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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
  هللا رّب العاملنياحلمد

 و الصالة و السالم علي سّيدنا و نبّينا حمّمد
 و آله الطاهرين و لعنة اهللا علي أعدائهم

 .ايل يوم الدين
  
  

 : تقديم به روان پاك شهيد راه واليت و امامت
  

    مرحوم آيت اهللا حاج سيد حسـن حسـيني شـيرازي كـه عمـر پـر بركـت خـويش را در راه                        
آشامان حزب   سپري نمود و سرانجام به دست خون      : ت عصمت و طهارت   بي تحقيق مكتب اهل  

 .بعث عراق ناجوانمردانه ترور و به درجه عالي شهادت نائل گشت
 »  روانش شاد «     

 )      مترجم    (
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  گفتارگفتار    پیشپیش
  

يـد  فـروغ شـده و حتّـي سـتارگان درخشـان ناپد                با طلوع خورشيد در پهنه افق، هر نوري بي        
كند و گسترش اشعه آن تمام صحنه گيتي را در           گردند زيرا خورشيد همه جا را نوراني مي        مي

 .گيرد بر مي
اي به خود ديده ولي شايستگي دو رهبر بـزرگ، همـه را                  بشر در طول تاريخ رهبران شايسته     

ن و تمـام    الشعاع قرار داد كه سراسر زندگاني پرافتخار آن دو براي زمامداران، خداپرستا            تحت
 .انسانها الگو و سرمشق است

باشـد كـه         اولين رهبر كه معلّم تمام انسانها و اشرف موجودات است آخرين پيامبر خدا مـي              
 .براي عالميان رحمت و براي حاكمان و فرمانروايان بهترين الگو و نمونه است

 اسـت كـه قـرآن       سـالم  عليـه ال   طالب ابي     دومين رهبر بزرگ و شايسته، اميرالمؤمنين علي بن       
آن رهبري كه تمام زواياي زندگانيش براي هميشه بـه انسـان   . ناطق و تبلور مكتب اسالم است 

درخشد،  آموزد و از آغاز اسالم تا به قيامت همچو خورشيدي پر نور مي             درس درستكاري مي  
 .شود گاه خاموش نمي افشاند و هيچ پيوسته نور مي

ي مسلمانان هنوز اين پيشواي راستين را نشناخته و از چگـونگي                متأسفانه جامعه انساني و حتّ    
توان گفت روزي كه مسلمانان پيامبر بزرگ و جانشين          اند و مي   رفتار و كردارش آگاهي نيافته    

اي براي خود قرار داده و طبق روش كار و            را الگو و نمونه     عليه السالم  بر حق او حضرت علي    
 .باشد ز استقالل، پيشرفت، و عزّت ميرفتار ايشان عمل كنند آن روز، رو

اي از سيره و معجـزه و منقبـت از               متأسفانه اين دو رهبر بزرگ مظلوم واقع شده و جز جمله          
 .آن دو چيزي شناخته نشده است

 اي كاش علـي    «: نويسد  مي  عليه السالم      يكي از نويسندگان غير مسلمان درباره اميرالمؤمنين      
 .»  ساخت شد تا جهان را با نور دانش خود منور مي ال ديرتر متولّد مي يك هزار سعليه السالم
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رسد كه اگر اين امام و رهبريهاي شايسته او به جامعه جهاني معرفي و عرضه شود      به نظر مي

« : گروند و به گفته يكـي از بزرگـان         بدون شك اكثريت انسانها با صلح و سازش به اسالم مي          
 . » نگاه كن عليه السالم بشناسي به عليخواهي اسالم را اگر مي
 آيينـه تمـام نمـاي اسـالم كامـل اسـت، بلكـه در         عليه السالمطالب  ابي نه تنها علي بن !     آري

مواقعي چند حق حيات بر اسالم دارد، به جهت اينكه در روز هم قسم شدن كافران بر كشـتن                   
ي پيـامبر خوابيـد و بـا فـداكاري خـود             با كمال اخالص به جا      صلي اهللا عليه و آله     پيامبر اسالم 

در روز جنـگ احـزاب بـه جنـگ عمـرو بـن عبـدود        . پيامبر را زنده و اسالم را پاينده سـاخت      
تمام ايمـان در برابـر كفـر بـه مبـارزه            « : پهلوان معروف عرب شتافت كه پيامبر اسالم فرمودند       

 ضربت علي« : مودند بر او پيروز گشت، فر عليه السالم، پس از آنكه حضرت علي »برخواست
 چـرا كـه ضـربت آن حضـرت           » در روز خندق بهتر از عبادت جـن و انـس اسـت             عليه السالم 

 .باعث حيات اسالم شد
    باالخره به بركت وجود مقدس آن حضرت بود كه در روز غدير خـم اسـالم كامـل شـد و                    

ه قـرآن   شـد طبـق فرمـود      نعمت خداوندي بر بشر اتمام يافت، كه اگـر آن امـام منصـوب نمـي               
 .رسيد ماند و تبليغ آن به پايان نمي رسالت الهي ناقص مي

 نگارش يافتـه، پـرداختن       عليه السالم      به هر حال در كتابهاي متعددي كه پيرامون اميرمؤمنان        
 .هاي مختلف زندگاني و رفتار آن حضرت كمتر ذكر شده است كاريها و جنبه به ريزه

انگيـز حيـات آن      هاي عبـرت   ر اين است كه بيشتر به جنبه          امتياز كتابي كه در دست داريد د      
هــاي اســالمي و شايســتگي  حضــرت اشــاره شــده اســت و بــا مختصــر بــودن آن عمــق انديشــه

 .دارد حاكميت اسالم را به جامعه انساني با سبكي شيرين و روان عرضه مي
يرازي اسـت       نويسنده آن مرجع عاليقدر حضرت آية اهللا العظمي حاج سيد محمد حسيني ش            

كه تاكنون صدها كتاب فقهي، اصولي و علمي مفيد در سطح همه اقشار جامعه به رشته تحرير 
هـاي جامعـه اسـالمي در همـه جـا، رشـد فكـري                هميشه سعي دارد كه تمام تـوده        و ١درآورده

                                                 
مـي تـوان بـراي دسترسـي بـه          .  كتاب رسيده اسـت    ١١٦٠ الزم به تذكر است كه تا كنون تعداد تأليفات ايشان به             -١

 .مراجعه كرد» الفهرست « جزئيات و خصوصيات آن  به كتاب 
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بـه  اسالمي يافته و از تعاليم برتر اسالم و پيشوايان شايسته آن آگاهي كامل يابند، تـا انشـاء اهللا                    

 .زودي مسلمانان با اتحاد خود دست كفّار را از سراسر بالد اسالمي كوتاه نمايند
    در خاتمه مطالعه اين اثر نفيس و سودمند را به تمـام اقشـار و بـه ويـژه روشـنفكران جامعـه                       

 .نمايم توصيه مي
) هارواحنـا فـدا   (عصـر        اميد است كه انشاء اهللا اين خدمت ناچيز مورد رضاي حضـرت ولـي             

 .قرار گيرد
  

     و اهللا ولي التوفيق      
      ١٤٠٤/ شعبان  / ١٠    

  قم-    محمدباقر موسوي فالي 
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   مؤلّف مؤلّفمقدمهمقدمه
  

دربـاره قسـمتي از فضـايل       )  خورشيدي در افـق بشـريت       عليه السالم  اميرمؤمنان علي (    كتاب  
 و روش ايشـان در زنـدگاني        يه السالم  عل اخالقي و كماالت و احوال حضرت اميرمؤمنان علي       

 بـراي كسـاني كـه خواهـان زنـدگي            عليه السـالم   تدوين يافته، تا بدانيم كه چگونه اميرمؤمنان      
اي در دنيا و سعادت در آخـرت هسـتند، الگـو بـوده و تـا روز قيامـت بـراي تمـام                         شرافتمندانه

عصـوم مقـدس يعنـي پيـامبر     چرا كه اولياي خدا به ويـژه چهـارده م     . انسانها همواره خواهد بود   
اسالم، حضرت فاطمه زهرا و دوازده امام بعد از پيامبر، داراي پايگاه مردمي بـوده و مـردم در                   

به هر حال در اين كتـاب      . پرتو آن بزرگان گرد آمده و پيوسته به پيروانشان افزوده خواهد شد           
 را ضـمن چنـد      الم عليـه السـ    روش زندگاني اين بزرگان و به ويژه موالي متقيان حضرت علي          

هـاي   دهيم، تا انشاء اهللا امت اسالمي با شناخت روش كار و ظرافت            فصل مورد بررسي قرار مي    
 .زندگاني ايشان بتوانند از خواب غفلت بيدار شده و مجدداً مجد و عظمت خويش را باز يابند

  
    و ما توفيقي اال باهللا                

                ١٤٠٤/رجب/١٣    
  قم-المهدي الحسيني الشيرازي      محمد بن
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 فصل اول
 
 

  آزادی در اسالمآزادی در اسالم
  

 دومين حاكم اسالمي است كـه توانسـت آزاديهـاي اسـالم را بـه                 عليه السالم      حضرت علي 
قرآن مجيـد راجـع بـه       . همگان حتّي كفّار ارزاني دارد چه آنكه آزادي در اسالم بيشمار است           

 :كند گ و هدف از بعثت او چنين بيان ميپيامبر بزر
 ١﴾ َيَضُع َعْنُهْم ِاْصَرُهْم َو اَألغْالِل الَِّتي كاَنْت َعلَْيِهم ﴿

 و -زنجيرهـا  :  و اغـالل -بار گران : اصر« : كنيد     دو عبارت را در اين آيه شريفه مالحظه مي  
 :اين به دو معني است

گذارند كه با وجود بـاز بـودن دسـت و پـايش،              يگاهي بر پشت انساني بار سنگيني م      )     الف
 يعني بار گران     »اصر« شود، اين را     گير مي  قادر به حركت از جاي خود نبوده و در نتيجه زمين          

 .گويند
گاهي هم بار سنگيني بر پشت انسان نيست اما دست و پايش در قيد و بند است كـه در            )     ب

 .تواند حركتي انجام دهد نتيجه نمي
ن دو مثال را در جامعه اگر پياده كنيم، خواهيم يافت كه بعضـي جوامـع خـود را گرفتـار                         اي

كنـد مثـل تشـريفات ازدواج،        تشريفاتي نموده كه با مـرور زمـان بـر پشـت آنهـا سـنگيني مـي                 
 .داري، خانه سازي و ديگر شئون زندگاني امروز دادگستري، خانه

انــد كــه دســت و پــاي آنهــا را بســته و  ده    برخـي جوامــع هــم گرفتــار قــوانين و مقرراتــي شـ  
 .آزدايهايشان را محدود ساخته است

 اين بود كه بار سنگين آن        صلي اهللا عليه و آله     ترين اهداف پيامبر گرامي اسالم         يكي از مهم  
. آميز قانونها را پاره كند     تشريفات را از دوش جامعه انساني برداشته و آن قيد و بندهاي اختناق            

                                                 
 .١٥٧آيه : سوره اعراف -١
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ين اسالم، تمام آزاديها را براي انسانها محترم شمرده، مگر در موارد بسيار معـدودي   لذا دين مب  

قـرآن  . آن هم براي حفظ آزاديهاي اكثريت جامعه، آزادي چند نفر را محـدود نمـوده اسـت                
 :فرمايد خطاب به پيامبر گرامي اسالم مي

 .اندازم و مشقّت نميخواهم و شما را به زحمت      به مردم بگو كه من از شما پاداشي نمي
 ١﴾ قُلْ ما أَْسئَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر َو ما أََنا ِمَن املَُتكَلِِّفَني ﴿

اي و بـر مـردم مسـلّط     پس به مردم تذكّر بـده كـه تـو يادآورنـده    : فرمايد اي ديگر مي  و در آيه  
 .نيستي

 ٢﴾ر  فَذَكِّْر ِانَّما أَْنَت ُمذَكٌِّر لَْسَت َعلَْيِهْم ِبُمَصْيطَ﴿
. گونه اجبار و اكراهي نيسـت      در انتخاب دين هيچ   : و همچنين نداي قرآن هميشه بلند است كه       

كس را اجبـار بـر پـذيرش ديـن اسـالم       عاليقدر اسالم هيچ  و لذا پيامبر٣﴾ ال ِاكْراَه ِفي الْدِّيِن   ﴿
ه در فرمود، نه در جنگ بدر، نه در جنگ خيبر، نه در فتح مكـه، نـه در جنـگ حنـين و نـ             نمي

 .دهها جنگي كه دشمنان اسالم بر عليه اسالم روا داشتند
 آزادي   صـلي اهللا عليـه و آلـه         به پيروي از رسـول خـدا        عليه السالم      همچنين اميرمؤمنان علي  

در حـالي كـه آن امـام        . تمام اقشار و حتّي اقليتهاي مذهبي تحت پرچم اسالم را محترم شـمرد            
كس  رسيده است، هيچ   هاي شوروي تا غرب آفريقا مي      يمهبسيار مقتدر و قلمرو حاكميتش از ن      

را اجبار به ترك دين خود و پذيرش دين اسالم نكرد بلكه به عكس، در روايـات مكـرري از                    
اي   با آنان به همـان ايـده    ٤»الزموهم مبا التزموابه  « : راجع به اقليتهاي مذهبي آمده كه     : ائمه اطهار 

 .كه دارند رفتار كنيد
 در روايـت مشـهوري كـه از آن بزرگـوار نقـل شـده                 عليه السـالم   مؤمنان علي     حضرت امير 

 و همچنـين در    »بنده ديگران مباش حال آنكه خداونـد تـو را آزاد آفريـده اسـت              « : فرمايد مي

                                                 
  .٨٦آيه : سوره ص -١

 ٢٢هاي  آيه: سوره غاشيه -٢

 .٢٥٦آيه : ره بقرهسو -٣

 ).قاعده الزام(كتاب الفقه القواعد الفقهيه،  -٤



١٢ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
 ، حضرت امام حسين    »...تمام مردم، آزاد هستند     ... « : فرمايد قسمتي از يك روايت مفصل مي     

اميـه بـه آنـان خطـابي         به هنگام شدت آتش جنگ با لشكريان بني        در روز عاشورا     عليه السالم 
اي آن را بـه   فرمود كه براي هميشه در فضاي تاريخ بشريت طنين افكن است و هر انسان آزاده  

 . »ختافون املعاد فكونوا احراراً يف دنياكمان مل يكن لكم دين و كنتم ال« نوازد  گوش دل مي
 نيستگر شما را به جهان ديني و آئيني 

 ال اقل مردم آزاده به دنيا باشيد
راجع به آزاديهـاي مـردم بسـيار اسـت تـا جـايي كـه                : و باالخره روايات وارده از معصومين        

اي را به طور اختصار و سربسته بيان         فقهاي اسالم با استفاده از قرآن مجيد و آن روايات، قاعده          
توانـد هـر      از اين رو هر انسـاني مـي         »دمردم بر جان و مال خويش مسلّط هستن       « اند كه    فرموده

پـس  . كاري را در جان و مال خويش انجام دهد، مشروط بر اينكه مخالف اوامـر الهـي نباشـد                  
تجـارت، صـنعت، كشـاورزي، سـاختمان سـازي، سـفر اقامـه،              : آزادي در هر موردي از قبيـل      

راديـوئي و    تأسـيس ايسـتگاههاي      - اعـم از روزنامـه، مجلـه و كتـاب            -اظهارنظر، مطبوعـات    
اي، آمـوزش، ازدواج و ديگـر نيازمنـديهاي مشـروع انسـاني، از ديـدگاه                 تلويزيوني و ماهواره  
 .اسالم محترم است

  صـلي اهللا عليـه و آلـه         به پيروي از پيامبر عاليقدر اسالم       عليه السالم      حضرت اميرمؤمنان علي  
لـذا جمعيـت شـهر نوبنيـاد        مردم را در هر گونه تصرفي در زمينهاي موات آزاد گذاشته بود و              

كوفه در زمان آن امام در حدود چهار ميليون نفر و بنا به نقـل مـورخين وسـعت ايـن شـهر ده                        
 :فرمايد بوده است زيرا پيامبر اسالم مي) كيلومتر٦٠(فرسخ 

 . »كسي كه زمين مواتي را آباد كند از آن اوست« 
 آنها را آباد كند، آن زمين آباد    زمينهاي موات ملك خدا و پيامبر است و كسي كه بخشي از           « 

 . »از آن اوست
 . »كسي كه اطراف زمين موات ديوار بكشد از آن اوست« 

اي داشته و اگـر چهارپايـان از علـف زمـين او              كسي كه زمين موات را آباد كند، از آن بهره         « 
« : دفرمايـ  و باالخره در روايتي ديگر نيز مـي       .  »شود چيزي بخورند، برايش صدقه محسوب مي     



١٣ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
اند، حق او در آن چيز بـر      كسي كه سبقت بگيرد به چيز مباحي كه ديگران بر او سبقت نگرفته            

