوی یادش 
مانده و مثاًل در همان مجلس یا در بیرون آن مجلس نوشته است ـ اینها است. 
من نگاه کردم، دیدم هر کدام از این فقره هایی که در این حدیث به آن تکیه 
شده است، تقریباً به یک بُعد از زندگی امیرالمؤمنین اشاره میکند؛ به زهد آن 
بزرگوار، عبادت آن بزرگوار و خصوصیّاتی که حاال اینها را میخوانیم. ببینید؛ 
طبق این روایت، امام صادق در مقام تعریف از امیرالمؤمنین حرف میزند. 
)علیهالّسالم( م�ن  ى طال�ب �ن ��ب کل علّى �ب

أ
اّولین جمله ای که فرمود، این بود: »و�هلل ما �

له«؛ امیرالمؤمنین تا آخر عمر، یک لقمه ی حرام  �ی ی لس�ب ی م�ن  ��تّ
ٌ

ّط  �ت
ً

ا �ر�ما �ی �ن �لدّ

در دهان نگذاشت؛ یعنی اجتناب از حرام، اجتناب از مال حرام، اجتناب 

1.چهلحدیث،امامخمینی)ره(حدیث27،ص372،مرکزنشرفرهنگیرجاء.
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از دستاورد حرام. البتّه مراد، حرام واقعی است؛ نه آن حرامی که برای آن 
بزرگوار حکمش هم منّجز شده باشد؛ یعنی مشتبه را هم به خود نزدیک 
اینها را بعنوان دستورالعمل و سرمشق در عمل ـ و باالتر از  ببینید؛  نکرد. 
آن در فکرـ برای ما بیان کرده اند. امام صادق و امام باقر و امام سّجاد هم 
اعتراف میکنند که ما نمیتوانیم اینطوری زندگی کنیم! حاال نوبت به امثال 
یا شما  من  که  نیست  این  سِر  بحث  است!  واویال  دیگر  میرسد،  که  بنده 
بخواهیم اینطور زندگی کنیم؛ نه آن زندگی، زندگی این قّله است؛ این قّله 
را نشان میدهد. معنای نشان دادن قّله این است که همه باید به این سمت 
حرکت کنند. البتّه چه کسی هست که به آن باال برسد؟! در همین حدیث هم 

میخوانیم که امام سّجاد فرمود: من قادر نیستم اینطور زندگی کنم.
هر  یعنی  ه«؛  �ن �نى ��ی ه  عل�ی هما  دّ سث

أ
ا �ب دن  ��ن ا 

ّ
�ل ی   هما هلل ر�ن

ٌ
ّط �ت �مر��ن  له  »و ما عر�ن 

وقت دو کار و دو انتخاب در مقابل امیرالمؤمنین قرار میگرفت که هر دو 
نه. هر دو  باشد؛  اینکه یکی حرام، یکی حالل  نه  مورد رضای خدا بودـ 
او  بدن  برای  را که  آ ن یکی  باشدـ علی  مثاًل هر دو عبادت  باشد؛  حالل 
سخت تر بود، آن را انتخاب میکرد؛ اگر دو غذای حالل بود، آن پست تر را 
انتخاب میکرد؛ اگر دو لباس جایز بود، آن پست تر را انتخاب میکرد؛ اگر دو 
کار جایز بود، آن سخت تر را برمیگزید.1 ببینید؛ این صحبت یک گوینده ی 
معمولی نیست که حرف بزند. طبق این حدیث، این امام صادق است که 
میگوید؛ یعنی دقیق است. ببینید این سختگیری بر خود در زندگی دنیا و در 

تمتّعات دنیوی، چقدر مهم است!
وقت  هر  ه«؛  �ب هت  �ت �ث مه  دّ �ت �ن ا �عا� 

ّ
�ل  

ٌ
ّط �ت لهت  ارن �ن �برسول �هلل)صلیاهللعلیهوآله(  ل�ت  رن �ن »و ما 

میکرد و جلو  را صدا  او  پیامبر  می آمد،  پیش  پیامبر  برای  مهّمی  مسئله ی 
می انداخت؛ بخاطر اینکه به او اعتماد داشت و میدانست که اّوالً خود عمل 
میکند؛  ثانیاً از کار سخت سرپیچی ندارد؛ ثالثاً آماده ی مجاهدت در راه خدا 

1.بهفصلشانزدهم؛»امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(وانتخابسختترینها«مراجعهشود.
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است. مثاًل در »لیلة المبیت« ـ آن شبی که پیامبر مخفیانه از مّکه به مدینه آمد1ـ 
یک نفر باید آنجا در آن رختخواب میخوابید. پیامبر علی را جلو انداخت. در 
جنگها، امیرالمؤمنین را جلو میفرستاد. در کارهای مهم ـ هر مسئله ی اساسی 
 �به«؛ چون اطمینان 

هت �ت و مهّمی که پیش می آمدـ علی را جلو می انداخت: »�ث
داشت و میدانست که او برنمیگردد؛ نمیلرزد و خوب عمل خواهد کرد. 
ببینید؛ صحبت این نیست که امثال بنده ـ آدمهای حقیر و ضعیف ـ اّدعا کنیم 
که میخواهیم اینطوری عمل کنیم؛ نه. صحبت این است که ما باید در این 
جهت حرکت کنیم. انساِن مسلماِن پیرو علی، خّطش باید این خط باشد و 
هر چه بتواند، جلو برود. بعد فرمود: »و ما �طا�ت ��ٌد عمل رسول �هلل )صّلیاهللعلیهوآله(
ر�«؛ هیچ کس از این اّمت طاقت این را نداشت که مثل پیامبر عمل  �ی

ه �لاّمهت عن
ن

م�ن ه�

کند، مگر او. او بود که مثل پیامبر در همه جا میرفت. هیچ کس دیگر نمیتوانست به 
ٍل کا�ن  عمل عمل ر�ب دنبال پیامبر و پا جای پای آن حضرت حرکت کند. »و ��ن کا�ن ل�ی
ار«؛ با همه ی این کارهای بزرگ و خداپسند و مؤمنانه، رفتار او،  هت و�ل�ن �نّ �ن �ل�ب �ی هه �ب و�ب

رفتار یک انسان بین خوف و رجا بود؛ از خدا ترسناک بود، کانّه او را بین بهشت 
و جهنّم قرار داده اند؛ در یک طرف بهشت را میبیند، در یک طرف جهنّم را میبیند، 
ه«. خالصه ی این جمله این است که به این همه 

ن
ا�ب ه� ا�ن ع�ت حن ه و �ی

ن
���ب ه� و �ث ر�ب »�ی

مجاهدت، به این همه انفاق، به این همه عبادت مغرور نمیشد.
�ت م�ن ماله �ل�ن مملوک«؛ به تدریج، هزار غالم و کنیز را که از مال  د �ع�ت »و ل�ت

ار«؛ برای  ا�ت م�ن �ل�ن حب ه �هلل و �ل�نّ شخصی خود خریده بود، آزاد کرد؛ »�نى طل�ب و�ب
اینکه رضای خدا را جلب نماید و از آتش جهنّم خود را دور کند. »مّما کّد 
ه«؛ این پولهایی که میداد، پولهایی نبود که مفت گیرش  �ن �ی �ب ه �ب ح م�ن ه و رسث د�ی �ی �ب

ه«؛ با کّد یمین  د�ی �ی آمده باشد. امام صادق طبق این روایت میگوید: »مّما کّد �ب
و عرق جبین و با کار سخت، پول به دست آورده بود. چه در زمان پیامبر، 
چه در زمان فترت بیست و پنج سال، چه در زمان خالفت ـ که از بعضی 

1.توضیحیپیرامونلیلةالمبیت:پیوست»5«
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از  آثار فهمیده میشود که امیرالمؤمنین در زمان خالفت هم کار میکردـ آن 
حضرت کار میکرد؛ مزرعه  آباد مینمود، قنات میَکند و پول درمی آورد و 
این پولها را در راه خدا انفاق میکرد. از جمله مرتّب برده میخرید و آزاد 
�ت و  �یّ الرن �ب و�ت �هله  �ت ل�ی »��ن کا�ن  آزاد کرد.  اینطور خرید و  را  برده  میکرد؛ هزار 
«؛ غذای معمولی خانه ی امیرالمؤمنین اینها بود: زیتون، سرکه،  و�ت ّل و �لع�ب �لحن

خرمای متوّسط و یا پایین؛ که حاال مثاًل در عرف جامعه ی ما نان و ماست، 
س«؛ لباس معمولیش کرباس بود.  �ی ا �لکر��ب

ّ
اسه �ل یا نان و پنیر است. »و ما کا�ن ل�ب

ّصه«؛ اگر آستینش مقداری بلند بود،  �ت لم �ن الحب ّمه �عا �ب
ُ

�ه م�ن ک یء ع�ن �ی ل سث صن � �ن »��ن

قیچی میخواست و آستین بلند را میبرید؛ یعنی حتّی به زیادی آستین برای 
را در جایی  پارچه  این  این زیادی است؛  نمیشد. میگفت  خودش راضی 
بود و مردم  پارچه هم خیلی کم  بزنند! آن روز  به کاری  مصرف کنند و 
مشکالتی در زمینه ی پوشش داشتند؛ این بود که یک تکه پارچه ی کرباس 

هم میتوانست به دردی بخورد.
�ن  علّى �ب م�ن  هه  �ت �ن و  اسه  ل�ب �نى  ه  �ب  

ً
ها �ب سث ر�ب  ��ت ��ٌد  ه  �ت �ی �ب �هل   لا  و  ول�ه  م�ن  هه  �ب �سث ما  »و 

)علیهالّسالم(«. امام صادق میگوید: در تمام اهل  بیتمان ـ اهل  بیت و اوالد  �ن  �ل�س�ی

اندازه ی  به  هیچ کس  عبادت،  و  زهد  این  و  رفتارها  این  لحاظ  از  پیامبرـ 
شبیه تر  همه  از  سّجاد،  امام  نبود؛  شبیه تر  امیرالمؤمنین  به  الحسین  علیّ بن 
جمله  از  میکند؛  ذکر  سّجاد  امام  عبادت  باب  در  فصلی  صادق  امام  بود. 
ابی جعفر  ه«؛ پدرم حضرت  السالم( عل�ی ه)علیهما �ن ر ��ب ع�ن ل ��ب��ب د ��ن »و ل�ت میفرماید: 
د  � هو �ت ا�ن »�ن اتاق آن بزرگوار شد.  باقر یک روز پیش پدرش رفت و وارد 
ه ��ٌد«؛ نگاه کرد، دید پدرش از عبادت حالی پیدا کرده  لعن �ب ا��ت ما لم �ی ل�ن م�ن �لع�ب �ب

بیخوابی  از  رنگش  میدهد:  است. شرح  نرسیده  این حال  به  هیچ کس  که 
زرد شده، چشمهایش از گریه درهم شده، پاهایش ورم کرده و... امام باقر 
�ن  ��ی �ملک  لم  »�ن سوخت:  دلش  و  کرد  مشاهده  بزرگوارش  پدر  در  را  اینها 
این  به  او را  اتاق پدرم شدم و  کاء«؛ میگوید وقتی وارد  لک �لحال �ل�ب �ت �ب ه  �ت �ی

أ
ر�
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�ت  ک�ی �ب
»�ن کردن:  گریه  زارزار  کردم  بنا  کنم؛  نتوانستم خودداری  دیدم،  حال 

 له«. امام سّجاد در حال فکر بودـ تفّکر هم عبادتی است ـ به فراست 
رحمهتً

میکند؛ خواست یک درس عملی  باقر چرا گریه  امام  دانست که پسرش 
ها  �ی

�ن ی  �ل�تّ لک �لص��ن  �ت ی �بع�ن  ّی �عط�ن �ن �ب ا  �ی ال  »�ت کرد:  بلند  را  بدهد؛ سرش  او  به 
)علیهالّسالم(«؛ در میان کاغذهای ما بگرد و آن دفتری که  ى طال�ب �ن ��ب ا��ت علّى �ب ع�ب

از دوران امام علیّ بن  عبادت علیّ بن ابی طالب را شرح داده، بیاور. ظاهراً 
ابی طالب)علیهالّسالم( نوشته ها و کتابهایی در باب قضاوتهای آن حضرت، در 
باب زندگی آن حضرت، در باب احادیث آن حضرت، در اختیار ائّمه بود. 
از مجموع روایات دیگر، آدم اینطور میفهمد که در موارد گوناگونی از آن 
استفاده میکردند. اینجا هم حضرت به پسرش امام باقر فرمود آن نوشته ای را 
که مربوط به عبادت علیّ بن ابی طالب است، بردار بیاور. امام باقر میفرماید: 
ر�«؛  �ب �ن �ه �ت رکها م�ن �ی ّم   �ت  �ث

ً
ر�  �یس�ی

ً
ا �أ �ی ها سث �ی

 �ن
أ

ر� �ت ه«؛ رفتم آوردم و به پدرم دادم. »�ن �ت اعط�ی »�ن

مقداری به این نوشته نگاه کردـ امام سّجاد، هم به امام باقر درس میدهد، هم 
به امام صادق درس میدهد، هم به من و شما درس میدهدـ با حال مالمت 
)علیهالّسالم(«؛  ى طال�ب �ن ��ب ا��ت علّى �ب وی على ع�ب ال م�ن �ی�ت آن را بر زمین گذاشت؛ »و �ت
فرمود چه کسی میتواند مثل علیّ بن ابی طالب عبادت کند؟ امام سّجادی که 
آنقدر عبادت میکند که امام باقر دلش به حال او میسوزدـ نه مثل من و شما؛ 
ما که کمتر از اینها هم به چشممان بزرگ می آیدـ امام باقری که خودش هم 
امام است و دارای آن مقامات عالی است، از عبادت علیّ بن الحسین دلتنگ 
میشود و دلش میسوزد و نمیتواند خودش را نگه دارد و بی اختیار زارزار 
وی  گریه میکند، آن وقت علیّ بن  الحسین با اینطور عبادات میگوید: »م�ن �ی�ت
«؛1 چه کسی میتواند مثل علی عبادت کند؟ یعنی بین  ى طال�ب �ن ��ب ا��ت علّى �ب على ع�ب

خودش و علی فاصله ای طوالنی میبیند.
مسیحی  اوست،  عاشق  دنیا  هستیم،  او  عاشق  شما  و  من  که  علی ای 

1.ارشادمفید،ج2،ص141؛کشفالغّمة،ج2،ص85؛بحاراالنوار،ج41،ص110؛وسائلالشیعة،
ج1،ص91.
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خیلی  عماًل  هم  دینی  مبانی  به  که  آدمی  مینویسد،  کتاب  برایش  عاشقانه 
پایبند نیست، درباره ی او زبان به ستایش باز میکند، این علی را شما چرا 
از دور نگاه میکنید؛ نزدیک بروید. هرکس این قّله ی دماوند را از دور نگاه 
کند، میگوید به به، عجب چیزی است! قدری از این پیچ و خمها باال برو، 
ببینم چه کاره ای! باید نزدیک شد؛ باید راه افتاد؛ باید حرکت کرد. امروز 
بشریّت به همین خصلتهایی که امیرالمؤمنین پرچمدارش بود، احتیاج دارد. 
این خصلتها، با پیشرفت علم، با پیشرفت فنّاوری، با پدید آمدن روش جدید 
زندگی در دنیا کهنه نمیشود. عدالت کهنه نمیشود؛ انصاف و حق طلبی کهنه 
نمیشود؛ دشمنی با زورگو کهنه نمیشود؛ پیوند دل با خدا کهنه نمیشود. اینها 
رنگ ثابت وجود انسان در همه ی تاریخ است. امیرالمؤمنین این پرچمها را 
در دست داشت. امروز بشر تشنه ی این حرفها و تشنه  ی این حقایق است...
مبادا اگر من و شما در جایی حرفی برای حق زدیم، این به نظرمان زیاد 
و بزرگ بیاید؛ نه. علی این است. مبادا اگر ساعتی از شبی، روزی، نیمه شبی، 

توانستیم عبادتی کنیم، به چشممان بزرگ بیاید و ما را ُعجب بگیرد. )18(



م �ش صل �ش �ف
)علیهالّسالم( �ف �ی م�ف رالم�ؤ �ت ام�ی ص�یّ �ف �ت �ش امع�یّ �ب
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اسالم مجّسم
امیرالمؤمنین در حقیقت دارای همه ی ابعاد اسالم بود؛ یعنی شخصیّت او 
یک اسالم مجّسم بود. اگر ما اسالم را ترکیبی بدانیم از ایمان و علم و عمل، 
این هر سه عنصر در شخصیت علی)علیهالّسالم(جمع بود. ایمان این بزرگوار 
اّولین  در شمار با فضیلت ترین ایمانها است. ایمان در غربت، در تنهایی، 
ایمان1، ایمان در هنگامی که همه تکذیب میکردند. در علم  ـ علم قرآن و 
علم زندگی و علم شناختن جامعه و علم انسان ـ  چهره ی با عظمت علیّ بن 
ابی طالب همچنان مانند یک اسطوره در تاریخ پیشرفت فکری و فرهنگ بشر 
میدرخشد. هنوز کلمات علیّ بن ابی طالب، نامه هایش، خطبه هایش، فرمانها 
افسر  را  او  و توصیه هایش، درس زندگی است.2 از جهت عمل عبادتش 

1.سعیدبنمسیّبمیگوید:ازامامسّجاد)علیهالّسالم(پرسیدم:روزیکهعلیّبنابیطالبمسلمان
رسول بعثت هنگام او بود؟! کافر لحظهای او »مگر فرمود: حضرت داشت؟ سال چند شد
خدا)صّلیاهللعلیهوآله(دهسالداشتودرهمانزماننیزکافرنبودبلکهبهخداورسولشایمان
داشت،اوقبلازهمهیمردمبهخداورسولخداایمانآوردهبودوسهسالقبلازدیگران

نمازمیخواند«.روضهکافی،ج8،ص339.
بعنواندروازهی ابیطالب تاریخیرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(درمعّرفیعلیبن بلندو 2.کالم
و العلم مدینة »انا حدیث است، حضرت آن بیکران علم بر گواه بهترین محّمدی علم شهر
رسول از سنّت اهل و شیعه علمای توّسط که میباشد قطعی و متواتر احادیث از بابها«  علیٌّ
خدا)صّلیاهللعلیهوآله(نقلشدهاستوسندآنازچنانقّوتیبرخورداراستکههیچتردیدی
درصدوراینکالمازرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(پدیدنمیآید.گرچهممکناستدراحادیث
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عابدان و زاهدان و قبله ی متعبّدان قرار میدهد. جهادش درس آموزنده ای 
معنی  نشان دهنده ی  اخالصش  است.  خدا  راه  در  فداکاران  همه ی  برای 
مستضعفان  به  رسیدگی اش  است.  شایسته ی خدا  بندگان  اخالص  واقعی 
و مستمندان، چیزی است که دیگر در تاریخ تکرار نشده است. انسان از 
همه ی ابعاد شخصیّت انسانی که این بزرگوار را نگاه میکند، اسالم مجّسم 

و کامل را می بیند. )19(

تمام عناصر شخصّیت امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( در حّد اعال
شخصیّت امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم( ترکیبی از عناصری است که هر 
کدام به تنهایی یک انسان عالی مقام را اگر بخواهد به اوج آن برسد، به زانو 
درمی آورد. زهد امیرالمؤمنین و بی اعتنایی و بی رغبتی او نسبت به شهوات 
زندگی و زخارف دنیایی، یکی از این عناصر است. علم آن بزرگوار و دانش 
وسیع او که بسیاری از بزرگان مسلمین و همه ی شیعه بر آن اتّفاق دارندـ که 
بعد از نبی اکرم)صلیاهللعلیهوآلهوسّلم( ، کس دیگری غیر از امیرالمؤمنین از آن علم 
برخوردار نبوده است ـ یکی از این عناصر است.1 فداکاری آن بزرگوار در 
میدانهای مختلف ـ چه میدانهای نظامی، و چه میدانهای اخالقی و سیاسی ـ 
یکی از این عناصر است. عبادت آن بزرگوار، یکی دیگر از این عناصر است. 
عدل  برای  شاخصی  برافراشته ی  پرچم  که  امیرالمؤمنین  دادگری  و  عدل 

اتّفاقنظردارند اینمحتوا اینمضامیندر اّماهمهی باشد، مختلفمضامینمتعّددینقلشده
کهپیامبِرخداراشهرعلمنامیدهاستودروازهیورودبهاینشهرراعلیّبنابیطالبمعّرفی

کردهاست.
نقل امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( مخالفان از یکی با عبّاس عبداهللبن از را گفتگویی طوسی شیخ .1
أصحاب »علم میگوید: چنین حضرت علم توصیف در عبّاس ابن گفتگو آن در که میکند
دانش أبحٍر«؛ سبعة فی الواحدة کالقطرة )علیهالّسالم( علٍیّ علم فی کّلهم محّمد)صّلیاهللعلیهوآله(
اصحابپیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(درمقابلدانشعلی)علیهالّسالم(همانندقطرهایهستدرمیان

هفتدریا!أمالیطوسی،مجلساّول،حدیث14،ص12.
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ل
فص اسالمی است، یکی دیگر از این عناصر است. رأفت آن بزرگوار نسبت به  

ضعیفان ـ اعّم از فقرا، کودکان، غالمان و کنیزان، زنان و از کار افتادگان ـ یک 
وادی عظیم و یکی دیگر از ابعاد شخصیّت امیرالمؤمنین است. پیشقدمی 
آن بزرگوار در همه ی کارهای خیر، که انسان در تاریخ زندگی آن حضرت 
آن  فصاحت  و  است. حکمت  عناصر  این  از  دیگر  یکی  میکند،  برخورد 
بزرگوار نیز بخشی از این عناصر است.1 شمارش رئوس این مطالب هم به 

 آسانی ممکن نیست، و در همه ی اینها در حد اعال است.)20(

صد ویژگی از امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(
اگر بخواهم یک جمع بندی از شخصیّت امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم( ارائه 
باید بگویم؟ منظورم آن جوهر ملکوتی و غیرقابل دستیابِی این  کنم، چه 
انسان الهی نیست که امثال بنده به آن راهی نداریم؛ منظورم همان بخش از 
چهره و هویّت و شخصیّت او است که انسانها میتوانند آن را ببینند، به آن 
بیندیشند و از آن سرمشق بگیرند. دیدم کار یک خطبه و یک ساعت نیست. 

1.سیّدرضیدرمقّدمهینهجالبالغهچنینمیگوید:»امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(سرچشمهیفصاحت
ومنشأبالغتوزادگاهآناست،ازاواسراربالغتآشکارگشتوقوانینودستوراتآناز
ویگرفتهشد.برشیوهیاوهرخطیبتواناییراهیافتوبهگفتاراوهرخطیبتوانایییاری
جست،وبااینحالاودراینمیدانپیشرفتودیگرانفروماندند،اوتقّدمیافتودیگران
عقبماندند«.سیّدرضیدرتوضیحسخنخویشمیافزاید:»زیرادرکالماونشانههاییازعلم

خدااستوعطروبوییازسخنانپیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(دارد«.
»او میگوید: امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( فصاحت توصیف در نهجالبالغه شارح ابیالحدید ابن 
پیشوایفصیحانوسروربلیغاناست،ولذادربارهیکالماوگفتهشدهپایینترازکالمخالقو
برترازکالممخلوقیناست!آریمردمازاوراهورسمخطابهونوشتنراآموختهاند«.شرح

نهجالبالغهابنابیالحدید،ج1،ص24.
جاحظکهخودیّکهتازمیدانفصاحتوبالغتبود،درسخنیچنینگفته:»هرگزکالمیبعد 
ازکالمخداوپیامبرشبهگوشمننخورده،مگراینکهباآنمقابلهبهمثلکردهام،جزکلمات
امیرالمؤمنین»کرماهللوجهه«کهمنتوانمبارزهباآنراهرگزدرخودنیافتم!«الطراز،ج1،ص

.167



72
جاودانهیتاریخ

ه«.1 نمیشود  �ت �ی �ت
أ

و�حی � �ر م�ن �ّی �ل�نّ این شخصیّت، ابعاد بسیار عظیمی دارد؛ »هو �ل�ب
آن ابعاد را جمع بندی کرد و به مخاطب گفت که امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم( 
این است. آری؛ میتوانیم از ابعاد مختلف وارد شویم و به قدر فهم، هّمت 
فکر  من  کنیم.  عرض  بزرگوار  این  درباره ی  مطالبی  خودمان،  بصیرت  و 
کردم، دیدم شاید بشود صد صفت و خصوصیّت که تعبیر »صد« در بعضی 
از روایات بزرگان هم آمده است، در امیرالمؤمنین)علیهالصالةوالسالم( پیدا کرد؛ 
آن حضرت  صبِر  و  حلم  زهد،  تقوا،  علم،  مثل  معنوی،  چه خصوصیّات 
ایشان، در مقام یک  او است چه خصوصیّات رفتاری  نفسانِی  که خصال 
یا  پدر، یک شوهر، یک شهروند، یک سرباز، یک فرمانده، یک حاکم و 
خصوصیّات او در برخورد با مردم، در مقام یک انسان متواضع، یک عادل، 
یک تدبّرکننده ی کارهای مردم و یک قاضی. شاید بتوان صد صفت از این 
را  صفت  صد  این  اگر  که  برشمرد  امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم(  برای  نوع 
کسی بتواند با بیانی جامع، گویا و رسا بیان کند، قادر خواهد بود تصویر 
این صفات،  ارائه دهد. منتها به قدری دایره ی  از آن حضرت  کاملی  نسبتاً 
باز، وسیع و گسترده است که برای هر صفت یا خصوصیّت، اقّلـاً باید یک 

کتاب نوشت.)21(

الگویی برای همه ی نسلهای بشر
وجود امیرالمؤمنین)علیهالصالةوالسالم(، از جهات متعّدد و در شرایط گوناگون  
برای همه ی نسلهای بشر ، یک درس جاودانه و فراموش نشدنی است؛ چه 

1.اینجملهدراشعارشاعرانزیادیبهچشممیخوردودروصفشخصیّتهایمختلفیبیانشده
استازجملهنجمالّدینجعفربنمحّمدحّلیربعینویسندهیکتابمنهجالشیعةفیفضایلوصی

خاتمالشریعة،دروصفامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(گفتهاست:
فلجتهالمعروفوالجودساحله هوالبحرمناّیالنواحیاتیته  

اوهماننددریاییاستکهازهرسوواردآنگردیعمقسرزمینآننیکیوساحلآنجودو 
سخاوتاست.فهرستنسخههایخّطیکتابخانهیآیتاهللگلپایگانی،ج1،ص253.
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ل
فص در عمل فردی و شخصی خود، چه در محراب عبادتش، چه در مناجاتش، 

چه در زهدش، چه در محو و غرق شدنش در یاد خدا، و چه در مبارزه اش 
با نفس و شیطان و انگیزه های نفسانی و ماّدی. )22(





م �ت صل ه�ف �ف
)علیهالّسالم( �ف �ی م�ف رالم�ؤ �ت ام�ی ص�یّ �ف �ف �ش �ا�ف �ت
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صفات متضاد!
توازن عجیبی در شخصیّت آن بزرگوار است. یعنی صفات ظاهراً متضاد 
و ناسازگار در وجود امیرالمؤمنین، آنچنان کنار هم زیبا چیده شده که خود 
یک زیبایی به وجود آورده است! انسان نمیبیند که این صفات در کسی با 
هم جمع شود. از این قبیل صفات متضاد، در امیرالمؤمنین الی ماشاءاهلل است. 
نه یکی نه دو تا، خیلی زیاد است. حال چند مورد از این صفات متضاّدی را 
که در کنار هم در امیرالمؤمنین حضور و وجود پیدا کرده است، مطرح کنم:

عطوفت و صالبت!
مثاًل رحم و رقّت قلب در کنار قاطعیّت و صالبت، با هم نمیسازد، اّما 
در امیرالمؤمنین عطوفت و ترّحم و رقّت قلب در حّد اعالست که واقعًا 
برای انسانهای معمولی، چنین حالتی کمتر پیش می آید. مثاًل کسانی که به 
فقرا کمک کنند و به خانواده های مستضعف سر بزنند، زیادند؛ اّما آن کسی 
که اّوالً این کار را در دوران حکومت و قدرت خود انجام دهد، ثانیاً کارِ 
یک روز و دو روزش نباشد ـ کار همیشه ی او باشدـ ثالثاً به کمک کردن 
ماّدی اکتفا نکند؛ برود با این خانواده، با آن پیرمرد، با این آدم کور و نابینا، با 
آن بّچه های صغیر بنشیند، مأنوس شود، دل آنها را خوش کند و البتّه کمک 
هم بکند و بلند شود،  فقط امیرالمؤمنین است. شما در بین انسانهای رحیم 



78
جاودانهیتاریخ

و عطوف، چند نفر مثل اینطور انسان پیدا میکنید؟ امیرالمؤمنین در ترّحم و 
عطوفتش، اینگونه است.

او به خانه ی بیوه زن صغیردار که میرود؛ تنورش را که آ تش میکند، نان 
که برایش میپزد و غذایی را که برایش برده است، با دست مبارک خود در 
دهان کودکانش میگذارد ، بماند؛ برای اینکه این کودکان گرفته و غمگین ، 
لبخندی بر لبانشان بنشیند، با آنها بازی میکند، خم میشود آنها را روی دوش 
خود سوار میکند، راه میرود و در کلبه ی محّقر آنها سرگرمشان میکند، تا 
ُگل خنده بر لبان کودکان یتیم بنشیند!1 این، رحم و عطوفت امیرالمؤمنین 
است، که یکی از بزرگان آن وقت گفت: آنقدر دیدم امیرالمؤمنین با انگشتان 
مبارک خودش، عسل در دهان بّچه های یتیم و فقیر گذاشت که »لو���ت 
«؛ در دلم گفتم، کاش من هم بّچه ی یتیمی بودم که علی اینطور 

ً
ما �ی

�ت �ت �ی ى ک�ن
��نّ

این، ترّحم و رقّت و عطوفت  مرا مورد لطف و تفّضل خود قرار میداد! 
امیرالمؤمنین است.

همین امیرالمؤمنین در قضیّه ی نهروان؛ آنجایی که یک عّده انسانهای 
کج اندیش و متعّصب تصمیم دارند اساس حکومت را با بهانه های واهی 
فایده ای  و  میکند  نصیحت  میگیرد،  قرار  مقابلشان  در  وقتی  براندازند، 
فایده ای  میفرستد،  واسطه  نمیبخشد؛  فایده ای  میکند،  احتجاج  نمیبخشد؛ 
نمیبخشد؛ کمک مالی میکند و وعده ی همراهی میدهد، فایده ای نمیبخشد؛ 
در آخر سر که صف آرایی میکند، باز هم نصیحت میکند، فایده ای نمیبخشد؛ 
بنا را بر قاطعیّت میگذارد. آنها دوازده هزار نفرند. پرچم را به دست یکی از 
یارانش میدهد و میگوید: هر کس تا فردا زیر این پرچم آمد، در امان است؛ 
اّما با بقیّه خواهم جنگید. از آن دوازده هزار، هشت هزار نفر زیر پرچم آمدند. 
گفت شما بروید؛ رفتند. این در حالی است که آنها سابقه ی جنگ دارند، 
دشمنی و بدگویی کرده اند. اینها را دیگر امیرالمؤمنین اهّمیّت نمیدهد. بنای 

1.بهفصلبیستوسّوم؛»یتیمنوازیامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(وتوّجهبهفقیران«مراجعهشود.
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جنگ و ستیز داشتید، کنار گذاشتید؛ پی کارتان بروید. چهارهزار نفِر دیگر 
بجنگند. گفت:  دارند  بنا  دید  بجنگید.  مصّممید، شما  اگر  فرمود:  ماندند. 
پس، از چهارهزار نفر شما، ده نفر زنده نخواهد ماند! جنگ را شروع کرد. 
از چهارهزار نفر، نُه نفر زنده ماندند؛ چون بقیّه را به خاک هالکت انداخته 
بود!1 این، همان علی است. چون میبیند که طرفهای مقابلش، انسانهای بد و 
خبیثی هستند و مثل کژدم عمل میکنند، قاطعیّت به خرج میدهد؛ این، همان 

هم«.2 �ن �ی ار و رحماء �ب
اء على �لک�نّ

ّ
د علی است. »�سث

ببینید؛ این دو خصوصیّت در امیرالمؤمنین، چطور زیبایی ای را به وجود 
می آورد! انسانی با آن ترّحم و با آن رقّت، طاقت نمی آورد و دلش نمی آید 
که یک بّچه یتیم را غمگین ببیند. میگوید تا من این بّچه را نخندانم، از اینجا 
ـ که  نخواهم رفت. آن وقت آنجا در مقابل آن انسانهای کج اندیِش کج عمل 
مثل کژدم، به هر انسان بی گناهی نیش میزنند ـ می ایستد و چهارهزار نفر 
«.3 از  ر�ت هم ع�ث ل�ت م�ن را در یک روز و در چند ساعِت کوتاه از بین میبرد. »لا �ی�ن
اصحاب خود امیرالمؤمنین، کمتر از ده نفر شهید شدندـ ظاهراً پنج نفر یا 
شش نفرـ اّما از چهارهزار نفر آنها، کمتر از ده نفر باقی ماندند؛ یعنی نه نفر! 

این یعنی توازن در شخصیّت.

َوَرع و حکومت!
نمونه ی دیگر، ورع و حکومت آن حضرت است. چیز خیلی عجیبی 
است. َوَرع یعنی چه؟ یعنی انسان از هر چیِز شبهه ناکی که بوی مخالفت با 
دین از آن استشمام میشود، اجتناب کند. از آن طرف،  حکومت چه میشود؟ 

1.درکتابنقشنگار،صص169ـ179مطالبمبسوطیدرزمینهیخوارجونحوهیبرخورد
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(باآنانبیانشدهاست.

2.سورهیفتح،آیهی29»کسانیکهباپیامبرهستنددربرابرکّفارسرسختوشدید،ودرمیان
خودمهربانند«.

3.نهجالبالغه)صبحیصالح(،خطبهی59،ص93.
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آخر مگر میشود که در حکومت، انسان اینطور رعایت ورع را بکند؟ ما حاال 
دستمان در کار است، میبینیم که این خصوصیّت وقتی در کسی به وجود 
 آید، چقدر قضیّه مهم است. در حکومت، انسان با مسائل به صورت کّلی 
مواجه است. قانونی را که اجرا میکند، سودهای زیادی دارد؛ ولی ممکن 
است در خالل این قانون، در گوشه ای به یک نفر ظلم شود. مأمور انسان 
ممکن است در بخشی از این دنیا و در گوشه ای از این کشور، تخّلف کند. 
انسان چطور میتواند در مقابل این همه جزئیاِت غیرقابل احاطه، ورع الهی را 
رعایت کند؟ لذا به حسب ظاهر، حکومت با ورع نمیسازد؛ اّما امیرالمؤمنین 
نهایت ورع را با مقتدرانه ترین حکومتها با هم جمع کرده است و این، چیز 

خیلی عجیبی است.
به نظر مبارکش، حاکمی ضعف  اگر  با کسی رودربایستی نداشت.  او 
مثل  محّمدبن  ابی بکر1  برمیداشت.  را  او  نبود،  کار  آن  مناسب  و  داشت 
فرزند خود امیرالمؤمنین است و آن حضرت مثل فرزند خود، او را دوست 
میداشت؛ او هم به علیّ بن ابی طالب)علیهالّسالم( مثل پدر نگاه میکرد. او فرزند 
کوچک ابی بکر و شاگرد مخلص امیرالمؤمنین بود و در دامان آن حضرت 
بزرگ شده بود. امیرالمؤمنین، محّمدبن ابی بکر را به مصر فرستاد؛ بعد نامه 
نوشت که من احساس میکنم ـ حاال به تعبیر ماـ عزیزم! تو برای مصر کافی 
نیستی؛ تو را برمیدارم، مالک اشتر را میگذارم. محّمدبن  ابی بکر هم بدش آمد 
و ناراحت شد. بشر است دیگر. هر چند مقامش عالی است، ولی باالخره 
به او بَر خورد. اّما امیرالمؤمنین این را توّجه نکرد و اهّمیّت نداد. محّمدبن 
اینقدر در جنگ جمل و در هنگام  این عظمت که  به   ابی بکر، شخصیّت 
ـ عایشه ـ  بیعت، به درد امیرالمؤمنین خورد، پسر ابی بکر و برادر امّ المؤمنین 
آن  ولی  داشت؛2  ارزش  اینقدر  امیرالمؤمنین  برای  شخصیّت،  این  بود. 

1.زندگینامهیمحّمدبنابیبکر:پیوست»6«.
بر را پیاده یگان فرماندهی که میباشد ابیبکر افرادشاخصدرجنگجملمحّمدبن از 2.یکی
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که در حکومت به درد انسان و به درد یک حاکم میخورد. حّد اعالی این 
ورع، در امیرالمؤمنین است.

شاعری به نام نجاشی، برای امیرالمؤمنین و علیه دشمنان آن حضرت، 
شعر گفته است. روز ماه رمضان، از کوچه ای عبور میکرد؛ آدم بدی به وی 
گفت بیا امروز را در کنار ما باش. گفت میخواهم به مسجد بروم و مثاًل قرآن 
و نماز بخوانم. گفت روز ماه رمضان، کی به کی است؛ بیا با هم باشیم! به زور 
این شاعر را کشاند! به خانه ی آن فرد رفت و در کنار بساط روزه خواری 
و ُشرب َخمر نشست. او نمیخواست؛ اّما مبتال شد. بعد هم همه فهمیدند 
که اینها ُشرب َخمر کرده اند. امیرالمؤمنین گفت : باید حِدّ خدا را بخورند؛ 
تنبهتن میکرد.درجنگ فرماندهی را یگانسواره نیز یاسر عّمار که عهدهداشت،همانگونه
و مزید جابربن جمله از تن چند با ابیبکر محّمدبن میآمدند، میدان به افراد شجاعترین که
جمل لشکر انداخت. خاک به را آنها و جنگید تمام جسارت با و شد. روبرو عدی ثوربن
بود، اوجرسیده به اطرافآن بودندوجنگدر میانگرفته نگیندر راهمچون شترعایشه
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(بهعّمارومالکاشترومحّمدبنابیبکروچندتندیگردستوردادکه
شترعایشهراپیکنندتالشکردشمنمرکزیّتخودراازدستدهد،آنهانیزباشجاعتتمامبه
قلبلشکردشمنحملهکردندوباساقطنمودنشترعایشهلشکرجملرامنهزمکردند.بعداز
کشتهشدنشترعایشهوسقوطهودجیکهعایشهبرآننشستهوفرماندهیجنگرابرعهده
احواالت از که داد مأموریّت عایشه برادر ابیبکر محّمدبن به امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( داشت،
عایشهاّطالعیکسبنمایدودرصورتنیازبهکمک،مقّدماتامدادرسانیرابرایویفراهم
پاسخ در و آمد عایشه هودج کنار به امام)علیهالّسالم( دستور مطابق ابیبکر محّمدبن آورد،
عایشهکهازویپرسید:کیستی؟گفت:نزدیکترینمردمبهتوازنظرخانوادگیودرعینحال
خشمناکترینفردنسبتبهتوهستم،منمحّمدبرادرتومیباشم،امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(ازمن
خواستهاندجویایاحوالتوباشموکسباّطالعنمایمکهآیادرطولجنگآسیبیبهتورسیده
استیانه؟عایشهدرپاسخگفت:فقطیکتیربهمناصابتکردهاستکهزخمآنسطحیبوده
استومشکلیراایجادنکردهاست.محّمدطبقدستورامام)علیهالّسالم(زمینهیاسکانعایشه
رادریکیازخانههایبصرهفراهمآوردوویرابهآنجامنتقلنمود.االخبارالطوال،ص150؛
االستیعاب،ج3،ص1366؛الفتوح،ج2،ص478؛الجمل،ص368؛مرّوجالذهب،ج2،ص

.406
1.دالیلعزلمحّمدبنابیبکرازاستانداریمصرونامهیحضرتبهمحّمدبنابیبکردرتوجیه

اینکار:پیوست»7«
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هشتاد تازیانه برای ُشرب َخمر، ده یا بیست تازیانه هم اضافه برای اینکه 
در ماه رمضان این کار را کردند! نجاشی گفت: من شاعر و مّداح حکومت 
شما هستم. با دشمنان شما اینطور با ابزار زبان مبارزه کرده ام. میخواهی مرا 
شاّلق بزنی؟! در بیان امروز ما، آن حضرت شبیه این بیان را فرمودند که 
آن به جای خود محفوظ، خیلی هم عزیزی، خیلی هم خوبی، ارزش هم 
داری؛ اّما من حِدّ خدا را تعطیل نمیکنم! هر چه قوم و خویشهایش آمدند 
و اصرار کردند که اگر شما او را شاّلق بزنید،  آبروی ما خواهد رفت و ما 
دیگر سربلند نمیشویم، حضرت فرمود نمیشود و من نمیتوانم حِدّ خدا را 
جاری نکنم! آن مرد را خواباندند و تازیانه زدند، او هم شبانه فرار کرد و 
رفت. گفت: حاال که در حکومت شما، با شاعر و هنرمند و روشنفکری 
مثل من، بلد نیستند که چگونه باید رفتار کنند، من هم میروم آنجایی که 
مرا بشناسندم و قدرم را بدانند! او پیش معاویه رفت و گفت معاویه قدر 
ما را میداند!1 بروید به جهنّم!  وقتی کسی اینقدر کور است که نمیتواند از 
البه الی احساسات شخصی خود، درخشندگی علی را ببیند، جزایش همین 
است که پیش معاویه برود. عقوبت او همین است که متعّلق به معاویه شود؛ 
بروید. امیرالمؤمنین میدانست که این فرد از دست خواهد رفت. یک شاعر 
هم مهم بود. آن روز از امروز هم مهمتر بود. البتّه امروز هم هنرمندان حائز 
اهّمیّتند؛ اّما آن روز مهمتر بود. آن روز تلویزیون و رادیو که نبود، تشکیالت 
ارتباط جمعی که نبود؛ همین شعرا بودند که میگفتند و افکار را در همه جا 

منتشر میکردند.
ورع امیرالمؤمنین، با حاکمیّت مقتدرانه ی او با هم جمع شدند. ببینید 
چه زیبایی درست میکند! ما دیگر در دنیا سراغ نداریم. ما دیگر در تاریخ 
اینطور چیزی را ندیده ایم. در خلفای قبل از امیرالمؤمنین، قاطعیّتهای زیادی 
بود و انسان در این زمینه ها، در احواالتشان کارهای فوق العاده ای میخواند؛ 

1.جریانمجازاتنجاشیوپناهندهشدنویبهمعاویه:پیوست»8«
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اّما فاصله ی بین امیرالمؤمنین و آنچه قبل از ایشان و بعد از ایشان تا امروز 
توصیف  و  ذکر  قابل  اصاًل  و  است  عجیبی  فاصله ی  است،  مشاهده شده 

نیست.

قدرت و مظلومّیت!
نمونه ی دیگر، قدرت و مظلومیّت آن حضرت است. در زمان آن بزرگوار، 
قدرتمندتر از امیرالمؤمنین ـ آن شجاعت عجیب حیدری ـ کیست؟ هیچ کس 
تا آخر عمر امیرالمؤمنین اّدعا نکرد که جرأت دارد در مقابل شجاعت آن 
وـ  زمان خودش  آدمهای  مظلومترین  آدم،  کند! همین  ایستادگی  حضرت 
انسانهای  مظلومترین  گفتند و درست هم هست ـ شاید  که  آنچنانی  بلکه 
تاریخ اسالم است! قدرت و مظلومیّت، دو عنصری است که با هم نمیسازند. 
معموالً قدرتمندان، مظلوم واقع نمیشوند؛ اّما امیرالمؤمنین مظلوم واقع شد.1

زهد و سازندگی!
نمونه ی دیگر، زهد و سازندگی است. امیرالمؤمنین، زهد و بی رغبتی به 
دنیایش، َمثَل است. شاید برجسته ترین و یا یکی از برجسته ترین موضوعات 
نهج البالغه زهد نهج البالغه است. همین امیرالمؤمنین، در طول بیست و پنج 
مال شخصی خود،  از  به حکومت،  پیامبر و رسیدنش  مابین رحلت  سال 
کارهای آبادسازی میکرد. باغ درست میکرد، چاه حفر میکرد،  آب جاری 
میکرد، مزرعه درست میکرد، عجیب این است که همه را هم در راه خدا 

میداد!
بی رغبتی به دنیا، با بنای دنیاـ که خدای متعال این را وظیفه ی همه قرار 
داده است ـ منافات ندارد. دنیا را بسازید، زمین را آباد کنید، ثروت ایجاد 
کنید؛ اّما دل نبندید، اسیر آن نشوید، غالم ثروت و پول و مال و منال نشوید، 

1.بهفصلبیستوچهارم:»امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(قدرتمندیمظلوم!«مراجعهشود.
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مقهور به آن نشوید، تا راحت بتوانید آن را در راه خدا انفاق کنید. آن توازن 
اسالمی، این است. )23(

علی)علیهالّسالم( مظهر عدل و توازن
در  میگوییم  ما  که  وقتی  است.  دیگر  نمونه ی  ابی طالب،  علیّ بن  عدل 
علیّ بن ابی طالب)علیهالّسالم( عدالت وجود دارد، معنای ابتداییش که هر کسی 
از آن درک میکند، این است که او در جامعه، عدالت اجتماعی برقرار میکرد. 
ام�ت �لّسمو��ت  العدل �ت »�ب توازن است.  باالتر همین  اّما عدِل  این، عدل است؛ 
و�لار�ن «.1 آسمان و زمین براساس عدلند؛ یعنی همین توازن در آفرینش. 

حق هم همین است. عدل و حق، در نهایت یک چیزند و یک معنا و یک 
حقیقت دارند. در زندگی امیرالمؤمنین، خصوصیّات، مظهر عدل و توازن 
است. همه ی چیزهای خوب در جای خود، در حّد اعالی زیبایی حضور 

و وجود دارند. )24(

1.اینکالمازرسولخدا)صلیاهللعلیهوآله(نقلشدهاست:عوالیالآللی،ج4،ص103.
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)علیهالّسالم( �ف �ی م�ف رالم�ؤ ما�ف ام�ی ا�ی
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اّول مؤمن به پیامبر )صلیاهللعلیهوآله(
نبیّ اکــرم،  به  اّول مؤمن  بیاورد  ـ که  ایمان  آن وقتـی که میخــواست 
امیرالمؤمنین بود ـ همه ی کسانی که در آن جامعه بودند؛ به این حقیقت 
واقعه ی  در  نکرد.  اعتنایی  آنها  عناد  و  انکار  و  کفر  به  او  اّما  بودند؛  کافر 
ار«1، پیامبر بزرگوار بزرگان عرب را در مّکه جمع کردند و اسالم را  »�ی�م �لدّ

بر آنها عرضه کردند و فرمودند که هرکس امروز اّول نفر ایمان را بپذیرد، او 
وصی و امیر پس از من خواهد بود. این معنا را بر دیگران عرضه کردند و 
هیچ کس از کّفار و قریشیانی که بودند،  حاضر نشد این دعوت را قبول کند؛ 
ولی امیرالمؤمنین که کودکی سیزده ساله بود، بلند شد و قبول کرد و رسول 
اکرم هم از او قبول فرمودند  ـ هم ایمانش را،  هم نفر دّوم شدنش را  ـ که 
کّفار برگشتند به صورت استهزاء به ابی طالب گفتند که پسرت را بر تو امیر 

کرد!2 این اّولین قدم بود.)25(

ایمان آشکار
امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم(، آن مؤمنی است که در طول مّدت سیزده سال 
بعثت، جز همان چند روز اّول، هرگز ایمانش مخفی نبود. دیگر مسلمانان، 

1.توضیحیپیرامونواقعهییومالّدار:پیوست»9«.
2.مسندأحمدبنحنبل،ج1،ص111؛تاریخطبری،ج2،ص62؛شواهدالتّنزیلحسکانی،رقم
514؛تاریخدمشق،ج1،رقم133الی138؛کاملابناثیر،ج1،ص585؛شرحنهجالبالغهابن
أبیالحدید،ج13،ص210؛تفسیرابنکثیر،ج3،ص363؛کنزالعّمال،ج13،ص114،رقم

36371وص131؛سیرةالحلبیّة،ج1،ص286.
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چند سال ایمان مخفی داشتند؛ اّما همه میدانستند که علی از اّول ایمان آورده 
است.1

میکنند،  اهانت  همسایه  و  در  کنید:  تصّور  ذهنتان  در  درست  را  این 
میکند، خطیب  میکنند، شاعر مسخره  اهانت و سختگیری  بزرگان جامعه 
مسخره میکند، پولدار مسخره میکند، آدم پست و رذل اهانت میکند؛ ولی 
انسانی نوجوان در میان امواج سهمگین مخالف، محکم و استوار مثل کوه 
پافشاری  آن  بر  و  شناخته ام«  را  راه  این  و  »من خدا  میگوید:  و  می ایستد 

میکند. شجاعت این است.2 )26(

روزگار در گفت: که کردهاند نقل کندی عفیف از را زیر داستان اسالمی موّرخان از بسیاری .1
جاهلیّت،واردمّکهشدمومیزبانمعبّاسبنعبدالمطلبعمویپیامبربود.مادونفردراطراف
کعبهبودیمکهدیدممردیآمدودربرابرکعبهایستاد.سپسپسریرادیدمکهدرطرفراست
آنمردایستاد.چیزینگذشتکهزنیازراهرسیدودرپشتسرآنهاقرارگرفتومنمشاهده
کردمکهایندونفربهپیرویازآنمرد،رکوعوسجودمیکردند.اینمنظرهیبیسابقه،حس
کنجکاویامراتحریککردکهجریانراازعبّاسبپرسم.اونیزدرپاسخگفت:آنمردمحّمدبن
سر پشت که زنی و ابیطالب علیّبن او برادرزادهی پسر، آن و است عبداهلل)صّلیاهللعلیهوآله(
آنهاست.خدیجه،همسرمحّمداست.سپسگفت:برادرزادهاممیگویدکهروزیفراخواهدرسید
کهخزانههایکسراوقیصررادراختیارخواهدداشت،ولیبهخداسوگندرویزمین،کسیپیرو

اینآییننیستجزهمینسهنفر.
االستیعاب،ج3،ص1096؛اسدالغابّة،ج3،ص545؛االصابة،ج4،ص425؛تاریخطبری، 

ج2،ص312؛الطبقاتالکبری،ج8،ص14؛الکامل،ج2،ص57.
2.امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(خاطرهیایمانآوردنخویشراچنینتعریفمیکند:»آنگاهکهخداوند
بردوشویگذاشت،مندرمیان باررسالترا پیامبرما)صّلیاهللعلیهوآله(وحیفرستادو به
خاندانخودجوانترینبودمودرآنایّامدرخانهیپیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(وتحتتربیتایشان

بهسرمیبردمودرخدمتآنبزرگواربودم«.
خود رسالت پذیرش و توحید به را عبدالمطّلب خاندان جمیع اکرم)صّلیاهللعلیهوآله( پیامبر 
از آنان همهی اّما گذاشت، میان در آنان بزرگ و کوچک با را دعوت این و نمود، دعوت
ایندعوترویگرداندندوبهانکارآنپرداختند،وبهاینانکاربسندهنکردندورودرروی
پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(ایستادندوبهمقابلهیجّدیباایشانپرداختند،رفتوآمدخودراقطع
کردندوازاودوریجستند،وتماممعاشرتهایخودرابااوترکنمودند،خاندانعبدالمطّلب
کهباپیامبراینگونهرفتارنمودند،گروههایدیگرمردمنیزدرمقاممخالفتباایشانبرآمدند،و
چونتابتحّملدعوتاورانداشتندواندیشهیخودرابهکارنمیگرفتندتاحقیقتپیامایشان
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یک روز در مقابل بت سر تسلیم فرود نیاورد

علیّ ابن ابی طالب )علیهالّسالم( شصت وسه سال از خدا عمر گرفت، از این 
شصت وسه سال، پنجاه وسه سال تقریباً با اعتقاد به اسالم و ایمان اسالمی 
مشّخص و روشن گذشت. قبل از آن هم علی هرگز غیر خدا را عبادت 
نکرده بود و هرگز در مقابل هیچ بتی  ـ چه جاندار و چه بی جان  ـ سر 

تسلیم فرود نیاورده بود. 1 )27(

بافضیلت ترین ایمانها

ایمان این بزرگوار در شمار با فضیلت ترین ایمانها است. ایمان در غربت، 
در تنهایی، اّولین ایمان، ایمان در هنگامی که همه تکذیب میکردند. 2  )28(

رادرککنند،پذیرشایندعوترابرخودسنگیندیدندوازآنسرباززدند.
اّمادرچنینشرایطی،منبهتنهاییاّماباشتابوشوروشوقدعوتاورااجابتکردمواطاعت 
ایشانراپذیرفتم،وچنانبهحّقانیّتوییقینپیداکردمکههیچشکوتردیدیدردلمنراه
نیافت.سهسالباپیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(وخدیجهکهاونیزدعوتپیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(رابا
جانودلپذیرفتهبود،همراهبودموباهمنمازمیخواندیم،درحالیکهدررویزمینغیرازما
سهنفرکسدیگرینمازنمیخواند.خصالصدوق،ج2،ص366،اختصاصمفید،ص165.

1.ازابنعبّاسنقلشدهاست:»واهللمامنعبدآمنباهللإالوقدعبدالّصنمإاّلعلیّبنابیطالب
فانّهآمنباهللمنغیرانعبدصنمًا«.

بهخداسوگندهرکسیکهدعوترسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(رااجابتکردوایمانآورد،بتی 
راپرستیدهبودمگرعلیّبنابیطالبکهبهخداایمانآوردبدوناینکهبتیراپرستیدهباشد.

مناقبابنشهرآشوب،ج1،ص292؛بحاراالنوار،ج38،ص232. 
2.رسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(فرمود:»إنسبّاقاألممثالثةلمیکفرواطرفةعین:علیّبنابیطالب

وصاحبیاسینومؤمنآلفرعون،فهمالّصّدیقونوعلّیأفضلهم«.
»پیشرواناّمتهاسهتنهستندکهیکچشمبرهمزدنبهخداکفرنورزیدهاند:علیّبنابیطالب، 
صاحبیاسینکهداستانآندرسورهییسنقلشدهاستومؤمنآلفرعون.اینسهتنصّدیق

هستندوعلیبافضیلتترینآنهامیباشد«.
مناقبابنشهرآشوب،ج2،ص6؛الصراطالمستقیم،ج1،ص328؛بحاراالنوار،ج13،ص 

58،وج14،ص274.
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ایمان علی)علیهالّسالم( برتر از ایمان همه ی خالیق
امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالسالم(، انسانی مؤمن بود؛ یعنی یک فکر ، یک ایمان 

و یک عقیده در اعماق وجود او راسخ بود.
شاعر عرب میگوید:

اشهــــد باهلل لقـــد قـال لنــا         محّمــد و القـــول منه ما خفا
لو اّن ایمان جمیع الخلقـه مّمن        سکن االرض و من حّل الّسماء
یجعــل فی کّفـــــــــــــة میزان لکیّ        یوفـــی بایمــان علّی ما وفی1
ایمان  و  بگذارند  ترازو  کّفه ی  یک  در  را  خالیق  همه ی  ایمان  اگر 
نخواهد  علی  ایمان  هم وزن  باز  دیگر؛  کفه ی  در  را  والّسالم(  علی)علیهالّصالة

شد.2)29(

حضرت که سوگند خدا به میگوید: که است عربزبان شاعــر »عبــدی« از اشعــار این .1
محّمد)صّلیاهللعلیهوآله(بهمافرمودوالبتّهگفتارشبرکسینیزپوشیدهنیست:اگرایمانخالیقاز
ساکنانزمینوآسماندریککفهیترازوقراردادهشودتاباایمان»علی«برابریکند،هرگز

برابرینتواندکرد.مناقبابنشهرآشوب،ج2،ص9؛بحاراالنوار،ج38،ص233.
2.امامسّجاد)علیهالّسالم(بهنقلازامامحسین)علیهالّسالم(نقلمیکندکهرسولخدا)صلیاهللعلیهوآله(
بهامیرالمؤمنینفرمود:»یاأباالحسنلووضعإیمانالخالئقوأعمالهمفیکّفةمیزانووضع

عملکلیومواحدفیالکّفةاألخریلرجحعملکلیومواحدعلیجمیعماعملالخالئق«.
ایمانهمهیمخلوقاتواعمالشاندریککّفهیمیزانقراردادهشودو اگر ابوالحسن! »ای 
عملیکروزتودرکّفهیدیگرقرارگیرد،عملیکروزتودربرابرجمیعاعمالمخلوقات
سنگینیمیکند.«)مأةمنقبة،ص79(.دردورهیحکومتخلیفهیدّومگروهیازویمسئلهی
فقهیپرسیدند،اونیزمسئلهراازامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(سؤالکردوجوابآنحضرترابه
ازکس توپاسخرا ازتوسؤالمیکنیمو ما آنهاتعجبکردندکه نمود، ارائه پرسشکنندگان
دیگریمیگیری!عمردرجوابایناعتراضگفت:آیامیدانیداوکیست؟اوعلیّبنابیطالب

استکهرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(دربارهیاوچنینگفت:
»لوأّنالّسماواتواألرضوضعتافیکّفة،ووضعإیمانعلّیفیکفة،لرّجحإیمانعلّی«. 

»اگرآسمانهاوزمیندریککّفهیمیزانقرارگیرندوایمانعلیدرکّفهیدیگرباشد،ایمان 
علیسنگینترخواهدبود«.

أمالیطوسی،مجلس23،حدیث2،ص575وص238؛کشفالغّمة،ج1،ص288؛العمدة، 
ص370؛مناقبابنشهرآشوب،ج2،ص370.
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اخالص: روح زندگی امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(
ما باید این را جوهر و روح کارهای خودمان قرار بدهیم؛ کما اینکه شاید 
در زندگی علیّ بن ابی طالب هم اخالص جوهر و روح کار آن حضرت بود؛ 
یعنی کار را فقط برای رضای خدا و بر طبق تکلیف الهی و اسالمی و بدون 

هیچ انگیزه ی شخصی و نفسانی و امثال اینها انجام میداد.
او برای خدا از آسایش محترمانه ی یک آقازاده ی قریشی صرفنظر کرد 
و در طول سیزده سال، مبارزات خود را در کنار پیامبر ادامه داد،1 و بعد هم 
ماجرای خوابیدن آن بزرگوار در جای پیامبر در شبی که رسول اکرم از مّکه 
به طرف مدینه هجرت کردند. این خوابیدن امیرالمؤمنین در جای پیامبر، 
از جمله ی کارهایی است که اگر کسی تدبّر بکند، درمی یابد که بزرگترین 
فداکاری است که یک انسان میتواند از خود نشان بدهد؛  یعنی به طور قاطع 
تاریک، دشمن مسّلح و خشمگین و آماده ی در  تسلیم مرگ شدن. شب 

فالحمدهلل، اهللمحّمداً)صّلیاهللعلیهوآله(رخاًء بعث منذ فرمود:»مارأیت امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( .1
اهلل قبض حتّی المنافقین، أعادی و المشرکین أقاتل کبیراً، جاهدت و صغیراً خفت لقد اهلل و
نبیّه)علیهالّسالم(فکانتالطاّمهالکبری...«؛»ازآنروزیکهخداوندمحّمد)صّلیاهللعلیهوآله(رابه
پیامبریمبعوثکرد،رویراحتیوآسایشندیدم،وخدارابرایننعمتسپاسگزارم،بهخدا
سوگندازهنگامخردسالیبیموهراسآغازگشتوتابزرگسالیدرمیدانجهادومبارزهبودم،
بامشرکانمیجنگیدموموردعداوتمنافقانبودم،تااینکهخداوندپیامبرشراقبضروحکرد
وویرابهمألاعلیمنتقلنمود،براستیکهمصیبتارتحالرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(چنان

سختبودکهگوییقیامتکبریبرپاشدهبود!«ارشادمفید،ج1،ص284.
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باشد.  باید خوابیده  بستر  این  در  که  پیامبر  قتل  بر  عازم  و  دیوارها  پشت 
امیرالمؤمنین آن شب به پیامبر عرض کرد که اگر من در جای تو بخوابم، تو 

به سالمت خواهی جست؟ فرمود: بله. عرض کرد: پس میخوابم.1
با  و  هستند  خارج  ما  دین  از  که  مسیحی  نویسنده ی  آن  مثل  کسانی 
رؤیت اسالمی و شیعی به امیرالمؤمنین نگاه نمیکنند، میگویند که این کار 
مصلحت  برای  که  است  سقراط  کار  با  مقایسه ی  قابل  فقط  امیرالمؤمنین 
قطعی.  فداکاری  یک  یعنی  نوشید؛  را  زهر  جام  خود  دست  به  جامعه، 
بود. کسانی که در چنین  بود که در آن شب حاکم  تنها چیزی  اخالص، 
مواردی به فکر خودشان باشند، در فکر این هستند که از موقعیّت استفاده 

کنند؛ اّما او در همین لحظه به فکر نجات جان پیامبر است.

فقط رضای الهی
و  رفتند  اندکی  به جز  همه  که  وقتی  آن  اُحد  در  پیامبر،  جنگهای  در 
امیرالمؤمنین از پیامبر دفاع کرد، در خندق آن وقتی که همه از مبارزه ی با 
عمروبن  عبدود سرپیچیدند و آن حضرت مکّرر داوطلب شد، در قضیه ی 
خیبر، در قضیه ی آیات برائت، بعد از رحلت پیامبر، در ماجرای انتخاب 
جانشین برای پیامبر در سقیفه، در شورای تشکیل  شده ی بعد از درگذشت 
خلیفه ی دّوم، در همه ی این موارد امیرالمؤمنین فقط و فقط رضای الهی را 
در نظر گرفت و خالصاً هلل  آن چیزی را که به نفع اسالم و مسلمین بود، 
انتخاب کرد و »خود« را دخالتی نداد. در وقتی که خالفت را قبول کرد، در 
بیست و پنج سالی که از خالفت دور ماند ، در همکاریش با خلفا ، در کارش 
برای اسالم، در حضورش در میدان جهاد و کار و مبارزه و خدمت به نظام 
اسالمی، در تعلیم مردم، در تربیت و تزکیه ی انسانهای جامعه، و بعد در 
دوران خالفتش در برخورد با جناحهای مختلف، که هر کدام شعاری داشتند 
و دارای خصوصیّتی بودند، و در همه ی موارد دیگر، علیّ بن ابی طالب همان 

1.خاطرهیهجرتاززبانامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(:پیوست»5«.
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و  میکند  انتخاب  خدا  رسول  و  میپسندد  خدا  که  است  ابی طالبی  علیّ بن 
برمیگزیند؛ بنده ی خالص خدا.)30(

با همه ی وجود وقف اسالم
یعنی همه ی وجودش وقف اسالم است. وقف است برای آنچه پیغمبر 
مایه ای  هیچ  امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم( میکند.  میخواهد و خدا را خشنود 
پیغمبر ـ  حیات  سال ـ  ده سال  ده  آن  در  نگذاشت.  خود  شخص  برای 
امیرالمؤمنین)علیهالصالةوالسالم(هر کاری که کرد، برای پیشرفت اسالم بود. اینکه 
میبینید میگفتند فاطمه ی زهرا و امیرالمؤمنین و فرزندانشان گرسنه ماندند، 
عّلتش همین است. وااّل این جوان اگر به فکر کاسبی بود، میتوانست بهتر 
از هر کاسبی، به کسب بپردازد. این همان علی است که بعدها در دوران 
میزد.  بیرون  آن  از  آب  شتر،  گردن  مثل  که  چاهی  میکند؛  چاه  پیری اش 
آن وقت، هنوز دست و رویش را از گرد و غبار کار نُشسته، مینشست و 
زیاد کرده است.  این کارها  از  مینوشت!1 آن حضرت  را  وقف نامه ی چاه 
چقدر نخلستانها آباد کرده بود. چرا باید امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(، در جوانی 
گرسنه بماند؟ در روایت است که فاطمه ی زهرا)سالماهللعلیها( خدمت پیغمبر 
رفت. آنقدر گرسنگی کشیده بود که پیغمبر زردی گرسنگی را در صورت 
پیغمبر سوخت و برای دخترش دعا فرمود.2 همه ی  او مشاهده کرد؛ دل 
تالش امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم(در راه خدا و برای پیشرفت اسالم بود، آن 

حضرت برای خودش کاری نمیکرد.)31(

تقوای مجّسم
حقیقتاً او امام متّقین و مجّسمه ی تقوا و پرهیزکاری است.3 من به همه ی 

1.بهفصلسیزدهم؛»ایثاروانفاقامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(«مراجعهشود.
2.الخرائجوالجرائح،ج1،ص52؛مکارماألخالق،ص336.

المتّقین«ازطرفرسولاکرم)صّلیاهللعلیهوآله(به 3.دراحادیثمتعّددومنابعفراوانیلقب»امام
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مّلت، توصیه میکنم که دنباله روی و تبعیّت از آن بزرگوار را، بیش از همه 
چیز در زمینه ی تقوا و پرهیز از گناه و مراقبت از افعال و گفتار و حتّی 
ذهنیّات و آنچه در دل خطور میکند، پیشه کنید و تقوا را رعایت نمایید.)32(

شّدت مراقبت
تقوا یعنی چه؟ یعنی آن شّدت مراقبتی که انسان در اعمال شخصی خود 
از راه حق هیچ تخّطی نکند؛ این معنی تقوا است. یعنی کاماًل مراقب خود 
باشد. در دست زدن به پول مراقبت کند؛ در دست زدن به آبروی انسانها 
مراقبت کند؛ در گزینشها مراقبت کند؛ در طرد کردنها مراقبت کند؛ در حرف 
مراقبت.  شّدت  یعنی  نگوید.  سخنی  حق  برخالف  که  کند  مراقبت  زدن 
شما نهج البالغه را نگاه کنید، پُر است از این مطالب. حاال متأّسفانه در بین 
بعضیها معمول شده که هر غلطی میخواهند بکنند، به اسم اینکه امیرالمؤمنین 
اینگونه بود و امیرالمؤمنین اینطوری عمل میکرد، انجام میدهند. به چه دلیل؟ 
از کجا؟ امیرالمؤمنین در نهج البالغه است. امیرالمؤمنین در روایات فراوانی 
است که از آن بزرگوار و اوالد طاهرینش باقی مانده است. گو این چیزهایی 
که بعضی میگویند علی اینطور بود، علی آنطور بود!؟ نخیر؛ علی آن است 
که در نهج البالغه است. شما نهج البالغه را از اّول تا آخر نگاه کنید! سرتاپای 
نهج البالغه تحریِض بر تقوا است؛ دعوت به تقوا و پرهیزکاری است.1 تا 
انسان پرهیزکار نباشد نمیتواند اقامه ی دین خدا کند. آلوده دامانی بد دردی 

آن  خاص اوصاف از یکی عبارت این که جایی تا است شده داده امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(
الیقین،ص حضرتبهشماررفتهاست،درمنابعزیرعبارت»امامالمتّقین«بهچشممیخورد:
139و493؛المناقب،ج3،ص65؛معانیاالخبار،ص204؛مئةمنقبة،ص88؛کنزالفوائد،ج
2،ص12؛کشفالیقین،ص303؛کشفالغّمة،ج1،ص400؛العمدة،ص264؛شرحنهجالبالغه
ابنابیالحدید،ج9،ص169؛خصالصدوق،ج1،ص116؛امالیطوسی،ص193،مجلس

7حدیث30؛امالیصدوق،ص65،مجلس15حدیث11.
1.براینمونهمراجعهشودبهنهجالبالغه)صبحیصالح(خطبههای:183،157،114،111،86،

.230،221،193،191،190
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است. آلوده بودِن دل انسان به گناه، نمیگذارد انسان حقیقت را درک کند،  
چه برسد به اینکه دنبال حقیقت حرکت کند. 1 تقوا یکی از شاخصه های 
اراده ی مردم و خواست مردم است.2  از  برخاسته  امیرالمؤمنین،  حکومت 
»تغّلب«ـ یعنی از راه غلبه و زور بر مردم حاکم شدن ـ در منطق امیرالمؤمنین 
نیست. با اینکه خود را برحق میدانست، اّما کنار نشست تا وقتی مردم آمدند، 
اصرار کردند، ابرام کردند، شاید گریه کردند، التماس کردند که آقا شما بیا 
زمام امور ما را در دست بگیر. آن وقت آمد و زمام امور مردم را در دست 
گرفت. خودش گفت که اگر مردم نیامده بودند؛ اگر مردم اصرار نمیکردند، 
اگر این طلب جّدی مردم نبود، من عالقه ای به این کار نداشتم. قدرت در 
دست گرفتن و اعمال اقتدار، برای امیرالمؤمنین جاذبه ای ندارد. قدرت طلبی 
برای کسانی جاذبه دارد که میخواهند خواهشهای نفسانی و هواهای نفسانی 
خودشان را ارضا کنند، نه برای امیرالمؤمنین. او دنبال تکلیف شرعی است؛ 
دنبال اقامه ی حق است. مردم قدرت را به او سپردند، او هم قدرت را گرفت 
و بعد با اقتدار آن قدرت را نگه داشت. آنجایی هم که کسانی با قدرت 
اسالمی او، با حکومت اسالمی او معارضه کردند، هیچ مجامله و مالحظه ای 
راه  در  باشند! سابقه ی جهاد  موّجهینند،  باشند!  پیغمبرند،  نکرد. صحابه ی 
اسالم دارند، داشته باشند! با حکومت حق معارضه و مقابله کرده اند و باید 
در مقابلشان با اقتدار ایستاد؛ و ایستاد! این سه جنگ امیرالمؤمنین از این قبیل 

بود. اینها شاخصه ی یک حکومت صحیح است.)33(

با دمساز و همراه نفس هوای العمی«؛ شریک »الهوی که است امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( کالم .1
کوریدلاست.

ومیفرمود:»إنّکمإنمّلکتمشهواتکمنزتبکمإلیاألشروالغوایة«؛اگرشماشهواتخویشرا 
برخودمسّلطنماییدشمارابهسویگمراهیوبدبختیبکشانند.

