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  مسلمانان یاسیو س یرهبران روحان

  :د آنکه حکمرانانیو به ام

 ان نهند.یمردمان بن ياخون و جنگ، بر دله يخود را بجا یحکمران يها هیپا - 

ملّتها را با  یرا چراغ راه خود قرار داده و زندگ (ع)ین، علیرالمؤمنیام یحکومت ي وهیو ش یحکمرانو  - 
  .ره گردندیها چ  یها و نابسامان یبر اساس آن بر ناخوش و ندینما یآن نوران

وادار  یو بردگ یرا به بندگ مردمبدانند که  يشه و تالشگریپ گزار عدالت و زمامدار را خدمت - 
 دهند. یخود قرار نم يزمامدار ي هیرا پا آنان ي ردهگُ و کنند ینم

  رند.یرا بررسند و برگ (ع)نیرالمؤمنیام يت، زمامداریصلح و امن يدر راستاکه آنو  - 

  

  خواستن است ياری ي ستهیو تنها خدا شا

  یتهران یمحمد صادق

  

  



  

  

  از مترجم يگفتار

  

» والحاکمون یعل«است با عنوان  یشود کتابیتان تورق مشهیشمان و اندشماست و با چ يش رویآنچه پ
 یدکتر صادق یت اهللا العظمینگاشته شده است. مؤلف محترم، حضرت آ یش به عربیکه چهل و هشت سال پ

ن حال یع، و همه جانبه و درعیشان، اطالعات وسیا يهایژگیباشد. از ویم» قدس اهللا تربته الزّکیۀ«یتهران
ژرف  یپژوهشن اساس، یخ اسالم دارند. بر همیاست که نسبت به کتاب، سنت و تار يشه ژرف و استواریاند

   را عرضه داشته اند. (ع)یر مؤمنان علیت امیرامون شخصیپ

 (ع)ین امام علیب ياو عالمانه یسه منطقیبه مقا (ع)مؤمنان ریگاه همه جانبه امیان جاین کتاب پس از بیدر ا
افتند و یشان دست یو نه از جانب ا (ص)پس از رسول خدا يشده به زمامدار یپرتو حوادث سازمانده و آنانکه در

ان یرا نما (ع)رمؤمنانیهمه جانبه ام ي، برتریده و به خوبیمطرح درآمدند، مبادرت ورز يهاتیدر جرگه شخص
ن ید. در اینمایم يامروز یوستهپآن  يمطالب و محتو یگذرد ولین کتاب میاز ا یرزمانینکه دیساخته است. با ا

انحطاط جهان  یو چگونگ یاست در جامعه مسلمانان، توجه به چرائین از سید یجدائ یخیخاستگاه تاربه کتاب 
کرده و به  ین ما را برآن داشت تا آن را پارسیشده است. هم يان و اقناع کنندهیدرخور تحس يهااسالم، اشاره

  م. یم نمائیزبانان خود تقدهم

د. از آنجا که منابع مورد یبخش یفزونقشان همت مارا یز بر روند ترجمه اشراف داشته و تشویاستاد، خود ن
ل شناسنامه منابع یم در تکمیاستفاده استاد، با شناسنامه کامل ارائه نشده، ما در حد توان و تا آنجا که توانست

کتاب،  یر مقدور همانگونه که در متن عربیر محدوده غد یم ولیافتیکه از قلم افتاده بود را  یم و منابعیدیکوش
باشد که در گسترش معارف  .میدیه چشم پوشان شناسیم و از بیارائه نمود یانیاستناد شده، منابع را در بخش پا

برداشته و در پرتو نگاه  یگام (ع)يخ اسالم، و ارائه چهره تابناك علویحقائق تار ،(ص)يمحمد يواال
  م. یابیدر دو سرا آرامش  شانتمندانهیرضا
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  مترجم



  

  

  

  سندهیگفتار نو شیپ

  

ش، یرویو ن یتوانائ يها یگاهش، بخاطر شگفتیجا یو واالئ یپادشاه يآمدها یرا سزد که پ یش خدائیستا
  ر نموده است.ین را متحیزبیژرف و چشمان ت يهاشهیاند

 ید، عزتش اربابان را به بندگیها را با توانش آفر دهیمرتبتش واالست.آفر ر ویناپذ تهمو که لشکرش شکس
 ي اش بازدارنده یو بلندمرتبگذات ش برآمده از یها یژگید. همان که ویبزرگان را به آنان بخش يکشاند و سرور

آشکارگر است که در همو که پادشاه حق  ي، آریابیت ملکوتش نیبه نها یابیره يبرا یهرگز راهکه  خردهاست
ز در برابرش کرنشگر و بر او استوار است. یچ  گر و در برابر دلها با حجت آشکار است. همه ش جلوهیها دهیآفر

  پناهان است. یدستان، پناه فرودستان، توان ناتوانان و پناه ب یثروت ته

 يزان برایگر يها نفس حقوقش و رام کردن يادا يم و برایستائ یندها میندها و ناخوشایاو را بر خوشا
  م.یخواه ياریش از او یدهایز از نبایدها و پرهیرش بایپذ

ها  یم. همو که بر پنهانیجوئ یشده در کتابش قرار دارد، بخشش م يو گردآور یاز آنچه در گستره دانائ
هشدار  ي دهنده دلها بر مژده ين درودها از ژرفاین و رواتریتر ن، روانیافته و بر موعود واقف است. رساتری دست

خواند و بر آنان گواه است.سفارشات  یهمو که بندگان را به حق فرام ،(ص)یو چراغ فروزان، محمد مصطف
و بهانه  یبه آنان رساند.و در راه خدا و جنگ با دشمنان خدا سست یو کاست یدرنگ و بدون کوتاه یش را بیخدا

  را رها کرد و تالش نمود.

بودند، او با  یرانیها رو به ویده شده و آبادیها به درازا کش ورش امتیبود و  از رسالت یآنگاه که زمانه ته
ن خاندان، یآشکار و کتاب راهبر فرستاد. خاندانش بهتر ي وهیدا و شیان، نور روشنگر، برهان هوینیشیپ یگواه

  1است. یافتنی اش دست ش استوار و ثمرهیها ن درخت، شاخهیدرخت وجودش برتر

ن درود یکه رساتر (ع)نیرالمؤمنیام ینش، علیر، چشم و جانشیافته، برادر، وزی تیتربژه عموزاده، یبو
  زگاران اند.ین و سرور پرهیان دیشوایان بر او و فرزندان معصومش باد که پیدرودگو

  کردار خدا کیآرامش، رحمت و برکات خدا بر ما و بندگان ن
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  چاپ دوم درآمد

  

گاه یزالل و روشنگر جا يها شهیسته و اندیشا يها ان دلیدر م» الحاکمونو  یعل«چاپ از کتاب ن ینخست
برادران مسلمان  ین، آنگونه که برخیها که نسبت به خلفاء مسلم یگوئ افت. با وجود درشتیخود را  ي ستهیشا

 یگوئ ن درشتیهم یفت. ولن قلم نسبت به زمامداران ستمگر، مورد استقبال قرار گریورش سنگیاند، و  گفته
  کرد و بجا هم بود. یم يریدا و پنهان جلوگیج کتاب بصورت پیاز ترو یگاه

م، و ینسبت به خلفا را کاست یگوئ م، درشتیم و از آن زدودیم، بر آن افزودیراسته کردین چاپ آن را پیدر ا
کتر و ژرفتر یز چاپ نخست نم. چاپ دوم ایدیان او را بررسیو ک یم و زندگیژه گشودیو یک فصلیهر  يبرا

ها و  یم. با وجود درشتینداختیاز نظر ننیز ث، صاحبان صحاح، سنن و مسندها را ید. اسناد به حافظان حدیگرد
نظران  م؛ از صاحبیاند نقل کرد اند و نوشته م و آنگونه که گفتهینمود ياتشان، امانتداریها در روا یگوئ درشت
ر آن را یم و غیریم. درستش را بکار گینظرات آنان يراینانه بررسند. ما پذیب کیک بنگرند و باریم که نیخواهان
  م. یکنار نه

با برکت  یدولت اسالم يگذار هیپا ين به سویراست یاسالم یستم و باطل و حرکت بر ین کتاب را انقالبیا
در گذشته و حال  یتباهستم و  يها د خواند که دولتیافت. خواهید یخواه (ع)نیرالمؤمنیبر اساس دولت امام ام

که بر اساس آنچه خدا  یکس«رانند. و  یتابد همانان که بر اساس آنچه خدا فروفرستاده حکم نم یرا برنم
  . 3»نان کافرانندیهم ا« و 2»نان فاسقانندیهم ا«... و 1»نان ستمکارانندیفرستاده حکم نکند، پس هم ا

م تا زمامداران یدار یکوتاه ي ز نوشتهیاش ن یو حکمران یتا بزرگسال یاز کودک (ع)یامام عل یرامون زندگانیپ
ت و آرامش یمسلمانان آزاده و بازگشتشان به امن ين کتاب را براید آنکه ایبخشد. به ام یرا نور دهد و روشن
  .نیسودمند گرداند. آم

  هـ.ق 1393روت. سنه یب

  

                                                        

  45،مائده - 1

  44،مائده - 2

 47،مائده - 3



  

  

  

  چاپ سوم درآمد

  

م خوانندگان و ین تقدیش نویرایش و پیا با افزانک چاپ سوم ریاب شد، هم ایچاپ نخست و دوم نا
» نان رسول از منظر کتاب و سنتیجانش«از آن همان است که در کتاب  یم. بخشینمائ یقت میندگان حقیجو

 يقرآن بزود یر موضوعیرامون تفسیگر مجلدات، پیف دیوار در رد  ت و خواست خدا سلسلهیم. که با عنایا آورده
سندگان بود. به منظور پاسخ یکانون نو درخواست از ین کتاب از آغاز در پید. نوشتن ایچاپ و منتشر خواهد گرد

ن یو تدو منابع و یادداشت هاي اولیه ي هیپنجاه روز مسافرت به نجف اشرف ته ین درخواست، طیمثبت به ا
افتم یتشرف  (ع)نیؤمنرالمینداشتم. به حرم امام ام یکه توان تمام نسبت به زبان عرب یدر حال .مطالب انجام شد

 تان استز آنگونه که سزاواریستم و شما را نیزبان ن حال به آقا عرض کردم: من عرب شانیکنان و پر ارتیز
از  !نگاشتن و معرفت متناسب با مقامت را مسألت نما یحضرتت، توان عرب يم در راستایشناسم. از خدا برا ینم

س را به محضر مرحوم ینو دست ي ام نمود. نسخه یارزاند یکن یم آنچه را مشاهده میارت برگشتم و خدایآن ز
  ه نمودم. یر برده و ارای، صاحب الغدینیام ي عالمه

ز دربر ین یستگیر را به شایک الغدیست که یا ر خالصه شدهیکتاب شما الغدشان فرمود: یا

  . شامرزدیب يم نمود. خدایشان دعایام نمود. ا زده شگفتتحسین برانگیزش گفتار  1رد.یگ یم

                                                        

  ) م( .است شده چاپ اکنونهم کتاب این - 1

حمایت از  و اثباتدر  که است کتبی ترین علمی و ترین غنی ، ازرحمه اهللا)( امینی ي عالمه ي نوشته» الغدیر«شریف  کتاب - 2

  ) م( .است جلد بیست شامل ونگاشته شده  (ع)امیرالمؤمنین علی والیت



  و �����ن ��ر�� (ع) ���ا��م    .........................................................   ۸

د. سخنور توانا و یعرضه شده ممتاز گرد يها ان تمام کتابین کتاب از می، ایجهان یسندگیدر آن کانون نو
ان و ین مطلب را بیه عراق ایعلم يها در حضور دانشمندان و فاضالن حوزه ید جواد شبر ضمن سخنرانیس ینام

اند، هم اکنون  رشد کرده و موفق بوده یو غرب یشرق ي  رشته ي که در هر دو عرصه یدکتر صادق اهللاۀ یفرمود: آ
نمود.  يریاست صدام از چاپ آن جلوگیبه ر یحکومت بعث ین کتاب ارزشمند، ممتاز شناخته شد. ولیز بخاطر این

ام واقع در نجف  د محمد باقر صدر در خانهیس اهللاۀ ید آینم شهیریروت به حضور دوست دیبعد از چاپ آن در ب
ک ی یست روز مطالبش را گرد آوردم و طیب ی؟ گفتم طيا ن کتاب را نوشتهیدند: چه مدت ایپرسشان یدم. ایرس

از آن را ندارم تا چه  یسیتوان رونو یام ول زاده فرمود: چگونه؟ من عرب و عرب یماه آن را نگاشتم، با شگفت
است که به اذن خدا به من  (ع)نیرالمؤمنیمان امین از توجه موالیز گفتم: ایرسد که بخواهم آن را بنگارم. من ن

عه یش«شان داشتم فرمود: من کتاب یروت با ایکه در ب یمالقات یز طیه نیخ محمد جواد مغنیاند. ش داشته یارزان
  »د.یات عرب هستیمن در زبان و ادب يشوایشما پ«ام او گفت  را نگاشته »و زمامداران

اش  ه در کتابخانهیامام يها را در بخش کتاب ن کتابیاهل تسنن طرابلس در نماز جمعه ا ي امام جمعه
ه ینبین کتاب را در صحن زیم نقل شده که اهل سنت اید. برایگرد يو ين باعث برکناریگذاشته بود که هم

  ستند.یگریخواندند و م یم

  

  در آغاز و پایان، ستایش تنها خداي را سزد

  . هـ.ق1425قم سال 



  

  

  

  میبسم اهللا الرحمن الرح

  

  درآمد

، يتگران بشرین رهبران و هدای، بزرگترین نابغه انسانیرامون برتریشماست، پ يش رویکه پ يا ك نوشتهاند
اش در آسمان  اش استوار و شاخه شهیر«که  (ص)يپاك محمد ي ارزشمند شجره يها ن شاخه از شاخهیپاکتر

 طالب یبن اب یرالمؤمنان، علیآن، امام ام يآر. »دارد یم یاش را هر زمان به اذن پروردگارش ارزان است. ثمره
، ما را به راه یزندگان يها عرصه ي راند. در همه یما سخن م يش رویاو پ باشد. یها بر او باد) م ن درودیکه برتر(

اثر  یش را بیهرگز زمان صدا یفاصله شده است ول يادیان ما و حضرتش روزگاران زیراست راهبر است. م
  اندیشه ها و دلها را از حضورش تهی گرداند. و نه مکان او نزدایدها و اذهان  ره و صورت او را از دلیسازد و سن

افته باشند، هرگز نخواهند ی دست ینگاران هر اندازه هم که به مراتب بلند نبوغ و فرزانگ خیسندگان و تارینو
بضاعت و  کم ي سندهیوحال ن نیاها مرکب گردند. با ایگرچه در بنمایانند،را  (ع)ار امامیع تمام ي توانست. چهره

گوناگون  يها شه، بخشش و عرصهیبا و مجمل در گفتار، کردار، اندیز ینمائ ي هیاد در صدد ارایز يکارها گرفتار
  باشد. یم (ع)یماندگار امام عل یزندگان

 (ص)امبریگاهش نسبت به اسالم و پیرامون جایپ (ع)و خود امام (ص)امبریما کتاب خدا، گفتار پ يمبنا
از با رخصت پروردگار سراسر نورش که  یزندگان یت ژرفنگر بلندمرتبه، طیشه و گفتار آن شخصی. اندباشد یم

ده و ینشن ی، گوشبی همتا ساخته که مانندش را (ص)امبریپس از پ يان انسانهایوجودش پرتوافکن شده او را م
  است. (ص)يل محمدیاص بوستانده است. بلکه از یدین یچشم

م گردد، اندك است، مگر آنگونه که خدا و یان و بنان ما ترسیآن حضرت با بت یهر اندازه که شخص
 یاست، آن نهال يقت محمدیهر قدر باال و واال، تنها نماد حق یگاهیبا جا (ع)یاند. امام عل م نمودهیامبرش ترسیپ

 ي ار همهیان آن دینیو زم یر و خوبیاز هر خ یر برهوت تهید، کویآب و علف روئ ین خشن و بیکه در سرزم
ت هر قدر هم شکوفا ید که بشریدر آن روئ ياوهیبا چنان م ینهال یآوردند. ول یها را بجا م یها و رسوائ يبد

دار و تنومند و استوار است. او نماد  شهیاز آن نهال ر يا شاخه (ع)یاز نباشد. امام علین ید، از آن بیگردد و رشد نما
 ین اوست، امتیر و سرشت پاك و جانشین است. فرزند، برادر، وزآ ي آن نهال و استمراردهنده يتمام نما

  با او همانند است. (ص)امبریمانند که تنها پ یب

قت یبرابر با آن حق ي گانه نسخهیاست.  (ع)طالب یبن اب یت امام علیرامون شخصیزما پیناچ ي نوشته يآر
  .1اند دهیاو با آن اصل ند يکه باختر و خاور جهان به همانند
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و گواه  (ص)امبریاز معجزات پ یکی یبه تنهائ (ع)یت امام علیم که شخصیست، اگر بگوئیز گزافه نهرگ
که از جانب  یا کسیآ«د: ینما یان مینگونه بیقت را این حقیبر رسالت اوست. خدا در کتابش ا یارزشمند و واالئ

 یکتاب موس ]زین[ يش از ویرو آن است، و پیاو، پ ]شانیخو[از  يروشن است و شاهد یپروردگارش بر حجت
  1»گروند... یبه آن م ]اند قتیحق يکه در جستجو[؟ آنان ]بافد یدروغ م[ه رحمت بوده است یراهبر و ما

را توان نمایاندن را که چندگانگان یر نادرست باشد زیت او تعبیگانه شخصیرامون یر گوناگون پیبه گمانم تعاب
قت بزرگ و ین حقین است ما را چه رسد که از ایدارد. حال که چنپرتنش  یکه امواج یائیمگر دریگان نباشد. 

بشارتگر را به  ي هشداردهنده (ص)امبرین و پیزبیر تیناپذ نکه گفتار شکستیم. مگر ایا بنگاریم یمانند بگوئ یب
  م.یانیرا بنما يمانند بشر یاز آن زمامدار ب یم دورنمائیم تا بتوانیریت گیعار

عدالت  ياست واال، در زمامداریس باسترگ  يبوده است، رهبر (ص)امبریه و کامل پجانب راز همه او هم يآر
 يها ان گروهیدادگرانه م يو داور یو حکمران (ص)امبریاست. بعد از پپیشه  سرشت عدالت يگستر از ژرفا

از  ياسدارل ارتش، پیاز قب یحکومت يها نهیزم ي در همه یو ادارات عموم يزمامدار يها وانیان دیگوناگون، بن
وند دارد، از یپ یهر آنچه با نظم عموم یده و سامان یت عمومیفرهنگ و ترب ي ، ادارهیو انسان یس اسالمینوام
ازمند بود، یدرخشنده و ماندگارش به آن ن يکه زمامدار اي هیپا يازهاین ي ..و همه.ل اقتصاد و رشد اموال ویقب

 ي ده شود بلکه در عرصهیرمرد نامینبود که فقط دل زمجنگ قهرمان ر ي را محقق نمود. او تنها در عرصه
 یواقع ين عدالت به معنایجا پشت سر نهاده بود. و ا بود که همگان را در همه یز قهرمانین یکماالت انسان

  شگان است.یپ دگان و شکننده ستمیخدا و پناه ستمد ي هیاست که سا يمانند یکلمه است و همو زمامدار ب
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  (ع)یرمؤمنان علیام يزمامدار مبانی

  

  والدت

 يآنکس که حرم خدا«کو سروده است آن شاعر که یاسالم است. چه ن ي قبله (ع)یرمؤمنان علیزادگاه ام
  1»ندها و دشمنان پاسداشته استیمهربان زادگاه اوست و خدا او را در برابر ناخوشا

مردمان بنا  يکه برا يا ن خانهیتدر نخس ط و...ین محیتش بهتریط رشد و تربین زادگاه، محیکتریزادگاهش ن
ن نشانه و یکه بزگتر يان است زاده شد. رخدادیجهان يهمان که در مکه است و پربرکت و مرکز رهبر ،گشت 

 یوار خانه شکافت و وجودش چون ماه پرتوافشان هستیخانه است.آنگاه که د صاحب نزدش یگاه واالیجا يایگو
اش  یزندگان یط يزگاریسار دانش و پره ان گشت و چشمهینما وجود اسالم از آنجا يدیرا فراگرفت. سپ

 يخدا در راستا ي د و در خانهیده به جهان گشایخدا د ي اش نزد خدا سبب شد در خانه ير شد. بزرگواریجهانگ
خت. سراسر ین ریو خونش بر زمنمود م ین تقدیجانش را به جان آفررا بکار گرفت و عدالت و توان و تالشش 

  تولد تا شهادت در راه خدا بود.اتش از یح

را  یز کسیافته و نه پس از او تا رستاخی به آن دست یش از او کسیاوست که نه پ ي ژهیو ین شرافتیچن
 یاد نمود ولیرا که او از کعبه واالتر است. خدا به رسولش سوگند یسزاوار است. حساب سرور رسوالن جداست ز

  .2ش قرار ندادهیکعبه را سوگند خو

را  (ص)ن هنگام ناگاه رسول خداینالد، همسرش سرگردان. در ا یبنت اسد از درد م ي مادرش فاطمه«...
دستش بگرفت و با هم  (ص)د. رسولیگو یز رخداد را میشود او ن یا میحالش را جو (ص)حضرتکند.  یمالقات م

رد. ناگاه یند و با نام خدا انس گیشن يخدا ي او را دستور داد بر سفره و او را به کعبه بردند.  و نزد فاطمه آمدند
او را دربر  (ص)امبرید و پینام یرا عل يرا زاد. ابو طالب و يفارغ گشت و نوزاد پاك و مسرور يزیر بدون خون

فاطمه گشوده شد، در آن وارد گشت و شکاف بهم آمد. در آنجا  يخدا برا ي وار خانهید 3.اش برد گرفت و به خانه
 یبا زندگان یکعبه بسته شد تا هست يتناول نمود. نما یبهشت يها وهیده زاده شد. از مد تا رستگار شیگز یسکن

ث، یبر آن از ارباب حد یعه و سنیروشن است که ش ين رخدادیفشاند. ایرد و نور بیاز نور گ يپرتو یپاك و بزرگ
  .4اند ن نقل کردهیقیبه صحت و 
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دند، آنگاه یاز راه رس (ص)امبرینکه پینگشود تا ا یکس يتا سه روز بعد از والدت چشمانش را به رو (ع)امام
ات و یرد، و همان را سرآغاز حیاش نور برگ یست تا از انوار قدسینگر (ص)امبریپ ینوران ي به چهره (ع)امام
او  ي ژهیز دانشم را وید و من نیمن گردان ي ژهینگاهش را و«فرمودند:  (ص)امبرین هنگام پیتش گرداند. در ایهدا

افت و چشم بر رسالت گشود تا از یت یترب ،(ص)امبریت تحت نظارت پیو طفول یامام از آغاز زندگ ».1دمیگردان
گردد. همو که به  (ص)ین مشاور رسول گرامیتر یاور و عالین یابد تا نخستیآن را در يرد و ژرفایآن بهره گ

او را از  یش از چهار سالگیت نمود. پیرباش ت ژهیکرد و در کنار خود و با نظارت و ين زادگاه او را راهبریپاکتر
که  ین نوزاد بود. هنگامیا یت اخالقیسرآغاز تربرخدادي که ش قرار داد. یپدر و مادرش گرفت و پاره تن خو

به  (ص)امبریرا تحت تکفل داشت، پ يادیز فرزندان و افراد زیفراگرفت و ابوطالب ن يش را بحران اقتصادیقر
 يافراد ي به برادرت کمک کن و اداره يد پس قدریازترین یان بیگر هاشمیت دش، عباس گفت: شما نسبیعمو

  م.یدار گرد از آنان راعهده یکیز یاز پسرانش و من ن یکیرا باش. شما یاز او را پذ

 (ع)یار کرد. ازآن زمان علیوند داد و عباس جعفر را اختیاش پ د و او را به خانوادهیرا برگز (ع)یعل (ص)امبریپ
د با یخته گردیبرانگ يامبریکه به پ ید. هنگامیآن حضرت گرد ي افتهیت یو ترب (ص)در کنار رسول خداوسته یپ

  .2دیتش تمام و کامل گردیترب یانیوح يفضا

او و دوم  يت اقتصادیش و سبک کردن مسئولیعمو ياری یکیزه داشت یشنهاد دو انگین پیبا ا (ص)امبریپ
کامل  ي افتهی تید که تربیآ یبرم یکس ي ن مهم تنها از عهدهینبوت خود. ا يسته برایشا يارینش یگز

اور باشد. یاش او را  ینوران یزندگان یاموزد که چگونه در شرائط سخت طیباشد تا بتواند به او ب (ص)امبریپ
ن ینبود بلکه ا يک رخداد عادیا یخود  يعمو یزندگ ي نهیکاهش هز يتنها برا (ع)یعل ي رش ادارهین پذیبنابرا

در  یده و درخشش رشد و فرزانگمان پرتوافکن شینور ا (ع)یت علیدر شخص تابود  یت الهیعنا در پرتوير کا
که خداگرا  یش دارد. کسین و حق است و هر جنس به همانندش گرایقی. او اهل رددان گینما (ع)یعل ي چهره

  نگرد. یو خداباور است با نور او م

ابو طالب کاسته شد و هم بار  یاز زندگ يا نهیهم هز (ع)یت علیتربرش یو پذ (ص)امبریپ ي دهین ایدر ا يآر
 ي را پرورش داد و اداره (ع)یعل (ص)کرد و حضرت رسول ین نمیسنگ (ص)امبرین رسالت تنها بر دوش پیسنگ

  و سپرد.را بد یامت اسالم

ها  دل طوفان در يا و گرفتاریدر يرا ناخداست و آن را از فرورفتن در ژرفا یامت اسالم یهموکه کشت
  نجات داده است.

وسته یفضائل اوست که پ ي در رأس همه (ص)دار او در کنار رسول خدای، پرورش پا(ع)رمؤمنانیاز نظرگاه ام
چه رتبت است، و  (ص)د مرا نزد رسول خدایدان یشما م«د: یگو یم يبالد و ضمن گفتار گهربار یبه آن م

شم جا داد، و یخو ي نهیکودك بودم مرا در کنار خود نهاد و بر س م با او در چه نسبت است. آنگاه کهیشاوندیخو
د. و گاه یانیبو یخوش خود را به من م يسود و بو یش مید چنانکه تنم را به تن خویخوابان یمرا در بستر خود م

د. یر نددر کردا یند، و خطائیدر گفتار نش ید. از من دروغیخوران ید، سپس آن را به من میجو یرا م يزیبود که چ
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 يها ن او فرمود تا راهین فرشته از فرشتگانش را شب و روز همنشیر گرفته شد خدا بزرگتریکه از ش یهنگام
چنانچه ـ  در سفر و حضرـ  او بودم یجهان را فراهم فرمود. و من در پ يکوین يها يمود، و خویرا پ يبزرگوار

گماشت. هر  یآن م يرویداشت و مرا به پ یبر پا م يا من از اخالق نشانه يمادر. هر روز برا یشتر بچه در پ
که رسول  يا د. آن هنگام جز خانهید یاو را نم یدم و جز من کسید ید، من او را میگز یخلوت م 1سال در حرا

و  یوح ین آنان بودم. روشنائیافته بود، من سومیراه ن ی، مسلمانيا چ خانهیجه درآن بود، در هیو خد (ص)خدا
دم. یطان را شنیش يبر او فرود آمد آوا یکه وح یشنودم. من هنگام ینبوت را م يدم و بوید یرا م يامبریپ

د و نگران یطان است که از آن که او را نپرستند نومین شیا«ست؟ گفت: ین آوا چیخدا ا ي فرستاده يگفتم: ا
  است. 

 يریو وز یستیامبر نینکه تو پینم، جز ایب یآنچه را من م ینیب یشنوم، و م یآنچه را من م يشنو یهمانا تو م
  1...»يری. و مؤمنان را اميرو یر میو بر راه خ

 يبرا يو ابرمرد ید تا او در بزرگسالیخوابان یدر بستر خود م یرا در دوران کودک (ع)یعل (ص)رسول خدا يآر
اثر  یرا ب )(صامبریکشتن پ يرنگ مشرکان برایدر بستر او بخوابد و ن یبه تنهائ (ص)از رسول اکرم يپاسدار
  نمود.

خدا به من «د: یفرما یم او را سازد و یآگاه م یانیخواند و او را از اخبار وح یرا به خود فرام یآن زمان، عل
تا  یارامیشانم را رها سازم و امشب به غار ثور روم و تو را دستور دهم که در بستر من بیار خویفرمود تا د یوح

  ردد.له تو چشمانشان بر من بسته گیبه وس

  .پوشانم یرا بر خود م ین برد حضرمم

رد یگ یم  نهیاو را به س یبسان دوران کودک (ص)برد. ساحت رسول خدا یدرنگ و شادمانه فرمان م یب (ع)یعل
واالمقام که امت  ین عباس، آن صحابب، خطر را از اسالم برهاند. اين فداکاریکشد تا با ا یو او را به آغوش م

شتر دوست یک از پسرانش را بیکدام (ص)دم که رسول خداید: از پدرم پرسیگو یکنند، م یق میاو را توث یاسالم
 (ص)امبریدم. پدرم گفت: پیپرس (ص)طالب، گفتم من از پسران حضرت یبن اب یداشت؟ در پاسخ گفت: عل

ان بود. از زم (ص)ش از همه مورد لطف حضرتیب (ع)یشتر دوست داشت و علیپسرانش ب ي را از همه (ع)یعل
  جه داشت. یخد يکه از سو يم که از او جدا باشد مگر در سفریدیهرگز ند (ع)یعل یکودک

را به  ينسبت به پدر يو پسر (ع)یبا عل (ص)امبریپ ي رابطه یبا فرزندانش را به مهربان يچ پدریه ي رابطه
  2»میافتیامبر نیدر برابر پ (ع)یعل یسرسپردگ ي اندازه

ده و از وجود ینبوت خون در وجودش دم ي که از سرچشمه یا کسیآشود که  ین سؤال مطرح میپس ا
و خانه  یشده و در کنار وح یدار اله شهیاز درخت ر يا گشته و شاخه یو جسمان یروحان ي هیتغذ (ص)رسول خدا

قحافه و فرزند خطاب و عفان قرار  یف امثال پسر ابیشود؟ و در رد یسه میگران مقایت گشته است با دیخدا ترب
  رد!؟یگ یم
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  ن مسلمانینخست

از  یهائ آن را به صراحت مطرح کرده است که نمونه (ص)امبریر پتث متوایاست که ضمن احاد یقتین حقیا
  م: یکن یم ازگوآن را ب

 (ع)طالب یبن اب یشما عل يگرا ن اسالمیشود و نخست یبر من وارد م 3ن شما که در کنار حوضینخست«
  1»است

با ما  یم و کسیاردزگ یرا، نماز میفرستادند ز یهفت سال درود م یط (ع)یعل یفرشتگان بر من و عل«
  جه با آنان بوده است.یخد تنهاآنگونه که نقل شده  و 2»نبود

ن وفادار هستم. یبرتر (ص)خدا، برادر رسول خدا ي من بنده«نقل شده که فرمود:  (ع)یث متواتر از علیدر حد«
نماز گزاردم  (ص)مردمان با رسول خدااز ش یافتراگر است. پ يد دروغگوین گفتار را بعد از من، هر کس که گویا

  .3»هستم که با او نماز گزاردم ین کسیو نخست

  .4»ن مسلمان و نمازگزار استیاول (ع)یاند که عل ت کردهین روایاز اصحاب و تابع يادیگروه ز

  

                                                        
  ) م( است بهشت در کوثر حوض منظور - 3

 258 ص ،3 ج البالغه، نهج بر الحدید ابی ابن 81 ص ،2 ج تاریخ،« بغدادي، خطیب الصحیح، و 136 ص ،3 ج المستدرك، - 1

 .اند کرده مطرح را نآ نیز خوارزمی مناقب و مغازلی ابن الفقه مناقب و

 .دیگر هاي کتاب از بسیاري و 18 ص 4 ج الغابه، اسد اسناد، دو یا. مغازلی ابن مناقب - 2

  .47 ب السمطین، فرائد 258 ص ،3 ج اسکافی رساله الحدید، ابی ابن شرح دیلمی، مثل سنت اهل موثق راویان طریق از - 3

 .ارقم بن زیده االسلمی، بریدت مالک، بن انس مثل اند کرده نقل را حدیث این سنت اهل حدیث اصحاب از بسیاري - 4
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  ، مولود مسلمانیعل

مسلمان زاده شد.  یو جسمان یروحان ي نکه او از دو جنبهیا (ع)یرمؤمنان علیوالدت ام ي کوتاه سخن درباره
او در  یو عقالن یبوده است و والدت روحان (ص)امبر اسالمیپ یبا راهنمائ یش از اسالم ولیاو پ یوالدت جسمان

م او را آغازگر ینگاه کن یت انسانیالد معنویو رحمت بوده است. آنگاه که به م یانیط وحیت و محیدامان هدا
ر یم که مسیابییم درمیاو را مالحظه نمائ يو منشأ ماد یم و اگر والدت جسمانیابی یم یو عقالن یحانرشد رو

ز و هر کس یقبل از هر چ (ع)یداشته است. امام عل یند خاصیز فرآین (ع)ریحضرت ام یو جسم يتکامل ماد
سرکش  يها و طاغوت ش از آنکه پرستش بتهایگشود. پ (ص)رسول خدا ي ده بر چهرهیپدر و مادرش د یحت
طان در وجودش یش يآموخت؛ هنوز صدا (ص)یامبر گرامیکتا را از پی يد، پرستش خدایاالیشه و روحش را بیاند
به  یاو بدون آلودگ يکتا گوش دلش را ربود و فطرت خداجوی يپرستش خدا يانداز نشده بود که نوا نیطن

  ن به خدا کامل گشت.یقیو  ياورکتابیس با نور یابل يها و لغزش یطانیش یگمراه يگردها

 ینمود. پس از بعثت رسم یاو را با خود همراه م ،تیهدا يها و راه یق قدسیوسته در طریپ (ص)رسول خدا
او را فرانگرفته  یش نبود و دستورات الهیب یکه کودک ید، در حالیبود که به او گرو ین کسینخست (ص)امبریپ

  سبقت را از همگان ربود. يز گوین يکارزار و فداکار يها دانیبود. در م

 سپريو با نظارت او  را نگسست (ص)رسول خدا پیوند بار خود نمود و هرگز یاو را رازدار و وز (ص)امبریپ
لت گشود و در ین فضیا یز زبان به بازگوئیرش اسالم پشت سر نهاد. خود نیمسلمانان را در پذ ي کرد. همه یم

دعوت حق نشتافت، ـ  رفتنیپذـ  ش از من بهیچ کس پیه«فه فرمود یسق يل شورایدر روز تشک يضمن گفتار
  1»افت...یرحم و افزون در بخشش و کرم ن ي ق صلهیو چون من توف

 (ص)يمه وجود محمدیرسالت، و ن ي د، پس او ادامهیروئ (ص)ي، در بوستان محمدیستگیبه شا (ع)یاما عل
  است.

  خود دانسته است. یاز وجود قدس یاو را بخش (ص)خدااو بوده و رسول  ي افتهی تیچرا که همرنگ و ترب

نه را یاز آغاز، زم یانیاو با الهامات وح گویاي حقیقتی ژرف است و آن اینکه (ص)گفتار و کردار رسول خدا
ن خلق که راه و یهموار ساخته است تا برتر (ع)یحضرت عل يامت بزرگ اسالم برا يو رهبر ینیجهت جانش

  رد.یرا بدست گ یاسالم ي جامعه يت بعد از او رهبرروش او بسان رسول خداس

  

  يبرادر

ش قرار داد و همگان را فرمود: یرا پروراند و او را برادر خو (ع)یش، علیمانند خو (ص)حضرت رسول
 (ص)حضرت رسول» .دار یگاه خود قرار داده گرامیش خوانده و در جایرا که پدرش او را برادر خو يفرزند«

برقرار  يبرادر (ع)نه پنج ماه قبل از هجرت میان خود و علیین مهاجران و انصار در مدیب يجاد برادریضمن ا
ن عمر و ابو بکر، عثمان و عبد الرحمن پسر یگران برتر دانست. بار اول بیرا برد (ع)ین حاضران علینمود و از ب

را منعقد نمود. هر دو بار  يادران عمر و عتپان پسرمالک عقد برید و میزین ابا بکر و خارج بن یعوف و بار دوم ب
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 .2اند دهیفنا و بقاء نام يرا برادر خود در سرااو  (ع)یامام عل .1داد يگران برتریرا به عنوان برادر خود بر د (ع)یعل
رم ی! برادرم و پدر فرزندانم و از من و در مسیاما تو عل«فرمودند:  (ع)یخطاب به امام عل یدر ضمن سخن

  .»3دیهست

را فراخواندند. رو به  (ع)ید، علیبرادرم را فراخوان«ابد قرار گرفت، فرمود:  يسفر به سرا ي آستانه آنگاه که در
با او را بیاغازید  يکنارش قرار گرفت و او را به آغوش گرفت. و نجوا (ع)نزدیکم بیا، حضرت«او کرد و فرمود: 

  .4ختیر )(عیآب دهانش بر لباس عل يد و قدرین حال روح پاکش پر کشیکه در هم

در بهشت خواهد بود. آنجا نوشته بخش سر زینت (ع)پیرامون برادریش با علی (ص)بخشی از سخنان پیامبر
دو هزار سال قبل از  برادر اوست... یرسول خدا و عل (ص)باشد. محمد یکتا نمی ير از خدایغ یخدائ«شده است: 

  »5.نیها و زم نش آسمانیآفر

  باشد. (ص)ت رسول خدایژه اگر آن محتوا شخصیخته گردد بویمبا محتوایش آ یمائین هر سیبنابرا

حتی در میان  (ص)ها با رسول خدا و باور یوند روحیبه لحاظ پ (ص)ان فرزندان رسول خدایاز م (ع)یامام عل
و بود.  (ص)امبریپ يبرانیز مانند  یب يهمتا بود؛ همانگونه که برادر یبهمانندي نداشت.  (ص)فرزندان آن حضرت

  هم باعث ارتقاء والدت به اخوت گردید.همین 

و  (ع)یگرند. علیهمانند و پشتوانه همد ،است چراکه برادران يو همتراز يهمانند ين برادریسرشت ا
ن کرامت است که آثار یاز ا یبخش يث وزارت و برادریبرادر کوچکتر است. حد (ع)یعل یبرادرند ول (ص)امبریپ
ن یان ایکنند. ازجمله راو ینقل م (ص)امبر بزرگیآن را از پ یو سن یعیش گذاشته است و يرا بر جا يادیز

  .6از اصحاب رسول خدا هستند ياریان چهارگانه اهل سنّت و بسیشوایگانه، پ سه يخلفا ،قتیحق

  

                                                        

 پنجاه و است شده آورده 113 - 125 ص ،3 ج الغدیر، کتاب در امینی ي عالمه توسط برادري حدیث عنوان به جریان این - 1
  اند. کرده روایت را آن خطاب بن عمر ازجمله راویان از بسیاري. است شده آورده تسنن اهل طرق از سند

 براي. است دانسته مسلم را آن صحت تلخیص، در ذهبی. صحیح طریق دو از عمر، ابن از 14 ص ،3 ج المستدرك، الحاکم، - 2
  .27 ص الحاکمون و علی: ك ر منابع و اسناد بقیه دیدن

 .است آورده را آن تلیخص در ذهبی ،217 ص ،3 ج همان، - 3

  55 ص ،4 ج العمال، کنزل و 51 ص 2 ج الکبري، بقاتالط سعد، ابن - 4

 السبط، تذکره و 168 ص 2 ج النفره الریاض و 387 ص ،7ج بغدادي، تاریخ. 387 ص ،7 ج الخطیب، تاریخ - احمد مناقب - 5

 فیض ،399 ص ،6ج کنزالعمال، و 35ص األخبار، شمس و 87ص للخوارزمی، المناقب و 111 ص 9ج الزوائد، مجمع و 14ص

 117ص ،3الغدیر،ج و 56ص ،2ج الظالم، مصباح و 34ص الشنقیطی، کفایۀ و 355 ،4ج القدیر،

 شوري برگزاري روز: گوید التحقیق نام به کتابش در حربی ابونصر حاکم. 54 ص ،3ج للبغوي، الصحیح،. الفوائد کنز کراچی، - 6

 را منزلت حدیث زیادي، گروه از که است سنت اهل چهارگانه مذاهب بزرگان از وي...» کرد استناد حدیث آن به(ع)امیرمؤمنان که

... و خدري ابوسعید انصاري، عبداهللا پسر جابر یاسر، پسر عمار. است کرده نقل نیز عثمان و عمر ابوبکر، از جمله از. اندکرده روایت

 و بخاري صحیح از نقل به الصول معجا در اثیر ابن همچون افرادي. اندکرده نقل را حدیث این علیها اهللا سالم زهرا فاطمه

 شده بیان احصاء حد از فراتر شیعه حدیثی منابع در. است آورده را حدیث این المصابیح در بغوي و مسلم صحیح و ترمذي صحیح

 . است کافی باشد کرده هدایت را قلبش خدا که کسی براي اندازه همین و. است
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  وزارت

  (ص) امبریمانند پ یاور بیر و یوز (ع)یعل

مان و رحمت، یذارد و بر اساس صفا، اان گیز بنی، وزارت را نيبعد از دو اساس والدت و برادر (ص)رسول خدا
شؤون آن بر  یدولت اسالم و سامانده يانگذاریرا در بن (ص)امبریپ ي رهیکه س يآن را برافراشت. هر خردمند

و زمامدار پس از  (ص)امبریدانش، وارث حکمت پ ي نهیبان، گنجیر، پشتیوز (ع)یبرد که عل یم یده باشد پیرس
آن  یان زندگانیتا پا (ص)امبریپ يامبریرا از آغاز پ يادیباشد نصوص ز ر کردهیس ،اوست. آنکه در متون

وند تو با من همان ی! پیعل يا«فرمود:  (ع)یبه عل یباره خوانده و بخاطر سپرده است. در خطاب نیدر ا (ص)حضرت
  1»ست.ین يامبرین تفاوت که پس از من پیاست با ا یپیوند هارون با موس

 (ص)امبریگاه امام نسبت به پیمردمان است که جا يبرا (ص)ه رسول خدایناحاز  یک فراخوان عمومین یا

گاه ی، جایافتهان یاپبه  (ص)امبریاز آنجا که رسالت با وجود پ یاست ول یگاه هارون نسبت به موسیمانند جا
 کهبر آن سر سپرند و دل دهند  يد پاسخگویاست که همه با یقتین حقیف شده است. ایبه امامت تعر (ع)یعل

  است. یامت اسالم یرش همگانیمورد پذ

 يکند. خدا یر میما تفس ين منزلت واال را براید و ابهام ایماست بدون ترد يش رویکتاب روشنگر خدا که پ
ام را گشاده گردان، و کارم را بر من آسان ساز، و  نهیگفت پروردگارا، س«کند:  ین نقل میچن یمتعال از زبان موس
از کسانم قرار ده، هارون برادرم را، پشتم را به او  ياریمن دست ي[تا سخنم را بفهمند، و برا ،ياز زبانم گره بگشا

را تو همواره به یاد تو باشم، زیار به یم، و بسیح گویک کارم گردان، تا تو را فراوان تسبیاستوار کن، و او را شر
  .»2ات به تو داده شد ، خواستهیموس ي. فرمود: اینائی[حال ما] ب

از دو جنبه و در دو ساحت  یموس ين است که وزارت هارون برایا يایات گوین آیاق و صراحت ایس
  باشد. یم

خدا  یعنیغ رسالت و دفاع در برابر دشمنان، دوم: مشارکت در واقعه رسالت. یو تبل یدر فراخوان ياوریاول: 
  ده است.یدهد برگز یرا مشاوره م یکه در امر رسالت، موس يامبریاو را به عنوان پ

از آنجا که  یت شناخته است. ولیبه رسم (ع)یامام عل يگاه واال را برایث منزلت، دو جاین اساس، حدیبر ا
ت نبود، یو رسالت ندارد. اگر خاتم است امامت بر عهده دار یافته است، علیان یپا (ص)امبریرسالت با شخص پ

  افت.ی یهم مثل هارون در رسالت، وزارت م یعل

دارد. عصمت واال در علم،  يهمانند (ص)فضائل جز نبوت با رسول خدا ي در همه (ع)یپس امام عل
است، در وجود  یانیکه متناسب با رسالت پا یانیت وحیگر فضائل آن شخصیمان و دی، ایو پاک يزگاریپره
با  ر و سلوكیاست و در س (ص)کماالت و فضائل حضرت رسول ي همه ينه تمام نمایاست. او آئ یمتجل (ع)یعل

  .است ياو همانند
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ت یر، شخصیه تطهیباشد. با توجه به آ یمانند برادر با برادر و دست و بازو م (ص)نسبت به رسول خدا (ع)یعل
  د.ینما یم ياریگوناگون او را  يها کاهد و در عرصه یرا م (ص)بار مسئولت از دوش رسول خدا (ع)یعل

در کنف  (ص)ها مبراست. دوشادوش رسول خدا يدیپلپاك و از  (ص)مانند رسول خدا (ع)یبموجب وزارت، عل
  .1قرار دارد یاله

ران یو گسترش رسالت قدسی و و يبند بود و خود را وقف استواریت و وزارت پایوسته به والیپ (ع)امام
ش نازل یه در شأن واالیتضح ي هین راه گزارد. آیاتش را در اینمود. وجود و ح یکفر و گمراه يها هیکردن پا
فروشد  یخدا م يطلب خشنود ياست که جان خود را برا یان مردم کسیو از م«اش فرمود:  درباره يداشد و خ

  .»2ن] بندگان مهربان استیو خدا نسبت به [ا

ن ید. خدا بیرفت. در بستر او آرم یم (ص)ورش مشرکان بر رسول خدایم یگاه که ب ن بود که آنیرخداد چن
شتر قرار دادم. یگر بیرا از د یکیو گفت: شما دو نفر را برادر، و عمر  برقرار کرد يل برادریل و جبرئیکائیم

 يخود را فدا یدند [و کسیرا برگز یند؟ هر دو در پاسخ، زندگانیگز یرا بر خود برم يگریک از شما دیکدام
 (ص)مدن او و محید که بیباش (ع)ید! مانند علیفرمود: و بنگر ین هنگام خدا به آنان وحی] در ا.نمود گري ید

اکنون  د. همیمحمد را بر خود برگز ید، زندگانیاو نما ید تا خود را فدائیبرقرار نمودم، در بستر محمد آرم يبرادر
فرود  (ع)ن حضرتیل بر پائیکائین و میل بر بالید. جبرئید و آن دو را در برابر دشمنان پاس دارین فرود آئیبر زم

بالد و  یاست! خدا با تو بر فرشتگان م (ع)طالب یبن اب یمانند عل یل ندا سر داد، مبارك! چه کسیآمدند. جبرئ
  »3.ه را فرو فرستادین آیخدا ا

ش داد، نامش و یاش را گشا نهیاش محکم نمود، س فرمود که پشتوانه (ص)امبریبه پ يا ژهیخدا احسان و يآر
  برداشت. (ع)یرش علیادش را برافراشت و بار کمرشکنش را با برادر و وزی

م؟ و بار گرانت را از [دوش] تو یا ات را نگشاده نهیتو س يا برایآ«ان داشت که ین بیچن یاتیق را در آیقان حیا
  »4.] پشت تو را شکستیکه [گوئ يم؟ همان باریا برنداشته

پاك و  یست که خدا آنان را از گناه و تباهین یبرداشت بار گناه و تباه (ص)امبریکه خدا از دوش پ يآن بار
  ده است.منزه نمو

 (ص)امبریزودهنگام پ يد بر دعوت اصرار ورزد و برکناریرا که او طبق فرمان خدا بایباشد ز یز نمیبار رسالت ن

  بر رسالت است و با احسان نامتناسب. ید اهانتیقبل از سررس يامبریاز پ

د. بلکه تنها ابیخ و عزل یغ نداشت و به بعثت جاهل نبود تا استحقاق توبیدر تبل یکوتاه (ص)حضرت رسول
 ياز رسالت به انتخاب مشاور یناش يها يرسالت است و برداشتن دشوار يها يت و دشوارین مسئولیبار سنگ

او را آرام،  ،(ص) امبریخالصانه با پ يو همکار ی، همراهياریبا هم (ع)یرخواه است. علیاستوار و خ يرین و وزیام
  بخشد. یت مینینش را استوار و اهدافش را عیآئ

                                                        

  .گیرید پی الفرقان تفسیر در را بحث تفصیل - 1

 207،بقره - 2

 .است گشته متذکر نیز 189 ص ،2 ج در رازي فخر و اند آورده را واقعه این آثارشان در سنن اصحاب - 3

 1 - 4 ،انشراح - 4



  ۱۹   ...........................................................  و �����ن ��ر�� (ع)ا��م ���

  ست.ین يرا جز زمامدار بر او برتر یه از زمامدار است که کسیابت اولیو ن يعهد تیوزارت تنها وال يامعن

ات و ممات زمامدار را ین امر زمان حینده رهبر بزرگ در امور و شؤون گوناگون است. اینمابرترین ر یپس وز
  .گردد یشامل م

 (ع)یستم که حضرت علین باور نید. پس ما بر ان او خواهد بویات، همکار و بعد از ممات جانشیدر زمان ح

م. یدان یر او میرا وز (ع)یز تنها علین (ص)امبریات پین اوست بلکه از زمان آغاز حیجانش (ص)امبریتنها بعد از رحلت پ
و به  یل به راحتین دلیرا با هم (ع)یعل ینیو جانش يعهد تیم، والینداشته باش یثیل و حدیر از وزارت دلیاگر غ
  ن زمامدار خود است.ین جانشیتر ستهیر شایم که هر وزیکن یاثبات م یعیه طبیت قضصور

آنانکه گنجور اسرارند و کتاب و سنت را امانتدار،  (ص)اران محمدیاز «باره فرمودند:  نیخود، در ا (ع)یامام عل
نمودم. آنجا  ياریرا  (ص)امبریپ ،جان خود انبودم و ب (ص)معارض فرمان خدا و رسول او يلحظه ادانند که من،  یم

فرمود. و  یبود که خدا به من ارزان یو مردانگ يری. آن دللرزان پس کشیدندها  دند، و گامیران واپس خزیکه دل
من بود. و نفس او در کف من روان شد. آن را بر چهره  ي نهیکه سر او بر س یجان سپرد حال (ص)رسول خدا

اد یرامون آن فریاور من بودند و خانه و پیدم، و فرشتگان یدار گرد دم، و شستن او را عهدهیش کشیخو
 يد. بر وید، و بانگ آنان از گوش من نبریپر یبه آسمان م یآمد و گروه یفرود مـ  فرشتهـ  یدند. گروهیکش یم

او و چه پس از  یسزاوارتر است برو از من، چه در زندگ یم. پس چه کسیگفتند تا او را در خاك نهاد یدرود م
که جز او  ید که به خدائیت خود را در جهاد با دشمن خود راست بدارید! و نینا به راه افتین؟ پس با دل بمرد
  1»روم و آنان بر لغزشگاه باطلند... یست من به راه حق مین یخدائ

  

  سیره در (ع)یوزارت امام عل جلوه هاي

  (ص) یرسول گرام

نه تنها با یمد«و فرمودند:  برجاي خود نهادرا  (ع)ینهاد علنه را وایبه عزم جهاد مد (ص)امبریکه پ یهنگامـ  1
که بعد از با این تفاوت و  یهست ی! تو با من مثل هارون با موسيابد. آریک گرداند و سامان یوجود من و تو ن

  2».ستین يامبریمن پ

اب زمامدار ی. در غت مردمان را پاس دارندیان و تمامیر اوست که کیا وزیتخت تنها با زمامدار یپا یسامانده
  رد و مردمان و امرشان را سامان دهد.یر اوست که زمام دست گین مهم وزیا يت برازنده برایتنها شخص

باشد؟ و اگر  یوند هارون و موسیوند من و تو بسان پیکه پ ین نخواهیچن«فرمود:  (ع)یبه عل یدر خطابـ  2
  3.»يبعد از من بود آن، تو بود يامبریقرار بر وجود پ

                                                        

  197 خ ،البالغه نهج - 1

   37 ج 256 ص االنوار، بحار تقی، محمد مجلس، - 2

  255 ص همان، - 3
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گاه ین جایگاه، و اولین جایآنچه زمامدار دارد را داراست جز اول ي همه بلند گاهیو جا یر در واالئیوز يرآ
 (ص)محمد يهمتا نیزن یدر ا (ع)ینبوت است که تنها از آن اوست. اگر صالح در ختم رسالت نبود عل (ص)امبریپ

  بود.

  گر بوده است.یهمد يبراامبران یپ ینیمثل جانش (ص)امبریپ يبرا (ع)ینی علیجانشـ  3

ضمن  (ص)آمده است. حضرت رسول یمختلف يها بصورت (ص)ن مضمون در سخنان کوتاه رسول خدایا
تو با من همان رابطه هبۀ اهللا نسبت به آدم، سام با نوح،  ي ! رابطهیعل يا«د: یفرما یم (ع)یخطاب به عل يگفتار

من  از ن است] که پسیاست [تنها تفاوت در ا ع)(یسی، شمعون و عیهارون و موس ،(ع) میاسحاق با ابراه
  1»نخواهد بود... يامبریپ

ن یگان به مسجد را بستند را تا با ایهمه همسا يدرهاي ورود (ع)جز در خانه علی (ص)رسول بزرگوار -4
  د.انینمابنسبت به خود را  (ع)یکار، وزارت عل

بخشد و ابواب  یرا در حد خود اعتال م (ع)یعل گاهیجا خود نامید و بدین کالم،شهر دانش  يورودرا  (ع)یعل
  دارد. می  را باز نگه (ع)بندد ولی در خانه علی یمسجدش را بر همگان م

به مسجد وجود  يورود يدربها (ص)از اصحاب رسول خدا یگروه يبرا«است که:  ين اتفاق متواتریا
ها بسته  همه درب (ع)یعل ي نهمتصل به خا ير از درب ورودیکه غ دریافتدستور  (ص)حضرت يداشت. روز
خدا فرمود:  يبرخاست و پس از حمد و ثنا ياز جا (ص)ان مردم بگومگو درگرفت. رسول خدایباره م نیگردد. در ا

از شما  ین کار توسط برخیا .(ع) ی] به مسجد هستم جز درب [خانه] علي[ورود يها من مأمور بستن همه درب
افتم و آن را اجرا یام بلکه دستور  را نگشوده و نبسته يش خودم دریاز پ د واقع شده است. منیمورد سؤال و ترد

  2»نمودم.

  3».آن است يورود یمن شهر دانشم و عل«آورد که  یر آن میدر تأث ين اتفاق گفتاریپس از ا

  گذرد: یر از نظر شما میبه شرح ز یده است که برخیز رسین يگریر گوناگون دیث با تعابین حدیا

  4»دروازه آن است. یمتم و علمن خانه حک«

  5»دروازه آن است. یمن خانه دانشم و عل«

  6»دو کفه آن است. یزان دانشم و علیمن م«

                                                        

  204 ص ،27 ج االنوار، بحارـ  1

 اهل از مطلب این براي منبع بیست حدود عربی متن در مؤلف...اند کرده نقل را آن» الخصائص« و الکبري السنن در نسائی - 2
    37 ص اند، داده ارائه سنت

 . است آورده منبع 45 38 و 37 ص عربی متن در مؤلف و است شده آورده حدیث این سنت هلا حدیثی منبع 143 ـ در 3

 آمده دیگر منبع شش 38 ص عربی متن در...64 ص 1 ج االولیاء، حلیۀ نعیم، ابو و 214 ص ،2 ج الصحیح، الجامع ،ترمذي - 4
  است

  ندیگرا و 77 ص العقبی ذخایر« در طبري و السنۀ، مصابیح البغوي، - 5

  دیگران و 214 ص 2 ج الصحیح الجامع ترمذي، - 6
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  1»زبان آن است. یزان حکمتم و علیمن م«

  د:یفرما یم (ع)یرمؤمنان علیو خطاب به ام

  2»به شهر تنها در آن است يو راه ورود یمن شهرم و تو دروازه آن هست«

ا احمد بن یا عثمان و یا عمر یمن شهر دانشم و ابو بکر «اند که:  نقل نکرده (ص)از رسول خدا ثیحافظان حد
  ».آن است ي فه و...دروازهیا ابو حنیمالک 

  3ستین» هاعال باب«ث، یبرخالف تصور و توهم متن حد

به  یابی ن معناست که دستیشهر دانش و حکمت به ا يبه عنوان دروازه ورود (ع)یت علین شخصییتع
 یامت اسالم ين برایر از ایر است و غیپذ امکان (ع)یت علیتنها از راه شخص يت و دانش نبویشخص يژرفا

ث ین گفتار حدید ایگر. مؤید یگر مردمان از درختانیک درختند و دیاز  (ع)یو عل (ص)امبریرا پیباشد. ز یمجاز نم
ک یرا از  (ع)یعل خدا من و«ضرت فرمود: است که ح (ص)و او از رسول خدا (ع)یحرث و عاصم به نقل از عل

  .»آن هستند يها ز برگیان نیعیآن. و ش ي وهین میفرع و حسن و حس ید. من اصل، علیدرخت آفر

ها تنها از  دروازه آن است و وارد شدن به خانه ید؟ من شهر دانشم و علیر از پاك رویا از پاك غیآ
  4»شان مجاز است دروازه

شناخت  یامت اسالم ياست. برا يدراز و دست يآنها نشان از دزد ير درهایغ ها از وارد شدن به خانه
ر یپذ تنها از راه مجاز امکان ...آن بزرگوار، ورود به بهشت و یتیو رسالت، ورود به جهان شخص (ص)رسول خدا

  ر است.یپذ د و راه مناسب امکانیخورده تنها با کل ده و گرهیچیاست. حل مشکالت پ

شه کند، و به یتقوا پ یآن است که کس یکید، بلکه نییها درآ ست که از پشت خانهیآن ن یکین «...ن یبنابرا
  .»5دید، باشد که رستگار گردید و از خدا بترسی] آنها درآئيها از در [ورود خانه

آن است که  (ص)مرتبت یافت کرد که مراد حضرت ختمیه درین آیبا توجه به ا» باب«ث یتوان از حد یم
راهه رفته و بر یند بیر از آن گزیغ یاست و هر کس راه (ع)یعل يت و معارف نبویشخص يبه ژرفا گانه راهی

گذاشته و وارد پرتگاه و تباهگاه شده است. خدا در مورد  يو سرزنش را بر جا یمانیش ستم روا داشته پشیخو
 يا«د: یگو یگزد [و] م یا مخود ر يها که ستمکار دست يروز«د ینما یدارد که خردها را لرزان م يآنان گفتار

                                                        

 . آورده را آن مؤمنان امیر به منسوب دیوان شرح در مهبدي العقلیه، الرسالۀ غزالی، - 1

 » اتی هل سورة شرح فی الفتی زین محمد، ابو، العاصمی - 2

 آن در=ها باب عال« حدیث این: گفت می» باب« حدیث درباره آنان از یکی داشتم سنت اهل از گروهی با که اي  مناظره در - 3
 نقل را حدیث ها باب علی صورت به مأخذ 143 ولی است بلند و عال علی گفتم پاسخ در» ها باب علی« نه بوده» است بلند

 .اند کرده

 از جعافی یقاض و طریق شش از بته این و طریق هفت از ثقفی ابراهیم و سند هشت از احمد. است متواتر» مدینه« حدیث - 4
 .شود مراجعه 200 ص ،4 ج االنوار، بحار به...اند کرده نقل را آن طریق 5

 189 ،بقره - 5
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را دوست [خود] نگرفته بودم. او [بود  ی، کاش فالنيوا يا« و باز گوید:» گرفتم. یبرم یراه (ص)امبریکاش با پ
  .»1طان همواره فروگذارنده انسان استیده بود و شید پس از آنکه قرآن به من رسیکشان یکه] مرا به گمراه

که با آن  یها از راه روشن شد، حجت راه ید و باعث پراکندگیبر (ص)اکس که راه خود را از رسول خدپس آن 
به دانش و حکمتش را نشان داده و نام آن را  يورود درِ (ص)ابد ندارد. رسول خدایدست  (ص)به معارف رسول خدا

  دند.گر یا و آخرت را باعث میدر دن یمانیند و سرزنش و پشارس یر راهها به مقصد نمیگذارده است سا (ع)یعل

نش حضرت یان کرده و علت گزیرا نزد خود نما (ع)یگاه امام علیحاتش جایتصر یدر برخ (ص)رسول خداـ  6
  م:یکن یان میرا ب يگوناگون ذکر فرموده است که موارد يها به صورت یو عمل یوزارت از نظر علم يرا برا

  گانه گوش شنوا:ی

رسول  یانیمعارف وح ي نهیرا شنوا و گنجیاند. ز دهیاست که او را گوش شنوا نام (ع)یعل يها از لقب یکی
شنوا آن را  يها م و گوشیگردان يه] تذکریشما [ما يتا آن را برا«ن فرماید: یبود. خدا در کتابش چن (ص)خدا

خود در  (ع)یدانند. امام عل یم (ع)یه را در شأن علین آی) بصورت متواتر ایو سن یعیش( دو فرقهـ  2»نگاه دارند
ک گردانم و دور یم فرمان داد تا تو را نزدیوند داد و فرمود: خدایمرا به خود پ (ص)رسول خدا«د: یفرما یه مبار نیا

  3»يو به خاطر سپر يت تا بشنومنگردان

د و یشن (ع)رمؤمنانیگوش ام«د: یفرما یه مین آیل همیدر ذ (ع)امام صادق یعنی (ع)یامام عل ينواده راستگو
! گوش شنوا یا علی«د که: ینما یو گفته جد بزرگوارش را بازگو م» و خواهد داد. نگه داشت هر آنچه رخ داده

  4»همان گوش توست

رهبر در اداره امور  ينما نه تمامیرهبر بزرگ باشد تا آئ يوجودش گوش برا ير را حق است که سراپایوز
  امت گردد.

  

  (ع) یژه علیو (ص)امبریمحرمانه با پ يگفتگو

 يگفتگو (ص)امبر [خدا]ید، هرگاه با پیا مان آوردهیکه ا یکسان يا«د: یفرما یه مبار نیمتعال در ا يخدا
تر  زهیشما بهتر و پاک ين [کار] براید. ایم بداریتقد يا محرمانه خود صدقه يش از گفتگوید، پیکن یمحرمانه م

محرمانه خود  يگفتگوش از ید که پیدیا ترسید که خدا آمرزنده مهربان است. آید بدانیافتین يزیاست، و اگر چ
د و از ید و زکات را بدهید و خدا [هم] بر شما بخشود، پس نماز را برپا دارید؟ و چون نکردیم داریتقد ییها صدقه

  5».د آگاه استیکن ید، و خدا به آنچه میامبر او فرمان بریخدا و پ

                                                        

  27 - 29 ،فرقان - 1

   12 ،حاقه - 2

 علی امام از حبیش زرلین از نقل به التفسیر: حبیب بن القاسم ابو و بریده از نقل به النزول اسباب: الواحدي و الحلیه نعیم، ابو - 3
 (ع)
  13 - 12 ،مجادله - 4

  13 - 12 ،مجادله 5
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دستان  یده و بر تهیدرازا کش را به (ص)امبریمحرمانه با پ يفرود آمد که ثروتمندان گفتگو یه در حالین آیا
 يها ییگو ادهیها و ز شدن نشست یطوالن (ص)شده و حضرت (ص)امبریند پیت ناخوشاین وضعیره شده بودند. ایچ

 (ص)ه نازل گشت و دستور آمد که هر کس را با رسول خداین آین هنگام ایمحرمانه آنان را خوش نداشتند. در ا

  د.ینما ید انفاقیاباشد قبل از آن ب يا محرمانه يگفتگو

 یافتند تا آن حد که کسید و مردمان کاهش یگرائ یبه خلوت (ص)ن دستور اطراف رسول خدایبعد از ا
ن راه یش را در ایرا ثروتمندان خساست نمودند و ثروت خوینداشت. ز یمحرمانه و پنهان يدرخواست گفتگو

 یرا نگران (ص)اران رسول خدایند. ینائل آ (ص)برامیض گفتگو با پیافتند تا به فین يزیدستان هم چ یندادند. ته
فرود آمد و مردمان را به سرزنش گرفت و دستور پرداخت صدقه را برداشت.  يا هین هنگام آیفراگرفت که در ا

محرمانه با  يبود که آن را اجرا کرد و تا زمان الغاء دستور ده گفتگو (ع)یدر زمان الزام دستور مذکور تنها عل
  1اند. بوده و هر دو آن را بطور تواتر بازگو نموده یعه و سنیرش شین رخداد مورد پذیداشت. ا (ص)رسول خدا

ن یاست ب ینیادیچه تفاوت بن دادند و يرا برتر يگریرا نهادند و د (ص)امبریباد که پ یسته گروهیسرزنش شا
غ کردند و آنکه یدر (ص)دامحرمانه با رسول خ يبه شرافت گفتگو یابیدست يکه از پرداخت ثروت خود براانآن

  نمود. زيباش را آماده جانیشتن را به خطر انداخت و خویاز رسولش خو يخدا و پاسدار يخشنود يبرا

  

  (ص) گانه گواه بر رسالت رسول خدای 

باره گفتار  نیبود. خدا را در ا (ص)امبریفضائل پ يو تمام نما (ص)دهنده بر رسالت رسول یگانه گواهی یعل
رو آن یشان] او، پیاز [خو يروشن است و شاهد یکه از جانب پروردگارش بر حجت یا کسیآ«که  است يگهربار

 يبافد؟] آنان که در جستجو یه رحمت بوده است [دروغ میراهبر و ما یز] کتاب موسی[ن يش ازویاست، و پ
گاه اوست. پس در آن  [مخالف] به آن کفر ورزد آتش وعده يگروند، و هر کس از گروهها یاند] به آنان م قتیحق
  2»کنند. یشتر مردم باور نمیب ید مکن که آن حق است [و] از جانب پروردگارت [آمده است] ولیترد

نده به آن یاست...که در بخش آ (ص)از وجود رسول یگواه رسول خداست بلکه او جزئ (ع)یامام عل يآر
  3م پرداخت.یخواه

بگو: .» یستیتو فرستاده ن«ند: یگو یکه کافر شدند م یو کسان«ن است که یک خدا چنیباره سخن ن نیدر ا
  4»ان من و شما گواه باشد.یاست خدا و آن کس که نزد او کتاب است، م یکاف«

  5است. (ع)یه در مورد امام علین آیا را راهنماست که ام  ضینقل مستف

                                                        

 از منبع هشت 42 ص عربی متن در...اند کرده نقل را آن الدین شرف شیخ ازجمله مفسران و محدثان دیگر و واحدي ثعلبی، - 1
 .است آمده تسن اهل

  17 ،هود - 2

 .دیگران و و عابس بن علی از مغازلی - 3

  43 ،رعد - 4

 دیگران و التنزیل معالم البغوي، االتقان، یوطی،س و المستدرك ،الحاکم - 5



  و �����ن ��ر�� (ع) ���ا��م    .......................................................  ۲۴

بزرگ ن ستون خالفت یم دومینسبت به رسول خداست و آنگونه که گفت (ع)یاز وزارت امام عل يا دهین گزیا
  همان وزارت است. (ع)امام يبرا یاسالم

و وزارت است. خالفت  يبرادرـ  م که همان والدتیخالفت برشمر يکه برا يا گانه پس از ارکان سه
  با قاعده چهارم کامل و استوار گشته است. (ع)امام

ر و بلکه یاست که فرزند، وز (ع)یخالفت امام عل يه براین پایتر ین قاعده و اساسیقاعده چهارم مهمتر
افته تا یت یترب (ص)جانبه رسول خدا وسته با نظارت همهیرسول خداست پ یانیاز وجود گهربار و وح یبخش
بسان خود او را خطاب کرده و زمام امور امت  (ص)ن آن دو برقرار گشته است و رسول خدایب ین همانیا ي رابطه

را از  (ص)ننهاد. آنگاه که امت شخص رسول خدا یتفاوت (ع)ید و علن خوین مجال بینهاد و در ا يرا در دست و
  گر بود. جلوه (ع)یت او در وجود امام علیدست دادند شخص

نش باشد، تا یچون او جانش يابد که فردی یاستمرار م یعت رهبري امت تنها در صورتیطب يبه داور
  رد.یان مردمان نمیاو بعد از مرگش در م يها آموزه

  بر صدق رسالت (ص)سولاز ر یگواه

روشن  یکه از جانب پروردگارش بر حجت یا کسیآ«د: یفرما ین میباره چن نیواالمرتبه در کتابش در ا يخدا
رحمت بوده  ي هیراهبر و ما یز] کتاب موسی[ن يش از ویرو آن است، و پیشان] او، پیاز [خو ياست و شاهد
[مخالف] به  يها گروند، و هر کس از گروه ید] به آن مان قتیحق يبافد]؟ آنان [که در جستجو یاست [دروغ م

د مکن که آن حق است [و] از جانب پروردگارت [آمده است] یگاه اوست. پس در آن ترد آن کفر ورزد آتش وعده
  1»کنند. یشتر مردم باور نمیب یول

نده ی، حال و آاست که در گذشته (ص)نجا همان رسولیش باشد در ایه خویاز ناح يا نهیب يآنکس که دارا
داشتند که همان کتاب  ینه خدائیاهل کتاب فقط در زمان خود ب یه خداست ولیاز ناح يا نهیل و بیدل يدارا
  امده بود.یبر آن ن یل الهیش از آن دلیبود و پ یموس

مفرد است و با هم » که یمن کان=کس«ه آمده و یاسم اشاره جمع است که در آ» نانیاولئک= ا«کلمه 
ب و بدون مرجع است. پس با یمفرد مغا» هاء«ر یضم» علَى بینَۀٍ من ربه«در عبارت  یارند. از طرفتناسب ند
 يا نهیشان زمان خود، بیهمراه با جامعه و خو (ص)ین است که رسول گرامیه ایآ ين مطالب معنایتوجه به ا

است و گذشته، حال در زمان  یفرازمانو آشکار  ينه و برهان قوین بیش است. ایت رسالت خویآشکار بر حقان
هم منظور  (ص)امبریتوان گفت: قبل از والدت پ یز را دربر گرفته است. مینده تا روز رستاخیو آ (ص)امبریات پیح
ر یز و غیانگ شگفت يآمده بود. رخدادها یانیوح يها ت او در کتابیها و اخبار درباره حقان ه است که مژدهیآ

و  یاجتماع يساز نهیزم يش از رسالت، در راستایان نموده بودند و در طول چهل سال بیزمان والدت را ب يعاد
ش نقطه یرا گوشزد نموده بودند. چرا که در طول زندگان ير عادیبخش غ دیام ي ، بارقهیافراد انسان يساز آماده

دبخش یک و امیعثت را ننده پس بیها آ یگوناگون آلودگ يها ت شرك و گونهیده بودند. با وجود حاکمیند یکیتار
ش یتگر بر صدق گفتار و دعوایهدا یو نوران یربان يها خته شد برهانین که برانگیخوانده بودند. از بروز آغاز

                                                        

  17 ،هود - 1
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زدند به خودشان استدالل  یتافتند و سربازم یکه رسالتشان را برنم یح در برابر کسانیامبران مسیزند. پ یموج م
 (ص)ما يهامبر برجستیپ یول» م.یا خته شدهیشما برانگ يداند که ما سو یمگفتند پروردگارمان  یم«کردند و  یم

 (ص)رد. قرآن سرلوحه گواهان رسولید و خود را گواه بر رسالتش گیشتن استناد جوین است که بر خویفراتر از ا

ت که ز اسیروشن پنج چ يها ات و نشانهیمانند است. آ یدهندگان ب ان انذارکنندگان و بشارتیاست که در م
  همراهند. (ص)امبریبا وجود پ یگرند که همگید یبا برخ یبرخ

د چه یآ یم (ص)رسول ین گواه که در پینکه ایدر ا» اوست یاز او که در پ یو گواه«ه آمده است که یدر آ
  است چهار احتمال وجود دارد: یکس

بوده و  (ص)امبریذن خدا از په خدا و آنگاه به ایاز ناحـ  3باشد  (ص)امبریاز خود پـ  2از خدا باشد ـ  1
است که خودش  یعیاگر گواه باشد، طب (ص)امبریپ 1، به منزله خود بداند.یکیآن را به لحاظ قرابت و نزد (ص)امبریپ

شتن یشاهد خو یرا کسیر از خود او باشد زید غیاوست با یکه در پ ير شاهدید پس ناگزیآ یخود نم یدر پ
  .2دل باشیآن گواه جبرئـ  4گردد.  ینم

که قرآن  یل گواه باشد در حالیرا چگونه ممکن است جبرئیز با اشکال مواجه است زین احتمال نیا
ه یاز ناح یو نه گواه (ص)امبریاز پ یل نه گواهیفرود آمده جبرئ (ص)امبریل بطور مفصل بر دل پیجبرئ ي بواسطه

ن یا يل برایبوده است. جبرئ (ص)لبه حضرت رسو یرا مشاهده نموده و حامل وح یاله یرا که او وحیخداست ز
د. بلکه هدف از نزول یان نماین معارف را از خود بیت ندارد که ایالوه (ص)امبریاست تا به مردمان بفهماند که پ

نگونه آمده است یم ایقت در قرآن کرین حقیاست. ا (ص)ل استوار کردن باور مردم نسبت به رسالت رسولیجبرئ
اند استوار گرداند،  مان آوردهیرا که ا یطرف پروردگارت به حق فرود آورده، تا کسان بگو آن را روح القدس از«که 

  .»3است یت و بشارتیمسلمانان هدا يو برا

 .است (ص)امبریکه همان قرآن بزرگ و واالمرتبه در زمان پ 4اوست يا و راستگویزبان گو (ص)امبریگواه پـ  5
ن یز. ایند تا روز رستاخیآ یم يگریپس از د یکی يگریدگواهان  يسپس در طول قرون و روزگاران متماد

که حامل قرآن است  یخود و رسالت رسول یمتعال خود با قرآن بر وح ياحتمال درست است چرا که خدا
  د و سراي سرمد فرا رسد.یدهد تا روزگار سرآ یم یگواه

ن یگزیست به اذن خدا جاهمانند ا )(ص) حضرت رسول( ه خدا که با اصلیاز ناح يگریبعد از آن گواه د
  است. (ع)یت، تنها علیگردد و آن شخص یم

                                                        

 ابی را روایت این مانند. خداست جانب از گواه همان محمد« که کند می روایت آیه این ذیل علی بن حسین از المستدرك - 1

 .اند آورده ابراهیم و العالیه

 .است آمده عباس ابن از روایتی در احتمال این اینکه کما - 2

  102 ،نمل - 3

 و« که قرآن آیه از بخش این درباره مردم پرسیدم پدرم از گفت طالب ابی بن علی بن محمد از 324 ص 3 ج المنثور، الدر - 4

 شاهد ان ولی باشد اینگونه دارم دوست است؟ درست آیا هستی تو شاهد آن که اندیشند می چنین» او از شاهدي آید می پیش در

 .است (ص) محمد زبان
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ات یاست و روا (ع)یاز جانب خداست امام عل (ص)د و مانند رسولیآ یم (ص)رسول یپس آن شاهد که از پ
  1ند.ینما یان میآن را ب يادیز

                                                        

 که اند آورده(ع) طالب ابی بن علی امام از» المعرفۀ« در نعیم ابو از و مردویه ابن و حامم ابی ابن از حدیثی المنثور الدر« کتاب - 1
 گشته؟ نازل چه تو درباره پرسیدم. باشد شده نازل اش درباره قرآن از اي آیه اینکه مگر نیست قریش از مردي: «فرمود حضرت

 من و است ربانی بینه با )ص( خدا رسول ؟»منه شاهد یتلوه و ربه من بینۀ علی کان افمن« اي؟ خوانده را هود ي سوره داد؟ پاسخ

  .»اویم از گواه

 و فرمود تالوت را» منه شاهد یتلوه« و آیه )ص( خدا رسول اند آورده را حدیث آن نیز دیگر اي گونه به مردویه ابن و عساکر ابن

  .است علی شاهد فرمود

  :است آمده هم زیر منابع در مذکور منابع بر عالوه حدیث این

  352ـ  359 ص 3 ج الحق احقاق تعلیقاتـ  1

  183 ص 3 ج الخازن تفسیر حاشیه به التنزیل معالم« در البغوي و تفسیر در ثعلبی جمله از حدیث حافظانـ  2
  کرده نقل برخی از را آن که 201 ص 17 ج الرازي تفسیرـ  3

  10 ص 12 ج طبري، تفسیرـ  4

  16 ص 9 ج تفسیر، قرطبی،ـ  5

  110 ص الطالب، کفایۀ الکنجی،ـ  6
  16 ج 12 ص تفسیر، نیشابوري،ـ  7

  183 ص 3 ج و 16 ص 12 ج تفسیر، الخازن،ـ  8

  .461 النجاة فلک سافی علی البیان فتحـ  9

   211 ص ،5 ج المحیط البحر اندلسی، حیان ابوـ  10

   25 ص ،12 ج المعانی، روح آلوسی،ـ  11

   99 ص الموده ینابیع قندوزي،ـ  12

 و شکافت را دانه آنکه به سوگند: فرمودند آن اثناء در آنگاه. کردند ایراد خطبه(ع) مؤمنان امیر روزي جمعه: «امالی طوسی، شیخ

 من خدا که است گشته نازل اش درباره خدا کتاب از اي آیه اینکه مگر باشد ها پیمان در داخل نیست قریش از کسی آفرید را بادها

 آمده فرود تو درباره که اي آیه! مؤمنان ساالر و سرور اي: گفت و برخاست جاي از مردي که بود هنگام این در. شناسیم می را آن
 را هود سوره. نپرسی دیگران از را پرسش این که باد تو بر و بدان پس پرسیدي که حال: فرمود پاسخ در(ع) حضرت است؟ کدام

 و بینه بر که کسی آیا« که اي شنیده را آیه این: پرسید(ع) حضرت! مؤمنان امیر یا آري کرد عرض پاسخ در مرد ي؟ا خوانده

 حضرت! مؤمنان امیر اي آري: گفت مرد آن ؟...» نماید پیروي را او خودش از گواهی و بوده پروردگارش ناحیه از برهانی

  .منم اوست پیرو و او از و او گواه آنکه و (ص) پیامبر است پروردگارش از اي بینه داراي که آنکس: فرمود(ع)

 مشاهده را خداستیزان از برخی: فرمود خداستیزان برخی به خطاب که است طوالنی حدیث امیرمؤمنان از االحتجاج« کتاب در

 اش زندگی از اي برهه رد آید می او پی از که آنکس و» اوست از که آید گواهی (ص) پیامبر پی از« که دهند می خبر که کنم می

 را آنان که است بندگان بر الهی حجت.» اوست از که گواهی آید می او پی از« که خدا گفتار این ولی است پرستیده را ها بت

 آلوده را او کفر پلیدي و بوده او همانند پاکی در و باشد او جانشین که است کسی شایسته تنها (ص) پیامبر جانشینی که شناساند

 اینکه از متعال خداي رو این از. شد خواهد مجبور او ستم و ناپاکی توجیه به آن کننده تعیین باشد شده چنین اگر که باشد نکرده

 ستمکاران به پیمانم: «فرماید می ابراهیم حضرت به خطاب و داده هشدار شود واگذار شرك به آلودگان به را اولیاء و انبیاء وظائف

  .»رسد نمی
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د طلوع و غروب یشزمان رسالت تا آن زمان که خور ين، جاودان به درازایادیبر اساس سنت متواتر گواه بن
  دارد تنها قرآن است.