 . »ديگران مقدم است
چون روايات فوق آمده است كه فقهاي : با استناد به دهها روايات صحيحه وارده از ائمه اطهار 

 عمـومي را دارد مثـل   هر كس حق استفاده از تمـام منـابع ثروتهـاي مبـاح        : اند اسالم فتوي داده  
آن ... ها، جانوران صحراها و    چوب، ميوه و يا برگ جنگل، نمك و يا ماهي درياها و رودخانه            

موارد حاللي كه اسالم مقرر فرموده، چرا كه خداوند خيرات و ثروتهاي زمين را براي عمـوم                 
 را آفريده و    خداوند است كه آسمانها و زمين     « : كند اي چنين تصريح مي    بشر آفريده و در آيه    

جـات روزي فـراهم آورد، و        از آسمان آب را فرود آورد، پس توسط آن بـراي شـما از ميـوه               
هـا و آفتـاب     كشتي را براي شما مسخّر فرمود تا به خواست او در دريا حركت كند و رودخانه               

و ماه به طور پيوسته و شب و روز را براي شما آفريده و از هر چه كه سؤالش كرديد، به شـما                       
ارزاني داشته و اگر نعمتهاي خدا را بشماريد نخواهيـد توانسـت آن را بـه حسـاب آوريـد، بـه                      

 .درستي كه انسان ستمگر و كفر كيش است
 اللَُّه الَِّذي َخلََق السَّمواِت َو اَألْرِض َو أَْنَزلَ ِمَن السَّماِء ماًء فَأَْخَرَج ِبِه ِمَن الثَمـراِت ِرْزقـاً                   ﴿    

 لَكُْم الفُلِْك ِلَتْجِري ِفي الَْبْحِر ِبأَْمِرِه َو َسخََّر لَكُْم اَألْنهاَر َو َسخََّر لَكُُم الشَّْمس َو القََمَر                 لَكُْم َو َسخَّرَ  
نَّ داِئَبْيِن َو َسخََّر لَكُُم الَّلْيِل َو النَّهار آتاكُْم ِمْن كُلِّ ما َسأَلْتُموُه َو ِانْ َتُعدُّوا ِنْعَمةَ اللَِّه ال ُتْحُصـوها اِ                    

 .١﴾اِإلْنسانَ لَظَلُوٌم كَفَّار 
    و در واقع همين آزاديهاي مطلق و گسترده بود كه در آغاز اسالم مردم را گـروه گـروه بـه                     
سوي اسـالم جلـب كـرد و اگـر انشـاء اهللا مجـدداً قـدرت جهـاني بـه دسـت مكتـب اسـالم و                            

 كه تمـام انسـانها حتّـي مـردم           بيفتد، اميد است    صلي اهللا عليه و آله     نمايندگان واقعي پيامبرخدا  
آمريكا، شوروي، چين و نظاير آنها به دين اسالم بگروند، چرا كه بشر به طـور فطـري هميشـه                

 .كند نظام برتر را پذيرفته و نظامهاي غير از آن را ترك مي
 

                                                 
 ٣٤آيه : سوره ابراهيم -١



١٤ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
 

  شبی در صفینشبی در صفین
  

كه آب      شبي در جنگ صفين، آب فرات به دست لشكريان معاويه افتاد، معاويه دستور داد               
 بسته شود، هنگامي كه خبـر بـه اميرمؤمنـان رسـيد بـه لشـكريان خـود                    عليه السالم  بر سپاه علي  

 :اي به آنان فرمود دستور آماده باش فوري داد و ضمن خطبه
  »املوت يف حياتكم مقهورين و احلياة يف موتكم قاهرين« 

ده باشيد و اگر در برابر دشـمن        ايد حتّي اگر به ظاهر زن          اگر زير بار ذلّت دشمن باشيد، مرده      
سپس دستور حمله جهت    ... ايد حتّي اگر به ظاهر شهيد شويد       پايداري كنيد، براي هميشه زنده    

سپاه امام با يك حمله حساب شده توانست        . آزاد سازي فرات از دست دشمن را صادر فرمود        
د و پـس از پايـان       اميه را از نهـر فـرات دور سـاخته و خـود بـر آنجـا مسـلّط شـون                     نيروهاي بني 

 خواستند مقابله به مثل كـرده        عليه السالم  آميز اين حمله سپاهيان حضرت اميرالمؤمنين      موفقيت
و آب را بر لشكريان معاويه ببندند، حضرت اجازه اين كار را نداد و فرمود كه استفاده از آب                   

ين حـد شخصـيت     اسالم تا ا  ! اين را در كجاي تاريخ بشر سراغ داريد       . براي همگان آزاد است   
 .كند انسانها را محترم شمرده كه آب را حتّي بر دشمن محارب منع نمي

  
  

 
 
 
 
 
 
 



١٥ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب

  شاهکار در خیبرشاهکار در خیبر
  

 :مناسبت نيست كه به شاهكاري نظير اين، از پيامبر بزرگ اسالم اشاره كنيم     در اينجا بي
يهوديان ساكن     به هنگام محاصره دژهاي محكم خيبر توسط سپاهيان رسول خدا و مقاومت      

 شـرفياب شـده و       صـلي اهللا عليـه و آلـه        در آن دژها، شخصي از يهود به خدمت پيـامبر اسـالم           
گيـري، يهوديـان     دهم كه اگر آن را پيش       اي محمد من به شما راهي نشان مي        -: عرضه داشت 

شوند و آن راه اين است كه جوي آبي از خارج قلعه خيبـر بـه سـوي                   خيبر به راحتي تسليم مي    
وان است و اين راه آبي بسان شريان زندگي آنهاست، اگر راه آب را قطع كنيد، دشـمن                  آن ر 

اي  امــا پيــامبر بــزرگ و معلّــم انســانيت بــا عاطفــه... در اثــر فشــار تشــنگي تســليم خواهــد شــد
كـنم، زيـرا در ايـن دژهـا          نـه مـن چنـين كـاري نمـي         « : ناپذير، بـه آن يهـودي فرمـود        توصيف

كان بيگناه، زنان شيرده و افرادي ضعيف هستند و دوسـت نـدارم كـه               پيرمردان، پير زنان، كود   
  »...!پيروزي من به قيمت تشنگي آنان تمام شود

به درستي :  آمده است صلي اهللا عليه و آله    در حالي كه در قرآن مجيد خطاب به رسول خدا
َتَجـُدنَّ أََشـدُّ     لِ ﴿ترين مردم نسبت به مؤمنين را يهوديان و مشـركان خـواهي يافـت،                كه دشمن 

تـوزي    پيامبر اسالم با وجود دشـمني و كينـه       ﴾النَّاَس َعداَوةً ِللَِّذيَن آَمُنوا الَْيُهوَد َو الَِّذيَن أَْشَركُوا         
 ...آنان، پس از فتح دژهاي خيبر در كمال عطوفت و مهرباني با اسيران يهود رفتار كرد

كـرد، نـه     م را بـه سـوي اسـالم جلـب مـي               اين طرز رفتار زندگي پيامبر بزرگ بود كـه مـرد          
 .افروزي جنگجويي و نه جنگ

 در بيش از هشتاد جنـگ از طـرفين      صلي اهللا عليه و آله     هاي پيامبر  هاي جنگ      لذا تمام كشته  
اي آن را يك هزار و هشت نفـر نيـز            يك هزار و چهارصد نفر بوده كه عده       ) مسلمين و كفار  (

گرفتـه، مـثالً      قبل از اسالم كشـتارهاي عجيبـي صـورت مـي           بينيم اند و حال آنكه ما مي      شمرده
كردنـد و شـعار عربهـا در جنـگ بـا             كرده و از مصر تا مـدائن آدمكشـي مـي           فارسها حمله مي  

 ...براي اين خاندان نه زن، نه مرد و نه كودكي باقي گذاريد: يكديگر اين بود كه
 



١٦ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب

  رفتار با اسیران فارسرفتار با اسیران فارس
 

 بر كشور ايران، تعـداد بسـياري بـه اسـارت نيروهـاي اسـالم                    پس از استيالي سپاهيان اسالم    
درآمده و به سوي شهر مدينه گسيل داده شدند هنگامي كه آنـان را در مجلـس خليفـه وقـت                     

 از ايـن     عليـه السـالم    آوردند، خليفه تصميم به بردگي و فروش آنان گرفت، اما حضرت علـي            
عزيزان قومي را عزيز بشماريد و بـه آنـان        : دان پيامبر اسالم فرموده  « : كار ممانعت كرد و فرمود    

 سپس آن حضرت در همان مجلس سهم خود را           »اند نيكي كنيد، اينان در قوم خود عزيز بوده       
از اسيران فارس آزاد كردند و طبق يكي از قوانين اسالمي در صورتي كه قسـمتي از بردگـان                   

زاد نشده بردگان و اسيران نيز آزاد       توانند آزاد شوند، سپس بخش آ      رها شوند، بقيه آنها نيز مي     
 .شدند و در نتيجه خليفه نتوانست آنها را به بردگي درآورد

    مالحظه كنيد كه اسالم تا چه حدي بر عطوفت و شـفقت و مهربـاني بـه نـوع انسـان تأكيـد                       
قاً هلـم   ارمحوا ثالثاً و ح   « : فرمايد  مي  صلي اهللا عليه و آله     كرده تا جايي كه پيامبر عاليقدر اسالم      

 يعنـي سـه شـخص را مـورد           »ان يرمحوا، عزيز قوم ذل و غنياً افتقر و عاملاً ضاع ما بني جهـال              
اوالً كسي كه روزگاري عزيز بوده و حال ذليل شـده، ثانيـاً             : مرحمت و لطف خود قرار بدهيد     

كسي كه روزگاري ثروتمند بود و حال فقير و تهيدست شده و ثالثـاً دانشـمندي كـه در ميـان                     
 .اي نادان ضايع شده است هعد

  »ارحموا من في االرض يرحمكم من فـي السـماء         « : فرمايد     همچنين پيامبر بزرگ اسالم مي    
 .يعني اهل زمين را رحم كنيد، تا خداوند شما را مورد رحمت قرار بدهد

 مظهر رحمت و شـفقت بـوده تـا جـايي كـه               صلي اهللا عليه و آله         و به طور كلي پيامبر اسالم     
 َو ما اَْرَسـلْناَك ِاالَّ َرْحَمـةً   ﴿قرآن از او به عنوان رحمتي براي تمامي عالميان ذكر كرده است،         

 ١.﴾ِللْعالَِميَن 
 

                                                 
 .١٠٧آيه : سوره انبياء -١



١٧ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب

  رحمت برای همهرحمت برای همه
 

 نيز همين حالت را داشـتند و بـراي همگـان رحمـت               عليه السالم      اميرالمؤمنين حضرت علي  
در متون تاريخي آمده كه در هنگام بستري        . اند اند تا جايي كه او را پدر يتيمان لقب داده          بوده

 طبيبان معالج بـراي  - قاتل آن حضرت    -ملجم   شدن آن حضرت، در اثر ضربت زهرآگين ابن       
امام شير گاو تجويز كردند، هنگامي كه اين خبر در شهر كوفه شـايع شـد، دههـا مـرد و زن و              

مورد نياز پدر و حـامي خـود را    كودك هر كدام با ظرفي شير در خانه امام گرد آمدند تا شير              
 .فرستادند ملجم مي كردند و بقيه آن را براي ابن تهيه كنند، حضرت نيز تناول مي

  
  
 

  ررگیگی  تفقد از نابینای زمینتفقد از نابینای زمین
 

 از به خاك سـپردن اميرمؤمنـان         عليه السالم   و امام حسين    عليه السالم      هنگامي كه امام حسن   
خرابـه بـه گـوش آن دو    ناله ضعيفي از داخل يك   گشتند، صداي دلخراش     به سوي خانه برمي   

 .بزرگوار رسيد
    آن دو امام كه تربيت شده در مكتب وحي بودند و خـود را مسـئول بـر ضـعيفان و بينوايـان             

گيري را   دانستند با شنيدن آن صداي ضعيف وارد خرابه شدند در آنجا پيرمرد نابينا و زمين               مي
 :در پاسخ گفت. ه ضعيفي داشت احوالش را پرسيدنديافتند كه خود را آلوده كرده و نال

گير هستم يكي از مردان خدا، روزي يك بار به طـور مـداوم              بينيد كه من نابينا و زمين       مي -    
كرد و حتّي غـذا را لقمـه         نمود، بدن و لباسم را تميز مي       داد، خشكم مي   مرا مورد تفقّد قرار مي    

 كه رسيد بغض گلـويش را فشـار داد، آهـي جانسـوز              به اينجا ... گذاشت كرده و در دهانم مي    
 :كشيد و ادامه داد

دانم چـرا    ام، نمي  ام و خود را كثيف كرده       اكنون سه روز است كه او نيامده، بسيار گرسنه         -    
 !آن آقا نيامده؟



١٨ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
اي در نظر    آيا از آن آقا نشانه    : با شنيدن سخنان آن پيرمرد پرسيدند     :     امام حسن و امام حسين    

 اري؟د
من كه نابينا هستم، فقط اين نشانه در نظرم هست كـه بـه هنگـام ورود آن             :     پيرمرد پاسخ داد  

اي ذكر خدا از آنهـا       هاي خرابه، به صدا درآمده و پيوسته زمزمه        ريزه آقا، همه چيز حتّي سنگ    
 .رسيد به گوشم مي

اي مرد او پدر ما     : مودند    در اينجا بود كه آن دو بزرگوار اشك در چشمانشان حلقه زد و فر             
 .گرديم سپاريش باز مي  بود كه ما هم اكنون از خاك عليه السالمطالب ابي علي بن

 آهي كشيد و روي خاك افتـاد         عليه السالم      پيرمرد با شنيدن خبر ناگوار شهادت اميرمؤمنان      
 .و جان داد

تـرين   يكـي از بـزرگ        اگر كمي راجع به اين داستان دقّـت كنـيم، خـواهيم يافـت كـه ايـن                   
 بـود، چـون رهبـر يـك مملكـت بسـيار بـزرگ و شـايد                   عليـه السـالم    شاهكارهاي اميرمؤمنان 

ترين قدرت دنيـاي آن روز، بـا صـدها مشـكل و مسـئوليت اجتمـاعي، آنقـدر خـود را                       بزرگ
داند تا جايي كه رسيدگي به يك نابيناي افليج را جزو برنامه كار روزانه خود قـرار                  مسئول مي 

دهد ايـن شـيوه رفتـاِر        د و بدون استنكاف و تكبر او را تر و خشك نموده و غذايش مي              ده مي
 .نظير است، مگر در مورد رهبران الهي ترين فرد جامعه در تاريخ انسان بي رهبر، با ضعيف

  
  خوراک آن حضرتخوراک آن حضرت

  
فرمـود و شـكم مبـارك خـود را            نان جوين را بـا نمـك ميـل مـي            عليه السالم      حضرت علي 

شايد در : فرمود پرسيد مي هنگامي كه كسي علّت اين كار را از موال مي      . كرد گاه سير نمي   هيچ
دورترين نقاط قلمرو حاكميت من ضعيفي باشد كه غذاي سير نخـورده و مـن بايـد هماننـد او       

 !زندگي كنم
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 مفصل دو
 
 
 
 

  گذشت از تبهكارانگذشت از تبهكاران
  

بر اسـالم تـا آن جـايي كـه ممكـن بـود، از                به پيروي از پيام     عليه السالم      حضرت اميرمؤمنان 
اثبات جرم در قوانين و مجازاتهاي اسـالمي،       ) اوالً(كرد، زيرا    نظر مي  مجازات تبهكاران صرف  

در صورت اثبات جرم نيز تا حدود امكان بر مجرم          ) ثانياً(موازين بسيار دقيق و مشكلي دارد و        
 .ندده تخفيف و يا اينكه او را مورد عفو و بخشش قرار مي

براي مجرمين و تبهكاران % ١براي انسان و عموم موجودات رحمت و در حدود % ٩٩    اسالم 
. به طوري كلي موارد حرام در اسالم در برابر موارد حـالل قابـل قيـاس نيسـت                 . خشونت دارد 

اي از فقهاي اسالم حداكثر محرمات در اسالم را در حدود هفتصد مورد ذكر كـرده                 زيرا عده 
اسالم در حالي كه . آن محرمات هم براي حفظ جامعه و آسيب نرسيدن به آن استو در واقع 

كنـد و    مردم را آزاد گذاشته، از بروز آشوب و هرج و مرج در جامعه اسالمي جلـوگيري مـي                 
 .پذير نيست  عمومي و خصوصي، امكاناين جز با كنترل جامعه توسط تحريم علل زيانهاي

 
 
 
 



٢٠ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب

  تأمل در قضاوتتأمل در قضاوت
 

كرد و حتّي پـس از       گاه بدون تحقيق قضاوت نمي      هيچ  عليه السالم  يرمؤمنان علي     حضرت ام 
داشــتند، بلكــه تــا حــد امكــان اظهــارنظر را بــه تــأخير   تحقيــق فــوراً رأي خــود را اظهــار نمــي