غررالحکم)ترجمهیانصاری(،ج1،ص22،رقم632وج1،ص293،رقم32. 
أدهی لکنت التّقی لوال »هیهات فرمود: که است امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( معروف جمالت از .2
العرب«؛»اگرمراعاتحریمتقوانبود،منزیرکترینفردعرببودم«.کافی،ج8،ص24؛شرح
نهجالبالغهابنأبیالحدید،ج1،ص28؛الصراطالمستقیم،ج1،ص164؛بحاراالنوار،ج74،

ص290؛غررالحکم،ص120.
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صداقت و صراحت امام)علیهالّسالم(

دارای صدق و صراحت  و هم  امانت  و  تقوا  مظهر  امیرالمؤمنین، هم 
بود. آن بزرگوار با اینکه یک سیاستمدار و رئیس دنیای اسالم بود و تدبیر 
امور یک جمعیّت عظیم چند ده میلیونی آن زمان، با نبود وسایل امروزی 
برای ارتباط، بر دوش او بود و جامعه و اّمت اسالمی را اداره میکرد، اّما 
سیاستمداری علی موجب این نمیشد که از جاده ی صداقت و صراحت کنار 
رود.1 علی، صادق و صریح بود؛ آنچه میگفت ، به آن معتقد بود و برای او 
راهنمای عمل بود.2 برای این است که کلمه کلمه ی گفتار امیرالمؤمنین در 
طول تاریخ مثل نورافکنی برای زبدگان و نخبگان فکری عالم درخشیده 

است. )34(

امامصادق)علیهالّسالم(توّجهکنید:»قال بهاینسخن امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( 1.پیرامونصداقت
و علیک قال: الّسالم. یقرئک یعفور أبی اهللبن عبُد اهلل)علیهالّسالم(: عبِد قلتالبی کهمس: أبو
علیهالّسالم،إذاأتیتعبَداهللفأقرئهالّسالم،وقلله:إّنجعفربنمحّمدیقوللک:انظرمابلغبه
علٌی)علیهالّسالم(عندرسولاهلل)صّلیاهللعلیهوآله(فالزمه،فإّنعلیًّا)علیهالّسالم(إنّمابلغمابلغبهعند

رسولاهلل)صّلیاهللعلیهوآله(:بصدقالحدیثوأداءاالمانة«.
ابوکهمسمیگوید:بهخدمتامامصادق)علیهالّسالم(رسیدموعرضداشتم:عبداهللبنابییعفور 
بهشماسالمرساند.امامفرمودند:سالمبرتووبراو.هنگامیکهپیشعبداهللرفتی،سالممرا
بهاوبرسانوبهویبگو:جعفربنمحّمدبهتوپیغامدادکهبنگر:علی)علیهالّسالم(چگونهدرنزد
رسولاهلل)صّلیاهللعلیهوآله(بهآنمقامواالرسید؟!تونیزآنگونهباش،براستیکهعلی)علیهالّسالم(
بادوویژگیبهآندرجهیاعلیدرنزدرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(رسید:صداقتدرسخن،و

ادایامانت!«کافی،ج2،ص104.
2.کالمامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(استکهمیفرماید:»مننصبنفسهللنّاسإمامًافلیبدأبتعلیمنفسه
قبلتعلیمغیرهولیکنتأدیبهبسیرتهقبلتأدیبهبلسانهومعّلمنفسهومؤّدبهاأحّقباالجاللمن

معّلمالناسومؤّدبهم«.
»کسیکهخودرادرمقامپیشواییواماممردمقرارمیدهدبایدپیشازآنکهبهتعلیمدیگران 
بپردازدبهتعلیمخویشپردازد،وبایدتأدیبکردناوبهعملشپیشازتأدیبکردنبهزبانش
باشد.وکسیکهمعّلموادبکنندهیخویشتناست،بهاحترام،سزاوارتراستازکسیکهمعّلم

ومربّیمردماست.«نهجالبالغه)صبحیصالح(،ص480،قصار73.
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بنده ی خدا و خدمتگزار مردم
وجود امیرالمؤمنین بعنوان یک رئیس، یک فرمانده و یک مسؤول، مظهر 
پاکی و شّفافیّت و صداقت بود. او آسودگی را به خودش راه نداد؛ نسبت به 
زیردستان تفرعن نفروخت؛ خود را همه جا بنده ی خدا و خدمتگزار مردم 

دانست و مخلصانه ـ بدون چشمداشت به دنیاـ کار کرد.1 )35(

خودنمایی برای خدا!
آدم قهرمان،  بزرگوار مثل یک  این  امیرالمؤمنین فقط یک جا  در مورد 
جنگ  به  که  است  وقتی  آن  و  کرده  شجاعانه  جلوه فروشی  و  خودنمایی 
عمروبن عبدود میرود. سرش را باال گرفته بود، شمشیرش را به دست گرفته 
«2؛ این راه رفتنی است که 

هتٌ �ی ه مسث
ن

بود و میرفت. پیغمبر نگاه کرد و گفت: »ه�

1.ازسخنانضراربنضمرهاستکهدرپاسخمعاویهودرتوصیفامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(بیان
داشتهاست:»کانواهللشدیدالقوی،بعیدالمدی،یتفّجرالعلممنأنحائه،والحکمةمنأرجائه،
حسنالمعاشرة،سهلالمباشرة،خشنالمأکل،قصیرالملبس،غزیرالعبرة،طویلالفکرة،یقّلبکّفه
ویخاطبنفسه،وکانفیناکأحدنا،یجیبناإذاسألنا،ویبتدئناإذاسکتنا،ونحنمعتقریبهلناأشّد
مایکونصاحبلصاحبهیبةالنبتدئهالکالملعظمتهمعتقریبهایّاناوقربهمنّا،النکادنکّلمه
هیبًةله«؛بهخداسوگندسختنیرومندودارایاندیشهایژرفبود،ازهمهیحرکاتوسکنات
جامههایش و خشن خوراکش بود. خوشرفتار و نیکمحضر میتراوید. حکمت و دانش او
کوتاهبود،اشکشروانوهموارهدرتفّکربود.کفدستخویشرامقابلچهرهاشمیگرفتو
خویشتنرامخاطبمیساخت.میانماهمچونیکیازمابود،هرگاهچیزیازاومیپرسیدیمما
راپاسخمیدادوهرگاهسکوتمیکردیماوشروعبهسخنمیکرد.ماباهمهینزدیکیودوستی
او،وبااینکهمارابهخودنزدیکمینمود،ازهرکسیهیبتاورابیشترمیداشتیموبهسبب
بزرگیاوهرگزآغازبهسخننمیکردیم.شرحنهجالبالغه)ابنأبیالحدید(،ج18،ص225.

جمعیازشیعیانواصحابامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(وازجملهصعصعةبنصوحاننیزدرتوصیف 
آنحضرتچنینگفتهاند:»کانفیناکأحدنا،لینجانب،وشدةتواضع،وسهولةقیاد،وکنّانهابه

مهابةاألسیرالمربوط،للّسیافالواقفعلیرأسه«.
»علی)علیهالّسالم(میانماهمچونیکیازمابود،بسیارمتواضعونرموفروتنوهماهنگ،وما 
هیبتاوراچنانمیداشتیمکهگوییاسیردستبستهایبودیمکهشمشیرهاباالیسرشباشد«.

شرحنهجالبالغه)ابنأبیالحدید(،ج1،ص25.
2.شواهدالتنزیل،ج2،ص11؛بحاراالنوار،ج20،ص215.
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خدا در غیر چنین موردی که او راه میرود، در همه جا آن را مبغوض میدارد. 
ببینید، یک جا خودنمایی هست؛ آن هم درست ـ به قول معروف ـ به خال 
میزند؛ همان نقطه ای که باید خودنمایی کرد. اینها کوچک است؟ اینها کم 
است؟ اینها الگوست؛ یعنی خودنمایی کردن در مقابل دشمن؛ جلوه فروشی 
در مقابل دشمنی که اساس شخصیّت و هویّت او اصاًل تکبّر و غرور است. 
عمروبن عبدود اینگونه بوده؛ پیرمردی بوده که در همه ی عمرش هر چه 
شمشیر زده،  طرف مقابل را به خاک انداخته؛ اینطور مغرور بوده است. در 
جنگ احزابی که یک ماه هم تقریباً طول کشیده و هیچ کس نتوانسته به این 
خندق نفوذ کند، پیغمبر مرتّب نگهبانها را در سرتاسر این خندق طوالنِی 
چند کیلومتری راه برده که کسی نتواند از آن عبور کند؛ وااّل یک خندق 
اّما چطور  نیست؛  اینکه چندان محال  باال می آیند؛  آن  از  باألخره  است و 
شد که نتوانستند بیایند؟ تیراندازهای پیغمبر مرتّب در آن شبهای تاریک و 
ظلمانی و در آن هوای سرد ـ آن سال اتّفاقاً هوای مدینه بسیار هم سرد بوده؛ 
شبها از سرما خوابشان نمیبرد و قحطی و گرسنگی و این چیزها هم که 
بود ـ تیراندازی میکردند؛ لذا اینها نتوانستند در تمام این یک ماه بیایند. یک 
مورد فقط توانستند و آن هم این بود: این آقا با دو، سه نفر همراهش بلند 
شدند آمدند و خودشان را به این طرف رساندند. غرور و تکبّر و آن حالت 
تفاخری که او داشت، مهمترین نقطه ی شخصیّت بود. آن طرفیها هم گفتند 
که دیگر قضیه ی مدینه حل شده! جنگ احزاب، جنگ مهّمی است. به نظر 
من مهمترین جنگ پیغمبر از اّول تا آخر، جنگ احزاب است؛ بسیار جنگ 
عجیبی است؛ هیچ وقت اینقدر جمعیّت در مقابل پیغمبر نیاورده بودند و 
آمدند که دیگر قضیه را تمام کنند و برگردند؛ همه ی نیرویشان را هم جمع 
آوردند. در چنین جنگی با چنین خصوصیّاتی که همه ی قریش و همه ی 
قطفان و قبایل گوناگون با همه ی ساز و برگ آمده اند و مثل گرگ درنده 
منتظرند؛ همه هم متکبّر و مغرور؛ هیچ کدام هم نتوانسته اند و آنجا کاماًل 
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سرافکنده شده اند و عصبانی هستند و زنجیر میجوند؛ این آقا توانست و 
آمد. حاال در مقابل این شخص باید یک حرکت خدایی انجام گیرد؛ غرور 
در مقابل این است. آن غرور، غرور پوچ هم نبود؛ حضرت نشان داد که 
غرور پوچ هم نبود؛ او را به زمین انداخت، روی سینه اش نشست، سرش 
روها«1؛ فرار   لم �ت

ً
و�� �ن  و �ب

ً
حا هم ر�ی ا عل�ی ارسل�ن را برید و قضیه را تمام کرد؛ آنها هم »�ن

کردند و رفتند.2 )36(

1.سورهیاحزاب،آیهی9.
2.توضیحیپیرامونجنگخندق:پیوست»10«.
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صبر و بصیرت
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( در دوره های مختلف زندگی خود، چه در دوران 
نوجوانی؛ یعنی در اوایل بعثت پیامبر، چه در عنفوان جوانی؛ یعنی آن هنگامی 
که هجرت به مدینه اتّفاق افتادـ که در آن وقت علی)علیهالّسالم( جوانی بیست 
و چند ساله بوده است ـ چه در دوران بعد از رحلت پیامبر و آن محنتها و 
آن امتحانهای دشوار و چه در دوران آخر عمر؛ یعنی پنج سالی که در اواخر 
عمر، امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( حکومت و خالفت را پذیرفت و مسؤولیّت پیدا 
با خود حمل  پنجاه سال، خصوصیّات بارزی را  این تقریباً  کرد، در تمام 

میکرده است. همه ـ بخصوص جوانان ـ از این نقطه میتوانند درس بگیرند.
شخصیّتهای عظیم تاریخ، غالباً از دوران جوانی، بلکه از دوران نوجوانی، 
برخی از خصوصیّات را با خود همــراه داشتــه اند و یا در خـود به وجود 
آورده اند. برجستگــی انسانهــای برجسته و بزرگ، معموالً به یک تالش 
بلندمّدت متّکی است و این را ما در زندگی امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( میبینیم. من 
در جمع بندی این زندگی پرفراز و نشیب ، این نکته را مشاهده میکنم و به 
شما عرض میکنم که امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( از اوایل نوجوانی تا هنگام مرگ، 
دو صفت »بصیرت« و »صبر «ـ بیداری و پایداری ـ را با خود همراه داشت. 
تشخیص  بد  و  فکری  انحراف  و  کج فهمی  و  غفلت  دچار  لحظه  یک  او 
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دادن واقعیّتها نشد.1 از همان وقتی که  از غار حرا و کوه نور، پرچم اسالم 
بزرگوار  آن  زبان  �لا �هلل«  بر  �له  »لا  کلمه ی  و  شد  برافراشته  پیامبر  دست  به 
جاری شد و حرکت نبّوت و رسالت آغاز گردید، این واقعیّت درخشان 
را علیّ بن ابی طالب)علیهالّسالم( تشخیص داد؛ پای این تشخیص هم ایستاد و 
با مشکالت آن هم ساخت؛ اگر تالش الزم داشت، آن تالش را هم انجام 
داد؛ اگر مبارزه الزم داشت، آن مبارزه را کرد؛ اگر جانفشانی میخواست، 
جان خود را در طبق اخالص گذاشت و به میدان برد و اگر کار سیاسی و 
فّعالیّت حکومتداری و کشورداری میخواست، آن را انجام داد. بصیرت و 
بیداری او، یک لحظه از او جدا نشد. دّوم، صبر و پایداری کرد و در این 
راه استوار و صراط مستقیم، استقامت ورزید. این استقامت ورزیدن، خسته 
نشدن، مغلوب خواسته ها و هواهای نفس انسانی  ـ که انسان را به تنبلی 
و رها کردن کار فرا میخواند  ـ نشدن، نکته ی مهّمی است. آری؛ عصمت 
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( قابل تقلید نیست. شخصیّت امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( قابل 
مقایسه با هیچ کس نیست. هر کدام از انسانهای بزرگی که ما در محیط و یا 
در تاریخ خودمان هم مشاهده کرده ایم، اگر بخواهند با امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( 
مقایسه شوند، مثل مقایسه ی ذّره با آفتاب است  ـ قابل مقایسه نیستند  ـ اّما 
این دو خصوصیّت در امیرالمومنین)علیهالّسالم( قابل تقلید و قابل پیروی است. 
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( صبر و بصیرت ـ یعنی  کسی نمیتواند بگوید که اگر 
بیداری و پایداری ـ داشت بخاطر این بود که امیرالمؤمنین بود. همه در این 
خصوصیّت باید سعی کنند که خودشان را به امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( نزدیک 

کنند؛ هر چه هّمت و استعدادشان باشد.)37(

1.کالمامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(استکهمیفرماید:»ماشککتفیالحّقمذأریته«؛»ازآنزمانکه
حقبهمننشاندادهشدهرگزدرآنشکنکردم.«نهجالبالغه)صبحیصالح(خطبهی4،ص

51وقصار184،ص502.
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یقین و استقامت
1.» و�ن �ن ا �ی��ت

�ن ا�ت �ی
آ

ا �� �ب
رو� و کا�ن ا لّما ��ب مر�ن

أ
ا  �یهدو�ن �ب

ّمهتً �أ
أ

هم � ا م�ن عل�ن »و �ب

ویژگی مهّم امامان بحق و هادیان اّمت در راه خدا، آگاهی و یقین و 
سپس صبر و استقامت در این راه است. اگر ما زندگی سیاسی امیرالمؤمنین 

را جمع بندی کنیم، به همین یقین آگاهانه و صبر می رسیم. 
... زندگی امیرالمؤمنین را در دوران بیست وسه ساله ی پیغمبر نگاه کنید. 
همه  آن  مصیبت،  همه  آن  مدینه  در  چه  و  مّکه  در  چه  حادثه  همه  این 
در  امیرالمؤمنین  ببینید  مهلکه،  و  آن همه خطر  و دشوار،  تکلیف سنگین 
این بیست وسه سال این راه دشوار و پرفراز و نشیب را، این راه سنگالخ 
را با چه ابزاری طی کرد؛ ابزار یقین، ابزار مقاومت. فقط یک جمله از خود 
امیرالمؤمنین )علیهالّسالم( نقل می کنم که خود او از هر راوی و شاهدی صادقتر 
ا  �ن و��ن �ن ا و �إ اء�ن �ن �ب

أ
ا و � اء�ن �ب

آ
ل � �ت �ت ا م� رسول �هلل)صّلیاهللعلیهوآلهوسّلم( �ن د ک�نّ است. می فرماید: »و ل�ت

ا«؛ در کنار پیغمبر، در میدانهای کارزار با پدران و برادران و فرزندان  عمام�ن
أ

و �

و عموهای خود روبرو می شدیم و بدون هیچگونه تردیدی با آنها پیکار 
لم«؛ این 

أ
�ن �لا  على مصن

ً
ر� م و��ب �ت

ّ
 على �لل

ً
ا �یّ  و مصن

ً
ما سل�ی

ت
 و �

ً
ا ما�ن ا ��ی

ّ
ل لک �إ ا �ن د�ن �ی رن میکردیم: »ما �ی

صحنه ی دشوار که انسان با خویشاوند خود در راه خدا سینه به سینه بشود، 
این صحنه ی صبرطلب و مقاومت طلب، نه فقط دل ما را نمی لرزانید، نه فقط 
ما را در ادامه ی این راه مرّدد نمیکرد، بلکه ایمان ما را و تصدیق ما را و تسلیم 
صاولا�ن  �ت ا �ی ر م�ن عدّو�ن ا و�لا�ن ل م�نّ د کا�ن �لّر�ب ما در مقابل خدا را افزایش می داد. »و ل�ت
 

ا و مّر�تً ا م�ن عدّو�ن  ل�ن
مّر�تً و�ن �ن س �لم�ن

أ
ه کا ی �ا��ب هما �یس�ت ّ

�ی
أ

سهما � �ن �ن
أ

السا�ن � حن �ت �ن �ی حل�ی �اول �ل�ن �ت

ا«؛ در میدانهای جنگ وقتی با حریفان خود، با دشمنان خود روبرو  ا م�نّ لعدّو�ن

 میشدیم، هیچ فکری جز این نداشتیم که وظیفه ی خودمان را انجام بدهیم و 
دشمن خدا را به وادی نیستی و هالکت بکشانیم. 2 این خالصه ی زندگی 

هدایت را( )مردم ما فرمان به که دادیم قرار پیشوایانی آنان از »و آیهی24 1.سورهیسجده،
میکردندچونشکیبایینمودند،وبهآیاتمایقینداشتند«.

2.نهجالبالغه)صبحیالصالح(،خطبهی56،ص91.
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امیرالمؤمنین در آن دوران بیست وسه ساله است. فرزندان علی، همسر علی، 
در  زد،  خواهیم  حرف  هم  او  یاد  به  امروز  که  مجتبی  حسن  امام  همین 
همه ی دوران زندگی پدر و مرد خانواده هیچ ماهی نگذشت که او را در 
لباس جنگ نبینند، او را در معرض خطر مشاهده نکنند. اّما امیرالمؤمنین 
بر این همه صبر کرد، مقاومت کرد، راه خودش را پیمود تا این که درخت 
اسالم سرسبز شد، و ساقه ی این درخت محکم شد و مصونیّت پیدا کرد. 
بعد از دوران پیغمبر در آن دوره ی بیست وپنج ساله ای که بر امیرالمؤمنین 
گذشت، باز هم امیرالمؤمنین مظهر همان یقین آگاهانه و صبر و مقاومت 
است. در هر موقعیّتی، هر چیزی را که وظیفه ی خود تشخیص داد و به 
آن یقین کرد، هیچ عاملی نتوانست او را از آن راه برگرداند. در آغاز دوران 
بیست وپنج ساله بعضیها آمدند نزد امیرالمؤمنین او را تشویق میکردند که 
ها  ّ

�ی
أ

قیام کند. امیرالمؤمنین وظیفه ی خودش را خوب تشخیص داده بود: » �
«؛  ر�ت ا�ن ا�ن �لم�ن حب �ی �ت عو�  ر�ت و �ن ا�ن �لم�ن �ت  و� ع�ن طر�ی ا�ت و عر�ب حب �ل�نّ �ن  �بس�ن �ن  �ت مو��ب �ل�ن

أ
و� �

�تّ اس سث �ل�نّ

ا ماٌء  کنار بگذارید این خودپرستیها را، جدا بشوید از این قدرت طلبیها، »هدن
کنار  ه«؛1  ر�ن

أ
ر � �ی عن �ب �رع  اعها کالرنّ �ن �ی �إ �ت  ر و�ت �ی لعن مر�ت 

�ل�ثّ ی  �ن �ت کلها و م�ب
آ

ها � ّ� �ب عن �ی مهت  �نٌ و ل�ت �ب
آ

�

بروید، این دامی نیست که علی در آن بیفتد؛ علی میداند با اوضاع جهان 
اسالم چه باید بکند، میفهمد انقالب و اسالم از او چه میخواهد و آن را 
با کمال قدرت و استقامت انجام میدهد؛ دست رد به سینه ی آنها زد. اّول 
مسک�ت  

أ
ا بیعت هم نکرد اّما بعد از آنکه دید اسالم از او این را میخواهد »�ن

1.ایمردم!باکشتیهاینجاتدلامواجفتنهرابشکافید،وازخّطپستکینهتوزیفراترآیید،
وتاجهایفخرفروشیرازیرپالهکنید.پیروزیتنهانصیبدوکسشود:یکیآنکهیاورانی
داردوبانیرویکافیبرخیزدوبهپروازدرآیدودّومکسیکهبامسالمتجویینیروهایشرا

فرصتآسایشدهد.
این)ریاستوقدرتیکهشمادرپیآنهستید(آبیاستبدبووگندیدهولقمهایاستگلوگیر، 
وهرکسکهمیوهراپیشازرسیدنشبچیندهمانندکشاورزیاستکهدرزمیندیگریبذر

میافشاند!نهجالبالغه)صبحیالصالح(،خطبهی5،ص52.
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دید  علیهوآله(«.1  )صّلیاهلل �ن م�ّمد  ر�ید م��ت ��ی �ت ع�ت  د ر�ب �ت اس  �ل�نّ عهت  �ی�ت ر��ب
أ

ر� ی  �یدى ��تّ

فرصت طلبها میخواهند سوءاستفاده کنند، علی را در مقابل خلفا علم کنند تا 
اسالم علمش بخوابد، این بود که 25 سال در کنار خلفا ایستاد، مبارزه ی با 
کفر کرد، با مرتّدین مبارزه  کرد، با جهل مبارزه  کرد، مانند یک مسلمان آگاه و 

مقاوم این دوران را که برای او دوران دشواری هم بود گذرانید.2
آن جـایی که مردم به سـراغ او آمدند و احساس کرد که تکلیف او 
است که حاال دیگـر پا به میـدان بگذارد، وارد شد. بیعت مردم را قبول 
کرد، زمامداری را به عهده گرفت3 ، حاال علیّ بن ابی طالب که یک عمر برای 

نامهایاستکهآنحضرتهنگامیکه از امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(بخشی اینفرازازسخنان .1
مالکاشتررابهاستانداریمصربرگزیدندبرایمردممصرنوشتندوشرایطبعدازارتحالرسول
خداوند بعد »اّما است: چنین نامه ترجمهی دادند، توضیح آنان برای را خدا)صّلیاهللعلیهوآله(
سبحانمحّمد)صّلیاهللعلیهوآله(رافرستادتابیمدهندهیجهانیان،وگواهوحافظآیینانبیایاو
باشد.چوناوـکهدرودبراوبادـازجهانرختبربست،مسلماناندربارهیامارتوخالفت

بعدازاوبهمنازعهبرخاستند.
بهخداسوگندهرگزفکرنمیکردم،وبهخاطرمخطورنمیکردکهعرببعدازپیامبر،امرامامتو 
رهبریراازاهلبیتاوبگردانند)ودرجایدیگرقراردهندوباورنمیکردم(آنهاآنراازمن
دورسازند!تنهاچیزیکهمراناراحتکرداجتماعمردماطراففالن...بودکهبااوبیعتکنند،
دستبررویدستگذاردمتااینکهباچشمخوددیدمگروهیازاسالمبازگشتهومیخواهند

دینمحّمد)صّلیاهللعلیهوآله(رانابودسازند.
)دراینجابود(کهترسیدماگراسالمواهلشرایارینکنمبایدشاهدنابودیوشکافدراسالم 
باشمکهمصیبتآنبرایمنازرهاساختنخالفتوحکومتبرشمابزرگتربودچراکهاین
بهرهیدورانکوتاهزندگیدنیااست،کهزایلوتماممیشود.همانطورکه»سراب«تماممیشود
ویاهمچونابرهاییکهازهممیپاشند.پسبرایدفعاینحوادثبهپاخاستمتاباطلازمیان

رفتونابودشدودینپابرجاومحکمگردید«.نهجالبالغه،نامهی62،ص452.
2.درکتابنقشنگار،فصلچهارم،صص54ـ56،توضیحاتیپیرامونمواضعامام)علیهالّسالم(

دردورانبیستوپنجسالهونحوهیتعاملباخلفادادهشدهاست.
3.فرازیازسخنانامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(درخطبهیشقشقیهاست:»أماوالّذیفلقالحبّةوبرأ
النّسمةلوالحضورالحاضروقیامالحّجهبوجودالنّاصروماأخذاهللعلیالعلماءأاّلیقاّرواعلی
کّظهظالموالسغبمظلوماللقیتحبلهاعلیغاربهاولسقیتآخرهابکأسأّولهاوأللفیتمدنیاکم
هذهأزهدعندیمنعفطةعنٍز«؛»آگاهباشیدبهخداسوگند،خداییکهدانهراشکافت،وانسان
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حکومت اسالمی شمشیر زده و سینه سپر کرده است، خود او در رأس این 
حکومت قرار گرفته است، احساس وظیفه ی جدیدی میکند. باز هم آدمهای 
مختلف آمدند؛ امروز فالنی را عزل نکن. امروز در مقابل فالنیها »نه« نگو. 
اّما امیرالمؤمنین آگاهانه میدانست که چه میکند. در دوران چهار سال و نه 
یا ده ماهه ی حکومت کوتاه خود، باز با همان یقین آگاهانه، با همان صبر و 

مقاومت حرکت کرد. 
ر «.1 این  صر و �لّص�ب هل �ل�ب

أ
ا �

ّ
ا �لعلم �ل

ن
 در جنگ صّفین میفرمود: »أال ولا�ی�مل هد

پرچم را کسی بلند نمیکند مگر آن که دارای بصیرت باشد و دارای صبر و 
مقاومت باشد. یعنی یقین و صبر؛ با همین دو ابزار، با همین دو بال در این 
دوران هم در آسمان وظیفه و در اوج این آسمان پرواز کرد. هیچ کدام از 
امواجی که بر علی)علیهالّسالم( فشار می آورد، نتوانست او را از راه خود که آن 
را تشخیص داده بود جدا بکند. یک طرف قدرت طلبها به او فشار می آوردند، 
یک طرف مسلمانان افراطی نادان و متحّجر به او فشار می آوردند. به قول 
فرهنگ رائج امروز موج راست و موج چپ؛ در مقابل هیچ کدام از اینها باز 

امیرالمؤمنین تسلیم نشد. 
آن روزی که خوارج این تازه مسلمانهای نو به دوران رسیده میخواستند 
به امیرالمؤمنینی که عمر پربرکت خودش را در راه حکومت اهلل گذرانده بود 
 هلل« بدهند! در مقابل این شعار هم تسلیم نشد.2 مبارزه کرد، 

ّ
درس »لا �کم �لا

راآفرید،اگرنهاینبودکهجمعیّتبسیاریگرداگردمراگرفته،وبهیاریمقیامکردهاند،واز
اینجهتحّجتتمامشدهاست،واگرنبودعهدومسؤولیتیکهخداوندازعلماءودانشمندان
)هرجامعه(گرفتهکهدربرابرشکمخواریستمگرانوگرسنگیستمدیدگانسکوتنکنند،من
مهارشترخالفترارهامیساختموازآنصرفنظرمینمودموآخرآنراباجامآغازشسیراب
میکردم)آنوقت(خوبمیفهمیدیدکهدنیایشما)باهمهیزینتهایش(درنظرمنبیارزشتر
ازآبیاستکهازبینیگوسفندیبیرونآید«.نهجالبالغه)صبحیصالح(،خطبهی3،ص50.

1.نهجالبالغه)صبحیصالح(،خطبهی173،ص248.
2.امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(درتوضیحشعار»الحکماالهلل«کهخوارجسردادهبودندفرمود:»کلمٌة
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مقاومت کرد، آن راهی را که به خیر مسلمانان و موجب بقای اسالم بود، 
قدرتمندانه، قاطعانه، شجاعانه، بدون تأثیرپذیری از جوسازیها حرکت کرد، 
تا به بزرگترین پاداش الهی یعنی شهادت رسید و این بار سنگین را سربلند 

برزمین گذاشت؛ این خالصه ی زندگی امیرالمؤمنین است. )38(

یقین و شهود غیب
«1؛ یعنی اگر  ً

ا �ن �ی �ت ���ت �ی طاء ما �رن �ن �لعن امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( میفرماید: »لو کسث
پرده ی غیب برافتد و من غیب راـ یعنی ذات مقّدس باری تعالی، فرشتگان، 
بهشت، جهنّم و همه ی آنچه ادیان از غیب و ملکوت این عالم بیان کرده اندـ 
ببینم، یقین من از آنچه هست، بیشتر نخواهد شد.2  با همین چشم ظاهر 

للنَّاس حّقیرادبهاباطٌلنعمإنّهالحکمإاّلهللولکّنهؤالءیقولونالإمرةإاّلهللوإنّهالبدَّ
اوفاجریعملفیإمرتهالمؤمنویستمتعفیهاالکافرویبّلغاهللفیهااالجلویجمعبه منأمیٍربرٍّ
حتّییستریحبّرویستراح بلویؤخذبهللّضعیفمنالقویِّ الفیءویقاتلبهالعدّووتأمنبهالُسّ
منفاجر«؛»سخنحّقیاستکهازآنارادهیباطلشده،آریدرستاستفرمانیجزفرمان
خدانیست،ولیاینهامیگویند:زمامداریجزبرایخدانیست،درحالیکهمردمبهزمامداری
نیازمندندخواهنیکوکارباشدیابدکار،تامؤمناندرسایهیحکومتشبهکارخویشمشغول
وکافرانهمبهرهمندشوند،ومردمدردورانحکومتاو،زندگیراطیکنندوبهوسیلهیاو
اموالبیتالمالجمعآوریگردد،وبهکمکاوبادشمنانمبارزهشود،جادههاامنوامان،حق
ضعیفانازنیرومندانگرفتهشود،نیکوکاراندررفاهوازدستبدکاران،مردمدرامانباشند«.

نهجالبالغه،خطبهی40،ص82.
1.غررالحکم،ص119؛ارشادالقلوب،ج1،ص124؛الفضائل،ص137؛کشفالغّمة،ج1،ص
170؛الطرائف،ج2،ص512؛شرحنهجالبالغهابنابیالحدید،ج7،ص253؛الصراطالمستقیم،

ج1،ص230؛مناقبابنشهرآشوب،ج2،ص38؛بحاراالنوار،ج66،ص209.
2.کالمامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(استکهفرمود:»وإنّیلعلیبَیّنٍةمنربّی،ومنهاٍجمننبیّی،وإنّی
لعلیالّطریقالواضحالقطهلقطًا«؛»مننشانهودلیلروشن)برحّقانیّتخود(ازپروردگارمدارم،
وبرطریقآشکارپیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(راهمیروم،مندرراهیروشنقراردارموباآگاهیدر

آنگامبرمیدارم«.نهجالبالغه)صبحیصالح(،خطبهی97،ص43.
وفرمود:»وإنّیلعلییقیٍنمنربّی،وغیرشبهٍةمندینی«؛»منبهپروردگارخویشیقیندارم، 
ودردینوآیینخودگرفتارشکوتردیدنیستم«.نهجالبالغه)صبحیصالح(،خطبهی22،ص

.63
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یعنی این یقین و ایمان، مانند یقیِن کسی است که با چشِم سر همه چیز را 
دیده است.)39(

وهمچنینفرمود:»إّنمعیلبصیرتی،مالبّسُتَعلینفسیواللُبّسعلّی«؛»منآگاهیوبینش 
وبصیرتخودراهمچنانهمراهدارم،منحقیقترابرخودمشتبهنساختهاموبرمنمشتبهنیز

نشدهاست«.نهجالبالغه)صبحیصالح(،خطبهی10،ص54.



دهم ا�ف صل �ی �ف
)علیهالّسالم( �ف �ی م�ف رالم�ؤ اد�ت ام�ی ع�ب
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چه کسی تاب عبادت علی)علیهالّسالم( را دارد؟!
امام صادق میگوید: در تمام اهل  بیتمان ـ اهل  بیت و اوالد پیامبر ـ از 
لحاظ این رفتارها و این زهد و عبادت، هیچ کس به اندازه ی علی بن الحسین 
امام صادق  بود.  شبیه تر  از همه  امام سّجاد،  نبود؛  شبیه تر  امیرالمؤ منین  به 
د  ل�ت »و  میفرماید:  جمله  از  میکند؛  ذکر  سّجاد  امام  عبادت  باب  در  فصلی 
ه«؛ پدرم حضرت ابی جعفر باقر یک روز پیش  ه)علیهماالّسالم( عل�ی �ن ر ��ب ع�ن ل ��ب��ب ��ن

ه  لعن �ب ا��ت ما لم �ی ل�ن م�ن �لع�ب د �ب
� هو �ت ا�ن پدرش رفت و وارد اتاق آن بزرگوار شد. »�ن

��ًد«؛ نگاه کرد، دید پدرش از عبادت حالی پیدا کرده که هیچ کس به این 

حال نرسیده است. شرح میدهد: رنگش از بیخوابی زرد شده، چشمهایش از 
گریه درهم شده، پاهایش ورم کرده و... امام باقر اینها را در پدر بزرگوارش 
کاء«؛ میگوید  لک �لحال �ل�ب �ت ه �ب

�ت �ی
أ

�ن ر� لم �ملک ��ی مشاهده کرد و دلش سوخت: »�ن
وقتی وارد اتاق پدرم شدم و او را به این حال دیدم، نتوانستم خودداری 
 له«. امام سّجاد در حال فکر 

�ت رحمهتً ک�ی �ب
کنم؛ بنا کردم زار زار گریه کردن: »�ن

بودـ تفّکر هم عبادتی است ـ به فراست دانست که پسرش امام باقر چرا 
ال  گریه میکند؛ خواست یک درس عملی به او بدهد؛ سرش را بلند کرد: »�ت
)علیهالّسالم(«؛ در میان  ى طال�ب �ن ��ب ا��ت علّى �ب ها ع�ب �ی

ی �ن �ت
ّ
لک �لّص��ن �ل ی �بع�ن �ت ّی �عط�ن �ن ا �ب �ی

کاغذهای ما بگرد و آن دفتری که عبادت علیّ بن ابی طالب را شرح داده، 
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بیاور. ظاهراً از دوران امام علیّ بن ابی طالب)علیهالّسالم(، نوشته ها و کتابهایی در 
باب قضاوتهای آن حضرت، در باب زندگی آن حضرت، در باب احادیث 
آن حضرت، در اختیار ائّمه بود. از مجموعه ی روایات دیگر، آدم اینطور 
میفهمد که در موارد گوناگونی از آن استفاده میکردند. اینجا هم حضرت به 
پسرش امام باقر فرمود آن نوشته ای را که مربوط به عبادت علیّ بن ابی طالب 
ه«؛ رفتم آوردم و به پدرم دادم.  �ت اعط�ی است، بردار بیاور. امام باقر میفرماید: »�ن
ر�«؛ مقداری به این نوشته نگاه کردـ امام  �ب �ن �ه �ت رکها م�ن �ی ّم  �ت ر� �ث  �یس�ی

ً
ا �أ �ی ها سث �ی

 �ن
أ

ر� �ت »�ن

سّجاد، هم به امام باقر درس میدهد، هم به امام صادق درس میدهد، هم 
ال  به من و شما درس میدهدـ با حال مالمت آن را بر زمین گذاشت؛ »و �ت
مثل  میتواند  کسی  چه  فرمود  )علیهاسالم(«؛1  ى طال�ب ��ب �ن  علّى �ب ا��ت  ع�ب على  وی  �ی�ت م�ن 

علیّ بن ابی طالب عبادت کند؟ امام سّجادی که آنقدر عبادت میکند که امام 
باقر دلش به حال او میسوزدـ نه مثل من و شما؛ ما که کمتر از اینها هم 
به چشممان بزرگ می آیدـ امام باقری که خودش هم امام است و دارای 
الحسین دلتنگ میشود و دلش  از عبادت علیّ بن  آن مقامات عالی است، 
میسوزد و نمیتواند خودش را نگه دارد و بی اختیار زارزار گریه میکند، آن 
�ن  ا��ت علّى �ب وی على ع�ب �ی�ت »م�ن  میگوید:  عبادات  اینطور  با  وقت علیّ بن الحسین 
«؛ چه کسی میتواند مثل علی عبادت کند؟ یعنی بین خودش و علی  ى طال�ب ��ب

فاصله ای طوالنی میبیند.)40(

تضّرع در نخلستانهای مدینه
یک راوی ای2 نقل میکند: در زمان رسول اکرم )صّلیاهللعلیهوآلهوسّلم(دیدم در 
یکی از نخلستانهای کوفه صدای یک تّضرع و ناله ای می آید. رفتم نزدیک 
دیدم علیّ بن ابی طالب )علیهالّصالةوالّسالم( است که نیمه ی شب آمده در یکی از 
نخلستانهای اطراف مدینه و به مناجات و دعا و گریه و مانند اینها اشتغال 

1.ارشادمفید،ج2،ص141؛بحاراالنوار،ج41،ص110.
2.ابودرداء
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ف پیدا کرده، بعد هم از کثرت گریه و مناجات و دعا، غش کرده و در آنجا 
افتاده. رفتم به فاطمه ی زهرا)سالماهللّعلیها(خبر دادم، درحالی که متوّحش بودم 
اهلّلعلیها(  و فکر میکردم که شاید علی از دنیا رفته باشد. فاطمه ی زهرا )سالم
به قدر من دستپاچه نشد؛ چون این مطلب را از علی )علیهالّسالم( بارها تجربه 

کرده بود. 1 )41(

بیشترین عبادت در عنفوان جوانی
دعا و تضّرع و انابه ی امیرالمؤمنین، از دوران جوانیش بود.2 آن روزها 
هم امیرالمؤمنین مشغول بود. زمان پیامبر هم یک جوان انقالبی همیشه در 
میدان و همه کاره بود. او همیشه مشغول بود و وقت خالی نداشت؛ اّما همان 
روز هم وقتی نشستند و گفتند در بین اصحاب پیامبر، عبادت چه کسی از 
همه بیشتر است؟ »ابودرداء« گفت: علی، گفتند چطور؟ نمونه و مثال آورد و 
همه را قانع کرد که علی از همه بیشتر عبادت میکند.3 زمان جوانی، بیست 
و چند سالش بود؛ بعد از آن هم که معلوم است. زمان خالفت نیز همینطور 

بود.
داستانهای گوناگونی ـ مثل داستان »نوف بکالی«ـ از  عبادتهای امیرالمؤمنین 
وجود دارد.4 این صحیفه ی علویّه که بزرگان جمع کرده اند، ادعیه ی مأثوره 

1.متنکاملاینحدیث:پیوست»11«.
2.اینآیهدرمّکهنازلشدهاستکهامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(دوراننوجوانیوجوانیخویشرا
پشتسرمیگذاشتوبهاعترافجمعیازمفّسرینشأننزولآیهآنحضرتاست:»أّمنهو
قانٌتآناءالّلیلساجداًوقائمًایحذراآلخرةویرجوارحمةربّهقلهلیستویالّذییعلمونو

الّذینالیعلمونإنّمایتذّکرأولواااللباب«.)سورهیزمر،آیهی9(
»ویاکسیکهدرساعاتشببهعبادتمشغولاستودرحالسجدهوقیام،ازعذابآخرت 
میترسدوبهرحمتپروردگارشامیدواراست؟!بگو:آیاکسانیکهمیدانندباکسانیکهنمیدانند
یکسانند؟!تنهاخردمندانمتذّکرمیشوند!«تفسیرالبرهان،ج4،ص699؛تفسیرالقمی،ج2،ص

.246
3.متنسخنانابودرداء:پیوست»11«.

4.ازنوفبکالینقلشدهاستکهدریکیازشبهاامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(رادیدمکهبرایعبادت
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از امیرالمؤمنین است1 که یک نمونه اش همین دعای کمیل است2 که شما 

بهمنفرمود:اینوف افکندسپس برستارگانآسمان بود،نگاهی ازبسترخودخارجشده
خوابهستییابیدار؟عرضکردمبیدارم،فرمود:»یانوف!طوبیللّزاهدینفیالّدنیاالّراغبینفی
اآلخرةاولئکقوٌماتّخذوااألرضبساطًاوترابهافراشًاوماءهاطیّبًاوالقرآنشعاراًوالّدعاءدثاراً
ثّمقرضواالّدنیاقرضًاعلیمنهاجالمسیح.یانوف!إّنداود)علیهالّسالم(قامفیمثلهذهالّساعة
منالّلیلفقالإنّهالساعٌةالیدعوفیهاعبٌدإاّلاستجیبلهإاّلأنیکونعّشاراًأوعریفًاأوشرطیًّا
أوصاحبعرطبةـوهیالّطنبورـأوصاحبکوبة«؛»اینوف!خوشابهحالزاهداندردنیا،
وراغباندرآخرت،آنهاکهزمینرافرشقراردادند،وخاکآنرابستروآبشراعطر،وقرآن
راهمچونلباسزیرینودعاراهمچونلباسرویین.سپسدنیارابرروشمسیحطیکردند.
اینوف!داود)علیهالّسالم(درچنینساعتیازخواببرخاستوگفتاینهمانساعتیاست
کههیچبندهایدرآندعانمیکندجزاینکهمستجابخواهدشدمگرآنکهمأمورجمعمالیات
برایحاکمظالم،یاجاسوسمخفیاو،ویامأمورانتظامیویاصاحبطنبورویامطرببوده

باشد.«نهجالبالغه)صبحیصالح(،قصار104،ص486.
بنصالح توّسط»عبداهلل که است امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( 1.صحیفهیعلویهمجموعهدعاهای
سماهیجی«گردآوریشدهاست.»سیّدهاشمرسولیمحاّلتی«آنرابهفارسیترجمهکردهو
بهوسیلهیانتشاراتاسالمیچاپشدهاست،چاپسّومآندرسال1369بودهاست.دراین
کتاببیشاز150دعاازامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(نقلشدهاست،ونویسندهدرمقّدمهبهصحیح
بودنسنددعاهاپیشویتصریحکرده،ولکنبرایکاستنازحجمکتابازآوردنسندهادر

متنکتابخوددارینمودهاست.
2.امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(بعدازپایانیافتنجنگجملواردبصرهشدندوچندروزیدرآنشهر
اقامتداشتند.شبنیمهیشعبانبودکهدرجمعیارانخویشازفضیلتآنشبسخنگفتند
ودرضمنصحبتازدعایخضرسخنبهمیانآوردندوخواندنآنرابهشبنیمهیشعبان
توصیهفرمودند،جلسهبهپایانرسیدوجمعیّتمتفّرقشدند.نصفشببودکهکمیلبهخانهای
کهامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(درآنجاساکنبودندمراجعهنمودوازحضرتدرخواستکردکه

دعایخضررابهویتعلیمنماید.
امیرالمؤمینن)علیهالّسالم(دعارابهویتعلیمکردندوسفارشنمودندکهدرصورتامکاندرهر 
شبجمعهودرغیراینصورتهرماهیکبارویادرطولسالیکباروحداقلدرطولعمر
یکبارآنرابخواند.درروایتدیگرینقلشدهاستکهکمیلگفته:امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(این
دعارادرحالتسجدهدرشبنیمهیشعبانخواندندومنآنراحفظکردم.إقبالاألعمال،ص

706؛مصباحالمتهجد،ص844.
بههرحالدعایکمیلهماندعایحضرتخضراستکهامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(بهکمیل 
تعلیمنمودهاند،وچونتوّسطکمیلبهدیگرانمنتقلشدهاستایندعابهنامکمیلمعروفشده

است.ایندعادرکتبادعیهوازجملهدرکتابمفاتیحالجناننقلشدهاست.
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ف شبهای جمعه میخوانید. من یک وقت از امام راحل بزرگوارمان پرسیدم: در 
بین دعاهایی که هست، شما کدام دعا را بیشتر از همه میپسندید و بزرگ 
میشمارید؟ ایشان تأّملی کردند و گفتند: دو دعا؛ یکی دعای کمیل، یکی هم 
مناجات شعبانیّه. احتماالً مناجات شعبانیّه هم از امیرالمؤمنین است؛ چون در 

روایت دارد که همه ی ائّمه مناجات شعبانیّه را میخواندند.1 )42(

همه ی عمر در عبادت خدا
اّولی که در  از  آن بزرگوار، همه ی عمرش را به عبادت خدا گذراند. 
وجود آن بزرگوار به وسیله ی پیغمبر اکرم نقطه ی نوری از هدایت الهی به 
وجود آمد، تا لحظه ای که با شمشیر دشمنان خدا به لقاءاهلل شتافت، یک جا 
شما آن بزرگوار را پیدا کنید که از عبادت و توّجه به خدا و رابطه گرفتن 
با خدا غفلت کرده باشد! چه در شادی، چه در عزا، چه در جنگ و چه در 
صلح. در شب به نوعی، در روز به نوعی، در مسجد به نوعی، در میدان 
جنگ به نوعی، در مسند حکومت به نوعی، در جایگاه قضاوت و داوری 
به نوعی، دائم در حال ارتباط با خدا و تعبّد پیش پروردگار و کار برای او. 

این، امیرالمؤمنین است.2)43(

1.امامخمینی)ره(دربارهیمناجاتشعبانیهگفتهاند:»دربارهیایندعاواردشدهکهاینمناجات
حضرتامیر)علیهالّسالم(وفرزندانآنحضرتاستوهمهیائّمهیطاهرین)علیهمالّسالم(با
آنخدارامیخواندهاند.کمتردعاومناجاتیدیدهشدهکهدربارهیآنتعبیرشدهباشدکههمهی

ائّمه)علیهمالّسالم(آنرامیخواندهاندوباآنخدارامناجاتمیکردهاند.«جهاداکبر،ص37.
مناجات این که میکند تصریح 687 ص األعمال، إقبال کتاب در طــاووس سیّدبن 

امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(استکهائّمه)علیهمالّسالم(نیزآنرامیخواندند.
2.بدونتردیدامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(یکیازروشنترینمصادیقاینآیهاست:»رجاٌلالتلهیهم
تجارٌةوالبیٌععنذکراهللوأقامالّصالةوأیتاءالّزکاةیخافونیومًاتتقّلبفیهالقلوبواألبصار«.

سورهینور،آیهی37.
»مردانیکهنهتجارتونهمعاملهایآنانراازیادخداوبرپاداشتننمازوادایزکاتغافل 

نمیکند،آنهاازروزیمیترسندکهدرآن،دلهاوچشمهازیرورومیشوند«.
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هزار رکعت نماز در شبانه روز
در بعضی از روایات دارد که امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم( در شبانه روز، 

گاهی هزار رکعت نماز میخواند!1 )44(

نماز در وسط میدان جنگ!
در جنگ صّفین، ابن عبّاس میگوید: در یکی از این منازل و مراحل جنگ 
دیدم امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(دارد به آسمان نگاه میکند؛ تعّجب کردم، ]چون [ 
در حال جنگ حواس آدم باید شش دانگ به جنگ باشد که از کجا ضربه 
آمد، از کجا تیر آمد، از کجا شمشیر آمد، چه کسی دارد می آید طرف من  ـ 
خیلی سخت است آن جنگهای کذائی آن وقت  ـ کدام گروه دچار ضعفند 
تا به آنها مدد برسانند؛ یک فرمانده ]است[ دیگر. دارد نگاه میکند؛ گفتم 
یا امیرالمؤمنین! چرا به باال نگاه میکنید؟ گفت میخواهم ببینم ]اگر[ ظهر 
شده نماز بخوانیم. گفتم یا امیرالمؤمنین! حاال وقت ظهر است؟ حاال وقت 

1.امامصادق)علیهالّسالم(بهجمیلبنصالحفرمود:»اگردرماهرمضانویاغیرماهرمضانبرای
توامکانبجاآوردنهزاررکعتنمازدرشبانهروزبود،هزاررکعترابخوانکهعلی)علیهالّسالم(
درشبانهروزهزاررکعتنمازرابجامیآورد«.تهذیباألحکام،ج3،ص61؛اإلستبصار،ج1،

ص461؛البلداألمین،ص177.
همچنینامامصادق)علیهالّسالم(بهابوبصیرفرمود:»درماهرمضاناگرتوانستیدرشبانهروز 
هزاررکعتنمازبخوانی،بخوانکهعلی)علیهالّسالم(دراواخرعمرخویشدرشبانهروزهزار

رکعتنمازبجامیآورد«.الکافی،ج4،ص154.
درخصالصدوقازامامباقر)علیهالّسالم(نقلشدهاستکه:»علّیبنالحسین)علیهالّسالم(در 
شبانهروزهزاررکعتنمازمیخواند،همانگونهکهامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(هزاررکعتمیخواند،
آنحضرتپانصداصلنخلداشتکهدرکنارهرکدامدورکعتنمازمیخواند«.الخصال،ج2،

ص517.
امامسّجاد)علیهالّسالم(فرمود:هرگاهمصیبتیبرایامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(ُرخمیداد،درآن 
روزهزاررکعتنمازبجامیآوردوشصتمسکینرااطعاممینمودوسهروزراروزهمیگرفت،
نیز انجامدادمشما برایشمامصیبتیرسیدهمانگونهکهمن بهفرزندانشمیفرود:»هرگاه و
بجایآورید،زیرامنمشاهدهکردمکهرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(اینگونهعملمیکرد«.امام
سّجاد)علیهالّسالم(درپایاناضافهکردند:مننیزهمیشههمانندرفتارامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(

عملمیکنم.الّدعوات،ص287.
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ف نماز است؟ حاال جنگمان را میکنیم، دو ساعت بعد نمازمان را میخوانیم. 
رو کرد به من و فرمود نه، ما برای این داریم میجنگیم.1 این خیلی درس 
عجیبی است؛ فراموش نکنیم خط را و راه را؛ برای اسالم، برای نماز، برای 
حکومت اهلّل، برای حاکمیّت خدا در دل و در زندگی؛ جنگ ما برای این 

است، مبارزه ی ما برای این است.)45(

راز عبادتهای علی)علیهالّسالم(
یکی از خصوصیّات امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( این است که از تهذیب نفس 

خود بخاطر تهذیب نفس جامعه بازنمیماند.
میدهند،  سوق  تعالی  و  کمال  سمت  به  را  دیگران  که  کسانی  غالبًا 
خودشان از کمال و تعالی بازمیمانند. خیلی از کسانی که مردم را نصیحت 
و  تعلیمات  با  که  کسانی  از  بسیاری  نمیشوند.  نصیحت  میکنند خودشان 
ارشادات خود برای مردم آگاهی، معرفت و تهذیب را به ارمغان می آورند، 
خودشان از این همه محروم میمانند و این خسارت بسیار بزرگی است، لذا 

امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( میفرمود: 
ر�«.2 �ی

م عن عل�ی ل �ت �ب
سه �ت �ن م �ن عل�ی �ت  �ب

أ
دا �ب ل�ی  �ن

ً
ماما اس �إ سه لل�نّ �ن ��ب �ن »م�ن �ن

انسان باید اّول خودش را ادب کند و بعد به غیر خودش بپردازد ، یعنی 
وقتی که انسان دیگران را تأدیب میکند، از خودش غافل نباشد.

مولوی در کتاب مثنوی3 یک فصل بسیار زیبا و جالبی را درباره ی همین 
خصوصیّت افرادی که ارشادکنندگان جامعه هستند دارد. میگوید: این آبی 
که از آسمان میبارد و در دریاها و حفره ها و رودخانه ها و چشمه ها ظاهر 
میشود، تمام کثافتها و چرکها و آلودگیهای بدن انسان را پاک میکند، فضای 

1.ارشادالقلوب،ج2،ص217.
2.»کسیکهخودرادرمقامپیشواییواماممردمقرارمیدهدبایدپیشازآنکهبهتعلیمدیگران

بپردازدبهتعلیمخویشپردازد«.نهجالبالغه)صبحیصالح(،ص480،قصار،73.
3.مثنویمعنوی)نسخهنیکلسون(،دفترپنجم،ص14.
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اطراف خودش را تمیز میکند. هر زشتی و آلودگی را برطرف میکند، اّما 
خودش آلوده میشود و برای اینکه خود آب هم طهارت پیدا کند و تمیز و 
پاکیزه شود احتیاج به یک تطهیر دارد، تطهیر آب به این شکل است که به 
صورت بخار درآید و به آسمان برود و متراکم شود و سپس به صورت باران 

و پاک و طیّب و طاهر دوباره برگردد.
بعد از این تمثیل، مولوی میگوید: دلهای معّلمان و مرشدان و هدایتگران 
و عارفان مثل همان آب است که آلودگیهای دلها و جانهای دیگران را پاک 
میکند، اّما خودش دچار کسالت و آلودگی میشود. او برای پاک شدن باید 
اوج بگیرد، و ذکر و توّجه و اشک و عبادت و تضّرع و خضوع و نماز را 

وسیله ای برای تطهیر و تهذیب و تزکیه خودش قرار دهد.
این همان نکته ی بسیار مهّمی است که اغلب مورد غفلت قرار میگیرد، 

یعنی آمران به معروف عامل به معروف نیستند، که امیرالمؤمنین میفرمود:
�ن له«1؛ خدا لعنت کند کسانی را که دیگران  ارک�ی المعرو�ن �ل�تّ �ن �ب مر�ی

آ
»لع�ن �هلل �لا

را به نیکی امر میکنند، اّما خودشان آن نیکی را ترک میکنند.
با این توضیحات است که عبادتهای نیمه شب علی)علیهالّسالم( معنا میشود. 
آری آن شیر میدان کارزار در محراب عبادت مثل ابر بهار میگریست و بدن 
او می لرزید، یک لحظه از عبادت و دعا و تضّرع غفلت نمیکرد، با شب و 
عبادت در دل شب انس داشت، و بخاطر تهذیب نفوس دیگران از تهذیب 

1.فرازیازخطبهیامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(است:»ظهرالفسادفالمنکٌرمغیٌّروالزاجٌرمزدجٌر،
أفبهذاتریدونأنتجاوروااهللفیدارقدسه،وتکونواأعّزأولیائهعنده،هیهاتالیخدعاهللعن
جنّته،والتنالمرضاتهإاّلبطاعته.لعناهللاآلمرینبالمعروفالتّارکینله،والنّاهینعنالمنکر
العاملینبه«؛»مفاسدآشکارشده،نهانکارکنندهوتغییردهندهایپیدامیشود،ونهبازدارندهای
بهچشممیخورد،آیابااینوضعمیخواهیددردارقدسخداوجواررحمتشقرارگیرید،و
عزیزتریناولیائشباشید!هیهاتخدایرادربارهیبهشتجاویدانشنمیتوانفریفت!وجزبا
اطاعتشرضایتشرانتوانبهدستآورد.لعنتخدابرآنانبادکهامربهمعروفمیکنندوخود
آنراترکمینمایند،ونهیازمنکرمیکنندوخود،مرتکبآنمیشوند«.نهجالبالغه،خطبهی

129،ص187.
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نفس خودش غافل نمیماند.1
علی آن شیـر خدا شاه عرب  الفتی داشتـه با این دل شب

شب ز اسرار علی آگاه است  دل شب محرم ِسّر اهلل است2)46(

آیهدرشأنعلیّبن این که مالکشنید بن انس از میکند:شخصی نقل باقر)علیهالّسالم( امام .1
ابیطالب)علیهالّسالم(نازلشدهاست:»أّمنهوقانٌتأناءالّلیلساجداًوقائمًایحذراآلخرةو
یرجوارحمةربّه«؛»ویاکسیکهدرساعاتشببهعبادتمشغولاستودرحالسجدهو
قیام،ازعذابآخرتمیترسدوبهرحمتپروردگارشامیدواراست؟!«)سورهیزمر،آیهی9(
آنشخصمیگوید:رفتمتاعبادتعلی)علیهالّسالم(راازنزدیکتماشاکنم،خدایراشاهد 
میگیرمکهاورااینگونهیافتم:وقتمغرببودکهبااصحابشنمازمغربراخواند،بعدازنماز
مشغولتعقیباتشدتاوقتنمازعشارسیدونمازعشارانیزاقامهکردوبهمنزلبرگشت،من
نیزبههمراهحضرتبهمنزلایشانرفتم،تمامشبرابانمازوقرائتقرآنسپریکردتااینکه
سپیدهیفجرطلوعکرد،تجدیدوضونمودوراهیمسجدشد،درمسجدنمازصبحرابرایمردم
خواندوتاطلوعآفتابدرمحرابنشستهومشغولتعقیباتبود.بعدازطلوعآفتابمراجعات
مردمشروعشدوگروهگروهخدمتحضرتمیرسیدندومشکلخودراحلمیکردند،جمعی
کهبرمیخواستجمعدیگرمینشست،تااینکهوقتنمازظهرشد،حضرتبراینمازظهروضوی
خودراتجدیدکردندونمازظهررابااصحابخویشخواندند،تاهنگامنمازعصربهمحراب
مشغولتعقیباتبودند،بعدازنمازعصرمراجعاتمردمشروعشدوحضرتپاسخگویمراجعین
بودند،یاقضاوتمیکردندویافتوامیدادندتااینکهخورشیدغروبکرد.دراینهنگاممناز
مسجدخارجشدمدرحالیکهپیشخودمیگفتم:شهادتمیدهمکهاینآیهدرموردعلیّبن

ابیطالبنازلشدهاست!امالیصدوق،مجلس47،حدیث14،ص282.
2.ایناشعاراثرطبعشاعربلندمرتبهمرحومشهریاراستکهدروصفعلی)علیهالّسالم(سروده

است،متنکاملغزلشهریارچنیناست:
علــی آن شیــــــر خــــدا شــاه عــــرب          الفتـــی داشتـــــــه با ایـــــن دل شب
گـــــاه است           دل شب محــــــرم ســّر  اهلل اســــــت شب ز اســـــــرار علـــی آ
یکــــــــــــــی دیــــــد شب علی دیـــد و به نزدیکی دیــــد           گرچه او نیز به تار
شــب شنفتـــه است مناجات علی           جوشش چشمـــه ی عشـــــق ازلی
شــاه را دیـــد و به نوشینـــی خواب           روی بر سینـــــــه ی دیـــــــوار خـــراب
ک            ســـر دهــــد نالــــه ی زندانــــی خاک قلعــــــه بانی که به قصــــــــــر افال
یـــــد زار اشکبـــاری که چو شمـــــــــــــع بیــزار          میفشانـــــــد زر و میگـــــــــــر

دردمنــــدی که چـو لب بگشـــــــاید           در و دیـــــــــوار بـــه زنهـــــــــــــار آیــــــد
یــــزه ی گوش           مسجــــد کوفــه هنـــوزش مدهوش کلمــــــاتی چــــو ُدر، آو
فجــــر تا سینــــه ی آفاق شکـــــــافت           چشم بیـــــدار علی خفتـــــه نیافت
ین افطـــــــــــار روزه داری که به ُمهــــــــــر اسحــــــــار           بشکنــــــد نــان جـــــو
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یکـــــــی شب           میبـــــــرد شـــــــام یتیمــــــــان عــــــرب ناشناســــی که بــه تار
پادشــاهـــی که به شب برقع پــوش           میکشــــــد بار گـــدایان بــــــــر دوش
تا نشــــــــــــــد پردگی آن سّر جلــــــــی           نشد افشا که علــــــــی بـــود علــــــی
شاهبــــــازی که به بال و پـــــــــر  راز          میکنــــــــد در ابــــــدّیت پـــــــــــــــــرواز
عشقبـــــــــازی که هم آغوش خطر          خفت در خوابگـــــــه پیغمبــــــــــــــــر
آن دم صبــــــــــح قیــــــامت تأثیـــــــــر           حلقـــــــه ی در شــــد از او دامنگیــر
دست در دامـــــــن مـــــــــــــوال زد در           کـه علـــــــی! بگــذار و از ما مگـــذر
ینبش دست به دامـــــان که: مرو گرو          ز شال شـــــــــه وا شد و دامـن به 
شال میبست و نــــــــــــــــدایـــی مبهم                        که کمـــــــــــــــربند شهــــادت  محکم
پیشــــوایی که ز شـــــــوق دیـــــــــدار           میکنــــــــد قــاتل خــــود را بیـــــــــدار
مـــاه محـــــــــــــــــــراب عبـودّیت حق                       ســـر به محـــــــــــراب عبادت منشق
میزنـــــــد پس لب او کاســــه شیـــــر          میکنــــــد چشم اشارت به اسیـــــــر
چه اسیری که همــان قاتل اوست           تو خـدایی مگر ای دشمن دوست
در جهانـــی همه شــــور و همه شـر          هـــــــا علـــــــّیٌ بشـــــٌر کیف َبشـــــــــــر
یه ی غّســـــــــــال خجـل           پیرهـــــن از رخ وصـــــــــال خجــــــل گر کفـــن از 
شب روان مســـــت والی تو علـــــــی           جان عالــــم به فـــــــدای تـــو علـــی
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همه ی عمر به خدا فکر کرد
امیرالمؤمنین)علیهالّصالة که  است  این  بزرگوار  آن  صفات  از  صفت  یک 
والّسالم(، از اّول زندگی تا آخر عمر، به خدای متعال فکر کرد و راه خدا راـ 
ولو مورد مخالفت همه ی انسانها هم بودـ بر راه غیرخدا و ضّدخدا انتخاب 

کرد.1)47(

چشم پوشی از خود و خودی
از:  است  عبارت  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(  صفات  برجسته ترین  از  یکی 
چشم پوشی از خود و خودی، قربانی کردن هوای نفس و منیّتها در مقابل 

تکلیف الهی.
تمام ماجراهای بزرگ زندگی امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( حول این محور قرار 

گرفته است.
اّولین ماجرای زندگی حضرت ایمان آوردن به پیامبر)صلیاهللعلیهوآله(بود، 

1.ازسفارشهایاکیدامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(استکهمیفرمود:»أیّهاالنّاسالتستوحشوافیطریق
الهدیلقّلةأهلهفإّنالنّاسقداجتمعواعلیمائدةشبعهاقصیٌروجوعهاطویل«؛»ایمردم!در
که کردهاند اجتماع اطرافسفرهای نکنید،زیرامردمدر نفراتوحشت ازکمی طریقهدایت
مّدتسیریآنکوتاهوگرسنگیآنطوالنیاست«.نهجالبالغه)صبحیصالح(،خطبهی201،

ص319.
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ایمان در آن وقتی که در زیر آسمان غیر از او و خدیجه ی کبری هیچ کس 
به این دعوت و این مکتب عقیده نداشت. ایمان به مکتبی که قبول آن به 
معنای اعالن جنگ با همه ی قدرتهای ظالم در آن روزگار بود، و در حقیقت 
مبارزه با نظام اجتماعی حاکم بر جامعه ی قبایلی مّکه و جزیرة العرب به شمار 

میرفت.
پا نهادن بر روی همه ی آرزوها، خواهشها، راحتیها و رفاه های زندگی 
جرأت زیادی میخواست، قبول کردن این دعوت و وارد شدن در این راه و 
به جان خریدن سختیهای مبارزه، نیازمند شهامت و از خودگذشتگی فراوانی 
بود. امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( این دعوت را قبول کرد و پای آن ایستاد و همه ی 

مشکالتی را که در این راه وجود داشت به جان خرید.
علم  د  »ول�ت است:  شده  نقل  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(  خود  از  جمله  این 
رّ� على �هلل و لا على رسوله ساع�ت 

أ
� لم  ى 

�نّ
أ

� و�ن م�ن ��حا�ب م�ّمد)صّلیاهللعلیهوآله(  طن ��ن �لمس�ت

دام«. ه �لا�ت �ی
ر �ن �نّ

أ
ا �ت ه �لا�بطال و �ت �ی

ک� �ن �ن ی �ت �ت
ّ
سی �نى �لمو�ط�ن �ل �ن �ن ه �ب �ت د و�س�ی ّط، و ل�ت �ت

»یک ساعت از قبول و اجابت و لبّیک در مقابل پیغمبر عقب نماندم. 
این را آگاهان و حافظان میراث پیغمبر میتوانند شهادت بدهند. در این راه 
به هر کاری و اقدامی که الزم بود دست زدم و در جایگاههایی قرار  گرفتم 
که پهلوانان و قهرمانان و گامهای محکم در آنجاها دچار تردید و تزلزل و 

عقب نشینی میشدند.«1
و  خودخواهی  با  مقابله  در  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(  حرکت  اّولین  این 

خودی و ترجیح تکلیف و وظیفه بر آسایش شخصی بود.

پا روى خواسته ی خود گذاشتن
 در شب حرکت رسول خدا )صّلیاهللعلیهوآلهوسّلم(به مدینه در جای پیغمبر 
خوابید. یک بُعد از این عمل فداکاری و جانفشانی امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(

1.نهجالبالغه،خطبهی197،ص311.
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تاریک به خانه ای و به بستری در آن خانه قرار بود حمله کنند و امیرالمؤمنین 
در آن بستر باید می خوابید تا آنها مشتبه بشوند و رفتن پیغمبر را نفهمند 
و گمان زیاد این بود که امیرالمؤمنین جان خود را از دست خواهد داد1؛ 
این یک بعد از این عمل بزرگ و فراموش نشدنی است. اّما بعد دیگری 
که در این کار وجود دارد و میتواند خیلی برای ما معنادار باشد این است 
که امیرالمؤمنین این کار را درست در همان لحظه ای انجام داد که قرار بود 
از میان کّفار  پیغمبر  افتخارات مبارزه ی 13 ساله به مرحله ی بروز برسد. 
مهاجم به یک شهر دیگری، به میان دوستانی که با او بیعت کرده بودند، 
حرکت میکرد. همه دوست دارند در یک چنین موقعیّت حّساسی در کنار 

فرمود: علی)علیهالّسالم( به خدا)صّلیاهللعلیهوآله( رسول انفال، سورهی 30 آیهی نزول از پس .1
یاعلی،جبرئیلاینآیهرابرمنتالوتکردوازتوطئهیقریشبرایقتلمنخبردادودستور
خداوندرابرایخارجشدنازمّکهورفتنبهسویغارثوررانیزدرهمینامشبابالغنمود،
وازمنخواستکهازتوبخواهمامشبدربسترمنبخوابیتاقریشازرفتنمنمّطلعنشود،

حالچهمیگویی؟وچهمیکنی؟
علی)علیهالّسالم(عرضکرد:آیاباخوابیدنمندرجایشما،خطرازشمارفعمیشودوشماسالم 
میمانید؟پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(فرمود:آری.علی)علیهالّسالم(تبّسمیکردوباچهرهایخندانو

بّشاشبهحالتسجدهپیشانیبرزمینگذاشتوخدارابرنعمتسالمتیپیامبرشکرگفت.
باخیال کرد: بهرسولخداعرض برداشت ازسجدهشکر اینکهسر از علی)علیهالّسالم(پس 
راحتبهدنبالمأموریّتیکهازطرفخداوندرسیدهاستبروید،چشموگوشوجانموتمام
وجودمفدایشما،هرامرینیزبرایمنداشتیدآمادهیاطاعتهستمومطمئنباشیدکههرگونه
بخواهیدرفتارخواهمنمودوالبتّههرتوفیقینیزنصیبمنگرددلطفیاستازجانبخداوند

متعال.
پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(دستوراتالزمرابرایعلی)علیهالّسالم(دادوسپسفرمود:یاعلی،خداوند 
بنابراین میکند، امتحان دینشان درجهی درحد و دارند که ایمانی میزان به را اولیاءخویش
بیشترین از که اوصیاءهستند آنان، از انبیاءمیگرددوپس امتحاناتنصیب بالهاو بیشترین
از دارند قرار بعدی درجات در که کسانی نیز اوصیاء از پس میشوند، برخوردار گرفتاریها
امتحاناتبیشتریبرخوردارمیشوند،اکنوننیزخداوندتوراومرادربوتهیامتحانقرارداده
است،امتحانیهمانندامتحانحضرتابراهیم)علیهالّسالم(کهمأموربهذبحفرزندشاسماعیلشد،
پسصبرپیشهکنوبرپایداریخویشبیفزاکهرحمتخداوندبرایمحسناننزدیکاست!

امالیطوسی،مجلس16،حدیث37،ص465.
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رهبرشان باشند، همه دوست دارند اّولین کسانی باشند که با جامعه ی جدید 
و محیط جدید آشنا می شود، مردم او را می شناسند و چشم مردم از وجود 
او پر می شود. درست در همین لحظه بود که امیرالمؤمنین این مسؤولیّت 

بزرگ را قبول کرد و پا روی خواسته ی خود گذاشت. )48(

جان بر کف آماده ی نثار جان
در جنگهایی که پیغمبر اکرم )صّلیاهللعلیهوآلهوسّلم(در دوران 10 ساله ی مدینه 
با گروههای مختلف داشت، امیرالمؤمنین )علیهالّسالم( همه جا در صفوف مقّدم 
بود. این فکر برای علی هیچ وقت پیدا نشد که من بمانم تا برای آینده ی 
اسالم مفید باشم، جان خودش را همیشه کف دست گرفت و در خطوط 

مقّدم خطر خود را در آمادگی کامل برای نثار جان، قرار داد. )49(

  فقط مالحظه ی تکلیف الهی
بعد از آنکه دوران 10 ساله به پایان رسید، در لحظه ی وفات پیغمبر، 
اگر  نکرد.  شرکت  بود  حّساسی  جلسه ی  که  تصمیم گیری  جلسه ی  در 
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( در سقیفه ی بنی ساعده شرکت میکرد شاید سرنوشت 
دنیای اسالم و سرنوشت خالفت جور دیگری می شد. آن جایی که همه در 
فکر اینند که حکومت دست چه کسی خواهد افتاد، علی خود را از میانه 
ببینند چه می توانند بکنند و چه  تا  کنار می کشد، آن جا که همه حاضرند 
تأثیری می توانند در تعیین حکومت آینده بگذارند علی غائب است، علی 
مشغول یک وظیفه ی عزیزتر و شریفتری است و او تجهیـز پیغمبر، تغسیل 
پیغمبر، تدفین پیغمبر و باألخره عمل به وصیت پیغمبر است؛ یعنی جمع 
کردن قرآن.1 بعد از آنکه خالفت به شکلی که در تاریخ ثبت شده انجام 

عهدهی بر ارتحال از بعد پیامبر تجهیز وظیفهی اکرم)صّلیاهللعلیهوآله( پیامبر وصیّت مطابق .1
بود. ایشان متوّجه نیز قرآن جمعآوری مسؤولیّت آن از پس و بود علی)علیهالّسالم(
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(درزمینهیصبربرمصیبتوفاترسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(واشتغالبه
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کرد کارها تمام شده، خودش را کنار کشید، معارضه نکرد، مبارزه نکرد، به 
حرف کسانی که می خواستند او را وارد میدان کنند تا علمدار جنگ داخلی 
بشود ترتیب اثر نداد... ]و[ آب پاکی را روی دست آن کسانی که میخواستند 
جنگ داخلی را به راه بیندازند ریخت، گفت من کنار مینشینم، وارد این 
آنها را نصیحت هم  قبول نکرد  آنها  از  این که  بر  نمیشوم، عالوه  ماجراها 
کرد؛ این چیزی که شما به آن چشم دوختید، یعنی قدرت، قدرتی که شما 
مهت  « آب گندیده ای است »و ل�ت �ن �ب

آ
برای هواهای نفستان آن را می خواهید »ماء �

کلها«1 لقمه ی گلوگیری است، خطرناک است. علی  )علیهالّسالم(آنها 
آ

ها � � �ب عن �ت

را به همان رویّه ای که در طول مّدت عمر خودش عمل کرده بود، یعنی 
مالحظه ی تکلیف الهی و مالحظه ی مصالح مسلمین آنها را هم دعوت کرد.

)50(

نمونه ی بارز  از  خود گذشتگی
بعد از آنکه امیرالمؤمنین )علیهالّسالم(خود را از ماجرای خالفت کنار کشید 
می توانست قهر کند، می توانست کنج خانه بنشیند، می توانست علیه مسؤولین 
حکومت حتّی کارشکنی بکند و دست به هیچ کار مثبت و سازنده ای نزند، 

دووظیفهیمهممراسمتدفینپیامبروموضوعجمعقرآنمیفرماید:
»دراینمیانتنهامنبودمکهعنانصبرازکفندادم،برخودمسّلطبودم،سکوتپیشهکردم 
ومشغولاجرایاوامررسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(جهتغسلوکفنونمازآنبزرگوارشدم،
بدنمبارکشرابهخاکسپردموسپسدستورایشانرامبنیبرجمعآوریقرآنپیگیرینمودم.
اشکهایفراوان،نالههایجانسوز،سوزدل،وبزرگیمصیبت،مراازانجاماینوظایفبازنداشت
تاحّقواجبخداوندورسولشرااداکردم،وآنچهبهمنفرماندادهبودندبهپایانرساندمو
بابردباریودوراندیشیهمهیآنهارامتحّملشدم.خصالصدوق،ج2،ص371؛اختصاص

مفید،ص170.
1.»این)ریاستوقدرتیکهشمادرپیآنهستید(آبیاستبدبووگندیده،ولقمهایستگلوگیر«.

نهجالبالغه)صبحیالصالح(،خطبهی5،ص52.
دررابطهبااینسخنامامبهفصلدهم؛»صبروبصیرتامیرالمومنین)علیهالّسالم(«مراجعهشود. 