  ارتر، و کاملتر است.یع تر، تمام یهمان که وزنه بزرگتر، جاودان

گر گواهان یز بسان دیاست که او ن يز مهدویدر رأس امامانِ گواه، تا زمان رستاخ (ع)ین مبنا، امام علیبر هم
  دهد. یم یگواه بوده و گواه یو رسالت یده الهیبرگز

 يقت مورد کشمکش نبوده جز تعدادین حقیرسالت است و از آنجا که اقرآن خود گواه گویاي  که یاز آنجائ
  امده است.ین باب نیهم در ا یتیاندك، روا

ات متواتره یناب آن، روا ياندن ژرفاینما يبر رسالت مورد اختالف است که برا (ع)یعل یشهادت و گواه یول
  ده است.یرس (ص)از رسول خاتم

است.  یانیت وحیآن شخص ينما تمام ي نهیرو رسول، آئین بر رسالت واال، پیواه راستگ (ع)ی! عليآر
، یاگر جز عل«شمندان نامسلمان که: یاز اند یاند گروه با گفتهیاو را مانند خود پرورش داد. و چه ز (ص)امبریپ

  »نبوتش بس بود. یراست ينبود همو برا (ص)بر رسالت محمد یبرهان

 يگریقرآن و د یکیدو گواه گوهرگونه وجود دارد  (ص)امبریاثبات نبوت پ يت براد گفینجا بایپس در ا
قرآن به  یعنیوند است یپ يبه معنا» تلو«از ماده » تلوه...یو «نستکه شهادت قرآن ین دو در ایتفاوت ا (ع)یعل
 يبه معنا» د منه...تلوه شاهیو « یعل یعنیگواه دوم  ینموده است ول یوسته و رسالت او را جاودانیپ (ص)امبریپ

                                                                                                                                                                            

 به(ع) ابراهیم که آنگاه» است بزرگ بس ستمی شرك: «گوید  می و دانسته ستم را شرك خدا زیرا است مشرکان همان منظور که

 بدان! » دار مصون ها بت پرستش از را فرزندانم و من: «فرمود خدا به خطاب رسد، نمی پرستان بت به امامت که برد پی مهم این

 خداي که زیرا. است بزرگ گناهی که داده خدا به ناروا نسبت داد برتري یکانن بر را کافران و راستگویان بر را دورویان آنکه

 را کسی تنها (ص) پیامبر فقدان صورت در و گذاشته تفاوت کافر و مؤمن پلید، و پاك گرا باطل و گرا حق بین کتابش در سبحان

  .باشد (ص) امبرپی همانند فضیلت و پاکی دادورزي، استواري، راستگویی، در که نموده او جایگزین

  : است موجود(ع) علی شأن در شاهد آیه نزول ي درباره زیر منابع 321ـ  309 ص 12 ج» الحق احقاق« کتاب در

 ص 10 ج التنزیل شواهد« در حسکانی ،»المناقب« در مغازلی ابن جمله از گروهی که. (ع) علی امام از اهللا عبد آل عباد روایت* 
 تسري االمر« و )99( المودة ینابیع« در قندوزي 117 ص تکمله« در سهیلی» خطی چاپ یان،الب و الکشف« در ثعلبی ،» 275

   62 ص المطالب، ارجح فی

  :اند آورده ذیل شرح به گروهی را(ع) علی از روایت* 

 در الجري و» 74 ص الموده، ینابیع« قندوزي» خطی البیان، و الکشف« در نیشابوري خطی، السمطین، فرائد« در الحموینی

   ،208 ص 1 ج البالغه، نهج شرح الحدید، ابی ابن ،277 ص 1 ج التنزیل شواهد« حسکانی، 13 ص اآلیات، تنزیل فی الجري«

  :از عبارتند برخی که اند آورده گروهی را عباس ابن روایت *

  .279 ص 1 ج التنزیل، شواهد حسکانی، خطی، البیان، و الکشف« ثعلبی،

   102 ص المطالب ارجح فی تسري االمر و« خطی ،4 ص اآلیات تنزیل الجري و خطی السمطین، فرائد حموینی،

  است آمده 83 ص القربی، مودة: «در همدانی الدین شهاب و ابوذر روایت* 

   287 ص 1 ج التنزیل، شواهد« الحسکانی،: در علی امام از الطفیل ابو روایت* 

 یخط المناقب« المغازي ابن روایت به جعفر، ابو روایت* 
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از او  یانیسمان وحیر یاست ول يخواهد آمد که حامل رسالت محمد یح آنکه امامیاست. توض يرویمتابعت و پ
ن جهت یامبر خداست و به همیپرورده پ دست و به اذن خدا (ص)ار رسول خدایع تمام ي ندهیده و او نمایده گردیبر
  ن گواه است.یکترین و نین گواه نخستیگواه بر رسالت اوست. ا (ع)یعل

 یربان یدوم: برهان .خودش که نشان روشنگر است :اول .گواهان چهارگانه است يدارا (ص)ن محمدیبنابرا
 :چهارم .همگان است ياست که راهبر و رحمت برا یکه همان کتاب موس ینیشیگواه پ :سوم .که همراه اوست

  ده است.یزمامدار امت گرد (ص)رسول خدا یناست که پس از فقدان جسما (ع)یکه امام عل ینیگواه پس

نه یهمان بتفسیر دیگري نیز وارد و آن اینکه » از پروردگارش يا نهیب بر«مورد بحث:  ي هین بخش از آیا
  گسست ندارند.اند و از هم  قتیک حقینه و برهان ین دو بیاز خود او و از قرآن باشد. ا يا نهیو ب یرسالت

است.  (ص)قرآن است و قرآن محمد (ص)قرآن. محمد يگریو د (ص)محمد یکی ،پس قرآن دو جلوه دارد
روشن  یست، و او جز اندرز و قرآنین يدرخور وکه م یاموختیو شعر به او ن«همانگونه که خدا فرموده است: 

  1»ست.ین

انگر ین است که بیخود ذکر و قرآن مب (ص)رسول یعنیگردد  یبرم (ص)به رسول» ون هإ«در » هو«ر یضم
 (ص)رسول خدا کند. یان میان است بیات خود که به صورت سنت نمایکتاب خدا را با کتاب ح یعنیرآن است. ق

  »ام. یمن قرآن و سبع المثان«ز فرمود: یخود ن

  است. یروح الروح و روح المعانمی توان گفت بلکه 

داند که ما  یوردگارمان مپر«گفتند:  وبودند،  مثل مسیح گواه بر رسالت خویشاز آنجا که پیامبران گذشته 
  2»میگان خته شدهیشما برانگ يبه سو

که  ین نباشد؟ در حالیتواند گواه بر رسالت خود باشد. چرا چن یهم م (ص)رسول خاتم یق اولیپس به طر
  بر رسالت او است.گواه افته او یپرورش 

که  (ع)یش گواه است علیواش بر رسالت خ یت و پرورش الهیبه لحاظ ترب (ص)ن آنگاه که رسول خدایبنابرا
  تواند بر رسالت او گواه باشد. یافته اوست. هم می تیترب

                                                        

 69 ،یس - 1

  :جمله از آمده زیادي حدیثی معتبر منابع در. باشند می ثقه آن اسناد ي همه و صحیح رجالی لحاظ به حدیث این -2
 چهارگانه اسنادهاي با 165 و 164 ص 4 ج مسند، احمد، االمام

  57 ص 1 ج السنن، القزوینی، ماجه ابن الحافظ

   460 ص 2 ج و 169 ص ،12 ج الصحیح، الجامع الترمذي،

   213 ص 2 ج الصحیح، همان،

   27 ص و 26 ص الخصائص، النسائی،

  متعدد اساتید با المناقب، المغازلی، ابن

  275 ص2 ج المصابیح، البقوي،

   556 ص المشکاة العمري، الخطیب

   53 ص آمده نیز دیگر منبع پانزده عربی متن در
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است. مانند آنکه حضرت  يگرید يات نبویکه ذکرشان رفت، روا یاتیه، عالوه بر رواین برداشت از آید ایمؤ
از  (ع)یو عل )(صن رسول خدایب ین همانیا ي رابطه 1»از من است. یام و عل یمن از عل«فرمود  (ص)مرتبت یختم

  د:یفرما یباره م نیز قابل برداشت است. خدا درایمباهله ن ي هیآ

در روز  (ص)امبریاز همراهان پ یکیث یکه به شهادت اصحاب حد» میو خودمان و خودتان را فراخوان«...
  بوده است. (ع)یمباهله عل

  ن توجه است.ایشا (ع)یگفتار امام عل (ص)از رسول خدا (ع)یعل یان والدت روحانیب يبرا

م با او در چه نسبت است. آنگاه که یشاوندیچه رتبت است، و خو (ص)د مرا نزد رسول خدایدان یشما م«
د چنانکه تنم را به یخوابان یشم جا داد، و مرا در بستر خود میخو ي نهیکودك بودم مرا در کنار خود نهاد و بر س

د، سپس آن را به من یجو یرا م يزیو گاه بود که چ د.یانیبو یخوش خود را به من م يسود و بو یش میتن خو
ن یر گرفته شد خدا بزرگتریکه از ش ید. هنگامیدر کردار ند ید، و خطائیدر گفتار نشن ید. از من دروغیخوران یم

جهان را  يکوین يها يمود، و خویرا پ يبزرگوار يها ن او فرمود تا راهیفرشته از فرشتگانش را شب و روز همنش
  نمود.فراهم 

من از اخالق خود  يمادر. هر روز برا یچنانکه شتر بچه در پـ  در سفر و حضرـ  او بودم یو من در پ
  گماشت. یآن م يرویداشت و مرا به پ یبرپا م يا نشانه

که  يا د. آن هنگام جز خانهید  یرا نم يو یدم و جز من کسید ید، من او را میگز یهر سال در حرا خلوت م
 ین آنان بودم روشنائیافته بود، من سومیراه ن یمسلمان يا چ خانهیدر آن بود، در ه (س) جهیخد و (ص)رسول خدا

  شنودم. ینبوت را م يدم و بوید یرا م يامبریو پ یوح

ست؟ گفت: ین آوا چیفرستاده خدا ا يدم. گفتم ایطان را شنیش يبر او فرود آمد، آوا یکه وح یمن هنگام
شنوم و  یآنچه را من م يشنو ید و نگران است. همانا تو میاو را نپرستند نوم طان است که از آن کهین شیا«
  2.»يری. و مؤمنان را اميرو یر میو بر راه خ يریو وز یستیامبر نینکه تو پینم. جر ایب یآنچه را من م ینیب یم

چ کس یه«د: یافرم یبرداشته و م (ص)خود با رسول خدا يگر از همانندید یکیز پرده از یگر نید یدر کالم
ق صله رحم و افزودن در بخشش و کرم یدعوت حق نشتافت، و چون من توفـ  رفتنیپذـ  ش از من بهیب
  3»افت.ین

 یباره سخن نیرا در ا (ص)امبر خدایاست. پ (ص)مان نسبت به رسول خدایا یزانیو م ین زمانیگزیجا (ع)یعل
فرشتگان 4»طالب است. یبن اب ینده به اسالم علن گروین درآمده شما بر حوض، و اولینخست«است که فرمود: 

  5».با ما نبود یم و کسیگذارد یرا که با هم نماز میفرستادند؛ ز یدرود م یهفت سال بر من و عل

                                                        

  61 ،عمران آل - 1

  )ره( شهیدي فرجع سید ترجمه ،192 خ البالغه، نهج -2

  139 سخن همان، - 3

  139 سخن البالغه، نهج - 4

  :اند کرده نقل را حدیث این زیر حدیثی منابع - 5
  اسناد دو با الفقیه مناقب: مغازلی ابن
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بر  یث منعکس است. که برخیدر صد حدتقریباً قت ین حقیاست. ا ین مسلمان و نمازگزار علیپس نخست
افته یدست  ین مقام واالئیش از رسالت) بر چنیسال پ 12 یعنی( (ع)یش از والدت علیپابوبکر که  یندادعااین 
  بی اساسی این ادعا نیاز به دلیل و بحث ندارد. !است

شود و ناسزا  یاست چگونه بر فراز منابر لعن م (ص)د که گواه بر رسالت که از رسولیحال نظاره نمائ يآر
  کنند. ینثارش م

ن یهم ول شد یعدول نمود و به غایب و ناهمگن ما (ص)خدا امت از گواه همسو و همگن با رسول يآر
  ر او خواهد شد.یبانگیز گرین يگرید ياینده بالید و در آیپرتگاه امت و باعث سقوطش گرد

د و یجامه خالفت را پوشـ  فالنـ  هان به خدا سوگند«باره فرمود:  نیدر ا يا گواه ضمن خطبه يشوایآن پ
الب از ید، کوه بلند و امانم که سیا سنگ تنها گرد استوانه به گردش درآیکه آس د،یدانست خالفت جز مرا نشا یم

دم، و پهلو از آن یدم. دامن از خالفت درچین دیچون چن زانیام گر دن به قلهیزان است، و مرغ از پریغ من ریست
رم و از یشه گیصبر پا یزم ید؟ با دست تنها بستین دو کدام شاید، و از ایدم که چه بایشیندیدم، و ژرف بیچیپ

ران در آن فرسوده شوند و خردساالن یکه پ یره. بالئیره است. و بال بر همگان چیت یزم؟ که جهانیز بپرهیست
دم، و به صبر یرا خردمندتر د ییبایدم، شکیک سنجیر. چون نیدار پروردگار در چنگال رنج اسیندار تا دیر، و دیپ

ن و آن، و من بدان نگران. تا یراثم ربوده ایود، و آوا در گلو شکسته. مده از خار غم خسته بیکه د یدم حالیگرائ
را بر زبان راند  یش گرفت. [سپس امام مثلین خویرا جانش يگریش گرفت و دید پیرا که با ین، راهیآنکه نخست

  ناسبت؟ ن دو را با هم چه میان برادر جابر، چه مشابهت؟ و ایروز مرا با ح«برخواند که: ]  یت اعشین بیو ا

که در  یشگفتا کس! در خانه غنوده یسوزان بر پشت شتر بوده و او آسوده، به راحت يمن همه روز در گرما«
خالفت را چون  درآورد. يگرید تا آن را به عقد دید کوشیخواست خالفت را واگذارد، چون اجلش رس یم یزندگ
سپس آن را به  ،دندیدند، و تا توانستند نوشیوشدند، و سخت دیاز او چسب یک به پستانیدند. و هر یماده د يشتر
پوزش خواهد و از  یدر پ ید، و پیآزار، که رونده در آن هر دم به سر درآ ب و جانیدرآورد ناهموار، پرآس یراه

ند، و اگر رها یب بیآن آس ینیند، اگر مهارش بکشد بیرا مانست که بر بار کبر توسن نش يد. سواریایورطه به در ن
  رد.یون افتد و بمکند سرنگ

                                                                                                                                                                            
  .18 ص ،4 ج الغابه، اسد

  الفردوس، الخوارزمی،
   285 ،3 ج اسکافی، رساله از نقل به البالغه نهج شرح الحدید، ابی ابن
   407 ب السمطین، دفرائ

  :تاریخی تلخ واقعه این براي استناد مورد منابع
   124 ص 2 ج التاریخ، الطبري، جریر ابن
   351 ص 1 ج دمشق، تاریخ عساکر، ابن
   :مثل دانند می(ع)علی درباره را آیه این زیادي عده

   417 ص ،3 ج الحق احقاق ملحقات
   240 ص ،14 ج القرآن الحکام الجامع القرطبی،

  417 ص 4 ج التفسیر، البیضاوي،
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راه رود و راه  يند، و آن چارپا به پهنایبر اسب سرکش نش یاند که کس به خدا که مردم چونان گرفتار شده
او به سر  یدم و خون دل خوردم. چون زندگانیبه سر بردم، رنج د ییبایند. من آن مدت دراز را با شکیراست را نب
ن چه کم داشتم، که مرا ی! من از نخستییان درآورد. خدا را چه شورارا نامزد کرد، و مرا در جمله آن یآمد، گروه

نه یاز ک یکینان داشتند؛ ناچار با آنان انباز، و با گفتگوشان دمساز گشتم. اما یه او نپنداشتند؛ و در وصف ایدر پا
و همچون چارپا د ین به مقصود رسید، تا سومین دوخت و آن برید، و ایداماد خود را بهتر د يگرید و دیگز یراه

شاوندانش با او یساخت. خو یدو پهلو را آکنده کرد و ته یاپیبتاخت، و خود را در کشتزار مسلمانان انداخت، و پ
ـ  دیاه بهاران چرد؛ چندان اسراف ورزیت المال را خوردند و بر باد دادند. چون شتر که مهار برد و گیستادند. و بیا

دم مردم از هر ید؛ و ناگهان دیکش يبه نگونسار ي، و خواريبه خوار يورد و پرخیچیش بپیکه کار به دست و پا
م یستادند، چندان که حسنان فشرده گشت و دو پهلویال کفتار پس و پشت هم ایبه من نهادند، و چون  يسو رو

مان بسته یپ یآزرده. به گرد من فراهم و چون گله گوسفند سر نهاده به هم. چون به کار برخاستم گروه
دند و کار یا شنیدند. یا هرگز کالم پروردگار نشنیرون جستند. گویداران ب نیاز جمع د یتند، و گروهشکس

ان یند، و پایپو ینم يکار ند و راه تبهیجو ینم ياست که برتر یآن جهان از آن کسان يسرا«د ینبستند...، که فرما
ور آن در چشمانشان یبا بود، و زیده آنان زیا در دیکن دنیبه خدا دانستند ل يآر» زکاران استیژه پرهیکار، و

اران، حجت بر من تمام یکنندگان نبودند، و  عتین بید، اگر ایکه دانه را کفید و جان را آفر یخوشنما؛ به خدائ
ده بشتابند، رشته یگرسنگان ستمد يارینمودند، و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شکمباره را نتابند و به  ینم
داشتم.  یم يانگاشتم و چون گذشته، خود را به کنار یانش را چون آغازش میگذاشتم و پا یرا از دست من کار یا

  1»گذارم... یارزش نم يزیشمارم و حکومت را پش ینم يزیشما را به چ ياید که دنیدید یو م

شما  يبراو من «...سازد که  یم يجار گویش نگونه بر زبان گوهرین سخن گهربار را ایا يگرید يدر جا
 د. آرام پسِید دیخواه یخال ياز من کالبد يد، و به زودیتنم مجاورتان گرد يبودم، که چند روز يا هیهمسا

دن من، و از گردش ینمود. پس پند دهد شما را آرم یآنکه در جنبش بود، و خاموش، از آن پس که گفتگو م
ران بهتر است و از گفتار رسا و سخن یپندپذ ين برایجنبش ماندن پاها و دستانم، که ا یدگانم، و بیافتادن د

نکه چه یدانست و ا یبر آن نشست، راز درونم را خواه يگریماند، و د یمن خال يوا. فردا که جایو ش یدنیشن
  .2»د از دستیا را داده یکس

و ... دانش دین «است که  یاو در رأس معصومان يه است. آریمعاو یعنیمرد ناهمگن با او  (ع)مراد حضرت
امبرند یرد به حق راه برده است. مخزن علم پیها سپرده شده است، و هر که آنان را پناه گ بدان (ص)امبریاز پ دنیا

                                                        

 از چون ایستاد؛ نگریستن به آن در امام و داد، او دست به اي نامه و خاست، پا به عراقی مردي هنگام این 3 ج ،البالغه نهج - 1
 ؟بیاغازي ماند که آنجا از را سخن و بپردازي خطبه به که شد چه مؤمنان امیر اي: «گفت عباس پسر بپرداخت، نامه خواندن

 بخدا: گوید عباس پسر. [آرمید جاي در و بازگشت تفت و کشید، سر که بود غم مشعله شنیدي آنچه! هرگز عباس پسر]:  فرمود

 رساند آنجا به را سخن نتوانست مؤمنان امیر چرا که بردم، اندوه گفتار این بر که نخوردم دریغ چنان گفتاري هیچ بر هرگز سوگند

  .»بایست که
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ها  ن را نگهبان، پشت اسالم بدانیانگر. قرآن و سنت نزد آنان در امان. چون کوه افراشته، دیو احکام او را ب
  1»ر جاست.یراست و ثابت و پا

ون رک بید. از شب تاریبرآمد يبرتر ي د، و به ذروهیدرآمد یکیما از تار ییه راهنماب«همو خود فرمود:  يآر
  ـ . دیروشن درون شد ي دهیله سپیو به وسـ  دیشد

که از  یدر او چگونه اثر کند؟ دل يکه بانگ بلند را نشنود! و آن که بانگ بلند او را کر کند، آوا یکر باد گوش
  نان است.یاطمدار و با یترس خدا لرزان است، پا

د یمودیپ ینداران را میم. راه دیدید یتان م را در چهره یفتگیدم، و نشان فرییپا یشما را م یشکن مانیوسته پیپ
راندم. بر راه حق  یخواندم، و بر شما حکم ظاهر م یباطن درون شما را م يد. به صفاینمود ید که میو آن نبود

د، یدید ینم ید، و راهنمائیدییپو یکه م یردم، و به شما نشان دادم. حالجدا ک یگمراه يها ستادم، و آن را از راهیا
  اتر از صد مقالت است.ین اشارت است که گوید، و ایدیرس ینم ید، و به آبیکند یچاه م

م یدم. بیدم، در آن دودل نگردیند، چه از آن روز که حق را دیند آنکه خالف من گزینب يرستگار يرو
  ر.یره شوند و بر آنان امیلت چیبر مردم نادان بود، مبادا گمراهان به ح نه بر جان بود که یموس

 یم تشنگینشسته است، از ب يامروز حق و باطل آشکار است و راه عذر بر شما بسته، و آن که بر لب جو
   2»رسته.

  

   (ص)از زبان رسول خدا  (ع)یعل یژگیصد ویس

ل آورده است یبد ین انسان بیا ي را درباره يمانند یب يخود، اوصاف واال يها رسول خدا در کلمات و کالم 
م یه خواهیصد صفت است که بر اساس حروف الفبا آن را ارایکه بر اساس آنچه ما را حاصل شده است حدود س

سندگان اهل سنت در حدود دو یاز نو يادیآمده و گروه ز (ص)ت از رسول خداین اوصاف در صدها رواینمود. ا
  3اند. خود آورده يها ز نوشتهشتر ایهزار بلکه ب

  

  زگارانیپره يشوایپ

  د و با او مصافحه خواهد نمود،یرا خواهد د (ص)امبریز پیکه در روز رستاخ ین کسینخست

                                                        

 2 خ همان، - 1
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 اهللا آیۀ توسط جلد 34 از فراتر که آن هاي فهرست و آن ملحقات» الحق احقاق« کتاب اساس بر را ویژگی سیصد این ما - 3
 آثار و نویسندگان کتاب، این 44 ص 5 و 4 جلد در. کنیم می نقل شده گردآوري )ره( نجفی مرعشی الدین شهاب سید العظمی
 و فضائل بیانگر که است روایاتی ویژه که شده آورده برگزیده احادیث از گروهی 503 ص سوم جلد در و. است آمده آنان علمی

  .باشیم شکرگزار توفیق این بر را خدا باید که است (ع)علی امام اوصاف

  ) م( .باشد نمی مقدور اوصاف این الفبائی رعایت ترجمه در* 

 



  ۳۳   ...........................................................  و �����ن ��ر�� (ع)ا��م ���

 ،(ص) امبریدر رأس امت پ (ص)دگرا در کنار رسول خداین توحینخست ،دهنده بر رسالت ین گواهینخست
 ،نانین جانشیبرتر ،پدر امت (ص)رسول خدا یانیدار وح امانت ،)(ص پدر نوادگان رسول خدا ،بندگان خدا يشوایپ
  سرشت. کیان نیشوایپدر پ ،زگارانیپره يشوایپ

 ،نیتر ن، مهربانیتر ن، پرمنصبیتر واالنسب ،نان نزد خداین جانشیتر یداشتن دوست ،یکسوت مسلمان شیپ
 ،(ص) زننده به سنت رسول خدا نگچ ،هر مرد و زن مؤمن يشوایپ ،ن مردمانیردستان. دادورزترینسبت به ز

  ،یمان الهیا مردمان نسبت به پین مؤمنان یبندترین و پایاستوارتر

  .ينگر کساین مردمان به یتر ملتزم

  ن مردمان نزد خدا.یبزرگتر ،ین بر اسرار الهیام

  ارانی ين اسالمگراینخستـ  

  ن امت.یدانشمندترـ  

  ن امت.یباتریشکـ  

  ن امت.یخوتر کینـ  

  ن امت.یاشناسترخدـ  

  ها بر حوض. ن درآمدهینخستـ  

   (ص)ثاقگر با خداین میآخرـ  

   (ص)دارکننده با رسول خداین دینخستـ  

  ن مردمانینتریآئ راست ،ن مردمانیتر رمردیدلـ  

  ن مردمان در باور ین مردمان، استوارتریتر بخشندهـ  

  ـ  یدوستان خدا و فرمانبران اله يشوایپ ،انیبایسرآمد شکـ  

  ن.ین خدا در زمیز و امیدار رسول خدا در رستاخ امانتـ  

  .یان الهین مردمان نسبت به ادیدانشمندترـ  

  ن مردمان نسبت به فرمان خدایاستوارترـ  

  ار دلسوزیبسـ  

  يشاوندین خویکتریگاه و نزدین جایبرتر يداراـ  

  نفس  ين مردمان به لحاظ غنایبزرگترـ  

  )(ع) نیحسن و حس( ]امبریپدر دو نوه [پـ  

  ن]یحسن و حس( حانهیپدر دو رـ  

  نیر خدا در زمیشـ  
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  .کوبد [تا وارد شود] یکه درب بهشت را م ین کسین واردشوندگان به بهشت و اولینخستـ  

  ذوب شده در ذات خداـ  

  ن مردمان نسبت به خدایتر ترسانـ  

  ن امتیخردمندترـ  

  ات قرآن یر آیامـ  

  دستان یتهمان و یتیپدر ـ  

  1ن حکمرانان.یدادورزترـ  

ز! پدر و مادرم به یبرخ ،!»یا علیتو باد  يپدر و مادرم فدا« فرمود: یم یدر موارد گوناگون (ص)رسول خدا
  »تیفدا

  پدرتان. يپدرم فدا«فرمود:  یاش] م ی[خطاب به دو نوه گرام

  2»مادرتان. يمادرم به فدا

  4ده استیشانش نامیروان و خویدوستان، پ يشوایپ يث متواتریاحاد یو ط 3او را برادر خود (ص)امبریپ

  شوند.  یوارد م (ص)ق و آن حضرتیکه از آن طر (ص)درگاه رسول خدا

،درگاه (ص) رسول خدا يها یدانستنـ  درگاه شهر دانشـ  درگاه بهشت.ـ  زش گناهانیدرگاه ر ،درگاه خداـ  
  )یشناس نید( یشیاند درگاه ژرف ،شهر دانش

  ـ  یختگیه فرهدرگاـ  

  از نور است یخدا]، بر سر او تاج يکننده [به سو کننده و بازگشت ار توبهیبس

   (ص)گاه رسول خدا هیتکـ  (ص)رسول خدا یامت. همراه بهشت یخدائ ،مانیت، اساس ایپرچم هداـ  

  خدا  راهدر 

   (ص)امبریمحبوب دل پـ  دوست خدا و رسول خدا - 

   (ص)امبرین پس از پیبر زم یت الهخدا بر بندگان خدا. حجحجت ـ  

  ز.یبر بندگان در رستاخ (ص)امبریحجت پـ  

  ن نمود.یگزیاو را جا (ص)امبریکه پ ین کسیبهترـ  

  ن و بر بندگانیفه خدا در زمیخلـ  

                                                        

 را ننماید. خوانندگان تا متن کاستیم از را آن ما که بودند آورده تکراري را اوصاف از برخی روایات اساس بر محترم مؤلف .1

 ...و 524 ص 18 ج و 7ـ  374 و 7 و 40 ص ج الحق، احقاق ملحقات - 2

  ،171 ،131 ،101 ،99 ،94 ،92 ،90 ،79 ،78 ،62 ،56 ،18: ص 4 ج همان - 3

  272 ص 20 ج و 82ـ  80: 15 و 362 ،170ـ  166: ص 4 ج همان - 4
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  نان.یبخش جانش انین و پایبهترـ  

   (ص)امبرین امت پس از پیبهترـ  ن مردمانیبهترـ  

  د و افول کرد.ید بر او تابیکه خورش ،(ص)امبریپس از پ یکسن یبهترـ  ن مردمانیبهترـ  

  ن امت یعرب و ا خداشناس ،دوست تنگاتنگ خداـ  

  (ص)سپار رسول خدا خاك ،(ص)ار دمساز رسول خدایـ  

  امت]ی[در ق (ص)پاسدار حوض رسول خداـ  

  صاحب دو گوشه بهشت. ،(ص)ين محمدیپاسدار آئـ  

  ها همنشین رملـ  

  بر دشمنان. (ص)ر خدا و رسول خداینان، شمشیسرور خداباوران و جانشـ  و عرب، سرور دوسراان یسرور آدم

  ان.ینیان و پسینیشیساالر پ

  ان، مسلمانان و دوستانیسرور راستگوـ  

   (ص)ده رسول خدایز، برگزیدر رستاخ (ص)امبریدار پ پرچمـ  (ص)همراه رسول خدا و ن دوستیبزرگترـ 

   (ص)امبر خدای، داماد پیاله يعلمدار ثنا (ص)ر خدایاه ستوده، رازدار سفگیدر جا یدار اله پرچم

   (ص)امبر خدایبان پیپشت ،خدا يراه روشن، راه سو ،دار ناتوانان عهده

   (ص)امبریپ يبازو ،(ص) امبرینه دانش پیگنج

  ان.یجهان يپرچم برافراشته برا ،ستون اسالم

   (ص)برامینابغه برجسته پ ،دانشمند مردمان، پرسشگر

 .1است یاز عل (ص)امبریو پ (ص)امبریاز پ یعل ،بدنم يمن مثل سرم برا يبرا یعل ،چشم خدا ،سمان محکمیر
  .2سرور خداپرستان یعل

  ن است.یدرگاه آئ یعل ،مین امتیپدران ا یمن و عل

  3زد کافر گردد.یگر یاز عل یهر کس

   (ص)دهنده رسول خدا غسل

  وانمردج ،حق از باطل در امت یزان جدائیم

  ن حق و باطل.یجداکننده ب ،ن امتیجداکننده ا

                                                        

  274 ص ،5 ج الحق، احقاق ملحقات. اند آورده را روایت این تسنن اهل از راوي نه و سی و جناده از حبشی - 1

 86ـ  84 ،12 ج همان، - 2

  370 ص 20 ج و 145 ،7 ج همان - 3
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  .(ص) امبرین پی، داور آئیرهبر نورافکنان بهشت

   (ص)شکننده دشمنان خدا و رسول خدا ،کننده فرمان خدا برافراشته

  بهشت.  يراهبر مسلمانان و امت بسو ،شکنان. قبله اهل معرفت، جداکننده بهشت و جهنم مانیپ ي کشنده

  ان و کافران.کشنده بدکار

  ـ  بزرگ مردمان

  .زگاران را با آن همراه نمودیکه خداوند پره يا کلمهـ  

  .مان خدایاجراکننده پ ،خدا يزبان راستگوـ  

  او را دوست و زمامدار است. (ص)امبر خدایزمامدار دوست مردمان و هر آنکس که پ

  .(ص) امبر خدایپ يها یکننده بده پرداختـ  

  مانیبان ا دهیدـ  

  امبران.یپ يها موروثو ر یپذ امانتـ  نه رحمت خدایگنج يدهایکلـ  

  ت.یبان هدا دهید ،جوریچراغ شب د

  .يراهبر يده برایبرگز ،افتهی تیتگر و هدایهدا ،يندیو ناخوشا یشباز هر سختیپـ  

   (ص)امبریاگر سنت پیاح ،داریپا يسرور و ساالر سرا

  .(ص) امبریپ ياز رو یکننده خستگ طرفبر ،کننده حجت برافراشته ،فرق در ذات خدا

   (ص)امبرینسبت به پ یگاه علیجا ،(ص) امبریخدا و پ يگو سخن

ست و سه یباره ب نیست. در این يامبریپ (ص)امبر خاتمیاست جز آنکه بعد از پ یگاه هارون نسبت به موسیجا
  ،(ص) امبریده خدا با پیث است. برگزیحد

ک یاز  یو عل (ص)امبریپ یمردمان از درختان گوناگونند ول ،خبر بزرگ ،دافرمانبران خدا و دوستان خ یروشنائ
  درختند.

  ،(ص) وارث دانش رسول خدا ،(ص) امبرین پیجانش ،(ص) امبریر پیوز ،زگارانیزمامدار و دوست پره

بر  یپررحمت و مهربان اله ي دست گشاده .شیقر و مسلمانانو امیرمؤمنان و  نیساالر د ،گر تیهدا
  .بندگان

 یک انسانین يها یژگیسته اوست. که همه ویبر رسالت شا (ص)همگن با رسول خدا یها گواه یژگین ویبا ا
ن گفتار یا 1»د.یابیش از آنکه مرا نید پیمردم! از من بپرس«د: یتواند بگو یو معصومانه را داراست و هموست که م

  ه اوست.ستیاورده و تنها شایبر زبان ن (ع)یجز عل (ص)امبریرا بعد از پ

  .1اند ت کردهینوزده نفر از محدثان اهل تسنن آن را روا
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رو به همسرش کرده و  يگشته است. روز يز بر زبان جاریه نیتوسط عمر و معاو (ع)یلت امام علین فضیا
  .»2ستی] چیاو [عل ي نهیشیو پ يکه دانش، برتر یبر تو چه دان يوا«د: یگو یم

  ».3آموخت] یخوراند و [م یرا دانش م یوسته علیپ (ص)امبریپ «...ه آمده است یگر از معاوید يدر گفتار

 ید: تو زمامدار من و هر زن و مرد مؤمنیگو (ع)یر خطاب به علیفه عمر بود که روز غدیکه وظ یبه درست
  .4اند ت کردهین اهل سنت روایست و شش نفر از محدثین واقعه را بیا» یهست

                                                                                                                                                                            

  :است آمده حدیث این زیر حدیثی منابع در - 1

 ،البر عبد ابنـ  1: اند آورده را آن خود علمی آثار در قوم بزرگان از گروهی  و 614ـ  610 ص ،5 ج ،الحق احقاق یقاتتعل

 نهج شرح ،الحدید ابی ابن. است نگفته دانشمندان و صحابه از کسی را گفتار این که برآنند همگی مردمان: گوید 1 ج ،االستیعاب
 نقض« کتاب در اسکافی جعفر ابو: «گوید می البر عبد ابن کالم کردن بازگو از بعد 217 ص 3 ج و 175 ص ،2 ج البالغه

 بن علی جز انسانی هیچ را گفتار این: گوید. 96ص السمطین، درر نظم« درکتاب زرندي سبرمۀ ابن از الجعد ابن علی از العثمانیۀ

  .»باشد دیوانه یا دروغگو مگر...نیاورده زبان بر طالب ابی

   58 ،فضله و العلم بیان جامع البر عبد ابن

   338 ص ،2 ج ،الکبري الطبقات ،سعد ابن

   54 ص ،المناقب ،خوارزمی خطیب

   198 ص 2 ج ،النضرة الریاض ،الطبري و 22 ،4 ج ،الغابۀ اسد ،الجزري
   83 ص ،العقبی ذخائر و الخواص تذکرة ،الجوزي ابن

   76 ص ،المحرقه الصواعق ،الهیثمی حجر ابن

   286 ص ،المودة ینابیع فی الخطاب فصل ،البخاري واجۀخ محمد

   247 ،الصغیر الجامع شرح فی المنادي و 66 ص ،الخلفاء تاریخ ،السیوطی

   طولون بن محمد و 56 ،النجاة مفتاح ،البدخشی

   107 ص ،المطالب ارجح فی تسري االمر و 286 ص ،المودة ینابیع ،القندوزي

  40 ص ،العلی فتح ،المغربی

 با واقع روز در وي رسید معاویه به(ع) علی] شهادت[ درگذشت واقعه که آنگاه«... است آمده» 272 ص المناقب،« در - 2
 را وي همسرش! نیکی و فضل و دانش دادند؟ دست از را چیزي چه» بازرویم او سوي به و خدائیم از ما: «گفت بود، همسرش

 ...»تو بر واي: گفت را وي معاویه ؟! نمائی می استرجاع او براي اکنون: گفت

 ج االنوار، بحار مجمع فی الفتنی الصدیقی، المحدث و 590 ص الغربیین، الهروي، المؤدب و 176 ص 3 ج النهایۀ، ،االثیر ابن - 3

  107 ص المطالب، ارجح فی تسري االمر و 16 ص 3 ج

  :است آمده زیر روائی منابع در عمر گفته این - 4
 به عمر: گوید می چنین 290 ص 8 ج بغداد، تاریخ« در بغدادي خطیب از نقل به 368ـ  361 ص ،6 ج الحق، احقاق ملحقات

  .»هستی مسلمان هر و من زمامدار و دوست تو! طالب ابی فرزند اي باد تبریک را تو: گفت(ع) علی

  المناقب، مغازلی، ابن

 بن محمد کتاب در بیهقی  و خطی چاپ 104 ص افعیش اهللا عبد مناقب از نقل به تفسیر ثعلبی،،  الصحابه فضائل نیشابوري،

  .خطی چاپ الشافعی، یوسف

   93 المناقب، خوارزمی، خطیب

   67 ص العقبی، ذخائر طبري،، 183 ص االعتقاد، بیهقی،
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ن گواه نسبت به یگاه این است که جایل ایبه دل» از او یگواهد یاش آ یدر پ«ن آشکار شد که یبنابرا
را از زبان  ین تناسبینسبت به خدا دارد. همانگونه که ابو بکر چن (ص)امبریاست که پ یگاهیجا (ص)امبریپ
  .1دینما یبازگو م (ص)امبریپ

  گردد. یم ینشانه نفاق و دوروئ یبا عل ینه و دشمنین است که کی! چنيآر

، دوازده نفر از جابر و پنج يد خدریسع یاز اب يست و شش راویو ب یثیچهل و سه منبع حد ن مطلب دریا
  ».2میشناخت یم (ع)ینسبت به عل یان و چندچهرگان را با دشمنیوسته دورویما پ«کنند که  ینفر از ابوذر نقل م

  د:یگو (ع)یعمر) است که درباره عل( فه دومینگونه است که سزاوار خلیا

و باز » که ابو الحسن با آن نباشد یبرم بر خدا از مشکل یپناه م«و » گشت ینبود عمر تباه م )(عیاگر عل«
  ».3ندیزا ینکه همچو علیزنان ناتوانند از ا«د: یگو

                                                                                                                                                                            

  109 ص السمطین، درر نظم زرندي، و خطی السمطین، فرائد الحموینی،

 الفصول المالکی، الصباغ ابن و 230 ص المقریزیه، اآلثار و لخططا المقریزي، و 565 ص المصابیح مشکاة التبریزي، خطیب

   23 ص المهمه،

   27 ص الالهوت نفحات الکرخی، و للفتاوي الحاوي سیوطی،

   173 ص ،2 ج الوفاء وفاء و السمهودي، 465 ص 3 ج االنوار، بحار مجمع الصدیقی،
   57 ص النجا، مفتاح البدخشی،

   57 ص 1 ج المواریث، ذخایر الدمشقی، 

   206 ص المودة، ینابیع القندوزي، 

   135 ص الجیش، تجهیز الدهلوي، 

  503 ص 2 ج المنن، بدایع الساعاتی، 

  85 ص محمد، آل تاریخ افندي، بهجت 

 پیامبر قبر زیارت براي عمر و بکر ابو« که کنند روایت چنین 64 ص العقبی، ذخایر و 218 ،217 ص الحق، احقاق تعلیقات - 1
  : گوید بکر ابو: گفت...مدند،آ (ص)

  : فرمود شنیدم (ص) پیامبر از که بودم (ص) خدا رسول کنار قدمی

  »خداست با من پیوند مثل من با(ع) علی پیوند

  468 ص المطالب، ارجح فی تسري االمر و است آورده االزهر روض در هندي قتدر را این

  240ـ  237 ص ،7 ج همان، - 2

  : اند کرده بازگو را حدیث این زیر راویان جمله زا راویان از گروهی - 3
   39 ص ،3 ج المطبوع، االستیعاب البر، عبد ابن* 

  .202 ص الحدیث، مختلف الدینوري،* 

   82 ص العقبی، ذخائر الطبري، و الغریین الهروي،* 

   121 ص 1 ج الصفوه، صفت جوزي، ابن* 

  الزهراء تظلم از نقل به مردویه، ابن* 

   59 ص المطالب، کفایۀ الگنجی،* 

   22 ص ،4 ج الغابۀ، اسعد الجوزي،* 
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طالب! تو روشنگر ابهام و  یپسر اب يا«گر گفت: ید يو در جا »1میگشت ینبود رسوا م یاگر عل«د: یو باز گو
فرو  يپروردگارا! مرا دشوار«د که یستا یرا م ینگونه علیا ییدر دعا یگاه »2یهست] یآشکارگر هر دستور [اله

  ».3نفرست مگر آنگاه که ابو الحسن در کنارم باشد

 پروردگارا!« ، »4باشد یکه از ابو الحسن ته یبا گروه یبرم به خدا از زندگ یپناه م«گفت:  ییهاو ضمن دعا
  ».6م مرا پس از تو نگذاردی! خدایعل يا«، »5نباشد وامگذار!که ابو الحسن در آن حاضر  یمرا با مشکل

                                                                                                                                                                            
   السمطین، فرائد الحموینی،* 

   199 ص 2 ج االسالم تاریخ الدمشقی،* 

   338 ص 2 ج الکبري، الطبقات اسعد، ابن* 

   23 ص االندلس، فتح المالقی،* 

   86 ص 1 ج التقریب، شرح فی التشریب طرح ذرعۀ، ابو* 

   337 ص 1 ج التهذیب، تهذیب العسقالنی،* 

   76 ص الصواعق، الهیثمی،* 

   373 ص 1 ج الموده، ینابیع فی ما علی الخطاب فصل البخاري، پارسا* 

  االصابۀ العسقالنی،* 

   66 و 171 ص الخلفا تاریخ سیوطی،* 

   396 ص 2 ج االنوار، بحار مجمع فی الفتی* 
   211 الموده، ینابیع القندوزي،* 

  الصغیر الجامع شرح فی یرالقد فیض المناوي،

  .المآل ذخیرة العجلی،

   15 ص 1 ج الموقنین، اعالم قیم، ابن

   النجاة مفتاح البدخشی،

و المصري،  365،القلندر، روض االزهر ،74و الصبان فی اسعاف الراغبین با حاشیه نوراالبصار، ص 59،المؤید الشرف النبهانی،

  .17و ابن الصباغ، الفصول المهمۀ،  247و المناوي، شرح جامع الصغیر،  35العلی، و المغربی، فتح  71،  2طبقات المالکیۀ، ج 

 .اند آورده را آن نیز المطالب ارجح فی تسري االمر و 548 ص االبرار ربیع« در زمخشري مثل گروهی همان، - 1

   497 ص ،5 ج العمال کنز هندي، متقی جمله از همان - 2

  السمطین درر نظم زرندي، و السمطین فراید حموینی، و 82 ص العقبی، ذخایر طبري، - 3

 المستدرك تلخیص ذهبی،، 82 ص العقبی، ذخائر طبري، و 457 ص 1 ج المستدرك، نیشابوري حاکم مثل گروهی همان، - 4
  الهندي، المتقی 457 ص 1 ج چاپی

  31 ص االول، اخبار االسحاق، و 93 ص 5 ج العمال، کنزل

 72 ص الطالب، کفایۀ الگنجی، ،61 ص التلخیص، بلخی، 58 ص المناقب ،45 ص الحسین لمقت خوارزمی، همان، - 5
 157 ص العمال، کنز 17 ص المهمه، الفصول صباغ، ابن 132 ص السمطین در نظم زرندي، خطی، السمطین، فرائد الحموینی،

  75 ص الموده، ینابیع 72 ص االبصار، نور شیلجی، ،157 ص الخواص، تذکرة جوزي، ابن

 .فوق مصادر در - 6
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ساخته است.  ين گفتارها را بر زبان جاریهاست ا حالل آن یکه عل یفه بزرگ هنگام بروز مشکالتیخل يآر
ر و یات مباهله، تطهیاست که آ یگواه (س)است و پس از آن فاطمه (ص)امبریاز پ يکه شاهد (ع)یهمان عل

  آن است. يایامثال آن گو

ن است که یا يایز گویده است نیرس (س)فاطمه يف اوصاف واال و باالیکه در توص يگهربار نبو يگفتارها
م: یگذران یاز آن را از نظرتان م یاست که بخش (ص)يا بر رسالت محمدیگو يشاهد یدر کنار عل (س) فاطمه

  .»ن امت استیر زنان بهشت، سرور زنان اان، سروینیان و پسینیشین زنان پیان، برتریفاطمه ساالر زنان جهان«

  ،»1گردد یآن خشنود م ين و با خشنودیخشمگ (س)با خشم فاطمه يخدا«

  ».ل فرود آمد تا درود خدا را به فاطمه رساندیجبرئ«

  ».است (س)و فاطمه (ع)یتبسم عل یاز روشنائ یبهشت ناش یروشنائ«

  ».بهشت فاطمه است ي ن واردشوندهینخست«

  ».است (ص)امبر خدایش پیشاپیفاطمه پز یروز رستاخ«

  ».باشد یه بر عرش زده و خونخواه فرزندش میکه تک یشود در حال یمحشور م (س)ز فاطمهیرستاخ«

  ».است (ص)امبرین مردمان نزد پیتر یداشتن دوست (س) فاطمه«

  ».ن استیمقتدرتر (ع)ین و علیفاطمه محبوبتر«

  ».او روح من در دو طرف من است«

  ».خته استین او با گوشت و خون من آمگوشت و خو«

ز خسته یکند و آنچه او را خسته کند مرا ن یز آزرده میازارد مرا نیفاطمه پاره تن من است، هر آنچه او را ب«
  ».کند یم

  ».دینما یز مسرور میکند مرا ن یاز وجود من است آنچه او را مسرور م یفاطمه بخش«

اور یند است و هر آنکس او را یآ ز ناخوشیند است، من را نیا ناخوشامرا ناخشنود نموده است هر آنچه او ر«
  ».اور استیز یاست، من را ن

  ».رفت یاست و همانند او راه م (ص)امبریاو [در سیما] همانندترین مردمان با پ«

اس با یکردار و پاك نهاد است. او در مثاب و ق راست يآن راستگو يها یاز واالئ يا دهیآنچه گذشت گز
  »2.ن زنان مسلمانیان واالتریان و در پاینیان و پسینیشین زنان پیبهتر«مگان: ه

                                                        

 شک به نیز مرا اندازد شک به را او آنچه هر است من وجود از نیمی فاطمه: «اند کرده نقل را حدیث این پیشین مصادر همه - 1
 .»دارد وامی

  :(ص) پیامبر: عایشه از نقل به 111 ص 8 ج الباري، فتح عسقالنی، - 2

 نیز آنان شکیباترین کم پس نباشد تو به زنی مسلمان زنان میان در که نمود آگاه مرا جبرئیل: فرمود و کرد )س( فاطمه به رو

 .اند آورده را آن الموده ینابیع در قندوزي و 582 ،المحمدیه االنوار« در نبهانی.» مباش
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که از نظرتان  یصد اوصافیس ي به اندازه( صد باریک به دو هزار اثر از اهل سنت حدود سینزد يدر اثنا
  .1گشته است يجار (ص)امبریبر زبان پ (ع)یاد علیگذشت) نام و 

» يمن بود ينبو يهمتا بخش نبوت نبودم تو انیکه: اگر من پا (ص)ارامبر بزرگویباست سخن گهربار پیچه ز
  و...» ام یاز من است و من از عل یعل«و 

م است ین آنها، قرآن کریاتریآمده که گو يادیموارد ز يقرآن برا یدر فرهنگ واژگان» نه = برهانیب« واژه
  م:یگذران یرا از نظرتان م ير، مواردیکه در ز

 يها فهیل روشن آنچه در صحیا دلیآورد؟ آ یما نم يبرا يا جانب پروردگارش نشانهچرا از «و گفتند: «
  »2امده است؟یآنان ن ين است برایشیپ

د، [و] آنچه را به ی] شما آن را دروغ پنداشتی[همراه] دارم، و [ل يل آشکاریمن از جانب پروردگارم دل«بگو: «
ن یکند، و او بهتر یان میست، که حق را بیه دست خدا نست. فرمان جز بیار من نید در اختیشتاب خواستار آن

  3».داوران است

د، باشد که ینمائ يزگارید و پرهیکن يرویم. پس، از آن پیاست که ما آن را نازل کرد ین خجسته کتابیو ا«
 یشما آمده و رهنمود و رحمت ياز جانب پروردگارتان برا ینک حجتید... ایتا نگوئ د *یریمورد رحمت قرار گ

  4».است

 يم و برایرون راند، که ما هالکشان کردیبود که تو را [از خود] ب يرومندتر از آن شهریو بسا شهرها که ن«
  5».نبود ياوریار و یآنان 

طان به یش یاو فرا خواند. از سرسپردگ یبندگ يخت تا به سویرا برانگ (ص)که خدا محمد یبدرست
پس خدا، «ممکن است که آن را روشن و استوار نمود  ین قرآنن کار با همایآرند. ا يبه خدا رو یسرسپردگ

 يرویخت تا بندگانش را از پرستش بتان برون آرد، و به عبادت او وادارد، و از پیبرانگ یرا به راست (ص)محمد
آن را آشکار نمود، و اساسش را استوار فرمود، تا  یکه معن یطان برهاند، و به اطاعت خدا کشاند؛ با قرآنیش

فزودند،  یآن نبودند، و بدو اقرار کنند، از پس آنکه بر انکار م يپروردگار خود را که داناـ  یبزرگـ  گان بدانندبند
ـ  قرآنـ  شیسبحان، در کتاب خو ينمودند. پس خدا یک بشناسند، از آن پس که خود را ناآشنا بدو میو او را ن

اند، و از قهر خود ترساند و یبدآنچه از قدرتش بر آنان نما د،یشان آشکار گردانینند خود را به ایآنکه او را بب یب
  6».دیشان را درو ید نابود گرداند، و با داس انتقام خرمن هستیفرها آن را که باینکه چگونه با کیا

ها و  ن برهانیف کرده است قرآن را برتریدا) تعریهو يها برهان( ناتیه از قرآن، آن را به بیها آ در ده
  ف کرد.یها توصن آنیآشکارتر

                                                        

 .گذشت نظرتان از الحق احقاق تعلیقات از نقل به وصف سیصد - 1

   133 ،طه - 2

  57 ،انعام - 3

  157 و 155 ،انعام - 4

  13 و 14 ،(ص) محمد - 5

  147 خ ،البالغه نهج - 6
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ان است. یرا پروردگار عالمیز» از جانب خدا«از جانب پروردگارش و نفرمود » من ربه«ف آن فرمود: یدر تعر
بود، بر بندگان فرو  یسته و شدنیسته، و شایرا که با یربان يها ف است که قرآن همه برهانیلط ین اشارتیو ا

  »شوا و رحمت فرو فرستاد. یرا به عنوان پ یش از آن کتاب موسیفرستاده است. پ

  آور قرآن دانست! ؟ امیه قرآن و پیعل یشوائیتوان آن را پ یپس چگونه م

ش از خود یپ يها بر اساس زمان بوده و قرآنش بر همه کتاب یو رسالت یرسول يشوایکه محمد پ یدر حال 
  »منه دارد.یو ه یرگیچ

 يبرا یو رحمت یامت موس يشوایپ یتاب موسند منظور امت خود اوست. پس کیشوا گویرا پ یآنگاه که کس
  آنان است.

د، اگر یبه من خبر ده«بگو: «اوست.  یرحمان يها ز از جلوهیکه در آن کتاب است ن (ص)يمحمد يها بشارت
ل به مشابهت آن [با یاز فرزندان اسرائ يد و شاهدین [قرآن] از نزد خدا باشد و شما به آن کافر شده باشیا

د؟ ] البته قوم ستمگر یستیا باز هم ستمکار نید [آیمان آورده باشد، و شما تکبر نموده باشیو ا داده یتورات] گواه
  .1»کند یت نمیرا هدا

 یشین] خوب بود، بر ما بدان پین دیاگر [ا«اند گفتند:  دهیکه کافر شدند به آنان که گرو یو کسان«
  .3»کهنه است ین دروغیند گفت: اخواه ياند، به زود افتهیت نیو چون بدان هدا 2»گرفتند.  ینم

است به زبان  ین [قرآن] کتابیرحمت بود؛ و ا ي هی، راهبر و [مایش از آن، کتاب موسیو [حال آنکه] پ«
 يا کوکاران مژدهین ياند هشدار دهد و برا را که ستم کرده ی[آن] است، تا کسان ي کننده قیکه تصد یعرب

  .4»باشد

رد گرچه اصل یگ یشناسان را هم دربرم مشرکان و کتابداران و کتاب» دینان خواهند گرویا«جمله ي آنگاه 
توان  یا میدهد. آ یتنها توسط آنان ناسزاگو شده و دشنام م یرا کتاب موسیز ،شناس است همان کتابدارانِ کتاب

کفر به  »گاه آنان استیتند آتش جاشکه آن را کافر گ یانیاحزاب«قرآن دانست و  يشواین تورات را پیبعد از ا
  د.وشو عذاب می مأموم پس از باور نسبت به امام باعث آتش 

که داشته باشند و به قرآن  يآلود با هر باور ز و شركیو احزاب خداست ینیگوناگون د يها ن همه فرقهیبنابرا
اه نسبت به آن، به خود ر يدیتو ترد یگردان شوند ولیسه گانه همراه است کافر و از آن رو يها که با برهان

  بر حق است. یانیوح يها نیگر آئیدرست و استوار و مانند د یمده که قرآن و رسالت تو همگ

 ينسخ و سپس دگرگون و کژ يگریحق د ینیگزیکه بخاطر جا ید. حقیسه نشاین دو گونه حق مقایب یول
 یول 1ت کجاز هسین حال کاملتر و تمامتر نیو در ع يافته کجا و آن حق که جاودان و بدون کژیدر آن راه 

  تابند. ا ناآگاهانه برنمیین حق استوار آشکار را آگاهانه یمردم ا
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د افتاده یبه ترد (ص)امبریست که پین نیا» د روا مدار...یترد«که  (ص)امبرینسبت به پ یربان یمنظور از نه
ساخته  یرسالت ته از انجام یناش يها ابد و وجودش را از دردها و رنجی یبا قرآن آرامش م (ص)امبریاست. بلکه پ

مقصود  (ص)امبریبوده و پ» ه را بفهمانمیخواهم همسا یم یم ولیگو یتو را م«از باب  ین نهیکند. ا یو آرام م
  باشد. ینم

امامت تورات را نسبت به قرآن  ،هین آیا«ندارد که:  یاو جای ي هیپا یحداد و سخنان ب یالیخ يها پس گفته
ن یدر قرآن وجود دارد که ا یاتیرا آیاز تورات است. ز یرآن رونوشت عربن است که قیا ياید کرده و گوییتأ

  م.یپرداز یاز آن م ید که به بخشینما یتوهم را ابطال م

 یشین] خوب بود، بر ما بدان پین دیاگر [ا«اند گفتند:  دهیکه کافر شدند، به آنان که گرو یو کسان«
  .2»کهنه است ین دروغیا«خواهند گفت:  يوداند، به ز افتهیت نیو چون بدان هدا .»گرفتند ینم

است به زبان  ین [قرآن] کتابیبود؛ و ا ی] رحمتي هی، راهبر و [مایش از آن، کتاب موسیو [حال آنکه] پ
  .3»باشد يا کوکاران مژدهین ياند هشدار دهد و برا را که ستم کرده یکننده [آن] است، تا کسان قیکه تصد یعرب

شان را راهبر و یا یش از آن کتاب موسیکه پ یزان است در حالیست که طعن بر قرآننیه با وجود این دو آیا
  است. (ص)امبرین کتاب با قرآن و پیا یو همنوائ یدر کتاب موس یبشارات يایرحمت بوده است گو

آمدن  ش ازینستکه پیبلکه منظور ا .است یربان ي نهیگردد که بر ب یبرنم (ص)امبریبه پ» هلبقَ نْم«ر در یضم
   کسانی است که آن را باور دارند. يآن کتاب برا يو رحمتگر يبر صدق راهبر يا نه سابقهیکه ب یکتاب موس

ش و باور نسبت به یاز تورات در گرا يرویقت پیکه راهبر آنان است، در حق یش به توراتین فرمان گرایبنابرا
  ان استوار اوست.یو قرآن و ب (ص)امبر خاتمیپ

) و یکتاب موس( قبل از خودش یکیدارد:  ينه و برهان سه بعدیرسالت خاتم، ب یر مهندسد (ص)امبریپس پ
ت یدوم در زمان خودش که معجزات و قرآن اوست و سوم بعد از خودش که قرآن به عنوان ثقل اکبر و اهل ب

گروند و  یبه آن م ایا ین گوین براهیان گوناگون بعد از ایها و اد به عنوان ثقل اصغر است. حال مردمان و گروه
  گاهشان آتش است.یورزند که جا یگردان شده و کفر م يش از آن رویها ها و نوشته ا مثل حداد در گفتهی

د قرار یان و مورد تأکیامبران بینسبت به همه پ (ص)حضرت رسول یشوائیپ یات روشنینکه آیبا وجود ا يآر
دهند.  یشناس و...قرار م لیشناس و انج نشمند توراتم که خود را دایهست یکسان يزیست دهد باز شاهد قرآن یم

  د:ید قضاوت نمائیم تا بهتر بتوانیگذران  یات قرآن را از نظر شما میحال سه گروه از آ

اد کن] یو [« کنند:  یامبران مطرح میگر پیرا نسبت به د (ص)امبر خاتمیپ یشوائیکه پ یاتیگروه اول: آ
 يا دادم، سپس شما را فرستاده یمان گرفت که هرگاه به شما کتاب و حکمتیامبران پیرا که خداوند از پ یهنگام

ا اقرار یآ«د. [آنگاه] فرمود: یش کنیارید و حتما یاوریمان بیق کرد، البته به او ایآمد که آنچه را با شماست تصد
  »د؟یرفتیمانم را پذیباره پ نید و در ایکرد
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  .1»د و من با شما از گواهانمیباشپس گواه «فرمود: » می، اقرار کرديآر«گفتند: 

ه ین آیداند مثل ا یدهند، گواه گواهان م یزند و گواهیکه قرآن را در آن روز که گواهان بپاخ یاتیگروه دوم آ
ن [امت] یم، و تو را [هم] بر ایزیشان برانگیاز خودشان برا یگواه یرا که در هر امت ياد آور] روزیو [به «که: 

است بر  يمسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگر ياست و برا يزیاب را که روشنگر هر چن کتیم، و ایگواه آور
  .2»میتو نازل کرد

ن یبخشد: مثل ا یم يها برتر نیگر آئیرا بر د (ص)امبر خاتمین پیات قرآن را که آئیگروه سوم: آن دسته از آ
روز یان پینه ساخت، تا آن را بر تمام ادن درست روایت، با آئیامبر خدا به [قصد] هدایکه پ یاوست کس«ه که: یآ

ر یند، بر کافران سختگیکه با او یامبر خداست، و کسانیپ (ص)محمد«و  ،»کند یت میگرداند و گواه بودن خدا کفا
عالمت ، خدا را خواستارند ي. فضل و خشنودینیب یگر مهربانند. آنان را در رکوع و سجود می[و] با همد

ل یثل آنها در انجشان است در تورات، و مین صفت ایشان است. ایها ود در چهره] آنان بر اثر سجي [مشخصه
ستد و دهقانان یخود با يها ه دهد تا ستبر شود و بر ساقهیاست که جوانه خود را برآورد و آن را ما يا چون کشته

مان آورده و یاز آنان که ا ی] آنان [خدا] کافران را به خشم اندازد. خدا به کسانیرا به شگفت آورد، تا از [انبوه
  .3»وعده داده است یاند، آمرزش و پاداش بزرگ سته کردهیشا يکارها

 یمعرف یانیوح يها گر کتابیهمه جانبه نسبت به د یرگیاز قرآن است که خود را با چ یاتیگروه سوم: آ
نچه خدا نازل کرده حکم که به آ یکنند، و کسان يل به آنچه خدا در آن نازل کرده داوریو اهل انج«د: ینما یم

م، یتو فرو فرستاد ين کتاب [=قرآن] را به حق به سویو ما ا«د: یو بعد از آن فرما 4»نکنند، آنان خود نافرمانند. 
ان آنان بر وفق آنچه خدا نازل کرده یهاست. پس م ن و حاکم بر آنیشیپ يها کننده کتاب قیکه تصد یدر حال

ک از شما یهر  يمکن. برا يرویتو آمده، پ يکه به سو یدن] از حقشان [با دور شیحکم کن، و از هواها
[خواست] تا  یداد، ول یک امت قرار میخواست شما را  یم. و اگر خدا میا قرار داده یعت و راه روشنیها] شر [امت

ما ش ي د. بازگشت همهیریگر سبقت گیکدیک بر ین يد. پس در کارهایازمایشما را در آنچه به شما داده است ب
  .5»د آگاهتان خواهد کردیکرد یآنچه در آن اختالف م ي خداست؛ آنگاه درباره يبه سو

و «ان آمده است: ینیشیپ يها نسبت به قرآن در کتاب یبشارت اجمال يایاست که گو یاتیگروه چهارم: آ
  .»ان استیپروردگار جهان ین [قرآن] وحیکه ا یراست

روش، و [وصف] آن  ی، به زبان عربیاز [جمله] هشداردهندگان باشن آن را بر دلت نازل کرد، تا یروح االم«
ل از آن یاسرائ یبن يست که علمایروشن ن یلین خود دلیآنان، ا يا برایان آمده است. آینیشیپ يها در کتاب

  .6»اطالع دارند

                                                        

  81 عمران، آل - 1

  89 نحل، - 2

  29 فتح، - 3

  47 مائده، - 4

  48 مائده، - 5
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 يها تابگر کید قرآن و استقالل آن از یانیاستقالل وح يایگو ینها به روشنیها امثال ا ات و دهین آیا
  آنها حاکم است. ي کننده افتیامبران دریها و پ یبر همه وح (ص)امبریاست. پ یانیوح

است. تا چه  یاصل یانیوح يها ر کتابیش بر سایبرتر يایکه دارد گو یها قرآن خود با کماالت نیعالوه بر ا
ن باورند که در یبر ا یرخها گشته است. تا آنجا که ب یها و کاستیها، کژ یکه دستخوش کج ییها رسد به کتاب

  1ون اشتباه وجود دارد.یلیک میآنها حدود 

خته شد و آن هنگامه که یبرانگ يامبریده به جهان گشود و آنگاه که به پیاز آن زمان که د (ص)امبر اسالمیپ
 گر اویکه در رأس آن قرآن بود را همراه داشت و دو شاهد د يسه بعد يها شتافت برهان یبه جوار رحمت اله

باشد گواه کوچکش امام  یگواه او که از اوست از دو جنبه م يش از رسالت و بعد از اوست. آریاو پ يوجود واال
  رسالت اوست. یات او و پس از اوست و گواه بزرگش قرآن است که گواه جاودانیدر زمان ح (ع)یعل

گر یو د یسیاب عکت يبرا یشواست و بسان فرعیبه عنوان اصل، رحمت و پ یش از آن، کتاب موسیپ
ا یگردد که گواه و صاحب قرآن است  یفقط به خدا برم» منه«ت در یر غایاست. پس ضم یانیوح يها کتاب

و معصومان پس از اوست که تا  (ع)یسپس به رسول برگردد که فرع خداست. و آن گواه امام عل و نکه به اهللایا
و فرزندان معصوم  (ع)یامام عل یعنیبرد گواه آن  یخدا م يدرخشد و سو یآن زمان که ثقل اکبر وجود دارد و م

  ز ماندگار خواهند بود.یآن حضرت ن

ن گواه و یرا بیباشد. ز یل و نظائر آن منظور نمیگردد و جبرئ یمحصور م (ع)یدر قرآن و عل» شاهد منه«پس 
» شاهد منه« ن است که اصلیا يایمنه) گو( رید همگنی و همانندي باشد. مفرد بودن ضمیشونده با یگواه

  .قرآن است

است که شاهد قرآن که همجنس با اصل است امام  یائیکند گواه گو یان میکه گواه بودن خدا را ب یاتیآ
نه یو آئ ینه ربانیهمراه ب (ص)امبریهمانگونه که پ .است یل و اولیشاهد اص ينما م نه تمایاست که آئ (ع)یعل

  .قرآن است ينما تمام

ث متواتره که در سنت یمسلمانان است احاد یرش همگانیرآن مورد موافقت و پذاز آنجا که شاهد بودن ق
  است. (ع)یعل یعنیقرآن و مورد اختالف که همان  یرش همگانین شاهد مورد پذیوند بیموجود است درصدد پ

  

   یرکن چهارم حکمران

   (ص)امبریپبا همانندي  و (ع)یعل

آمده است.  (ص)امبرین بطور متواتر از پینموده و ا یعال گواهمت يرا خدا (ص)امبریو پ (ع)ین علیب ین همانیا
که تو را [حاصل] آمده، با تو محاجه  ین [باره] پس از دانشیپس هر که در ا«د یفرما یمتعال در قرآن م يخدا

                                                        

. دارد وجود غلط هزار صد حدود که است باور این بر قسیس. دارد وجود اشتباه هزار سی انجیل و تورات در: 5 ج تفسیر، بارکز،) 1

. دارد وجود آن در اشتباه ملیون یک: گوید فرانسوي و انگلیسی المعارف دایرة در. شدبا نمی شمارش قابل: گویند شولز و کریسباج

 رجوع» السماویه الکتب بین المقارنات« به بیشتر تفصیل براي. دارند اعتراف آن به شناسان تورات و دانشمندان از زیادي افراد

 .شود



  و �����ن ��ر�� (ع) ���ا��م    .......................................................  ۴۶

ود ک خیشان نزدیخونیز شما و ک یشان نزدید پسرانمان، پسرانتان، و زنانمان و زنانتان، و ما خویائیب«کند، بگو 
  1»م. یان قرار دهیم، و لعنت خدا را بر دروغگویم؛ سپس مباهله کنیرا فرا خوان

نجران بوده  يو نصارا (ص)ان در مباهله رسول خداین جرین باورند که ایتگران بر ایرکنندگان و روایتمام تفس
  2است.

م، اسحاق و یابراه يم خدابه نا«آنان به اسالم که خطاب به آنان فرمود:  یو فراخوان (ص)امبریپس از نامه پ
 يبا هم خدا ید که همگیاگر مسلمان شدـ  فرستاده خدا به اسقف و مردمان نجران: (ص)عقوب، از محمدی

م. اما بعد: شما را از پرستش بندگان خدا به پرستش خدا، و از یگوئ یعقوب را سپاس میم، اسحاق و یابراه
  خوانم. یم به خدا فرا یبه بندگان خدا به سرسپردگ یسرسپردگ

د به یکن یو شانه خال دیسته خواهد گشت و اگر از آن سرباززنیه بر شما باید پرداخت جزیدیگردان ياگر رو
  3»منزله اعالن جنگ خواهد بود. و السالم

را به  (ص)امبریل را فرا خواند. نامه پیبه نام شرحب يرانه فردیاسقف نامه را خواند و قلبش به تپش افتاد. متح
م را یم که خدا ابراهیدان ین اندازه می؟ او در پاسخ گفت: تا ايدار يا دهیس از مطالعه به او گفت: چه اداد پ يو

د. اگر آن مرد همان باشد [که خدا وعده داده] درباره یماندگار نما يرا در نوادگان و يامبریداد تا پ یوعده هم
پاسخ  یانده شده و وارد شور شدند. همگفرا خو يگریبعد از د یکیان یندارم. همه نجران ينظر يامبریپ

داشته باشند.  یل دارند و با او گفتمانیگس (ص)را نزد رسول خدا یبر آن شدند که سران را بازگو کردند، ول یشرحب
ن یزدند. در ا رش اسالم سربازیگرداندند و از پذ يباز هم رو ید ولیشان آشکار گردیپس از گفتمان، حق بر ا

را موعد آن روز  يشدند و فردا گآن را بر آنان خواند. بر مباهله هماهن (ص)امبریرود آمد. پمباهله ف هیهنگام آ
هم  (ع)یعل ، (س)فاطمه همراه،(ع) دست در دست حسن (ع)نیحس .تش روانه شدندیو اهل ب (ص)امبری. پقرار دادند

اسقف ـ  دین بگوئیکنم آم یفرمودند: دعا م (ص) امبرین حال پیابان شدند. در ایب یراه (س) فاطمهپشت سر 
را  یزش کوهینگرم که اگر از خدا ر یرا م یهائ : چهرهيگروه نصار ينجران رو به نصارا کرد و گفت: ا

ن نابود یان زمید که تباه گشته و نصرانیاز مباهله با آنان دست کش !ن چنان خواهد شدیقیدرخواست کنند به 
نند. ید آمد. عزم بر آن کردند که مباهله را نهاده و مصالحه را گزنخواه یز از آنان کسیخواهند گشت. و تا رستاخ

بود. اگر از مباهله سربازنزده و مصالحه را  یان حتمیبر نجران یتباه«رفته و فرمودند: یز پذین (ص)امبریپ
گرفت و  یارشان را آتش فرا میها درآمده بودند. د گان و خوكیبوزن يمایمسخ شده و به س یدند همگیگز ینم

 يجار يان مباهله بر نصاریز در امان نبودند. اگر جریها ن شاخه يآورد و پرندگان رو یدرم يان را از پایخدا نجران
  4»گشتند. یتباه م یشد همگ یم

                                                        

  61 ،عمران آل - 1

 ابی سعد مسند در الصحیحین بین الجمع حمیري، و اآلیه هذه تفسیر فی مؤمنینال امیر فضائل باب 4 ج الصحیح، مسلم، - 2
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  ۴۷   ...........................................................  و �����ن ��ر�� (ع)ا��م ���

ش ان بود. زنان، فرزندان و عزیزانیان و دروغگویآشکار شدن راستگو يمباهله برا يبرا (ص)امبریپ یفراخوان
ان یق درصدد آشکار کردن دروغ نجرانین طریغلبه) را باور داشت و بد( تیرا واقعیز. راهی مباهله نمود را خود

و ژه مورد توجه یش را عرضه کرده بود. زنان و پسران را بصورت ویها ن خوبان و جگرگوشهیتر بود. چرا که خوب
آنان  ید را فدائن خاندان هستند و مردان خویتر ن و محبوبیتر یرا که آنان گرامیقرار داد؛ زمحور مباهله 

  ند.ینما یم

ان از فرار یجو ها با خودشان برده تا جنگ ن اساس رسم بر آن بوده که محمل زنان را در جنگیبر هم
کان که آنان را ین نزدیکتریاند. نزد دهیها نام قتیند و پاسداران زنان و خانواده را پاسبانان حقینما يخوددار

ند و فدا کردن آنان در یاو یبخش وجود قدس نان دوامیاند که این بنماد تا بر همگایداند برگز یخودش مهمچون 
  است. يگرید يز فداکاریکان نیفدا کردن مجموعه نزد وشتن است یقت فدا نمودن خویحق

دارند و  ین همانیوند ایپ (ص)امبر خدایو پ (ع)ین است که امام علین گواه بر ایاترین و گویه مباهله بزرگتریآ
  اند. افتهیشرافت دست نن یگران به اید

و  (ع)نیو امام حس (ع)ن باورند که در مباهله تنها دو فرزندش امام حسنیرا مفسران و محدثان همگی بر ایز
  .بوده اندگر با آنان نیبوده و د (ص)امبریه پهمرا (ع)یو عل (س) فاطمه

 هیآ و مقصود از نفس در (ص)هو مراد از زنان تنها فاطم (ع)نیتنها حسن و حس (ص)امبریپس منظور از پسران پ
خواند  یشتن را فرا نمیخو یرا کسیاوست. ز یر وجود قدسی، برادر، وزیده روحانیهمان که زائ 0است (ع)یتنها عل
» انفسنا«و هنگام فراخوانی خطاب خویشتن به آنان کند و گوید  بداند اینکه کسانی را در ردیف خویشمگر 

  است. یعه و سنیرش شیم مورد پذیآنچه گفت يه. به منزلحانی من هستیدیعنی کسانی که نماد وجود مادي و رو

همه فضائل، کماالت  ين است که او دارایا يایداند. گو یم (ص)امبریرا به مثابه وجود پ (ع)یه علینکه در آیا
له نفس نبوده است. اگر هزاران مرد هم به منز (ع)یعل يهمتا ین مقام کسیاست و در ا (ص)امبریپ يها یو واالئ

گفته شد  (ع)یده باشند. آنچه درباره علیرس (ع)یبودند و الزم بود که به رتبت عل (ع)یعل یبودند همگ (ص)امبریپ
است که در  (س) و تعدد زنان، تنها فاطمه (ص)امبریت پیاهل ب يادیز محقق است. با وجود زین (س) درباره فاطمه
دان یز بر افراد حاضر در میگر نیست زنان دیبا ین نبود میر چنگردد. اگ ین مقام میابد و خاص ای یمباهله راه م

  وستند.یپ یمباهله م

  

  : (ص)امبریپ با (ع)یعل يهمانند یبازخوان

اند:  اند و فرموده ح کردهیرا گوشزد نموده و بر آن تصر ين همانندیدر مناسبات گوناگون ا (ص)امبر خدایاول: پ
  1»پردازد. یونم را می، و تنها هموست که دیمنم و من عل یعل«

را جدا  يپوست موز (ص)امبریپ يروز«د: یفرما ین بازگو میرا چن یدنین و شنیریش يا خود خاطره (ع)امام
مگر «فرمود:  (ص)؟ حضرت رسوليرا دوست دار (ع)یگفت: حقا که عل ینموده و آن را در دهانم گذاردند کس

                                                        

   شده آورده گذشته مباحث طی حدیث این مدارك - 1
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وند یبا من مثل پ (ع)یوند علیپ«فرمودند:  (ص)ر بار حضرتو دگ 1»م.یاز من است و من از او (ع)یکه عل یدان ینم
  2»باشد. یسرم با بدنم م

بخش  را که دوامیهم از اوست ز (ع)ید. و علیخود گردان ي ژهیرا او را پرورش داده و ویاز اوست ز (ع)یعل يآر
  سربازنزده. (ص)امبرینبوده و نسبت به پ ین آن دو جدائیب یاست و اندازه تار موئ (ص)امبریت پیشخص

  ث منزل: یدوم: حد

  3»وند من با خداست.یبا من مثل پ یوند علیپ«حضرت رسول فرمود:  

  .دید که دست در دست هم داشتند یرا  در حال (ص)امبریو پ (ع)یابن مسعود عل

که  یفرمود: همان منزلت (ص)نزد تو چگونه است؟ حضرت (ع)یگاه و قدر علید: جایآنان کرده و پرس يرو سو
به آن  یامبران الهیاست که فرشتگان و پ یگاهیرا نزد خدا جا (ص)امبریپس همانگونه که پ 4»زد خدا دارم.من ن

  د.ینخواهد رس (ص)امبرینزد پ (ع)یبه منزلت عل یکس (ع)یر از علیاند همانگونه غ افتهیدست ن

  

  

  ث برائت:یسوم: حد

د که به یسوره برائت را بر مشرکان قرائت نما ن ازیه نخستید ده آیافت کرد که بایدر يدستور (ص)امبر خدایپ
آنان صادر شده بود که از آن سال به بعد  يبرا يا ز و محدودکنندهیدآمیخدا دستورات تهد يموجب آن از سو

  زارند.یامبرش از آنان بیرا خدا و پیوارد مسجد الحرام نگردد ز یمشرک

  ات را بر مشرکان بازخواند.یرا انجام رساند و آن مهم یل داشت تا در موسم حج ایابابکر را گس (ص)امبریپ

 يفرود آمد و او را گفت: خدا (ص)امبرین بر پیل امینه را به قصد مکه ترك کرد و برفت. جبرئیابابکر مد
د. ین کار برآیکه از تو باشد از عهده ا یا کسید: هان محمد! تنها خود ید و فرمایبلندمرتبه تو را درود گو يواال
ات از ابابکر و یآ يریگ ت بر بازپسیرد و خود آنها را باز خواند. محمدا! فرمان خدایات را پس گیر تا آرا بگما یعل

مسلمانان  ين کار برایست. بلکه با ایخدا ن يد و جبران اشتباه از سویاز اشتباه، ترد یناش (ع)یسپردن آن به عل
فکران مرتبت  است گرچه در چشمان کوته یلسته برادرت عیگاه تنها شاین جایفکر ثابت خواهد شد که ا کوته

رش ین رخداد مورد پذید. ااو گذار يرا جا (ع)یو عل نهاد ن سفارت کناریابابکر را از ا (ص)امبریپ 5کم باشد. یعل
  اند. بازگو نموده (ص)امبریآن را از پ یان بوده و همگیمفسران و راو یهمگان
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ر، خود را به ابابکر رسان و یزرو مرا برگیاسب ت یعل يکه هان ارا فرمان داد  (ع)یعل (ص)امبرین هنگام پیدر ا
 ي ستهیمرا شا (ص)رسول خدا يعرض کرد: ا 1آمد. (ص)امبریشان نزد پیر. ابوبکر ناالن و پریبرائت را از او پس گ

ن یرا چن. چيکار شدم. آنگاه مرا بازخواند یز فرمانبردم و راهیها در آن دراز باشد. من ن که گردن یدانست يکار
د. یچون تو برآ یا کسین کار تنها از تو یمرا نازل شد و گفت: ا یر الهیدر پاسخ او را فرمود: سف (ص)امبریشد؟ پ

[برائت از  ن کارین پاسخ رسول خدا به ابابکر بود که ایا 2»د.یبرآ یمن تنها از عل ياز من است و بجا یعل
  3از من است يا مردیسته من ید. تنها شایچو من برآ یا کسیتنها از من مشرکان] 

  آمده است. يادیدر منابع ز یث با اندك تفاوت لفظین دو حدیا

  4من سزاوار است که از خاندان من باشد يبجا یدر ابالغ رسالت تنها کس فرمودنکه یمثل ا

 یدر پ یاست و همگ یکیتو  یکیما در مورد تو گوناگون است و ن يها ها و نوشته گفتهاي علی واال ! يآر
  هستند. یکیهمان 

  داشت: (ص)امبریر با پیبه شرح ز یرامون رخداد گفتمانین برگشت و پیابابکر معزول نگران و خشمگ

 يشما انجام رسانم؟ رسول خدا: خدا ين رسالت را بجایتا ا يدفرمو شد که رخصت یامبرا! چه میپ :ابوبکر
  ت.رد مخالف اسیصورت گ (ع)یر از علیغ ین کار با کسینکه ایاز ا

   امبر خدایپ يابوبکر: چگونه است؟ چگونه ا

  5؟يکه در غار همراه من بود یدر حال ي: چگونه تو آن را بجا آر(ص) امبریپ

 ياست که جان خود را جهت خشنود یسته کسانیان مشرکان شایدر م (ص)امبریدر راه رسالت پ ينثار جان
  آرامد. یم (ص)امبریبستر پ در (ص)امبریورش مشرکان به خانه پیخدا نثار کرده و هنگام 

ش سراپا ترس و یده و آنگاه نگران از جان خویوارد غار گرد (ص)امبریپاسداشت جانش همراه پ ينه آنکه برا
  ن نباش! خدا با ماست.یاو را برحذر داشته و او را فرمود: اندوهگ (ص)امبریهراس بوده تا آن حد که پ

ان یرا در م ين و پرخطرید چگونه توان انجام رسالت سنگهراس یدر غار م (ص)امبریکه همراه پ یحال کس
  ؟را داراستمشرکان 

در بستر  . و خود رازمینگیر سازدد که شکوهش قهرمانان را یآکس بر ن کار از عهده آنیاست که ا یهیبد
  سپر جان او قرار دهد. ،(ص)پیامبر

 يل داشت و پس او را کنار نهاد تا رمزیگس ین رسالت جزئیبه دستور خدا ابابکر را در ا (ص)امبرید پیترد یب
  نکه:ید و آن ایرا بر امت اسالم بگشا

                                                        

  مالک بن حرث از اسناد به عساکر ابن )1

  اند آورده را ازدیگر بسیاري و ترمذي بالذري، طبري، )2

  گذشت آن منابع - 3

 مطالب طلحه، ابن*  99 ص المناقب، الخوارزمی، 234 ص 1 ج السنن، بیهقی،*  135 ص 2 ج الصحیح، الجامع ترمذي، - 4
  319 ص 2 ج تفسیر، الشوکانی، ،3 ج السؤال،

 .اند گفته باز را آن اند پرداخته جریان این بررسی و شرح به که کسانی همه آن بر عالوه 287 ص 35 ج االنوار، بحار - 5



  و �����ن ��ر�� (ع) ���ا��م    .......................................................  ۵۰

و  يزمامدار ي ستهیست چگونه شایاز امور مسلمانان ن یدر امر مهم یرسالت جزئانجام سته یکه شا یکس
  است. (ص)امبری، پس از پیاسالم یحکمران

  

  ا ...ی لتیفض ،غار در یهمراه

اند. البته  نموده یلت ابابکر تلقیدر غار را فض (ص)امبریابابکر با پ یهمراه مذهب ما یاز برادران سن یبرخ
هماهنگ شده و  (ص)امبریرا او در جرگه مشرکان که بر قتل پیباشد. ز یاز رذائل نم ین همراهیمسلم است که ا

  م:یق بررسید آن را دقیخجسته با ین همراهیقت ایافت حقیدر يبرا یورش بردند نبوده است ولیاش  به خانه

  خدا در این باره می فرماید:

او را [از  ،دندیکفر ورز یکه کسان یکرد: هنگامخواهد  يارید، قطعا خدا او را ینکن ياریامبر] را یاگر او [پ«
اندوه «گفت:   یبه همراه خود م یرون کردند، و او نفر دوم از دو تن بود، آنگاه که در غار [ثور] بودند، وقتیمکه] ب

د کرد یید تأید یکه او را نم یانیپس خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد، و او را با سپاه» دا با ماست.مدار که خ
م یر حکیناپذ د، و کلمه خداست که برتر است، و خدا شکستیتر گردان پسترا دند یکه کفر ورز یکسان ي و کلمه
  1»است.

ن یاو را در ا (ص)بود که حضرت (ص)امبریگانه همراه پیند: ابوبکر یگو یه مین آیما با استناد به ا یبرادران سن
 ياي منزلت واالین، گوین سفر همراه خود نکرد. همیگران را در اید ،اران سرشناسید و با وجود یسفر برگز

  است. (ص)امبریابابکر نزد پ

  پاسخ ما

در پاسخ  (ص)امبریش پیفرمان ادعا، یا يایتنها در غار بوده و منحصر به فرد است. گواه گو ین همراهی: ااوالً
ن رسالت را یا یتوان یفرمود: چگونه م (ص)؟ و حضرتيد چرا مرا از ابالغ برائت کنار نهادیابوبکر است که پرس

را قرآن یدر غار ابوبکر بوده ز (ص)امبرید تنها همراه پیترد ی. بيکه در غار همراه من بود یدر حال یادا کن
  .»..گفتآنگاه که به همراهش «د: یفرما یم

نش و ین گزیا یدر غار است. ول (ص)امبریپ یجوئ و پناه یده سفر پنهانین جهت ابوبکر تنها برگزیبه هم
  باشد. ین رخداد بوده و مطلق نمیتنها در هم یبرجستگ

 يایدو نفر تنها گو یباشد. همراه ینم ها و... شهیآنان در باورها، اند يهمتراز يایدو نفر گو یهمراه
  گاه.یاست نه جادر ج يهمتراز

ان ین بیبا هم داشته و چن یک موحد است که فقط گفتگوئیک مشرك با ی یانگر همراهیقرآن ب یگاه
مال من از تو «کرد. گفت:  یکه با او گفتگو م یقش در حالیوه فراوان بود. پس به رفیاو م يو برا«کند:  یم
شتن ستمکار بود، داخل باغ شد [و] یاو به خو که ی* و در حال »رومندترمیث افراد از تو نیشتر است و از حیب

 يز بر پا شود، و اگر هم به سویکنم که رستاخ یرد * و گمان نمیپذ  ن نعمت زوالیکنم ا یگمان نم«گفت: 
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که با او گفتگو  یقش در حالیافت * رفین را در بازگشت، خواهم یپروردگارم بازگردانده شوم قطعا بهتر از ا
 يد، آنگاه تو را [به صورت] مردیکه تو را از خاك، سپس از نطفه آفر یا به آن کسیبه او گفت: آـ  کرد یم

ک یچکس را با پروردگارم شریم:] اوست خدا، پروردگار من، و هیگو ی؟ * اما من [ميدرآورد، کافر شد
  ».1سازم ینم

کسان یبا هم  ،یاهن دو را فراتر از همریا یف نموده ولیق هم توصیات مشرك و موحد را همراه و رفین آیا
  ان دانسته است.یگرا را همراه شرك (ص)امبریاست که پ يگریات دیانگارد، آ ینم

پس در «دهد. خدا در کتابش فرمود:  یا عکس آن رخ میوان یانسان همراه ح ینکه گاهین باالتر ایاز ا
  2»... ونس] مباش؛ی[=  یورز، و مانند همدم ماه یبائی[امتثال] حکم پروردگارت شک

م یدانست یما نم »ن مباش! خدا با ماستیغمگ«کرد که  یخطاب نم داد و را پرهیز نمی او (ص)امبریپ گرا
  ا انسان!یوان بوده یحدر غار  (ص)امبریپهمراه 

د: یفرما یبهره مانده. چنانکه قرآن م یبوده و همراه او از آن ب (ص)امبریژه پیضمن آنکه آرامش نازل شده و
نجا آرامش یتوان گفت که در ا ینمو نیز  ]= بر آن دو[هما یو نفرمود عل» بر او نازل فرمودخدا وقار و آرامش را «

نه و آرامش همه مؤمنان یبهره بود. عالوه بر آن سک یاز آن ب (ص)امبریبکر نازل شد و پ  یخدا تنها بر اب ياز سو
و ، 3»... خود و بر مؤمنان فرود آوردهآنگاه خدا آرامش خود را بر فرستاده «رد و در کتابش فرمود: یگ یرا دربرم

پس  ...«و  ،4»... ندیفزایمان خود بیبر ا یمانیمؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ا يها اوست آنکس که در دل«
  .5»به آنان پاداش داد یکینزد يروزیشان بود بازشناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پیها آنچه در دل

بر ابو  یفرستد ول یگر مؤمنان فرو میبر د (ص)امبریخدا آرامش خود را در جوار پم که یات ما شاهدین آیدر ا
در امان  (ص)امبریاد نکند تا جان پید فریفرستد. اگر آرامش داشت با یاست فرو نم (ص)امبریبکر که در غار کنار پ

  امد؟ین نشد.. حال سؤال است که چرا آرامش بر او فرود نیباشد که چن

 (ص)امبرین است که اوال پیشه آرام بود پاسخ ایبه نزول آرامش نداشت و او هم يازیفه نیلاگر گفته شود: خ

  کند. ین گفته را رد میا (ص)امبریپ یابا بکر و نه یحال شانی، اظهار پریا نگرانیتر بود و ثان ن، نسبت شایستهیبه ا

از  یدن آرامش بر ابا بکر تنها ناشامیمان است. فرو نیش باور ایافزا ينکه فرو فرستادن آرامش برایجه اینت
  ن اتفاق است.یا ياو برا یقیو ناال یستگیناشا

تو در غار با من «نکه یت ابالغ برائت به ایابا بکر از مأمور يدر برکنار (ص)امبریقت استناد پیتوان حق یحال م
  »افت کرد.یرا بهتر در يبود
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در  ابالغ برائت را در پی داشت. ياقت او براید لیو کرامت بود. با یفه بزرگیخل يدر غار برا یاگر همراه
  رد.یگ یقرار م (ص)امبریاو مورد استناد پ یاقتیل یب يدر غار برا ین نبوده و همراهیکه چن یحال

  

  ریتطه ي هیرامون آیپ يگفتار

لت) معصوم رسا( را از شما خاندان یخواهد هرگونه آلودگ یخدا فقط م«...واالمرتبه در کتابش فرمود:  يخدا
  1»زه گرداند. یژه پاکیو يا د و شما را به گونهیبزدا

ه درباره پنج تن ین آیا«ده است که: یو بدون مخالف رس (ص)امبریبه نقل از پ یعه و سنیات متواتر از شیروا
 از (ص)امبریاران پیاز  يادیشه و گروه زیفرود آمده است. عا (ع)نیو حس (ع)حسن ،(ع) فاطمه ،(ع) یعل یعنیزه یپاک

ام و یا روز جمل نظرتان بر قید: آیپرس يمادرم از و م.یشه وارد شدیبا مادرم بر عا« اند که  بازگو کرده (ع)حضرت
د و او یاز او پرس (ع)یعل ي ن بوده است. آنگاه مادرم دربارهیچن یاله يشه در جواب گفت: قضایخروج است؟ عا

و  (ع)حسن ،(ع) فاطمه ،(ع) یدم که علید ي. روزيدیپرس (ص)ن مردم نزد رسول خدایجواب داد: درباره محبوبتر
نان خاندان منند. یدعا کردند و فرمودند: پروردگارا! ا (ص)امبریامبرند. آنگاه پیدر کنار پ يا ر پارچهیز (ع)نیحس

 ز از خاندان توام؟یا من نیدم آیامبر پرسیزه گردان. از پیژه پاکیرا از آنان دور نما و آنان را بصورت و يدیپل
را  (ع)نی، فاطمه، حسن و حسیه تنها من، علین آیخدا از ا یول يخود دار يدار باش! تو جا شتنیفرمودند: خو

ن یا یعنیانما) آمده است. ( با ادات حصر یاله ي ن است که ارادهیه این آیدر ا یرمز اساس 2اراده کرده است.
ا و صالحان اولو یگر انبید ین پنج تن است و حتیابرازنده ي تنها  (ص)امبریت پیژه در اهل بیگاه ویت و جایعنا

  گران.یگردد تا چه رسد به د یالعزم را شامل نم

ست تا همه اهل آن را فرا ین ساخته شده از سگ و چوب و... يخانه ماد يه به معناین آیدر ا» تیب«واژه 
ژه محروم یوهبت ون میاز ا (ص)امبریگر همسران پیشه، ام سلمه و دین اساس است که عایرد. بر همیگ
رد و یباشد که فقط چهار نفر را دربرگ یاو نم یروحان ي خانه ،(ص) امبرین منظور از خانه پیگردند. همچن یم

ده ین مقام واال رسیو آنان که به ا (ص)يت جامع محمدیبلکه خانه نبوت خاتم و والـ  را وانهد (ص)امبریشخص پ
ن یمشمول ا ،لیکه از نسل آنان هستند با تأو (ع)ائمه معصوم گرید باشد. یاند منظور م و در آن ساکن بوده

  3باشند. یت چهارده نفر میب اهل بین ترتیده و بدیموهبت گرد
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  :حدیث این منابع - 2

  .جریر بن محمد الطبري، 

  .صحاح صاحبان همه و البخاري و الصحیح قشیري، حجاج بن مسلم
 سخنوران سخنورترین و حدیث ائمه پیشواي که احمد بن موفق و الحمیدي نصر ابن اهللا عبد ابو و سند نه با تفسیرش در الثعلبی،

  .است تسنن اهل نظر از

   32 ص الصحاح، جامع االندلس، معاویۀ زرین الحسن ابو

  المستدرك الحاکم،

 . المنثور الدر

 .باشد می وارده احادیث تأویل این مؤید) 3
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ن یاند. پس ا دهینگرد يا ژهین موهبت ویچن يز دارایل نیکائیل و میچون جبرئ یسران بلندمرتبه، فرشتگان
  رسد به دیگران.گردد گرچه معصوم باشند. تا چه  یمل نمنان را شایر از ایجانبه و عام بوده است و غ حصر همه

است  یژه روحانیک توجه وینجا یآن در ا يبلکه معنا 1باشد ینم یعینجا تنها تشریدر ا» ریتطه«منظور از 
  مانند ندارد. یک از فرستان الهیچیکه در ه

  

  ها يدیپاك کردن پل

ن است که وجود ین نباشد مستلزم ایه اگر چنرفع است نه دفع ک يبه معنا» اذهاب«د گفت ینجا بایدر ا
ن با مقام عصمت یاند و ا افتهین برده و آنان بهبود یخداوند آن را از ب یبوده ول ییها يدیپاك آنان گرفتار پل

 يا متعال وجود آنان را چنان پاس داشته است که ذره ين است که خدایباشد. پس منظور ا یهماهنگ نم
 يبرا» الرجس«در واژه » ال«ن است که ین برداشت ایل ایده است. دلینان نرسبه ساختار وجود آ یآلودگ

راه  یبه هر معنا و با هر مصداق به ساحت آن انوار اله يدیکند. پس هرگونه پل یراق بوده و افاده عموم مغاست
  برا هستند.م تیدیو عق ی،علمیعملساحت نسبت به خدا و احکامش، در  یافته است. آنان از شک، کفر، نادانین

متعال وجود آنان را از  يافته است، خدایدر آن راه ن یشه، باورها، رفتار و گفتار آنان زالل و ناخالصیاند
زده معصوم یو س (ص)امبرین پیدهد که ب یم یه گواهین آیاست. ا با وجود آن سرشتهو کمال را  بازداشته یآلودگ

 (ع)یبا امام عل (ص)توان از رفتار رسول خدا یرا م ين همانندیوجود دارد. ا يهمانند یروح یو تعال یگر در پاکید

را  (ع)یوسته خانه علیاب و ذهاب به مسجد پیهنگام ا (ص)مشاهده کرد. حضرت رسول (س) و حضرت فاطمه
تا  200ن یب یعنیک سال یاند. از چهل روز تا  ان فرمودهیب يادیز يها ن منزلت را در مناسبتیداشته و ا یگرام

  2ن واقعه تکرار شده است.یهفتصد و هفتاد و پنج بار اهزار و 

امت و آشکار نمودن  يها شهیها و اند ت در گوشیه و فضائل اهل بین آین تکرار قرار دادن مفاد ایحکمت ا
  3ز چنان کردند که کردند!!!یاسالم ن يایاسالم است که: دن يایدن یدر اذهان عموم (ع)زده معصومیگاه سیجا

  

  

  

  

                                                        

 .ندارد معصومان به اختصاصی و بوده همگانی وظیفه که است چیزي تشریعی تطهیر زیرا) 1

 الغدیر و ماه، نه یا هشت عباس ابن ماه، هفت الحمرا ابو ماه، شش روز،اَنََس، چهل سعید ابو مورد این در وارده اختالف به بنا )2
  .اند آورده را آن یکسال بصورت
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  در کتاب (ص)امبریت پیاثر کهن و ارزشمند اهل ب یبازخوان

  امبریس پیادر

  ران خود کرده و گفت:یدر کتابش رو به پ (ع)امبریس پیادر

به » ست؟ین بندگان کیبرتر«ن باب که یسرگرم گفتگو بودند و در ا ياب ویفرزندان پدرتان آدم در غ يروز
ش یگان، پدرشان آدم است که خدا او را به قدرت خون بندین باور بودند که برتریبر ا یگفتگو پرداختند. برخ

بزرگداشت او به سجده دستور داد، او را آموزگار  يد، فرشتگان را برایاز روح خود بدم يد و در او پرتویافریب
  سته نمود.یاز او را بر همگان با ين نمود و فرمانبریزم ين خود روید و جانشیت گردانیبشر

انند که سرسپرده خدا و  تگانن بندگان، فرشین نباشد؛ بلکه برتریفت و گفت: چنن را برنتای، ايگرید يفرزند
ز او و همسرش را از بهشت براند. ینکرده و فرمان او بردند و پدر ما دستور خدا بنهاد و خدا ن یدر برابر او سرکش

 يو فرزندان خداگراخدا برگشت، خدا دستش بگرفت، راه راست را به او بنمود و بهشت را به او  يگرچه او سو
دار  ل که امانتین بندگان را جبرئیز برنتافته و از سر مخالفت برآمده وبرترین را نیا یگروه سوم او وعده داد.