يافـت و يـا اينكـه     انداختند و به سبب تأخير در اظهارنظر، يـا مـتهم از مجـازات نجـات مـي              مي
در اينجـا بـد نيسـت بـه دو داسـتان از صـدها قضـاوت عادالنـه                   . يدرس گناهيش به اثبات مي    بي

 . اشاره كنيم عليه السالماميرالمؤمنين
 

  داستان اولداستان اول
 

 :    زني به خدمت آن حضرت شرفياب شد و از شوهر خود شكايت كرد به اينكه
آن  شوهرم بدون اجازه من با كنيزم زنا كرده و حال، داد مرا از او بخواهيـد، حضـرت بـه                  -    

 :زن فرمود
كنـيم و    اي بر شوهرت حـد جـاري مـي         كنيم اگر تو راست گفته      ما در اين باره تحقيق مي      -    

 .اي، تو را تأديب خواهيم كرد اي به شوهرت تهمت زده اگر ثابت شد كه تو دروغ گفته
 آزاد گذاشـت، آن زن  را    سپس امام از جاي خود برخاست و مشـغول اداي نمـاز شـد و زن          

خواست، از كـار     ريختن آبروي شوهر خود در ميان جمع و نه اجراي حد بر خود را مي              كه نه   
 .خويش پشيمان شد، فرصت را غنيمت شمرده و از محضر حضرت فرار كرد

توانست او را فوراً بازداشت نمايد، شـوهرش را           مي  عليه السالم      با وجودي كه حضرت علي    
ند ولي امام از مجازات مردم متنفّر بود، عقده زجـر و  احضار كند و يكي از آن دو را تازيانه بز  

 .داد شكنجه مردم را نداشت و تا جايي كه ممكن بود مردم را مورد عفو و مرحمت قرار مي
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  داستان دومداستان دوم
  

اي جسـد مـرده و آغشـته بـه خـون انسـاني را يافتنـد،                  اي از افراد، كنار خرابـه متروكـه            عده
آلود بـه دسـت دارد آن         مرد قصابي را ديدند كه كاردي خون       هنگامي كه در گوشه آن خرابه     

مـرد  .  آوردنـد   عليـه السـالم    مرد قصاب را به اتهام قتل دستگير كردند و به خـدمت امـام علـي               
قصاب با نگراني زياد در برابر امام اعتراف به قتل كرد، حضرت او را به جرم قتل محكـوم بـه                     

فرمود، ناگهان شخصـي آمـد و        انداخته و تأمل مي   قصاص فرمود، اما اجراي حكم را به تأخير         
گناه است و مرا     دهد، اين قصاب بي    يا اميرالمؤمنين من قاتلم، وجدانم آزارم مي      : عرضه داشت 

 .به جاي او گردن بزنيد
 !پس چرا تو اعتراف كردي؟:     در اين هنگام امام به مرد قصاب فرمودند

كـردم   خص را به نحوي ديدم كه اگر انكار مـي         چون شواهد در قتل اين ش     :     در پاسخ گفت  
شد، آري من قاتل نيستم، اما در آن هنگام گوسفندي را سـر بريـده بـودم و                   شايد پذيرفته نمي  

آلود بود، ضمناً جهت قضاي حاجت به آن خرابه رفته بودم كه ناگهـان بـا جنـازه                   كاردم خون 
ه خرابه آمدند و دستگيرم كردند،      غرِق به خون آن مقتول روبرو گشتم، چند لحظه بعد مردم ب           

نتيجه است و به هر تقديري محكوم به مرگ خواهم شد و به همـين                من ديدم كه انكار قتل بي     
 قاتـل    عليـه السـالم    جهت راهي جز اقرار به قتل در برابر خـود نديـدم، حضـرت اميرالمـؤمنين               

شـش قـرار داد و      اصلي را كه با اعتراف خود، آن قصاب را نجـات داده بـود مـورد عفـو و بخ                   
اين قاتل گرچه انساني را كشته ولي با اقـرار خـود انسـان ديگـري را زنـده كـرده و از                       : فرمود

 : فرمايد مرگ نجات داده است و قرآن مجيد مي
 ١﴾ َو َمْن أَْحياها فَكَأَنَّما أَْحَي النَّاَس َجِميعاً ﴿

تمـامي مـردم را احيـا       و كسي كه جان كسي را زنده كند، همانند كسـي اسـت كـه جـان                  «     
 . »نموده است

                                                 
 .٣٢ سوره مائده، آيه -١
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     آنچه كه در اين داستان قابل توجه است، اينكه امـام بـه مجـرد اعتـراف مـرد قصـاب، او را                      

 .نكشته و در اجراي حكم تأمل نمود
 

  فرجام دادن به مجرمفرجام دادن به مجرم
 

    امروزه در دادگاههاي دنيا به محض اثبات جرم يا اقرار مجرم، دادگاهها پـس از شـوراهاي                 
در برخـي از كشـورها مجـرم        . كننـد  اتي رأي خود را مبني بر مجازات مجـرم صـادر مـي            مقدم
تواند از رأي صادره فرجام خواهد و در صورتي كـه دادگـاه ايـن حـق را بـه مجـرم بدهـد                  مي

هيأتهــاي منصــفه و دادگــاه تشــخيص پــس از تشــريفاتي بــه فرجــام خــواهي مجــرم رســيدگي 
 .كنند مي

 بدون اينكه مجرم فرجام بخواهد       عليه السالم   در حكومت امام علي        اما در دادگاه اسالمي و    
شـود و    گاهي با وجود كيفر خواست از سوي خود مجرم، براي چند بار به او فرجـام داده مـي                  

شـود تـا اگـر       در صورتي كه جرم او تعـدي بـه حقـوق مـردم نباشـد بـه وي فرصـت داده مـي                      
گردد كه دادگاه اسـالمي تـا         اسالم باز مي   خواهد فرار كند و اين به همان لطف و مرحمت          مي

به عنـوان نمونـه     . نمايد حدود ممكن از خونريزي جلوگيري كرده و در صدور حكم تأمل مي           
نقـل شـده اشـاره      ) كـافي ( كـه در كتـاب        عليـه السـالم    به قضاوت كم نظيري از حضرت علي      

 .كنيم مي
 

  یک داستان جالبیک داستان جالب
  

: كنـد   جانب ميثم داستاني را اين چنـين نقـل مـي           از) كافي(    مرحوم كليني در كتاب شريف      
اي اميرمؤمنـان   :  شرفياب شده و عرضه داشت      عليه السالم  روزي يك زن به حضور اميرمؤمنان     

من زناكارم، پس پاكم كن، خدا تو را پاك كند، چون عذاب دنيا از عذاب هميشگي آخرت                 
 .تر است آسان
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 .از چه تو را پاك كنم:     امام به او فرمود

 . آقا من زناكار هستم-    
  آيا هنگامي كه زنا دادي، شوهردار بودي يا خير؟-    
 . آري در آن موقع شوهر داشتم-    
  آيا به هنگام زنا، شوهرت حاضر بود يا غايب؟-    
 . شوهرم حاضر بود-    

وضـع  فعالً برو و آنچـه در شـكم داري          :     پس از اين گفتگوي كوتاه حضرت به او فرمودند        
هنگامي كه  . آن زن از محضر دادگاه مرخص شد      . حمل كن و پس از زايمان بيا تا پاكت كنم         

شـنيد، حضـرت سـر بـه طـرف آسـمان كـرده و                دور شد به طوري كه ديگر سخن امام را نمي         
 .بار خدايا اين يك شهادت بود: عرضه داشت

 :    پس از مدتي آن زن مجدداً به حضور امام شرفياب شده و عرض كرد
 . يا اميرالمؤمنين من وضع حمل كردم، حال پاكم كن-    

 :    امام به ظاهري نشناخته به او فرمودند
  براي چه پاكت كنم؟-    
 .ام، پاكم كن  آقا من زنا داده-    
 اي؟  آيا به هنگام زنا شوهر داشته-    
 . آري-    
  آيا شوهرت به هنگام زناي تو حاضر بود يا غايب؟-    

 . شوهرم حاضر بود-    
حال برو فرزنـدت    :     در اين هنگام امام براي دوم آن زن را از دادگاه مرخص كرده فرمودند             

آن زن از خـدمت امـام مـرخص شـد           . را دو سال شير بده، چنانكه خداوند امـر فرمـوده اسـت            
 .خداوندا اين دو شهادت شد: آنگاه حضرت روي به آسمان كرده و عرضه داشت
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 شـرفياب شـد و عـرض         عليه السـالم    گذشت دو سال مجدداً آن زن محضر حضرت            پس از 

ام، يـا اميرالمـؤمنين پـاكم كـن، حضـرت بـا              حال دو سال است كه فرزنـدم را شـير داده          : كرد
 .ام، پاكم كن من زنا داده: از چه پاكت كنم؟ عرض كرد: اي ناشناخته از او پرسيدند چهره

 بودي يا خير؟ آيا به هنگام زنا شوهردار -    
 . آري شوهر داشتم-    
  آيا شوهرت حاضر بود يا غايب؟-    
 . شوهرم حاضر بود-    

    حضرت براي بار سوم فرمودند حال برو فرزندت را تكفل كن تا رشد كند و بتواند بخـورد                
 آن: گويـد  راوي داستان جناب ميثم مـي     . و بياشامد و از پشت بامي نيفتد و در چاهي فرو نرود           

زن از خدمت امام با چشم گريان مرخص و دور شد، آنگاه اميرالمؤمنين روي به آسمان كرده  
 .خدايا اين سه شهادت شد: و عرضه داشت

    هنگامي كه آن زن براي بار سوم از دادگاه عدل اسالمي مرخص شد، شخصي به نام عمرو                  
كنـي؟ مـن ديـدم       يه مي اي بنده خدا از چه گر     : بن حريث مخزومي با وي روبرو شده و گفت        

 خواهي كه تو را پاك كند؟ روي و از ايشان مي  مي عليه السالمكه به خدمت حضرت علي
فرزنـدت را تكفـل   : آري من از امام خواستم كه پاكم كند، امام به من فرمود         :     آن زن گفت  

ترسـم   مـي حـال   . كن تا رشد كند و بتواند بخورد، بياشامد، از بامي نيفتد و در چاهي فرو نرود               
 .كه مرگ به سراغم آيد در حالي كه آن آقا مرا پاك نكرده است

 -كنم، آن زن     اي زن حال كه چنين است فرزندت را من تكفل مي          :     عمرو بن حريث گفت   
 براي بار چهارم به خدمت امام شرفياب شد و گفته عمرو بن حريث را به گوش                 -پيروزمندانه  

خـواهي تكفـل     بـراي چـه فرزنـدت را مـي        : ناخته پرسيدند اي ناش  امام رساند، حضرت با چهره    
 كند؟

 .خواهم شما پاكم كنيد ام و حال مي  يا اميرالمؤمنين چون من زنا داده-    
  آيا به هنگام زنا شوهر داشتي؟-    
 . آري شوهر داشتم-    



٢٥ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
  آيا شوهر تو حاضر بود يا غايب؟-    
 . شوهرم حاضر بود-    

داني كه چهار شهادت بـر عليـه         خدايا تو مي  : به آسمان كرده و عرضه داشت         آنگاه امام سر    
آن مـرد عـرض   . سپس نگاهي غضبناك به عمرو بـن حريـث انـداخت   . اين زن به اثبات رسيد   

يا اميرالمؤمنين من فكر كردم كه شما دوست داريد كه فرزند ايـن زن را تكفـل كـنم و                    : كرد
آيـا پـس از اثبـات    : كنم، امام به او فرمودنـد  ي نمي حال اگر شما دوست نداريد من چنين كار       

آنگـاه حضـرت   . به خدا سوگند كه بايد او را تحت تكفـل خـود قـرار بـدهي              ! چهار شهادت؟ 
 .حكم خدا را درباره اين زن به اجرا درآوردند

 
  در حاشیه دادگاهدر حاشیه دادگاه

 
دگـاه  اي را آموخـت كـه در حاشـيه دا          تـوان نكـات ارزنـده      آور مـي       از اين داستان شـگفت    

انگيز و بـه بـه ويـژه بـراي قضـاوت بهتـرين                براي تمامي انسانها عبرت     عليه السالم  اميرالمؤمنين
 :درس است

 اينكه اميرالمؤمنين تمام جوانب قضيه را در نظر گرفته و به طور كامل تحقيق فرمـود تـا                   -١    
 .حجت تمام شود

 . زن باردار را مجازات نكرد تا زماني كه وضع حمل كند-٢    
 . مجرم را بازداشت نفرمود بلكه آزادش گذاشت تا فرصت فرار داشته باشد-٣    
 . بار اول و دوم و سوم اقرار براي آن حضرت مالك نبود-٤    
اي ناشناخته با وي روبـرو       كرد حضرت با چهره     هر باري كه مجرم به دادگاه مراجعه مي        -٥    
 شـايد اگـر مجـرم در دفعـات قبـل اشـتباهي            فرمود تـا   گشت و پرسشهاي خود را تكرار مي       مي

 .كرده االن جبران شود
 .كرد  حضرت زن شيرده را اعدام نمي-٦    
 .كرد گرچه آن مادر مستحق قتل باشد  كودك دو ساله را از مادرش جدا نمي-٧    
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 . بر عمرو غضب كرد كه چرا اين تكفل را كرده است-٨    
حـد الهـي را بـه مرحلـه         دار و چهار بار شهادت مجرم،        ه و باالخره پس از تحقيقات دامن      -٩    

 .اجرا درآورد
 

  روش کار امامروش کار امام
 

 با وجـودي كـه بـه خواسـت خـدا مسـائل پشـت پـرده را                    عليه السالم      حضرت اميرالمؤمنين 
علـي از  : كرد تا بـراي مـردم نمونـه باشـد و نگوينـد             دانست هميشه بر حسب ظاهر رفتار مي       مي

از اين رو حضـرت بـه قاضـي خـود كـه در شـهر                . كرد رست رفتار مي  غيب آگاه بوده و لذا د     
اهواز كه نامش امور هستيم و حقيقت را بايد به خدا موكل كرد يعنـي اينكـه تحقيـق در امـور               
مردم و كشف اسرار آنان جايز نيست و به همين جهت اسـت كـه شـكنجه متهمـين در اسـالم                      

ر نبايد زيـر شـكنجه انـداخت، بلكـه هـر            كس را جهت گرفتن اعتراف و اقرا       حرام شده و هيچ   
سـازند و    اگر به اختيار خود اقرار كند، حكم بر او ثابت و االّ رهـايش مـي               . انساني مختار است  

مانـد امـام رهـايش      سـاكت مـي   عليـه السـالم   اگر شاهد و يـا متّهمـي در پيشـگاه اميرالمـؤمنين           
 .كرد ساخت و او را مجبور به سخن گفتن نمي مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢٧ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب

 سومفصل 
 
 
 

  زندگی فرمانروایان اسالمزندگی فرمانروایان اسالم
 

 به پيروي از پيامبر واال مقام اسالم در نهايت سـادگي             عليه السالم      حضرت اميرالمؤمنين علي  
به مالك اشتر كـه اسـتاندار آن        . داشت گونه تكبري را بر مردم روا نمي       كرد و هيچ   زندگي مي 

خـويي در ميـان مـردم        ير درنده اي متذكّر شدند كه مانند ش      حضرت در مصر بود، طي عهدنامه     
نباش، بايد وجود حاكم اسالمي، سراسر مهر و لطف براي مـردم باشـد و چنانچـه در روايـات                    

الخيـر منـه مـأمول و       «   »هميشه مردم از او آرزوي خير داشته و از شر او در امان باشـند              « آمده  
. فرمـانرواي مسـلمين    و اين صـفت بايـد در هـر مسـلماني باشـد، بـه ويـژه در                     »الشر منه مأمون  

 بـا    عليه السـالم   شد كه در اثر سادگي ظاهر و تشريفاتي نبودن اميرمؤمنان          بسياري از اوقات مي   
كـه  ) ضرار(شناختند و به گفته      اي او را نمي    توجه به اينكه آن حضرت در ميان مردم بود، عده         
 آنها مثل يك فرد عادي       در ميان   عليه السالم  از كوفه به دمشق نزد معاويه رفته بود، اميرمؤمنان        

 . »كان فينا كأحدنا« بود 
گاه براي خود محافظ شخصي و يا تشريفات حكـومتي قائـل              هيچ  عليه السالم      حضرت علي 

شد با وجودي كه قدرت اين كار را داشت، پايگـاه آن حضـرت در قلبهـاي مـردم بـود و                       نمي
 در برابر آن حضرت سخنان تعدادي از مخالفين. حتّي به دشمنان خود لطف و مرحمت داشت

كرد و لذا حتّي مخالفين او را رهبري شايسته          گفتند ولي حضرت مجازاتشان نمي     ناشايستي مي 
 .ديدند يافته و خود را در حكومت آن حضرت آزاد مي
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حضـرت بـا او مالقـات كـرد و          ) عبدالرحمن بن ملجم  (    پس از دستگيري قاتل آن حضرت       