132
جاودانهیتاریخ

نقش غیر مسئول وجیه المّله ای را برای خودش انتخاب کند، این کار را هم 
نکرد. خود امیرالمؤمنین در نامه ای که به اهل مصر بعد از رسیدن به خالفت 
�ی�ت 

أ
ی ر� امسک�ت �یدى ��ت نوشت این ماجرا را یادآوری میکند، می فرماید که »�ن

�ن م�ّمد )صلیاهللعلیهوآله(« یعنی  ع�ت ع�ن �لاسلام �یدعو�ن �لى م��ت ��ی د ر�ب اس �ت عهت �ل�نّ ر��ب

من دست از کارها شستم، کناری نشستم اما ناگهان احساس کردم که دنیای 
اسالم به من احتیاج دارد، دیدم اهل رّده و مردمانی که از دین برگشته اند 
قصد دارند دین پیغمبر را از بین ببرند، منهدم کنند و جامعه ی اسالمی را 
قیام   » لک �لا�دا�ث �ت �نى �ت هصن �ن »�ن نیست  دیگر جایز  دیدم  بکشانند؛  به خالف 
کردم.  1 قیام کرد در کنار خلفا، در کنار مسؤولین حکومت و به کمک و به 
حمایت آنها برای این که خطرها را از اسالم دور کند، این جا هم پا روی 
نفس خودش گذاشت، وجیه المّلگی را انتخاب نکرد که بنشیند یک کناری 
بر  را  بار  فعاًل  که  بشود  آن کسانی  مایه ی تضعیف  بزند،  بزند، حرف  نق 
دوش دارند هیچ گونه اقدام مثبتی هم انجام ندهد. وارد میدان شد با کمال 
قدرت بنا کرد در مسائل گوناگون وارد شدن. 25 سال امیرالمؤمنین در تمام 
حوادث بزرگ دنیای اسالم شریک بود و سهیم بود؛ این هم یکی از آن 
نمونه های بارز از اغماض و ایثار و از خودگذشتگی امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( 

است. 
... در آن روزهایی که اطراف خانه ی عثمان محاصره بود؛ امیرالمؤمنین 
صمیمانه کمک کرد به عثمان با این که آن کسانی که اطراف خانه ی عثمان 
را گرفته بودند، جزء دوستان علی بودند از او انتظارات دیگری داشتند، آنها 

1.»دستبررویدستگذاردمتااینکهباچشمخوددیدمگروهیازاسالمبازگشتهومیخواهند
دینمحّمد)صّلیاهللعلیهوآله(رانابودسازند.)دراینجابود(کهترسیدماگراسالمواهلشرایاری
نکنمبایدشاهدنابودیوشکافدراسالمباشمکهمصیبتآنبرایمنازرهاساختنخالفت
وحکومتبرشمابزرگتربودچراکهاینبهرهیدورانکوتاهزندگیدنیااست،کهزایلوتمام
میشود.همانطورکه»سراب«تماممیشودویاهمچونابرهاییکهازهممیپاشند.پسبرایدفع

اینحوادثبهپاخاستمتاباطلازمیانرفتونابودشدودینپابرجاومحکمگردید«.
نهجالبالغة)صبحیصالح(نامهی62،ص451. 
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فص انتظار داشتند که امیرالمؤمنین بیاید سردسته ی آنها بشود و این کار را با هم 

انجام بدهند. امیرالمؤمنین این کار را نکرد، چون قبول نداشت، آن جا هم 
باز یک نقشی را ایفاء کرد که صد در صد بر خالف خواسته های معمولی 
نفس یک انسان ]بود[ که البتّه نفس عالیه ی امیرالمؤمنین خیلی از این حرفها 

باالتر است. )51(

خالفت به دنبال امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(
 ]هنگامی که[ عثمان کشته شد. آمدند اطراف امیرالمؤمنین را گرفتند، 
اینجا می توانست باز فرصت طلبانه چهره ی یک قهرمان را بگیرد، بیاید در 
میان مردم اینها را جمع کند، آنها را دعوت کند و شعار بدهد؛ این کارها 
را نکرد رفت نشست یک گوشه ای، او دنبال خالفت نرفت، خالفت دنبال 
او آمد، او دنبال کسب مقام نرفت، مقام به علی افتخار میکرد و دنبال علی 
ها و  �ت �ن ک�ن م �یدى �ن آمد؛ این جا هم امیرالمؤمنین در آن جمله می فرماید: »و �بسط�ت
ها«1  بارها دستتان را به طرف من دراز کردید که من خالفت را  �ت صن �ب �ت موها �ن مد��ت

قبول کنم، من دستم را پس کشیدم، شما اصرار کردید، من استنکاف کردم. 
امیرالمؤمنین باز اینجا هم هیچگونه ولعی از خودش نشان نداد تا این که 
احساس کرد تکلیف شرعی است، احساس کرد وظیفه است و دنیای اسالم 
دن �هلل على  �ن

أ
اصر و ما � و� �ل�نّ  �ب��ب

هت ام �ل��بّ �ی
ر و �ت ور �لحاصن به او احتیاج دارد،»لو لا �صن

رها  �ن
آ

�ت � �ی ها و لس�ت ار�ب لها على عن �ت ��ب �ی ل�ت
أ
 لا

ٍ
لوم �ب مطن الٍم و لا سعن هت طن

اّرو� على کطنّ �ت ا �ی
ّ

ل
أ

�لعلماء �

«2 این جا قبول کرد.  ٍ
رن طهت ع�ن دیی م�ن ع�ن هد ع�ن رن

أ
ه �

ن
اکم ه� �ی م ��ن �ت �ی ل�ن

أ
ّولها و لا

أ
س �

أ
کا �ب

1.نهج البالغه )صبحی صالح(، کالم 229، ص 350.
یمقیامکرده اند،وازاینجهت گردمراگرفته،وبهیار گرنهاینبودکهجمعّیتبسیارىگردا 2.ا
گرنبودعهدومسؤولّیتیکهخداوندازعلماءودانشمندان)هر حّجتتمامشدهاست،وا
جامعه(گرفتهکهدربرابرشکمخوارىستمگرانوگرسنگیستمدیدگانسکوتنکنند،منمهار
شترخالفترارهامیساختموازآنصرفنظرمینمودموآخرآنراباجامآغازشسیرابمیکردم
ینتهایش(درنظرمنبی ارزشترازآبی )آنوقت(خوبمیفهمیدیدکهدنیاىشما)باهمه یز

استکهازبینیگوسفندىبیرونآید. نهج البالغه )صبحی صالح(، خطبه ی 3، ص 49.
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این  نگفت  اسالمیش  تکلیف  خاطر  به  باز  امیرالمؤمنین  هم  روز  آن   
به وجود  دیگران  که  را  نابسامانی  اوضاع  نمی کنم،  قبول  من  را  حکومت 
آوردند من بر دوش نمی گیرم، می دانست که چه مشکالتی دارد، با وجود 
این مشکالت چون احساس تکلیف کرد، احساس وظیفه کرد، قبول کرد، 
حاضر شد از آبروی خود، از حیثیت عظیم خود در دنیای اسالم مایه بگذارد 
برای اصالح جهان اسالم و جامعه ی مسلمین و خالفت را قبول کرد، بعد 
هم که خالفت را قبول کرد، اصول اسالمی، ارزشهای اسالمی را مطرح کرد 

و مالحظه ی هیچ کس را نکرد. 
این زندگی امیرالمؤمنین است و شما ببینید در مّدت این 63 سال و در 
مّدت 4 سال و 9 ماه یا 10 ماه خالفت ظاهری آن حضرت که حکومت 
اغماض،  این  خاطر  به  را  مصائبی  چه  امیرالمؤمنین  بود،  او  اختیار  در 
ایثار، پاگذاشتن بر روی خودی و خواسته های شخصی متحّمل شد؛ این 

امیرالمؤمنین یک الگو و اسوه است. )52(

خود را ندیدن و از خود گذشتن
در دوران این خالفت جنگهای غم انگیزی را بر او تحمیل کردند. در 
جبهه های بسیار دشوار ]که[ یک جبهه، جبهه ی صحابه ی پیغمبر و بزرگانی 
آنها را می شناسند؛ جنگ  با خوش نامی  با وجاهت و  که در دنیای اسالم 
اینها، جنگ طلحه، زبیر، عایشه امّ المؤمنین، چهره های معروف و موّجه در 
دنیای اسالم، البتّه امیرالمؤمنین جنگ را با اینها شروع نکرد، آنها جنگ را با 
امیرالمؤمنین آغاز کردند و امیرالمؤمنین استنکاف میکرد اما وقتی که ناچار 
شد آماده شد با این چهره ها هم مبارزه کند و صالبت و قاطعیّت خودش را 
در راه انجام وظیفه ی الهي اش انجام بدهد و جنگ جمل را به این ترتیب 

انجام داد. 1
1.درفصلبیستویکم؛»قاطعیّتامام)علیهالّسالم(درجنگهایداخلی«وهمچنیندرکتابنقش

نگاردرفصلمربوطبهجنگجملمطالبمبسوطیدراینزمینهمطرحشدهاست.
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فص زر  بسیار مستحکم زور و  کانون  با  امیرالمؤمنین  جنگ صّفین، جنگ 

که در شام متمرکز بود به رهبری معاویّه جنگی با یک چنین کانونی بود. 
معاویّه قدرت زیادی داشت، پول زیادی داشت، مردم زیادی معاویّه را قبول 
داشتند و آماده بودند برایش شمشیر بزنند، آنها کسانی بودند که اسالم را به 
وسیله ی معاویّه و برادر معاویّه یعنی یزیدبن ابی سفیان در آغاز فهمیده بودند، 
خود اینها رفته بودند از اّول در آن جا حکومت کرده بودند، سالهای متمادی 
معاویّه و خاندان ابوسفیان در آن جا بودند. مردم تا چشم به اسالم باز کرده 
بودند، مردم شام اینها را دیده بودند و اینها را می شناختند. ثروت زیادی هم 

در اختیارش بود. 
ترجیح  اما  کند،  عمل  دیگری  جور  میتوانست  هم  اینجا  امیرالمؤمنین 
داد که بر طبق تکلیفش و وظیفه اش انجام بدهد و مالحظاتی را که یک 
انسان برای آسایش خود، برای راحتی خود، برای رهایی خود از دردسر 
انجام می دهد یک کناری بگذارد و جنگ پرمشّقت و پرمرارت صّفین را 

امیرالمؤمنین )علیهالّسالم(تحّمل کرد!1
 و جنگ آخری، جنگ با نهروانیها و خوارج بود... حاال علی )علیهالّسالم( 
و  نادان  و  متعّصب  و  لجوج  این گروه  با  امیرالمؤمنین  بکند؟  اینها چه  با 
سران مزدور و پیروان ضعیف و دارای قدرت استدالل بسیار کم چه بکند؟ 
« اول گفت ما با شما نمی جنگیم.  لا�ث ا �ث د�ن �نّ لکم ع�ن

أ
امیرالمؤمنین به اینها فرمود »�

عکم  م�ن شما سه تا حق پیش ما دارید، شما سه چیز طلبکارید بیایید ببرید »لا�ن
بخوانید  نماز  ما  مسجد  در  بیایید  شما  این که  از  ما  ها«  �ی

�ن و� 
ّ
�ل �ت د �هلل ��ن  مسا�ب

مانعتان نمی شویم، امیرالمؤمنین در را باز گذاشت شاید بیایند در اجتماعات 
در مسجد روی  بفهمند،  قدری  بیایند، یک  به خود  قدری  مسلمانها یک 

ازنظرمقدارزماندرجنگهایآنزمان 1.جنگصّفینبیشازصدودهروزطولکشیدکه
در کشتهشدگان تعداد که آنجا تا بود زیاد فوقالعاده نیز اینجنگ تلفات و میباشد، کمنظیر
لشکر از هزار 25 و معاویه لشکر از هزار 45 نوشتهاند: تن هفتادهزار حداقل را اینجنگ

امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(.مرّوجالذهب،ج2،ص352؛تاریخخلیفة،ص118.
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ا« شما در این منافع و  �ن د�ی کم م� ��ی د�ی �ت ��ی ی ء ما کا�ن عکم �ل�ن م�ن شما باز است بیایید. »ولا �ن
درآمدهای عمومی مسلمانها سهمی دارید و حّقی دارید مثل بقیّه ی مسلمانها، 
تا وقتی که شما در کنار دیگر مسلمانها هستید، با آنها همکاری میکنید، بیاید 
»و لا  نمیشویم  مانعتان  کنید  استفاده  ببرید،  مسلمانها  منافع عمومی  این  از 
ا« با شما جنگ مسّلحانه نمیکنیم، شما را سرکوب  دءو�ن �ب ی �ت کم �ب�ر�بٍ ��تّ

أ
دا �ب �ن

نمیکنیم مگر آن وقتی که شما شروع کننده باشید و شما با ما بجنگید. 1
... امیرالمؤمنین با اینها جنگ را شروع نکرد تا خبر شد که اینها 12000 
نفر جمع کردند در محلی به نام نهروان، امیرالمؤمنین لشکرش را راه انداخت 
رفت به طرف نهروان... حضرت با آنها صحبت کرد، گفت چرا با برادرانتان 
می جنگید ؟ چرا با ما می جنگید ؟ چرا با قرآن و اسالم مقابله میکنید، بعد 
هم یک علمی را نصب کرد و فرمود هر کسی بیاید زیر این علم بایستد با ما 
نجنگد در امان است. 8000 نفر از 12000 نفر آمدند آن جا؛ معلوم می شود 
که اینها حرف حساب به گوششان نخورده بود، معلوم می شود که تبلیغات 
گروهی، تبلیغات بسته ی تشکیالتی که جرأت نمیکند خودش را در معرض 
حرف حساب و منطق قرار بدهد نگذاشته بود که اینها سخن حق و منطقی 
امیرالمؤمنین را حتّی بشنوند. وقتی شنیدند حرفهای امیرالمؤمنین را دیدند 
که مطالب درستی است، 8000 نفر جدا شدند. یک سّومشان، 4000 نفرشان 
ماندند، امیرالمؤمنین فرمود، شما در مقابل ما هستید، نصیحتشان کرد، گوش 
نکردند، عازم بر جنگ شدند، رو کرد به اصحاب خودش فرمود از شما 10 
نفر کشته نمی شود و از آنها ده نفر باقی نمی ماند. خب قدرت امیرالمؤمنین 
این است... از این 4000 نفر کمتر از 10 نفر زنده ماندند، بقیه به هالکت 

رسیدند. 2
...این خالصه ی زندگی امیرالمؤمنین است. شما می بینید از اول زندگیش، 

1.دعائماإلسالم،ج1،ص393؛أنساباالشراف،ج2،ص359.
توضیحات خوارج پیرامون ـ44 42 پیوست در و 177 ـ 172 نگار،صص نقش کتاب 2.در

مبسوطیدادهشدهاست.
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فص از نوجوانیش، علی )علیهالّسالم( در راه انجام وظیفه با مجاهدت، با ایثار جان، 

با ایثار همه ی امکانات و با ندیدن خود و فدا کردن خود در همه ی میدانها 
ظاهر شد. این درس بزرگی است برای ما. 

از  این  به  اغماض،  این  به  ایثار،  این  به  اسالمی  جامعه ی  امروز   
هوسها، خودیها، خودخواهیها  هواها،  از  باید  دارد.  احتیاج  خودگذشتگی 
بگذریم، تا نگذریم گره ها باز نمی شود. تا من و خودی را زیر پا نگذاریم 
مشکالت از سر راه برداشته نمی شود. امروز هم کلید حل همه ی مشکالت 
که  است  بزرگی  درس  همین  ما  خود  جامعه ی  در  و  اسالم  دنیای  در 
امیرالمؤمنین این درس را در طول 50 سال زندگی اسالمی خودش به ما داد 

و در این راه هم امیرالمؤمنین جانش را فدا کرد. )53(

 ایثار امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( براى جلب رضاى حق
شأن  در  �هلل«1  ا�ت  مر�ن اء  عن �ت ��ب سه  �ن �ن ری  �ث �ی م�ن  اس  �ل�نّ »وم�ن  شریفه  آیه ی  این 
علیّ بن ابی طالب )علیهالّصالةوالّسالم(  آیه  این  تأویل  و  شده،  نازل  امیرالمؤمنین 
است. آیه میگوید: در میان مردم کسانی هستند که جان خودشان را، وجود 
خودشان، یعنی عزیزترین سرمایه ای که هر انسانی دارد؛ این سرمایه ی عزیز 
چیزی  این  بجای  دیگر  دادی،  را  این  اگر  که  جبران  قابل  غیر  انحصاری 
نمی آید، بعضیها همین سرمایه را، همین موجودی را، یک جا میدهند برای 
مصداق  این  همین...  فقط  بیاورند؛  بدست  را  خداوند  خوشنودی  این که 
کاملش امیرالمؤمنین علیّ بن ابی طالب)علیهالّسالم(]است .[ من این بُعد را بیان 
میکنم شما تاریخ زندگی امیرالمؤمنین را نگاه کنید، از کودکی، از آن وقتی 
که در نه سالگی یا سیزده سالگی، به نبّوت رسول اکرم ایمان آورد و آگاهانه 
و هوشیارانه، حقیقت را شناخت و به آن تمّسک جست، از آن لحظه تا آن 
لحظه ای که در محراب عبادت مثل سحرگاه روز نوزدهم ماه رمضانی، جان 

1.سورهیبقره،آیهی207.
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خودش را در راه خدا داد و خشنود و خوشحال و سرشار از شوق به لقاء 
پروردگار رسید، در طول این پنجاه سال تقریباً، یا پنجاه ودوسه سال، از ده 
سالگی تا شصت وسه سالگی، شما ببینید یک خّط مستمّری وجود دارد در 
شرح حال زندگی امیرالمؤمنین و آن خّط ایثار و از خود گذشتگی است؛ در 
تمام قضایایی که در طول این تاریخ پنجاه ساله بر امیرالمؤمنین گذشته، شما 
نشانه ی ایثار را مشاهده میکنید از اول تا آخر، حقیقتاً درس است این برای 
ما، و ما ـ من و شما ـ که علی گو و علی جو و معروف در جهان، به محبّت 
علیّ بن ابی طالب هستیم؛ باید درس بگیریم از امیرالمؤمنین، صرف محبّت 
علی کافی نیست، صرف شناختن فضیلت علی کافی نیست، بودند کسانی 
که در دلشان به فضیلت علیّ بن ابی طالب اعتراف داشتند شاید از ماها هم که 
هزاروچهارصد سال فاصله داریم با آن روزگار بیشتر، همانها یا بعضی شان 
در دل، علی را به عنوان یک انسان معصوم و پاکیزه، دوست هم میداشتند، 
اّما رفتارشان، رفتار دیگری بود. چون همین خصوصیّت را نداشتند، همین 
ایثار را، همین رها کردن منیّت را، همین کار نکردن برای خود را، هنوز در 
حصار خود گرفتار بودند و علی امتیازش این بود که در حصار خود گرفتار 
نبود. »من« برای او هیچ مطرح نبود، آنچه برای او مطرح بود وظیفه بود، و 

هدف بود و جهاد فی سبیل اهلل بود و خدا بود.1
عنوان  به  پیش قراول،  عنوان  به  امیرالمؤمنین  دورانها،  این  تمام  ... در 
فدایی ترین کس و پیشمرگ پیغمبر، آن چنانی که خود امیرالمؤمنین بیان 
میکند و تاریخ هم این را نشان میدهد. در تمام این مراحل و صحنه های 
ها �لا�بطال و  �ی

ک� �ن �ن �ت ی  �ت
ّ
سی �نى �لمو�ط�ن �ل �ن �ن �ب ه  �ت د و�س�ی خطرناک حضور داشته، »ول�ت

دام«2  »آن جاهایی من در کنار پیغمبر ماندم و جانم را سپر بالی  ها �لا�ت �ی
ر �ن ا�ن �ن �ت �ت

1.ازجملهفرازهاییکهدراغلبزیارتهایامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(بهچشممیخورداینجملهاست:
»اشهدانّکجاهدتفیاهللحّقجهاده«؛شهادتمیدهمکهدرراهخداجهادکردیوحقجهاد

راادانمودی.کافی،ج4،ص570.
2.نهجالبالغه،خطبهی197،ص311.



139 139
ّت...

ودی
خ
از
رغ
فا
ع(
ن)
منی
مؤ
یرال
:ام
هم
زد
دوا
ل
فص به  میلرزید و مجبور  پایشان  آن جا  در  قهرمانان و شیرمردان  که،  او کردم 

عقب نشینی میشدند«. 1
در شدیدترین مراحل، امیرالمؤمنین ایستاد. هیچ برایش مطرح نبود که 
این جا خطر است، بعضیها با خودشان فکر میکنند که ما خوب است جان 
خودمان را حفظ کنیم تا بعداً برای اسالم مفید واقع بشویم، امیرالمؤمنین 
هرگز خودش را با این گونه معاذیر فریب نداد، و نفس واالی امیرالمؤمنین 
فریب بخور نبود. در تمام مراحل خطر در خطوط مقّدم، امیرالمؤمنین حاضر 

بود. 
بعد از آنکه دوران پیغمبر به سر آمد و رسول اکرم رحلت کردند، به نظر 
من سخت ترین دورانهای زندگی امیرالمؤمنین در این سی سال بعد، بعد از 
رحلت پیغمبر شروع شد، سخت ترین دورانهای امیرالمؤمنین آن روزها بود، 
آن روزی که پیغمبر عزیز و بزرگوار بود و میرفتند در سایه ی او مجاهدت 
بود،  خوبی  روزهای  بود،  شیرینی  روزهای  که  میکردند  مبارزه  میکردند، 
است  روزهایی  که  است2   پیغمبر  رحلت  از  بعد  روزهای  تلخ،  روزهای 
فتنه، افق دیدها را آن چنان مظلم میکرد که آن کسانی  که گاه گاه قطعات 
در  بردارند؛  قدم  از  قدم  نمی توانستند  بردارند  قدم  میخواستند درست  که 

اشاره فداکاریخود از فرازی به احد بیانخاطرهیجنگ امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(درهنگام .1
میکند:»مشرکانپیشآمدندویکبارهبرمایورشآوردندومارازیرضرباتشدیدحمالت

خودقراردادند،تااینکهبسیاریازمسلمانانبهشهادترسیدندوباقیگریختند.
مندرکناررسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(باقیماندمواستقامتورزیدم،درحالیکهمهاجرینو 
انصاربهسویخانههایخوددرمدینهبازگشتندومیگفتند:پیامبرویارانشهمگیکشتهشدند،

اّماخداوندمتعالمارایاریفرمودومانعازپیشرویبیشترمشرکینشد.
دراینگیرودارجنگودردفاعازرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(هفتادواندیزخمبرتنمنشست 
کهجایچندزخمکاریهنوزنمایاناست«.خصالصدوق،ج2،ص371؛اختصاصمفید،

ص170.
2.جملهیمعروفامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(درخطبهیشقشقیّهاستکهفرمود:»فصبرتوفیالعین
قًذیوفیالحلقشجًا«؛صبرکردمهمانندکسیکهخاشاکچشمشراپرکرده،واستخوانراه

گلویشراگرفتهاست!نهجالبالغه)صبحیصالح(،خطبهی3،ص48.
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یک چنین شرایطی امیرالمؤمنین بزرگترین امتحانهای ایثار را داد. 
... بعد از آنکه مسأله خالفت استقرار پیدا کرد و مردم با ابی بکر بیعت 
جمله ای،  هیچ  گرفت.  کناره  امیرالمؤمنین  شد،  تمام  چیز  همه  و  کردند 
کلمه ای، بیانی که حاکی باشد از معارضه ی امیرالمؤمنین با دستگاه حکومت، 
دیگر از او شنیده نشد. آن روزهای اّول چرا، تالش میکرد، شاید بتواند آن 
چیزی را که به عقیده ی او حق است و باید انجام بگیرد، او را به کرسی 
م  د علم�ت بنشاند، بعد که دید نه، مردم بیعت کردند و قضیّه تمام شد... فرمود: »ل�ت
ری« گفت: میدانید که من از همه ی مردم به خالفت  �ی

ها م�ن عن اس �ب ى ���تّ �ل�ن
��نّ

شایسته ترم، این را خود شماها هم میدانید، راست هم میگفت امیرالمؤمنین، 
.« من دست روی دست خواهم  سلم�نّ

أ
میدانستند، و واهلل، سوگند به خدا؛ »لا

گذاشت و تسلیم خواهم شد »ما سلمت امور المسلمین« تا وقتی که احساس 
میکنم که امور مسلمین با سالمت در جریان است، تا وقتی می بینم کسی 
«1 تا وقتی که به مردم 

اّ�هتً ا علّى �ن
ّ

وٌر �ل ها �ب �ی
مورد ظلم قرار نمیگیرد، »ولم �یک�ن �ن

ظلم نمی شود و در جامعه ظلم و جوری وجود ندارد، فقط من مظلوم واقع 
شده ام در جامعه، تا این جور است، من هیچ کاری به کار کسی ندارم، هیچ 

مزاحمتی، هیچ اعتراضی، نخواهم کرد. 
... در تمام این بیست وپنج سال به فکر قیام و کودتا و معارضه و جمع 
کردن یک عّده ای و گرفتن قدرت و قبضه کردن حکومت نیفتاد؛ این چیزها 
به ذهن انسانها می آید، امیرالمؤمنین جوانی بود سی وسه ساله، آن وقتی که 
رسول اکرم از دنیا رحلت کردند، تقریباً حدود سی سال تا سی ودو سال عمر 
آن حضرت بود، بعدها هم دورانهای جوانی و قدرت جسمانی را میگذراند، 
دوران نشاطش را میگذراند، وجهه در بین مردم، محبوبیّت در بین توده ی 
مردم و مغز فّعال، علم فراوان، همه ی جاذبه هایی که برای یک انسان ممکن 
بود وجود داشته باشد، در امیرالمؤمنین به نحو اعالیی وجود داشت. او اگر 

1.نهجالبالغه،خطبهی74،ص102.
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فص می خواست یک کاری بکند، حتماً می توانست بکند. 

در تمام این بیست وپنج سال به هیچ وجه، جز در خدمت همان هدفهای 
عمومی و کّلی نظام اسالمی که در رأسش هم خلفایی بودند، امیرالمؤمنین 

هیچ حرکتی نکرد و هیچ چیزی از او شنیده نشد. 
... بعد از حادثه ی ]کشته شدن[ عثمان هم باز امیرالمؤمنین، اقبالی به 
ری«  �ی

مسو� عن سمت قدرت و قبضه کردن حکومت، اّول کار نکرد. »�عو�نى و�ل�ت
چقدر این روح بزرگ است، من را رها کنید ای مردم، بروید سراغ دیگری، 
اگر دیگری را به حکومت انتخاب کردید، من وزیر او خواهم بود، من در 

کنار او خواهم بود. 1
... هر کدام از این وقایع نشان دهنده ی همان روح توّکل به خدا و ایثار 

و دور شدن از منیّت و خودخواهی در امیرالمؤمنین است. 
اینکـه علیّ بن  ... امیـرالمـؤمنین )علیهالّسالم(، شاخص حق و باطل است،2 

و آوردند امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(هجوم منزل به عثمان کشتهشدن از بعد مردم که هنگامی  .1
فإنّا التمسواغیری، آنانفرمود:»دعونیو به بیعتشدند،حضرتخطاب بااصرارخواستار
مستقبلونأمراًلهوجوٌهوألواٌن،التقوملهالقلوب،والتثبتعلیهالعقول،وإّناآلفاققدأغامت،
القائل والمحّجةقدتنّکرت.واعلمواأنّیإنأجبتکمرکبتبکمماأعلم،ولمأصغإلیقول
وعتبالعاتب،وإنترکتمونیفأناکأحدکم،ولعّلیأسمعکموأطوعکملمنولّیتموهأمرکم،و
أنالکموزیراًخیٌرلکممنّیأمیراً«؛»مراواگذاریدودیگریراطلبکنید،زیرامابهاستقبال
چیزیمیرویمکهچهرههایمختلفوجهاتگوناگونیدارد!دلهابراینامراستواروعقلهاثابت
نمیماند.چهرهیافقحقیقتراابرهایتیرهیفسادگرفتهوراهمستقیمحق،ناشناسمانده.آگاه
باشیداگردعوتشمارااجابتکنمطبقآنچهخودمیدانمباشمارفتارمیکنم،وبهسخناینو
آنوسرزنشسرزنشکنندگانگوشفرانخواهمداد،اگرمرارهاکنیدمنهمچونیکیازشما
هستم،شایدمنشنواترومطیعترازشمانسبتبهرئیسحکومتباشم.ودرچنانحالیمن
وزیرومشاورتانباشمبهترازآناستکهامیرورهبرتانگردم«.نهجالبالغه)صبحیصالح(،

خطبهی92،ص136.
2.یکیازمشهورترینسخنانرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(دروصفامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(جملهی
»علّیمعالحّقوالحّقمععلّی«میباشدکهدرمنابعمتعّددشیعهوسنّینقلشدهاستازجمله:
احتجاجطبرسی،ج1،ص75؛اعالمالوری،ص159؛أمالیصدوقمجلس20،حدیث1،ص
89؛أمالیطوسیمجلس20،حدیث4،ص547؛بشارةالمصطفی،ص20؛جامعاألخبار،ص



142
جاودانهیتاریخ

 ابی طالب را معیار و شاخص حق و باطل میدانند و هر کس دنبال علي است 
و علی را قبول دارد و میخواهد مثل او عمل کند او حق است و هر که علی 
را قبول ندارد باطل است، این به خاطر همین است، به خاطر این است که 
منیّت و احساسات  ذّره ای دخالت دادن  را بدون  لّب وظیفه  امیرالمؤمنین 
شخصی و منافع شخصی... انتخاب کرده است... لذاست که علی)علیهالّسالم(

میزان الحق است. 
اء  عن �ت سه ��ب �ن ری �ن �ث اس م�ن �ی امیرالمـؤمنین است »و م�ن �ل�نّ این زندگــی  واقعاً 
ا�ت  اء مر�ن عن �ت سه ��ب �ن ری �ن �ث ا�ت �هلل«، فقط در شهادت این بزرگوار نبود که »�ی مر�ن

�هلل« در لحظه ی مرگ نبود که امیرالمؤمنین جانش را در راه خدا داد، در 

طول عمر امیرالمؤمنین همواره جانش را در راه خدا داد. خودیها را رها کرد 
و سختیها و محنتهای بسیاری هم امیرالمؤمنین کشید. )54(

13؛الجمل،ص433؛خصالصدوق،ج2،ص496؛شرحنهجالبالغه)ابنابیالحدید(،ج18،
ص72؛کشفالیقین،ص234؛کفایةاألثر،ص181.
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آباد کردن دنیا عبادت است!
همان اسالمی که میگوید »به سراغ کشف منابع طبیعی و ساختن این 
دنیا بروید؛ ابزار ماّدی را در دست بگیرید؛ ذهن را مجّهز به علم کنید، دنیا 
را، طبیعت را، ماّده را، و منابع را بشناسید و کشف کنید و پرورش دهید،1  
چون از آِن شماست«؛ یادآور میشود که »این  همه را برای خدا بکنید؛ به 
یاد خدا باشید؛ ذکر خدا را از دل بیرون نکنید و همه ی این حرکات را به 
صورت عبادت انجام دهید.« جمع بین تالش و سازندگی ماّدی با تالش و 
سازندگی معنوی، یعنی همین.2 لذا شما میبینید که آن کسی که در اسالم، 

1.خداوندازقولحضرتصالح)علیهالّسالم(نقلمیکندکهبهمردمخودمیگفت:خداوندازشما
خواستهاستتازمینراآبادکنیدوبهعمرانآناقدامنمایید.»وإلیثمودأخاهمصالحًاقال
یاقوماعبدوااهللمالکممنإلٍهغیرههوأنشأکممناألرضواستعمرکمفیها«.سورهیهود،

آیهی61.
»وبهسویقوم»ثمود«،برادرشان»صالح«را)فرستادیم(گفت:»ایقوممن!خداراپرستش 
کنید،کهمعبودیجزاوبرایشمانیست!اوستکهشمارااززمینآفرید،وآبادیآنراازشما

خواست!«
2.درحدیثمعراجکهسرشارازمعارفنابتوحیدیاستوحقایقبلندیازآموزههایوحیانی
رادربرداردازقولخداوندمتعالبهرسولاکرم)صّلیاهللعلیهوآله(چنینخطابشدهاست:»یا
أحمدإّنالعبادةعشرةأجزاٍءتسعٌةمنهاطلبالحاللفإذاطیّبتمطعمکومشربکفأنتفی
حفظیوکنفی«؛»ایاحمد!عبادتدهجزءاستکه9جزءآنبهدستآوردنروزیحالل
میباشد.هرگاهخوردنوآشامیدنتوپاکوطیّبگردددرپناهوحفظمنخواهیبود«.إرشاد

القلوب،ج1،ص203،بحاراألنوار،ج74،ص26.
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اهل سازندگی ماّدی است، اَزهد خلق اهلل هم اوست. امیرالمؤمنین)علیهالصالة
آنگاه که آب به ضخامت  با دست خود چاه و قنات حفر کرد و  والّسالم(، 
گردن شتر فوران نمود، از چاه بیرون آمد؛ با همان لباِس کار گل آلود، کنار 
چاه نشست و بر کاغذ نوشت که »این آب را برای فقرا وقف کردم و صدقه 
قرار دادم.« یعنی چون به آبادانِی جایی پرداخت، آناً در راه خدا انفاق میکند. 
برترین و  از لحاظ معنا  پردازنده ترین؛ و  ماّده  به  منفق ترین، سازنده ترین، 
باالترین. این، نتیجه ی تربیت و نشانگر برنامه ی رفاه ماّدی و معنوی اسالم 

است.)55(

  حفر چاه آب و وقف نمودن آن
کار  او  از  هم  نبود، خدا  کردن  کار  محتاج  والّسالم(  امیرالمؤمنین )علیهالّصالة
فیزیکی جسمی نمیخواست؛ او داشت مهم ترین کار را میکرد، داشت اداره ی 
امور مملکت را میکرد. امیرالمؤمنین رئیس یک مملکتی بود که امروز اگر 
بخواهی حساب کنی، هفت یا هشت مملکت بود یا حّداقل پنج یا شش 
مملکت بود؛ خب، اداره ی یک چنین مملکتی از هر کاری باالتر است، اگر 
کسی بتواند خوب اداره کند. امیرالمؤمنین محتاج کار نبود؛ از لحاظ مالی 
هم محتاج کار نبود؛ چون او روزه میگرفت، قناعت میکرد، احتیاج نداشت 
اّما درعین حال کار میکرد. چه جوری کار میکرد؟ خودش زمین داشت، باغ 
داشت؛ رفت داخل باغ، خودش کلنگ را گرفت و مشغول حفر چاه شد. 
چاه را حفر کرد، چاه سختی هم بود، به زمین سخت هم رسید، به سنگ هم 
رسید اّما قدرت جسمی امیرالمؤمنین بر آن سختی ها غلبه کرد. آن باغبانی 
که آنجا بر سر زمین بود، نقل میکند و میگوید: »ناگهان آب مثل گردن شتر 
از این چاه زد باال. امیرالمؤمنین از چاه آمد بیرون؛ هنوز دست و بالش را 
نشسته، هنوز نیاسوده، گفت قلم و کاغذ بیاورید؛ قلم و کاغذ آوردند؛ آن 

چاه پر از آب را وقف کرد.« 1 )56(

1.معجمالبلدان،ج4،ص176.
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 امام صادق)علیهالّسالم( زبان به ستایش امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(گشودوآنچنان
کهمناسباوبود،امیرالمؤمنینرامدحکرد:

مال  از  که  را  کنیز  و  بتدریج، هزار غالم  مملوٍک«؛  ل�ن 
أ

� ماله  م�ن  �ت  ع�ت
أ

� د   »ل�ت

ار«؛  برای  ا�ت م�ن �ل�نّ حب ه �هلل و �ل�نّ شخصی خود خریده بود، آزاد کرد؛ »�نى طل�ب و�ب
 ّ
اینکه رضای خدا را جلب نماید و از آتش جهنّم خود را دور کند. »مّما کد
ه«1؛ این پولهایی که میداد، پولهایی نبود که مفت گیرش  �ن �ی �ب ه �ب ح م�ن د�یه و رسث �ی �ب

ه«؛ با کّد یمین و  د�ی �ی  �ب
ّ

آمده باشد. امام صادق طبق این روایت میگوید: »مّما کد
عرق جبین و با کار سخت به دست آورده بود. چه در زمان پیامبر، چه در 
زمان فترت بیست و پنج سال، چه در زمان خالفت ـ که از بعضی از آثار 
فهمیده میشود که امیرالمؤمنین در زمان خالفت هم کار میکرد ـ آن حضرت 
کار میکرد، مزرعه آباد مینمود، قنات میَکند و پول درمی آورد و  این پولها را 
در راه خدا  انفاق میکرد و از جمله مرتّب برده میخرید و آزاد میکرد؛ هزار 

برده را اینطور خرید و آزاد کرد.)57(

درآمد یک سال، انفاق در یک روز!
نقل  را  آن  احمد«  »فضایل  کتاب  و  بالذری«  »تاریخ  که  است  روایتی 
�ن  ر�بع�ی

أ
� علّى  لهت  عن �ت  »کا�ن که:  است  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(  انفاق  در  و  کرده اند 

ار« ظاهراً مربوط به دوران بیست و پنج ساله است که آن بزرگوار  �ن �ل�ن ��ی

فراغت بیشتری داشت و به آباد کردن ملک و حفر چاه و از این قبیل امور 
میپرداخت. زمینهای زیادی را آن حضرت به دست خود آباد کرده بود.2 در 

1.إرشادمفید،ج2،ص141؛کشفالغّمة،ج2،ص85؛بحاراألنوار،ج41،ص110؛وسائلالشیعة،
ج1،ص91والکافی،ج7،ص54.

2.یکنمونهازفّعالیّتهایعمرانیامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(کهدرکتبتاریخینقلشدهاستعبارت
استازحفرصدحلقهچاهآبدرمنطقهی»ینبع«ووقفهمهیآنهابرایکسانیکهعازمسفر
حجوزیارتبیتاهللالحرامبودند.اینچاههایآبتاصدهاسالجاریومورداستفادهیمردم
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ه«؛ چنین نبود که کارگر بگیرد و آنها  �ن �ی �ب �ه و عر�ت �ب کّد �ی یک روایت دارد: »�ب
حفر چاه کنند؛ نه. خودش کلنگ برمیداشت، با بازوی خودش چاه میکند و 

زمین آباد میکرد و درآمد زیادی هم داشت.
در یک سال، چهل هزار دینار درآمد ملکی آن حضرت بود که گندم و 
خرما و از این قبیل، کاشته و برداشته بود. چهل هزار دینار درآمد یک سال! 
«؛ تمام این چهل هزار دینار درآمد یک سال خود را صدقه داد!

هتً علها �د�ت �ب »�ن

ه«؛ همان روز که درآمد خود را صدقه داد، به بازار رفت و  �ن  س�ی
َ

اع ه �ب
»و ��نّ

شمشیرش را در معرض بیع گذاشت که بفروشد. گفتند: یا امیرالمؤمنین! 
شما امروز چهل هزار دینار وجه نقد یا جنس داشتی و صدقه دادی! یعنی 

حاال شمشیرت را میفروشی؟
ه«1؛ اگر برای  ع�ت اء ما �ب دی عسث ال لو کا�ن ع�ن فرمود ـ طبق این روایت  ـ : »�ت

شام، غذا داشتم، شمشیرم را نمیفروختم!
اینها افسانه نیست؛ واقعیّات است! برای این است که من و شما درس 
بگیریم که از دادن خمس مالمان، ربع مالمان، نصف مالمان، عشر مالمان، 
زکات واجبمان و انفاق برای مستحّقین، اینقدر ابا داریم! این آن نمونه ی 

عالی است.)58(

قرارداشت.مناقبابنشهرآشوب،ج2،ص123.
1.أنساباالشراف،بالذری،ج2،ص117؛مناقبابنشهرآشوب،ج2،ص72؛بحاراالنوار،ج

41،ص26.
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زهد: برداشت کم در مقابل تالش زیاد!
زهد، یعنی بی اعتنایی به دنیا.1 بی اعتنایی به دنیا به معنی بی اعتنایی به 
تالش دنیا نیست. چه کسی از امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( در دنیا پرتالشتر بود؟ 
چه کسی بیشتر از امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(، از قدرت بازو، قدم، مغز، جسم، 
روح، مال و همه ی نیروهای خود برای ساختن یک دنیای خوب استفاده 
کرده است؟ اشتباه نکنیم، بی رغبتی به دنیا، به معنای پشت کردن به تالش، 
سازندگی، مبارزه و ساختن جهان به شکل مطلوب نیست. آن زحمتها را 
آن  همه ی  یعنی  است؛  زاهد  دنیاست،  به  بی رغبت  که  کسی  کشید.  باید 
زحمتها را میکشد، مجاهده میکند، مبارزه میکند، خود را در میدانهای مبارزه 
حتّی به خطر هم می اندازد، تا پای جان هم پیش میرود، بازوی او، پای او، 
مغز او، جسم او، روح او و دارایی او هم ـ اگر داردـ در راه ساختن دنیای 
خوب مصرف میشود؛ منتها وقتی نوبت برداشت شخصی از خزانه ی دنیا 
میرسد، کم برمیدارد. این، معنای زهد است. پای شخص او وقتی به میان 
آمد و زندگی شخصی او وقتی مطرح شد، حّظ خود را از لذایذ ماّدی کم 
بابت که میخواهد غرایز ماّدی را  این  از  میکند. این هم که کم میکند نه 

لّذات 1.زهدنقطهیمقابلحرصوولعورغبتوعالقهاست،زهدبهمعنیحریصنبودنبه
دنیوی،ورغبتنشانندادنبهمظاهردنیا،ومهارعالقهیخویشبهامورفانیوزودگذردنیوی

میباشد.لسانالعرب،ج3،ص196؛مجمعالبحرین،ج3،ص59.
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انسان است، به طور معمول  نه. در همان حّدی که طبیعت  سرکوب کند؛ 
لّذات و زیباییهای زندگی را هم مورد استفاده قرار میدهد؛ اّما نه با ولع و نه 
مثل یک انسان حریص... برداشت کم از دنیا و در مقابل، تالش زیاد، نقطه ی 
به دیگران  بود.  او زاهد  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( است. خود  دّوم در زندگی 
زهد را می آموخت و امر میکرد و خود از همه زاهدتر بود. این دو نقطه 

است که ما باید به آن توّجه کنیم: عدل علی و زهد علی. )59(

زهد، زینت علی)علیهالّسالم(
ى طال�ب  ��ب �ن  لعلّى �ب رسول �هلل)صّلیاهللعلیهوآله(  ال  »�ت که:  میکند  نقل  یاسر  عّمار 
ها«؛  ه م�ن ل�ی ��بّ �إ

أ
ٍ هی �

هت �ن �ی رن �ت �ب لا�أ �ن �لحن �یّ رن �ت ٍ لم �ی
هت �ن �ی رن ک �ب

�ن �یّ ّل رن �نّ �هلل عرنّ و �ب ا علّى �إ )علیهالّسالم(، �ی

یعنی پیغمبر به علی فرمود: ای علی! خدای متعال تو را به زینتی آرایش داد 
که هیچ بنده ای از بندگان خود را به زینتی بهتر و محبوبتر از آن، آرایش 
ا.«؛ زهد و بی رغبتی به دنیا؛ یعنی  �ی �ن هد �نى �لدّ نداده است. آن زینت چیست؟ »�لرنّ
به ظواهر فریبنده ای که انسان از آنها لّذت میبرد، زینتی است که خداوند به 

علی)علیهالّسالم( داده است.
دنیا، معنایش آباد کردن دنیا نیست. معنایش این نیست که دنیا را آباد 
کنند، زمین را با زینتهای الهی مزیّن کنند و بندگان خدا را برخوردار کنندـ 
که امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( خود پیشتاز این راه بودـ دنیا یعنی اینکه من و شما 
از آنچه که در زمین وجود داردـ چه در خوراک و پوشاک و مرکب و یا در 
شهوات جنسی ـ برای حّظ نفس و لّذت خودمان، فراهم آوریم. این، همان 
بهره بریهای  این  از  البتّه مقداری  آمده است.1  دنیایی است که در روایات 

1.قرآندرتوصیفدنیامیفرماید:»اعلمواأنّماالحیوةالّدنیالعٌبولهٌووزینٌةوتفاخربینکموتکاثٌر
اثّمیکونحطامًاوفی فیاألموالواألوالدکمثلغیٍثأعجبالکّفارنباتهثّمیهیجفتراهمصفرًّ
االخرةعذاٌبشدیٌدومغفرٌةّمناهللورضواٌنوماالحیوةالّدنیاإاّلمتاعالغرور«.سورهیحدید،

آیهی20.
»بدانیدزندگیدنیاتنهابازیوسرگرمیوتجّملپرستیوفخرفروشیدرمیانشماوافزونطلبی 
دراموالوفرزنداناست،همانندبارانیکهمحصولشکشاورزانرادرشگفتیفرومیبرد،سپس
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و خبیثی است که ما را از آن باز داشته اند. پس، زهد در دنیا، زینت علیّ بن 
 ابی طالب)علیهالّسالم( است.

عل  »و �ب پیغمبر به علی)علیهالّسالم( فرمود:  ادامه ی حدیث چنین است که 
«1؛ خداوند این دنیا را به گونه ای قرار داده است که از تو  ً

ا �أ �ی ک سث ال م�ن �ن ا لا�ت �ی �ن
ّ

�لد

هیچ چیز نخواهد برد.2 )60(

دنباله روی از زهد پیامبر )صلیاهللعلیهوآله(
و  بخشی  دارم،  آنچه  من  که  گفته  و  کرده  اظهار  مکّرر  بزرگوار  آن 
رشحه ای از آن چیزی است که نبّی اکرم)صلیاهللعلیهوآلهوسلم(داشته و به من 

خشکمیشودبهگونهایکهآنرازردرنگمیبینیسپستبدیلبهکاهمیشود!ودرآخرت،عذاب
شدیداستیامغفرتورضایالهیو)بههرحال(زندگیدنیاچیزیجزمتاعفریبنیست.«

ردٌغ مشربها، رنٌق »الّدنیا دارد: زیبایی جملهی دنیا حقیقت تبیین در امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( 
مائٌل، زائٌل،وسناٌد آفٌل،وظلٌّ مشرعها،یونقمنظرها،ویوبقمخبرها،غروٌرحائٌل،وضوٌء
حتّیإذاأنسنافرها،واطمأّنناکرها،قمصتبأرجلها،وقنصتبأحبلها،وأقصدتبأسهمها،و
أعلقتالمرءأوهاقالمنیّة،قائدًةلهإلیضنکالمضجع،ووحشةالمرجع،ومعاینةالمحّل،وثواب

العمل«.نهجالبالغه)صبحیصالح(،خطبهی83،ص108.
»ایندنیاهمیشهآبیتیرهوتوأمباگلوالیدارد،منظرهایدلفریبوسرانجامیخطرناکدارد، 
فریبندهودلانگیزاستاّمادوامیندارد،نوریاستدرحالغروب،سایهایاستزوالپذیر،و
ستونیاستمشرفبرسقوط،وهنگامیکهنفرتکنندگانبهآندلبستند،وبیگانگانازآن،به
آناطمینانپیداکردند،هماننداسبیکهبهطورغافلگیرانهپاهایخودرابلندکردهوسواررابه
زمینمیافکند،آنهارابرزمینمیکوبد،وبادامهایخودآنهاراگرفتارمیسازد،وتیرهایخود
رابهسویآنانپرتابمیکند.طنابمرگبهگردنانسانمیافکند،وبهسویگوریتنگو
جایگاهیوحشتناککهازآنجامحلخویشرادربهشتودوزخمیبیند،وپاداشاعمالخودرا

مشاهدهمیکند،میکشاند.«
1.شواهدالتنزیل،ج1،ص517؛العمدة،ص297؛المحاسن،ج1،ص291؛مشکاةاالنوار،ص

114؛بحاراالنوار،ج40،ص78.
2.مقصودپیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(ایناستکهزندگیدنیویهیچگونهنقصوایرادیدرشخصیّت
معنویآنحضرتایجادنمیکندوبهدلیلانقطاعکاملیکهبرایایشانپدیدآمدهاست،زندگی
درایننشئهیدنیابههیچوجهموجبتنّزلدرجهوکدورتدلواشتغاالتغیرالهینخواهدشد.

یعنیحضرتمصداق»الّسالمعلیهیومولدویومیموتویومیبعثحیًّا«میباشد.
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آموخته است.1 در یکی از قضایای مربوط به زهد امیرالمؤمنین، آن راوی  ای 
که خدمت حضرت رفته بود، میگوید: دیدم که این بزرگوار، نان خشکی 
را با کیفیّت کذایی با زحمت میخورد. گفتم که یا امیرالمؤمنین! چرا اینقدر 
به خود زحمت میدهی؟ گریه کرد و گفت: پدرم به قربان آن کسی که در 
تمام مّدت عمر، یا شاید مثاًل مّدت حکومت، شکم خود را از نان گندم 
پُر نکرد؛ یعنی پیامبر اکرم. این، وضع امیرالمؤمنین و شاگردی او نسبت به 
پیامبر است. به هر حال، آنچه که از حکومت امیرالمؤمنین در مقابل ما است، 

چیز عجیبی است.2 )61(

1.کالممشهورامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(استکهمیفرمود:»إنّماأناعبٌدمنعبیدمحّمٍد)صّلیاهللعلیهوآله(«
کافی،ج1،ص89؛توحیدصدوق،ص174؛احتجاجطبرسی،ج1،ص210؛بحاراألنوار،ج3،

ص283.
حضرتنحوهتربیتشرادردامانرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(چنیننقلمیکند:

بهرسولخدا ازنظرخویشاوندیوقرابتومنزلتومقامویژهنسبت »شمابخوبیموقعیّتمرا
فرزندش(درآغوش )همچون او بودم داد:منکودک پرورش دامنخویش مرادر او میدانید،
خویشمیفشرد،ودراستراحتگاهمخصوصخویشجایمیداد،بدنشرابهبدنممیچسبانیدو
بویپاکیزهیاورااستشماممیکردم،غذارامیجویدودردهانممیگذاشت.هرگزدروغیدرگفتارم

نیافتواشتباهیدرکردارمپیداننمود.
از بزرگترینفرشته بازگرفتندخداوند ازشیر ازهمانزمانکهرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(را  
فرشتگانخویشرامأمورساختتاشبوروزویرابهراههایبزرگواریودرستیواخالق

نیکسوقدهد.
منهمچونسایهایبهدنبالآنحضرتحرکتمیکردمواوهرروزنکتهیتازهایازاخالقنیک 
رابرایمنآشکارمیساختومرافرمانمیدادکهبهاواقتداکنم،ویمّدتیازسال،مجاورکوه

حراءمیشد،تنهامناورامشاهدهمیکردموکسیجزمناورانمیدید«.
نهجالبالغه)صبحیصالح(،خطبهی192،ص300. 

برابرش ترشیدهای ماست کاسهی رفتم، علی)علیهالّسالم( خانهی به کوفه در میکند: نقل سوید .2
بودکهازشّدتترشی،منبویآنرااحساسمیکردم،وقرصنانجویدردستداشتکه
سبوسهایجورویآندیدهمیشد،حضرتآننانراباسختیمیشکستوگاهیهماززانوی
خودبرایشکستنآنکمکمیگرفت.فّضهکنیزاوایستادهبود،منگفتم:ایفّضة،آیادرمورد
اینپیرمردازخدانمیترسید؟!مگرنمیتوانیدآردنانشراصافکنیدوسبوسشراجداکنید؟
گفت:خوشنداریممأمورباشیمودرعینحالخالفدستورکارکنیم.ازهنگامیکهمادر
خدمتومصاحبتاوییمازماعهدگرفتهاستکهآردیرابرایاوصافنکنیمونخالهاشرا
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ل
فص خوراک و لباس امام)علیهالّسالم(

امام صادق در مقام تعریف از امیرالمؤمنین حرف میزند. اّولین جمله ای 
 

ً
�ر�ما ا  �ی �ن

ّ
�لد م�ن  )علیهالّسالم(  ى طال�ب  �ن  ��ب علّى �ب کل 

أ
� ما  »و�هلل  بود:  این  فرمود،  که 

له«؛ امیرالمؤمنین تا آخر عمر، یک لقمه ی حرام در دهان  �ی ی لس�ب ی م�ن ّط ��تّ �ت

نگذاشت.
خانه ی  معمولی  غذای  «؛  و�ت �لع�ب و  ّل  �لحن و  �ی�ت  الرنّ �ب �هله  و�ت  �ت ل�ی کا�ن  »��ن 

امیرالمؤمنین اینها بود: زیتون، سرکه، خرمای متوّسط و یا پایین؛ که حاال 
ا 

ّ
اسه �ل مثاًل در عرف جامعه ی ما نان و ماست، یا نان و پنیر است. »و ما کا�ن ل�ب

لم  الحب ّمه �عا �ب
ُ

�ه م�ن ک یء ع�ن �ی ل سث صن � �ن س«؛ لباس معمولیش کرباس بود. »��ن �ی کر��ب

ّصه«1؛ اگر آستینش مقداری بلند بود، قیچی میخواست و آستین بلند را  �ت �ن

میبرید؛ یعنی حتّی به زیادی آستین برای خودش راضی نمیشد.)62(

ای دنیا غیر علی را بفریب!
این جمالت از زبان امیرالمؤمنین، در فضای آفرینش و فضای زندگی 
انسان، همچنان پُرطنین است: »یا دنیا... غّری غیری«2 ای جلوه های دنیا، ای 

جدانکنیم.سویدمیگوید:علی)علیهالّسالم(نمیشنیدکهفّضهچهمیگوید،بهسویاوبرگشتو
فرمود:چهمیگوییگفت:ازاوبپرس.امیرالمؤمنینبهمنفرمود:بهاوچهگفتی؟گفتم:منبهفّضه
گفتمچهخوببودآردشراصافمیکردید!علی)علیهالّسالم(گریستوفرمود:پدرومادرمفدای
آنکسیبادکههیچگاهسهروزپیاپیازنانگندمسیرنشدتاازدنیارفت،وهرگزآردیراکهاو

نانشرامیخوردصافنکردند!منظورعلیرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(بود.
شرحنهجالبالغهابنأبیالحدید،ج2،ص201. 

1.إرشادمفید،ج2،ص141؛کشفالغمة،ج2،ص85؛بحاراألنوار،ج41،ص110؛وسائلالشیعة،
ج1،ص91.

2.درمالقاتیکهضراربنضمره)یکیازیارانامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(بامعاویهداشتومعاویه
اصرارکردکهازحاالتامامعلی)علیهالّسالم(برایویتعریفنماید،ضرارچنینگفت:»فأشهد
لقدرأیتهفیبعضمواقفهوقدأرخیالّلیلسدولهوهوقائٌمفیمحرابهقابٌضعلیلحیتهیتململ
تململالّسلیمویبکیبکاءالحزینویقول:یادنیایادنیاإلیکعنّیأبیتعّرضتأمإلّیتشّوقت
الحانحینکهیهاتغّریغیریالحاجةلیفیکقدطّلقتکثالثًاالرجعةفیهافعیشکقصیٌر
وخطرکیسیٌروأملکحقیٌر.آهمنقّلةالّزادوطولالّطریقوبعدالّسفروعظیمالمورد«؛گواهی
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زیباییهای پرجاذبه، ای هوسهایی که قویترین انسانها را به دام خود میکشید، 
بروید کس  دیگری غیر علی را فریب بدهید؛ علی بزرگتر و باالتر و قویتر 

از این حرفهاست.)63(
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( در رأس آن کشور پهناور عظیم، با آن قدرت و 
آن همه منابع ثروت در آن روزگار و در آن برهه از زمان، اندکی خودش 
برو  غیری«  »غّری  میفرمود:  و  نمیکرد  آلوده  معمولی  انسان  دنیای  به  را 
مثِل  به  تو  برو سراغ ضعیفها؛ که دست  رنگین!  دنیای  ای  دیگران،  سراغ 

امیرالمؤمنینی نمیرسد، که نمیرسد!)64(

یاران نزدیک هم طاقت نداشتند
قدرت ـ  ازّمه ی  تمام  و  باشد  نفر حاکم  که یک  نیست  این چیز کمی 
بیت المال و شمشیر و نفوذ کلمه ـ در کف اقتدار او باشد، اّما زندگی شخصی 
او آنچنان باشد که به یاران نزدیکش بگوید: شما نمیتوانید اینقدر سخت 
لک«.1 غذای او طوری باشد که راوی از  درو�ن على �ن �ت کم لا �ت زندگی کنید: »�لا و ��نّ

میدهمکهاورادربعضیازمواقفعبادتشدیدم،بههنگامیکهشبپردهیتاریکیخودرافرو
افکندهبود.اودرمحرابایستاده،ومحاسنشرادردستگرفتهبود،همچونانسانمارگزیدهبه
خودمیپیچیدودرتبوتاببود.وهمچونانسانمحزونوغمگینمیگریستومیگفت:»ای
دنیا،ایدنیا،ازمندورشو!خودرابهمنعرضهمیکنی؟یامیخواهیمرابهشوقآوری؟هرگز
آنزمانکهتودرمننفوذکنیفرانرسد!هیهات!دورشو،دیگریرافریبده،مننیازیبهتو
ندارم.منتوراسهطالقهکردهامکهرجوعیدرآننیست.زندگیتوکوتاه،موقعیّتتوکم،و
آرزویتوپستاست!آهازکمیزادوتوشه،وطوالنیبودنراهودوریسفروعظمتمقصد«.

نهجالبالغه)صبحیصالح(،قصار77،ص480.
1.درنامهایکهامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(بهعثمانبنحنیفاستاندارخویشدربصرهفرستاد،دریکی
ازفرازهایآنچنینآمدهاست:»أالوإّنلکّلمأموٍمإمامًایقتدیبهویستضیءبنورعلمهأالو
إّنإمامکمقداکتفیمندنیاهبطمریهومنطعمهبقرصیهأالوإنّکمالتقدرونعلیذلکولکن
أعینونیبورٍعواجتهاٍدوعّفٍةوسداٍد«؛»آگاهباشهرمأمومیاماموپیشواییداردکهبایدبهاو
اقتداکندوازنوردانششبهرهگیرد،بدانامامشماازدنیایشبههمیندوجامهیکهنهوازغذاها
بهدوقرصناناکتفاکردهاست،آگاهباششماتواناییآنرانداریدکهچنینباشید!اّماباورع،
تالش،عّفت،پاکیوپیمودنراهصحیحمرایاریدهید«.نهجالبالغه)صبحیصالح(،نامهی45.
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ل
فص اصحاب امیرالمؤمنین به قنبرـ خادم آن حضرت ـ بگوید: چرا این نان جویِن 

سخِت خشک را به این پیرمرد میدهی؟ و قنبر در جواب بگوید: من این 
کار را نمیکنم، خود او میکند. اوست که این نان و یا آرد جو را در داخل 
کیسه ای میگذارد و درِ آن را میبندد و گاهی هم ُمهر میکند که کسی باز نکند 
ی م�ن  �ن د �ک�ت و آن را با شکر یا روغن یا قاتقی مخلوط نکند.1 »�لا و ��نّ �مامکم �ت

ه«.2 این زندگی اوست. این را بیان کنید.)65( ر��ی ه و م�ن طعمه �ب�ت ا� �بطمر�ی �ی ��ن

من از خود مرحوم عاّلمه ی طباطبایی)رضواناهللتعالیعلیه( شنیدم؛ نمیدانم 
این را در جایی هم نوشته اند، یا نه. ایشان میفرمود: امام که به ما میگوید به 
طرف من بیایید، مثل آن کسی است که در قّله ی کوهی ایستاده و به مردمی 
که در دامنه هستند، میگوید به این طرف بیایید. این معنایش آن نیست که 
هر یک از این راهروان و کوهنوردان میتوانند به آن قّله برسند. نه، میگوید 
راه این طرف است، باید این طرف بیایید، کسی پایین نرود، کسی طرف 
سقوط نرود. یعنی اگر میخواهید درست حرکت کنید، راه حرکت این طرفی 

است که من ایستاده ام.
امیرالمؤمنین میگوید زندگی به سمت زهد باید برود. امروز در جمهوری 
اسالمی، اگر ما احساس بکنیم که زندگی به سمت اشرافیگری میرود، بالشک 
این انحراف است؛ برو برگرد ندارد. ما باید به سمت زهد حرکت کنیم. )66(

تعجب برانگیز است
قطب راوندی که از بزرگان علمای ما در قرن ششم است، درباره ی زهد 
امیرالمؤمنین میگوید: وقتی کسی سخن علی)علیهالّسالم(در باب زهد را نگاه 
بکند و نداند که این سخن از علیّ بن  ابی طالب است ـ یعنی از کسی است 
که بر بخش عظیمی از دنیای آباد آن روز حکم میرانده و آن همه مسائل 
ل  عن ه کلاٌم م�ن لاسث ّک ��نّ اجتماعی و سیاسی پیرامون او ریخته بوده است ـ »لا �یسث

1.شرحنهجالبالغه،ابنابیالحدید،ج2،ص201.
2.نهجالبالغه)صبحیصالح(،نامهی45.
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«؛ شک نمیکند که این سخن، سخن کسی است که در زندگی  ا��ت ر �لع�ب �ی عن له �ب

«؛ و هیچ کاری جز  ها��ت ر �لرنّ �ی
 له �نى عن

هیچ کاری جز عبادت نداشته، »و لا ح�نٌّ
زهد انجام نمیداده است. این، زهد امیرالمؤمنین است. تمام ابعاد شخصیّت 
�ن  �ی ها �ب م� �ب ی حب �ت

ّ
هت �ل �ب �ی ه �لع�ب �ب

ا�ت ه م�ن م�ن
ن

او همینطور در اوج است. بعد میگوید: »و ه�
دا�«؛ این منقبت شگفت آور و عجیبی است که جمع بین اضداد کرده  �لا�ن

است.1 )67(

زهددرمانی
برجسته ترین نقطه ای که در نهج البالغه است، زهد است.2 امیرالمؤمنین 
آن روز که این زهد را فرمود، بعنوان عالج بیماری اساسی جامعه ی اسالمی 
فرمود و من مکّرر گفته ام امروز هم ما باید همان آیات زهد را بخوانیم. آن 
روز هم که امیرالمؤمنین میفرمود به شیرینیها و لّذتهای دنیا جذب نشوید، 
کسانی بودند که این شیرینیها و لّذتها، به دستشان نمیرسیدـ شاید اکثریّت 
مردم آنطور بودندـ امیرالمؤمنین به آن کسانی میگفت که فتوحات دنیای 
اسالم، سالهای گسترش امپراتوری و قدرت بین المللی اسالم، آنها را متمّکن، 
ثروتمند و برخوردار از امتیازات کرده بود؛ حضرت به آنها هشدار میداد. این 

خطاب در مورد کسانی که مسؤولیّتی دارند، شدیدتر و سنگینتر است.)68(

نهج البالغه کتاب زهد
تأکید و تکیه بر زهد است. نهج البالغه کتاب  بیشترین  در نهج البالغه 
جنگ است، کتاب صلح است، کتاب دنیا است، کتاب سیاست است، و 
کتاب همه ی شیوه ها و فنون زندگی انسان است، اّما هر جای این کتاب را 
باز کنید میبینید از زهد صحبت کرده، تا آنجا که میتوان گفت که موضوع 

1.الخرائجوالجرائح)قطبالدینراوندی،وفات573(،ج2،ص542.
2.براینمونهمیتوانیدبهنهجالبالغهخطبههای196،191،176،109،103،81،52،28،23،

230،ونامهی27،وحکمت439،391،28،مراجعهفرمایید.
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ل
فص این کتاب فقط زهد است. امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( در شرایطی قرار گرفته بود 

که مجبور بود با این فشار شدید انسانها را از دنیاطلبی و مجذوب شدن به 
زخارف دنیوی بازدارد. در یکی از خطبه ها امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( میفرماید: 
پیامبر خدا گرسنه و فقیر از دنیا رفت، در حالی از دنیا رفت که هیچ چیز 
نداشت! آیا دنیایی که مبغوض پیامبر بوده است، خداوند برای ما خوش 
میدارد؟ اگر در ما نباشد مگر همین نکته که دنیایی که مبغوض پیامبر بود 
محبوب ما شده است، همین کافی است که ما مبغوض خدا گردیم. اگر در 
ما نباشد مگر همین که چیزی را که خدا و پیامبر، کوچک و حقیر دانستند، 
پیامبر دور  و  از خدا  ما  که  است  کافی  میشماریم، همین  بزرگ  را  آن  ما 

باشیم.1
باید مواظب  امیرالمؤمنین چقدر هشداردهنده است، و ما چقدر  کالم 
خود باشیم تا جامعه ی اسالمی اسیر دنیاطلبی نشود، و محور همه ی ارزشها 

ماّدیات و تجّمالت دنیوی نگردد.)69(

زهد زمامداران
زهد حاکمان و زمامداران با زهد افراد معمولی تفاوت دارد، زهدی که 
از زمامداران خواسته شده است سخت تر از زهدی است که از افراد عادی 

خواسته میشود.
وقتی امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( در بصره به خانه ی بزرگ و وسیع عالءبن زیاد 
حارثی رفت، به او فرمود: برای چه این خانه ی بزرگ را درست کرده ای؟ 
در قیامت به این خانه احتیاج بیشتری خواهی داشت، البتّه حاال که درست 
کرده ای پس سعی کن از این خانه برای خدا استفاده نمایی، و از بندگان 

خدا در آن پذیرایی کنی.2

1.متنخطبهیامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(:پیوست»12«.
2.امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(در»بصره«بهعیادت»عالءابنزیادحارثی«کهازیارانشبودرفتو
چونچشمشبهخانهیوسیعاوافتادفرمود:»ماکنتتصنعبسعةهذهالّدارفیالّدنیاوأنتإلیها
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عالء از دست برادرش به امام)علیهالّسالم( گالیه کرد که خودش را به رنج 
و شکنجه انداخته است، عبایی بر دوش گرفته و در گوشه ای نشسته است، 
نه با کسی معاشرت میکند و نه غذایی میخورد و در حال ریاضت کشیدن 

است.
حضرت او را خواستند و برخوردی به مراتب تندتر از برخورد قبلی که 
با برادرش داشتند، با او نمودند، یعنی به برادری که خانه ی وسیعی فراهم 
کرده بود گفتند: مواظب باش این خانه در خدمت آخرت تو قرار گیرد، 
اّما به برادری که زندگی را رها کرده بود و به خیال خود مشغول ریاضت 

کشیدن شده بود فرمودند:
سه«1؛ ای دشمن حقیر خود، شیطان بر تو مسّلط شده و از این  �ن ا عدّی �ن »�ی

راه تو را فریب داده است! این چه وضعی است که درست کرده ای؟ برو 
مشغول زندگی معمولی خود باش.

او در پاسخ به حضرت اعتراض کرد که یا امیرالمؤمنین، تو این حرفها 
را به من میزنی، اّما زندگی خود تو به مراتب پایینتر از زندگی من میباشد!

حضرت فر مود:
«؛ جان من، من مثل تو نیستم، تو خود را با من  �ت �ن

أ
ى لس�ت کا

�نّ »و�ی�ک �إ

فیاآلخرةکنتأحوج؟وبلیإنشئتبلغتبهااآلخرةتقریفیهاالّضیفوتصلفیهاالّرحمو
تطلعمنهاالحقوقمطالعهافإذاًأنتقدبلغتبهااآلخرة«؛»اینخانهبااینوسعترادرایندنیا
برایچهمیخواهیبااینکهدرآخرتبهآننیازمندتری؟آریمگراینکهبخواهیبهاینوسیله
بهآخرتبرسییعنیمهمانکنی)ومهماناندرآنراگرامیداری(،صلهیرحمنماییوبدین
وسیلهحقوق)الزمخودرا(اظهارکردهبهموردخودقراردهیکهدراینصورتبااینخانهبه

آخرتنایلشدهای«.نهجالبالغه)صبحیصالح(،خطبهی209،ص325.
1.»یاعدّینفسهلقداستهامبکالخبیثأمارحمتأهلکوولدکأتریاهللأحّللکالطیّیاتو
هویکرهأنتأخذهاأنتأهونعلیاهللمنذلک«؛ایدشمنجانخود!شیطاندرتوراهیافته
وهدفتیراوقرارگرفتهای!آبابهخانوادهوفرزندانترحمنمیکنی؟توخیالمیکنیخداوند
)بهظاهر(طیّباترابرتوحاللکرده،اّما)درواقع(دوستنداردکهازآنهااستفادهکنی؟تودر
پیشگاهخداوندبیارزشترازآنیکهبدینگونهباتورفتارکند.نهجالبالغه)صبحیصالح(خطبهی

209،ص325.
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ل
فص قیاس نکن.

اس«؛ خدای متعال  هت �ل�نّ ع�ن سهم �ب�ن �ن �ن
أ

ّدرو� � �ت �ن �ی
أ

ّمهت �لعدل � �أ
أ

ر�ن على � عالى �ن �نّ �هلل �ت »�إ

بر پیشوایان عدل واجب کرده است که زندگی خود را با مردم ضعیف همراه 
و هماهنگ کنند.

قرار  پایینتری  در وضع  جامعه  در  که  آدمهایی  تا  ر� «؛  �ت �ن ر  �ی �ت ال�ن �ب �ن  �یّ �ب
�ت �ی لا  »ک�ی

دارند با مشاهده ی زمامدارشان بتوانند بر فقر و نداری تحّمل کنند.1 )70(

درس عملی زهد
به  بعنوان فرماندار  حضرت یک وقت کسی را که میخواست احتماالً 
شهری بفرستد، به او گفت: فردا بعد از نماز ظهر پیش من بیا. حاال هم تقریبًا 
معمول است که اگر میخواهند فرماندار یا استانداری را به جایی بفرستند، 
آن حاکم یا آن مسؤول، او را میخواهد و اگر سفارشاتی دارد، به او توصیه 
میکند. آن شخص نقل میکند که فردا بعد از نماز ظهر، به همان جایی رفتم 
که امیرالمؤمنین می نشستند؛ یعنی دّکه  ای که حضرت برای این کار در کوفه 
معیّن کرده بودند. دیدم که در مقابل امیرالمؤمنین، یک کاسه ی خالی و یک 
و  کرد  اشاره  به خدمتکارش  گذشت،  که  خرده  یک  آب هست.  کوزه ی 
فرمود که آن بسته ی من را بیاور. گفت دیدم بسته ی سربه مهری را آوردند. 
این کیسه مهر و موم شده بود، تا کسی نتواند آن را باز کند. این شخص 
میگوید با خودم فکر کردم که حضرت من را امین دانسته و میخواهد گوهر 
گرانبهایی را به من نشان بدهد، یا به من امانتی را بسپرد، یا چیزی درباره ی 
آن بگوید. میگوید حضرت مهر را شکست و در کیسه را باز کرد. دیدم 
در این کیسه، سویق ـ آرد الک نکرده و نخاله دارـ وجود دارد. بعد حضرت 
از این آردها را درآورد، داخل کاسه ریخت، یک  دست کرد، یک مشت 
نهار  بعنوان  اینها را به هم زد و  از کوزه روی آن ریخت،  خرده هم آب 

1.نهجالبالغه)صبحیصالح(خطبهی209،ص325.
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خورد؛ یک مقدارش را هم به من داد و گفت بخور. میگفت من حیرتزده 
شدم، گفتم: یا امیرالمؤمنین! شما این کار را میکنید؟! این عراق با این همه 
نعمت در اختیار شماست، این همه گندم و جو وجود دارد؛ این کارها برای 
فرمود:  میبندید؟! حضرت  را  کیسه  این  درِ  اینطوری  چرا  شما  چیست؟! 
ه«؛ سوگند به خدا، من که در این کیسه را مهر کردم،  لا�ب حن ه �ب م عل�ی �ت »و�هلل ما ��ن

بخورد.  کسی  الک نکرده  آرد  این  از  می آید  حیفم  که  نیست  بخل  بخاطر 
ی«؛ من به قدر حاجت شخصی خودم، از این آردهاـ که  �ن �ی ک�ن در ما �ی اع �ت �ت ی ��ب

»ولک�نّ

ه م�ن  �ی
� �ن و�ن �ی

� �ن �ت �ن ا�ن ��ن �ی ا�ن پست ترین آرد است؛ آرد الک نکرده ـ میخرم. »�ن
ر�«؛ میترسم که این کیسه را کسی باز کند و از غیر از آن آردی که خود من  �ی

عن

ا«؛ و  �ب ا ط�ی
ّ

ی �ل ط�ن ل �ب ا �کر� ��ن ���ن خریده ام، چیزی داخل این کیسه بریزد. »و ��ن
من خوش ندارم که در شکم خود غذایی وارد کنم که طیّب و پاکیزه نباشد. 
میخواهم غذای پاکیزه بخورم؛ غذایی که از پول خودم و مال خودم است و 

مال کسی در آن نیست.
امیرالمؤمنین با کار خود میخواهد به این فرماندار درس بدهد. ببینید، این 
فرماندار را به اینجا کشانده، برای اینکه همین منظره را به او نشان بدهد، 
برای اینکه همین حرف را به او بزند؛ وااّل میشد در مسجد هم به فرماندار 
توصیه کند و بگوید برو؛ اّما کشانده او را به اینجا آورده، برای اینکه به او 
بفهماند تو که داری میروی و بر شهری مسّلط خواهی شد و یک عّده مردم 
در اختیار تو قرار دارندـ مالیات آنها، پول آنها، جان آنها، مال آنها، عرض 
آنهاـ مواظب باش که این قدرت، قدرت مطلقه نیست و تو بعنوان حاکم، 
مطلق العنان و افسارگسیخته نیستی؛ حواست جمع باشد، بفهم که چه کار 
«؛ مبادا چیزی که حالل  هت

ّ
علم �ل اول ما لم �ت �ن اک و �ت ا�یّ

داری میکنی. بعد فرمودند: »�ن
فقط خوردن  تناول،  بگیری.  یا  بخوری  کنی؛  تناول  نمیدانی،  را  آن  بودن 

نیست؛ او را در اختیار نگیر، مگر یقین کنی که حالل است.1 )71(

1.کشفالغمة،ج1،ص175؛کشفالیقین،ص88.
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ل
فص طال و نقره ای باقی نگذاشت

رک  امام حسن )علیهالّسالم( در پایان این خطبه ی شریفه1 میفرماید: »و �هلل ما �ت
«؛2  از طال و نقره ی عالم، علی هیچ از خود باقی 

ٍ
هت �رهم عما�أ ا س�ب

ّ
ل اء و لا حمر�ء �إ صن �ی �ب

نگذاشت، مگر هفتصد درهم. هفتصد درهم مبلغ بسیار ناچیزی است که 
همین مبلغ ناچیز هم در زندگی علی اندوخته به حساب نمی آید، زیرا علی 
آن را برای روز مبادا نیاندوخته بود؛ خرج الزمی داشت و پول علی کفاف 
نمی داد، مجبور بود حقوق خودش را از بیت المال مقداری کنار بگذارد و 
بر خودش زحمت و رنج را تحمیل کند تا بتواند این خالء را در زندگی 

پر کند. 
وسوســه انگیز...  دنیا  مال  جمـع  و  است  دهنــده  فریب  دنیـا  مـال 
برکنده  وجود خود  از  بن  و  بیخ  از  را  این خصلت  امیرالمؤمنین )علیهالّسالم( 
میراثی  علی  زندگی  در  لذا   3» ل�و�ن �لم�ن هم  ک  اول�أ �ن سه  �ن �ن ّح  سث �یو�ت  م�ن  »و  است: 
باقی نیست. علیّ بن ابی طالب)علیهالّسالم( هیچ از این مال دنیا برای خود باقی 
نگذاشته است... ]راه علی)علیهالّسالم([ زهد در دنیا، بی اعتنایی و بی رغبتی به 
جلوه ها و زیورها و ماّدیگریها ]است.[ برادران و خواهران! این راه ما است 
و این موعظه ای است که امیرالمؤمنین با عمل خودش به ما داده است و ما 

را به آن فرا خوانده است.  )72(

وصف در امیرالمومنین)علیهالّسالم( شهادت روز در حسن)علیهالّسالم( امام که خطبهای .1
امیرالمؤمنین)علیهالسالم(ایرادفرمودند.