نگونه بر ید و قول فصل را ایسر رس (ع)ن هنگام آدمیخداست دانستند. گفتگو شدید شد و نزاع باال گرفت. در ا
د نشسته و یاز روح خود را در من دم يد پرتویم مرا آفریآنگاه که خدا د.یبر خطائ یگزبان راند: فرزندانم! هم

، مرا مدهوش نمود و نورشان دلم یو تمام یبائیت ارزش، زیچشم به عرش پروردگارم دوختم. پنچ نور در نها
ن و ، دروازه رحمتم بر همگا ن بندگانیتر کیم فرمود: آنان نیانند؟ خدایربود. عرض کردم: پروردگارم! آنان ک

  .1دمیآفر ین، بهشت و دوزخ و آفتاب و ماه را نمیاگر آنان نبودند تو و آسمان و زم .اند اسباب اتصال من و بندگان

  ست؟ حضرت حق فرمود:یدم پروردگارم! نامشان چیپرس

 ،(ص) محمددم: یپاك را بد يها ن نامیستم و ایدارند، نگر يسان جایقد يبه عرش بنگر آنجا که نورها

(ع) نیحس ،(ع) حسن ،(س) فاطمه ،(ع) یعل
ر یغ یبندگانم! خدائ يد ایم خوانید و خدایح گوئیپس مرا تسب، 2

  ر من است. یسف (ص)ست و محمدیاز من ن

  

  نوح یکشت يها بخش گوشه نتیز يو علو يبشارت محمد

 يها مانده از چوب یباق یمشغول حفر منطقه قاف بودند قطعات چوب يا که عده یم در حال 1951ه یدر ژو
 يادامه حفار يزه براین باعث انگیشناسان قرار گرفت، و هم و کهن بدست آمد که مورد توجه باستان یباستان

بدست  ین قطعات چوبیاز آن بدست آمد. از ب يگریها قطعات د ر سنگین و زیشد. با ادامه حفاري در اعمال زم
همگان را به خود جلب کرد که برخالف  متر توجهیبه طول چهارده و عرض ده سانت یل شکلیآمده چوب مستط

                                                        

 ) سریانی( ـ اسعر ال و الشمس ال و الکهین ال و البزدش ارعاال ال ال و الشماي ال اراخ و لبرین انا یوه لَهو إنی - 1

 وارده هاي بشارت دیگر و باره این در )سریانی( رأله انوي (ص) محمد منی شوق الیه لت هلیلوهـ  شبایر شبر، ایلیا، پارقلیطا، - 2

 پیامبر درباره را بشارت شصد که ایم نوشته گسترده» السماویه الکتب فی االسالم رسول« کتاب در (ص) محمد پیامبران درباره

 .دارد دربر )عج( مهدي امام و(ع) حسین امام و(ع) علی امام و (ص)
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د و معلوم شد یآن کامل گرد يق رویتحق 1952 یانیپا يها مانده است. در ماه یگر، سالم و کامل باقیقطعات د
ساحل گرفته و  يم در منطقه جودیاست که طبق قرآن کر (ع)نوح یکشت يایکه آنچه بدست آمده است بقا

  گشت. یکهن برم یباستان يها حک بود که به زبان یچوب حروفن یا يبر رو مانده است. یتاکنون باق

 یتخصص شناسائ ياز دانشمندان زبردست که دارا 1متشکل از هفت نفر يا ژهیحکومت روس گروه و
ن الواح یا يرو یبعد از هشت ماه مطالعه و بررسن حروف را بررسند. یتا ال داشت یکهن هستند را گس يها زبان

 (ع)نوح یکشت يایبدست آمده بقا يها ن هماهنگ شدند که چوبیبر ا یبر آنها همگ منقش شده يها و نوشته

و اهل آن به همراه برده است. حروف نقش شده بر آن  یاز کشت يتبرك و پاسدار يشان آن را برایبوده و ا
شمند و سپس توسط دان ین نوشته به زبان روسیبود که همان زبان نوح است. ا ییاسام یچوب به زبان سامان

و سپس به  2یسیکهن در دانشگاه منچستر به زبان انگل يها استاد زبان» یف ماکسین ایا«ایی به نام یتانیبر
  برگردانده شده.  یعرب

( : ین افراد قدسیم فرما! بخاطر ایریاورم! با رحمتت دستگیپروردگار و  يا« آن جمالت چنین است: يمعنا

مـد ، عـلـیا ، شَـبـَّرْ ، شَ ـحـجهان  بزرگوار و واالقدرند. یکه همگ، )علیهم اجمعین صلوات اهللا (ـبِّـرْ ، فـَطْـما)م
  .»یمرا به راه راست راهبر باش یتوان یشان، تو میها خورم به نام یبر آنان استوار است. سوگند م

به آنان  (ع)بود که حضرت نوح یهائ ها نام نیچرا که ا !رت شدندیزده و غرق در ح شگفتشناسان  باستان
 يا و آن را نشانه«...ن رخداد با قرآن هماهنگ است که فرمود: یتوسل جسته بود و تاکنون ماندگار شده است. ا

  .3»میدیان گردانیجهان ي[بس بزرگ] برا

                                                        

 در لولوهان دانشکده شناس زبان استاد )خانیو ایفاهان( و مسکو دانشگاه در نباستا زبان استاد )نف سولی( :از بودند عبارت - 1
 زمان باستانی آثار استاد )راکن ددي و کیفزو،( دانشکده شناس زبان ،)گروف تانمول( و باستانی آثار مدیر )لوفارنک میشانن( و چین

 النجفیه الندرة« مجله .استالین دانشکده رئیس )وفکولن میچر( و عمومی، اکتشاف و حفاري سرپرست )کوال احمد ایم( و لنین،

 .نمود معرفی را آنان 78  81 ص هـ.ق 1385 القعده ذا و شوال 3 و 2 شماره دو طی

  :است چنین انگلیسی زبان به آن ترجمه - 2
Omy god my helper 

Keep my hands with mercy 

And with your holy bodies  

Mohamed  - Alia  - Shabbar  - shabbir  - fatma 

There are ali biyyest and honourables 

The world established for them 

Help meby their names 

You can reform toright. 

 چه و بنگرد بدان امت این تا نمود ماندگار را آن خدا که است اي نشانه این: گوید قتاده از نقل به 260 ص 6 ج المنثور، الدر - 3

  .اند شده زار شن به تبدیل و پوسیده که ها کشتی ربسیا
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ز ینقل شده که مسلمانان در گذشته ن يمسکو موجود است و در خبر یاکنون در موزه آثار باستان ن لوح همیا
  .1اند دهیآن را د

شنوا آن را نگاه  يها م و گوشیگردان ي] تذکري هیشما [ما يتا آن را برا«م فرمود: یدر قرآن کر يآر
 یاتینه نوح و آیه منظور نشانه سفین آیدر ا .دارند یق آشکار را نگاه میشنوا آنانند که حقا يها گوش .2»دارد

  مانده است. یاست که بر آن باق

و  (ص)اکرم محمد بن عبد اهللا (ص)امبریاء نیز گوش پیان انبیاز م .است )(صامبرانیها از آن پ ن گوشیشنواتر
 یبن اب ین او که همان علیگوش جانش ،درآن راه ندارد. پس از آن یفراموشکه ق است ینه حقایاش گنج یزندگ

ه و یواعرا  یه فرود آمد پروردگارم را خواندم که بار الها! گوش علین آیکه ا یهنگام«است و فرمود:  (ع)طالب
دم که آن را فراموش ینشن (ص)از رسول خدا يزیفرمود از آن پس چ (ع)یق قرار ده. علینه حقایجیشنوا و گن

مرا به خود چسباند و فرمود پروردگارم مرا فرمان داد تا تو را  (ص)امبریپ«نقل است که  (ع)یو از امام عل .3»مینما
  .»ياطر سپرو به خ يم تا بشنویک کرده و دور ننمایبه خود نزد

را  یاست که در مورد زمامدار صادر شده و عل یحاتیرا تصر (ص)امبریگذشت که پ یاز نظر شما خواننده گرام
  ر و همانند خود خوانده است.یبه عنوان زمامدار امت و فرزند، برادر، وز

  

  از قرآن يو پرتو (ع)یخالفت عل

 یمیاز  یم. تا نمیکن یمفسران اشاره م يها هات و گفتیاز آ یهائ ن کتاب به نمونهیش ایبه تناسب گنجا
  م.یده باشیچش

اند: همان  مان آوردهیکه ا یامبر اوست و کسانیشما، تنها خدا و پ یول«المرتبه در قرآن فرمود: وا يخداـ  1
  .»دهند یدارند و در حال رکوع زکات م یکه نماز بر پا م یکسان

روزاست، چرا که] حزب خدا همان یخود بداند [پ یاند ول وردهمان آیرا که ا یامبر و کسانیو هر کس خدا و پ«
  .4»روزمندانندیپ

ارزشمندشان را به  يدر حال رکوعِ نماز انگشتر (ع)یعل دیترد یهماهنگ برآنند که ب یعه و سنیمفسران ش
  .5ودب (س)وندش با فاطمهیش از پیالحجه و پ يست و چهارم ذین اتفاق در روز بیدادند. ا یدست متقاض یته

                                                        

 منچستر، نشر )الیت سی( نشریه*  1954 داننامیر لندن میدر، ویکلی نامه هفته*  1952 نوامبر ،)اتفادنیزوب روسی ماهنامه - 1
   اند کرده نقل منچستر دانشگاه انگلیسی زبان از را انگلیسی ترجمه همگی که 1953 نشریه*  1954 23
  پاکستان السالمی المعارف دار ایلیا، تابک* 
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   56ـ  55 ،مائده - 3

  56ـ  55 ،مائده - 4

 التذکرة، الجوزي، ابن سبط و 31 ص السؤال، مطالب الشافعی، طلحۀ ابن و123 ص المهمه، الفصول المالکی، الصباع ابن - 5

   9 ص
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کند.  یت میها به نور هدا یکیمتعال است. که آنان را از تار يمؤمنان از آن خدا يه، زمامدارین آیبه موجب ا
  دهد.  یکنان زکات م که نماز اقامه کرده و رکوع یو مؤمنان (ص)امبریپس از آن پ

نجا مطلق یت در ایوال ت خداست و هرگز استقالل و استبداد ندارد.یگونه مؤمنان وال نیو ا (ص)امبریت پیوال
دارند اختصاص  ین صفتیکه چن یت، تنها محبت بود، به مؤمنانیباشد. اگر مراد از وال یر نمیبوده و انحصارپذ

مان یمردان و زنان با ا«نگونه است که ین مؤمنان ایب یرابطه دوست، »کنان زکات بدهند که رکوع«افت ی ینم
  1»گرند...یکدیدوستان 

نسبت به » محبت« يت به معنایگر حاالت. والیا در دیست خواه در رکوع زکات بدهند مان این اقتضاء ایا
آن  ياز دشمنان خدا به مواز يزار یو ب ياست همانگونه که تبر ینیت دیاز فروع پراهم (ص)امبر خدایخدا و پ

است  (ص)امبر خدایو پ ت خدایت او استمرار والیبوده و وال یزمامدار امت اسالم (ع)ین امام علین است. بنابرایچن
  ن است.یچن (ص)امبریتر است. همانطور که پ ستهیو نسبت به مال و جان آنان از آنان شا

ک وصف یاند تنها  دانسته (ع)یآن را منطبق بر امام عل یکه همگ» پرداخت زکات در حال رکوع«وصف 
باشد. پس اگر اشخاص سست  یمبر مسلمانان ن يگماشتن آن حضرت به زمامدار يگر است و علت تام برا اشاره

ن یند برازنده چنینماز مبادرت به پرداخت زکات نما ي ا سجدهیدر حال رکوع  (ع)گر مثل امام علییمان دیا
  د.نخواهند ش یگاهیجا

ابتم یام به ن ش کنار بنهاد و فرمان داد: آنگاه که من در رکوعیاز ثروت خو یاند: عمر بن خطاب، بخش گفته
ز یفرود آمده در شأن او ن (ع)یعل ي د آنچه دربارهیست و چهار بار تکرار کرد تا شایعمل را بن ید و ایصدقه ده

  امد و هرگز نخواهد آمد.یفرود ن يا هیآ يآر 2»چنان نشد ید، ولیفرود آ

 یشخوچون او را  (ص)امبریداشته و پ (ص)امبریپ يهمتا یاست که منزلت یدر شأن کس ين رخدادیچرا که چن
  3اند. بوده و بطور متواتر آن را بازگو نموده یعه و سنید شیین اتفاق مورد تأیانگاشته. ا

                                                                                                                                                                            
   نعیم، ابی از عساکر بنا الخوارزمی،و  106 ص الکفایۀ، الشافعی، الکنجی

 ص 3 ج المواقف، االیجی، عبد المقاضی،... و ،14 باب السمطین فرائد الحموي، و178 ص المناقب الخوارزمی، المعالی ابی قاضی

276   

   71 ص 2 ج التفسیر، الشامی، عساکر ابنو  227 ص 2 ج الریاض، الطبري، الدین محب

   25 ص الصواعق، حجر، ابنو  357 ص ،7 ج النهایه، و البدایه کثیر، ابن

  329 ص 3 ج المعانی، روح اآللوسی،و  77 ص االمصار، نور الشبلنجی،

 
  203 ص 35 ج جدید، چاپ االنوار، بحار باقر، محمد مجلسی، - 2

 حمد،ا بن سلیمانو  الصحابه فضائل و النزول اسباب الکلبی، و 294 و 293 ص 2 ج المنثور، الدر الدین، جالل السیوطی، - 3

   االوسط المعجم

  التنذیر الفتال، محمدو  المقتطف النسائی،

  الصحاح الجامع النسائی،

 . المستدرك بطریق، ابن
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م و او یما و عبد اهللا بن عباس کنار زمزم نشسته بود«کند:  یت مین روایرش چنیدر کتاب تفس یثعالب
. هرگاه ابن وستید و به ما پیعمامه بسر از راه رس ين هنگام مردینمود. در ا یت میروا (ص)امبر خدایوسته از پیپ

کرد.  یان میرا ب یتیگرفته و روا یشیاغازد، آن مرد از ابن عباس پیرا ب (ص)امبریت از پیخواست که روا یعباس م
د و گفت: یبرکش ي؟ مرد عمامه از سر و رویستیشما را به خدا سوگند ک«او کرد و گفت:  يابن عباس رو سو

، يوآن که نمی شناسد بداند که من جندب بن جناده بدرشناسد که شناخته است  یمردمان! آنکه مرا م يهان ا
دم و کور باد اگر ین دو چشم دیده باشد و با اینشندم و کر باد اگر ین دو گوش شنیهستم. با ا يهمان ابوذر غفار

د ینما ياریزان است. آنکه او را یخداست ي خوبان، کشنده يشوایپ یعل«فرمود:  یم (ص)امبریده باشد! که پیند
م. ینماز ظهر گذارد (ص)امبریبا پ يد که روزیشده و آنکه او را پشت سر اندازد خوار گردد. هان بدان ياری

آسمان کرد و گفت: بار الها! گواه  ينداد. دستانش را سو يزیاو را چ یدر مسجد انفاق خواست و کس یدست یته
کنان در حال  رکوع (ع)ین هنگام علیانداد. در  يزیمرا چ یاز گشودم و کسیامبرت زبان به نیباش که در مسجد پ

از انگشت  يآمد و انگشتر (ع)یعل ينوا اشارت کرد. او سویدر آن بود به آن ب يکه انگشتر ینماز بود با انگشت
  بگرفت.

آسمان بلند کرد وفرمود:  يان نماز سر سویگر بودند. پس از پا ن رخداد را نظارهیز در حال نماز این (ص)امبریپ
 يبه زود« يو فرمود يا فرو فرستادیام بگشا! تو بر او قرآن گو نهیتو را خواند و گفت: س یموس ا! برادرمیخدا
ات یقرار خواهم داد که با [وجود] آ یتسلط ،شما هر دو يرومند خواهم کرد و برایله] برادرت نیت را به [وسیبازو

 توأم ي دهیامبر و برگزیپ ،ا! من محمدیداخ 1»د بود.یره خواهیچ پیروانتانافت. شما و یما، به شما دست نخواهند 
 را سبب فزونی یم قرار ده و علیبرا يم آسان گردان و از خاندانم همکاریام گشاده فرما و کار را برا نهیپس س

  .»گردانم یروین

ر یناپذ واالمرتبه و شکست يل از جانب خدایده بود که جبرئیامبر به آخر نرسیسخن پ«ابوذر در ادمه گفت: 
امبر اوست و یشما، تنها خدا و پ یول«ه را خدا بر او فرو فرستاد: ین آیآمد و فرمود: هان محمد! بخوان! و افرود 
دهند. و هر کس خدا و  یدارند و در حال رکوع زکات م یکه نماز بر پا م یاند: همان کسان مان آوردهیکه ا یکسان

  .2»روزمندانندیروز است، چرا که] حزب خدا همان پیند [پخود بدا یولرا اند  مان آوردهیکه ا یاو و کسان (ص)امبریپ

  ».3ات داده شد احمد! خواسته يندا سر داد: ا يدم که منادید: شنیابن عباس گو

                                                        

  35 ،قصص - 1

  56ـ  55 ،مائده - 2

 به حدیث این منابع اند، کرده بازگو اصحاب از نفر ده از را داستان این معنوي تواتر به مفسران و حدیث حافظان از نفر بیست - 3
  :است زیر شرح

   165 ص 6 ج التفسیر، الطبري،

   431 ص 3 ج الرازي، تفسیر الرازي، ،148 النزول، اسباب الواحدي،

   496 ص 1 ج تفسیر، الخازن،

   461 ص 3 ج تفسیر، النیشابوري،

   123 ص المهمه، الفصول المالکی، الصباغ ابن

   31 ص السؤال، المطالب الشافعی، طلحۀ ابن
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   (ص)امبریزمامداران پس از پ

 یدر عل (ص)امبرشیت بر مؤمنان پس از خدا و پیکه از نظرتان گذشت، وال یاتیات و روایدوم: به موجب آ
 يا«م: یپرداز یر مؤمنان میدر ام (ص)سته پس خدا و رسولیحال به انحصار طاعت با متجلی است. ر مؤمنانیام

د؛ پس هرگاه در یز] اطاعت کنیامر خود را [ن يایو اول (ص)امبرید و پید، خدا را اطاعت کنیا مان آوردهیکه ا یکسان
امبر ید، آن را به [کتاب] خدا و [سنت] پیمان دارین ایپسواد، اگر به خدا و روز یافتی] اختالف نظر ینی[د يامر

  .1»تر است فرجام کین بهتر و نید، ای[او] عرضه بدار

امر است که همان  یا ولیه آمده از آن اولو االمر ین آیبخش اختالفات که در ا انیا گفتار پایقول فصل 
کسان دانسته ید و شرط یق یب از خود مطلقا و ياز آنان را با فرمانبر يفرمانبر ياند که خدا یان معصومیشوایپ

نه یکه آئ يامبرش و بعد از آن، زمامداریرا در اصل از آن خدا و سپس پ يه، لزوم اطاعت و فرمانبرین آیاست. ا
خوانند،  یخدا فرا م يبه سو (ص)داند. همانان که استمراربخش رسالت و مانند رسول یامبر خداست میپ ينما تمام

از آنان مانند  يکنند. فرمانبردار یم یخدا فراخوان يان، سویغ رسالت و بیرند و با تبلدر راه خدا ندا یاستبدادگرائ
  مطلقا واجب است و وجوب مطلق اطاعت تنها با مقام عصمت سازگار است. (ص)حضرت رسول

االمر  یرد و اولین دست گیوه زمام مسلمیاز هر کس که به هر ش يتوان پنداشت که خدا فرمانبر یهرگز نم
افته یدست یت به حکمرانیکثرا آراء ایباشند که با استبداد  یگردد را واجب فرموده، گرچه گناهکاران سرکش یتلق

را حرث و نسل  یرانیشه ساختند، ویپ یمسلمانان خراب یاجتماع ید، در عرصه زندگیزیه و یباشند و همانند معاو
  ند و آبرو ببرند.ها بستان ثروت و جان ،داران بشورند نین و دیمرتکب گردند، بر د

  امبرش گرداند؟یش و پین خوینان را قریرفت که خدا ایتوان پذ یچگونه مـ  

 یو نه ین امر الهیآشکار ب يل ناسازگاریو به دل ینین دیادیشه تناقض در گفتار و شکستن هدف بنین اندیا
 یزمامداران است. برخ نگونهیا یشه امر خدا در کنار نهیباشد چرا که هم یزمامداران سرکش، خردمندانه نم

عمل، دستور و  یاالمر مشروط به هماهنگ یاز اول يان شود که وجوب فرمانبردارین بیراد چنین ایند: ایگو یم
  »آن است. يها ستهی، انحراف، ستم از نبايصادره از زمامدار با کتاب و سنت بوده کجرو ینه

                                                                                                                                                                            

   9 ص التذکرة، الجوزي، ابن سبط

   106 ص الکفایۀ، الشافعی، الکنجی
   178 ص المناقب، الخوارزمی،

   276 ص 3 ج المواقف، اللبجی، عضد القاضی

   227 ص 2 ج الریاض، الطبري، الدین محب

   102 ص الذخایر،
   71 ص 2 ج التفسیر، کثیر، ابن

  .الجوامع جمع السیوطی، الحافظ

   25 ص الصواعق العسقالنی، حجر ابن

   77 االبصار، نور الشبلنجی،

   329 ص 2 ج المعانی، روح آلوسی،
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  ان ذکر است:یشا ،یده و برداشت نکاتین ایدر پاسخ به ا

من نخواهد بود گرچه یر و اشتباه در رفتار ایاگر زمامدار، در علم و عمل معصوم نباشد از جهالت در تدب ـ 1
تواند او  یم یرد؟ و امت با چه روشیش گیتواند راه رسول پ یرا چگونه میباشد، ز یخدا باور دادگستر و عالم ربان

  باز دارد؟ یو عمل يرا از اشتباه نظر

نبود.  (ص)را اگر چنان بود همسان اطاعت از خدا و رسولیست زیرد بحث مشروطه نمو ي هیاطاعت در آـ  2
ن ین در قرآن چنیا .نندیشود فرمانشان نهاده و فرمان خدا را برگز یخدا نافرمان اگر نیکه در فرمان والد یدر حال

شان ی، از ایک گردانیشر با من يرا که بدان علم ندار يزیاگر آنها با تو در کوشند تا چ «...ان است که : ینما
  .1»م کردید باخبر خواهیداد یت] آنچه انجام میقیمن است، و شما را از [حق ياطاعت مکن، سرانجامتان به سو

پدر و ( یاز اجتماع است و از آنجا که ول یخانواده است که جزء کوچک ،ت پدریم که محدوده والیدان یم
منوط کرده و  یاله يها ر فرمانشان با آموزهیا عدم تغای یه هماهنگستند لزوم اطاعت از آنان را بیمادر) معصوم ن

ن شرط در یر. حال چگونه ممکن است ایدهد که فرمان آنان را بگذار و خدا را برگ یدر صورت تناقض دستور م
 ده گرفته شود و فرمان هریدوشت و سعادت جامعه را دربر دارد نار امت اسالم که سرنیفراگ يزمامدار يواگذار

  سته گردد؟یفرمان خدا انگاشته و لزومش مطلقا بارا  يش و سلوك رفتاریزمامدار با هر ک

ن صورت یرا در ایز .امر با کتاب و سنت است ید به هماهنگیه، مقیتوان گفت، الزام به اطاعت در آ ینمـ  3
، دستور دهد یسنت قطع رد بلکه هر کس که مطابق کتاب خدا ویگ یاالمر را دربر نم یتنها اول ،الزام به طاعت

ف الزام اطاعت از یه را در ردین صورت آید به زمامدار نخواهد بود. در ایا بازدارد اطاعتش واجب است و مقی
در » االمر یاول«م اختصاص یتوان ینمم در حالی که یا دستوردهندگان به معروف و بازدارندگان از منکر قرار داده

  را:یزم یرین به معروف را بپذیه به آمریآ

ز یان از منکر نیناه یعنیاز منکر است.  یشه همزاد و همراه با نهیامر به معروف در فرهنگ قرآن هم
از  یب مردمان مؤثرند بلکه از آنجا که نهیطاعتشان واجب است چرا که هر دو در تهذ ،همسان آمران به معروف

پس اولو االمر در  شتر دارد.یت بلت است لزوم طاعتش شدیله شده که مقدمه حلول فضیرذ یمنکر باعث نف
  ند.را یم  گرفته و حکمرا امبرش زمام امور یاند که از جانب خدا و پ ینجا کسانیا

  

  دو نکته تفسیري

  ولنکته ا

، جار و مجرور به مضاف تعلق دارد یمسلم ادب هاز به متعلق دارد. طبق قاعدیجار و مجرور است و ن» منکم«
که از شما هستند. پس  ين است که صاحبان امریا» االمر منکم یو اول«مله ج يه. پس معناینه به مضاف ال

 يه وجوب اطاعت از امریآ يباشد معنا» االمر«اگر منکم بر  یافعال عموم است. ول یعنی» کائن«متعلق آن 
، افتهیت یبر شما وال (ص)که از جانب خدا و رسول ین با وجوب اطاعت از کسیشود که از خود شماست. و ا یم

  د.یر است. حال خواننده خود قضاوت نمایمغا
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ص یشه، دانش و رفتار است و تشخیمستلزم عصمت در اند یبر امت اسالم يبنابر آنچه گذشت، فرماندار
نکه یص ایرا تشخیمردم. ز ي ست تا چه رسد به تودهیز ساخته نین اوصاف از خواص و نخبگان نیافراد واجد ا

کان یت خدا توسط خواص و نزدیا عوام مثل درخواست رؤید توسط خواص دار یو عمل یکدام فرد عصمت علم
آنان را  يا از وجود خدا صاعقه يزیجلوه ناچ یامبر است که آنان چون توان آن را نداشتند هنگام تجلیپ يموسا

ص مرجع حل یاست و تشخ ياز رسالت نبو يا گونه ینیبخش در اختالفات د انیفرا گرفت. قول فصل و گفتار پا
د از جانب خدا و ین مرجع هم مثل رسالت بایت خارج است. بلکه ایا اکثری یعموم يآن از عهده فرد، شورا، رأ

با  (ص)لزوم اطاعت از خدا و رسول خدا يف از تقارن و همسانگرین نکته لطیگردد. ا ین و معرفیرسولش مع
ه خدا و ین شده از ناحیفرد معت مرجع و یه مشروعیاق آیاقتضاء س یعنیافت است. یاالمر قابل در یاول

  کند. یر آن را رد مید و غییرا تأ (ص)رسول

  

  دوم نکته

ان یبه م یه سخنین آیاالمر در ا یکند و از اول یرا طرح م (ص)به خدا و رسول یارجاع امور اختالف يا هیدر آ 
د یکند که شا یاد مجیرا در ذهن ا یابهام» الرسول«ه بعد از یدر آ» اولوا االمر«امده است. عدم ذکر ین

االمر را  ینه برداشت عدم اعتبار عصمت در اولینبوده و زم یاالمر با رسالت از نظر قرآن الزام یاول یهمگن
  فراهم آورده است.

ن یرا بیکاهد ز یت آن نمیاز اهم (ص)بعد از رسول» االمر یاول«ن است که ذکر نکردن ین ابهام ایپاسخ ا
را لزوم یاالمر و بالعکس است. ز یهمان اول (ص)امبریپ یعنی .است ین همانیا ي رابطه (ص)امبریاالمر و پ یاول

  1بر اعتقاد به مبدأ و معاد است. یمبتن (ص)اطاعت از خدا و رسول

اند که از  شده یامت اسالم يدار زمامدار عهده (ص)اند که به دستور خدا و رسول خدا یاالمر کسان یپس اول
  د.یآ یداللت و رموز قرآن بدست م

  

  اسالم خینقطه عطف تار یعل يزمامداراعالم 

  ریث غدیغ و حدیه تبلیآ

. يا امش را نرساندهیپ یتو نازل شده، ابالغ کن؛ و اگر نکن يامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سویپ يا«
  2».کند یت نمیخدا گروه کافران را هدا يدارد. آر یخدا تو را از [گزند] مردم نگاه م

ژه جامعه یبه و يا هر جامعه ياز به حکمران صالح و نافذ برایو ن یزندگ هر امور همه جوانبیدبو ت يزمامدار
  ر است.یناپذ اجتناب یضرورت ینید
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است  یقتین حقیانتر است. ایشتر و نماین ضرورت بیتر و ماندگارتر باشد ایک امت گسترده، قویهر قدر که 
  باشد.  یمر نیجوامع را دربر گرفته و استثناپذ ي که همه

 یکامل و جامع در عرصه اصول و فروع اجتماع يا ت برنامهیبشر ياسالم برا يگرا و واال ن حقید دیترد یب
ک پاسدار یبرنامه خود به  يدر اجرا یرا فروگذار نکرده است. ساختار نظام اسالم يا دارد، و عرصه يو فرد

تا بدرود حیات  یبود که از آغاز زندگ (ص)امبر اسالمیپ د. نخستین پاسدارینما يان آن پاسداریازمند است تا از کین
 يم قوایمستق یبود. هرگاه به اقتضاء ضرورت مثل فرمانده یجانبه امت اسالم ت همهیانت از تمامیدار ص عهده
ن خود یگزیر امور را داشته باشد جایکه توان تدب یر از ترك مرکز حکومت بود، کسیگر ناگزیا مسائل دیو  یجنگ

  .»ابدی یا من سامان میشهر تنها با تو «ن کرد و فرمود: یگزیرا جا (ع)ی. همانگونه که علکرد یم

 و ، مثل مکه، طائفیاتش، گماشتن حکمرانان در قلمرو جامعه اسالمیزمان حدر  (ص)امبریپ یره اجتماعیس
  به نقاط مختلف بوده است. یمسلح اعزام يقوا ینصب فرمانده و منی

توان  یبوده چگونه م يا رهیده و سی، این مبانیچن ياتش دارایکه در زمان ح یکسد؛ یکن يحال خود داور
پس از  يپس از خود را رها کرده، آن را به طوفان حوادث سپرده و رهبر یرفت که سرنوشت جامعه اسالمیپذ

ته و امت را به حال خود نگذاش يا که لحظه يامبریرفت، پیتوان پذ ین نکرده باشد؟ چگونه مییخود را تع
ن ید. ایان ننمایننهاده پس از خود زمام امت را واگذارد و زمامدار پس از خود را نما یرا بدون وال يا منطقه

 ين پس از خود را بجایگزید گفت او جایعت اسالم و رسالت بایناروا به ساحت اوست. پس به اقتضاء طب ینسبت
 (ص)امبرین باب استوار بوده و پیدر ا یاله یکه وح یلامده باشد. در حاین مورد نیهم در ا یاله ینهاده گرچه وح

و خدا تو را از [شر]  يش نرسانده ای، رسالت خوین کار را به سرانجام نرسانین خطاب کرده که اگر ایرا چن
  .1»مردمان نگاه دارد

ن یپسآهنگ برگشت از حجۀ الوداع فرمود و وا (ص)امبرین آمده: آنگاه که پیه چنین آیدرباره شأن نزول ا
افت تا آنچه در یت یبر او فرود آمد که به موجب آن، مأمور یتیآ» خم«به نام  يا سال عمرش بود در منطقه

 (ع)یت علیمورد وال
ه ین سوره و آید سوره مائده آخریترد ید بیافت کرده را بر همگان بازگویه خدا دریاز ناح2

امبر یپ يا« هیآ (ص)امبریات پیدر زمان ح«د: یگونازل گشته است. ابن مسعود  (ع)یپنجاه و ششم آن در شأن عل
است قرائت  (ع)ین اساس که در شأن علیرا بر ا» آنچه از جانب پروردگارت بر تو فرود آمده را [به مردم] برسان

  م.یکرد یم

نست یه بوده و به مرور زمان از آن برداشته شده بلکه منظور ایدر آ (ع)یست که نام علین نیت این روایمراد ا
 (ع)یاد علیوسته به یه پیه واضح بود و ما هنگام قرائت آیمثل نزول اصل آ (ع)یه در شأن علین آیکه نزول ا

از شر  (ص)امبریشود که پ یدهد برداشت م یت از شر مردمان وعده میمتعال او را به مصون ينکه خدایم. از ایبود
بجا بوده است و خداوند او را  (ص)حضرت یکرده است و نگران یم يغ آن خودداریمردم نگران بوده و از تبل
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ها را بجان  زبان که انواع آزارها را تحمل نمود و زخم يامبریگران نهراسد. همان پید که از سرزنش دیفرما یم
ترور شبانه  برشد و  ياش جار یشانینمود و خون از پ یدعوت م یکتاپرستید و یپروا همگان را به توح ید و بیخر
  ار کرد.ینکه ترك دیا ات هماهنگ شدنداو 

برنداشت. حال چه  یکتاپرستیبه  یهمگان یدست از فراخوان یول دند و...یوانه خواندند و ساحرش نامیاو را د
داند  یرا پشت سر گذاشته و خود م یکه شصت سال از زندگ یزمان ترسد؟ آن هم یترسد؟ و از چه م یشده که م

 یبت او پادشاهان و بزرگان را به فروتنیافته و هیو اقتدار گذراند و حکومت ا ین سال عمرش را میکه آخر
که خدا به او  یتیو تسل ياست؟ با توجه به دلدار ید هراسناك باشد؟ نگران چه اتفاقیواداشته است. پس چرا با

 به عنوان (ع)یعل یغ رسالت و معرفینگران بود که تبل (ص)امبریافت. پیقت را دریتوان حق یه میدهد و لحن آ یم
آن را بر  يادیز گروه ل گردد ویدر جامعه تعط ین بعد از خود، باعث شود که روند رو به رشد خداگرائیجانش

ت را گذارده و به جوار رحمت ام (ص)امبریقرار است پ يکه بزود یرند. در حالیش گین کافرانه پیو دوباره آئنتابند 
  د.یهجرت نما یاله

شک و شبهه سالم فرو پاشد، مسلمانان سرگردان و در رسالت او ه او بشورند، ساختار جهان ایمردمان عل
 يرید خدا تدبیساز بودند تا شا ن ابالغ سرنوشتیا يبرا يدنبال فرصت مناسبتر (ص)امبرین، پی. بنابرانمایند

دات یخته با اصرار ارزشمند و تهدیه آمیبار سوم آ ين حال برایفراهم آرد. درا ي، همواریسخت ید و در پیفرما
  1ه در وهله اول و دوم به شدت مرحله سوم نبود.یفرود آمد. نزول آ يدج

                                                        

: فرمود پیامبرش به خدا« کند می بیان چنین مفصلی گفتار در(ع) باقر امام از نقل به» الواعضین روضۀ« کتاب در قتال ابن - 1
 خواهم بزودي را تو که نما مقرر مهم این بر را موثقانت با پیمانم و میثاق. گیر پیمان او براي مردمان از و بشناسان را علی! محمد

 آنان شود باعث ابالغ این مبادا تا شد نگران آنان وجود از دانست، می را(ع) علی و خود با منافقان دشمنی که (ص) پیامبر. ستاند

  .برگردند جاهلیت به

 از را مردمان از او مصونیت و بازآید تا ماند جبرئیل براه چشم. نماید مسألت را او مصونیت پروردگار از که خواست جبرئیل از

 مصونیت ولی بازخواند )ص( حضرت بر را دستور و آمد را وي جبرئیل. یافت ادامه خیف مسجد تا براهی چشم این. آرد پروردگار

. برنتابند را(ع) علی درباره گفتارم و پندارند دروغم که خویشم قوم نگران! جبرئیل اي: فرمود (ص) پیامبر. ننمود بیان را الهی

 از ساعت پنج رسید جحفه، میلی سه غدیرخم منطقه به (ص) پیامبر که آنگاه. برفت جبرئیل و داد ادامه خود راه به (ص) پیامبر
 پیامبر به نسبت پروردگار عصمت و آمد باز جبرئیل هنگام این در. بود گرفته فرا را سوزان مطقه گرماي روز وسط و گذشته روز

  !محمد اي کرد عرض و آورد باز را )ص(

 رسالت پس ندهی انجام اگر و. کن ابالغ را آمد فرود تو بر آنچه! پیامبر اي هان: «فرماید می و فرستد می درود تو بر خداي

 تفصیل به را غدیر قصه و( ...فرمود دستور )ص( پیامبر هنگام این در. »نگهدارد مردمان از را تو خدا و اي نرسانده انجام به خویش

 رساندن از تاکنون! مردم اي هان: فرمود مردمان به رو غدیر خطبه ضمن )ص( پیامبر: «فرمود که رسید بداینجا تا )فرمود بیان

 بر بار سه جبرئیل: آگاهانم می آیه این نزول سبب از را شما حال. ام ننموده کوتاهی و انگاري سهل فرستاده فرو برمن خدا آنچه

 که باشد آگاه سیاهی و سفید هر. بایستم منزل این در تا داد همی دستور و فرستاد درود پروردگارم جانب از مرا و آمد فرود من

  .است من از پس امام و جانشین وصی، برادر،(ع) طالب ابی بن علی

 پس او. نباشد من از پس پیامبري] که است متفاوت این در تنها[ و است موسی و هارون پیوند همسان من با پیوندش که همان

 در ساعت دو حدود که بود روز فرساي طاقت گرماي در و طوالنی (ص) پیامبر خطبه...شماست] زمامدار[ یول پیامبرش و خدا از

 .گردید ایراد مسلمانان توده انظار
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کرد در حال برگشت از حجۀ الوداع که  یم يپربرکتش را سپر یزندگان یانیسال پا (ص)امبریآنهنگام که پ
ان یکردند و حاج یم یرا همراه (ص)اسالم حضرت رسول يایدن ياز همه جا یو اجتماع ینیسرشناسان د

امبرش ین بار به پیآخر يمتعال برا ير نبود، خدایپذ ل دوباره آن امکانیل داده بودند که تشکیشکرا ت یتیجمع
او را وعده داد که  معرّفی می نماید. و نیز ن پس از خودیرا جانش (ع)یعلو دهد که ابالغ رسالت نموده  یدستور م

  از شر مردمان مصونش خواهد داشت.

  م:یر پاسخ دهیز يد به پرسشهایحال با

  داشت؟ یتین رسالت چه ماهیا

  چرا نگران ابالغ آن بود؟ (ص)امبریپ

  چگونه آن را ابالغ کرد؟

  بود؟ یامدهائیچه پ ين ابالغ دارایا

  م پرداخت: یبه آن خواهگردد که ضمن مباحث آینده  یها پس از مطالب گذشته آسان م ن پرسشیپاسخ به ا

  

  ابالغ ي هیت رسالت، در آیماه

را سوره مائده یز ،باشد ینازل شده نم (ص)امبریآنچه بر پ ي ن رسالت مجموعهیو موضوع ات ید ماهیترد یب
فرود آمده است و در  (ص)ست که بر حضرتیا هین آیغ آخریتبل ي هیاست و آ (ص)امبرین سوره نازل شده بر پیآخر

ل یاز به تکمیده که ننبو یه نقصیل شد، در احکام فرعیآن زمان جز حج که آن هم در حجۀ الوداع احکامش تکم
  شد: ین میه چنیه، احکام بود آیداشته باشد. اگر موضوع آ

  ...» يا ش را ابالغ نکردهیابالغ کن !واال رسالت خو«

ات عوام یح واضح بوده و در ادبی، توض» يا رسالت را ابالغ نکرده ید ابالغ کن که اگر ابالغ نکنینکه بگویا
و  یباشد. پس احکام اصل یقرآن هماهنگ نم ییباین که با فصاحت و زبدور است تا چه رسد به قرآنیز  مردم
غ یسته باید تبلیاي شا به گونهکه ک موضوع است و آن خالفت است یست. بلکه فقط یه نیموضوع آ یفرع

ست که عدم ابالغ آن به مثابه عدم ابالغ یبرخوردار ن یعیگاه رفین از چنان جایک از احکام دیچیشد. ه می 
نماز را  یرا اگر کسیست زیه نین آین است هم مشمول ایم نماز که ستون دیست که بگوئیشد. گزافه نرسالت با

  ح و بخاطر ترك نماز گناهکار است.یاش صح رها کند و روزه بدارد روزه

د است ین مورد تهدیاست که اگر رها شود اصل د ینیادیگاه بلند و بنیجا يه داراین آیت موضوع ایپس ماه
  1باشد. ینم یگاهین جایچن يدارا يا چ آموزهیه (ص)امبریت پس از پو جز خالف

به  یکس (ص)امبرینبود، اگر پس از پ یاسالم یع و مبانینبود تشر (ص)امبرین همانگونه که اگر بعثت پیبنابرا
به شهادت  ین شخصینخواهد ماند و چن ین باقیابد. دیگاه رسالت ادامه یبا او نباشد که جا یت و همگنوزان
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 ين نابودیت که در کمیرها گردد جاهل (ص)امبرین بعد از رحلت پیاست. اگر زمام مسلم (ع)یخ، عقل و نقل علیتار
  م او بوده است، اعاده خواهد شد.یو تعال (ص)امبریپ

ن یب 1ه دارد.یاز به دو علت محدثه و مبقین يا است که هر حادثه يا به گونه يساختار اجتماع و جوامع شهر
  باشد.  ین همانیو بلکه ا يماهو ید همگنین دو بایا

قت که هر ین حقیامده است. ایجه معلول بوجود نیا علت محدثه نبوده و در نتیه نباشد گویاگر علت مبق
افت یشتر قابل دریساز ب و سرنوشت یه است، در حوادث اجتماعیازمند علت مبقیبه مثابه علت محدثه ن يا حادثه

د شدن علت ین نشسته و در انتظار ناپدیکه دشمنان در کم یاجتماع يها هضتها و ن ژه در جنبشیاست. به و
ت را به حالت اول یا همان علت محدثه هستند تا بر آن نهضت بشورند و آن را نابود ساخته و وضعیانگذار یبن

  شتر مشهود است.یا استمراربخش بیه یبرگردانند، وجود علت مبق

است که  یچراغ پرفروغ و وجود آن توسط خدا بوده م و امت اسالمیاسالدار  شهیان ریساختار استوار و بن
آن  يو استوارساز يانگذاریبوده که در بن (ص)امبر اسالمین ساختار پیانگذار ایخاموش نخواهد شد. علت موجده بن

  د.یاستوار گرد ،د و مال و جان خود را در راه آن بنهاد تا در طول رسالتش اساس آن یکوش

است. چرا که اگر  يآن ضرور يبخش، برا ه و ادامهیوجود علت مبق انگذار،یاز علت موجده و بن د بعدیترد یب
 ين نشسته وارد شده و آن را در عرصه بشریطلب و به کم نباشد به مرور زمان فرسوده گشته و دشمنان فرصت

  گردانند. یمورد نظر خود را حاکم م اهداف و آیینو  از بین برده

ن ین خود نمود تا دیگزین را جایه دید علت مبقیرس (ص)امبریپ يخروه که هنگامه رحلت ان اساس آنگایبر ا
ش را انجام نداده و از ابتدا یا رسالت خویکردند گو ین نمیماند که اگر چن یو ناب خود باق یبر ساختار اله

  .ندخته نشده بودیبرانگ

را یافت. زیرا در» يا ش را ابالغ نکردهیت خورسال یاگر ابالغ نکن«ه که ین بخش از آیا يتوان معنا یحال م
  هدر بود. (ص)پیامبرن ساله یزحمات چند ،ینیبا عدم ابالغ جانش

  

  هنگام ابالغ رسالت (ص)امبریپ یعلت نگران

آن و مسلمان  یو ساختار اجتماع یجامعه اسالم (ص)امبریدارد. پ يادیسرشت حکومت پرکشش و خواهان ز
 یشناسد. عالوه بر آن به اقتضائات سنت اجتماع یم یمسلمانان حاضرند را به خوبکه در جمع  چند چهرهان ینما

جنگها پدران و برادران آنان را از  یط (ص)امبرین سرشناسان بوده و در رکاب پیکه جوانتر یآن روز، خالفت کس
 ياو اندك اثر گران دریدر راه خدا سرزنش د و بر حق و عدالت استوار، با ستمکاران خشن و غ گذراندهیدم ت

اسالم نهاده و  شته ون رسالت را برنتابند و آن را دروغ پندایرا نگران نمود که ا (ص)امبریشرائط پ و دیگرندارد. 
ن وضعیت تباهی رسالت یآمد ایدگرگون و به قهقرا برگرد و پ یاسالم يرند؛ ساختار نظام و جامعه نوپایکفر برگ

و جامعه مسلمانان را  یاصل اسالم و نظام اسالم (ص)امبریتوان گفت: پ یم پس از رحلتش خواهد بود. (ص)امبریپ

                                                        

 ادامه که است ایجادش از بعد علت مبقیه علت و آورد می بوجود را اي حادثه یا چیزي که تاس نخستین علت همان محدثه - 1

 ) .م( .دارد پی در را معلول حیات
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ل ما یز تحلیات نیروا ین رسالت بودند. برخیابالغ ا ينه مناسب برایش و زمیمالحظه فرمودند و در انتظار گشا
خت که فراتر یرانگب یفرمود: پروردگارم مرا به رسالت (ص)امبریپ «...م: یکن یاشاره م یهائ تابد که به نمونه یرا برم

ا عذابم خواهد یدانستم مردم مرا دروغگو خواهند پنداشت. مرا وعده کرد که ابالغ کنم  یاز توانم بود. چون که م
  1»ت فرود آمد را ابالغ نمایامبر! آنچه سویپ يا«ه را بر من فرو فرستاد: ین آیکرد و ا

اند.  م، چه کنم؟ مردم بر من هماهنگیم! تنهاه [ابالغ] فرود آمد عرض کردم: پروردگاری...آن هنگام که آ«
  2»يا ش نرساندهی، رسالت خویباز آمد: اگر نرسان

ل فرود آمد و فرمود: محمد! پروردگارت درود یم جبرئیمکه بود یراه (ص)امبریت پیدر حجۀ الوداع در مع«...
شد  يت و اشک بر محاسنش جارسیگر (ص)امبریرا پرچم مردمان قرار ده. پ (ع)ید علیفرما یفرستد و م یبر تو م

ام تا مرا  آورده در ن تویآئ ند، آنان را آزادانه و جابرانه بها ختهیت آمیال! مردمانم همچنان با جاهلیو فرمود: جبرئ
  3»فرمان بردند. حال چگونه جز خودم را بر آنان بگمارم؟

  ابالغ کرد رسالت را ابالغ نمود. را به او یاله ياریل فرود آمد و وعده یبار دوم و سوم که جبرئ يسپس برا

را فرمان داد تا گردشان آرد. آنگاه که  (ع)یعل دور شده و پراکنده شده بودند. (ص)امبریدر آن هنگام مردم از پ
دم یپسند یمردمان! خود نم يرا ثنا گفت و آنگاه فرمود: هان ا يبرخاست، خدا (ع)یگرد آمدند، دست در دست عل

  ر شما بگمارم.را بعد از خود ب یکسکه 

بدنامتر و  یدانستم درخت یمردمان! از آنجا که م يهان ا«رو به همگان کرد و فرمود:  (ص)آنگاه رسول خدا
 یخدا عل یول .ه از شما دور شومکخوش نداشتم  د،ندتر از آنکه با من مخالف است نزد شما وجود نداریناخوشا
 نوند و محبت میرا بر پ يزیم. او چیاز او خشنود طالب که همانند من است را فرستاد. خدا و من یبن اب
ا! دوستدارش یر اوست. خدایام ین علیرم اید. آنگاه دستانش را باال برد و فرمود: هر کس که من او را امیبرنگز

گرد آمدند و عرض  (ص)امبریپ دورکنان  هیمردمان گر« د:یرا دوست دار و دشمنانش را دشمن دار. در ادامه گو
ن بود که نکند تحمل ما بر تو سخت باشد. از یکه ما را از تو جدا کرد ا يزیتنها چ (ص)امبر خدایپ يکردند: ا

  .4»از آنان خشنود شدند (ص)امبریم. آنگاه پیبر یبه خدا پناه م (ص)خشم رسول خدا

  

  (ع)در کالم امام محمد باقر ابالغ رسالت یچگونگ

تش را به حضرت یآنگاه که خدا مصون «...دارند:  یان میبن شرح یت ابالغ رسالت را به ایفیک (ع)امام باقر
پنج ساعت از روز گذشته بود. دستور  در حالی کهر خم یل قبل از جحفه در منطقه غدیوعده داد. سه م (ص)رسول

 یرا به مردم بشناساند و وح (ع)یند. تا علیجا گرد آ در آن یبرسند و همگ جاماندگانبرگردند و جلو افتادگان داد 
همگان را به نماز جماعت فرا خواند ما از سمت راست راهی  يهمگان رساند. مناد به (ع)یدا را درباره علخ
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فرمان  (ص)بود. حضرت رسول يادیز يها نیرا مأمور کرد و در آنجا ز (ص)امبریل پیم. جبرئیر بودیمسجد الغد
 همگان برتر باشد. مردم برگشتند، تا برمنبر گونه بر هم نهند را ها  نند و سنگیها را بر هم چ نیدادند که ز

 : «...1ها رفته و فرمودند بر فراز آن سنگ (ص)امبریدر آن مکان گرد آمدند. پ یدند و همگیجاماندگان از راه رس
را از آن یاو را باور دارم. آنچه بر من فرو فرستاد را بجا آوردم؛ ز یدانم، خدائ یبند میخدا پا یخود را به بندگ

چ کس را یترسم و خواستم که از آن در امان باشم. همان حادثه که ه یامت) میق( ن و کوبندهیحادثه سهمگ
بزرگ باشد. چرا که تنها او خداست و مرا فهماند که اگر آنچه فرو فرستاد  ست هر چند توانمنديیتوان دفع آن ن

فرمود:  یبزرگوار است. مرا وح وزرگ تم را پذیرفت و خدا بیام. مصون ر پا نهادهیرا به همگان نرسانم رسالتم را ز
فرود آمد را بر همگان  (ع)یامبرا! آنچه بر تو درباره علیژگان. پیگر بر و دگان، رحمتیرحتمگر بر آفر يبه نام خدا

  . خدا تو را از مردمان مصون خواهد داشت.يا ن نهادهیش را زمیرسالت خو ین نکنیفاش کن. اگر چن

رنگ یان، نیدورو يادیزگاران، زیپره یرا با کمین رسالت معاف دارد زیبالغ ال خواستم که مرا از ایاز جبرئ
 يشان جاریها ن وصفشان فرموده: بر زبانیشخندکنندگان به اسالم که خدا در کتابش چنیر یباک یگنهکاران و ب

چرا که  .»که [گناهشان] نزد خدا بزرگ است یشمارند در حال یست و آن را فرصتیشان نیها شود آنچه در دل
ام  نکه خدا دربارهیاد است. تا ایو اقبالم به او ز یرا که همراهیدند؛ زیآزارم را تا آن حد رساندند که مرا گوش نام

ر یند او گوش است، آنگاه خدا فرمود او گوش خیرا آزار دهند و گو (ص)امبریآنان که پ«فرو فرستاد که  را تین آیا
د: یار شما برگزیاخت د که خدا او را به عنوان صاحبید و آگاه باشیدانمردمان! ب يهان ا »شماست. يبرا یکیو ن
نان و شهروندان، عرب و یروان نیک آنان، بر صحرانشیاز او بر مهاجران و انصار، و پ يرویاست که پ یامام

 يکتاپرست واجب شده است. [هشدار که] اجرایاه، و بر هر ید و سیعجم، آزاد و برده، کوچک و بزرگ، سف
ژه اند. یان و گفتار او الزم و فرمانش نافذ است. ناسازگاران با او رانده خدا، گروندگان به او در مهر و رحمت وفرم

ن ین بار است که در ایده است. هان مردمان! آخریروان راهش را آمرزینه خداي او، شنوندگان سخنش و پیهر آ
ار و معبود شماست. یاخت د؛ هموکه صاحبیرا گردن نهد و فرمان حق ید. پس بشنویگر ستاده و مرا نظارهیاجتماع ا

و  یولّ ید. پس از من به فرمان خدا، علیگو یستاده و با شما سخن میر او که کنون در برابرتان ایپس از خدا سف
ز ین قانون تا رستاخید بود. اخواه (ع)یگاه امامت در فرزندان من و از نسل عل ار و زمامدار شماست. آنیاخت صاحب

روا دارند رواست و آنچه آنان ناروا  (ع)و امامان (ص)د پابرجاست. آنچه خدا و رسولیدار کنیخدا و رسولش را دکه 
حالل و حرام) به من آموخته، ( ان فرموده و آنچه پروردگارم از کتابشیم بیدانند نارواست. خدا روا و ناروا را برا

  ام. نهاده (ع)یار علیدر اخت

 يشوایز آن را در جان پیه و من نها را در جان من نهاد خدا همه دانشد. چرا که یدان هان مردمان! او را برتر
کند و  یاد می» سی«روشنگر است که خداوند آن را در سوره  يشوای) پیعل( ام. او ه، نهادیزکاران، علیپره

  2»م...یا روشنگر برشمرده یشوائیرا در پ يزیو هر چ«د: یفرما یم

د. او[شما را] به یگردان نباشیاش رو ید، از سرپرستیزید و از امامتش نگریرو برنتاب (ع)یمردمان! از عل يهان ا
گران  را نابود کند و از آن بازدارد، نکوهش نکوهش ید، نادرستیز بدان عمل نمایخوانده و خود ن یو راست یدرست

مان از او سبقت نجسته. او یدر ا یاست، کس (ص)ندارد. او سردمدار مؤمنان به خدا و رسولباز او را از راه خدا 

                                                        

  تلخیص با 1

  12 ،یس ،مبین امام فی احصیناه شیء کل و: است آیه این به اشاره) 2
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 ی] کسيخداباور ينموده و با او به پرستش خدا مشغول بود آن زمان[که در واد (ص)امبریپ يجان خود را فدا
خدا به او فرمان دادم تا[در شب هجرت] در بستر  ين نمازگزار و پرستشگر خدا همراه من است. از سوینبود. اول

  من کند. يرفت که جان خود را فدایو پذ ز فرمان بردهیارآمد و او نیمن ب

  د که خداوند او را برافراشته...یریاو را بپذ یشوائیده و پید که خدا او را برگزیهان مردمان! او را برتر دان

ان ید. بخدا سوگند بید و متشابهش را بگذاریابیات و محکماتش را درید، آیهان مردمان! در قرآن ژرف بنگر
م که: ینما یممکن است و اعالم م ام نکه دستانش را گرفته و برافراشتهیتنها با هم 1ن،ر آیبازدارنده، و تفس

   2ست.ور ایام (ع)ین علیا م،ریاماو را هرکس من 

غا بر آنچه در حضور خدا یدر«...باره در کتابش فرمود:  نی، حضور خداست که درا(ع) یهان مردمان! عل
  .»دگان بودمشخندکننید من از ریترد یدم؛ بیورز یکوتاه

 ياین دو گویک از ایهر  3و فرزندان پاك من ثقل کوچک و قرآن ثقل بزرگ است یهان مردمان! عل
ان یند. امامنتداران خدا میاست. هرگز از هم جدا نشوند تا کنار حوض بر من آ يگریو هماهنگ با د يگرید

د که گفتم، رساندم یاز جانب او گفتم هشدار د که خدا فرمود و منیبدان ـاند  نیدر زم یبندگان خدا، فرزانگان اله
  و شنواندم.

ن برادرم بود، و پس از من امارت سزاوار یرمؤمنان تنها ایکردم. ام يز گفتم و روشنگریخدا فرمود من ن
را  (ع)یباال رفت، عل (ص)امبریزد و او را باال برد. از آن هنگام که پ (ع)یعل ينگاه دست بر بازوآجز او نباشد.  یکس

  ده بود. آنگاه حضرت افزودند: یرس (ص)امبریپ ير مؤمنان به زانویام ياال برد تا آن حد که دو پاب

د. پس هر کس که او و فرزندانم که از ینتان را تمام گردانی] د (ع)یهان مردمان خدا تنها به امامت او [عل
نداشته و  یجاودانه و عذابشان کاستان یرد کارهاشان تباه، دوزخینگ یشوائیز به پیرستاخ یند تا برپائیصلب او

  رند.یقرار نگ توجه خدامورد 

  ندارد. يا فهیجز ابالغ وظ (ص)رم که رسالت را ابالغ نمودم و رسولیگ یهان مردمان! خدا را گواه م

  د.یرید و مبادا نامسلمان بمیشه کنیپ یسته خداست پارسائیهان مردمان! آنگونه که شا

قائم که حق هر مؤمن هر  يبه نسل او مهد یو از عل یو سپس در جان علدر من  یهان مردمان! نور اله
گران، ناسازگاران،  زهیکنندگان، ست یستاند جا گرفته است. چرا که خدا ما را بر کوتاه یکه از آن ما باشد را م یحق
  راهنما و حجت قرار داده است. جهان ،گیرانزورو  کاران، ستمکاران ورزان، گنه انتیخ

                                                        

 .است آن از جزئی مقطعه حروف که. است قرآن بطون تفسیر منظور، - 1

 . است مسلمانان همه بین متواترات از جمله، این - 2

 پیامبران خاندان پس. است بزرگتر تنهائی به هر یک از دو هر بین جامع است اصغر ثقل از بزرگتر اکبر ثقل که همانگونه - 3

 و اصغر ثقل خود آنان. اند گرفته دربر خود مقدسه ذات در را ثقل دو است تنهایی به اکبر و اصغر ثقل از یک هر از بزرگتر معصوم

 قرآن از بزرگتر آنان پس. است مبتنی باور این بر ما مذهب و قرآنند رفتارها و باورها دانش، عقل، در ها همان حال عین در

 .هستند قرآن منهاي وخودشان بتنهائی
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بوده و  یرانین سفیز چنیش از من نیم که پیشما يخدا سو یانیر وحیان! هشدارتان باد! من سفهان مردم
د؟ و هر کس بر یگرد یتان باز میها گذشتهبه ا کشته شود، یرد یا اگر او بمیآ«...ده است. یان رسیروزگارشان به پا

خدا سپاسگذاران را پاداش  يه زودرساند، و ب یبه خدا نم یانیچ زینابسامان) خود باز گردد، هرگز ه( گذشته
ف یتوص يو شکرگذار یبائیند به شکیو فرزندانم که از نسل او ید! علیان بودند، بدانیبایآنان شک» دهد.  یم

  اند. گشته

  شوند. ینم ياریز یخواهند آمد که به دوزخ فرا خوانند و رستاخ یهان مردمان! پس از من رهبران

  م...یزاریهان مردمان! خدا و من از آنان ب

  1راهبر است. یام و عل هان مردمان! من هشداردهنده

د که یقائم از ما است. بدان يمهد ،انیشوایبخش پ انین من است. پایجانش یامبرم و علیهان مردمان! من پ
  2ها غلبه خواهد کرد. نیاو بر همه آئ

  گان] از ستمگران است. دهید که او ستاننده حق [ستمدیبدان

  ران خواهد کردیره و آنها را ویدژها چ د که او بریبدان

  درخواهد آورد. يآلود را از پا د که او هر گروه شركیبدان

ژرف  یاهائیهشدار که از در .جبران خواهد کردرا بزرگ و بلندمرتبه  يد که او خون دوستان خدایآگاه باش
  ردیافزون گ یهائ مانهیپ

  دهد. یگذارد و ارزش م یاش، م یرا در حد نادان یدانرا در حد ارزشش و هر نا يهشدار! که او هر ارزشمند

  کوست.یده خدا و نید! که او برگزیهشدار

  هاست. نشیدار هر دانش و حاکم بر ب راثید که او میبدان

او را برافراشته، بالنده و استوار ـ  يها ات و نشانهید و آیگو یپروردگارش سخن م يد که او از سویهان بدان
  است.

  3را مژده داده اند.داره جهان به او واگذار شده و از همه گذشتگان وجودش د! ایآگاه باش

                                                        

 ».است راهبردي را قومی هر و اي دهنده هشدار تنها تو« که است آیه این به اشاره - 1

 چند هر گرداند پیروز آئینی هم را آن تا فرستاد درست دین و هدایت با را مبرشپیا که است کسی او:« آیه این به اشاره - 2

 .133توبه، ،»باشند نداشته خوش مشرکان

 در را زیادي هاي مژده شده، چاپ شمسی هجري 1337 سال در و نوشته فارسی زبان به که» المهدین بشارات« کتاب در ما - 3

 را بشارت شصت تا و ایم افزوده آن بر» السماویه الکتب فی االسالم رسول« کتاب در و. ایم کرده بازگو )عج( مهدي حضرت مورد

 بازگو و برگزیده را تعدادي اینجا در که. ایم کرده بیان )(ع) مهدي حضرت( اوصیاء بخش پایان و (ص) خاتم پیامبر مورد در

  .کنیم می

 صفیناهو  7 ص 2 ج النبی، حجی. و 39 ـ 38 ص 37 ورالزب قائم، دولت در واحده سنت و دین بر مبتنی واحده امت تشکیل

   25:22 النبی اشعیا، و  7 ـ 6 ص 3 ج النبی،
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تنها در  یروشنائ و پرتو او درنباشد. حق تنها  یدان و پس از او حجتیگانه حجت جاویاو د! که یهشدار
  حضور اوست.

  1»نخواهد شد.  يارینخواهد داشت و در برابر او،  یرگیبر او چ ید! که کسیار باشیهش

  ن خدا در آشکار و نهان است.یبندگان و اممیان  ین، حکمران الهیخدا در زم ید که او ولیدانهان ب

ان یپس از من شما را خواهد فهماند. در پا ین علیان نمودم و شما را فهماندم و ایتان بیهان مردمان! برا
رده و به امامت او اقرار عت کیخوانم که با او ب یفرا م یسخنانم شما را به دست دادن با خود و سپس با عل

مان ستانم و هر یپ يامامت و يخدا برا يمان بسته و اکنون من از سویبا من پ ید! من با خدا و علید. بدانینمائ
  د به ضرر خودش خواهد بود...ینما یچیکس سرپ

مان با یداد که بر پ یم مرا دستور همید. خدایبا من دست ده یکی، یکیند که یهان مردمان! شما افزون برآ
رم که به شما اعالم کنم یان پس از او که از او و از منند با زبانتان اقرار گیشوایر مؤمنان و پیبه عنوان ام یعل

  اند. ینوادگان من از نسل عل

                                                                                                                                                                            
 در. است کرده تصریح )عج( قائم حضرت نسب و لقب اسم، به شده، نوشته قبل قرن پنجاه از پیش که نامج جاماساب« کتاب در

 را او و آمده جمع گردش تمام هیبت با ها گروه همه که» شانفرزندان« نام به 34 ـ 31: 25 متی انجیل ،»زند« زرتشتیان کتاب

  پذیرفت خواهند

 کند می داد و عدل از پر را زمین که کنند می توصیف چنین را او آنگاه و کند می مطرح زاده شاه نام با را او 20:  72 الزبور

 بن یسی درخت از او: کند می توصیف اینگونه را رسول حضرت 9 ـ 1:  11 اشعیا کتاب در. بود ستم و جور از پر که همانگونه

 کمال به را او همچنین. است منسوب او به مادري لحاظ به آمده، ما اخبار در که همانگونه مهدي، حضرت و بوده(ع) نبی داوود

 با زآمی مسالمت همزیستی به نیز ها گرگ او عادالنه حکومت در که گوید می و نموده توصیف جهان جاي همه در دادگستري

 سال صد تا را خود پسر پدران که حد آن تا گردد می دراز عمرها. سرزند آنها از خوبی و خیر تنها و گرایید خواهند گوسفندان

  .دید خواهند

 از ترس بخاطر او مدت دراز غیبت کتاب این 17 ـ 1:  12 در و شمشیر، با او قیام به 28 ـ 26:  2 الهوتی یوحناي مکاشفات

  .کند می اشاره کرد، خواهد برخورد قاطع مردمان بر ظهورش از بعد او اینکه و او، والدت پنهانی دشمنان،

 و گستراند می زمین در را انبیاء همه اهداف که است روحانی رهبر بزرگترین او اینکه و او لقب عنوان به را قائم ،131:  12 دانیال
 است» رجعت« اصطالح همان این و. است داده قرار اشاره مورد را دندگر برمی دوباره و شده زنده او دولت در مردگان از بسیاري

  .کنند می مطرح را آن زیادي روایات و آیات که

 و ناگهانی ظهور ـ خانه صاحب - مشهور، لقب:  36 ـ 35 لوقا ،37 ـ 33:  13 مرقس انجیل ،42 ـ 23:  24 متی انجیل در

 یک با و خواند می فرا جهان سراسر از را خود ویژه یاران بینند، می آفتاب مثل را او همگان که نحوي به گیر چشم ظهور نامعین،
 ان ظهور بودن حتمی از کنایه که افتاد نخواهد لرزه به بشارت این افتد لرزه به هم زمین و آسمان آیند، او گرد زدن هم به چشم

  .است گرفته قرار اشاره مورد است، حضرت

 شدید جویا» السماویه الکتب فی االسالم رسول« و» العهدین تبشارا« کتاب در را مباحث تفصیل

 قتل در نباید] او[ پس ایم، داده قدرتی وي سرپرست به شود، کشته مظلوم کس هر«... که باشد می 33 ،اسراء به اشاره - 1

 مظلوم نیاکان از پاك، هاي خون ولی که شده تفسیر مهدي حضرت به. » است شده یاري] شرع طرف از[ او زیرا کند، روي زیاده

 .شود نمی یاري کسی او برابر در و شده یاري سرکشان و ستمکاران برابر در مهدي حضرت. است خویش



  ۷۱   ...........................................................  و �����ن ��ر�� (ع)ا��م ���

و  (ع)ر مؤمنانیام یگاه علیت و جایرامون شخصیپد: آنچه از جانب پروردگارمان یحال همه با هم بگوئ
م. از یده و فرمانبریده و آن را سرسپرده، پسندیرا شن ياند بر ما خواند یکه از علان معصوم یشوایفرزندان و پ

ات گفته یکرده و بدرود ح یم. بر آن زندگیبند یمان میوجود، با دل، جان، زبان و دستانمان با تو بر آن پ يژرفا
م و یثاقمان برنگردیمان و میم. هرگز از پید افتیم و نه به تردیشه کنیپ يم شد. نه از آن کژیخته خواهیو برانگ

ن که یم همان فرزندان بعد از حسن و حسیرا همواره فرمان بر (ع)یو امامان از صلب عل یم. تو، علیمان نشکنیپ
د آنچه ید و بر زبان آوریکردم. هان مردمان! باور کن یآنان و منزلتشان را نزد پروردگار، و خودم به شما معرف

  نرساند. يد، خدا را ضرریان کفر ورزینیدارد. همانا اگر شما و همه زم یتان در پیخدا را برا يخشنود

  بار الها! مؤمنان را رحم و کافران را خشم فرو فرست.

  ان است.یجهان يو سپاس از آن خدا

ده، فرمان برده، سرسپرده و با دل و زبان یامبرش فرمودند را شنیآنچه خدا و پ يحاضران ندا دادند که: آر
  م.یا را گشتهیپذ

، دست دادند، ابوبکر (ص)که با رسول خدا یدادند. سردمدار کسان یجمع آمدند دست م (ع)یو عل (ص)امبریگرد پ
ن و انصار ازمنزلگاه خود آمده و با یک از مهاجرین و...هر ین و پنجمیو سپس عمر، بعد از او عثمان و چهارم

  نمودند. یعت میخود ب (ع)یو عل (ص)امبریدست با پ

 ین بار انجام دادند. هر گروهیسوم يمان را برایعت و پید، نماز مغرب و عشاء بگذاردند، بیفرا رسشامگاهان 
است که ما را بر همگان  یش از آن خدائیفرمود: ستا یم (ص)امبریکردند، پ یعت میبستند و ب یمان میکه پ
  داد. يبرتر

رسالت را انکار نکرد گرچه بعد از ن یا یت گسترده حضار کسیاش وفا فرمود و از جمع خدا به وعده يآر
  دند.یش گرفت بر آن شوریدار خدا را پیچشم بر جهان بست و راه رحمت پا (ص)امبرینکه پیا

  ت گفتند.یتهن (ع)یسرشناس مسلمانان ازجمله ابوبکر و عمر به عل سران

ا نداشته است. د رویترد یبوده و درباره آن کس یعه و سنیتگران شیروا یرش همگانیر مورد پذیرخداد غد
  م گفت.یاز آن سخن خواه يت است که بزودیوال يد است معنایآنچه مورد ترد

ه یاهل تسنن نزول آ ییو شانزده منبع از منابع روا 1است (ع)یغ به شهادت همگان، علیه تبلیشأن نزول آ
  2دانند. یت امر، میبه عنوان وال (ص)امبریتوسط پ (ع)یعل یل را بعد از معرفیتکم

  3اند. ست هزار نفر گفتهیرا تا صد و ب یخین رخداد مهم تاریکنندگان و گواهان ا رکتآمار ش
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  (ع) یت علیوال رسالت يآمدها یپ

  نداشته باشند. یا حجتین حجت رسا و گویبان حجت بود تا مردمان در برابر ایر بر حاضران و غایرخداد غد

را بازگو  (ع)یو عل (ص)امبریبکر و عمر به پت ابویک و فهنیاز اهل تسنن تبر یثیدر حدود شصت منبع حد
  1اند. کرده

                                                        

  :است آمده زیر حدیثی منابع در جریان این - 1
   218 ص 4 ج المسند، حنبل، احمد امام

   428 ص 3 ج ي،الطبر تفسیر طبري، جریر بن محمد جعفر ابو الحافظ

  وقاص ابی بن سعد از اسناد به الوالیه، کتاب الکوفی، عقدة بن احمد الحافظ

   ،171 ص الدین، اصول فی التمهید البغدادي، الباقالنی

  المصطفی شرف النیسابوري، الخرکوشی سعید ابو حافظ

  .تفسیر اصفهانی، مردویه بن احمد
  تفسیر، اسحاق، ابو الثعالبی،

  تفسیر ،ابوبکر البیهقی،

   232 ـ 233 ص هریره، ابو از صحیح سند دو با البغدادي، ابوبکر،

  المناقب المغازلی، الحسن ابو
   الفتی، زین احمد، محمد، ابو العاصمی،

  عازب ابن از نقل به الصحابه فضائل السمعانی، سعد ابو

   9 ص العالمین، سر محمد، حامد ابو الغزالی،

   306 ص 3 ج االسالمیه الفتوحات احمد، دالسی الشافعی، المکی دحالن زینی

   28 ص طالب، ابی بن علی حیاة المالکی، المدنی الشنمقیطی

   النحل، و الملل الشهرستانی،

   94 ص المناقب، الحنفی، الخوارزمی

   636 ص 2 ج الکبیر، التفسیر الدین، فخر الشافعی، الرازي

   246 ص 4 ج النهایه، شیبانی، اثیر ابن
  .العلویه الخصائص علی، بن محمد الفتح ابو النطنزي،

   16 ص الطالب، کفایۀ الشافعی، الکنجی اهللا عبد ابو

  المتعبدین وسیلۀ محمد، بن عمر المال،

  .النضرة الریاضی طبري، الدین محب جعفر ابو الحافظ، الطبري،

  السمطین، فرائد الحموینی، االسالم، الشیخ

   557 ص المصابیح، المشکاة الدین، ولی الخطیب،

   201 ـ 210 ص 5 ج النهایۀ، و البدایۀ الشافعی، کثیر ابن

   223 ص 2 ج الخطط، الدین، تقی المصري، المقریزي

  المهمۀ، الفصول الدین، نور المکی المالکی الصباغ

  شاهی تفسیر محبوب محمد العالم،

   75 ص المعانی، بدیع الشافعی، االذرعی
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! کنون تو یعل ين بر تو باد این! آفریگفتند: آفر (ع)اند که آن دو، خطاب به امام ن بازگو کردهیو چن
  .يشد ار من و هر زن و مرد مؤمنیاخت صاحب

شصت ماه را  يخدا روجدهم ذالحجه را روزه بدارد، یهر کس ه«منابع اهل تسنن آمده است که  یدر برخ
عت ستاند و فرمود: هر کس یطالب ب یبن اب یعل يبرا (ص)امبریر خم است که پین روز، غدیش بنگارد. و ایبرا

» باش. روایاورش را ی، ست او را دوست، و دشمنش را دشمنر اوست. پروردگارا! دویام یرم کنون علیمن او را ام
ن ی. آنگاه ايشد یار من و هر مرد و زن مؤمنیاخت ! صاحبیا علی آنگاه عمر بن خطاب گفت: مرحبا، مرحبا برتو

دم و اسالم را به عنوان یتان کامل و نعمت خود بر شما را تمام گردانین شما را برایامروز د ...«ه فرود آمد یآ
  .1»دمینتان برگزیآئ

  

  نیاکمال د یبازخوان

ر، یدر روز غد (ص)امبریساز پ مهم و سرنوشت تیم که مأمورین باوریم که ما بر ایگذشته، گفت يگفتارها یط
ماند و  یجه مینت یز بین (ص)امبریگر پید يها شد، تالش یمسلمانان بوده است. همان که اگر ابالغ نم يزمامدار

ن یل دیامت اسالم باعث تکم يو زمامدار یاسین سرنوشت سیین تعیرسالتش را انجام نداده بود. بنابرا (ص)امبریپ
  »دم...ینتان را کامل گردانیامروز د«ه فرود آمد که یساز آ ن رخداد سرنوشتید و به دنبال ایگردو اتمام نعمت 

  م.یپرس یشان خود و برادرانمان میک حال، از هم

  چرخد؟ یم (ع)یامام عل یر که شرحش برفت تنها بر مدار دوستیت غدیا رخداد پراهمیآ

مؤمنان را نسبت به  ي ن همهیب یت و دوستیاحت والکه قرآن به صر یژه اوست؟ در حالیتنها و یا دوستیآ
  ز را از آن استثناء نموده است.یشگان خداستیگر واجب کرده و تنها کفرپیکدی

                                                                                                                                                                            

  .الدیوان شرح الدین، کمال المیبدي،

  الجوامع جمع الدین، جالل لسیوطی،ا

  الندیه الروضۀ محمد، السید الصنعانی،و  173 ص 2 ج المصطفی، دار باخبار الوفا وفاء السمهودي، الدین نور الشافعی، المدنی

   13 ص 2 ج اللدنیه، المواهب الدین، شهاب العباس ابو القسطالنی،
   26 ص المحرقه الصواعق حجر، ابن العسقالنی،

  القربی الدین،مودة شهاب بن علی سید نی،الهمدا

   النبی آل مناقب فی السوي الصراط محمود، سید القادري، الشیخانی

   218 ص ،5 ج الغدیر، فیض الدین، شمس الشافعی، المناوي
  .اآلل مناقب عد فی المال وسیلۀ الشافعی، المکی کئیر با

   13 ص 7 ج المواهب شرح اهللا، عبد ابو المالکی، الزرقانی

  الروافض مرافض محمد، بن الدین حسام السهارنیوري، بایزید

  االطهار البیت اهل فی صح بما االبرار تزلی و العبا آل مناقب فی النجا مفاتیح محمد، میرزا البدخشانی،

  المرتضی مناقب فی العلی معارج محمد، الشیخ العالم، صدر

  3 ،مائده - 1
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است، همانکه نسبت به جان مؤمنان از  (ص)امبریت پیفرع بر وال ،(ص) امبریدر خطبه پ (ع)یت امام علیوال
ستم؟ اقتضاء فصاحت یهاتان از خودتان سزاوارتر نننسبت به جاا یآ«...نکه، فرمود یخودشان سزاوارتر است. کماا

گر است در معنا با آن یکه فرع بر جمله د يا را جملهیتابد ز یتنها را برنم یلفظ و بالغت معنا، محبت و دوست
  باشد. یهمگن م

 ياگران به معنیت گران و دیاهل تسنن) روا( از ياریر، توسط بسیدر خطبه غد» تیوال«که  یدر حال
  م:یگذران یاز آن را از نظرتان م ير شده است که شماریتفس يزمامدار

را گرفت و فرمود: هر کس من او را  (ع)یدست عل (ص)امبریغ کند، پیتبل (ع)یه فرود آمد که درباره علین آیا«
  .1ت، عزل، عصمتیغ پنج نکته نهفته است: کرامت، امر، حکایه تبلیر اوست...پس در آیام ین علیرم، ایام

را که یدرنگ فرمود: ز (ع)حضرت یمردمان بگمارد ول يشوایرا به عنوان پ یامبرش را دستور داد تا علیخدا پ
آنگاه  2. ید در حال تأسف بر کارشان خود را هالك کنیشا«...ه نازل شد که یآ یب قوم بود ولینگران تکذ

ه فرود آمد ین آیا یدرود فرستند. پس از مدتر یرا به عنوان ام (ع)یصادر فرمود که عل یدستور همگان (ص)امبریپ
  .3»ت بر تو فرود آمد را ابالغ کن...یامبر! آنچه از جانب خدایپ يا«که 

. اگر »يشد یار ما و هر زن و مرد مؤمنیاخت صاحب«...ند یگو یم (ع)یک امارت علیابوبکر و عمر هنگام تبر
 (ع)نیر المؤمنیگفتند نه تنها به ام یت میه همگان تهند بیت خود بایت تنها محبت بود. آن دو در تهنیوال يمعنا

اند. در  دهیفهمرا  يامامت و رهبر» تیوال«ز مانند ما از یم که آن دو نیبر یم یاست. پس پ یرا محبت، همگانیز
گر اصحاب متفاوت یبا د (ع)یات و برخورد شما با علید: ادبیگو یکنان رو به عمر کرده و م هیگال ی، کسیتیروا

  .4»من است ي] عمر پاسخ داد: او مواليدار یژه بزرگ میو [او را بصورت و است

 یفراتر از دوست» تیوال«ن است که واژه یا يایر، سر از کفر درآوردند. گویافراد که بخاطر غد یات برخیادب
  است.

د رو به یرس (ص)امبریبه حضور پ يروز قرار گرفت، ابن فهر یر درصدر اخبار اجتماعیآن هنگام که رخداد غد
نماز،  ،ت خدا، و رسالت خودتیبر وحدان یخدا ما را به گواه يمحمد! از سو يکرد و گفت: ا (ص)حضرت يسو

و او را بر  یخود بگرفت يو دست پسر عمو ين حد بسنده نکردیبه ا یم. ولیرفتی! پذیروزه، حج و زکات واداشت
به خالفت،  یا گماشتن علیحال بگو آ» ر اوستیام ین علیرم ایهر کس من او را ام« یو گفت يداد يما برتر

  ا دستور خدا؟یخود بود  ي دهیا

ک دستور از جانب خدا بود. آنگاه حارث ین یست، این یدر پاسخ فرمود: سوگند به آنکه جز او خدائ (ص)امبریپ
از آسمان بر زه یر د راست است، باران سنگیگو (ص)ا! اگر آنچه محمدیش نهاد و گفت: خدایاقامتگاه خو يرو سو

بر او فرستاد و به سر او  یده بود که خدا سنگیش نرسیار. هنوز به اقامتگاه خویما را ب یا عذاب دردناکیما ببار 

                                                        

 .عبیک از اسناد با التفسیر الثعالبی، - 1

 . 6 ،کهف - 2

  153 ص ،37 ج االنوار بحار - 3
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و » د...یدرباره عذاب رخداده پرس يپرسشگر«ه فرود آمد: ین آیرون آمد. آنگاه ایمنگاه او بیاصابت کرد و از نش
  1»عذاب ما شتاب دارند؟ا در یآ«ه آمد که ین آیاند ا گفته یبرخ

کند که در کفر و نفاقش معذب است، پس چرا  یبرداشت امارت م» تیوال«ن منافق از یکه ا یحال وقت
  دانند؟ ین را نمیما ا یبرادران سن

م که یبر یم یپس پ .2»دیگوئ ی) میبه روشن( واقعا او حق است همانگونه که خود شما«ن است: ینه چن
نما، ابالغ آن در  ان مسلمانیدورو يانگار اش از دروغ ین رسالت، نگرانیدر ابالغ ا (ص)امبریگونه پ اطیدرنگ احت

 با (ع)یت علیوند والین، پیبه عنوان زمامدار مسلم (ع)ر مؤمنانیبه ام یک همگانیبزرگ، تبر ین گردهمائیا
ساز  ست که رخداد سرنوشتن این گواه بر ایاستوارتر یمؤمنان از آنان، همگ يها نسبت به جان (ص)امبریت پیاولو
را به عنوان  (ع)یبوده است که امام عل (ص)امبریپس از پ یو حکومت یاسیس ين زمامدارییتع ير، در راستایغد

  ده است.یزمامدار جامع مسلمانان برگز

  

  ریقت غدیانگر حقین بیث ثقلیحد

ست) و نتوان با استناد ین نیکه چن( ت دچار ابهام بودهیوال ي واژه ير به لحاظ معنایث غدیبر فرض که حد
پس از  ـ ي ن در خالفت ائمهیث ثقلیبه عنوان زمامدار، توسط مسلمانان را اثبات کرد، حد (ع)ین علییبه آن تع

و  عت سپردهیش به ودیان امت خویز گرانبها را در میدو چ (ص)امبریرا به موجب آن، پیز 3صراحت دارد. (ص)امبریپ
ت و تخلف از یاند و تمسک به آن را بصورت تؤمان نشانه هدا ز مسلمانان خواستهت امور بر اساس آن دو را ایشم

خواهم گذاشت،  يقت گرانبها جایان شما در حقیهمانا من در م«را فرمود: یاند. ز اللت دانستهک از نشانه ضیهر 
نبرند تا هنگام ورود د. آن هرگز از هم ید گمراه نشویمان) چنگ زنتوأ( کتاب خدا و خاندانم. آنگاه که به آن دو

  4»تم.یانند؟ فرمود: اهل بیامبرا! خاندانت کیدم؛ پیپرس (ص)امبرید: از پیعمر بن خطاب گو» بر من در کنار حوض...

                                                        

 اند کرده ذکر را آن طوسی طبرسی، نیشابوري، قزوینی، رازي، عیینه، بن سفیان نقاش، ثعلبی، )1
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: نویسد می» العبقات« از لنق به» الشیعه احادیث جامع« کتاب در )سره قدس( بروجردي العظمی...اهللا آیۀ ما بزرگ استاد) 3

. کند می نقل سیزدهم تا اول ي سده از را آنان اسامی سپس. اند کرده روایت را ثقلین حدیث (ص) پیامبر صحابیان از زیادي گروه«
 بن علی ایشان ي ازجمله: شویم می یادآور را آنان از برخی ما. کند می بیان را حدیث بزرگان از نفر سی تا بیست بین سده هر در

 هشت روایت به نیز ابوذر سلمان، ـ(ع) علی بن حسن. اند آورده را آن سیوطی طبري، مثل بزرگان از نفر پنج که است طالب ابی

 اهللا عبد بن جابر از نفر سی. اند کرده روایت خدري سعید ابو و عباس ابن از را آن راوي نه و چهل. اند کرده مطرح را آن نفر

  .اند کرده نقل تیهان بن لهیثما ابو از نفر پنج انصاري،
 الشهادتین، ذو به معروف ثابت، بن حزیمۀ از روایت به نفر پنج اسید، بن حذیفۀ و یمان بن حذیفۀ از روایت به نفر یک و بیست

 از نفر سه حنطب، بن اهللا عبد از روایت به نفر سه هریره، ابو از روایت به نفر شش ثابت، بن زید از روایت به نفر شش و بیست

 وقاص، ابی بن سعد عوف، بن الرحمن عبد تمیمی، اهللا عبید بن طلحۀ مالک، بن انس از روایت به نفر پنج المطعم، بن جبیر

 ام ،)س( زهرا فاطمه مثل زن صحابیان از روایت به نفر شش و سنت اهل بزرگان ...و انصاري سهل بن سعد عاص، بن عمرو

 .اند کرده روایت(ع) المؤمنین امیر هرخوا هانی از روایت به نفر چهار و سلمه

 .الصدوق عشر، االثنی االئمۀ علی النصوص - 4
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در تنگاتنگ حضور  ین امت اسالمیب یهستند که در حکمران يا گانه همان امامان دوازده يپس خاندان نبو
از خالفت کامل و  يگریبدون د یکیزننده به  نخواهد شد. چنگ دارند. آنان از کتاب و کتاب از آنان جدا

  کرده است. یشانه خال یاله یحکمران

خته با کتاب نموده یبصورت آم (ص)امبریز منحصر در عترت پیامت اسالم را تا رستاخ ين، زمامداریث ثقلیحد
  است.

ان یز پایآنان جز رستاخ یحکمران اند و هر دو فرسوده نگردند و گسسته نشوند. نان با کتاب خدا همگنیپس ا
  ندارد.

  :يادآوری

نقل شده » یو سنت«عبارت » خاندانم ـ یو عترت« ياهل سنت بجا یثیاسناد و منابع حد یدر برخ یگاه
اند که  حامالن سنت (ص)امبریرا خاندان پیم. زیدان یگر میکدین دو واژه را مفسر یو ا فتهریپذ ز آن را یاست. ما ن

به که گر مجتهدان یرا مانند د (ص)امبریاند. ما خاندان پ رمعصوم سنت، برجستهیان ناقالن غیر ممعصوم بوده و د
سنت  ين و راستگویتگر راستیآنان را روا بلکهم. یم صدور خطا از آنان رود، باور نداریاجتهاد پرداخته باشند و ب

  م. یدان یند مامبریآنان وجود نداشته و دروازه دانش پ يبرا یپنهان يایکه زوا ينبو

  

  شوم ي شنبه پنج

 یمعرف يخود، برا ي هین عمر گرانمایش از آغاز دعوت رسمی تا واپسیخو یدر طول زندگان (ص)امبریپ
ن یفروگذار نفرمود. ا یامت اسالم از هر تالش يزمامدار يسته خود براین شایگانه جانشیبه عنوان  (ع)یعل
 يها يادآوریقابل برداشت است. تا آن حد که  یبه آسان (ص)مبرایپ یشات شفاهیو فرما یقت در برخورد عملیحق

 (ص)پیامبر نکهیاست. با ا یقت کافیندگان حقیجو يبرا» ت، وزارت، اخوت و...یوال«مثل  (ع)یشان در حق علیا
ن یقلم به دست نگرفته و ننوشته بود، اما در واپس ،1موارد اندك ، جز دريامبریب پیدوران پرفراز و نش یط

ت یبر وال مبنی يا شده ش، سند نوشتهیخو يره رفتاریو س یزبان يها ش خواستند که در کنار گفتهیخو یانزندگ
ت یاهم يایم گوین تصمین برود. ایاز ب (ص)امبریناهمگن با مراد پ يها لیر و تأویتفس ي نهیتا زم بنگارد (ع)یعل
به  يا ات گفتند واقعهیبدرود ح (ص)امبریکه پ يا در پنجشنبه (ص)امبریم پین تصمیا ین موضوع است. در پیادیبن

  :2ر رخ دادیشرح ز

ان آنان یز میدر آستانه سفر آخرت قرار گرفت. سران و سرشناسان اطرافش گرد آمده بودند. عمر ن (ص)امبریپ
 جز نظاره و نگاه و حسرت، توان کار (ص)امبریان پیشد. اطراف یتر م يامبر از امت جدیرفته، فراق پ بوده رفته

خواهم  يا تان نوشتهیفرمود: برا (ص)امبرینبود. پ یباورکردن یکس يبرا (ص)امبرینداشتند. تصور فقدان پ يگرید

                                                        

 هیچ تو و: «فرماید می که ندارد تعارضی شریفه آیه با این و است شده نقل پادشاهان و سران به نامه نگارش که همانگونه - 1
 به گمان بی اندیشان باطل هنگام دراین )وگرنه( .نوشتی نمی کتابی] نوشتنت قدرت[ دست با و خواندي نمی این از پیش را کتابی

  کنند نمی نگارش را بطور مطلق نفی و بوده رسالت آغاز از قبل به ناظر آیه این زیرا )47 ،عنکبوت( . »افتادند می مستندي شک

 .اند کرده نقل را آن شناسان سیره و حدیث اهل همه - 2
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ره گشته است. قرآن نزد شماست. ما را کتاب خدا بس است، یاو چ ردد. عمر گفت: دینوشت تا هرگز گمراه نگرد
بنگارد آنچه را که با آن هرگز  (ص)امبریا پد تیک شوینزد :گفتند  یکشمکش درگرفت، برخ (ص)امبریدر خانه پ

فرمود:  (ص)امبریعمر را بر زبان راندند. آنگاه که کشمکش و نزاع باال گرفت پ ي ز گفتهین یگمراه نشویم. گروه
  1»د!یزیبرخ

ر مثل یت در غدیدر برابر انبوه جمع (ص)امبر خدایاش نسبت به ساحت پ یپسر خطاب و گستاخ ینارواگوئ
ره یاو را درد، چ«اند که  را نقل به معنا کرده يگران جهت حرمت عمر سخن و تینبود. روا (ص)امبریخانه پ يفضا

  »د!یگو یان میدش او هزیواگذار«ن است که یشده ا يآنچه بر زبان عمر جار یول» گشته

زاع باال ن یسد ولینو يزیخواست چ (ص)امبریتمام درد آنجا بود که پ«گواه گفته ما گفتار ابن عباس است که 
  ن است:یش ایبر زبان راند که معنا یگرفت و عمر سخن

  2»ره گشته استیچ (ص)امبریدرد بر پ«

د: یگو یکند و م یرا نقل م (ص)امبریبه پ یگوئ انینده نسبت هزیابن عباس بدون ذکر نام گو یدر جائ
روز «ر ادامه افزود: ست که اشک محاسنش را فرا گرفت و دیپنجشنبه و چه بود پنجشنبه! آنگاه آنقدر گر«

بنگارم تا پس از من گمراه  يا د تا نوشتهیاوریآورد. حضرت فرمود: کاغذ ب یفشار م (ص)امبریپنجشنبه درد بر پ
د. یان گویامبر خدا هزیگفتند: پ يا سازگار نبود، عده (ص)امبرین با ساحت پید. کشمکش باال گرفت و اینگرد

  3»د!یخوان یه من با دردم راحتتر از آنچه هستم که مرا با آن مد کیفرمود: مرا با دردم واگذار (ص)حضرت

با  (ص)امبرینظر فرمود؟ پ خواست صرف یاز نوشتن آنچه م (ص)امبرید که چرا پیآ یش مین پرسش پیحال ا
خدا و انتقال به جوار رحمت بود، نگران شد که  يز نسبت به خود که در شرف لقایآم ن اوضاع اهانتیمشاهده ا

د قرار دهند. یاش را دروغ پنداشته و اعتبارش را مورد ترد با استناد به قول عمر، او و نوشته يا س از او عدهمبادا پ
منافقان فرصت اظهار آنچه در دل  یر بود. ولیدر ابالغ رسالت، در روز غد (ص)امبریکه باعث درنگ پ یلیهمان دل

 (ع)یر همگن و همنوا شد و به علیانه با جو و جماعت غدکار ن عمر محافظهیاند. بنابرا داشتند را در آنجا نداشته

ر در ین تعبیتر ستهیتابد و با ناشا ینوشتن او را برنم (ص)امبریارتحال پ يکه در زمان و فضا یک گفت، در حالیتبر
  کند. یم يریموضعگ (ص)امبریبرابر پ

و گریان دار و چشمانشان را  هحیرفت که احساسات مسلمانان را جر (ص)امبر خدایبر پ ینکه جسارتیجه اینت
کردار  گفتار و درست که خدا او را راست ید؟ در حالیگو یان میهز (ص)امبریا پیهاشان را پر از درد نمود. آ دل

هرگز سخن  ]مشورت يا هوایعقل  يا هواینفس  يهوا[و از سر «کند که  یف مین توصیخوانده. و او را چن
  4»ستیشود ن یم یوح ]به او[ که يا یبجز وح ]و کردار و رفتارش[ د. گفتارشیگو ینم

                                                        

 الوصایا کتاب المسلم، صحیح ،22 ص 1 ج العلم، و 5 ص ج البخاري، - 1

  عباس ابن به استناد با البالغه نهج شرح الحدید، ابی ابن از نقل به 10 ص 2 ج السقیفه، کتاب الجوهري، - 2

 7 ص 2 ج السیر، و الجهاد الصحیح، البخاري، - 3

  3 و 2 ،نجم) 4
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ساز،  سفارشات سرنوشت يا برایست؟ آینسبت ناروا به خدا ن (ص)امبریبه پ یگوئ انیهز ينسبت ناروا یراست
ا یاست؟ آ (ص)امبر خدایکه در کسوت پ یشخص يژه برایآلود است؟ بو مرگ يتر از زمان و فضا مناسب یفرصت

  دهد؟ (ص)امبریبه پ ینسبتن یچن عمر سزاوار است يبرا

ل یتحم ید: در پنجشنبه شوم دوگونه درد و نحوست بر امت اسالمید و گوید خون گریهر مسلمانان با يآر
در آن روز.  (ص)امبریپ يراندن رسالت بود و دوم فقدان ظاهریکه خود م (ص)امبریجسارت نسبت به پ یکیشد. 