نـه،  : ابن ملجم كه دشمن و قاتل آن بزرگـوار بـود گفـت            !  بودم؟ آيا بد امامي برايت   : فرمودند
 .بخشي تواني اهل دوزخ و جهنم را نجات ولي تو نمي

 .    كنايه از اينكه علت ترور شما بدي و پست فطرتي خودم بود
 با اين گفتگوي مختصر به جهانيان ثابت كردنـد كـه حتّـي قاتـل آن                  عليه السالم      اميرمؤمنان
ت نارضايتي، اقدام به قتل او نكرده، بكله پست فطرتـي خـود ابـن ملجـم باعـث                  حضرت به علّ  

كنند كه پس از ضـربت خـوردن         لذا موّرخين نقل مي   . ارتكاب آن جنايت هولناك شده است     
ريختنـد و بـراي       تمامي مردم خاك مسجد را برداشـته و بـر سـر مـي               عليه السالم  حضرت علي 

ر شده بودند و اين نشانه نفوذ حضرت در دلهاي مردم ريخته و عزادا مصيبت آن امام اشك مي
به هر حال زندگي اين رهبر الهي سراسر عبرت و درس است و ما به چنـد روايـت                   . بوده است 

تاريخي از زنـدگي سـاده و وجـود عـادي آن حضـرت در مـتن جامعـه در ايـن فصـل بسـنده                          
 .كنيم مي

 
  در همه جا با مردمدر همه جا با مردم  --11

 
ند كه وارد مسجد كوفه شده و به جاي مخصوص وضو رفـتم كـه               ك     يكي از راويان نقل مي    

براي نماز وضو بسازم، ديدم در اطراف محل وضو جمعيت انبوهي ايستاده به طوري كه جايي                
تر آمده و خواستم ميان دو نفر از جمعيت جايي براي  برايم نيست، من كه عجله داشتم نزديك

 .سعي كردم به آب برسمخودم پيدا كنم و به همين جهت با فشار زياد 
    در نتيجه يكي از آن افرادي كه مشغول وضو بود در اثـر فشـار مـن بـه روي زمـين افتـاد او                         
برخاست و مرا تأديب كرد و رفت، من كه از كار خود پشيمان شده بـودم از شخصـي كـه در              

 ..!. بود عليه السالماين اميرالمؤمنين علي: كنارم بود پرسيدم اين آقا كه بود؟ گفت
سـپس  . گيـرد      رهبري كه با كمال تواضع در ميان مردم است، همانند يكي از آنان وضو مـي               

 كه مربوط بـه حـق       -اندازد و حضرت پس از تأديبش        شخصي با اعمال فشار او را به زمين مي        
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داري را جـز در مكتـب        آيا اينچنين رهبري و شيوه حكومـت      . گذرد  از او درمي   -جامعه است   
 !.د؟در جاي ديگري هم سراغ داريرهبران الهي 

 
 

  فروشانفروشان  در بازار دامدر بازار دام
 

 :كند نقل مي رحمه عليه     در كتاب شريف بحار االنوار، مرحوم عالمه مجلسي
روزي در شهر كوفه از مسجد خـارج        :     يكي از اهالي شهر بصره به نام ابو مطر روايت كرده          

دامـن بلنـدت را كمـي كوتـاه         : ويـد گ شدم، ناگهان شنيدم كه مردي از پشت سر به من مي           مي
) شـود  چون روي زمين ساييده مي(شود كه دامن تو دوام بيشتري يافته          يكن، زيرا اين سبب م    

چـون اگـر روي زمـين كشـيده شـود زودتـر نجـس               (و پرهيزكاري بيشتري است از بـراي تـو          
 .و اگر مسلمان هستي كمي از موي بلند سرت هم كوتاه كن) شود مي

اي به كمر بسـته و   نگاهي به او كردم، ديدم مانند احرام پوشان حج پارچه   : گويد ي    ابو مطر م  
 .نشين عبايي بر دوش انداخته و چوبي كه در دست دارد گويي مردي است بياباني و باديه

 !اين آقا كيست؟:     از چند نفري پرسيدم
 !يابم تو را در اين شهر غريب مي:     شخصي در پاسخم گفت

 . آري، مردي از اهالي بصره هستم:    گفتم
 . است عليه السالماين آقا اميرمؤمنان علي:     گفت

كـه بـازار    ) دار بنـي معـيط    (اي به نـام      دادم تا اينكه به منطقه         من به دنبال او راهم را ادامه مي       
بفروشـيد  : فروشان كرده و فرمودنـد     آن حضرت رو به دام    . فروشان بود رسيديم   دامداران و دام  

انـدازد و بركـت را از ميـان          اما سوگند ياد نكنيد، زيرا سوگند ياد كردن كـاال را از رونـق مـي               
 .برد مي
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  فروشفروش  در مغازه خرمادر مغازه خرما
 

 جهت مراقبت و نظارت مستقيم بر امور جامعه، گهگاهي به بـازار              عليه السالم      حضرت علي 
ران و اصحاب با وفـاي آن       كه از يا  ) ميثم تمار (رفت و در مغازه شخصي خرمافروش به نام          مي

روزي ميثم جهت انجام كاري از مغازه خود خارج شده و اميرمؤمنان            . نشست حضرت بود مي  
 .به سان يك كارگر خرما فروش به جاي او مشغول فروش خرما شدند
اين : امام به او فرمودند   .     پس از مدتي كه ميثم آمد، مقداري خرما در گوشه مغازه خود ديد            

مقصـودتان  : كـردي؟ ميـثم عـرض كـرد     ي توست، اما اگر بر عليه تـو بـود چـه مـي       خرماها برا 
فروختم، يك خرما از خرماهاي تو       هر مرتبه كه مقداري مي    : چيست؟ امام در پاسخشان فرمود    

كنار گذاشتم و در مقابل هر عددي از اين خرماها يك عدد خرماي اضافه بـه مشـتريان دادم،                   
 .دم احسان شده و پاداش و ثواب آن براي توستپس به مقدار اين خرماها به مر

 كردي؟ گذاشتي آنگاه چه مي     اما فكر كن اگر به همين مقدار از هر خريداري كم مي
 خود را مسئول بـر       عليه السالم      نكات جالب توجه اين داستان، اين است كه اميرمؤمنان علي         

آنقدر از نظـر زنـدگاني سـاده        . دانست و امور جامعه را تحت نظارت مستقيم داشت         رعيت مي 
بود كه نه تنها از نشستن درب مغازه يك خرما فروش باكي نداشت بلكه از فروش خرما چون                  

تر اينكه آن حضرت به طـور عملـي بـه            داد و نكته مهم    يك كارگر ساده ابايي به خود راه نمي       
داد و بـا      مي آموخت و شاگردان خود را در همه جا تربيت اسالمي          مردم درس درستكاري مي   

 .نمود فروشي را به طور عملي گوشزد مي كنار گذاشتن آن تعداد خرما، اثرات كم
 
 
 
 
 
 



٣١ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب

   دلجویی از یتیمان دلجویی از یتیمان--22
 

  عليـه السـالم        آنچه براي مردان خدا حائز اهميت است خشنودي ذات پاك اوسـت و علـي              
دهـد كـه     ميزند و پايمردي نشان      مردي كه براي رضاي خدا چنان در جبهه جنگ شمشير مي          

 .هيچ پهلواني را ياراي مقاومتش نيست
كنـد و سـرانجام بـه حالـت      ريزد و به درگاه خدا زاري مي   هاي شب چنان اشك مي         در نيمه 
مجعـت يف   « : شـود و بـه گفتـه شـاعر عـرب           افتد گويي ككه ترسوتر از او يافت نمـي         اغماء مي 

 جمـع شـده     -  عليه السـالم   ؤمنين اميرالم - يعني صفات متضاد در شخص تو         »صفاتك االضداد 
 .است

    آري او به هنگام خشم بر دشمنان خدا قاطع ولي در برابـر كـودك يتـيم آنقـدر متواضـع و                      
نشسـت، دسـت مرحمـت بـر سـر او گذاشـته و آه                مهربان بود كه در برابرش روي خـاك مـي         

 .ام براي هيچ چيزي مانند كودكان يتيم آه نكشيده: فرمود كشيد و مي مي
رفت همانند همه مسلمين در كمال سـادگي بـا           هاي كوفه به تنهايي راه مي      روزي در كوچه      

نرمي و آرامش و همه جا را زير نظر داشت چون مسئول بود و نقـش رهبريـت جامعـه را ايفـا                       
در راه زني را مشـاهده كـرد كـه مشـك آب بـر دوش و از نفـس افتـاده، بـه آرامـي                          . كرد مي

ته و رنجيده خاطر يافت، مشك آب را به دوش گرفت تا آن زن              نزديك آمد و آن زن را خس      
اش او را همراهـي كـرد، در راه جويـاي احـوال آن زن                مقدار استراحت كند و سپس تـا خانـه        

شوهرم در يكي از جنگها در سپاه حضرت علي بود و شهيد شـد، حـال مـن و                 : شد؟ زن گفت  
امام بعد از اينكـه او را بـه         .  نداريم ايم و آهي در بساط     چند كودك يتيم بدون سرپرست مانده     

 !شما كيستي؟: دوباره به خانه آن زن آمد، زن پرسيد. اش رسانيد خانه
 خواهي كمكت كنم؟ اي از بندگان خدا، مي بنده:     فرمود

 .كنم و شما تنور را آتش كنيد  آري من آردها را خمير مي-    



٣٢ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
ور شد چهره مبارك خود       هنگامي كه تنور شعله     تنور را هيزم كرد و      عليه السالم      اميرمؤمنان

بدان ! بيني؟ سوزان است   يا علي آتش دنيا را مي     : كرد آورد و به خود خطاب مي      را نزديك مي  
بعد از آنكه آرد خمير شده و تنور آماده گشت آن زن            . تر است  كه آتش آخرت بسيار سوزان    
پزم، حضـرت بـه داخـل خانـه تشـريف           ها را آرام كنيد تا من نا ب        عرض كرد شما بفرماييد بچه    

آوردند و آن كودكان يتيم را خشنود و خندان ساختند و هنگامي كه نان آماده شد، حضـرت                  
از خـدا بخواهيـد كـه علـي را          : فرمود گذاشت و مي   لقمه كرده و به دهان يتيمان مي       آن را لقمه  
! واي بـر تـو  :  نهيـب زد در اين ميان يكي از زنان همسايه وارد شد و به مادر كودكان     . ببخشايد

 ! است عليه السالمطالب ابي او اميرمؤمنان و موالي متقيان علي بن! داني اين آقا كيست؟ مي
 .آقا مرا ببخشيد:     مادر كودكان با شرمندگي عرض كرد

شما ببخشيد كه تـاكنون مشـكالت شـما را          :     اما حضرت با تواضع و فروتني زيادي فرمودند       
 .درگاه خدا بخواهيد كه علي را مورد عفو و بخشش خود قرار بدهدحل نكرده بودم از 
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آن حضـرت در  . المـال بـود   اسـتفاده از بيـت   هاي آن امام بزرگ عدم سوء     يكي از خصيصه  
المــال مســلمين نــه تنهــا  عــين اقتــدار و گســترش قلمــرو حاكميــت و در اختيــار داشــتن بيــت 

المـال مسـلمين برداشـت        بلكه براي خود، حقوقي مساوي با ديگران از بيت         سوءاستفاده نكرده 
فرمـود و خـود آن حضـرت         نمود و گاهي همان حقوق ناچيز را نيز در راه خـدا انفـاق مـي                مي
 .گشت دست مي تهي

 را ديـدم كـه در كنـاري          عليـه السـالم    روزي در بازار كوفه، حضرت علـي      : گويد     رواي مي 
ــتاده و شمشــير خــو  ــته اســت ايس ــروش گذاش ــا شــگفتي پرســيدم ! يش را در معــرض ف ــا : ب ي

 !خواهيد شمشيرتان را بفروشيد؟ اميرالمؤمنين چرا مي
 !چون نياز به پول آن دارم تا امرار معاش كنم: اي فرمودند     امام با لبخند متواضعانه



٣٣ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
سـترده  تـرين ابـر قـدرت آن روز دنيـا يعنـي دولـت گ                   و اين در زماني بود كه خراج بزرگ       

 عليـه   حضرت علـي  : گويد راوي ديگري مي  . اسالمي تحت اختيار آن امام معصوم قرار داشت       
 را در فصل زمستان در بازار بصره يافتم در حالي كه تنها دو قطعه پارچه كم قيمـت بـه                     السالم

از آن حضرت پرسيدم كه چرا لباس كافي به تن نداريـد؟ حضـرت              . تن داشت و هوا سرد بود     
من روزي كه به اين شهر آمدم بيش از اين لباسي به تن نداشتم و اگر روز خـروجم                    : فرمودند

 .ش از اين به همراه داشتم، اين خيانت استاز شهر شما چيزي بي
الشأن ذكر كرديم به عنوان نمونـه        هايي را كه از زندگاني متواضعانه آن امام عظيم             اين نمونه 

چــه قبــل از . بــود چــرا كــه سراســر زنــدگاني او تمــام، خداپســندانه و بــا نهايــت تواضــع بــوده
 .فرمانروايي و چه در زمان آن

با مـن مثـل جبـاران و تـوانگران سـخن            : فرمايد اي مفصّل مي   غه ضمن خطبه  البال     لذا در نهج  
و اين شيوه تربيت شدگان مكتب وحي است تا براي تمامي رهبـران             ... مگوييد و خطابم نكنيد   

 .و فرمانروايان عالم اسوه باشند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٤ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب

 فصل چهارم
 
 
 

  احترام به آرای دیگراناحترام به آرای دیگران
 

 :مشورت با ديگران است    در قرآن مجيد دو آيه راجع به 
آنان در ميانشان شـورايي       و كار  ١﴾ َو أَْمُرُهْم ُشوري َبْيَنُهْم      ﴿: فرمايد  راجع به مؤمنين مي    -١    

 .است
 :كند  در آيه ديگر به پيامبر بزرگ اسالم خطاب مي-٢    

 ٢﴾ َو شاِوْرُهْم ِفي اَألْمِر فَِاذا َعِزْمَت فََتَوكَّلْ َعلَي اللَِّه ﴿
 .ا مردم مشورت كن پس اگر تصميم گرفتي آنگاه بر خداوند متعال توكّل كن    ب

 بـا آن عظمـت و مقـام     صـلي اهللا عليـه و آلـه     شـود كـه پيـامبر اكـرم            در اين آيه مالحظه مي    
عصمت مأمور به مشورت با مردم شده و اين روش گردآوري مردم است و گرنـه اسـتبداد بـه        

جز جدايي مردم و دوري آنان ندارد و لذا وجود مقـدس            گونه اثري    رأي و خود محوري هيچ    
البالغـه    چنانچـه در نهـج     - به پيروي از پيامبر گرامي اسالم بـه مـردم             عليه السالم  حضرت علي 

شما بر من حق رأي دادن داريد كه من بـا شـما مشـورت كـنم و شـما رأي                     : فرمود  مي -آمده  
 .بدهيد

 
 
 

                                                 
 .٣٨آيه : سوره شوري -١

 .١٥٩آيه : سوره آل عمران -٢



٣٥ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب

  انتخابات آزادانتخابات آزاد
 

 هنگامي تعيين حـاكمي از سـوي خـود بـر        عليه السالم   كه اميرمؤمنان      جالب توجه اين است   
هنگـامي كـه بـه آن شـهر رسـيدي مـردم را در ميـدان                 : فرمود يكي از شهرها، به آن حاكم مي      

عمومي شهر گرد خود جمع كن و نامه مرا بر آنـان بخـوان آنـان را از محتـواي نامـه مبنـي بـر          
ام، آگاه كن سپس از مردم بخواه كه راجـع بـه واليـت          اينكه من تو را حاكم بر آنان قرار داده        

 .تو رأي بدهند
    اگر احياناً رأي مثبت به تو ندادند، مجدداً به همين جا باز گرد تا انشاء اهللا حاكم ديگـري را              

 .بر آنان تعيين كنم
گـذارد تـا آنجـايي كـه يـك               مالحظه كنيد كه اسالم تا چه حدي به آراي مردم احترام مي           

تاندار و يا فرماندار منصوب از سوي شخص رهبر و فرمانده كل قواي اسالمي نيز بايد مورد                 اس
شـود، بـا     توافق مردم باشد و حتّي در صـورت عـدم توافـق مـردم، از پسـت خـود بركنـار مـي                      

 منصوب از سوي خدا و معصوم بوده و         عليه السالم  دانيم كه حضرت علي    وجودي كه همه مي   
 .دهد حجت است ه و آنچه را كه انجام ميدستور او واجب االطاع

    و حتّي خود آن حضرت را مردم با انتخابات آزاد و با شوراي همگاني بر سر كار آوردند و      
اي است كه هم منصوب از سوي خداوند بـوده و هـم               تنها خليفه   عليه السالم  لذا حضرت علي  