2.کافی،ج1،ص457؛أمالیصدوق،ص319؛خصائصاالئّمه)علیهمالّسالم(،ص80؛العمدة،ص
139؛کشفالغمة،ج1،ص547؛بحاراالنوار،ج42،ص201.

3.سورهیتغابن،آیهی16»کسانیکهازبخلوحرصخویشتنمصونبمانندرستگارانند!«
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سلم محض
خصوصیّت بزرگ دیگر علی )علیهالّسالم( این است که در مقابل پیغمبر سلم 
محض است. آن وقتی که رسول خدا به او میگوید در مّکه بمان، میماند؛1 
آن وقتی که در جنگ تبوک به او میگوید در مدینه بمان، میماند؛2 آن وقتی 
هم که به او میگوید با عمروبن عبدود بجنگ و جانت را در خطر بیانداز، 
«؛ 3 در مقابل خدا و در مقابل پیامبر  مر� �یعملو�ن

أ
ا ول و هم �ب ال�ت ه �ب و�ن �ت می اندازد. »لا �یس�ب

و در مقابل اسالم باید از علی این خصلت را آموخت: تسلیم محض بودن. 
هم  �ن �ی ر �ب �ب ی �ی�کموک �نى ما سث و�ن ��تّ م�ن �أ ک لا�ی لا و ر�بّ ... تسلیم در مقابل رهبر »�ن
ما«4؛ این شرط ایمان است. در  سل�ی

ت
مو� �

ّ
�ت و �یسل �ی صن  م�ن ما �ت

ً
ا سهم �ر�ب �ن دو� �نى ��ن حب م لا�ی �ث

مقابل پیغمبر باید همه ی اختالفها را آنچنان مطرح کرد که هنگامی که او 
»ال« و »نعم« گفت، بی دغدغه پذیرفت و نه فقط در عمل پذیرفت، بلکه با 

است: پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( بستر در امام)علیهالّسالم( خوابیدن و المبیت لیلة جریان به اشاره .1
پیوست»5«.

جنگ: آن در امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( نکردن شرکت دالیل و تبوک جنگ پیرامون توضیحی .2
پیوست»13«.

3.سورهیانبیاء،آیهی27.
در اینکه مگر بود، نخواهند مؤمن آنها که سوگند پروردگارت »به 65 آیهی نساء، سورهی .4
اختالفاتخود،تورابهداوریطلبندوسپسازداوریتو،دردلخوداحساسناراحتینکنند

وکاماًلتسلیمباشند.«



168
جاودانهیتاریخ

جان و دل پذیرفت. ]این[ تسلیم امیرالمؤمنین در مقابل پیغمبر ]است[ ... 
آن وقتی که به او می گوید آنچنان در میدان جنگ حرکت کن، بدون ذّره ای 
تردید عمل میکند. آن وقتی که پیغمبر در حدیبیّه صلح میکند تسلیم صلح 

پیغمبر است. آن وقتی که میجنگد در بدر، تسلیم جنگ پیغمبر است.1)73(

بازوی توانای رسول خدا )صلیاهللعلیهوآلهوسلم(
امام حسن)علیهالّسالم( در توصیف امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( اینچنین میفرماید: 
«؛ پیغمبر، پرچم به او میپسرد.2 این  هت ه �لّر��ی د کا�ن رسول �هلل)صّلیاهللعلیهوآله( �یعط�ی »و ل�ت

به نظر من و آنچنانی که من میفهمم یک تعبیر سمبلیک است. پیغمبر اکرم 
به خیلیها پرچم میداد و پیغمبر اکرم خیلی ها را به میدان جنگ میفرستاد 
و خیلیها بودند که میرفتند و تا فتح نمیکردند برنمیگشتند اّما این جا امام 
حسن آن طوری که من احساس می کنم چیز دیگری را میخواهد بیان کند. 
امام حسن میخواهـد بگوید امیرالمؤمنین بازوی توانای پیغمبر بود، تسلیم 
محض پیغمبر بود. این بازوی شما تا وقتی بازوی شما است که از شما 
فرمان میبرد، در مقابل مغز شما و فرمان مغزتان تسلیم است و علی به معنای 
واقعی کلمه بازوی پیغمبر بود. این جا را بکوب، این جا را بنواز، با فالنی 
دوست شو و به سوی فالنی به دشمنی تهدیدکنان برافراشته شو؛ تسلیم 

محض و مطلق. 3 )74(

1.امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(فرمود:»ولقدعلمالمستحفظونمنأصحابمحّمد)صّلیاهللعلیهوآله(أنّیلم
أرّدعلیاهللوالعلیرسولهساعًةقّطولقدواسیتهبنفسیفیالمواطنالّتیتنکصفیهااألبطال
وتتأّخرفیهااألقدامنجدًةأکرمنیاهللبها«؛»اصحابویارانمحّمد)صّلیاهللعلیهوآله(کهحافظان
پیامبر باخداو ونگهداراناسراراوهستند،بخوبیمیدانندکهمنحتّییکلحظهبهمخالفت
قدمهایشان نبردیکهشجاعان بادرکفگذاشتنجانخود،درصحنههای بلکه برنخاستهام،
که است اینشجاعتی و کردم، مواسات باحضرتش میکردند، فرار و کرده پشت و میلرزید

خداوندمرابهآناکرامفرمودهاست«.نهجالبالغه)صبحیصالح(،خطبهی197،ص311.
األئمة خصائص 237؛ ص بشارةالمصطفی، ص319؛ صدوق، أمالی ص457؛ ،1 ج کافی، .2
)علیهمالّسالم(،ص80؛العمدة،ص139؛کشفالغمة،ج1،ص547؛بحاراألنوار،ج42،ص201.
3.کالمامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(است:»ولقدکنّامعرسولاهلل)صّلیاهللعلیهوآله(نقتلآباءناوأبناءنا
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وإخوانناوأعمامنا،مایزیدناذلکإاّلإیمانًاوتسلیمًاومضیًّاعلیالّلقموصبراًعلیمضض
األلموجّداًفیجهادالعدّو.ولقدکانالّرجلمنّاواآلخرمنعدّونا،یتصاوالنتصاولالفحلین،
یتخالسانأنفسهما،أیّهمایسقیصاحبهکأسالمنون؟فمّرًةلنامنعدّوناومّرًةلعدّونامنّا.فلّما
رأیاهللصدقناأنزلبعدّوناالکبتوأنزلعلیناالنّصر،حتّیاستقّراإلسالمملقیًاجرانه،ومتبّوئًا
از پیشبردحق برای پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(آنچنانمخلصانهمیجنگیدیمو أوطانه«؛»دررکاب
هیچچیزباکنداشتیمکهحتّیحاضربودیمپدرانوفرزندانوبرادرانوعموهایخویشرادر

اینراهبهقتلرسانیم.
اینپیکاربرتسلیموایمانمامیافزودومارادرجادهیوسیعحقوصبروبردباریدربرابر 
ناراحتیهاوجهادوکوششپیگیربادشمنثابتقدمترمیساخت،گاهییکنفرازماودیگری
ازدشمنانما،هماننددوقهرمانبایکدیگرنبردمیکردند،هرکداممیخواستکاردیگریراتمام
کندوجاممرگرابهویبنوشاند،گاهیمابردشمنپیروزمیشدیم،وزمانیدشمنبرما.اّما
هنگامیکهخداوندراستیواخالصمارادیدخواریوذلّترابهدشمنانمانازلکردونصرت
وپیروزیرابهماعنایتفرمود،تاآنجاکهاسالمبرزمینهاگستردهشدوسرزمینپهناوریبرای

خویشبرگزید«.نهجالبالغه)صبحیصالح(،خطبهی56،ص91.





دهم رف ا�ف صل �ش �ف
ها �ف ر�ی �ت �ت ا�ب ��ف �ف �ت )علیهالّسالم( و ا�ف �ف �ی م�ف رالم�ؤ ام�ی
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امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( پیشگام در تمامی عرصه ها
شما زندگی امیرالمؤمنین را اگر نگاه کنید می بینید در این زندگی 63ساله 
یک لحظه ی راحت و آسایش، از آغاز تحّمل تکلیف الهی وجود ندارد. 1 

اّول که پیغمبر فریاد وحی را بلند کرد، این نوجوان پاسخ داد. 
از لحظه ی اّول دعوت، امیرالمؤمنین علی )علیهالّسالم(مثل یک سرباز شجاع، 
مثل یک انسان کامل، مثل یک کسی که رسالت و مسئولیّت را درک میکند، 
رسالت اسالم را از پیغمبر اکرم قبول کرد و پذیرفت و بنا کرد کار کردن، 
تالش کردن، فّعالیّت کردن؛ ایمانی همراه با عمل. سیزده سالی که پیغمبر 
در مّکه ی معّظمه با انواع ایذاءها و موذیگری ها و رذالتهای کّفار و دشمنان 
این سیزده  تمام  در  را  فداکار  نقش یک سرباز  امیرالمؤمنین  بود،  روبه رو 
سال ایفا کرد؛2 یک لحظه امیرالمؤمنین فراغت نداشت. آن وقتی که الزم بود 

اهلل بعث منذ رأیت »ما فرمود: که میکند نقل امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( از باقر)علیهالّسالم( امام .1
محّمدا)صّلیاهللعلیهوآله(رخاء،لقدأخافتنیقریشصغیراًوأنصبتنیکبیراً،حتیقبضاهللرسوله
فکانتالّطاّمةالکبری«؛»ازهنگامیکهخداوندمحّمد)صّلیاهللعلیهوآله(رابهپیامبریبرانگیخت
راحتیوآسایشندیدم.قریشازهمانهنگامکهکوچکبودممرابیممیدادند،وچونبزرگ
شدمبامندشمنیکردند،تاآنکهخداوندرسولخویشراقبضروحنمود،وآنرویدادیسخت

وبزرگبود.«شرحنهجالبالغةابنأبیالحدید،ج4،ص108؛بحاراألنوار،ج29،ص625.
2.فرازیازکالمامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(استکهفرمود:»وایماهلللقدکنتمنساقتهاحتّیتولّت
بحذافیرهاواستوسقتفیقیادها،ماضعفتوالجبنتوالخنتوالوهنت«؛بهخداسوگند



174
جاودانهیتاریخ

نومسلمان ها را جذب کنند و برایشان قرآن بخوانند؛ آن وقتی که الزم بود 
دشمنان قلدر و زورگو را بترسانند و در مقابل حرکات آنها با شجاعت و 
با جالدت  عکس العمل نشان بدهند؛ آن وقتی که الزم بود مورد مشورت 
پیغمبر قرار بگیرند و نظر خودشان را به او بگویند؛ آن وقتی که الزم بود 
در کنار دست پیغمبر بایستند و به او کمک کنند و او را تنها در میدانها 
ابی طالب، سه سال روزگار، آن  نگذارند؛1 آن وقتی که الزم بود در شعب 
جمع مهاجر گرسنه ی تهیدست را پذیرایی کنند و به آنها دلگرمی بدهند؛2 
که  را  عقب افتاده هایی  و  سیاهان  و  کودکان  و  زنها  بود  الزم  وقتی که  آن 
نگه  دایره  این  در  را  آنها  و  کنند  دل گرم  بودند،  فهمیده  را  اسالم  دعوت 
دارند و دیگران را تشویق کنند؛ و باالخره آن وقتی که الزم بود برای نجات 
جان پیغمبر در رختخواب پیغمبر بخوابد؛ در تمام این میدانها امیرالمؤمنین 
پیش قدم بود. پیش قدمی مهم است؛ خیلی ها کار را انجام میدهند اّما بعد 
را  ندا  میدهند،  انجام  را  کار  خیلی ها  ندارد؛  ارزشی  که  وقت خودش  از 

بکّلی باطل تا میداشتم، وا پیشروی به را آنها و بودم پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( یاران دنبال به من
عقبنشینیکرد،وهمهتحترهبریآنحضرتدرآمدند.دراینراههرگزناتواننشدموترس
مرااحاطهنکردوخیانتننمودم،وسستیدرمنراهنیافت.نهجالبالغه)صبحیصالح(،خطبهی

104،ص50.
خدا)صّلیاهللعلیهوآله( رسول مردم احد جنگ در که هنگامی میکند: نقل ارشاد در مفید شیخ .1
وجود تمام با که امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( به آنحضرت گذاشتند، فرار به پا و گذاشته تنها را
نکردی؟ ترک را جنگ میدان آنان همانند و نشدی همراه مردم با تو چرا فرمود: میجنگید
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(عرضهداشت:»أذهبوأدعکیارسولاهلل؟!واهللالبرحتحتیأقتل
أوینجزاهلللکماوعدکمنالنصر«؛ایرسولخدا!چگونهمیتوانمازمیدانخارجشوموشما
راتنهارهاکنم؟بهخداسوگنددستازمقاومتبرنمیدارمتااینکهکشتهشومویاتحّققوعدهی

نصرتالهیراکهبهتودادهشدهاستمشاهدهنمایم.
رسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(نیزدرپاسخفرمودند:»أبشریاعلیفإناهللمنجزوعدهولنینالوامنا 
مثلهاأبدا«؛ایعلی!برتوبشارتباد،کهخداوندوعدهخویشراقطعیساختهاست،ودشمن
پسازاینجنگدیگرفتحوغلبهایبرمانخواهدداشت.اإلرشاد،ج1،ص89؛کشفالغمة،

ج1،ص195؛بحاراألنوار،ج20،ص87.
2.توضیحیپیرامونشعبابیطالبونقشامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(درآندوران:پیوست»14«.
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اجابت میکنند اّما دیر؛ ارزش دارد اّما نه آن چنان ارزشی که انسانها را به 
شگفتی وادار کند. بعضی ها هم همیشه پیشاپیش صفوف حرکت میکنند؛ 
«1 که قرآن از آنها با آن عظمت  و�ن و�ن �لسا�ب�ت پیش قراوالن، پیشتازان،  »�لسا�ب�ت
یاد میکند؛ امیرالمؤمنین جزو اینها است، جزو پیش قدم ها است، جزو اّولین 

کسانی بود که لبّیک را میگفت.2 )75(

پرخطرترین کارها بر دوش امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(
پرخطرترینش  بود،  امیرالمؤمنین  دوش  بر  همیشه  کارها  سخت ترین 
را همیشه آن بزرگوار قبول میکرد.3 همه ی آن جاهایی که دیگران عقب 

1.سورهیواقعه،آیات10و11»وسبقتگیرندگانپیشروانند*آنانمقّربانهستند«.
بهرسول ایمان در بودنش پیشگام بر مکّرر بهطور أمیرالمؤمنین)علیهالّسالم(درسخنانخویش .2
خدا)صّلیاهللعلیهوآله(ولبیکبهدعوتویتأکیدنمودهاستازجمله:»فدعاصغیربنیعبدالمطّلب
وکبیرهمإلیشهادةأنالإلهإالاهللوأنهرسولاهلل،فامتنعوامنذلکوأنکروهعلیهوهجروهو
نابذوهواعتزلوهواجتنبوه،وسائرالناسمقصینلهومخالفینعلیهقداستعظمواماأوردهعلیهم
مّمالمتحتملهقلوبهموتدرکهعقولهم.فأجبترسولاهلل)صّلیاهللعلیهوآله(وحدیإلیمادعاإلیه
مسرعًامطیعًاموقنًالمیتخالجنیفیذلکشک،فمکثنابذلکثالثحججوماعلیوجهاألرض
خلقیصلیأویشهدلرسولاهلل)صّلیاهللعلیهوآله(بماآتاهاهللغیریوغیرابنةخویلد)رحمهااهلل(و
قدفعل«؛»رسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(جمیعخاندانعبدالمطّلبرابهتوحیدوپذیرشرسالت
خوددعوتنمود،وایندعوتراباکوچکوبزرگآناندرمیانگذاشت،اّماهمهیآنانازاین
دعوترویگرداندندوبهانکارآنپرداختند،وبهاینانکاربسندهنکردندورودررویپیامبر
)صّلیاهللعلیهوآله(ایستادندوبهمقابلهیجّدیباایشانپرداختند،رفتوآمدخودراقطعکردندو
ازاودوریجستند،وتماممعاشرتهایخودرابااوترکنمودند،خاندانعبدالمطّلبکهباپیامبر
اینگونهرفتارنمودند،گروههایدیگرمردمنیزدرمقاممخالفتباایشانبرآمدند،وچونتاب
تحّملدعوتاورانداشتندواندیشهیخودرابهکارنمیگرفتندتاحقیقتپیامایشانرادرککنند،

پذیرشایندعوترابرخودسنگیندیدندوازآنسرباززدند.
اّمادرچنینشرایطی،منبهتنهاییاّماباشتابوشوروشوقدعوتاورااجابتکردمواطاعت 
ایشانراپذیرفتم،وچنانبهحّقانیّتوییقینپیداکردمکههیچشکوتردیدیدردلمنراه
نیافت.سهسالباپیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(وخدیجهکهاونیزدعوتپیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(رابا
جانودلپذیرفتهبود،همراهبودموباهمنمازمیخواندیم،درحالیکهدررویزمینغیرازما
سهنفرکسدیگرینمازنمیخواند«.خصالصدوق،ج2،ص366؛اختصاصمفید،ص165.
3.کالمامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(درخطبهیقاصعهاستکهفرمود:»أناوضعتفیالّصغربکالکل
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میکشیدند این حضرت، جلو بود، آن جایی که اسم و رسم و نان و آب بود 
و عالقمند و داوطلب داشت امیرالمؤمنین جلو نمی رفت، آن جایی که خطر 
سهم  داشت که قهرمانها و پهلوانها هم وقتی برایشان مطرح می شد »کا�نّ على روأ
ر«1 سرها را پایین می انداختند که چشمشان به چشم پیغمبر نیفتد که نبادا  �لط�ی

پیغمبر بگوید: هان فالنی شما چه طور؟ می روی؟ تمام این جور جاها به 
عهده کی بود؟ امیرالمؤمنین  )علیهالّصالةوالّسالم(.2 )76(

انتخاب سخت ترینها
ه  هما عل�ی

ّ
د سث

أ
ا �ب دن  ا ��ن

ّ
�ل ی  ّط هما هلل ر�ن »و ما عر�ن له �مر��ن �ت فرمود:  امام صادق 

ه«؛ یعنی هر وقت دو کار و دو انتخاب در مقابل امیرالمؤمنین قرار  �ن �نى ��ی

میگرفت که هر دو مورد رضای خدا بود ـ نه اینکه یکی حرام، یکی حالل 
باشد؛ نه. هر دو حالل باشد؛ مثاًل هر دو عبادت باشد ـ علی آن یکی را 
که برای بدن او سخت تر بود، آن را انتخاب میکرد؛ اگر دو غذای حالل 
بود، آن پست تر را انتخاب میکرد؛ اگر دو لباس جایز بود، آن پست تر را 
ل�ت  رن انتخاب میکرد؛ اگر دو کار جایز بود، آن سخت تر را برمیگزید...3 »و ما �ن
ه«؛ هر وقت مسئله ی مهّمی   �ب

هت �ت مه �ث دّ �ت ا �عا� �ن
ّ

ّط �ل لهت �ت ارن �برسول �هلل)صّلیاهللعلیهوآله( �ن

برای پیامبر پیش می آمد، پیامبر او را صدا میکرد و جلو می انداخت؛ بخاطر 
از  ثانیاً  اینکه به او اعتماد داشت و میدانست که اّوالً خوب عمل میکند؛ 
کار سخت سرپیچی ندارد؛ ثالثاً آماده ی مجاهدت در راه خداست. مثاًل در 
»لیلة المبیت«ـ آن شبی که پیامبر مخفیانه از مّکه به مدینه آمدـ یک نفر باید 

شجاعان و بزرگان نوجوانی، دوران در »من مضر«؛ و ربیعة قرون نواجم کسرت و العرب
درهمشکستم«. را مضر و ربیعه قبیلهی درخت بلند وشاخههای افکندم، بهخاک را عرب

نهجالبالغه)صبحیصالح(،خطبهی192،ص299.
1.مغازی،ج2،ص48.

2.اشارهبهجنگخندقورویاروییامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(باعمروبنعبدوداست.
3.فرازیازنامهیامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(بهعثمانبنحنیفپیرامونانتخابسختترینها:پیوست

.»15«
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آنجا در آن رختخواب میخوابید. پیامبر علی را جلو انداخت. در جنگها، 
امیرالمؤمنین را جلو میفرستاد. در کارهای مهم ـ هر مسئله ی اساسی و مهّمی 
که پیش می آمدـ علی را جلو می انداخت: »ثقة به«؛ چون اطمینان داشت و 

میدانست که او برنمیگردد؛ نمی لرزد و خوب عمل خواهد کرد.1
ر�«؛  �ی

ه �لاّمهت عن
ن

... بعد فرمود: »و ما �طا�ت ��ٌد عمل رسول �هلل)صّلیاهللعلیهوآله( م�ن ه�
هیچ کس از این اّمت طاقت این را نداشت که مثل پیامبر عمل کند، مگر او. 
او بود که مثل پیامبر در همه جا میرفت. هیچ کس دیگر نمیتوانست به دنبال 

پیامبر و یا جای پای آ ن حضرت حرکت کند.2 )77(

یکپارچه زخم در اُحد
از انس بن  مالک نقل شده است که امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( را با شصت و 
چند جراحت، به پشت خّط مقّدم جبهه آوردند. ـ ظاهراً در جنگ احد بوده 
است. شصت و چند جراحت برداشتن در جنگ، شوخی نیست ـ پیغمبر، 

1.کالمیازامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(استکهمیفرمود:»وقدعلموایقینًاأنّهلمیکنفیهمأحدیقوم
مقامی،والیبارزاألبطال،ویفتحالحصونغیری،والنزلتبالنبیّ)صّلیاهللعلیهوآله(شدیدةقّط،وال
کریهأمروالضیق،والمستصعبمناألمرإاّلقال:أینأخیعلی،أینسیفی،أینرمحی،أین
المفّرجغّمیعنوجهی؟فیقّدمنی،فأتقّدمفأفدیهبنفسی،ویکشفاهللبیدیالکربعنوجهه،و
هللعّزوجّلولرسولهبذلکالمّنوالطولحیثخّصنیلذلک،ووفّقنیله«؛»اصحابویاران
رسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(بهطوریقینمیدانندکهدرمیانآنانکسیموقعیّتخاصمرانداشته
است،وهیچکدامنمیتوانندادعاکنندکههمانندمنباپهلوانانوقهرمانانبزرگمبارزهکردهو
و بزرگ مشکل هرگاه رسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله( برای گشودهاند. را دشمن دژهای و قلعهها
صحنهیدشواروفضایتنگوامرسختیپیشمیآمدبالفاصلهمیفرمود:برادرمعلیکجاست؟
میزداید من رخسار از را اندوه و غم غبار که او کجاست؟ میباشد من نیزهی و شمشیر که او
کجاست؟آریرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(مرادرچنینمواردیپیشمیفرستاد،مننیزباکمال
اشتیاقاستقبالمیکردموبرایفداکاریپیشقدممیشدموتمامتالشخویشرابرایجانفشانیدر
راهاوبهکارمیبردم،وخداوندنیزبالوگرفتاریرابهدستمنازوجودنازنینرسولشبرطرف
مینمود.والبتّههمهیاینامورلطفخاصخداوندورسولمکّرمشدرحقمنبودکهچنین

توفیقیرانصیبمنمیفرمود«.بهجالصباغة،ج2،ص387.
2.ارشادمفید،ج2،ص141؛کشفالغّمة،ج2،ص85؛وسائلالشیعه،ج1،ص91.
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امّ سلیم و امّ عطیه را که دو زن جّراح یا پرستار بودند، مأمور کرد که به آن 
بزرگوار برسند و ایشان را تداوی کنند. آنها گفتند که این پیکر، با این وضع 
که ما میبینیم، خائفیم بر او. یعنی احتمال دارد که قابل مداوا نباشد. نبیّ اکرم
میکردند و  بزرگوار عیادت  آن  از  )صلیاهللعلیهوآلهوسلم( و مؤمنین، می آمدند و 
«؛ سر تا پایش کأنّه 

ت
ر�ه و���ه میرفتند. راوی ـ انس بن مالک ـ میگوید: »و هو �ت

یک جراحت بود. از سر تا پا، پر بود از جراحت! بعد پیغمبر با دستش روی 
جراحات را مسح میکرد و از طریق معجزه، جراحات امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( 
را بهبود میبخشید. پیغمبر مسح میکرد و جراحات، یکی یکی خوب میشد. 

یعنی به طریق عادی ممکن نبود.
ببینید چقدر حال آن حضرت، وخیم بوده است. این نکته ی مورد نظر 
من است: کسی که در جبهه، چنان فداکاری ای از خود نشان داده، چندین 
مرتبه با شمشیر خود، بال را به ظاهر از جان پیغمبر دور کرده است و لشکر 
یا  نفر  هزار  کار  یک تنه،  یعنی  برگردانده ـ  خود  مقاومت  با  را  فراری شده 

هزاران نفر را انجام داده است ـ آخر سر این همه جراحت برداشته است.
و  می آید  پیغمبر  میروند.  و  می آیند  عیادتش  به  دسته دسته  مسلمانان 
لغزشگاهی است  ما،  امثال  برای  اینجا،  میکند.  چنان محبّتی در حّق علی 
که غروری برایمان پیدا شود. اّما ببینید امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( در برابر لطف 
پیغمبر، محبّت مؤمنین و شفای جراحات ـ در نقطه ای که محل شدید لغزش 
و غرور برای خیلیها است ـ برخوردش چگونه است: »فقال علی)علیهالّسالم(: 
کردم. گفت:  ایستادگی  من  نگفت:  ر.«  �ب

�لدّ ر و لم �ولى  ��ن لم  ی  عل�ن ی �ب �ل�مدهلل �لدن

خدا را شکر میکنم، زیرا کاری کرد تا من نگریزم! خدا را شکر میکنم که 
کاری کرد تا پشت به دشمن نکنم!

این روحیه، روحیه ی برجسته ای است که باید از آن الهام بگیریم. اگر 
کار برجسته ای در خودمان سراغ داریم، خودمان را شکر نگوییم. مگر ما 
کر�هلل  سث که ایم و چه  کاره  هستیم!؟ باید خدا را شکر بگوییم. و آن وقت: »�ن
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این  از  متعال  قرآن، خدای  « در دو جای  �ن
آ

ر� �ن م�ن �ل�ت ع�ی لک �نى مو�ن عالى له �ن �ت

قوله  هو  و  کرد.  روایت شکرگزاری  این  طبق  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(  عمل 
1.» �ن اکر�ی

ی �لسثّ رن �ب ، و س�ن �ن اکر�ی
ی �هلل �لسثّ رن �ب تعالی: »س�ی

این، عمل امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( فی مابین خود و خدایش بود. )78(

1.مناقبابنشهرآشوب،ج2،ص119.





دهم صل ه�ف �ف
)علیهالّسالم( �ف �ی م�ف رالم�ؤ هاد ام�ی گری و �ب لا�ش �ت
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ف

یک عمر تالش و کوشش
شما یک روز بیکار در زندگی علیّ بن ابی طالب )علیهالّسالم(نمی بینید؛ دائمًا 
کار، دائماً تالش، دائماً عمل؛ آن هم به طور خالص برای خدا و در راه 
اسالم. تا وقتی در مّکه بودند، سرباز فداکار و پاک باخته ی پیغمبر؛ آن وقتی 
تنها  را  او  ایمان آورد؛ آن وقتی که همه  او  را رد کردند،  پیغمبر  که همه 
دیگران جرئت  که  آن وقتی  را چسبید؛  پیغمبر  دامان  او محکم  گذاشتند، 
اظهار همکاری و همراهی با پیامبر را نداشتند، او صریحًا و با صدای بلند 
نام پیامبر و آوازه ی اسالم را به همه جا پراکنده کرد؛ و آن وقتی که دیگران 
به فکر جان خود بودند، او به فکر جان پیغمبر بود و او بود که در بستر 
پیغمبر خوابید؛ و او بود که سه سال در شعب  ابی طالب این بارهای نان و 
خرمایی را که از این گوشه و آن گوشه به دست می آمد، بر دوش گرفت و 
از این پیچ و خمهای کوه شعب باال برد و فریاد و فغان کودکان گرسنه را 
فرو نشاند؛1 و او بود که بعد از هجرت پیغمبر چند روز با همه ی خطر و 
رن عدا�تىـ قرضهای پیغمبر را ادا  �ب �ن ی و �ت �ن ی ��ی �ن �ت �ت �ت زحمت در مّکه ماند ـ و ��ن
کرد، امانتهای پیغمبر را به صاحبانش رد کرد؛ ]بعد[ استوار و آزاد آخرین 

بقایای خانواده ی پیغمبر را با خود به مدینه آورد و وارد مدینه شد. 2

1.انساباالشراف،ج1،ص234؛البدایةوالنهایة،ج3،ص86.
2.یکیازویژگیهایرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(قبلازنبّوتکهزبانزدعاموخاصبودامانتداری



184
جاودانهیتاریخ

از اّولین جنگ پیغمبر ـ قبل از جنگ بدرـ تا آخرین لحظاتی که پیغمبر 
با دشمنان میجنگید، امیرالمؤمنین یک لحظه شمشیر را بر زمین نگذاشت.1 
دیگر  حاال  جنگیدم  اسالم  غربت  دوران  در  سال  سیزده  من  نگفت  علی 
بردوش  من  حاال  تا  را  زحمات  همه ی  نگفت  علی  بجنگند؛  تازه واردها 
گرفتم، حاال دیگر دیگران بکنند؛ علی نگفت نتیجه ی مجاهدتها و زحمتها و 
شکنجه هایی که من بردم چه شده است، چرا در حکومت اسالمی به مقامی 
نرسیدم ـ آن حکومت، حکومت مقام نبود و حکومت اسالم حکومت مقام 

برای نامگرفتهبودواهلمّکهوباالخصکسانیکه امین بعنوان تاآنجاکه آنبزرگواربود
زیارتخانهیخدامیآمدندواموالیداشتندکهنگرانحفظآنهابودنددرنزدآنحضرتبه
آنحضرت دین که کسانی وحتّی داشت ادامه نیز نبّوت از بعد رویه این میگذاشتند، امانت
اموال داشتند بهآنحضرت که اعتمادی دلیل به بودند، نگرویده آئیناسالم به و نپذیرفته را
گرانقیمتخویشرانزدویبهامانتمیسپردند،وبههمیندلیلبودکهیکیازسفارشاترسول
خدا)صّلیاهللعلیهوآله(بهامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(هنگامترکمّکهوهجرتبهمدینهبازگرداندن
امانتها صاحبان از مّکه در شام و صبح شبانهروز سه علی)علیهالّسالم( بود. مردم امانتهای
میخواستکهبیایندوامانتهایخویشراتحویلبگیرند.وظیفهیدیگرامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(
انتقالخانوادهیرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(وبنیهاشمومسلمانانیکهقصدهجرتداشتند
رابهمدینهبودتاازیکسوآنهاراازخطرمشرکینمصونبداردوهمدراّولینفرصتآنهارا
بهپیامبرملحقنماید.امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(هردووظیفهرابهنحواحسنبهانجامرساندو
بعدازسهروزبههمراهخانوادهیخودورسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(ودیگرمسلمانانمهاجر
عازممدینهشدودرمحلهیقبانزدیکیمدینهبهپیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(کهدرانتظارآنهابود
پیوستوهمراهآنبزرگوارواردشهرمدینهشد.البدایةوالنّهایة،ج218،3وأمالیشیخطوسی،

ص468.
1.یکیازبدیهیّاتتاریخاسالمجهادمنحصربهفردامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(درطولدهسالحکومت
رسولاکرم)صّلیاهللعلیهوآله(درمدینهمیباشد،درتمامیجنگها)بهاستثناءجنگتبوک(حضور
نداشت ازمأموریّتهاکهرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(حضور فّعالومؤثّرداشت،درهرکدام
پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( حضور در و بود ابیطالب)علیهالّسالم( علیّبن عهدهی بر فرماندهی
علیّبن پرآوازهی نام داشت، قرار امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( مبارک دوش بر لشکر پرچم
ابیطالب)علیهالّسالم(لرزهبراندامدشمنانمیانداختودرعینحالقّوتقلبیبرایمسلمانان
بود،موانعسختودشواربهدستتوانایویبرطرفمیشدوافتخاراتبزرگباهّمتواالی
اوبهثبتمیرسید،شمشیرعلویمایهیعّزتوسربلندیمسلمانانبودوشجاعتوپایداریاو

مقّدممبارزهتثبیتمینمود. بقیهیمسلمانانرانیزدرخِطّ
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ف نیست ـ همیشه کار کرد. 
از دنیا رفت هر لحظه ای هر چه را که وظیفه ی  پیغمبر  آنکه  از  بعد   
]شهادت  باید  که  روزی  آن  داد.  انجام  اخالص  کمال  با  میدانست  خود 
دادن[ فاطمه ی زهرا دختر پیامبر را در معرض دید مهاجر و انصار بگذارد 
گذاشت،1 آن روزی که باید به مسجد نرود نرفت،2 آن روزی که باید به 
مسجد برود رفت، آن روزی که خلفای راشدین مشورت او و نظر او را 
میخواستند، با اخالص، با صدق، با صفا، نظر خود را در اختیار آنها گذاشت؛ 

در جنگ، در صلح، در سیاست، در علم، در دین، همه را راهنمایی کرد. 3
آن روزی که باید به انسان سازی و فردسازی بپردازد پرداخت؛ 4 این که 

1.کالمامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(استکهفرمود:»فلّماقبضرسولاهلل)صّلیاهللعلیهوآله(مالالنّاس
إلیأبیبکٍرفبایعوهوأنامشغوٌلبرسولاهلل)صّلیاهللعلیهوآله(بغسلهودفنهثّمشغلتبالقرآن
فآلیتیمینًابالقرآنأنالأرتدیإاّلللّصالةحتّیأجمعهفیکتاٍبثّمحملتفاطمةوأخذتبید
الحسنوالحسین)علیهالّسالم(فلمندعأحداًمنأهلبدٍروأهلالّسابقةمنالمهاجرینواألنصار
أربعةرهط«؛ إاّل النّاس فلمیستجبمنجمیع إلینصرتی ناشدتهماهللوحّقیودعوتهم إاّل
ابوبکرتمایل بهسوی »هنگامیکهرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(داردنیاراوداعگفت،مردم
پیداکردندوباویبیعتنمودند،درحالیکهمنمشغولتجهیزبدنمبارکپیامبروغسلو
دفنآنبزرگواربودم!وظیفهدّوممنجمعآوریقرآنبودکهقسمیادکردهبودمتاقبلازهر
کاریآنرابهپایانبرسانم.بعدازاینکاردستحسنوحسینراگرفتموبههمراهفاطمهی
زهرا)علیهاالّسالم(بهدرخانهییکایکاهلبدرومهاجرینوانصاروکسانیکهسابقهایدر
اسالمداشتندرفتموآنهارابهخداسوگنددادمکهراضیبهپایمالشدنحقمننگردندوآنان

رابهیاریخویشفراخواندم،اّماجزچهارتنکسیآمادهییاریمننشد!«
کتابسلیمبنقیس،ص664؛بحاراألنوار،ج29،ص467. 

2.مقصودازنرفتنبهمسجدهنگامیاستکهامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(رابرایبیعتباخلیفهی
اّولبهمسجددعوتمیکردندوایشانقبولنمیکردند.شواهدالتنزیل،ج1،ص37؛بحاراألنوار،

ج30،ص293.
3.درکتابنقشنگارص62بهبعدپیرامونمشورتدادنامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(بهخلفامطالب

خوبینقلشدهاست.
4.بیشتروقتامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(دردوران25سالخالفتخلفابهامرانسانسازیسپری
شدومحصولایندورهشخصیّتهاییچونمالکاشتر،حجربنعدی،عمروبنحمق،اصبغبن
وصعصعةبن تّمار، میثم ابیبکر، محّمدبن زیاد، کمیلبن مظاهر، رشیدهجری،حبیببن نباته،

صوحانمیباشندکههرکدامنقشماندگاریدرتاریخاسالمایفاکردند.
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خانه نشین  هم  روز  یک  علی  است،  دروغ  شد  خانه نشین  علی  میگویند 
نشد، یک روز هم از فعالیت اجتماعی دست نکشید؛ علی یک روز هم با 
جامعه اش، با انقالبش، با اّمتش ـ که اّمت او بود چون اّمت پیغمبر بود ـ 
قهر نکرد. از کار کناره گرفتن، زود رنج بودن، دل نازک بودن، از حوادث و 
رویدادهای کوچک فوراً رنجیدن و زبان به داد و بیداد گشودن، از شأن علی 
ه �لاّولو�ن �بعمٍل و  �ت پائین تر بود و علی دامانش به آن آلوده نشد، کار کرد. »لم �یس�ب
«؛ تا روز قیامت هم هیچ کس در عمل، در تالش، در فعالیت  رو�ن لا�یدرکه �لا�ن

به پای علی نرسیده است و نمیرسد. 1
 ای شیعه ی علی! و ای دوستداران علی ـ چه شیعه و چه سنّی ـ ای 
برادران مسلمان در سراسر آفاق اسالمی! این امام اّمت اسالم، این فرزند 
بزرگ اسالم، این شاگرد بزرگ پیغمبر و این معّلم بزرگ قرآن علی است 
که همه ی ما را به عمل و تالش و مبارزه و مجاهده دعوت میکند؛ نه فقط 

با زبانش، بلکه هم با زبانش و هم با عملش. 2 )79(

جهاد مخلصانه
این بزرگواری که سرتاپای زندگی اش جهاد مخلصانه است. شما نگاه 
کنید زندگی امیر المؤمنین)علیهالّسالم( را، از نوجوانی که مسلمان شد تا 63 
سالگی که به شهادت رسید؛ یک لحظه زندگی امیرالمؤمنین )علیهالّسالم( فارغ 

شهادت سحرگاه در که میباشد مجتبی)علیهالّسالم( حسن امام خطبهی از فرازی عبارت این .1
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(ایرادشدهاست.

2.ازمواعظامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(است:»العملالعمل،ثّمالنّهایةالنّهایة،واالستقامةاالستقامة،ثّم
الّصبرالّصبر،والورعالورع،إّنلکمنهایًةفانتهواإلینهایتکم،وإّنلکمعلمًافاهتدوابعلمکم،وإّن
لإلسالمغایًةفانتهواإلیغایته«؛»شماراسفارشمیکنمبهعملعمل،پسازآنتوّجهبهپایان
کارپایانکار،واستقامتاستقامت،سپسصبرصبر،وپسازآنورعورع!برایشماپایانو
عاقبتیتعیینشدهخودرابهآنجابرسانید،وپرچموراهنماییمعیّنگردیدهبهوسیلهیآنهدایت

شوید.وبرایاسالمهدفونتیجهایدرنظرگرفتهشده،بهآنبرسید«.
نهجالبالغه)صبحیصالح(،خطبهی176،ص252. 
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ف از تالش، آن هم تالش مخلصانه نیست. و به نظر من، ما دیگر شخصیّتی در 
تاریخ اسالم با این همه تالش نداریم. تا وقتی در مّکه بودند یک جور؛ وقتی به 
مدینه آمدند، آن جنگها و آن غزوات و آن لشکرکشی ها و یک لحظه آسایش 
امیرالمؤمنین )علیهالّسالم( که  سالی  ده  این  طول  در  شاید  یک جور.  نداشتند، 
در خدمت پیغمبر در مّکه بودند، در ده ها جنگ شرکت کرد. هرگز اتّفاق 
نیفتاد که امیرالمؤمنین )علیهالّسالم(چند ماه با زن و بّچه ی خودش، با خانواده ی 
خودش، در شهر خودش، با آسایش زندگی کند؛ زندگی سخت، زندگی 

سربازی. 
بعد از رحلت رسول اکرم)صّلیاهللعلیهوآلهوسّلم(، با رنجها و زحماتی که داشت، 
امیرالمؤمنین  زندگی  ساله ی   25 دوران  این  یک جور.  بزرگ  تحّمل  آن  با 
دورانهای  از  یکی  ـ  خالفت  به  رسیدن  تا  پیغمبر  رحلت  از  ـ  )علیهالّسالم( 
پرماجرای امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( است. و به نظر من این دوران، درست هم 
برای مردم تشریح نشده و واقعاً جا دارد کسانی بنشینند، منشها و روشهای 

امیرالمؤمنین )علیهالّسالم( را یاد بگیرند که درس است. 
برخوردش در اّول کار، برخوردش به صورت بیعت در مرحله ی بعد، 
انتقادی و معترضانه در  تا آخر1، برخورد  برخورد مثبت در همه ی موارد 
طول این دوران 25 ساله2 ، حفظ شخصیّت اسالم ناب واقعی در طول این 
این  تمام  در  بودن  اسالمی  فکری  و عمیق  اصیل  مّدت، محور حرکتهای 

مّدت؛3 زندگی امیرالمؤمنین در این 25 سال یک غوغایی است.)80(

حکومت توأم با جنگ
در دوران حکومت کمتر از پنج ساله ی امیرالمؤمنین )علیهالّسالم(هم، جنگ 

1.دراینزمینهبهجلدسّوم»حیاةامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(عنلسانه«؛محّمدمحّمدیان،ازانتشارات
جامعهیمدّرسینقم،مراجعهشود.

2.یکیازاعتراضهایامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(بهعثمان:پیوست»16«.
3.تبییناحکاماسالموتفسیرقرآنوتشریحسنّترسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(وپاسخگوییبه

پرسشهاازفّعالیّتهایعمدهیامام)علیهالّسالم(درایندورانمیباشد.
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تقریباً فراگیر بود؛ یعنی بعد از مّدت کوتاهی ـ چند ماهی ـ از اّول شروع 
خالفت آن حضرت جنگ جمل شروع شد، تا لحظه ی شهادت آن حضرت 
که حضرت عازم بودند بروند مجّدداً به جنگ دّوم با معاویه، همه ی زندگی 
آن حضرت جنگ بوده. و شما ببینید این چه زندگی بابرکتی و چه حکومت 
پرباری بود که در پنج سال ـ چهار سال و نه ماه ـ حکومت توأم با جنگ، 
این همه یادگارهای فراموش نشدنی و ماندنی از این حکومت در تاریخ بشر 
باقی مانده. و این حکومت، مظهر عدل حکومتهای الهی برای تاریخ شده که 
این واقعاً مسئله ی بسیار بااهّمیّتی است1. ما که حاال داریم حکومت میکنیم 
میفهمیم که حکومت کردن چقدر سخت است و در دوران جنگ، حکومت 
در  بکند  حکومت  انسان  آن وقت  دارد؛  مضاعفی  دشواری های  چه  کردن 
آن چنان دورانی، با آن چنان مردمی، با آن چنان حوادثی، و این همه در زندگی 
آن حضرت یادگارهای نیکو و فراموش نشدنی باقی بماند که هرکدامی از 
آنها واقعاً درس برای همه ی حکومتها است و ]همچنین [ آن سخنان و آن 

فرمانها و آن اظهارات و آن نامه ها که حقیقتاً چیزهای عجیبی است. )81(

با قدرت اراده و جهاد علی)علیهالّسالم(، حق زنده شد
جهادش برای برپا داشتن و به پا شدن خیمه ی حق و عدالت بود. یعنی 
آن روزی که نبیّ اکرم)صلیّاهللعلیهوآلهوسّلم(، بار رسالت را بر دوش گرفت، از 
دوران  در  هنوز  که  فداکارـ  و  مؤمن  مجاهد  و  مبارز  یک  ساعات،  اّولین 
نوجوانی بود ـ در کنار خود پیدا کرد ، و او علی بود. تا آخرین ساعات عمر 
بابرکت پیامبر)صلیاهللعلیهوآلهوسلم(، مجاهدت در راه برپا داشتن نظام اسالمی 
و بعد حفظ کردن آن، لحظه  ای امیرالمؤمنین را فارغ نگذاشت. چقدر مبارزه 

ماندهاست باقی امام)علیهالّسالم( از که نامههایی تمام و اغلبسخنان که توضیحاست به 1.الزم
بهدالیلمختلفی ازآنها بههمیندورانپنجسالهمیباشد،ودرعینحالیکهبسیاری مربوط
ازبینرفتهوبهدستمانرسیدهاست،اّماهمینمقدارهمکهدردستماهستحیرتانگیزو

بهتآوراست.
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ف کرد، چقدر خطرها را به جان خرید و چقدر در راه مبارزه برای اقامه ی حق 
و عدل محو بود.

آن وقتی که هیچ کس در میدان نمیماند، او میماند. آن وقتی که هیچ کس 
به میدان قدم نمیگذاشت، او میگذاشت. آن وقتی که سختیها مثل کوههای 
گران، بر دوش مبارزان و مجاهدان فی سبیل اهلل سنگینی میکرد، قامت استوار 
او بود که به دیگران دلگرمی میبخشید. برای او، معنای زندگی همین بود که 
از امکانات خداداده، از قّوت جسمی و روحی و ارادی و کالًاّ از آنچه که در 
اختیار اوست، در راه اعالی کلمه ی حق استفاده کند و حق را زنده نماید. 

با قدرت اراده و بازو و جهاد علی)علیهالّسالم(، حق زنده شد.
و  انسانیّت  و  مفاهیم حق و عدل  امروز  که  میکنید  اگر شما مالحظه 
مفاهیمی که برای انسانهای هوشمند در دنیا باارزش است و این مفاهیم، 
مانده و روزبه روز قویتر و راسختر شده است، بخاطر همان مجاهدتها و 
فداکاریها است. اگر امثال علیّ بن  ابی طالب ـ که در طول تاریخ بشر بسیار 
نادرند ـ نمیبودند، امروز ارزشهای انسانی وجود نداشت؛ عنوانهای جذاب 
برای بشریت، جّذابیّت نداشت؛ بشر زندگی و تمّدن و فرهنگ و آمال و 
آرمان و اهداف واال نداشت؛ و بشریّت به یک حیوانیّت وحشی و درنده 
و  امیرالمؤمنین  مرهون  واال،  آرمانهای  بخاطر حفظ  بشریّت  میشد.  تبدیل 

انسانهای واالیی در حد اوست. آن جهادها، این اثر را داشت. )82(





دهم صل ه�ب �ف
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عدالت زیباترین بخش شخصّیت امام)علیهالّسالم(
عدالت و دادگری یکی از بخشهای زیبای شخصیّت امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( 
کلِّ  که  است  عمیق  به قدری  حضرت  زندگی  در  عدالت  ماجرای  است. 

حکومت وی را تحت تأثیر خود قرار داده است.1 )83(
میخواست  اگر  نکند،  رعایت  را  عدالت  می خواست  امیرالمؤمنین  اگر 
مالحظه کاری بکند، اگر میخواست شأن و مقام و شخصیّت خودش را بر 
مصالح دنیای اسالم ترجیح بدهد، موفّق ترین خلفا میشد و قدرتمندترین و 

هیچ معارضی هم پیدا نمیکرد. 2 )84(

1.امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(میفرمود:»الّذلیلعندیعزیٌزحتّیآخذالحّقلهوالقوّیعندیضعیٌف
حتّیآخذالحّقمنه«؛»ستمدیدگانیکهدرنظرهاذلیلوپستندازنظرمنعزیزومحترمند،تا
حّقشانرابگیرم،ونیرومندانستمگردرنظرمنحقیروپستند،تاحّقدیگرانراازآنهابستانم«.

نهجالبالغهخطبهی37،ص81.
ومیفرمود:»وایماهللألنصفّنالمظلوممنظالمهوألقودّنالّظالمبخزامتهحتّیأوردهمنهلالحّق 
وإنکانکارهًا«؛»بهخداسوگندمیانظالمومظلوم،انصافوعدالتراحاکمکنم،وستمکاره

راحلقهدربینیوکشانکشانبهآبشخورحقکشانم،هرچندکهمایلبهاینکارنباشند!«
نهجالبالغه،کالم136،ص194. 

2.والبتّهبدیهیاستکهدرچنینصورتیچهرهیدرخشانعلی)علیهالّسالم(درتاریخ،الهامبخش
تاریخ کتابهای از گوشهای در دیگران همانند نیز او و نمیشد بزرگ مصلحان و آزادیخواهان

محبوسمیماند.
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ظلم ستیزی دلیل پذیرش خالفت
چه  با  و  دلیل  چه  به  که  شده  ذکر  امیرالمؤمنین )علیهالّسالم( کلمات  در 
جمله ی  همین  یکی  که  کردند؛  قبول  را[  ]خالفت  آن حضرت  انگیزه ای 
سمهت لو لا 

�ل�نّ  
أ

ر� �ب هت و  ل�ت �ل��بّ ى �ن
ن

د
ّ
�ل »�ما و  است:  معروف آخر خطبه ی »شقشقیّه« 

الٍم  هت طن
اّرو� على  کطنّ �ت ا �ی

ّ
دن �هلل على �لعلماء �ل اصر و ما ��ن و� �ل�نّ  �ب��ب

هت ام �ل��بّ �ی
ر و �ت ور �لحاصن �صن

ّولها«؛1 یعنی حاال که 
أ

س �
أ

کا رها �ب �ن
آ

�ت � �ی ها و لس�ت ار�ب لها على  عن �ت ��ب �ی  لال�ت
ٍ

لوم �ب مطن و لا سعن

شما میخواهید و اصرار میکنید و کسان زیادی کمک من میکنند و من هم 
میدانم که خدا پیمان گرفته از دانایان و از آگاهان که تحّمل سیری ظالم و 
گرسنگی مظلوم را نکنند، لذا قبول میکنم؛ یعنی انگیزه این است. در زمان 
ستمگرانی  میدید  میکرد؛  مشاهده  را  واقعیّتی  چنین  امیرالمؤمنین  خودش 
از راه ستمگری سیرند و عّده ای مظلوم واقع شده اند و به خاطر ستمگری 
دسته ی اّول گرسنه اند؛ و این قابل تحّمل نیست. چون یک چنین مسئولیّتی 

متوّجه او است قبول میکند.)85(

برخورد با نجاشی شاعر
معنای عدل اجتماعی آن است که قانون، مقّررات و رفتارها نسبت به 
همه ی افراد جامعه یکسان باشد و کسی امتیاز ویژه ای بدون دلیل نداشته 

باشد. این معنای عدل اجتماعی است. امیرالمؤمنین این کار را کرد.
اساس دشمن تراشی علی)علیهالّسالم( این بود. آن کسی هم که آن همه شعر 
برای امیرالمؤمنین و علیه دشمنان او گفته بود و آن همه محبّت کرده بود ـ 
نجاشی شاعر ـ وقتی که حدِّ خدا را در روز ماه رمضان شکست، امیرالمؤمنین 

1.آگاهباشیدبهخداسوگند،خداییکهدانهراشکافت،وانسانراآفرید،اگرنهاینبودکهجمعیّت
بسیاریگرداگردمراگرفته،وبهیاریمقیامکردهاند،وازاینجهتحّجتتمامشدهاست،واگر
نبودعهدومسؤولیّتیکهخداوندازعلماءودانشمندانگرفتهکهدربرابرشکمبارگیستمگران
وگرسنگیستمدیدگانسکوتنکنند،منمهارشترخالفترارهامیساختموازآنصرفنظر

مینمودموآخرآنراباجامآغازشسیرابمیکردم.نهجالبالغه،خطبهی3،ص50.
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فص حدِّ خدا را بر او جاری کرد. گفت: حدود الهی را نقض کرده ای. روز ماه 

رمضان، علناً ُشرب خمر کرده بودـ هم شرب خمر بود، هم شکستن حرمت 
ماه رمضان بودـ افرادی آمدند که: آقا! ایشان اینقدر برای شما شعر گفته، 
اینقدر به شما محبّت کرده است؛ اینقدر دشمنهای شما دنبالش آمدند، سراغ 
دشمنهای شما نرفت؛ او را یک طور نگه دارید. فرمود )به این مضامین(: 
بله، بماند ـ مثالً ـ قدمش روی چشم، اّما باید حدِّ خدا را جاری کنم. حدِّ خدا 
را جاری کرد. او هم بلند شد و پیش معاویه رفت.1 اینکه گفته شده است: 
 عدله«2؛ عدالت امیرالمؤمنین موجب شد کسانی که 

ت
ه

ّ
� ه لسث ا��ت ل �نى م�ر��ب ع�ب �ت »�ت

صاحب نفوذ بودند، نتوانند او را تحّمل کنند. )86(

برخورد با عبدهلل بن عّباس
نزدیکترین انسانها به امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالسالم(، جناب عبداهلل بن عبّاس، 
آن حضرت  واقعی  محِبّ  و  مخلص  و  همراز  و  رفیق  شاگرد،  پسرعمو، 
بود. وقتی خطایی از آن بزرگوار سر زدـ مقداری از اموال بیت المال را که 
فکر کرده بود سهم او میشود، برداشته و به مّکه رفته بود.3ـ امیرالمؤمنین 
تن  بر  مو  آن،  خواندن  با  که  نوشت  وی  به  نامه ای  چنان  والسالم( )علیهالّصالة

انسان راست می ایستد. تعبیر امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم( در نامه، خطاب به 
ک ��ن  ا�نّ عبداهلل بن عبّاس این است که »تو خیانت کردی!« آنگاه میفرماید: »�ن
ک«؛ بعد دستم به تو  ی �هلل م�ن �ن ّم �مک�ن عل«؛ اگر این کاری که گفتم نکنی، »�ث �ن لم �ت

ک«؛ پیش خدا درباره ی تو خودم را معذور خواهم  �ی
ر�نّ �لى �هلل �ن عدن

أ
برسد، »لا

کرد. یعنی من سعی میکنم بخاطر تو، پیش خدا خجل و سرافکنده نشوم. 

1.بهپیوست»8«مراجعهشود.
2.جبرانخلیلجبرانمتفّکرمسیحیدربارهیعدالتامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(میگوید:»قتلعلّی
فیمحرابعبادتهلشّدةعدله«علی)علیهالّسالم(درمحرابعبادتشبهعّلتشّدتعدالتشکشته

شد!تفسیرنهجالبالغه،عاّلمهجعفری،ج13،ص179.
3.بهفصلبیستودّوم:»مراقبتامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(ازبیتالمال«مراجعهشود.
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ار«؛ تو را با همان شمشیری  ل �ل�نّ ا ��ن
ّ

 �ل
ً

ه ��دا ر�ب�ت �ب ی ما صن دن
ّ
ی �ل �ن ک �بس�ی

�نّ ر�ب  صن
أ
»و لا

خواهم زد که به هر کس این شمشیر را زدم، وارد جهنّم شد! این جمله باز 
دی  �ت لهما ع�ن عل�ت ما کا�ن ی �ن

ن
د

ّ
ل �ل  م�ث

ً
علا �ن �ن باالتر است: »و و�هلل لو ��نّ �ل�س�ن و �ل�س�ی

«؛ به خدا سوگند، اگر این کاری را که تو کردی، حسن و حسین من  هو���ت

ار���«؛ هیچ  ی �ب
 م�نّ

ً
ر� �ن بکنند، پیش من هیچگونه عذری نخواهند داشت. »ولا طن

اطل ع�ن  �ل�ب �یح 
هما و ��ن دن �ل��تّ م�ن �ن

آ
� ی  »��تّ گرفت.  نخواهم  آنها  نفع  به  تصمیمی 

هما«؛ حق را از آنها هم خواهم گرفت.1 امیرالمؤمنین)علیهالصالةوالسالم( با  لم�ت مطن

آنکه میداند حسن و حسین معصومند؛ اّما میگوید اگر چنین اتّفاقی هم ـ 
که نخواهد افتادـ بیفتد، من ترّحم نخواهم کرد. این شجاعت است. البتّه 
این شیوه ی برخورد، عناوین گوناگونی دارد. از یک دیدگاه عدل است و از 

دیدگاه دیگر مالحظه ی قانون و احترام به آن است. )87(

برخورد قاطع با برادر
داستانی که به عنوان سمبل و رمز عدالت علی )علیهالّسالم( میتوان نقل کرد و 
همیشه هم مطرح بوده، داستان عقیل برادر امیرالمؤمنین است که خود عقیل 
امیرالمؤمنین پیش معاویّه رفت و معاویّه گفت: ای عقیل  بعد از شهادت 
داستان آهن گداخته را برای من نمیگویی؟ داستان به این ترتیب است که 
عقیل برادر امیرالمؤمنین وضع زندگیش بد بود، فقر زندگی او را فراگرفته 
بود، درآمدش کفاف مخارجش را نمیداد، چشمش ضعیف یا نابینا بود و 
فرزندان متعّددی هم داشت. یک روز آمد پیش امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم(، 
در حالی که فقر از سر و روی او میبارید. خود امیرالمؤمنین )علیهالّصالةوالّسالم( 
این ماجرا را نقل میکند به جوری که انسان را تکان میدهد. من این جمالت 
د  را از زبان خود امیرالمؤمنین )علیهالّصالةوالّسالم(برایتان بخوانم، میفرماید: »و �هلل ل�ت
«؛ عقیل را دیدم در حالی که در 

ً
ّرکم �اعا ی م�ن �ب ما��ن ی �س�ت د �مل�ت ��ت  و �ت

ً
لا �ی �ی�ت ع�ت

أ
ر�

1.نهجالبالغه)صبحیصالح(،نامهی41،ص214.
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فص نهایت فقر و نیاز بود، به طوری که به یک صاع از گندم شما احتیاج داشت 

و از من مطالبه میکرد. عقیل آمده بود پیش امیرالمؤمنین یک پول گزاف 
نمیخواست؛ یک سرمایه ی بزرگ نمیخواست؛ سه کیلو گندم میخواست. »و 
رهم«؛ معلوم میشود بّچه های خودش را  �ت ر �لالو��ن م�ن �ن �ب

عور عن ع�ث �لسث ه سث ا�ن �ی �ی�ت ��ب
أ

ر�

هم آورده بود پیش امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین میگوید من بّچه های او را 
دیدم با موهای ژولیده و آشفته و صورتهای تغییر رنگ داده بر اثر فقر و 
لم«؛ مثل اینکه صورت این بّچه ها را با رنگ  العطن وهم �ب ما سّو��ت و�ب گرسنگی. »کا�ن
از گرسنگی صورتهایشان سیاه  این طفلکها  بودند.  سیاه رنگ آمیزی کرده 
«؛ چند بار به من مراجعه کرد، 

ً
ول مرّ���  و کّرر علّى �ل�ت

ً
دا

ّ
ک شده بود. »و عاو��نى موأ

چند بار برادرم عقیل از من کمک خواست. فاصغیت الیه سمعی؛ وقتی که 
آمد پیش من و مکّرر در مکّرر نیاز خودش را تکرار کرد و به من گفت، 
 � �ب

ی و ��تّ �ن عه ��ی �ی ى ��ب
�نّ

أ
�نّ � طن من گوشم را به او دادم، به حرف او گوش کردم. »�ن

ی«؛ چون ساکت شدم و به حرف او گوش دادم، خیال کرد  �ت �ت  طر�ی
ً

ا ار�ت ا�� م�ن �ی
�ت

�ت  حم�ی
أ

ا حرفش را پذیرفتم و گمان کرد که من دینم را به او خواهم فروخت. »�ن
«؛ امیرالمؤمنین جواب او را عماًل  میدهد؛ آهنی را در آتش گذاشتم 

ت
�ه له �د�ی

نزدیک  عقیل  بدن  به  را  گداخته  آهن  سمه«؛  ها م�ن �ب �ت �ی م ���ن شد. »�ث گداخته  تا 
لمها«؛ 

أ
ٍ م�ن � �ن ى ��ن حب �ن �ی �ب ّ �ن حب صن کردم به طوری که حرارت آهن را حس کرد. »�ن

ناگهان بر اثر گرمایی که از این آهن به جسم او رسید ناله کشید، ناله سرداد؛ 
احساس کرد که گویا میخواهم این آهن گداخته را به بدن او بچسبانم. »و 
سمها«؛ نزدیک بود که از گداختگی این آهن، آتش بگیرد.  ر�ت م�ن م�ی ��ت کا� ��ن �ی

بعد از آنکه این وضعیّت را پیدا کرد ـ قربان این دل قوی و نیرومند، این 
و�کل«؛ می گوید گفتم به برادرم عقیل، ای  ک �ل�ثّ کل�ت ل�ت له: �ث �ت عزم پوالدین ـ »�ن
ر�نى  �ب ه و �ت ها للع�ب سا�ن

ن
 �حماها ��

ت
�ه �نّ م�ن �د�ی �أ �ت

أ
عقیل! مادران عزادار به عزایت بنشینند. »�

ه«؛ تو از یک آهنی که من نه به ِجّد، آن را گداختم و  �ب صن ارها لعن �بّ رها �ب ار س�ب �لى �ن

به بدن تو نزدیک کردم و نمیخواهم بدن تو را با آن بیازارم ناله می کنی. اما 
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علی از آتشی که خدای جبّار از روی خشم و غضب بر ظالمان برافروخته 
ناله  ی« تو از یک آزار کوچک  �نّ م�ن ل�ن ى و لا ��أ �نّ م�ن �لا�ن �أ �ت

أ
ناله نکند. »� است 

کردی اما من از لهیب آتش دوزخ ناله نکنم. 1  این همان درسی است که در 
تاریخ میماند. این همان امیدی است که دلهای مستضعفان تا ابد از هر دینی، 
از هر مذهبی، از هر مکتبی اگر علی را بشناسد و این ماجرا را بداند، در دل 
او خواهد ماند. برای همین است که کسانی که به خدای علی ایمان ندارند، 

به درس عدالت علی ایمان دارند. )88(

1.نهجالبالغة،خطبهی224،ص346.
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شجاعت در تمامی عرصه های زندگی
شجاعت، صفت بسیار عظیم و سازنده ای است. اثر شجاعت در میدان 
میشود،  خطر  میدان  وارد  نمیهراسد؛  خطر  از  انسان  که  است  این  جنگ 
نیروی خود را به کار می اندازد و نتیجه اش هم این است که بر دشمن پیروز 

میگردد.
جنگ،  میدان  از  غیر  اّما  دارند.  شناختی  چنین  شجاعت  از  دنیا  مردم 
میدانهای دیگری هم برای بروز شجاعت وجود دارد که اثر شجاعت در آنها 
از میدان جنگ مهمتر است. میدان زندگی، میدان تالقی حق و باطل، میدان 
معرفت، میدان تبیین حقایق و میدان موضعگیریهایی که در طول زندگی برای 
انسان پیش می آید از آن جمله است. شجاعت در چنین میدانهایی است که 
اثر خود را نشان میدهد1 یک آدم شجاع، وقتی حق را دید و شناخت، آن را 
دنبال میکند، از چیزی نمیهراسد، رودربایستی مانع او نمیشود، خودخواهی 

1.امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(درکالمیزیبامیفرماید:»الّصبرشجاعٌة«؛صبرشجاعتاست.نهجالبالغه
الجهل منغلب النّاس »اشجع است: آنحضرت کالم و قصار4،ص469 )صبحیصالح(،
و غالب نادانی و برجهل بردباری، و حلم کمک با که است کسی مردم بالحلم«شجاعترین

پیروزآید.
آنهااست.غررالحکم،ص285وص النّاساسخاهم«؛شجاعترینمردمسخاوتمندترین »اشجع

.375
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مانع او نمیشود، عظمت جبهه ی دشمن یا مخالف، مانع او نمیشود. اّما یک 
آدم غیرشجاع چنین نیست. بحث این است که گاهی بنای حقیقت، با شجاع 
باشند ـ  در جامعه  مرتبه ای  و  منزلت  دارای  اگر  انسانها ـ بخصوص  نبودن 
فرو میریزد. به عبارت دیگر، گاهی حّقی بخاطر شجاع نبودن یک انسان 
در اظهارنظرش، ناحق میشود و باطلی به کسوت حق درمی آید.1 اینجا اگر 
شجاعت اخالقی، شجاعت اجتماعی و شجاعت در عرصه ی زندگی ـ که 
باالتر از شجاعت در میدان جنگ است ـ وجود داشته باشد، چنین مسائلی 

پیش نمی آید. )89(

شجاعت در میادین جنگ
امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم( که بزرگتریِن شجاعان بود، در میدان جنگ 
در  شما  نیست.  کمی  ارزش  این،  نکرد.2  پشت  دشمنی  هیچ  به  هرگز 
داستان جنگهای صدر اسالم ـ  در جنگ خندق که همه به خود لرزیدند 
اُحد، در بدر و در ُحنین ـ شجاعت  و علی جلو رفت؛ در فتح خیبر، در 
امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم( را میبینید. آن حضرت در بعضی از این جنگها، 

1.مردمکوفهوبزرگانشانهزاراننامهبرایحضرتحسین)علیهالّسالم(نوشتهوآمادگیخویشرا
برایمبارزهبایزیدویاریآنحضرتاعالمکردهبودند،وهنگامیکهمسلمبنعقیلنمایندهی
امامحسین)علیهالّسالم(واردشهرکوفهشد،چندینهزارتنباویبیعتکردندوچنانشورو
هیجانیازخودبروزدادندکهمسلمطینامهایبهامام)علیهالّسالم(وضعیّتشهرکوفهرامثبت
ترسیمنمودوخواستارحرکتحضرتبهسویکوفهشد!اّماباورودعبیداهللبنزیادبهکوفهو
رعبووحشتیکهتوّسطویپدیدآمدوتهدیدهاییکهمتوّجهرؤسایقبایلشد،صحنه جوِّ
تغییرکردواطرافمسلمبنعقیلخالیگشتودریکلحظهیتاریخیترسووحشتخواص

وبزرگانکوفهموجبفاجعهیبزرگکربالشد.
2.فرازیازنامهیامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(بهعثمانبنحنیفاست:»واهلللوتظاهرتالعربعلی
قتالیلماولّیتعنهاولوأمکنتالفرصمنرقابهالسارعتإلیها«؛»بهخداسوگنداگرعرببرای
نبردبامنپشتبهپشتیکدیگربدهندمنبهایننبردپشتنمیکنم،واگرفرصتدستدهد
کهبتوانمآنرامهارکنمبهسرعتبهسویآنانخواهمشتافت«.نهجالبالغه)صبحیصالح(،

نامهی45،ص416.
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ف بیست و چهار ساله بوده، در بعضی جنگها بیست و پنج ساله بوده و در 
بعضی جنگها سی سال بیشتر نداشته است. یک جوان بیست و هفت، هشت 
ساله، با شجاعت خود در میدان جنگ، اسالم را پیروز کرد و آن عظمتها را 

آفرید.1 )90(

شجاعت در پذیرش اسالم
از شجاعت  به مراتب  زندگی  میدان  در  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(  شجاعت 
ایشان در میدان جنگ باالتر بود. از چه وقت؟ از نوجوانی. ماجرای سبقت 
در اسالم آوردن آن حضرت را نگاه کنید! علی هنگامی قبول دعوت کرد 
که همه به دعوت پشت کرده بودند و کسی جرأت اسالم آوردن نداشت... 
پیغمبر اکرم )صلواتاهللوسالمهعلیه(، در حال ابالغ پیامی در یک جامعه بود که 
همه ی عوامل آن جامعه، ضّد آن پیام محسوب میشدند. جهالت و نخوت 
مردم، اشرافیّت اشراف مسّلط بر مردم و منافع ماّدی و طبقاتی شان، در مقابل 
داشت؟  شانسی  جامعه ای چه  چنان  در  پیامی  چنان  بود.  ایستاده  پیام  آن 
پیغمبر اکرم چنان پیامی را مطرح فرمود و اّول هم به سراغ نزدیکان خود 

رفت...
میکنند،  اهانت  همسایه  و  در  کنید:  تصّور  ذهنتان  در  درست  را  این 
میکند، خطیب  میکنند، شاعر مسخره  اهانت و سختگیری  بزرگان جامعه 
مسخره میکند، پولدار مسخره میکند، آدم پست و رذل اهانت میکند، ولی 
انسانی نوجوان در میان امواج سهمگین مخالف ، محکم و استوار مثل کوه 
پافشاری  آن  بر  و  شناخته ام«  را  راه  این  و  »من خدا  میگوید:  و  می ایستد 
امیرالمؤمنین)علیهالّصالة زندگی  مراحل  تمام  در  است.  این  شجاعت  میکند. 
والّسالم(، این شجاعت نمایان بود. در مّکه این شجاعت بود. در مدینه این 

شجاعت بود.)91(

1.پیرامونشجاعتامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(درمیادینجنگونبرد،مطالبخوبیدرکتابنقش
نگارنقلشدهاست.
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شجاعت در بیعت رضوان
نبّی اکرم)صّلیاهللعلیهوآلهوسّلم( چندین بار به مناسبتهایی از مردم بیعت گرفت. 
یکی از این بیعتها که شاید از همه سخت تر بود، »بیعت الّشجرة« یا بیعت 
رضوان در ماجرای حدیبیّه است.1 وقتی کار سخت شد، پیغمبر اکرم آن 
هزار و چند صد نفری را که دور و برش بودند، جمع کرد و فرمود: »از شما 
بر مرگ بیعت میگیرم. نباید فرار کنید. باید آنقدر بجنگید تا پیروز و یا کشته 
بار ، در هیچ جای دیگر  شوید!« گمان میکنم آن حضرت جز همین یک 
چنین بیعتی از مسلمانان نگرفته است. باری؛ در میان آن جمعیّت، همه رقم 
آدمی حضور داشت. آدمهای سست ایمان وـ آنطور که نقل میکنند ـ آدمهای 
منافق در همین بیعت بودند. اّولین کسی که بلند شد و گفت: »یا رسول اهلل! 
بیعت میکنم« همین جوان نورس بود. جوانی بیست و چند ساله دستش را 
دراز کرد و گفت: »با تو بر مرگ بیعت میکنم.« بعد، دیگر مسلمانان تشجیع 
شدند و یکی پس از دیگری با پیغمبر بیعت کردند. آنهایی هم که دلشان 
��ت  ک �ت ا�یعو�ن �ب  �ی

�ن ��ن �ی م�ن ی �هلل ع�ن �لموأ د ر�ن نمیخواست، ناگزیر از بیعت شدند. »ل�ت
هم«.2 )92( لو�ب علم ما �نى �ت ر�ت �ن �ب

�لسثّ

منطق شجاعانه
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( آن علی درخشان تاریخ است؛ خورشیدی که قرنها 
درخشیده و روزبه  روز درخشانتر شده است. این بزرگوار، هر جا که گوهر 
انسانی وجودش الزم بود، حضور داشت؛ ولو هیچ کس نبود. میفرمود: »لا 

1.توضیحیپیرامونبیعترضوان:پیوست»17«.
2.سورهیفتح،آیهی18»خداوندازمؤمنانـهنگامیکهدرزیرآندرختباتوبیعتکردند
راضیوخشنودشد.خداآنچهرادردروندلهایشان)ازایمانوصداقت(نهفتهبودمیدانست،
ازاینروآرامشرابردلهایشاننازلکردوپیروزینزدیکیبعنوانپاداشنصیبآنهافرمود«.
برخاست بیعت برای که کسی اّول رضــوان بیعت در که است شده نقل انصاری جابر از
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(بودوپسازویابوسناناسدیوپسازاوسلمانفارسیبرخاستند

وبیعتکردند.مناقبابنشهرآشوب،ج2،ص21.
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ف اکثریّت مردم  یا  اقّلیّتید و همه  اگر در  هت �هله«1؛ 
ّ
ل و� �نى طر�ی�ت �لهدی ل�ت و�سث س�ت

ت
�

دنیا با شما بدند و راهتان را قبول ندارند، وحشت نکنید و از راه برنگردید. 
این  بپیمایید.  را  آن  با همه ی وجود  دادید،  را تشخیص  راه درست  وقتی 
منطق امیرالمؤمنین )علیهالّسالم( بود؛ منطقی شجاعانه که آن را در زندگی خود 

به کار بست.