او  يدار خدا شتافت و امت از وجود ظاهریبه د (ص)امبریکه پنیرا کشتند و دوم ا (ص)امبریت پیشخص يا پس عده
  د.یگرد یته

  باز خواهند گشت.  یستمکاران خواهند دانست که به چه بازگشتگاه يبزود

  

  استین و سید

ناروا به  يها گرگونه نشان دادن اسالم و نسبتید يد که برایگرد یانیهودیاز آغاز گرفتار  ینهضت اسالم
اند. مبلغان مسیحی و خاورشناسان  خود را بکار بسته يافزار و نرم يافزار نوع کوشش سختآن هیچ شده و همه 

  هماهنگ شدند. یواژگون نشان دادن حقائق آن همگ ين مانع، سر راه خود را اسالم دانستند و براینیز بزرگتر

روح  یکر بیپ یامعه اسالمتا از جاستعمار درصدد برآمد  ین جهاد، مبارزه و انقالب است ولینکه اسالم آئیا با
 خود را رها کنند و از ایده یو رهائ يندازند تا مسلمانان آزادیشه اسالم را خشکانده و آن را از حرکت بیساخته، ر

  منصرف شوند. یاحکام اله ياجرا يس حکومت، برایتأس

طرح و  را» یاسیاز حکومت س یحکومت اسالم یاست و جدائین از سید یجدائ« ي دهین اساس، ایبر ا
است از ین باور شدند که سیبر ا ياری، بسین شگرد چنان کارگر افتاد که در فرهنگ جامعه اسالمیغ کردند. ایتبل
ر یاو سراز يناروا سو يها ل اتهامات و نسبتیشد س یاست مین جداست و هر کس وارد عرصه حکومت و سید
  دانستند. ین و فاسق میگشت و او را خارج از د یم

ده و راه خود ین بریاست از دیرفته س رفته یجست ول یم يارین یاست از دیازین ظهور اسالم، سدر دوران آغ
و ن افتاد ید یگذاران ب استی، به دست سيو ماهو یبا همه لوازم شکل يو زمامدار يرا از دین جدا کرد. رهبر

ا همراه یتا آنان را ساکت  ،را در دستور کار خود قرار داد ینید يها تین و شخصیز با دیاستعمار ست عوامل
د نمودند. چرا که او یرا تبع یجهادگر و انقالب ینیش رفتند که مرجع دیند. وتا آنجا پیخود نما يناروا يها استیس

ن امور، جهاد یه و...خالصه نکرد بلکه عالوه بر ارع و اجایض و نفاس، طهارت و نجاست، بین را در حیاحکام د
 یس حکومت اسالمیاز منکر و تأس یداشته باشد، امر به معروف و نه يرومندین يادیدر برابر ستم، هر چند ا

  کرد. یم يریگ یاسالم پ ین را به عنوان ارکان هندسیراست

ا یحکومت کنند  يد مگر آنان که مزدوریتاب یحکومت، دانشمندان خدامحور، خداباور و پرتالش را برنم
ان و سخنوران ناصح و به نفع حکومت ی، قارهانماز شیتنها پ د وبندننند و چشم بر شؤون مسلمانان یخموشی گز

  ندارند. يحکومت نفع و ضرر يروح که حرکت نداشتند و برا یب يجسدهایعنی باشند. 

است و  ین انقالب و نهضت اجتماعید. اسالم آئیا ست که پنداشتهین نیمزدوران استعمار! چن يهان ا
همان  یار و بدکردار را سرلوحه خود قرار داده است. عالمان ربانبدک ي ستمکارانه قدرتدر برابر ایستادگی 
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اسالم،  يبه مباد يا ناآشنایو مزدور است  ،ندارد یحرکت یجامعه اسالم يون مصلحند. آنکس که در پهنایانقالب
  ن.ید ين باشد نه برایحرکت او در برابر د چه بسا

ان یشوایکه پ یو عمل یرومند و پرتوان علمینزهرآلود رهبران و مراجع  ين روزگار بدکار و فضایدر ا
د تا یزدارا از چهره ناب آنان می  را هماهنگ با امروز مسلمانان ارائه داده و غبار قدمت و غربت (ع)معصوم

چیره نگردد و خوار رنگ بر آنان یمؤثر آنان مستقل و خودکفا بوده و ن يمسلمانان بتوانند در پرتو حضور و راهبر
  و امت اسالم است. یبرم جامعه اسالماز میند، ننشو

 يها د برنامهیاستمدار بایمحور است. پس هر س  ر از حکومت عدالتیاست دوگونه تعبین و سید يژرفا
 ياست و زمامدارین عذر که چون سیتوان به ا یر دهد. نمییتغ ینیک نظام عادالنه دیبر  یخود را مبتن یحکومت

دارد و هر  یاهل ینین و دیهر آئ« است کناره گرفت.یست، از سین ینید يها ن و برنامهیها برخاسته از د ملت
  1»بر ساختار خود خواهد بود. يبشر

  

  بر اسالم یرنگ جمعین نیاول

آن است و گرفتن سرشت دین از است، یس ازن ین دیب یدنم که بریم اگر بگوئیا افتهباده نگفته و گزافه نیز
بود و تاکنون » فهیسق«اسالم است. همان که سرآغازش از  يگر برارانیرنگ ویاست، نین و سید یج جدائیترو

  باشد. یم یائیو دن ینیاز نظر د یجامعه اسالم یماندگ نه عقبیافته و زمیادامه 

ر است. یزناپذیگر ینین سلطنت و خالفت دیاست و بین و سین دیب ین همانیا ي و رابطه یختگیپس آم
ابد و ینده او باشد تا امور سامان یا نمای ینید رهبر دیز باین یه اسالمگوناگون جامع يها گذار در عرصه استیس

هستند  یخود بر جامعه اسالم يها احاطه خواسته يها برا ن نشسته و دنبال شکار فرصتیطمع آنان که در کم
ر استگذاین سی، اولیجامعه اسالم يبرا ینید يرهبر يبه مواز (ص)امبرین اساس پیدر نطفه خفه شود. بر هم

سران و  ین جهت وقتیدر حکومت او نبود. به هم غیر دینی و حکومت ز بود و دولتیمسلمانان ن يجانبه برا همه
  سرباززدند. يا را گشتند و عدهیپذ يا ن خود فرا خواند عدهیشاهان کشورها را به آئ

ح بلند و جاودانه ه روکپا برجا بود. آنگاه  (ص)امبریف پین روز عمر شریاست تا واپسین و سین دیوند بیپ
ن دو نهاد متالزم و ین ایجاد گسست بیا يها برا ها و نقشه رنگیفه نید در سقیمحبوبش پر کش يسو (ص)امبریپ

د یارائه گرد يا شانهیژاندر کیها، تفس گر مناسبتیر و دیدر غد (ص)امبریدن گرفت. از سخنان پیبلکه مترادف آغاز
کرد  یدنبال م (ص)امبریر از آنچه پیغ یل حکومتیو تشک یمعه اسالمجا يها م برنامهیتنظ ير مبناین تفسیو هم

ن یشه و عملکرد حاکمان و جامعه را فرا گرفت. آنگاه که سومیاند يگریپس از د یکیها  قرار گرفت. کژراهه
رنگ و  ن شده کمییش تعیاز پ يها ن برنامه و نقشهیفه زمام امور را در دست گرفت، اصل اسالم بر اساس ایخل
  تا کنار نهاده شد.یهان
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ن و یان دو نهاد دید و مید و امثال آنها آشکار گردیزیه و یها در زمان معاو يو کژکردار یشین کژاندیا
انت یده از دیاست بریافت که سیوجاهت  یتا آن حد در فرهنگ و اذهان عموم ود. یجاد گردیاست گسست ایس

  افت.یتناقض ارتقاء  به حد یشده و گاه يمرزبند يگریک با دیو قلمرو هر 

که  یشورائ يبا اتکا به رأ یو عقالن ینیت دیو صالح ی، سابقه اسالمیانیفه اول و دوم بدون مجوز وحیخل
 يزمامدار (ص)امبرینکه پیمسلمانان ماندگار شده، زمام امور را دست گرفتند و با استناد به ا يارمغان شومش برا

ن زعامت یادین انحراف بنیرا آغاز کردید. ا یاست، حکمران یاسالمز ضرورت جامعه ین ين نکرده و زمامداریمع
ان یان دربار که از طرف عباسیه نمایان نهاد افتاء بدست فقیرا از هم گسست. در زمان عباس یاسیو س ینید

ار ت، رفتیگرفتار آمد. نهاد افتاء موجود یق عباسیاست در دست حکمرانان ناالیگمارده شده بودند افتاد و نهاد س
ت یرا مشروع یقیمداران حق نیکردند و سرکوب مخالفان مصلح و د یه میحکمرانان را توج یاسیو س یاخالق

  .دندیبخش یم

شده و ن یده شوم و فرهنگ ناسازگار با دین پدیرو ا دنباله یاسالم در روزگار کنون ياینکه دنیبار ا اسف
ه یزبان اعتراض به رو یاگر رهبران روحان ل گشته است.یتبد یک باور همگانیاست به ین از سید یجدائ

گاه شما در یکنند که جا و جا ین استدالل میده و چنآنان را نکوهش کر یند، برخیجائرانه بگشا يها حکومت
 ياست را برایچه کار! ؟ س یاست لعنتیش است. شما را با سیاین، نماز، روزه، حج، ذکر و نین دییمحدوده تب

  د!ینیخود برگز يرا برا یگرای یقدسانت و ید و دین گذاریاطیش

 ین افکار منحرفینستکه چنیق ایآشکار و عم یراهگیو ب ین گمراهین بخش درباره ایا یانیسخن پا
جاد کردند. یانت گسست ایاست و دین دو نهاد سیه اسالم است که بیه بر علیاول یبرخاسته از همدست

دند و آن را به یشمندانه وجاهت بخشیرا با رنگ و نماي اند ن ناصوابیز این یگرانین و دیان باخترزمیاستعمارگرا
و از  یبه سرافکندگ ين باعث شد مسلمانان از سرافرازیل کردند. همیتبد ینید يواال ي شهیک اندیصورت 

تا  دیریشتن را بدست گید، سرنوشت خویزید و بپا خیدار شویند. هان مسلمانان! بفرادستی به فرودستی بیفت
د ستاند که یاستقالل خود را خواهو  ي، سرورین صورت، حکمرانیسالم و قرآن باشد. در احکمران شما ا

است و باید استوار  يبازتاب ناباور یو مؤمنان است. سرافکندگ (ص)امبریاز آن خدا، پ يریناپذ و شکست يسرور
  .1»دید اگر مؤمن باشید که شما برترید و نهراسیسست نشو«بوده و 

  

   (ص)امبریه اسالم در زمان پیلع یشیاند کانون هم

آن روزگار را در دست  یت اجتماعیریکسان مدیت، بطور یان در جاهلیان و هاشمیله بزرگ امویدو قب
ن بر اساس یدار اداره نهاد د ان عهدهیبود. هاشم يا رفته شدهیک پذیک تفکیاست ین و سین دو نهاد دیداشتند. ب

 يک تفاوت جوهریله ین دو قبیاست و اقتصاد را در دست داشتند. ایسان اداره نهاد یبودند و عباس ین جاهلیآئ
ن یبستند. ا یرنگ بکار نمیبند بودند. نیخود پا يان، صادقانه به باورهاینکه هاشمیگر داشتند و آن ایز با همدین

 که در دوران ینیعت زعامت دیطب يشناس است. به اقتضا گانگان مردمیقضاوت همه پژوهشگران معاصر و ب
داشت.  یآنان همخوان ي دهیگشت با سرشت و اخالق برجسته و پسند یهاشم دست به دست م ین بنیب یجاهل
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ز ین (ع)یعل (ص)امبریان بود و پس از پیرفته شده هاشمینما و پذ نه تمامیخته شد آئیبرانگ (ص)امبریکه پ یزمان
قت کامال برعکس یه قضاوت و حقیام یدرباره بن یشدند. ول یهاشم شناخته م یبا لقب بن ین بود که همگیچن

 ین دلبستگیاست و اقتصاد بودند و به موجب همیاست، ریشتر به دنبال حضور مؤثر در عرصه سیبود. آنان ب
  پرست شده بود. جو و شهوت ار لذتیسرشت آنان بس

 یاجتماع يار باالینه بسیو زم را پر رونق (ص)یامبر هاشمیبود که دعوت پ يزین دالئل و امثال آن چیا
ندارند و  یگاهیان جایشان و در رأس آن ابو سفیاست که قر یعین فضا طبیرش آن را فراهم نمود. در ایپذ

، یگردد. دشمن آغاز او  یبه سرکردگ (ص)يدر راه توسعه فراخوان محمد یتراش و مانع ی، کارشکنيگر فتنه
خ از ثبت یرد، تا آن حد که تاریگ یدتر بخود میجدد و یابعاد جد (ص)امبریان نسبت به پیابو سف ي نهیو ک یجوئ فتنه
رش منافقانه و یجز پذ يا ان چارهیاست بقاء، ابو سفیس يان آن شرم داشته است. پس از فتح مکه در راستایو ب

جمع شده و  یانت در خاندان هاشمیاست و دید. چرا که دو نهاد سید، در ظاهر به اسالم گرائیاسالم ند یمصلحت
 يوسته چشم به راه گرفتاریاست شده بودند. اما او پین و سید یمتول یو اجتماع یاخالق یستگیشا آنان به لحاظ

از پشت  يشد. روز یم ياش بر زبانش جار توزانه نهیدرون پرخروش و ک یها بود و گاه ياسالم در چنگال ناگوار
؟  یره گشتیبر من چ يبا چه ابزاردانستم چگونه و  یکاش م«گفت:  یست و با خود مینگر یم (ص)امبریوار به پید
ره یان! با خدا بر تو چیاو رفت و دست مبارکش را بر شانه او زد و در پاسخ او فرمود: ابا سف يسو (ص)امبریپ

  »گشتم.

با  ینیزار و از همنشیرا ادامه داد. مسلمانان از او ب (ص)امبریاش با پ یز دشمنیاکارانه اسالم نیرش ریپس از پذ
روا  یکه داشت هرگز به او اهانت يا مانهیروح و اخالق کر یل بزرگیبه دل (ص)امبریپ یردند ولک یز میاو پره

  ان است.یجهان يفرمود که او رحمت برا یم يدار شتنینداشته و نسبت به او تسامح و خو

ان را خوش آمد و یابو سف (ص)امبریپس از پ يکشمکش اصحاب درباره زمامدار ،(ص) امبریپس از رحلت پ
ان یو عظمت امو یاز دست رفته را برگردانده و بزرگ یابد تا حکمرانیب يتواند راه نفوذ ین پنداشت که میچن
  د.یوارد نما یجامعه اسالم ین را در مهندسینو

  

  ه اسالمیان علیامو یهمدست کانونفه یسق

است بود. همان ین و سیو نهاد د یاسیو س ینید يان رهبریفه، گسست میسق یدا و ناگهانیامد نهاد نو پیپ
را فراهم  يامو ياد و گسترش زمدامدارینه بنیرا که زمیرا فرا گرفت. ز یکه جامعه بالنده اسالم یارمغان شوم
  جهان اسالم بتازند. ياین و دنینمود تا بر د

 نداشته و به ناچار یشان اعتبار اجتماع گذشته يها یتباه و تباه ي نما که بخاطر گذشته ان مسلمانی! امويآر
ما «فه اول رفتند و گفتند که: یکنان نزد خل بهره بودند. شکوه یب یده بودند، از امارت و حکمرانیگوشه عزلت گز
ست؟ او در پاسخ آنان گفت: ین يا بهره یاجتماع يها م چرا ما را از مناصب و ارزشیان مسلمانیهم مانند هاشم

آنان  يد تا همتاینمائ يت اسالم به سان آنان فداکاریاز قلمرو و مرکز يشما هم در مبارزه با دشمنان و پاسدار«
ز یان نیسف ید بن ابیزید. به روم شرکت داشتب یزه در لشکرکشین انگید. آنان به ایشده و در امور مشارکت نمائ

د بن یزیابوبکر به آنان وفا کرد.  ي داده شده يها فه دوم) به وعدهیخل( ازجمله فرماندهان بود. عمر بن خطاب
  ن خود نمود.یگزیسرکش را جا هیان را زمامدار شام و او هنگام مرگ، معاویسف یاب
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 يرا او خود از اذناب و شاخ و برگ درخت منحوس امویه را استوار نمود زیمعاو يه زمامداریفه سوم پایخل
  ت کرد.یجانبه او را تقو ن بصورت همهیبود. بنابرا

ها و  يد. ناگواریه اسالم گردیآشکار عل يها یستپنهان شده، و همد يها ین، سرآغاز بروز دشمنیهم
  وست و شد آنچه شد.یاسالم چشم براهش بود به وقوع پ يان برایکه ابو سف یهائ شکست

ها بر  يروز رهیها و ت یل بدبختیک جرم بوده و در تحمیبا اسالم شر یو دشنام یفه در دشمنیپس اهل سق
  اند. ان همداستان بودهیبا امو اسالم

 يریتدب ید به حکمرانی شام بیزیه بن یان و معاوید بن ابو سفیزیتوان گفت در گماردن امثال  یحداقل م
  اند. نموده

  

   (ع)یه از نظرگاه امام علیام یبن یحکمران

به خدا که، «د: یفرما ین راز برداشته و دردمندانه میخود پرده از ا يها از خطبه یکیدر ضمن  (ع)حضرت
استوار نماند، جز آنکه آن را  یمانیرا نگذارند جز آنکه آن را حالل شمارند؛ و پ يز خداا یسرکار بمانند تا حرام

رانش گرداند، و یابان نبود جز آنکه ستم آنان بدان رسد و ویدر ب يا مهیدر دهستان و خ يا بگسالنند؛ و خانه
اند، و  ن خود که از دست دادهید يبرا يا ند: دستهیزاند. تا آنجا که دو دسته بگریشان مردم آنجا را بگر يبدرفتار
باشد به موال؛ اگر  يا بنده ياریرا چون  يگرید یکی ياریاند: و  دهیش که بدان نرسیخو يایدن يبرا يا دسته

  1»د...یب است بد او گوید و اگر غایحاضر است راه او پو

و  یاسی، سیقاخال یتباه يچگونه به سو یر حرکت نظام و جامعه اسالمید که سیتوان فهم یحال م
  .ردیان قرار گیامو ياین دنیتأم يبرا ین زدائید يم و شتاب داده شده تا در راستایتنظ یاجتماع

  

  ت و مدل حکومت دادگستریماه

و  یشکل يها یژگیچه و يدادگستر دارا یاسیت خواهد بود که حکومت و نظام سیبشر یشگین سؤال همیا
  ا؟ا خدیت آن مردم است یاست؟ منشأ مشروع يماهو

ا ین دو حاکم است، و یاز ا یکیا یکه نوعا در دن ،) استيجمهور( يساالر ا مردمی یا حکومت پادشاهیآ
  است؟ يگریا نوع دیو  یاستی، ريمشروطه، استبداد

خود به  ینیرا در قلمرو سرزم یاگر حکم خدا در اجتماع و قلمرو خود بوده و احکام الهیکه اح یمانند حکومت
  گذارد. یاجراء م

ک از انواع نام یچیم و هید گفت حکومت دادگستر در واقع همان است که در آخر گفتینظر نگارنده، با به
 یرا حکمرانیه خدا آمده باشد؛ زیدادگستر است که از ناح یباشند. بلکه حکومت ینم» عدالت«سته وصف یبرده شا

ن بگستراند. همانطور که یرا در زمتا احکامش  گذارد ذاتا از آن خداست و او به هر که بخواهد آن را وا می
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ت مردم را به یده و هدایگز بر یافت به عنوان رهبر الهیسته یز ذاتا در شأن خداست، و او هر که را شایت نیهدا
  گذارد. یاو وام

رش همگان، یما مطابق اصل مورد پذ ي م چرا که گفتهیستیازمند نیه برهان نیاثبات گفته خود به ارا يما برا
ر ستم و یکه ز یمردمان يرا براید به گفتگو و ارائه برهان مشغول باشند. زین را باور دارند بایر از ایآنانکه غ

  برند. یبه سر م ین سؤال مطرح و در سرگردانیباشند ا یم يمورد اهانت و خوار یتباه

  دهد: یاز کتابش به سؤال مطرح شده پاسخ م یاتیواالمرتبه در آ يخدا

ت حکومت، خداست و او بر اساس ید که منشأ مشروعیآ یم بدست میگذران یظر شما مال از نیکه ذ یاتیاز آ
ن یها و زم آسمان یو فرمانروائ«گذارد  ی..به هر کس بخواهد آن را وام.ها و ی، توانائیفردي، اجتماع يها یژگیو

و ( تمام حق ياآن) فرمانرو( بس بلندمرتبه است خدا، و« 1تواناست. يزیخداست. و خدا بر هر چ يتنها برا
است  یاو خدائ«د: یفرما یگر از کتابش مید يو در جا 3»بوده... یکیشر ياو در جهان دار يو نه برا2قت)...یحق

 پناهندگان، نگهبان ي دهنده ار، امنیبس یقداست و پاک يدارا يهمان) فرمانروا( ستین يکه بجز او معبود
  4»ن) یراست یائیقت کبریبه حق( و) متکبر( ها ونددهنده گسستهیز، پیعز ،دگان)یآفر(

را باز  ییفرمانروا یو از هر که خواه یبخش ییفرمانروا یبگو پروردگارا! هر آن کس را که خداه«
  خواهد شد. یاو تن دردهد قدس یکه به فرمانروائ یاست و امت یقدس ين، او فرمانروایبنابرا 5...»یستان

  دهد. ین داده و آنان را در برابر ستمکاران امان مده را امایدهنده است، پس ترسناکان ستمد او امن

  دارد. ید، مصون میدگان را از آنچه که بایدگان است، پس آفریاو نگهبان آفر

توان مبارزه با او را  یرش کسیست و در تدبیاو ن يهمتا یاش کس یر است که در فرمانروائیناپذ او شکست
  د.بخش یم میرا ترم یجبران و هر فرسودگرا  یکننده است که هر شکست ار جبرانیندارد. بس

با  ین خدائیاست. چن یو بزرگ یائیسته کبرین) است و تنها همو شایراست یائیقت کبریبه حق( او متکبر
ند که یگز ین کار برمیا يرا برا یکند و تنها کسان یاش را به هر که بخواهد واگذار م ییها، فرمانروا یژگین ویچن

نظر  یعیکه به جنبه تشر 6»يگذار یوام یت را به هر کس بخواها یپادشاه«د یفرما یم و بازدادگستر باشند. 
 یآمدش آن است که فرمانروائیباشد پ ینیتکو يرا اگر واگذارینخواهد بود. ز ینیدارد و هرگز منظور، تکو

د و هرگز شون یم ياریخواسته و ستمکاران بسان دادگران از طرف خدا  ینیحاکمان ستمگر را خدا بصورت تکو
 یه را فرمانروائیام یپرسد: خدا بن یا شده و میه را جوین آیر ایتفس (ع)ست. داوود بن فرقه از امام صادقین نیچن
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 یبن ید ولیرا به من بخش یست. خدا فرمانروائیاند ن آنگونه که مردم پنداشته«د: یفرما یدر پاسخ م (ع)امام
  1»ستاند. يبه زور از و يگریدارد و د یلباس یه آن را ستاندند، همانگونه که شخصیام

و همان  (ع)ان معصومیشوایپ ي ستهین تنها شایاز نظرگاه د یم که فرمانروائیبنابر آنچه از نظر گذشت دانست
ست. ین یسته حکمرانیو شابوده ر یرا از آنان ستاند، زورگ یرنگ حکمرانیاست. آنکه به زور و ن یرهبران روحان

 (ع)است در طول ائمه اطهار يخدا و دادگستر يدستورها ياش اجرا یکه حکمران یر فرمانروائو ه یرهبران ربان

  اش مورد پسند خداست. یو فرمانروائ

ن مردمان یتر نشیب ن و نیک ین، پارساتریرومندترین، نین، دادگرتریسته داناتریتنها شا یبه هر حال فرمانروائ
 يان دادگر) را برایا فرمانروایو  (ع)امامان معصوم( از آن دو یکیا یدو  در اداره امور جامعه است. آنگاه خداوند آن

 ينده خدا در اجرایکردار نما درست يگو ان راستیامبران و پس از آنان فرمانروایند پس پیگز یبرم یحکمران
کم حا ینبوت همان حاکم و گاه یعنیشوند.  یجدا م یو گاه یکین دو نهاد با هم یا یاحکامش هستند. گاه

. مثال ذو دوگانه اند یگاه یک نفر جمع باشند ولین دو در یاست. البته اصل آن است که ا (ص)امبریر از پیغ
و  يامبرینان پیز پادشاه بودند. ایمان نیمصر، داوود و سل يوسف فرمانروایپادشاه خاور و باختر بود.  2نیالقرن

خود به اجرا  یدر قلمرو حکومت یو حکمران یق فرمانروائیخدا را از طر یانیبود. احکام وح یانیشان وحیفرمانروائ
  .بودند یانیوح یفرمانروائفاقد را داشته و  يامبریپ اء تنها مقامیاز انب یگذاشتند. برخ یم

ند تا در راه یآنان برگز يبرا یفرمانروائ یامبرشان خواستند که پس از موسیل از پیاسرائ یآنگاه که سران بن
ا ی يخت و او را به لحاظ دانش و توان مادیآنان طالوت را برانگ يه بپردازند، خداوند براخدا به جهاد و مبارز

متعال خود در کتابش  يکرد. خدا یل معرفیاسرائ یتوانمند نمود و او را به بن يافزار و سخت يافزار همان نرم
از  يامبریآنگاه که به پ یافتیخبر ن یل پس از موسیاسرائ یا از سران بنیآ«دهد:  ینگونه گزارش میماجرا را ا

دن بر شما مقرر یاگر جنگ«امبر] گفت: ی[آن پ ،»م. یکار کنیما بگمار تا در راه خدا پ يبرا یپادشاه«خود گفتند: 
ارمان و از [نزد] فرزندانمان یم با آنکه ما از دیکار نکنیچرا در راه خدا پ«گفتند: » د. یکار نکنیگردد، چه بسا پ

] پشت کردند، یاندك از آنان، [همگ يکه جنگ بر آنان مقرر شد، جز شمار یپس هنگام»  م.یرون رانده شدیب
  3»و خداوند به [حال] ستمکاران داناست. 

گفتند: » بر شما گماشته است.  یقت، خداوند، طالوت را به پادشاهیدر حق«امبرشان به آنان گفت: یو پ«
 یشیث مال گشایم و ما را بر او از حیسزاوارتر ياز و یادشاهباشد با آنکه ما به پ یچگونه او را بر ما پادشاه«

] بدن يرویداده، و او را در دانش و [ن يقت، خدا او را بر شما برتریدر حق«امبرشان گفت: یپ» داده شده است؟ 
شگر یدهد، و خدا گشا یخود را به هر کس که بخواهد م یده است، و خداوند پادشاهیبخش يبر شما برتر

 یان مردم پادشاهیخته است که در میاز بندگانش را برانگ یامبران برخیپ به مثابهمتعال  يپس خدا 4»داناست. 
ن و یروان راستیامبران و پیتنها برازنده پ یاست است. پس فرمانروائین و سیوند دو نهاد دیپ ياین گویکنند. ا

  د:ر را بدست آوریتوان نکات ز یات مین آیاستوار آنان است. با دقت در ا
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 يریده شود، نه آنکه با زور و بکارگیا عام برگزیبا نص خاص  ینین و نظام دید در پرتو دیفرمانروا بااول: 
ز مالك یت آراء نینش با اکثرید. گزید و آن را در خود و فرزندانش منحصر نمایها زمام امور بربا ان و ثروتیاطراف
  باشد.  ینیکه برآمده از معارف و حقائق داست  ینی، مشروع و دیست، بلکه تنها پادشاهیت نیحقان

، ستم، ي، رفتاریاخالق یگیبه فروما یوه حکومتیاست که در ش یدگانیبرازنده برگز یفرمانروائ دوم:
  ها آلوده نشده باشند. یها و گمراه ، لغزشینید کج

 یژگین ویا اشتر است و خداوند او را بیب يو ماد یجسم یو توانائ یمنزلت علم يکه دارا یهر کس سوم:
است. دانش الزم براي حکمرانی، عبارت است از دانش اداره امور مردم،  یسته حکمرانیداده است، شا يبرتر

  باشد.  یواسطه، م یب ای  واسطه اخدا، ب یانیبه احکام وح یآنان، آگاه یاز تباه يریشگیپ

ت یاز تمام يپاسدار يرامناسب و هماهنگ با زمان، ب یزات دفاعیتجه یعنی یجسمان يرویمنظور از ن
 يها را همگن با مدل حکومت یتوان نظام اسالم یباشد. پس نم یقلمرو خود م ینیو د ی، فرهنگییایجغراف
 یکرد. برخ یمعرف یا پادشاهیو  ي، جمهوريسم، استبدادیالیک، سوسیف نمود و آن را دموکراتیتعر يبشر

کنند، و  یم یک معرفیرا دموکرات یغالب، حکومت اسالم متأثر از موج ین اسالم گاهیبضاعتان، در شناخت آئ یب
 یمردم است. ول يک حکومت مردم بر مردم و برایکه حکومت دموکرات یدانند. در حال آن را عادالنه می

ت، ین هویخدا بر بندگان. حال با حفظ ا یدارد و عبارت است از حکمران یانیت وحیماه یحکومت اسالم
آن در  یانیو ساختار وح ین است که جوهره اسالمیمهم ا .دیک نامیدموکرات یتوان آن را حکومت اسالم یم

ن یز تأمین آموزه است که مصلحت حکمران، حکومت و مردمان نیان باشد. در پرتو ایت و عملکرد نمایواقع
  گردد. یم

  

  یاسیو س ینیت دیمرجع

خاصه  يا راهبریت یشود. هدا یم میراهبران به دو قسم عامه و خاصه تقس يو راهبر يشأن و منزلت رهبر
و  یا نبیده است. یا امت برگزیبه رسالت، نبوت و  یانیژه وحیت ویاست که خدا آنان را با عنا یاز آن کسان

رند. یگ یاند را بدست م ر و قضاوت آنان که خواستهیخته شده و زمام تدبیبرانگ يزمامدار ياست که برا یامام
بت یدر زمان غ یر شئون جامعه اسالمیمثل فتوا و قضاوت و سا یمگانعامه همان شؤون ه يت و راهبریهدا
  است. يکبر

ژه است مثل آنان که نامشان گذشت و عامه مانند یو یاله یز خاصه و عامه است، خاصه به وحین يزمامدار
  اند. يزمامدار ي ستهیاند و افراد واجد آن شرائط، شا دهیگرد انیشروط مفروضه که ب يز دارایت عامه نیهدا

ش، رام نموده و یهان که نفس خویآن فق«شده است.  ینیب شیپ یت فتوا و قضاوت، شرائطیدر باب مرجع
  1»د کنند. یتوانند از آنان تقل یرمجتهدان می. غندشیمخالف و فرمانبر رهبر خو ینفسان يها ن، با کششیپاسدار د
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شایسته اند،  ده و شایسته مرجعیتبه معناي واقعی کلمه) بو( بنابراین آنان که داراي شروط فقاهت
شرایط مرجعیت نیز عبارتند از: بینش و بصیرت، اجتهاد، پاسداري از دین با تمام وجود و فداکارانه زمامداریند. 

عج) ( باشد. آنان که این شرایط را واجدند حجت حضرت مهديداشته ا هر پیامدي که ، باطاعت از فرامین الهی
  1مهدي بر مردم حجت است.بر مردمانند، آنگونه حضرت 

نکه یا ای .ن باشدین و پارساترید در پرتو قرآن دانشمندتریه بایدر باب فقاهت آن است که فق ینکته اساس
ن مهم گردند. همانگونه که قرآن به آن اشاره کرده و فرموده یدار ا هان واجد شرائط عهدهیمرکب از فق یشورائ

کنند؛  یم يروین آن را پیدهند و بهتر یکه به سخن گوش فرا م یپس بندگانم را بشارت ده: کسان«...است: 
  2»نانند همان خردمندان. یشان راه نمود، و اینانند که خدایا

  نماینده خدایند. (ع)و امامان معصوم (ص)امبریپ به واسطه پیوند با ینیپس راهبر و زمامدار و مرجع د

در همه آنها،  یربنائیاد است. نکته زین ما] زی[در آئ اند ان کردهیکه شرائط زمامدار را ب یات و نصوصیروا
ه و یسلطان سا«ن شد یآن است که اگر چن یقیحق ياو به معنا يان بندگان و دادگستریزمامدار در م یخداگرائ

ه یشود زمامدار سا یپس اگر گفته م 3»او پناه برد.  يسو يا دهین بوده که هر ستمدیزم يخدا در رو ينما
ند. پرواضح ین خدایراهبران مردم به آئ یه حق و عدل است. همانگونه که رهبران روحانیسا در واقع خداست

پناهگاه  ین زمامدارانیرا چنیرد. زیگ ید را فرا نمیزیه و ی، فرعون، نمرود، معاویانن نگرش زمامداریاست که ا
ن یحکمرانان بوده و بد يبرا فهیف و وظیک تکلیقت ارائه یه حق خواهند بود. این کالم، در حقیستمگران بر عل

شه سازند تا مردمان در پرتو یرا پ ینسبت به مردم عدالت و انصاف اله يمعناست که آنان در دادگستر
 يگان و اجرا دیستمد ياریحکم بر ستمگران،  يرا برا یعادالنه آنان آرامش خاطر یابند. حکمران يدار مردم

 یاش در راه رهائ یداشت. همو که زندگ (ع)یتنها عل (ص)امبریاز پرا پس  ين دادگریبکار بندند. چن یاحکام اله
سران  يایاست که بقا ير از آن سرکشان ستمگرین غیمردمان گذشت، و ا ياریدگان و ناتوانان و یستمد

صفت  طانیه ستمگران شیعل جنبش همه جانبه نهضت ورهبران  (ع)یو عل (ص)امبریپ ياند. آر یسرشناس جاهل
  بودند.

د تا ابد بخاطر ینبود حکمرانان با (ع)یکرد. اگر عل یآراست و پیراسته م یرا م یو حکمران يزمامدار (ع)یعل
  جاودان و ماندگار خواهد بود. (ع)یامام عل يرسا ي، صدایدان عدالت اجتماعیر باشند. در میز اند سربه آنچه کرده

د جز در پرتو حکومت یده و نخواهد دیخود ند را به (ع)یکوتاه امام عل یتر از حکمران ، عادالنهیت دورانیبشر
نزد امام  يا ن را پر از داد خواهد کرد همانگونه که پر از ستم بوده است. آنگاه که عدهیعج) که زم( يمهدو

در پاسخ فرمودند: فرودست نزد  (ع)م، حضرتیقوم هست يرفته و گفتند: ما سران، بزرگان و توانمندان واال (ع)یعل
  .4»ستانم يرومند نزد من ناتوان است تا حق را از ویجمند است تا حقش ستانم و نمن فرادست و ار
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حاکمان  یال دوزخیبرند و بر ام یش پناه میدگان ناتوان سویاست که ستمد ياو حکمران دادگر يآر
رازشان که د يها شیانه و انقالبی خود را درباره آنان صادر و ریدادگرا يتازد و رأ یخواران م نشانده و رشوه دست

  کشد. یاند را گرفته و به محکمه م دهین در آن طنیاطیش

حال  همینشود وجود ندارد و در  یستمکاران نواخته م ي که برگرده (ع)یتر و پاکتر از شالق امام عل مقدس
  ل ندارد.یز بدیان نینوا یحضرت نسبت به ب ي ت مهربانانهیعنا

و  یستان حق يبرا يرا تنها ابزار یاو حکمرانکفر است.  يا به هرگونه و اندازه (ع)یستم از نظرگاه عل
ستن حاکم و اشباع یمرفه ز يبرا (ع)یعل يشه واالیدر ساختار و هندسه اند يداند. زمامدار یم يزیست باطل

کند داد و انصاف با مردمان، برافراشتن  یست. آنچه حکومت را آراسته و ارزشمند میشهوت سیطره بر مردم ن
  ان است.ینوا یبه ب یدگیرسپرچم حق و 

ن که یشی، ثروت، قدرت، پیوند با بزرگان، شرافت پيشاوندیبودن، خو ی، با صحابيزمامدار يبرا یستگیشا
مردمان را به طاعت  جانبه، و ارعاب همه يکتاتوریکشند، و با قهر و د یبه استناد آن مردمان را در بند و بردگ

ست ین یک کلمه، زمامدار طاغوت سرکشیرسد، و در  به ارث نمیدرآوردن نیست. زمامداري، در زمره اموال 
گاه سلطان را واال دانسته یات وارده که جایگردد و بس. تمام روا یرد. بلکه فقط گرد حق میمورد پرستش قرار گ

ت زمام امور به دس«اند  ف کرده و گفتهیا عالمان را همان حاکم تعری 2»حاکمان بر مردم«، 1»ه خدایسا«و او را 
  ابد.ی یآنان معنا م يو دادگستر يز در پرتو دادگرین» دانشمندان خداشناس است

  

  فهیسقشوم  يشورا يمدهاایپ

 یآن را بازخوان يگریم و از جهات دیگرد یفه برمیو مشورت انجام گرفته در سق ينجا به همفکریدر ا
  م.یکن یم

ر، برادر و در یوز ،)یروحان( را از فرزنداست را اعمال کرد و خالفت ین و سین دیفه گسست بیم که سقیگفت
ن رخداد سکوت نکردند یدر برابر ا (ع)خواند به زور ستاندند. امام (ص)امبریت پیتوان او را تمام یک کلمه آن که می

مردم! «دانستد و فرمودند:  یم یحکمران ين مردم برایان، و خود را سزاوارتریرا ب یشرائط حکمران یاناتیب یو ط
  3»است که بدان تواناتر باشد، و در آن به فرمان خدا داناتر... فت سزاواربه خال یکس

 یو او را در دانش و [توان] جسم«د: یفرما یمه قرآن است که میه کریبرگرفته از آ (ع)ن گفتار و موضع امامیا
تنه آغازد، از او ف یجوی اگر فتنه«...رد که یگ یجه مین نتین دو شرط چنیاز ا (ع)آنگاه حضرت 4»میا داده یفزون
  .5»ش ببازدیزند سر خو د تا با جمع مسلمانان بسازد و اگر سربازیخواه
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ت، به حق سوق داده و یفساد را در جامعه دامن زند او را به رضا ينستکه اگر هوسبازیا (ع)یمنظور امام عل
خود اتخاذ خواهد کرد.  ياال و باالو دانش و يماد يرویر را با نین تدابیاگر تن درنداد او را از پا در خواهد آورد. ا

، فاقد اثر دانسته يه و زمامداریعال ين رهبرییاد بوده رد کرده و آن را در تعیآراء را هر چند ز (ع)در ادامه حضرت
ن کار ید، چنیمردم در آن حاضر با ي د جز بدانکه همهیایبه جانم سوگند، اگر کار امامت راست ن«...د: یفرما یو م

حاضرند و. حاکم آن دانند، بر آنان که حاضر نباشند، حکم رانند؛ و آنگاه حاضر  ـکه  یکن کسانیل د.ینما ینشدن
  1...» ردیرا امام خود گ يگریب را که دیرد، و نه غایزند و نپذ حق ندارد سرباز

  را: یاست. ز يق شوریاز طر يبودن زمامدار یبر جعل (ع)ین برهان روشن امام علیا

برآمده از شورا باشد،  يا ممتنع) پشتوانه زمامداریمخالف  يک رأیبدون  یحت( مردم اگر همه آراءاوال: 
  تنها حق خداست.  يرا زمامداریست زیبودن آن ن ینید يایگو

خود دارند حاضر نشده بودند و امکان  یفه توده مردم که حق شور در سرنوشت اجتماعیان سقیدر جر ا:یثان
  ر مؤثر) تا چه رسد حضو( حضور هم نداشتند.

داده باشند باز هم قابل قبول  يعت و به آن رأیب يز آمده و با شورینقاط جهان اسالم ن یاگر از اقصثالثا: 
 یااند و چه آنان که آن زمان چشم بر جهان نگشوده بودند و  ز حکم کردهیان بر غائبان نیرا شورائینخواهد بود. ز
 يده و به آن رأیآنان که شورا را د يگر برایاند. از طرف د هنداشت يرأحق ا جنون یا سفاهت و ی یبعلت خردسال

ست. آنان که یر نیپذ ا حاکم برآمده از شورا امکانیشورا  یبخاطر مشاهده فساد و سرکش ياند، برگشت از رأ داده
  از آنان وجود ندارد. يریگ يرأ يبرا یاند فرصت ز بودهیغائب ن يریگ يهنگام رأ

صدور حکم  يسته برایشا یتوان گفت: مرجع یچگونه م یو زورگوئ یاز دشمنن حد یرا با ا یحال شورائ
  آن خواهد بود؟ یآمد حکمران یپ یجز جور و تباه يزیاست؟ و چه چ

ک از یچ یمردم در ه بوده، ینیجزء مناصب د یشوائیو پ يامبریبسان پ یبه هر صورت، از آنجا که حکمران
 يامبر معصوم خدا بود هفتاد نفر بودند. آنگاه که تقاضایکه پ 2یسدگان حضرت مویندارند. برگز ياریآن دو اخت

گذاشته  ییت خدا کردند صاعقه آنان را بگرفت چونکه توان آنچه خواسته بودند را نداشتند و قدم در وادیرؤ
ن ییعت ينگونه است و قدم در وادیز همیفه نیسق يدورتر، شورا يها گستره توان آنان نبود. به فاصلهدر بودند که 

  کننده باشد. نییو تنها خدا را سزاوار است که در آن، تع نبوده ياریاند که آنان را در آن اخت گذاشته یسرنوشت

ند مثل یخدا ي دهیندارند جز آنانکه برگز ياریاخت یاسیو س ینید ينکه: مردم در رهبریا یانیسخن پا
  3را توأمان در دست داشت. یاسالمجامعه  ینیو د یاسیس يات نبوتش رهبریکه از آغاز ح (ص)امبریپ
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  ست؟یبرازنده ک یحکمران

ن معنا نشده است که فردي مورد پرستش بوده، و هرگونه که خواهد یاسالم حکمران چن یدر قاموس واژگان
چون  یب یدن و سرسپردگیت کند، و مردم جز شنیش حکم کند هدایو زمام امور را به هر سو که هوا .حکم راند
ه مباهات، استبداد، یما ی، حکمرانیته باشند. بلکه در فرهنگ و هندسه حکومت اسالمنداش یو چرا حق
است. از نظرگاه  يبرافراشتن حق دادگستر يرحمت و رأفت برا يت و زمامداریوالو . هو... بود ینیب خودبزرگ

 يبعد، همانا خدا بر شما برااما «د: یفرما یم (ع)باره امام نیکسانند. درایزمامدار و مردم در برابر حق  (ع)یامام عل
ز حق است بر من، همانند حق من که شما یام نهاد، و شما را ن شما را بعهده یقرار داد، چون حکمران یمن حق

گر انصاف یکدیند و مجال آن تنگ، اگر خواهند از یزهاست که وصف آن گویراست بر گردن. پس حق فراختر چ
 يگریبر د یست جز آنکه او را حقین یاست، و بر او حق یز حقیننکه بر او یست جز این یرا حق یند. کسیجو

 یدگان، چه او را توانائیاز آفر يگریسبحان است، فرد د ينبود، خدااو بر  یبود که حق یرا حق یاست، و اگر کس
او بر آن روان است. لکن خدا حق خود  يگون قضا گونه يزیان است در هر چیبر بندگان است، و عدالت او نما

  1»شتر نهاده. یا بیش قرار داده و پاداش آن را در طاعت، دوچندان یبر بندگان، اطاعت خو را

 ياو[خدا] دادگر«د که: یفرما ین استدالل میداند و چن یه را تنها از آن خدا میسو کیت یحاکم (ع)یامام عل
گران را درباره ید یول ستیخود ن يها کرده ياش خطا نرود؛ پاسخگو یدارد و در حکمران یاست که ستم روا نم

است اوست. او بر  يچرا سزاوار فرمانبرو چون  یکه ب یگانه فرمانروائیکند، پس  یاند بازخواست م آنچه کرده
بندگان  يکردار کیست مگر آنچه را خود به عنوان پاداش در برابر نین یرا بر او حق یهمگان حق دارد و کس

  باشد.گرد نیقرار داده است که اگر نبخشد مورد پ

گران جز ید ينشانند و برا یخود را به کرس يناروا يها دهیان سرکش که این نگرش در مورد فرمانروایچن
شوکت  (ع)یندهند، هرگز روا نباشد. امام عل یمردمان پاداش یروا ندارند و در برابر سرسپردگ یحق یسرسپردگ

نهاده است. حکومت و حکمرانی تنها  يدگررا بر پرستش خدا و دا یه حکمرانیرا شکسته و پا ین حکمرانانیچن
  ارزشمند است که با آن حق برافراشته گردد و باطل فروپاشد.  (ع)در صورتی نزد علی

ش واجب کرده است، حق یها که خدا ن حقیو بزرگتر: «... (ع)یتعامل حکومت و مردم از نظرگاه امام عل
 ي ک را بر عهدهیرا واجب نمود، و حق هر  سبحان آن يکه خدا است یت بر والیو حق رع ،تیبر رع یوال
شان قرار داد. پس حال ین اید يوند آنان فرمود، و سبب ارجمندیپ يواگذار فرمود، و آن را موجب برقرار يگرید

ت درستکار یکورفتار نگردند، جز آنگاه که رعیان نیکورفتار باشند، و والیان نیکو نگردد جز آنگاه که والیت نیرع
مقدار شود، و  ان آنان بزرگیآرد، حق م يت را به جایحق رع یرا بگزارد، و وال یت حق والیرع باشند. پس چون

د اجرا. پس کار زمانه آراسته گردد، و طمع در یعدالت برجا، و سنت چنانکه با يها دار، و نشانهین پدید يها راه
ت ستم کند، یبر رع یا والیشود و ره یچ یت بر والیوسته، و چشم آز دشمنان بسته؛ و اگر رعیدولت پ يداریپا

گشاده سنت را رها کنند، و کار  ار. راهین بسیدر د يجور آشکار، و تبهکار يها دار گردد، و نشانهیاختالف کلمه پد
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حقوق متقابل  يه اجرایت، در سایو رع یآنگاه که آنچه صالح وال 1»هوا کنند، و احکام فروگذار شود... ياز رو
حقوق روشن نمود، سخنش را به سرآغاز،  يه فروگذارین دو را در سایوند ایپ یآفت سستان فرمود و یاست را ب

ان یوال ين خویتر ده مردم پارسا، زشتیو در د«...د: یافزا یحکمرانان سرکش است برگردانده و م یکه فروپاش
بگذارند؛ و  یودخواهنستکه خواهند مردم آنان را دوستدار بزرگمنش شمارند، و کارهاشان را به حساب کبر و خیا

ش شنودن. سپاس خدا را که بر یخوش ندارم که در خاطر شما بگذرد که من دوستدار ستودنم، و خواهان ستا
سبحان، از  يشگاه خدایدر پ ینهادم، بخاطر فروتن یش دوست بودم آن را وامین صفت نزادم و اگر ستایچن

 يش را دوست دارند، از آن پس که در کاریم که ستاکه تنها سزاوار است بدان. و بسا مرد يو بزرگوار یبزرگ
 یها که بر گردنم باق م و واجبیکه مانده است برآ ید تا از عهده حقوقیمستا یکیکن مرا به نیکوشش آرند. و ل

د، ییان کنند از من کناره مجویزخوید و چونان که با تیند مگوئیم. پس با من چنانکه با سرکشان گویاست ادا نما
د، چه آنکس ید، و نخواهم مرا بزرگ انگارین مپنداریدن حق را بر من سنگید و شنیزش مداریآم یرآرائو با ظاه

دشوار بود، کار به حق و عدالت کردن بر او  يدن سخن حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بر ویکه شن
تر از آنم که خطا کنم، و نه در د، که من نه بریستیزدن در عدالت باز ما يا رایدشوارتر است. پس، از گفتن حق، 

ست ین نیت کند که از من بر آن تواناتر است. جز ایمنم، مگر که خدا مرا در کار نفس کفایش از خطا ایکار خو
رون کرد و بدانچه صالح ما در آن بود یم بیم و ما را از آنچه در آن بودیکه ما و شما بندگان و مملوك پروردگار

  2»مان عطا فرمود.  یینایب يکور يب نمود، و بجایمان نص ياررستگ یگمراه يدرآورد، بجا

راسته کرده، و لباس یزور و غرور؛ پ يها ناب را از گونه یاله یحکمران (ع)گهربار، امام ين فرازهایدر ا
را تنها از آن  ییایداند. او لباس کبر یرا از آفات آن م یفتگی، خودشیش دوستی، ستایواه يالهای، خیبزرگمنش

من نه برتر از «...ده فرمود: یحکمرانان روا ندانسته تا به خود که رس يپوشی از حقوق را برا داند و چشم یمخدا 
رفتار و گفتار  و شهیخدا که عصمت، اند ین گفتار از ولیا 3»منم. یش از خطا ایآنم که خطا کنم، و نه درکار خو

کنم،  یو من نفس خود را تبرئه نم«مبر که فرمود: ایوسف پیاو را فرا گرفته است، خضوع در برابرخداست، بسان 
  4»را که خدا رحم کند... یکند، مگر کس یامر م يچرا که نفس قطعا به بد

مگر «د: یفرما یاز خدا م ياریاز خود دور و ضمن طلب  یانیات و پرتو وحیم صدور خطا را با عنایآنگاه ب
مگر آنکه «وسف با جمله یهمانگونه که  5»تواناتر است. ت کند که از من بر آنینکه خدا مرا در کار نفس کفایا

  کرد. یصدور خطا از خود را منتف 6»خدا بر ما رحم کند

ن گفتار بسنده نکرده و با زبان یداند به ا یت خود مین، در شخصیادیگاه بنیرا در جا یامام پس از آنکه بندگ
ن مردم و یدم در برابر خود را از آنچه که بات مریدارد که ادب یک دستور بازدارنده سعیو بصورت  یحکومت

  ل کند.یتکلف تبد یات آزاد بیک ادبیج است جدا و به ین رایب حکمرانان خودبزرگ
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شائبه خداست که  یسرشت و ب بندگان پاك ي تنها برازنده ین است که حکمرانیآنچه از نظر گذشت ا يژرفا
ده، ین ایا برمداراند. اگر ساختار حکومت  یوم عالمان رباننان آنان و در وهله دیامبران و جانشیدر وهله اول پ

را  یاسیت سیریر و مدیتوان تدب ینید ياست درهم طنیده خواهند شد. حال اگر رهبرین و سیدو نهاد دچرخد 
ابد. یت ین امور تمشیاز د يرویگذارد تا در پرتو پ یاستمدار صالح وامیرا به س یاسیر و اداره سینداشته باشد تدب

جمع  یبندرت در کس (ع)است شرائط خاص خود را دارد که پس از معصومانین و سیک از دو نهاد دیهر  يهبرر
ان خود ید از میبا ینیوه است. رهبران دین شیتر ن دو نهاد خردمندانهین صورت تعامل ایشود.در ا یم

ن رهبران یامور را سامان دهند و ب یا با ساختار و نظام شورائینند یرا برگز یاسیس يرهبر ين فرد برایتر ستهیشا
دانشمندان، بر حکمرانان و آنان بر مردمان «ده که ین ایا ن صورتیتعامل برقرار باشد در ا ینیو د یاسیس

  افت.یخواهد  ینیتبلور ع 1»حاکمند

که در عرف  یم با نظام شورائیدان یسته مین بحث از آن سخن گفته و آن را مشروع و بایکه در ا یشورائ
معنا  ینید يها ها و گزاره مطلوب ما در پرتو آموزه ينکه شورایدارد و آن ا يها متداول است تفاوت جوهر ملت

  م گفت.یشتر خواهیب ينظام علو يها یژگیباره در بخش مربوط به و نیمتعال، درا يخدا ياریابد. به ی یم

  

  شورا در اسالم

 یکیشان را بر اساس اصل مشورت سامان دهند. کند که امور یب میه مؤمنان را ترغیدو آ یم طیقرآن کر
دوم  2»انشان مشورت است.یفرماید: کارشان در م مشورت در اداره امور دانسته و می« مؤمنان را  يها یژگیاز و

ن دو یرا فرمان دهد تا امتش را در اداره امور مشاور قرار دهد. برادران اهل تسنن با استناد به ا (ص)امبرینکه پیا
 یه را بازخوانین دو آیقت، ایروشن شدن حق يفه دارند. برایسق یو مردم یجاد وجاهت شرعیدر ا یه سعیآ
، و ي، با آنان نرمخو [و پرمهر] شدیپس به [برکت] رحمت اله«د: یفرما یم يا هیمتعال ضمن آ يم. خدایکن یم

شان آمرزش بخواه، و یگذر و براشدند. پس از آنان در یرامون تو پراکنده میقطعا از پ ياگر تندخود و سختدل بود
کنندگان را دوست دارد.  را خداوند توکلیبر خدا توکل کن، ز یم گرفتیدر کارها با آنان مشورت کن، و چون تصم

و «...د: یفرما یش میاز کتاب خونهاد مشورت و شورا در برگ گهرباري به  یت بخشیمشروع يدر راستا 3»
 یدارتر است * و کسانیاند و به پروردگارشان اعتماد دارند بهتر و پا دهیکه گرو یکسان يش خداست برایآنچه پ
انشان مشورت است و از آنچه یاند و کارشان در م پروردگارشان را پاسخ [مثبت] داده و نماز به پا کرده يکه ندا

ل یو مسا یرسالت را ارتباطیفراتر از قلمرو شوراست ز یانیرسالت و امور وح. » ..کنند یم اتفاق میا شان دادهیروز
و  یواژگان یمذکور به بررس ي هیقت شورا در پرتو دو آیشناخت حق ياست. برا (ص)امبرین خدا و پیتنها ب یانیوح

  م.یپرداز یشورا م یمفهوم
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ده با یو ا يرد. مشاوره و مشورت برداشت رأیگ یرامون آن، مشاوره انجام میاست که پ يزیچ«شورا در لغت 
ان عسل آن زمان یشر«مشورت از  هها ] است. واژ شهیگر [گفتمان و تضارب آراء و اندید یبه برخ یمراجعه برخ

  که از موضع خارج و از آن برداشت شود.

  ست. یشود از سه حالت خارج ن یآنچه که به شور گذاشته م

به شور  يازین امور نیاست که ا یعیدانند. طب یشناسند و آن را کامال م یکه همه مردم آن را م يامور ضرور
  ندارد و از قلمرو آن خارج است.

  ندارد. ی، در آن نقشابالغهم جز  (ص)امبریژه خداست و پیز وین قسم نی، ایاحکام شرع

است و بخش  یر بر عهده حکومت اسالمیر است. بخش فراگیو فراگ یا کلی یئزدر عرصه ج اجراء یچگونگ
ن بخش مثل بخش استنباط و استخراج در یا .است احکام يت اجرایفیک ناظر بههان است که یاول بر عهده فق

  مشورت است. ي طهیح

 یهید خدا مؤمنان را به مشورت دستور داده است که امورشان را با شور و تبادل نظر سامان دهند؛ بدیترد یب
به شور گذاشته  یرد. امور روشن و احکام الهید مورد مشورت قرار گینزد آنان مجهول است با ياست که امور

ش آمده و در کتاب و سنت از یو آنچه که موضوعاتشان [به اقتضاء زمان و مکان] پ یشود. بلکه احکام عرف یمن
در حیطه مشورت قرار  ا و در حال تحول استیو...پو ی، قومی، مکانینرفته و بر اساس شرائط زمان يآنها ذکر

  گیرد. می

خارج  یطه موضوعات شورائیاز ح (ص)امبرین پییم همانگونه که اصل رسالت و تعیبا توجه به آنچه که گفت
شود. خالفت  یگذاشته نم ز به شورین» ین الهی، احکام و قوانیاسالم يزمامدار«ل یاست شؤن رسالت از قب

که بعلت  یانیدهنده رسالت است و جز در بعد وح در واقع استمرار (ص)امبریپس از پ يژه برایبه و یاسالم
ن اساس ما یدارد. بر هم یهمان نیوند ایر شؤن با رسالت پیداده نشده، در سا یکسبه  (ص)امبریت، پس از پیخاتم
  تابد. یاش شورا را برنم یت اسالمیبه لحاظ اهم یم که خالفت اسالمین باوریبر ا

سازد.  یرا مسلم م یانیفه در پرتو دستور وحیبودن خل یمنصوب يادیز 2يو نبو 1یعالوه بر آن، نصوص قرآن
ده گرفتن ادله مسلم ین و نادیادیدر عرصه شور و مشورت آغاز انحراف بن یخالفت اسالم پس وارد نمودن

به جانم «...کند:  ین اشاره میمانه خود چنیاز سخنان حک ین انحراف در بخشیبه ا (ع)ر مؤمنانیاست. ام یشرع
  3»د. ینما ین کار ناشدنید، چنید جز بدانکه همه مردم در آن حاضر بایایسوگند، اگر امامت راست ن

 يشدن زمان حضور آنان، شور و مشورت در مورد زمامدار يو پس از سپر (ع)فراتر از معصومان یول
است و اقتضائات یهان آگاه به کتاب و سنت و سیاز فق یوه که گروهین شینه است. به این گزیمسلمانان بهتر

 و کنند یک مساعیاحکام اسالم تشر يعادالنه کردن حکومت و اجرا يند و در راستایزمان و مکان گرد هم آ
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جه] یزود [نت«و  1»انسان را جز [حاصل] تالشش نباشد«م که یق آن بشتابیتحق يد برایماست و با ين آرزویا
  2»دیتالش خود را خواهد د

 یجامعه اسالم ساختار ازهمه احکام ناسازگار با اسالم را  یم در پرتو حکومت منسجم اسالمیتوان یما م
  3م.یبزدائ

  

  فهیسق يامدهایح پیا تشری 4هیخطبه شقشق

فه پرداخته یسق يان شورایدا و پنهان در جریپ يها یهمدست يدردمندانه به افشا یک سخنرانی یط (ع)امام
 هان! به خدا سوگند«کشاند:  یبرآمده از شورا را به چالش م يو خلفا هراندآن را بر زبان  يها از ناگفته یو بخش

ا سنگ تنها گرد استوانه به گردش ید، که آیدانست خالفت جز مرا نشا ید و میرا پوشجامه خالفت ـ  فالنـ 
دم. ین دیچون چنـ  زانیام گر دن به قلهیزان است، و مرغ از پریغ من ریالب از ستید؟ کوه بلند را مانم که سیدرآ

د؟ با دست ین دو کدام شایاد، و از یدم که چه بایشیندیدم، و ژرف بیچیدم، و پهلو از آن پیدامن از خالفت درچ
ران یکه پ یبالئـ  رهیره است. و بال بر همگان چیت یزم؟ که جهانیز بپرهیرم و از ستیش گیا صبر پیزم یتنها بست

دم، یک سنجیر. چون نیدار پروردگار در چنگال رنج اسیدار تا د نیر، و دیدر آن فرسوده شوند و خردساالن پ
ده از خار غم خسته بود، و آوا در گلو شکسته. یکه د یدم حالیبه صبر گرائ دم، ویتر د را خردمندانه یبائیشک

  5»ش گرفت...ید پیرا که با ین راهین و آن، و من بدان نگران. تا آنکه نخستیا ي  راثم ربودهیم

  

  خطبهاز  بهره اي

نکه بر یا چرخد مگر یک و سعادتمندانه نمیدانسته که ن یاب امت اسالمیخود را قطب آس (ع)نکه حضرتیا
ن خود کرده است. زمامدار یآن را جانش یاله یدر پرتو وح (ص)امبریاست که پ یباشد؛ و آن کس یانیت وحیمرکز

فه را یاز سق ي برخاسته (ص)امبریرا که پیز .(ص) ن رسول خدایفه است نه جانشیه، کارگزار سقیبرخاسته از سقف
  است. یسن برادران یرش همگانین مورد پذین خود نفرمود. ایجانش

نقاط جهان اسالم آن روز نامه  یخالفت بر اندام خود انداخته به اقص يفه که ردایحکمران برآمده از سق
ن یرا به هم يا خواند. پدرش که در آن روز در طائف بود، نامه یعت با خود فرامینگارد و مسلمانان را به ب یم
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قحافه: اما بعد. مردمان، مرا  یبه پدرش، اب (ص)برامین پیاز جانش«ن بود یافت کرد که متن آن چنیمنظور در
  1»تو را بهتر خواهد بود.  يما آر ياند. کنون من زمامدارم، اگر رو سو دهیبرگز

  بازداشت؟ (ع)یز شما را از علید: چه چیابو قحافه نامه را بخواند و پرس

ابوبکر از او سالمندتر است. ابو را کشته و  يادیگران زیان و دیشیرسان پاسخ داد: او جوان بوده و قر نامه
 یستم روا داشتند در حال (ع)یترم! بر عل نش سن و سال باشد، من از ابابکر برازندهیار گزیقحافه گفت: اگر مع

ات را  نامه«ن به او نگارد که: یچن يا عت با او دستور داده. آنگاه نامهیعت کرده و ما را به بیبا او ب (ص)امبریپ
ن یجانش یک بار گوئیافتم که جمالتش با هم ناسازگار و نابسامان است. یسفیهانه  ي وشتهآن را ن و افتمیدر
 یانیان پرابهام است. خود را وارد جرین جریاند. ا دهین خدا! و مردمان مرا برگزیجانش یگر گوئیو بار د (ص)امبریپ

در امروز و نکوهش خدا در ن صورت گرفتار سرزنش وجدان یکه برون رفت از آن دشوار است مگردان که در ا
سزاوارتر از توست، خدا  یکه چه کس یدان ی. تو خوب میدارد و برون رفت يا شد. هر کار دروازه یز خواهیرستاخ

بار  یسته خالفت است را وامگذار. اگر امروز خالفت را رها کنی. آنکه شاینیب یر آنگونه که او را میرا در نظر گ
  2»اهد بود. ت کمتر و آسانتر خویگناهش برا

ه کرده که بدون آن از جا خارج شده و از چرخش یاب تشبیخود را به محور سنگ آس يا حضرت، در خطبه
تا تباه یستاده و نهایمحور آن، اگر نباشد امت از حرکت باز ا یاب است و علیستد. امت به سان سنگ آسیا یم

  3خواهد شد

زان یغ من ریالب از ستیس«...د: یفرما یشاره کرده و مگران ایخود نسبت به د يگر به علت برترید يدر فراز
  4»زان... یام گر دن به قلهیاست، و مرغ از پر

که  یاشاره دارد. همان علوم یر خود به توده امت اسالمیو تدب یل دانش، فرزانگینجا به سیدر ا (ع)حضرت
ز توان یبه آن نرسد و پرندگان ن یحکمت و دانش خود قرار داده که هرگز کس ياو را آموخت و ورود (ص)امبریپ

  د.ناوج بر فراز آن را ندار

  

  از زبان ابابکر (ع)یعل

را  (ع)یخگونه خود امام علینما با زبان استهزاء و توب ان مسلمانیاز دورو یفه گروهیشوم سق يبعد از شورا
د: من یگو یم (ع)یو علگرفت و زمام امور به دست اوست  یشیپ (ع)یمورد طعن قرار داده و گفتند: ابابکر بر عل

 یشیکه گرا یکنم] بر کس یشه می[پ ییبایشک«برخاست و گفت:  ين سخن از جایدن ایسزاوارترم! ابوبکر با شن
رنگ یمان زند و با نیدم از ا يدهد. از سر خوار ینم يرد و تن به زمامداریپذ یرا نم ین ندارد و پرچمیبه آئ
 (ع)یم از علینند. گمان برند که من گوین همگن و با سرکشان همنشطاینان با شیخود را پنهان دارد، ا ییدورو
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او را ندارم. در آن  يا نهیشیها و پ یژگی] و و(ص) امبریشی او [با پیکه خو یم؟ در حالین گویبرترم، چگونه چن
 ین با او دشمنبود م (ص)امبرید. آنگاه که او دلباخته پیپرست یز بودم او خداباور بود، و خدا را میحال که من خداست

  گرفت که هرگز بدان نرسم. یشیرا بر من پ ییها یکردم. زمان یم

خدا، باور واال و ژرف نسبت به خدا، چنان  یشی با نبیپسر ابو طالب با مهر خدا، خو (ع)یبخدا سوگند که عل
ها در  یکیهمه نقت او ندارند...یامبران خدا به آن مرتبت نرسند. و توان طریافت که جز پی یگاهیو جا يرستگار

  ش داد.یرا نگه نداشت جز آنکه در راه خو یگرفته و [و از اموالش] اندازه خردل يدلش جا

 يشوایدار خالفت و پ مؤمنان، و پرچم یاو را وال (ص)امبریبا اوست؟ که خدا و پ یهمتائ يارایرا  یچه کس
دارم و اگر دستورم دهد  یش میدارد به پا شده که اگر مرا بپا یا نادان و دلداده مقامیاند. آ [مردمان] دانسته

  فرمانش برم؟...

ر آب کننده روز یس ،(ص) امبریا او پرچمدار پیطالب باشند. آ یپسر اب یعل يآرزومندان خواهند که خاك پا
  »ست؟ ین (ص)امبرشیله [تقرب] به خدا و پیها و وس ها و دانشمند همه دانش ينه همه بزرگواریجزا، گنج

ند که یب یدانند. آنگاه که امام م یو فضائل او را م (ع)یع امام علیگاه رفیهمه مسلمانان جاابابکر و  يآر
د تا امت پراکنده یبرگز ییبایاش به زور ستانده شده، خار در چشم خسته و استخوان در دل نشسته شک حق

  نگزینند. را ت پیشین یجاهل ،نشود، اسالم نوپا برقرار ماند و مردمان

دم، و یدامن از خالفت درچ ـدم ین دیچن...«کند:  یان مین بیاز خالفت را چن يریگ علل کنارهخود  (ع)امام
ش یا صبر پیزم ید؟ با دست تنها بستین دو کدام شاید، و از ایدم که چه بایشیندیدم، و ژرف بیچیپهلو از آن پ

ران در آن فرسوده شوند و یه پک یبالئ ـره یبال بر همگان چ ـره است یت یزم؟ که جهانیز بپرهیرم و از ستیگ
تر  را خردمندانه یبائیدم، شکیک سنجیر. چون نیدار پروردگار در چنگال رنج آن اسیندار تا دیر، و دیخردساالن پ

ن و آن، و من یراثم ربوده ایده از خار غم خسته بود، و آوا در گلو شکسته. میکه د یدم. حالیدم، و به صبر گرائید
که  یش گرفت. شگفتا! کسین خویرا جانش يگریش گرفت و دید پیرا که با ین، راهیخستبدان نگران تا آنکه ن

خالفت را  ـدرآورد.  يگرید تا آن را به عقد دید کوشیواگذارد، چون اجلش رس یخواست خالفت را در زندگ یم
سپس  ـدند یشدند، تا توانستند نویدند، و سخت دوشیاز او چسب یک به پستانیو هر  ـدند یماده د يچون شتر

پوزش خواهد،  یدرپ ید، و پیآزار، که رونده در آن هر دم به سر درآ ب و جانیدرآورد ناهموار، پرآس یآن را به راه
ند، اگر یب بیآن آس ینیند، اگر مهارش بکشد، بیر توسن نشیرا مانست که پر بارگ يد. سواریایو از ورطه به در ن

ند، و آن چارپا یبر اسب سرکش نش یه مردم چونان گرفتار شدند که کسرد. به خدا کیرها کند سرنگون افتد و بم
دم و خون دل خوردم. یبسر بردم، رنج د ییبایند. من آن مدت دراز را با شکید و راه راست را نبوراه د يبه پهنا

«1  

 ینه اهم که همان مصلحت امت اسالمینش گزیبر اساس گز (ع)داست که حضرتیانات بوضوح پین بیاز ا
ش گذشته یخدا را منظور و از حق خو يش بود. و رضایدر حق خو يغماگریگر  شه کرده و نظارهیاست صبر پ

ان با عثمان فرمود: یعت شورائین در مسلمانان بوده است. هنگام بیحفظ اساس د يدر راستا ییباین شکیاست. ا
نهم، چند که  یگردن م ـد یبدانچه کردـ  گران به خالفت منم. به خدا سوگند،ید! که سزاوارتر از دیدان یهمانا م«
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ن گذشت یرفتارم، و اجر چنین ستم را پذینرسد. من خود ا یرا جز من ستم یمن بود. و کسیمسلمانان ا يمرزها
  1»گمارم.  یده نمید دیریگ یم یشیکه در آن بر هم پ يوریدارم، و به زر و ز یلتش را چشم میو فض

سه را یک دسین نهاد برآمده از یکشد و ا یز به چالش میل آنان را ناو يشورا، رأ يپس از اعتراض به رأ
ن یدر ا (ص)امبریاز پ یدهند که نص یرا که زمام امور مسلمانان را به دست عمر بن خطاب میداند ز یگمراه م

 دیکه با ین، راهیتا آنکه نخست«د: یافزا یدر ادامه م (ع)ل نگشته. حضرتیتشک يگرید يده و شورایمورد نرس
  2»ش گرفتین خویرا جانش يگریش گرفت و دیپ

پس از خود مورد پرسش قرار  ي فهیتش هرگاه در مورد خلیات و حاکمیاست که در زمان ح ین در حالیا
  .3»ستمین، نیان شماست من بهتریدر م ید تا علیم کنید، رهایم کنیگفت: رها یگرفت م یم

ا حدي که گاهی در فهم معناي کلمات قرآنی و احکام ابوبکر داراي اطالعات بسیار سطحی از اسالم بود، ت
شد که ذیالً به ارائه مواردي جهت  نگري می ابتدایی در ابعاد عبادي و دیگر ابعاد اسالم دچار سرگردانی و آشفته

  کنیم. نمونه بسنده می

  

  ابوبکر یدامنه دانش قرآن

ن یگفت: کدام آسمان پناهم دهد و کدام زمدند. در پاسخ یاز ابوبکر پرس» و فاکهۀ و أباَ« ي هیدر مورد آ

را » فاکهۀ«م یگو يزیرامون کتاب خدا چیکجا کنم؟ چه سازم؟ آنگاه که ندانسته پ يم دهد، و رو سویسکنا

  .4چراگاه است» أب«د و فرمود یرس (ع)ین علیر المؤمنیرا خدا داند. خبر به ام» أب«خوب شناسم و 

ن، که ندانسته به یمسلم يبرا يا ستهیشا ي فهیقرآن است. چه خل فه نسبت بهیخل یدانش سطح ياین گویا
کند تا چه رسد به  یر میرا تفس »بأ«ان] کلمه ی:چهارپا[نجا کلمه االنعامید. در ایر کتاب خدا مبادرت ننمایتفس
  .5نقل شده که پر اشتباه است ياز و يریخالفت را ستانده. تنها ده نکته تفس ،مخلوع که به زور ي فهیخل

  

  فهیخل یثیدانش حد

  ابوبکر و فدك
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و با استناد به کدام نص،  یبر کدام مبان ین پرسش از ابابکر است که چگونه و مبتنیمجال طرح احال 
اء یانب«که  ياستناد کرد (ص)امبریک خبر واحد از پی؟ و چگونه به یرا از مال و ارثش بازداشت (س) زهرا ي فاطمه

ات و نصوص قرآن در تناقض آشکار است. چرا یث با آین حدیکه ا ی؟ در حال» گذارند ینم ياز خود بجا یارث
  نجا فرو نهادي؟یدر ا یبکار گرفت» أباًّ« ي که در کلمه یاطیاحت

 يبوده است! معنا یاز حکومت اسالم يپاسدار يبرا یاسیس يک فتواین، ید که این استدالل نماید چنیشا
و فرزندانش را در تنگنا قرار دادند تا حاکم  (س) فاطمه زهرا یوحو ر يفه از نظر مادینست که خلین سخن ایا

  کرده باشد!  يریشگیپ یاز جانب آنان احساس خطر نکند و از حرکت و شورش بر حکومت اسالم یاسالم

ا، یبه مال دن یابی دست ي، برانه کند یفه احتجاج میدر انظار همگان در مقابل خل (س) آنگاه حضرت فاطمه
 اثبات اینو  .یبه حقوق اله یحاکم اسالم يبندیاندازه پابه همگان  و توجه دادن یاجتماع ينگرروش يکه برا

آن ستاند و آنکه از مال چشم نپوشد  یرا از مالک شرع یمال یست که حاکم اسالمین یشگفت يکه چندان جا
  وندها در آن گسسته.یم است و پیاند که حکومت عق چگونه به خالفت دل نبازد و گفته

  

  امبرانیراث پیابابکر درباره م يفتوا

ن شدن یتابد باعث خشمگ یآن را برنم (ص)امبریمنحصر به فرد که کتاب خدا و سنت پ يک فتوایدر  يو
 یامبران ارثیصادر کرد که پ ید. فتوائیده گردیرس (ص)امبریو عصمتش به تأیید پ ییکه واال (ص)امبر خدایدخت پ

فه یث بنابر فهم خلین حدیا يمعنا 1»النُورِثُ ما تَرَکْناه صدقَۀً«فرمود:  (ص)را که رسول اکرمینگذارند ز يبجا
ت ین روایم که این باوریم صدقه است. ما بر ایگذار یم يم و آنچه بجایگذار یبجا نم یامبران ارثیشود: ما پ یم

ما «، یرا به لحاظ ادبید. زتاب فه را برنمییآن اثبات گردد باز هم فتوا و فهم خل يو صدور ياگر صحت سند
آنچه از ما «شود که  ین میث ایحد ين صورت معنایز است. درایتم» صدقۀً«بوده و » ال نورث«مفعول » ترکناه

گر یاست که مثل د یهمگان مباح باشد بلکه ارث يو برا یست تا جزء اموال عمومیماند صدقه ن يامبران بجایپ
 يه بود که به معنایناف» ما«ست اگر ین یکس (س) جز فاطمه (ص)امبریپرسد و وارثان  یمردمان به وارثان ما م

فه در فهم یخل یو ناآشنائ ین نشان از شتابزدگیو ا» ما ترکناه«باشد نه » ما ترکنا«د یم باشد بایگذار یارث نم
  است. یسنت و احکام اله
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  از ابابکر یثیا احادیق یمسند الصد

ک یکرده و در  يث از ابابکر گردآوریار، هفتاد حدیو زحمت بساز محققان پس از تالش  يادیز یگروه
  گذرد: یمنتشر کردند که سه نمونه از آنها از نظر خوانندگان م يا مجموعه

  

  حدیث ارث انبیاء

م و آنچه از یگذار یبجا نم یامبران ارثیما پ«کند که  یث ارث است که خود از رسول خدا نقل میهمان حد 
  آن گذشت. یت که شرح و بررسما مانده است صدقه اس

  

  ث بعثت عمریحد

 يامبریشدم عمر به پ یخته نمیفرمودند: اگر من برانگ (ص)کند که حضرت ینقل م (ص)امبریابوبکر از پ
 (ص)امبریپ يث بزرگوارین حدیم گفت. در ایدرباره فرهنگ و عدالت عمر خواه يبزود» گشت یخته میبرانگ

را  (ع)یا دروازه دانش خود علید داشته و یترد يامبریپ يخود برا يراا که در سزاویدار گشته و گو خدشه
برتر  نیز (ص)امبریث عمر از پین حدیده است در اید بر بهتر از عمر نتابیخورش« شناخته است. که بفرمایند: ینم

  .1دانسته شده است.