وري در او جمـع شـد زيـرا         طبق آراي مردم بر سر كار آمده است و به قول معروف، نص و ش              
درباره ابوبكر به فرض وجود شوري، نصّـي نبـود و دربـاره عمـر بـا وجـود انتصـاب از سـوي                        

اش هيچ  باشد و نه شورايي در كار بوده و اما عثمان كه درباره ابوبكر نه نصّي از جانب خدا مي      
 ١.نصّي نبود با يك شوراي چهار نفره و نه همگاني سركار آمد

 
 

                                                 
 از او دوازده امام معصوم اسـت و آراي          اينجا الزم به تذكّر است كه در اسالم حاكميت بر مردم از آن پيامبر و پس                -١

 .گونه نقشي ندارد مردم در قبول و يا رد حاكميت خلفاي انتصابي خداوند هيچ



٣٦ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب

 فصل پنجم
 
 
 

  تعداد احزاب آزادتعداد احزاب آزاد
 

.     اصل در اسالم در هر چيزي آزادي اسـت مگـر آنكـه خـالف آن بـه اثبـات رسـيده باشـد                       
هـاي سياسـي،     كند كـه هـر كسـي در تشـكيل احـزاب و تجمعـات در زمينـه                  آزادي اقتضا مي  

فرهنگي، اقتصادي، مذهبي و غيره در چهـارچوب اسـالم آزاد باشـد و اولـين كسـي كـه ايـن                      
انـد و     بـوده   صـلي اهللا عليـه و آلـه        ضوح به مرحله اجرا درآورد، حضـرت پيـامبر        مطلب را به و   

 .عالمي كه نام خود را جهان آزاد گذاشته اين روش را از پيامبر اسالم آموخته است
    هنگامي كه مسلمانان مهاجر از مكّه به شهر مدينـه رسـيدند پيـامبر آنـان را از گـروه انصـار                      

ا كرده و بر آنان نام مهاجرين را گذاشتند و لـذا معمـوالً در آيـات                جد) مسلمانان اهالي مدينه  (
شـود كـه مهـاجرين و انصـار دو گـروه متمـايز از        قرآني و روايات صـدر اسـالم مالحظـه مـي     

اند و به همين جهت اگر گاهي يكي از اين دو            يكديگر و رقيب همديگر در امور سازنده بوده       
گذاشتند آن حضـرت بـه گـروه ديگـر روي      حت فشار مي را ت صلي اهللا عليه و آله گروه پيامبر 

 .آوردند مي
    يكي از اثرات مثبت و پربار تعداد احزاب آزاد اين است كه اين احزاب در مسـائل سـازنده           
اجتماع با يكديگر به رقابت برخاسته و هر كدام جهت كسب شهرت و موقعيت بهتـر، جهـت                  

في وارد شود، عالوه بر اينكـه احـزاب اسـالمي           گذارد به مردم اجحا    پيروزي در انتخابات نمي   
اي جهت دادن رشـد سياسـي، اقتصـادي، تربيتـي و      آزاد زيرنظر مراجع تقليد، هر كدام مدرسه 

رسـند و زمـام      باالخره معرفت همه جانبه به اجتماع است كه در نتيجه افرادي كه به قدرت مي              
ردان، كـارآزموده و شايسـته      گيرنـد افـرادي اليـق، كـا        امور ملّت و مملكـت را در دسـت مـي          



٣٧ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
بـا يـك    . خواهند بود و بهترين شاهد و دليل بر اين مدعي نگاهي به اوضاع جهان معاصر است               

شـود، در كشـورهاي دمكراتيـك و آزاد كـه رقابـت              نگاه ساده به جهان معاصر مالحظـه مـي        
ت، حكومتي به دست چند حزب است و همه چيز اعم از پارلمان و امور مربوط به هيأت دولـ                  

هـا اعـم از كشـاورزي، صـنعتي،          مشورتي است پيوسته ملّتهاي آنها رشد كرده و در تمام زمينه          
انـد، بـرخالف كشـورهاي داراي حكومتهـاي نظـامي و يـا               پيشـرفت كـرده   ... بازرگاني و غيره  

رژيمهاي تك حزبي كه همواره در حال استبداد و سركوبي به سر برده ملّتها را هميشه در قيد                  
 ١.كنند ه و با اعمال فشار و اختناق هميشه حكومت ميو بند كشيد

 آموخـت ايـن      عليه السـالم       درسي كه در اين زمينه بايد از وجود مقدس موالي متقيان علي           
است كه آن حضرت ملّت خود را اعم از مسلمين و حتّي اقليتهـا در همـه چيـز جـز در مـوارد                        

كردنـد   افـروزي نمـي   تـا زمـاني كـه جنـگ    حرام آزاد گذاشته بودند و حتّي به خوارج نهروان   
كاري نداشتند و لذا هنگامي كه يكي از سران خوارج به نام اشعث بن قيس بـر حضـرت وارد                    
شد و در حضور همه بدزباني كرد، امام اجازه ندادند كسي متعرض او گـردد و از او گذشـت                    

ايي در آزادي   فرمودند و همچنين در مسئله به شهادت رسـاندن آن امـام بـزرگ، بايـد درسـه                 
 به اين بيان كه نقشه توطئه قتل اميرالمـؤمنين        . مردم از مكتب مقدس آن امام واال مقام آموخت        

اشعث بن قيس، وردان، عبدالرحمن بن ملجـم، شـبيب و           :  توسط پنج نفر به نامهاي     عليه السالم 
ز ضـربت   زني به نام قطام طرح ريزي شد و به دست ابن ملجم به مرحله اجرا درآمد، اما پس ا                  

ملجم دستگير شد آن هم در زندان خانه امـام           خوردن، حضرت بقيه را آزاد گذاشته و تنها ابن        
 .برد  به سر مي عليه السالمهمسان با شخص اميرمؤمنان... با شرايطي نظير خواب و غذا و غيره

زار و فرمودند، براي قاتل خود فرستاده و بـه كسـي اجـازه آ        امام از همان غذايي كه ميل مي    
اگـر او   : فرمودنـد  دادند و حتّي به هنگام مرگ به بازماندگان خود توصيه مي           شكنجه او را نمي   

را عفو كنيد بهتر است و اگر هم خواستيد قصاص كنيد با عدالت قصاص كنيد، او به من يك                   
ضربت زد و شما هم تنها يك ضربت به او بزنيد و مواظب باشد كه قاتـل مـرا شـكنجه و ُمثلـه               

                                                 
 .كنند واضح است كه حكومتهاي دمكراتيك يك دهم آزادي واقعي اسالم را هم تطبيق نمي -١



٣٨ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
كس را مثله نكنيـد، حتّـي اگـر          هيچ:  شنيدم كه فرمود    صلي اهللا عليه و آله     د، زيرا از پيامبر   نكني

 .سگ هاري باشد
 آن چند نفر بـه اسـتثناي   اگران در قتلش را زنداني و مجازات نكرد چر      و آن حضرت توطئه   

جـام آن را  ملجم، عمالً مرتكب جرمي نشده و تنها اقدام به جرم و يا نيـت جنايـت بـدون ان          ابن
 بسـيار   عليـه السـالم  كرده بودند و اين شيوه كار و روش حكومـت اميرمؤمنـان حضـرت علـي             

 . صلي اهللا عليه و آلهمانند باشد مگر در پيغمبر اسالم عادالنه، كم نظير و شايد هم بي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٩ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب

 فصل ششم
 
 
 
 

  مساوات در اسالممساوات در اسالم
 

گر امتيـاز نداشـته و در برابـر قـانون همـه يكسـان               اي بر طبقه دي        در دولت اسالمي هيچ طبقه    
 اما پرهيزگـاري بيشـتر      ١﴾ ِانَّ أَكَْرَمكُْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاكُْم       ﴿: آري در قرآن مجيد آمده كه     . هستند

اي بر طبقه ديگر در برابر قانون نيسـت زيـرا در سراسـر بـالد اسـالمي بايـد                     طبقه موجب ترفيع 
 .ري و الفت و محبت بين تمامي مسلمين، برقرار باشددولت واحد، امت واحد و براب

 در مدت  صلي اهللا عليه و آله به پيروي از پيامبر عالي مقام اسالم     عليه السالم      و حضرت علي  
ــا مخــالفين مســاوات،     حكومــت چنــد ســاله خــود ايــن مســاوات و اتحــاد را نگــه داشــته و ب

 .خودخواهان و برتري طلبان به مبارزه برخاست
 ر روايتي آمده كه دو زن، يكي عرب و ديگري غير عرب به حضـور مبـارك اميرمؤمنـان                    د

اي خواستند، امام دسـتور فرمودنـد كـه بـه هـر             شرفياب شده و از آن حضرت صله       عليه السالم 
 زن عرب برآشفت و بر مساوات خود با يـك           اماكدام از آن دو زن بيست و پنج دينار بدهند،           

 خليفه دوم    عليه السالم  جهت اينكه قبل از حكومت اميرمؤمنان علي      غير عرب اعتراض كرد به      
انـد و    كـرده  و سوم نژاد عرب را برتر از ديگران شمرده و به آنان حقوق بيشتري پرداخـت مـي                 

آيا مـِن عـرب را بـا ايـن          : اي روي به امام كرد و گفت       لذا آن زن عرب با حالت خود خواهانه       
 !دهيد؟ عجم صله مساوي مي

                                                 
 .١٣آيه : سوره حجرات -١



٤٠ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
ام كه فرزندان اسـماعيل بـر فرزنـدان اسـحاق            آري چون در كتاب خدا نديده     :  فرمودند     امام

اند و منظور امام اين بود كه عرب را بر غير عرب فضـيلتي               فضيلتي داشته و يا برتر از آنان بوده       
 .نيست

 
 

  عدالت با خویشاوندانعدالت با خویشاوندان
 

ال تأخذه يف اهللا    «  كه    اين بود   عليه السالم      يكي از نكات بارز و صفات برجسته حضرت علي        
كـس را بـه      شـد، مالمـت و سـرزنش هـيچ          يعني هنگامي كه كار مربوط به خدا مي         »لومة الئم 

ترين فـرد    داد و لذا به هنگام اجراي قانون، نخست از خود آغاز كرده تا كوچك              خود راه نمي  
ايـن شـايد بـه      داد و    شمارد، حتّي به خويشان و نزديكان خود امتيازي نمي         جامعه را يكسان مي   

به عنوان نمونـه بـه طـور اختصـار دو مـورد از              .  در عمل بسيار دشوار است     امازبان آسان باشد    
 :كنيم رفتار عادالنه امام با نزديكانش را بيان مي

تر حضرت اميرمؤمنان كه افراد زيادي را تحت تكفّل داشت،            جناب عقيل، برادر بزرگ    -١    
اش سـخن گفـت،      ز فقـر و تنگدسـتي خـود و خـانواده          روزي به خدمت امام شـرفياب شـد و ا         

ا ز سهميه خودم چيزي بـه تـو بـدهم امـ           توانم ا  المال مي  به هنگام تقسيم بيت   : حضرت فرمودند 
كـه  و اگـر امتيـازي بـراي تـو          ...  بر ساير مسلمين نمي تـوانم قائـل بشـوم            هيچ امتيازي براي تو   

 .برادرم هستي قائل شوم من خائن خواهم بود
م هاني، خواهر اميرمؤمنان و بانوي با شخصيت قريش روزي با يكي از كنيزان خود بـه                  ا -٢    

اي نمود، حضرت بـه او و كنيـزش بـه طـور يكسـان                حضور برادر شرفياب شد و تقاضاي صله      
ام هاني از اين رفتار برادر كمـي آزرده         . اي داد  رفتار كرده و به هر كدام مقداري مساوي صله        

 !اند؟ ي او امتيازي حتّي نسبت به كنيزش قائل نشدهخاطر گشت كه چرا برا



٤١ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
ايـن روش اسـالم اسـت كـه بايـد بـه همـه مسـلمين حقـوقي مسـاوي از           :  حضرت فرمود اما    
 .المال پرداخت كرد بيت

 
  حقوق کارمندانحقوق کارمندان

 
كند، چـون بـه هـر     المال با حقوق كارمندان دولت تفاوت مي         البته ناگفته نماند كه صله بيت     

شـود،   اي كه دارد حقـوق عادالنـه پرداخـت مـي           مندان دولتي به اندازه كار و رتبه      كس از كار  
المـال همگـاني اسـت و بـه          حتّي اگر با ديگر كارمندان متفاوت باشد در حالي كه تقسيم بيـت            

آيد،  المال اضافه مي   شود و آن عبارت از مقدار اموالي است كه در بيت           عموم مسلمين داده مي   
ولـت اسـالمي تقسـيم آنهـا در ميـان تمـامي مسـلمين اعـم از زن، مـرد،                     كه يكي از تكاليف د    

كوچك، بزرگ، غني، و فقير به طور عادالنه است، زيرا همه آنها به قوانين اسالم عمـل و بـه                    
 .كنند و به همين جهت هم فرقي با يكديگر ندارند اسالم خدمت مي

 
 
 

  تحدید قانون مساواتتحدید قانون مساوات
 

المال را به طور مساوي در ميان تمام مسلمين تقسيم و بـه              هاي بيت      نخستين كسي كه افزوده   
 صـلي   گونه امتيازي نداد، شخص اول اسالم يعني پيـامبر         كس و حتّي به شخص خود هيچ       هيچ

 بودند كه پس از رحلت آن حضرت، به گفته مورخين نخستين كسي كه تفاضل اهللا عليه و آله
ديگر مسلمين غير عرب برتـري داد، خليفـه دوم          در عطاء را به انجام رسانيد و نژاد عرب را بر            

بود كه اين كار در طـول مـدت حكومـت او و همچنـين در دوره خليفـه سـوم ادامـه يافـت و                          
 .كم افكار نژادپرستانه در ميان مسلمين عرب ريشه دوانيد كم



٤٢ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
هاي زيادي كه بـا       به هنگام روي كار آمدن به رغم مخالفت         عليه السالم      و لذا حضرت علي   

المـال را بـراي همگـان        ن حضرت شد به پيروي از پيامبر عالي مقام اسالم مجدداً تقسيم بيـت             آ
 .مساوي قرار داد

 
  عدالت با طلحه و زبیرعدالت با طلحه و زبیر

 
    هنگامي كه طلحه و زبير نيمه شبي به خدمت آن حضرت رسـيده و تقاضـاي صـله بيشـتر و                     

مـر و عثمـان حقـوق بيشـتري بـه           ع: اي كردند امام نپذيرفت، آن دو گفتند       العاده امتيازات فوق 
آيا سـنت پيـامبر بيشـتر    : حضرت فرمودند . داد و شما هم بايد چنين كنيد       هنگام تقسيم به ما مي    

بلكـه سـنت پيـامبر، امـام در پاسخشـان           : االتباع است يا سنت عمر؟ آن دو ناگزير گفتنـد           الزم
المال متساوي با يكديگر      بيت  همه مردم را در تقسيم      صلي اهللا عليه و آله     پيامبر اسالم : فرمودند
 .داده و من فقط پيرو او هستم قرار مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٣ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب

 فصل هفتم
 
 
 

  حقوق بشر در اسالمحقوق بشر در اسالم
 

    هر انساني اعم از مسلمان و يا اقليتهـاي مـذهبي زيـر پـرچم اسـالم محتـرم و جـان و مـال و                          
بـه  : ئمـه اطهـار    و همچنـين سـاير ا       عليه السالم  ناموس او محفوظ است و لذا حضرت امام علي        

 با مردم و به ويژه با زنان و ضعيفان در كمال  صلي اهللا عليه و آله پيروي از پيامبر عاليقدر اسالم    
 .نمودند مهرباني و رأفت رفتار مي

 
  رفتار با اسیران خیبررفتار با اسیران خیبر

 
    پس از پايان جنگ خيبر و پيروزي سـپاه اسـالم تعـدادي از زنـان يهـودي اسـير را خـدمت                       

ردند، پيـامبر كـه در آن زمـان بسـيار مقتـدر و رئـيس اعـالي دينـي و سياسـي                       پيامبر اسالم آو  
مسلمين بودند شخصاً آن زنهـاي اسـير را مـورد تفقّـد قـرار دادنـد و چـون در آنهـا حـالتي از                          

چـرا متـأثّر و نگـران    : نگراني و تغيير احوال مالحظه فرمودند، به همـين جهـت سـئوال كردنـد             
 !هستيد؟

اي : اي حاكي از غم و اندوه چنين معروض داشـتند          اسخ حضرت با چهره       آن زنان اسير در پ    
 .هايمان رد كرد اين برده سياه، مقصودشان بالل بود، ما را از كنار اجساد كشته! محمد

 كه نمونه رحمت و عطوفت بودند از اين خبر متـأثّر شـده و                صلي اهللا عليه و آله         پيامبر اكرم 
هايشان رد   مت را از قلب تو جدا كرده كه زنها را بر اجساد كشته            آيا خدا رح  : به بالل فرمودند  

 !كني؟ مي



٤٤ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
بـود، پيـامبر اسـالم بـا     ) صـفيه (    در ميان اين زنان اسير، دختر يكـي از بزرگـان يهـود بـه نـام       