شجاعت در دوران حکومت
در حکومت خود هم که کمتر از پنج سال طول کشید، باز همین منطق 
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( بود. هر چه نگاه میکنید، شجاعت است. از روز دّوم 
بیعت با امیرالمؤمنین، این بزرگوار درباره ی قطایعی که قبل از ایشان به این 
ماء ساءوملک�به�لاإ

�به�ل�نّ ّو�ب رن د�ت ه�ت د�ت و آن داده شده بود فرمود: »و�هلللوو�ب
ه«2؛ به خدا اگر ببینم امالکی را که قبل از من به ناحق کسانی به شما  لر���ت

داده اند و مهریّه ی زنانتان قرار داده اید، یا با پول فروش آن، کنیز خریده اید، 
مالحظه نمیکنم و همه ی آنها را برمیگردانم. آنگاه شروع به اقدام کرد و آن 
دشمنیها به وجود آمد. شجاعت از این باالتر! در مقابل لجوجترین افراد، 
شجاعانه ایستاد. در مقابل ثروت انباشته شده در شام که میتوانست دهها 
هزار سرباز جنگجو را در مقابل او به صف آرایی وادار کند، شجاعانه ایستاد. 

1.کالمامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(کهدرنهجالبالغهنقلشدهاستچنیناست:»أیّهاالنّاسالتستوحشوا
فیطریقالهدیلقّلةأهلهفإّنالنّاسقداجتمعواعلیمائدٍةشبعهاقصیٌروجوعهاطویٌل«؛»ای
مردمدرطریقهدایتازکمینفراتوحشتنکنیدزیرامردمدراطرافسفرهایاجتماعکردهاند
)صبحیصالح(،خطبهی نهجالبالغه است.« آنطوالنی وگرسنگی کوتاه آن مّدتسیری که

201،ص319.
لو »واهلل فرمود: بازگرداند بیتالمال به را عثمان عطایای امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( که هنگامی .2
وجدتهقدتزّوجبهالنّساءوملکبهاإلماءلرددته،فإّنفیالعدلسعًة،ومنضاقعلیهالعدل
»بهخداسوگندآنچهازعطایایعثمان،وآنچهبیهودهازبیتالمالمسلمین فالجورعلیهأضیق«؛
بهاینوآنبخشیده،اگربیابم،بهصاحبشبازمیگردانم،گرچهزنانیرابهآنکابینبستهویا
کنیزانیراباآنخریدهباشند،زیراعدالتگشایشمیآورد،وآنکسکهعدالتبراوگرانآید،

تحّملظلموستمبراوگرانترخواهدبود«.نهجالبالغه)صبحیصالح(،خطبهی15،ص57.
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این شجاعت  نکرد.  را  احدی  داد، مالحظه ی  را تشخیص  راه خدا  وقتی 
است. در مقابل خویشاوندان خود نیز مالحظه نکرد. گفتن این حرفها آسان 

است؛ اّما عمل کردن به آنها بسیار سخت و عظیم است.
اینجاست که شیعه ی معتقد به علیّ بن  ابی طالب)علیهالّسالم( باید از شجاعت 
هت �هله«؛ وحشت نکنید. 

ّ
ل و� �نى طر�ی�ت �لهدی ل�ت و�سث س�ت

ت
آن حضرت درس بگیرد. »لا �

از روگرداندن و اِعراض دشمن احساس تنهایی نکنید. از تمسخر دشمن 
عقیده تان  است ـ  گرانبهایی  گوهر  که  شماست ـ  دست  در  آنچه  درباره ی 

سست نشود.)93(

به پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( پناه میبردیم!
امیرالمؤمنین که مظهر شجاعت است، میگوید هر وقت ما در جنگها کم 
می آوردیم به پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( پناه میبردیم. هرگاه کسی احساس ضعف 

میکرد به پیامبر پناه میبرد!1
میدانیم که پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( بیش از آنچه که با شمشیر خود، امیرالمؤمنین 
و دیگر رزمندگان را در میدان جنگ پناه دهد، با نگاه، و با زبان، و با وجود 
خود آنها را مجّهز میکرد و به میدان نبرد برمیگرداند، آری انسانی که دلش 
زنده است، هرگز خسته نمیشود و ضعف بر او کارگر نیست و درد در او 

مؤثّر نیست.)94(

پرده ای از شجاعت علوی در میدان جنگ جمل
وسط  فرستادند  را  محّمدبن حنفیّه  حضرت،  وقتی که  جمل  جنگ  در 
میدان و پرچم را دست او دادند، مثل اینکه از جنگیدن محّمد خوششان 

منه«؛ العدّو إلی أقرب منّا أحٌد یکن فلم اهلل)صّلیاهللعلیهوآله( برسول اتّقینا البأس احمّر إذا »کنّا .1
»هرگاهآتشجنگسختشعلهورمیشد،مابهرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(پناهمیبردیمودرآن
ساعتهیچیکازمابهدشمنازاونزدیکترنبود«.نهجالبالغه)صبحیصالح(،قصار9،ص

.520
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ف نیامد درحالی که محّمدبن حنفیّه یکی از بزرگ ترین شجاعان آن زمان بود و 
جوان نیرومند بسیار شجاعی بود1 ، بعد حضرت که پیرمردی است، ـ در آن 
سال امیرالمؤمنین مرد نزدیک شصت ساله ای بوده، شاید مثاًل 59 سال یا 58 
سال سّن حضرت بودـ گرفتند پرچم را از دست او و گفتند که این جور 
بجنگ؛ بعد راوی نقل میکند و میگوید دیدم امیرالمؤمنین رفت به طرف 
لشکر دشمن، صف را آن چنان شکافت و آشفته کرد که ولوله ای شد؛ یک 
تعبیر این است که میگوید دیدم مثل ذّرات غبار که در آفتاب همین طور باال 
و پایین میروند، پیکرهای دشمن پرتاب میشوند از روی اسبها و میپیچند 
به هم؛ همان جور مثل یک گردبادی افتاده وسط نیروی دشمن و تارومار 
میکند اینها را؛ یک مّدتی غایب شد، پنهان شد، دیده نشد و همین طور در 
وسط لشکر دشمن، آن چند هزاری که از بصری ها جمع شده بودند دوروبر 
طلحه و زبیر، گشت و آنها را بکّلی آشفته کرد و صفوفشان را به هم ریخت، 
]سپس [ آمد بیرون؛ گفت یک وقت دیدیم که امیرالمؤمنین از صف دشمن 
خارج شد، دارد می آید و تشنه است و با صدای بلند میگوید »�لماء �لماء« یعنی 
آب بدهید، آب بدهید؛ یک مردی یک ظرف عسل داشت رفت خدمت 
آب  هستید،  که شما  حالی  این  در  که  به حضرت، گفت  داد  و  حضرت 

1.مسعودیمینویسد:امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(فرزندشمحّمدراخواستودرحالیکهپرچملشکر
رابهدستویمیدادفرمود:حملهراآغازکن.محّمددرمقابلخودانبوهیازتیراندازانرا
مشاهدهکردکهبارانتیرهاازسویآنانسرازیربود،اندکیتوقّفنمودتاتیرآنانتمامشودو
حملهراآغازنماید،علی)علیهالّسالم(ازپشتسرویآمدوباتندیپرسید:چراحملهنکردی؟!
محّمدعرضکرد:درمقابلبارانتیرهاونیزههاراهیبراینفوذپیدانکردمومنتظرتمامشدن
را افکنوحمله نیزهها میان به را فرمود:خود امام)علیهالّسالم( کنم. تاحمله تیرهایشانهستم
شروعکن،ومطمئنباشکهخطریتوراتهدیدنمیکند.محّمدحملهکرد،اّمادرمیاننیزهداران
متوقّفشد،امام)علیهالّسالم(ازپشتسرویرسیدودرحالیکهبادستهیشمشیرخویشبه
محّمدمیزدفرمود:اینضعفمیراثیاستکهازجانبمادرداری!آنگاهخودحضرتپرچمرا
بهدستگرفتوحملهیحیدریخویشراآغازنمودودرپیاومردمهجومآوردندوشرایطی
رابرایدشمنپدیدآوردندکهگوییدریکهوایطوفانیخاکسترهاگرفتارتندبادشدهباشند.

مروجالذهب،ج2،ص405؛شرحنهجالبالغهابنابیالحدید،ج1،ص243.
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مناسب نیست، عسل بخورید؛ یعنی مثاًل خسته و عرق کرده و با بدن گرم، 
آب خوب نیست؛ حضرت گفتند بده به من، عسل را از او گرفتند و به قدر 
چشیدنی از عسل چشیدند بعد دادند و گفتند عسلت هم مال طائف است 
این مرد گفت یا امیرالمؤمنین! تعّجب است که در این هنگامه ی جنگ، شما 
ی« برادرزاده!  �ن �حن ا ��ب عسل طائف را در یک لحظه تشخیص دادی؛ فرمود که »�ی
حادثه ای  هیچ  از  و  نباخته  را  دلش  حادثه ای  هیچ  در  تو  عموی  که  بدان 

نترسیده ]است.[ 1 )95(

پاسخ به تهدید فرمانده ی خوارج
یکی از آنها2 خطاب کرد به امیرالمؤمنین گفت: ما با تو این قدر میجنگیم 
تا نابودت کنیم، حضرت لبخند تلخی بر زبان جاری کرد، فرمود: مگر نمیداند 
با کی حرف می زند این آدم بی شرم؟! من را از شمشیر و نیزه می ترسانید؟ 
من را از جنگ می ترسانید؟ من را از برخورد مسلحانه می ترسانید؟ من کسی 

هستم که عمرم را با شمشیر و نیزه گذراندم! 3 )96(

1.تفصیلاینجریاندرکتابنقشنگارپیوست33نقلشدهاست.
2.خوارج.

3.فردیکهاینسخنرابهزبانآوردعبداهللبنوهبراسبیفرماندهیسپاهخوارجبود.عبداهللبن
وهبدروسطمیدانباصدایبلندفریادزد:ایفرزندابوطالب،تاچهزمانینبردراادامهخواهی
داد!بهخداسوگندکههرگزاینعرصهراترکنخواهیمکردتااینکهبرتودستیابیم،پسبهتر
استمردمراازجنگمعافنماییوهرچهزودتربهمیدانآییومبارزهبامنرابهجانبخری!
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(تبّسمیکردوفرمود:»قاتلهاهللمنرجل،ماأقلحیاءه!أماإنّهلیعلم 
أنیحلیفالّسیفوخدینالّرمح،ولکنّهأیسمنالحیاةأولعّلهیطمعطمعًاکاذبا«؛»خدااینمرد
رابکشدکهچقدرکمحیامیباشد!اونیکمیداندکهعمرمنباشمشیرونیزهسپریشدهاست،
شایداودیگرامیدیبهزندهماندننداردکهمرابهنبردخویشدعوتمیکندوشایدگرفتاریک

طمعدروغینشدهاست«.
میکرد، دعوت مبارزه به را حضرت و میخواند رجز و میتاخت صفها میان در عبداهلل 
امام)علیهالّسالم(واردمیدانشدوبدوناینکهفرصتیدهدتاعبداهللحرکتیازخودنشاندهد،
بایکضربهویرابهقتلرساندوملحقبهسپاهیانشکرد!الفتوحابناعثمکوفی،ج1،ص

.503
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ف جز علی)علیهالسالم( کسی نمیتوانست!
دشمنان دین، که امیرالمؤمنین قبل از زمان خالفت و در زمان خالفتش، 
داشتند،  سیاسی  قدرتهای  نداشتند؟!  قدرت  مگر  برنداشت،  آنها  از  دست 
قدرتهای نظامی داشتند. بعضی، قدرتهای مردمی داشتند، نفوذ داشتند، اّدعای 
معنویّت میکردند، مقّدس مآب بودند. بعضی مثل خوارج شبیه یک عّده از 
انقالبی نماهای افراطی ما بودند که هیچ کس دیگر را هم قبول نداشتند. فقط 
خودشان را قبول داشتند و طرفدار دین میدانستند؛  هیچ کس دیگر را هم 
قبول نداشتند. مثل کسانی که اّول انقالب،  امام را هم به انقالبیگری قبول 

نداشتند!
امیرالمؤمنین، با اینها روبه رو شد؛ تارومارشان  کرد و فرمود: »اگر من با 

اینها درنمی افتادم، هیچ کس جرأت نمیکرد با اینها در بیفتد.«1 )97(

1.امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(بعدازجنگنهروان،درخطبهیمفّصلیکهبرایمردمایرادکردند،به
اهّمیّتآنجنگوعمقفتنهاشارهکردهوفرمودند:

»أیّهاالنّاس،فإنّیفقأتعینالفتنةولمیکنلیجترئعلیهاأحٌدغیری،بعدأنماجغیهبهاو 
اشتّدکلبها«؛»ایمردمبعدازآنکهامواجفتنههادرهمهجاگسترده،وبهآخریندرجهیشّدت
رسیدهبودوکسیجرأتنداشتواردمعرکهگردد،اینمنبودمکهچشمفتنهراکورکردم.«

)نهجالبالغة،خطبهی93،ص137.
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اصولگرایی و نهراسیدن از مخالفتها
وی  اصولگرایی  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(  زندگی  درخشان  نقاط  از  یکی 
به خالفت، و  از رسیدن  قبل  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( چه در دوران  میباشد. 
از  را رعایت کرد و  به شّدت اصول اسالمی  چه در دوران کوتاه خالفت 

مخالفتها نهراسید.
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( میخواست همه ی امتیازات غلط را که توّسط اسالم 
نسخ شده بود، و بعضی درصدد احیاء آنها بودند لغو نماید، و در تقسیم 
قدرت، در تقسیم مال، در تقسیم مناصب اجتماعی، فقط مالکهای اسالمی 
را رعایت کند. لذا به برادرش عقیل هم که از او برای خرج سنگین زندگی 
اطفالش طلب مساعدت میکرد، اعتنا نمیکرد، و اگر نزدیکانش هم تخّطی 

میکردند مورد عتاب او قرار میگرفتند.1

فراوان من بدهی داشت: عرضه و رسید حضرت خدمت امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( برادر عقیل .1
است،مساعدتنماآنراپرداختنمایم،وکارمرابهسرعتراهبیندازتاهرچهزودتربرگردم!
فرمود: امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( درهم! گفت:صدهزار داری؟ بدهی مقدار فرمود:چه حضرت
»واهللماهیعندیوالأملکهاولکناصبرحتییخرجعطایفأواسیکهولوالأنّهالبّدللعیالمن
شیءألعطیتککّله«بهخداسوگنداینمقدارندارمکهبهتودهم،اّماچندروزیصبرکنتانوبت
تقسیمبیتالمالبرسدومنسهمخویشراازبیتالمالبگیرمومقداریازآنراتقدیمتوکنم،

واگرحقخانوادهنبودهمهیآنرابهتومیدادم!
عقیلگفت:بیتالمالدراختیارتوستوتومرابهسهمخویشحوالهمیدهی،مگرسهمتوچقدر 
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دو نوع دشمن در برابر اصولگرایی امام)علیهالّسالم(
موضع اصولی علیّ بن ابی طالب در مقابل تحریفها و انحرافها و توقّعها 
در دوران حکومتش، برای او دو نوع دشمن درست کرد. یک نوع دشمنانی 
که موضع علی را تحّمل نمیکردند و نوع دیگر دشمنانی که این موضع را 
درک نمیکردند... . همه ی معارضهایی که موضع علی را درک میکردند و 
میفهمیدند، اّما با او مقابله و معارضه میکردند، به خاطر این بود که تحّمل 

این موضع را نمیکردند. 
دچار  نمیکردند،  درک  را  موضع  این  که  بودند  هم  دیگری  ...عّده ی 
تعّصبها و پندارهای غلط ]بودند[ که البتّه باز هم سرنخ کار دست آن کسانی 
بود که حاضر به تحّمل این مواضع قاطع نبودند؛ به خاطر نفهمی، جهالت و 
عدم درک موضع و موقع علی با او مبارزه کردند و امیرالمؤمنین شجاعتش 
قرار  مقابلش  پیغمبر که در  از صحابه ی  آبرومندان  با  داد؛  این جا نشان  را 
گرفتند جنگید؛ با متعّصبان و مقّدسانی هم که در زمره ی خوارج او را قبول 
نکردند، باز جنگید؛ مالحظه نکرد. قاطعیّت اسالمی یعنی این. این درس 

بزرگ، امروز درس واجب اجتناب ناپذیر جامعه ی اسالمی است.)98(

استکهمرابهآندلخوشمینمایی!واگرهمهیآنرابهمنبدهیکداممشکلمنحلمیشود؟!
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(فرمود:»ماأناوأنتفیهإاّلبمنزلةرجلمنالمسلمین«؛حّقمنوتو 
دربیتالمالهمانندبقیهیمسلمانانمیباشد.دراینهنگامکهحضرتباعقیلسخنمیگفت،
أبا یا أبیت »إن فرمود: و کرد عقیل به رو بود،حضرت مشاهده قابل کوفه تّجار صندوقهای
یزیدماأقولفانزلإلیبعضهذهالّصنادیقفاکسرأقفالهوخذمافیه«؛حالکهبهسهممنقانع
نیستی،برخیزوقفلاینصندوقهارابازکنوهرآنچهدرآنهاستبرایخودبردار!عقیلپرسید:
دراینصندوقهاچیستومتعّلقبهچهکسانیمیباشد؟حضرتفرمود:اموالتاجراندراین
صندوقهاست.عقیلباتعّجبگفت:بهمنمیگوییبهاموالمسلمانانیکهبهخداتوّکلکردهو
اموالخودراگذاشتهورفتهانددستبردزنموقفلهایشانرابازنمایم؟حضرتفرمود:»أتأمرنی
أنأفتحبیتالمالالمسلمینفأعطیکأموالهموقدتوّکلواعلیاهللوأقفلواعلیها«؛آیاتونیزازمن
میخواهیدربیتالمالمسلمینرابازنمایمواموالمسلمانانرابهتوببخشم،درحالیکهآنانبه
خداتوّکلکردهوبربیتالمالقفلنهادهاند)وکلیدآنرابهمنسپردهاند(!مناقبابنشهرآشوب،

ج2،ص108.
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فص سختگیری در مقّررات الهی
مّکه  به  حّجة الوداع ـ  آخرـ  حّج  برای  هجری  هشتم  سال  در  پیامبر 
رفته بودند، امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم( در یمن مأموریّت داشت. پیامبر آن 
حضرت را به یمن فرستاده بود، برای اینکه در آنجا دین را به یمنی ها یاد 
دهد؛ زکات آنها را بگیرد و کمکشان کند. وقتی امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم( 
شنید که پیامبر به حج رفته است، به سرعت خود  را به مّکه رساند. از مردم 
یمن مبالغی زکات گرفته شده بود که در بین آنها مقداری ُحّله یمنی هم 
وجود داشت؛ یعنی لباسهای دوخت یمن آن روز که بسیار مطلوب و مقبول 
بود. امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم( فرصت نداشت که با این کاروان حرکت کند. 
او عجله داشت خودش را به پیامبر برساند؛ لذا یک نفر را در رأس کاروان 
گذاشت که آن اموال را بیاورد؛ خودش را هم به پیامبر در مّکه رساند که 
اّول اعمال حج با پیامبر باشد. بعد که آن کاروان رسید، امیرالمؤمنین)علیهالّصالة
اّما دید حّله های یمنی را در غیاب حضرت، بین  والّسالم( سراغ آنها رفت؛ 
خودشان تقسیم کرده و هر کدام یک حّله ی زیبا پوشیده و آمده اند! فرمود 
چرا اینها را پوشیده اید؟! گفتند غنیمت و زکات است؛ لذا متعّلق به ما است! 
فرمود تا قبل از آنکه به پیامبر برسدـ به تعبیر امروز، به خزانه واریز شودـ 
قابل تقسیم نیست؛ این خالف مقّررات و خالف دین است. لذا حّله ها را 
از آنها گرفت. بعضی نمیدادند، به زور از آنها گرفت. طبیعی است اگر از 
کسی امتیازی را بگیرند، چنانچه خیلی مؤمن نباشد، ناراحت میشود. پیش 
پیامبر آمدند و از امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم( شکایت کردند! پیامبر فرمود: 
چرا شکایت میکنید؛ مگر چه شده است؟ عرض کردند علی آمد و اینها را از 
ه  ما گرفت. پیامبر در جواب آنها گفت: علی را بر این کار مالمت نکنید؛ »��ن

��ت �هلل«؛ او در مسئله ی مقّررات خدایی، مرد خشنی است.1 )99( �نٌ �نى �ن سث �ن

1.ارشادمفید،ج1،ص385؛اعالمالوری،ص131؛کشفالغمة،ج1،ص236.
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صرفنظر کردن از خالفت برای حفظ اصول
بعد از در گذشت عمر، به وصیّت عمر شورای شش نفره ای تشکیل شدـ  
این شورا متشّکل بود از عبدالّرحمان بن عوف و سعدبن ابی وقّاص و طلحه و 
زبیر و علیّ بن ابی طالب )علیهالّسالم( و عثمان؛ عمر وصیّت کرد که این شش نفر 
دور هم بنشینند و یک نفرشان را، در ظرف سه روز، به عنوان خلیفه انتخاب 
بکنند1  این شش نفر، به اصطالح امروز، تقریباً وابسته ی به دو خط از خطوط 
جاری آن روز بودند... یک خط، خّط گرایش به بنی امیّه بود، یک خط، خّط 
گرایش به بنی هاشم بود. در بین این جمع، عبدالّرحمان بن عوف با عثمان 
خویشاوند بود؛ طلحه هم گرایش به آن طرف داشت؛ زبیر با امیرالمؤمنین 
خویشاوند بود و سعدبن ابی وقّاص هم گرایش به این طرف داشت. طلحه به 
نفع عثمان کنار رفت؛ زبیر به نفع علیّ بن ابی طالب کنار رفت؛ گمان میکنم 
خب،  عبدالّرحمان بن عوف.  به  داد  را  خودش  رأی  هم  سعدبن ابی وقّاص 
حاال اینجا سه تا رأی است؛ یک رأی مال امیرالمؤمنین است که درحقیقت 
دو رأی است ـ یک آری یا نه ی امیرالمؤمنین تعیین کننده است ـ یک رأی 
مال عثمان است که رأی خودش و رأی طلحه است، یک رأی هم رأی 
مّدعی  آنها  بیشتر  که  بودند  نفری  دو  علی  و  عثمان  عبدالّرحمان بن عوف. 

1.هنگامیکهعمردربسترمرگافتادهبود،ششنفراعضایشورایخالفتراپیشخودفراخواند
ودرحضورآنانبهمقدادبناسوددستوردادکهبعدازدفنمناینششتنرادرخانهایجمع
نماتایکتنراازبینخویشبهخالفتبرگزینند،وبهصهیبگفت:اقامهینمازدرطولسه
روزبرعهدهیتواستودراینسهروزعلیوعثمانوزبیروسعدوعبدالرحمنوطلحهرا
گردهممیآوریوفرزندمعبداهللنیزحضورداشتهباشدولکنحقرأیندارد،برباالیسراین
ششتنمیایستی،اگرپنجتنازآناندرانتخابخلیفهمتّفقالقولشدندوتنهایکتنمخالفت
کرد،همانجاسرویراازتنجدامینمایی!واگرچهارتنمتفقالقولبودندودوتنراهمخالفت
پیمودند،آندورابهقتلمیرسانی!واگردوگروهشدندکهسهتنفردیراانتخابکردندوسه
تندیگرنیزشخصدیگریرابهخالفتانتخابکردند،بایدحکمیّتفرزندمعبداهللرابپذیرند
بهحکمیّتعبداهلل اگر و باشد، تصمیمگیری کرد،مالک انتخاب کهوی را نظرهرگروهی و
راضینشدند،خلیفهازگروهیانتخابگرددکهعبدالرحمنبنعوفدرآنگروهقراردارد،ودر
صورتیکهسهتندیگرکهدرگروهمقابلقراردارندبهاینشیوهمعترضبودند،بالدرنگکشته

شوند!تاریخطبری،ج3،ص294.
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فص بودند و نظرها به طرف آنها جلب میشد و هرکدام هم دو رأی دارند؛ وسط 
هم عبدالّرحمان بن عوف بود. اگر عبدالّرحمان بن عوف که خودش دو رأی 
داشت، با علی بیعت میکرد، میشد چهار رأی طرف امیرالمؤمنین در مقابل 
دو رأی در طرف عثمان؛ اگر با عثمان بیعت میکرد، میشد چهار رأی طرف 
عثمان در مقابل دو رأی امیرالمؤمنین؛ یعنی آری یا نه ی عبدالّرحمان بن عوف 

اینجا تعیین کننده شد. 
علیّ بن  تقّدم  خب  ـ  کرد  امیرالمؤمنین  به  را  رویش  ]عبدالّرحمان [   
 ابی طالب در دنیای اسالم تقریباً چیز روشنی بود ـ و اّول به او گفت که یا 
علی! دستت را بده من تا با تو بیعت کنم، با شرط عمل به کتاب خدا و سنّت 
پیغمبر و روش شیخین ـ یعنی دو پیرمردی که قباًل خلیفه بودند؛ ابی بکر 
و عمر ـ امیرالمؤمنین گفت که حاضرم با من بیعت کنی و خلیفه بشوم، 
با شرط عمل به کتاب خدا و سنّت پیغمبر؛ آنچه برای من حّجت شرعی 
برای من حّجت  بوده و  اجتهاد خودشان  این است؛ روش شیخین  است 
نیست. عبدالّرحمان گفت نه، من این جوری بیعت نمیکنم. به عثمان گفت 
که با تو بیعت میکنم، به شرط عمل به کتاب خدا و سنّت پیغمبر و روش 
شیخین؛ عثمان گفت من حاضرم و موافقم. درعین حال عبدالّرحمان باز با 
عثمان بیعت نکرد و دوباره برگشت طرف امیرالمؤمنین، همان پیشنهاد را 
تکرار کرد و باز حضرت فرمودند نه. باز به عثمان پیشنهاد کرد، عثمان گفت 
باشد. مجّدداً برای سّومین بار به امیرالمؤمنین پیشنهاد کرد، فرمودند نه، من 
به همان کتاب خدا و سنّت نبیّ اکرم ]عمل میکنم [ ؛ آنچه برای من حّجت 
است این است و غیر از این برای من حّجت نیست. این دفعه به عثمان 

گفت، عثمان قبول کرد و بیعت کردند و عثمان خلیفه شد.1

1.عبدالّرحمنبنعوفبهعلیّبنابیطالب)علیهالّسالم(گفت:آیادربرابرخداوندمتعّهدمیشویکه
اگرخالفترابهتوسپردیم،مطابقکتابخداوسنّتپیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(وسیرهیابوبکر

وعمررفتارنمایی؟
ما نبیّه)صّلیاهللعلیهوآله( سنّة و اهلل بکتاب فیکم »أسیر فرمود: وی پاسخ در علی)علیهالّسالم( 
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علیّ بن ابی طالب که عقیده اش این نبود و معتقد نبود که باید در حکومت 
به روش شیخین عمل بکند، عقیده ی خودش را روراست، صریح و بدون 
و  قدرت  و  بگیرد  کناره  حکومت  از  شد  حاضر  و  کرد  بیان  پرده پوشی 
حکومتی را که حّق او بود، یعنی علیّ بن ابی طالب آن را حّق قطعی خودش 
میدانست، برای سالهایی که معلوم هم نیست چقدر طول میکشید، ]نادیده 
بکند؛  از آن هم عمر  بعد  یا 25 سال  بود عثمان 20 سال  بگیرد.[ ممکن 
کمااینکه دوازده سال بعد از آن، عثمان ]هنوز[ خلیفه بود؛ بعد هم عثمان 
را کشتند وااّل اگر نمیکشتند شاید زنده میماند و ده سال دیگر هم حکومت 
میکرد. ببینید، این آن کسی است که قدرت برایش اصل نیست. آن کسی 
که قدرت برایش اصل است، نه، براحتی از اصول میگذرد، از دین میگذرد 
و دین برایش اصالتی ندارد؛ و ما این را در روشهای معمول و رایج دنیا 
مشاهده میکنیم. حاال در مجامع اسالمی، آنجایی که دین اسالم مطرح است، 
گذشت1 از دین اسالم؛ آنجایی که اسالم مطرح نیست، گذشت از همه ی 

استطعت.«»مندرحدتوانخودمطابقکتابخداوسنّتپیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(رفتارمینمایم.«
عبدالّرحمنروبهعثمانکردوگفت:آیادربرابرخداوندمتعّهدمیشویکهاگرخالفترابهتو 
سپردیم،مطابقکتابخداوسنّتپیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(وسیرهیابوبکروعمررفتارنمایی؟
عثمانپاسخداد:آریمتعّهدمیشومکهبهکتابخداوسنّتپیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(عملنمودهو

مطابقشیوهیابوبکروعمررفتارنمایم.
عبدالّرحمنبرایباردّومپیشنهادخودرابهعلی)علیهالّسالم(وعثمانعرضهداشتوهمانندبار 

اّولازعلی)علیهالّسالم(جوابمنفیشنید،وعثمانپاسخمثبتداد.
پاسخ کرد،وحضرتدر تکرار باعلی)علیهالّسالم( را بارسّومعبدالّرحمنسخنخویش برای 
فرمود:»إّنکتاباهللوسنّةنبیّه)صّلیاهللعلیهوآله(الیحتاجمعهماإلیإّجیریأحد.أنتمجتهدأن

تزویهذااألمرعنّی.«
»کتابخداوسنّتپیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(درنهایتکمالبودهونیازیبهتکمیلهیچکسندارد، 
اّماقصدتوازمطرحنمودناینشرطوسعیوکوششتو،برایحذفمنازعرصهیخالفت

میباشد!«
عبدالرحمنباشنیدناینپاسخ،برایبارسّومبهعثمانپیشنهادبیعتدادواونیزباپذیرششرط 

عملبهسیرهیابوبکروعمربهخالفتمنصوبشد.
تاریخیعقوبی،ج2،ص162. 

1.صرفنظرکردن.
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فص ارزشها. خاصیّت و ویژگی و ممیّزه ی حکومت الهی این است که در آن 
قبضه کردن قدرت اصل نیست؛ پیاده کردن اصول اصل است، پیاده کردن 

دین خدا اصل است، عمل به دین خدا اصل است.)100(

پیروزی با ظلم، هرگز!
نزدیک به صد سال است که در اطراف و اکناف عالم، در کشورهای 
انقالبهایی  و  می آید  بوجود  نهضتهایی  مختلف،  جوامع  میان  در  مختلف، 
بوقوع میپیوندد. غالب این نهضتها یا شاید همه ی آنها شعارهایی را و اصولی 
را مطرح می کنند که از نظر انسانها و بینندگان و خوانندگان تاریخ آنها در 
کتابها و مقاله ها و مجاّلت، یک اصول و شعارهای جالب و جاذب هست. 
انقالبها،  این  اساس  بر  و  میرسد  پیروزی  به  نهضتها  این  آنکه  از  بعد  اّما 
تحّول اجتماعی در آن کشور و آن جامعه رخ میدهد، انسان میبیند که بعد 
از گذشت مّدتی این انقالبها از آن اصول ذکر شده ی اّول منحرف میشوند؛ 
زنده  برای  انقالبشان  که  را  ارزشهایی  آن  میکنند،  فراموش  را  آن شعارها 
کردن آنها بوجود آمده بود به دست فراموشی سپرده می شود. غالباً پیشروان 
و پیشوایان اگر در نسل اّول هم نه، در نسل بعد دچار تخّلف از آن اصول 
و انحراف از آن اصول میشوند. این چیزی است که در غالب نهضتها و 
دنیا  در  اخیر  ساله ی  ده  تاریخ چند  و  ما  معاصر  دوران  در  که  انقالبهایی 
رخ داده، انسان مالحظه میکند. مهم این است که ما ببینیم انحراف از کجا 
شروع میشود؟ آیا آن کسانی که انقالب را بوجود آوردند عمداً خیانت به 
انقالب می کنند؟ البتّه در مواردی ممکن است چنین چیزی باشد، اما غالبًا 
اثر سهل انگاری و عدم تقیّد و سرسختی  قضیّه این چنین نیست، اّول بر 
در اصول، انحراف شروع میشود. کسانی که مسؤوالن یک جامعه ی تازه 
بوجود آمده هستند، اگر به اصول پایبند نباشند، نزدیکان آنها، دوستان آنها، 
خویشاوندان آنها، از امکانات آنها سوءاستفاده میکنند، آنها هم به مالحظات 
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خویشاوندی یا دوستی یا انواع مالحظات دیگر به اصول پایبند نمیمانند و 
از انحرافها و سوءاستفاده ها غمض عین می کنند، چشم پوشی میکنند. نتیجه 
این می شود که خانواده های قدرت در دنیا بوجود می آید، فامیلهای ثروت 
به وجود می آید و باندها و گروههای قدرت و پول در دنیا شکل میبندد. 
در صدر اسالم هم اگر تاریخ را به صورت تحلیلی نگاه کنیم، به مواردی از 
این قبیل برخورد میکنیم که نسبت به بعضی از اصول سهل انگاری شده بود. 
و همین سهل انگاریها موجب آن شد که یک زاویه ی انحراف بوجود بیاید. 
این زاویه ی انحراف در اّول کار ممکن است خیلی کوچک به نظر برسد 
اّما هر چه زمان میگذرد، این زاویه بازتر میشود، فاصله ی خّطی که بوجود 
آمده از خّط اصلی دورتر میشود. یک وقت شما نگاه میکنید و می بینید که 
آنچه به نام آن اصول و به نام آن ارزشها و به نام اسالم و به نام آن مکتب در 
دست باقی مانده آن قدر فاصله با اصل و حقیقت خودش دارد که »گر تو 
ببینی نشناسیش باز«. صد سال بعد از انقالب اسالم، شما وقتی نگاه میکنید، 
دنیای اسالم را به شکلی می بینید که هیچ شباهتی با وضع زمان پیغمبر ندارد.
آنچه برای من در تاریخ اسالم فوق العاده جالب به نظر می رسد، این بعد 
از شخصیت امیرالمؤمنین )علیهالّصالةوالّسالم(است که این بزرگوار در هیچ یک از 
ادوار زندگی خود، از اصول و ارزشهای اسالمی غمض عین و چشم پوشی 
به  را  این  باید  امیرالمؤمنین )علیهالّصالةوالّسالم(  پیروان  به عنوان  ما  امروز  نکرد. 
بدهیم.  قرار  مقابل خودمان  در  عنوان یک علمی،  به  پرچمی،  عنوان یک 
اصول گرایی و پایبندی به ارزشهای اصولی اسالم را یکی از بزرگترین و 
به اصول  پایبندی خود  امیرالمؤمنین  اّول  از  بدانیم.  مهمترین شعارهایمان 
را در گفتارها و در کلمات مشّخص کرد. چه در زمینه ی مسائل مالی، چه 
در زمینه های مسؤولیتهای مربوط به حکومت و والیت و سپردن مشاغل 
حّساس به افراد صالح که وقتی به امیرالمؤمنین گفتند که شما امروز اّول 
به  این  و  برمی دارید  کارها  از رأس  را  نفوذ  افراد صاحب  کارتان هست، 
طل�ب 

أ
مرو�نى ��ن �

أ
ا  �ت

أ
صالح حکومت و خالفت شما نیست. در جواب فرمود: »�
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فص ه؟« شما از علی توقّع دارید که پیروزی را به وسیله ی  �ت عل�ی �ی
ّ
م�ن  ول �ی

ور �ن ال�ب صر �ب �ل�نّ

ظلم به آن مردمی که مسؤولیت آنها به گردن اوست به دست بیاورد. »و 
ما«1  تا دنیا، دنیا است، تا نقشه ی  �ب ٌم �نى �لّسماء �ن �ب ّم �ن

أ
ٌر و ما � ه ما سمر سم�ی �هلل لا �طور �ب

عالم بر این منوال است، علیّ بن ابی طالب این کار را نخواهد کرد. میگویید 
علی شکست میخورد؛ پس برای این که شکست نخورد بر خالف اصول و 
ارزشهای اسالمی کاری را انجام بدهد؟ این کار را من نخواهم کرد. به مردم 

خودم ظلم نمیکنم تا به آن وسیله پیروزی را به دست بیاورم.)101(

تسلیم نشدن در برابر باج خواهان
دوران  در  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(  سیاسی  زندگی  خصوصیّات  از  یکی 

زمامداری، تسلیم نشدن در مقابل باج خواهان است.
زمامدار  است،  رایج  کار  زمانها یک  در همه ی  زمامدار  از  باج خواهی 
که خودش قویترین افراد جامعه است، باز به نوبه ی خود به یک عّده ای 
باج میدهد. او از همه باج میگیرد اّما به یک عده ای هم باج میدهد. چرا؟ 
باج دادنها  و همین  بدخواهان،  دهان  بستن  برای  قدرت خود،  برای حفظ 
اّوِل انحطاط و انحراف زمامدار است، و اّوِل عدول از حق است. او برای 
مراعات یک مصلحتی به بعضی افراد باج میدهد و در مقابل زورگوییها و 
به شمار  نقطه ضعف  یک  که  تسلیم  همین  و  میشود،  تسلیم  آنان  پرتوقّعی 
میرود، او را به تسلیمهای دیگری وادار میکند و همینطور ادامه پیدا میکند.

1.هنگامیکهامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(ازطرفجمعیازیارانخویشبهدلیلرعایتمساواتدر
فیمنولّیت بالجور النّصر تأمرونّیأنأطلب انتقادقرارگرفتفرمود:»أ بیتالمالمورد تقسیم
علیه،واهللالأطوربهماسمرسمیٌر،وماأّمنجٌمفیالّسماءنجمًا،لوکانالماللیلسّویتبینهم،
فکیفوإنّماالمالمالاهلل!«؛آیابهمندستورمیدهیدکهبرایپیروزیخود،ازجوروستم،در
حقکسانیکهبرآنهاحکومتمیکنماستمدادجویم؟بهخداسوگندتاعمرمنباقی،وشب
وروزبرقرار،وستارگانآسماندرپیهمطلوعوغروبمیکنندهرگزبهچنینکاریدست
نمیزنم!اگراموالازخودمبود،بهطورمساویدرمیانآنهاتقسیممیکردم،تاچهرسدبهاینکه

ایناموال،اموالخدااست.نهجالبالغه)صبحیصالح(،خطبهی126،ص183.
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امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( به کسی باج نداد و در برابر توقّعات نابجا تسلیم 
نگشت. کسانی که با عثمان مخالف بودند و علیه وی تالش کرده بودند به 
دو دسته تقسیم میشدند: دسته ی اّول یاران علی)علیهالّسالم( بودند از مؤمنین 
از وضع حکومت عثمان  مناطق مختلف عالم اسالم که  بصره و عراق و 
ناراضی بودند، و از لحاظ کّمی عمده مخالفین را تشکیل میدادند.1 و دسته ی 
دّوم دشمنان علی)علیهالّسالم( بودند که از شخصیّتها و چهره های معروف آن 
همسر  عایشه  مانند  بودند.  مخالف  نیز  عثمان  با  و  میرفتند  به شمار  دوره 
رسول خدا، طلحه، زبیر پسرعمهّ ی پیامبر، و شخصیّتهایی از این قبیل که با 
عثمان جّداً و قویّاً مخالف بودند و طبیعی بود که همه ی اینها از امیرالمؤمنین 

انتظارات داشتند.
اّما  نداشتند،  انتظاری  بودند  کرده  کار  اعتقاد  روی  از  که  اّول  دسته ی 
دسته ی دّوم انتظارات زیادی داشتند، ولی امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( به هیچ یک 
از توقّعات آنان جواب نداد. عّده ای از همین افراد در اّول کار آمدند و به 
حضرت گفتند: یا امیرالمؤمنین مصلحت این است که شما فعاًل معاویه را 
در فرمانروایی شام ابقاء نمایید! چند صباح دیگر که مقداری قدرت پیدا 

کردی عزل میکنی.
فرمود: امکان ندارد، یک روز هم معاویه را تحّمل نمیکنم.2

1.ازجملهیاینافرادمیتوانبهعّماریاسر،مالکاشتر،ومحّمدبنابیبکراشارهنمودکهطرفداران
زیادیداشتندوبرایانجامتکلیفالهیقیامکردهبودندوهدفیجزرضایخداوندرامّدنظر

نداشتند.
2.یکیازکسانیکهبهامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(پیشنهادابقایمعاویهرانمود،مغیرةبنشعبهبودکه
بهحضرتعرضکرد:شمامعاویهراخوبمیشناسید،ومیدانیدکهکسانیکهقبلازشمابودند
اوراوالیشامکردهاند)یعنیمسؤولیّتکارهایمعاویهبرعهدهیشمانیست(پیشنهادمناین
استکهشمااورادروالیتشامابقاکنیدتااینکهکارهایحکومتسروسامانبگیردوبعداز

آنمیتوانیدمعاویهراعزلنمایید!
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(فرمودند:»أتضمنلیعمرییامغیرةفیمابینتولیتهإلیخلعه؟!«آیاتو 
میتوانیتضمیننماییکهمنبعدازابقاءمعاویهزندهبمانموفرصتیبرایخلعویپیداکنم؟!

مغیرهگفت:منچنینضمانتیرانمیتوانمبدهم! 
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فص جامعه  بزرگان  و  اشراف  با  که  میکردند  نصیحت  را  عّده ای حضرت 
و شهر مدینه از قبیل طلحه و زبیر و سعدبن ابی وقاص، رفتار مالیمتر و 
دوستانه تر و در حقیقت قبول کننده تری در مقابل توقّعات آنها داشته باشد! 

حضرت قبول نکرد.
ری....و  �ی

عن مسو�  �ل�ت و  »�عو�نى  فرمود:  بیعت  هنگام  در  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( 
علم«.1

أ
کم ما � �ت �ب کم رک�ب �ت �ب �ب

أ
�ن � ى �إ

�نّ
أ

�علمو� �

بدانید که اگر من دعوت شما را قبول کردم و خالفت را پذیرفتم، آنگونه 

حضرتفرمود:»الیسألنیاهللعزوجلعنتولیتهعلیرجلینمنالمسلمینلیلةسوداءأبدا،»و 
ماکنتمتّخذالمضّلینعضداً«لکنأبعثإلیهوأدعوهإلیمافییدیمنالحّق،فإنأجابفرجل
منالمسلمین،لهمالهموعلیهماعلیهم،وإنأبیحاکمتهإلیاهلل«؛»بهگونهایرفتارخواهمکرد
کهحتّیبهاندازهییکشبتاریک،خداوندازمندربارهیحاکمنمودنمعاویهبردوتناز
مسلمانانسؤالنکندومنهیچگاهگمراهکنندگانرادستیارخودقرارنمیدهم.)سورهیکهف،
آیهی51(دراّولینفرصتکسیرابهنزدمعاویهخواهمفرستادواورابهحّقیکهدردست
منقرارگرفتهاستدعوتخواهمنمود،اگربهدعوتمنجوابمثبتدادبااوهمانندیکیاز
مسلمانانرفتارخواهمکردواگرزیربارنرفتودعوتمرانپذیرفت،اورابهخداواگذارمیکنم

ووظیفهیالهیخودراانجاممیدهم.«
أمالیطوسی،مجلس3،حدیث42،ص86. 

1.هنگامیکهمردمبعدازکشتهشدنعثمانبهسراغامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(آمدندوازایشان
درخواستپذیرشحکومتراکردند،درپاسخمردمفرمودند:»دعونیوالتمسواغیری،فانّا
مستقبلونأمراًلهوجوٌهوألواٌنالتقوملهالقلوب،والتثبتعلیهالعقول،وإّناآلفاققدأغامت،

والمحّجةقدتنّکرت.
العاتب،وإن القائلوعتب إلیقول لمأصغ أعلم،و ما بکم أنّیإنأجبتکمرکبت اعلموا و 
ترکتمونیفأنّاکأحدکم،ولعّلیأسمعکموأطوعکملمنولیتموهأمرکم،وأنالکموزیراًخیٌرلکم

منّیأمیراً.«
رنگهای و چهرهها که داریم کاری به روی که چرا بطلبید، مرا جز دیگری و کنید رها »مرا 
گوناگوندارد،نهدلهارادربرابرآنطاقتشکیباییاستونهعقلهاراتابتحّمل،سراسرآفاق
راابریسیاهفروپوشیدهوراههایروشنناشناختهمانده.بایدبدانیدکهاگرمنپیشنهادشمارا
اجابتکنم،باشمابراساسشناختوآگاهیخودرفتارخواهمکرد،وبهسخنانپراکندهو
سرزنشهایبیمورداینوآنبیاعتناخواهمبود،امااگرمرابهحالخودرهاکنید،مننیزچون
یکیازشماخواهمبود،وچهبسابیشترازشمابهسخنکسیکهکارخودبهویوامیگذارید،
گوشسپارموبیشترازشماازاوفرمانببرم.بههرحالاگرامروزمنبرایشماوزیرباشمبهتر

ازآناستکهامیرباشم.«
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که خودم تشخیص میدهم حرکت خواهم کرد، خیال نکنید که مالحظات 
شما خواهد توانست در سیاست و خِطّ مشی من اثری بگذارد.

البتّه عّده ای فکر نمیکردند حضرت با این قاطعیّت وارد بشود، اّما بعد 
دیدند حضرت کاماًل با قاطعیّت وارد شد و همین قاطعیّت بود که آن جنگها 

و دردسرها و گرفتاریها را برای حضرت پیش آورد.
 تمام این ماجراها به همین دلیل بود که حضرت قاطعیّت به خرج داد، 

و عدالت را اجرا کرد.)102(

قاطعّیت در مقابل توّقعات نابجا
امیرالمؤمنین بر سر کار آمد، توقّعات شروع شد. بسیاری  اّولی که  از 
از کسانی که جزو چهره های معروف اسالم بودند، به خاطر توقّعاتی که 
برآورده نمیشد از امیرالمؤمنین فاصله گرفتند؛ یکي اش خود طلحه و زبیر 
بودند، سعدبن ابی وقّاص، عبدالّرحمن بن عوف ـ که آن وقت ایشان زیاد در 
دنیا نبود، از دنیا رفته بود ـ و بعضی دیگر از بزرگان زمان پیغمبر بودند که 
اینها چهره های معروفی هم بودند، از صحابه هم بودند، محترم هم بودند 
اّما انسان، موجود ضیعفی است. هوای نفس انسان، خواستهای انسان در 
تعیین کننده ترین حاالت انسان گاهی اوقات میان دل بابصیرت و عملی که 
بر طبق این بصیرت بایستی انجام بشود، فاصله می اندازند و حائل میشوند و 
نمیگذارند که تصمیم درست و به جا گرفته بشود؛ لذا بود که یک عّده ای از 
اطراف امیرالمؤمنین پراکنده شدند. من گمان نمیکنم امروز در دنیای اسالم 
حتّی یک نفر وجود داشته باشد که صحابه ی پیغمبری را که از امیرالمؤمنین 
فاصله گرفتند، به خاطر این فاصله گرفتن مالمت نکند. البتّه آن کسانی که 
یا میگویند  آنها توبه کردند  نمیدانند، میگویند  این فاصله گرفتن را عیب 
اشتباه کردند، اّما یقیناً کسی نیست که این را کار خوبی بداند. این کار غیر 
خوب را خیلیها کردند؛ چرا؟ برای خاطر این که امیرالمؤمنین تسلیم توقّعات 



225 225
ع(
ن)
منی
مؤ
یرال
تام

الب
ص
یو

رای
ولگ

اص
م:
ست
لبی

فص نمیشد. یکی از این توقّعات، ابقای معاویّه در حکومت بود. امیرالمؤمنین 
از  این  نبود.  مقایسه  قابل  معاویّه  با  امیرالمؤمنین  نداشت.  قبول  را  معاویّه 
بدترین ظلمهای تاریخ و ظلمهای روزگار بوده که امیرالمؤمنین و معاویّه 
را در کنار هم قرار بدهند؛ نه برای خاطر اینکه معاویّه در دوران حکومتش 
چه کرده، نه به خاطر این که معاویّه با امیرالمؤمنین چه کرده، بلکه به خاطر 
شخصیّت معاویّه و شخصیّت امیرالمؤمنین قبل از خالفت. امیرالمؤمنین آن 
کسی است که در اّولین جرقّه ی اسالم به اسالم ایمان آورده. اّولین کسی که 
ا �هلل« از زبان پیغمبر، از مردها این دعوت را قبول 

ّ
ولو� لا �له  �ل بعد از گفتن »�ت

کرد، امیرالمؤمنین بود. بعد هم از آن تاریخ تا دم مرگ، یعنی بیش از پنجاه 
سال امیرالمؤمنین در راه این ایمان، عاشقانه تالش کرد. عاشقانه جنگید؛ 
هزار بار جان خودش را در معرض تلف شدن قرار داد؛ هزاران بار از جان 
پیغمبر، از مقّدسات اسالمی، از احکام اسالمی، از مؤمنین واقعی و خالص 
دفاع کرد؛ یک شب آسودگی و راحت ندید و تمام رنجها را برای خاطر 
این ایمان تحّمل کرد. سیزده سال با پیغمبر در مّکه بود، ده سال با پیغمبر 
در تمام ماجراها و آزمایشها در مدینه بود؛ این یک طرف قضیّه است. حاال 
به  بی اعتنایي اش  تقوایش، زهدش، جهادش،  معرفتش،  امیرالمؤمنین،  علم 
یک  کنید  مالحظه  که  را  این خصوصیّاتش  همه ی  فقه اش،  علمش،  دنیا، 
شخصیّت عظیم غیرقابل تصّور را انسان در ذهن میبیند. بعد می رویم سراغ 
معاویّه، همان کسی که آن وقتی که امیرالمؤمنین ایمان آورد، او ایمان نیاورد. 
امیرالمؤمنین از اسالم دفاع کرد، او و پدرش و برادرش و قوم و خویشانش 
با امیرالمؤمنین و با پیغمبر و با اسالم جنگیدند؛ تمام سیزده سال زندگی 
جنگ  ابوسفیان  فرزندان  و  ابوسفیان  جناح  و  پیغمبر  بین  مّکه  در  پیغمبر 
اینها  با  دائماً  هم  باز  آمدند،  مدینه  به  پیغمبر  که  هم  بعد  بود.  معارضه  و 
درگیری و جنگ و نزاع داشتند؛ در بدر و احد و در احزاب و در همه ی 
این جنگهایی که تا سال هشتم وجود داشت. امیرالمؤمنین در کنار پیغمبر، 
معاویّه در نقطه ی مقابل، تا وقتی که پیغمبر اکرم مّکه را فتح کرد، وقتی مّکه 
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را فتح کرد، ابوسفیان ایمان آورد، همه ی کسانی که مغلوب شده بودند ایمان 
آوردند، معاویّه هم ایمان آورد. 

والدت  آغاز  از  را  اسالم  یکی  که  شخصیّت  دو  این  بین  ببینید  شما 
در آغوش میگیرد، بزرگ میکند، حفظ میکند، حراست میکند، در راهش 
شمشیر میزند، و باألخره همان شمشیرزدنها به فتح مّکه منتهی می شود، و آن 
دیگری در تمام این مّدت به اسالم ایمان ندارد، با اسالم هم میجنگد، بعد که 
مّکه فتح شد، جزو مؤمنین فتح میشود؛ یعنی بعد از آنکه پیغمبر غالب شد، 
تسلیم میشود، یک چنین وضعی است که من این فاصله ای را که با این بیان 
ترسیم کردم، از فاصله ی واقعی بمراتب کمتر و کوچکتر است. به هرحال 
امیرالمؤمنین معاویّه را یک عنصر مناسبی برای حکومت و استانداری شام 
که  حکومت  ساعتهای  شاید  و  روزها  اّولین  در  که  بود  لذا  نمی دانست، 
مشغول معیّن کردن و منصوب کردن استاندارها و حّکام و مانند اینها شد، 

اّول کاری که کرد، معاویّه را عزل کرد. 1
 معاویّه سالهای متمادی بود که به حکومت شام منصوب شده بود ـقباًل 
برادرش یزیدبن ابی سفیان و بعد هم معاویّه بعد از مرگ یزیدبن ابی سفیان، 
به  کرد.  عزل  را  او  امیرالمؤمنین  بودند؛  دوانده  ریشه  آنجا  ـ  معاویّه 
امیرالمؤمنین گفتند که یا امیرالمؤمنین! شما معاویّه را عزل می کنید، این کار 
عجوالنه ای است، بگذارید قّوت و قدرت پیدا کنید. فرمود که من حاضر 
نیستم. »أ تامرونی ان اطلب النّصر بالجور« شما از من میخواهید که من با 

 1.نامهایکهامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(درآغازبیعتبهمعاویهنوشتچنینبود:»منعبداهللعلیٍّ
أمیرالمؤمنینإلیمعاویةبنأبیسفیان.أّمابعدفقدعلمتإعذاریفیکموإعراضیعنکمحتّی
کانماالبّدمنهوالدفعلهوالحدیثطویٌلوالکالمکثیٌروقدأدبرماأدبروأقبلماأقبل،فبایع
منقبلکوأقبلإلّیفیوفٍدمنأصحابکوالّسالم«؛»ازبندهیخداامیرمؤمنانبه»معاویه«
فرزند»ابوسفیان«.اّمابعد،ازاتمامحّجتمدربارهیشماواعراضمازشمابخوبیآگاهیداری.تا
آنچهشدنیبودواقعشدوچارهایجزایننبود.اینداستانسردرازدارد،وسخنفراواناست.
گذشتهگذشتوآیندهرویآوردهاست)سخندربارهیاینهارافعاًلبگذار(اکنونتومأموریاز
تمامکسانیکهدرآنجاهستندبیعتبگیریوباگروهیازیارانتبهسویمنبشتاب.والسالم.«

نهجالبالغه)صبحیصالح(،نامهی75،ص464.
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فص امیرالمؤمنین  این روحیّه ی  بیاورم؟  به دست  پیروزی را  ظلم و بی عدالتی 
است. این یک نمونه از سازش ناپذیری امیرالمؤمنین است. آن وقت همین 
سازش ناپذیری و همین قاطعیّت آن دردسرهای عجیب دوران خالفت کوتاه 
امیرالمؤمنین را برای آن حضرت بوجود می آورد که من تصّور میکنم جا 
دارد برای مردم امروز ذّره ذّره ی این تاریخ پرعبرت و پرماجرا تشریح بشود.  

)103(

اصولگرایی در برابر مطالبات طلحه و زبیر
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( در یک جمله ای به طلحه و زبیر در اّول خالفت، 
یک مطلبی را بیان کرد که همه چیز را برای انسان روشن میکند. طلحه و 
زبیر آمدند پیش امیرالمؤمنین، گفتند یا امیرالمؤمنین تو چرا با ما درباره ی 
استاندارها و حّکام و والتی که نصب میکنی، مشورت نمیکنی؛ با ما هم باید 
مشورت کنی، از ما نظر بخواهی. امیرالمؤمنین )علیهالّسالم( فرمود که من به این 
خالفتی که شما با من بیعت کردید، عالقه ای نداشتم، شماها بر من تحمیل 
کردید، با من بیعت کردید، از من خواستید که من این بار را بر دوش بگیرم 
�ت �لّى«؛ وقتی که خالفت به  صن لّما ��ن و حاال که این بار را بر دوش گرفتم، »�ن
ه«؛ من نگاه  ع�ت �ب

ا�تّ ه �ن ال�کم �ب ا �ب ا و �مر�ن � ل�ن ا�ب �هلل و ما و�ن ر�ت �لى ک�ت طن دست من آمد، »�ن
کردم به قرآن دیدم که قرآن مقّرراتی و قوانینی برای ما نصب کرده، من از 
ه«؛  �ت د�ی �ت ا�ت ی)صّلیاهللعلیهوآلهوسّلم( �ن �ب �نّ �ل�نّ این قوانین و مقّررات پیروی کردم. »و ما �س�ت
نگاه کردم سنّت پیغمبر را و رویّه ای را که پیغمبر در زمان حکومت خودش 
کما و  �ی

أ
لک �لى ر� حب �نى �ن لم ���ت بنا نهاده بود، آن رویّه را هم من پیروی کردم. »�ن

رکما«؛ من دیگر احتیاجی نداشتم که از رأی شما و یا رأی دیگران  �ی
ى عن

أ
لا ر�

مشورت  با  امیرالمؤمنین )علیهالّسالم(  که  نبود  این  معنای  به  این  کنم.1  پیروی 
مخالف است؛ یقینًا امیرالمؤمنین مشورت میکرد و زندگیش زندگی مشورت 

1.متنکاملپاسخامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(بهطلحهوزبیر:پیوست»18«.
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بود بلکه این به معنای این بود که امیرالمؤمنین آن طبقه ی ممتازه ای که در 
دوران خلیفه ی سّوم بوجود آمده بود و خودش را صاحب حق میدانست، 
در مال بیت المال، در مسائل مسلمین، حّق رأی، حقّ نظر، حقّ تصّرف و فکر 
میکرد که باید حاکم مسلمانها از آنها پیروی بکند؛ را قبول ندارد. آنچه را که 
ا�ب �هلل و  امیرالمؤمنین حّجت  میداند، خودش را به آن نیازمند میداند، آن »ک�ت
ه« است؛ این قاطعیّت و سازش ناپذیری امیرالمؤمنین است. در مقابل  �یّ �ب �ت �ن

س�نّ

البتّه نمونه هایی دیگر هم  امیرالمؤمنین کرد، که  تمام احکام همین کار را 
آن  امیرالمؤمنین  که  دارد  دیگر  در مسائل  تراویح و  نمازهای  در مسأله ی 
چیزهایی که به نظر خلفای قبل از امیرالمؤمنین از روی اجتهاد ]بود[ که 
اجتهاد به رأی را حّجت میدانستند، وارد عمل به عنوان یک آئین دینی شده 
بود، اینها را کنار گذاشت؛ با قاطعیّت کامل آنچه را که خودش میفهمید که 
این اسالم است، این قرآن است، این سنّت پیغمبر است، آن را عمل کرد. 

این یکی از جلوه های قاطعیّت امیرالمؤمنین است. )104(

 قاطعّیت در عزل و نصبها
عزل  به[  ]مربوط  اصول  در  امیرالمؤمنین  قاطعیّت  از  دیگر  مورد  یک 
انسانی منصوب به یک  و نصبها است. ارزشهایی که موجب میشود یک 
را  کس  همه  است.  مشّخصی  ارزشهای  اینها  بشود،  اجتماعی  مسؤولیّت 
نمیشود بر همه کاری گماشت. باید افرادی که به مسؤولیّتها و مأموریّتهای 
آن  اگر  باشند.  قابلیّتهایی داشته  اجتماعی گماشته میشوند صالحیّتهایی و 
قابلیّتها را نداشتند، معنایش این نیست که آدمهای بدی هستند. معنایش این 
است که برای این کار مناسب نیستند، باید کار دیگری بکنند. در حکومت 
امیرالمؤمنین این معنا مراعات میشد. در یک مورد که مورد توّجه بنده قرار 
گرفت،  قرار  تهاجم  مورد  شام  از طرف  مصر  وقتی  که  است  این  گرفت 
امیرالمؤمنین احساس کردند که باید استاندار مصر، یعنی محّمدبن ابی بکر را 
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فص که از یاران و نزدیکان و شاگردان مخصوص امیرالمؤمنین است1 بردارند و 
کار را به یک انسان نیرومندتری بدهند. آن آدم نیرومندتر مالک اشتر بود. البتّه 
مالک اشتر بعد از آنکه راه افتاد طرف مصر، در بین راه مورد سوءقصد قرار 
گرفت و به شهادت رسید و به مصر نرسید. اّما به صرف اینکه مالک اشتر با 
صالحیّت بیشتری است، موجب آن شد که امیرالمؤمنین محّمدبن ابی بکر را 
بردارد و مالک اشتر را بگذارد و محّمدبن ابی ابکر هم بدش آمد. باألخره انسان 
است، بشر است. با این که محّمدبن ابی بکر یکی از بهترین یاران امیرالمؤمنین 
و فرزند خوانده ی امیرالمؤمنین است و حضرت به او فوق العاده عالقه مند 
و  مناسب تر  او  از  مسؤولیّت  این  برای  می بینند  وقتی  درعین حال  بودند، 
شایسته تری وجود دارد و او مالک اشتر هست، او را برمی دارند، مالک اشتر 
را می گذارند، او هم ناراحت می شود، نامه ی گالیه آمیزی مینویسد یا یپغام 
گالیه آمیز می دهد؛ حضرت هم در جواب می نویسند که، من به تو بدبین 
بود؛2  مناسب تر  مالک اشتر  با  کار  این  اما  نشمردم،  را کوچک  تو  نشده ام، 

قریب به این مضامین. این قاطعیّت است. 

1.زندگینامهیمحّمدبنابیبکر:پیوست»6«.
2.امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(درنامهایکهبهمحّمدبنابیبکرنوشتنداورادلداریدادهودلیلعزل
ویراتوضیحدادند:»اّمابعد،بهمنخبررسیدهکهازفرستادن»اشتر«بهسویفرمانداریت
ناراحتشدهای،ولیاینکاررامننهبهاینجهتانجامدادمکهتودرتالشوکوششتکندی
ورزیدهای،ویابرایاینباشدکهجّدیّتبیشتریبهخرجدهی،اگرآنچهدراختیارتقراردارد
ازتوگرفتمتوراوالیشهریقرارمیدهمکههزینهیآنبرتوآسانتروحکومتآنبرایت،

جالبترباشد.
آنمردیکهمناورافرماندار»مصر«کردهبودم،مردیبودکهنسبتبهماناصحوخیرخواه،و 
نسبتبهدشمنانمانسختگیرودرهمکوبندهبود،خدایاورارحمتکندکهایّامزندگیخودرا
کاملکرد،عمررابهپایانبردومرگرامالقاتنموددرحالیکهماازاوراضیبودیم،خداوند

همنعمتخشنودیشرابراوارزانیداردوپاداششرامضاعفگرداند.
)اّمااکنون(توبرایپیکاربادشمنتسپاهرابیرونآروطبقبصیرتوفهمتدرمبارزهبااو 
حرکتکن.دامنجنگرابرایکسیکهباتومیجنگدبهکمرزن،ومردمرادرراهپروردگارت
بهمبارزهدعوتکن.ازخداوندبسیاریاریطلبکهمشکالتتراحلخواهدکرد،ودرشدائدی
کهبرتونازلمیشودیاریتمیکند.»انشاءاهلل«.نهجالبالغه)صبحیصالح(،نامهی34،ص408.
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 و مجموعه ی این رفتارها و این برخوردها و این پابندیهای صددرصد 
به اصول و ارزشهای اسالمی از امیرالمؤمنین آن شخصیّت جهانی تاریخی 
مردم  ذهنهای  میان  در  بزرگوار  آن  چهره ی  که  ساخته  را  فراموش نشدنی 

مسلمان شبیه چهره های افسانه ای است. )105(

قاطعّیت در اجراى حدود
 تنها وسیله و یا مهمترین وسیله ی تبلیغاتی آن روزگار شعر بود که دلها 
میکرد. در آن زمان، یک شاعر در جامعه خیلی ارزش داشت.  را متوّجه 
تقریبًا  آن روز،  کند. شاعر در  را عوض  میتوانست فضا  این خاطر که  به 
نقش رسانه های عمومی امروز را ایفا میکرد؛ یعنی در فضایی که شعر، آن 
همه اهّمیّت داشت و مردم آن را زود حفظ و دهان به دهان نقل میکردند، 
وظیفه ی رسانه های عمومی روزگار ما را داشت. در چنین فضایی، نجاشی، 
شاعر علیّ بن ابی طالب)علیهالّسالم( است. خبر رسید که وی در روز ماه رمضان، 
شرب خمر و الابالیگری کرده است. امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( دستور داد او را 
این، چند شاّلق هم  بر  او حّد شرب جاری کردند. مضاف  بر  آوردند و 

بخاطر تعزیر هتک حرمت ماه رمضان بر وی زدند!
دوستان و هم قبیله ایهای نجاشی شاعرـ ظاهراً از قبیله ی همدان بودـ نزد 
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( آمدند و گفتند: »این چه کاری بود که شما کردید؟« 
ا  �ن �ی

أ
ی ر� �ء، ��تّ رن ا�ن �نى �ل�ب هت و �لطاع�ت س�یّ هل �لمعص�ی

أ
�ن �

أ
ری � ا �ن عبارتش چنین است: »ما ک�نّ

«. گفتند: »یا امیرالمؤمنین! تا پیش از این خیال  ی �لحار�ث حن
أ

ا عک �ب �ی
ما کا�ن م�ن ��ن

نمیکردیم که دوستان و مطیعین، با مخالفین و عصیانگران برابر باشند؛ اّما 
با حّدی که بر نجاشی جاری کردید، فهمیدیم که در نظر شما، دوست و 
را  مخالف خودتان  و  آیا شما خدمتکار  ندارند!  با هم  فرقی  هیچ  دشمن 
تشخیص نمیدهید یا فرقی نمیگذارید؟ این چه کاری بود که با این شخص 
ار«؛ »با دست خود،  ها �ل�نّ ل م�ن رک�ب �ی ری ��ن س�ب ا �ن ی ک�نّ �ت

ّ
ا��ت �ل ا على �لحب �ن �مل�ت کردید؟« »�ن



231 231
ع(
ن)
منی
مؤ
یرال
تام

الب
ص
یو

رای
ولگ

اص
م:
ست
لبی

فص ای علی، ما را در راهی می اندازید که تاکنون خیال میکردیم اگر کسی به آن 
راه برود، اهل آتش است!«

و  میکردند  تهدید  کسان  بعضی  نیز،  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد 
میگفتند: اینگونه که امام با ما رفتار کرد یا دستگاه با ما رفتار میکند، مجبور 
شدن  پناهنده  کأنه  شویم!  پناهنده  دشمن  فالن  به  مثاًل  و  برویم  میشویم 
به دشمن، برای دستگاه بدتر است تا برای خود آنان! همین تهدید را به 
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( میکردند که »شما با این کارتان ما را وادار کردید که 
برویم به جاهایی که تاکنون نمیخواستیم برویم!« حضرت در جواب آنان، 
بیان عجیبی دارد. آن حضرت با خونسردی و در عین حال، روشنگرانه با 
هد، و  ا �ن �ن

أ
ا � هد«؛ گفت: ای برادر نهدی! »�ی ی �ن �ن ا �ب �ن

أ
ا � ال �ی �ت قضیّه برخورد میکند: »�ن

ه؟!«1؛  ار�ت
 کا�ن ک�نّ

ً
ه �ّدا ا عل�ی م�ن �ت

أ
ا هک �رمهت م�ن �رم �هلل، �ن �ت �ن ��ن ل م�ن �لمسلم�ی ا ر�ب

ّ
ل هل هو �إ

مگر چه اتّفاقی افتاده است؟ مگر آسمان به زمین آمده است؟ اوـ نجاشی ـ 
هم فردی است از مسلمانان که مرتکب خالفی شده است و ما هم حِدّ الهی 
«؛ 

ً
ر� طه�ی کا�ت له و �ت »رن بهتر است.  برای خودش هم  این  او جاری کردیم.  بر  را 

حّدی که بر او جاری کردیم، او را پاک میکند، طهارت میدهد؛ جان او را 
پاک میکند.