  

  مادر پدر)( رامون ارث جدهیفه پیخل يرأ

ا شد. یجو يراثش را از ویگذشته بود] نزد ابابکر آمد و حکم مدر[که  يمادر پدر«د: یب گویضۀ بن ذویقب
ن مورد ندارم. یاز سنت هم در ا یامده و اطالعین یکرد و او را گفت: درباره تو در قرآن حکم يابابکر رو به و

ادر به م )6/1(ک ششم ی (ص)امبریدم که پیمن د«ره بن شعبه گفت ین هنگام مغیا شوم. درایبرگرد تا از مردم جو
برخاست و  ياز جا يهم با تو بود؟ محمد بن سلمه انصار یان کسین جریا در اید آیپرس يپدر داد. ابوبکر از و

  2ذ کرد.یتنف يک ششم را به عنوان سهم وید کرده و همان را گفت. آنگاه ابابکر ییره را تأیمغ ي گفته

  

  لت ابابکریها در فض یگوئه ادیز

  تهفه آتش انداخیخوف خدا در دل خل

فه یخل ي روزمره يعمر نزد همسر او رفت و درباره کارها يدرگذشت ابابکر، روز از ن گفته شده که: پسیچن
ساخت  یان کرد. آنگاه گفت: او هر شب جمعه وضو میر کارها را بیو سا يدار زنده د. همسر ابوبکر شبیاز او پرس
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داشت  یش بود سحرگاهان سر برمیدو زانو يوکه سرش ر ینشست در حال یگذارد آنگاه رو به قبله م یو نماز م
ست و گفت: یر بود. آنگاه عمر گریجگر سوخته فراگ يد آنچنان که در خانه بویکش یق و سوزان میعم یو آه

  .1»د بودوگر گفت: پس دهانش دودآلید یتیعمر کجا و جگر سوخته کجا! و بنابر روا

زد چرا  یساخت و از دهانش دود برون م یتأثر مش فضا را میسوخت و بو یاو که از خوف خدا جگرش م يآر
  د! ؟ین عابد بود نگردیکه نخست (ص)امبر خدایمتأثر از پ

  

  بخشد یم يبرتر (ص)امبریکند و او را بر پ یا میخدا از ابابکر ح

امبر خدا! در یپ يا باب شد و عرض کرد:یشرف (ص)امبریاز انصار به حضور پ یزن يد: روزیانس بن مالک گو
 ییبایفرمود: بر تو باد که شک (ص)امبریام سر برآورده و همسرم در سفر بود. پ در خانه یدم اصله نخلیخواب د

رون رفت یب (ص)امبریکنان از محضر پ هیچرا که همسرت خواهد مرد و تو با او نخواهی زیست. زن گر یکن یشیپ
با  يبنهاد. ابوبکر گفت: برو که بزودرا مستور  (ص)امبریش پید. خوابش را بازگو کرد و فرمایو ابابکر را بد

 (ص)امبریآنچه ابابکر گفته بود و آنچه از پ ي  شوهرت مالقات خواهی کرد و با هم خواهید زیست. زن درباره

برگشت و بازگشت  (ص)امبری. دوباره نزد پبازگشتز ید و شوهرش نیرسشه فرو رفت. شب فرایده بود در اندیشن
  ساند.ر (ص)امبریشوهرش را به سمع پ

محمد! آنچه  يا«ل فرود آمد و گفت: یبداشت. جبرئ يپرمعنا بر و یره شد و نگاهیبه او خ (ص)حضرت
داشت. خدا روا  یدار خواهیق به زن گفت که تو با همسرت دیآنگاه که ابابکر صد یدرست بود ول يفرمود

که تعبیر ابابکر رخ  ا نمودیحشود لذا او را بزرگ داشت و  يجار ین مرد راستگو دروغیندانست که بر زبان ا
  د.اباکر را از دروغگویی مبرا دار دارند تا را روا می (ص)شگفتا که حدیث پردازان جسارت به ساحت پیامبر» ندهد

زتر یانگ ا دارد. شگفتیاز ابابکر استح یا ندارد تا او را دروغگو دانند ولیاستح (ص)امبریا خدا از حضور پیگو
از او بگوش  یرش درست شود تا دروغیآنجا که ابابکر راستگو بود خدا خواست که تعب ت است. ازین روایل ایتعل
  رش مهم نباشد.یدروغگو بوده است که محقق نشدن تعب (ص)امبریپ یده باشد. تو گوئینرس یکس

  

  سجده جبرئیل از شوکت ابابکر 

  فرمود: (ص)در برخی منابع حدیثی اهل سنت آمده است که پیامبر

نازل  (ص)امبریل بر پیجبرئ«و باز نقل شده است که  2»کنان بر خاك افتاد شکوه ابابکر سجدهل از یجبرئ« 
ام سوگند  ییو واال ید: به بزرگیگو یفرستد و م یدهنده درود بر تو م آرامش يمحمد! خدا يهان ا«شد و فرمود: 
  3».ماند ینم ینائین نابیگردانم و بر زماش را باز ینائید ابابکر سوگند داده شوم بیبه محاسن سف ینائیاگر بر هر ناب
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  1».نقش بسته است (ص)امبریپ ين انگشتریواالمرتبه، نام ابابکر بر نگ يبه خط خدا«اند:  و گفته

  2».گمنام بود یجوان (ص)امبریپ ینامدار بود ول يرمردیابابکر پ«د: یانس بن مالک گو

دو سال از ابابکر بزرگتر بود.  (ص)امبریکه پ یر حالجوان باشد د (ص)امبریابابکر پ يریشود که در پ یچگونه م
شناخته  (ص)امبریبا نام پ (ص)امبریکه همه صحابه پ یگمنام است در حال (ص)امبریچگونه ابابکر نامدار و پ يآر
  آور بود. نام یپرست شناخته شده بود و ابابکر در بت يدار به امانت یدر نوجوان (ص)امبریشدند و پ یم

  

  (ص) امبریش از پاداش پیر بپاداش ابابک

ابابکر! همانا خدا پاداش همه  يدم که فرمود: ایشن (ص)امبر خدایاند: از پ گفته (ع)طالب یابن اب یبه نقل از عل
د. و پاداش مؤمنان را از آن زمان که یخت به من بخشید تا آنگاه که مرا برانگیمؤمنان، از آن زمان که آدم را آفر

  .3»ده استیز را به تو بخشیاخمرا مبعوث نمود تا رست

ن، یها نهفته است. ا ها رفته و در کتاب بود که در وصف ابابکر بر زبان ییها یگوئ ادهیها بخشی از ز نیا
  ن آنان بود.یتر ن و پرمراعاتیخوتر ن، نرمیفه بود که دادگرترین زمامدار برخاسته از سقیت اولیوضع

  م.یه اسالم بوجود آمد را بررسیکه عل يگریر دخطرناکت يها سهید تا دسیحال همراه ما باش

  

  (س) سوء رفتار ابابکر با فاطمه زهرا

 یخانوادگ يها به مناسبت (ص)امبریدانش شناخته شده است. پ و یدر جهان اسالم به پاک (س) زهرا ي فاطمه
از زبان  ص)(يمعصوم در فرهنگ رسالت محمد ين بانویمنزلت او را به همگان شناسانده است. ا یو اجتماع

را «او  (ص)امبریدانست که پ یاست و حال آنکه او موخ یفه با او به معارضه برمیف شده است. خلیتوص (ص)امبریپ
  4دانسته است.» و اندوه خود ينشانه حب و بعض، شاد«و » پاره تن 

شه یازعا .دگردان بویث متواثر از ابابکر روید و به شهادت احادیا به شهادت رسیدرگذشت  (س) ن فاطمهیا
از  (س) وارد شد. فاطمه (س) نداد. آنگاه که بر فاطمه (س) به فاطمه يزینقل است که فرمود...ابابکر از فدك چ

ات یبدرود ح (ص)امبرید. او شش ماه پس از پیو هرگز با او سخن نگفت تا مرگش فرا رس وي روي برگرداند
  5خود بر او نماز گذارد. (ع)یافت و علیآن اطالع ن شبانه او را دفن کرد و ابابکر از (ع)یگفت. و همسرش عل

                                                        

  25 الظالم، مصابح الجردانی، و 185 ص 2 ج المجالس، نزهۀ الصفوري، - 1

 ص 3 ج احمد، مسند و 222 ص 1 ج سعد ابن طبقات و 109 ص 2 ج السیرة، هشام، ناب و 53 ص 6 ج البخاري، صحیح - 2
   61 و 46 ص 2 ج الحلبیۀ، السیرة و 86 ص 1 ج الدنیه المواهب و 78 ص 1 ج النضرة، الریاض و 75 ص قتیبۀ، ابن معارف ،387

 
  53 ص 5 ج البغدادي الخطیب ،129 ص 1 ج النضرة، الریاض المال، و الخلص - 3

 . است آورده سنت اهل از را منابع همه 235 ـ 231 ص 7 ج الغدیر، - 4

 سنن و 48 ص 1 ج اآلثار مشکل 202 ص 3 ج الطبري، تاریخ و 9 و 4 ص 1 ج احمد، مسند و 72 ص 2 ج مسلم، صحیح - 5

  333 ص 6 ج و 285 ص 5 ج کثیر، ابن تاریخ 226 الطالب، کفایۀ و 301 ، 300 ص 6 ج بیهقی،



  ۱۰۱   .........................................................  و �����ن ��ر�� (ع)ا��م ���

بر او وارد نشود. ابوبکر بر او  ید که سفارش نمود شامگاهان به خاك سپرده شود و کسیخشمش بدآنجا رس
بر او نماز گذارد و با کمک اسماء  (ع)ینماز نگذارد. شامگاهان به خاك سپرده شد و ابوبکر از آن آگاه نشد؛ عل

  1»را غسل دادند.س او یدختر عم

شه نزد پدر از او شکوه کرده یشود. عا یشه دختر ابابکر وارد مید که عایکرامت بدان حد رس يرنجش آن بانو
ستاد و گفت: اسماء! چه یا (س) خانه فاطمه بشده است. ابابکر در (ص)امبرین ما و دخت پیمانع ب«د: یگو یو م

وارد شود؟ تو خود محمل  (ص)امبریکه بر دختر پ يده و نگذاررا مانع ش (ص)امبریز تو را واداشت که همسر پیچ
] دستورم داد تا (س) ؟ ] اسماء در پاسخ گفت: او [فاطمهيا نگونه شدهی[پس حال چرا ا يعروس را هموار کرد

  2»ن کردم.یز چنیبر او وارد نشود و به دستور او من ن یکس

عمر به «ت جاحظ: یپناه برده است. بنا به روا یواهخ به پوزش، (س)به خاطر رفتار ناروایش با فاطمهفه یخل
شدند  (س) م] با هم روانه خانه فاطمهیم [و عذر خواهیم پس با هم نزد او روین کردیابابکر گفت. ما او را خشمگ
به  (ع)یرفتند و پس از گفتگو با عل (ع)یرخصت نفرمود. آنگاه هر دو نزد عل (س) اذن ورود خواستند. فاطمه

وار یخود را به د ينشستند. فاطمه رو (س) اب شدند. کنار بستر فاطمهیشرف (س) به حضور فاطمه او ي واسطه
شان رسول یبخدا سوگند! که خو (ص)امبریانه پدرد يبرگرداند. ابوبکر زبان به سخن گشود و عرض کرد: ا

رم. کاش آن روز که شتر دوست دایشه بیشتر دوست دارم. و تو را از دخترم عایش بیشان خویرا از خو (ص)خدا
لت و یکه من فض ين باور داریماندم. چن یمردم و پس از او نم یز میده بود من نیپدرت چهره در خاك کش

دم که یست من خود از پدرتان شنین نیچن یام؟ ول راثت را ستاندهیحق و م یدانم ول یتو را م يمنزلت واال
به آنان فرمود: آیا  (س) حضرت فاطمه» م صدقه است.یم و هر آنچه بجا گذاریگذار یبجا نم یما ارث«فرمود: 

د و یدم بر زبان آرم و شما آن را بشناسیرا که از پدرم شن يد] که خبریابم [قابل اعتماد هستی یم را چنانشما 
 يفرمود: خشنود (ص)امبر خداید که پیدی! آنگاه فرمود: شما را به خدا سوگند نشنيآرد؟ هر دوگفتند: یبکار بند

را دوست بردارد مرا دوست  (س) من و خشم او خشم من است؛ و هر کس دخترم فاطمه يخشنود (س) فاطمه
ن سازد یرا خشنود سازد مرا خشنود ساخته است؛ و هر آنکس که او را خشمگ (س) داشته است، و هر کس فاطمه

و فرشتگان خدا را گواه آنان را فرمود: خدا  (س) م. فاطمهیدی! شنين ساخته است؟ هر دو گفتند: آریمرا خشمگ
دار کنم از شما زبان به شکوه ید (ص)امبرید. آنگاه که با پید و خشنودم نکردیرم که شما دو نفر مرا رنجاندیگ یم

نمانده بود که  يزیست و چیم. آنگاه ابابکر آنقدر گریبر یم. ابوبکر گفت: از خشم خدا و تو به خدا پناه میگشا
گفت:  کرد و به مردمآنگاه رو رون رفت. مردم دور او گرد آمدند. یب (س) زد فاطمهکنان از ن هیکند. گر یقالب ته

عتم را ید و بیم کنیمانتان ندارم رهایبه پ يارید. نیال خود خوش است و مرا تنها گذاشتیهر کس با خانواده و ع
  3»د. یواگذار

                                                        

 1 ج التثریب طرح و 163 ص 3 ج الحاکم، مستدرك و 43 ص 2 ج االولیاء، حلیۀ و 300 ،الجاحظ رسائل ـ الکبري اتالطبق - 1
 و 362 ص 6 ج الساري، ارشاد ،83 ص 1 ج خوارزمی مقتل و 751 ص 2 ج االستیعاب، و 254 ص 5 ج الغابه اسد و 15 ص

  313 ص 1 ج الخمین، تاریخ 374 ص 4 ج االصابۀ،

  281 ص 6 ج للسونی للمسلم الصحیح شرح و مدارك همان - 2

  14 ـ 12 ص ،3 ج النساء، اعالم و 14 ص 1 ج السیاسۀ، و االمامۀ )3



  و �����ن ��ر�� (ع) ���ا��م    ......................................................   ۱۰۲

د درست باشد چرا نگران خشم بازگو کر (ص)امبریفه از پیرا که خل یثین است که اگر آن حدیحال سؤال ا
خلیفه  يشود فتوا یه چرا؟ پس معلوم میرا در حق او اجرا کرد پس گر (ص)امبریپ ي است؟ او که گفته (س) فاطمه

  1اند. ت دادهیآن را مشروع ،(س) امبریبه پ يبوده و با مستندساز یاسیس

کند  یآن را انکار م (س) زهرا کند و فاطمه ینقل م (ص)امبریفه از پیرا که فقط خل یتیحال چگونه روا
ت کنند یز آن را روایاگر همه مسلمانان ن ست پسیث با کتاب خدا هماهنگ نین حدیا آن،م. عالوه بر یریبپذ

کند. سند فدك را به  یفه را قانع میبه کتاب خدا احتجاج کرده و خل (س) رش نخواهد بود. فاطمه زهرایقابل پذ
تا به  2کند یبه زور ستانده و پاره م (س) با او برخورد کرده و آن را از فاطمه ن راهیعمر در ب یدهد ول یفاطمه م

ت، در زمان خالفتش فدك یدر نها ت کند!یرا تقو یرا پاس داشته و حکومت اسالم یاست اسالمیگمان خود س
  3گرداند. یبرم (ص)امبریرا به وارثان پ

آن را مصادره کرده و  یدارند برخ یوناگونگ يبرخوردها یعباس يان، خلفایکار آمدن عباس يپس از رو
  دهند. یرا نم یدهند و برخ یم (س) از فرزندان زهرا یرا به برخ یگر بخشید یبرخ

  

  یوح ي آتش به خانه

اما آن  کردم... یکاش نم يستم جز سه کار، که ایا نگران نیچ کارم در دنیابوبکر در بستر مرگ گفت: بر ه
جنگ با من بسته شده بود.  يگذاشتم گرچه در راستا یرا به حال خود م (س) مهفاط ي نکه: کاش خانهیسه کار ا

به قصد جنگ با من  یکردم گرچه مردان یش و کاووش نمیرا تفت (س) کاش خانه فاطمه: «يگریو به نقل د
  .4»وارد آن شده بودند

فه سرباززده و یعت با خلیب از مهاجران و انصار از ید که گروهین قرار بود که به ابابکر خبر رسیان از ایجر
ل داشت تا یاند. ابوبکر، عمر را گس ل دادهیتشک یگروه (ص)امبر خدایدر خانه دخت پ (ع)طالب یبن اب یهمراه عل

پر  يا رهیبا آتشگ یکار نماید. عمر به همراه گروهیزدند با آنان پ برون آرد و اگر سرباز (س) آنان را از خانه فاطمه
؟ يپسر خطاب! عزم سوختن خانه مرا دار يآنان را گفت: ا (س) شدند. فاطمه (س) فاطمه ي از آتش روانه خانه

 يفرمود: هان ا (س) حضرت فاطمه یتید. طبق روایعت کنید و بیکه همراه امت شو ی! مگر در صورتيگفت آر
  باشد. (س) گرچه فاطمه است. در پاسخ گفت... (س) ن خانه فاطمهیابا حفص! در ا

                                                        

 من به جانشین و ولی خود جانب از پس: «...گوید می ذکریا از نقل به و. 16 ،نمل»  برد ارث داوود از سلیمان« قرآن طبق - 1

 ) 15 و 16 ،مریم( . »گردان پسندیده ـ من پروردگار اي را او برد، ارث] نیز[ عقوبی خاندان واز برد ارث من از که ببخش،

  391 ص 3 ج الحلبیۀ، السیرة از نقل به جوزي ابن سبط - 2

 کثیر، ابن و 499 ص 6 ج بیهقی، سنن ،11 ص عبید البی االموال و مسلم صحیح ،10 ـ 3 ص 5 ج البخاري، صحیح - 3
  343 ص 6 ج البلدان، معجم و 166 ص 7 ج وس،العر تاج 335 ص 4 ج تفیسر

 تفسیر کثیر، ابن و 499 ص 6 ج بیهقی، سنن ،11 ص عبید البی االموال و مسلم صحیح ،10 ـ 3 ص 5 ج البخاري، صحیح )4

  343 ص 6 ج البلدان، معجم و 166 ص 7 ج العروس، تاج 335 ص 4 ج



  ۱۰۳   .........................................................  و �����ن ��ر�� (ع)ا��م ���

  1قبول دارند، گرچه در الفاظ اختالف است. یشوم را همگ ي دارد و اصل حادثه يعنوان، تواتر میجر

از آنجا  (س)فه سازش ننمود. پس از شهادت حضرتیبا خل (ع)یجان در بدن داشت عل (س) تا آنگاه که فاطمه
ده یسر تراشبا ن فرمود بامدادا (ع)دادند. حضرت یشنهاد میعت با او را پیز بین ینداشت و گروه یکاف انکه همراه
عت یهمه شرائط با ابابکر ب ي ناچار با مالحظه (ع)ین حضرت علیامد. بنابراین ید. جز سه نفر کسیائینزد من ب

را  یبائیدم، و شکیک سنجیچون ن«...باره فرمود:  نیماند. خود درا یامت اسالم باق یکپارچگیکردند تا 
  2»م خسته بود، و آوا در گلو شکستهده از خار غیه دک یدم. در حالیدم، و به صبر گرائیتر د خردمندانه

ده و یدم. آنان را از مرگ رهانیرا همراه خود ند یستم و جز خاندانم کسینگر«فرمود:  يگریو بنا به نقل د
  3».ش فرو بردمیش گرفتم و خشم خویپ یبائیده؛ شکیده و آب بر استخوان در گلو نوشیخار در چشم را پوش

امد ناگوار یبود که گذشت و خدا از پ یعت با ابابکر لغزشیمان و بیپ«کند:  یه میل و تجزیآنگونه که عمر تحل
د و بر یهر کس به آن لغزش بازگردد جانش ستان«عمر گفت:  یعقوبیبنابر نقل  4».آن [امت] را پاسداشت

  5».دیخاکش نشا

او جز چنگال انداختن  ي زهیانگ یند. ولستا (ع)یعت با ابابکر را از علیرورو کرد تا بین را زین حال عمر زمیبا ا
گمارد  (ع)یعل يزد، ابابکر عمر را سو یعت با ابابکر سربازمیاز ب (ع)یکه عل یهنگام«ن خالفت نبود. یریبه لقمه ش

ن آن دو یب ید گفتگوئیرس (ع)یعمر به حضور عل ید. وقتین رفتار نزد من آری] را با بدتریو به او گفت: [عل
از آن به تو رسد. بخدا قسم اصرار و حرص  یرا بدوش که کم يگاو«و به عمر کرد و گفت: ر (ع)یدرگرفت. عل

  .6. »يده شویگران برگزین است که فردا بر دیا يامروز تو بر خالفت ابوبکر برا

  

  یاسالم يه حکومت نوپایخائنانه عل ین همدستیسوم

ات قرآن و یده و آیبرنتاب را (ص)مبرایخالفت پس از پ يبرا یت و حکومت شورائینکه اسالم جمهوریبا ا
د توده یز بایباشد. پس از آن ن (ص)امبریپ يد همتایبا ین است که رهبر جامعه اسالمیا يایث وارده گویاحاد

  رد.یرا در دست گ يرهبر یو عالمان ربان یطبقه اول از رهبران روحان

ن یهم ی، با تمام جسارت و گستاخداشت یانتخاب يبود که ظاهر یبا این همه در ابتدا، باالخره شورائ
 یجانبه در جامعه اسالم ک استبداد همهی يل شد و سنگ بنایتبد ياستبداد يز به فردساالرین يظاهر يشورا

رازه آن را گرفته، یچسباندند، ش یحکمران يز ادامه داشت و خود را به گوهر دلرباین یرزمانیگذاشته شد که تا د
ن توافق ابوبکر عمر را به عنوان یرفتند. بر اساس همگجا که توانستند از آن کام آن نگذاشتند و تا آن يبرا یرمق

                                                        

 و 178 ص 1 ج الخمیس، و 586 ص ،1 ج االشراف، انساب و 12 ص 1 ج السیاسه و االمامۀ و 140 ص 3 ج العمال کنترل - 1
  105 ص 2 ج یعقوبی، تاریخ

  3 خ ،البالغه نهج - 2

  همان - 3

  139 ص 3 ج العمال، کنزل و 119 ص 4 ج بخاري، صحیح و 338 ـ 336 ص 4 ج هشام، ابن سیرة - 4

  139 ص 3 ج العمال، کنزل و 119 ص 4 ج بخاري، صحیح و 338 ـ 336 ص 4 ج هشام، ابن سیرة - 5

  587 ص 1 ج االشراف، انساب - 6



  و �����ن ��ر�� (ع) ���ا��م    ......................................................   ۱۰۴

 ین امت معرفیتر از هر جهت خشن يعمر را مرد (ع)ید منصوب نمود. امام علیو شا یزمامدار پس از خود معرف
در  یتزلد معیالحد یاو است. ابن اب یت اجتماعیمقبول عمر و عدم يخشونت رفتار ياین گوینموده است. ا

ا ید و نظر او درباره عمر را جویآنگاه که ابابکر در بستر مرگ بود، عبد الرحمن بن عوف را طلب«د: یگو یم باره نیا
ب او خشونت اوست. ابوبکر یام تنها ع دهیاست که د ين فردیاو بهتر«شد. عبد الرحمن بن عوف در پاسخ گفت: 

گرفت. اگر زمام امور به دست او افتد  یمن خرده م یخوئ شه به نرمید کرده و گفت: او همیینگرش او را تأ
شد و  یده میدادم، عمر رنج یبه خرج م ینرم یها را رها خواهد کرد. هرگاه نسبت به کس يبندیاز پا ياریبس

ا یعمر را جو يا گشت. آنگاه عثمان بن عفان را فرا خواندند و نظر او درباره یهرگاه شاهد خشم من بود خشنود م
همتاست. ابابکر عبد الرحمن و عثمان را  یان ما بیثمان در پاسخ گفت، درونش بهتر از برون اوست و مشد. ع

ن ی.] صالح در ایخالفت تو هست يپس از عمر برا ي نهیگفت: اگر عمر را رها کنم تو را رها نخواهم کرد [گز
 ي امورتان راحت باشم و در زمره ي دارهخواهم که از نظر ا یم ینداشته باش یتیامور مسئول ي است که تو در اداره
   1»رم.یگذشتگانتان قرار گ

 يخودش هماهنگ و در رفتار فرد یو فرهنگ ياست که با ساختار فکر يفرد ینیفه به دنبال جانشیپس خل
خود مثل عثمان بن  يکان اموینش را فقط با نزدین گزیبر ا یرتر است. قصد خود مبنیش از او سختگیو حکومت
  ه کرد.یز برنتابد و آن را توجیگذارد. گفته عبد الرحمن، پسر عوف را ن یان میمعفان در 

  

  برخورد ابابکر با معترضان

اي از  داد. به نمونه ینم یرا به کس یکرد و اجازه نقد و بررس یخود دفاع م اتمیابابکر با تمام وجود از تصم
افتم یامبر خدا! اطالع ین پیجانش يت و به او گفت: اطلحه پسر عبد اهللا نزد ابابکر رف يروز«م: یکن یآن اشاره م

. پس آنگاه که زمام امور يا ! تو خود شاهد برخورد او با مردم بودهيا پس از خود بر مردم گمارده يکه عمر را برا
  ؟یده یمردمانت از تو بپرسد چه جواب م ي  افتد و تو با پروردگار خود مالقات کنی و او دربارهاو به دست 

از خدا «او کرد و گفت:  يد. آنگاه رو سوینیکر که در آستانه مرگ بود او را دستور داد که در کنارش بنشابوب
ن یگزین بندگانت را جایم و از من بپرسد خواهم گفت: بهتریم را مالقات نمای؟ آن هنگام که خدایترسان یمرا م

  ن مردم است؟یا عمر بهترید: آیزده پرس ام. طلحه شگفت خود نموده

! يرحم به خود گرفت و گفت: آر ین و ژست حکمرانان سرکش و شاهان بیفه خشمگین هنگام خلیدر ا
دادم  ی. بخدا سوگند اگر زمام امور را به دست تو مین آنان هستین مردمان و تو بدتریبخدا سوگند که او بهتر

ن هنگام که خدا به منزلت تا آ يدید یات م یستگیش از شایو خود را ب يداد یات را پشت سرت قرار م ینیب
ام سست  منحرف و در اراده منیمرا از آئ یخواه یو م يا ره شدهیو خ يگرداند. نزد من آمد یات برم یواقع

 ینین کدام آئید] که اید پرسیداند. [حال با یش مینش را رأینش و دیش را دینجا رأیفه در ای! خلي؟ ! آریگردان
  ؟ينه در سنت از آن خبر است و ياست که نه در کتاب از آن اثر
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 شیو به تشو یکن يگرد ت را راست نکند! به خدا سوگند اگر بر پشت شتر شبیز! خدا پاهایآنگاه گفت: برخ
ل دارم یآب و علف گس یابان بیاي تو را به ب و آگاه گردم که به خالفت چشم دوخته یمبادرت کن یاذهان عموم

  1»ز از جا برخاست و برفت.یر نی! زبیو افتخار کن یو به همان ببال ير نگردیو س یننوش یکه آب

ش از وفات خود یپ (ص)امبرین خود کرد. آنگاه که پیگزیارش را جایع تمام يفه اول، همتایر خلین تدابیبا ا
آن گروه  ي د را به عنوان فرماندهیل داشت و اسامۀ بن زینه گسیاز جمله عمر بن خطاب را به مد یگروه

با گروه اسامه  ید. عمر از همراهیپر کش یبه ملکوت اعل (ص)امبریگذشته بودند که پگماشت هنوز از خندق ن
ن هنگام ید. در ایعزل اسامه متقاعد نما يده شورا بود به گفتگو پرداخت تا او را برایسرباززد و با ابابکر که برگز

پسر  يند ایت نشیرت به عزاعمر بگرفت و گفت: ماد ي بان و چانهیکه نشسته بود گر یابابکر برآشفت و در حال
  2»تا او را کنار نهم؟  یاو را گمارده و تو از من خواه (ص)امبریخطاب! پ

  برتر شده است؟ ! (ع)یده و بر علیگرد یجامعه اسالم يق زمامدارین سابقه، چگونه الیحال با ا

  

  نگارد یرا م يت زمامدارین آنان وصیدوم

فه سخاوتمندانه به یدرآستانه مرگ است. ] خل« وارد شده [و او  فه اولیبر خل ين هنگام عثمان اموی...در ا
  س:ید بنویگو یت را بنگارد و میدهد تا وص یاو دستور م

قحافه با مسلمانان است. اما بعد، سپس  یمان بنده خدا ابابکر پسر ابین پیرحمتگر مهربان، ا يبه نام خدا«
ن لحظه ین خطاب را پس از خودم بر شما گماردم. در اعمر ب«سد: ینو یآن را م ي هوش شده و عثمان ادامهیب

  د: یگو یان و خوشحال میرگویخواند. ابابکر تکب ید بخوان: عثمان نوشته خود را میگو یابابکر بهوش آمده و م

! ي؟ عثمان در پاسخ گفت: آريا من شده یهوشیمردم در زمان ب یابم که نگران پراکندگی ین میتو را چن
مان را تمام و یکو عطا کند. آنگاه پیان پاداش نیدعا کرد و گفت: خدا تو را از طرف اسالم و اسالم ز او رایابابکر ن

  3»به عمر نمود... یدستور داد تا عثمان آن را بر همگان باز خواند و آنگاه سفارشات

  خ و وجدانیابوبکر و عمر در دادگاه تار

از زبان او به عنوان  يزیابابکر چ یهوشیدرحال ب شود عثمان یم که چگونه میپرس ینجا از ابابکر میدر ا
امت و کار او را  یپراکندگ يعثمان برا یاز نگران ید آن را ناشیآ یکه بهوش م یسد و او هنگامینو یتنامه میوص

ن ین معیپس از خود، جانش يبرا (ص)امبرینکه پیده و به گمان ایند يریخ (ص)امبریدر کار پ یداند ول یر میخ
  شود؟ یفه میسق يشورا نکرده تابع

ن ید به او بهتریشتر است که خدا بایب (ص)امبریاز پ یپاسداشتش از اسالم و امت اسالم يا عثمان امویآ
  پاداش را دهد؟

                                                        

  530 ص ،20 ج ،االنوار بحار - 1

 همان - 2

3.   
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ابزار نوشتن خواست تا  ،(ص) حضرتبودید و  (ص)امبریکه در کنار بستر پ م. چرا آنگاهیپرس یآنگاه از عمر م
نجا یدر ا ید ولیبه ساحتش داد یگوئ انیهز يجاد نگردد، نسبت ناروایا یسد که پس از او گمراهیبنو يزیچ

ن دانسته و به آن یر مسلمیاو توسط عثمان نگاشته شده را خ یهوشیاز آن در حال ب یمیکه ن يا فهیت خلیوص
  گردن نهادید؟

سپس آن «...مود: فر (ع)م که حضرتیدر مورد عمر برگرد (ع)یدگاه امام علیگر به دیدارد که بار د ي! جايآر
  1»آزار،... ب و جانیدرآورد ناهموار، پرآس یرا به راه

ار یخود بس یو حکومت ی، اجتماعين است که عمر در رفتار فردیا يایگو (ع)ین سخن گهربار امام علیا
که قدرت زده است که خداوند یه بر اریتک یکس يفه جاین خلیا ين و پرخاشگر بوده است. آریخشن، خشمگ

از  يدل بود . اگر پرخاشگر و سختیکن یم یخوئ نسبت به آنان نرم يزدیرحمت ا يدر پرتو«...د یفرما یم
  2»شدند.  یرامونت پراکنده میپ

پس از مرگ عمر بطالن «کند:  ین بازگو میانه عمر را چنیاز موارد خشم و پرخاش افراطگرا یکیابن عباس 
بود؟ او  یچه کس» عول در فرائض«انگذار ید: بنیرسپ یان همگان مطرح کردم. کسیرا در م» عول در فرائض«

  3»بت او... ی؟ در جواب گفت بخاطر هيد: چرا تاکنون برآشفته نشدیدر پاسخ گفت: عمر بن خطاب پرس

عمر بر جبلۀ بن «کند:  یفه بازگو میخل يبه مناسبت شرح آن صفت برا ید معتزلیالحد یگر را ابن ابیمورد د
زان و در آخر به یگر ین اسالمیاز سرزم یو پس از مدت» دار الهجرة«زد که از  یلین سهم آشفت و او را چنایاَ

فه نگاشت یبه خل يا ن زن از سران و سرشناسان آل جفنه بود نامهین قرار بود که ایان از اید. جریت گرائینصران
بر عمر وارد شدند و » و عنانعک «ار خود از جمله ید یدار با او نمود. به همراه پانصد نفر از اهالید يو تقاضا

در واقع بر که نواخت سیلی ده و مسلمانان شدند. عمر بر او یگر همراهان به اسالم گرویاول او و سپس د
ن کفر برگشتند. یرش اسالم، مرتد شده و به سرزمیرا او با همراهانش پس از پذیاسالم نواخته شد. ز ي چهره

و  یحکمران ي وهیشبین است  یفزاره بود. چه تفاوت یاز بن يردفه و مین خلیب یکشمکش لفظ یلین سیل ایدل
اند یگرا یکافران را به اسالم م يرفتار کیو ن یبائیبا شک (ص)امبریپ عمر! يرهبر ي وهیبا ش (ص)امبر خدایرهبري پ

  اند. ید و به اسالم گرایرفت تا از آنان دل ربایپذ یمانه میل را گرچه کافر باشند کریو سران قبا

ن یخود و آئ يگران را سوین گفتار دین کردار و نرمتریتر کید با نیوه بر آن زمامداران و حکمرانان باعال
  4»ند.  ن حاکمانشایمردمان بر آئ«اند  خوانند که گفتهراخود ف

  

  نه کتاب و سنتیعمر در آئ

  دانش اسالمی عمر  ي گستره
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به صدور  (ع)یامام عل یدر پرتو راهنمائقرآن و سنت را نداشت و در موضوعات  و تفسیر عمر دانش فهم
ح و یاز عمر در موارد متعدد و بصورت صر یشناس نیو د یعلم یبضاعت ید. اعتراف به بیورز یاحکام مبادرت م

  نقل شده است. یکنائ

نقل شده  يهشت نص از وو ست یو ب» گشت ینبود، عمر هالك م (ع)یاگر عل«او هفتاد بار گفته است که 
  شما گذشت. است که از نظر

  

  

  

  یثیو حد یل محافل قرآنیاز تشک يریجلوگ

ر یام ينزد عمر آمد و به او گفت: ا یکس«کند:  ینگونه بازگو میاز خاطرات خود را ا یکید یزیسائب 
ا! مرا یکرد. عمر گفت: خدا یات مشکله قرآن پرسش میر آیل و تفسیم که در مورد تأویبرخورد يمؤمنان! با فرد
که ردائی بر تن  يآمدند. ناگهان مرد یصبحگاهان عمر نشسته بود و مردم نزد او م يفرما. روز از وجود او آگاه

ر مؤمنان! یام يعمر کرد و گفت: ا يافت. رو سویفه فراغت یچ بر سر داشت. منتظر ماند تا خلیپرپ يا و عمامه
ل مشکالت قرآن است؟ او گفت: ینبال تأوکه به د یعمر گفت: تو همان هست» ات ذَروا فَالْحامالت وقْراًیالزارِ«
اش از سر افتاد. سپس  انه بر او نواخت که عمامهین تا آرنج باال زد آنقدر تازی! آنگاه عمر از جا برخاست، آستيآر

ابم، سرت را خواهم زد. یده بیگر تو را سر تراشیگفت: سوگند به آنکه جان عمر در دست اوست اگر بار د يبه و
د: یراد کرده و بگویب، خطبه اید خطیدینش که رسید، به سرزمید و بر پاالن سوارش کنیپوش يا حال بر او پارچه

   1»اش بود تا هنگام مرگ فرودست و خوار بود.  لهیس قبید. از آن پس او که رئیجوئ یز دانش مین رنگریا«

داند چرا پرسشگر را  ینم دهد و اگر یه نمیداند چرا ارا ید که اگر پاسخ پرسش را میفه پرسید از خلیحال با
فه او را به ینکه جهل خلیک پاسخ دارد و آن این سؤال فقط یگردد؟ ا يآنقدر کتک زند که خون بر پشتش جار

رفت که زمامدار مسلمانان با یتوان پذ یکشانده و او از جهل خود سرافکنده بوده است. و چگونه م ين رفتاریچن
  کند. یه میله را توجیر، هدف وسدر نگرش عم يگانه باشد؟ آریکتاب خدا ب

  

  داند یرا نم» أب« يفه معنایخل

د یزیداشته است عبد الرحمن بن  ی، آشفتگیعلم يها در برابر پرسش یبخاطر معلومات اندك و سطح
آنان  يکه چشمش به آنان افتاد با سپر به سو ید. هنگامیپرس» و فاکهۀ و أباً«از عمر درباره  يمرد«د: یگو
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جزء » أب« ي دهد. واژه یفه است که پرسش را با سپر جواب مین منطق حاکم بر حضور خلیا 1.»ور شد حمله
 (ع)ما امام جعفر صادق يشوایپ یست که پرسش از معنا و مفهوم آن با سپر پاسخ داده شود ولیمشکالت قرآن ن

مراهان و دوستانم چوب نه مشتاقم که هیهر آ«فرمود:  ینمود و م یشاگردان خود م یدر بارور کردن علم یسع
ن حد با یکه تا ا یاز کوزه برون تراود آنچه در اوست. حال کس يآر 2»د تا دانشمند شوند.یبر سرشان فرود آ

عمر بر فراز منبر بود. «د: یرود. انس بن مالک گو یبر فراز منبر م (ص)امبریپ يگانه است چگونه بجاین بیدانش د
 يمعنا» أب«ي آنگاه گفت:جز واژه» تونا و قضبا و فاکهۀ و ابایا و عنبا و زحبها یرا قرائت کرد: فأنبتنا ف يا هیآ

آن  یرا بدان» أب« يندارد که معنا ینکه لزومیم و آن ایفه داریک وظیباره  نیم آنگاه گفت درایدان یهمه را م
  3»د.یواگذارد به خدا یدان ید و آنچه را نمیقرآن) که روشن و واضح است را اجرا نمائ( از کتاب یبخش

 »متاعًا لَکُم و لأنْعامکُم«ن یرا ب» أب«و » فاکهۀ«بود که  یکاف یرسد که دو حکمران اسالم یبه نظر م
ها از  ا چراگاهیها از آن انسان و أب  وهیا میکردند تا بدانند فاکهۀ  یم میان شما) تقسیشما و چارپا يبرا ي بهره(

  ان است.یآن چارپا

روان بازداشته بود تا چه رسد که بخواهد در  یک کلمه عربیدن یآنان را از فهم يزمامدار يها يگرفتار یول
  بنگرند و ژرفاي آن را دریابند.قرآن ژرف 

  

  سال 12 یسوره بقره ط يریادگی

از قرآن را فراموش  ياریداند. و بس ینم يزیر از سوره بقره از قرآن چید که غیطلب یفه پوزش میخل یگاه
اشتباه  (ع)یعل .کرد یم رخالف قرآن صاد يوسته فتوایل پین دلیدر فهم آن شده بود. به هم يار خطاا دچیکرده 

بوده است! پس آنچه  یحفظ حرمت حکومت اسالم يد برایرفت. شایپذ یهم نم یکرد که گاه یاو را گوشزد م
ات وارده در یارد. بنابر رواند يآورد گردد و انسان جز تالشش دست یا به ضرر اوست به او برمیبه نفع او است 

ان رساند یگاه که آن به پاندوازده سال فراگرفت. آ یاهل تسنن، عمر سوره بقره را ط یخیو تار یثیکتب حد
  .4»کرد یقربان يشتر

  

  برداشت ما

را به اتفاق مفسران، سوره یان قرآن بوده است. زیقار ینزد برخ (ص)امبریقرآن، پس از پ يریادگیبه نظر ما 
که عمر مشغول  یاند. دوازده سال فشان جمع کردهیقرآن را در اواخر عمر شر (ص)امبریاست و پ یمدنبقره 

                                                        

  8 ص ،5 ج الزواید، مجمع - 1

  10 ص 1 ج الشیعه، مستند - 2

 ،3 ج الکشاف، و 486 ص 11 ج البغدادي، تاریخ و 514 ص ،2 ج المستدرك، و 38 ص 3 ج الطبري، تفسیر و االیمان شعب - 3
 ج الساري، دارشا 374 ص ،4 ج الجوزي، ابن تفسیر و 25 و 21 ص ،1 ج الموافقات، 49 ص 2 ج النضرة، الریاض و 253 ص

  230 ص 13 ج الباري، و 298 ،10

  34 ص 1 ج المنثور، والدر 111 ص 3 ج الحدید، ابی ابن شرح و 165 ص عمر سیرة و 34 ص 1 ج قرطبی، تفسیر - 4
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اول  ي فهیخل يسوره بقره بوده است ده سال آن در دوران خالفت خود و دو سال آن در دوران زمامدار يریادگی
 یتید آن روایاز داشت. مویمان نسال ز یاموزد به صد و سیخواست کل قرآن را ب یواقع شده است. حال اگر او م

قرآن  جلوه هاي فقاهتی خلیفیهبه خاطر سپردن و  یتر بود ول هیعمر از عثمان داناتر و فق«د: یگو یاست که م
  .1»ش دشوار بودیبرا

  

  گوشتمصرف 

ن ید که ایزان در دست داشت. عمر از او پرسیرا آو یگذشت و تکه گوشت یاز انصار از کنار او م يند مردیگو
ن منوال گذشت. آنگاه سپر بر سر گرفت یبه هم نیزروز دوم و سوم  ام. ] خانوادهيست؟ پاسخ داد: گوشت [برایچ

ن دو یکشمش که ا يگریگوشت و د یکید. یز کنیرنگ پره ز سرخیو بر فراز منبر رفت و گفت: از دو چ
  2».ن و مال استید ي کننده تباه

ت یر با کتاب و سنت است که به عنوان نمونه روایبوده و مغاز است که خردمندانه نیانگ ن فقاهت شگفتیا
امبر یپ ياب شد و عرضه داشت: ایشرف (ص)امبر خدایبه حضور پ يمرد«د: یگو یم. او میکن یان میابن عباس را ب

ل گوشت ین دلیکند. به هم یکنم و شهوتم مرا مشغول م یدا میل به زنان پیخورم م ی! هرگاه گوشت م (ص)خدا
را  يا زهیپاک يزهاید! چیا مان آوردهیکه ا یکسان يهان ا«ه نازل شد: ین آین هنگام ایخود حرام کردم. در ارا بر 

د، که خدا تجاوزکنندگان را یاز حکم خدا) تجاوز نکن( د وی] شما حالل کرده، حرام مشماري [استفاده يکه خدا برا
د یمان داریبه او ا را که د، و خدایزه را بخوریپاک یلده، حالیتان گردانیگمان دوست ندارد. و از آنچه خدا روز یب

  .3»دیپروا بدار

ا و آخرت یدن يها یدنیا و آخرت گوشت و سرآمد نوشیدن يها یسرسبد خوردن: « (ص)امبریاز پ یتیو طبق روا
متعارض  دهمائ ي  از سوره يا هین فتوا با آیداد که ا یها اینگونه جواب م فه در برابر پرسشیخل یگاه .4»آب است

ن فتوا هم از ید ایکند. شا یه نمیجاهالنه را توج يفتوا ن جواب،یا یول است و او فقط سوره بقره را مسلط است.
  بوده است. یاسیس يها یشیاند ها و مصلحت جمله استحسان

  

  طالق سه گانگی 

                                                        

1.   

  482 ص 3 ج احمد، مسند حواشی و الکنز منتخب و 161 ص ،5 ج العمال، کنز - 2

  86 و 87 ،مائده - 3

  424 ص 2 ج االسالمیه، االفتوحات و 111 ،3 ج العمال کنز و 67 عمر، سیرة - 4
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 يها عمر طالق يارابابکر و دو سال از زمامد يو زمامدار (ص)امبریدر طول زمان حضور پ«د:یابن عباس گو
اند پس اگر آن  که دارند شتابزده یبود. عمر گفت: مردان در اعمال حق ][تا سه قرء يگریبعد از د یکیسه گانه 

  1».میده یک طالق قرار میکجا و بصورت ین هر سه را یم به ضرر آنان است. بنابرایذ کنیرا تنف

ست. چراکه جمع تا آنجا که ممکن باشد بهتر ن فتوا با کتاب و سنت توأمان مخالفت کرده ایفه در ایخل
 نگاه داشتن یا به خوبیاز آن) ( طالق دو بار است، پس«فه به صورت نص است که یشر ي  هیاست! در قرآن آ

آن ( گریبار سوم) او را طالق گفت، پس از آن د يشوهر برا( پس اگر ...آزاد کردن اوست یستگیا به شایزن) (
شوهر ( د. پس چنانچهینما یر از او همخوابگیغ ينکه با شوهریست، تا ای) حالل نچ وجهیبه ه( او يزن) برا

  2»دوم) او را طالق گفت...

که سه تومان بدهکار است  یتوان فتوا داد کس یا میابد. آی یت مینیا سه مرتبه جدایی عیسه مرتبه تنها 
ن کار از سه تومان برئ الذمه یبا ا د سه تومان تو را دادم ویک تومان بدهد و بگویک مجلس یتواند در  یم

نکه خالف آن را یا ایده یشود؟ شگفتا که عمر در سوره بقره دوازده سال کاووش کرده و باز هم آن را نفهم
  ده است.یفهم

  

  مولود شش ماهه

زاده بود، نزد عمر آورده شد. او [به جرم زنا] دستور رجمش را صادر کرده  يا که نوزاد شش ماهه یزن يروز
عمر از  یوقت» شود یبر آن زن اجرا نم یرجم«ن نظر دادند ین خصوص چنیان آگاه شد و در ایاز جر (ع)ید. علبو
خود فرمودند:  يح رأیدر تشر (ع)ا شود. امامیرا جو (ع)امام يما رأیا مستقرا گماشت ت یآگاه شد کس (ع)امام يرأ

گر فرمود: ید يو در جا» دهند یر میو سال تمام شو مادران، فرزندان خود را د «...د: یفرما یواالمقام م يخدا
ماه دوران  24ن زن شش ماه حمل و دو سال یو ا» ماه است یر گرفتن او سیو بار برداشتن و از ش ...«
ن یگشت. مشابه هم ینبود عمر تباه م ینجا عمر گفت: اگر علیدر ا 3»د آزاد شود.یاست، پس او با یرخوارگیش

ها اعتراف  يرا نزد عمر آوردند و او به ارتکاب بدکار یزن آبستن يروز«زگو شده است: ن صورت بایمورد باز به ا
 (ع)یبردند با عل یحکم م ياجرا ين راه که زن را برایکرده بود. عمر دستور سنگسار کردن او را صادر کرد. در ب

او را  (ع)یست. علست؟ عرض کردند عمر دستور رجمش را صادر کرده ایدند: گناهش چیبرخوردند. حضرت پرس
نسبت به آنکه در شکم دارد  یتو بر خودش کامل است ول یل شرعینزد عمر برگرداند. و به او گفت: برهان و دل

  ] ؟یاو را همراه مادرش بکش یخواه ی[که م يدار یچه برهان

                                                        

 تفسیر و 196 ص 2 ج مستدرك، و 336 ص 2 ج بیهقی، سنن و 574 ص 1 ج مسلم، صحیح و 341 ص 1 ج احمد، مسند )1
  459 ص 1 ج القرآن، احکام 279 ص 1 ج المنثور، الدر و 120 ص 3 ج قرطبی

 .229 و 230 ،بقره - 2

 484 ص 7 ج الرازي، تفسیر و 194 ص 2 ج النضرة، الریاض و 150 ص العلم جامع مختصر و 442 ص 7 ج ،الکبري السنن - 3

 الدر و 87 ص السبط، تذکرة و 57 ص الخوارزمی، مناقب 105 ص الکنجی کفایۀ و 3 النیشابوري، تفسیر و 466 ص اربعینیه و

  40 ص 6 ج و 228 ص 3 ج و 288 ص 1 ج المنثور،
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ش و احراز یدر مورد زنی که پس از آزما يا دهینشن (ص)امبر خدایفرمودند: از پ (ع)نطور است. حضرتیگفت هم
ندارد و آزاد شود. آنگاه عمر گفت: زنان  يد و بندیچ قی[به زنا] اعتراف کرده بود فرمودند: او زندان، و ه یحاملگ

  »نبود عمر تباه بود یند ناتوانند اگر علیزا ینکه چون علیاز ا

را  يگریاه) دگن( بار يا چ باربردارندهیو ه«ه استناد کرده است که ین آیبه ا (ع)ر امامیان اخیدر جر
  امده است.یرا که در سوره بقره نیاند ز ه را مطالعه نکردهین آیفه ایخل یول» دارد یبرنم

گذشت. او را  یاجرا م ي از کنار صحنه (ع)یذ و دستور اجرا را صادر نمود. علیرا تنف یعمر رجم زن يروز
ل را از یکه دل یدهد. وقت ینجام نما يل کاریدل یب (ع)ید. عمر گفت: علیان به اطالع عمر رسینجات داد. جر

ن ید آن مرد هم چنیجنون بوده و شا يله بوده و داراین زن از فالن قبیفرمود: ا (ع)ا شد. حضرتیجو (ع)حضرت
  .»1بوده است

  

  هیارث زن از د

برد. ضحاك بن  یشوهرش ارث نم ي هیعاقله است و زن از د يه برایگفت: د یوسته میعمر پ یتیبنا به روا
عمر با » برد.  یاو ارث م ي هیاز د یم صحابین مرقوم فرمود که: همسر اشیبه من چن (ص)امبریگفت: پ انیسف
زنان را «قرآن آشنا نشده بود که  ي هین آیفه با ایرسد که گوش خل یش برگشت. به نظر مین خبر ار رأیدن ایشن

کامل به اهلش  يا هیپس د«...و در سوره نساء آمده است  2»د. یگذار یم ياست که بجا يزیک چهارم چی
اطالع بوده است. و  یه هم در سوره بقره نبوده عمر از آن بین دو آیرسد از آنجا که ا یبه نظر م» پرداخت شود. 

 يادیات زیکه آ یرد. در حالیگ یه در جرگه مالِ بجا مانده قرار نمیا دینکه به نظر او زن، مصداق اهل نبوده یا ای
  3نکه زوجه از اهل است.یر ادر قرآن صراحت دارد ب

  

  ت در ارثیر قومیتأث 

ن یداد مگر آنکه در سرزم یها را ارث نم ک از عجمیچ یعمر ه«کند که  یرا نقل م يا ت ثقهیروا یامام مالک
د پس او ین عراب زائین دشمن آمد و در سرزمیاز سرزم ید: اگر زن آبستنیافزا یا آمده باشد. مالک میعرب بدن

  4»راث آنان در قرآن آمده است.یبرند و م یگر ارث میکدیست و از فرزند آن زن ا

ات یل که آین دلید به ایاز قرآن. شا یاطالع یو دوم ب یتعصب جاهل یکیز است یاز دو چ ین نگرش ناشیا
 یمردم! ما شما را به راست يهان ا«د: یفرما یحجرات است که م ي در سوره» شعوب«ه یارث در سوره نساء و آ

                                                        

   680 ص 30 ج االنوار بحار و 102 ص 6 ج الغدیر، - 1

 این مشابه 124 ص 8 ج الکبري، السنن و 263 ص 4 ج الکبیر الشرح و 426 ص الرسالۀ، و 177 ص 1 ج االم، کتاب - 2
  81 ص العقبی ذخایر و 196 ص 2 ج النضرة الریاض: ك.ر جریان

  11 ،طه 29 ،قصص ،7 ،نمل ،25 ،یوسف و 57 ،نحل ،33 ،عنکبوت - 3

  12 ص 2 ج الموطأ کتاب - 4
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د. همواره یکن یگر را شناسائیکدیم تا یدیگردان یهائ لهیو قب یهائ م و شما را شعبهیدیآفر یو زن از مرد
  1»ن شماست. یزگارترین شما نزد خدا پرهیارجمندتر

 ا والدت در سرزمینیت ید که در اسالم عربیگونه را نفهم ک مسأله آفتابیتوان  ینستکه چگونه میسؤال ا
  ست؟یعرب شرط رابطه توارث ن

  

  چهارصد درهم بیش ازه یمهرمنع 

د. در زمان یکن یم يرو ادهیرفت فرمود: هان مردمان! شما در مهریه زنان ز (ص)امبریعمر بر فراز منبر پ يروز
و تقوا  يبزرگوار يایاد، گویاصحاب و توده مردم بر اساس چهارصد درهم بود. اگر مهریه ز ي هیمهر (ص)امبریپ

ش از یرا ب یمهریه زن یگرفت. پس مبادا باخبر شوم که کس ینم یشیآن پ يسوبه  (ص)بر رسول خدا یبود کس
ه و شکوه گشود و گفت: یش زبان به گالیاز قر ین آمد زنیچهارصد درهم قرار داده است. آنگاه که از منبر پائ

! زن در يآر؟ در پاسخ گفـت: یش از چهارصد درهم بر حذر داشتیه به بین مهرییر مؤمنان! مردم را از تعیام يا
  »د...یبده يادیاز آنان مال ز یکیو به «که  يا دهیش خدا را نشنیفرما«...ادامه اعتراض خود گفت:

طلبم. مردمان همه از من دانشمندترند و دوباره بر فراز منبر بازگشت و گفت: مردمان  یعمر گفت. پوزش م
ش از چهارصد درهم بپردازد یخواهد، ب یش از چهارصد درهم بر حذر داشتم. حال هر کس میه بیشما را از مهر

  2»تواند آن را انجام دهد.  یم

  از قصه است که با اصل فتوا و رد آن مشابه است. يا نجا صور نه گانهیدر ا

  

  حکم به رجم پنج نفر

ح کرد: که نفر اول ینگونه آن را تصحیا (ع)یعمر به رجم پنج نفر به جرم زنا حکم کرده بود. امام عل يروز
گردد و نفر چهارم با پنجاه ضربه  يد رجم شود و بر نفر سوم حد جاریستاده گردن زده شود نفر دوم بایاد یبا

  ر گردد.یشالق و نفر پنجم هم تعز

بود که با زن مسلمان زنا کرده و از ذمه  ید. امام در پاسخ فرمود: نفر اول، ذمین احکام را پرسیعمر علت ا
رمحصنه کرده که با یغ ين نفر زنایگردد. سوم ینه کرده که سنگسار ممحص ين نفر زنایگردد. دوم یخارج م

است که  يا وانهیگردد و نفر پنجم د یم ينصف حد بر او جار یگردد. چهارم یم يصد ضربه شالق حد بر او جار
  3»ابا الحسن!  ياز تو باشد ا ینباشم که خال یر گردد. عمر گفت هرگز در امتید تعزیبا

                                                        

  13 ،حجرات - 1

 جمع و 133 ص 2 ص المنثور، الدر 284 ص 4 ج الزوائد، مچمع ،467 ص ،1 ج کثیر، ابن تفسیر و 129 ص عمر، سیرة - 2
 ص المطالب، اسنی و 269 ص 1 الخفاج کشف و 407 ص ،1 ج الغدیر، فتح و 243 ص المنتشر، الدرر و 298 ص ،8 ج الجوامع،

166  

  492 ص 1 ج طالب، ابی آل مناقب - 3
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  کالله در ارث

دم. در پاسخ یبرند پرس یکه به عنوان کالله ارث م یشانیخو ي درباره«د: یاز مسروق است که گو یتیروا
من  ين برایزم يز روین مسأله از همه چیگفت: کالله! کالله! آنگاه محاسنش را بگرفت و گفت دانستن ا

اد یتابستان نازل شد را به که در  يا هیفرمود: آ (ص)دم. حضرتیپرس (ص)امبریاز پ يارزشمندتر بوده است. روز
  1».و سه بار تکرار کرد يدار

 يکالله برا يخواستند فهم معنا ین است که میشود ا یه برداشت مین دو آیبه ا (ص)امبریآنچه از احاله پ
ن، یپیش از ا (ص)امبرینکه پیفه را بر همگان آشکار سازد. جالب ایخل یزهوشیزان تینکه میا ایعمر آسانتر شود و 

بخواهد  يبه زود يبدور است که فرد (ص)امبریرا از ساحت پیح داده است. زیاو توض يکالله را سه بار برا يمعنا
شود که  یجواب گذارد. پس معلوم م یب (ص)پرسد و حضرت يا رد مسألهیزمام امور مسلمانان را در دست گ

  د شده است.یهم از فهم او ناام (ص)امبریفه توان فهم آن را نداشته و پیخل

ن حال یبرند؟ در ا ید که کالله چگونه ارث میپرس (ص)امبریاو از پ«ه از عمر یه و ابن مردویت راهویبنابر روا
که) : اگر ( دهد ی] فتوا میخدا درباره کالله [ : برادران و خواهران تن«طلبند. بگو:  یاز تو فتوا م«ه نازل شد یآ

ز) از یمرد ن( آنچه واگذاشته از آن اوست، و آن دارد، پس نصف يندارد و خواهر يرد و فرزندیبم يمرد
ا ی( ورثه فقط) دو خواهر( نباشد. پس اگر ياو [ : خواهر] فرزند يالبته) اگر برا( برد، یارث را م یخواهرش تمام

مذکر، مانند بهره دو مؤنث است.   آنهاست، و اگر چند خواهر و برادرند، بهره يراث برایشتر) باشند، دو سوم میب
  2»داناست.  يزید و خدا به هر چیکند که گمراه نشو یان میقت را) بیحق( شما يبراخدا 

  

  عمر و اشتباهات مربوط به نماز

  ممیت

ابم. عمر گفت: نماز نگذار. ی ینزد عمر آمد و گفت من جنب شده و آب نم يد: مردیعبد الرحمن بن عوف گو
 یفرمود: کاف (ص)امبریم، پیک جنگ بودیه من و شما در د کیآور یاد میر مؤمنان! به یآنگاه عمار به او گفت: ام
و  یسپس کف دو دست را به صورت و پشت دستانت بکش ین زده و آن را فوت کنیاست که دست را بر زم

نقل نخواهم  یکس يد آن را برایعمار گفت اگر بخواه .عمار! يشه کن ایخدا پ يد. عمر گفت: پرواینماز بگذار
بقره  ي ه در سورهین دو آیچونکه ا یاوست ول يش رویمم پیمربوط به وجوب ت ي هیآ که دو یدر حال 3»کرد. 

در  يبه استناد خطا يو فتح البار ينکه عمدة القاریز ایانگ نداشته است. شگفت یها آگاه آن نبوده است، عمر به

                                                        

  125 ص 2 ج المنثور، الدر و 30 ص 6 ج الطبري، تفسیر )1

  176 ،نساء - 2

 ص 1 ج النسائی، سنن و 265 و 219 ص 4 ج احمد، مسند و 200 ص 1ج ماجه، ابن سنن و 53 ص 1 ج داوود، ابی سنن - 3
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ن است که از کتاب خدا را اجتهاد مجاز، آیرسد ز یبه نظر نم یه منطقین توجیاند. ا ه کردهیاجتهاد آن را توج
  برآمده باشد، نه متضاد با کتاب خدا باشد.

  

  

  اشتباه در اجزاء و اذکار نماز

ن نماز سوره ید: عمر پسر خطاب در حال نماز مغرب بود. در رکعت نخستیعبد الرحمن حنظلۀ پسر راهب گو
ز یسهو ن ي د دو سجدهین رساینمازش به پا یحمد را فراموش کرد و در رکعت دوم، حمد را دو بار خواند. وقت

در رکعت دوم، حمد فراموش شده را قضا ننمود. علت را از او  ین اتفاق رخداد ولیز همیگر نیبار د 1»بجا آورد.
 يبرا 2»اشکال است. یکو بود. گفت: پس نماز بیا شدند. در پاسخ گفت: رکوع و سجود چگونه بود؟ گفتند: نیجو

شام کردم و منزل به منزل رفت  یخود را راه ي ن اعتذار کرد که: حشمهینبار سوم که قرائت را فراموش کرد چ
  3»گر اعاده کردند.ین و بار آن را فروختم. آنگاه عمر و همراهان نماز را بار دید. پنبه، زیتا به شام رس

د که من در ینما ین اعتذار میمتناقض در موضوع واحد است و چن يآنچه که جالب توجه است صدور فتاوا
گفت: من به فکر  یآن م ياجزا یبهم خوردن نظم نماز و فراموش يبرا یکعت اول در حال تجارت بودم. گاهر

را از  یقرآن يها پرسش«راد کرد و گفت: یا يا د: عمر بن خطاب خطبهیگو یاح لخمیبن ر یجمع مال بودم. عل
مسائل واجب  يد بن ثابت را براید. زیا شویفقه) را از معاذ بن جبل جو( د. حالل و حرامیبن کعب بپرس یاب

  4»هستم و نزد من آئید که مال اندوزم.  یتان مرجع خوبیثروت برا ي نیند. دربارهیبرگز

  

  حد بلوغ

او را با «ن نوشت: یاز عراق که مرتکب سرقت شده بود چن ینوجوان ي د که عمر دربارهیکه گویمل یابن اب
د: ما او را یگو ید. او در ادامه میش کنیع و اگر کمتر بود رهاد. اگر شش وجب بود دستش را قطیریوجب اندازه گ

  5»ن رهایش کردیم.یک انگشت از شش وجب کمتر بود و بنابرایم یبا وجب اندازه گرفت

  

  حج تمتع

                                                        

  213 ص 4 ج العمال، کنزل و 382 ص 2 ج الکبري، سنن و 69 ص 3 ج الباري، فتح - 1

  381 و 347 ص ،2 ج البیهقی، سنن - 2

  111 ص 1 الصنایع،ج بدایع - 3
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من خوش  یاند: ول ارانش حج تمتع بجا آوردهیو  (ص)امبریدانم که پ یم«گفته است:  يا عمر ضمن گفته
 يکه هنوز قطرات غسل بر سرشان جار یده و در حالیگز یاراك سکن ي ا در منطقهندارم که عروس و داماده

  2»آورده است.  يآن را بجا (ص)امبریکه حج تمتع توسط عمر حرام شده است، پ یدر حال 1»است حج گزارند. 

تمتع حج و عمره از عمر  ي آمد و درباره یک شامیم ینشسته بود يد: با پسر عمر در مسجدیسالم گو
اند؟ پسر عمر در پاسخ گفت:  کرده ید: پدرتان نهیزده پرس کوست. او شگفتیبا و نید. او در پاسخ گفت: زیسپر
ا نظر یرم یرا گ (ص)امبریپ ياند. حال من رأ بجا آورده و به آن دستور داده (ص)امبریکرده و پ یبر تو! پدرم نه يوا

آورد.  يتمتع را بجا (ص)امبریپ«د: یقل از ابن عباس گور به نید بن جبیسع 3»!ز و از کنار من برویپدرم را؟ برخ
و  (ص)امبریم پیگو ید؟ من میگو یه چه میاند. ابن عباس گفت: پسر عر عروه گفت: ابوبکر و عمر از آن بازداشته

  4»!ند ابوبکر و عمریگو یآنان م

 یکردند ابن اب یتع نهکه آنان از حج تم ید: وقتین فتوا داشته و گویاز ا يریدر جلوگ یابن کلب سع یاب
م. یامبر بجا آوردیست، خدا آن را در کتابش فرو فرستاد و ما همراه پین نیبرخاست و گفت: چن يکعب از جا

  5»آنگاه عمر از منبر فرود آمد. 

ن یباره چن نیدر قرآن درا یدر حج را حرام کرده است. ول ي م اندکی از بسیار است که عمر متعهیآنچه گفت
 ید، آنچه را قربانی] بازداشته شدید، و اگر [به علت موانعیان رسانیخدا حج و عمره را به پا يراب«آمده است: 

ا در یمار باشد یاز شما ب ید؛ هر کسیده سر خود را متراشیبه قربانگاه نرس ید] ؛ و تا قربانیکن یسر است [قربانیم
دهد،  يا ا صدقهید] روزه بدارد، ی[آن، با ي کفارهد [ و ناچار شود در احرام سر بتراشد] به یداشته باش یسر ناراحت

سر یم ید] آنچه از قربانید، پس هر کس از [اعمال] عمره به حج پرداخت، [بایافتی یمنیبکند؛ و چون ا ییا قربانی
د ید] در هنگام حج، سه روز روزه [بدارد] ؛ و چون برگشتیافت [بای] نیکه [قربان یو آن کس ،کند] یاست [قربان

است که اهل مسجد الحرام  یکس ين [حج تمتع] براین ده [روز] تمام است. اید] ؛ ایگر روزه بداریروز دهفت [
  6»فر است. ید که خدا سخت کید، و بدانی[= مکه] نباشد؛ و از خدا بترس

 يریادگیبقره است که او به مدت دوازده سال به  ي از سوره يا هیفه مخالف با آینکه این حکم خلیجالب ا
ن یفه صادر شده است را کنار ایر احکام مخالف با قرآن که از خلین حکم و سایمشغول بوده است. حال اگر اآن 

اند، آنان خود  نکرده يکه به موجب آنچه خدا نازل کرده داور یو کسان«...د: یفرما یم که خداوند میگذار یات میآ

                                                        

 20 و 17 ص ،5 ج بیهقی، وسنن 50 ص ،1 ج احمد، مسند و 229 ص ،2 ج ماجه، ابن سنن و 472 ص 1 ج مسلم، صحیح - 1
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کند کافر،  یکه مخالف کتاب خدا حکم م يا فهیپس خل 3»آنان ستمکارند«... 2»آنان فاسقند. «...و  1»کافرند
  م. ؟ یفه را برتابیا ستم، فسق و کفر خلیم یا کتاب خدا را برنتابیستمکار و فاسق است. حال آ

ن حج و ید: بیگو یو م  کرده یفه از آن دو نهیکند و خل یحج و عمره امر م یمتعال به همزمان يخدا
  4»دیگر بجا آوریخود را در ماه د ي ک ماه و عمرهید. حجتان را در یندازیتان فاصله ب عمره

  

  

  

  ازدواج موقت 

مرسوم بود که من آنها را حرام کرده و بر  (ص)امبر خدایت است که گفت: سه جز در زمان پیاز عمر روا
  کنم. یارتکاب آنان مجاز اعمال م

  5»در اذان.» ر العمل. یخ یعل یح« هزنان و جمل متعه حج متعه

ت شده و در قرآن ین صحاح ششگانه روایث است که بیش از چهل حدین دو متعه بیه اث راجع بیاحاد
ش در یاو در اواسط زمامدار 6»کرد عمر بود یکه از آن نه ین کسیه آمده است. نخستیم در مورد آن آیکر
شد. عمر از کرده بود و نزد عمر آورده  یزکیث که وارد کوفه شده و ازدواج موقت با کنیان ورود عمرو بن حریجر

  7آن به بعد ازدواج موقت را حرام کرد.

اوقص ازدواج موقت  ي  هیم بن امیز حکیکن یبا سلم یۀ بن خلف جمحیسلمه پسر ام«گر: یت دیبنابر روا
  8»س عمر ازدواج موقت را ممنوع کرد.شد که سلمه او را انکار کرد. از آن پ يکرد و منجر به فرزند

فه خطاب یدر کتاب و سنت روا دانسته شده است. خل یشت و ناروا داشت؛ ولو ز یعفت یفه آن را بی! خليآر
کنم. تا ازدواج از زنا و  یتو را سنگسار م یگرفت یشیمن پ یکه ازدواج موقت کرده بود گفت: اگر از نه يبه فرد

  9»شناخته گردد.  یعفت یب

وا بودن حج تمتع و ازدواج موقت، ل بر ریان دلیاو خود را در برابر قرآن و سنت قرار داده و ضمن ب يآر
  کند. یبرخالف کتاب و سنت آن را حرام م

                                                        

  44 - 45 ـ 47 ،مائده - 1

  44 ـ 45 ـ 47 ،مائده - 2

  44 ـ 45 ـ 47 ،مائده - 3
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ست و یدهد [چاره چ یدارد و ابن عباس به آن دستور م یر از ازدواج موقت باز میگفتم زب«د: یجابر گو
م یو ابابکر که بود (ص)امبرین بود که با پیبه دست من واقعه چن«ک مطابق قرآن و سنت است؟ ] گفت: یکدام

امبر یهمانا پ«مردم خطبه خواند و گفت:  يبرا يم پس از آنکه زمام امور، دست عمر افتاد روزیداد یانجام م
رواج داشت و من از آن بازداشته و بر  (ص)امبری! و قرآن ! دو متعه و لذت در زمان پ (ص)امبر خداین پی! ا (ص)خدا

که ازدواج موقت کرده مگر آنکه او را  يبه مرد ابمیازدواج موقت است که دست ن یکیکنم.  یآن دو مجازات م
  1»سنگسار کنم و دوم حج تمتع. 

د: یدانست. عمر گو یژه خدا نمیدانست و صدور حکم را و یدر عرض خدا م یعمر خود را حکمران يآر
خاص خود فرود آمده  يها هر آنچه را خواسته است روا دانسته و قرآن به مناسبت (ص)امبرشیپ يخداوند برا

نزد من احضار  يد. اگر مردین زنان را رها کنین حج و عمره خود فاصله انداخته و ازدواج موقت با ایست. پس با
  2کنم. یازدواج کرده باشد؛ سنگسارش م یبا زن ینیمدت زمان مع يشود که برا

خطبه از  يبرا (ص)امبریپ يد: روزیکند و سراقه گو یم يریز روا دانسته جلوگیفه از آنچه که خدا تا رستاخیخل
 3»ت آن را بازگو کرده استیز روایفه نیز عمره وارد ماه حج شد و خلیبرخاستند و فرمودند: همانا تا رستاخ يجا

ن، یاز اصحاب و تابع يادین دو: [ازدواج موقت و حج تمتع] با گروه زیبر حرمت ا یفه مبنیخل ين رأیعالوه بر ا
  4»تعارض دارد.

موقت) که از ( یپس از زنان«...ن است که: یروا بودن ازدواج موقت آمده ا يراکه در قرآن ب یاتین آیمهمتر
ست که پس از ین ید، و بر شما گناهیبه آنان بده يا ضهید مزدهاشان را به عنوان فریا برده یشهوان يا آنان بهره

م یحک يه بس خدا داناهموار )د.یاد کنیا زیا مهرشان را کم یکه مدت ( دیگر توافق کنیکدین مبلغ مقرر، با ییتع
  5»بوده است. 

ث و صاحبان سنن و مفسران وجود دارد که یاز حافظان حد ياریاز گروه بس يادیحات زین، تصریعالوه بر ا
دائم  ي ژهیکه آن را به استناد و شاذ بودن ازدواج موقت و یه درباره ازدواج موقت نازل شده است و کسانین آیا
  ه بدست آمده است.یاست که از آ يدانند، برخالف سنت متواتر یم

                                                        

 . است کرده نقل همام از دیگر صورتی به را آن نیز مسلم که گوید آنجا در و 206 ص ،7 ج بیهقی، سنن - 1

 ص ،1 ج المعاد، زاد و 395 ص ،1 ج مسلم، صحیح ،262 ص 4 ج الوصول، تیسیر ،147 ص ی،الطیالس داوود ابی مسند - 2

 ج الکبري، السنن ،219 ص ،7 ج االم، و 30 ص 2 ج الموطأ، و 194 ص ،8 ج العمال، کنزل و 141 ص 9 ج الباري، فتح و 444

 ،2 ج المنثور، الدر و 218 ص ،3 ج حیان، ابو تفسیر و 200 ص ،2 ج الرازي، تفسیر و 9 ص ،5 ج الطبري، تفسیر و 206 ص ،7
 تفسیر و 331 ص ،1 ج للزمخشري، الفائق و 249 ص ،2 ج االثیر، البن النهایه و 58 ص ،2 ج المجتهد، بدایۀ و 140 ص

 و البیان و 380 ص ،3 ج احمد، مسند 200 ص ،10 ج العروس، تاج و 166 ص ،9 ج العرب، لسان و 140 ص 2 ج القرطبی،

  213 205 ص 6 ج الغدیر، و 293 ص ،2 ج الشمس، ضوء ،223 ص 2 ج ن،التبیی

 ص ،1 ج داوود، ابی سنن و 175 ص 1 ج الترمذي، صحیح و 51 ص 2 ج الدارمی، سنن و 552 ص ،4 ج البیهقی، سنن - 3
  23 ص 1 ج کثیر ابن تفسیر و 111 ،5 ج النسائی سنن و 283

 سفیان، ابی بن معاویۀ عمر، بن اهللا عبد مسعود بن اهللا عبد اهللا، عبد بن جابر خدري، سعید ابو حصین، ابن عمر آنان جمله از - 4
 ...و اشتر مالک مقداد یاسر، بن عمر. فارسی سلمان

  24 ،نساء )5
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  (ص) امبریعمر، اهانت به ساحت پ يبرا يساز لتیامد فضیپ

 يو يبرا يپرداز لتیبه فض يا عمر، عده يبرا يمعنو و یگاه اجتماعیج و گسترش پایدر راستاي ترو
  گذرد. یم یگرام ي مبادرت نمودند. که سه مورد از نظر خواننده

  زدیآم یم (ص)امبریا ساحت پب یزد ولیگر یطان از عمر میش

اب یشرف (ص)به حضور حضرت یگشت. خواننده زن یها برم جنگ یاز برخ (ص)امبریکه پ یوقت«د: یدة گویبرَ
! نذر کرده بودم که اگر خدا شما را سالم برگرداند به استقبال شما آمده و  (ص)امبر خدایپ يشد؛ عرضه داشت: ا

اي پس بنواز و بخوان. آن زن خواندن و نواختن  فرمود: حال که نذر کرده يبه و (ص)امبریدف بنوازم و بخوانم. پ
  ستاد. یوارد محفل شدند و آن زن از نواختن باز نا يگریپس از د یکی، یرا آغازید. ابوبکر، عثمان و عل

عمر  رو به (ص)امبریآن نشست. آنگاه پ ير افتاد و او رویبه ز يد، دف از دستان ویآنگاه که عمر از راه رس
 ینواخت ول یو عثمان و ابوبکر م (ع)یمن و علاو با حضور طان از تو هراسناك است! ید شیترد یکرد و فرمود: ب

اند. تا  را نادیده انگاشته (ص)امبریپردازان دروغگو کرامت و عصمت پ ثین حدیا 1»با ورود تو دف را رها کرد. 
ات، یگونه روا نیست که این نیدارند؟ جز ا یبرنم . و چرا دستعمر کج رفتار دست و پا کنند يبرا یکرامت
  است. (ص)امبریپ یو به منظور شکستن ساحت قدس یات وارداتیلیاسرائ

  

   

  گراست باطل (ص)امبریز و پیگر عمر باطل

م یها اب شدم و عرضه داشتم: پروردگار و شما را با سرودهیشرف (ص)امبرید: به حضور پیع گویاسودبن سرَ 
 يدم. مردیش است. سرودنم را آغازیبزرگ واالمرتبه دوستدار ستا يفرمود خدا (ص)تم. حضریستا یم

 یمرا از صدا انداخت و فرمود: آرام باش! ساعت (ص)امبرید. پیکل و بلنداندام وارد شد و رخصت حضور طلبیه يقو
ز ین (ص)امبریمرد باز آمد و پبار دوم همان  يام را ادامه دادم. برا سروده ي گفتگو کردند. آنگاه او رفت و من مانده

ن که بود که مرا یامبر خدا! ایپ يدم: ایش آمد. پرسین حالت پیا سه بار ایمرا به آرامش فرمان داد. تا دو 
و باطل را خوش  یهودگیعمر بود. او ب يدیفرمود: آنکس که د (ص)؟ حضرتیبخاطرش از صدا و سرودن انداخت

  .2»ندارد

  

  ت!ده اسیطان هرگز عمر را ندیش

و اختالط داشتند و با ایشان گرم  ینیهمنش (ص)امبریش با پیاز زنان قر ید: گروهیوقاص گو یسعد بن اب
د. ناگهان همه زنان دامن یوارد شد و رخصت جلوس طلب (ص)امبریشان بلند بود. عمر بر پیگفتگو بودند و صدا

                                                        

1 -  

2 -  
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را رخصت جلوس فرمود. عمر عرضه  گشاده او يبا رو (ص)امبریدند و از محفل رخت بربستند. آنگاه پیبرکش
امبر فرمود: از یشد. پ (ص)سبب تبسم حضرت ياین جمله جوید، و با ایامبر! خدا شما را خندان نمایپ يداشت: ا

تو حجاب بربستند و دامن برگرفتند و رفتند...آنگاه خطاب به عمر  يدن صداین زنان در شگفتم که با شنیا
تو  يسو یطان تو را مالقات نکرده است و هرگاه گامیاوست؛ هرگز ش فرمود: سوگند به آنکه جانم در دست

   1»د.یجه نرسیبرداشت به نت

 یکه کرامت و ساحت قدس یانیم لعنت خدا بر دروغگوینستکه بگوئیبافته ا يها اوهین یتنها پاسخ به ا
به  ید؟ دلباختگینما یگو مث را در کتابش بازین حدیکه چگونه ا يند. شگفتا از امثال بخاریآال یرا م (ص)امبریپ

  ؟ (ص) امبریاز پ یا دلزدگیفه یخل

  

  

  عمر و میراث فرهنگی و دینی

  دینی عملکرد خلیفه را مورد بررسی قرار دهیم. و دراینجا روا است که از منظر اهمیت به میراث فرهنگی

محدودیت کرد و  ي قرآنی را دچار او هنگامی که سرکار آمد و زمام امور را به دست گرفت فعاالن عرصه
همانگونه که گذشت فردي که به دنبال فهم و تفهیم تفسیر آیات قرآن بود را با شالق مجازات نمود و 

عالوه بر آن، روایت  2االن گذاشته و در کوچه و بازار برگردانند.که از بزرگ قبیله خود بود را بر پدستورداد تا وي 
کرد تا امت به جاهلیت پیشین برگردد. این در حالی است که قرآن را بطور کلی جرم اعالم  (ص)و حدیث از پیامبر
او سه نفر « .اند اندیشی دینی تأکید و پاداش اخروي وافري را براي فعاالن این عرصه وعده داده و سنت بر ژرف

ء و ابی روزي عمر رو به ابن مسعود، ابی الدردا«بنابر حدیثی 3»را در مدینه راهی زندان کرد تا در زندان مردند.
   4»آنان را در مدینه زندانی نمود. و به همین دلیل نیست (ص)ذر کرد و گفت: این حدیث از پیامبر

ي رفتار حکومتی و روش زمامداري عمر زیاد است که بصورت گسترده و  از اینگونه اقدامات در کارنامه
سال با عمر بودم و او تنها  دو سال یا یک و نیم«گوید: سعبی میاست. جدي راویان حدیث را سرکوب نموده 

توان گفت که هدف او از این رفتار پاسداري از کتاب خدا نبود تا  می 5»بازگو کرد. (ص)یک حدیث از پیامبر
کرد، زیرا افرادي مثل ابوذر غفاري  که او از اندیشه در کتاب خدا نیز جلوگیري میچرا  معارضی در برابر آن نباشد
اش فرمود: سبزیها و سطح زمین مانند ابوذر را در راستگویی  در باره (ص)که پیامبر همو .را از نقل حدیث بازداشت

  6»ندیده است.

                                                        

  256 ص ،5 ج المناقب، و 89 ص ،5 ج البخاري، صحیح - 1

 .گذشت خوانندگان نظر از آن منابع .2

  .149ص ،1ج الزوائر، جمع و 7ص ،1ج الحفاظ، تذکرة .3

 .15ص ،1ج الحاکم، مستدرك .4

 15ص ،1ج ماجه، ابن سسن ،84ص ،1ج الدارمی، سنن .5

  ) م( شهرستانی اهللا ازآیت الحدیث، تدوین منع - ك.ر بیشتر اطالع براي. * 315و312 ،3ج المستدرك، .6
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خواند، و حالل و حرام  بود و نیک قرآن می (ص)امثال عبداهللا بن مسعود که یکی از نزدیکان و رازداران پیامبر
نیز از خشم  (ص)مر صحابی بزرگ پیامبرالدرداء عوی و ابی 1شناس و آگاه به سنت بود دانست دین خدا را خوب می

نمود و  عمر در امان نبودند. در عین حال پیوسته مردم را به حراست از دیوانهاي اشعار جاهلی عرب توصیه می
گفت شعر  هان مردمان! دیوانهایتان را پاس دارید تا نایاب نگردد. پرسیدند دیوانهاي ما چیست؟« گفت: می

دوگانگی در برخورد با میراث مکتوب فرهنگی را از همین جا  2»کالم شماست. جاهلی که حاوي تفسیر کتاب و
که در اوست. او نگران دیوان اشعار جاهلی  د همان برون طراو  اند از کوزه توان در رفتار وي یافت، که گفته می

هد. در حالی که د ترجیح می (ص)بر تفسیر کتاب خدا و بلکه خود کتاب خدا و سخنان پیامبر آنها راعرب است و 
  4»آموزد. خواند و کتاب و حکمت به آنان می آیات تو را بر آنان می«و  3»فرمانبر خدا و پیامبر باشید.«او فرمود:

  

  دوم يشورا

ار یع تمام يک امویفاصله بیشتري داشت.  ینید يارهایدوم به مراتب نامناسبتر و با مع يعملکرد شورا
که  يمسلمانان گماشت و حکومت امو يرا به زمامدار یقرآن ي ن شدهینفربرآمده از شاخ و برگ درخت  ي آلوده

  .دن نمودیو اسالم را در دل انباشته کرده بود آغاز (ص)امبریش نسبت به پیخو يها هیکن

ن ی. در اشوریدندو خاندان او  (ص)امبریپ ت کوبنده و تالفی جویانه،ت گذشته خود را تجهیز و با حمالیجاهل
ه سر از خاك برآوردند. نه تنها یام ید و بنیآغاز گرد یزدائ یو عل (ع)یمبارزه با عل يها دانیم ها و برهه جبهه

ز پشت سر یداشتند ن یاسالم را پاس م يظاهر ياول و دوم که نما يخلفا ي رهیبلکه س يکتاب خدا و سنت نبو
  انداخته شد.

در زمان  یش رفت که کنترل آن حتین پآنچنا یجامعه اسالم ي ن برهه در انحراف و وارونه شدن ادارهیا
  ز امکان نداشت.ین (ع)یامام عل

وسته از یانبوه مسلمانان، پ يها پس از کشته شدن عثمان با وجود درخواست توده (ع)ن رو، حضرتیاز ا
ن یدر آن دوران را چن یت جامعه اسالمیقه وضعیضمن خطبه شق (ع)زد و حضرت یسر باز م يرش زمامداریپذ

را نامزد کرد، و مرا در جمله آنان آورد. خدا را چه  یاو به سر آمد، گروه یچون زندگان«...نند: ک یف میتوص
نان داشتند؛ ناچار با آنان انبازه یاو نپنداشتند؛ و در صف ا ي هین چه کم داشتم، که مرا در پای! من از نخستیشورائ

ن دوخت و آن ید و ایداماد خود را بهتر د يرگید و دیگز ینه راهیاز ک یکیشان دمساز گشتم. اما یو با گفتگو
هاي قدرت اموي دین  نخستین شورا تشکیل شد و پیامد تصمیمشان، دانسته یا ندانسته، تقویت پایه 5»د...یبر

  آنان به کار برد.  ينابود يکارش را برایهمه تالش و پ (ص)امبریکه پ ستیز بود،

                                                        

 315و312ص ،3ج المستدرك، .1

 337ص همان،.2

 92 مائده، .3

 .48 عمران، آل .4

  3 خ ،البالغه نهج - 5
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نا یقیداد که  یل میتشک يگر را افرادیبود. پنج نفر د (ع)یاعضاء شورا شش نفر بودند که و نفر ششم امام عل
س شورا، پدر ینبودند توسط رئ ین وضع راضیمخالف بودند و اگر هم به ا (ع)ینش امام علی، با گزيریگ يدر رأ
رشان بر یخود درآورده بودند و شمش ي ، و پنجاه نفر از همدستانش که شورا را به محاصرهيانصار ي طلحه
  شدند. ید به قتل میزان بود، تهدین آوهاشا گردن

  

  شوراء ياعضا یژگیو

بودند و  یشورا راض ي گانه شش يارتحال، از اعضا ي در آستانه (ص)امبریان کردد که پیفه به صراحت بیخل
عمر  یوقت«د: یگو ید معتزلیالحد یه را سرزنش کردند. ابن ابیبدور بود. بق یکه از هر نقص (ع)یر از امام علیبغ

پس از خود به مشورت پرداخت و  يد، در مورد زمامداریمرگ د ي ط ابو لؤلؤ ترور شده و خود را در آستانهتوس
خدا «ن باره گفت: یمحروم کرد و در ا ینیک دستور، پسرش عبد اهللا را از جانشیو به عنوان  یبصورت رسم

ن کار بس است و من زنده باشم یا يدار خالفت گردند و عمر را برا نخواهد که دو نفر از فرزندان خطاب عهده
ا را ترك نمود و یت از شش نفر دنیبا رضا (ص)امبریرا اراده نفرموده است. آنگاه افزود: پ ین اتفاقیا مرده خدا چنی

  ر و عبد الرحمن بن عوف.ی، عثمان، طلحه، زب(ع) یعلآن شش نفر عبارتند از:  .شتافت یبه جوار رحمت اله

 ينند...اگر من برایرا برگز ين خود فردیشورا بوده و از ب ينان اعضایا م که همینیب ین میمصلحت را در ا
ام  ن مهم نگمارم، همان کردهیرا بر ا ید و اگر کسیابابکر) خواهم گز( بهتر از خود ينم فردیبرگز ینیخود جانش

  1»] کرده است (ص) امبریکه بهتر از من:[پ

م: اگر آنگونه یپرس یفه مینجا از خلیداده است. در ا (ص)امبریت پبه ساح یار ناروائین گفته، نسبت بسیاو با ا
، (ص) امبرین خود تعیین نکرده است، پس چگونه تو برخالف رویه پیرا به جانش یکس (ص)امبرید پیپندار یکه م

 ین کرده است سنتین پس از خود را معیابابکر) که جانش( شما ي گذشته يا همتای؟ آيده شدیبرگز ینیبه جانش
ن ی؟ ایرا رها کن (ص)امبر خدایو سنت پ ینیفه) برگزین خلییعدم تع( (ص)امبریرا بنا نهاده که تو آن را بر سنت پ

د یالحد یقحافه آن را اجرا نموده است؟ ابن اب یآن را رها کرده و پسر اب (ص)امبریاست که پ یکوئیکدام سنت ن
شورا را نزد من فرا  ياعضا«ن هنگام گفت: یدر ا د: عمریگو یعثمان جاحظ م یخ ابیدر ادامه به نقل از ش

ده و یا در آستانه جان سپردن بود. آنگاه رو به آنان کرد و یبر او وارد شدند. او در بستر دراز کش ید. همگیخوان
ر ین بار که سؤال خود را تکرار کرد زبیسکوت کردند. دوم ید؟ همگیا چشم به خالفت دوخته یا همگیگفت: آ

، ما در سابقه یو پرچم آن را برافراشت یآن را در دست گرفت ما را از آن بر حذر دارد. تو يزی: چه چدر پاسخ گفت
  2»م. یش کم نداریک از قریچی] از تو و ه (ص)امبری[نسبت به پ یشیو خو

داند  یکه خود م یتش در شورا است. در حالیفه به شکرانه عضوینزد خل یچاپلوس ير در راستایزب هن گفتیا
هماهنگ با افکار و  يمرکب از اعضا یفه شورائیب خلین ترتیهمتاست. بد یلت و سابقه بیدر فض (ع)یم علاما

ن جهت یگران متفاوت بود. بنابرایدر افکار و اهداف، با د (ع)یان آنان تنها علیل داد. از میاهداف خود را تشک

                                                        

  64 ص ،31 ج االنوار، بحار و 281 ص 1 االحتجاج و 18 ص 5 ج االشراف انساب )1

  285 ص 1 ج القمی، تفسیر و 185 ص 1 ج البالغه، نهج شرح )2



  و �����ن ��ر�� (ع) ���ا��م    ......................................................   ۱۲۲

 یداده ول ين نفر جایه عنوان ششمف اعضا بیز در ردیت شورا در خالفت او را نیاصل حاکم يت ظاهریرعا
  هرگز به خالفت او تن درندادند.

تان یا حقیقت پنهان شما را براید: آیگو یکند و م یآنان برمال م يشورا را برا يک اعضایکای ي زهیفه انگیخل
 یسوائر 1» کرد. یم شما ما را رها نخواهیگیري خود را هم بخواه ند: اگر کنارهیگو یباز شناساندم؟ در پاسخ م

فه در مورد اهداف پنهانشان شده اند. حال، امت یشورا نگران صراحت خل يده که اعضایشورا به آن حد رس
  خود را باور دارد. یستگیکه زمامدارشان، ناشا یخواهد داشت؟ بدا به حال گروه یده چه وضعیستمد

کند  یرا دگرگون نم یوشت قومهمانا خدا سرن«واالمرتبه که فرمود:  ير سفته است خداکو گفته و دیو چه ن
کند  یان میقت را نمایخدا حق یو در پرتو سخن خدا، سخن ول 2»جز آنکه خودشان سرنوشتشان را عوض کنند. 

کان شما فرا یره خواهند شد و نیتان بر شما چید که بدهایاز منکر را وامگذار یامر به معروف و نه«که فرمود: 
   3»ابند. ی یپاسخ نم یخوانند ول یم

  

  فهیدوم از نظرگاه خل يشورا ياعضا

 ي با نام، خطاب نموده و اظهار نظر درباره يگریپس از د یکیشوراي دوم را  يفه اعضایدر هر صورت خل
  آغازد: ین میآنان را چن

. یطان هستیش يانسان و روز ي، مؤمن و در خشم کافر. روزيهنگام خشنود ! توگو، زبیر هودهیتند خلق، ب«
دانستم چه  ین صورت کاش می. در ایدست تو افتد، قوم خود را گمراه نموده و آرامش را بر هم زن اگر زمام امور

ن ی؟ تا آنگاه که بر چنیز باشیمردمان ن يشواین شده و پیا خشمگیطان ید آن روز که تو شیبر سر مردمان آ
  4»ن امت را در دست تو ندهد. یخدا زمام امور ا یهست یمنش

کند. و  یف میتوص یومنشیو د یرتیدرون، بدس يدین به پلیفه او را چنیشوراست که خل ياز اعضا یکیر یبز
  کند.  یخود عمل م يفه است و هر کس بر ساختار و خلق و خوین کار خلیا

  

  طلحه

از اعتراض طلحه بر ابا بکر بخاطر  یناش يا نهین آن دو کیکه ب یطلحه کرد و در حال يآنگاه رو سو
! آنگاه یکن ینم ير فرو گذاریا دم فرو بندم! طلحه گفت: بگو! تو از خیم یاو گفت: بگو عمر بود، به ینیجانش

 (ص)امبریکه به جهت آن پ یداشت يبه دلت افتاده و گفتار یعمر گفت: من روز احد تو را شناختم که فکر و هدف

  5»با خشم نسبت به تو رحلت نمود. 
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  ۱۲۳   .........................................................  و �����ن ��ر�� (ع)ا��م ���

که سخنش را به  يا نازل شد. طلحه نزد عده (ص)امبریپحجاب، خطاب به زنان  ي هیکه آ يد: روزیجاحظ گو
خواهد مرد و ما با آنان ازدواج  يد او به زودیحجاب امروزشان به چه کار آ«اند گفت:  منتقل کرده (ص)امبریپ
اش در آسمان و  ینیر گفت: بید: زبیگو یآورده و م ینجا مثلیدر ا يت بالذریبنا به روا 1»م...! یکن یم

  2»ن است.یزم منگاهش درینش

  

  سعد

ان ین بیاو را چن يا شورا بود که عمر رو به او کرد و نگرش خود در پاره ين عضو، از اعضایسعد سوم
 يد بودین شکار و صیوسته در کمی. پيدیجنگ یو با آن م يبود 3صد نفرهیس يتو فرمانده لشکر«داشت: 

  4»ندارد!  يسازگار ينه با زمامداریشین پیو ا یر در دست داشتیو قوس و کمان و ت

  

  عبد الرحمن بن عوف

مان مسلمانان با یاز ا يا مهیاگر ن«ن شناساند: یست و او را چنیعبد الرحمن بن عوف نگر يآنگاه به سو
 يکه با زمامدار یهست یو کاهل یک سستی يتو دار یول !مان تو فزونتر باشدیده شود، باز ایمان تو سنجیا

  5» !باشد. یهماهنگ و سازگار نم

  

  عثمان بن عفوان

ها  یها و بدبخت يناگوار ي دوم بود کرد و گفت: خالفت با همه يشورا یعثمان که هدف اصل يآنگاه رو سو
ان را واداشته است که یشیت تو قریا شاهد خواهم بود محبوبیا با تو هستم و گویها از آن توست! گو يدیو پل

 یو با ثروت عموم يا مردم سوار کرده ي را بر گرده 6طیمع یاب یه و بنیام یزمام امور را به تو سپارند و تو بن
بر تو هجوم برند و  ياز مردان قو يهفتاد نفر ي . مردمان بسان گلهيا ره گرداندهین چیریآنان را توانمند و بر سا

 ز مرتکبید آنان نید کرد و اگر شما مرتکب شونن خواهاد چنن کردییتو را در بسترت بکشند. بخدا که اگر چن
  داند.  یشاهد را هم نم يده و اال او معنایشن (ع)یا علی (ص)امبرین خبر را از پید ایشا 7»شوند. 