توانستند او را به كنيزي درآورند ليكن به عنوان احترام به نواميس بـه ويـژه بـه                   وجودي كه مي  
پيش عزيز بوده و حال به اسارت درآمده صفيه را از بند اسارت آزاد كردند               انساني كه چندي    

صـفيه در كمـال نابـاوري بـه         . ماند، از او خواستگاري هم فرمودند      و چون بدون سرپرست مي    
اينكه فرمانده كل نيروهاي اسالم از او خواسـتگاري كـرده بـه ايـن ازدواج مقـدس تـن داد و                      

او را بـه خانـه      ) ام المؤمنين (يروهاي دشمن بود، امروز به عنوان       پيامبر، زني را كه ديروز جزو ن      
 .فرماندهي آوردند

    در اثر اين ازدواج خجسته يهوديان با علم به اينكه پيامبر اسالم داماد آنان شده و با يك زن                   
يهودي آنچنان معامله انساني انجام داده، گروهي به اسالم گرويدند و بقيه هم از اذيت و آزار                 

اي بـر عليـه اسـالم        يامبر اسالم دست برداشتند و لذا از آن به بعد يهوديـان خيبـر هـيچ توطئـه                 پ
 .نكرده و دست به خرابكاري نزدند

 
  با اسیران جنگ جملبا اسیران جنگ جمل

 
گـاه جنـگ طلـب نبـوده و           هـيچ   عليـه السـالم     و اميرمؤمنان   صلي اهللا عليه و آله         پيامبر اسالم 

ميشه دشمنان اسـالم بـا آنهـا از جنـگ درآمـده و آن دو                اي نداشتند بلكه ه    گاه نبرد حمله   هيچ
 .اند كرده بزرگوار دفاع مي

 تحميـل شـد جنـگ        عليـه السـالم        يكي از جنگهايي كه برعليه موالي متقيان حضرت علـي         
آرايي كرده و شكست سختي بر دشـمن وارد          حضرت براي دفاع در برابر آن صف      . جمل بود 

آنجا زنان بسـياري    . هاي سران جنگ جمل رفت      و خانه  ساخت و پس از پايان جنگ به مراكز       
توانست همه آنها را به اسارت خود درآورد ولي دست به ايـن كـار                بودند كه در واقع امام مي     

دادنـد،   اي به امـام دشـنام مـي        نزدند و تعداد زناني كه آنجا بودند به روي امام فرياد زده و عده             
 امـام در كمـال مهربـاني        امـا و ادبشـان كننـد      ياران حضرت خواستند كـه معتـرض آنهـا شـده            



٤٥ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
از آنها دست برداريد، اگر چه به امراي شما دشنام هم بدهند و به همـين جهـت بـود                : فرمودند

 .جويي نزدند كه اصحاب و ياران به احترام آن حضرت چيزي نگفته و دست به انتقام
توانست مانند ساير    ان كند، مي  هاي آنان را بر سرشان وير      توانست خانه      امام با يك اشاره مي    

كرد، براي هميشه درخشش نداشت   اگر چنين مياماقدرتمندان آنان را سركوب و نابود سازد  
 اين صـفات برجسـته و روش حاكميـت          اما. شد و همانند ساير قدرتمندان نام و يادش محو مي        

ميشـه نـوراني در     انساني اوست كه نام مقدسش را زنده نگه داشته و او را به سان خورشيدي ه               
 .دهد افق تاريخ انساني معرفي كرده و به نسلهاي پياپي نشان مي

 
 

  نظیرنظیر  دادگری بیدادگری بی
 

رسـاند و در واقـع بـراي همگـان           بارد به همه موجودات نفع مـي           زماني كه باران رحمت مي    
ن  پس از آن بزرگوار به مانند بارا        صلي اهللا عليه و آله     وجود خاندان پاك پيامبر   . رحمت است 

بردنـد، زمـاني كـه قضـاوت در هـر            رحمت بود همه از وجود مقدس آنـان بهـره و فـيض مـي              
كردند كه حتّـي اگـر       شد، آنقدر دقّت در اظهارنظر عادالنه خود مي        موردي به آنان سپرده مي    

فرمودند، به عنوان نمونه به شاهكاري از دادگـري مـوالي            حق با يك غير مسلمان بود بيان مي       
 .كنيم من اشاره ميمتقيان با يك دش

به آن حضرت خيانـت كـرد و        ) عبيداهللا بن الحر الجعفي   (    شخصي از ياران اميرمؤمنان به نام       
ور شدن آتش جنگ صفين بود كـه در          به نيروهاي معاويه پيوست و اين خيانت به هنگام شعله         

قانون جنگ كننده اين كار مستحق قتل است، عالوه بـر آنكـه ايـن شـخص خـائن كمكهـاي                     
بسياري توانست براي معاويه تقديم دارد، از طرفي همسر عبيداهللا جعفي در شهر كوفـه بـود و                  
به او خبر دادند كه عبيداهللا در جبه جنگ هالك شده است به همين جهت آن زن مدتي عـده       

 .وفات گرفت و پس از پايان مدت عده، با مرد ديگري ازدواج كرد



٤٦ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
برد و هنگامي كـه از ايـن واقعـه بـاخبر              در شام به سر مي         عبيداهللا جعفي در واقع زنده بود و      

 امـا شد، از شام خارج و شبانه بـه شـهر كوفـه آمـد و بالفاصـله بـه سـراغ همسـر خـود رفـت،                            
همسرش با حجابي كه به سر داشت درب خانـه آمـده و او را از جريـان ازدواج مجـدد خـود                       

 .آگاه ساخت
ديد به فكر افتاد كه به حضور مبـارك    خود بسته مي    عبيداهللا جعفي كه تمام درها را به روي      

 شرفياب شود و داستان خود را بگويد، چون علي مرد عدالت و           عليه السالم  موالي متقيان علي  
 .كند اش را پايمال نمي دادگري است و به حساب خيانت او، حق از دست يافته

دگي سـر خـود را بـه زيـر              از اين رو به خدمت امام شـرفياب شـد و در حـالي كـه از شـرمن                  
يعنـي همـان تبهكـار منـافق        ! (آيا تو عبيداهللا هستي؟   : انداخته بود سالم كرد، امام به او فرمودند       

خائني كه از اسالم به سوي دستگاه كفر و نفاق معاويه روي آورده، آن هـم در حـال جنـگ،                     
 !)آيا تو همان نيستي؟

 آگاه بود، فرصـت را غنيمـت شـمرده و            عبيداهللا چون از عدالت و دادگري آن حضرت        اما    
 كند، يا اميرالمؤمنين؟ آيا آن خيانت مرا از عدالت و دادگري شما محروم مي: عرض كرد

 .بعد از او خواستند كه داستان خود را بگويد! خير:     امام فرمودند
    عبيداهللا جعفي دادخواهي كـرد و امـام آن زن را بـا شـوهر دومـش احضـار كـرده و چنـين                        

 :رمودندف
    زن بايد از شوهر دوم جدا شود و از همين االن عده بگيرد و پس از پايان عـده اگـر حاملـه                       

اگر حامله بود، بايد تا وضـع حمـل صـبر كنـد و در ايـن                 . گردد نبود به شوهر اول خود باز مي      
 ١.گردد صورت فرزند حالل و تابع شوهر دوم است و بعد زن به شوهر نخست خود باز مي

                                                 
اسالمي عرض حال خود را كند و دادگاه او را طالق بدهد و پس از               اينجا الزم به توضيح است كه اگر زن به دادگاه            -١

عده، شوهر جديدي انتخاب كند، ازدواج او صحيح و حتّي در صورت بازگشـت شـوهر، قابـل فسـخ نيسـت، امـا در                         
داستان فوق زن به دادگاه اسالمي عرض حال نكرده و تنها با شنيدن خبـر شـوهرش عـده گرفتـه بـود، كـه در ايـن                            

ر اول بر حال خود باقي و نكاح با شوهر دوم از روي اشتباه بوده و فرزندش از شـوهر دوم هـم حـالل              صورت شوه 
 )مترجم. (است و با شنيدن خبر حيات شوهر اول فوراً بايد از شوهر دوم جدا گردد



٤٧ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
نظيـر از اميرمؤمنـان كـه چگونـه بـا دشـمن خـود بـا لطـف و                     اي است بـي    ين داستان نمونه      ا

 .تر اينكه حق او را پايمال نفرموده و ناموسش را به او بازگردانيد مرحمت روبرو شده و مهم
 صلي اهللا عليه     خالصه اينكه نه تنها حقوق بشر تا منتهي درجه خود در حكومت پيامبر اسالم    

هـم  ... شده بلكه حتّي حقوق جانوران و گياهان و         رعايت مي   عليه السالم  ضرت علي  و ح  و آله 
 .مورد احترام بوده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٨ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب

 مفصل هشت
 
 
 
 

  پاسداری از اموال مردمپاسداری از اموال مردم
 

گونه تعدي حتّـي         اموال مردم در پرتو نظام اسالمي تا حدي محترم و محفوظ است كه هيچ             
 .شود، خواه مسلمان و يا كفار در ذمه اسالم باشند  مردم نميبه مقدار يك درهم به اموال

 :    در اسالم چهار نوع ماليات مقرر شده كه عبارتند از
يعني بيست درصد درآمدهاي اضافه بر مقدار مصرف انسان، كه تفصـيل آن در        :  خمس -١    

 .كتابهاي فقهي آمده است
آن هم در نُـه كـاال يعنـي    . درصد استحداكثر آن ده درصد و حداقل آن يك        :  زكات -٢    

اسـت بـا شـرايطي كـه در كتابهـاي      ) گندم، جو، خرما، مويز، شتر، گاو، گوسفند، طال و نقره        (
لذا شخصي از امام صادق پيرامون موارد زكات پرسيد و امـام نُـه مـورد                . فقهي ذكر شده است   

 .اند غير اين موارد عفو كرده از  صلي اهللا عليه و آلهپيامبر خدا: فوق را ذكر كرده و فرمودند
ما حبوبات ديگري چون برنج، كنجد و نظاير اينها نيز داريم، اينهـا             :     آن شخص عرض كرد   

 زكات ندارد؟
گانـه،    از غير ايـن مـوارد نُـه         صلي اهللا عليه و آله     گويم پيامبر خدا   من به تو مي   :     امام فرمودند 

 !پرسي؟ عفو كرده و تو مجدداً مي
عبـارت اسـت از ماليـات بسـيار انـدكي كـه دولـت اسـالمي از اقليتهـاي مـذهبي                : ه جزي -٣    

 از ثروتمنـدان آنـان    عليـه السـالم  كند و در روايت است كـه حضـرت اميرمؤمنـان           دريافت مي 
درهـم و از افـراد كـم درآمدشـان          ) ٢٤(درهم نقره و از افراد متوسطشـان سـاليانه          ) ٤٨(ساليانه  



٤٩ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
كرده است و همين تسهيالت و قـوانين انسـاني اسـالم بـود كـه                 يدرهم دريافت م  ) ١٢(ساليانه  

 .نمود آنان را راغب به اسالم مي
عبارت است از پول اجاره سرزمينهاي آباد كفّار كه توسـط مسـلمين فـتح شـده                 :  خراج -٤    

 .است
شـود بنـابراين         در نظام اسالمي جز موارد فوق پولي به عنـوان ماليـات از مـردم گرفتـه نمـي                  

اليات بر سفر، اقامت، دخول و خروج از يك مملكت، نوسازي، ساختمان، مغازه، آب، برق،   م
 .تلفن، و دهها موارد ديگر همه و همه در اسالم وجود ندارد

آيا تنها چهار موردي را كه در ماليات اسالمي ذكر گرديد، جهـت اداره مملكـت و                 :     سؤال
 كند؟ انجام خدمت دولت كفايت مي

المـال، بـه     آيد، كه آن اضافه به عنوان صـله و جـوايز بيـت             بلكه اضافه هم مي   ... آري:     پاسخ
 صلي اهللا عليه    شود و اين شيوه از زمان خود پيامبر اسالم         طور مساوي به عموم مسلمين داده مي      

المال را سـاليانه چنـدبار بـه طـور مسـاوي در          آغاز شد كه آن حضرت اموال اضافي بيت        و آله 
كرده و تا زمان آخرين خليفه عثماني ادامه داشت، البتـه تعـدادي              لمين تقسيم مي  ميان كليه مس  

كردند كه تمام علماي مسلمين،      از خلفا و فرمانروايان ماليات ديگري را هم گاهي دريافت مي          
 .اند دانسته آن را منحرف مي

دان زادي      علّت اين افزايش بر مصارف دولت اين بوده كه در نظام اسـالمي، دولـت كارمنـ                
گـذاري كننـد و بعـد        شود كـه سـرمايه     ندارد و تمام كارها و خدمات به دست مردم سپرده مي          

آمـده اسـت و حتّـي        اجحاف نكنند و دولت فقط ناظر است و لذا هميشه پول دولت اضافه مي             
ــات     ــيش از آن مالي ــران اســالمي ب ــي و شــرايط جنگــي هــيچ يــك از رهب در حالتهــاي بحران

 .ي از مردم نگرفتندچهارگانه، چيز ديگر
 در طول بـيش از ده سـال كـه غالبـاً در               صلي اهللا عليه و آله         به طور مثال پيامبر بزرگ اسالم     

 كه در طـول پـنج        عليه السالم  حال دفاع از تجاوزات جنگي كفّار بودند و حضرت اميرمؤمنان         
ي يـك درهـم     گاه حتّ  برد هيچ  سال دوران حكومت خود در مبارزه با جنگ افروزان به سر مي           



٥٠ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
آوري  به زور از مردم دريافت نكردند بلكـه بـه عنـوان اعانـه و كمـك گـاهي پولهـايي جمـع                      

 .شده است مي
 از   صلي اهللا عليـه و آلـه           در زماني كه تعدادي از مسلمين ثروتمند بودند، گاهي پيامبر اسالم          

حضرت . بست و غذايي نداشت    روز به شكم مبارك خود سنگ مي       شدت گرسنگي سه شبانه   
 از شدت گرسنگي رنگ صورت مباركشـان دگرگـون    عليها السالم صديقه كبري فاطمه زهرا   

لرزيدنـد    بر اثر گرسنگي مي     عليه السالم   و امام حسين    عليه السالم  شد و حضرت امام حسن     مي
برهنـه و   ) انـد  كـرده  اي در مسجد بوده و فقراي مسلمين آنجا تجمـع مـي            دكه(و اصحاب صفّه    

با اين وجود هيچ تاريخي ننوشته كه پيامبر        . خوابيدند ها گرسنه مي   سياري از شب  نيمه برهنه و ب   
 جـز در مـوارد چهارگانـه حتّـي يـك درهـم از پولـداران بـا عنـوان                      صلي اهللا عليه و آله     اسالم

 .ديگري به زور گرفته باشد، چون اسالم پاسدار جان و اموال مردم است
 نقـل    عليه السـالم   تاب الزكات روايتي از اميرمؤمنان        در كتاب وسائل الشيعه باب سيزدهم ك      

 :كند كرده كه اهميت حفظ حقوق و اموال مردم را بيان مي
اي چنـين        حضرت اميرمؤمنان بـراي عـاملين خـود جهـت دريافـت ماليـات در توصـيه نامـه                  

 :نوشت مي
ش كه هـيچ    حركت كن و مواظب با    ) وحده ال شريك له   (    همواره با پرهيزكاري در راه خدا       

مواظـب بـاش كـه بـيش از حقـوق      . مسلماني را مترساني و به زور و اكراه از مين او رد نشـوي            
الهي خدا، اموال او را دريافت نكني، پس اگر به يك آبادي رسيدي، در خـارج آن در كنـار                    
 منبع و يا قنات آب آنها پياده شو، بدون اينكه وارد خانه ايشان گردي، آنگاه با آرامش و وقار                  

 .به سوي آنان حركت كن، تا به ميان آنان برسي
اي بندگان خدا، ولي و جانشـين خـدا مـرا بـه             :     پس نخست با رويي گشاده سالم كن و بگو        

سوي شما فرستاده تا حق خدا را از شما بستانم، پس آيا از حقـوق خـدا چيـزي بـه شـما تعلـق            
 گرفته تا آن را به ولي او برسانم؟



٥١ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
: كسي گفت نه، ديگر از او بازخواست مكن و اگر هم كسي به تـو گفـت                    در اين حال اگر     

ع تهديد كني، يا در مشكالت و رنـج          آري، با او حركت كن بدون اينكه او را بترساني، يإ؛ببع          
 .و زحمت بيندازي

    آنگاه آنچه را كه آن شخص از طـال و نقـره بـه تـو تقـديم داشـت، بپـذير و مواظـب بـاش                           
 اهانت و حتّي يك يهودي يا نصراني را براي خراج مورد ضرب و تـوهين     گاه مسلماني را   هيچ

قرار ندهي و هيچ حيوان باركشي را جهت تأمين ماليات به فروش نرساني زيـرا كـه مـا مـأمور                     
 .ايم كه از اموال اضافي آنان ماليات دريافت كنيم گشته