ببینید! در نظر امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(، کاری که انجام گرفته، صددرصد 
طبق قاعده است؛ در حالی که دیگر قدرتمندان عالم اینگونه نیستند. حتّی 
در  زیادـ  و  مطلق  قدرتهای  نه  برخوردارندـ  قدرت  از  اندکی  که  کسانی 
الهی بین دوستان و دشمنان خود فرقی  اجرای احکام و قوانین و حدود 

میگذارند؛ اّما علیّ بن  ابی طالب)علیهالّسالم(، فرقی نمیگذارد. )106(

راز و رمز بقای علی)علیهالّسالم( در تاریخ
اگر خّط علیّ بن ابی طالب در تاریخ مانده است، به خاطر تیزی شمشیر 

1.شرحنهجالبالغةابنابیالحدید،ج4،ص89.
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عمربن عبدالعزیز،  زمان خالفت  تا  که  علیّ بن ابی طالبی  است؛  او  قاطعیّت 
در شهرهای کشور عظیم اسالمی آن روز بعد از نماز او را لعن میکردند،1 
علیّ بن ابی طالبی که تا زمان خالفت هارون الّرشید، قبر او مخفی بوده است.2 
ائّمه  دوران  در  سنّت،  اهل  علمای  بزرگان  قول  به  که  علیّ بن ابی طالبی 
)علیهمالّسالم( عّده ای او را به خاطر بغض و عّده ای او را به خاطر جهالت از 
ذهن مردم دور کردند، یک چنین شخصیّتی که این همه مورد ستم تاریخی 
میان[  ]در  حتّی  که  است،  زنده  دنیا  در  این طور  امروز  است،  گرفته  قرار 
آنهایی که اسالم را قبول ندارند، هستند ]کسانی[ که علیّ بن ابی طالب را به 
عنوان یک نمونه و مثال انسانیّت و فضیلت قبول دارند. این ماندن در تاریخ، 

این زنده بودن و حضور همیشگی، در سایه ی آن قاطعیّت است. )107(

بودعلی)علیهالّسالم(رادشنامدهند داده بهمردمدستور نقاطدیگر و معاویهدرشاموعراق .1
بیزاریبجویند،بعدازایندستوربودکههرکسبرفرازمنابرمسلمینخطبهمیخواند وازاو
علی)علیهالّسالم(رالعنمیکرد!واینکاردردورهیحکومتبنیامیّهوبنیمروانسنّتمعمولو
رایجشدتاهنگامیکهعمربنعبدالعزیزبهحکومترسیدواینسنّتناپسندراازمیانبرداشت.
معاویهدرآخرخطبهینمازجمعهچنینمیگفت:»پروردگاراهماناابوترابدردینتوکفرورزید
ومردمراازراهتوبازداشت.بارخدایااورانفرینکننفرینیسختواوراعذابدهعذابی
دردناک«وهمینالفاظرابههمهیآفاقاسالمنوشتوتاروزگارحکومتعمربنعبدالعزیزبر

همهیمنابرهمینکلماترامیگفتند.
گروهیازبنیامیّهبهمعاویهگفتند:ایامیرالمؤمنینبهآنچهمیخواستیرسیدی،مناسباست 
ازلعنکردناینمرددستبرداری.گفت:نه،بهخداسوگند،دستبرنمیدارمتاآنکهکودکانبا
لعناوپرورشیابندوسالخوردگانفرتوتگردندوهیچکسفضیلتیازاونقلنکند.شرحنهج

البالغهابنابیالحدید،ج4،ص56.
2.امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(بهفرزندشامامحسنمجتبی)علیهالّسالم(دستوردادهبودکهبرایویدر
چهارمکانقبرتهیهنماید:درمسجدکوفه،دررحبهمیدانشهر،درنجف،ودرمنزلجعدةبن

هبیرة،تابدینوسیلهکسیازدشمنانویازمحلقبرمّطلعنباشد!فرحةالغری،ص32.
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فص

سه جنگ تحمیلی و برخورد با چهره های نامدار
سه جنگ داخلی بر امیرالمؤمنین علی )علیهالّسالم( تحمیل شد که این سه 
جنگ هیچ کدامش با ابتکار امیرالمؤمنین نبود؛ جنگ جمل جنگی بود که 
متأّسفانه فرماندهان و رهبرانش طلحه و زبیر1 دو سردار اسالم، دو صحابی 
پیغمبر، دو چهره ی معروف و منّور بودند. امیرالمؤمنین وقتی که فهمید اینها 
بیعت را شکستند، با اینکه اینها قباًل بیعت کرده بودند، و رفتند از مدینه 
عایشه را برداشتند بردند مّکه، از آنجا هم بردند طرف بصره،2 یک نیروی 

1.طلحةبنعبیداهللصحابیشجاعوازمسلماناناّولیهبهشمارمیرود،درجنگاحدشرکتداشت
وگفتهشدهاستبیستوچهارزخمبرداشت،درجریانانقالبعلیهعثمانازعواملاصلی
وتحریککنندهبهشمارمیرفتوازاّولینبیعتکنندگانباعلی)علیهالّسالم(بودودرعینحال
ازاّولینپیمانشکناننیزبودکهجنگجملرابرایمقابلهباحکومتعلویراهانداخت.وی
درجنگجملتوّسطمرواندامادخلیفهیسّومکهدرلشکرجملحضورداشتبهقتلرسید.
به ازمهاجرین زبیربنعوام،پسرعّمهیرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(وازصحابهیویمیباشدکه
حبشهوسپسبهمدینهبهشمارمیرودودرتمامیجنگهایپیامبرشرکتداشت،ویازجمله
باززدودرهجومبهخانهیعلی)علیهالّسالم(بهدفاعاز ابوبکرسر با بیعت کسانیبودکهاز
ویپرداخت.درحکومتعمربهفرماندهیسپاهیبهیاریعمروبنعاصاعزامشد،اوبیش
ازدیگراندرتحریکمردمعلیهعثماننقشداشتوازاّولینکسانیبودکهباعلی)علیهالّسالم(
بیعتکرد،اّمابهدالیلیازرهبراناصلیجنگجملشدوبعدازحضوردرمیدانجنگ،قصد
کنارهگیریازمعرکهراداشتکهباتوبیخفرزندشمواجهگشتوبههمیندلیلحملهیشدیدی
بهلشکرامامکردوسپسازمیدانجنگفاصلهگرفتودرهمینگیرودارتوّسطعمربنجرموز

بهقتلرسید.
2.تاریخطبری،ج3،ص466؛االستیعاب،ج2،ص318؛الکاملالبناثیر،ج3،ص205.
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عظیمی درست کرد و رفت برای مقابله، اّما درعین حال قبل از آنکه با آنها 
مسلمانها  بین  این که خونریزی  به  و عالقه مندی  بشود، صلح طلبی  روبرو 
با آنها سخن از مالیمت و نرمش و  امیرالمؤمنین را وادار کرد که  نشود، 
هدایت بزند. ابن عبّاس را فرستاد به سراغ زبیر؛ به ابن عبّاس فرمود سراغ 
طلحه نرو، طلحه قدری تند است اّما سراغ زبیر برو که عبارت امیرالمؤمنین 
لحن  ببینید  زبیر؛  برو سراغ  ر«؛  �ی �ب �لرنّ ل�ت 

أ
� میفرماید: »و لک�ن  است،  این  )علیهالّسالم( 

�ن  ول ��ب ل له: �ی�ت �ت «؛ زبیر مالیمتر است. »�ن
کهتً �ن عر�ی ه �ل�ی ا�نّ امیرالمؤمنین چیست؟ »�ن

عّمه ی  پسر  زبیر  می گویدـ  جور  این  تو  دایی  پسر  بگو  زبیر  به  الک«؛  �ن

امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین پسر دایی زبیر است و دوستان قدیمی که از 
اوائل آمدن بعثت پیغمبر این دو نفر با هم بودند، در مّکه بودند، در مدینه 
آمدند  زبیر و طلحه  قتل عثمان هم،  از  بعد  بعد  بودند،  بودند، در جنگها 
مهربان  و  مالیم  لحن  این  با  حاال حضرت  کردندـ  بیعت  امیرالمؤمنین  با 
«؛ در حجاز من را شناختی، در عراق  العر��ت ی �ب �ن کر�ت ارن و ��ن ال�حب ی �ب �ن �ت ]میگوید:[ »عر�ن
مرا نمی شناسی؟ یعنی آن جا با من بیعت کردی، فهمیدی که من خلیفه ی 
دا«؛ از  ما عدا مّما �ب اّما در عراق این را نمی فهمی؟ »�ن مسلمانها و امیرالمؤمنینم 
آنچه که پیش آمده بود که موجب شد که تو با من بیعت کنی، چه چیزی 
تخّلف شد؟ مگر من چه کردم که با من میجنگی و مبارزه میکنی؟ این لحن 
امیرالمؤمنین با زبیر است.1 البتّه آمد با زبیر صحبت هم کرد، متأّسفانه این 
صحبت مفید واقع نشد.2 امیرالمؤمنین آمد، باز در میدان جنگ زبیر را صدا 
کرد، با زبیر صحبت کرد و آنجا این صحبت مفید واقع شد و زبیر از میدان 

1.نهجالبالغه،خطبهی31،ص74.
ازعبداهللبن من که میکند نقل ازجدخویشحضرتسّجاد)علیهالّسالم( امامصادق)علیهالّسالم( .2
عبّاسدرموردپاسخزبیربهپیامامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(سؤالکردم،ابنعبّاسجوابداد:من
پیامحضرترابهزبیررساندم،اّمااودرپاسخگفت:مننیزهمانرامیخواهمکهاومیخواهد!گویا
مقصودویخالفتوریاستبود،وبیشازاینهمچیزینگفت،ومنبرگشتموجوابرابه

اّطالعامام)علیهالّسالم(رساندم.شرحنهجالبالغةابنابیالحدید،ج2،ص165.
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فص جنگ خارج شد و با امیرالمؤمنین نجنگید1 ، در بین راه یک شخصی زبیر را 
به قتل رساند که امیرالمؤمنین بعد هم از کشته شدن زبیر بسیار اظهار تأسف 
کردند.2 این وضعی بود که امیرالمؤمنین در جنگ جمل برایش پیشامد کرد. 
بعد که امیرالمؤمنین دید نه حاضر نیستند حرف قبول بکنند، با قاطعیّت تمام 
جنگید، تعداد زیادی از آنها کشته شدند. عّده ای از آنها اسیر شدند، بسیاری 
فرار کردند و بعد از آنکه اسرا را نگاه کردند، معلوم شد که دست باند اموی 
در جنگ جمل هم هست. مروان بن حکم که یکی از بنی امیّه بود و جزو 
دوستان و باند نزدیک معاویّه بود و امویها بود، در جنگ جمل به دست 
امیرالمؤمنین اسیر شد، که متوّسل شد به امام حسن و امام حسین)علیهماالسالم(، 
التماس کرد که به پدرتان بگویید که مرا نکشد. و امام حسن و امام حسین 
از روی ترّحم و عطوفت پیش امیرالمؤمنین وساطت کردند، حضرت مروان 

حکم را آزاد کرد و نجات داد؛ حتّی از او بیعت هم نخواست. 3

برخورد با فرصت طلبها و قدرت طلبان
جنگ صّفین سخت ترین جنگ امیرالمؤمنین بود، درعین حال یک جنگ 
تحمیلی بود. بر امیرالمؤمنین تا آخر این جنگ را تحمیل کردند. بعد از آنکه 

1.متنگفتگویامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(بازبیردرمیدانجنگجمل:پیوست»19«.
2.بعدازآنکهزبیرازلشکرخودفاصلهگرفتوتنهاییبهسویمدینهحرکتکرد،عمروبنجرموز
درمنطقهیوادیالّسباعباویبرخوردنمودوپسازآنکهتوانستاعتمادزبیرراجلبنماید،او
رابهقتلرساندوسرویراازتنجداوبههمراهشمشیرشبهاردوگاهامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(
عمروبن که دهید اّطالع امام به گفت: بودند کنارخیمهیحضرت در که مأمورینی به و آمد
جرموزبههمراهشمشیروسربریدهیزبیرآمدهاست!امامبادیدنسربریدهازقاتلویپرسید:
براستیتوزبیررابهقتلرساندهای؟ووقتیابنجرموزگفت:آری.حضرتفرمود:زبیرفردی
پستوترسونبود،اّمامتأّسفانهدربدترینشرایطبهقتلرسید!سپسحضرتشمشیرزبیررا
دردستگرفتودرحالیکهآنراتکانمیدادفرمود:چهگرفتاریهاییکهتوّسطاینشمشیر
ازرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(برطرفشدهبود!شرحنهجالبالغةابنابیالحدید،ج1،ص235؛

الجمل،ص390؛مروجالذهب،ج2،ص403.
3.زندگینامهیمروان:پیوست»20«.
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حضرت به معاویّه نوشتند که تو باید حاکم نباشی، معاویّه باید قبول میکرد. 
یک  ا ینکه  نداشت  وجود  عرفی  شرعی،  منطقی،  نقلی،  عقلی،  دلیل  هیچ 
استاندار که خلیفه ی مسلمین و امیرالمؤمنین به او میگوید تو بر کنار باش، 
عصیان کند بگوید نه، من کنار نمیروم و بنا کند جنگیدن و لشکرکشی کردن 
اّما معاویّه این کار را کرد. امیرالمؤمنین یک لشکر نیرومندی راه انداخت، 
آمد به طرف شام، معاویّه هم حرکت کرد، در محّلی به نام صّفین به هم 
رسیدند. آنجا امیرالمؤمنین تصمیم داشت با اینها نجنگد. تصمیم داشت که 
نصیحت کند. فرمود من نصیحتشان میکنم، اگر قبول کردند، اگر حرف در 
گوششان و دلشان فرو رفت، شمشیر روی آنها نمیکشم و با آنها نمیجنگم.1
همین کار را هم امیرالمؤمنین کرد اّما آن طرف مقابل شیطنت کرد. آن 
قدر جنگ را امیرالمؤمنین در صّفین تأخیر انداخت که اصحاب امیرالمؤمنین 
او  با  که  معاویّه  لشکر  از  میترسی  تو  مگر  امیرالمؤمنین  یا  که  برگشتند 
نمیجنگی؟ فرمود: من میترسم؟ منی که در جوانی سینه ی مردان را به خاک 
مالیده ام، منی که سالهای سال است هیچ تهدیدی مرا از میدان بیرون نکرده، 
دى  ه�ت �ت �ن  

هتٌ �ن ى طا�أ ل��ت �ب �ت �ن 
أ

� ا �طم�  ��ن ا و 
ّ

�ل  
ً

�ی�ما ع�ت �ل�ر�ب  و �هلل ما ��ن »�ن میترسم؟  من 
ى«؛ من هر روزی که جنگ را عقب می اندازم به این امید است که شاید یک  �ب

عّده ای دیگر از اینها بصیرت پیدا کنند، به هوش بیایند، به من ملحق بشوند 
لالها«. 2 ببینید این دل  لها على �ن �ت �ن ��ت

أ
لک ���بّ �لّى م�ن � و هدایت پیدا کنند. »و �ن

1.شرحنهجالبالغهابنأبیالحدید،ج4،ص13؛بحاراالنوار،ج32،ص447.
2.هنگامیکهدرجنگصّفین،یارانامام)علیهالّسالم(ازتأخیرافتادنجنگناراحتبودندوشایعاتی
نیزدربینلشکریانپخششدهبودکهبسیارناخوشایندبود،امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(خطاببه

یارانش،دلیلبهتأخیرانداختنجنگوهمچنینپاسخشایعاترابدینگونهدادند:
»اّمااینکهمیگوییدآیامسامحهدرجنگبهدلیلترسازمرگاست؟!بهخداسوگندبرایمناهّمیّتی

نداردکهمنبهسویمرگبرومویااینکهمرگبهسویمنآید!
واّمااگرتصّورمیکنیددرمبارزهبااهلشامتردیدداشتهباشم،بهخداسوگندهرروزیجنگرا
تأخیرمیاندازمبخاطرآناستکهآرزودارمعّدهایازآنهابهجمعیّتمابپیوندندوهدایتشوند،
ودرالبهالیتاریکیهاپرتویازنورمراببینندوبهسویمنآیند،واینبرایمنازکشتارآناندر
راهگمراهیبهتراست،اگرچهدراینصورتنیزبهجرمگناهانشانگرفتارمیشوند.»نهجالبالغة،
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فص مهربان امام چگونه است؟ در کنار آن قاطعیّت، نسبت به گنهکارها، نسبت 
به اشتباه کرده ها و فریب خورده ها با دل پرمحبّت روبرو میشود و میگوید من 
ترجیح میدهم آن کسی که گمراه شده، از گمراهی به دست من برگردد و 

هدایت بشود، تا این که او در گمراهی بماند و من او را بکشم. 
امیرالمؤمنین در صفین قصد داشت اگر می تواند مردم را هدایت بکند. 
جنگ  آتش  که  کردند  جوری  را  وضعیّت  اّول  از  معاویّه  لشکریان  منتها 
برافروخته شد؛ حمله را آنها شروع کردند، آمدند آبی را که هر دو لشکر 
لشکریان  که  ندادند  اجازه  و  کردند  تصّرف  میکردند،  استفاده  آن  از  باید 
امیرالمؤمنین آب بنوشند. لشکریان امیرالمؤمنین از راه رسیده، دیدند که تنها 
منبع آبی که آنجا وجود دارد و میتواند لشکریان را سیراب کند، در اختیار 
معاویّه و نیروهای معاویّه است. و امیرالمؤمنین در آنجا یک خطبه ی غّرایی 
و بسیار قوی ای، البتّه کوتاه اّما خیلی زیبا و خیلی قوی و محکم ایراد کردند، 
روو� م�ن �لماء«؛ یا با ذلّت همین جا بمانید،  ماء �ت و�ن م�ن �لدّ و رّوو� �لّس�ی

أ
فرمودند که: »�

با تشنگی بمیرید، یا شمشیرها را از خون آنها سیراب کنید تا بتوانید خودتان 
را از این آب سیراب کنید. 1

 لشکریان امیرالمؤمنین رفتند حمله کردند، چاههای آب را از آنها گرفتند 
و آنها را عقب راندند، بعد خودشان را سیراب کردند، آب در اختیار آنها هم 
گذاشتند. یعنی آن ]کاری[ که آنها کرده بودند، اینها مقابله به مثل نکردند. 2

خطبهی55،ص91.
1.امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(خطاببهیارانشفرمود:»سپاهمعاویهبابستنآببررویشما،شما
رابهپیکاردعوتکردهاست،اکنونبرسردوراهیهستید:یابهذلّتوخواریبرجایخود
ازآبسیرابشوید.مرگدر»زندگِی تا ازخونسیرابسازید را یاشمشیرها و بنشینید،
توأمباشکست«شمااست،وزندگیدرمرگپیروزمندانهیشما،آگاهباشیدمعاویهگروهی
ازبیخبرانوگمراهانراهمراهآورده،وحقرازیرپردهیتزویرمخفینمودهاستتابهآن
پینبرند،تابهآنجاکهگردنهایخویشراآماجتیروشمشیرهایمرگسازند«.نهجالبالغة،

خطبهی51،ص88.
2.وقعةصّفین،ص162؛شرحنهجالبالغهابنابیالحدید،ج3،ص319.
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نیروهای  و  معاویّه  خباثت آمیز  فشار  بود،  جوری  وضعیّت  خب،  اّما 
اطراف معاویّه، که موجب شد به هرحال جنگ شروع بشود و ادامه پیدا کند 

و با آن سرنوشت بسیار تلخ این جنگ تمام بشود.1 

 برخورد با مقّدس مآبها و غلط اندیشان
با  امیرالمؤمنین )علیهالّسالم( سخت  گرفتاریهای  از  یکی  نهروان،  جنگ 
خوارج بود. خوارج در جنگ صّفین بوجود آمدند. کیفیّت بوجود آمدنشان 
این بود که بعد از آنکه لشکریان امیرالمؤمنین نیروهای معاویّه را به عقب 
راندند و فشار روی آنها وارد کردند و چیزی نمانده بود که خود معاویّه 
و عمروعاص به قتل برسند، به حیله ی عمروعاص قرآنهایی را بر سر نیزه 
کردند و مردم را دعوت کردند به این که بیایید به قرآن عمل بکنیم؛ برای 
اینکه بتوانند آتش جنگ را موقّتاً فرو بنشانند... طبیعی است که امیرالمؤمنین 
تسلیم این فریاد فریبگرانه نمیشد. مالک اشتر هم در جلو داشت میجنگید، 
در  البتّه  و  کوته بینی  و  خشک اندیشی  عیبشان  که  کسانی  از  عّده ای  یک 
روی  آوردند  فشار   ، ]است[  مذهبی  پایبندی  و  تعبّد  با  توأم  بسیاریشان 
نمیکنید،  احترام  قرآن  به  میخواهند، شما چرا  اینها صلح  که  امیرالمؤمنین 
از  یکی  و  دیدند  را  قضیّه  ظاهر  است؛  درستی  که حرف  قرآن   حکمیّت 
بزرگترین مصیبتهای اّمت اسالمی و مّلت اسالمی در همیشه ی زمان، همین 
کوته بینی و کوته اندیشی بوده که حقایق را درست درک نمیکردند، به ظواهر 
نگاه میکردند. به امیرالمؤمنین فشار آوردند که باید تسلیم بشوی، که حتّی 
با شمشیر، علی )علیهالّسالم( را تهدید میکردند.2 و امیرالمؤمنین نمیتوانست با 
سربازهای خودش بجنگد، امیرالمؤمنین زیر فشار اینها به مالک اشتر پیغام 
داد که بیایند و مسأله ی حکمیّت در آنجا به توطئه و شیطنت اردوگاه شام 
و سردمداری عمروعاص پایه ریزی شد و گفتند یک حکم از این طرف، 

1.سرنوشتتلخجنگصّفین:پیوست»21«.
2.درپیوست»21«توضیحاتیدراینزمینهارائهشدهاست.
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فص یک حکم از آن طرف، و تکلیف را فی مابین معیّن کنند؛ که خود همین 
حکمیّت که امیرالمؤمنین زیر فشار آنها قبول کرده بود، بهانه شد برای یک 
امیرالمؤمنین که  بودند روی  عّده ای؛ همان عّده مقّدسینی که فشار آورده 
بایستی آتش بس را قبول کنی، همانها فشار آوردند که چرا حکمیّت را قبول 
کردی؟1 یعنی کاری که خودشان به دوش امیرالمؤمنین و مسلمانها گذاشته 
عّده  یک  بودند:  دسته  دو  خوارج  البتّه  شد.  جریانی  یک  خوارج،  بودند. 
رهبران و سرانشان بودند؛ اینها کسانی بودند که دنبال هوسها و هواهایشان 
بودند. یک عّده هم توده های مردم بودند که مقّدس و متعبّد و متدیّن، اما 

کوته فکر. 
آن جا هم امیرالمؤمنین وقتی مجبور شد با خوارج بجنگد، یک پرچمی 

1.هنگامیکهمتنقراردادحکمیّتنوشتهشدوازطرفهردولشکربهامضاءشهودرسید،ودر
پیآندرمیانهردولشکرقرائتشد،خوارجیکهعاملاصلیفشاربرایپذیرشحکمیّت
ازطرفامام)علیهالّسالم(بودندمتوّجهاشتباهبزرگخودشدندوپشیمانگشتندوازحضرت
خواستندکهقراردادتحکیمراابطالنماید!آناندرجایجایسپاهکوفهشعار»الحکمإاّلهلل«
سردادندواعالمکردندکهمااجازهنمیدهیمافرادیدرمقابلحکمروشنخداوند،حکمدیگری
صادرنمایند!زیراحکمخداونددربارهیمعاویهویارانشکاماًلواضحوروشناست:آنهادو
راهبیشتردرپیشروندارند،یابایدحکومتمارابپذیرندویاکشتهشوند.خوارجبرایتوجیه
پذیرشحکمیّت در ما گفتند: نیزچنین امام)علیهالّسالم( به تحمیلحکمیّت در اشتباهخویش
گرفتارخطاولغزششدیمواکنونازگناهخویشتوبهمیکنیمودرصددجبراناشتباهخویش
نیزتوبه امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(همگفتند:تو به باکمالپرروییوگستاخی برمیآییم.آنگاه
نماوحکمیّتراابطالکن،وگرنهمااعالمبیزاریازتومیکنیموراهماازراهتوجدامیگردد!

امام)علیهالّسالم(فرمود:
»ویحکمبعدالرضاوالعهدوالمیثاقأرجع؟!أولیساهللیقول:وأوفوابعهداهللإذاعاهدتموال 
تنقضوااألیمانبعدتوکیدهاوقدجعلتماهللعلیکمکفیاًلإّناهللیعلمماتفعلون«؛»وایبرشما!
آیابعدازاینکهبهحکمیّتراضیشدهایموعهدوپیمانینوشتهشدهاست،بهآنپشتپابزنم؟
آیاخداوندنمیفرماید:»وهنگامیکهباخداعهدبستید،بهعهداووفاکنید!وسوگندهارابعداز
محکمساختننشکنید،درحالیکهخداراکفیلوضامنبر)سوگند(خودقراردادهاید،بهیقین

خداوندازآنچهانجاممیدهید،آگاهاست«.)سورهینحل،آیهی91(
اّماخوارجدرمقابلاستداللمتینامام)علیهالّسالم(تنهاپاسخیکهدادنداینبودکهازحضرتاعالم

بیزارینمودندوحکمشرکبرایایشانصادرکردند!وقعةصّفین،ص517.
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زد این طرف، گفت هر کس از شما بیاید زیر این پرچم، ما با او جنگ 
بقیه ی آنها  با  امیرالمؤمنین  نداریم. عّده ی زیادی، چند هزار آمدند؛ ]بعد[ 

جنگید.1)108(

 همدستی تمام جناحها در مقابل امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(
سه  امیرالمؤمنین  ماهه ی  نه  ماه  ده  و  سال  چهار  حکومت  دوران  در 
جنگ تلخ بر امیرالمؤمنین تحمیل شد. جنگهایی که تمام جناحها در این 
جنگها تقریباً با همدیگر همدست شدند؛ یعنی تمام جناحهای عالم اسالم 
بودند.  همدست  هم  با  جنگها  این  در  بودند،  امیرالمؤمنین  با  مخالف  که 
و  طلحه  مثل  بعضیشان  بودند،  پیغمبر  نامدار  جناح صحابه ی  جناح،  یک 
نیامدند، رفتند  به جنگ  امیرالمؤمنین؛ بعضی هم که  به جنگ  آمدند  زبیر 
یک  کنند.  تأیید  را  علی )علیهالّسالم(  نشدند  حاضر  و  نشستند  گوشه ای  یک 
جناح، جناح فرصت طلبها و قدرت طلبها و جناح یک دستگاه سلطنتی در 

1.امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(بهابوایّوبانصاریدستوردادپرچمامانیرانصبنمایدوبهخوارج
اّطالعدهدکههرکسدرزیرآنپرچمقرارگیرد،درامانمیباشد.ابوایّوبپرچمرابرافراشتو
باصدایبلندبهخوارجاعالمنمود:هرکسازشماکهقتلیرامرتکبنشدهودستشبهخون
مسلمانیآلودهنگشتهاست،اگرخودرابهزیراینپرچمبرساند،کشتهنخواهدشدوکسیهم
متعّرضوینخواهدگشت،وهرکسنیزبهکوفهبرگرددویابهسویمدائنبرودویااینکهاز
میاناینجمعیّتخارجگردد،اوهمدرامانمیباشد،زیراکهمافقطبهدنبالدستیابیبهقاتالن

برادرانخویشهستیموبابقیهکارینداریم.
بعدازسخنانابوایّوبانصاریدرمیانسپاهیانخوارجشکوتردیدفراوانیایجادشد،یکیاز 
بزرگانخوارجبهنامفروةبننوفلبهاطرافیانشگفت:بهخداسوگندمننمیدانمبرایچههدفی
باعلیّبنابیطالبمیجنگیم!اکنونبهایننتیجهرسیدهامکهازاینلشکرجداشوموبهدنبالفهم
بیشترباشمتابصیرتالزمرابرایجنگویاتبعیّتازویبهدستآورم!اوبههمراهپانصد
تنازسوارانلشکرخوارجبهطوردستهجمعیازلشکرجداشدند،بعدازاینگروه،جمعیّتهای
پیوستند. امامعلی)علیهالّسالم( بهلشکر نیز بهطرفکوفهحرکتکردند،وصدتن نیز دیگری

تاریخطبری،ج4،ص64.
انساباالشراف،ج3،ص371؛الکاملالبناثیر،ج3،ص345؛مناقبابنشهرآشوب،ج3، 

ص189.
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فص رؤسای  از  زیادی  عّده ی  و  داشت  قرار  معاویّه  آن  رأس  در  که  بود  شام 
قبایل از نان خواهها، نام خواهها، قدرت طلبها جمع شده بودند و آنجا نان 
و نوال شامیها را میخوردند و با امیرالمؤمنین میجنگیدند. یک جناح هم، 
یک عّده افراد مقّدس و متعبّد و خشک، ]که[ وضع عجیبی به وجود آورده 
بودند. آن درسی که ما از امیرالمؤمنین میگیریم در این قضیّه، قاطعیّت و 

سازش ناپذیری است. 
درس حکومت علی )علیهالّسالم(برای ما از چند بعد حائز اهّمیّت است... 
امیرالمؤمنین در مقابل معاویّه که قرار میگرفت، مسأله اش مسأله ی عدالت 
اجتماعی بود؛ در مقابل خوارج که قرار میگرفت، مسأله اش مسأله ی فهم دینی 
و تعّقل صحیح اسالمی بود و مبارزه ی با دگمها و تعّصبها و غلط اندیشیها 
بود؛ در مقابل طلحه و زبیر و دیگران که قرار میگرفت، مسأله اش مسأله ی 

مقابله ی با جاه طلبیها و باندبازیها بود. )109(

کار هیچ کس جز علی نبود
با  حضرت  آن  شدن  طرف  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(  قاطعیّت  نمونه  یک 
کسانی است که طرف شدن با آنها کار هیچ کس جز علّی بن ابی طالب نبود. 
تا زمان امیرالمؤمنین )علیهالّسالم( جنگ حکومتهای اسالمی با مسلمانها سابقه 
نیامد، زمان ابوبکر پیش  نداشته، زمان پیغمبر که خب چنین چیزی پیش 
نیامد، زمان عمر پیش نیامد، زمان عثمان پیش نیامد؛ جنگهایی که در دوران 
میکردند؛ خیلی  کّفار  با  مسلمانها  که  بود  اّول شد جنگهایی  سه خلیفه ی 
راحت مسلمان شمشیر می بست، میرفت لب مرز حمله میکرد و میجنگید؛ 
یا یک عّده ای مرتد میشدند ـ مثل زمان ابوبکر که مرتد شدند ـ میرفتند 
با آنها می جنگیدند. ]اّما[ جنگ بین دو گروهی که هر دو نماز میخوانند، 
هر دو روزه میگیرند، هر دو به پیغمبر معتقدند، هر دو به قبله معتقدند، هر 
دو اّدعای قرآن دارند و قرآن می خوانند؛ این در زمان امیرالمؤمنین شد و 
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هیچ کس این جرأت را و این قدرت را نداشت که با کسانی که در لباس 
مسلمانی، خودشان را پنهان کردند و باطن کافر خودشان را پوشاندند و با 
رهبرانی که پشت سر یک توده ی ناآگاه مسلمان خودشان را مخفی کردند 
بجنگد؛ امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( این کار را انجام داد و این نهایت قاطعیّت و 

شجاعت آن حضرت بود. 
به  عالقه ی  به خاطر  ]قاطعیّت[  این  که  بگوید  نمیتواند  هم  هیچ کس 
عالقه ی  هیچ  حکومت  این  به  امیرالمؤمنین )علیهالّسالم(  چون  بود؛  حکومت 
بود و  میدان جنگ صّفین، وقتی که حضرت نشسته  نداشت. در  شخصی 
داشت کفشهای خودش را به دست خودش وصله میزد ـ ]همان طور[ که 
شنیده اید ـ به ابن عبّاس فرمود که این کفش چند می ارزد؟ یک نگاهی کرد 
و یک کفش کهنه ی پینه خورده ی ازدورخارج شده ]دید[ ؛ گفت هیچ، تقریبًا 
هیچ. حضرت فرمود بدان که ارزش این حکومت بر شما، از حیث حکومت 
کردن، به قدر این هم نیست برای من؛ مگر از حیث اینکه بخواهم اقامه ی 
حّقی بکنم، ابطال باطلی بکنم، حّقی را به حق دار برسانم، حّقی را در جامعه 

اقامه کنم؛ چرا، ازاین جهت خیلی ارزش دارد.1
پس این قاطعیّتش و دنبال گیری اش و شّدت عملش، به خاطر عالقه ی 
به قدرت نیست؛ برای خاطر اینکه میداند راه حق است، این راه را با شّدت 
و با قدرت دنبال میکند. ]جنگ[ با عایشه، با طلحه، با زبیر، شوخی نیست، 

با اینها میجنگد. )110(

1.نهجالبالغه)صبحیصالح(،خطبهی33،ص76؛ارشادمفید،ج1،ص276.
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بازگشت به سیره ی رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله( در تقسیم بیت المال
در زمان پیغمبر بیت المال بین مسلمانها بالّسویّه تقسیم میشد1 ؛ نمیگفتند 
این از آن زودتر مسلمان شده، آن که زودتر مسلمان شده بود، آن که بعد به 
اسالم گرویده بود، آن که از مّکه هجرت کرده بود، آن که در مدینه بود، آن که 
استفاده  اندازه  به یک  بیت المال  از  نداشت، همه  بود، آن که علمی  عالمتر 
میکردند. پیغمبر اکرم به خاطر این گونه امتیازات برای کسی سهم بیشتری 

از بیت المال قائل نمیشد. 
که  هم  ابی بکر  دوران خالفت  در  کردند،  رحلت  دنیا  از  اکرم  پیغمبر 
هیچ گونه  هم  آنجا  بود؛  همین جور  عیناً  کشید،  طول  خرده ای  و  سال  دو 
دوم  خلیفه ی  دوران  نداشت.  وجود  بیت المال  در  مسلمانها  بین  امتیازی 
یک  از  بعد  بود.  وضعیّت  همین  به  هم  آنجا  مّدتی  شد،  عمربن الخّطاب 
مّدتی، عمر به ذهنش رسید که خوب است ما برای ارزشهایی که در بعضی 
از مسلمانها وجود دارد، یک امتیازاتی قائل بشویم؛ بعضی ها را بر بعضی 
ترجیح بدهیم... آن کسانی که قباًل مسلمان شدند و آن کسانی که بعداً اسالم 

آوردند، چرا یک اندازه از بیت المال بگیرند؟

1.ذکرایننکتهالزماستکهمرادازبیتالمالاموالیبودکهبعدازهزینههایضروریحکومت
ازطرفحکومت که کسانی اّما میشد، تقسیم مسلمانان بین مساوی بهطور که میماند اضافه
بیتالمال از را میکردندحقوقمشّخصی که کاری تناسب به داشتند برعهده را مسؤولیّتهایی

دریافتمیکردند.
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 در میان آنهایی که قباًل مسلمان شدند بین مهاجرین و انصار اختالف 
قائل شد؛ گفت مهاجرین بر انصار فضیلت دارند، زیرا مهاجرین در مّکه 
انصار  اّما  جنگیدند  و  گذراندند  را  سختی  دوران  بودند،  پیغمبر  کنار  در 
ایمان آوردند. بعد در میان  از هنگامی که حکومت اسالمی بر سرپا شد، 
مهاجرین هم آنهایی را که از قریش بودند بر آنهایی که از قریش نبودند، 
تفضیل و ترجیح داد. در میان قبایل معروف عرب قبیله ی مضر را بر قبیله ی 
ربیعه ترجیح داد؛ در میان قبایل معروف مدینه قبیله ی اوس را بر قبیله ی 
خزرج ترجیح داد. برای هر کدام یک دلیلی در ذهنش بود؛ این کار را انجام 
داد که به ذهنم می آید که این کار در سال بیستم از هجرت یعنی هفت، 
هشت سال بعد از آغاز خالفت عمر انجام گرفت و این رویّه را انجام داد. 
« خواستم الفت بوجود بیاورم،  �ت �ن

ّ
ل
أ

ا خود او هم میگفت که من با این کار »�ت
دلها را جذب کنم؛ احساس میکرد به این کار احتیاج دارد و بر طبق نظر 
ماههای  آخرین  در  میداد.1 عمر  انجام  را  کار  این  رأی خود  به  اجتهاد  و 
زندگي اش پشیمان شد، گفت این کار را من بیخود کردم؛ زیرا که احساس 
می کنم که همان رویّه ای که پیغمبر و بعد از پیغمبر، ابی بکر عمل کردند، بهتر 
است و من اگر زنده بمانم، باز هم بین مسلمانها تساوی برقرار خواهم کرد. 

منتها عمر زنده نماند؛ همان روزها یا همان ماهها از دنیا رفت. 
 بعد از عمر در دوران حکومت عثمان که آن قاطعیّت و شّدت عمل 

1.ابنابیالحدیدمینویسد:هنگامیکهعمربهخالفترسید،درتقسیمبیتالمالمساواتقائلنشدو
بعضیرابربعضیبرتریداد،سابقیندراسالمرابردیگران،مهاجرانقریشرابردیگرمهاجران،
همهیمهاجرانرابرانصار،وعربرابرعجمبرتریبخشید.عمردرایامخالفتابوبکرنیزاین
پیشنهادراکردهبود،ولیازجانبابوبکرموردقبولواقعنگردیدهوپاسخشنیدهبودکه:خداوند

هیچکسرابرهیچکسبرترینبخشیدهاست.
اجتهادی مسئلهی این میکند: اضافه دّوم خلیفهی عمل توجیه برای آنگاه ابیالحدید ابن  
استوخلیفهیمسلمانانمیتواندبهاجتهادخودعملکند.گرچهمتابعتازعلی)علیهالّسالم(
که باشد اینخبرصحیح اگر و نکرد. را کار این نیز ابوبکر که استخصوصًا بهتر ما نظر در
پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(بینافرادبهطورمساواتتقسیممیکرد،مسئلهمنصوصمیگردد،زیرافعل
ص ،8 ج ابنأبیالحدید، شرحنهجالبالغة است. حّجت فرمودهاش همچون او)صّلیاهللعلیهوآله(

.111
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خلیفه ی دّوم را هم نداشت، موجب شد که همین رویّه توسعه پیدا کند؛ 
بعضیها با بهانه های مختلف، با عناوین گوناگون توانستند سهم بیشتری از 
ترتیب در دوران عثمان گذشت.  بدین  ببرند.1 دوازده سال هم  بیت المال 
حاال امیرالمؤمنین آمده سرکار؛ از جمله ی اّولین حرفهایی که امیرالمؤمنین 
ه  ساء و ملک �ب

ه �ل�نّ ّو�ب �ب رن د �ت ه �ت د�ت علی)علیهالّسالم(بیان کرد، این بود که: »و �هلل لو و�ب
ه«؛2 اگر من ببینم که با پول این بیت المالی که بدون استحقاق به  ماء لر���ت

أ
�لا

مسلمانها داده شده، زن عقد کردند، مهریّه ی زنشان قرار دادند و زن گرفتند، 

1.روزیکهعثمانکشتهشد،مبلغسهمیلیونوصدوپنجاههزاردرهموصدوپنجاههزاردیناروجه
نقد،درنزدصندوقدارویموجودبود،والبتّهارزشمزارعوزمینهاوچهارپایانشبسیاربیشتر

ازپولنقدویتخمینزدهشدهاست.الطبقاتالکبری،ج3،ص76.
بعدازفتحآفریقاغنایمفراوانینصیبمسلمانانشد،ورقموجوهنقدبهدومیلیونوپانصدهزار 
دیناررسید،عثماندستوردادخمسغنائمبهمروانبخشیدهشود!تاریخیعقوبی،ج2،ص166.
همچنینفدککهدرزمانپیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(بهفاطمهیزهرا)علیهاالّسالم(بخشیدهشدهبود 
ودرزمانابوبکربابهانهیواهیازدستایشانخارجگشت،توّسطعثمانبهمروانبخشیده
شدوتازمانعمربنعبدالعزیزدرخاندانمروانباقیماند!شرحنهجالبالغهابنابیالحدید،ج1،

ص198.
بازارمدینهکهتوّسطپیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(وقفمسلمینشدهبود،توّسطعثمانبهپسرعمویش 

حارثبنحکم،برادرمروانبخشیدهشد.شرحنهجالبالغهابنابیالحدید،ج1،ص198.
عثماندخترخودرابهعقدعبداهللبنخالددرآوردوششصدهزاردرهمبهویبخشید،وبهاستاندار
بصرهدستوردادکهاینمبلغراازبیتالمالبصرهپرداختنماید.تاریخیعقوبی،ج2،ص168.

سعیدبنعاصکهازخویشاونداننزدیکعثمانبود،مبلغصدهزاردرهمپاداشدریافتنمود، 
اعتراضکردندو بهعثمان باره این علی)علیهالّسالم(وزبیروطلحهوسعدوعبدالرحمندر
اودرپاسخگفت:منصلهیرحمکردموحّقخویشاوندیراادانمودم!بهویگفتند:مگر
ابوبکروعمرخویشاوندوفامیلنداشت؟!پاسخداد:آندومعتقدبودندکهبایدنزدیکانشانرا
ازچنینموهبتهاییمحرومنمایند،اّمامنمعتقدمبایدنزدیکانازاینبخششهابهرهمندباشند!

انساباالشراف،ج6،ص137.
2.امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(دربارهیبخششهاییکهعثمانانجامدادهبود،باکمالقاطعیّتفرمود:
»بهخداسوگندآنچهازعطایایعثمان،وآنچهبیهودهازبیتالمالمسلمینبهاینوآنبخشیده،
اگربیابم،بهصاحبشبازمیگردانم،گرچهزنانیرابهآنکابینبستهویاکنیزانیراباآنخریده
باشند،زیراعدالتگشایشمیآورد،وآنکسکهعدالتبراوگرانآید،تحّملظلموستمبر

اوگرانترخواهدبود.«نهجالبالغة،کالم15،ص57.
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یا با پول این بیت المال زیادی و بدون استحقاق کنیز خریدند و مثاًل صاحب 
اوالد از آن کنیز شدند، این پول را من به بیت المال برمیگردانم و حکم میکنم 

که این پول، پول غصبی بوده، به هر جا که می خواهد برسد.1 )111(

 خاموش کردن چراغ بیت المال!
امیرالمؤمنین وقتی پا گذاشت روی منبر خالفت، اّول حرفش این بود که 
گفت: »الّذلیل عندی عزیٌز حتّی  آخذ الحّق له و القوّی عندی ضعیٌف حتّی  

آخذ الحّق منه«؛ 2 
مضمون این است که هر ذلیلی، هر مظلومی، هر ستم کشی از نظر من 
عزیز است و حّق او در اولویّت است تا وقتی که حق را برای او از ظالم 
بگیرم؛ و بعکسش ظالم ولو در مقام عّزت قرار داشته باشد، پیش من ذلیل 

است تا حق را از او بگیرم، بعد میشود مثل مردم عادی. 
 فرمود آن اموالی که در دوره ی گذشته شماها گرفتید و ناحق بوده، اینها 
را باید پس بدهید حتّی اگر با این اموال کنیز خریده باشید یا تزویج کرده 
باشید ـ ازدواج کرده باشید ـ و یا آنها را در مصارف زندگی خرج کرده 
باشید؛ مال بیت المال است، مال مردم است، باید ]پس [ بدهید. این حکومت 

امیرالمؤمنین است. 
خیاالت  که  کسانی  آن  روشی  چنین  یک  مقابل  در  ببینید  شما  حاال   
دیگری در کّله شان بود چه حالی پیدا میکنند؟ بعضی ها خیال کرده بودند 
که خب علیّ بن ابی طالب هم یکی مثل دیگران؛ یک مقامی و چیزی به آنها 
خواهد داد، یک حکومتی، یک والیتی، یک چنین چیزی؛ ]اّما[ امیرالمؤمنین 
قرص و محکم و همان قضایایی که شنیده اید؛ شب آمدند با او صحبت 
کنند، داشت اموال بیت المال را میشمرد، بعد چراغ را خاموش کرد، گفتند 

1.خاطرهیاّولینتقسیمبیتالمالبعدازآغازحکومتحضرتامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(:پیوست
.»22«

2.نهجالبالغه،خطبهی37،ص82.
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این چه کاری است؟ گفت آخر این چراغ هم مال بیت المال است، خاموش 
کردم ]چون[ حرف ما حرف خصوصی است. 1

این روش را که دیدند دیدند نه، این آن جوری نیست؛ با این نمیشود 
ساخت. چه کسانی نمیتوانستند بسازند؟ عّمار؟ نه، عّمار خیلی هم خوب با 
علی میساخت؛ اویس قرن یا آن شخصیّت ها و چهره هایی که بودند ]مانند[ 
صعصعةبن صوحان و دیگران و دیگران؟ اینها نمیتوانستند؟ چرا، اینها مردم 
و  اشرافی  زندگی  و  رفاه  به  عادت نکرده ی  آدمهای  اینها  بودند؛  معمولی 
غارت نکرده ی بیت المال بودند؛ اینها میتوانستند با علی بسازند. آن کسانی 
که ایمانهای قوی داشتند، آن کسانی که سابقه ی بدی نداشتند، آن کسانی 
نبود، آن کسانی که میخواستند  از اموال بیت المال چیزی  اموالشان  که در 
حالل خوری کنند، برای اینها این روش چیز بدی نبود. اگر حّقی از آنها که 
قباًل ضایع شده باشد با این روش علی برگردانده هم نمیشد، یعنی چنین 
که یک  کنیم  فرض  که  نبود  هم  نداشت، عکسش  برایشان وجود  چیزی 
حّقی از کسی دست اینها باشد که علی بخواهد از حلق اینها بیرون بکشد؛ 
لذا بود که اینها امیرالمؤمنین را قبول میکردند. چه کسانی قبول نمیکردند؟ 
آن کسانی که دستشان زیر کارد مظالم بیت المال بود؛ اینها میدیدند نه، علی 

برنده است؛ علی قاطعیّت دارد و اقدام میکند. )112(

تندترین برخورد با نزدیکترین یار
عبداهلل بن عبّاس پسر عموی امیرالمؤمنین )علیهالّسالم(، شاگرد امیرالمؤمنین، 
مرید و مخلص امیرالمؤمنین ]است[ ؛ یکی از کسانی که امیرالمؤمنین او را 

1.دریکیازشبهاامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(دربیتالمالمشغولرسیدگیبهاموالبودکهطلحهو
زبیرواردشدند،حضرتچراغیراکهدرمقابلخویشداشتخاموشکردودستوردادچراغ
دیگریراازمنزلبیاورند،طلحهوزبیرازعّلتاینرفتارسؤالکردندوحضرتفرمود:»کان
زیتهمنبیتالمال،الینبغیأننصاحبکمفیضوئه«؛روغناینچراغیکهخاموشکردماز
بیتالمالبودوسزاوارنبودکهدرروشناییآنباهمدیگرصحبتنماییم!المناقبالمرتضویة،

کشفیحنفی،ص365.
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از همه به خود نزدیکتر میشمرد؛ او از طرف امیرالمؤمنین استاندار بصره بود. 
البتّه عبداهلل بن عبّاس اگر چه این حادثه در زندگی او هست و در نهج البالغه 
هم آن نامه نقل شده و وجود دارد اّما او یکی از کسانی است که تا آخر عمر 
به امیرالمؤمنین وفادار ماند؛ شاگرد علی بود. با اینکه امیرالمؤمنین این شّدت 
عمل را با او به خرج دادـ که حاال عرض می کنم ـ اّما او چون میدانست که 
این از دل مؤمن به خدا برمیخیزد، نه فقط بدش نیامد و موجب نشد که از 
امیرالمؤمنین برگردد، بلکه تا آخر عمر یکی از مبّلغان و وفاداران و منادیان 

به محبّت امیرالمؤمنین بود. 
مقداری  یک  عبداهلل بن عبّاس  که  بود  رسیده  گزارش  امیرالمؤمنین  به 
اموال بیت المالی که در اختیارش هست، دخل و تصّرف بی جا کرده.  در 
حضرت نامه نوشتند و نوشتند که این چنین چیزی به گوش من رسیده، 
حساب و کتابت ]را[ برای من بفرست. امیرالمؤمنین مالحظه نکرد که حاال 
بده،  بگویم حساب کتاب  اگر من  عبداهلل بن عبّاس پسر عموی من است؛ 
بدش می آید. نگفت این اهانت به او است. وقتی ما میدانیم که هر انسانی 
میتواند لغزش و اشتباه و خطا در مسائل شخصی و در مسائل جمعی و 
بی جا  دیگر  مالحظات  این  باشد،  داشته  اجتماعی  بزرگ  مسؤولیّتهای  در 
است. ممکن است ناراحت بشود، ممکن است خالف توقّعش بشود، بشود. 
پرسیدن، حسابرسی کردن، مالحظه ی کار کارگزاران حکومت را کردن، این 
یک واجب و وظیفه است بر اولیای امور. لذا حضرت نوشتند که برای من 
بفرست، بنویس ببینم حساب کتابت چیست؟1 عبداهلل بن عبّاس بدش آمد.2 

1.نامهیامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(بهابنعبّاسچنیننقلشدهاست:»خبریازتوبهمنرسیدهاست
کهاگرصّحتداشتهباشدحتمًاموجباتغضبخدایترافراهمساختهای،وامانتیراکهبهتو
سپردهشدهبودضایعوامامخویشرانافرمانیوبهمسلمانانخیانتورزیدهای.بهمننیزخبر
رسیدهاستکهزمینهاییرابهخوداختصاصواموالیراکهدراختیارتبودتصّرفنمودهای.
هرچهسریعترمحاسبهیاموالخویشرابرایمنبفرستوبدانکهمحاسبهیخداوندسختتر
ازمحاسبهیمردممیباشد.والّسالم«.أنساباالشراف،ج2،ص170؛الفتوح،ج4،ص242.
2.متننامهیعبداهللبنعبّاسچنیننقلشدهاست:نامهایازجانبشمابهمنرسیدکهآنچهرااز
بیتالمالبصرهبرداشتهامبرمنگناهیبزرگشمردهبودید،وحالآنکهبهجانخودمسوگندکه
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در جواب نوشت که آن مقداری که از این اموال در اختیارمان هست، بیش 
از اینها ما حق بر بیت المال داریم. این حالتی که در بعضی هست که خیال 
میکنند چون یک خدمتی کردند، چون یک سابقه ای به خرج دادند، چون 
آنها در بیت المال  یا برای مردم کردند، پس حّق  انقالب  یک کاری برای 
یک حّق زیادی است و اگر چیزی زیر دست آنها تلف شد کمتر از حّقشان 
هست. همین تصّور نادرست در این بزرگوار ـ عبداهلل بن عبّاس ـ هم وجود 
داشت و همین را به امیرالمؤمنین نوشت، شاید هم بی توقّعي اش شد. آن 
در  نامه  این  که  نوشته  تندی  نامه ی  او یک  امیرالمؤمنین در جواب  وقت 
نهج البالغه ی شریف هست.1 به قدری الفاظ شدید و غلیظ و توبیخ کننده 
و مالمت گر نسبت به ابن عبّاس در این نامه هست که انسان تعّجب میکند. 
واقعاً هم اگر ایمان ابن عبّاس نبود و سابقه ی معرفت او نسبت به امیرالمؤمنین 
نبود، شاید کس دیگری بود از این نامه ی امیرالمؤمنین )علیهالّصالةوالّسالم( موجب 
از حوزه ی والیت  اصاًل  ببرد،  پناه  معاویّه  به  بشود،  که روی گردان  میشد 
امیرالمؤمنین خارج بشود اّما او نکرد. و بعدها همواره عبداهلل بن عبّاس هر 
وقت یاد امیرالمؤمنین را میکرد چشمش پر از اشک می شد و نام نیک این 

بزرگوار و یاد نیک این استاد و امام خود را بر زبان جاری میکرد.2

حقمندربیتالمالبیشترازچیزیاستکهبرداشتهام،والّسالم.شرحنهجالبالغةابنأبیالحدید،
ج16،ص171.

1.متننامهیامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(بهابنعبّاس:پیوست»23«.
2.یعقوبیدرکتابتاریخخویشمینویسد:بعدازاینکهعبداهللبنعبّاسازخطایخویشتوبهکرد
وکارخالفخویشراجبراننمود،امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(طینامهایبهوینوشت:»أّمابعد،
فإّنالمرءیسّرهدرکمالمیکنلیفوته،ویسوؤهفوتمالمیکنلیدرکه،فماأتاکمنالدنیافال
تکثربهفرحًا،ومافاتکمنهافالتکثرعلیهجزعًا،ولیکنهّمکلمابعدالموت.والّسالم«؛»اّما
بعد،انسانگاهیمسرورمیشودبخاطررسیدنبهچیزیکههرگزازدستشنمیرفت.وگاهی
ناراحتمیشود،بخاطرازدستدادنچیزیکههرگزبهآننمیرسید.پسبهآنچهازدنیامیرسی
زیادخوشحالمباش،وآنچهراکهازدنیاازدستمیدهیبرآنتأّسفمخور.وبایدهّمتتو

درچیزیباشدکهپسازمرگبهآنخواهیرسید«.
عبداهللابنعبّاسهموارهمیگفت:»پسازسخنانپیامبراسالم)صّلیاهللعلیهوآله(هیچسخنیرابه 
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طبیعی است که وقتی امیرالمؤمنین برای خدا حرف می زند، اقدام میکند، 
اثر او هم، اثر عمیق و الهی خواهد بود، ببینید قاطعیّت این است. مالحظه ی 
]را  استادی، مالحظه ی سوابق خدمت  و  شاگرد  عمویی، مالحظه ی  پسر 
نمیکند[ ؛ عبداهلل بن عبّاس یکی از حّواریّین امیرالمؤمنین بود؛ از کسانی بوده 
که در مقابل دشمنانش از این حضرت به بهترین وجهی دفاع کرده اّما وقتی 
این تخّلف کرده، تخّلف، تخّلف است فرقی نمیکند؛  که خبر میرسد که 

متخّلف اگر عبداهلل بن عبّاس هم هست، باید به او تذّکر داده بشود. )113(

کار زیاد و بهره مندى کم از بیت المال
امیرالمؤمنین  دیگر  عمومی، خصوصیّت  اموال  منابع  از  کم  بهره مندی 
است. هر کس که بیت المال مسلمین را مِلک خود به حساب آَوَردـ یا به 
زبان بگوید، و یا اگر نمیگوید، در عمل اینطور وانمود کند که ما اینقدرها 
حق داریم ـ و با بیت المال مثل اموال شخصی خود رفتار کند ـ یا بخورد یا 
ببخشد یا در راه اغراض شخصی از آن استفاده کند ـ نمیتواند دنباله رِو علی 
به حساب آید. رفتار علوی در همه ی این ابعاد، وظیفه ی ما است؛ کارِ زیاد، 

بهره مندِی کم.1 )114(

اندازهیاینسخنسودمندنیافتم«.تاریخیعقوبی،ج2،ص205؛نهجالبالغه،نامهی22،ص
.378

1.درکتابالغاراتنقلشدهاستکهامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(خطاببهمردمکوفهمیفرمود:»ای
اهلکوفه،هرگاهمنازمیانشماخارجشدمدرحالیکهبیشازاسبابعادیزندگی،مرکب

سواریوغالمخودرابههمراهداشتم،درآنصورتمنخائنمیباشم!«
سپساضافهمیکند:»وکانتنفقتهتأتیهمنغّلتهبالمدینةمنینبع،وکانیطعمالنّاسالخبزو 

الّلحم،ویأکلمنالثّریدبالّزیتویکّللهابالتّمرمنالعجوة،وکانذلکطعامه«.
مخارجزندگیامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(ازاموالیکهدرینبعداشتتأمینمیشد،آنحضرتبه 
مردمنانوگوشتمیخورانید،اّماخودنانوزیتونراباخرماتناولمیکرد.الغارات،ج1،ص

.68
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تقسیم بالّسوّیه
امیرالمؤمنین )علیهالّسالم( در یک جمله ای میفرماید: این مالی را که در اختیار 
من است اگر ملک خود من هم بود بالّسویّه میان مردم تقسیم میکردم، چه 

برسد به اینکه بیت المال مال من نیست، مال خود مردم است.1 )115(

1.هنگامیکهامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(بهدلیلرعایتمساواتدرتقسیمبیتالمالموردانتقادقرار
گرفتچنینفرمود:»أتأمرونّیأنأطلبالنّصربالجورفیمنولّیتعلیه،واهللالأطوربهماسمر
سمیٌر،وماأّمنجٌمفیالّسماءنجمًا،لوکانالماللیلسّویتبینهم،فکیفوإنّماالمالمالاهلل!«
آیاازمنمیخواهیدکهبرایپیروزیخود،ازجوروستم،درحّقکسانیکهبرآنهاحکومت 
میکنماستمدادجویم؟بهخداسوگندتاعمرمنباقی،وشبوروزبرقرار،وستارگانآسماندر
پیهمطلوعوغروبمیکنند،هرگزبهچنینکاریدستنمیزنم!اگراموالازخودمبود،بهطور
مساویدرمیانآنهاتقسیممیکردم،تاچهرسدبهاینکهایناموالاموالخدااست!«نهجالبالغه

)صبحیصالح(،کالم126،ص183.
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اوج عاطفه
در امیرالمؤمنین عطوفت، ترّحم و رقّت قلب در حّد اعال است که واقعًا 
برای انسانهای معمولی، چنین حالتی کمتر پیش می آید. مثاًل کسانی که به 
فقرا کمک کنند و به خانواده های مستضعف سر بزنند، زیادند؛ اّما آن کسی 
که اّوالً این کار را در دوران حکومت و قدرت خود انجام دهد، ثانیاً کارِ 
یک روز و دو روزش نباشدـ کار همیشه ی او باشدـ ثالثاً به کمک کردن 
ماّدی اکتفا نکند؛ برود با این خانواده، با آن پیرمرد، با این آدم کور و نابینا، با 
آن بّچه های صغیر بنشیند، مأنوس شود، دل آنها را خوش کند و البتّه کمک 
هم بکند و بلند شود، فقط امیرالمؤمنین است. شما در بین انسانهای رحیم 
و عطوف، چند نفر مثل اینطور انسان پیدا میکنید؟ امیرالمؤمنین در ترّحم و 

عطوفتش، اینگونه است.
او به خانه ی بیوه زن صغیردار که میرود؛ تنورش را آتش میکند، نان که 
برایش میپزد و غذایی را که برایش برده است، با دست مبارک خود در دهان 
کودکانش میگذارد، بماند؛ برای اینکه این کودکان گرفته و غمگین، لبخندی 
بر لبانشان بنشیند، با آنها بازی میکند، خم میشود آنها را روی دوش خود 
سوار میکند، راه میرود و در کلبه ی محّقر آنها سرگرمشان میکند، تا ُگل خنده 

بر لبان کودکان یتیم بنشیند!1 این رحم و عطوفت امیرالمؤمنین است. )116(

1.درکشفالیقیننقلمیکند:امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(دریکیازشبهابهخانهیبیوهزنفقیریگذر
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ای کاش یتیم بودم!
ابوالطفیل میگوید: امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( در دوران حیات خود به یتیمان 
خیلی اهّمیّت میداد و آنان را نوازش میکرد. آن حضرت میگفت »من پدر 
یتیمان هستم و باید به آنها محبّت کنم تا مثل پدر با آنها رفتار شده باشد.« 
میگوید: آنقدر امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(، با انگشت مبارک خود، عسل از ظرف 
برداشته بود و در دهان کودکان یتیم گذاشته بود، که یکی از مسلمانان آن 
روز گفته بود »آرزو میکردم کاش من هم یتیم بودم، تا چنین مورد لطف و 

محبّت امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( قرار میگرفتم.«1 )117(

دستور حکومتی به کارگزاران
امیرالمؤمنین در تمام آن قدرت و حکومت و سلطه ای که خدای متعال 
در اختیارش گذاشت، به فکر ضعیفترین افراد جامعه بود. هم خودش به 

کردکهفرزندانکوچکشازشّدتگرسنگیگریهسردادهبودندوآنزنبیچارهسعیداشتآنها
راآرامکندوبخواباند،آنزنآتشیروشنکردهبودوظرفیراکهفقطآبخالیدرآنبودبر
رویآتشگذاشتهبودتاکودکانشخیالکنندغذاییتهیّهمیشودوشایدبااینخیالبهخواب
روند!امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(بادیدنچنینصحنهایبرگشتومقداریخرماوآردوروغنو
برنجونانتهیّهکردوعازمآنمنزلشد،هرچهقنبراصرارکردکهدربرداشتنآذوقههایاریش
نمایدحضرتنپذیرفتوشخصًاآنباررابردوشکشیدتابهدربمنزلآنزنبیوهرسید،
اجازهخواستوواردشد،برنجوروغنرادرآندیگیکهبررویآتشبودطبخنمودوبرای
هرکدامازکودکاندرظرفیجداگانهبرنجکشیدوازآنهاخواستکهمیلکنند.وقتیبّچههاسیر
شدندحضرتباآنهابازیکردوچهرهیبّچههاراباخندهشادمانساختوسپسازمنزلآنها
بیرونآمد.قنبربهحضرتعرضهداشت:موالیمامشبشاهدصحنهیعجیبیبودم،بخشیاز
آنکهبردنآذوقهبراییکخانوادهفقیربودرافهمیدم،اّمابخشدیگرکهبازیکردنبابّچهها
بودبهگونهایکهخمشدیدوچهاردستوپادراتاقراهرفتیدوکودکانراخنداندید،برایمقابل
فهمنبودودلیلآنرامتوّجهنشدم!امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(درپاسخقنبرفرمود:»یاقنبر،إنی
دخلتعلیهؤالءاألطفالوهمیبکونمنشدةالجوع،فأحببتأنأخرجعنهموهمیضحکون

معالشبع،فلمأجدسبباسویمافعلت!«
وقتیواردمنزلاینکودکانشدمآنهاازشّدتگرسنگیگریهمیکردند،دوستداشتمهنگامیکه 
ازاینمنزلخارجمیشومآنهاتوأمباسیرشدن،خندانوشادماننیزباشند،وبرایاینمطلب

راهیپیدانکردمجزهمانکاریکهانجامدادم!کشفالیقین،ص115.
1.مناقبابنشهرآشوب،ج2،ص75.
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فص فکر بود، هم کسانی را که به جاهای مختلف بعنوان حکومت و استانداری 
و سفارت و غیره میفرستاد، سفارش میکرد. ایشان به مالک اشتر میفرماید: 
»بگرد، کسانی را پیدا کن که معموالً چشم کسی مثل تو به آنها نمی افتد!« 
بعضی هستند که ُدور و بَِر مالک اشتر نوعی، که حاکم است، دائم میپلکند، 
او میرسانند، متمّکنینند،  به  او نزدیک میکنند، خودشان را  به  خودشان را 
اّما  خوب.  ولو  بد.  آدمهای  نمیگویم  مقامدارانند.  زرنگهایند،  زباندارانند، 
دست و پای این کار را دارند. عّده ای هم در جامعه هستند که دست و پای 
این کار را ندارند، امکانش را ندارند، رویش را ندارند، پولش را ندارند، 
آشنایش را ندارند. میفرماید: »بگرد اینها را پیدا کن و از حالشان تفّقد کن.«1
عمل  آنگونه  خودش  میگوید،  اینطور  حاکمش  به  که  امیرالمؤمنینی 
میکند: به خانه ی فقیر سر میزند، در دهان بّچه ی یتیم با دست خودش، غذا 

میگذارد. )118(

1.فرازیازنامهیامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(بهمالکاشتراست:»خداراخدارادرموردطبقهی
پائین،آنهاکهراهچارهندارند،یعنیمستمندانونیازمندانوتهیدستانوازکارافتادگان،دراین
طبقههمکسانیهستندکهدستسؤالدارندوهمافرادیکهبایدبهآنهابدونپرسش،بخشش
شود،بنابراینبهآنچهخداونددرموردآنانبهتودستوردادهعملنما،قسمتیازبیتالمالو
قسمتیازغاّلتمناطقاسالمیرادرهرمحلبهآنهااختصاصده،وبدانکسانیکهدورهستند
بهمقدارکسانیکهنزدیکهستندسهمدارند.وبایدحّقهمهیآنهارامراعاتکنی،بنابراین
هرگزنبایدسرمستیزمامداریتورابهخودمشغولسازد،)وبهآنهارسیدگینکنی(چراکه
نشدنکارهایکوچکمعذور انجام از انجاممیدهی که مهّمی فراوانو بخاطرکارهای هرگز
نیستی!نبایددلازآنهابرگیریوچهرهبهرویآناندرهمکشی،درامورآنهاکهبهتودسترسی
ندارند،ومردمبهدیدهیتحقیربهآنهامینگرندبررسیکن،وبرایاینکارفردمورداطمینانی
راکهخداترس،ومتواضعباشدبرگزین،تاوضعآنانرابهتوگزارشدهد،سپسباآنگروه
بهطوریرفتارکنکهبههنگاممالقاتپروردگارعذرتپذیرفتهباشد،چراکهازمیانرعایااین
گروهازهمهبهاحقاقحقمحتاجترند.وبایددرادایحقتمامافراددرپیشگاهخداوندعذر
ودلیلداشتهباشی.دربارهییتیمانوپیرانازکارافتادهکههیچراهچارهایندارندونمیتوانند
دستنیازخودرابهسویمردمدرازکنند،بررسیکن،البتّهاینکاربرزمامدارانسنگیناست،
ولیحقهمهاشسنگیناست،وگاهیخداوندآنرابراقوامیسبکمیسازد،اقوامیکهطالب
عاقبتنیکند،وخویشرابهاستقامتوبردباریعادتدادهوبراستیوعدههایخداونداطمینان

دارند«.نهجالبالغه)صبحیصالح(،نامهی53،ص439.
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مظلومترین قدرتمند!
معموالً  نمیسازند.  هم  با  که  است  عنصری  دو  مظلومیّت،  و  قدرت 
امیرالمؤمنین مظلوم واقع شد1... در  اّما  قدرتمندان، مظلوم واقع نمیشوند؛ 
زمان آن بزرگوار، قدرتمندتر از امیرالمؤمنین  ـ آن شجاعت عجیب حیدری  
دارد  که جرأت  نکرد  اّدعا  امیرالمؤمنین  عمر  آخر  تا  هیچ کس  کیست؟  ـ 
مظلومترین  آدم،  همین  کند.  ایستادگی  حضرت  آن  شجاعت  مقابل  در 
آدمهای زمان خودش وـ بلکه آنچنانی که گفتند و درست هم هست ـ شاید 

مظلومترین انسانهای تاریخ اسالم است!2 )119(

نقلمیکند:روزیعلی)علیهالّسالم(شنیدکهدردمندی نهجالبالغهخود ابیالحدیددرشرح ابن .1
بهاوفرمود:»هلّمفلنصرخمعًا،فإنّیمازلت فریادمیزندکهمنمظلومواقعشدهام!حضرت
نیزهمیشهوپیوستهمظلومبودهام!شرح باهمدردمندانهفریادسردهیمکهمن بیا مظلومًا«؛

نهجالبالغة،ج9،ص307.
حضرت فوقالعادهی مظلومیّت نشانگر که امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( شقشقیّه خطبهی از فرازی .2
در من میدانست، کهخوب درحالی کرد، تن بر را لباسخالفت او »بهخداسوگند، است:
گردشحکومتاسالمیهمچونمحورسنگهایآسیابم.)اومیدانست(سیلهاوچشمههایعلم
وفضیلتازدامنکوهساروجودمجاریاست،ومرغاندورپروازاندیشههابهافکاربلندمن
راهنتوانندیافت.پسمنردایخالفترارهاساختم،ودامنخودراازآندرپیچیدم)وکنار
گرفتم(درحالیکهدرایناندیشهفرورفتهبودمکه:بادستتنها)وبییاور(بهپاخیزم)وحّق
خودومردمرابگیرم(ویادراینمحیطپرخفقانوظلمتیکهپدیدآوردهاندصبرکنم.محیطی
که:پیرانرافرسوده،جوانانراپیر،ومردانباایمانراتاواپسیندمزندگیبهرنجوامیدارد!
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دلی پر از خون
از  یکی  بزرگوار،  آن  برویم.  و  کنیم  حرکت  آن حضرت  راه  در  باید 
معجزات خدا در تاریخ بود. وجود آن حضرت،  حادثه ای شگفت آور بود. 
زمان  در  را  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(  قدر  اینکه،  دیگر  شگفت آور  حادثه ی 
خودش ندانستند.1 این هم واقعاً از آن حوادث شگفت آور و تلخ است. کار 
را به جایی رساندند که ـ آنطوری که در نهج البالغه و احوال آن بزرگوار 
هست ـ ایشان، مکّرر در زمان حکومت خود، از دست مردم به خدای متعال 
شکوه میکرد.2 دل آن بزرگوار، خون بود. با آن همه سعه ی صدر، با آن همه 

)عاقبت(دیدمبردباریوصبربهعقلوخردنزدیکتراست،لذاشکیباییورزیدم،ولیبهکسی
نهجالبالغه میماندمکه:خاشاکچشمشراپرکرده،واستخوانراهگلویشراگرفتهاست!«

)صبحیصالح(،خطبهی3،ص49.
1.امامباقر)علیهالّسالم(ازعبداهللبنعبّاسنقلمیکندکهدراواخرحکومتامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(
یکشببهمنزلحضرتدرکوفهرفتموازقنبرپرسیدمکهچهخبرازامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(؟
پاسخدادکهحضرتخوابیدهاست،گویاحضرتسخنماراشنید،قنبرراصدازدکهباچه
کسیسخنمیگویی؟اونیزپاسخدادکهابنعبّاساست.فرمود:بیاداخلمنزل.منواردشدم
ودیدمحضرتدرگوشهیرختخوابشمتفّکرانهنشستهاستوآثارغّصهوناراحتیدرسیمای
مبارکشقابلمشاهدهاست.عرضکردم:یاامیرالمؤمنین،امشبچهشدهاستکهچنینناراحت
بهنظرمیرسید؟فرمود:ایابنعبّاس،چگونهچشمهابهخوابرونددرحالیکهدلمشغول
است!دلمالکاعضاءوجوارحاستوهنگامیکهمطلبمهّمیدلرامشغولسازدخوابنیز
ازچشمهادورمیگردد.آریمننیزازاّولشببیدارمودرایناندیشهامکهسرنوشتایناّمت
چهخواهدشد؟!حضرتمطالبفراوانیرادرزمینهعهدشکنیاّمتومراعاتنکردنوصایای
عبّاس ابن به رسولخدا نزد در ویژهیخود موقعیّت همچنین و رسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(

میفرمایندتااینکهسخنبهاینجامیرسد:
»اکنونکاربهاینجارسیدهاستکهمندرکنارفرزندهندجگرخوار)معاویه(وعمروبنعاصو
عتبهوولیدومروانوپیروانشانمطرحمیشومواینگونهسخنگفتهمیشودکهکدامیکازمابر
حّقیم!!!حتّیبهدلمنخطورنمیکردوازذهنمننمیگذشتکهکاردنیابهاینمرحلهبرسدکه
اینچنینانسانهاییبرکرسیریاستتکیهزنندومردمهمبپذیرندودرطاعتآنانکوشاباشند.
آنانپیوستهدراندیشهیحذفاولیاءخداوضربهزدنبهآنانمیباشندوباحربهیافتراءوتهمت

وکینهوحسادتآنهاراازمیدانبیرونمیکنند«.
مطالبحضرتادامهداردوبسیارمفّصلاست،عالقهمندانبهمتناصلیمراجعهنمایند:الیقین، 

ص321.
2.امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(درشبضربتخوردنخطاببهامامحسن)علیهالّسالم(فرمود:»ملکتنی
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فص گذشت در راه خدا و در راه احکام الهی، در دوران زندگی خود، در نهایت 
ضیق و عسرت قرار گرفته بود. )120(

 

عینیوأناجالٌسفسنحلیرسولاهلل)صّلیاهللعلیهوآله(فقلت:یارسولاهللماذالقیتمنأّمتک
مناألودوالّلدد!فقال:ادععلیهم،فقلت:أبدلنیاهللبهمخیراًمنهم،وأبدلهمبیشّراًلهممنّی«؛
قبلازسحردرحالیکهنشستهبودملحظهایچشممراخوابگرفت،پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(را
درخوابدیدم.عرضکردم:یارسولاهللازدستاّمتتوچههاکشیدممن!چهدشمنیهابامن
کردند،چهلجاجتهابامنورزیدند،ازدستاّمتسختیهاکشیدم.پیامبرفرمود:نفرینشانکن.
گفتم:خداوندا،بهجایآنهابهترازآنهارابهمنعنایتکن.وبهجایمنکسیبدترازمنرابه

آنهابده.نهجالبالغة،خطبهی70،ص99.
»الّلهّمإنّیقدمللتهمومّلونیوسئمتهموسئمونیفأبدلنیبهمخیراًمنهموأبدلهمبیشّراًمنّی 
الّلهّممثقلوبهمکمایماثالملحفیالماءأماواهلللوددتأّنلیبکمألففارسمنبنیفراس
بنغنم«؛خدایا،مناینمردمراباپندوتذّکرهایمدامخستهکردموآنهانیزمراخستهنمودند،
آنهاازمنبهستوهآمده،ومنازآنانبهستوهآمده،دلشکستهام،بجایآنانافرادیبهتربه
منمرحمتفرما،وبجایمنبدترازمنبرآنهامسّلطکن.خدایا،دلهایآنانرا،آنچنانکه
نمکدرآبحلمیشود،آبکن!بهخداسوگند،دوستداشتم،بجایشماکوفیان،هزارسوار
ازبنیفراسبنغنم)قبیلهبنیفراسبهدالوریوجرأتمشهوربودهاند(میداشتم.نهجالبالغة،

خطبهی25،ص67.





م �ب �ف ��ت و �پ �ی صل �ب �ف
)علیهالسالم( �ف �ی م�ف رالم�ؤ ا ام�ی ه ی ما �ب ا�ف �ت �ه ی عا�ش �ا�ب
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فص

رابطه ای عاشقانه
عاشقانه  رابطه ی  یک  امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم(،  با  ما  مّلت  رابطه ی 
است؛ مسئله، باالتر از اعتقاد به والیت و امامت آن بزرگوار است. اعتقاد به 
والیت و امامت وجود دارد و جزو جان ما است؛ جزو اّولین آموخته های ما 
در گاهواره است و ان شاءاهلل تا گور با ما همراه خواهد بود؛... رابطه ی مّلت 

ما با امیرالمؤمنین)علیهالّصالةوالّسالم(، رابطه ی محبّت و عشق است.1

نردبان محّبت
آنقدر زیباییها و جلوه ها و جاذبه ها در آن بزرگوار بسیار است، که دلی 
که با این جاذبه ها آشنا شود، نمیتواند نسبت به آن بزرگوار بیتفاوت بماند. 