  

                                                        

  همان - 1

  همان - 2

  همان - 3

  همان - 4

  همان - 5

  208 ص الخطاب، بن عمر و 186 ص 1 ج البالغه، نهج شرح - 6

  همان - 7



  و �����ن ��ر�� (ع) ���ا��م    ......................................................   ۱۲۴

  (ع) یامام عل

دانم که اگر  یدر تو نباشد و م یبخدا سوگند که کاست«شان عرض کرد: یو به ا (ع)یامام عل يدر آخر رو سو
  1! »يا کننده مزاح ي. فقط قدريبر یه روشن مو را يدار یزمام امور به تو سپرده شود آنان را بر حق وام

  ده شد. یسوم برگز ي فهیبه عنوان خل يعثمان اموپر دسیسه ب، ین ترتیبه ا

  شورا ينظر عمر در مورد اعضا ي هیل و تجزیتحل

فه پیامبر یشش عضو بوده و گذشته و حالشان از زبان خل يکه دارا ید که شورائیفه پرسید از خلیحال با
است که خدا خالفتش را  یطانین عضو، شیفه دارند. اولین خلییت تعیشود چگونه صالح یم مین ترسیچن (ص)خدا
به  (ص)امبر خدایاست که با پ یکند. عضو دوم کس ن ییفه تعیخلو با کدامین شایستگی تابد پس چگونه  یبرنم

اند. پس چگونه زمامدار  بوده نیز از او خشمگین (ص)امبریحجاب را به سخره گرفته و پ ي هیمخالفت برخاسته و آ
  ؟برگزیندامت اسالم را 

اوست  ي رهیکه استبداد س یکرده است. حال چگونه کس یم یرا فرمانده يان سرکوبگرجرین عضو، یسوم
ت ید با تقوا و رضایکه با یباشد؟ همان خالفت یخالفت با استبداد، هماهنگ نمکه  یدر حال برگزیند زمامدار را 

صالح  يزمامدار يبرا یرسد او را به علت سست یکه نفر چهارم را بر م یحکمراند. هنگامها  مردمان بر دل
د: یگو یدانسته و م یاش را مسلم و قطع ینی، جانشين عضو شوریهنگام اظهار نظر در مورد پنجم ینداند. ول ینم
عثمان را آشکار الفت خلش به ین گفته تمایو با ا» که به تو دارد... یاقیش بخاطر اشتیا شاهدم که قریگو«

ز یشود را ن ین باعث هجوم و کشتن او مینکه همیاو در دوران خالفتش و ا يریتدب یب نموده و در عین حال
ند تا به رخ کشد، او را یب یدر او نم ید و کاستیآ یبرم (ع)ف امام علییکه در مقام توص یهنگام .شود یادآور می

 (ع)از دو جهت امام یطرف یخالفت با حالت ب يبرا (ع)ت امامیصالح ي هدانسته و دربار يمقام زمامدار ي برازنده

  دهد. ید قرار میرا مورد ترد

ن گفته، یبود. و با ا یحکمران ي ستهین نبود او شایطبع است و اگر ا که او شوخ (ع)ینخست افتراء به امام عل 
و خلق  یخوئ فه نرمینند. از نظر خلینگزکند که او را به عنوان زمامدار بر یشورا م يبه اعضا یحیتلو ي اشاره

خالفت  يبرا (ع)ت امامیب صالحیاز اسباب تخر یکین ید و همیآ یبه حساب م یو لودگ یطبع م، شوخیعظ
 ي! زمامداريکند. آر یان میه است نظر خود را بیرممکن بودن قضیامتناع و غ يایکه گو» لو«شود که با واژه یم

است  ین در حالیداند. ا یم یو لودگ یطبع زمامدار را شوخ یه رأفت و مهربانش را فرا گرفتیکه خشونت سرو رو
م یهمانا تو بر خلق عظ«د: یفرما یو م ستودهاو را  يو بردبار یخوئ ن نرمیمتبسم بود و خدا بر ا (ص)امبریکه پ
  2.»یهست

را اعالم  (ع)امامت یخود نسبت به صالح یلیم یب یطرف یعثمان با سکوت معنادار و حالت ب و دوم آنکه
  کند. یم
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  فه نسبت به شورایذ خلیساختار و شرائط تنف

ل شد و یتشک يذ اجباریأت تنفیافت، هیخود را در ي فه دربارهیشورا موضع خل يک از اعضایپس ازآنکه هر 
 خواستند یفه را آنگونه که خود میان انتخاب خلیک از اعضاء، جریو پشت پرده به هر  یر رسمیغ ي هیبا توص

د! او را فرا خواندند. یرا نزد من حاضر کن يانصار ي  ابا طلحه«فه طلحه را احضار کرد و گفت: یش بردند. خلیپ
انصار را  جنگجویان و دالوراند پنجاه نفر از یکه مرا به خاك سپرد یخوب بنگر! وقت«فه به او گفت: یآنگاه خل

از همراهانت را  یافت کن. گروهیعت و امضاء را دریب شورا] يتر [از اعضا عیر و با کمک آنان هر چه سریبکار گ
 ينند. اگر پنج نفر بر فردیرا برگز یان خود کسیشورا بگمار تا خالفت را به شور گذاشته و از م يکنار ورود

هماهنگ شده و دو نفر به مخالفت برخاستند، گردن آن دو را قطع کن. اگر شش نفر دو قسمت شدند تو در 
ز یگر بر مخالفت خود اصرار کردند آنان را نیش که عبد الرحمن با آن است. اگر سه نفر دبا يافراد يه جرگ

اتفاق حاصل نشد. هر شش نفر را گردن بزن و  یشش نفره بر کس ين اعضایش از سه روز بیگردن بزن. اگر پ
   1»نند.یخود برگز يرا برا یمردم را به حال خود واگذار تا کس

  

  عادالنه ي هفه در محکمیخل يرأ یبررس

 یستگیپندار او شا از مسلمانان که به یرا صادر و خون گروه ين رأیکه ا يا فهیک محکمه خلیاگر در 
ل یرا از او بخواهند، مسلما دل ين رأیا يبرا یو وجدان یاحضار و مستندات شرع کند، یخالفت دارند را مباح م

که  يو منش زمامدار يخدا و سنت نبون برخالف کتاب یقین حکم به یا نخواهد داشت. يپسند محکمه
ب و یبا ساختار و ترک یزمامدار مسلمانان! شما شورائ ،فه!یفه است خواهد بود. جناب خلیسق يشورا ي دهیبرگز

که خود او را  یپس از خودتان منجر گردد در حال يزمامدار ينش پسر عثمان براید که بر گزیرا بنا نهاد یاعضائ
  ان را بر مسلمانان خواهد گماشت.یمود که ایکن یف مین توصیچن

ف با یرد آنان و هم ي را در جرگه (ع)ید و امام علیا ت دادهیرا رسم يا شش نفره يفه! شورایخل يشما! آقا
ن بود یرا او بهتریاست. ز (ع)یاجتماعی امام عل و تنزل جایگاه اسالمی ين خود در راستاید که ایا آنان قرار داده

را  یمسلمانان! عل يد که هان ایاد برآورده بودیرسا فر يد. اگر با صدایف بدهها قرار دادیرد شما او را هم یول
که  ید به خدا پناه برد از شورائید. پس بایشتر پاس داشته بودیانش را بید به حال او بهتر و کیزمامدار خود نکن

رفتار  ي ن را سرلوحهیشیپاست که منش دو حکمران  یعت تنها از آن کسینستکه بیانش این و پایآغازش چن
  خته نگرداند.یهرگز حق مشروع و منصوص خود را با شرط ناروا و نامشروع آم (ع)یخود قرار دهد؛ و عل یحکومت

  

  

  

  فهیعملکرد شورا پس از درگذشت خل
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 يکردند پنجاه نفر انصار یآن را کنترل م يشورا ورود یعمر درگذشت و به خاك سپرده شد؛ گارد حفاظت
ان نظرات یر به بیشش نفره ضمن گفتگویی به شرح ز يضو شورا را در حصار خود داشتند؛ و اعضامسلح شش ع

  خود در گفتگو پرداختند:

  

  طلحه

برخاست و  يآنگاه طلحه با جماعت به گفتگو پرداخت: جماعت با هم کشمکش داشتند؛ طلحه از جا
داند که مردم او را  ین را میرا ایدهد ز یان مخود در شورا را به عثم يش خواند که او حق و رأیخو ههمگان را ب

 ي ف چهرهیتضع يدانند. پس او در راستا (ع)رسد که او را همگن با علیدانند. تا چه  یو عثمان نم یعل يهمتا
  جانب عثمان را گرفت. يک رأیبا همان  ،(ع) یامام عل

  

  ریزب

 (ع)یکه او در برابر طلحه حق خود را به علخواند  یبرخاست و همگان را به گواه ير از جاین هنگام زبیدر ا

  1را پاس داشته باشد (ع)یش با امام علیله با عثمان مخالفت کرده و نسب خوین وسیبخشد تا بد یم

  

  سعد

 يرا متوجه شده بود که خود به زمامداریداد. ز ياش عبد الرحمان رأ برخاست و به عموزاده يز از جایاو ن
  زهره بودند. یبن ي لهیله بودند و هر دو از قبیقب رحمن همبا عبد ال یرسد و از طرف ینم

  

  

  

  عبد الرحمن

رهاند تا  یم  ک از شما خود را از خالفتیو عثمان کرد و گفت: کدام (ع)ین هنگام عبد الرحمن رو به علیدر ا
را از داشته باشد؟ هر دو سکوت کردند. آنگاه عبد الرحمن گفت: من خود  ياریگران اختینش دینسبت به گز

رو به  نخستنزدند.  یکردند و حرف يدار شتنینم. هر دو خویاز آن دو را برگز یکیرهانم تا  یخالفت م ي  طهیح
  م.ینما یعت میو منش عمر و ابوبکر با تو ب (ص)امبریبر اساس کتاب خدا و سنت پ«کرد و گفت:  (ع)یامام عل

ز یکنم. عبد الرحمن ن یو اجتهاد خودم عمل م (ص)امبر خدایفرمود: من بر اساس کتاب خدا و سنت پ (ع)یعل
شنهاد ین بار پین و سومیدوم يرفت. او برایعدول کرد و با عثمان همان شرط را طرح کرد. عثمان پذ (ع)یاز عل
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عت به عثمان داد و یرفت؛ آنگاه دست بیاز آن سرباززدند ولی عثمان پذ (ع)را تکرار کرد و امام (ع)یخود به امام عل
  ن!یر المؤمنیام ي: درود بر تو ابه او گفت

قدرت  ي کهیبه چنگ آوردن زمام امور و ار يرنگ برایا و نیآنچه از نظر گذشت عملکرد شورا بود. رنگ ر
هرگز  (ع)یو فرهنگ و مکتب عل (ع)یگاه دارد، و علیف شده و جایتنها در قاموس فرهنگ امثال پسر عفان تعر

  تابد. یآن را برنم

ابوبکر و عمر است؛  یبه منش حکومت یشورا، التزام عمل يخالفت از طرف اعضا يراز شرائط واگذا یکی
از خالفت  (ع)یبنیادین سرباززدن امام عل ي ن شرط نقطهیناهماهنگ باشد. هم يبا کتاب خدا و سنت نبو گرچه

اند که تنها  دهیت پوشردایی به اندام خالف آري،شود.  یرا نمیاو پذو کنند  یبود. تا آنجا که سه بار به او اصرار م
  .پاي بندي جدي ندارددینی  يها است که نسبت به آموزه یکس ي برازنده

  

  در برابر پرسش خرد و وجدان (ع)یامیرمؤمنان عل

اکنون نفر چهارم از  هم یر مؤمنان! گرچه ابابکر و عمر حق منصوص تو را درگذشته به زور ستاندند ولیام يا
و زمام امور را  یزن یم خواهند زمام امور را به تو سپارند. پس چرا اکنون سرباز  یو م کنند یعت میچهار نفر با تو ب

  ! ؟ینه یچون پسر عفان وام یمعلوم الحال يبرا

آورم  ینم يناپسند رو ي وهیمرا با باطل چه کار؟ هرگز به ش«ند: یفرما ین مین پاسخ چنیدر برابر ا (ع)امام
تنها نخواهم که آن را  یحکمران يرا برا ومتباشد. من هرگز حک يا دهیسندبه امر پ یابی دست يگرچه در راستا

  ابابکر و عمر تن دهم؟ یبرافراشتن حق خواهانم. حال چگونه به منش و رفتار حکومت يبرا

ن شرط باطل را ینکه شما ایز وجود دارد و آن این يگریراه د ید. ولیفرمائ ین است که میچن يخردمند: آر
  د. یاز استقرار خود از آن سرباززن پس یپذیرفته ول

ام  ینیقت، در قاموس دیبه حق یابی دست يرنگ، گرچه برایبرم به خدا! ن یرنگ! پناه میو ن : من(ع)یامام عل
ن یابد. چگونه چنیام راه  ینید یاست که هرگز نخواهم گذاشت در کتاب واژگان يا گانهیف نشده و واژه بیتعر

مانشان را یمان بستند، پیدند و با من پی، مرا برگزیآنکه مردمان پس از سومکه آنان پس از  یکنم در حال
 یتوانم بر شرط یدارم، چگونه م یشوائیسمت پ ،ورش آوردند. من که به اجماع و نصیوار بر من  شکستند. و گله

ان یادان نماا نیمردمان نادان  يانداخته و برا ین صورت خود را به تباهیعت نموده و سپس سرباززنم؟ در ایب
هرگز (ع) ل، امامین دلیر پا نهاده است. به همیعت را زیشرط ب (ع)یام که عل ش ساختهیعالم حجت بر خو

با اصرار مردم مواجه شدند  یرا نبودند، ولیفه سوم پذیپس از درگذشت خل یبر اساس باطل راحت یمبتن یحکمران
  که شرحش از نظر خواهد گذشت.

هماهنگ و همگن نبود. حضرت در  (ع)یشورا با امام عل يساختار و محتوان شرط باطل، یصرف نظر از ا
از  یکیناچار با آنان انباز، و با گفتگوشان دمساز گشتم؛ اما «...ک گفته که : یخود ن يکویاز سخنان ن يفراز

  .1»دین دوخت و آن برید و ایداماد خود را بهتر د يگرید و دیگز ینه راهیک
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ن یبرتابند. ا يرو (ع)یر مؤمنان علیاز اعضاء را بر آن داشت تا از ام ید امروز بخشنه کهن و حسین کیبنابرا
له و یرا با عثمان هم قبید. زیش به عثمان بخشیوقاص است. طلحه حق خو یبخش طلحه و سعد بن اب

ن عضو، یدوم 1د داشتند.یشد ي نهیبر سر خالفت ک (ع)یز با امام علیهاشم ن یان و بنیمیابابکر بود. ت ي عموزاده
کشته شده بود؛ به را ان جنگ بدر، پدرش و چند تن از برادرانش یدر جر (ع)یوقاص بود که امام عل یسعد بن اب

همان  یعنینه داشت و حق خود در شورا را به عبد الرحمن بن عوف یپر ک یدل (ع)ل نسبت به امامین دلیهم
ر یتوان گفت: سعد در انحراف مس یل مین تحلید. با ایح داده بود، بخشیان او را ترجیف حامیط ،فهیکه خل يفرد

عت با یز از بید نیرس (ع)نکه خالفت به امامیبرابر اصل را عمل کرد و پس از ا يا نسخه (ع)خالفت از امام
  2سرباززد. (ع)حضرت

ود را پاس ندارد و آن عبد الرحمن بود که خ (ع)ت امامیابابکر بر آن داشت تا حق و شخص يرا داماد يگرید
و عثمان فراهم نمود.  (ع)یامام عل یعنیمانده  یاز دو نفر باق یانتخاب یک ينه را براید و زمیاز خالفت کنار کش

ک شرط یو شورا با ین دیگرفته بود. بنابرا يط را به همسریمع یام کلثوم دختر اب یعنیعثمان  ياو خواهر مادر
ابابکر و عمر) با عثمان ( خیره و منش دو شیو س (ص)امبریبه کتاب خدا و سنت پ یباطل که همان التزام عمل

خ با کتاب و سنت و دوم ین دو شیب یهمتائ یکین شرط دو ناروا انجام داد یعت کرد. عبد الرحمن با ایب
عثمان بر  يزمامدار یعنیگر یناگوار د ي ب حادثهین ترتیبد ،يآر پر خطا! ي فهین امام و دو خلیب ينگر کسانی

دوم عثمان را  يل شورایفه قبل از تشکید که خلیآ یل شد. از آنچه گذشت بدست میتحم یماسالم و امت اسال
شده و هدفمند در اعضا و  یب کامال سازماندهیک ترکیده بودند و با یبرگز ینظام اسالم يبه عنوان رهبر

عثمان  ي تبدانهنش مسیکه کارش به گز ین شورائیپناه بر خدا و اگزینه خود را به کرسی نشاند. شرائط شورا
د و همچون ین به مقصود رسیتا سوم«...ند: یفرما ین باره میدر ا (ع)انجامد. که امام یم یبر جامعه اسالم يامو

شاوندانش با یساخت. خو یدوپهلو را آکنده کرد و ته یاپیچارپا بتاخت، و خود را در کشتزار مسلمانان انداخت، و پ
چندان اسراف ـ  اه بهاران چرد؛یو بر باد دادند؛ چون شتر که مهار برد، و گت المال را خوردند یستادند، و بیاو ا
  3»د...یکش يسار به نگون يو خوار يبه خوار يد و پرخوریچیش پید که کار به دست و پایورز

  

  انیامو یحکمران يارمغان شورا

ن و امت اسالم را یآئ زیفرزند او ن 4سرگرم بود. یهودگیوسته به بیبود و پ  پدر عثمان از نوازندگان دف
  دان پدرش را پشت سر گذاشته بود.ین میگرفته و در ا يباکانه به باز یب

                                                        

 .دارد گرایش رأي این به نیز معتزلی الحدید ابی ابن - 1
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ان قرار داده بود و یخود و امو يو اشباع هواها یشکمبارگ يراهور برا یله و مرکبیرا وس یعثمان حکمران
و  یخود، نگران يها یخوشذ به دندان گرفته بود. جز پرداختن به یلذ يا دگان را بسان طعمهیستمد يها ثروت

ر یندارد. مسلمانان و تدب یزه و همتیدن انگیبود که جز علف و چر یوانینداشت؛ چون ح يگرید ي دلشوره
 یشرفت و تعالیبه پ 1خته بود.یبر گردن آو يو تباهکار یامورشان را به حال خود گذاشته بود و طوق گمراه

که بار  یخود را در برابر خدا و مردمان دیشیاند یان است نمآن ي ستهیکه شا یبه منزلت یو ترق یجامعه اسالم
  دانست. یدند پاسخگو نمیکش یت، بدوش میاو را بدون رضا يزمامدار

  

  عثمان یدانش اسالم ي گسترده

برد  یزان دانش او نسبت به کتاب و سنت پیتوان به م یصادر شده از عثمان م يبه احکام و فتاوا يبا مرور
  م. یکن یاز آن اشاره م یهائ که به نمونه

  

  سنگسار با استناد به مولود شش ماهه 

ان را نزد عثمان مطرح یا آورد. همسرش جریشش ماهه به دن يه ازدواج کرد. نوزادیناز جه یبا زن يمرد
؟ یکن یفرمود: چه م يبه و (ع)د حضرتیرس (ع)یان به علیمبادرت به صدور حکم سنگسار زن نمود. جر يکرد. و

ر یوضع حمل و جدا کردنش از ش«را خدا فرموده است: یکند! ز یبر آن زن را اثبات نم یماهه حکم دن ششیزائ
ر یرده فرزندانشان را دو سال کامل شیمادران ش«اش فرمود:  یاز کتاب قدس يگرید يو در جا » ماه است.  یس

فت: به خدا سوگند که به حمل است. عثمان گ ي ز دورهیو شش ماه ن یرخوارگیست و چهار ماه شیپس ب» دهند.
ن لحظات یر شده و حکم اجرا شده بود. آن زن در آخرید ین توجه نداشتم. دستور داد تا آن زن را برگردانند ولیا

بر شرمگاه من نگاه نکرده  ین مباش! به خدا سوگند که جز همسرم کسیگفت: خواهرم اندوهگ یبه خواهرش م
او نسبت به خود اقرار کرد؛ او با  يجوان شد و شوهر آن زن به فرزند د: آن نوزاد رشد کرد ویاست. در ادامه گو

  2»آن مرد که بر آن افترا بسته بود فلج شده و در بستر افتاد.  یپدرش از همه کس همانندتر بود. پس از مدت

  

   هنماز جمع ين فراخوان برایسوم

                                                        

...» خوانیدم مؤمنان امیر که دارم خوش دل: «فرماید می و دارد اشاره مسأله این به کنایی صورت به اي خطبه در(ع) علی امام - 1
 . باشد می زمامداریش در عثمان نابسامان وضعیت هب اشاره که

  اند آورده جهنی اهللا عبد بن بعجۀ از را آن دیگران و سیوطی بدیع، ابن کثیر، ابن عمر، ابو بیهقی، حاتم، ابی منذر، ابن مالک، - 2
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به نماز  یجمعه دو بار فراخوان عموم ن بود که روزیو زمان ابابکر و عمر رسم چن (ص)امبر خدایدر زمان پ«
 یآمدند و دوم در آستانه اقامه نماز. ول یرون میهنگام که امام به قصد نماز از منزل ب یکیشد  یجمعه انجام م

  .1»ز دستور داد و از آن روز تاکنون ادامه داردین فراخوان را نیعثمان سوم

  2»دانستند یرا سرزنش و کار او را بدعت م ن سال عثمان افتاد اوی، که در هفتمبدعتن یبر ا یبرخ

  

  جنابت

فه ید: وظیاز عثمان بن عفان پرس ید بن خالد جهنیز«اهل سنت آمده  یکه در منابع روائ یتیبنا به روا
سازد و  یست؟ عثمان در جواب گفت: وضو میاز او خارج نشده چ یمن یکرده ول یکیکه با همسرش نزد يمرد

  »شود!  یماز آماده من يد و برایشو یآلت خود م

ز) در حال ین( و «...د: یفرما یباز است که م يو يش رویکه کتاب خدا پ یفه است در حالیخل ين فتوایا
 یزش جنسیا با زنان آمید،...ید. تا غسل کنینکه رهگذر مسجد باشیمگر ا .د)یا مسجد نشویوارد نماز ( جنابت

  3»د.د و آبی نیافتید، پس بر خاك پاك تیمم کنییکن یم

اگر دو ختان به هم رسد، «اوست که فرمودند:  يش رویپ (ص)امبریعالوه بر کتاب خدا، سنت متواتر از پ
 ين مضمون است حال جایکه به هم يو اخبار 4»ا نشده باشد.یخارج شده باشد  یغسل واجب گردد. خواه من

 یکه من يدهد؟ و مرد یدستور ماز حدث اصغر است چرا به وضو  ین حالتینجاست که اگر چنیفه ایپرسش از خل
ن بردن نجاست واجب یاز ب يکه شستن فقط برا ید در حالیخود را بشو ید آلت تناسلیاز او خارج نشده چرا با

  فه را ندارد!!یخل یدانش ما توان درك لطائف علم گردد؟ یم

منبر رفته گفته است:  دم که عثمان برید: شنی: در مسند احمد به نقل از ابا صالح گو (ص)امبریکتمان سخن پ
شما از گرد  یرا پراکندگیام ز شما باز نگفته يده بودم تاکنون برایشن (ص)امبریرا که از پ یهان مردمان! سخن«

ش آشکار شده یم تا هر کس بتواند آنچه را برایبگو تانیخودم را خوش نداشتم. حال بر آن شدم که آن را برا
  5»ند. یبرگز
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ر خدا یدر راه غ يسوار در راه خدا بر هزار روز اسب یدوان ک روز اسبیه فرمود: دم کیشن (ص)امبر خدایاز پ
در  یدوان فه اجتماع مردمان گرد خود را بهتر از اسبیشود که خل ین پرسش مطرح مینجا ایحال در ا» بهتر است
در راه  یدوان داند که اسب ینمن را یفه ایا که او از خدا برتر و راه او از راه خدا بهتر است. خلیداند. گو یراه خدا م

با کفار وادار  یمان خود را پاس داشته بر همراهیا یرا مردمان گاهیبخشد؛ ز یم یخدا مردمان اطراف او را فزون
داند که پنهان داشتن  یفه نمیا خلیگروند. آ یاسالم مکافران مسلمانان به  ي بر اثر مبارزه یشوند و گاه ینم

که  یگمان کسان یب«دارد؟ که خدا فرمود:  ین خدا، مردم و فرشتگان را در پینفر لعنت و (ص)امبر خدایسخن پ
ح یمردم در کتاب: [قرآن] توض يم. بعد از آنکه آنها را برایا را که فرو فرستاده يروشن و رهنمود يها نشانه
رگز از هوس سخن ه« (ص)امبریپ 1»کنند یشان را لعنت میکنندگان ا دارند، خدا و لعنت یپنهان م ـم یا داده

  2».سازد یم يخدا را بر زبان جار ید و تنها وحیگو ینم

  

  يفه و اختالف در نسبت فرزندیر خلیتح

د و یک مرد از همان منطقه مرتکب زنا گردیه با یبودند صف» الخَمس یسب«یه از اهالیس و صفیبح
ان را نزد عثمان طرح کردند. عثمان یجر ش آمد؛ ویس نزاع پیو بح ین زانیا آورد. بر سر آن فرزند بیبدن يفرزند

کنم.  ین باره قضاوت میدر ا (ص)امبریارجاع داد. حضرت فرمود: من مانند پ (ع)طالب یبن اب یان را به علیجر
د یه بایو زان یک از زانید از فرزند محروم شده و هر یفرمود: فرزند از آن پدر است و زناکار با (ص)رسول خدا

  3»ند.یتحمل نماپنجاه ضربه شالق را 

داند در  ینمنیز را  4زیه برده و کنیاطالع است آ یب (ص)امبریکه نسبت به قضاوت پ يا فهید خلید پرسیحال با
  است او جامع قرآن است ! ؟  یکه مدع یحال

روز بر مسلمانان  ات جهاد را که شبانهیتواند آ یا میث جهاد و مبارزه را پنهان دارد، آیفه حدیم که خلیریگ
  ن دست وجود دارد. یها پرسش از ا م که دهیم و بگذرید؟ بگذاریانده شده را پنهان نماخو

  

  

  

                                                        

  159 بقره، - 1

  4 و 3 ،النجم - 2

  478 ص 1 ج کثیر، این تفسیر و 104 ص 15 ج احمد، مسند - 3

 با دخترانی با پس درآورد )خود( همسري به را ایمان با پاکدامن )آزاد( زنان تواند نمی )حالی یا( مالی نظر از شما، از هرکس« - 4

 )پیوند و جنس( )از خریدارتان وزر آزادانتان ي( همه. است داناتر شما ایمان به خدا و) . کند ازدواج( هستید آنان مالک که ایمان

 بپردازید در پسندیده بطور را هاشان مهریه و درآورید )خود( همسري به شان خانواده و مالکان ي اجازه با را آنان پس یکدیگرند؛

 صورت این در شدند، حشائیف مرتکب ازدواج کردند اگر چون پس. پنهانی گیران دوست نه و زناکاران نه باشند پاکدامن که حالی

  25 ،نساء...» است، آزاد زنان] مجازات: [عذاب از نیمی آنان بر
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  ش از نمازید پینماز ع ي خطبه

که  ین کسینخست«کند که  یت میرسد روا یم يح که به حسن بصرین منذر از عثمان با اسناد صحیا 
راد کرد که همگان به ینماز را قبل از نماز ا ي او خطبهراد کرد عثمان بود. یش از نماز اید را پینماز ع ي خطبه

  1».نماز برسند

 یبا مصالح یا احکام الهیت مصلحت مردم بود. گویرعا يو برا (ص)امبریفه برخالف پیخل ين کار از سویا
راد یوسته پس از نماز ایپ (ص)امبرید که پینماز ع ي توان خطبه یکند و م یر مییدهد تغ یص میفه تشخیکه خل

  3باشد. ینم یبه حجت شرع يازین کار نیا يو برا 2»پیش از نماز ایراد کرد.دند فرمو یم

  عده زن ، در طالق خلع:

بیع، دختر معوذ پسر عفراء نقل شده که به عبداهللا پسر عمر گفت: در زمان عثمان زنی رزن از نافع و از او  
عده زن را از وي جویا شد. عثمان در ثمان طرح کرد و حکم با طالق خلع جداشده است. معاذ جریان را نزد ع

ندارد و فقط نیز عده  از او بریده شده و ارثی از شوهرش نمی برد و: او که امروز اینگونه جدا شده پاسخ گفت
ن هنگام گفت: عثمان یندارد، تا زمان عادت ماهانه، ازدواج نکند. عبد اهللا در ا ينکه فرزندینان از ایاطم يبرا

  4»ماست.  ي همهداناتر و واالتر از 

د تا سه بار عادت ماهانه، منتظر یزنان مطلقه با«ن مورد صراحت دارد که یاست که قرآن در ا ین در حالیا
  5»د. ] یزید [و از ازدواج مجدد بپرهیباش

است که قرآن را بنابر بندار اهل تسنن  ین کسیبزرگ و داناتر یآنگونه که عبد اهللا باور دارد، ابن مفت
  ده است.کر يآور جمع

  

  فهیخل یدانش قرآن

  ؟ به همسري گرفتتوان  یباشند را مکه خواهر ز یا دو کنید، آیاز عثمان پسر عفان پرس یکس

                                                        

  145 ص االوائل، محاضرة و 111 ص الخلفا، تاریخ و االوائل و 362 ص ،3 ج االوطار، نیل و 316 ص ،2 ج الباري، فتح )1

 و ت179 و 178 ص ،1 ج داوود، ابی سنن و 326 ،325 ص ،1 ج مسلم، صحیح و 116 و 112 و 111 ص بخاري، صحیح - 2

 سنن و 297 و 296 ص ،3 ج بیهقی سنن و 185 و 184 و 183 ص ،3 ج نسائی، سنن و 387 و 385 ص ،1 ج ماجه، ابن سنن
  276 ص 1 ج الصنایع، بدایع و 85 ص ،5 ج المحلی، و 70 ص ،1 ج ترمذي،

و سنن ابن ماهه،  180و 178،179، 1و سنن ابی داوود، ج 1،325،326، صحیح مسلم،ج 116و  112و  111صحیح بخاري،  - 3
و  147و  146، 1و الموطأ، ج 301،  196، 3و سنن بیهقی، ج 185و  184، 183،  3و سنن النسائی، ج 387و  386و  385، 1ج

و المحلی،  70، 1و سنن الترمذي ، ج 297و  296، 3و سنن بیهقی، ج  208و  171، 1و االم للشافعی، ج  38، 2مسند احمد، ج

 .85، 5ج

 ص ،2 ج المعاد، زاد و 276 ص 1 ج کثیر، ابن تفسیر و 634 ص ،1 ج ماجه، ابن سنن و 452 - 451 ص ،7 ج بیهقی، سنن - 4
  35 ص ،7 ج االوطار، نیل و 223 ص ،3 ج العمال، کنزل و 402

  228 بقره، - 5



  ۱۳۳   .........................................................  و �����ن ��ر�� (ع)ا��م ���

در  1گر آن را حرام نموده است. من آن را خوش ندارمید يا هیآن را روا دانسته و آ يا هیعثمان گفت: آ
ن یز حرام کرده است مگر جمع بیزان نیده بر کناست که هر آنچه را خدا بر زنان آزاد حرام کر یحیث صریحد

  2».دو خواهر

فه در یم. مگر آنچه را که خلیشناس ین دو خواهر) تعارض کند، نمیجمع ب( میه تحریکه با آ يا هیدر قرآن آ
  .3»دیا ن مالک شدهیمیمگر آنچه را با ملک  «...د: یفرما یکند که م یل به آن استناد میخود با تحل يفتوا

  

  لفهیاز خ یائپرسشه

فه در یم. خلیپرداز یمطرح است که به آن م یپرسشهائ» ن دو خواهریجمع ب«فه در مورد یفتواي خل ي درباره
 يآن را ناروا دانسته است. خدا يا هیآن را روا و آ يا هید: آیگو یآغاز فتوا به وجود تناقض در قرآن خبر داده و م

 يادیر خدا بود در آن اختالف زیند؟ که اگر از جانب غینما یبر نما در قرآن تدیآ«ن باره فرمود: یمتعال در ا
پس عثمان که به وجود تناقض در قرآن معتقد است چگونه به عنوان کتاب خدا به آن استناد  4»افتندی یم
که  یکند، در حال یه درنگ مین دو خواهر به استناد دو آیفه شگفت است که در حکم جمع بیکند؟ از مقام خل یم
ها، دختران  ها، خاله ه اول پس از آنکه مادران، دختران، خواهران، عمهیرا آیوجود ندارد. ز یه تعارضین دو آیا نیب

ن دو خواهر را ی، مادر زن و دختر زن ِمدخوله را حرام کرده است، جمع بیخواهر، دختران برادر و خواهران رضاع
م زنان شوهردار آن را حالل یکه پس از تحر ن استیمیه دوم ناظر به ملک یز حرام فرموده است. و آین
  5».داند یم

آیا جمع بین کنیزان در غیر از موردي که دو خواهر باشند به نظر خلیفه جائز یا مورد تردید است؟ و آیا 
  خلیفه به روا بودن جمع بین دو کنیز در حالی که مادر و یا عمه و یا خاله کسی باشند فتوا 

  فقاهتی و چه سعادتی براي امت اسالم! وه چه فقیهی و چه می دهد؟

به رهم ندارند.  یلت و حرمت در دو موضع جداگانه بوده و ربطیک از حیه هر ین دو آینکه در ایعالوه بر ا
 ي ک ضابطهیدوم  ي هیهم ندارد. آ یو استثنائ کردهرا حرام  یو رضاع یو نسب یمحارم سبب ي همه ،میه تحریآ

ه، زنان پاك و بدون شوهر هستند یت در آصناکند. مح یاول مطرح م ي هیده در آر از موارد مطرح شیعام در غ
ن یبنابرا. 6»ن شماستیمیمگر آنکه ملک  ...«د: یفرما یمن شوند. یبر انسان حالل م یکه فقط به سبب شرع

  ه را مطرح کند.ین دو آین ایتعارض ب ي بخواهد شبهه یست که کسین يدیاندك ترد يجا

  

                                                        

  10 ص ،2 ج الموطأ، - 1

  23 نساء، - 2

  همان - 3

  82 ء،نسا - 4

  23 و 24 نساء، - 5

  24 نساء، - 6
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  فهیخل یاقدامات اصالح

 يها تیکه دقت در اولو نمود یبه اصالحاتاقدام زمام امور را در دست گرفت  فه سومینکه خلیپس از ا
 یاصالح يها هایی از اقدام نک نمونهید. ایمان آشکار نمایرا برا يفه از زمامداریزه خلیتواند انگ ین شده مییتع
  از نظر خواهد گذشت. يو

  

  

  

  یگرائ و تجمل يگستر کاخ

ن کار سرآغاز انحراف از منش دو یدستان بود. ا یدر انظار ته یبزرگ یقصر شاه يفه، بنایاقدام خل نیاول
او خرده گرفت و زبان به اعتراض  ن کاریا که بر ین کسیپایبندي به آنرا تعهد کرده بود. نخستوي خ بود که یش

ز رو به یآم هیات گالیبا زبان و ادب يروزفه بود. یخل يگذار زمامدار هیگشود عبد الرحمن بود. همو که در واقع پا
عت با تو به خدا یاکنون از ب یم. ولیا ب نکردهید نموده و هرگز تو را تکذییشه تو را تأیعثمان کرد و گفت: ما هم

کوت و یک بایرون کردند و در یرون کن! او را بیم. عثمان برآشفت و به دربان خود گفت: او را بیجو یپناه م
را با او ممنوع ساختند. تنها ابن عباس بود که در پرتو  یکالم و هم ینیهمنش قرار داده و یسانسور اجتماع

 یمار شد؛ عثمان او را برگرداند و با او سخن گفت. ولیآموزش قرآن و فقه با او آمد و شد داشت. عبد الرحمن ب
  1»ن حال درگذشت.یاو هرگز با عثمان سخن نگفت و بر هم

 يخود را بر تباهکار یحکمران يها هیبود که پا (ص)امبریپس از پ ي جبارانه یمرانانگذار حکیپسر عفان بن
ت یان اسالم و انسانیان گزارد که با تمام قدرت بر کیرا بن يتوز نهیک ينهاد و دولت اموبنا  يو معنو يماد

که به  يربسان شت ره گشتندیچ یکه بر ثروت عموم یدست وقت یگرسنه و ته و صفت گرگ  هیام یتاخت. بن
جاد کردند یساالر ا خود بودند، در واقع ساختاري خانواده ي جانبه دود، به دنبال اشباع همه یم يدنبال علفزار بهار

  ن کردند.یو شهوات خود را تا آنجا که توانستند تأم

ان، مجد و یکرد. آنگاه که ابو سف یان معرفیامو ي سلسله ياستوار يسکوتوان  میعثمان را  يزمامدار
 يتوزانه، خود را کنار قبر حمزه، عمو نهیک يان با غوغاساالریرا مشاهده کرد، به همراه اطراف يظمت اموع
از  يز که حکومت و ساالریحمزه! برخ يگفت: هان ا ید میکوب یش به قبر میکه با پا یدر حال رساند و (ص)امبریپ

  2! »يره سازبه یتا ما را از آن ب يدیآن ما شد؛ تو با تمام توان با ما جنگ

ت از جور کارگزاران یعرض حال و شکا يبرا یمردم راه ي ان پنهان بود. تودهیعثمان در حصار اطراف
 ي . همهمؤثر بودار یبسفه یمردم با خل ي جاد فاصله تودهیحکومت به او نداشتند. مروان ابن حکم در ا

ان که از زمان یهاشم ي شتاب همهند پریک فرآیشده بودند. در  يامو ي چراگاه گله یحکومت يها دستگاه

                                                        

  192 ص ،)یسار بن عمار( مخزوم حلیف - 1

  192 ص ،)یسار بن عمار( مخزوم حلیف - 2
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جامعه حذف شدند و جوانان خام،  یتیریمد ي کردند از عرصه یم ياول و دوم در حکومت کارگزار ي فهیخل
  را اشغال کردند. یحکومت يها ه پستیتجربه و فاسدان فروما یب

و  یشکلشد، و ساختار  ین حکومت اسالمیگزیجا يک استثماریک حکومت سکوالر و الئیقت، یدر حق
ئت یه یعثمان، خوشگذران ي جابرانه یند شوم حکمرانیره گشت. فرآیچ یبر ساختار اسالم يامو یمحتوائ

بود که به حال خود رها شده بودند. آغاز و انجام حکومت عثمان،  یمردمان ي و نکبت توده یدست یحاکمه و ته
ن یاست. بر هم یازش خاکستر و تباهاست که آغ یو آتش سیل خانمان براندازاست که آغازش  یبسان باران
ضمن نطق  اد برآوردند. اباذریفر يچون اباذر به پا خاستند و بدور از سازش و پنهانکار یخواهانیاساس آزاد

ست. به خدا سوگند! یاز آن ن ياثر (ص)امبریم که در کتاب خدا و منش پیگر را نظاره یرخدادهائ«نی گفت: یآتش
 ياریها که دروغ پنداشته شده و چه بس قتینارواها که روا گشته. و چه حقچه رواها که ناروا شده و چه 

که زر  یکسان«...د که یابیدستان را در یته ي سوداگران ثروتمند! توده يها که حاکم گشته است. هان ا یباک یب
، پشت و ینشایبشارت ده که پ ینیکنند را به پوشش آتش یها را در راه خدا انفاق نم اندوزند و آن یم میو س
  1شان با آن تافته گردد.یپهلو

د؛ در یکرد یرنگارنگ شکمبارگ يد و با غذاهاینه را آرامگاه خود قرار دادیو بستر پشم یشمیپوشش ابر
  2»ر نگشت.ید و هرگز از نان جو سیآرام یا میبر بور (ص)امبر خدایکه پ یحال

حجاز را نهاد و سر به شام  (ص)امبریپ ي ن همراه آزادهیافت که ای يا چنان وضع آشفته يامو ي سلطه
نباشد. آنگاه که زمام امور به  یمال کردن ثروت عمومیعثمان و مروان در پا يبند و بار یگر ب گذاشت تا نظاره

ه کاخ سبز شام را برافراشت، یرا شاهد بود. آنگاه که معاو يروزافزونتر یختگیه افتاد او افسار گسیدست معاو
را که به  یه! اگر ثروتیمعاو يهان ا«ن بازگو نمود: یچن يو يرفت و گفتار اباذر را برا يوابوذر نزد  ي فرستاده

را  يرو ادهیو ز يا ده و اگر از آن توست، از کجا آوردهیانت ورزیاز آن خداست که خ يا آن چنگ انداخته
  3»؟يا داشته

ابان یز اباذر را از شام به بیگذاشت. و او نه وایاو را به معاو ي م دربارهید که عثمان تصمیکار اباذر به آنجا رس
دشمن خدا! مردمان را بر ما  يا«را گفت:  يقرار داد. رو به اباذر کرد و و یکوت اجتماعید نمود و در بایربذه تبع

ر یز بدون رخصت امیرا کشته بودم تو را ن (ص)امبریاران پیاز  یکی؟ پس اگر يدار یروا م يو خودسر یآشوب یم
د ین تو و پدرت هستیز ندارم؛ ایامبرش سر ستیمن با خدا و پ«گفت:  ياباذر در پاسخ به و 4»کشتم.  یمؤمنان م

در آنجا  يا کشتن وید اباذر به ربذه به مرگ یتبع» د! ینمائ ید و کفرتان را پنهان میران یکه اسالم را بر زبان م
  5»د. یانجام

                                                        

 ) م( توبه سوره 35 و 34 آیه از برگرفته - 1

 نقل تفاوت یکم با محترم ، مؤلف 266 ص اتباعهم، و الخلفاء محاکمات و 293 ص النجاة، سفینۀ و 293 ص ،8 ج الغدیر، - 2

 ) م( .اند فرموده

   همان )3

  همان )4

  همان )5
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  انیاطرف يخوار ژهیو و يفه امویخل

ار آنان قرار داد. یرا در اخت ید و قلمرو امت اسالمیطره بخشیبر سرنوشت مسلمانان س ان رایعثمان امو
ک قدرت اقتصادي نیز یا نمود و آنان را به یآنان مه يرا برا یبر ثروت عموم يانداز دست ي نهیزم ،نیعالوه بر ا

ر از یاز آن در گزارش ز یانجام داد که بخش يادیآنان اقدامات ز یمال ي هیت بنیتقو يل کرد. در راستایتبد
ار مروان، مشاور یک پنجم تمام آن را در اختید یقا توسط عثمان فتح گردیآنگاه که افر«گذرد:  ینظرتان م

  1»اش قرار داد؛  یعال

  ز چهارصد هزار درهم به او داد.یخواست، عثمان ن یکمک ير از ویعبد اهللا بن خلد بن اسـ  2

ز او را برنگردانده ین نیشیپ يک از خلفایچیبود و ه (ص)امبر خدایپ ي د شدهیحکم بن عاص که تبعـ  3
  د.یز به او بخشیبودند، توسط عثمان برگردانده شد و سیصد هزار درهم ن

برادر  ،حکم آن را وقف عموم مسلمانان کرده بود را به حرث، پسرِ (ص)امبرینه که پیمهروز، بازار مدـ  4
  د.یبخش ،مروان

 یاز پدرش به ارث برده و خوهان آن بود ول (ص)امبریپ یدخت گرام (س) ا که فاطمهر یفدك، همان باغـ  5
را از آن محروم کرد، در زمان  (س) مسلمانان دانسته، فاطمه ي آن را حق توده (ص)امبرین بهانه که پیابابکر به ا

کار آمدن  يد و تا زمان رووسته مورد اعتراض مردم بوین کار پیمروان قرار گرفت؛ ا ي ار خانوادهیعثمان، در اخت
قرار  یاو آن را باز ستاند و جزء اموال عموم یان بر آن ادامه داشت ولیمروان ي طرهیز سیز نیعمر بن عبد العز

  2»داد.

ه را یام ینه را نسبت به همه مسلمانان ممنوع اعالم کرد و بنیاطراف مد یتصرف و استفاده از مراتع ملـ  6
  ن حکم استثنا کرد.یاز ا

 ید و کسیسرج بخش یبه عبد اهللا پسر اب ياز طرابلس تا طنجه را بصورت انحصار( قایثروت غرب آفرـ  7
  د. ینگردان يک ویز شریرا ن

 يد تا دخترش ام ابان را به همسرین دشمنان اسالم بخشیتوزتر نهیان، کیست هزار درهم به ابو سفیدوـ  8
ش ید خزانه را پیکنان نزد عثمان آمد و کل هیگر یثروت عموم ي انهددار خزید بن ارقم، حسابدار و کلیاو درآورد. ز

د در پاسخ ی؟ زیانیشانم گریتو را چه شده؟ بخاطر بخششم به خو«عثمان انداخت. عثمان به او گفت:  يرو
در راه خدا بخشیدي  (ص)بجاي آنچه در زمان پیامبرن مال را یدم که ایشین اندیگفت: نه ! به خدا سوگند چن

د را بگذار و برو که یاد است. عثمان گفت: کلیز به مروان زیبه خدا سوگند که پرداخت صد درهم ن کردي!تلقی 
  ن تو خواهم کرد.یگزیرا جا يگرید

  .کردم یان تقسیان امویل داد میاز عراق به عثمان تحو یرا که ابو موس یثروت و اموال انبوهـ  9

                                                        

  216 ص ،2 ج الفرید، العقد - 1
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د یدر برابر، پس از برکنار زدن ز يعثمان درآورد. و يرشه را به همسیحرث بن حکم، دختر خود، عاـ  10
  1د. یبخش يرا به و یثروت عمومهزار درهم از ت المال، یب ي بن ارقم از خزانه

اش پنداشته و به هر  یرا ثروت شخص یعثمان است که اموال عموم يها گر، بخششیها موارد د ها و ده نیا
  ده است.یده بخشیکس که خود پسند

سابقه  یب یاسالم ي ، تا آن زمان در جامعهینه اموال عمومیاز خز یناروا و الابال يها ذل و بخششگونه ب نیا
  بود. 

گفت:  یکرد، در پاسخ م یه، اعتراض مین رویشورا به ا يک از اعضایا هر ی (ع)یمثل امام عل یهرگاه کس
  دهم. یح مین را ترجشایدانستند و من پرداخت به خو یشان خود را صالح میابابکر و عمر منع خو

که  ین منافقانیژه بیرا بصورت و ین بود که ثروت عمومیعثمان بر ا يحکومتدار ي وهیبطور خالصه ش
شان با یهمراه ي ادامه ي زهیدستان به انگ یهم به ته یاطرافش را گرفته بودند و گاه ینیریبسان مگسان گرد ش

را در  یرسم يخوار ژهیک ویوه ین شیپرداخت و با ا ید ممقابل خو ي لشان به جبههیاز تما يریجلوگ ياو و برا
ز ادامه ین کنونمسلمانان شد که تا براي سوز  خانمان ين هم، سرآغاز بالینه کرده بود. همیحکومت خود نهاد
  ستم بازداشته است. يبرانداز يثار و جهاد و شهادت برایحق و ا ياریداشته و آنان را از 

  

  در دادگاه عدل و وجدان

  یدر ثروت عموم ياهکارتب

ش یشان خویبه خو ینه کردن ثروت مسلمانان به قصد تقرب الهیا با هزیجناب عثمان! زمامدار مسلمانان ! آ
ستاند و آن را بر  یبندد، اموالشان به زور م یکه راه بر مسلمانان م ين کار مانند دزدیاآیا ؟ یکن یم یدگیرس
! حال تو را چه شده است که خود يبر یرا نم ین کسیدست چن ا تویست؟ آید نینما یع میشان خود توزیخو
 يک فرمود خدای؟ چه ن يا ه آن برآمدهیپوچ و گفتار تبهکارانه، درصدد توجش گرفته و با پندار یرا پ ین عملیچن
دا ها و خ همان( ات خداین بود که با آیکه بد را بدتر کردند، ا یسپس فرجام کسان«ش که یهمتا یکتا در کتاب بی

  .2»گرفتند یها را به مسخره م که همواره آن یب کردند؛ در حالیرا) تکذ

  

  فهیامبر و دو خلیپ ي رهیاز س یچیسرپ

قبل از خود  يو خلفا (ص)امبریپ ي رهیک از سیچیشورا بسته بود، به ه يکه با اعضا یمانیفه برخالف پیخل
  .برشمردبه شرح زیر توان  یرا م يبند نبود که موارد متعددیپا

  

                                                        

 . است نموده بیان البالغه هجن شرح در الحدید ابی ابن را برشمردیم آنچه امثال ناروا، بخشش ها ده )1

  10 روم، )2
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  (ص) امبریداشت مطرود پ یگرام

را به  (ص)با آن حضرت یو دشمن يتوز نهیبود که ک (ص)امبریپ یگان مکیاز همسا یکیالعاص  یحکَم بن اب
نشست و در اثناء  یم (ص)امبریرا آزار داده بود. در مجلس پ (ص)امبریلهب پ یت ممکن رسانده و مانند ابینها

گرفت و به ساحت آن بزرگوار جسارت  یرا به سخره م (ص)حضرت ،و گفتارها  با اشاره (ص)شات آن حضرتیفرما
را به  (ص)امبریکرد. با لرزش معنادار دستانش، پ یم يو بدکردار یز نارواگوئین ،(ص) نمود، در اثناء نماز حضرت یم

مان حال فرمود: تا آخر عمر لرزان باش که چنان شد و بر ه ين و به ویرا نفر يو (ص)گرفت. حضرت یسخره م
  ز بمرد.ین

واداشتند و  يو خاندانش را در طائف به سکونت اجبار يو (ص)امبرین کار ناروا و پردوام او، پیهم يبرا
کرده و در آخرت لرزان  یک زندگیا نیدر دن آیندگانِ از اون خدا و فرشتگان و مردمان بر او باد. ینفر«فرمودند: 

  .1»د بودنخواه

فه قرار گرفته یت خلیراند مورد عنا یان او را از خود میوابق که رحمت عالمن سین شخص با ایحال چگونه ا
ن یامبرش نفریدر قرآن) و پ( ن شده که با زبان خداین درخت نفریبخشد و ا یم يصد هزار درهم به ویو حدود س

  دهد. یشده را مورد تفقد خود قرار م

ران کردن اسالم یو يبرا يک حکومت امویاد جیعثمان و به دنبال ا ي عموزاده ينکه ویندارد جز ا یلیدل
 یالعاص توجه یز به حکم بن ابین يش از ویپ ي فهیدو خل (ص)امبریاست که عالوه بر پ ین در حالیاست. ا
  نکردند

  

  

  

  عثمان ياه اقتصادیس ي کارنامه

 يسند يایا گوعثمان ر یع ثروت در زمان حکمرانیبسنده کرده و ارائه جدول توز یگوئ نجا ما به کوتاهیدر ا
  م.یدان یم يداور يد برایمف

  

  یپرداخت ينارهاید  نام  یپرداخت ينارهاید  نام

                                                        

 و 34 ص ،3 ج الغابۀ، اسد و 237 ص ،1 ج الحلبیه، السیرة و 25 ص ،2 ج هشام، ابی سیرة و 27 ص ،5 ج االشراف، االنساب )1
 ،16 ج القرطبی، تفسیر و 90 ص ،6 ج العمال، کنزل و 481 ص ،4 ج المستدرك و 144 ص الصواعق، هامش الجنان، تطهیر

 ج اثیر، ابن نهایۀ 491 ص ،7 ج رازي، تفسیر و 159 ص ،4 ج الکثیر، ابن تفسیر و 99 ص ،3 ج الزمخشري، تفسیر و 197 ص

 399 ص ،2 ج الحیوان، حیاة و 18 ص الصواعق، و 132 ،ص4 ج النسفی، تفسیر و 13 ص ،26 ج نیسابوري، تفسیر و 23 ص ،3

  یگرد منابع ها ده و 20 ص 5 ج الشوکانی، تفسیر و
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  000،300  حارث  000،500  مروان بن حکم

  000،100  دیسع  000،100  السرح یابن اب

  000،100  دیول  000،420  طلحه

  000،900  عبد اهللا  000،560،2  عبد الرحمن

  00،200  انیابو سف  000،500  هیبن ام یعلی

  000،800،59  ریزب  000،100  د با ثابتیز

  000،220  آل الحکم  000،250  وقاص یابن اب

      000،300  العاص یحکم بن اب

  

  يبر زمامدار امو یمردم و یورش شورش

مسلمانان در آن زمان  یمال شدن ثروت عمومیو پا ياقتصاد يبند و بار یضمن اشاره به ب (ع)یامام عل
 1»د... یکش يبه نگونسار ي، و خواريبه خوار يد و پرخوریچیش پیکار به دست و پاتا آنجا که «د: یفرما یم
ورش بر او واداشت تا خواهان حقوق یاو نابودش ساخت و مردم را به شورش و  یعملکرد و رفتار حکومت یعنی
ورند، جانش آن داشت که بر او بش او مردم را بر یو خودخواه ی، خودکامگيریبدتدب .خود باشند ي شده مالیپا

  خ سپارند.یستانند و او را به تار

  

  ن.یشیپ ي فهین عثمان و دو خلیب يا سهیمقا

  سنت یمو پاسداشت حر يریدپذ زان انتقایم

داشتند، در رفتار، گفتار و صدور فتوا سنت  يإعمال خودمحورکه  يقبل از عثمان، جز موارد ي فهیدو خل
را  (ع)یامام عل یرخواهیگذشت خاز نظر کردند، همانگونه که  یود مت آن را وانمیرا پاس داشته و رعا (ص)امبریپ

خود مدنظر قرار  یفرمود را در رفتار حکومت یان میب (ع)که حضرت یا خصوصی یبرتافته و مصلحت عموم
رفت؛ با معترضان و منتقدان با خشونت و یپذ یرا نم یرخواهی، هرگز خين زمامدار امویعثمان، ا یدادند. ول یم

  ر بود.یپذ خود و انعطاف و رسوا، نرم هآلود ژه مروان یان بویکرد. تنها در برابر امو یبرخورد م يگرپرخاش

  

  عثمان یو خودکامگ یاز خودخواه يموارد

                                                        

  3 خ ،البالغه نهج - 1
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آوردند.  يان ویرا به دام انداخته و آن را پخته و نزد عثمان و دربار ين باز شکارینش ان ساحلیشکارچ
د آن ینداخته و دستور به صیز کردند. عثمان گفت: ما آن را به دام نیپرهنموده و از آن  يدار شتنیخو یهمگ
اند؛ پس خوردن آن  د کرده، پخته و نزد ما آوردهیاند، خود آن را ص م. آنان که خوردن آن را روا دانستهیا نداده

ن و یفه خشمگید. خلرا فرا خوان (ع)یآن را خوش ندارد؛ عثمان عل (ع)یاز آنان گفت: عل يز رواست. مردیما ن يبرا
اده بر ما یتو ز«گفت:  (ع)فه خطاب به حضرتیافتند. خلیحضور  (ع)به آن بود، حضرت يدراز در آستانه دست

را نزد  يخر گر بود که گوره که نظاره یاد آر نسبت به کسیخدا را «در جواب فرمود:  (ع)! حضرتیگوئ یم
د که خوردنش را روا یده یم. آن را برکسانیا ما بازداشته شدهفرمود:  (ص)امبریآوردند و آن حرام بود. پ (ص)امبریپ
که خود گواه بود که  یاد آر نسبت به کسین واقعه بودند. خدا را یگر ا ها نظاره تیدارند. دوازده نفر از شخص یم

 یروهم. آن را به گیا فرمود. ما از آن بازداشته شده (ص)آورده شد و حضرت (ص)امبریپنج تخم کالغ نزد پ يروز
برخاست، سر  يز حاضر بودند. عثمان از جاین (ص)امبریاران پیدانند و دوازده نفر از  ید که خوردن آن را روا میده

  1»انوردان رها کرد. یبان کرد و غذا را نزد دریدر گر

ر است یکه با هوس او مغا یفه چگونه آن را به خشم نسبت به حکم الهیخل ید به شکمبارگیحال بنگر
  شورد. یتگر میرخواه و هداید و بر امام خدار یوام

ه او ادامه یاست که تا زمان رخداد انقالب مردمی عل يامو ي فهیخل یاز خودکامگ يا ها تنها نمونه نیا يآر
ز با کمال ادب و ین (ع)ن بحران عبور کنند و امامیمشورت خواسته تا از ا (ع)ش و پس از حادثه از امامیداشت. پ

عثمان همچنان بر  ینمودند ول یسته را ارائه میسته و شایبا يت رهنمودهاین وضعیز اا یصداقت جهت رهائ
  فشرد. یم يخود پا ي گذشته يها کرده

  

  (ع)، استراتژي امام علی تقابل يتعامل بجا

  از بحران یرهائ يبرا (ع)امام یرخواهیخ

بموجب  (ع)امام یروا داشته شد ول (ع)یبر امام عل (ص)امبریها که پس از پ یرحم یها و ب يمهر یب ي با همه
داشت که پرچمدار  ینظام یدر بالندگ یوسته سعیان و اساس اسالم پیو حفظ ک یامت اسالم ي مصلحت عامه

عبور از  يدر راستا (ع)نسبت به عثمان است که امام یرخواهیبود. از جمله خ یاسالم و زمامدار امت اسالم
از آن را از  يفرمود که موارد یسته را مطرح میعثمان نکات باه یعل يا از شورش توده يریبحران و جلوگ

  م.یگذران ینظرتان م

اند.  کرده یانجیان تو و خودشان میمردم پشت سر منند، و مرا م«به عثمان فرمود:  يدر ضمن سخن گهربار
م که آن را ینما یراه نم يزی، تو را به چیدانم که تو آن را ندان ینم يزیم؟ چیدانم به تو چه بگو یبه خدا نم

م. جدا از تو یم تا تو را از آن آگاه کنیا سبقت نجسته يزیم. ما بر تو در چیدان یآنچه ما م یدان ی. تو مینشناس
چنانکه ما دیدیم. پسر ابو قحافه و پسر خطاب در کار حق از  يدیم. دیم تا خبر آن را به تو برسانیا دهینشن يزیچ
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و آنان نشدند.  ي، داماد او شديامبریشاوند پی، که خويکترینزد (ص)به رسول خداتو سزاوارتر نبودند. تو از آنان 
ها  م دهند. راهیتا تو را تعل یستیت کنند، نادان نینایتا ب یستی. به خدا، تو کور نيشتن را بپایخدا را ! خدا را ! خو

  1»ن برپاست...ید يها داست، و نشانهیهو

ن گفتار گهربارش یدر ا (ع)ینکه امام علید و آن اینما یسته میبا يا نکته انیب (ع)فهم کالم امام ينجا برایدر ا
او  یفه بوده و هرگز خواهان شورش بر او و سرافکندگیرخواه خلیبا ادب تمام و حرمت تام نسبت به نظام، خ

  د: راه آشکار است.یفرما یو دلسوزانه به او م یمیصم يست با گفتارین

مال ین است که پایناظر به ا (ص)رسول خدا گر صحابهیخود با عثمان و د نیب ينگر کسانیراه و  يآشکار
 ينگر کسانیدرصدد  (ع)م. امامیدان یما آن را م  آشکار دارد و همه یران و مردمان حرمتیکردن حقوق فق

و  اند. هماهنگ (ع)ر جهات امامیو سا ی، تقوائی، عملیعلم يست که امت بر برترین خود و عثمان نیجانبه ب همه
  ز به آن اعتراف دارند.ین (ع)قبل از امام ي فهیهر سه خل

ت یاست دادگر، هدا ین بندگان خدا نزد او امامیبدان که فاضلتر«...د: یفرما یدر ادامه رو به عثمان کرده و م
ها روشن است و  راند، سنتیرا که ناشناخته است بم یرا که شناخته برپا دارد، و بدعت یشده و راهبر، که سنت

است  ین مردم نزد خدا امامیش برپاست، و بدتریها ها آشکار است و نشانه دا است، و بدعتیش هویها نشانه
ز امام ستمگر را یروز رستاخ«رفته شده را گفت: یگر، که سنت پذید یکس یستمگر، خودگمراه و موجب گمراه

را در دوزخ افکنند، و در آن چنان  او پوزش خواهد، پس او يکه از سو یبود، نه کس ياریاورند، و او را نه یب
دهم تا امام کشته  یمن تو را به خدا سوگند م» ا گردد، سپس او را در ته دوزخ استوار ببندند. یگردد که سنگ آس

کشته گردد، و با کشته شدن او باب کُشت و  ین امت امامیدر ا«شد که  ی، چه گفته مین امت مباشیا ي شده
ان آنان بپراکند. چنانکه حق را از باطل یامت بدو مشتبه؛ و فتنه م يشود، و کارهاز باز یکشتار تا روز رستاخ

به غارت گرفته مباش،  ییمروان همچون چاروا يبرا زند.یزند و درهم آمیگر بستیکدینشناسند، و در آن فتنه با 
  2»گذشته.  که از تو يکه بر تو رفته و عمر یانیکه تو را به هر جا خواست براند؛ آن هم پس از سال

م. امام یکه بر آنان رفته برآ یستم ي که مرا مهلت دهند تا از عهده يبا مردم سخن گو«عثمان به او گفت: 
  3»نه چندانکه فرمان تو بدآنجا رسد.یرون مدینه است مهلت نخواهد، و مهلت بیآنچه در مد«فرمود: 

را به عدل و انصاف نسبت  يکه ونسبت به عثمان سرکش  (ع)یامام عل يراهگشا یرخواهید خیحال بنگر
پور جنگ ید که او را نکشند و شینما یدگان به ستوه آمده را به او گوشزد میورش ستمدیت و خشم خدا و یبه رع

. ابن سمان هدرآورد ي، او را از پايست و بدکرداریفه را گوش شنوا نیخل ید. ولیایبه صدا درن یدر جامعه اسالم
ن یا یابا الحسن! اگر تو بخواه يا«را فرا خواند، آنگاه به او گفت:  (ع)یعثمان عل يروز«د: یبه نقل از عطا گو

 يها اگر ثروت و گنج«در پاسخ فرمودند:  (ع)ز با من مخالفت نخواهد کرد. حضرتین یامت را سامان داده و کس
ت کنم یهدا يرا به کار تو یبر تو را ندارم؛ ول یاز شورش مردم يرینه کنم توان جلوگیا را داشته و آن را هزیدن
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ز یشه ساز من نیابابکر و عمر) را پ( نیشینکه: منش و رفتار و زمامدار پیبهتر است و آن ا یکه از آنچه خواست
  1»نخواهد کرد.  يبا تو ناسازگار یهمراه کرده و کس مردمان را

  

  انقالب ياصالح بجا

 يوسته برایکه قلبش پ دلسوز طلب ک اصالحیوسته به عنوان یپ (ع)یهمانگونه که از نظرتان گذشته امام عل
 یفه نبود ولیتپد هرگز به دنبال شورش و شوراندن مردم بر خل یم یاسالم ي اسالم و جامعه يبقاء و سربلند

و انتقاد سازنده  یرخواهیش گرفت و آن خیانه پیک راه مین یتابید. بنابرا ز برنمییفه را نیخل ياقتصاد يولگنبار
اگر کشتن عثمان را فرمان داده بودم «فه بود. خود در گفتار گهربار و دردمندانه فرمود: یخلنظام و شخص  يبرا

ست: آن که او ین نیکن جز ایاو کرده بودم. ل ياریبازداشته بودم،  ياز قتل و ـمردمان را  ـبودم. و اگر  یقاتل م
ه او را خوار گذارد، نتواند گفت آن که او را کرد، نتواند گفت من از آن که او را خوار گذارد بهترم، و آن ک ياریرا 
  م: یشما بگو يکرد، از من بهتر است، کوتاه سخن روش او را برا ياری

د. ید، و کار را از اندازه به در بردیگران بکار پرداخت، و کارها را تباه ساخت، شما با او سر نبردیمشورت د یب
  2».ردیبا را بگیواه و ناشکرد، و دامن خودخینپذ یاست که دگرگون یخدا را حکم

بازداشت او از  يداند و برا یقتلش را روا نم (ع)عثمان، امام ینستکه با وجود سرکشیا گویاي (ع)فرمایش امام
فتنه است. همانگونه که  ي نهیرا کشتن او زمیده است و آن کنار زدنش از خالفت است. زیگر گزید یستم راه

گذاشت.  يهم بر جا یدانست و آثار شوم (ع)یجنگ با امام عل يبرا يهموار ي نهیه کشتن عثمان را زمیمعاو
ها  ش ستمی؛ هر چند که در دوران زمامدارنبودانه نسبت به عثمان یجو یهرگز به دنبال روش و رفتار تالف (ع)امام

رسد؛ من ن یرا جز من ستم یمن بود. و کسیمسلمانان ا يچند که مرزها«...روا داشت. و خود فرمود:  (ع)به امام
  3»رفتارم...ین ستم را پذیخود ا

  

  يار اخالص و فداکاریع نماد تمام 

 يش به تعامل رویتقابل با زمامداران بدکردار خو يبجا (ع)ین است که امام علیا يایآنچه از نظر گذشت گو
نشانگر  ع)(یروش امام عل یانقالب بود. بررس يآورد و تا آنجا که امکان داشت درصدد اتخاذ روش اصالح به جا

انه یجو یتوزانه و تالف نهیها که بر ساحت حضرتش رفته است موضع ک هرگز بخاطر ستم (ع)نستکه حضرتیا
 (ع)یبالنده کردن نظام و آکنده کردن جامعه از عدالت بودند. روش عل يوسته در تکاپویاند. بلکه پ اتخاذ نکرده

به چنگ آوردن  يها دلداده آنند و برا ست که انسانا یگوارائ ي طعمه یکامل در راه حق بود؛ حکمران يفداکار
از آن  یاسالم ي رهبر جامعه یها شکنند، ول میزند و حریها تباه کنند، آبروها ر ها کشند، مال آن گردن کشند، آدم
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ج و یشورش و بس یسازمانده يابد. بجای یبدست آوردن آن هموار نم ينه را برایشود و آنگاه که زم یمحروم م
 د.ورزمی غ نیدر یآنان از هر کوشش یرد و در راه بالندگیگمی ش یپ يورش، راه همکاریردمان به ب میترغ

 يد. بدینامتن از فرزندانش را به نام آنان  د که سهمباآنان که حقش را به زور ستاندند آنچنان از در مصالحه درآ
مددشان  يگذار استید و در سنمو ياری. پنجاه سال آنان را فتپاسخ گ يرا با مهرورز یرحم یو ب یکیرا با ن

ش هرگز آنچه که گویاي ید. در سراسر زندگیآنان را نگز یو تباه یب و خرابیرنگ و فریرساند؛ هرگز راه ن
ده ینسبت به آنان به ما رس (ع)در کالم حضرت سرزنش و تضعیف آنان است از ساحتش صادر نشد. و سرزنش که

خ از یت حکمرانان ستمگر بوده است. تا تاریت ماهیسلمانان و شفافم يداریب يپس از سرآمد دورانشان برا
  قت را نیاالید. یحق قت سر باز نزند و غفلت ساحتینگارش حق

  

  

  

  (ع) حضرت يریگ از علل کناره یبخش

نبود که  (ع)حضرت یاز ترس و زبون یو رها کردن عنان خالفت، ناش یاز حکمران (ع)حضرت يریگ کناره
به خدا اگر «...کند:  یف مین توصیخود را چن يا را نیالوده است. او ضمن نامه (ع)ساحت علیترس و زبونی هرگز 

کار همه بشتابم، و یاز آنان برنتابم. و اگر فرصت دست دهد به پ يعرب در جنگ من پشت به پشت دهد، رو
گ از یسازم تا که ر سرگشته پاك ـخرد  ـبرگشته و کالبد  ـاز فطرت ـ  ن شخصین را از اید تا زمیخواهم کوش

ن یکن! چگونه ممکن است که از نبرد با ا يحال خود، داور 1»مان از چنگ منافق رها...یو با ا ـدانه جدا گردد 
اندازد و سواران  يمردان توانمند را از پا ریش، دلیرمردیکه توان و دل یبرتابد. آنهم کس يسه نفر و امثال آنان رو

ر یدم فرو بسته، دست به شمش (ع)د که چرا امامیشیست و ژرف اندیک نگرید نیباجو را به لرزه اندازد! پس  جنگ
ان مسلمانان بهم یکپارچه و کینکه دژ یگردد و آن ا یک مهم برمیشتن نگهداشته است؟ همه به ینبرده و خو

نو مسلمانند؛ و از اند و  ن سر نهند. چرا که آنان تازه به اسالم تن دردادهیت نخستیزد؛ و مردمان دوباره به جاهلیر
  ت سپرند.یدل به جاهل آزرده گردند و اندیشه و (ص)امبریکشمکش پس از پ

شان مشرك آنان را از یکان و خوینزد (ع)نما که امام ان مسلمانیمانان مسلمان و دورین، سست ایعالوه بر ا
 يها ت، گونهیودند. در نهاامام دلخوش نب یدرآورده بود. نسبت به حکمران يها از پا غ گذرانده و در جنگیدم ت

حق سر باز زده بودند از  ياریت مردم که از یاکثر ي توده یک سو، نادانیاز  (ع)ها نسبت به امام نهیرنگارنگ ک
خار در  (ع)ن بود که امامیدند. ایملول شده و براي ایجاد فضاي دلخواهشان به باطل گرو (ص)امبر خدایپ يدادگر

 يد که عثمان را از پایدند؛و کار بدآنجا رسیدند و از خالفت چشم پوشیگز يچشم و استخوان در گلو بردبار
  م!یر تو نسپاریم و دل به غیابی یکه جز تو را نم کردند و به حضرتش گفتند: (ع)امام يدرآوردند و رو سو

شته معلوم دا یتیانتخاب شورا که ماه ي و تنها به پشتوانه ینیت دین بدون مجوز و صالحیدو زمامدار نخست
نکرده است زمام امور را در دست  ین پس از خود را معرفیجانش (ص)امبرین گفتمان که پیبا ا یا خودکامگیو 
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گذشت. در  یت مظاهر اسالمین، با رعایدو زمامدار نخست يه زدند. دوران زمامداریقدرت تک ي کهیگرفته و بر ار
 يصر و کسریق یپادشاه ی، بسان فروپاشیاسالمدولت  يها هیپا یفه سرآغاز فروپاشین خلیکه دوران دوم یحال

دو زمامدار  یحکومت ي رهیبا اصل اسالم و کتاب و سنت و س يا دوباره يزیست ن زمامداریسوم يبود؛ زمامدار
حکومت عثمان انجامید را فراهم  یکه به فروپاش یساز انقالب بزرگ اسالم نهیز، زمین نین از خود بود. همیشیپ

  آورد.

  

  ثمانحادثه قتل ع

به ستوه آورده بود. از تمام  يو ستم کارگزاران دولت عثمان، مردم را در سراسر قلمرو حکومت و یعدالت یب
فه پناه برده و او را بر آن دارند تا یمرکز حکومت شدند تا به خل یکنان راه مناطق و شهرها مردم شکوه

داد و پنهانی هجوم بر سران  یک مین يها د. عثمان آشکارا به آنان وعدهیشه و انصاف را اجرا نمایپ عدالت
 يا خود، به نامه يها ير برگشت از مرکز حکومت به شهر و آبادی. در مسدستور کار قرار می دادن را در یمعترض

ش دستور قتل معترضان در هنگام ورود را صادر کرده بود. دوباره به یافتند که به کارگزاران خویاز مروان دست 
نمودند  يخواستند. ولی او سر باز زد، مردم پافشار يعثمان را از و یو مروان، مشاور عال مرکز حکومت برگشته

د و تا چهل روز خود و یفه بر جان خود ترسیش گرفت. خلیر بار نرفت و نسبت به مردم خشونت پیز زیفه نیو خل
از اعمال  يریجلوگدر  یام سعین ایتمام ا (ع)یگارد حفاظت درآورد. امام عل ي اش را در محاصره خانه

 یرخواهیخ یول» مردم پشت سر منند و...«ز اختالف داشت. به عثمان فرمود: یآم آمیز و حل مسالمت خشونت
ون روزافزون بود و از گوشه و کنار ینداشت. گروه انقالب يشتر در عثمان اثرید و جز عناد بینبخش يسود (ع)امام

فه و یشد خل يان به محاصره درآوردند. آنگاه که خطر جدوستند؛ کاخ حکومت را با تمام تویپ یبه آنان م
ه کارگزار عثمان در آنجا چشم به راهشان بود. امام یاش درصدد ترك کاخ و فرار به شام برآمدند که معاو خانواده

د و یش آیپ ید فرصتیفه نرسد تا شایبه خل يداشتند تا آزار یفه را پاس میکاخ خل يورود (ع)نیحسن و امام حس
مردم روز به  یافت ولیت تا چهل روز ادامه ین وضعیگرداند. ا یفه از مظالم مردم خارج شده و آنان را راضیخل

جنازه عثمان را در «گرفته و عثمان را کشتند.  یشدند. تا آنجا که خانه را از پاسداران حکومت ینتر میروز خشمگ
  1»بر او گذارده شد.  يهود انداخته و تا سه روز نمازیخندق 

را  يو ي ان جنازهیاز امو يا نکه عدهیدانست تا ا یدفن او را روا نم ین و انصار کسیبخاطر ترس از مهاجر
  ربوده و به خاك سپرند.

او  ياز پاها یکیان رها شده و بازها و پرندگان یهودی یعموم یدان ن سه روز در زبالهی، جنازه در ایبنا به نقل
د و پس از ینه بود دفن گردیان مدیهودیکه قبرستان » حش کوکب«در  (ع)یلع ي را خورده بودند. آنگاه با اجازه

هنگام دفن عثمان فقط چهار نفر از  2»ه، آن را به قبرستان مسلمانان انتقال دادند. یکار آمدن معاو يرو
  حضور داشتند. يان ویاطراف

                                                        

  79 ص المتون، تمام )1

 . است کرده روایت را آن عابدي بشیر ابی استناد به طبري )2
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بودم  يجزء چهار نفر من«کند:  ین گزارش میان دفن عثمان بن عفان را چنیجر یعثمان بن محمد اخنس
عثمان  ي با ما بودند. جنازه یار اسلمیم، ابو جهم، نیر، حکیم و عثمان بن عفان، حبیکه عثمان را به خاك سپرد

 يواریآوردند و پس از دفن، د» حس کوکب«را به  يخرس بود. و یگذاشتند، تو گوئ یدرِ پهن  لنگه يرا بر رو
م که یبر یم یفه پیشه در رفتار مسلمانان با خلیبا اندك اند 1»گزاردند. خراب کردند و همانجا بر او نماز  يبر و

  اند. ن و خونش را مباح دانستهیا دست کم تبهکار در زمیرا کافر  يآنان و

  

  مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی یند هماهنگیفرآ (ع)یامام عل يزمامدار

نش امام یمردم را به گز (ع)یش از علیداران پک از زمامیهر  یو اجتماع يها و عملکرد فرد یژگیباالخره و
دم مردم از هر یناگهان د«...ند: یفرما ین باره میدر ا (ع)سوق داد. حضرت یبه عنوان زمامدار جامعه اسالم (ع)یعل

اند، چندان که حسنان فشرده گشت و  ستادهیال کفتار پس و پشت هم ایاند، و چون  سوي روي به من نهاده
بزرگ و انقالب  ي باالخره حادثه 2»گوسفند سر نهاده به هم... ي گرد من فراهم و چون گله دوپهلو آزرده، به

 يست که برایگران نیهرگز بسان د (ع)امام یکند. ول یسته میبا (ع)را بر امام يرش زمامداریر، پذیفراگ یمردم
در آن  ید. مردم انقالبیگر د و شرط زمام امور را در دستیق ید، و بینما يشمار قدرت لحظه ي کهیه بر اریتک

را دریافتند که آنچه بر آنان یکنند، ز یبه آن نم يازیده و احساس نیت دیخالفت را دچار بحران هو يزمان شورا
مسلمانان از  ي فه بوده است. تودهیسق يمات شورایند تصمیرفته است، همه فرآ (ع)یقبل از عل يزمامدار یط

م زمام امور را به دستان با یها تاخته و خود با انتخاب مستق یکامگ خوددار شده و بر یخواب غفلت ربع قرن ب
 يا گونه به (ع)یامام عل ینش مردمیند. روند گزداشت یرش آن وامیرا به پذ (ع)داده و حضرت (ع)یت امام علیکفا

با  یب مشروعیت الهی و نص شرعین ترتیبود. بد مصون یطانیش نفوذ دستهايبود که سامان و ساحل آن، از 
  هماهنگ شدند. (ع)یعل يبر زمامدار و با هم درآمیختند یمردم مقبولیت

  

  یبا اقبال اجتماع (ع)یرفتار امام عل

را  (ص)امبریم دو رخداد در زمان پیرا درك کن یدر برابر درخواست مردم (ع)یموضع امام عل ينکه ژرفایا يبرا
 يبرا يآن را ابزار کهخواهد  ینم شدن زمامدار يا برار يزمامدار (ع)یم، تا آشکار شود که علینمائ یم يادآوری

زمامش را به  یرد به راحتین منظور بکار گیرا به ا يداند. اگر نتواند زمامدار یبرافراشتن حق و براندازي باطل م
  کند. یش میگردنش انداخته و رها
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اجابت  ـرا بخواند  يون وچـ  را ست] آن کس که درماندهیا [کی«نازل شد که يا هیرخداد اول: آنگاه که آ
د، یآن را شن (ع)یعل 1»دهد... ین قرار مین زمینان ایگرداند، و شما را جانش یرا برطرف م يکند، و گرفتار یم

زد  (ع)یدست مبارکش را بر دوش عل (ص)امبرید؛ پیلرز یوجودش را فرا گرفت و بسان گنجشک به خود م ینگران
چرا نگران «در پاسخ عرض کرد:  (ع)ی؟ امام علو اضطراب یبا نگرانچه را  ؟ تویو فرمود: تو را چه شده که نگران

فرمود: نگران نباش! به خدا سوگند که تنها  (ص)ن فرموده است! حضرتینباشم؟ خداوند ما را زمامدار بر زم
  2»مؤمنان تو را دوست دارند و کافران تو را دشمن دارند. 

از آن  یت ناشیشنود بخاطر مسئول یرا م يکه زمامدار یارد هنگامکه د يبا عصمت و استوار (ع)ن امامیبنابرا
  خدا. ي ژهیت ویلرزد مگر به عنا یبر خود م

رند تا بتوانند بر مردمان یز و تمام توان را بکار گیامثال پسر خطاب که همه چ ياست برا ين پند و اندرزیا
  ند.نحکمرا

را در حال  (ع)وارد شدم. حضرت (ع)یر مؤمنان علیبر ام 3قار در ذي يروز«د: یرخداد دوم: ابن عباس گو
فرمود:  (ع)ندارد. آنگاه حضرت ین کفش چقدر است؟ گفتم: بهائیا يد: بهایدم. از من پرسیکردن کفش د وصله

را  یا باطلیستانم  یبر شماست؛ جز آنکه با آن حق ین کفش نزد من محبوبتر از حکمرانیبه خدا سوگند! ا
  4»براندازم. 