رگـوارش از حضـرت      از پـدران بز     عليـه السـالم        در روايتي از حضـرت امـام جعفـر صـادق          
 از اجبـار     صـلي اهللا عليـه و آلـه        پيامبر اسـالم  :  چنين آمده است كه     عليه السالم  اميرمؤمنان علي 

مردم بر پرداخت ماليات نهي كرده و فرموده است كـه گفتـه مـردم در تعلـق و يـا عـدم تعلّـق                
 دريافت شود ماليات اسالمي بر آنها كافي است و جايز نيست كه ساالنه دو بار از مردم ماليات

 .كه جز يكبار در سال ممنوع است
    همچنين پيامبر اسالم از دريافت ماليات اجباري و يا بيش از طاقت مردم و يا با وارد كـردن                   
ضرب و شتم نهي كرده است و به مأمور ماليـات دسـتور فرمـوده تـا بـا رعايـت عـدالت، جـز                         

 .ا مطالبه نكندبيند، چيز ديگري ر ماليات آنچه را كه در دست مردم مي
    در آئين اسالم هر كس كه حقوق خدا و حقوق مردم را بپردازد، بقيه دارئيش محترم است                 

 .كس به هيچ وجه حق تعرض به ثروت و دارايي مشروع مردم را ندارد و هيچ
 
 
 
 
 

 



٥٢ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب

 فصل نهم
 
 
 
 

  بیت المالبیت المال
 

 امام، بايد در اختيـار مراجـع   المال مسلمين در اختيار پيامبر و امام و در زمان غيبت     كليد بيت 
 .اند باشد تقليد كه رهبران دادگر و شايسته

    به طوري كه حتّي به مقدار يك درهم نيز حيف و ميل نگررد و حتّي خود رهبران اسـالمي                   
كـرده و از دسـترنج خـود اسـتفاده           المال اسـتفاده نمـي     و يا قضاوت آنها يا اينكه از حقوق بيت        

 .اند داشته در صورت استفاده، جز به مقدار مورد نياز خود از آن بر نمينمودند و يا اينكه  مي
 

    مثالً پس از پايان جنگ صفين حنين به نفع مسلمين، غنايم جنگـي بسـياري بـه دسـت سـپاه                    
 چنـد مـوي شـتري را بـه دسـت گرفتـه و        صلي اهللا عليه و آله اسالم افتاد و پيامبر بزرگ اسالم     

و اين غنايم به عمـوم مسـلمين        ... ار هم از مال شما نخواهم برداشت      من حتّي اين مقد   : فرمودند
 .تعلق دارد

 :    در روايت ديگري از آن پيامبر بزرگ چنين آمده است
در اختيارم باشـد، آن را در ميـان شـما عادالنـه تقسـيم      ) تهامه(    اگر اموال شما مثل كوههاي  

 .يابيد كنم و شما مرا دروغگو، ترسو و بخيل نمي مي
المال را در ميان مسـلمانان قسـمت كـرد تـا              تمام اموال بيت    صلي اهللا عليه و آله         پيامبر اسالم 

جايي كه به هنگام رحلت نزد مرد يهودي چيزي را رسم رهن و گرو گذاشته بود تـا مقـداري                   
 .اش تهيه كند غذا براي مصرف خود و خانواده



٥٣ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
المال   اموال بيت   صلي اهللا عليه و آله     از پيامبر اسالم   نيز به پيروي      عليه السالم      اميرمؤمنان علي 

كرده و حتّي دارايي خود را نيز در راه خدا انفاق كرد تا جـايي كـه            را در ميان مردم تقسيم مي     
به نگام شهادت در تحدود هفتصد هزار درهم بدهكار بود با وجودي كـه پولهـاي زيـادي در                   

نمود و اگر هم گاهي از  مام تمام آنها را تقسيم مي   المال به اختيار آن حضرت بوده است، ا        بيت
 .داد داشت، تنها به اندازه ساير مسلمين به خود حق مي براي خود چيزي برمي

 هميشه مردم را از سوء اسـتفاده         عليه السالم   و اميرمؤمنان   صلي اهللا عليه و آله         حضرت پيامبر 
داشـته و احتـرام حقـوق     مسلمين برحـذر مـي    المال   در امور مالي و به ويژه اموال مربوط به بيت         

 .نمودند مردم را گوشزد مي
اي ناپديـد        در روايتي آمده كه به هنگام توزيع غنايم خيبر توسط پيامبر اسـالم قطعـه پارچـه                

 بعـد   امـا شد، بعضي از منافقين خود آن حضرت را مـتهم سـاختند كـه آن پارچـه را برداشـته،                     
مـدتي از ايـن موضـوع گذشـت، روزي          . ا به سرقت بـرده    معلوم شد كه يكي از اصحاب آن ر       

اي از اصحابشان به قبرستان بقيع افتاد و آن شخص            با عده   صلي اهللا عليه و آله     گذر پيامبر اكرم  
كه پارچه را به سرقت برده بود قـبالً از دار دنيـا رفتـه و در قبرسـتان دفـن شـده بـود، يكـي از                            

 .خوشا به حال تو كه در بهشت هستي: اصحاب پيامبر بر سر قبر او كه رسيد گفت
نه، او در بهشت نيسـت، زيـرا       :  رو به اصحاب نمود و فرمود       صلي اهللا عليه و آله         پيامبر اسالم 

 .هاي آتش شده است اي را كه در خيبر سرقت كرده بود، در قبر او تبديل به شعله پارچه
كسي كه مـال    : كند كه فرمود    نقل مي  ه صلي اهللا عليه و آل     از پيامبر اسالم  ) غوالي(    در كتاب   

 .كند مسلماني را به زور بستاند، خداوند بهشت را بر او حرام و دوزخ را بر او واجب مي
 يا رسول اهللا حتّي اگر آن مال چيز اندكي باشد؟:     سؤال شد

 .حتّي اگر يك مسواك باشد:     فرمود
 

 با يك مرد غيـر مسـلمان دربـاره     السالم عليهكنند، حضرت علي      در داستان معروفي نقل مي    
المال نزاعشان شد، امام به همراه آن مرد نزد قاضي تشريف بردند، آنچه جلب  يك زره از بيت   

المال داراي اهميت است كه شـخص        كند اين است كه تا چه اندازه حفظ اموال بيت          توجه مي 



٥٤ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
 هـم بـرود تـا حقّـي از     المال حاضر شـود حتّـي نـزد قاضـي        رئيس دولت براي يك زره از بيت      

 !المال ضايع نگردد بيت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥٥ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
 

 فصل دهم
 
 
 
 

  عدالت در قضاوتعدالت در قضاوت
 

مـثالً حضـرت اميرمؤمنـان      . گونه تشريفاتي نـدارد        قضاوت در اسالم بسيار ساده است و هيچ       
 در مركز دولت گسترده خود كه شهر كوفه بود، تنها يـك قاضـي داشـت بـا                    عليه السالم  علي
اند و علّتش ايـن اسـت كـه          ودي كه جمعيت شهر كوفه را آن زمان چهار ميليون نفر نوشته           وج

دانـد و    جرايم دنيـاي امـروز را جـرم نمـي         % ٩٠اي كه به مردم داده       اسالم با آزاديهاي گسترده   
 .كند مردم را گرفتار دادگاه نمي

ه اكثر باصطالح مجـرمين      به طور مثال اگر نگاهي به يكي از دادگاهها كنيد، خواهيد ديد ك         
انـد و يـا اينكـه        وارد شده !! اند و يا اينكه به طور غير قانوني        كساني هستند كه جنس وارد كرده     

خانـه خريـده، يـا اينكـه بـدون          !! بدون گذرنامه خواسته خارج شود يا اينكه بدون مجوز قانون         
، يا اينكه پروانه    اجازه جنسي را خريد و فروش كرده يا بدون مجوز دست به كار و كسب زده               

!! ساختمان نداشـته، يـا در اراضـي خـارج از محـدوده خانـه سـاخته، يـا بـه طـور غيـر قـانوني                          
كشاورزي كرده و باالخره صدها مـوردي كـه اسـالم مـردم را در تمـام آنهـا آزاد گذاشـته و                       
قوانين ضد اسالمي، آنها را محدود ساخته اسـت، مخـالفين آن قـوانين را بـه عنـوان مجـرم بـه           

 .كنند ادگاه معرفي ميد



٥٦ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
موارد بسيار اندكي از مشكالت فردي و اجتماعي وجود دارد كه دادگـاه اسـالمي بـا            !     آري

كند و لذا ممكن است در يك شهر چنـد ميليـوني، تنهـا               كمال سادگي آنها را حل و فصل مي       
 .يك قاضي به كارها رسيدگي كند

تفاوت است مثل دادگاه جزاء، محكمـه           يكي ديگر از بدعتهاي غرب، تشكيل دادگاههاي م       
 در اسالم چون تسـاوي حقـوق        اماصلح، دادگاه انتظامي، دادگاه ويژه فالن چيز و نظاير اينها،           

همگان در برابر قانون در نظر گرفته شده تنها يك دادگاه و يك حاكم است كه به تمام امـور            
نظر و استيناف رأي نيز در نظام       اي از روايات، دادگاه تجديد       طبق پاره . كند فوق رسيدگي مي  

 :قضايي اسالم وجود دارد مانند روايت زير
 روزي از منزل عايشه خـارج        صلي اهللا عليه و آله     رسول خدا : كند كه  عباس نقل مي       سعد بن 

آيـا ايـن    ! اي محمد : شد و مرد عربي را سوار بر يك شتر مالقات كرد، مرد عرب عرض كرد              
 كني؟ شتر را خريداري مي

 فروشي؟ آري، آن را به چند مي:   پيامبر فرمودند  
ارزش شتر تو بيش از اين اسـت و بـاالخره           : يكصد درهم، پيامبر فرمودند   :     مرد عرب گفت  

 هنگامي پيـامبر پـول را بـه آن مـرد عـرب        اماشتر او را به مبلغ چهارصد درهم خريداري نمود          
من اسـت و اگـر محمـد ادعـايي دارد،        شتر شتر من و پول هم پول        : تحويل داد، آن مرد گفت    
 .بايستي شاهد داشته باشد

آيا راضي به قضاوت پيرمردي كه دارد نزديك ما         :  فرمودند  صلي اهللا عليه و آله         پيامبر اكرم 
 شود، هستي؟ مي

 قضيه را نقل فرمودنـد كـه    صلي اهللا عليه و آلهوقتي پيرمرد نزديك شد، پيامبر  ! آري:     گفت
 مرد عرب انكار كرد و      اماام و حال شتر از آن من و پولها از آن عرب است،               دهمن شتر را خري   

 .شاهد خواست، به همين جهت داور بر حسب ظاهر حق را به مرد عرب داد
 در اين رأي تجديد نظر خواتسه و مـرد عـرب را نگـه داشـتند تـا                    صلي اهللا عليه و آله         پيامبر

شـود   آيا به قضاوت اين شـخص كـه نزديـك مـي           : ودنداينكه مرد ديگري پيدا شد، پيامبر فرم      
 راضي هستي؟



٥٧ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
 شكايت كرد و مرد عرب منكر شد و  صلي اهللا عليه و آلهآري، او نزديك شد پيامبر  :     گفت

 مجـدداً تجديـد نظـر        صـلي اهللا عليـه و آلـه        داور دوم نيز مانند داور اول رأي داد، پيامبر اسالم         
بنشين تا كسي بيايد و به حـق قضـاوت كنـد    : به او فرمودخواسته و مرد عرب را نگاه داشت و    

آيا قضـاوت ايـن جـوان را        :  نزديك شد، پيامبر فرمودند     عليه السالم  در اين ميان حضرت علي    
 پذيري؟ مي

 آري، امام كه نزديك شد و طرفين عرض حال كردند، حـق را بـه پيـامبر اكـرم                  :     مرد گفت 
 :فرمود داد و به آن عرب صلي اهللا عليه و آله

هايش از سوي خداوند راست گفته چگونه براي يـك شـتر دروغ            پيامبري كه در تمام گفته    
 .آيد از اين روايت جواز تجديد نظر و استيناف رأي دادگاه به دست مي. گويد مي

دهـد       به هر حال رعايت عدالت از سوي قاضي بسيار سفارش شده و حتّي اسالم دستور مـي                
 .رفين نزاع را احترام كند و صداي خود را بلندتر از صداي آنان نكندكه قاضي بايستي ط

 آمده كه امام روزي يكي از قضات خـود بـه    عليه السالم    در تاريخ حضرت اميرمؤمنان علي   
را از منصب خود معزول داشت، اين شخص به خدمت امـام شـرفياب              ) ابو االسود الدؤلي  (نام  

ن، چرا مرا معزول داشتيد در حالي كه من نـه جنايـت و نـه                يا اميرالمؤمني : شده و عرضه داشت   
 !ام؟ خيانتي را مرتكب شده

 .دهي ام كه صدايت را بلندتر از صداي طرفين نزاع قرار مي چون شنيده:     امام فرمودند
 

  آخرین وصیت امامآخرین وصیت امام
 

يـا آمـد و    به دن- خانه خدا  - در ميان كعبه      عليه السالم  طالب ابي     حضرت اميرمؤمنان علي بن   
كم چشم از دنيا      در حال نماز ضربت خورده و كم       - مسجد كوفه    -در ميان محراب خانه خدا      

 .فرو بست
    زندگاني آن امام بزرگوار از بدو تولّد تا روز شهادت سراسر درس و اسوه اسـت بـراي هـر                    

افتخـارآميز  هايي از آن زندگاني  انساني كه به دنبال سعادت دنيا و آخرت باشد كه ما به گوشه 



٥٨ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
اشاره كرده و تا حدي چگونگي رفتـار و كـردار او را متـذكّر شـديم، كـه او هميشـه شايسـته                        

 بـراي هميشـه بـه سـان      عليه السـالم رهبري جوامع انساني و شايسته امامت بوده و هست و علي  
دهـد و حتّـي اگـر هـم روزي           درخشد، نور مـي    خورشيدي است كه در افق بشريت پيوسته مي       

فروغ گردد واقعيت آن امام عظيم بـراي هميشـه بـاقي و جاويـد                 و خاموش و بي    خورشيد سرد 
 .است

 :    يكي از آخرين وصيتهايي كه او فرمود اين بود
  »اهللا اهللا يف القرآن، فال يسبقّنكم بالعمل به غريكم« 

قرآن عمل     يعني خدا را به ياد آوريد، خدا را به ياد آوريد درباره قرآن، مبادا غيرمسلمين به     
 .كنند و از شما سبقت گيرند

شـود بلكـه بـه عكـس             متأسفانه امروزه قانون اسالمي در خود كشورهاي اسالمي عمل نمـي          
 .تازند گذاشته و پيوسته به پيش ميكشورهاي غيراسالمي آنها را به مرحله اجرا 

 
 
 
 

  پیشرفت کشورهای غیر اسالمیپیشرفت کشورهای غیر اسالمی
 

در اروپا اسالم را ديـدم      « : گويد سدآبادي كه مي      سخني است منسوب به سيد جمال الدين ا       
 و اين واقعيتـي اسـت كـه          » بدون اسالم  اما در بالد اسالمي مسلمين را ديدم        امابدون مسلمين،   

 !متأسفانه در حال حاضر اسالم يك چيز است و مسلمين چيز ديگر
 بـدانيم او چـرا          ما بايد براي پيشرفت خود، عوامل پيشرفت دشمن را بسـنجيم و بشناسـيم تـا               

 !نيرومند است و ما نيستيم؟
هـا اداره    ها و صهيونيسـم        مثالً در كشور اشغال شده فلسطين كه هم اكنون به دست اسرائيلي           

اند در ميان دريايي از مسلمين و در قلـب           يابي كنيم كه چگونه آنان توانسته      شود، اگر ريشه   مي



٥٩ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
 مانـده و روز بـه روز بـه پـيش تازنـد،              اعراب، با وجود حالت جنـگ هميشـگي پيوسـته بـاقي           

خواهيم يافت كه آنان چگونگي سعادت و ترقي در دنيا را از اسالم آموخته و به مرحلـه اجـرا                
 .اند گذاشته

    به طور مثال در كشور اسرائيل تعـدد احـزاب، آزادي اظهـارنظر، آزادي انتخابـات، آزادي                 
خوت و برادري را در ظل ديـن كليمـي در           مطبوعات و ديگر آزاديها براي مردم تأمين شده، ا        

هـاي خـارجي آمـده      اي از كتابها و همچنين روزنامـه       چنانچه در پاره  . كنيد اسرائيل مشاهده مي  
 .خورد آوري برمي كه انسان در كشور اسرائيل به جامعه غريب و شگفت

پـايي،  پوسـت، زردپوسـت، آفريقـايي، آسـيايي، ارو             افراد يهودي اعم از سياه، سفيد، سـرخ       
آمريكايي كه همه با هم برابر و با وجود اختالفات زيـاد در رنـگ، زبـان و آداب و رسـوم بـا                        