علی)علیهالّسالم( به کهخطاب شنیدم رسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله( از میکند: نقل فارسی سلمان .1
میفرمود:»یااباالحسن!توهمانندسورهی»قلهواهللاحد«هستی،هرکسیکبارآنسوره
راقرائتکندمانندایناستکهیکسّومقرآنراقرائتکردهاست،هرکسدوبارآنراتالوت
کندگویادوسّومقرآنراتالوتکردهاست،وهرکسسهبارآنراتالوتکندمانندایناست
کهقرآنراختمکردهباشد.تونیزاینچنینهستیکههرکستورابهزباندوستداشتهباشد
یکسّومایماناوکاملشدهاست،وهرکستورابازبانوقلبشدوستداشتهباشددوسّوم
ایماناوکاملمیشود،وهرکسبازبانوقلبتورادوستبداردوباعملخویشتورایاری
نماید،ایماناوبهکمالرسیدهاست«.معانیاألخبار،ص235؛مناقبابنشهرآشوب،ج3،ص

.200



272
جاودانهیتاریخ

هر کس او را به قدری که در همین روایات هست، شناخت، دلباخته ی او 
شد. حتّی آن کسانی که امامت آن بزرگوار و والیت آن حضرت را هم مانند 
ما قبول نداشته و عقیده ی ما را نداشته باشند، این فضایل و مناقب را که 
در کتب فریقین آمده است، میبینندـ مخصوص شیعه نیست؛ علمای بزرگ 
اهل سنّت هم این فضایل را آورده اند؛ و اینها را که میبینید، در همه ی آفاق 
منتشر شده است ـ دلباخته و مجذوب امیرالمؤمنین میشوند.1 پس مسئله ی 
ما، مسئله ی شناخت حقیقت نورانی و علوی امیرالمؤمنین نیست، که او را 
نه میتوانیم بفهمیم، نه میتوانیم تصّور کنیم، نه راهی داریم برای اینکه او را 
درک کنیم؛ مگر کسانی که دلشان به نور هدایت و معرفت الهی در آن ابعاد 
روشن شده باشد؛ اّما این مسئله ی محبّت، مسئله ی مهّمی است. این ارتباط 
دوستی و عشق و رابطه ی با امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(، یک حقیقت درخشان 
است. از این حقیقت درخشان، ما باید مانند معراجی استفاده کنیم و عروج 
کنیم؛ و این میشود. با نردبان محبّت میشود به باالترین درجات معرفت هم 

رسید. اصل کار، محبّت است.2

امام کلمات »جاذبههای میگوید: لبنان( در عرب ادبیّات )استاد مسیحی جرداق جرج .1
ترجمهی کردم!« مطالعه را نهجالبالغه بار 200 که کرد ایجاد من در علی)علیهالّسالم(شوری

نهجالبالغه)دشتی(،ص14.
2.ازعبداهللبنعمرنقلشدهاستکهازرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(دربارهیعلیّبنابیطالبسؤال
کردیم،فرمود:»بدانیدهرکسعالقهمندبهعلیباشددرحقیقتمرادوستدارد،وکسانیکه
مرادوستداشتهباشندخداازآنانخشنودمیگردد،وخداوندازهرکسیراضیباشدپاداشش
رابهشتقرارمیدهد.بدانیدهرکسیعلیرادوستبداردازدنیاخارجنمیشودمگراینکهاز
ببیند. بهشت ازمیوهیدرختطوبیبخوردوموقعیّتخویشرادر بنوشدو چشمهیکوثر
بدانیدهرکسیکهعلیرادوستبداردنمازوروزهوشبزندهداریاوقبول،ودعایشبهاجابت
میرسد.بدانیدکههرکسیعلیرادوستداشتهباشد،مالئکهبرایاوطلبمغفرتمیکنندو
درهایهشتگانهیبهشتبررویویگشودهمیگرددتاازهرکدامبخواهدبدونحسابوارد
گردد.بدانیدکههرکسیعلیرادوستبداردنامهیعملاورابهدستراستشمیدهندوهمانند
انبیاءموردمحاسبهقرارمیگیرد.بدانیدکههرکسیعلیرادوستبداردسختیهایمرگبرای
اوآسانوقبرشباغیازباغهایبهشتمیگردد...بدانیدهرکسعلیرادوستبداردخداوند
حکمترادرقلبویتثبیتنمودهوآنرابرزبانشجاریمیسازدودرهایرحمترابر
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فص جّدى شدن در محّبت
این محبّت )محبّت امیرالمؤمنین(، چه وقت چنین اکسیر اثری را نشان 
خواهد داد؟ آن وقتی که ما به پیوند محبّت آمیز بین خودمان و امیرالمؤمنین 
به  کردن  نگاه  جّدی  چگونه؟  کنیم.  نگاه  جّدی  چشم  به  دین،  اولیای  و 
میرسد،  بزرگوار  آن  به  که  راهی  در  کنیم  ما تالش  که  است  این  محبّت، 
حرکت کنیم؛ واال اگر به آن راه پشت کنیم و خدای نکرده با هر عملی، با 
هر اقدامی و با هر سخنی، خودمان را یک  قدم از آن بزرگوار دور کنیم، 

این محبّت هم بتدریج کمرنگ و بیعمق و سطحی و صوری خواهد شد.1

محّبت واقعی و محّبت صوری
محبّت واقعی داریم و محبّت صوری. محبّت واقعی شما، محبّت شما 
به فرزندتان است. هیچ گرفتاری ای، شما را از بیماری فرزند، از خطری که 
او را تهدید میکند، از نگرانیهای او فارغ نمیکند؛ این محبّت حقیقی است. 
یک محبّت هم محبّت زبانی است  و در مواقع حّساس و مراکز حّساس، 
انسان را رها میکند. اگر ما خدای نخواسته از امیرالمؤمنین)علیهالصالةوالّسالم(دور 
بشویم، اینطور خواهد شد؛ محبّت، زبانی و اّدعایی خواهد شد؛ دست ما را 
در وقتی که به آن احتیاج داریم، نخواهد گرفت. اّما اگر ما آن راهی را که 
به امیرالمؤمنین میرسد، دنبال کنیم، هر چه پیش برویم، این محبّت عمیقتر 

خواهد شد.2 )121(

رویویمیگشاید.
اینحدیثبسیارطوالنیاستوبشارتهایفراوانیبرایعالقهمندانبهعلی)علیهالّسالم(درآن 

وجوددارد.فضائلالشیعة،شیخصدوق،ص3؛مأةمنقبة،ص64.
1.امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(درپاسخکسیکهدرخواستموعظهداشتفرمود:»التکنمّمنیرجو
اآلخرةبغیرعمٍل....یحّبالّصالحینوالیعملعملهمویبغضالمذنبینوهوأحدهم...«؛»از
کسانیمباشکهبدونعملامیدسعادتآخرترادارند...نیکانرادوستمیدارداّماعملآنها
راانجامنمیدهد،گنهکارانرادشمنمیدارداّماخودیکیازآنهااست!...«نهجالبالغه)صبحی

صالح(،قصار150،ص497.
شیعیانش داشت نوف نام به ارادتمندانش از یکی با که گفتگویی در امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( .2
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اقتدا به محبوب
ما به دهها صفت برجسته ای که در ذات مبارک امیرالمؤمنین و در رفتار 
آن بزرگوار هست ـ که هر کدام مثل خورشیدی میدرخشد ـ نگاه کنیم و چند 
تا از این صفات را انتخاب کنیم و خودمان را دنباله رو این صفات قرار دهیم.
امیرالمؤمنین)علیهالّصالة که  است  این  بزرگوار  آن  صفات  از  صفت  یک 
والّسالم(، از اّول زندگی تا آخر عمر، به خدای متعال فکر کرد و راه خدا راـ 
ولو مورد مخالفت همه ی انسانها هم بودـ بر راه غیرخدا و ضّدخدا انتخاب 

کرد.1
در تمام دوران مّکه، یک لحظه مالحظه ی خشونتها و عصبیّتها و مخالفتها 
و دشمنیها را نکرد و از حق دفاع نمود. در تمام دوران مدینه، هر جا که خطر 
بود، علیّ بن  ابی طالب آنجا بود و هیچ چیز را مالحظه نکرد. در قضیّه ی 

ازذکرخدامیخشکد،کممیخورد، لبهایش راچنینتوصیفکرد:»شیعهیمنکسیاستکه
نشانههایخداییبودنوبیاعتناییبهدنیادرسیمایآنانآشکاراست،درشبعابدبهتمام
معناودرروزهمانندشیرشجاعند،هنگامیکهشبمیرسدخودرابرایعبادتومناجاتبا
خدامهیّامیسازند،بررویپادرمقابلخداقیامکردهوپیشانیخضوعبرخاکمیسایند،اشک
چشمشانبررخسارشانجاریگردیدهوباتضّرعبهدرگاهالهیآزادیخویشراازآتشجهنّم

درخواستمینمایند.اّمادرروزاهلبردباریوبزرگواریونجابتونیکوییوتقوامیباشند.
اینوف!شیعیانمنکسانیهستندکهبساطزندگیخویشرابرزمینمیگسترانند،آببهترین 
عطرآنهابوده،وانسدائمباقرآندارند،گمنامزندگیمیکنندوازشهرتگریزانند.شیعیانمن
کسیرااذیّتنمیکنندوهمانندسگهارکسیرانمیگزند،اهلطمعنیستندوچونکالغخود
راآلودهیحرصنمیسازند،ودستنیازبهسویمردمدرازنمیکنندگرچهازگرسنگیبمیرند!
مؤمنانراتکریمنمودهوازاهلفسقوفجوردوریمیکنند.اینوفبهخداسوگند،آنهاشیعیان
منهستندکههمگانازشروآزارشاندرامانمیباشند.دلهایشانمحزون،خواستهایدنیویشان
اندک،واهلپاکیوعفافهستند.معاشرتآنهابامردمتوّسطبدنهایشانبودهولیدلهایشان
اختصاصبهخداداردوکسیدرساحتدلآنانورودیندارد«.کنزالفوائد،ج1،ص87؛

أعالمالدین،ص137.
1.فرازیازکالمامیرالمؤمنین)علیهالّسالم(کهخوداماممتّقیاناستدرتوصیفاهلتقواچنیناست:
»عظمالخالقفیأنفسهمفصغرمادونهفیأعینهم«؛خالقوآفریدگاردرروحوجانشانبزرگ
جلوهکردهاست)وبههمینجهت(غیرخداونددرنظرشانکوچکمیباشد.نهجالبالغه)صبحی

صالح(،خطبهی193،ص303.
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فص خندق، آن وقتی که همه سرها را به زیر انداختند، او بلند شد و شجاعانه 
داوطلب شد؛ یعنی برای وجود خود، هیچ حیثیّتی جز حیثیّت دفاع از اسالم 

و دفاع از حق قائل نبود؛ برای او همین یک کار بود که از حق دفاع کند.
اگر از این روحیه، درخششی در یک انسان به وجود بیاید، همان خواهد 
شد که شما در جبهه های جنگ دیدید؛ در شهدا دیدید؛ در رزمندگان شجاع 
ما دیدید؛ در آزادگان ما در زندانها دیدید؛ در جانبازان صبور ما دیدید؛ در 
خانواده ها و پدران و مادران دیدید؛ در طول انقالب و دوران جنگ تا امروز، 
در این مّلت دیدید و مشاهده کردید که چه هنگامه ای در دنیا به وجود آورد. 
این، یک چیز ناقص و کوچک بود؛ قطره ای بود از آنچه که دریای آن در 

روح بزرگ امیرالمؤمنین وجود داشت.
ما محبّان آن بزرگوار هستیم. شّکی نیست که در دل ما عشق امیرالمؤمنین 
موج میزند؛ این مایه ی امید و افتخار ما است؛ اّما این محبّت را چه چیزی 
عمق میدهد و جزو جان ما مینماید و روزافزون و ثمربخش میکند؟ اینکه 

به این صفت امیرالمؤمنین اقتدا کنیم.)122(





م �ش ��ت و �ش �ی صل �ب �ف
ه الگ�ی عل�ی ا�ف ما �ب �ی �ف
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فص

امام)علیهالّسالم( نمونه ی اعلی
آنچه که بعد از معرفت اجمالی نسبت به این بزرگوار و سایر اولیا برای 
ما مهم است، این است که توّجه کنیم آن مثال اعالیی که خدای متعال در 
روی زمین به افراد بشر نشان میدهد تا انسانها بفهمند که الگو چیست و به 
سمت چه چیزی باید حرکت کنند، با دیدن امام)علیهالّسالم( امکان پیدا میکند. 
مهم این است. لذاست که امام، در مفهوم اسالمی صحیحش، به همان اندازه 
که با زبان و دستورات خود، انسانها را هدایت میکند، به همان اندازه یا 
بیشتر، با منش و شخصیّت و رفتار خود، انسانها را جهت میدهد و آنها را به 

سمت راه راست هدایت میکند. این، مسئله ی مهّمی است.
امیرالمؤمنین )علیهالّسالم( امام ما است. امام همه ی مسلمین است و همه او 
را بعنوان امام قبول دارند. امام یعنی چه؟ یعنی ما باید ابعاد این شخصیّت را 
در نظر بگیریم مثل الگویی که شما جلوی خودتان میگذارید، و بعد تمرین 
میکنید که چیزی شبیه آن بسازید و تمرین کنیم که شخصیّت خودمان را 
از لحاظ فردیّتمان، از لحاظ رفتارمان، از لحاظ عالقه و رابطه ی خودمان با 
خدا و کاری که روی شخص خودمان میکنیم، از لحاظ رفتاری که با مردم 
میکنیم، از لحاظ رفتاری که با بیت المال میکنیم این امکانی که در اختیار ما 
است؛ پولی که در اختیار ما است، ابزاری که در اختیار ما است؛ از لحاظ 
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آنها  راعی  ما  داریم که  بعنوان یک مجموعه ی بشری  مردم  با  که  رفتاری 
هستیم و بر بخشی از زندگی آنها حاکم هستیم، از لحاظ دلسوزی ای که 
برای محرومین میکنیم چه فقرا، چه محرومین ذهنی، چه محرومین علمی و 
اعتقادی، از لحاظ رفتاری که با دین خدا میکنیم که چگونه باید از آن دفاع 
کرد و چگونه باید نسبت به آن دقّت ورزید، از لحاظ رفتاری که با دشمنان 
میکنیم؛ در تمام اینها الگوی ما امیرالمؤمنین باشد و سعی کنیم خودمان را 

به آن بزرگوار شبیه کنیم.
... او در قّله است. یک قّله ی مرتفع را در نظر بگیرید! ما باید به سمت 
است.  این  مهم  است.  این  عمده  دامنه ها.  این  در  ولو  بیفتیم؛  راه  به  قّله 
شاخص این است. باید حرکت کنیم. نباید بگوییم »ما که نمیرسیم به آنجا« 

نه! باید حرکت کرد.)123(

شیعه یعنی تابع
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( برای چیست؟ در درجه ی  نام و خاطرات  یاد و 
اّول برای این است که ما این فرصت را برای خود به وجود آوریم که از 
او تبعیّت کنیم. شیعه، یعنی تابع. اگر تبعیّت و پیروی از او نباشد، نسبت 
دادن خود به او، ظلم به او خواهد بود. عالوه بر این، با معّرفی چهره ی آن 
بزرگوار میتوانیم مسئله ی اصلی اسالم را که اداره ی جوامع بشری با نظام 
زمان روشن  این  مردمِ  دل  و  در ذهن  است   اسالمی  دستور  با  و  اسالمی 
کنیم. محور همه چیز، حکومت چند ساله ی امیرالمؤمنین است؛ لذا ما از 
آنچه که درباره ی آن بزرگوار میگوییم، باید قصدمان تبعیّت باشد. البتّه این 
را باید تأکید کنم که در روزگار ما که نظام اسالمی به پیروی از دستورات 
اسالم بر سِر کار آمده است، آن کسانی که در درجه ی اّول وظیفه دارند از 
امیرالمؤمنین پیروی کنند، مسؤوالن و صاحبان مناصب در نظام اسالمی اند.

امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(، هم خطاب به مسؤوالن مطالبی را فرموده است و 
هم خطاب به آحاد مردم. آنچه که خطاب به آحاد مردم است، عمدتاً خطاب 
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فص به مسؤوالن هم هست؛ اّما آنچه که خطاب به مسؤوالن است، فقط خطاب 
به خود آنهاست؛ که این در نامه های امیرالمؤمنین ـ چه نامه ی معروف آن 
حضرت به مالک اشتر، چه بقیه ی نامه هایی که به استانداران و کارگزاران 

نظامِ خودشان مینوشتند ـ منعکس است.
امروز ما ـ هم مسؤوالن و صاحبان مناصب در جمهوری اسالمی و هم 
آحاد مردم ـ به شّدت احتیاج داریم که این دستورات و توصیه ها را بشناسیم 
 ٍ

ّمهت
أ

ر � �ی م �ن �ت و به آنها عمل کنیم. اگر به این دستورات عمل کردیم، آنگاه »ک�ن
اّمتی خواهیم شد که وقتی  یعنی  پیدا خواهد کرد؛  تحّقق  اس«1  لل�نّ �ت  ر�ب �ن

أ
�

همه ی دنیا به ما نگاه میکنند، میتوانند از ما سرمشق بگیرند، و ما را اسوه ی 
خودشان قرار بدهند.)124(

الگوی کامل
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(، یک الگوی کامل برای همه است. جوانِی پرشور 
انصاف  و  است، حکومت سراسر عدل  الگوی جوانان  او،  پرحماسه ی  و 
او، الگوی دولتمردان است، زندگی سراپا مجاهدت و سراپا مسؤولیّت او، 
الگوی همه ی مؤمنان است، آزادگی او الگوی همه ی آزادگان جهان است، 
سخنان حکمت آمیز و درسهای ماندگار او، الگوی عالمان و دانشمندان و 

روشنفکران است.
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( در زندگی حکومتی خود، نسبت به عدالت، نسبت 
به حقوق ضعفا و درماندگان و پابرهنگان، بی اغماض و بی گذشت بود. ما 
هم باید همینطور باشیم. آن حضرت نسبت به حّق خود و به سهم خود، 
بسیار پرگذشت بود؛ همه ی ما نیز باید همینگونه باشیم. او در همه ی عمر، 
مظهری از خداپرستی و صفای معنوی و مجاهدت و تالش و سرزندگی 

المنکروتؤمنونباهلل«سورهی بالمعروفوتنهونعن للنّاستأمرون أّمٍةأخرجت 1.»کنتمخیر
آلعمران،آیهی110؛»شمابهتریناّمتیبودیدکهبهسودانسانهاآفریدهشدهاند)چهاینکه(امر

بهمعروفونهیازمنکرمیکنیدوبهخداایماندارید«.
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و نشاط بود و با تلخیها، غمها، و دردها شادمانانه برخورد کرد و مسؤوالنه 
وظیفه ی خودش را انجام داد. این الگوی بسیار خوبی است.

ما میتوانیم در سایه ی نزدیکی به امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(، به آرزوی بزرگ 
کشور و مّلتمان و نظام جمهوری اسالمی ـ یعنی عدالت اجتماعی ـ نزدیک 
آحاد  اّول ـ و همه ی  در درجه ی  ما مسؤوالن کشورـ  که  امیدوارم  شویم. 
مردم تالش کنند تا بتوانیم عدالت اجتماعی را در این کشور، مستقر کنیم. 
این آرزوی بزرگ همه ی عدالتخواهان، همه ی مبارزان و شهیدان و همه ی 

رادمردان عالم در تاریخ ما و در تاریخ عالم بوده و هست.)125(

الگوگیری از مقاطع مختلف زندگی امام)علیهالّسالم(
ما این الگوسازی ها را باید دقیق کنیم. ببینید! یک مجموعه ی عظیم و 
متراکمی، شخصیّت علی )علیهالّسالم( را تشکیل میدهد که قابل تجزیه کردن 
است؛ از همه جهت و از چندین طرف قابل برش خوردن است تا بشود 
درست از آن برای تکامل شخصیّت های بشری موجود عالم بهره برد. مثاًل 
فرض کنید که بالتشبیه مثل یک اثر هنری خیلی پرکاری که همین طور که 
قشنگ  است،  زیبا  است،  خیلی خوبی  چیز  یک  مجموعش  میکنید،  نگاه 
در  بشود،  این  وارد  متخّصصی  فنّی،  اهل  آدم  یک  اگرچنانچه  اّما  است؛ 
هر جزئی اش که نگاه میکند یک کار هنری میبیند؛ ترکیب این رنگ مثل 
هزار مورد مشابهش در این تابلو، موزون کشیدن این خط مثل هزار مورد 
مشابهش در این تابلو، هرکدام از اینها جداگانه و دانه دانه قابل دقّت کردن 

است. 
این  که  میکنیم؛  شروع  امیرالمؤمنین  خصلتهای  برش  از  بار  یک  ما   
در سخنرانی ها، در گفتارها میکنیم؛ اخالص  کاری است که ماها معموالً 
امیرالمؤمنین، تقوای امیرالمؤمنین، شجاعت امیرالمؤمنین، علم امیرالمؤمنین؛ 
این یک جور است که خوب و الزم هم هست و بایستی صورت بگیرد؛ 
مثاًل یک بار در اعمال این بزرگوار ـ جهادش در زمان پیغمبر، جهادش در 
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فص دوره ی ]بعد از ایشان [ ، برخورد سیاسی اش، و از این قبیل ـ لکن یک جور 
این  ]مثل[ دوره های زندگی.  را برش زد  این شخصیّت  میشود  دیگر هم 
بزرگوار یک دوره ی نوجوانی داشته که این دوره ی نوجوانی هم در تاریخ 
مضبوط است؛ ما این دوره را باید از این تابلوی عظیم بیرون بکشیم و آن 
را تشریح کنیم؛ این الگو برای کیست؟ برای نوجوانان. یک دوره ی جوانی 
داشته؛ پر و سرشار از کار است دوره ی جوانی این بزرگوار؛ این را باید 
بیرون بکشیم و تابلو کنیم، تشریح کنیم، باز کنیم؛ این، الگو برای کیست؟ 
برای جوانها. جوان نمیتواند یک پیرمرد شصت ساله را ـ که امیرالمؤمنین 
الگوی خودش قرار بدهد. جوان احساسات  باشد در دوره ی حکومت ـ 
میدانهای جوانی  دارد،  دارد، خواستهای جوانی  دارد، هیجان  دارد، غریزه 
میطلبد. خیلی خب، این مرد تاریخ، این مرد همه ی قرون و اعصار، یک 
دوره ی جوانی داشته؛ مثاًل شما از پانزده شانزده سالگی اش تا سی و چند 
سالگی اش را که پیغمبر خدا از دنیا میرود، حساب کنید، یک دوره ی جوانی 
دارد؛ این دوره را بایستی درآورد و مشّخص کرد؛ این دوره، دوره ی جوانی 
این بزرگوار است که خود یک تابلوی پرکار عظیمی است؛ روی این باید 
کار بشود تا الگوی جوانها باشد. یک دوره ی حکومت دارد؛ این جداگانه 
دربیاید که همین چیزهایی که حاال تکرار هم میشود، گفته میشود ]مثل[ عهد 
مالک اشترـ  یعنی فرمان به مالک اشترـ  و دیگر چیزها. یک دوره ]مثل [ یک 
انسان معمولی در جامعه بوده ـ یک شخصیّت سیاسی دینی برجسته بدون 
اینکه بار مسئولیّتی در جامعه داشته باشد ـ این برای چه کسی الگو است؟ 
امروز این برای خیلی ها الگو است؛ ]لذا[ فقط دوره ی خالفت امیرالمؤمنین 
نیست. این نهج البالغه اغلب مال دوره ی خالفت است مگر یک تعدادی 
که معلوم است و ذکر شده که مال کی است؛ اّما حضرت امیرالمؤمنین در 
آن 25 سال چه کار میکردند؟ چه میگفتند؟ چه جور تعامل میکردند؟ چرا 
اینها با هم مخلوط میشود؟ یک چیزهایی هست که مال آن دوران است؛ ما 
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وقتی که ذکر میکنیم، علی حاکم به ذهن می آید درحالی که اینها اصاًل مال 
آن دوره نیست، مال یک دوره ی دیگر است؛ اینها را باید بیرون بکشیم و 

مشّخص کنیم. 
زندگی بشر تا امروز جزو فصل مقّدمه ی زندگی است؛ این چند هزار 
این  میکند، همه ی  میرود و زندگی  راه  دارد  دنیا  این  سالی که بشر روی 
فصول گوناگون انبیا و بزرگان و کتب آسمانی و سفرا و این جنگها و مانند 
این چیزها، در فصل مقّدمه است؛ اصل کتاب زندگی بشر بعد از این است؛ 
بیاورند؛  فداه( تشریف  )ارواحنا  آن وقتی است که حضرت ولیّ عصر  مال 
تازه آنجا زندگی انسان شروع میشود. مبدأ تاریخ حقیقی بشر از آنجا به بعد 
است که می افتد در صراط مستقیم الهی و راه می افتد و میرود به آنجایی 
که باید برسد، ان شاءاهلّل میرسد ]اّما[ خدا میداند که در طول چه دورانی از 
دورانهای زندگی. ما هنوز در این برشها و بریدگی ها و پستی وبلندی های 
این ناهمواری داریم حرکت میکنیم تا خودمان را به آن جاّده برسانیم؛ هنر 
انبیا هم این بوده که ما را تا اینجاها جلو آورده اند، تا نزدیکی های این جاّده 
فقط  امیدواریم خیلی  بشریّت خواهد رسید؛  ان شاءاهلّل هم  آورده اند،  جلو 

طول نکشد ولی قطعاً به آنجا خواهد رسید.)126(

پیروی عملی از امام )علیهالّسالم(
شما در میدان جنگ، مرتّب بگویید فالنی فرمانده ی ما است و مرتّب 
اظهار ارادت به فالن فرمانده بکنید، بعد آن فرمانده، همه را به صف کند، 
حمله  به  نشوید؛  کند، حاضر  دعوت  تمرین  به  را  شما  نروید؛  شما  ولی 
دستور دهد، شما پشت کنید. این چه فرماندهی است؟! اینکه فرمانده نشد. 
انسان با دشمنش و با یک آدم بیگانه، همینگونه رفتار میکند. امیرالمؤمنین 
به  ما شیعه ی علی هستیم و  ما است.  پیشوا و رهبر  امام،  ما است؛  آقای 
این افتخار میکنیم. اگر کسی اسم امیرالمؤمنین)علیهالسالم( را با تجلیل کمتری 
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فص بیاورد، دلمان از بغض او پر میشود، پس الزم است که این، در زندگی ما 
منشأ اثری باشد. )127(

درس مجّسم
ما امروز یک درس بزرگی را در مقابل خودمان داریم؛ درسی که تقریبًا 
مبارزین  را،  مسلمانها  دورانها  همه ی  در  و  همیشه  سال،   1400 طول  در 
را، فداکاران را، مخصوصاً پیروان علیّ بن ابی طالب )علیهالّسالم( را به مقاومت و 
پایداری تشویق کرده. این درس، درس کتاب نیست، درس سخن نیست، از 
مقوله ی گفتن و شنیدن نیست ]بلکه[ یک درس مجّسم است؛ و آن عبارت 
است از زندگی امیرالمؤمنین )علیهالّصالةوالّسالم(. زندگی امیرالمؤمنین برای ما یک 
درس کامل و فراموش نشدنی است. ما اگر بتوانیم این درس را بفهمیم هنر 
کرده ایم؛ اگر بتوانیم یک هزارم این درس را عمل کنیم هنر کرده ایم. مّلت 
ما با یک حرکت، با تقلید از یک منش و رفتار این بزرگ مرد و این درس 
مجّسم تاریخ اسالم، توانست این انقالب عظیم را به راه بیندازد. در طول 
آن حضرت،  نشستن  امیرالمؤمنین،  زندگی  بود؛  همین طور  همیشه  تاریخ 
برخاستنش، گفتنش، شنیدنش، اقدام کردنش، سکوتش، حرکتش، جنگش و 
صلحش، در تمام دوران تاریخ اسالم درس بود برای آنها که میخواستند این 

درس را بفهمند و به آن عمل کنند.)128(

عمل، عمل، عمل
ما معموالً وقتی شخصیّتها یا خصوصیّات را به صورت جمع بندی شده 
از دور مینگریم، آنها را ستایش میکنیم؛ اّما وقتی نزدیک میرویم و پای عمل 
میان می آید، دچار مشکل میشویم. عیب کار آحاد بشر  به  پیروی  پای  و 
این است. اگر همان قدری که مردم دنیا به عدالت و انصاف و به شجاعت 
امیرالمؤمنین، به طرفداری از مظلوم که در او بود، به طرفداری از حقیقت 
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که در او بود، به ظلم ستیزی که در او بود، عالقه و محبّت دارند، چنانچه 
در مقام عمل، خود را به این خصوصیّات نزدیک میکردندـ ولو یک قدم ـ 

دنیا گلستان میشد.
لذا جا دارد که ما همان مقدار که از جمع بندی شده ی خصال امیرالمؤمنین 
این  شویم.  مّطلع  هم  بزرگوار  آن  خصوصیّات  ریز  از  میگوییم،  سخن 
امیرالمؤمنین که عادل بود، عدل او چگونه بود؟ این عدلی که اینقدر تعریف 
دارد، در مقام عمل چگونه بود؟ در قدم بعد سعی کنیم که در مقام عمل، 
خودمان را به او نزدیک کنیم. این درست است؛ این مایه ی تکامل است. 
شما شنیده اید که در بعضی از روایات آمده است کسانی به ائّمه)علیهمالّسالم( 
عرض میکردند ما شیعیان شما هستیم ـ کمااینکه طبق روایتی ، کسانی آمدند 
و به خود امیرالمؤمنین هم این را گفتندـ اّما ائّمه بنابر این روایات، در جواب 
اینها استنکار میکردند: کجای شما به دوستان و پیروان ما شبیه است؟ شما 
این خصلت و این خصوصیّت و این رفتار و این گفتار را دارید. به عبارت 
دیگر، اینها از ما مطالبه ی عمل میکنند؛ عمل هم تابع اعتقاد است. انسان باید 

به چیزی معتقد باشد.1 )129(

1.مردیبهامامحسین)علیهالّسالم(عرضهداشت:ایفرزندرسولخدا)صّلیاهللعلیهوآله(منازشیعیان
شماهستم!حضرتپاسخدادند:»اتّقاهللوالتّدعینشیئًایقولاهلللک:کذبتوفجرتفی
دعواک!إنشیعتنامنسلمتقلوبهممنکلغّشودغل،ولکنقل:أنامنموالیکمومحبیکم!«؛
تقوایالهیراپیشهکنوچیزیرااّدعانکنکهخداوندبهتوبگوید:دروغمیگوییودراّدعای
خویشصادقنیستی!براستیکهشیعیانماکسانیهستندکهدلهایشانازهرنیرنگوفریبی
پاکمیباشد.بهجایاینکهاّدعایشیعهبودنداشتهباشیبهتراستبگویی:منازعالقهمندان

ودوستدارانشمامیباشم!«
مردینیزبهامامحسنمجتبی)علیهالّسالم(عرضکرد:منازشیعیانشماهستم.حضرتبهوی
فرمود:»یاعبداهلل،إنکنتلنافیأوامرناوزواجرنامطیعا،فقدصدقت،وإنکنتبخالفذلک
فالتزدفیذنوبکبدعواکمرتبةشریفةلستمنأهلها،التقلأنامنشیعتکم،ولکنقل:أنا
منموالیکمومحبیکمومعادیأعدائکم،وأنتفیخیروإلیخیر«؛ایبندهیخدا،اگراوامرو
نواهیمارااطاعتمیکنی،دراّدعایشیعهبودنصادقهستی،اّمااگراینگونهنیستی،بااّدعای
مرتبهیباالییکهاهلشنیستیبارگناهانخویشراسنگیننکن!نگوکهمنشیعهیشماهستم،
بلکهبگو:منازعالقهمندانومحبّانشمامیباشموبادشمنانشمادشمنیمینمایم،اینحالبرای
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فص قدم گذاشتن در راه علی)علیهالّسالم(
او،  قدرت  کجا؟  امیرالمؤمنین  کجا،  بگویند: شما  بعضی  است  ممکن 
توانایی او، ایمان او، صبر او، آن استخوان بندی مستحکم روحی او؛ اینها 
کجا، شما کجا؟ این حرف البتّه درست است. ما هیچ کداممان قابل مقایسه 
با او نیستیم. نمیشود گفت او بهتر است، او باالتر است و ما پایینتریم؛ نه، 
تیره،  ما در خاک  و  است  فلک  اوج  در  او  است.  مقایسه غلط  این  اصاًل 
دور خودمان میچرخیم. فاصله ها خیلی زیاد است؛ اّما جهتگیری را میشود 
انتخاب کرد؛ یعنی ما باید خودمان را به آن سمت و به آن هدفی که او نشان 
میداد، نزدیک کنیم ـ هر کسی به قدر توان خود؛ هر کسی بر حسب اقتضای 
زمان خود ـ چون راه همان راه و هدف همان هدف است. این نکته ی بسیار 

مهّمی است.)130(

شعار، مقّدمه ی عمل است
ما به شعار اکتفا نکنیم. شعار علوی، عزیز است؛ اّما شعار باید مقّدمه ی 
رفتار باشد. اگر سال گذشته شعار علوی دادیم، امسال رفتار علوی پیشه 
کنیم. علیّ بن ابی طالب)علیهالّصالةوالّسالم( هم دارای شخصیّت فردی بعنوان یک 
مسلمان و یک انسان است، هم بعنوان یک شهروند در جامعه ی اسالمی 
است. و هم بعنوان یک حاکم، یک سیاستمدار، یک تدبیرکننده ی امور و یک 
مجاهد فی سبیل اهلل مطرح است. او از همه ی این جهات قابل تأّسی است. 

ما به تأّسی و پیروی کردن از امیرالمؤمنین احتیاج داریم.
امیرالمؤمنین در شخصیّت خود، مظهر خصوصیّاتی است که امروز اگر 
ما مردم و مسؤوالن این خصوصیّات را در رفتار و گفتارِ خودمان منعکس 
کنیم، جامعه ی اسالمی مان اوج و اعتال پیدا خواهد کرد. راه تعالی و پیشرفت 
و اصالح دنیا و آخرت یک مّلت، یک راه پیمودنی است. در مقابل انسان 
مؤمن و معتقد به خدا و به رسالت انسان، بن بست وجود ندارد.1 یک مّلت 

توخیربودهوموجبرسیدنبهخیرنیزخواهدبود«.مجموعةورام،ج2،ص106.
1.»ومنیتّقاهللیجعللهمخرجًا«سورهیطالق،آیهی2؛»هرکستقوایالهیپیشهکند،خداوند
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میتواند همه ی مشکالت و همه ی سنگ راهها و خارِ راهها در طریق کمال را 
از جلِو پای خود بردارد؛ به شرط آنکه خصوصیّاتی را که برای این حرکت 
عظیم و همه جانبه الزم است، در خود به وجود آورد، و امیرالمؤمنین مظهر 

این خصوصیّات بود.)131(

الگوی حکومتی امام)علیهالّسالم(
بزرگوار  آن  بی نظیر  شخصِی  رفتارِی  خصوصیّات  و  معنوی  مقامات 
بیان  در  را  زیادی  فصول  کنید،  مراجعه  کتابها  به  اگر  که  خود ـ  جای  به 
او،  او، شجاعت  تقوای  او،  علم  دید؛  خواهید  امیرالمؤمنین  برجستگیهای 
سبقت او به اسالم، زهد او و امثال اینها، که واقعاً از حّد شمارش معمولی 
مثل  هرکدام  و  است  شگفت آور  و  عظیم  هم  اینها  همه ی  و  است  باالتر 
است،  باالتر  همه  از  آنچه  من  گمان  به  اّما  میدرخشد ـ  تابناکی  خورشید 

سیره ی آن بزرگوار در حکومت است.
مظلوم،  از  حمایت  عدل،  اقامه ی  زمینه ی  در  امیرالمؤمنین  حکومت 
مواجهه ی با ظالم و طرفداری از حق در همه ی شرایط، الگویی است که باید 
از آن تبعیّت شود. این کهنگی بردار هم نیست و در همه ی شرایط گوناگون 
علمی و اجتماعی دنیا، میتواند برای خوشبختی و سعادت انسانها الگو باشد. 
ما نمیخواهیم از روش اداری آن دوره تقلید کنیم و بگوییم اینها مشمول 
تحّول زمانی است و مثاًل روز به روز روشهای نویی می آید. ما میخواهیم از 
جهتگیرِی آن حکومت که تا ابد زنده است، تبعیّت کنیم. دفاع از مظلوم، 
همیشه یک نقطه ی درخشان است. کنار نیامدن با ظالم، رشوه  نپذیرفتن از 
زورمند و زرمند و پافشردن بر حقیقت، ارزشهایی است که هیچ وقت در 
دنیا کهنه نمیشود. در شرایط و اوضاع و احوال گوناگون، این خصوصیّات 

همیشه باارزش است.)132(

راهنجاتیبرایاوفراهممیکند«.
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فص نیاز دائمی به الگوی علوی
بزرگترین خطر برای نظام و حکومتی مثل نظام و حکومت ما که با نام 
اسالم به وجود آمده، این است که ما فراموش کنیم الگوی حکومت ما، 
امیرالمؤمنین است؛ به الگوهای رایج دنیا و تاریخ نگاه کنیم و خود را با آنها 
مقایسه کنیم؛ به روش حکومتهای منحرفی که در طول تاریخ روز به روز به 
بشریّت ضربه زدند، نگاه کنیم که اگر یک جنبه از زندگی انسان را رونقی 
هّمت  کردند.  جبران ناشدنی  دچار ضایعات  را  دیگری  جنبه ی  بخشیدند، 
جمهوری اسالمی باید این باشد که خود را به آن الگویی که در غدیر معّرفی 
شد و در دوران پنج ساله ی حکومت امیرالمؤمنین، نمونه ی آن نشان داده 

شد، نزدیک کند.)133(
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پیوست )1(
توصیف امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( توّسط ضرار در مجلس معاویه

 سیّدرضی در کتاب »خصائص االئّمة« جریان مالقات ضرار با معاویه را 
اینگونه نقل میکند:

ضراربن ضمرة که یکی از یاران مخلص علی)علیهالّسالم( بود و بیان رسا 
و شیوایی داشت بعد از شهادت امام)علیهالّسالم( و در ایّام موسم حج با معاویه 

مالقات کرد.
 معاویه به ضرار گفت: علی را برای من توصیف کن.

 ضرار گفت: آیا مرا از این کار معاف نمیداری؟ معاویه گفت: نه، باید 
توصیف نمایی.

 ضرار در توصیف امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( چنین گفت:
 »به خدا سوگند امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( بسیار نیرومند و دارای اندیشه ای 
ژرف بود، همواره در تفّکر بود، اشکی روان داشت، سخن حق میگفت و 
به عدل حکم میکرد. از همه ی اطراف او دانش میتراوید و همه ی اعضای 
او به حکمت گویا بود، از دنیا و فریبندگی آن بیم داشت و با شب و تنهایی 
آن انس میورزید، میان ما همچون یکی از ما بود، هرگاه او را صدا میکردیم 
با  سوگند  خدا  به  میداد.  پاسخ  میکردیم  پرسشی  چون  و  میداد  جوابمان 
همه ی نزدیکی او به ما و اینکه ما را به خود نزدیک میفرمود، از هیبت او 
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یارای سخن گفتن با او نداشتیم. خنده ی او تبّسمی بود که هیچگاه از روی 
غفلت و هوسرانی اتّفاق نمی افتاد. و هنگامی که سخن میگفت حکیمانه لب 
به سخن میگشود و حرف آخر را بر زبان می آورد که حق را از باطل جدا 
مینمود. اهل دین را تعظیم میکرد و بینوایان را به خود نزدیک میساخت. 
هیچ نیرومندی در باطل خود به او طمع نمی بست و هیچ ناتوانی از عدل 

او نومید نمیشد.
 گواهی میدهم که او را در بعضی از مواقف عبادتش دیدم، به هنگامی 
که شب پرده ی تاریکی خود را فرو افکنده بود، او در محراب ایستاده و 
محاسنش را در دست گرفته بود و همچون انسان مارگزیده به خود میپیچید 
و  میکرد  گریه  غمگین  و  محزون  انسان  همچون  بود،  تاب  و  تب  در  و 
میگفت: ای دنیا، ای دنیا، از من دور شو! آیا خود را به من عرضه میکنی؟ 
یا میخواهی مرا به شوق آوری؟ هرگز آن زمان که تو در من نفوذ کنی فرا 
نرسد، هیهات دور شو، دیگری را فریب ده، من نیازی به تو ندارم، من تو 
را سه طالقه کرده ام که رجوعی در آن نیست. زندگی تو کوتاه، موقعیّت تو 
کم، و آرزوی تو پست است، آه از کمی زاد و توشه، و طوالنی بودن راه و 

دوری سفر و عظمت مقصد.«
 همین که ضرار این کلمات شورانگیز را برای معاویه بیان کرد اشک 
معاویه بر چهره اش جاری شد و نتوانست آن را کنترل نماید و گفت: آری 

به خدا سوگند علی چنین بود، اکنون اندوه تو در فراق او چگونه است؟
 ضرار گفت:

 »همانند اندوه مادری که فرزندش را پیش چشمش سر بریده باشند، 
دیگر اشک چشمش خشک نمیشود و سوز دلش پایان نمی یابد!«1

1.خصائصاألئّمة)علیهمالّسالم(،ص70.
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 پیوست )2( 
زندگینامه ی عبداهلل بن زبیر

 عبداهلل بن زبیر فرزند زبیر است، زبیر از صحابه ی معروف و پسرعّمه ی 
به  سپس  و  حبشه  به  مهاجرین  از  که  میباشد  خدا)صّلیاهللعلیهوآله(  رسول 
از  وی  داشت،  پیامبر شرکت  جنگهای  تمامی  در  و  میرود  به شمار  مدینه 
جمله کسانی بود که از بیعت با ابوبکر سر باز زد و در هجوم به خانه ی 
علی)علیهالّسالم( به دفاع از وی پرداخت. در حکومت عمر به فرماندهی سپاهی 
به یاری عمروبن عاص اعزام شد، او بیش از دیگران در تحریک مردم علیه 
عثمان نقش داشت و از اّولین کسانی بود که با علی)علیهالّسالم( بیعت کرد، اّما 
به دالیلی از رهبران اصلی جنگ جمل شد و بعد از حضور در میدان جنگ، 
قصد کناره گیری از معرکه را داشت که با توبیخ فرزندش مواجه گشت و به 
همین دلیل حمله ی شدیدی به لشکر امام کرد و سپس از میدان جنگ فاصله 

گرفت و در همین گیر و دار توّسط عمربن جرموز به قتل رسید.
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(  از  پدر  انحراف  در  زیادی  نقش  زبیر  عبداهلل بن   
هل 

أ
ا � ر م�نّ �ی �ب �ل �لرنّ داشت تا آنجا که از حضرت نقل شده است که فرمود: »ما رن

س�ه«؛ پیوسته زبیر از ما اهل  بیت به شمار میرفت تا  �ن
أ

ا داهلل �ن ه ع�ب �ن  ��ب
أ

ا سث
ن
ی � �ت ��ت �ی �ل�ب

آنکه فرزندش عبداهلل بزرگ شد و او را منحرف کرد.1
بود  ریشه دار  چنان  علوی  خاندان  با  زبیر  عبداهلل بن  عداوت  و  کینه   
که در هنگام ریاست خویش بر مّکه در خطبه ی نماز جمعه از بردن نام 
اعتراض  و  عکس العمل  با  چون  و  میورزید  خودداری  پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( 
مسلمانان مواجه گردید پاسخ داد که چون پیامبر اقوام و خاندان ناصالحی 
در میان مسلمانان دارد که با بردن نام او فخر و مباهات میکنند و بر خود 

میبالند من برای شکستن غرور آنان از بردن نام پیامبر خودداری میکنم.2
زد  باز  سر  یزید  با  بیعت  از  که  بود  کسانی  جمله  از  زبیر  عبداهلل بن   

1.شرحنهجالبالغهابنابیالحدید،ج4،ص79.
2.مروجالذهب،ج3،ص88.
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و بعنوان اعتراض در مّکه مستقر شد و چون میدانست که با وجود امام 
دوست  بسیار  کرد،  نخواهد  توّجهی  او  به  کسی  مّکه  در  حسین)علیهالّسالم( 
داشت که امام حسین)علیهالّسالم( از مّکه خارج شود تا زمینه برای وی فراهم 
شود، لذا در دیداری که با امام حسین)علیهالّسالم( داشت چنین گفت: اگر من 
در عراق شیعیانی مانند شیعیان شما را داشتم آنجا را به هر نقطه ی دیگری 

ترجیح میدادم. البته اگر در مّکه اقامت کنید ما نیز با تو بیعت می کنیم.
 امام حسین)علیهالّسالم( در پاسخ وی فرمود: پدرم به من خبر داد که به 
سبب وجود قوچی در مّکه احترام آن شهر در هم شکسته خواهد شد و 
من نمیخواهم که آن کبش و قوچ من باشم، به خدا سوگند اگر یک وجب 
دورتر از مّکه کشته شوم بهتر است از اینکه در داخل آن به قتل برسم و 
اگر دو وجب دورتر از مّکه کشته شوم بهتر است از اینکه در یک وجبی 

آن به قتل برسم.
 امام)علیهالّسالم( در ادامه فرمود: پسر زبیر! اگر من در کنار فرات دفن بشوم، 

برای من محبوبتر است از اینکه در آستانه ی کعبه دفن شوم .
 پس از خروج ابن زبیر امام)علیهالّسالم( به اطرافیانش فرمود: او بیش از هر 
چیز به بیرون رفتن من از مّکه عالقه مند است زیرا میداند که با وجود من 

کسی به او توّجهی نخواهد کرد.
کعبه  زبیر  ابن  به  واسطه ی  و  کرد  پیدا  تحّقق  امام)علیهالّسالم(  پیش بینی   
امام  از شهادت  اّول سه سال پس  در دو مرحله سنگباران شد، مرحله ی 
حسین)علیهالّسالم( بود که لشکریان یزید پس از جنگ حّره و کشتار و غارت 
مردم مدینه برای سرکوبی ابن زبیر به سوی مّکه حرکت کرده و این شهر 
را به محاصره ی خود درآوردند و چون ابن زبیر برای حفظ جان خویش 
از باالی کوه  پناهنده شده بود حلقه ی محاصره را تنگتر کرده و  به کعبه 
ابوقبیس داخل مسجدالحرام و خود کعبه را با منجنیق سنگباران نمودند و 
پارچه های مشتعل را به کعبه پرتاب کردند که در اثر این سنگباران قسمتی از 



297 297
تها
وس
پی

خانه ی کعبه خراب و پرده و سقف کعبه و شاخهای قوچی که به جای ذبح 
اسماعیل)علیهالّسالم( از بهشت آمده بود آتش گرفته و از بین رفت، در گرماگرم 
این حمله خبر مرگ یزید به مّکه رسید و لشکریانش متفّرق گردیدند و ابن 

زبیر خانه ی کعبه را ترمیم و تجدید بنا نمود.
بیعت  به  را  مردم  زبیر  ابن  که  بود  یزید  مرگ  از  پس  دّوم  مرحله ی   
خویش فراخواند و تدریجاً گروهی با وی بیعت کردند تا در سال هفتاد و 
سه در دوران خالفت عبدالملک، حّجاج بن یوسف مأمور سرکوبی ابن زبیر 
گردید و با چند هزار نفر شهر مّکه را به محاصره ی خویش درآورد، در این 
محاصره نیز که چند ماه به طول انجامید ابن زبیر به کعبه پناهنده گردید 
و باألخره به دستور حّجاج از پنج نقطه ی شهر به وسیله ی منجنیق داخل 
مسجدالحرام سنگباران شد و خرابیهایی در کعبه به وجود آمد و بنا به نقل 
بعضی موّرخین به طور کّلی ویران گردید و ابن زبیر در این جنگ کشته شد 

و حّجاج بن یوسف کعبه را مجدداً بنا نمود.1

 پیوست )3( 
زندگینامه ی عبداهلل بن عمر

 عبداهلل بن عمر فرزند خلیفه ی دّوم ده سال قبل از هجرت به دنیا آمد و 
در طول زندگی خویش کار چشمگیری انجام نداد و در مجموع از لحاظ 
شخصیّتی فرد ضعیفی به شمار میرفت، پشت سر هر امیری نماز میخواند 
و شعارش این بود که در فتنه ها دست به شمشیر نمیبرم، اّما هر امیری که 
غلبه کند و پیروز باشد میتوان پشت سر وی نماز خواند! او حتّی پشت سر 

حّجاج نیز نماز خواند!
 از جمله شعارهای معروف وی این بود که من از کسی چیزی درخواست 
نمی کنم، اّما هر کس چیزی به من بدهد میپذیرم و رزق الهی را رد نمیکنم! 

1.االخبارالطوال،ص314؛االمامةوالسیاسة،ج2،ص37.
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و به همین دلیل بود که هدایا را از معاویه و یزید و... نیز دریافت میکرد و 
محذوری در چنین موارد نداشت!

با امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( بیعت نکرد و بهانه ی وی این بود که من   او 
باید آخرین نفر باشم که بیعت مینماید، و حتّی به امام)علیهالّسالم( خبر آوردند 
که وی به مّکه رفته و درصدد ایجاد فتنه بر علیه حکومت برآمده است، 
حضرت که از ضعف شخصیّتی وی اّطالع کامل داشت، با بی اعتنایی از کنار 

این خبر گذشت.1
 نکته ی جالب اینکه همین عبداهلل بن عمر پس از شهادت علی)علیهالّسالم( 
با روی گشاده با معاویه بیعت کرد و حکومت وی را به رسمیّت شناخت، 
هنگامی که معاویه برای فرزندش یزید بیعت میگرفت، عبداهلل به جرگه ی 
مخالفان پیوست، اّما معاویه به فرزندش توصیه کرد که با عبداهلل مدارا کند 

زیرا در مواقع الزم حمایت وی کارساز خواهد شد.
 هنگامی که امام حسین)علیهالّسالم( به مقابله با یزید برخاست، عبداهلل بن عمر 
نیز که ابتدا از مخالفین یزید بود، در مّکه به حضور حضرت حسین)علیهالّسالم( 
را  امام  حتّی  و  نمود،  دعوت  یزید  با  و سازش  بیعت  به  را  و وی  رسید 
امام چنین گفت: یا  از عواقب ریخته شدن خون مسلمانان ترساند! او به 
اباعبداهلل! چون مردم با این مرد بیعت کرده اند و درهم و دینار نیز در دست 
اوست قهراً به او روی خواهند آورد و با سابقه ی دشمنی که این خاندان 
با شما دارد، میترسم در صورت مخالفت با وی کشته شوی و گروهی از 
مسلمانان نیز قربانی این راه شوند! و من از رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله( شنیدم که 
میفرمود: »حسین کشته خواهد شد و اگر مردم دست از یاری و نصرت وی 
بردارند، به ذلّت و خواری مبتال خواهند گردید« لذا پیشنهاد من این است 
که مانند همه ی مردم راه بیعت و صلح را در پیش گیری و از ریخته شدن 

خون مسلمانان بترسی!2

1.شرحنهجالبالغهابنابیالحدید،ج4،ص11.
2.مقتلخوارزمی،ج1،ص278.
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 امام)علیهالّسالم( به ایشان فرمود: از خدا بترس و دست از نصرت و یاری 
ما بر مدار!

نیز در پاسخ گفت: دوست دارم در هنگام خداحافظی اجازه   عبداهلل 
دهید آن قسمت از بدن شما را که رسول اهلل)صّلیاهللعلیهوآله( مکّرر میبوسید من 
هم ببوسم، و در حالی که سینه ی امام را میبوسید گفت: یا اباعبداهلل تو را به 
خدا میسپارم و با تو خداحافظی میکنم، زیرا تو در این سفر کشته خواهی 

شد!1
 عبداهلل پس از بازگشت به مدینه طی نامه ای که به یزید نوشت خالفت 
وی را با جان و دل پذیرفت و در این بیعت آنچنان قرص و محکم ایستاد که 
وقتی مردم مدینه بعد از شهادت امام حسین)علیهالّسالم( بر علیه یزید شوریدند 
و استاندار وی را از شهر اخراج کردند، عبداهلل بن عمر اقوام و عشیره و 
فرزندان خود را جمع کرد و طی سخنانی که به پشتیبانی از حکومت یزید 
ایراد کرد چنین گفت: من از رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله( شنیدم که میفرمود: در 
روز قیامت برای هر فرد پیمان شکن پرچمی برافراشته خواهد شد که معّرف 
پیمان شکنی او گردد، و من باالتر از این خیانت و پیمان شکنی نمیدانم که 
با کسی بیعت کنند و سپس به جنگ او برخیزند، و لذا اگر بدانم هر یک از 
شما دست از بیعت یزید برداشته و از مخالفین او حمایت کرده اید رابطه ی 

من با او قطع خواهد گردید!2
برای  و  رسید  خالفت  به  مروان  عبدالملک  که  آنگاه  یزید،  از  پس   
سرکوبی ابن زبیر، حّجاج بن یوسف را به مّکه اعزام کرد، حّجاج وارد مدینه 
شد، عبداهلل بن عمر شبانه برای بیعت به سراغ حّجاج رفت و گفت: امیر، 
دستت را بده تا برای خلیفه بیعت کنم! حّجاج سؤال کرد: این عجله برای 
چیست و میتوانستی این بیعت را به فردا موکول کنی؟ عبداهلل گفت: چون 
از رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله( شنیدم که فرمود: »هر کس بمیرد در حالی که امام 

1.امالیصدوق،مجلس30،ص217.
2.فتحالباری،ج13،ص60.
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و پیشوایی نداشته باشد مانند مردن زمان جاهلیّت مرده است« و ترسیدم که 
شب هنگام مرگم فرا رسد و در اثر نداشتن امام مشمول گفتار پیامبر شده 
و از مردگان جاهلیّت محسوب شوم! چون گفتار عبداهلل بن عمر به اینجا 
رسید، حّجاج پای خود را از لحاف بیرون آورد و گفت بیا به جای دست، 

با پایم بیعت کن!1
رسول  از  عمر  عبداهلل بن  که  جمله ای  همان  معنی  است  این  و 
خدا)صّلیاهللعلیهوآله( نقل کرد که خودداری از نصرت و یاری حسین موجب 

ذلّت و زبونی خواهد گردید.

 پیوست )4(
 کتابهایی از علمای اهل سنّت در فضایل امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(

درباره ی  سنّت  اهل  علمای  توّسط  که  کتابهایی  از  تعدادی  فهرست   
فضایل امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( نوشته شده است:

1ـ موّطأ االمام مالک، مالک بن انس )179 ق(
 2ـ سنن سعیدبن منصور، امام سعیدبن منصور )227 ق(

 3ـ مسند احمد، احمد بن حنبل )241 ق(
 4ـ سنن الدارمی، امام محّمد دارمی )255 ق(

 5ـ صحیح مسلم، مسلم بن حّجاج نیشابوری )261 ق(
 6ـ سنن ابن ماجه، محّمدبن یزید قزوینی )275 ق(

 7ـ سنن أبی داود، امام ابی داود سجستانی )275 ق(
 8ـ انساب االشراف، بالذری )279 ق(

 9ـ خصائص أمیرالمؤمنین)علیهالّسالم(، امام نسائی شافعی )303 ق(
10ـ السنن الکبری، امام نسائی شافعی )303 ق(
 11ـ مسند أبی داود، سلیمان بن داود )304 ق(

1.شرحابنابیالحدید،ج13،ص242.
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 12ـ مسند أبی یعلی الموصلی، احمدبن علی بن مثنی )307 ق(
 13ـ المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری )405 ق(

 14ـ السنن الکبری، امام بیهقی )458 ق(
 15ـ شواهد التّنزیل، حاکم حّسکانی حنفی )قرن 5(

 16ـ االستیعاب، ابن عبد البّر مالکی )463 ق(
 17ـ تاریخ بغداد، خطیب بغدادی )463 ق(
 18ـ المناقب، ابن مغازلی شافعی )483 ق(
 19ـ مناقب خوارزمی، خوارزمی )568 ق(

 20ـ تاریخ دمشق، ابن عساکر شافعی )571 ق(
 21ـ أسد الغاّبة، ابن أثیر جزری )630 ق(

 22ـ تذکرة الخواص، ابن جوزی )654 ق(
 23ـ فرائد الّسمطین، جوینی خراسانی )730 ق(

 24ـ میزان االعتدال، عاّلمه ذهبی )748 ق(
 25ـ البدایة و النّهایة، ابن کثیر دمشقی )774 ق(

 26ـ مجمع الّزوائد، علی بن أبی بکر هیثمی )807 ق(
 27ـ أسنی المطالب، شمس الّدین جزری شافعی )833 ق(

 28ـ الفصول المهّمه، ابن صباغ مالکی )855 ق(
 29ـ کنز العّمال، متّقی هندی )975 ق(

 30ـ ینابیع المودة، قندوزی حنفی )1294 ق(

 پیوست )5(
توضیحی پیرامون لیلة المبیت )شب هجرت(

از  خدا)صّلیاهللعلیهوآله(  رسول  که  است  هجرت  شب  همان  لیلة المبیت   
شهر مّکه خارج و به سوی مدینه رهسپار شد، برای آنکه دشمن متوّجه 
بستر  در  کسی  بود  الزم  نشود،  مّکه  از  خدا)صّلیاهللعلیهوآله(  رسول  خروج 
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رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله( بخوابد و از خطر حتمی کشته شدن استقبال کند، 
این مأموریّت به امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( محّول شد و او نیز با کمال اشتیاق 
اینگونه تعریف کرده  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(  پذیرفت، خاطره ی آن شب را 

است:
»قریش برای نابودی پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( رایزنیهای بسیاری مینمود و به 
هر کار ممکنی دست میزد، آنها پیوسته در اندیشه ی قتل پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( 
بودند و هر راهی که به فکرشان میرسید تجربه میکردند )اّما هیچ کدام توأم 
با موفّقیّت نبود تا اینکه( آخرین اقدام آنها این بود که در دارالنّدوة گرد هم 
آمدند و به شور و مشورت پرداختند، در آن جلسه شیاطین با حضور ابلیس 
تمام راههای ممکن برای قتل پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( را بررسی نمودند و تمام 
جوانب امر را سنجیدند و پیامدهای آن را پیش بینی نمودند، تا اینکه همگی 
معّرفی  را  از قریش مرد جنگجویی  قبیله ای  نتیجه رسیدند که هر  این  به 
نماید تا آنان به طور دسته جمعی با شمشیرهای خود به پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( 
حمله ور شوند، و به اتّفاق هم و بسیار متّحد همچون یک مرد واحد، پیامبر 
را به قتل برسانند، بعد از کشته  شدن پیامبر هر قبیله ای از قریش به حمایت 
از جنگجوی خود برخیزد و مانع از قصاص وی گردد تا در نتیجه خون 
پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( نیز هدر برود )و بنی هاشم نتوانند برای خونخواهی پیامبر 

با همه ی تیره های قریش اعالم جنگ نمایند(.
سران  جلسه ی  اخبار  و  شد  نازل  رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله(  بر  جبرئیل   
قریش و توطئه شوم و تصمیمات آنان را به اّطالع حضرت رساند و شبی 
را که برای حمله تعیین کرده  بودند و حتّی زمان حمله راـ که بعد از رفتن 
پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( به بستر خواب بودـ به ایشان خبر داد، و دستور خداوند 

را مبنی بر خروج از مّکه و پناه گرفتن در غار را به پیامبر ابالغ نمود.
 رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله( مرا در جریان توطئه ی قریشیان قرار داد و از 
اخبار جلسه ی آنان آگاهم نمود، و از من خواست که در آن شب موعود در 
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بسترش بخوابم و جانم را برای محافظت ایشان سپر سازم )تا آن حضرت 
بدون اّطالع قریش بتواند مّکه را ترک و خود را به غار برساند(.

 من با شتاب هر چه تمام پذیرفتم و شادمانه به استقبال این خطر بزرگ 
پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(  فدای  را  جانم  که  بودم  مسرور  و  و خوشحال  شتافتم، 

سازم و به جای او کشته شوم.
 رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله( از مّکه خارج شد و من در بستر وی خوابیدم، 
اینکه به تصمیم خود جامه ی  از  با اطمینان خاطر  مردان جنگجوی قریش 
جای  به  اّما  گشتند،  خانه  وارد  و  رسیدند  سر  پوشاند  خواهند  عمل 
پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( با من روبرو شدند، بالفاصله شمشیر خود را کشیدم و از 

خود دفاع جانانه ای نمودم، چنان دفاعی که خدا و مردم از آن خبر دارند.1

 پیوست )6( 
زندگینامه ی محّمد بن ابی بکر

هنگام  هجری  دهم  سال  در  اّول  خلیفه ی  فرزند  ابی بکر  محّمدبن   
همسر  که  است  عمیس  بنت  اسماء  وی  مادر  شد،  متولّد  حّجة الوداع 
از شهادت جعفر  بعد  بود،  به حبشه  مهاجرین  ابی طالب و جزء  جعفربن 
با  ابوبکر  وفات  از  بعد  آورد،  دنیا  به  را  محّمد  و  کرد  ازدواج  ابوبکر  با 
در  سالگی  از سه  محّمد  بدین ترتیب  و  کرد  ازدواج  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( 
محّمد  بزرگ شد.  آن حضرت  فرزندان  همراه  به  و  علی)علیهالّسالم(  خانه ی 
مورد عالقه ی امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( بود تا آنجا که میفرمود: محّمد فرزند 

من هست که از صلب ابوبکر به دنیا آمده است.
 محّمد در جریان انقالب علیه عثمان نقش برجسته ای داشت و هدایت 
انقالبیون مصر را بر عهده گرفته بود و شور و هیجان زایدالوصفی از خود 
نشان میداد. در ایّام خالفت امام)علیهالّسالم( در کنار حضرت و یکی از یاران 

1.خصالصدوق،ج2،ص366؛اختصاصمفید،ص165.
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صمیمی و پرتالش او بود، یکی از نامه های امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( به مردم 
کوفه و دعوت از آنان برای مقابله با پیمان شکنان بصره توّسط محّمد فرستاده 
شد، او در جنگ جمل فرماندهی بخش پیاده لشکر حضرت را بر عهده 
داشت، و بعد از هزیمت لشکریان جمل سرکشی به عایشه و انتقال وی به 

بصره بر عهده ی برادرش محّمد گذاشته شد.
عبادتهای  دلیل  به  و  بود  خستگی ناپذیر  عبادت  و  جهاد  در  محّمد   
فراوانش مشهور به عابد قریش شده بود. او جِدّ مادری امام صادق)علیهالّسالم( 

نیز میباشد.
استانداری مصر، محّمد  از  قیس بن سعد  از عزل  بعد  و   در سال 36 
از  بعد  و  منصوب شد  مصر  استانداری  به  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(  از طرف 
چند سال با توطئه ی معاویه و عمرو عاص و توّسط ایادی آنان در مصر 
به شهادت رسید. خبر شهادت وی امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( را متأثّر ساخت، 
اندوه در سیمای حضرت مشهود بود، از جمله سخنانی که  و آثار غم و 
 و کا�ن لى 

ً
ا �ب �ی د کا�ن �لّى ��ب امام)علیهالّسالم(در شهادت وی بر زبان آورد این بود: »ل�ت

.»
ً

عا  ���ن
ً

ا  و رک�ن
ً

اطعا  �ت
ً

ا �ن  و س�ی
ً

 کا��ا
ً
 و عاملا

ً
ا�حا  �ن

ً
ه ولدا س�ب ��ت د �هلل �ن ع�ن ا« »�ن �ب �ی ر�ب

 محّمد محبوب من و فرزندخوانده ام بود. پاداش او را از خدای میطلبیم، 
رکنی  و  بّرنده،  شمشیری  تالشگر،  کارگزاری  خیرخواه،  فرزندی  محّمد 

استوار در برابر دشمن بود.1

 پیوست )7( 
دالیل عزل محّمد بن ابی بکر از استانداری مصر

 اّولین استاندار امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( در مصر قیس بن سعد بود که بر 
اثر توطئه ی حزب ابوسفیان و اتّهاماتی که متوّجه وی شد از حکومت مصر 
عزل شد، امام علی)علیهالّسالم( محّمدبن ابی بکر را به جای وی حاکم مصر کرد، 

1.خطبهی68ونامهی35نهجالبالغه.
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بعد از جنگ صّفین طرفداران معاویه جرأت و جسارت مخالفت با محّمد را 
پیدا کردند و شورشها در مصر آغاز شد، محّمد در برخورد با آنها تدبیر قوی 
نداشت و گاهی با ضعف نیز همراه بود. امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( با اّطالعی 
که از وضعیّت مصر پیدا کرده بود محّمدبن ابی بکر را عزل و مالک اشتر را 
جایگزین وی فرمود، اّما قبل از اینکه مالک به مصر برسد در راه به شهادت 
علی)علیهالّسالم(  امام  شد،  دلگیر  خویش  عزل  خبر  شنیدن  از  محّمد  رسید، 
نامه ای به وی نوشت و او را دلداری داد و دلیل عزل وی را نیز توضیح داد: 

متن نامه ی امام علی)علیهالّسالم( چنین بود:
لک  �ن عل  �ن

أ
� لم  ى 

�نّ �إ و  عملک  لى  �إ ر  �ت سث
أ
�لا �ر�یح  �ت م�ن  ک  د�ت مو�ب ی  �ن لعن �ب د  �ت �ن �بعد  ّما 

أ
�«  

ک  ��ت �یدک م�ن سلطا�ن ع�ت ما �ت رن ّد و لو �ن  لک �نى �لحب
ً

ا�� ��ی هد و لا �رن طاًء لک �نى �ل�ب �ب
�س�ت

مر مصر 
أ

ه � �ت �ی
ّ
�ت ول ی ک�ن دن

ّ
ل �ل �نّ �لّر�ب . �إ

هتً ک ولا�ی ل�ی �ب �إ ع�ب
أ

 و �
هتً و�ن ک م�أ �ی�ر عل�ی

أ
ک ما هو � �ت �ی

ّ
لول

امه و لا�تى حمامه  �یّ
أ

کمل � د �س�ت ل�ت رحمه �هلل �ن  �ن
ً

ما ا�ت  �ن
ً

دا د�ی ا سث  و على عدّو�ن
ً

ا�حا ا �ن  ل�ن
ً
لا کا�ن ر�ب

على  �م�ن  و  لعدّوک  ��ر 
أ

ا �ن له،  و��ب  �ل�ثّ اع�ن  �ن و  ه  و��ن ر�ن �هلل  ولا� 
أ

� و�ن  ر��ن ه  ع�ن ��ن  �ن و 

ک   �باهلل �یک�ن
هت عا�ن ر �لاس�ت ک�ث

أ
ک و � ل ر�بّ �ی لى س�ب ّمر ل�ر�ب م�ن �ار�بک و ��ع �إ ک و سث ر�ت �ب��ی

اء �هلل«. �ن سث ل �بک  �إ رن �ن ک على ما �ی هّمک و �یع�ن
أ

ما �

 اّما بعد، به من خبر رسیده که از فرستادن »اشتر« به سوی فرمانداریت 
ناراحت شده ای، ولی این کار را من نه به این جهت انجام دادم که تو در 
تالش و کوششت کندی ورزیده ای، و یا برای این باشد که جّدیّت بیشتری 
به خرج دهی، اگر آنچه در اختیارت قرار دارد از تو گرفتم تو را والی جایی 
قرار میدهم که هزینه ی آن بر تو آسانتر و حکومت آن برایت، جالبتر باشد.

 آن مردی که من او را فرماندار »مصر« کرده بودم، مردی بود که نسبت 
به ما ناصح و خیرخواه، و نسبت به دشمنانمان سختگیر و درهم کوبنده بود، 
خدای او را رحمت کند که ایّام زندگی خود را کامل کرد، عمر را به پایان 
برد و مرگ را مالقات نمود در حالی که ما از او راضی بودیم، خداوند هم 

نعمت خشنودیش را بر او ارزانی دارد و پاداشش را مضاعف گرداند.
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 )اّما اکنون( تو برای پیکار با دشمنت سپاه را بیرون آر و طبق بصیرت و 
فهمت در مبارزه با او حرکت کن. دامن جنگ را برای کسی که با تو میجنگد 
به کمر زن، و مردم را در راه پروردگارت به مبارزه دعوت کن. از خداوند 
بسیار یاری طلب که مشکالتت را حل خواهد کرد، و در شدائدی که بر تو 

نازل میشود یاریت میکند. »ان شاءاهلل«.1

 پیوست )8(
داستان مجازات نجاشی و پناهنده شدن وی به معاویه

شاعر  صّفین  جنگ  در  و  بود  یمانی تبار  برجسته  شاعران  از  نجاشی 
تا  بود  داده  فرمان  او  به  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(  میرفت،  به شمار  مردم عراق 
پاسخ شاعران شام را بدهد. بعد از پایان جنگ صّفین و بازگشت لشکریان 
امام)علیهالّسالم( به کوفه، روز اّول ماه رمضان بود که نجاشی از خانه ی خود 
بیرون آمد و با ابوسمال اسدی مالقات کرد، ابوسمال او را به خوردن غذا 
رمضان  ماه  روز  نخستین  در  تو،  بر  وای  ای  گفت:  نجاشی  کرد،  دعوت 
هستیم! او جواب داد: ما را از آنچه نمی دانیم رها کن. نجاشی گفت: پس از 
غذا چه داری؟ گفت: شرابی ارغوانی که نفس را خوشبو میکند و در رگها 
جریان می یابد و بر نیروها می افزاید و خوراک را هضم و گوارا میسازد. 
نجاشی به همراه ابوسمال مشغول خوردن غذا شد و بعد از آن هم میگساری 
خبر  نمودند.  عربده کشی  و  آمده  خانه  بیرون  به  مستی  در حال  و  کردند 
به علی)علیهالّسالم( رسید و ایشان گروهی را برای دستگیری آن دو فرستاد. 
ابوسمال گریخت و نجاشی دستگیر شد. هشتاد تازیانه حدِّ میگساری بود 
که بر وی جاری شد و سپس بیست تازیانه ی دیگر نیز اضافی بر او زدند که 
موجب اعتراض وی شد، حضرت فرمود: بیست تازیانه ی اضافی به دلیل 

گستاخی تو نسبت به خدا و شکستن حرمت ماه رمضان میباشد.

1.نهجالبالغه)صبحیصالح(،نامهی34،ص408.
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 مؤلّف کتاب الغارات مینویسد: چون علی)علیهالّسالم( نجاشی را حد زد، 
نجاشی  با  یمانیها  فرد  صمیمی ترین  شدند.  خشمگین  کار  این  از  یمانیها 
طارق بن عبداهلل بود که نزد علی)علیهالّسالم( رفت و گفت: ای امیر المؤمنین، ما 
گمان نمیکردیم که در نزد حاکمان عدل پرور و صاحبان فضیلت، افراد مطیع 
و نافرمان و اهل وحدت و تفرقه افکنان، در پاداش یکسان باشند، تا اینکه 
کار تو را نسبت به برادرم نجاشی دیدم! تو در سینه های ما آتش افروختی و 
کارهای ما را پراکنده ساختی و ما را به راهی کشاندی که چنین میپنداشتیم 

که هر کس به آن راه رود به آتش در افتد.
 علی)علیهالّسالم( فرمود: »و همانا که آن جز بر مردم خداترس، گران است« 
ای مرد نهدی! مگر جز این بوده که نجاشی مردی از مسلمانان است که 
حرمتی از حرمتهای خداوند را شکسته و ما او را حد زده ایم که کّفاره اش 
بوده است؟ وانگهی خداوند متعال میفرماید: »دشمنی قومی شما را وادار 
به آن نکند که دادگری نکنید. دادگری کنید که آن به پرهیزگاری نزدیکتر 

است«.1 
و  دید  را  او  اشتر  مالک  آمد  بیرون  نزد علی)علیهالّسالم(  از  طارق   چون 
گفت: ای طارق تو به امیرالمؤمنین گفته ای: دلهای ما را آکنده از سوز خشم 
و کارهای ما را پراکنده کرده ای؟ طارق گفت: آری، من گفته ام. اشتر گفت: 
به خدا سوگند آنچنان که تو گفته ای نیست. دلهای ما گوش به فرمان اوست 
و کارهای ما همه برای او هماهنگ است. طارق خشمگین شد و گفت: ای 
اشتر به زودی خواهی دانست نه چنان است که گفته ای. و چون شب فرا 

رسید او و نجاشی به سوی معاویه رفتند.2

1.سورهیمائده،آیهی8.
2.شرحنهجالبالغة،ابنأبیالحدیدج4،ص88.
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 پیوست )9(
توضیحی پیرامون واقعه ی یوم الدار

 1» �ن �ی ر�ب
�ت

أ
ک �لا ر�ت �ی ر عسث

ن
د �ن

أ
 یوم الّدار و یا یوم االنذار نام روزی است که آیه »و �

»دعوت آشکارت را از خاندان نزدیک خویش آغاز کن« نازل شد، و پیامبر 
اکرم)صّلیاهللعلیهوآله( پس از سه سال تبلیغ مخفی، مأموریّت یافت که دعوت 
خویش را علنی سازد و این دعوت را از نزدیکان خویش شروع کند، اغلب 
اهل  و  کرده اند  اشاره  واقعه  این  به  کتابهای خویش  در  اسالمی  موّرخین 
حدیث نیز در کتابهای حدیثی جریان آن روز را نقل کرده اند و میتوان گفت 
أمیرالمؤمنین)علیهالّسالم(  نقش  میرود،  به شمار  اسالمی  تاریخ  مسلمات  از  که 
از طرف  پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(  اجابت دعوت  در تشکیل جلسه ی آن روز و 
ایشان و مهمتر از همه، معّرفی حضرت از طرف پیامبر اسالم)صّلیاهللعلیهوآله( به 
جانشینی ایشان از موضوعاتی است که در بسیاری از کتب شیعه و سنّی نقل 
شده است، در اینجا جریان آن روز را از زبان شخص امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( 

میخوانیم:
« نازل شد، پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(  �ن �ی ر�ب

�ت
أ
ک �لا ر�ت �ی ر عسث دن �ن

أ
 هنگامی که آیه ی »و �

مرا فراخواند و فرمود: فرمان آشکار ساختن دعوت به یکتاپرستی در جمع 
خانواده ی خویش را دریافت کرده ام، لیکن از آنجا که در این زمینه، آنها 
برخوردهای ناپسندی با من دارند، اقدام نکرده و سکوت اختیار کردم تا 
جبرئیل آمد و گفت: ای محّمد! اگر مأموریّت الهی را انجام ندهی، خداوند 

تو را عذاب میکند.
 سپس پیامبر اکرم)صّلیاهللعلیهوآله( فرمود: پس برخیز و ران گوسفندی تهیّه 
کن و مقداری آبگوشت و شیر فراهم کن و فرزندان عبدالمطّلب را دعوت 
کن تا پیام الهی را بر آنها ابالغ کنم. من نیز دستور حضرت را اجرا کرده و 
آنها را که چهل نفرـ مقداری کم و یا زیاد ـ بودند، فراخواندم که ابوطالب 

1.سورهیشعراء،آیهی214.
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و حمزه، عبّاس و ابولهب )عموهای پیامبر( در میان آنها بودند. پس از گرد 
ظرف  در  و  برداشته  را  گوشت  از  مقداری  پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(  آنان،  آمدن 
بزرگی گذاشت و فرمود: بسم اهلل! آنها مشغول خوردن غذا شدند و همگی 
و  نوشیدند  بود  شده  فراهم  که  شیری  شربت  از  و  خوردند  نیاز  حّد  در 
به گونه ی اعجازآمیزی سیر گشتند، به خدا سوگند که خوراک و نوشیدنی 
یکی از آنها به اندازه تمامی غذای آماده شده بود، ولی همگان از آن خوردند 

و نوشیدند و سیر شدند!
 پیامبر اکرم)صّلیاهللعلیهوآله( میخواست سخن خویش را آغاز کند که ابولهب 
بر او پیشی گرفت و با هوچیگری و نسبت دادن سحر به حضرت، نظم 

جلسه را به هم زد و همگان متفّرق شدند.
 فردای آن روز پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( به من فرمود: یا علی، این مرد قبل از 
من به سخن گفتن پرداخت و پیش از آنکه من بتوانم با آنان سخنی بگویم 
متفّرق شدند، مجّدداً غذایی فراهم کن و آنان را دعوت کن. من نیز اطاعت 
کردم و برای بار دّوم آنان را گرد هم آوردم، پیامبر خود از آنان پذیرایی کرد 
و همچون روز قبل با قدرت اعجاز آنان را با غذای کم سیر نمود و سپس 
فرمود: با شربت شیر از آنان پذیرایی نمایم، من نیز همه را با شیر سیراب 
کرد:  آغاز  چنین  را  خویش  سخنان  خدا)صّلیاهللعلیهوآله(  رسول  آنگاه  کردم، 
تاکنون در میان عرب، فرد خیرخواهی همانند من بر مردم خویش نیامده 
است، بهترین و سعادت بخش ترین پیامها را برای شما آورده ام، خوشبختی 
دنیا و آخرت شما را تضمین میکنم. خدایم فرمان داده است تا شما را به 
سوی حق دعوت کنم؛ کدام یک از شما آماده است تا در این امر مهم و 
حیاتی یار و مددکار من باشد؟ هر کدام بپذیرید او را به وزارت و وصایت، 

برادری و جانشینی خویش برمیگزینم!
 در میان تمامی جمعیّت، تنها کسی که آمادگی خودش را اعالم کرد، 
من بودم؛ در حالی که از همه خردسالتر بودم. آنگاه پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( دست 
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بر روی سر من گذاشت و فرمود: این، برادر و وصی و جانشین من است، 
سخنانش را گوش داده و فرمانش را پیروی کنید.