بر مسلمانان ارزشمندتر است  یندارد نزد او از حکمران یکه بهائ (ع)یامام عل ي پاره و پر وصلهکفش  يآر
که نتواند  یو حکومت يبا زمامدار ید ولیپا یب میش را از آسیرساند و پا یاش او را به مقصد م را کفش پروصلهیز

ست که یدارد. او بسان پسر عفان ن رد او را از مقصد بازمییش بکار گیاهداف بلند و واال يآن را در راستا
  است. يتنها هدفش از زمامدار یوانیح یکش بهره

کردن  یحکمران يگران که حکومت را برایبا د ینسبت به حکومت و حکمران (ع)ن نظرگاه امامیبنابرا
دارند و  یمها روا  ن رفتن نسلیشهرها و از ب یرانیرا تا سر حد کفر و و یم دانسته و سرکشیند و آن را عقیجو یم

ا به زندان یمناطق دوردست نموده و  یا راهیتابند، و معترضان و ناصحان را کشته  یبرنم اعتراض و نصیحت را
 ياستوار يده و در راستایخود را د يها دارد. آنان که در جهان تنها خود و خواسته يافکنند، تفاوت ماهو یم
سرشتند. امام  وید يها ورزند انسان یغ نمیدر یرستا نادیش از هر کوشش و کار درست یقدرت خو يها هیپا
 يبه سو یعت و اقبال اجتماعیب يهرگز برا یرسالت بود ول ي دهیگرچه برگز (ص)امبریاز زمان ارتحال پ (ع)یعل

  فتاد.ینمزورانه خود به تکاپو و تالش 
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ابن  يروز«ز شناساند. خود را به مردمان با یستگیمردم بود که شا يان حجت برایکرد ب یکه م يتنها کار
دو نفر هم  ین صورت حتیم که در ایعت نمایعرض کرد: دست را دراز کن تا با تو ب (ع)یعباس به امام عل

  1»م.یامبریز پیفرمود: کنون که در حال تجه (ع)حضرت«یول»با تو نخواهند داشت یمخالفت

امارت شده است نه  ي دلداده (ع)یند علیوآنان را برنتافت تا نگ (ع)یدند علیگرو یآنگاه که مردمان به عل يآر
  ده انگارد.یرا ناد (ص)امبریآنکه سفارش پ

اگر زمام  يآنان نرو يند و تو سویتو آ يکه مردمان سو یا ! تو کعبه رامانیعل«امبر واال کهیک گفت پیچه ن
محور بود و آن تلخ  حق را که اویاش را نداشتند ز یز توان حکمرانیمردم ن 2»ر. یامور به تو سپردند آن را برگ

د جز آنکه خود آن را دگرگون یرا دگرگون ننما یخدا سرنوشت قوم«است و مردمان جز مانندشان را نخواهند و
  3»ند. ینما

  

  گرفتل یتحو (ع)یکه عل یحکومت

ران شده یچنان و (ع)یش از علیسه زمامدار پ يزمامدار یکرد که ط (ع)یامام عل يرو سو یحکومت در حال
 يها ر چکمهیکشور) ز( کشاند. حکومت ید و آن را به تباهیجوش از دل مردم یفشان بسان آتش یانقالب بود که

ف کرده بودند که همگان از او فرار کرده یده و نحیوصفت خرد شده بود، زمامداران چنان آن را دوشیستمکاران د
ست و پنج یب یراه کج کرده و ط یآن از فرهنگ اله يظاهر يو نما ينداشتند؛ ساختار ماهو یو به آن رغبت
کشور  يها در پهنا یها و ناروائ اند؛ انواع بدعت ش گرفتهیراهه پیگردانده و ب ياز حق رو (ص)امبریسال پس از پ

ن زمامدار ساختار ین رفته است؛ در زمان سومیا از بیسست و (ص) امبریوه و روش پیشه دوانده، شیر یاسالم
 يامو يز در راستایبودند؛ و همه چ ياقتصاد يف گشت. مردم در تنگناخود منحر يحکومت، کامال از جا

 یتیاز گستره امت با وضع یزدائ (ص) و محمد يزیست اسالم ي نهین فضا، زمی. در اشده بودبکار گرفته  يساالر
  د.یبدتر از قبل از اسالم فراهم گرد

خواهد مردمان را بر  یگرفته است. م کار آمده و زمام امور را در دست با کفایت خود يکه رو (ع)یحال عل
و  ياند که خالفت به سلطنت کسرو را فراموش کرده (ع)یش از علیپ ين مردم فضایهم یحق ناب وادارد ول

ن دیگري براي خود و یچوب يها ها و کاخ گانه و خانه هاي هفت عثمان در مدینه کاخ دگرگون شده است. يصریق
 یو با اندك رمق باق ین آشفتگیبا ا یداد. حال حکومت یخواست انجام م یاطرافیانش برافراشته و هر چه که م

گرد است که به دنبال درمان  دوره یچه تدبیري اندیشد؟ او پزشک (ع)کوبد. امام یرا م (ع)یعل ي اش در خانه مانده
ال درمان و نجات ادکنان به دنبیآمده و فر (ع)امام ي سار و در حال مرگ در خانه نگون يماریماران است. حال بیب

 یاز به کسیان بر او رفته زبان به شکوه گشوده و سرگردان دست نیامو ي ر چکمهیاز هالکت است. از آنچه ز
 ینداران را به تباهین و دیکه د یدوباره بخشد، و از هالکت برهاند، و از تبهکاران یکند که او را جان یدراز م
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ستمگران  يها اغازد؟ بدعتیکجا ب است. از (ع)امام يرو شیپ یدند نجات بخشد. راه دشوار و پرچالشیکش
  وادارد؟ يا مردمان را بر کتاب خدا و سنت نبویگذشته و موجود را بردارد 

کار یاصالح، شجاعانه پ يرا گردد و در راستایش از خود را بردبارانه پذیزمامداران پ يامدهایها و پ يدیا پلیآ
 (ع)یانه علیدادگرا ین وضع آغاز حکمرانیبا ابه حال خود واگذارد.  ان رفتهنکه امت را با آنچه بر آنیا اید ینما

د؛ یشو یدارد و دست از آن م یشتن را از آن باز میدر راه خدا و نجات مردمان است. او در ابتدا خو يشروع فداکار
د. او خواهان یگو یآنان باز م يخود را برا یلیم یب (ع)امام یورزند؛ ول یفشارند و اصرار م یم يمردمان پا

ها به  ید و خرابیادها برآیشود گرچه فر یاي از آن کج نم خود بر مدار حق ناب و ناب حق بوده و ذره یحکمران
  را ندارند. (ع)یعدالت عل يبرا يخته با باطل را خواهانند و بردباریآم یحق ول ید. مردمان حکومتیبار آ

  

  (ع) یبا امام عل یعت انقالبیب

از ستم و  یرهائ يبخش برا ید خود و علم روشنیت مردم از ستم به ستوه آمده تنها نقطه امآنگونه که گذش
ف ین توصیرا چن یمان عمومیعت و پیدر سخنان گهربار خود ب (ع)دانستند. امام (ع)یت به عدالت را علیهدا

د ید، نگاهش داشتم، سپس بر من هجوم آوردیدید، بازش داشتم؛ و آن را کشیو دستم را گشود«کند:  یم
از  ـچندانکه  ـند یو دوش و بر هم سا ـند یخود درآ يرهایهمچون شتران تشنه که روز آب خوردن به آبگ

د یعت من بدانجا رسیمردم در ب يد. و خشنودید و ردا افتاد، و ناتوان پامال گردیافراز بر يبند پا ـهجوم مردمان 
خود را برپا داشت، و  ـعت یب يبرا ـمار یو سالخورده لرزان لرزان بدانجا روان، و بکه خردسال شادمان شد 

  1»سر برهنه دوان.  ـدن آن منظره ید يبرا ـدختران جوان 

د: یفرما یف کرده و میش مردم به خود را در حد دلباختگان لرزان و نگران توصیگر گراید يو طی گفتار
د. دست خود را باز یعت ! برآوردیعت ! بیاد بید و فریآرد، به من رو آورد يهمچون ماده شتر، که به طفل خودرو«

  2»د. یدیدم به خود برگردانید، و از دستتان کشیدیپس بردم آن را کش

ستادند، چندان که یال کفتار پس و پشت هم اینهادند، و چون  يبه من رو يدم مردم از هر سویناگهان د«
ع که ین وقایا 3»گوسفند سر نهاده بهم. ي به گرد من فراهم و چون گله دو پهلو آزرده حسنان فشرده گشت و

 ياو برا یستگیبر شا يقت است که با وجود نص نبوین حقیا ياید گویفرما یخود آن را بازگو م (ع)امام
  د.یل نمایمردمان نگشود تا خود را بر آنان تحم يعت به سویهرگز دست ب ی، وليزمامدار

 يد، و برایاند بگشا رفتهیده و نپذیبر آنان که او را برنتاب یست که دست تجاوز و سرکشیمانند آنان ن (ع)امام
مدارش  استیکه همگان سروش وگونه را بکار بندد. همان یرنگ و منش دیاست، هر نیچنگ انداختن بر ر

  لوح انگارند. ندارند را ساده ینینچنیا یقتیانند و آنان که طرخو
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ش بوده و آنچنان در یکرد ماده شتر به طفل خویکرد مردمان، که بسان رویواست که ر یاو چگونه انسان
پس  یند را به سادگیب یب میآس (ع)گردند و امام یاند که ناتوانان پامال م به او عنان را از کف داده یدلباختگ

م که یرو یم يش کاریشاپید، که ما پیرا بدست آر يگرید و دیمرا بگذار«د: یگو یتابد و به آنان م یزند و برنم یم
. همانا کران تا کران را يماند و خردها بر پا ینم يها برابر آن بر جا گون رنگهاست. دل هاست، و گونه هیآن را رو

رفتم با شما چنان ید که اگر من درخواست شما را پذیده؛ و بدانیابر فتنه پوشانده است و راه راست ناشناس گرد
د یدارم. و اگر مرا واگذار یکننده گوش نم نده و مالمت سرزنشیگو هگفت دانم، و به یکنم که خود م یکار م

م. من یگران فرمانبردار و شنواید، بهتر از دیسپار یکه کار خود را بدو م یکس يم، و برایاز شما یکیهمچون 
  1»ر شما باشم. یر شما باشم، بهتر است تا امیاگر وز

  

  

  (ع) یژرفاي گفتار امام عل

خالفت بر تن کرد، برده و  يکه ردا یر زمامداران متفاوت بود. هر کسیعت، با سایدر آغاز ب (ع)امام ي وهیش
 یآن بودند؛ ول ي از آن باشند دلباخته یرند و به دنبال رهائیش از آنکه در تنگنا قرار گید و پیآن گرد ي دلباخته

ت یرا آن را مسئولیداشت. زنسبت به خالفت ن یفه دلباختگین خلییتع يجلسه شورا يروز برگزار (ع)امام
شناخت. امام کامال آگاه بود که  یچنگ انداختن به دامن آن سر از پا نم ين حال عثمان برایدانست و در ع یم

  د.یربا یب و همتا آن را مید عثمان بدون رقیاگر او عنان خالفت را رها نما

آن  يگریدانست که د ید و میم کنیرهارا آغازید، گفت  یابابکر زمام امور را در دست گرفت و حکمران یوقت
گران آن را ربوده ید دیدانست اگر عنان خالفت و زمام امور را رها نما یآنگاه که م (ع)امام یگردد؛ ول یرا نمیرا پذ

نزد.  دم رفتنیاز نپذد. عمر هرگز ینیرا بگز يگرید و دیرند گفت مرا بگذاریگ یو آن را بسان عروس در بغل م
را تنها یخاطر بودند؛ ز ز آسودهین (ع)ند انتخابات نبود بلکه برآمده از شورا بود؛ از رقابت امامیو فرآا يرا زمامداریز

مان شکست، و شرط را نیز پشت سر یحکومتش، پ يها هیرفت و پس از استوار کردن پایعثمان شرط آنان را پذ
شرائط و اوضاع آن زمان که خود  (ع)امام ر پا نهاد.یز زیخ را نیدو ش هریو س (ص)امبریانداخت. کتاب خدا، سنت پ

ها شده و  یکیو تار یگرفتار ستم و تباه یسراسر جامعه اسالم«د: یفرما یادآور شده و مینقش در آن نداشت را 
ها و هواها  بر همگان گشود پرابهام گشته؛ و بدعت (ص)امبریکه پ یده و راه روشنیعادالنه سست گرد يها ارزش

تابم.  یها را برنم ها و سرزنش رانم و گفته یتنها بر اساس حق حکم م یست. من در حکمرانآن را آلوده ساخته ا
باشند و مرا  یصالبت و عدالت من نم يرایمار گشته و خردهاشان منحرف گشته و پذیز دلهاشان بیمردم ن
م و ید همانند شماینمائم ید. اگر رهایر نمائیرا ام يگرید و دین مرا رها کنیند. بنابراینما ینم ياریو  یهمراه

  2»ش تازد و حکم راند. یشما شنواتر و فرمانبردارترم اگر بر حق پ ي دهینسبت به برگز
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افتن حق، یر را ناصرم و در ین صورت امید؛ که در ایر نمائینستکه امید بهتر از ایر بدارین حال مرا وزیبا ا
  1»اور.ی

مار است تا آن را درمان یکرده و خود به دنبال ب ب است که طبابتش را به همگان عرضهیطب (ع)امام يآر
خود وادار  يها قهیرا بر آراء و سل (ع)خواهد که امام یاز آنان م یز هست. ولیمار نیو درصدد درمان امت با .بخشد

ا او را گماشته است. تنه (ص)امبریرند که پیرخواه او باشند. آنگونه او را بپذیاور و فرمانبر خیند و همراه، یننما
امبرش را گمارد تا یز نهفته است؛ خدا پین (ع)یهمان کتاب و سنت باشد که در وجود عل (ع)یثاق با علیمحور م

و  !رزنها«ره گرداند و مردمان را آنگونه که خدا خواسته است راه برد و او را گفت: یها چ نیر آئین حق را بر سایآئ
د در یبانیز ندارد  یکه با او جز در نبوت تفاوت (ص)امبریپ ينما نه تمامی، آئیعل 2»کاران مباش.  انتیجانبدار خ

د و در طریق خدا یحرکت نما (ص)امبریش بسان پیخو ین حکمرانیو آئ یحکومت يها شه، رفتار و برنامهیاند
  ا پسندند.یپسندد  که مردمان را راه برد نه آنگونه

  

  (ع) یر مؤمنان علیام یآغاز حکمران

اش  یل درونیابد، برخالف می یاو سامان نم يجز با رهبر ینگرد که جامعه اسالم یم (ع)یآنگاه که امام عل
م یدار خدایو من آرزومند د«...کند:  یان مین بیاش را چن ین حکمرانیشرائط زمان آغاز (ع)حضرتفت. ریآن را پذ

را بدست آرند، و  ین امت حکمرانیخردان و تبهکاران این بید که ایغم آیکن دریم لیپا یک او را میو پاداش ن
کار باشند و فاسقان را یان در پیا پارسایو  مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او را به خدمت گمارند،

د، و بر شما یگرد يد و حد اسالم بر او جاریشراب نوش ـمسلمانان  ـان شما یاست که در م یار، چه از آنان کسی
 دمیآغال یخواندم و نم یکردم، و به فراهم آمدنتان نم یزنشتان نمختم و سریانگ یدم، شما را برنمیترس یم
به «ند: یفرما یو باز م 3»کردم.  یتان مید رهایگرفت ید و سستیکردم) و آن هنگام که سرباز زد یکتان نمیتحر(

نمودند، و  یاران، حجت بر من تمام نمیو  کنندگان نبودند عتین بید، اگر اید و جان را آفریکه دانه را کف ییخدا
ن کار را از یا هده بشتابند، رشتیگرسنگان ستمد ياریخدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شکمباره را برنتابند و به 

د یدید یداشتم، و م یم يانگاشتم و چون گذشته، خود را به کنار یانش را چون آغازش میگذاشتم و پا یدست م
درنگ و دقت در گفتارها و 4»گذارم.  یارزش نم يزیرا پش شمارم و حکومت ینم يزیشما را به چ يایکه دن

از  يسازد. او هرگز برا یاست، آشکار میر يرا برا (ع)حضرت يها زهیافقها، دغدغه و انگ (ع)ر مؤمنانیمواضع ام
فتد و راه یستگان تبهکار بینستکه زمام امور به دست ناشایندارد. بلکه نگران ا یدست دادن حکومت دلواپس

  ند.یره گردد و مردمان به دوزخ درآیت چیق هدایر طرجهالت ب

  

  گساریزمامدار م
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است که حد  یساران گیکار آمدن م ياز رو ینگران (ع)افته در مواضع حضرتیانعکاس  يها یاز نگران یکی
اش  یم حکمرانیو حال ب گساري کرده یکه م ید آن سرشناسید پرسیگشته است. حال با يز بر جاریاسالم ن

از  یکیات قرآن، عمر، پسر خطاب یاز آ ياریخ و شأن نزول بسیاست؟ به شهادت تار یه کسرود چ یم
که شراب را ممنوع و حرام  يا هین نقل است که پس از نزول آیچن يگساران بوده است. از ویخواران و م شراب

د و ثروت برد. آنگاه یخرد زدا روشن ما را عطا فرما که همانا شرابِ یانیشراب ب ي نموده، او گفت: بار الها! درباره
 يبرا یبزرگ، و سودهائ یدر آن دو، گناه«پرسند، بگو:  یدرباره شراب و قمار از تو م«نازل گشت که  يا هیآ

 یتیخود را باز گفت. دوباره آ يدعا يه را بر او تالوت فرمود. ویعمر را فرا خواند و آ (ص)امبریپ 1»مردم است...
  2»د...یک نشویبه نماز نزد یتدر حال مس«...فرود آمد که 

» ند.یایمستان گرد نماز ن«آورد که  یبه نماز بانگ برم یوسته هنگام فراخوانیپ (ص)امبریپ ياز آن زمان مناد
گر ید يا هیدعا و درخواست خود را باز گفت: آنگاه آ يش قرائت شد. ویمذکور برا ي هیباز عمر فرا خوانده شد و آ

  3»اطنند.یدند [و] از عمل شیقرعه پل يرهایها و ت ار و بتشراب و قم«...فرود آمد که 

ا شما دست یآ«د که ین جا رسیه که بدیباز خوانده شد. آ يز بر ویه نین آیعمر فرا خوانده شد و ا
  4»م. یم. بسنده کردیآنگاه عمر گفت: بسنده کرد» دیدار یبرم

د. ینوش یمائده، شراب م ي کم از سورهیو  ه نودیعمر قبل از نزول آ«از اهل سنت است که  يگریدر منابع د
بشکافت. آنگاه بر کشتگان بدر نوحه  يبر سر عبد الرحمن پسر عوف زد و سر و یوانیبا استخوان ح يروز
شد براه افتاد و  یده مین کشیش بر زمیکه عبا ین گشت و در حالیباخبر شد خشمگ (ص)امبریکه پ ید. وقتیسرائ
برم به خدا از خشم او و رسولش.  یزد. آنگاه عمر به خود آمد و گفت: پناه م يکه در دست داشت به و يزیبا چ

«5  

» ان شما بگستراند و...یرا در م یخواهد دشمن یطان میش«مائده فرود آمد که  ي کم سورهینود و  ي هیآنگاه آ
  6»م. یم، دست برداشتیآنگاه عمر گفت: دست برداشت

 يا هیرسد و هر بار که آ یبه نظر نم یعمر کاف يبقره و نساء برا ي ات سورهیهمانطور که از نظر گذشت. آ
ا به جهل یجهالت  يها از رو نیخواند. ا یژه آن را باز میبطور و يو يبرا (ص)امبریآمده پ یدر مورد شراب فرود م
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با  1»ود. ن مردم زمان خود بیگسارتریم يرا ویبه شراب بود. ز ياد ویز یاز از وابستگ یبود بلکه ناشنزدن خود 
م باز کشمش یم و دست برداشتیشراب، گفت: بسنده کرد ي سوره مائده درباره يها هینهمه که پس از نزول آیا

روان کردن شکم کشمش  يبوست دارد) و من برای( است تسخ مزاجمگفت:  یکرد و م یجوشانده مصرف م
 است که کشمش ین در حالیا 3» کرد. یفه آن را مصرف می، خلیان زندگیو تا پا 2کنم. یجوشانده مصرف م

  4»اد آن) حرام است. یا زیکم ( يا کننده هر مست«فرمودند:  (ص)امبریده) حرام است. پیجوش(

رد. اگر آنان که یپذ یافت، که چرا حکومت را میتوان در یرا م (ع)یعل ي اندوه و دلشوره يحال ژرفا
سرکش و...و اگر  ي هیمعاو ی، مشاور عالاست، مثل عمرو، پسر عاص يماد يها از بخشش یاسالمشان ناش

ت حق و عدالت ین و امور مردم بر محورینبودند و د یان زمامداران اسالمیدها و تبهکاران در مین پلیامثال ا
بخدا قسم تا آنگاه که امور «...رفت. همانگونه که خود فرمودند: یپذ یزمام امور را نم (ع)یرفت هرگز عل یش میپ

  5»بندم.  یش رود و تنها بر من ستم روا گردد دم فرو میپ مسلمانان به سالمت

ش روي اوست. مردم مانند یاست که پ ینیسنگ ي فهیت و وظیمهم است مسئول (ع)یامام عل يآنچه که برا
 يایمرد و در ریاند. آن دل گرد آمده (ع)امام آب است دور يکه در جستجو يا زده و بسان شتر تشنه گرگ ي گله

را ید و آن را به حال خود واگذارد. زیها نظاره نما ان گرگیاند امت را بسان گوسفند رها شده در متو یخروشان نم
ام، درد و رنج نهفته و زمام امور یناروا است؛ گرچه در ق ین کار ستمیا (ع)یعل يدیتوح يها شه و آموزهیدر اند

ش و یاز آسا یدر راه حق و ته يبا آن آشفتگی را بدست گرفتن، فداکار(ص) آشفته بسان امت محمد یامت
م به یو تکر یبوس دست ياو برا يمردم به سو یداند که اقبال اجتماع یخوب م (ع)یاست. عل يآرامش فرد

د به یباالخره ام یر شنا کند ولیل ویرانگر، خالف مسیان سید در میبا (ع)یمانند عل یست بلکه کسین یتنهائ
جور ید یکه مؤمن در زندگ و چه نیک گفته اند کاهد. یاز رنج او م ياي نیک، قدر مردم و ساختن آینده یهمراه

آشفته  یگردد. حال حکومتی بزرگ ول یداشته باشد رنج و دردش افزون م يشتریف بیفه و تکلیا هر قدر وظیدن
  چگونه است؟ (ع)یچون عل یآن هم در دستان شخص

از عالمان که در  یمان الهیان وجود دارد، پان آنیز در مین یمردم گرچه منافقان ي وجود طرفداران از توده
ر امور بر آنان واجب یها، سکوت روا نبوده و تدب ها و هدر شدن خون ، هتک حرمتياقتصاد یبرابر ستم، نابسامان

زمام  (ع)ینبود عل یت الهید. و اگر التزام به مسئولینما یر وادار میت خطین مسئولیرش ایرا به پذ (ع)یاست؛ عل
د؛ یکش یرا سر نم یانگاشت و جام زهر حکمران یان کار را بسان آغازش میگذشت و پا یگذاشت و م یامور را م

رفت و یرا پذ يرهبر (ع)ن شرائط، امامیتر است. با توجه به ا ارزش بزغاله کم ینیاز آب ب (ع)یکه حکومت نزد عل
 ي م بر عهدهیگو یآنچه م«مود: بند است که فریش پایمان خویخدا نداشت. آنچنان به پ يجز خشنود يا زهیانگ
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و  ـرد یو از آن پند پذ ـاو را آشکار شود  ـروزگار  يها م، آن که عبرتیدانم، و خود آن را ضمانت نما یش میخو
  ها نگذارد. رد، تقوا او را نگه دارد، و به سرنگون شدنش در شبههیش چشم اوست عبرت گیفر، که پیاز ک

خت. یامبر شما را برانگیکه خدا پ يخت، مانند روزیش ریآزما ي ما را در بوتهدگر باره ش ـکه روزگار  ـد یبدان
گ یا دیزند، یخت، و چون دانه که در غربال رید درآمیمبعوث فرمود، به هم خواه یکه او را به راست یبه خدائ

ر در یت به زر است زبر شود و آنکه بر زبر اسیخت، تا آنکه در زید ریهم خواه يزند، رویگ ریافراز که در د
حق  از يا اند واپس مانند. به خدا سوگند، کلمه ش افتادهیش برانند، و آنان که پیاند، پ شود؛ و آنان که واپس مانده

ها  يمردم! خطاکار ياند. هان ا ن روز آگاهم کردهین حال و چنیرا بر زبان نرانم که از چن یرا نپوشانم، و دروغ
تازند تا سوار خود را به آتش دراندازند. هان  یبر آن سوار، عنان گشاده مبدرفتارند و خطاکاران  يها چون اسب

دانند تا سواران خود را به  یها عنان بدست و آرام. م را ماند رام، سوار بر آن یهائیبارگ يزگاریمردم! پره يا
 ي وهیوز شود شریدار اگر باطل پیخر یک را گروهیو هر  ـکارند یدر پ ـرباز حق و باطل یبهشت درآرند. از د

  1»ن اوست...یقدرت قر ين اوست، و اگر حق اندك است روزیرید

  

  يد علویبازتاب ع یاستقرار حکومت اسالم

خود  (ع)یآمدند. عل یم (ع)عت با امامیب يفوج برا مردم فوج (ع)، توسط امامیرش حکمرانیباالخره پس از پذ
د که خردسال شادمان یعت من بدانجا رسیمردم در ب يدو خشنو«...ند: یفرما ین بازگو میام را چنیآن ا ي خاطره

 يبرا ـداشت، و دختران جوان  یخود را برپا م ـعت یب يبرا ـمار یلرزان بدانجا روان، و ب شد و سالخورده لرزان
  2»سر برهنه دوان.  ـدن آن منظره ید

قشرها  ي ن از همهو پنها یرسم یو مهندس ی، بدون سازماندهیمردم همگانی و کامالًدر واقع سرور 
 يمار برایرو جوان، سالم و بیرا فرا گرفته بود. زن و مرد، کوچک و بزرگ، پ یسراسر قلمرو حکومت اسالم

ک حکمران دادگر را یبه مرکز حکومت روان شده بودند. خالء  (ع)یو مشارکت در انتخاب عل یاظهار خوشحال
ر ینگیماران زمیخاستند، ب یبرنم يمبرم از جا يازهاین يهمگان احساس کرده بودند. کهنساالن لرزان که جز برا

حضور یافتند. زنان و  یو سرور اسالم ين شادیدند و در ایکه توان راه رفتن را نداشتند. رنج حضور را به جان خر
به تکاپو افتادند که  (ع)یعل يحضور در محفل شاد يار عنان از کف داده و آنچنان برایاخت یدختران جوان ب

تن  ي وجود و پاره ي دل و عصاره ي وهیکه م يد. زنان، بسان مادریان افتاده و سرشان برهنه گردش حجاب
ن یرا در ا يکند و هر خطر ینجاتش تالش و تکاپو م يده و برایدر معرض سقوط د يک بلندیش را از یخو
ها همه  نیروان شدند. ا (ع)ر مؤمنانیابد به سمت امیخرد تا به کودك دلبندش رسد و او را در یر به جان میمس
ش از یاست که از ستم زمامداران پ یان مردمیدر م (ع)یامام عل يزمامدار يبرا یاحساس ضرورت همگان يایگو
  به ستوه آمده بودند. (ع)یعل
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  امت ي سرور توده (ع)یعل یحکمران

د به یام هبارق خت ویشور و شعف را در دل همگان برانگ یبه عنوان زمامدار اسالم (ع)یعل ینش مردمیگز
جاد کرد؛ شوق و امید به افق سبز آینده، ادبیات و فرهنگ عمومی را یا یبهتر را در اذهان و افکار عموم یفردائ

ن سرور و یرفته بودند. ایش را پذیجمع شده و امارت او بر خو (ع)یگرد عل ،دل يفراگرفته بود. آزادنه و از ژرفا
 يها و حاکمان ستمگر برا حکومت یشیو فرما یفاتیشده، تشر یهکه بصورت سازماند يبا جشن و سرور يشاد
جشن و سرور  ي کنند متفاوت است. مردم در ظاهر مراسم ساالنه یل میها تحم کار آمدن خود بر ملت يرو

  ند.رود تأسف ورز یده و بر آنچه بر آنان میاز دل آه ماتم برکش یشوند ول یرا حاضر م یلیتحم

الد حاکمان یا می یبه مناسبت سالگرد حکمران یدا و پنهان حکومتیپ يها امهبر اساس دستورها و بخشن
و  ینید يها و نارواها يشود؛ انواع بد ینه میآن هز يحساب برا یب یجشن و سرور بر پا شده و ثروت عموم

با آنچه  يحکومت علو کردند. سرور و شادي در یگردد؛ همانگونه که شاهان ایران م یدر آن مراسم روا م یانسان
 ير علویدارد. مردمان در حکومت غ يان مرسوم است تفاوت ماهویها مثل حکومت امو ر حکومتیدر سا

اغازد و در پرتو یعج) کار خود را ب( يزده و عزا دارند تا آن هنگام که وقت سحر فرا رسد و دولت مهدو ماتم
  ابد.یتالش خود را ن ي جهیانسان جز نتآزاده و ازستم به ستوه آمده بر افراشته گردد که  يها انقالب توده

  

  يحکومت علو ستانهدر آ یاوضاع اجتماع

در  یل گرفت و رسما آغاز به کار کرد که نابسامانیحکومت را تحو یز مردم زمانیعت اصرارآمیبا ب (ع)یعل
آن زمان ت یخود وضع (ع)حاکم بود. حضرت یو...بر قلمرو حکومت اسالم ي، اقتصادیاسی، سیتمام ابعاد اجتماع

دند، به کار پرداختم؛ و آنگاه که همه نهان شدند، یورز یکه همه سست یهنگام«ند: یفرما یف مین توصیرا چن
ستادند، به نور یکه همه ا یسخن گفتم؛ و گاه یخود را آشکار ساختم؛ و چون همه در گفتار درماندند، به گشادگ

لت عنان گشاده راندم، و مرکب ین و آن. در راه فضیر از ام فروتر از همگان، و رتبتم برتیخدا در راه تاختم. آوا
که تندرش نتواند جنباند، و گردباد نتواندش  ـستاده بودم یا ـ یشتر جهاندم. همانند کوهیمسابقت را از همه پ

 ی. خوار نزد من گرانقدر تا هنگاميا را مجال طعنه يا ندهیبود، و نه گو يا خرده يرا بر من جا یلرزاند. نه کس
م و فرمان یا رفتهیرا پذ یاله يرومند خوار تا آنگاه که حق را از او باز ستانم. قضایکه حق او را بدو برگردانم، و ن

  1»او را گردن نهاده...

جرأت  یآن هنگام که ارکان حکومت و امت سست شده، استبداد در دل همگان وحشت انداخته، کس
کرد) را نداشت، هر کس زبان به اعتراض گشوده باشد  یء ماش اقتضا قتیآنگونه که حق( نیحق و د ي اقامه

خ چهره در خاك یش دو ،را فرا گرفته یا کشته گشته، و بحران سراسر قلمرو دولت اسالمید و یابوذر مانند تبع
ا امور ر ي توان اداره یاز پا درآمده و کس یبا انقالب مردم ياز آنان نمانده، و عثمان امو یفرو برده و جز نادرست
بر  يد علویاند، خورش ان حق الل گشتهیان مردم مرده و همگان در بیانه میگو گرا و حق نداشته و گفتمان حق

کند، و در پرتو نور  یاء میات و گفتمان حق و صواب را احیرد. ادبیگ یزمام امور را دست م (ع)یتابد و عل یامت م
ن یتر د. همان که خاموشیزدا یمغبار ز راه راست برد و ا یو ذوب درذات خدا مردمان را به صواب م يخداداد
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برنداشت، و بدون غوغا  یبر امت گام یاورد و در راه حکمرانیبر خالفت برن یرسائ يامت بود و هرگز صدا
غما گرفته شده یاش به  ش از همه حقش بر باد رفته و فدك فاطمهیربع قرن اندوه در دل نگه داشت و ب يساالر

ان اسالم را پاس داشته باشد، کنون زمام یو همه نیشها را نوش جان کرد. تا مصالح امت و کاورده بود یو دم برن
دادگر را برافراشته و  یامور را به دست گرفته و با دو بال دانش و تقوا، مدام در تکاپو و تالش ؛ پرچم حکومت

 يکند؛ بسان کوه برا یا بر پا ممانند نداشته و نخواهد داشت ر (ع)يرا که جز در دولت مهدو يا فاضله ي نهیمد
ان و طعنه زن ن ن راه طعیتوان تزلزلش را ندارد؛ و در ا یچ طوفانیکوشد و ه یم (ص)خواست خدا و رسولش جراا

  تابد. نکوهش نکوهشگران را برنمی

  

  يحکومت علو یکل يها استیس

  فان در برابر توانمندانیت از ضعیحما

با  يشود. حاکم علو یف میار حق و باطل تعریبا مع يومت علو، عزت و ذلت در حکیو ناتوان يتوانمند
اش عدالت  هغاست که تنها دغد (ع)کارگزار خدا و رسول خدا (ع)یامده و در واقع علیکار ن ياستعمار و استثمار رو

از مال اندکش به ستم ستانده شده در  یو مرگ است و بخش یان زندگیر که مینگیاست. زن سالخورده و زم
؛ و ثروتمند توانمند و سرشناس با هر دباز گردان يحقش ستانده و به و (ع)یز است و توانمند تا علیعز (ع)ینظر عل

مقدار است تا آنکه حق  خوار، ناتوان و کم (ع)یقدر قدرت و شکوت که حق آن زن سالخورده را ستانده در نظر عل
  باز ستانده و به صاحبش برگرداند. ياز ورا آن سالخورده 

شود و تا سر حد جانباختن بر آن پاي می فشارد و می  (ع)چیزي در این راه نمی تواند مانع علی کسی و
  ایستد.

  

  يشه علویدر اند يریپذ ستم و ستم

و  يگفتار و کردار فرد يجا ين نگرش در جایت کفر، ایتقو يریپذ کفر است و ستم (ع)یستم در نظر امام عل
  گذرانیم: یرا از نظرتان م یهائ هپرتو افکن است که نمون (ع)یعل یحکومت

با تمام توان بر ستمکار  یعنی 1»د. یده و دشمن ستمکار باشیار ستمدی«کند که:  یه میبه فرزندانش توص
  در برابر ستمگر حق طبیعی و خدادادي مردم است. یستادگید که ایبشور

  ندارند. ید؛ که آنان خود توان رهائیدگان را از چنگال ستمگران سرکش نجات دهیستمد

ت را یز که ستم رعیداد بپرهیکار به عدالت کن و از ستم و ب«نگارد:  یمناطق م یش در برخیبه کارگزار خو
  2»ان آرد. یر را در میشمش يدادگریوادارد و ب یبه آوارگ
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ت زد. و خود را نجایزد و با ستمگر بستیت قرار داد تا بپا خید مورد حمایده را بایستمد (ع)از نظرگاه امام
رو به آنان  یشود. ضمن سخن یوسته دنبال میدگان بودند پیکه مخاطبانش ستمد یکرد در سخنانین رویبخشد. ا

د که ابلهان ستمگر بر شما حکم رانند؟ چشم بسته یستین نید و اندوهگیآئ یا به خشم نمیآ«کرده و فرمودند: 
است و  یرا خونخواه یهر خون«و باز فرمود: » ان نباشد.یتان جز ز د. بهرهیا داده یرفته و تن به پستیپذ يخوار

 2»د گرداند، که شتر را جز با شر نتوان راندیسنگ را بدانجا که از آن آمده باز با«و  1. »یرا خواهان یهر حق
نبخشد و ستمگر را بر ستم  يسود ين است که آنگاه که بردباریچن (ع)یعل ي شهیدر فرهنگ و اند یبراست

آنکه توان دارد از چنگ ستمگر بدر  3وه را دگرگون کرد و شر را با شر پاسخ داد.ید شید بایخاطر نما کردن آسوده
بر  نیز یستمو خود را واگذاشته  يش و نعمت خدادادید، حق خویآن را رها نما یش باز ستاند ولید و حق خویآ

ده ید. پس ستمدیمگان ستم نماجامعه روا داشته است. چرا که با تن دادن به ستم، ستمگر را توانا نموده تا بر ه
ش هست ستمگر را ناتوان و ید به دادگریمنزد آن کس که ا یا دادخواهیدر سخن  يو استوار يگر چه با تند

که بر او ستم رفته  یرا دوست ندارد، مگر [از] کس یخداوند بانگ برداشتن به بدزبان«د که خدا فرمود: یرسوا نما
  4»باشد...

حقش را  او را گذارد که یآنکه حق کس«و  5»دیبه حساب آ یان نزد خدا سرکشبه سرکش يوفا«و فرمود: 
 یابی شهیر یشناس کنان ستم حاکم بر جامعه را به لحاظ جامعه و شکوه 6»اعتراف دارد.  شیارد، به بندگیبجا ن

در  يو داور د،یش به دست آنان دادیکار خو يها د و رشتهیدست ستمکاران را بر خود گشاد«...د: یگو یکرده و م
 يبپراکنند، خدا شما را برا يا ر ستارهیک از شما را به زید...به خدا سوگند اگر هر یرا در کف آنان نهاد یحکم اله

حق اعتراض  (ع)ین امام علیبنابرا 7»ها را مهلت داد از او نرسته است... روز بد آنان فراهم خواهد آورد. و اگر ستم
شناسد. تا آنجا که اگر ستمکاران در نقاط دورو  یت میرابر ستمگران به رسمگان در ب دیستمد يو شورش را برا

ن اتفاق ید ایبا (ع)ید، به نظر علیدگان در برابر آنان فراهم آیستمد يدارین پراکنده بوده و توان بیک زمینزد
گر و ید یود ستمن خیرا که ایباشد. ز یده در برابر ستمکار روا نمیستمد يبردبار (ع)یعل ي شهیفتد. در اندیب

 ينکه در مواردیداند کما ا یده را در آتش میشتر است. و ستمکار و ستمدیستم ب يبه ستمکار برا یبخش توان
  8»اند.  یشده دوزخ کشنده و کشته«

را سرلوحه تربیت سیاسی و اجتماعی خویش مردم  یز با ستم در کالبد اجتماعینه کردن ستینهاد (ع)یامام عل
آنچه از کشتار بر هر «ند: یفرما ین مین باره چنیاست. در ا جامعه یافکار عموماز  ییزدا أُسی داد و درصددقرار 
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ز یاندك که از آنان ما و عز آن یشوند ول یشتر کشته میزان مجاهد بیست ظلم یعنی 1»د. یشتر زاید و بیرتر پاید
شتر یب ینوادگان يماندگارتر و دارا ین حساب از نظر کمیدارند با ا یمانند و کرامت و حقوق خود را پاس م یم

 ،ین و در زندگیرا که فرجامشان مرگ ننگیاند. ز ران که تن به ظلم و ذلت دادهیپذ خواهند بود...برخالف ستم
وگرنه ترك  ـم یبستان ـاست اگر دادند  یما را حق«ند: یفرما یم (ع)ن راستا حضرتیدر هم .اند مردگان جنبنده
داند  یرا تنها حق مردم نم يزیست ظلم (ع)امام 2»به درازا کشد.  يم هر چند شبرویانم و بریشو یشتران سوار م

منعکس شده و  (ع)ز در سخنان امامیدگاه نین دیاز آن روا نباشد. ا یچیانگارد که سرپ یآنان م ینید ي فهیکه وظ
را که  یامرزد کسیخدا ب«و » اند.  گانه ان و همکاران سهیبه ستم، همتا یار او و راضیستمکار، «ند: یفرما یم

  3»اور بود تا حق را بدو برساند. یند و آن را باز گرداند و خداوند حق را یب یا ستمیآن کند  ياریند و یب یحق

دگان بوده است حال یستمد یز با ستم و رهائیدر معرکه ست يریسراسر درگ (ع)ین حکومت امام علیبنابرا
خویشان یا  ،یا فرادستان جاهلی انا زبردست، فرودستی دست باشد ریکند که ستمکار که باشد. ز ینم یفرق

  بیگانگان.

م یخود را برا يها تیمظالم و شکا«د: یفرما یدگان دارد و میو پر از مهر نسبت به ستمد یمیصم یاتیاو ادب
ر ستمگر روز داد ب«و  4»ده...یتر است، از روز ستمکار بر ستم کش ده بر ستمکار سختید...روز ستمدیارسال کن

  5»تر است از روز ستم بر ستم بر. سخت

 ،»ستم بر تو روا گردد.  يو ستم روا مدار آنگونه که دوست ندار 6»ن ستم استیتر ستم بر ناتوان زشت«و 
ن گرفتار، خوشتر یآهن يها م کشند در طوقین سوبدان سویدار، و از ایاشتر خوار مانم ب يبه خدا اگر شب را رو«

را گرفته باشم به  يزیا اندك چیاز بندگان ستمکار،  یکیم، بر یدرآ (ص)ز بر خدا و رسولیدارم تا روز رستاخ
شتابان است و زمان ماندنش در  یو فرسودگ یکه به کهنگ یستم کنم به خاطر نفس یناسزاوار، چگونه بر کس

  7»خاك دراز و فراوان. 

  

  امروز جهان يالگو (ع)یعل

ن نشاندگا مزدوران و دست ،نامشروع ياهداف اقتصاد يگران در راستادر حال حاضر در جهان اسالم استعمار
ن وسائل بهداشت و فرهنگ یتر که از ساده يا ها گرسنه ونیلیاه آنان میس يها نامهخود را بکار گرفته و ارمغان بر

اند که  یراه و راهبرانت به دنبال یبرخوردارند. اکثر ...و ز از ثروت و رفاهین یت، اندکین وضعیاند. در برابر ا بهره یب
 یدارند. ول یچراغ فروزان انقالب مردم یدر خاموش ینشانده سع دست يها حکومت یوغ ستم رها گردند ولیاز 
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ستند و بر آنان بشورند و یابند و در برابر ستمگران بایب یشند تا راهیندیفه دارند که بیما وظ یعالمان اسالم
  بشورانند.

اران ستمگران یباالتر است. در اسالم همکاران و  یمگران از هر گناهبه ست ياریو هم يگناه همکار
ستمگر  يشود. آنکه برا یم یز ظلم تلقیا مستحب نیدر امور روا  یاند. کمک به ستمکار حت شده یستمگر تلق

را یگردد. ز یم یر صورت فرمان برد گناه کرده و ستمگر تلقه ا دوات و قلم بسازد و او را بهیبنا کند  يمسجد
 یت اجتماعیمحبوب يو يان مردم برایبا جلوه داده و در میستمگر را ز ي زشت و زننده ي ن کار، چهرهیبا ا يو
 يانده است. برایزگاران نمایرا بسان پره يو ي به حقوق مردم را پنهان نموده و چهره يجاد، و تجاوز ویا

که باعث وجاهت  يت، مگر در موارد و ابعادحاکم جائر را روا ندانسته اس طرفاز  پذیرش مناسبن، اسالم یهم
دگان است. ینسبت به ستمد يو مهرورز يزیست برخاسته از روح ظلم رویکرد سختگیرانهن یجائر نگردد. چن

ن اگر حاکم جائر یداند. بنابرا یز روا نمیکه توسط حاکم ستمگر بر پا شده را ن يا اسالم ورود در نماز جمعه
د؛ یم را منتشر نمایخدا گزارد و قرآن کر ي ا حج خانهید و یرا برگزار نما ینید ياه ا مناسبتیبنا کند  يمسجد

کوت یجاد تنگنا و بایخود به دنبال ا يها د. اسالم در برنامهینما ین امور او را همراهید در ایمسلمان آزاده نبا
  1ند.یگرا یرفته رو به سست ستمکاران است تا رفته یاجتماع

  

  زین ظلم ستیتر مظلوم

دگان بود. ین ستمدیتر دهین حال خود ستمدیدگان بود و دشمن ستمکاران و در عید اور ستمی (ع)یامام عل
 یخت، خوشیرا برانگ (ص)آن هنگام که خدا محمد«شود:  یادآور میخود را  یدگیاز ستمد يموارد (ع)یعلامام 

را به مجاهدت به سر بردم؛  یرگسالکردم و بز يرا با ترس سپر یم. کودکیگو ین خدا را سپاس میدم و بر ایند
بزرگ  يا امبرش را به جوارش فرا خواند. آن حادثهیز نمودم. تا آنگاه که خدا پیکار و با منافقان ستیبا مشرکان پ

 يت فراخور من نباشد. سپاس خداین موقعیوسته نگران و دلواپس بودم. نکند ایدهنده بود، از آن پس پ و تکان
 یگشت. تا آن زمان که به فالن يبود که به خواست خدا سپر یدم. حوادثیرد خوش ندرا، تا آنگاه که عمر م

  2»ر زدم. یشمش یتا کهنسال یدم. از نوجوانیرس

د: یفرما یها رفت. او خود م بر او ستم شدر خالفت تیکان و رعیش از خود، نزدیه زمامداران پیاز ناح يآر
روز خواهند شد، نه از آن رو که از شما به حق یبر شما پن مردم یکه جانم در دست اوست، ا یبه خدائ«...

ک یو هر ـ  دیبرند. و شما در گرفتن حق من کندکار یسزاوارترند، بلکه چون شتابان فرمان باطل حکم خود را م
  3»د...یگذار یوام يگریکار را به د
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امروز مردم از «ند: یفرما یش برداشته و میت خویمظلوم يها از صحنه يا گر پرده از صحنهید یدر سخن
د، یدید در خانه خزیرون شویجهاد ب يش. خواستم تا برایت خویترسند، و من از ستم رع یستم حاکمان خود م

د. یرفتید، اندرزتان دادم نپذیو نهانتان خواندم و پاسخ نگفت اد. آشکاریدیسخن حق را به گوش شما خواندم، نشن
خوانم از آن  یبان، به کردار چون مزدور؟ سخن حکمت در شما مد دور؟ به گفتار چون اربایهست یا حاضرانیآ
ده یان نرسیزانم سخن به پایانگ ید، به جهاد مردم ستمکارتان میپراکن یدهم م ید اندرزتان مید، چنانکه بایمر یم

  د.یرو ین سو و آن سو میا چون مردم سبأ

د. بامدادان شما را راست ینمائ یوامموعظت  ي ب خوردهید و خود را فریگرد یش باز میخو يها به انجمن
د. شما را اندرز دادن، سنگ خارا به ناخن سودن یآئ یم باز میده پشت، سویکنم، شامگاهان چون کمان خم یم

ک سر و یدا! یمردم که به تن حاضرند و به خرد ناپ يقل زدودن. ایانه خورده را با صیاست و آهن مور
د، حاکم شام یکن یاو م یبرد و شما نافرمان یمبتال. امام شما خدا را فرمان مها سودا، فرماندهان به آن  گونه گونه

نار و درهم با یه شما را چون دیبرند. به خدا دوست داشتم معاو یان فرمان او میکند، و شام یت میخدا را معص
  1»ک تن از مردم خود به من دهد...یرد و یمن سودا کند، ده تن از شما بگ

ر یطلحه و زب یشکن مانیگنجد. هنگام پ یاندك نم نیاد است که در ایز (ع)ردناك از امامن گفتار دیامثال ا
عتم را شکستند، و مردم را به یوند مرا گسستند، بر من ستم کردند، و بیپـ  ریطلحه و زبـ  ا! آن دویخدا«...فرمود: 

آنچه آرزو  یدار مفرما! و نافرجامیجنگ من فراهم آوردند. پس آنچه را بستند، بگشا! و آنچه را محکم کردند پا
ند. و به یش از آغاز کشتار، از آن دو خواستم، تا دست به جنگ نگشایکردند و آنچه انجام دادند به آنان بنما! پ

رفتند و یبشان شده بود نپذیرا که نص یر و دار انتظام بردم، لکن نعمتیند؛ و به هنگام گیجمع مسلمانان درآ
پروردگارا! از تو بر «کنان فرمود:  نیز زبان به شگوه گشوده و نفریشان نیاز ستم قر 2» ت را باز گرداندند.یعاف
که از  يدند و در کاریمن را بر يشاوندیوند خویخواهم، که آنان پ یم ياریکند  یش را کمک میش و آنکه قریقر

  3»دند. یزیآن من است با من بست

  

  روشن ي ندهیامروز و آ يروز، دادگستریاصالح د

گذشته و در زمان  يها کند بلکه ستم یخود بسنده نم ياز ستم در زمامدار يریتنها به جلوگ (ع)یمام علا
 ي قرار داده و پرونده یگرد قانونیز مورد پیدگان، در گذشته را نیز مدنظر داشته و حق ستمدیزمامداران خود را ن

د و هر یک کرد و بخشیرا که عثمان تفک یهائ نیتمام زم«ن باره فرمود: یکند. در ا یآنها را مختومه اعالم نم
را که یبرگشت داده خواهد شد. ز یعموم ي ن و آن داد به خزانهیو مال خدا را که به ا یآنچه از ثروت عموم
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زکان یکن يا بهاینم که به مهر زنان یبه خدا، اگر بب« 1»کاهد.  یصاحبش] نم يمرور زمان از استحقاق حق [برا
  2»ابد. یتر  ش است و آن که عدالت را برنتابد، ستم را سختیگردانم که در عدالت گشا یاز مرفته باشد، آن را ب

اند.  ها که سرسبد ممکنات ت برخوردارند تا چه رسد به انسانیم و حمایز از حریوانات نیح يدر حکمت علو
راهنما  یمتعال کتاب يا خداهمان«ند: یفرما یخود اشاره کرده و م یحکومت ي ز به برنامهین باره نیدر ا (ع)حضرت

د و ید، و از راه شر برگردیت شوید تا هدایریر را بگیک و بد را آشکار نمود؛ پس راه خیرا نازل فرمود و در آن ن
را حرام  یرساند. خدا حرام ید که شما را به بهشت میآر خدا بجا  يد. واجبها! واجبها! آن را برایبه راه راست رو

ها  گر حرمتیاست، و حرمت مسلمانان را از د یب خالیرا حالل کرده که از ع ی، حاللستیکرده که ناشناخته ن
که مسلمان از  است یوند داده؛ پس مسلمان کسیپ یپرست گانهیبرتر نهاده، و حقوق مسلمان را با اخالص و 

 يزیشود. بر چ ست جز در آنچه واجبیحق بود؛ و گزند مسلمان روا ن يند جز آنکه براینب يدست و زبان او آزار
 يش رویر است. همانا مردم پیک شما از آن ناگزی کیکه  ـمرگ  ـر است ید که همگانتان را فراگیریگ یشیپ

سبکبار  ـخواند. و شما در چنگال آن گرفتار  یو مرگ از پس شما را م ـو مرگ آنان بر شما آشکار  ـند یشما
او و بندگان،  يد در حق شهرهایند. خدا را! واپائیپا ین را مماندگا ند و پسیرفتگان برپا شید، که پید تا برسیباش

از آن  يد رویدید يد، و اگر شریابید آن را دریدید يریان. اگر خیها و چهارپا نیاز سرزم ید حتیکه شما مسئول
  3»د. یبتاب

به حقوق د تا چه رسد ینما یم يریگ یوانات را مطرح و پیش حقوق حیساده خو یحکومت ي ! او در برنامهيآر
کنند. از پرندگان  یت از آن عمل نمیدر حما یزنند ول یبشر، همان که امروز شعار حاکمان است. از آن دم م

  کنند. یدستان رحم نم یکنند و به ته یت میحما

  

  استیت در سیشفاف

فت، گر یحق، باطل را بکار نم یبرپائ يب زمام امور را در دست نگرفت و برایرنگ و فریبا ن (ع)یامام عل
گسترش و  يکرد را دارد و در راستاین رویز همیش استوار گشته نیحال که زمام امور در دست اوست و زمامدار

گذارد. با ستمگار سر سازش ندارد.  یگذرد و نه م یاز حق نه م يا حکومت در گفتار و کردار ذره يداریپا
ف نظام، او را به عدول یو تضع یکارشکن يرادرد ب یداران مرفه ب هیسرما ي رنگ و نقشهی، نیگردانیمزاحمت، رو

کند. با راهکار  یه نمیله را توجیهدف وس (ع)یعل یاسیدهد. در فرهنگ س یبا باطل سوق نم یاز حق و هماهنگ
  .توان ارزشهاي پاك را برافراشت یناپاك نم

  

  ت المالیهمگان در برابر ب يبرابر 
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ف یکند و مهاجر وانصار بودن را از رد یرا اعمال م یافت از ثروت عمومیدر در یهمگان يآنگاه که تساو 
م به ستم یرا بجو يروزید تا پیده یمرا فرمان م«د: یگو ین میرد. چنیگ یمورد سرزنش قرار م د ویزدا یارها میمع

د، متنفذان یشود که به موجب مصلحت نظام با یم يشنهادیبه او پ 1»م؟ یاو یآن که وال ي کردن درباره
ده و استوار یکرد را برنتابین رویا (ع)رند. امامیشورند و خرده نگبم تا بر ما ینگه دار یرا راض يتصادو اق یاجتماع

د. یبرآ يا ستاره یدر آسمان پ يا د، و ستارهیرم تا جهان سرآیبه خدا که، نپذ«...ند: یفرما یکند و م یآن را رد م
تا چه رسد که مال، مال خداست.  ـم سزاست یتقس نیداشتم. که چن یاگر مال از آن من بود، همگان را برابر م

ا یاست. قدر بخشنده را در دن یکیر، و اسراف یست، با تبذیکه مستحق آن ن یدن مال به کسید که بخشیبدان
چکس مال خود را یکند، و نزد خدا خوار گرداند. ه یمردمان گران م ي دهیباال برد و در آخرت فرود آرد، او را در د

ار ین یشان بدتریا ي دهید، در دیازمند گردیآنان ن يارید، و به ید نداد؛ و به نامستحق نبخشود، او لغزیآنجا که نبا
  2»ن دوستدار. یتر میاست. و لئ

دهد. در  یو...را در آن دخالت نم يا لهیقب يها تیکند و موقع یم ت المال امحاءیازات را در برابر بیتمام امت
مندانه]  هی[گال یاز شما فردائ یهان مردم! گروه«د: یفرما یتابد و م یا برمکرد رین رویز رسما این يا خطبه

زکان یها سوار بوده و کن ها را مالک گشته و نهرها روان کرده و اسب نیا آنان را فرا گرفته و زمیند: دنینگو
ند: ینم گوبازستا کردند را یکه اعمال م یبازکشم و حقوق یخوش يم که اگر آنان را از ژرفایمهربان همراه داشت

را یگران برترند زین پندارند که بر دیک از مهاجران و انصار بر ایطالب ما را از حقوقمان باز داشت. هر  یپسر اب
ز نزد یدر رستاخ يکه برتر یداند؛ در حال ی[ناعادالنه] را مجاز م يبرتر (ص)با رسول خدا یکه گمان برند همراه

 يگریرا بر د یکسان داده خواهد شد و کسین شما، یمال خدا، که بد و مال یبندگان خدائ یخداست. همگ
  3»نباشد.  يبرتر

ز یستاخردر  (ص)امبریبا پ یداند، پاداش همراه یم یو پارسائ يزگاریرا تنها در پره يبرتر (ع)ین علیبنابرا
 یعیشود. طب یال نمت المیاز ب یخواه ادهیاز و زیباعث امت ی، ولینید ي در جامعه ياست و باعث عزت و سربلند
ان را یرا گزارند و ابا سف (ع)را برنتابند و امام يکردین رویخواهان چن ادهیطلب و ز است که سرشناسان راحت

را  یعموم ي هیچکس به ثروت و سرمایطمع ه (ع)یاغازند. علیرا ب (ع)یه علیخود عل ي ورش جاهالنهینند و یگز
سازش با سران و رهبران اقوام  ي نهیجامعه را هز یعموم ي هیپسر هند، سرما ي هیتابد و برخالف رو یبرنم

 یباشند. آنگونه که برخ یگر تساهل در برابر ستم و ستمکار نم هیه توجین ثانویعناو (ع)یعل ي شهیکند. در اند ینم
از بزرگان مهاجر به  یآنان پاس داشته شود. گروه یتیو شخص یان کردند تا وجاهت اجتماعینما از عالم

ه بودند یو تحمل معاو یبراي همراه (ع)ت حضرتیآمدند و به دنبال رضا (ع)ر و طلحه نزد حضرتیزب یردگسرک
را  يشنهادین پیچن (ع)حکومت مستقر شود و در زمان و شرائط مناسب آنان را کنار نهد. حضرت یتا حکمران

ت معروف بود پس از یرنگ و درای، نیرة بن شعبه که به پختگیرفتند. مغیرا نپذ یکش رنگ و نقشهیبرنتافته و ن
است. نظر و طرح امروز من تو را  یرخواهیو خ يبه او عرض کرد: تو را بر ما حق فرمانبر (ع)ر مؤمنانیعت با امیب

اندازد.  ینده را به خطر میت آیدارد. از دست دادن فرصت امروز موجود ینده مصون میب آیاز خطر و آس
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  و �����ن ��ر�� (ع) ���ا��م    ......................................................   ۱۶۲

مسلح آنان را  يان و قواید؛ آنگاه که اطرافیذ کنیگر کارگزاران را تنفیامر و ده، ابن عیمعاو یو حکمران يکارگزار
ب گرچه یرنگ و فریدرنگ و آنگاه ن یلحظات (ع)کنار گزار. امام یا بکلید. آنان را انتقال یش کشیبه فرمان خو

شه یپ یام پست یننم سازش روا ندارم و در حکمرایدر د«باشد را برنتافت و فرمود:  یت نظام اسالمیتثب يبرا
  1»نسازم. 

فرمود:  (ع)شتر است، امامیرنگش پین (ع)ین پنداشت که از علیان گشت و چنیه نمایمعاو يها رنگیآنگاه که ن
 یشکن مانیاست. اگر پ يو گنهکار یشکن مانیاو پ ي وهیش یست، ولیرکتر از من نیه زیبه خدا که معاو

  2..»نبود. یرکتر از من کسینمود، ز یند نمیناخوشا

که آنان به  یبرتابد، در حالرا اي  ک لحظهی يعثمان گرچه برا يادیچگونه بقاء کارگزاران و ا (ع)ی! عليآر
ورش ی يبرا یفرصت یخود نسبت به اسالم را در دل داشته و در پ ي نهیرید ي نهیشناسد که ک یه را میژه معاویو

 يبرا (ع)یعل یاسیس ي شهیستم استوار گشته در اند ي هیه و پسر عامر که کارگزاریشان بر پایامثال معاو .ندبر آن
کن کردن ستم، ستمکار را برتافت و ستم را استوار  شهیر يشود برا یاي وجاهت نخواهند داشت. چگونه م لحظه
  کرد؟

انسان جز «باشد. که یا مو، مشروع و برآمده از کار و تالش ریق قانونیتنها از طر ياندوز ن، ثروتیبنابرا
تابد. به همین  یرانگر را برنمیو یطبقات ي تازد و فاصله یبر فقر م (ع)یعل» ندارد.  يآورد الشش دستحاصل ت

جهت، مالك شایستگی دریافت مستمري از ثروت عمومی و رفع نیازهاي ضروري زندگی چون لباس، خوراك 
نظام سرمایه داري که بجاي فقر زدائی از کل جامعه است. بر خالف  در اندیشهرا تنها انسان بودن می داند و 

نفرت خود از فقر را اظهار کرده  (ع)یشکنند. عل فقرزدائی، فقیر زدائی نموده و آنان را کشته و حرمتشان را می
  3»آوردم.  یدرم يدرنگ آن را از پا یشد، ب یان میدگانم نمایش دیپ یاگر فقر به صورت انسان«فرمود: 

اند  غما بردهیرا به  ینشان را ستانده و اموال عمومیده، زمیان را بلعدست یکه اموال ته یاندوزان با ثروتاو 
  د. سازش ندار

  

   (ع)یامام عل يدادگرجلوه هائی از 

شان و یخانواده و خو يکند و برا یشان خود را ممتاز نمی، خاندان و خویع ثروت عمومیدر توز (ع)یامام عل
آنان را  ین الهینکه بخواهد در برابر خدا و فرامیبه ا گردد تا چه رسد یقائل نم يان خود هرگز برتریاطراف
کرد را ین رویاند ا اتخاذ کرده (ع)که حضرت یها و اصول شرع را فرو گذارد. رخدادها و موانع ند و آموزهیبرگز

  م:یکن یاشاره م يسازد که به موارد یکامال آشکار م

  

  ت المال یگرفتن لباس از ب  هیعار
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  ۱۶۳   .........................................................  و �����ن ��ر�� (ع)ا��م ���

که  یت ستانده در استقبال از مهمانیت المال است که به عاریاز ب یخواهان لباس (ع)از دختران حضرت یکی
گردد خطاب به او  یاز آن آگاه م (ع)شود بپوشد و سپس آن را برگرداند. آنگاه که امام ید بر او وارد میروز ع

ن یمهاجر و انصار در چن زنان ي ا همهیراهه نبر! آیطالب! من را همراه خود از حق، به ب ید: دختر فرزند ابیگو یم
  1»گردند؟  یافته و با آن آراسته میدست  ین لباسیبه چن يروز

  

  در درخواست برادرش

شود،  یاب میشرف (ع)دست در دست فرزندش به حضور حضرت (ع)ینا و ناتوان امام علیدست، ناب یبرادر ته
ار است یت المال صاحب اختیو در ب یاسالم ي که زمامدار جامعه (ع)شان نشسته و از حضرت غبار فقر بر چهره

ن روش یک بدن او برده و به ایرا نزد يا در پاسخ، آهن گداخته (ع)د. امامیفزایاو ب هبر بهر یخواهند که صاع یم
ش و یدم پریل را دیبه خدا عق«کند:  یف مین توصین رخداد را چنیخود ا (ع)کند. حضرت یاو را رد م ي خواسته

ده، یژول يمو یشیدم که از درویاز گندم شما بدو دهم، و کودکانش را د یتا منش. از من خواست یسخت درو
خود را تکرار. گوش به  ي دار کرد و گفتهیمرا د یدرپ یده؛ پیل کشیهاشان ن بر چهره یده گوئیره گردیرنگشان ت

 يبرا ینهادم. پس آهنک سو یاو افتادم، و راه خود را به  ین خود را بدو دادم، و در پیاش نهادم، پنداشت د گفته
و قالب ـ  ک بود از داغ آن بگدازد،یمار از درد. نزدیاد برآورد، که بیک ساختم، چنان فریاو گداختم، و به تنش نزد

به  یکه انسان ینال یم یستن مادر به داغ فرزند، از آهنیگران بر تو بگریند، گر او را گفتم نوحهـ  سازد یته
از آزار و من  یجبارش به خشم گداخته؟ تو بنال يکه خدا یکشان یم یبه آتشچه آن را گرم ساخته و مرا یباز

ده یسرپوش یدار کرد، ظرفیما را د یهنگام کس نکه شبیتر از آن ا و شگفت ـخشم کردگار  ـننالم از سوزش 
آب دهان مار بدان  یچنانش ناخوش داشتم که گوئ ـسرشته، با روغن و قند آغشته  ییآورد. درونش حلوا

خداست که گرفتن صدقه بر ما  يرضا يا برایا زکات، یخته. گفتم: صله است یا زهر مار بر آن ریخته یآم
ن خدا یمرا از د يا د! آمدهین است و نه آن است بلکه ارمغان است. گفتم: مادر بر تو بگرینارواست؟ گفت: نه ا

ر یم را با آنچه زیه خدا اگر هفت اقل؟ بیرانیهوده سخن میا به بیو گرفته، یا دی يا ا خرد آشفتهی یبگردان
ن نخواهم یم، چنیبه ناروا بربا يا را از مورچه يم و پوست جوینما یهاست به من دهند، تا خدا را نافرمان آسمان

را  ید. علینما یخود م ي د و طعمهیخا یدر دهان ملخ که آن را م یشما نزد من خوارتر است از برگ يایکرد. و دن
 ياریها و از او  لغزش یبرم به خدا از خفتن عقل و زشت ید؟ پناه میکه به سر آ ید و لذتیکه نپا یچه کار با نعمت

  2»م. یخواه یم

  

  یدر ثروت عموم یکسانی

 (ع)از حضرت یاب شده و خواهان مالیبودند به حضورش شرف (ع)روان حضرتیعبد اهللا پسر زمعه که از پ

  در پاسخ او فرمودند: (ع)شود. حضرت یم
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  و �����ن ��ر�� (ع) ���ا��م    ......................................................   ۱۶۴

به خدمت  يمسلمانان، و برا ي است و از آن همه 1یمال نه از آن من است و نه از آن تو. بلکه فئن یا«
، وگرنه آنچه بدست یشان، از مال برخوردار باشیچون ا یار باشیر آنان. اگر تو در جنگ با آنان یگرفتن شمش

  2»گران بخورند. ید دیآورند، نبا

رنج هر دست، تنها در همان دست  ش است، و دستیخو ي گونهن، انسان تنها مالک دست آورد تالشیبنابرا
گراست  کارینبرد با دشمنان از آن مسلمانان شده تنها از آن رزمندگان پ ي رد. پس هر آنچه در صحنهیگ یقرار م

  ندارند. یگران در آن سهمیو د

رنج، إعمال نمودند که  از دست یناش يها در اموال و ثروت (ع)است که امام يریار فراگیک ضابطه و معین یا
ها حاصل هر تالش تنها حق تالشگر است؛ و هر  ها و شغل ر حرفهیو سا يتجارت، کشاورز( ها عرصه ي در همه

 يارهاین نیت المال که از تأمیدستان در ب یته ین ضابطه سهم عمومیباشد. ا یتالشش را دارا م ي کس اندازه
  د.گرد یهم ناتوانند را هم شامل م یه زندگیاول

  

  به نفع ت المال یخاموش

رسند تا  یم (ع)به حضور امام ياند که در ساختمان ادار طلب ر دو سازشگر و سوداگر قدرتیطلحه و زب
برخاسته و چراغ را خاموش نموده و در  ياز جا (ع)ن هنگام امامیداشته باشند. در ا (ع)با امام یخصوص يگفتگو

داشت  یگرام يم. بجایا م و بر تو وارد شدهیه گشودند که ما مهمانیگال آغازد. آن دو زبان به یگفتگو را م یکیتار
درخور شأن  يا صله يما و در آخر، عطا يپرغذا برا يا من قدوم ما و بسط سفرهیبه  یما و فزون نمودن چراغ

  ؟يما، چراغ موجود را هم خاموش نمود

ران روا نباشد چرا که از آن یقن چراغ جز در راه مصالح فیا سوختن«به آن دو فرمودند:  (ع)حضرت
  3»رد.ید از نور آن بهره گینبا يگریدستان است و د یته

  

  ت المالیع بیشتاب در توز

عرض  ـد یع کنیآن را توز«ت المال فرمود: ید. به کارگزاران بیبدو رس یاز اموال عموم یغروب هنگامی مال
د؟ یکن یمرا ضمانت م يفردا یزندگ«فرمود:  (ع)د. حضرتیده است. آن را به فردا واگذاریکردند: غروب فرا رس

  4»د. یع کنید و آن را توزیدر دست ماست؟ فرمود: پس به فردا وامگذار يزیانکارکنان گفتند: چه چ
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  ۱۶۵   .........................................................  و �����ن ��ر�� (ع)ا��م ���

  زمامدار ثروتمند یستیز ساده

اق نهد بلکه درآمد به دست آمده را در راه خدا انف اي براي خود کنار نمی وزیر اقتصاد در حکومت علوي، ذره
  اي دور افتاده در قلمرو حکومت اسالمی سپري می کند. دستی در منطقه کند و خود زندگی را بسان تهی می

ت المال را به مستحقان یب ين حال موجودیبخرد را نداشت و در هم یخود سه درهم که با آن لباس یگاه
است که مانند ورودم مرا برون  ین خدائفرمود: سپاس از آ یگذارد و شکرگزارانه م یرساند. آنگاه در آن نماز م یم

  1»برد. 

ا ید: آیگو یگر است که بر پاالنی نشسته است. خطاب به همراهانش م زمامدار مسلمانان را نظاره یخوالن
  شند؟ین یم ین جائیر مؤمنان و زمامدار امت اسالم چنیام

  2»گذارد.  یم یعموم ي نهستاند در خزا ید؛ به خدا که هر آنچه را میکسی به او گفت:: نکوهشش مکن

  

  و رزمنده ساده پوش زمامدار 

د. رو به یغر یکه بر تن داشت م يا د که با لباس کهنه و ژندهید را در منطقه خورنق (ع)یهارون بن عنتره عل
م فرموده یسه یگران در ثروت عمومیمتعال تو و خاندانت را مانند د يخدا«کرد و عرضه داشت:  (ع)حضرت

به خدا از اموالتان «به او فرمود:  (ع)ی. آنگاه امام عليریگ یو بر خود سخت م یکن ین میخود چناست؛ و تو با 
ندارم.  يزینه خارج شدم و جز آن هم چیام در مد ن لباس هم همان است که با آن از خانهیندوختم و این يزیچ
«3  

  

  خاطره حسابدار حکومت علوي

از جمله اموال موجود در  بودم. (ع)طالب یبن اب یالمال عل تیمن حسابدار و کاتب ب«د: یبن رافع گو یعل
را نزد من  یکس (ع)یبود که در جنگ بصره بدست آمده بود. دختر امام عل ی، گردنبند مرجانیعموم ي خزانه

ار تو است. یاست که در اخت يگردنبند (ع)ر مؤمننیت المال امیافتم که در بیاطالع «غام داد که: یفرستاد و پ
غام متقابل داده و عرض یز پی. من نخود را بیارائیمد قربان با آن یت از شما ستانم و در عیکه آن را به عارلم یما

که پس از  يا ضمانت شده ي هی! عاريز فرمود: آریاست؟ او ن ین شده که برگشتش قطعیتضم ي هیکردم. عار
د و آن را یآن را بر تن دخترش د (ع)نانر مؤمیم. آنگاه که امز آن را دادیسه روز برگردانده خواهد شد. من ن

ت المال به یرافع حسابدار ب یده است؟ او در پاسخ گفت: از ابین گردنبند به تو رسید: چگونه ایشناخت از او پرس
فرمود: پسر رافع! به مسلمانان  (ع)یو آنگاه برگردانم. آنگاه عل بیارایمد خود را با آن یام تا در ع ت ستاندهیعار
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فرمود: پس چگونه  (ع)ن کنم. حضرتیبرم به خدا که چن ی؟ رافع در پاسخ عرض کرد: پناه ميورز یانت میخ
  ؟يا ت دادهیت مسلمانان به عاریمن و رضا ي ت المال را بدون اجازهیگردنبند موجود در ب

ت یآراستن به رسم عار ير مؤمنان! او دختر توست. از من خواست تا برایام يا«رافع عرض کرد:  یاب
ام که قطعا آن را به  ز خود آن را از مالم ضمانت کردهیدهم. من ن يآن را به و یانت شده و عودت قطعضم
را تکرار نکن که مجازاتم تو را فرا  ين رفتاریاولش برگردانم. حضرت فرمود: امروز آن را بر گردان و چن يجا
ن یا همه زنان مهاجر و انصار چنیمکن! آ ر حق جدایمرا با خود از مس«رد. آنگاه رو به دخترش کرد و فرمود: یگ

   1»اند؟  کرده یخودآرائ
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  یاز کارگزاران حکومت یحسابرس

 یکه هر زمامدار و هر کس که دوران یسؤال» ؟ يا از کجا آورده«نکه یپرسش از منبع درآمد و سؤال از ا
د مواظب یآن است. زمامدار با افته مشمولیراه  یبه دست آورده و از کوخ به کاخ یدست بوده و آنگاه ثروت یته

ها و نظارت بر  به اندوخته یسحسابر یاسالم يمحورعلو کارگزاران خود باشد. حکومت عدل يها اندوخته
س یرئ ،زمامدار! يدهد. که هان ا یخود قرار م یق سرلوحه برنامه و منش حکومتیرا بطور دق یت مالیریمد

قانون  ،زمامدار)( د؟ نزد منیا خود را چگونه کسب کرده ي ندوختهر وزرا و کارگزاران. ایر و سایوز جمهور، نخست
 (ع)ید. مشروعیت آن را اثبات کنید. امام علیکن  خود شفاف يها د و اندوختهیخود را پس ده يها و عدل، حساب

 ده است؛ اگر چنان کردهیرس ياز تو به من خبر«...نگارد:  ین میش چنیاز کارگزاران خو یبه برخ يا نامه یط
ن را برداشته و یاند تو کشت زم اي. به من خبر داده پروردگارت را عصیان کرده و حاکم خود را فرمان نبرده یباش

. حساب خود را به من باز پس يا ، و آنچه در دستت بوده خوردهيا خود نگاهداشته يده برایت بدان رسیآنچه پا
  1»ده و بدان که حساب خدا بزرگتر از حساب مردمان است.

ت امور و یتمش يتنها در راستا (ع)امام ي شهیدر اند یو حکومت یدولت يها نه، ساختار و دستگاهین کابیابرابن
ره گشته و یان آنها ارزشمند است. نه آنکه بر مردمان چیت و کیمردم و پاسداشت از حقوق و دفاع از تمام یراحت
  ند.یخود نما ي طلبند و مردمان و ثروت آنان را طعمه یبزرگ

خته یغما برده شود و حقوق پامال گردد، و آبروها ریها به  ن شوند ثروتیک ملت چنیگاه که زمامداران آن
 ینیا به ظاهر دی ینیر دیو غ یر انسانیستمگر غ يها رد. چنانکه در حکومتین بال همگان را فرا گیشود و ا

رانگر یاه ویس عو ارتجا يگر ین وحشیشود که ا ین انحراف گاه تا بدان حد گسترده میا ي شاهدیم. گستره
افته یفاخر ن یندوخته و نمائین یرا که مال يشرفت به خود گرفته و زمامداریو حقوق، نام حکومت و پ یآزادگ

ستمگر و حکومت  يها ن حکومتیند. در کنار اینما یم یگر حکومت تلق پندارند و آن را تباه یخرد م یناتوان و ب
ن در یاند؟ ا ن آراستهیا تمام زنان مهاجر و انصار چنید: آیگو یمدار به دلبندش مکند که زما یم یپرتوافشان يعلو
  ن شده گرفته بود.یتضم ي هیآن گلوبند را به صورت عار (ع)یاست که دختر عل یحال

خواهد را با آهن  یاش م فراتر از استحقاق یخود را که خواهان مال ينایبرادر ناتوان و ناب يزمامدار علو
 نیزاش  یرنج شخص دستبا نداشته است که  یهم برداشت شخص یاندک یدهد. از ثروت عموم یسخ مگداخته پا

  د.یافزا یدستان م یبر سهم ته

چگونه  یدانستم یاگر خواستم«...باره فرمود:  نیاند. خود درا ر نشدهیخود و خاندانش هرگز از نان هم س یول
د، و یره نخواهد گردیمن بر من چ يکن هرگز هوایر برم. لشم را بکایابر ي عسل پالوده و مغز گندم، و بافته

ا یبرد،  یحسرت گرده نان یمامه کسیا ید. چه بود که در حجاز یها نخواهد کش یدن خوراکیحرص مرا به گز
 یبه پشت دوخته، و جگرهائ یباشد از گرسنگ یهائ رامونم شکمیر بخوابم و پیر نخورد، و من سیس یهرگز شکم

بود در  یو گرداگردت جگرهائ یر بخوابین بس که شب سینده سروده: درد توایباشم که گو ا چنانیسوخته. 
   2»پوست بزغاله... يآرزو
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  دارد یرا دلخوش نم (ع)یمؤمنان علامیرعنوان 

ک یروزگار شر يندهایند، و در ناخوشایر مؤمنان گویام ـمرا  ـن بسنده کنم که یا بدید: آیفرما یدر ادامه م
گوارا سرگرمم سازد،  يها یدند تا خوردنیافریشان نشوم؟ مرا نیبرا ـ يا نمونه ـ یزندگ یا در سختی آنان نباشم؟
آن  يها ها را به هم زند و شکم را از علف ا آنکه واگذارده است و خاکروبهیبسته که به علف پردازد؛ يچون چارپا

  1»نبارد، و از آنچه بر سرش آرند غفلت دارد؛ یب

را  یاز هر لذت يمند گسترده که اگر بهره يرویاقتدار زمامدارانه و ن ياست دارا یشوائیه پدرود خدا بر او ک
ش باشد. چرا که شاید یرنج خو اب گردد؛ گرچه از دستیر شود و کامیچگونه س یبخواهد در دسترس اوست؛ ول

شب را سیر سپري  در گوشه و کنار قلمرو حکومت اسالمی شکمهائی گرسنه باشند که قرص نانی نمی یابند تا
او  يش رویکه پ یند؛ در حالیپررفاه را برگز يها و قصرها دلربا و خانه يها دن لباسیپوش (ع)یکنند. چگونه عل

ر مؤمنان یخود را دلخوش دارد که او را ام (ع)ا امامینند؟ آیگز یابند تا در آن سکنی ینم یاند که کوخ یمردمان
  ؟کند. یخود را پشت سر انداخته و از آن شانه خال ياین و دنیبرابر دساز خود در  ت سرنوشتیمسئول یدانند ول

  یت همگانیمسئول

 یت اجتماعیباشد. سرشت مسئول يگاه بلندیجا يدارد. گرچه دارا یاجتماع و يت فردیهر مسلمان مسئول
ت، یاز مسئولزدن  تر و مجازات سرباز ز مهمیت او نیگاه انسان واالتر باشد مسئولیکند که هر قدر جا یحکم م

از  يد خود را مبرایها نبا استمداران ملتیو س يو معنو یرتر خواهد بود. پس رهبران روحانیشتر و فراگیب
  را فرو گزارند. یت بدانند و اصالحات اجتماعیمسئول

وسته یش رو نهاده و پیرا پ یاسالم ياز زمامدار یناش يها تیاست که مسئول (ع)ر مؤمنانیما ام ینیع يالگو
  د.یاور آنان باشد؛ و از آنان اندوه بزدایروزگار کنار مردم و  يها کند که در محنت یآن است. او تالش مر یگیپ

شاهنگ آنان یمات روزگار خود الگو و پیو تحمل نامال ين مردم بوده و در بردباریناتوانتر ياش همتا یزندگ
  رند.یهشت را نهاده و دوزخ را برگراهه نروند و بخاطر نامالیمات، بیباشد تا مردم سست نگردند و ب

  

  (ع)علی سخاوت امام

نظر بوده  تنگ (ع)ین پندارند که علیاند، چن افتهیرا درن (ع)یاوصاف عل ينگران نادان که ژرفا  ید که سطحیشا
بدو بخشد و او را از  يقوت ضرور ي آرد اندازه (ع)یرو به عل يازمندیاي دارد.. هرگاه ن دستان بسته ،و در بخشش

باز بود؛ و حاصل  اش دست و دل یکه در بخشش اموال شخصن نبودند یچننه تنها  (ع)امام یود براند؛ ولخ
  م:یشمار یرا برم يد. که مواردیبخش یگران میرنجش را راحت به د دست
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ز ین یم شد. بخشین رزمندگان تقسیب (ص)ان اسالم فتح کرده بودند، توسط رسول خدایکه لشکر یهائ نیزم
بسان  یدر آن به جوشش درآمد. آب يا در آن حفر کردند و چشمه یچاه (ع)د. حضرتیرس (ع)یؤمنان علر میبه ام

  گردن شتر به آسمان فواره زد. 

  بشارت دادند. (ع)امام ین شخصیدر زم يا آوردند و او را به چشمه (ع)ن خبر را به محضر امامیا

بنا کند و  یتواند کاخ یصاحب ثروتی انبوه گشته و مآنکه  يد؛ نه برایز شادمان گردین (ع)ن هنگام امامیدر ا
ا چه کار؟ یدار دنیو ناپا یرا با نعمت فان (ع)یها اندوزد و رفاه دست آرد و بیاساید، که عل برافراشته و ثروت يا خانه

ن باره یکند. او خود در ا یاز مین یازمند را بیه، مردمان نین سرماین بود که با ایا (ع)حضرت یبلکه علت شادمان
ندگان راه اوست. فروخته نگردد و یخدا و پو ي ن ملک، مال عموم زائران خانهید. که ایوارث را مژده ده«فرمود: 

ا ببخشد. یده نشود و به ارث نرسد. پس لعنت خدا، فرشتگان و مردمان بر آنکه بخواهد آن را بفروشد یبخش
  1»رد. یرا نپذ یاز او عوض يخدا

  را وقف خدمت به مردمان کرده بود.! او مال و جان خود يآر

انفاق بر مستمندان به زحمت  يرنج خود آزاد نمود و خود را برا هزار در بند را با دست -1
ن یابا الحسن ا ينشاند. عرض کرد: ا ین میخرما در زم ي د که هستهیاو را د يمرد«انداخت.  یم
از آن  يا باغ کاشت و هستهک ی 2»فرمود: صد هزار نخل است اگر خدا خواهد.  (ع)ست؟ حضرتیچ

  است. (ع)از موقوفات حضرت یکیبرنداشت که براي خود 

 يگریار دیبس يها ز بوده) و ثروتیدر عراق که خرماخ يا منطقه( هیو بغبغ يبر و منطقه قریخ ي در منطقه
ها در راه مکه  نیا ي ها موظف فرمود. عالوه بر همه آن وقف يز بر اجرایرا ن (س) را وقف نمود و فرزندان فاطمه

ن مسجد یقات، کوفه و همچنیکنار آرامگاه حمزه، م ينه و مسجدیحفر کرد و مسجد فتح در مد یو کوفه قنات
  3جامع بصره و عبادان را بنا نمود و...

را به  یرا در روز و درهم یرا شبانه، درهم یاو تنها چهار درهم بود. درهم ي هیسرما یگاه -2
آنان «...که  نازل شده ین آین هنگام ایداد. در امی دگان صدقه یش دیصورت پنهان و درهم آخر را پ

  4»کنند... یشان را شبانه، روزانه، پنهان و آشکارا انفاق میکه دارائ

ه نازل شد که ین آیاش ا نکه دربارهیداشت تا ا یاش مقدم م گران را بر خود و خانوادهیوسته دیپ -3
  5»باشند.  یدهند گرچه در حال تنگدست یم حیشان ترج گران را بر خود و خانوادهید«...

  د.یآ یها به شمارش نم ت که همه آناس (ع)حضرت یها و خدمات اجتماع تیاز فعال يا ها گوشه نیا
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 ین بخشش در صورتیا یداشت ول يارزشمند يها بود که بخشش يبخششگر بزرگوار (ع)ین امام علیبنابرا
 مالكکسان یع ینداشت و توز یت المال هرگز بخششیم بیقسدر ت یداد ول یبود که حاصل دسترنج خود را م

با ثروتمندان و زمامداران متفاوت بود و  (ع)یت بخشش علینکه جنس و ماهیبود. جالبتر ا (ع)محاسبه حضرت
دانست که به آنان  یم یمردمان يبرا يد بلکه خود را برادریبخش ینم ینیب ، خودبزرگیهمانند آنان از سر نادان

رساند و  یها م میتیسرپرستان و  یاز را شبانه به منزل بیمورد ن يگر کاالهایوسته غذا و دیکرد. پ یم یدگیرس
  داد. یم ياریما ناتوانان را یخود مستق

گرفت و به مقصدش  يآن را از و (ع)را بر دوش گرفته است. حضرت یبود که مشک آب یزن ریشاهد پ يروز
فرستاد و کشته شد و حال  یطالب سرپرستم را به مرزبان یفرزند اب یحالش شد. آن زن گفت: عل يایرساند و جو

برگشت و شب  (ع)ام مرا واداشت تا خادم مردمان گردم. امام دستی یپدر از دست داده، ته یام و کودکان من مانده
ن یهمراهان عرض کردند که ا یپر از غذا به دوش گرفت. برخ یلید. صبحگاهان زنبیچیپ یتا صبح به خود م

ز چه کس به دوش یم. در پاسخ فرمودند: گناهانم را در رستاخیت شما به دوش کشیم و در معیتوشه را ما بردار
 (ع)ست. حضرتید: کیرزن پرسید. پید. درب را کوبیرزن رسیبه راه افتاد تا به منزل آن پ (ع)کشد؟ حضرت یم

کودکان  يبرا يا اندك توشه !دیشائدرب را بگ !دیروز مشک را با تو بر دوش کشیکه د يا فرمود: آن بنده
وارد منزل  (ع)کند! حضرت يطالب داور یبن اب ین من و علیاز تو خشنود باشد و ب يرزن گفت: خدایام. پ آورده

 يها باز و من با بچه یو نان پخت کن يرسازیخم یتوان یبه من رسد. حال م یلم پاداش الهیشد و فرمود: ما
پخت نان بردبارتر و تواناترم؛  يرزن گفت: من برایم. پیتا من نان آماده نما یکن يها باز نکه با بچهیا ایکنم و 

 يد. روایگرد آمادهمشغول شدند تا نان  يبا کودکان به باز (ع)بهتر است. حضرت ياگر با فرزندانم مشغول شو
از گوشت  يد. قدریبه پختن گوشت مبادرت ورز (ع)یر مشغول شد و علیرزن به آماده کردن خمید: پیدر ادامه گو

طالب  یپسر اب ینهاد آنگاه به کودکان فرمودند: فرزندانم! از عل یگر را در دهان کودکان مید يو خرما و غذاها
تنور را  (ع)خدا! تنور را آماده کن حضرت ي بنده يرزن آماده شد. گفت: ایر توسط پید. آنگاه که خمیدرگذر

است که  ین پاداش کسی! بچش که ایعل يگفت: ا ید و مکر یک میبرافروخت و صورت خود را به آتش نزد
 (ع)وارد منزل شد چشمش به حضرتزنی ن حال ید. در ایع نمایازارد و حقشان را ضایسرپرستان و ناتوانان را ب یب

آمد و عرض کرد:  (ع)رزن نزد حضرتیاست. پ (ع)ر مؤمنانین امیبر تو! ا يرزن کرد و گفت: وایافتاد. رو به آن پ
ن منم که بخاطر یخدا! ا ي بنده يفرمود: هرگز! ا (ع)ام! حضرت مؤمنان! در برابرت سرافکنده يواشیپ يا

  1»ام!  تو در برابرت سرافکنده ي ام درباره یکوتاه

طلبد  ن پوزش یچن یبر تمام قلمرو جهان اسالم در برابر زن ناتوان یرگیکه در حالت چ یچه زمامدار بزرگ
شود او را  یبارش آگاه م د فرستاده و کشته شده است. و آنگاه که از وضع رقتنبر ي که همسرش را به صحنه

  کند. یده و او را خدمت میکشد و وارد منزلش گرد یدهد، مشک آب را از او ستانده و بدوش م یمورد تفقد قرار م

را بر  رأفت خود ي هین مهربان و پرعاطفه است؛ دست رحمت و سایدستان چن یته ي او نسبت به همه يآر
اسوده و خواب راحت را فرو نهاده است. آنگاه در یش آنان خود هرگز نیآسا يده و برایمردمان کش ي سر توده

زده  سرباز يکه از دستور یرد و در برابر آنان بسان کسیگ یات پوزش طلبانه در برابر آنان بکار میز ادبیت نینها
سه کن که چگونه با ین مقایب ن و زمامداران خود بزرگمرد را با روش ستمکارا ن بزرگیخواهد. منش ا یعذر م
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 يانگارند و از آنان رو یکنند و چگونه طلبکارانه آنان را خوار م یازمندان ناتوان از سر کبر بر خورد مین
  تایند.؟ یبرم

، رأفت و رحمت یو اجتماع ینظام دولت (ع)یعل يبه رهبر يزمامدار در حکومت علو ي ن دغدغهیتر یاساس
  ابند...یرا در دادگريقت یاست تا مردمان طعم عدالت را چشیده و حق ینهمگا

  

  يحکومت علو ي بانهیساختار نج

 ي ن ردهیتر نیا همان رهبر تا پائین حکومت تمام کارگزاران از رأس هرم حکومت یا ن الزم االجراء دریقوان
اصل بنیادین است  يحکومت علو همگان در برابر قانون در يگردد. تساو یکسان شامل میرا بطور  یحکومت

  تابد. یرا برنم یکه نظام طبقات

 یحکومت يها درس گرفته و آموزه يد از حکومت علویبا یکنون يایجمهور در دن يرهبران، شاهان، رؤسا
 (ع)آن حضرت یگر کارگزاران حکومتینگاشته شده به مالک اشتر و د يها که در دستورات و نامه (ع)ر مؤمنانیام

 .خود و ملتشان باشد یند که سرمنزل آن تباهیمایرا نپ یخود قرار دهند. راه حکومت فته را نرم افزارایانعکاس 
افت، همانگونه که صالحشان نیز به یز انتقال خواهد یپدران به فرزندان ن يو تبهکار یتباهپیامد چرا که 

  ت خواهد نمود.یفرزندانشان سرا

 ین حکومتید مقررات و قوانیشان هم که شده بایایبهبود دن يبرا یباور نباشند ول نیحکمرانان گرچه د
و  يدرستکار يربنایبه حق و عدالت ز يبندیخود قرار دهند. که پا يو فکر یعمل ن علوي را الگويیآفر برکت

  است. یار باقید يو رستگار یفان يشرفت سرایپ

ترند. چرا که آنان به اسالم تن  هستیسزاوارتر و شا (ع)یحکومتی عل هریدر اقتدا به س یاسالم يها حکومت
  را باور دارند. شکتاب امبر ویکتا، پی يداده و خدا

ن و مرزها به کشمکش یچنگ زنند و پراکنده نگردند؛ در قوان یسمان محکم الهیپس بر آنان است که به ر
 یکیمرز دارد  ک کتاب بر آنان فرو فرستاده شده و اسالم فقط دویدر  ین استوار الهیند. چرا که قوانینگرا

 ي نهید زمیو تفاوت زبان و رنگ نبا یمکان ی. پس دوردست(ص) یرسالت محمد مصطف يگریت خدا و دیوحدان
را  یاسالم ي د ساختار استوار جامعهیو...نبا یگرائ ، حزبيساالر لهی، قبيمحور ها را فراهم آرد. قوم دل یپراکندگ

ل یکاشته شده تبد یوصفت غربیاستگذاران دیکه توسط س یبذر نفاق يز برایحاصلخ ینیبرهم زند و آن را زم
 یرگیچ ي نهیم بر مسلمانان حکمفرما گردد پس چرا پراکنده شوند تا زمینماید. حال که قرار است تنها قرآن کر

  د.یگرا یبه سست یاسالم ي جامعه یفیو ک ید و کثرت کمیرانگر بر آنان فراهم آیاستعمار و

استوار و قدرتمند مسلمانان  ي ک جبههیل یباعث تشک یاسالم ي راکندهپ يت قرآن در کشورهایحاکم
امبر یپ ي ندهیجمهور نما يرهبران و رؤسا ي ن صورت همهیگانه قانون حاکم، قرآن باشد، در ایشود. اگر  یم

  کنند. ین تالش مید ياجرا يبوده که برا (ص)بزرگوار اسالم

کند.  یت میاعالم موجود یو رسم يبه عنوان مرز جد رود و فقط اسالم ین میاز ب یائیجغراف يمرزها
  رند.یگ یگران قرار میک دست در برابر دیمسلمانان 
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وطن محسوب  هم یگردد و مسلمانان در جوامع اسالم ین مییبا اسالم و کفر تع خویش و بیگانگینگاه آ
گردد  یم یب تلقیغر یالمر اسیدر کشور غ مسلمانانها دور باشد  گردند. گرچه مسکن و مولد آن، فرسنگ یم

  ز آنجا باشد.یگرچه زادگاهش ن

ن خود را بدست یشیو شوکت پ يد و سروریا کنیاسالم را اح ید و حکومت جهانیزیهان مسلمانان! به پا خ
  د.ید اگر خداباور باشید که شما برترید و نهراسید. سست نشویآر

ک یکم  ست، دستیر نیپذ ان امروز امکانم در جهیاسالم براساس قرآن کر یک حکومت جهانیان یبن گرچه
 یت آنان پاس داشته شود و ساختار هماهنگ اسالمین جهان اسالم منعقد گردد تا تمامیب یمان مشترك دفاعیپ

و آرامش جهان اسالم را  يتوانند دشمنان آزاد یافته و می یآنان فزون ین صورت توان نظامیاستوار گردد. در ا
 يها نیهود را از اشغال سرزمیت یدر جهان اسالم و اندك جمع يسالم را از تبهکارند. دشمنان ایر نماینگیزم

  مسلمانان باز دارند. يمقدس و هتک عرض و آبرو

ک یرند و یدر برابر دشمنان بکار گ توان خودمنعقد گردد و  ین مجامع اسالمیاستوار ب یمان دفاعیک پیاگر 
از جهان اسالم  يا بر منطقه يا ا فرقهی يهند؛ چنانچه کشورل دیدر برابر دشمنان تشک يرومندیجبهه ارتش ن

شوکت امت اسالم بازیافت می  شوند یاو م يخ کرده و مانع تباهکاریبه پا خواسته و او را توب یورش برد همگی
ا زمان آن فرا یفرزندان رزمندگان صدر اسالم! آ يو قرآن! ا (ص)فرزندان اسالم!، فرزندان محمد ي. پس اشود
رانگر و خانمان برانداز فرا ین خواب ویاز ا يداریا هنگام بید؟ آها بلرزد و به حکم قرآن تن دردهی ده که دلینرس
ز یاکنون ن ان ما را تباه کردند و همینیشیم دشمنان چقدر از پینیدارد که بب یوانم ما را به اندیشها یده است؟ آینرس

م؟ یدار شویست تا بیرگران ستمگر بر ما رفته است ما را بس نا آنچه که از جانب استعمایکنند؟ آ یما را تباه م
  د.یباور باش خدا د اگرید که شما برترید و نهراسیپس سست نشو

ت یم و درایا بسنده کرده يا ماست که از اسالم تنها به نام و پوسته یاز نامسلمان ینگون بختی ما ناش
  م.یا  را نادیده انگاشته یاسالم

  دمندان!خر يد ایریپس پند گ

  

  يحکومت علو يها هیپا

  جامعیت رهبري

، ی، قضائیاجرائ ي جانبه است همهیئت بود که ریک هیبا وظائف  يفرددر دست  يحکومت علو يرهبر
را  یو خارج یداخل يها استیس يو اجرا ياستگذاریت، سیمسلح و اطالعات و امن يقوا ی، فرماندهيقانونگذار

ز امامت یدار و جماعت و جمعه را ن ز عهدهیمردم را ن يمعنو يکه رهبرن حال یدار بود. در ع تنه عهده کی
ان اسالم را پاس یکرد تا ک یم یما فرماندهیها خود مستق کرد، عالیترین مقام حکومتی نیز بود و در جنگ می

  دارند.

امال ناروا پ ش بهد که حقید یرا م يا دهید و آنگاه که ستمدیلرز یو عظمت خدا م یدر نمازش از بزرگ
نبرد بود. هنگام  يها در معرکه یانیر ژیآورد و ش یمردان را به زانو درم ریش دلیاستوار بت وید. هیغر یگردد م یم
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اش  ینیاست دیس يها که برخاسته از آموزه یو خارج ياست کشوری، سی، نظامین، احکام دفاعیان احکام دیب
  کرد. یان میز بیبود را ن

گمارد. کار،  یکه مردمان را به کار و تالش م یبود؛ در حال» ب ده! یجز مرا فر«ا یز و خطابش به دنیگر ایدن
خودش بود. او به  یو سرمشق عمل یحکومت يها را سرلوحه برنامه یو فقرزدائ ياقتصاد ي ، توسعهيکشاورز

  پرداخت. خود می ي جامعه ي جانبه به اصالح همه یتنهائ

  

  ماندگار یا بایسته هاي حکمرانیمنشور 

است که  کننده ي منشوري ن مقام منعکسیبه ا يد. حکم انتصاب ویمالک اشتر را حاکم مصر گردان (ع)امام
 یک قانون اساسی ارائه نمود و آن راتوان آن را به همه زمامداران، دانشمندان و کارگزاران در تمام سطوح  یم

مردم و برجستگان  ي ، با تودهیاع، اجتمیشخص ي فهیوظ ي جمهور در حوزه يزمامداران و رؤسا ير برایفراگ
  نمود. یتلق

ش یان پیوال ينگرند که تو در کارها یتو چنان م يو مردم در کارها: «... 1دیفرما یم در بخشی از آن (ع)امام
توان  یکیکوکاران را به نام نی، و نیگوئ یآنان م ي ند که دربارهیگو یتو آن م ي ، و دربارهينگر یاز خود م

ک بدان یخود را کردار ن ي ن اندوختهیکوتریساخت. پس ن يبندگانش جار يها شان بر زبانیز اشناخت که خدا ا
ست رها مگردان، یت روا نیل باش و زمام آن را در آنچه برایر، و بر نفس خود بخیار گیش را در اختیخو يو هوا

ت را یبا رع یگارد. و مهربانان یا ناخوش میدن به نفس داد آن را دادن است در آنچه دوست دارد، یکه بخل ورز
کردن با همگان، و نباش همچون جانور  یدن با آنان را و مهربانیورز یگردان و دوست یبا دل خود پوشش

  2! »يمت شمریکه خوردنشان را غن يشکار

با پوشش زمامدار بر مردم  یهائ ن است که بسان ستمکاران سرکش که گرگیا (ع)امام معناي گفتار گهربار
ده و پامال نموده؛ و بسان راهزنان با حرص و شتاب یره گشته و مردمان را دریند مباش! که بر مردم چا دهیشور

 ي شهیز کنند و تنها در اندیخود وار یو خارج یداخل يها در حساببرده و غما یاموال مردم را به بلعیده و آنان را 
نش با تو همانند. یگر در آفرید ي تواند، و دسته ینیبرادر د يا اند: دسته ت دو دستهیچه رع«...اند.  شیش خویع
«3  

  همگان بال رحمتت را بگشا! يست. براین مسلمان و نامسلمان نیب یتفاوتاز این جهت و 

بر  یا خواسته و ناخواسته خطائیشود،  یبر آنان عارض م یهائ ا علتیزند  یشان سر میاز ا یگناه«...
د و گناهت را یخدا بر تو ببخشا ياهشان درگذر، چنانکه دوست داررود. به خطاشان منگر، و از گن یدستشان م

ت داد باالتر، و او یت دارد بر تو برتر است، و خدا از آنکه تو را والی، آن که بر تو والید، چه تو برتر آنانیعفو فرما

                                                        

هنگام گماردن مالک به والیت مصر براي او نگاشت. ما (ع)ي مهمی است که امام علی  ها و دستورها همان نامه این فرمان - 1
 یم.پرداز در اینجا به نقل آن و توضیحاتی پیرامون آن می

  53نهج البالغه، نامه  - 2

 همان  - 3
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فر یمکن که ک ش تو ساخت؛ و خود را آماده جنگ با خدایلت آزمایساختن کارشان را از تو خواست و آنان را وس
فر یمان مشو و بر کیافت؛ و بر بخشش پشی ینخواه يازین یبرتافت و در بخشش و آمرزش از او ب یاو را نتوان

  1»مشتاب،... یخود را از آن برهان یکه توان یمکن، و به خشم يشاد

  

  مأمورِ معذور

 یناروا است ولکه بر آن گمارده شده  يداند کار یم یکس یهمگان است که گاه ي ن گفته شهرهیا
و مگو مرا «...د: یفرما یم (ع)باره امام نیباشد درا یهرگز روا نم ین نگرشیچن یدر حال» م و معذورید: مأموریگو یم

ن را پژمرده و تباه و یکند و د یاه مین کار دل را سیم. چه ایپا یم و اطاعت امر را میفرما یاند و من م گمارده
  2»و آفت... بال یکیموجب زوال نعمت است و نزد

ن یاستوار و درستکار دستور گرفته باشد. چن یمعذور است که کارش روا، و از فرمانروائ ين مأموریبنابرا
کند؛ نه هر مأمور و در هر کار و از  یحق و سست کردن باطل عمل م يدرکارش معذور است که در راستا يفرد
  ا ناروا.یهر کس روا  يسو

 يا گردد و او بنده يزمامدار هفتید دلداده و فریاد برد که نباید از یزمامدار نباباشد.  یکه هرگز مأمور معذور نم
  است. ياز بندگان صاحب قدرت هر قدرتمند

د آرد و خود را بزرگ یدر تو پد ی، نخوتيکه از آن برخوردار یو اگر قدرت«...د: یفرما یآنگاه در ادامه م
را که بر تو دارد و تو را بر  یست، و قدرتیست بنگر، که چحکومت پروردگار را که برتر از تو ی، بزرگيبشمار

ت را نشاند و خرد رفته ا یتو را فرو م يزیخواباند و ت یتو را م یستن سرکشین نگریست، که چنیخود آن قدرت ن
ره گشته. یچ يبد خردش رفته و جهلش بر ویبفر ين هر آنکس را که زمامداریبنابرا 3»گرداند.  یباز م يبه جا
 ،یپوشال یت بر دماغ آنان نوزد و بزرگیربوب يبر زمامداران واجبتر است تا هوا یاد خدا بر همگان واجب ولیپس 

برتر  يمن خدا« يد که خود را باالتر از خدا پنداشته و ادعایزمامداران بدآنجا رس یآنان را تباه نسازد. گاه
  اند. را سر داده» میشما

ات خود نامش را همتراز خدا آورده و یها و ادب انسته و در نگارشخدا د يهمتا یخود را در بزرگ یو گاه
ن هم فراتر رفته و نام خدا را در کنار خود برنتافته و یاز ا یخدا انگاشته؛ گاه يرویخود را بسان ن يرویقدرت و ن

  ند: به نام زمامدار بزرگ!یمردمان را واداشته تا تنها نام او را بر زبان رانده و تنها گو

فروختن خدا را  یز که در بزرگیبپره«...ده مصر فرمود: یخطاب به حاکم برگز (ع)ست که حضرتا نیا
را  ینیسازد و هر خودب یکه خدا هر سرکش را خوار م یا و عظمت خود را همانند او دانیو در کبر یخوان همنبرد

  4»مقدار. یب
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  کان وخواص ینه نزدو ت مردم یرضا

که  يشتر دوست بدارید از کارها آن را بیو با«می فرماید: الک است که سته به میبا يک و امرین يهشدار
 يهمگان خشنود يرتر، که ناخشنودیت را دلپذیرتر بود و رعینه از حق بگذرد، و نه فرو ماند، و عدالت را فراگ

، یانزندگ ینرساند، و به هنگام فراخ یانیهمگان را ز يکان خشنودیاثر گرداند، و خشم نزد یکان را بینزد
آنان از همه کمتر، و  ياری يروز گرفتار رشتر است، و دیت بیافراد رع ي از همه یکان بر والیبار نزد ینیسنگ

و به هنگام عطا سپاس از همه  ستانندگران یانصاف را از همه ناخوشتر دارند،و چون درخواست کنند فزونتر از د
  1»رند.یذرتر از همه عذر پیکمتر گزارند، و چون به آنان ندهند د

کان در نظر یکان نبود؛ خشم نزدیمردم و خواص و نزد ي از دو قشر توده یکیجز خشم  یپس اگر راه
  نند خود درگذرند.یت مردمان بیز آنگاه که رضایکان نیشود و نزد هدیمردمان بخش

هر قدر هم که نبخشد،  يکان سودیت نزدیکان فرو نرود و رضایت نزدیمردم با رضا ي خشم توده یول
  2»توانمند باشند. 