 .يكديگر مجتمع و متّحد هستند
    وانگهي آنان دين خود را جزو سياستشان دانسته و معيار را در درجه اخالص به آيين يهـود                  

شي كه در يك روزنامه عربـي چنـد         به عنوان نمونه به گزار    . اند و خدمت به يهوديان قرار داده     
 به رياست دولت     »مناخين بگين « قبل از انتخاب    : (سال پيش به چاپ رسيده بود توجه فرماييد       

اسرائيل، رقيب انتخاباتي او كانديداتوري خـود را پـس گرفتـه و انصـرافش را اعـالم نمـود و                     
 .همين كار موجب شد كه بگين به قدرت برسد

ين در حزب مخالفش اين بود كه حزب طرفدار بگـين چنـد روزي                  علّت انصراف رقيب بگ   
 رقيـب انتخابـاتي بگـين، مبلـغ      »شيمون پرز« قبل از انجام انتخابات اعالم كرد كه همسر آقاي      

اعتمـادي بـه    انـداز در بانكهـاي آمريكـايي سـپرده و ايـن دليـل بـي        دو هزار دالر به عنوان پس     
سرش از اين مسئله دفاع كردنـد كـه آمريكـا دوسـت     بانكهاي اسرائيلي است و هر چه او و هم   

 دفـاع   امااسرائيل است و همسر آقاي پرز در راه سفر به دليل ترس از دزدان اين كار را كرده،                   
 ).آنها مؤثّر واقع نشد و باالخره همين اتهام ناچيز موجب پيروزي بگين در انتخابات شد

كنـد و شخصـي كـه      و افزايش فرزندان مي       همچنين اسرائيل مردم خود را تشويق به ازدواج       
كند كه آنجا بيشتر     در زمان شاه مخلوع از ايران براي معالجه به اسرائيل سفر كرده بود نقل مي              

 زنان كارمند در بيمارستان و جاهاي ديگر را حامله يافتم، از شخصي علّت را پرسيدم؟



٦٠ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
 .كند نسل مىدولت اسرائيل ما را تشويق به حامله شدن و تكثير :     گفت

هـا و        در يك گزارش روزنامـه عربـي ديـدم كـه مجموعـه مطبوعـات اسـرائيل در روزنامـه                   
ها و مجالت تمام كشورهاي عربي است و صدور مجله و يـا روزنامـه                مجالت بيش از روزنامه   

هزار روزنامه و مجله و صدها ايستگاه        در اسرائيل مجاز و آزاد است و همچنين در حدود يك          
 .كنند  طرفدار اسرائيل در خارج اين كشور پيوسته به نفع اسرائيل تبليغات ميراديويي

 
 

  توجه الزمتوجه الزم
 

 :دانيم اي كه در اسرائيل معمول است، تذكّر چند نكته را الزم مى     از اين چند نمونه
 تأمين آزاديها در اسرائيل و سـركوبي آزاديهـا در اغلـب كشـورهاي اسـالمي، موجـب                   -١    

ماندگي مسلمانان شده كه اسالم نيز آزاديها را محترم و سركوبي آنهـا را                و عقب  پيشرفت آنها 
 .دهد برداري قرار مي  اين قانون اسالمي را متأسفانه دشمن مورد بهرهاماحرام شمرده، 

كند و مسـلمين از آن دور شـده و در             اخوت و برادري در ظل دين را، اسرائيل عمل مي          -٢    
ل هستند كه تمام اين مرزها بـر خـالف اسـالم بـوده و متأسـفانه از ايـن                    ميان خود مرزهايي قائ   

 .برد قانون اسالمي نيز دشمن بهره مي
داند و ايـن قـانوني اسـت          اسرائيل براي رهبران خود اخالص به دين و مردم را شرط مي            -٣    

 .اند پا زده اسالمي كه غالباً مسلمين بدان پشت
كند و بـرخالف اغلـب مسـلمين كـه           ه ازدواج و تكثير نسل مي      اسرائيل مردم را تشويق ب     -٤    

دهنـد    را سر مـي     »فرزند كمتر، زندگي بهتر   « سازند و شعار     نسل خود را محدود و يا عقيم مي       
ازدواج كنيد و تكثيـر نسـل كنيـد         :  فرمود  صلي اهللا عليه و آله     در حالي كه پيامبر بزرگ اسالم     

كنم حتّي اگر فرزندان شـما سـقط    اي ديگر مباهات مي   كه با كثرت شما در روز قيامت بر امته        
 .هم شده باشند



٦١ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
 در اغلـب كشـورهاي اسـالمي بسـيار محـدود و تحـت               امـا  در اسرائيل مطبوعـات آزاد       -٥    

مقررات است و كسي حق انتشار روزنامه و يا مجله ندارد مگـر بـا رضـايت مقامـات، آن هـم                      
 تحـت نظـارت دولـت و توجيـه كننـده      تحت شرايطي كمرشكن و در صورت اجازه هم بايـد       

 .اعمال آن باشد
 . اسرائيل بر ضد مسلمين همه گونه تبليغات در سراسر دنيا دارد-٦    

    البته اسرائيل به عنوان يك دشمن محارب ما اسـت و االّ همـين اوضـاع و احـوال در ديگـر                      
اهي يك ميليـارد  كشورهاي به اصطالح دمكراتيك نيز وجود دارد كه اميد است با رشد و آگ         

مسلمان و شناخت صحيح آنان از اسالم و معارف اسالمي به زودي مسلمين از خواب سـنگين                 
 .ان شاء اهللا. خود بيدار شده و مجدداً قدرت و عظمت خود را بازيابند

 
 

  حاکمیت امیرمؤمنانحاکمیت امیرمؤمنان
 

ميـت   اوضـاع آرام نشـده و مكتـب حاك          عليه السـالم   چرا در زمان اميرمؤمنان علي    : ١    سؤال  
 نيافت؟ و چرا آن حضرت پيوسته مشغول جنگ جمل يا صفين يا نهروان بود؟

جنگ با رئيس دولتي دليل بر عدم آرامي اوضـاع و عـدم حاكميـت مكتـب نيسـت،                   :     پاسخ
چنانچه در زمان پيامبر بزرگ اسالم هم دهها جنگ رخ داد، پس جنگ با يك رهبر دليل بـر                   

 .نيستعدم قدرت و حاكميت او و يا مكتبش 
كشـيد و تأسـف      پس چـرا آن حضـرت از كـار يـاران و اطرافيـان خـودش آه مـي                  : ٢    سؤال  

 خورد؟ مي
خواست بدون كيفر دادن به افرادي و بدون خونريزي، كشور را            زيرا آن حضرت مي   :     پاسخ

كاران، منطق را حاكم كند تا اسوه باشـد و           اداره كند و به جاي مجازات افراد و خشونت با تبه          
رحمت اسالمي را به مرحله اجرا گذارد، چرا كه خداوند متعـال ارحـم الـراحمين اسـت و در                    



٦٢ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
 صـلي اهللا  روايات چنين آمده كه به اخالق خدايي خو بگيريد و همچنين پيامبر بـزرگ اسـالم      

 . نيز رحمت براي همگان بود عليه السالم رحمتي براي تمام عالميان بوده و عليعليه و آله
كرد تا به امـروز يـك فرمـانرواي          ؤمنان آدمكشي، خونريزي، زندان و شكنجه مي          اگر اميرم 

« اي بـراي جهانيـان جهـت كـل مشكالتشـان نبـود، همـان طـوري كـه آقـاي                       نمونه و شايسـته   
محمـد اسـت كـه اگـر امـروز زنـده و برانگيختـه شـود،                 « :گويـد   در حق پيامبر مـى      »برناردشو

  ».تواند مشكالت جهان را حل كند مي
گفتنـد، آزارش     كساني را كه ناسـزايش مـي        عليه السالم  شود كه امام علي       و لذا مشاهده مي    

 .داد كردند مورد عفو و بخشش قرار مي دادند و يا به او توهين مي مي
الشـأن دسـت بـه تظـاهرات زدنـد، امـام نخسـت               اي بر عليه آن امـام عظـيم            هنگامي كه عده  
 به سوي آنان فرستاد تا ارشادشان كند و هنگامي كه اصـرار              را  عليه السالم  فرزندش امام حسن  

 : آنان را بر تظاهرات ضد خود ديد، آزادشان گذاشت و اين آيه شريفه را تالوت فرمود
ـ                      ﴿ َولِّي َو   َو َمْن ُيشاِقِق الرَُّسولُ ِمْن َبْعُد ما َتَبيََّن لَُه اهلُدي َو َيتَِّبُع غَْيَر َسِبيلَ املُـْؤِمِنَني ُنَولِّـِه مـا ُت

د، پس از آنكه راه هـدايت       كن جويي  و كسي كه با پيامبر ستيزه      ١﴾َنِصِلُه َجَهنََّم َو سائَْت َمِصرياً      
برايش شناخته شده، جز راه مؤمنان را پيروي كند با آنچه كه دوست داشت قرارش داده و بـه                   

 .كنيم و جهنم بد سرنوشتي است جهنم واصلش مي
 : استوار بود عليه السالمت اميرمؤمنان    بنابراين قدرت و حاكمي

: خاطر بود به حدي كه هنگام شهادت فرمـود          هميشه وجدان و روح آن حضرت آسوده       -١    
 .به خداي كعبه رستگار شدم

 عمــوم مســلمين رضــايت كامــل از رفتــار امــام داشــتند، جــز تعــدادي از ســودجويان و  -٢    
يس دولتـي يـك عـده سـودجوي ناراضـي و            كاران و اين طبيعي است كه هر دولت و رئ          طمع

كـس د    بينيم در مدت حكومت آن حضـرت هـيچ         مخالف دارد و به همين جهت است كه مي        
رفكر قتل او نبوده جز شخصي تبهكار آن هم از روي عقده و كينه دروني و شهوت جنسـي و                    

                                                 
 .١١٥آيه : ءسوره نسا -١



٦٣ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
اي از شـواهد تـاريخي اصـل توطئـه آن حضـرت از سـوي معاويـه                   رود كه طبق پاره    گمان مي 

 .ريزي شده بود طرح
 از زمان شهادت بلكه از روز والدت آن حضـرت تـا بـه امـروز بهتـرين يـاد و نـام را در          -٣    

هـا، منـابر،     جوامع انساني از خود به جاي گذاشته اسـت و امـروز نـام مبـارك او برفـراز مأذنـه                    
 امـامي اسـت   شود و او تنها راديوها، تلويزيونها و مطبوعات در كمال احترام و عظمت برده مي      

سنت اتفاق نظر بر خالقت او پس از پيامبر اسالم دارند، منتهـي شـيعيان او را                  كه شيعيان و اهل   
 .شمارند سنت او را خليفه چهارم مي خليفه نخستين پيامبر از سوي خدا و اهل

 فرزندان برومند آن حضرت يكي پس از ديگري تا به امروز مورد احترام تمام جهانيـان                 -٤    
فل علمي هستند و اين جز براي اميرمؤمنان بـراي شـخص ديگـري معـروف نيسـت كـه                    و محا 

 .فرزندانش تا اين درجه مورد احترام همگان باشند
 زير پرچم آن حضرت دولتهاي شيعه در تـاريخ اسـالم تشـكيل يافـت از قبيـل دودمـان                     -٥    
يان و به جز اينها از دهها       بويه، صفويه، طباطبائيان، حمدانيان، فاطميان، ادريسيان، قطب شاه        آل

دولتهاي شيعي مذهبي كه زمام كشورهاي اسالمي را پس از آن امام به مـدت كوتـاهي تـا بـه                     
تـوان نـام بـرد و ايـن بـه معنـاي تأييـد مـا از تمـامي آن دولتهـا و                         اند مـي   امروز به دست گرفته   

دت و حاكميت ترين عوامل سعا خواهيم بگوييم كه يكي از بزرگ   كارهايشان نيست، بلكه مي   
 .يك انسان اين است كه به نام و شهرت او دولتهايي تشكيل و بر سر كار آيند

الشأن در شـهر نجـف اشـرف هميشـه محـور دلهـا بـوده اسـت                    بارگاه آن پيشواي عظيم    -٦    
 بلكه پـيش از او نيـز تـا بـه امـروز ايـن                 عليه السالم  چنانچه در زمان حضرت امام جعفر صادق      

شوند و اگـر   هر سال ميليونها انسان به زيارت بارگاه شريف او شرفياب مي       مطلب عيان است و     
ديديم كه امروزه شهر نجف اشرف يكـي از          شد، مى  آزادي در كشورهاي اسالمي رعايت مي     

ترين شهرهاي جهان بود و شايد بتوان گفـت در حـدود پنجـاه ميليـون انسـان در كنـار                      بزرگ
 متأسفانه اتحاد شرق و غـرب بـر       اماگزيدند،   قامت مي مرقد مقدس موالي متقيان در اين شهر ا       

مانـدگي مسـلمين و مرزبنـدي و جـدايي كشـورهاي اسـالمي از يكـديگر،                  عليه اسالم و عقب   
همراه با فشارهاي روبه افزايش استعمار بر مسلمين به ويژه بر شيعيان، موجب عدم تحقـق ايـن                  



٦٤ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
ه زودي روزي خواهد آمـد كـه نجـف          هدف گشته است و اين جانب اميد دارم كه انشاء اهللا ب           

اشرف چنين شود و ميليونها نفر هر ماه و هر روز به زيارت موالي متقيان شرفياب شوند، همان 
 مشـاهده    عليـه السـالم    طوري كه هم اكنون خوشبختانه در بارگاه مقدس حضـرت امـام رضـا             

ات در ايـام    شـتابند و گـاهي اوقـ       شود كه ايرانيان چگونـه بـه زيـارت آن امـام بـزرگ مـي                مي
گذرنـد، بـا      هر سال از مـرز پـنج ميليـون زائـر مـي              عليه السالم  تعطيالت تابستان زوار امام رضا    

وجودي كه بيشتر زوار امام رضا ايراني هستند و دولتهاي كشورهاي اسـالمي ملّتهـاي خـود را          
كنند و بايد دانست كه در حال حاضـر جمعيـت            از زيارت آن حضرت بازداشته و ممانعت مي       

يعيان سراسر جهان در حدود پانصد ميليون تن است كه در شوروي، چـين، هنـد، پاكسـتان،                  ش
يه و ايران و غيره بـه سـر         افغانستان، اندونزي، يمن، كشورهاي خليج، عراق، سوريه، لبنان، ترك        

 .برند مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٦٥ شریتامیر المومنان علی علیه السالم خورشیدی در افق ب
 

  سخن آخرسخن آخر
 

 خير و سـعادت دنيـا و آخـرت          دهيم كه اگر امت اسالمي به دنبال           در پايان اين تذكّر را مي     
  عليه السـالم   خواهد از يوغ استعمار رهايي يابد، بايد به پيامبر خدا و اميرمؤمنان            است و اگر مي   

اقتدا كند، به ويژه در طرز حاكميت و انتخاب فرمانروايان اسالمي، تـا انشـاء اهللا يـك ميليـارد                    
مراجـع تقليـد مسـلمين      مسلمان زير پرچم يك دولت واحد و تحت حاكميت شوراي فقهـاي             

گرد هم آيند و از آن شوراي فقها احزاب اسالمي آزادي زيرنظر مراجع تقليد منشـعب شـوند                  
و با يكديگر به رقابتهاي سازنده بپردازنـد، كـه اگـر چنـين شـد مرزهـاي اسـتعماري در ميـان                       

ن كشورهاي اسالمي برداشته شده و قوانين اسالمي اجـرا و بـرادري و اخـوت اسـالمي در ميـا                   
آيد و آنگاه ديگر هيچ مانعي براي سفر، اقامـت، عمـران و سـاختمان،          تمامي مسلمين پديد مي   

كشاورزي و نظاير اينها براي مسلمانان نخواهـد بـود و ماليـات تنهـا خمـس، زكـات، جزيـه و                      
خراج خواهد ماند و بدين وسيله دولـت خودكفـا شـده و حتّـي يـك درهـم اضـافي از مـردم                        

 :نخواهد گرفت زيرا
 تمام آزاديها براي مردم فراهم شده و در ايـن صـورت هـر گونـه كاسـبي، تجـارت، بـه                  -١    

 .دست آوردن منابع مباح و غيره آزاد خواهد بود
 تمام خدمات به دست مردم خواهد افتاد حتّي مدارس، بيمارستانها، فرودگاهها، وسـايل              -٢    

عدم اجحاف و ظلم به مردم خواهـد        ودولت فقط ناظر بر     ... حمل و نقل، كارخانجات و غيره       
بود و بدين وسيله تعداد كارمندان تا حد زيادي كاهش يافته و از سـنگيني بـار دولـت كاسـته                     

 .شود مي
    اميد است كه جامعه اسالمي از خواب غفلت بيدار شده و با شناخت كامل اسـالم آن را بـه                    

 .مرحله اجرا درآورد و مجدداً عظمت و مجد خود را باز يابد
  »و ما ذلك علي اهللا بعزيز« 