 آنان خندان و مسخره کنان برخاسته و به ابوطالب گفتند: تو را فرمان 
میدهد تا از پسرت اطاعت کنی!1

 پیوست )10(
توضیحی پیرامون جنگ خندق

مشرکین عرب بعد از جنگ اُحد و پیروزیهای به دست آمده در آن، 
جرأت فراوانی در خود برای حمله ی مجّدد به مسلمانان احساس مینمودند، 
لذا تمام نیروهای پراکنده ی خود را جمع و گروهها و قبایل متعّدد عرب را 
متّحد نموده و برای ریشه کن نمودن اسالم و مسلمین عزم خود را جزم و 

به سوی مدینه حرکت کردند.
 قریش در این جنگ که مشهور به جنگ احزاب است )به دلیل اینکه 
توانسته بود همه ی قبیله ها و طوایف عرب و جمعی از یهودیان را در یک 
صف متّحد سازد و به میدان کارزار وارد کند( تمام مهره های خود را به 
صحنه آورد و بزرگترین قهرمان خود را نیز در این جنگ سرنوشت ساز با 
خود همراه کرد، و با وجود جنگجویی چون عمروبن عبدود تردیدی در 

پیروزی خود و شکست حتمی مسلمانان نداشت.
فارسی  سلمان  داشتند،  جالبی  بسیار  ابتکار  جنگ  این  در  مسلمانان   
عربها  برای  و چون  نمود،  ارائه  را  مدینه  اطراف  در  پیشنهاد حفر خندق 

1.تفسیرفرات،ص301؛مسندأحمدبنحنبل،ج1،ص111؛تاریخطبری،ج2،ص62؛
التنزیلحسکانی،رقم514؛ عللالشرایع،ج1،ص170؛ارشادمفید،ج1،ص49؛شواهد
تاریخدمشق،ج1،رقم133الی138؛کاملابناثیر،ج1،ص585؛شرحنهجالبالغهابن
أبیالحدید،ج13،ص210؛تفسیرابنکثیر،ج3،ص363؛کنزالعّمال،ج13،ص114،رقم
36371وص131؛سیرةالحلبیه،ج1،ص286؛بحاراالنوار،ج38،ص223وج35،ص

144؛الغدیرج2،ص278و289.
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کندن خندق در اطراف شهر تازگی داشت و با آن شیوه آشنا نبودند، رسول 
از  خدا)صّلیاهللعلیهوآله( پیشنهاد جدید را به شور و مشورت گذاشت، و بعد 
را صادر  دستور حفر خندق  دید  این طرح  با  موافق  را  یاران خود  اینکه 

فرمود.
 دشمن که برای اّولین بار با پدیده ای به نام خندق روبرو شده بود یک 
ماه در پشت خندق متوقّف شد و در نهایت قهرمان بزرگ کّفار عمروبن 
 عبدود توانست از خندق عبور کند، او در مقابل صف لشکر مسلمانان نعره 
می زد و سرمست و مغرور مبارز میطلبید، اّما از مسلمانان کسی داوطلب 
نبرد با وی نشد، تنها فردی که با اصرار از رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله( میخواست 
اجازه ی نبرد با عمروبن  عبدود را برای وی صادر کند حضرت علی)علیهالّسالم( 

بود.
 رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله( چند بار از علی)علیهالّسالم( خواست بر جای خود 
افراد  این مبارزه گردد و بعدها  نیز داوطلب  تا شاید کس دیگری  بنشیند 
مّدعی نباشند که ما هم میتوانستیم به نبرد عمرو برویم! به هر حال کسی از 
اصحاب داوطلب نشد و برای چندمین بار حضرت علی از پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( 

خواست هر چه زودتر اجازه ی رفتن به میدان را صادر فرماید.
تمسخرآمیزی  حالت  با  و  میخواند  حماسی  اشعار  عبدود  عمروبن   
میگفت: از بس هم آورد خواستم خسته شدم آیا کسی نیست که پاسخ مرا 
بدهد؟ و اضافه میکرد که آیا شما معتقد نیستید که اگر من کشته شوم به 
جهنّم خواهم رفت و اگر شما کشته شوید روانه ی بهشت خواهید شد؟ پس 

یک نفر برخیزد تا مرا به جهنّم بفرستد و یا خود به بهشت برود.
 در این حال حضرت علی)علیهالّسالم( وارد میدان شد و با اشعار حماسی 
خود پاسخ عمرو را داد. بعد از آنکه عمرو حضرت را شناخت اظهار نمود 
که به دلیل رفاقتی که با ابوطالب داشتم دوست ندارم فرزند دوست قدیمی 
خود را به قتل برسانم، لذا بهتر است برگردی. و علی)علیهالّسالم( در جواب با 
قاطعیّت گفت: اّما من دوست دارم تو را به قتل برسانم )و برگشتی در کار 
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نیست(.
 امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( عمرو را به اسالم دعوت کرد و از وی خواست 
دعوت رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله( را بپذیرد، اّما عمرو از پذیرش این دعوت 
امتناع نمود، پیشنهاد دّوم حضرت به عمرو بازگشت به مّکه و اجتناب از 
خون ریزی بود که وی قبول این پیشنهاد را برای خود ننگ و عار دانست 
و با غرور خاص خود جواب داد: در این صورت میگویند کودکی عمرو 
را فریب داد. پیشنهاد سّوم حضرت به عمرو پیاده شدن از اسب و جنگ 
پیاده بود که مورد توافق قرار گرفت و جنگ تن به تن آغاز شد، ولی به قدری 
برخاسته هیچ کس  غبار  و  میان گرد  در  که  بود  نبرد سخت و شدید  این 
نمی دانست که غالب و مغلوب کیست، تا اینکه از میان گرد و غبار صدای 
اهلل اکبر حضرت مژده ی پیروزی را به گوش مسلمانان رساند، و حضرت از 

این نبرد نیز پیروز و سرفراز بیرون آمد.

 پیوست )11(
توصیف ابودرداء از عبادت امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(

النبی  مسجد  در  میکند:  نقل  خود  »امالی«  کتاب  در  صدوق  شیخ 
پیرامون  خدا)صّلیاهللعلیهوآله(  رسول  اصحاب  و  بود  جلسه ای  )صّلیاهللعلیهوآله( 
سوابق و فضایل اهل بدر و بیعت رضوان سخن میگفتند، ابودرداء گفت: 
آیا میخواهید درباره ی کسی سخن بگویم که اموال و داراییهایش از همه ی 
مردم کمتر و در عین حال تقوی و ورع و عبادتش از همه افزونتر است؟ 
گفتند: منظور تو کیست؟ پاسخ داد: علیّ بن ابی طالب)علیهالّسالم(. افرادی که 
در آن جلسه بودند از این سخن ابودرداء خوششان نیامد و آثار ناراحتی در 
چهره ی آنها نمایان شد! مردی از انصار به ابودرداء گفت: کسی سخن تو 
را تأیید نکرد و موافقی در جمع نیافتی! و او در پاسخ گفت: من آنچه را 
که با چشمان خود دیده ام بازگو میکنم، شما نیز آنچه را دیده اید نقل کنید. 
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خود من علیّ  بن ابی طالب را در نخلستانهای محله ی نّجار دیدم که گوشه ی 
و  بود، صدای حزین  عبادت  مشغول  تنهایی  به  و  بود  کرده  پیدا  خلوتی 
آهنگ سوزناک وی را شنیدم که با خدا مناجات میکرد و میگفت: »معبودا، 
چه جرمهای بزرگی که از من مشاهده کردی ولی در مقابل نعمتها به من 
عنایت فرمودی! چه بسیار گناهان که با کرامت و بزرگواری خود پرده پوشی 
کردی! معبودا، اگر چه عمر درازی در نافرمانی تو سپری شد و جرمهای 
بزرگی در نامه ی عمل ثبت گشت، اّما تنها آرزوی من مغفرت تو و امید من 
به رضای توست.« من خود را در گوشه ای مخفی کرده بودم و به مناجات 
علی)علیهالّسالم( گوش میدادم، او چند رکعتی نماز خواند و باز در دل شب 
و تنهایی نخلستان شروع به دعا کرد و با گریه و زاری مناجات میکرد و 
میگفت: »معبودا، هنگامی که در عفو و بخشش تو غور میکنم، خطاهایم بر 
من آسان جلوه میکنند، و هنگامی که به یاد عقاب تو می افتم، گرفتاریهایم 
بر من بزرگ نمایان میشوند. آه اگر من در نامه ی عمل خویش گناهی را 
ببینم که فراموشش کرده بودم و تو آن را حفظ کرده ای! و دستور دهی که 
مرا بگیرند! وای از این گرفتاری، نه عشیره ای میتواند نجاتش دهد و نه قبیله 
سودش بخشد، دل مردم به حال او میسوزد که اینچنین احضار شده است. 
آه از آتشی که جگرها را شعله ور میسازد، آه از آتشی که شراره های سوزانی 
دارد!« چنان گریه بر علیّ بن ابی طالب غلبه کرد که از شّدت گریه از نفس 
افتاد و دیگر حس و حرکتی از او مشاهده نکردم و پیش خود گفتم: بر اثر 
شب  زنده داری طوالنی خوابش برد. برای اینکه او را برای نماز صبح بیدار 
اّما دیدم همانند چوب خشکی بر زمین افتاده است،  کنم نزدیکش رفتم، 
نشد،  ممکن  ولی  بنشانم  را  او  خواستم  نداشت،  اثری  اّما  دادم،  حرکتش 
« به خدا سوگند علیّ بن ابی طالب از دنیا رفت! با  عو�ن ه ر��ب ا �ل�ی ا هلل و ��ن گفتم: »��ن
عجله خود را به خانه ی فاطمه)علیهاالّسالم( رساندم و خبر مرگ علی)علیهالّسالم( 
را به او دادم! فاطمه)علیهاالّسالم( پرسید: جریان چیست و چه مشاهده کرده ای؟ 
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من آنچه را که دیده بودم نقل کردم، فرمود: »ابودرداء، به خدا سوگند این 
همان حالت بیخودی است که از ترس خدا برای او پیش می آید.« آنگاه 
آب آوردند و بر صورت وی پاشیدند و او برخاست، نگاهی به من انداخت 
و چون دید من گریه میکنم پرسید: ای ابودرداء چرا گریه میکنی؟ عرض 
با مشاهده  ی حال شما و از آنچه که بر سر خود می آورید گریه ام  کردم: 
گرفته است، فرمود: »ای ابودرداء، چگونه خواهی بود آن زمانی که ببینی 
مرا به حساب الهی فرا خوانده اند، مجرمان کیفر الهی را بالعیان میبینند، و 
فرشتگان سختگیر و نگهبانان دوزخ گرد ما را گرفته اند، و من در برابر ملک 
جبّار ایستاده ام، در حالی که دوستان از من دست کشیده اند و اهل دنیا به 
حال من دلسوزی میکنند، آنجاست که تو باید بیشتر به حال من رقّت کنی، 

در حالی که در مقابل خدایی ایستاده ام که چیزی بر او پوشیده نیست.«
از  یک  هیچ  در  من  را  حالتی  چنین  سوگند  خدا  به  گفت:  ابودرداء   

اصحاب رسو ل خدا)صّلیاهللعلیهوآله( ندیده ام.1

  پیوست )12( 
خطبه ی امیرالمؤمنین )علیهالّسالم(  در توصیف زهد رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله(

پاکیزه ات  و  پاک  پیامبر  »از  است:  چنین  امیرالمؤمنین)علیهالسالم(  کالم   
پیروی کن، زیرا راه و رسمش سرمشقی است برای آن کس که بخواهد 
تأّسی جوید، و انتسابی است )عالی( برای کسی که بخواهد منتسب گردد، 
و محبوبترین بندگان نزد خداوند کسی است که از پیامبرش سرمشق گیرد، 

و قدم به جای قدم او گذارد.
 پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( بیش از حدّاقل نیاز از متاع دنیا استفاده نکرد، و به آن 
تمایلی نشان نداد. پهلویش از همه الغرتر و شکمش از همه گرسنه تر بوده، 
دنیا به وی عرضه شد )تا آنچه میخواهد انتخاب کند( اّما از پذیرفتن آن 

1.امالیصدوق،مجلس18،حدیث9،ص77.
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امتناع ورزید، او از آنچه مبغوض خداوند است آگاهی داشت لذا خود نیز 
آنها را منفور میشمرد، و آنچه خداوند آن را حقیر شمرده بود او نیز حقیر و 

کوچکها را کوچک و کم اهّمیّت میدانست.
و  رسول،  و  خدا  غضب  مورد  آنچه  محبّت  جز  چیزی  ما  در  اگر   
بزرگداشت آنچه خداوند و پیامبرش آن را کوچک شمرده اند، نباشد، همین 

خود برای مخالفت ما با خدا و سرپیچی از فرمانش کافی است.
 پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( روی زمین )بدون فرش( مینشست و غذا میخورد، و 
با تواضع همچون بردگان جلوس میکرد، با دست خویش کفش و لباسش 
را وصله میکرد، بر مرکب برهنه سوار میشد، و حتّی کسی را پشت سر 
خویش سوار مینمود، پرده ای را بر در اطاقش دید که در آن تصویرهایی 
بود، همسرش را صدا زد و گفت: آن را از نظرم پنهان کن که هرگاه چشمم 

به آن می افتد به یاد دنیا و زرق و برقش می افتم.
یاد آن را در  از زرق و برق دنیا اعراض، و  با تمام قلب خویش  او   
از  دنیا  زیورهای  و  زینتها  که  بود  عالقه مند  میراند، وی سخت  وجودش 
قرارگاه  را  آن  و  نکند  تهیّه  زیبایی  لباس  آن  از  تا  گردد،  پنهان  چشمش 
همیشگی نداند، و امید اقامت دائم در آن نداشته باشد. لذا آن را از روحش 
بیرون راند، از قلبش دور ساخت و از چشمش پنهان ساخت. )آری( چنین 
است، کسی که چیزی را منفور میدارد نگاه کردن و یادآوری آن را نیز منفور 

میشمرد.
 در زندگی رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله( اموری است که تو را به عیوب دنیا 
اینکه  با  اینکه او و نزدیکانش در آن گرسنه بودند، و  واقف میسازد، چه 
منزلت و مقام عظیمی در پیشگاه خداوند داشت زینتهای دنیا را از او دریغ 
داشت، بنابراین هر کس با عقل خویش باید بنگرد که آیا خداوند با این کار 
پیامبرش را گرامی داشته یا به او اهانت نموده است؟ اگر کسی بگوید او 
را تحقیر کرده که  ـ به خدا سوگند ـ این دروغ محض است، و اگر گوید 
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او را گرامی داشته، باید بداند خداوند دیگران را )که زینتهای دنیا به آنها 
داده( گرامی نداشته است چه اینکه دنیا را برای آنها گسترده و از مقّربترین 
افراد به او دریغ داشته است! بنابراین )کسی که بخواهد خوشبختی واقعی 
پیدا کند( باید به این فرستاده ی خداوند اقتدا و تأّسی نماید، گام در جای 
گامهایش بگذارد، و از هر دری او داخل شده وارد شود، و اگر چنین نکند 
از هالکت ایمن نگردد، زیرا خداوند »محّمد«)صّلیاهللعلیهوآله( را نشانه ی قیامت، 
بشارت دهنده ی بهشت و انذارکننده از عقوبتها و کیفرها قرار داده است. او 
با شکم گرسنه از این جهان رفت و با سالمت روح و ایمان به سرای دیگر 
ورود کرده، وی تا آن دم که به راه خود رفت و دعوت حق را اجابت نمود 
سنگی روی سنگ نگذاشت. چه منّت بزرگی خدا بر ما گذاشته که چنین 

پیشوا و رهبری به ما عنایت کرده تا راه او را بپوییم«.1

 پیوست )13( 
توضیحی پیرامون جنگ تبوک و دالیل شرکت نکردن 

امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(
 جنگ تبوک و رویارویی مسلمانان با رومیان در شرایطی اتّفاق می افتاد 
که فصل برداشت محصوالت کشاورزی بود و هوا نیز به شّدت گرم شده 
بودند  بهانه  دنبال  به  افراد ضعیف االیمان  منافقان و  به همین دلیل  بود، و 
بود و  نیز حّساس گشته  نکنند و شرایط مدینه  این جنگ شرکت  که در 
منافقان امیدوار به عدم حضور پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( و استفاده از فرصت غیبت 
وارد  را  کاری  بتوانند ضربه ی  تا  بودند  وفادار حضرت  یاران  و  اصحاب 
نمایند، لذا رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله( برای اّولین بار از امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( 
خواست که بعنوان جانشین ایشان در مدینه بماند و از شرکت در جهاد منع 
کرد. منافقان که تمام نقشه های خود را نقش بر آب میدیدند و میدانستند با 

1.نهجالبالغه)صبحیصالح(،خطبهی160،ص228.
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حضور علیّ بن ابی طالب)علیهالّسالم( هیچ کاری از پیش نخواهند برد، شروع به 
جوسازی کرده و چنین وانمود کردند که عدم همراهی امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( 
از  ناخشنودی رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله(  دلیل  به  پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله(  لشکر  با 

وی میباشد!
 برای امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( که در همه ی جنگها پرچم لشکر اسالم را 
بر دوش داشت و ضربت شمشیر او مشکالت سخت و دشوار را از جلوی 
پای لشکر برمیداشت، حاضر نشدن در میدان جنگ ناخوشایند بود، و از 
طرفی شایعات منافقین نیز جِوّ سنگینی را بر علیه حضرت پدید آورده بود، 
لذا مسئله را با رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله( در میان گذاشت و آن کالم تاریخی 
�لح  هت لا �ت �ن �نّ �لمد�ی پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( در صفحه ی ابدیّت تاریخ نقش بست که »�إ

ّی �بعدی«. �ب ه لا �ن �نّ
أ

ا �
ّ

ل لهت هارو�ن م�ن موسی �إ رن م�ن ی �ب
�ت م�نّ �ن

أ
و �بک، �

أ
ى �  �ب

ّ
لا �إ

»شهر مدینه سامان نمی یابد مگر با حضور من و یا تو! و جایگاه و منزلت 
تو با من همانند جایگاه هارون نسبت به موسی میباشد، با این تفاوت که بعد 

از من پیامبری نخواهد بود.«
حضرت  جمالت  مشهورترین  از  خدا)صّلیاهللعلیهوآله(  رسول  کالم  این 
پیرامون امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( است که فریقین در کتابهای خود نقل کرده و 

بر صّحت آن تأکید نموده اند.1

 پیوست )14(
 توضیحی پیرامون شعب ابی طالب و نقش 

امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( در آن دوران
 سخت ترین دورانی که مسلمانان در مّکه سپری کردند سه سالی است 
که در شعب ابی طالب در محاصره ی کامل قریش بودند و مطابق عهدنامه ای 
که بین قبایل عرب بسته شده بود هیچ کس حق معامله و برقراری رابطه 

1.االستیعاب،ج3،ص1097؛انساباالشراف،ج2،ص95؛البدایةوالنهایة،ج5،ص11.
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امکانات تاب و توان را  ناامنی و کمبود آذوقه و  با مسلمانان را نداشت، 
می افزود.  مشکالت  شّدت  بر  زمان  طول  و  بود  کرده  سلب  مسلمانان  از 
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(  عهده ی  بر  مأموریّتها  دشوارترین  شرایطی  چنین  در 
خدمت  در  روز  و  شب  کف  بر  جان  سربازی  همچون  نیز  او  و  بود 
رسول  فداکار  عموی  ابوطالب  بود.  مسلمانان  و  خدا)صّلیاهللعلیهوآله(  رسول 
خدا)صّلیاهللعلیهوآله( و پدر علی بن ابی طالب)علیهالّسالم( همه ی دار و ندار خویش 
و آبرو و اعتبارش را هزینه ی پیامبر کرد و در این دوران سخت از هیچ 
مساعدتی دریغ نورزید. ابوطالب که نگران سالمت رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله( 
بود و هراسناک از توطئه های شوم کّفار قریش نسبت به جان پیامبر بود، 
شبها محل استراحت رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله( را تغییر می داد و فرزندش علی 
را بر بستر وی جای میداد تا کسی متوّجه تغییر مکان پیامبر نگردد، در یکی 
از شبها علی)علیهالّسالم( خطاب به پدر عرضه داشت: با این کارها مرا به کشتن 
میدهی! ابوطالب در پاسخ فرزندش اشعار زیبایی را سرود که از جمله آنها 

این بیت است:
 اصبرن یا بنی فالصبر أحجی     کل حی مصیـــــره لشعوب

 پسر جانم شکیبا باش که شکیبایی خردمندانه تر است و هر زنده ای 
فرجامش برای مرگ است.

 امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( نیز در پاسخ پدر اشعاری سرود که حاکی از عشق 
وافر وی به رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله( و آمادگی برای هرگونه جانفشانی در 

راه آن حضرت است:
 أ تأمرنی بالصبر فی نصر أحــد           و و اهلل ما قلت الذی قلت جازعا
 و لکننی أحببت أن تری نصرتی            و تعلـــــم أنی لم أزل لک طائعا
 سأسعی لوجه اهلل فی نصر أحمد      نبـی الهدی المحمود طفال و یافعا
 آیا در یاری دادن احمد مرا به شکیبایی فرمان میدهی؟ به خدا سوگند 

آنچه که من گفتم از بیتابی نبود.
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 بلکه دوست داشتم که تو گواه یاری دادنم باشی و بدانی که همواره 
فرمانبردارت هستم.

برای رضای خداوند همواره چه در کودکی و چه در جوانی و   من 
هنگام بالندگی در یاری دادن احمد که پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( ستوده ی هدایت 

است کوشش میکنم.1

 پیوست )15( 
فرازی از نامه ی امیرالمؤمنین )علیهالّسالم( به عثمان بن حنیف پیرامون 

انتخاب سختترینها
امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( در نامه ای که به عثمان بن حنیف استاندار خویش 

در بصره فرستاده است مینویسد:
بافته های  و  گندم،  مغز  و  مصّفا  عسل  از  میتوانستم  میخواستم  »اگر   
ابریشمی برای خود خوراک و لباس تهیّه کنم! اّما هیهات که هوا و هوس بر 
من غلبه کند، و حرص و طمع مرا وادار کند تا طعامهای لذیذ را برگزینم. 
در حالی که ممکن است در سرزمین »حجاز« یا »یمامه« کسی باشد که حتّی 
امید به دست آوردن یک قرص نان نداشته باشد و نه هرگز شکمی سیر 
خورده باشد. آیا من با شکمی سیر بخوابم در حالی که در اطرافم شکمهای 
گرسنه و کبدهای سوزانی باشند، و آیا آنچنان باشم که آن شاعر گفته است 
»این درد تو را بس که شب با شکم سیر بخوابی، در حالی که در اطراف تو 

شکمهایی گرسنه و به پشت چسبیده باشند.«
 آیا به همین قناعت کنم که گفته شود: من امیر مؤمنانم اّما با آنان در 
سختیهای روزگار شرکت نکنم و پیشوا و مقتدایشان در تلخیهای زندگی 
نباشم! من آفریده نشدم که خوردن خوراکیهای لذیذ مرا به خود مشغول 
یا همچون  و  است،  تمام هّمش، علف  که  پرواری  دارد، همچون حیوان 
حیوان رهاشده ای که شغلش چریدن و خوردن و پر کردن شکم میباشد. و 

1.شرحنهجالبالغةابنأبیالحدید،ج14،ص64.
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از سرنوشتی که در انتظار او است بیخبر است، آیا بیهوده یا مهمل و عبث 
آفریده شده ام؟ آیا باید سررشته دار ریسمان گمراهی باشم و یا در طریق 

سرگردانی قدم گذارم؟
 گویا میبینم گوینده ای از شما میگوید: »هرگاه این )دو قرص نان( قوت 
و خوراک فرزند ابوطالب است باید هم اکنون نیرویش به سستی گراییده 
باشد و از مبارزه با همتایان و نبرد با شجاعان بازماند« آگاه باشید درختان 
بیابانی چوبشان محکمتر است اّما درختان سرسبز که همواره در کنار آب 
قرار دارند پوستشان نازکتر )و کم دوامترند(، درختانی که در بیابان روییده 
و جز با آب باران سیراب نمیگردند، آتششان شعله ورتر و پردوامتر است.«1

 پیوست )16( 
یکی از اعتراضهای امیرالمؤمنین )علیهالّسالم( به عثمان

در  که  عثمان  به  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(  انتقادات  و  اعتراضها  از  یکی   
نهج البالغه نقل شده است چنین است که حضرت خطاب به عثمان فرمود: 
»مردم پشت سر من هستند و مرا بین خود و تو سفیر قرار داده اند...آگاه 
باش برترین بندگان در نزد خداوند پیشوای عادلی است که خود هدایت 
یافته و دیگران را هدایت میکند، سنّت معلومی را بر پا دارد، بدعت مجهولی 
بدعتها  دارند،  مشّخص  نشانه های  و  نورانیند  و  روشن  سنّتها  بمیراند،  را 
پیشوای  پروردگار،  نزد  مردم  بدترین  و  دارند.  عالمتهایی  و  آشکارند  نیز 
ستمگری است که خود گمراه است و مردم به وسیله ی او گمراه میشوند. 
سنّتهای مورد قبول را از بین برده و بدعتهای متروک را زنده میکند. من 
از رسول خدا شنیدم، میفرمود: »پیشوای ستمکار را روز رستاخیز حاضر 
میکنند در حالی که نه یاوری با او است و نه عذرخواهی، او را در آتش 
دوزخ می افکنند و همچون سنگ آسیا در آتش به چرخش می افتد، آنگاه او 

1.نهجالبالغه)صبحیصالح(،نامهی45،ص417.
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را در قعر دوزخ به زنجیر میکشند« و من تو را به خدا سوگند میدهم نکند 
تو همان پیشوای مقتول این اّمت گردی. چه اینکه پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( همواره 
از آن درهای  پیشوایی کشته خواهد شد، که پس  اّمت  این  میفرمود: »در 
کشت و کشتار به روی آنها تا قیامت باز خواهد گردید، امور این اّمت را 
بر آنها مشتبه میکند، فتنه و فساد را در میانشان گسترش میدهد، تا آنجا که 
حق را از باطل تمیز نمیدهند، و به سختی در آن فتنه غوطه ور میشوند، و 
به شّدت درهم آمیخته و فاسد خواهند گردید. نکند تو با این سِنّ زیاد و 
گذراندن عمر، زمام خویش را به دست »مروان« بسپاری تا برد هر جا که 

خاطرخواه او است!«1

 پیوست )17(
 توضیحی پیرامون بیعت رضوان

 در سال ششم هجری بود که رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله( تصمیم گرفت 
که به سوی مّکه حرکت نموده و همراه مسلمانان مراسم حج را بجا آورد. 
تصمیم بزرگی بود و خطرات فراوانی داشت. مسلمانان آماده ی سفر شدند 
ادوات  برداشتن هرگونه  از  بودن سفر روشن گردد  زیارتی  اینکه  برای  و 
را که هر مسافری همراه خود حمل  منع شدند و فقط شمشیری  جنگی 
میکرد برداشتند. سران قریش با شنیدن این خبر لشکریان خویش را آماده 
مقابله با لشکر اسالم ساختند. پیامبر با شنیدن آمادگی قریش برای ممانعت 
از ورودشان به مّکه، در منطقه ای به نام حدیبیه اردو زد، و قصد خویش 
را برای برخورد مسالمت آمیز با قریش به زبان آورد به گونه ای که به گوش 
قریش نیز رسید و آنها برای اّطالع از نیّت مسلمانان نمایندگانی را سراغ 
پیامبر گسیل داشتند، پاسخ رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله( به همه ی نمایندگان این 
بود که ما برای جنگ نیامده ایم و مقصود از این سفر فقط زیارت خانه ی 

1.نهجالبالغه)صبحیصالح(،خطبهی164،ص234.
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خدا میباشد و بس.
 قریش حیثیّت خویش را در گرو ممانعت از ورود مسلمانان به مّکه 
میدید و در غیر این صورت احساس میکرد تمام هیمنه و ابّهت خویش را 
از دست می دهد، لذا پافشاری زیادی برای جلوگیری از ورود مسلمانان به 
شهر مّکه به خرج میداد. پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( نماینده ای از قبیله ی خزاعه به 
نام خراش را به مّکه فرستاد تا قصد واقعی مسلمانان را که همانا زیارت 
خانه ی خدا بود به اّطالع مردم مّکه برساند، اّما سران قریش برخورد تندی با 
نماینده ی پیامبر داشتند و ضمن کشتن شتر وی درصدد قتل وی نیز برآمدند 
که با وساطت گروهی از افراد صاحب نفوذ از مرگ رهایی یافت و خود را به 
اردوی مسلمانان رساند. پیامبر تصمیم گرفت برای بار دّوم نماینده بفرستد 
و مشکل را از طریق مذاکره حل نماید، برای این کار به دنبال کسی بود که 
در جنگها دستش به خون کسی آغشته نشده باشد و بدین ترتیب مشکلی 
در ایجاد رابطه با قریش و سران عرب نداشته باشد، به همین دلیل پیامبر 
از عمر خواست که این مأموریّت را بر عهده بگیرد که وی به دلیل نداشتن 
حامی در میان مردم مّکه از پذیرش این مسؤولیّت امتناع نمود و پیشنهاد کرد 
که عثمان به اعتبار خویشاوندی با ابوسفیان برای این کار مناسبتر میباشد، 
پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( عثمان را به مّکه فرستاد تا پیام را برساند، قریش برای 
اینکه به راه حل مناسبی جهت برخورد با مسلمانان دست یابد مانع بازگشت 
عثمان شد. این تأخیر موجب اضطراب و هیجان عجیبی در میان مسلمانان 
گشت و وقتی خبر کشته شدن عثمان در میان آنان شایع شد احساساتشان به 
شّدت جریحه دار شد و آماده انتقام از قریش شدند، در چنین شرایط خاصی 
بود که رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله( تصمیم گرفت با مسلمانان تجدید بیعت کند 
و آنها را برای هر حادثه ی احتمالی آماده نماید. حضرت در زیر سایه ی 
درختی نشست و تمام یاران او دست بیعت دادند و پیمان وفاداری بستند 
و سوگند یاد کردند که تا آخرین نفس از اسالم و رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله( 
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دفاع کنند.
 بنابر نقلهای تاریخی اّولین کسی که دست بیعت به رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله( 
داد علیّ بن ابی طالب)علیهالّسالم( بود و پس از وی بقیّه ی مسلمانان بیعت کردند. 

این همان بیعت رضوان است که در قرآن به آن اشاره شده است:
هت  �ن ل �لّسک�ی رن �ن

أ
ا هم �ن لو�ب علم ما �نى �ت ر�ت �ن �ب

��ت �لسثّ ک �ت ا�یعو�ن �ب  �ی
�ن �ن �إ �ی م�ن ی �هلل ع�ن �لموأ د ر�ن »ل�ت

1.»
ً

ا �ب ر�ی
 �ت

ً
حا �ت هم �ن ا�ب �ث

أ
هم و � عل�ی

 »خداوند از مؤمنان ـ هنگامی که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند ـ 
راضی و خشنود شد. خدا آنچه را در درون دلهایشان )از ایمان و صداقت( 
نهفته بود میدانست، از این رو آرامش را بر دلهایشان نازل کرد و پیروزی 

نزدیکی بعنوان پاداش نصیب آنها فرمود.«
 بعد از این پیمان جریان صلح حدیبیه پیش آمد و مسلمانان به مدینه 
بازگشتند و در سال آینده با شکوه خاصی وارد مّکه شدند و بدون خونریزی 

شهر مّکه را فتح نمودند.2

 پیوست )18(
 متن کامل پاسخ امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( به طلحه و زبیر

»برای امور ناچیزی خشم گرفتید و خوبیهای فراوان را نادیده انگاشتید، 
از  را  آن  که  داشته اید  که شما چه حّقی  سازید  آگاه  مرا  است  ممکن  آیا 
شما بازداشته ام یا کدام سهم بوده که من متصّرف شده و بر شما ستم روا 
داشته ام؟ و یا کدام شکایت و حّقی بوده که یکی از مسلمانان پیش من آورده 
و من در برابر )گرفتن و رسیدگی به آن( ضعف نشان داده ام و یا کدام )حق 
و یا فرمان الهی بوده( که به آن جاهل و یا راه آن را اشتباه پیموده ام؟ به خدا 

1.سورهیفتح،آیهی18.
2.تاریخیعقوبی،ج2،ص54؛تاریخطبری،ج2،ص620؛انساباالشراف،ج1،ص349؛البدایة

والنهایة،ج4،ص173.
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سوگند من به خالفت رغبتی نداشتم، و به والیت و زمامداری شما عالقه ای 
نشان نمیدادم. و این شما بودید که مرا به آن دعوت کردید و آن را به من 
تحمیل نمودید. و آنگاه که حکومت و زمامداری به من رسید من در کتاب 
خدا نظر انداختم، هر دستوری که داده و هر امری که فرموده بود متابعت 
کردم. به سنّت و روش پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( توّجه نموده، به آن اقتدا نمودم، 
لذا هیچ نیازی به حکم و رأی شما و دیگران پیدا نکردم. هنوز حکمی پیش 
نیامده که آن را ندانم و نیاز به مشورت شما و برادران مسلمان خود پیدا کنم. 
اگر چنین پیشامدی میشد از شما و دیگران رویگردان نبودم. و اّما )اعتراض( 
شما در مورد اینکه )چرا بین شما و سایر مسلمانان( به تساوی رفتار کرده ام؟ 
این حکمی نبوده که من به رأی خود صادر کرده و بر طبق خواسته ی دلم 
انجام داده باشم، بلکه من و شما میدانیم که این همان دستورالعملی است 
که پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( آورده و انجام داده است. و در آنچه خداوند سهم بندی 
آن را مشّخص نموده و فرمان آن را صادر کرده، به شما نیازی نداشتم. پس 
به خدا سوگند نه شما و نه دیگری نمیتواند به من اعتراضی داشته باشد. 
خداوند قلبهای ما و شما را به سوی حق متوّجه سازد و شکیبایی و استقامت 

را به ما الهام نماید.«1

 پیوست )19(
گفتگوی امیرالمؤمنین )علیهالّسالم( با زبیر در میدان جنگ جمل

 در روز جنگ جمل علی)علیهالّسالم( سوار بر مرکب رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله( 
شد و در حالی که سالحی در دست نداشت به میدان آمد و با صدای بلند 
از زبیر خواست که به دیدار وی آید، زبیر در حالی که غرق در سالح بود 
به مالقات حضرت آمد، امام)علیهالّسالم( از وی پرسید: برای چه منظوری اینجا 

گرد هم آمده اید؟ زبیر پاسخ داد: خونخواهی عثمان دلیل قیام ما میباشد!

1.نهجالبالغه)صبحیصالح(،خطبهی205،ص321.
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 امام)علیهالّسالم( فرمود: هر کدام از ما که بیشترین سهم را در خون عثمان 
یاد داری روزی را که تو همراه رسول  به  آیا  او را بکشد!  دارد، خداوند 
 خدا)صّلیاهللعلیهوآله( بودی و من خدمت ایشان رسیدم، پیامبر با مشاهده ی من 
متبّسم شد، من نیز خندیدم، تو خطاب به پیامبر گفتی: یا رسول اهلل، علی 
دست از غرورش برنمیدارد! و رسول خدا)صّلیاهللعلیهوآله( در پاسخ تو گفت: 
علی مغرور نیست، آیا او را دوست داری؟ و تو گفتی: به خدا قسم او را 
قسم روزی  به خدا  فرمود:  آنگاه رسول  خدا)صّلیاهللعلیهوآله(  میدارم،  دوست 

خواهد آمد که تو با او خواهی جنگید، در حالی که ستمکار بر او هستی!
گفت:  بود  شده  شگفت زده  که  حالی  در  خاطره  این  شنیدن  با  زبیر   
استغفراهلل، به خدا سوگند اگر این سخن پیامبر را به یاد داشتم، هرگز اقدام 

به این کار نمیکردم!
برگردی.  میتوانی  نیز  زبیر، هم اکنون  ای  فرمود:  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(   
زبیر گفت: اکنون چگونه برگردم در حالی که دو لشکر حلقه ی محاصره 
را برای همدیگر تنگ کرده و آماده ی رویارویی هستند؟ به خدا سوگند که 

اکنون بازگشت من ننگی است که با هیچ چیزی شسته نخواهد شد.
 امام)علیهالّسالم( فرمود: ای زبیر، اکنون ننگ و عار را پذیرا باش و برگرد، 

قبل از آنکه عار و نار )آتش جهنّم( را برای خود جمع کرده باشی.
زبان  بر  اشعاری  که  در حالی  برگشت،  لشکر خویش  به طرف  زبیر   
داشت که حاکی از ندامت وی و پذیرش عار و ننگ دنیوی بود. عبداهلل 
فرزند زبیر که متوّجه پشیمانی پدر شده بود دست به کار شد و با تمام توان 
به تحریک پدر پرداخت، وی از زبیر پرسید: ما را رها کرده و به کجا میروی؟ 
زبیر گفت: ابوالحسن مطلبی را به یاد من آورد که من فراموشش کرده بودم. 
فرزند زبیر پاسخ داد: نه به خداوند سوگند که تو از ترس شمشیرهای بلند و 
بّران شجاعان بنی عبدالمطّلب هراسناک شده و قصد فرار داری! زبیر گفت: 
به خدا سوگند چنین نیست که ترسیده باشم، اّما امروز متذّکر مطلبی شدم 
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که گردش روزگار موجب فراموشی آن شده بود، بنابراین من ننگ را بر 
آتش جهنّم ترجیح میدهم، آیا مرا به ترس متّهم مینمایی و اینگونه سرزنشم 

میکنی، ای بی پدر؟!
 زبیر برای اینکه نشان دهد نترسیده است، نیزه اش را در دست گرفت و 
به جناح راست لشکر امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( حمله ای شدید نمود، حضرت 
به یارانش فرمود: مراعاتش کنید که تحریکش کرده اند و هیجان زده شده 
است! زبیر در مرحله ی بعد به جناح چپ و بعد از آن به قلب لشکر حمله 
کرد، و سپس برگشت و به فرزندش گفت: آیا کسی که ترسیده است میتواند 
چنین بجنگد؟ و بعد از این گفتگو به آرامی از لشکر فاصله گرفت و به 

سمت وادی الّسباع حرکت کرد.1

 پیوست )20(
زندگینامه ی مروان بن حکم

بود،  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(  دشمنان  سرسخت ترین  از  حکم  مروان بن   
پدرش »حکم« بخاطر کارشکنیهای مکّرر بر ضّد پیامبر)صّلیاهللعلیهوآله( به طائف 
� ر�  د هم �ت داو�ن ک«؛ �ن ک �هلل و لع�ن ما �نى �ل�ب تبعید شد و پیامبر در حّق او فرمود: »لع�ن
د )و این قبل از تولّد مروان بود.(.  �ت ک�ن و� ��رى لع�ن دى ر� که �ر �ل�ب �ن �ن ررن و هم �ن

چهره ی او در جامعه ی اسالمی آن روز، به قدری منفور بود که نه خلیفه ی 
اّول و نه خلیفه ی دّوم جرأت نکردند به وساطتهای »عثمان« که برادرزاده ی 
او بود ترتیب اثر داده، اجازه ی بازگشت او را به مدینه بدهند، ولی هنگامی 
که »عثمان« به خالفت رسید، یکی از نخستین کارهای زشتی که انجام داد 
آزاد کردن عمویش »حکم« پدر »مروان« بود و عجیبتر اینکه او را از مقّربان 
خود قرار داد و اموال فراوانی از بیت المال را در اختیار او گذاشت و این 
یکی از نقاط تاریک حکومت »عثمان« است که از عوامل شورش بر ضّد او 

1.مروجالذهب،ج2،ص401.
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محسوب میشود و بخاطر همین کار بود که گروهی از صحابه ی پیغمبر، از 
نماز خواندن پشت سر »عثمان« خودداری کردند.1

 بعد از قتل »عثمان«، »مروان« در زمره ی کسانی بود که با علی)علیهالّسالم( 
بیعت کرد، ولی چیزی نگذشت که دست به دست آتش افروزان »جمل« داد 
و به »بصره« آمد و پس از شکست لشکر جمل و کشته شدن طلحه و زبیر، 
مروان اسیر شد و با شفاعت امام حسن و امام حسین)علیهالّسالم( آزاد شد.2 
ولی او دست از شیطنت برنداشت و به معاویه و لشکریان شام پیوست و در 
جنگ صّفین به طور فّعال شرکت داشت، و از عجایب اینکه نوشته اند معاویه 
به فرزندش یزید وصیّتهایی نمود و از جمله اینکه به او گفت: من از چهار 
نفر بر تو میترسم که یکی از آنها را »مروان« شمرد و توصیه کرد، هنگامی که 
من از دنیا رفتم وقتی که میخواهی بر جنازه ی من نماز بخوانی بگو: پدرم 
وصیّت کرده است که باید یکی از بزرگان بنی  امیّه که عمویم مروان بن حکم 
است مراسم نماز را بجا آورد و به این ترتیب او را مقّدم بدار و گروهی را 
دستور ده که زیر لباس خود اسلحه ببندند و در آخر نماز، به او حمله کنند 
و خونش را بریزند، تا از دست او راحت شوی. گویا مروان از ماجرا باخبر 
شده بود و یا از قراین و احوال، نسبت به حاضران سوء ظن پیدا کرد و پیش 

از تکمیل نماز از صحنه گریخت.
 معاویةبن یزید هنگامی که در آستانه ی مرگ قرار گرفت کسی را بعنوان 
جانشین خود انتخاب نکرد، لذا بر سر جانشینی او اختالف شد. بعضی از 
نزدیکان معاویة بن یزید تمایل داشتند که برادرش خالدبن یزید جای او را 
بگیرد ولی چون سّن او کم بود، با مروان بن حکم بیعت کردند با این قید که 
بعد از او خالد جای او را بگیرد، ولی چیزی نگذشت که مروان از این کار 
پشیمان شد و تصمیم گرفت خالفت را بعد از خود به فرزندش عبدالملک 

1.االستیعاب،ج1،ص359؛اسدالغایة،ج1،ص514؛انساباالشراف،ج1،ص151؛الفتوح،
ج2،ص371.

2.نهجالبالغه،کالم73،ص102؛اعالمالوری،ص172؛بحاراالنوار،ج32،ص234.
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و سپس عبدالعزیز بسپارد.
با مروان ازدواج کرده بود از پیمان شکنی مروان به   خالد که مادرش 
مادرش شکایت کرد و او نیز قول داد که کار مروان را بسازد، مادرش به 
او گفت غم مخور من کار مروان را میسازم و به گفته ی خود عمل کرد و 
شب هنگام در حال خواب، متّکایی بر دهان مروان قرار داد و فشرد و او را 

خفه کرد.
 از اموری که درباره ی مروان نوشته اند این است که مادرش قبل از آنکه 
با »حکم« ازدواج کند، از زنان فاحشه ی مشهور در محیط جاهلیّت بود و 
پرچمی بر در  از کسانی بود که آنها را »صاحبةالرایْه« میگفتند، زیرا علناً 
خانه ی خود نصب کرده بود و افراد آلوده و بی بند و بار را به سوی خود 

فرا می خواند.
 مروان در جنگ جمل اسیر شد و با شفاعت امام حسن)علیهالّسالم( و امام 
حسین)علیهالّسالم( آزاد شد، بعد از آزادی به امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( گفتند: آیا از 
هت  ؟ لا �ا�ب ما�ن ل ع�ث �ت ی �بعد �ت ا�یع�ن �ب  و لم �ی

أ
مروان بیعت نمیخواهید؟ حضرت فرمود: »�

ه، و  �ن �ن
أ

هت �لکل�ب �  کلع�ت
مر�تً �نّ له �إ ما �إ

أ
ه، � �ت در �بس�بّ ه لعن

ک�نّ ی �ب ا�یع�ن ! لو �ب
هتٌ هو��یّ  �ی

ها ک�نٌّ
�نّ ه، �إ ع�ت �ی ى �ب

لى �ن

حمر«.
أ

� 
ً

ه و م�ن ول�ه �ی�ما ّمهت م�ن
أ
ی �لا ل�ت ، و س�ت ر�بعهت

أ
سث �لا ک�ب

أ
�ب� �لا

أ
هو �

 »مگر او پس از قتل عثمان با من بیعت نکرد؟ نیازی به بیعت او ندارم، 
به  خود  پشت  با  کند،  بیعت  دستش  با  اگر  است!  یهودی  دست  دستش 
شکستن پیمان اقدام میکند. آگاه باشید او حکومت کوتاه مّدتی خواهد یافت 
همانند مقدار زمانی که سگی بینی خود را با زبان پاک کند، او پدر قوچهای 
چهارگانه است، و اّمت اسالم از دست او و پسرانش روز خونینی خواهند 

داشت«.1

1.نهجالبالغه)صبحیصالح(،کالم73،ص102
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 پیوست )21( 
 سرنوشت تلخ جنگ صّفین

 در کتاب »وقعة صّفین« مینویسد: هنگامی که سپاهیان شام قرآنها را بر 
سر نیزه ها کردند و سپاه امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( را دعوت به حکم قرآن کردند، 
میان پیروان امام اختالف افتاد. گروهی فریاد زدند: جنگ را ادامه میدهیم، 
ولی بیشتر افراد، صدا زدند، داوری کتاب خدا را قبول میکنیم، جنگ برای 
ما جایز نیست، زیرا ما را به حکمیّت و داوری قرآن فرا خوانده اند. از همه 

سو فریاد برآمد: ترک مخاصمه میکنیم و صلح را میپذیریم.
به  خطاب  کرد  مشاهده  را  وضعیّت  این  که  امیرالمؤمنین)علیهالّسالم(   
لشکریانش فرمود: »ای مردم، من برای پذیرش فرمان کتاب خدا سزاوارترین 
شما هستم، ولی معاویه، عمرو عاص، و پسر ابی معیط، طرفدار دین نیستند 
و از قرآن جانبداری نمیکنند. من آنها را از شما بهتر میشناسم، از دوره ی 
خردسالی، تا بزرگسالی با آنها بوده ام. چه در کوچکی و چه در بزرگسالی 
از بدترین افراد بوده اند. درخواست آنها که تسلیم داوری قرآن شویم، سخن 
حّقی است که با آن اراده ی باطل کرده اند. قرآن بر نیزه کردن آنها به این 
معنا نیست که قرآن را میشناسند و بدان عمل میکنند. منظورشان از این امر 
فریب، حیله و سست کردن اراده ی شماست. شما اگر یک ساعت بازو و 
جمجمه هایتان را به من عاریه دهید، حق در جایگاه خودش مستقر گردیده، 

چیزی جز برافتادن قوم ستمکار باقی نخواهد ماند.«
 در این هنگام بیست هزار نفر از لشکریان اطراف امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( 
را گرفتند و به جای آنکه حضرت را امیر مؤمنان خطاب کنند بی ادبانه فریاد 
زدند: یا علی به حکمیّت کتاب خدا فرا خوانده شده ای بپذیر، وگرنه چنانکه 

عثمان را کشتیم تو را خواهیم کشت!
 امام)علیهالّسالم( فرمود:

 »وای بر شما من حکمیّت قرآن را قبول ندارم! با اینکه اّول کسی بودم 
به  را  مردم  که  بودم  اّول شخصی  و  پذیرفتم  را  آن  آورده  ایمان  بدان  که 
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پذیرفتن کتاب خدا فرا خواندم حال چگونه قرآن را قبول ندارم! با معاویه و 
اهل شام مبارزه میکنم تا آنها به کتاب خدا ایمان پیدا کنند. اّما شما را آگاه 
کردم که قصد آنها از این پیشنهاد فریب دادن شماست و نه عمل کردن به 

حکم قرآن.«
که  کردند  پیشنهاد  و  نکردند  توّجهی  حضرت  اخطار  به  آنها  ولی   
بازدارد.  از جنگ  را  اشتر  مالک  تا  دارد  را گسیل  فرستاده ای  امام)علیهالّسالم( 
بر  الهریر«  »لیلة  صبح  اشتر،  مالک  که  کردند  مطرح  وقتی  را  تقاضا  این 
لشکر معاویه مسّلط شده، چیزی نمانده بود که وارد اردوگاه معاویه شود، و 

پیروزی حتمی شده بود.
 حضرت ناگزیر برای بازگشت مالک  اشتر اقدام کرد و مالک با ناراحتی 
بازگشت و میان او و کسانی که امام)علیهالّسالم( را به حکمیّت قرآن دعوت 
به  امیرالمؤمنین  زدند،  فریاد  سو  همه  از  اّما  درگرفت،  اختالفی  میکردند، 

حکمیّت رضا داد!1

 پیوست )22(
 خاطره ی اّولین تقسیم بیت المال بعد از آغاز حکومت حضرت

 ابن ابی الحدید مینویسد: امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( روز دّوم بعد از بیعت 
خطبه ای ایراد فرمود و در پایان به مردم اّطالع داد که اموالی در بیت المال 
جمع شده است که باید تقسیم شوند و لذا صبح فردا بیایید و سهم خود را 
دریافت نمایید. چون فردا رسید حضرت به کاتب خود عبیداهلل بن ابی رافع 
فرمود: »نخست از مهاجران شروع کن و آنان را بخواه و به هر مردی که 
حاضر شد سه دینار بده، و سپس از انصار شروع کن و با آنان هم همانگونه 
رفتار کن و به هر یک از مردم که حاضر شود اعّم از سرخ و سیاه همینگونه 

پرداخت کن.«

1.وقعةصّفین،ص489.
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بود  من  دیروز غالم  مرد  این  امیرالمؤمنین!  یا   سهل بن حنیف گفت: 
و امروز او را آزاد کرده ام. فرمود: به او هم همان مقدار میدهیم که به تو 
میپردازیم. و به هر یک از آن دو، سه دینار داد، و هیچ کس را بر کس دیگر 
برتری نداد. در آن روز طلحه و زبیر و عبداهلل بن عمر و سعیدبن عاص و 
مروان بن حکم و تنی چند از قریش و دیگران هنگام قسمت کردن اموال 

حاضر نشدند.
 عبیداهلل بن ابی رافع شنید که عبداهلل بن زبیر به پدرش و طلحه و مروان و 
سعیدبن عاص میگوید: دیروز بر ما پوشیده نماند که علی در سخن خودش 
چه چیزی را اراده کرده است. سعیدبن عاص در حالی که به زیدبن ثابت 
مینگریست گفت: آری »به در میگوید که دیوار بشنود« عبیداهلل بن ابی رافع 
به سعید و عبداهلل بن زبیر گفت: خداوند در کتاب خویش میفرماید: »ولی 
بیشتر ایشان از حق کراهت دارند«. عبیداهلل بن ابی رافع این موضوع را به 
ایشان  برای  اگر  »به خدا سوگند،  فرمود:  داد. حضرت  علی)علیهالّسالم( خبر 
به سالمت باقی بمانم آنان را بر راه روشن و طریق صحیح وامیدارم. خدا 
سعیدبن عاص را بکشد که از گفتار دیروز من و اینکه به او نگریستم چنین 

فهمیده است که قصد من او و یاران اوست که به هالکت درافتاده اند«.1

پیوست )23(
 متن نامه ی امیرالمؤمنین)علیهالّسالم( به ابن عبّاس

»اّما بعد من تو را شریک در امانتم )حکومت و زمامداری( قرار دادم. 
میان خاندان و خویشاوندانم  از  اسرار خود ساختم. من  تو را صاحب  و 
امانتی که در تو سراغ  اداء  نیافتم بخاطر مواسات، یاری و  از تو  مطمئنتر 
داشتم، اّما تو همین که دیدی زمان بر پسرعمویت سخت گرفته، و دشمن 
در نبرد محکم ایستاده، امانت در میان مردم خوار و بی مقدار شده، و این 

1.شرحنهجالبالغهابنابیالحدید،ج7،ص37.
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اّمت اختیار را از دست داده و حمایت کننده ای نمی یابد، عهد و پیمانت را 
نسبت به پسرعمویت دگرگون ساختی، و همراه دیگران مفارقت جستی، 
با کسانی که دست از یاریش کشیدند همصدا شدی. و با خائنان، نسبت 
به او خیانت ورزیدی، نه پسرعمویت را یاری کردی و نه حّق امانت را 
ادا نمودی. گویا تو جهاد خود را بخاطر خدا انجام نداده ای، گویا حّجت 
این اّمت  با  بیّنه ای از طرف پروردگارت دریافت نداشته ای، و گویا تو  و 
برای تجاوز و غصب دنیایشان حیله و نیرنگ به کار میبردی و مقصدت 
این بود که اینها را بفریبی و غنائم شان را در اختیار گیری، پس آنگاه که 
امکان تشدید خیانت به اّمت را پیدا کردی تسریع نمودی، با عجله به جان 
بیت المال آنها افتادی، و آنچه در قدرت داشتی از اموالشان که برای زنان 
بیوه و ایتام شان نگهداری میشد ربودی، همانند گرگ گرسنه ای که گوسفند 
زخمی و استخوان شکسته ای را برباید! سپس آن را به سوی حجاز با سینه ای 
گشاده و دل خوش حمل نمودی بی آنکه در این کار احساس گناه کنی، 
بی پدر باد دشمنت، گویا میراث پدر و مادرت را به سرعت به خانه ی خود 
حمل میکردی، »سبحان اهلل« آیا به معاد ایمان نداری؟ از بررسی دقیق حساب 
در روز قیامت نمیترسی؟ ای کسی که در پیش ما از خردمندان به شمار 
می آمدی چگونه خوردنی و آشامیدنی را در دهان فرو میبری در حالی که 
میدانی حرام میخوری، و حرام می آشامی؟ چگونه با اموال ایتام و مساکین و 
مؤمنان و مجاهدان راه خدا، کنیز میخری و زنان را به همسری میگیری )در 
حالی که میدانی( این اموال را خداوند به آنان اختصاص داده، و به وسیله ی 
و  بترس  از خدا  مینماید.  و حفظ  نگهداری  را  اسالم  بالد  مجاهدین،  آن 
اموال اینها را به سویشان بازگردان که اگر این کار را نکنی و خداوند به 
من امکان دهد وظیفه ام را در برابر خدا درباره ی تو انجام خواهم داد، و با 
این شمشیرم که هیچ کس را با آن نزدم مگر اینکه داخل دوزخ شد بر تو 
خواهم زد. به خدا سوگند اگر حسن و حسین این کار را کرده بودند هیچ 
پشتیبانی و هواخواهی از ناحیه ی من دریافت نمیکردند. و در اراده ی من 
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اثر نمیگذاردند، تا آنگاه که حق را از آنها بستانم، و ستمهای ناروایی را که 
انجام داده اند دور سازم. به خداوندی که پروردگار جهانیان است سوگند 
اگر )فرضاً( آنچه تو گرفته ای برای من حالل بود، خوشایندم نبود که آن 
را میراث برای بازماندگانم بگذارم. بنابراین دست نگه دار و اندیشه نما، 
فکر کن به مرحله ی آخر زندگی رسیده ای، در زیر خاکها پنهان شده ای و 
اعمالت به تو عرضه شده، در جایی که ستمگر با صدای بلند ندای حسرت 
را میدهد، و کسی که عمر خود را ضایع ساخته درخواست بازگشت میکند 

»ولی راه فرار و چاره مسدود است«.1
                           

1.نهجالبالغه)صبحیصالح(،نامهی41،ص413.
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إاّلهّدمه بنتشيئًا الّدنياما فإّن ابىالحدید(،ج9،ص64 )ابن نهجالبالغه شرح
الّدین...:39
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ابىطالب)عليهالّسالم(:یاعلى،اّناهللقدزیّنكبزینٍةلمیزیّنالعبادبزینةاحّبالى

اهللمنها:153،46
فيكخمس ربّى سألت انّى على! یا بحاراالنوار،ج40،ص70؛رسولاهلل)ص(

خصالفاعطانى...:48
مناقبابنشهرآشوب،ج3،ص2،رسولاهلل)ص(:النّظرالىوجهعلىبنابىطالب

عبادة:48
بحاراالنوار،ج38،ص195،اّنعّليًاكاناذابرزقالالناسالالهااّلاهللمااشرف
هذاالفتى...الالهااّلاهللمااكرمهذاالفتى...الالهااّلاهللمااعلمهذاالفتى...الالهااّلاهللما

اشجعهذاالفتى...:50
ارشادالقلوب،ج2،ص217؛رسولاهلل)ص(:»منارادانینظرالىآدمفىعلمهو
الىابراهيمفىحلمه،والىموسىفىهيبته،والىعيسىفىعبادته،فلينظرالىوجه

فهرست روایات
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علىّبنابىطالب:50
كافى،ج1،ص457،امامحسن)ع(ایهاالناسانهقبضفىهذهالليلةرجل...:56،

168،163
ارشادمفيد،ج2،ص141؛امامصادق)ع(:واهللماأكلعلىبنأبىطالبمنالدنيا

حراماقط...:177،176،155،147،116،65،62
شواهدالتنزیل،ج2،ص11؛رسولاهلل)ص(:هذهمشيٌة:99

نقتل اهلل)صلىاهللعليهوآله( رسول مع كنّا لقد و ص91، ،56 خطبهی نهجالبالغه
آباءنا...:107

نهجالبالغهخطبهی5ص52،ایّهاالنّاس،شّقواامواجالفتنبسفنالنّجاة...:108
نهجالبالغهنامهی62،ص452،فأمسكتیديحتّىرأیتراجعةالنّاسقدرجعت

عناإلسالمیدعونإلىمحقدینمحّمٍد)صلىاهللعليهوآله(:109
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غررالحكم،ص119؛امامعلى)ع(لوكشفالغطاءماازددتیقينًا:111
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تعليمغيره:121

نهجالبالغه،خطبهی129،ص187،لعناهللاآلمرینبالمعروفالتّاركينله:122
محّمٍد أصحاب من المستحفظون علم لقد و نهجالبالغه،خطبهی197،ص311،
)صلىاهللعليهوآله(أنّيلمأرّدعلىاهلّلوالعلىرسولهساعًةقّطولقدواسيتهبنفسي

فيالمواطنالّتيتنكصفيهااألبطالوتتأّخرفيهااألقدام:138،128
نهجالبالغه،خطبهی5،ص52،هذاماٌءآجٌن،ولقمٌةیغّصبهاآكلها:131

نهجالبالغه،نامهی62،ص451،فأمسكتیديحتّىرأیتراجعةالنّاسقدرجعت
تلك في فنهضت )صلىاهللعليهوآله(... محّمٍد دین محق إلى یدعون اإلسالم عن

األحداث:132
نهجالالغه،خطبهی3،صص49و50،لوالحضورالحاضروقيامالحّجةبوجود

النّاصر...:194،133
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نهجالالغه،كالم229،ص350،وبسطتمیدیفكففتهاومددتموهافقبضتها:133
دعائماإلسالم،ج1،ص393؛امامعلى)ع(:أّنلكمعندناثالثخصال:النمنعكم

مساجداهللانتصلوافيها...:136
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نهجالبالغه،خطبهی92،ص136،دعونيوالتمسواغيري:141

مناقبابنشهرآشوب،ج2،ص72؛كانتغلهعلىاربعينالفدینار،فجعلهاصدقه،
وانهباعسيفهوقال:»لوكانعندیعشاءمابعته:148

التنزیل،ج1،ص517؛قالرسولاهلل)صّلىاهللعليهوآله(لعلىّبنابىطالب شواهد
)عليهالّسالم(:یاعلّى،اّناهلّلعّزوجّلقدزیّنكبزینٍةلمیتزیّنالخالئقبزینٍةهى

أحّباليهمنها،الّزهدفىالّدنيا،وجعلالّدنياالتنالمنكشيئًا:153
نهجالبالغه،قصار77،ص48،یادنيا...غّريغيري:156،155

نهجالبالغه،نامهی45،االوانّكمالتقدرونعلىذلك:156
نهجالبالغه،نامهی45،أالوإّنإمامكمقداكتفىمندنياهبطمریهومنطعمهبقرصيه:

157
نهجالبالغه،خطبهی209،ص325،یاعّدینفسه:160

نهجالبالغه،خطبهی209،ص325،ویحكإنّيلستكأنتإّناهللتعالىفرضعلى
أئّمةالعدلأنیقّدرواأنفسهمبضعفةالنّاسكيالیتبيّغبالفقيرفقره:161

كشفالغمة،ج1،ص175؛امامعلى)ع(واهللمااختمعليهبخالبه...:162
مناقبابنشهرآشوب،ج2،ص1،وهوقرحةواحده...فقالعلي:الحمدهللالذي
لمأفرولماولالدبر،فشكراهللتعالىلهذلكفيموضعينمنالقرآنوهوقولهتعالى

»سنجزيالشاكرینوسيجزياهللالشاكرین«:179
نهجالالغه،نامهی41،ص214،فانّكانلمتفعلثّمامكننىاهللمنكالعذرّنالى

اهللفيك...:196
نهجالبالغة،خطبهی224،ص346،واهلللقدرایتعقياًل...:198

نهجالبالغه،خطبهی15،ص57،واهلللووجدتهقدتزّوجبهالنّساء،وملكبهاالماء
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لرددته: 205، 249
نهج البالغه، خطبه ی 201، ص 319، ال تستوحشوا في طریق الهدی لقّلة أهله: 205، 

206
ارشاد مفید، ج 1، ص 385؛ رسول اهلل )ص(: انّه خشٌن فی ذات اهلل: 215

علیه و اهلل ال أطور به ما سمر سمیٌر و ما أّم نجٌم في الّسماء نجمًا: 221
نهج البالغه، خطبه ی 92، ص 136، دعوني و التمسوا غیري... و اعلموا أنّي إن أجبتكم 

ركبت بكم ما أعلم: 223
نهج البالغه، خطبه ی 126، ص 18، أ تأمروني أن أطلب النّصر بالجور فیمن ولّیت 

علیه و اهلل ال أطور به ما سمر سمیٌر و ما أّم نجٌم في الّسماء نجمًا: 221، 226
شرح نهج البالغة ابن ابی الحدید، ج 4، ص 89، امام علی )ع(: یا أخا نهد و هل هو 

إال رجل من المسلمین انتهک حرمة من حرم اهلل فأقمنا علیه حدا كان كفارته: 231
نهج البالغه، خطبه ی 31، ص 74، و لكن الق  الّزبیر فإنّه ألین  عریكًة، فقل له: یقول لک 

ابن خالک: عرفتنی بالحجاز و أنكرتنی بالعراق،  فما  عدا  مّما  بدا: 236
نهج البالغه، خطبه ی 55، ص 91، فواهلل ما دفعت الحرب یومًا إاّل و أنا أطمع أن تلحق 
بي طائفٌة فتهتدي بي و تعشو إلی ضوئي و ذلک أحّب إلّي من أن أقتلها علی ضاللها: 

238
نهج البالغه، خطبه ی 51، ص 8، أو رّووا الّسیوف من الّدماء ترووا من الماء: 239

نهج البالغه، خطبه ی 37 ، ص 82، الّذلیل عندي عزیٌز حتّی آخذ الحّق له ، و القوّي 
عندي ضعیٌف حتّی آخذ الحّق منه: 250
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فهرست موضوعات

آبادانىدنيا،آبادســــازی،سازندگى
،151 ،148 -145 ،83 ،46 ماّدی:

152
آرمانهایامامخمينى)ره(:20

آزادنمودنبرده:147،64
آقازادهیقریشى:93

،106 جانفشانى: جان، نثار آمادهی
225،189،142،137،130،128

آیندهیاسالم:130
آیهینجوا:19

ابزارهایبشری:26
ابعادنامتناهى:32
اجررسالت:17

اجرایحّدالهى:231،230،195،82
احكاماسالمى،احكامالهى:225،31،

267
اخالصاميرالمـــؤمنين)ع(:70،57،

،187 ،186 ،185 ،183 ،95 -93
282

ادبایمصری:37
،221 ،220 ،134 اسالمى: ارزشهای

230
استقامتاميـرالمـــؤمنين)ع(،مقاومت

اميرالمؤمنين)ع(:110،108-106
اسطوره:69

اسالممجّسم:70،69
اشرافيگری:157

اصول:213، به پایبندی اصولگرایى،
230،227،220،214

الگوپذیری:21
الگوسازی:282

الگــــویحكومتىاميرالمؤمنين)ع(:
188،289،288

الگوی عملى، درس عملى، الگوی
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كامل،درسمجّسم،الگــــویعلوی:
،134،121،105،100،72،70،15
-186،163،161،148،138،137
،279،243،214،206،198،188

289-287،285،283-280
اماممسلمين:279

امپراطوریاسالم:158
اّمتپيامبر)ص(،اّمتاسالم:63،48،

240،186،177،98
انتخابخليفه:217،216

انتخابسختترین:176،175،62
انحرافازاصول:220،219

انسانهایفطری:31
انفاقدرراهخدا:146،84،64،63،

147
انقالباسالم:220
انقالبىگری:209

اهدافعاليه،اهدافواال:189،38
در سبقت ایمان، اّولين مومن، اّول
اسالم:225،128،89،88،87،69،

288
اميرالمـــؤمنين)ع(:138،137، ایثار

141
ایماناسالمى:128،89

ایمانآشكار:87
،90 ،89 ،69 اميرالمؤمنين)ع(: ایمان

128
ایمانمخفى:88،87

بازویرسولخدا)ص(:168
بانداموی،امویها:237

باندبازی:243
بتپرستى:89
بستنآب:239

و بيداری اميرالمؤمنين)ع(، بصيرت
پایداریاميرالمؤمنين)ع(:106،105

بصيرت:238،224
بعثت:236،106،105،87

بعدظاهری:27
بهرهمندیكم،برداشتكم:152،151،

254
بيعترضوان،بيعتالّشجره:204

،204 ،187 ،109 ،108 ،55 بيعت:
،236،235،227،223،217،205

237
پشتنكردنبهدشمن:202،178

پيروانادیانمختلف:37
پيروزیانقالباسالمى:231،20

اميرالمؤمنين)ع(:106،63، از پيروی
287-284،280
پيشرفتاسالم:95

،220 ،187 ،83 ،37 اسالم: تاریخ
285،265



349 349
هها

ایـ
نم

،189 ،188 ،69 ،27 بشریّت: تاریخ
282

تحّولاجتماعى:219
،221 سازشناپذیری: تسليمناپذیری،

281،243،228،227،222
تغّلب:97

تقّرببهخدا،كسبرضایتخدا:19،
147،137،41،28

،249 ،248 ،247 بيتالمال: تقسيم
255

تقليد:56
تقوایمجّسم،تقوایاميرالمؤمنين)ع(،
مظهرتقوا:288،282،98،95،72

تكليفالهى،تكليفشرعى،وظيفه:93،
،130 ،128 ،127 ،109 -107 ،97
،138،137،135،134،133،131

185،173،142
تالشاميرالمؤمنين)ع(،تالشبىوقفه،
تالشزیاد:152،151،95،57،55،

187،183
نفوس تهذیب جامعه، نفس تهذیب

دیگران:122،121
معنوی:121، نفس،سازندگى تهذیب

145،122
،77 اسالمى: توازن شخصيّت، توازن

84،79

توّجهبهضعفا،طرفداریازمظلوم:19،
،285،281،260،259،71،70،29

288
توّكلاميرالمؤمنين)ع(:141

جامعفضایلانبياء:50
جامعهیاسالم،جامعهیمسلمين:39،
،159 ،158 ،137 ،134 ،132 ،98

287،214
جامعهیقبایلى:128

جاهطلبى:243
جمعكردنقرآن:130

،282 ،281 ،157 اسالمى: جمهوری
289

جنگتحميلى:242،237،235
جنگمسلحانه:136

جنگهایداخلى:235،131،56
مجاهدت:28، اميرالمؤمنين)ع(، جهاد
،138 ،137 ،94 ،70 ،63 ،62 ،31
،225،189،188،186،176،139

287،283،282،281
جهادمخلصانه،تالشمخلصانه:186،

187
جوانانقالبى:117

ازخودگذشتگى: خود، از چشمپوشى
،138،137،134-130،128،127

275
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اميرالمؤمنين)ع(،عشقاميرالمؤمنين)ع(:
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275،273
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حسابرسى:252
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عرصهها،پيشقدم:174،139،130،
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حفظقدرت:221
حكمتنبوی:19

حكــــومتاهلل،حكومتالهى:110،
219،188،121
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289،288
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حيلهیعمروعاص:240
خانهنشينى:186

خدمتبهمردم:99

خشكاندیشى،كوتهبينى،كوتهاندیشى،
غلطاندیشى:243،241،240
خصوصيّاتواالیانسانى:31

خالفت،دورانخالفت:63،56،55،
،134 -130 ،117 ،105 ،94 ،64
،209،194،188،187،147،140
،227،225،223،220،216،213

283،250،248،247
خواستمردم:97

خودنمائى:100،99
خوراكولباساميرالمؤمنين)ع(:64،

155
خوفورجاء:63،18
درسزندگى:285،69

دریایعلم:42
،35 ،31 اميرالمؤمنين)ع(: دشمنان
،222،214،195،82،81،40-37

254،231
دشمنتراشى:194

دعایپيامبر)ص(:47
دفاعازاسالم:275

دلخون:266
دنياطلبان:39
دنياطلبى:159

دنيایاسالم،عالماسالم،جهاناسالم:
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231
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272

راهاميرالمؤمنين)ع(:287،273
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230،136
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176
،146 ،128 ماّدی: رفاه زندگى، رفاه
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روزهخواری:195،81

روششيخين:218،217
ریاضتكشيدن:160
زندگىاشرافى:251
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187،173،160،156
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288،225،161،158
زهدپيامبر)ص(:153
زهدزمامداران:159

زهدیحيىبنزكریا)ع(:51
زهددرمانى:158

زینتهایخاّصاميرالمؤمنين)ع(:46
ستمتاریخى:232

سختگيری:215،62
سلممحض،تسليممحض:168،167
سنّتپيامبر)ص(،سيرهیپيامبر)ص(:

247،228،227،217
سيرهیعلوی،رفتارعلوی:21،20،

288،287،254
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شجاعتاخالقى:202

شجاعت اميرالمؤمنين)ع(، شجاعت
،88 ،83 علوی: شجاعت حيدری،
،282،265،244،214،206-202

288،285
شجاعتدرپذیرشاسالم:203

-201 زندگى: عرصهی در شجاعت
203

شجاعتدرميدانجنگ:202،201
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چهرههایمعروفاسالم:70،38،36،

235،224-222
شّدتمراقبت:96
شعارعلوی:287
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279،272،253
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287،110،108

،55 جنگ: ميدان جنگ، صحنهی
،203-201،168،122،120،119

284،236،206
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صدقهدادن:148،146
صراحتاميرالمؤمنين)ع(:183،98
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عبادتامامسّجاد)ع(:115،65،64،
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