  

  خواص و  اطرافیان زمامدار

 یها به آسان ها و ثروت استیکه به ر  یکه در زمامدار مؤثر و متنفذان یکانین فرازها سرزنش نزدیدر ا (ع)امام
 يها يم ورودیکه در مقام ترس یکند. تو گوئ یرا مطرح م يآنان هفت ورود يدارند پرداخته و برا یدسترس

هفتگانه را  يها ين ورودید ایابد، بایفاضله دست  ي نهیست که اگر زمامدار بخواهد به مدجهنم ا ي هفتگانه
  ....برکت و رحمت بر همگان گشوده گردد ين گشته و درهایبسته تا مصالح خود و مردم تأم

ند و ینما یان میخواص پرداخته و هفت صفت از اوصاف آنان را برجسته و نما یژگیح ویبه تشر (ع)حضرت
  ها عبارتند از: یژگین ویا» د مسدود گردد. یپر آتشی است که با يک از آن اوصاف ورودیهر 

مردم بر حکومت  ي ش از تودهیب یهائ نهیکان هزیش و آرامش و صلح، نزدیهنگام رفاه، گشا -1
مردم را  یثروت عموم هستند يا ار متفاوت و برجستهیازات بسیها و امت حقوق يکنند و دارا یل میتحم
  کنند. یخود م یشؤون زندگ ههزین

ت مردم یان و تمامیدفاع از ک ي نهیو بحران هرگز خود و اموالشان را هز يهنگام گرفتار -2
  کنند. ینم

 .کنند یت مینسبت به خود مرز منصفانه ندارند و کمتر از همگان انصاف را رعا -3

 .صترندیت و قدرت حریاز همه به ثروت، موقع -4

 .اند سپاستر از همه تانند کمس یآن هنگام که از زمامدار عطائ -5
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 رند.یرتر از همه عذر پذیا اندك به آنان رسد دیر یاگر سهمشان د -6

 مردمند. ي تر از توده حوصله یها ب در گفتار -7

مقدم داشت و در  مخالف آن یبا اوصاف یمردمان ي ن اوصاف را بر تودهیبا ا یکانیتوان نزد یحال چگونه م
و در جاي دیگري خطر زیاده خواهی و طمع آنان را هشدار داده و  ه انگاشت؟دیمردم را ناد ي برابر آنان توده

  فرمودند:

خوي برتري جستن دارند و گردن فرازي کردن و در معاملت  نیز والی را نزدیکانی است و خویشاوندانی که «
طرافیان و ي ستم اینان را با بریدن اسباب آن برآر و به هیچ یک از ا انصاف را کمتر بکار بستن. ریشه

خویشاوندانت زمینی را به بخشش وامگذار، و مبادا در تو طمع کنند با بستن پیمانی که مجاور آنان را زیان 
ي دیگران نهند، پس بر آنان تنها گوارا افتد و عیب آن در دنیا و آخرت بر تو ماند.  رسانند و رنج آنان را بر عهده

خدا  ـباره شکیبا باش و این شکیبایی را به حساب  ک یا دور، و دراینو حق را از آن هر که بود بر عهده دار، نزدی
  بگذار. ـ

هرچند این رفتار با خویشان و اطرافیانت بود و عاقبت آن را با همه دشواري ها که دارد چشم دار، که پایان 
اندوزي  تي فساد و ثرو بنابراین بر زمامدار است که ریشه 1»و سرانجامش فرخنده... ـآن پسندیده است 

انصافی را بخشکاند. گرچه آن ریشه برآمده از میان خاندان و خویشانش  ي از بی هاي بادآورده و برآمده ثروت
باشد. او باید دستان ستمکار را گرچه به تن خویش وصل باشد برکند تا چه رسد به اینکه از آستین خویشان 

  درآمده باشد.

  

کار با دشمنان، یپ ي مسلمانان، و آماده یبانند، و موجب انبوهیتن را پشیهمانا آنان که د«...و حال آنکه 
هوادار توده مردم است  (ع)پس امام 2»شان. یا يلت به سویش تو به آنان بود و مید گرایمردمانند. پس با ي عامه
ح یسان و استانداران را بر مردم ترجیران، رئیکان و خواص مثل وزیها را دارند و هرگز نزد یژگین ویکه ا

منصبان  و حکومت، مردمانند و صاحب یه حکمرانیرا پایک باشند. زینزد (ع)دهد هر چند هم که به حضرت ینم
اند که مردم را بندگان  ینیب و خودبزرگ يآنچنان دچار خودمحور یکه گاه یطلبان ژه رفاهیاند. بو خادمان مردم

  پندارند. یخود م

  

  ن و دورترین مردم به حاکم یکترینزد

با خود هماهنگ گران را ید یم خصوصیان و کاووشگران در حریجو بین است که عیتر حاکمان اشیمنش ب
گران برداشته ین ستمکاران هتاك که پرده از اسرار دیکارگزاران را از ا (ع)امام یند. ولینما یمنموده و مقرب خود 

خود دورتر دار و با او دشمن باش که ت آن را از یو از رع«د: یفرما یدارد و م یند، بر حذر مینما یم يو افشاگر
دن آنهاست. پس یاز هر کس سزاواتر به پوش یبهاست و والیمردم را ع ي د، که همهیشتر جویب مردم را بیع
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در آنچه از تو  ي، و داوریداست بپوشانیت پید، آن را که برایو با یمبادا آنچه را بر تو نهان است آشکار گردان
ت یبر رع يرا بپوشان تا آن را که دوست دار یزشت ی. پس چندان که توانجهان است ينهان است با خدا

. خود را از آنچه يرا پاره نما یهر دشمن ي و رشته يبگشا ـ يکه از مردم دار ـنه یده ماند. گره هر کیپوش
را انت بازد هر چند خود ین خیچ ر، که سخنین را مپذیچ ر و شتابان گفته سخنیست ناآگاه گیت آشکار نیبرا

  1»رخواهان سازد. یهمانند خ

  

  یتیعامالن امن

از  يبردار نهان مردمان و پرده يدر کارها ينکوهش شده و ناپسند کاووشگر يها ين خویاز بدتر یکی
 یو جاسوس«...آن را برتابیده و فرموده است:  یز ناروائیباشد. قرآن ن یآنچه که خدا آن را پوشانده است م

در  يد. پس کاوشگرینهان مردمان که خدا پنهان داشته را آشکار مساز يها يوب و بدیع یعنی 2»د...یمکن
آمد آن ننگ و عار بر  یرا پیآن نارواست. ز يدا گشت افشایت هویخود برا يوب پنهان مردم، و اگر بخودیع

مسلمانان است. بر  یاجتماع ب رساندن به کرامتیها، آس یممنوعه، گسترش زشت ي در حوزه یمؤمنان، سرکش
گر و افترا را ناروا دانسته و یاب همدیدر غ یو بدگوئ ي، کاوشگرین اساس، قرآن ارزشمند و گهربار بدگمانیهم

ها گناه است، و  از گمان يا د که پارهیزیها بپره از گمان يارید، از بسیا مان آوردهیکه ا یکسان يا«فرموده است: 
اش را  از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده یا کسینکند؛ آ یبت بعضیاز شما غ ید، و بعضیمکن یجاسوس

  3..».د.یبخورد؟ از آن کراهت دار

اند  یطانیک سازمان شیشوند  یده میها که جاسوس نام و مزدوران آن یالت جاسوسیها و تشک پس سازمان
و موارد ر نبوده ین حکم، فراگیشوند البته ا یجامعه م ي در عرصه یرانیو کارشان نارواست که باعث ننگ و و

  شود: یر، استثنا میز

گمراه کردن  يداشته و مترصد فرصت برا ی، اخالقیدتیان عقیجامعه ز يکه برا يرسوا نمودن افراد -1
ن، مرتکبان منکر در آشکار، هتّاکان یبوده در انظار توده مردم رواست. مانند بدعتگذاران در د یپراکن مردم و فساد

  نوامیس و حریم مردمان 

و خواهان  مبادرت به ناامنی می کنند یدر گوشه و کنار قلمرو حکومت اسالم يان قوآنان که به گم -2
د رسوا و یان حکومت و مردم بایبه ک یرسان بیاز آس يریجلوگ ياند. برا یشورش و اغتشاش بر حکومت اسالم

  مجازات گردند.

 یعنی» ...ریست ناآگاه گیآشکار ن تیخود را از آنچه برا«نگونه موارد اشاره کرده و فرمودند: یز به این (ع)امام
عادل و مردم باشد آن را  يوب به صالح تو به عنوان رهبریع یآنگاه که تجسس و کاووش و آشکار کردن برخ

اند،  وستهیلت به هم پیاند، و مردم بدان وس ن امت بدان رفتار نمودهیرا که بزرگان ا يا دهین پسندیو آئ«انجام ده. 
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ان یک گذشته را زین يها از سنت يزیرا منه که چ ینی، آئرا بر هم مزن اند کردهگر سازش یکدیت با یو رع
  1»رساند، تا پاداش از آن بیانگذار سنت باشد و گناه شکستن آن بر تو ماند. 

  

  دانشمندان جایگاه 

ا به کند که با علم ید حاکم را الزام به معاشرت با دانشمندان و عالمان میسخن که به نقض و ابرام سنت رس
باره  نیواگذار و در ا (ص)سازنده پرداز و در پایان آن را به خدا و رسولش ي ختگان به مناقشهیا فرهیگفتگو و 

ت را یان نه، در آنچه کار شهرهایمان فراوان سخن در میو با دانشمندان فراوان گفتگو کن و با حک«فرمود: 
قت یبرقرار...و آنجا که کار بر تو گران شود و دشوار و حقاند  ش از تو بر آن بودهیکه مردم پ یاستوار دارد و نظم

 يا«شان بوده گفته است یرا که دوستدار راهنمائ یمردم یتعال يکارها ناآشکار، بخدا و رسولش باز آر، چه خدا
گر یکدیبا  يزید پس اگر در چیش را فرمان برید خدا و رسول و خداوندان امر خویآورد مانیکه ا یکسان

  2»د. ید، آن را به خدا و رسول باز گردانیخصومت ورز

کتاب او است. و باز گرداندن به رسول گرفتن سنت جامع اوست  اتمحکم عمل بهبرگرداندن به خدا همان 
  3»همگان است.  ي رفتهیکه پذ

  

  افکار عمومی نسبت به زمامدار یجلوگیري از بدگمان رراهکا

شان  ین کار از بدگمانیان گذار، و با ایشکارا با آنان در مت بر تو گمان ستم برد، عذر خود را آیو اگر رع«
ش را برآورده و یت مدارا کرده و حاجت خویو با رع ین رفتار نفس خود را به فرمان آورده باشیدرآر، که بد

 ـختن خون به ناحق یچون ر يزیختن آن به ناروا، که چیها، و ر ز از خونیت را به راه راست واداشته و بپرهیرع
فر نرساند، و گناه را بزرگ نگرداند، و نعمت را نبرد، و رشته عمر را نبرد، و خداوند سبحان روز یرا به ک ـ یمآد

اند. پس حکومت را با  ختهیگر ریکدیباشد که از  یهائ ان بندگان کند در خونیکه م ين داوریز نخستیرستاخ
کشاند بلکه دولت را  یو سست یرا به ناتوانختن قدرت یرومند مکن که خون به حرام ریبه حرام ن یختن خونیر

ند و یگشا یمردم م يکه آتش رو یپس بدا به حال شاهان و زمامداران 4»برگرداند.  يگریاز صاحب آن به د
ت ستم و ستمکاران یاز حاکم ینکه خواهان رهائیکشند به جرم ا ین را در دم میپناه و خوبان زم یهزاران نفر از ب

شان یرویورزند. بار الها! ن ین خدا مخالفت میبرگرفته از د یو قانون اساس یکه با احکام الهحاکم هستند. همانان 
  اعمالشان برسان! يرا سست، جمعشان را پراکنده فرما و با توان و اقتدارت آنان را به سزا

به کار  يرو به کشتن به ناحق تو را نزد من و خدا عذ«...د: یفرما یباره م نیدر ادامه خطاب به مالک درا
به ناخواه  ـا دستت از فرمان برون شد و یر یا شمشیانه یو تاز ید، و اگر دچار خطا گشتید چه درآن قصاص بایاین
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م کشتن است. مبادا نخوت دولت تو را وادارد که خود را برتر یچه در مشت زدن و باالتر، ب ـ یرا کشت یکس
مطمئن بودن، و  يدن و به خودپسندیز از خودپسندیپره. و یاي را به خاندانش نرسان کشته يو خونبها یدان

کوکاران را نابود یطان است تا بتازد، و کرده نیش يها ن فرصتیها همه از بهتر نیش را دوست داشتن که ایستا
  1»سازد. 

  

  زمامدار ي نهیکاب

ان یآنان ب يرا برا يا ستهیک زمامدار، اوصاف بایان، مشاوران و رازداران یت اطرافیبا توجه به اهم (ع)حضرت
و «... ند: یفرما یو م حاکمان است یت حکمرانیفیان بر کیر اطرافیبه تأث (ع)ند که نشان از توجه حضرتیفرما یم

  کو برخوردار. ین یند، و از سابقتیپارسا یک دارند و از خاندانین ياز آنان که گوهر

ها  ییکویاند و ن را در خود فراهم کرده يگوارنان بزریآوران و بخشندگان و جوانمردان، که ا ران و رزمیپس دل
ش، و مبادا آنچه آنان را یفرزند خو ي ش که پدر و مادر دربارهیندیآنان چنان ب يرا گرد آورده. پس در کارها

د، که آن یایرد نشان هر چند اندك باشد خُیات درباره ا ییکوید، و نیات بزرگ نما دهیدر د یکن یرومند میبدان ن
خرد آنان را به  يبه کارها یدگیکو گرداند؛ و رسیتو خواند و گمانشان را درباره تو ن یرخواهیرا به خآنان  یکین

 یار آن را جائیرند، و بسیاست و از آن سود برگ ییبزرگ وامگذار، که اندك لطف تو را جا ياعتماد وارسی کارها
  2»از نبودند. ین یکه از آن ب

را صورت یدارد؟ هرگز! ز يگذار ا حق منتیت، آینسبت به رع یهربانن همه رحمت و میبا ا یا حاکمیحال آ
را به مردمان  يزیچن، آ حاکم است به آنان داده شده و فراتر از ي فهین امور، عدالت واجب که وظیانجام ا

و «د که: یفرما ین مهم اشاره میز به این (ع)منت بر مردمان است؟ حضرت يش نداده است. پس چه جایخو
و در  یده يا ا آنان را وعدهی يبزرگ شمار يا ا آنچه را کردهی يت منت گذاریخود بر رع یکیز که با نیبپره

را ببرد و کارها را بزرگ شمردن نور حق را خاموش گرداند، و خالف  یکیکه منت نهادن ارج ن يوعده خالف آر
د و یاست نزد خدا که بگو یدشمن بزرگ«فرموده است:  یتعال يزاند. و خدایوعده خشم خدا و مردم را برانگ

ترساند. و نه ترسو را تا در  یش میبازگرداند، و از درو يکوکاریاور که تو را از نیخود م يل را در رأینکند... و بخ
جداجداست  یهائ د، که بخل و ترس و آز سرشتیارایت بید، و نه آزمند را تا حرص ستم را برایکارها سست نما

  3»به خداست.  یها بدگمان آن ي آورنده که فراهم

ران بدکردار ینش وزیپردازد و کارگزارش را از گز یر مین وزین و بدتریف بهترینجا به توصیدر ا (ع)یامام عل
ر بدکاران بوده و آن که در یش از تو وزیاست که پ یران تو، کسین وزیبدتر «...ند: یفرما یبرحذر داشته و م

اوران گناهکارانند، و ستمکاران را ین کسان محرم تو باشند که آنان ینگناهان آنان شرکت نموده. پس مبادا چ
و گزاردن کار چون آنان بود، و گناهان و کردار  يافت که در رأی یشان خواهیبهتر از ا ینیکمک کار، و تو جانش

نان بر تو سبکتر یرا در گناهش مددکار. بار ا يار نبوده، و گناهکاریرا  يبد آنان را بر عهده ندارد. آن که ستمکار
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ر ینان را خاص خلوت خود گیشان با جز تو کمتر. پس ا یشتر و دوستیشان ب یشان بهتر، و مهربانیا ياریاست، و 
  1»ر.یت بپذیو در مجلسها

  

  ا مشاورین کارگزار یبرتر

اشد د، گرچه به سمت باطل و ناروا بینما يست که هر کس به طمع تقرب به زمامدار با او همکارینگونه نیا
ها که  یژگیک براساس آن ویشده و هر  يبند د درجهیکان باید. بلکه مشاوران و نزدیرفت و برگزیبتوان او را پذ

ن یکترینزد يها ستهیبا ین مقام به معرفیدر ا (ع)یک و مورد اعتماد او باشد. امام علیم به زمامدار نزدیشمرد
د، و در آنچه یشتر گوین که سخن حق تلخ را به تو بیزگران بگیو آنکس را بر د«د: یفرما یهمکار پرداخته و م

  2»ات کند... ياریکمتر  ـو خدا آن را از دوستانش ناپسند دارد  ـ یا گوئی یکن

کردن زمامدار در استوار نمودن حق و زدودن  ياری يعلو ي نهیران در کابیک از وزیگاه هر ین جایبنابرا
له و هر کار یت نظام و محقق کردن اهداف آن با هر وسیموجود ي ادامه ي شهینکه تنها در اندیناحق است نه ا

  باشد.

  

  نگاران قلمرو اسالم ان و نامهیمنش

کشور دسترس دارند، دقت در  یتیان زمامدار به اسرار و مسائل مهم امنینگاران و منش [از آنجا که نامه
خود  ي باره به حاکم گماشته نیز دراین (ع)سته است. حضرتیبا يآنان امر ينش آنان و احراز تعهد و رازداریگز
را  یهائ اور، و نامهینشان را بر سر کار بیکاتبان خود بنگر، و بهتر ي درباره«د] : یفرما یم یمالک اشتر نخع یعنی

گران یمخصوص دار که صالحتر از د یان جمع کاتبان به کسیت نهان است، از میرها و رازهایکه در آن تدب
ر نگرداند آنسانکه در جمع حاضران یان نکشاند و بر تو دلیاو را به طغ ـ يدر حق و ـکه مکرمت  یاست. کس

عامالنت به تو و نوشتن پاسخ درست آنها از تو به  يها مخالفت تواند، و غفلتش سبب نشود که در رساندن نامه
سود  ـرا که به  یمانیپ، و يدهد فروگزار یرد و آنچه از جانب تو میگ یتو م يکند، و آنچه برا يانگار آنان سهل

ان توست درنماند و قدر خود را در کارها بداند. چه آن یکه به ز یمانیتو بسته سست نگرداند، و در بهم زدن پ ـ
  3»که قدر خود را نداند در شناختن قدر جز خود نادانتر بود و درماند. 

  

  نش کارگزاران یگز

 (ع)ید. امام علینش نمایکند گز یانتخاب م یومتو مناصب حک يکارگزار يد آنان را که برایزمامدار با

دار بودند؛ و بر آن  از عهده ینشیکوکار پیان نیوال يکه برا یبه خدمت يازمایکن آنان را بیل«...باره فرمودند:  نیدرا
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 ـو امتحان خود را داده  ـتر است  کو نهاده، و به امانت از همه شناختهین يان همگان اثریکس اعتماد کن که م
شماست. و بر سر هر  ي که کار او بر عهده یکس يخداست و برا ـن ید ـ يتو برا یرخواهیخ ي ن نشانهیه اک
 1»شان...یرا پر يآن، و ياریکار او را ناتوان سازد، و نه بس یاز آنان بگمار که نه بزرگ يت مهتریک از کارهای

و امور مهم  یو حکمران يشؤون کارگزار يد بران خود دارنیرید يدر کارها یکین ي د آنان که گذشتهین بایبنابرا
رت یکردارِ با بص سرشت درست کیان مؤمنان نید از میار امور مردم بایده شوند و مسؤالن صاحب اختیدولت برگز

نظام و جامعه است نه شخص حاکم. چرا که اگر همکاران  ي مصلحت مجموعه ين دقت براینش شوند. ایگز
  ماند. یحکمش نافذ نبوده و نظامش استوار نم ک زمامدار بدکردار باشند،ی

متهم  یدر اذهان عموم ندان او بدکردار و ناسالمیاطراف یدارد ول یاصالح اجتماع ي هیکه داع يزمامدار
د اصالح نظام یاو با یاساس ي آرد بلکه دغدغه يست که تنها نماز بگذارد و حج بجاید. حاکم صالح آن نینما یم

  باشد. یاسیس يتقوا يبوده و دارا یاجتماع

  

  مسلح  يقوا یفرمانده

مسلح را در  يقوا یما فرماندهیبود، خود مستق ینظام یفرمانده يکه واجد همه شرائط الزم برا (ع)یامام عل
بود که  يمرد رید، دلیتا آن هنگام که در محراب عبادت به شهادت رس یدست داشت. او که از دوران کودک

  ش بود.یمسلح حکومت خو يقوا ي ده بود فرماندهیمادر مک ي نهیرا از س يریدل

  در منشور حکومتی نیز ویژگی هاي فرمانده ي نظامی را چنین بر می شمرد:

پس از سپاهیان خود کسی را بگمار که خیرخواهی وي براي خدا و رسول او و امام خود بیشتر دانی و «
زود به پذیرفتن پوزش گراید، و بر ناتوانان رحمت  دامن او را پاکتر و بردباریش را برتر، که دیر به خشم آید و

  2»دستان برآید، و آن کسی که درشتی او را برنیانگیزاند، و ناتوانی وي را بر جاي ننشاند،... آرد، و با قوي

ها باشد و خشم، او را از حق فراتر نبرد؛ و زود به  ي این نیکی ي قواي مسلح باید واجد همه بنابراین فرمانده
اش او را از مسیر  ن پوزش گراید. بر ناتوانان رحمت آرد و بر توانمندان (ستمکار) برآید. ناتوانی و توانائیپذیرفت

  دستان و دلیران سستی به روح و بدنش راه نیابد. روشن دادگري منحرف نسازد و در برخورد با قوي

  

  (ع) یامام عل يمرد ریدلجلوه هاي 

ک پارچه قنداق کردم آن را پاره یرا در  (ع)یعل«د: یگو یش میخو خاطرات یبنت اسد ضمن بازگوئ ي فاطمه
ها را  ش دادم باز آنیه افزایها را تا شش ال ه قنداق نمودم آن را پاره کرد و من پارچهیدوال يا کرد؛ او را در پارچه

 م را فرا خوانم.یخدا خواهم آن را تکان داده و با آن یگفت: مادرم! دستانم را مبند که م یبا دستانش پاره کرد و م
«3  
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او در  يد که به سویرا د يآنگاه که در گهواره و دستانش بسته بود مار (ع)یعل«د: یز گویعمر بن خطاب ن
  است. حرکت

رون آرد و با دست راست گردن مار را فشرد تا آن حد که یخود را به تکاپو واداشت تا دستش را از قنداق ب
خواست. خادمان  ياریاد برآورد و ین صحنه بود فریگر ا مادرش که نظاره د و آن را کشت.یدستش وارد آن گرد

  1.»یران هستیاز ش يریکرد و گفت: حقا که تو ش يا گهواره یان گرد آمدند. آنگاه رو به علیو اطراف

د. ی جائی بودنراهداد همراه برادر  یر میبود و او را ش (ع)یعل ي هیهالل که دا یاز بن یزن«د: یگو یجابر جعف
از  یکی (ع)ین حال علیق بود. کودك به سمت چاه رفت و سر در چاه فرو برد. در ایعم یدر آن منطقه چاه

د یصورتش را گرفت) مادرش از راه رس( خود را در دستان کودك قرار داد و دست خود را در دهان او کرد يپاها
پسرم را نگهداشت. آنگاه کودك را  یمبارك. علاد دیگر برآورد: زنده باد! زنده باد کودك یو او را نجات داد و فر

زده شدند. از آن روز مادرش او را مبارك نام نهاد و  شگفت (ع)یعل یرو و چابکیاز سر چاه برگرفتند و همگان از ن
  2»شهره شد. زان مباركیبه کودك آو

 (ص)يمحمد اش چگونه بوده است؟ همه امت یاست حال دوران بزرگسال (ع)یعل یدر کودک يرمردین دلیا

رمردان در یار بود. دلیع تمام یادآور قهرمانیهمتا و نام او  یب یو رزمندگ ین باورند که در جنگجوئیهماهنگ بر ا
 یدرآورد و روز احد طلحه پسر اب يو پنج نفر را از پا یان بدر سینبردها از نبرد با او پرهیز داشتند. او در جر

درآورد. در جنگ احزاب عمرو  يز از پایرا ن يادیافراد زپس از آنان  ان را کشت ویطلحه و نوزده نفر از جنگجو
 يگر را از پاید ياریو بس يپسر عثمان عبدر ره ویبن عبدود و فرزندش را کشت و نوفل بن عبد اهللا بن مغ

 یدرپ یپ يها مه کرد. در جنگیابو جرول را دو ن یعنیسوار آنان  ن چهل نفر را کشت و تکیدرآورد، در جنگ حن
ازده نفر از سران یر ینض یان بنیغ گذراند، در جرید بن مالک بود را از دم تین آنان سعیرتریهفت قهرمان که دل

  و...3المصطلق، مالک و پسرش را کشت.  یان بنیرا گردن زد. در جر يهودیظه هفتاد یقر یرا کشت و در بن

 يا د و ضربهیدر یاز دور که م يا . ضربهزد یرا او دو ضربه میخت. زیغش سالم نگریاز دم ت یهرگز جنگجوئ
به خدا اگر عرب در جنگ من پشت به «د: یگو یخود م يمسلح علو ين فرمانده قواید. ایبر یک که میاز نزد

  4»کار همه بشتابم. یاز آنان برنتابم. و اگر فرصت دست دهد به پ يپشت دهد، رو

  

  (ع) یعل يبزرگوار

رش یشمش (ع)درخواست کرد تا حضرت (ع)ن حال از حضرتیرد بود. در ادر حال نب (ع)یاز مشرکان با عل یکی
زده شده بود گفت. شگفتا! اکنون  پرت نمود. آن مرد که شگفت ير را به سمت ویشمش (ع)ببخشد. امام يرا به و
 يو از بزرگوار يتو دست درخواست نزد من دراز کرد«در پاسخ فرمود:  (ع)حضرت .؟یده یرت را به من میشمش

  برگردانم. یکننده را خال ر است که دست درخواستبدو
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را بوسه زد و اسالم  (ع)امام ينداران است. پاین دین آئی! اين افکند و گفت: آریز خود را بر زمیآن مرد ن
  1»آورد. 

  

  کندرو داشت یکه مرکب يسوار تک

زرو و چابک یت یرکبدند: چرا میپرس یم يزده از و ان حال داشت. مردم شگفتیکندرو و م یمرکب (ع)حضرت
از  یکنم و اگر کس یورش شود فرار نمیرا اگر بر من یندارم. ز يازین«شان در پاسخ فرمود: ید؟ ایکن یفراهم نم

  2»نتازم يزد بر ویمن گر

  

  با زره ناقص یجنگجوئ

 بند به زره پشت يازین«فرمود:  (ع)د؟ حضرتیپوش ینه و پشت) نمیس( دند: چرا زره تمامیپرس (ع)از حضرت
کند و  ی! او از دشمن فرار نميآر» زم که نگران ضربه بر پشتم باشم. یگر یم یر من تنها در صورتیندارم ز

رد و آنان را یگ ینم يزیچ يا پوشد. او آنقدر بزرگوار است که هرگز از کشته یبزرگوارانه از فرارکننده چشم م
  سازد. یاند رها م همانگونه که بوده

د گفت: ین دیکه خواهر عمرو او را چن یاز او برنداشت. هنگام يزیدرآورد چ ياز پاآنگاه عمرو بن عبدود را 
کشت  یم (ع)اگر عمرو را جز قاتلش«ن سروده را سرود که: ی! آنگاه ایگفته شد: عل .کشته است؟ یاو را چه کس

رباز یه از دست. آنکس کیبر او ن یبیاست که عار و ع یقاتلش کس یستم. ولیگر یم بر او میان زندگیتا پا
  شهر بوده است. ي ستاره

  

  (ع) یاز نظر امام عل یت نظامیتمام

ن یش به ایماندگار خو یقائل بوده و در منشور حکومت یگاه واال و مهمیمسلح جا يقوا يبرا (ع)[حضرت
ت و نیان را زیاستوارند، و وال يت را دژهایرع ـان به فرمان خدا یپس سپاه«ند : یفرما یو م پرداختهز یمهم ن
  3»رد،...یان قرار نگیت جز به سپاهیگزند؛ و کار رع یها ب ن به آنان ارجمند است، و راهیوقار. د

ان دژ استوار مردمانند که باعث بازداشتن دشمنان و خاموش یارتش يد در حکومت علوینگر یهمانگونه که م
 یاسالم يشهرها و کشورها ت دریمسلح باعث گسترش امنان ی. سپاهان قلمرو اسالمندیکردن آتش طمع به ک

حراست از تمامیت شخص زمامدارو  يان را تنها برایستمگر لشکر يها که حکمرانان و حکومت یاست. در حال
  رند.یگ یخود بکار م يها زهیتحقق انگ
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از  یند چرا که آنان به دنبال حق و رهائیدهند که آتش بر مردمان و خوبان بگشا آنان را فرمان  یگاه
  اند. کارانستم ي طرهیس

  

  ینش فرماندهان نظامیگز

کار، و از آنچه دارد بر  ار باشد و آنان را کمکیان ین سران سپاه نزد تو آن بود که با سپاهیتر دهید گزیبا«
شان در جهاد با دشمن  ید، تا عزم همگیاند شا نهاده يد چندان که خود و کسانشان را که به جایآنان ببخشا

دل را به ترسان بز زاند، ویر را برانگیاد کردن، دلیآنان را  يکویا برآر، که فراوان کار ندشان رید...پس امیفراهم آ
مگذار، و  يگریرا به حساب د یکیک را در نظردار و رنج یز مقدار رنج هر یل گرداند، ان شاء اهللا، نیکوشش ما

موجب شود که رنج  یکس یبزرگ ار، مبادایر میده تقصیکه کش یده و زحمتیکه د یرنج ي در پاداش او به اندازه
...چه يرا خوار به حساب آر يسبب شود، کوشش سترگ و يمرد ي رتبه يو فرود ياندك او را بزرگ شمار

 يان بدان روشن است، برقراریوال ي دهیشتر دید. و آنچه بیشان را به تو مهربان نمایها تو به آنان دل یمهربان
گزند  یشان بیآنان آشکار نگردد جز آنکه دل ا یشدن است، و دوستد یپد یت دوستیان رعیعدالت در شهرها و م

خود نگاه دارند، و دوام حکومت آنان را  يکارها يان را براید جز که والیایشان راست ن یرخواهیشود، و خ
   1»ر ماندن آنان از سر کار، واگذارند. ین نشمارند، و گفتگو از دیسنگ

  

  نظامی ي ن بودجهیتأم

د. تا بدان در جهاد با دشمن یرینپذ ین فرموده درستیآنان مع يکه خدا برا یان جز با خراجیو کار سپاه«...
ت یشان را کفایازمندیکه ن ـد ی..و آنان را از خراج آن اندازه با.رومند شوند و کار خود را بدان سامان دهند.یخود ن

وند یک پیان رابطه متقابل و یم و سپاهن مردیب 2»نماند.  يبر پا ـان یت و سپاهیرع ـن دو دسته یا د. وینما
  وجود دارد. 

  

  رابطه متقابل مردم و سپاهیان

ک یرسانند. آنان بسان دو عضو  یانیان را زید لشکریز نبایان رسانند و مردمان نید به مردمان زیان نبایلشکر
مبادرت نموده و  انیآموزش سپاه يجامع برا یبه فرمان (ع)ن امامیاند. بنابرا کرند که در هدف هماهنگیپ
ان واقع یکه در گذرگاه سپاه یگذاران و کارگزاران ، حکمران مؤمنان به خراجیخدا، عل ياز بنده «ند: یفرما یم

ام که به خواست خدا بر شما خواهند گذشت، و آنچه را خدا بر آنان  را فرستاده یانیاند: اما بعد! من سپاه شده
که  يساندن آزار، و بازداشتن گزند، و من نزد شما و به موجب تعهدشان سفارش کردم: از نریواجب داشته به ا

را ناچار گرداند  ي، سربازیزارم، مگر آنکه گرسنگیرسانند ب ـبه مردم  ـان یکه سپاه ينسبت به شما دارم از آزار
  نداند. یر کردن خود جز آن راهیس يو برا
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ان و یان رساندن به لشکریان خود را از زخرد ید، و دست بیفر دهید را کیکه دست به ستم گشا یپس کس
را که  یهائ تیدارم. پس شکا يان سپاه جاید. من در میم، باز داریشان در آنچه استثناء کردیزحمت رساندن به ا

برطرف کردن آن را  یخدا و من توانائ ي لهیرسد و جز به وس ید، و آنچه از آنان به شما مید به من برسانیدار
   1»ر دهم. ان شاء اهللاییخدا آن را تغ يارید تا من به یان گذارید با من در میندار

و  یار مرز و بوم قلمرو اسالم يپاسدار يان در ساختار حکومت علویسپاه ين تنها فلسفه وجودیبنابرا
ان یز حق تعرض و زیآنان روا نباشد. مردمان ن يبر مردم برا يریحراست از مردمان است و هرگز آزار و سختگ

توانند آنان را  ین صورت میبه حقوقشان گردد؛ که در ا يان را ندارند جز آنگاه که از جانب آنان تجاوزیبر لشکر
ت برند و یمسلح شکا يقوا یو فرمانده يان نزد حکمران علویلشکر يها فر رسانند و از کردهیبازداشته و به ک

  را ندارند. یاتینان از مواهب حان حق منع آیند. البته مردمان در موارد اضطرار لشکرینما یدادخواه

  یو نگهبانی از تجهیزات جنگ یمنشور مرزبان

خدا،  ي از بنده«ند: یفرما یدارند و م یبه مرزبانان و نگهبانان اسلحه و مهمات جنگ یتوجه خاص (ع)امام
ا ید، یرس ـال از م ـ یادتیاست که اگر به ز یها: اما بعد: بر وال خانه ، حکمران مؤمنان به نگهبانان اسلحهیعل

 یکیبش کرده بر نزدیش نصیاو نشود، و آنچه خدا از نعمت خو ید، موجب دگرگونیگرد يمخصوص و ینعمت
  د. یفزایاو به برادرش ب یبه بندگان خدا و مهربان يو

شده و از راه حق و عدل  ینیب ساالري خویشگردد و دچار خودبزرگ ي فتهید فرینبا ینظام یپس فرمانده
کسان نگرد و فرودستان ید همگان را ید. او بایفزایاش ب یو مهربان یت او بر فروتنیهه رود. بلکه موقعرایبریده و ب

د حق یزان خدمت آنان است. بدانیرا خوار و فرادستان را بزرگ مپندارد. مالك توجه و بزرگداشت افراد م
در  ـرا جز  يو کار ـ ، ناگزیرمکه از پوشاندن آن  ـرا از شما نپوشانم جز راز جنگ  يزیشماست بر من که چ

فکنم، و تا آن را نرسانم یر نیحق شما را از موقع آن به تأخ زدن با شما انجام ندهم. و يرأ یشرع بـ  حکم
ن کردم نعمت دادن شما بر خداست و یبرابر دانم، و چون چن شما را در حق ي در آن روا ندانم، و همه يا وقفه

د، و یپس مگذار يد، و در آنچه صالح است پاین شما را خواندم درنگ ندارشماست. و چو ي طاعت من بر عهده
نزد من خوارتر از کجرفتار شما  ید، کسیدار نباشین پایاگر چنـ  دیو آن را آسان شمارـ  دیها درشور یدر سخت

را از  ـدستورها  ـن یرا از من نخواهد شنود. پس ا ییفر او را سخت گردانم، و رخصت رهاینخواهد بود، و ک
  2»د! یریبپذ ـدارد  یچندانکه خدا کارتان را بدان سازوار م ـد و فرمان آنان را یریران خود بگیام

  

  فرمانده، رازدار جنگ

 يگران رسد؛ آنگونه که حکم و داورید از فرمانده و سردار لشکر گذشته و به دیجنگ نبا ياسرار و رازها
ضمن منشور  (ع)گران رسد. امامیاز دادگاه بگذرد و به دست دد یاند نبا ر و در کشمکشیان دو نفر که درگیم

ن تنها یا سران سپاه باشد و هخود با سران سپاه دستور می دهند که اسرار جنگ باید تنها در محدود ینظام
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داند تا اسرار از دستبرد نااهالن و نامحرمان مصون   یرا در آن روا م يپنهانکار (ع)یاست که امام عل يا محدوده
ن آمده است که جز در یکند. چن یت منعقد میبا رع (ع)که امام یمانیفتد. در پیانده و به دست دشمن نم

ت ید. زمامدار از رعیباشد در همه امور با آنان مشورت نما یشور نم يبرا یح شرع که جائیاحکام صر ي محدوده
  د حقوقشان را منظور بدارد.یرا پنهان ندارد و سررس يزیچ

نرود و نسبت به  یاده عقوبتیدر تمام سطوح در برابر حق و عدل برابرند. بر فرودستان ز انیتمام سپاه
راند و همگان را به  یکسان حکم مین قانون عدل بر همگان بطور یرا فرو نگذارد، بنابرا يزیز چیفرادستان ن

که  مقایسه کرد یهائ ن حکومت را با حکومتیتوان ا یدارد. حال چگونه م یم ینگرد و گرام یک چشم می
است و  ینیب و قهر و زور حاکم نبوده، و زمامدار غرق در ثروت و خودبزرگ یفردساالر بوده و جز خودکامگ

حراست از من و  ينستکه: من قانونم و قانون من است؛ قانون برایقانون و حق را پامال کرده و شعار و منشش ا
کنم  یر مین تن نمی دهم؛ هرگونه بخواهم آن را تفسبه آ یکنم ول یت من است. به آن حکم میپاسداشت تمام

اندیشه هاي پر هوس  برآمده از ینیخودسر و زورگو قوان يها ست. حکومتین نیسازم، هرگز چن یو دگرگون م
حکومت  يها هینماید تا پا تباه می را مردمان يد و عرض و آبروینما ین و ملت را تباه میآفریند که د خود می

ان هم از حقائق پشت پرده یز از مردمان پنهان دارند، مردم و سپاهیچ د که چگونه همهیگر ارهاستوار ماند. نظ
 يروهایان و نیطره بر نظامیاند و به دنبال س ن دشمنیرند که با ملت و آئیرا بکار گ اي گانهیندانند؛ مشاوران ب

  کرده و مردم را بفریبند. گوش به فرمان خود ي نشانده ها را دست سران ملت در پی آنندآنانند. همه 

دارد که: فراخوان حاکم را پشت سر  ین مقرر میان چنیمان خود با سپاهیدر پ (ع)ین است که امام علیا
را گردند، و یها را به جان پذ یگاه ها و تلخ یکام نکنند. تلخ ینسبت به مصالح نظام و مردم کوتاه ندازند وین

 يان مبارزه با باطل و ستم باشند. حاکم علویقت حق و منادیطران پرچم و یند. فدائیهمراه حق حرکت نما
سطوح سپاه گوشزد  ي تابد و اعمال مجازات را به همه یسربازان و فرماندهان را برنم یو کژراه يرفتار کج

  د. ینما یم

ل مالك عمل و تعامبوده و شونده استوار  کننده و حکومت ن حکومتیه بسته که بیدوسو يان قراردادیدر پا
د حاکم را یباکانه از حاکم طلب کنند و در مقابل با ید مقرر حقوق خود را بیتوانند هنگام سررس یمأموران م باشد.

ن و آن را اعالن یآنان که از حکم، سرباززنند مع يسخت برا یدار باشند. سپس مجازات فرمان برند و او را امانت
اگر  م؛ ویدار یاست که ما دوست م يزیبرگشتند، چ يبردارفرمان ي هیاگر به سا«نگارد:  ین مید و چنینما ینم

از باش ین یز و بیات کند بست یز، و با آنکه نافرمانید، آن را که فرمانت برد برانگیکش یو نافرمان یکارشان به جدائ
 را خوش ندارد، نبودنش بهتر ـجنگ  ـپس نهد؛ چه آن که  يات پا ياریبدان که فرمانت برد، و از آن که از 

  1»نمودن ياریاست از بودن، و نشستنش از برخاستن و 

ستند یان گوش به فرمان را از فراریان متمرّد جدا کرده و آنان که گوش به فرمان نید سپاهیفرمانده با یعنی
 ازین یدند بیچیاند از آنان که سر از فرمان پ رون کند؛ تا با آنان که سر به فرمان سپردهیرا مجازات کرده از سپاه ب

ن صورت از یوادارد و مجبورشان سازد که در ا ينهند را بر فرمانبر یکه سر به فرمان نم ید سربازانیشود. او نبا
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را وانمود کنند. پس اندك استوار بهتر از انبوه پراکنده و  يرنگشان درامان نخواهند بود هرچند که فرمانبردارین
  کردار است. سست

  

  مناسب یت دفاعیجاد وضعیو ا یآموزش نظام

در تمام  (ص)يدارد و باب دانش نبو یطوالن یو نظام یجنگ ي که تجربه یبعنوان کس (ع)یامام عل
 یکیاستراتژ ي آموزد و آنچه که جنبه یمناسب را به سران سپاه خود م ینظامی و جنگ يها کیهاست تاکت نهیزم

ن، راه یبامداد و پس یا تو بجنگد. در خنکجنگ مکن مگر با آن که ب«...د: یفرما یان کرده و میدر نبرد دارد را ب
که خواهد دست به جنگ برآرد، و  یک مشو چون کسیبسپار و درگرمگاه سپاه فرود آر،...و به دشمن چندان نزد

 ـازند، چرا که ید، مگر به جنگ دست یبا آنان مجنگ 1»م دارد،...ینه چندان دور باش مانند آن که از کارزار ب
شما با آنهاست.  يگر براید یند حجتیکار گشایشماست، و رها کردنشان تا دست به پ حجت باـ  سپاس خدا را

را که دفاع از خود نتواند  ید و کسیختند، آن را که پشت کرده مکشیاگر به خواست خدا شکست خوردند و گر
ا یزند یشما را بر يد هرچند آبرویزانیانگید. زنان را با زدن برمیارید، و زخم خورده را از پا درمیب مرسانیآس
ند، که توان زنان اندك است و جانشان ناتوان و خردشان دستخوش نقصان. آنگاه که یرانتان را دشمنام گویام

 یا چوبدستیبا سنگ  يت اگر مردیم، و در جاهلیم دست از آنان باز داریبردند مأمور بود یزنان در شرك بسر م
ن جنگ در اسالم یبنابرا 2»...کردند ین کار سرزنش میند بدیپس او آرا که از  یبرد، او و فرزندان یحمله م یبر زن

است  ینیو سرزم ینیت دیاز تمام يدشمن و پاسدار ي ت از ضربهیداشته و مصون یدفاع و بازدارندگ ي تنها جنبه
 يبر نابود يو آزمند یکشورگشائ يرد؛ جنگ در اسالم هرگز به معنایگ یدر راه خدا صورت م یکه همگ
 ینبوده بلکه دفاع یزه کشورگشائیهرگز به انگ یاسالم يها ست. جنگیاز خطر آنان ن يریبدون جلوگ دشمنان

در راه خدا بوده  یهمگ یاسالم يها نکه: جنگیا باین بوده است. کوتاه و زیدر زم ياز تبهکار یا بازدارندگی
دن در یور فوق را صادر کرده. آغازاست منش (ص)امبر بزرگ اسالمیپ نماینده تمام نمايکه  (ع)رمؤمنانیاست. ام

ن روش دو یدهد. تا به ا یدشمن به حق، فرمان م یدن جنگ را تنها پس از فراخوانیدارد و آغاز یجنگ را روا نم
دن فطرت یباشند. آنگاه در جنگ تحجت بر دشمنان تمام گردد و هالك شده گان با دلیل و رهاشده گان بر حج

ند که: یفرما ین راستا توصیه مید و در اینما یسته کرده را الزام میروان خود بایکه اسالم بر پ یو رحمت یانسان
که  یستید. پس دشمنیش قلمرو خود نید و به دنبال گشایجنگ یدفاع م يد که شما تنها برایگریختگان را مکش«

د چرا که یساز شید و رهایب مرسانیدفاعند آس یزد، پی کردن و کشتنش دفاع نباشد. به آنانکه بیدان گریاز م
د تا هر آنچه یش کنید. رهایاورید و آنان را از پا درنیخوردگان متاز شرط کارزار جوانمردانه است. بر زخم یهمتائ

 یرا که آنان در توان جسمانیازارند زیب ید گرچه شما را با ناسزاگوئید. بر زنان نتازیش آیش پیخدا مقرر کرده برا
ي سرشار از مراعات حال غیر نظامیان آسیب دیده تار علوعملی و گف هسیرخوش نقصانند.  دست یو قدرت روحان
  و ناتوان است.
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  ر حرکت و مقرّ پیاده نظام یمس

ار و در گرمگاه سپاه را فرود آر، و در رفتن ین راه بسیبامداد و پس یدر خنک«ند: یفرما یم (ع)باره حضرت نیدرا
ودن کرده است، باز گشودن، نه کوچ نمودن. پس سر شب ار! سر شب راه مرو که خدا آن را خاص آسیشتاب م

 ي دهیا سپیدار شود یکه سحر پد ی، هنگاميبرآر! و چون شب را آسود یخود را آسوده دار و بارکشَت از خستگ
  1»فت در پناه برکت پروردگار...یبامداد آشکار، به راه ب

  اند: ت خاص داشتهیعنا یبه نکات (ع)ین دستور، امام علیدر ا

  نیحرکت در وقت سحرگاهان و پسـ  1

  د است.یها منزل نکنند که گرما شد یها و پست يلشکر در گودـ  2

  در رفتن شتاب نکندـ  3

  د که خدا شب را هنگام آسودن قرار داده است و سحرگاهان حرکت کند.یاسایهنگام ب شبـ  4

ورش بر ی يکه گاه برا ياچاردر صورت ن ینباشد. ول ياست که حرکت ضرور يت عادیها در وضع نیهمه ا
  گرد. ین دستورها الغاء مید ایآ یش میدشمنان پ

  

  در نبرد يداریپا

ها را بر  ش بدار! دندانیخو يکنده شود، تو جا يها از جا اگر کوه«...د: یفرما یفه میخطاب به محمد بن حن
م بر یسپاه نه، و ب ي کرانه ن کوب و چشم بریدر زم يت سپار! پایسرت را به خدا به عار ي هم فشار، و کاسه

  2»خداست.  ياز سو يروزیخود راه مده! و بدان که پ

  

  سپاه يمناسب برا يجا

 ي ا دامنهیها،  يا دشمن بر سر شما آمد، لشکرگاهتان را بر فراز بلندید یچون به سر وقت دشمن رفت«
ا دو یک سو یسر راه بود. و جنگتان را از  بر ید تا شما را پناه و دشمن را مانعیها قرار ده ن رودخانهیا بیها،  کوه

ا ید یترس ید که میآ ید، مبادا دشمن از جائیها بگمار بان دهیها، د ها و فراز پشته غ کوهیسو آغاز شود؛ و در ست
شروان جاسوسانند. مبادا یپ يها دهیآنانند و د يها دهیشروان لشکر، دید که پید؛ و بدانیم نداریکه از آن ب یجائ

د؛ و چون شب شما را ید، با هم کوچ کنیکرد و چون کوچ د؛ید با هم فرود آئیآئ ید! و چون فرود میشو پراکنده
  3»د. یدار مانیب ید و لختیبخواب یا لختید جز اندك، ید و مخوابیها را گرداگرد خود بر پا دار زهیفرا گرفت، ن
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 يها باشد تا از پشت دژ ا در رودخانهیها  کوه ي کند که بر فراز و دامنه ین میمقر سپاه را مع، (ع)نجا امامیدر ا
رنگ دشمن باشد تا یورش یز مراقب نین یهائ بان دهیسپاه باشد. نگهبانان و د يبرا یدر برابر دشمن و بازگشتگاه

  ها مصون باشند. ها و تپه يق بلندیو ناگهانی دشمن از طر

در برابر دشمن را به آنان گوشزد  یکندگگمارد. و خطر پرا یت دشمن میاطالع از وضع يرا برا یجاسوسان
 یبتیآنان چشم دشمن را پر کرده و ه یند و حرکت کنند تا انبوهیدارد هماهنگ فرود آ ید. آنان را وامینما یم
د از خواب راحت بر حذر داشته یآ یل به خواب در آنان بوجود میهنگام که م جاد کند که دشمن را بترساند. شبیا

ها را گرداگرد خود قرار  د که سالحینما یه میداند. توص را در حد ضرورت روا می يداریب بین خواب و یو حالت
  س سپاهیان بوده و غافلگیر نشوند.د تا هنگام هجوم ناگهانی دشمن سالح در دستریده

  

  نبرد ي وهیسپاه و ش ي گاه فرماندهیجا

و چون دشمن را «ند : یفرما یان میرا ب یها و اصول جنگ نکات يکار زهیز حضرت با مالحظه ریباره ن نیدرا
که خواهد دست به جنگ برآرد، و  یک مشو چون کسیست، و به دشمن چندان نزدیان لشکرت بایدر م يدید

  1»م دارد تا فرمان من به تو رسد. یکه از کارزار ب ینه چندان دور باش مانند کس

 ي وهید و سپس به شیفرما ین مییروع جنگ تعش از شیرا پ یگاه لشکر و فرماندهیجا (ع)ن فرمان، امامیدر ا
را که پس آن بازگشتن  يزید گریدشوار مشمار«پرداخته و فرمود:  یو جنگ ینظام يها کینبرد و آموزش تاکت

را به خاك  ـدشمن  ـ يد و پهلوهایرها را بگذاریآوردن. حق شمش يآن رو یکه در پ یا پس نشستیبود 
د که دم فرو یتر و دم فرو بند د و ضربت را هر چه سختیهر چه کارگرتر فرو برها را  زهید تا نید، و بکوشیدرآر

م یرفتند بلکه از بیده، اسالم را نپذیده و جاندار را آفریکه دانه را کف یشتر دور کند. به خدائیرا ب یدلزبستن ب
  2»تابند...و از اسالم سر بر ـابند کفر آشکار کنند یب یارانیم شدند و کفر را نهفتند. چون یتسل

نبرد باشد  ي بازگشت به صحنه يبرا يا ک و مقدمهیتاکت ياگر فرار در جنگ از رو (ع)دگاه حضرتیاز د
ز یرزم بهتر باشد ن يک برایاتخاذ موضع استراتژ يآور نخواهد بود. جوالن دادن بدون نبرد که از رو ننگ

  سته است.یخردمندانه و با

د و از یدر یداشت که بافاصله م يضربات منحصر به فرد (ع)امکن کردن است. ام شهیر برش و ریحق شمش
اصول ششگانه «برد.  یجان سالم بدر نم (ع)غ امامیاز دم ت یکرد. کس یران میز وید؛ دژها را نیبر یک مینزد

، کششی، یخراشندگ ـ یآمادگ ـ یرگیچ ـن ید عبارتند از: باال و پائیگران رسیبه د (ع)که از حضرت یر زنیشمش
   3»یندگشکاف

  د.ید و آنان را منهدم نمائیر کشیر به زیان دشمن را با شمشیسپاه ياین زوایبنابرا
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ا دشمن توانمند تد یریجه فرودست دشمن قرار گید و در نتید تا سپاه سست ننمایتان را فرو بریاد و نعرهایفر
 ،ن [تدارکات]ید، تا ایج کنیسآماده ب يها رو و اسبید از نیو هر چه در توان دار«ره شود. یگردد و بر شما چ

شناسد  یدشان و خدا آنان را میشناس یکه شما نم ـشان یرا جز ا يگریدشمن خدا و دشمن خودتان و[دشمنان] د
ان و یبه سپاه يبرا (ع)دفاعی بود که حضرت یهای و آموزش یر نظامیاز تداب یآنچه گفته شد اندک 1»د...یبترسان ـ

  خود آموخت. یسران نظام

اند تا در برابر  فرموده یمرزبانان قلمرو حکومت اسالم يبرا (ع)که حضرت یز به نکاتین بحث نیان ایدر پا
  م.یکن یز مالحظه گردد اشاره میمان صلح نیدشمنان لحاظ کرده و در پ

ان دشمن یرد که چرا سپاهیگ یبر او خرده م (ع)نگاشت. امام یاد نخعیل، پسر زیبه کم يا نامه (ع)ر مؤمنانیام
ن خود نرانده است. امام یاند واگذارده و از سرزم غارت مسلمانان رفته يت او گذشته و برایمأمور ي که از حوزه را

تباه و نابکار.  يا شهیاست آشکار و اند ید گزارد ناتوانیبا يگریرا که د ياما بعد کار«ن نامه فرمودند: یدر ا
ست که آن یدر آنجا ن یم، و کسیا تو را بر آن گمارده که یسا و رها کردن مرزهائیتو در غارت مردم قرق يریدل

  نارسا. يا شهیخطاست و اند یید، رأید، و سپاه دشمن را از آن دور نمایپارا ب

که با تو  يدار یتا از دشمنانت هر که خواهد از آن بگذرد و بر دوستانت غارت برد. نه قدرت يا شده یتو پل
 یر خود را راضیام ی، و نه توانیاز مردم شهر را برآوردن توانیزند. نه نیرشت گیزد، و نه از تو ترسند و از پیبست

  2. »یگردان

  

  مان و صلح یپ

ن حال لزوم یکو شمرده و در عین یمتیصلح پرداخته و آن را غن ي دگاه خود دربارهیان دیبه ب (ع)حضرت
اصل در  (ع)د حضرتیترد یند. بده یند و به آن دستور مینما یز گوشزد میدوران صلح را ن يها ت مراقبتیرعا

  3»صلح و سازش بهتر است...«اند چرا که  خود را بر صلح قرار داده یاسیو س یرفتار اجتماع

د: یفرما یکند و م یها مطرح م ن انسانیب ین رفتار و تعامل اجتماعیادیز سازش را به عنوان اصل بنیقرآن ن
در منشور  (ع)یحضرت عل 4»داناست.  يا توکل نما که او شنواو بر خد يگرا ز] بدانیدند، تو[نیاگر به صلح گرائ«

که دشمن تو  یو از صلح«ند : یفرما یقرار داده و م یحکمران ي وهیش يرا مبنا ین اصل قرآنیخود هم یحکومت
 ت برهاندیها ، سربازان تو را آسایش رساند. و از اندوهیمتاب که آشت يخدا در آن بود، رو يرا بدان خواند، و رضا

 ید تا غفلتیگرا یکیز که بسا دشمن به نزدیبپره یکن زنهار! از دشمن خود پس از آشتیمن ماند، لیت ایو شهرها
و در  ينهاد یمانیمرو، و اگر با دشمنت پ یگمان ش شو! و به راه خوشیپس دوراند ـد ین خود بگشایو کم ـابد ی

برابر  ياداء و خود را چون سپر يبر ذمه دارش وفا کن و آنچه را یبه عهد خو يخود او را امان داد ي ذمه
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به عهد سخت همداستان نباشند با  يخدا چون بزرگ شمردن وفا يز بر واجبهایچ چیمانت برپا، چه مردم از هیپ
  1».ان آرندیگر که در میکدیمخالف  يها يگون که دارند، و رأ گونه يهمه هواها

ن صورت یر مگر آنگاه که دشمن آن را بگسلد در ادار و هرگز آن را فرو مگذا صلح را پاس يها مانیپ
  2»د...یکن يکرده، بر او تعد يکرد، همانگونه که بر شما تعد يپس هر کس بر شما تعد«...

ان حق و جان و روح مسلمانان ین منشور جنگ و جهاد را در پرتو صلح و صالح و پاسداشت کیدر ا (ع)امام
دهد و چشم طمع به آب و خاك  یاز خود نشان نم یگشائ و کشور يزیبه خونر یلیکند و هرگز اندك تما یمعنا م

  دشمن ندوخته است.

رش یپذ يها برا حق و گشودن دل يخواهد دارا بودن گوش شنوا برا یاز مردمان م يآنچه حکومت علو
خواهان مبارزه با دشمنی که  (ع)ابد. آنگاه که امامی یمعنا م» اهللا«انوار معرفت است. جهاد در اسالم تنها در پرتو

  د:یفرما یشود م یروبرو م

ها در  ها به آستان تو دوخته و گام دهیده، و دیتو کش يها به سو تو روانه است، و گردن يها به سو ا دلیخدا«
 يگهایده آشکار است و در خروش، و دیپوش يها یا دشمنیده. خدایها در خدمت تو الغر گرد ، و تنهراه تو نهاد

ار است و هر یم، و دشمنان ما بسیان خود نداریامبرمان را میم که پیبه تو شکوه آر اینه در جوش. خدایک
  3».ین داورانیفرما، که تو بهتر يان ما و دشمنانمان به حق داوریا! میرا خواستار. خدا يزیمان چ یکی

ان مقرر مسلمان يرا برا ینیسنگ یبود. قرآن نیز منشور دفاع (ع)حضرت ین بخشی از منشور و منش دفاعیا
، يرند. و خود را از نظر فکریخود را از دشمن برگ يها افزارها و سالح دارد که جنگ یو آنان را موظف م

خود  یو روح یمانیا ي هیت بنیبه تقو يند و قبل از سالح مادیز نمایدر برابر دشمن تجه ی، صنعتیفرهنگ
  بپردازند.

امبران خود را با دالئل آشکار ی[ما] پ یبه راست«که :  ن مقرر فرمودیچن يا هیفه را در آین وظیو در قرآنش ا
مردم  يزند، و آهن را که در آن برایم تا مردم به انصاف برخیها کتاب و ترازو را فرود آورد م و با آنیروانه کرد

 ياریامبرانشان را یدر نهان، او و پ یم، تا خدا معلوم بدارد چه کسید آوردیاست، پد یسخت و سودهائ يخطر
د : یفرما یدارد و م یکالم ربان یانیر در پرتو گفتار وحیامام ن 4»ر است. یناپذ رومند شکستی، خدا نيکند. آر یم
  .5»رها نهان استیشمش ي هیر سایبهشت ز«

نخواهد داشت  یراحت و درست یو سرکشان، هرگز امت اسالم زندگان یپر از سرکش يایان دنین در میبنابرا
 ياستوار یتیخود دژ امن يبرا یدفاع ي در عرصه یو خودکفائ ینظام ي جانبه ات همهزیتجه ي هیجز آنکه در سا

  فراهم سازد.
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  ن جهادیاسالم آئ

ش اسالم را یخو يها و ادعاها و خاورشناسان در نوشته یحیمبلغان مس يها ها و زبان است که قلم یرزمانید
خود فرا  يزور و غلبه به سو يرویدمان را با نن باورند که اسالم مریبر او نموده  ین زور و خشونت معرفید
  اطالعند. یقت اسالم بین را نشناخته و از حقیاند که اسالم راست یآنان کسان یول. خواند یم

ن یاند. مخاطبان ا آن يشوم برا یرسند و در انتظار سرنوشت یتوزانه بر م نهیا آنانند که اسالم را کیو 
ن گرفتند. یشیبا اسالم را پ یو دشنام یا راه دشمنیبا اسالم دارند  یسطح یها تنها آنانند که آشنائ ونیترب

ن سند اسالم، آن یاساس قرآن، استوارتر بر گردهم آئیم و یشناس اسالم ي در حلقه منطقی و خردورزانه است که
  م.یقت را بهتر شناسیم تا حقیکن یبازخوان را

  

  اسالم يها آموزه مبنايده یعق يآزاد

  است. یو برخاسته از خرد ناب انسان یک حکم عقلین یاجبار در داکراه و  ینف

ر یرا توان و تأثین عرصه راه ندارد. زیبر درون و قلب است و اکراه هرگز در ا ي مان از حاالت عارضهیرا ایز
 که اکراه دوام دارد ادامه یو اعضاي ظاهري نافذ است. و آن هم تا زمان جبار و زور در قلمرو اعمال آشکارا
او هراسناك و مؤمن و  یم که خداباور و از بزرگیمسلمانان را شاهد يقرون متماد یکه ما ط یابد. در حالی یم

 یهائ تابند. جنگ یز برنمیکنندگان را ن شه کرده و در راه خدا سرزنش سرزنشیپ يزگاریدر پنهان و آشکار پره
از دل اسالم  است ش رفتهیپ یط و شرائط اسالمها که با ضواب به نام اسالم رخ داد جز آن يکه در قرون متماد

هاي اسالم بوده است. آنچه اسالم به آن  گانه با آموزهیبه نام اسالم و ب یهای برنخاسته بلکه توسط حکومت
 يک روش برایاست که آن را عبادت و در راه خدا خوانده نه  یک کار اصالحیدهد جهاد است که  یدستور م

  م:یرس یبرم ین ادعا چارچوب جهاد اسالمیاثبات ا يا. بريگریو وحش یکشورگشائ

  ورش دشمنیاجازه دفاع به مسلمانان در برابر ـ  1

ل شده، یکه جنگ بر آنان تحم یبه کسان«ند: یفرما یاز قرآن دفاع را بر همگان واجب کرده و م یاتیدر آ
آنان سخت تواناست،  يروزیا بر پاند، و البته خد رخصت [جهاد] داده شده است، چرا که مورد ظلم قرار گرفته

گفتند:  ینکه مینداشتند] جز ا یها گناه رون رانده شدند. [آنیشان بیها که به ناحق از خانه یهمان کسان
ها و  سهیساها و کنیها و کل کرد، صومعه یگر دفع نمید یمردم را با بعض یپروردگار ما خداست و اگر خدا بعض«

ن] او را یکه [د یگشت، و قطعا خدا به کس یران میشود، سخت و یار برده میها بس که نام خدا در آن يمساجد
ن، به آنان یر است. آنان که چون در زمیناپذ رومند شکستیدهد. چرا که خدا سخت ن یم ياریکند،  یم ياری

اپسند باز ن يدارند، و از کارها یده وامیپسند یدهند و به کارهائ یدارند و زکات م یم، نماز برپا میده یتوانائ
ف یب و تکلین سان مسلمانان را به دفاع از خود ترغی، ايآر 1»کارها از آن خداست. ي دارند و فرجام همه یم
دار شخص خود  کار کن؛ جز عهدهیپس در راه خدا پ«اثر سازد.  یکافران را به آنان ب ي کند، باشد که صدمه یم
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اند [از آنان] باز  دهیرا که کفر ورز یب کسانیکه خداوند آس ز. باشدی] مؤمنان را [به مبارزه] برانگی. و [لیستین
  1»تر است. فرش سختیشتر و کیدارد، و خداست که قدرتش ب

  اند. که در معرض خطر دشمن یزنان و کودکان) و ناتوانان( یت خانوادگیپاسداشت تمامـ  2

و چرا «اند:  آن را نکوهش کرده و سستی در نموده حین بعد تشریاز آیات قرآن دفاع و مبارزه را از ا یبخش
ند: یگو ید؟ همانان که میجنگ یشام در راه خدا [و در راه نجات] مردان و زنان و کودکان مستضعف نم

قرار ده، و  یما سرپرست يرون ببر، و از جانب خود برایاند ب شهیپ که مردمش ستم ين شهریپروردگارا! ما را از ا«
که کافر  یکنند. و کسان یاند، در راه خدا کارزار م مان آوردهیکه ا یفرما. کسان نییما تع يبرا ياوریش یاز نزد خو

 2»ف است. یت] ضعیطان [در نهایرنگ شید و نیطان بجنگیاران شیجنگند. پس با  یاند، در راه طاغوت م شده
  و فتنه. یکن کردن تباه شهیر يجهاد برا

با آنان «اند:  ع کردهیجهاد را تشر يکاران و تباهکارمقابله با تبه ي زهیات قرآن به انگیگر از آید یبخش
ن، مخصوص خدا شود. پس اگر دست برداشتند، تجاوز جز بر ستمکاران روا ینباشد، و د يا گر فتنهید تا دیبجنگ

برآمدند و کارها را بر تو وارونه ساختند، تا حق آمد و  یجوئ ز] درصدد فتنهین [نیش از ایقت، پیدر حق« 3»ست. ین
فتنه بدتر «و  5»فتنه بزرگتر از قتل است. «را که یز 4»که آنان ناخشنود بودند.  یخدا آشکار شد، در حال امر
دارد  یو امثال آن را در پ یدتیکه آفات عق يا از فتنه یدفع ضرر ناش ياسالم برا 6»رانگرتر] از قتل است.ی[و

  اند. را نقض کرده بس شکنان که آتش مانیمجازات پ يکند. برا یفرمان جهاد صادر م

خود را  يکه سوگندها یچرا با گروه«است:  يا ستهیبا يدستورها ياز قرآن حاو یاتیز آیباره ن نیدرا
ن بار [جنگ] با شمار آغاز یرون کنند، و آنان بودند که نخستی[خدا] را ب ي شکستند و بر آن شدند که فرستاده

د، یبا آنان بجنگ .دید خدا سزاواتر است که از او بترسیه اگر مؤمننکید؟ با ایترس یا از آنان مید؟ آیجنگ یکردند، نم
گروه مؤمنان را  يها بخشد و دل يروزیشان پیشان کند و شما را بر ایتا خدا آنان را به دست شما عذاب و رسوا

  7» م است.یحک يرد، و خدا دانایپذ یهر که را بخواهد م هتان را ببرد، و خدا توبیخنک گردانده و خشم دلها

م و حرمت یدر برابر شکستن حر یل دژ دفاعیتشک ياند در راستا ع کردهیکه جهاد را تشر یاتیآ ي پس همه
هنگام به  یمسلمانان بوده است. و هر عاقل ینیت سرزمیامنو  یو جان ینی، دیت خانوادگیخدا، پاسداشت از تمام

  آغازد. ین امور دست به سالح برده و جنگ را میخطر افتادن ا
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از  1وشعی، داوود، یمانند موس یبرخ .اند خود قرار داده يها آموزه ي جهاد را سرلوحه یامبران الهیپ ي همه
ز ین (ع)حیمس يسایمثل ع یبردند و برخ یان میروزمندانه به پایپ یهائ شد و جنگ یم ياریمردمشان  ي هیناح

  کردند. ینم ياریرا مردمشان او  یجهاد بودند ول ي خود آماده
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  نبرد يح برایمس یآمادگ

آن  يام تا بر رو م بلکه آمدهین را مهد آرامش نمایام تا زم د که آمدهیگمان مبر«ل آمده است: یدر انج
  1»ر بگسترانم. یشمش

که  یور گردد چه کنم؟ در حال فروزم. پس آنگاه که آتش شعلهین آتش بیام تا بر زم آمده«در لوقا آمده است: 
د ین گمانینکه آن را کامل گردانم. بر ایبندم و چگونه دست کشم قبل از ایدارم که به آن پا یخود منش و روش

  ام؟ ن آمدهیآرامش زم يکه من برا

دارد آن را  يا ن آمده ام پس آنان را گفت: هر کس توشهیانقسام زم يم که برایتان روشن گویهرگز! برا
م؟ تنها یر زنیا شمشیگفتند: پروردگارا آ یسیان عیاطراف 2»ابد. یر یباسش شمشل يبها چ ندارد بایرد و آنکه هیبرگ

  3»د...یس کاهنان وارد کرد و گوش راست او را بریبر محافظ همراه رئ يریک نفر گام جلو نهاد و شمشی

  نبرد آماده باشند و... يداد تا برا یاران خود را آماده باش نظامیان و یحوار یسیع

ا یند: پروردگارا! آید که به درگاه خدا شکوه برده و گویان خود را دیادر نمود. آنگاه که اطرافو دستور نبرد ص
  4»د و...یس کاهنان را بریرئ ي ک نفر از آنان فرمان برد و با ضربه خود گوش راست بردهیم! و تنها یر زنیشمش

ان خود را فرمان دفاع و حراست یاران و اطرافی (ع)حیم که چگونه حضرت مسیخوان ین فصل از تورات میدر ا
ل داده و یس کاهنان تحویگرداندند تا آنگاه که او را به رئ ياو رو ياریر شده و از یگ نیداد و آنان چگونه زم

 ي ب کشاندند. او آمادهیح به صلیمس يرا به جا يگریش آمد و دیپ یسیدن عیب کشی] به صلیخی[تار ي حادثه
ز عزم ید او نیر خود را دیگ نیو زم  اران سست ارادهیآنگاه که  یان خود بود؛ ولیحراست و دفاع از ک يکارزار برا

ا یاز آنان با برده  یکیجهاد، به خواب فرو رفتند و تنها  يبه جا یسیاران عیکار را نهاد و معرکه را واگذارد. یپ
  د.یکاهنان درافتاد و گوش او را بر ي محافظ سرکرده

ن ین او آئیند که آئیرند و گویخرده گ (ص)امبر اسالمیم که بر پینیب یحت را میسآنگاه مبلغان و خاورشناسان م
ح بوده است. عالوه بر این، یژه حضرت مسیبه و یامبران الهیپ ي همه ي که جهاد سرلوحه یجهاد است در حال

اند.  ا کردهه تیوسته شعله جنگ را برافروخته و جنایپ یو روزگاران طوالن يقرون متماد یسا طیت و کلیحیمس
 یرند که چرا از اسالم و مسلمانان به دفاع برخاسته است در حالیخرده گ (ص)امبر اسالمیبر پ چگونه می توانند

برآمده باشد از خرد ناب  یانیوح يها نکه از آموزهیقبل از ا یو خانوادگ یو اجتماع يت فردیکه حراست از تمام
  برخاسته است. یانسان

  

  یو قاض قضاوت
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 (ع)ین شما علیدادگرتر«اش فرمود:  درباره (ص)امبرین آنان بود. پیخود دادگستر امت و دادگرتر (ع)یامام عل

اسالم صادر کرد.  یها و احکام قضائ را براساس آموزه يادیدادگرانه ز یاو در قلمرو اسالم احکام قضائ» است.
  م.یخدا بتام یعنین داوران یگرترداد ينما تمام ي نهینستکه او را آئیاو ا ي ر دربارهین تعبیتر ستهیشا

امبران، یچون پ ين دو کار افرادیا يخاص خداست و برا يها از جلوه یت و پادشاهیهمانگونه که هدا
ات یمتعال است و آ يت خدایز از شؤن الوهین يند داوریگز یحکمرانان دادگر را برم و یامامان، عالمان ربان

ن بندگان را تنها به آنان که دانشمند، یب يو داور يز دادگری. او نقت استین حقیا يایم گویاز قرآن کر يادیز
ان خود احکام عادالنه یشان و اطرافیبر خو یش حتیخو يو در قضاوت و داور ر و مدبراندیرك، مدیدادگر، ز
کنند.  یترس و طمع صادر نم یال نفسانیبرخاسته از ام ینان هرگز حکمیکنند، واگذار نموده است. ا یصادر م

 کۀا دیگاه قضاوت یساده مثل جا يا عادالنه استوار است گرچه مکان آن مخروبه يها هیبر پا يعلو يادگسترد
ده که یسر به فلک کش يمجلل و قصرها يهرگز در کاخها يحاکم علو يالقضاء مسجد کوفه باشد. دادگستر

 رأفت انسانی استاز فرهنگ و و بدور  ياز عدالت و دادورز یها آراسته شده که ته نتیها و ز با انواع سنگ
زند. رشوه ستانند و حکم را از حق به باطل یست حق يستند که مزدورین داوران عالم نیصورت نگرفت. چن

  کشانند.

  میابیشتر دریقت را بیم تا حقیپرداز یم یقضاوت و قاض ي درباره (ع)یامام عل يها دگاهیان دیحال به ب

  

  ان صالح و ناصالحیقاض

حکومت ان یقاض ي ستهیو نبا ها ستهیگهربار خود به با يها و گفتارها نامه یط (ع)نیؤمنر المیحضرت ام
ن یتر يدشمن رو«فرمودند :  ياند. در فراز نش قضات قرار دادهیار گزیمع ي اشاره کرده و آن را سرلوحه يعلو
 ي فتهیبه دور افتاده؛ دل او ش خود وانهاده، و او از راه راستبه که خدا او را  يدگان نزد خدا دو کَسند: مردیآفر

 يان را به روینیشیپ يگران را به فتنه دراندازد و راه رستگاریمردم به ضاللت است. د ي بدعت است، و خواننده
گران، و خود یبار گناه د ي رندهیش است و برگیروان خویپ ي کننده گمراه یخود مسدود سازد. در مرگ و زندگ

ان مردم نادان یفراهم ساخته، و خود را م یاز نادان يا که پشتواره يو فردش را استمرار دهد. یگناهان خو
ان او را دانا یآدم نما ـان مردمان یم ـمان سازش یتازان، کور در بستن پ فتنه یکیدرانداخته. شتابان در تار

تا آنگاه که از آب ار آن است. یار فراهم آورده که اندکش بهتر از بسیرا بس يزیاند و او نه چنان است، چ دهینام
دار  ند و خود را عهدهینش يان مردم به داوری، پس مـ  ر شودیدل و ـاندوزد   هودهیر شود، و دانش بیبدمزه س

خود آماده گرداند، و آن را  يچند از رأ ینزد او ببرند ترهات يا ند. و اگر کار سربستهیب يگرید  گشودن مشکل
ا یده، نداند که بر خطاست یتار خود خز يها را ماند که در بافته یعنکبوتده. یصواب داند. کارها بر او مشتبه گرد

د دارد آنچه گفته یموده؛ و اگر به خطا رفته، امیده. اگر به صواب رفته باشد ترسد که راه خطا پیقت رسیکه به حق
د نه از یچه گود. آنیخود جو ي گم شده یکیاست که در تار يد، کوریاست که راه جهالت پو یصواب بوده. نادان

ر و رو سازد. به خدا سوگند، یها پردازد، و چنانکه کاه بر باد دهند آن را ز تید. به گفتن رواین گویقیقطع و  يرو
رد علم یسته است. آنچه را خود نپذیاوست، شا ي را که به عهده ینه راه صدور حکم را دانسته است؛ و نه منصب

اش  یرا ندارند آن را بپوشاند تا نادان یا حق نشمارد. اگر حکمر یش مذهبیارد، و جز مذهب خویبه حساب ن
راث بر باد رفتگان همه جا در یاد میاو در خروش است، و فر ي گناهان از حکم ستمکارانهینهفته ماند. خون ب
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ن یارخت از  یبرند، و با گمراه یبه سر م یکه عمر خود را به نادان یکنم از مردم یخود را با خدا م ي گوش، گله
ست خوانند؛ و پرسودتر و یست، اگر آن را چنانکه بایخوارتر از کتاب خدا نزد آنان ن یبرند. کاالئ یجهان به در م

تر و  از معروف ناشناخته يزیش برگردانند؛ و نه نزد آنان چیخو یگرانبهاتر از آن نباشند، اگر آن را از معن
  1»تر از منکر.  شناخته

بهاتر از  یارزانتر و ب یهمانان که کاالئبه خدا شکوه برد ، یفرو رفته در گمراه ي جاهالنه ی، او از زندگيآر
گرانبهاتر از کتاب خدا نزدشان  يزید، نزدشان وجود ندارد؛ و چیکتاب خدا آنگاه که زبان به سخن حق گشا

  دلکش آنان هماهنگ باشد. يافته و با هواهایف یست اگر تحرین

به نام حقوق  يا در مجموعه یرا در اندك زمان یاساس یهوده و بیب يو آرا که نظرات یهائ ارند گروهیچه بس
بهتر و نبودش پر  ارشیبسز است که اندکش  یالتقاط یا حقوق اسالمی یگانه با حقوق اسالمیگرد آورده که ب

اند  ندوختهک ایداند، و گمان برند که نیکه از آبشخور مسموم نوش  حقوق يدکتردارندگان ا ی. حقوقدانان بهره تر
گانه یکه ب یبرگرفته در حال یفه، مالک، احمد، شافعیحن یرا از امثال اب يا کننده گمراه و گمراه یحقوق يها آموزه

  است. یفقه اسالم تنها فقه قرآن در حالی کهاند؛  یبا فقه قرآن

کجا؟  يمکتب علو ياه برآمده از آموزه یو حقوق یها کجا و ساختار قضائ ن آموزهیبرآمده از ا یساختار قضائ
 يابند؛ رأیامبر نیدر کتاب خدا و سنت پ یحکم موضوع حقوق بریده از اسالم یا آمیخته با اسالم التقاطی چنانچه

  ز ندانند.یآن را ن یو نادرست یخود را انشا کنند و درست

 ي کهیا بر ارمحتو یک مدرك حقوق بیاند و روش فهم آن را ندارند و تنها براساس  ندوختهرا ا یدانش قضائ
  اند. با باد کرده یافشان گرده یاند که تو گوئ قضاوت تکه زده

  

  ان ینکوهش قاض

خته و یها به ناحق ر کنند که خون یصادر م یه زده و احکامیقضاوت تک ي کهیان که بر اری، آن قاضيآر
شوم خواهد  یاشد فرجامب يث بر باد رفته و آه و فغان همه از احکام آنان بلند است گرچه در حکومت علویموار

ن و یرد که تنها براساس قوانیحکمران ستمکار و جائر قرار گ ینکه در ساختار قضائیداشت تا چه رسد به ا
  راند. یکند و حکم م یده قضاوت میآن حاکم جائر رس يمقررات ارسال شده و به امضا

پرتو حق و عدالت؛ که همگان داند مگر در  یبرتر نم يگریرا بر د یکس يقضاوت، در ساختار حکومت علو
 یند. نابسامانیمساو یمردمان در برابر ضوابط و مقررات قضائ ي در برابر توده ین مقام حکومتیتریعال یحت

ند: یفرما یم یقضائ ین آشفتگیضمن سرزنش ا (ع)یشود که امام عل یموجب صدور احکام متناقض م یقضائ
کنند و او  یعرضه م يگریرا بر د يد؛ و همان دعویگو یدر آن م خود را يکی از آنان برند، و او رأی نزد يدعو«

همه  يروند. او رأ یشوند و نزد امام که آنان را قضاوت داده م یان فراهم مید. پس قاضیپو یراه م يبه خالف و
ن یاست. ا یکینیز است، و کتابشان  یکیامبرشان یاست، پ یکیآنان  يکه خدا یشمارد، حال یرا صواب م

ا آنان را از مخالفت یاند؟  گر روند و آنان فرمان خدا بردهیکدیخدا گفته است به خالف  ـست یچ يراخالف ب
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شان یاست کاسته، و خدا در کامل ساختن آن از ا ینیا آنچه خدا فرستاد دیاند؟  او کرده یفرموده و نافرمان ینه
ا یند؟ یپو یکه آنان م یخشنود باشد از راهد یند، و خدا بایند و حق دارند بگویک اویا آنان شریخواسته؟  ياری
فرو «ند: یسبحان گو يکه خدا ینموده؟ حال یدر رساندن آن کوتاه (ص)امبریکه خدا فرستاده تمام بود. و پ ینید

   »را يزیم در کتاب چینگذاشت

 یفگر است، و اختالیادآور شده است که بعض قرآن گواه بعض دیاست. و  يزیان هر چیدر آن، ب« د: یو گو
ظاهر قرآن » افتند. ی یامده بود، در آن اختالف فراوان میکتا نی يخدا ياگر از سو«ست؛ و فرمود: یدر آن ن

ها جز بدان  یکیان نرسد؛ و تارینگردد، غرائب آن به پا يداست. عجائب آن سپریژرف ناپ باست، باطن آنیز
  1»زدوده نشود. 

که اهل سنت برآنند را نکوهش فرموده و آن را  يتهاد و رأب در اجیتصو ي هینظر (ع)ین گفتار امام علیدر ا
  کنند. یم يدهند و ستمکارانه داور يا ار حکم جاهالنهیبرنتافته. پس چه بس

  

  شایستهان یقاض

آنرا  2ت خودیان مردم از رعیم يداور يبرا«فرمودند:  (ع)قضات است امام ي ستهیکه با یهائ یژگیو ي درباره
را به لجاجت نکشاند، و در  يز خصمان وین است. آنکه کارها بر او دشوار نگردد و ستین که نزد تو برتریبرگز

دن به حق، یدار نبود، و چون حق را شناخت دربازگشت بدان درنماند. و نفس او به طمع ننگرد، و تا رسیخطا پا
ز همه بکار برد و از ش ایش باشد و حجت را بیها درنگش از همه ب  تبهبه اندك شناخت بسنده نکند، و در شُ

باتر بود و چون حکم روشن باشد در ید و در آشکار گشتن کارها شکیکمتر به ستوه آ اآمد و شد صاحبان دعو
زاند، و یانگیآن را برن یآمدگوئ نکشاند و خوش ینیرا به خودب يش فراوان ویتر. آن کس که ستا قاطع يداور

به کار آر چندان که  یدست مار دار و در بخشش به او گشادهین کس را فراوان تیچن ياند. پس داور نان اندكیا
طمع نکند، و از  يو ي درباره یکانت کسیبر مردمان کم افتد؛ و رتبت او نزد خود چندان باال بر که از نزد يازوین

ار از ن در دست بدکاران گرفتار بود، در آن، کین دیک بنگر که این باره نیمن ماند. در ایا گزند مردمان نزد تو
   3»خوردند. یا را مین دنیراندند و به نام د یهوس م يرو

ن شروط، ین ایتأم يلحاظ شده است. برا یزده شرط در قاضیکتاب و سنت) س( عالوه بر دانش اسالم
  دهند: یز ارائه میدهد و دو راهکار ن یان عادل را به کارگزار خود دستور مینش قاضیگز (ع)امام

فتند. دوم: به ین يریگ ازشان برطرف شده تا به رشوهید که نیال بر آنان ببخشات المیدر آن حد از ب یکی
طمع نکنند تا از  يکان زمامدار در ویان و نزدیچنان باشد که اطراف ی، قاضیتیو شخص یگاه اجتماعیلحاظ جا

 یاجتماع ـ يو معنو يازات مادین امتیبنابرا .او فراهم گردد یتیثی، حیت جانیمن ماند و امنیگزند مردمان ا
  ر است.ینظ یب يقضات در حکومت علو
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ی از یک کشور در کشور دیگر. با فرهنگ و ادبیات، ساختار این شرط، مانند شرط تابعیت و ملیت براي قاضیان است. زیرا قاض 2
  شود (م)  حقوقی و...آشنائی ندارد و همین باعث نابسامانی قضائی و صدور احکام ناهماهنگ با نرمهاي حقوقی می

  53) همان نامه 3
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  يدر حکومت علو دادرسیآئین 

  داشته باشد ید دانش قضائیبا یعنیسنت)  ـکتاب ( یدانش اسالمـ  1

د او را از حق ین مسائل نبایفراتر از ا يها زهیا انگیص موارد یمثل شبهه در مدارك حکم، تشخ يامورـ  2
  راه برد.یبه ب يمدار

ص و صدور حکم او اثرگذار باشند. پس ید در تشخینبا یان دعوا نزد قاضیاطراف ي نهیت و کیخصوصـ  3
  ن نگردد.ید که بردبار، مهربان و پررحمت باشد و خشمگیبا یقاض

ح یتصح ستخدا يرضاکه افت آن را آنگونه یصادره را خطا  يبر اشتباه خود پاي نفشارد. چنانچه رأـ  4
  کند.

  از آن نگذرد. یمتیچ قیشناخت به هآنگاه که حق را ـ  5

او را بس  یتعال يکه خدا گرددره یچ باشد ریچشمگکه قدر ، هر اندازد و بر طمعینفسش او را به طمع نـ  6
  ن خواهد کرد.یاست و حکومت عادل او را تأم

ت، ا فراغدر دعوا غور کند تا حق را به به صدور حکم مبادرت نورزد بلکه یو نگرش اول یبا مطالعه سطحـ  7
  1»احمقانه است.  ي، نظرینظر اول«موضوع بدست آورد که  یاجتهاد و تالش در ابعاد احتمال

د و موضوع و ید تا درك نمایص آن شبهه دارد درنگ و تأمل نمایست و در تشخیآنگاه که حق آشکار نـ  8
  حکم را خوب بداند.

د و از یاس و استحسان توجه ننمایچون ق یعرد و هرگز به منابیدر صدور حکم از منابع معتبر بهره گـ  9
  امور مانند آن اجتناب ورزد.

ک یرا که هر یز بر نینگیزاندخشم او را  ،ش آنان در جدالیات و گویاصحاب دعوا، ادب ي کثرت مراجعهـ  10
  ار باشد.د بردبین حال بایدر ا یافتد و قاض یبر خصم خود به تکاپو م یرگیچ يل برایاز اصحاب دعوا در ارائه دل

 يا ستهیدرست و شا ي لهید بردبار باشد و به هر وسیقت در مورد اختالف بایافت و کشف حقیدر يبراـ  12
 ي به اندازه و ندینش يزد. برجایدهد. از جا برخ یکیزیر حالت فییچنگ زدند، در صدور حکم شتاب نکند بلکه تغ

  د. یالزم خواب و استراحت نما

  د.یمان صادر نمایرخاسته از علم و اب یتا حکم نیک اندیشدـ  13

پاس  یکیکند تا حق را به ن يریبد بلکه در محکمه از آن جلوگیدها او را نفریها و تمج یآمدگوئ خوش ـ 14
  ده باشد.یشور یداشته و بر باطل به درست

  از باطل هرچند بزرگ نهراسد و از حق هر چند اندك نگذرد - 15

                                                        

 دهند  می در پرتو الهی با نظر اولی حق را دریافته و حکم(ع)در حدیث نیز آمده است. فقط معصومان  - 1
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د. یقضاوت را از او تعهد نما یه منعقد کند و درستیدوسو یمانیپ یا قاضد بین شروط بایزمامدار عالوه بر ا
ن یبه آنان دهد. ا یگاه واالئید و جاین نمایان را تأمید آنگونه که گفته شد قاضیز بایحکومت ن یمسؤل مال

  ن مختصر بود.یش ایدر حد گنجا يدر حکومت علو یت قضائیاز تمام یاندک
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  آموزش و پرورش

 یشرفت علمیگوناگون پ يها کنان بانگ برآورند که ما در عرصه يان شادیش جهانها بر گو هشرفتیپ یگاه
سطوح  ي اند که آموزش را در همه ین مدعینبوده است. چن یشرفتین باورند که در گذشته پیم و بر ایا داشته

  م.یا ساخته يملت خود اجبار

فرموده است:  (ص)امبریگان واجب کرده است. پش، دانش آموزي و آموزگاري را بر همیاسالم چهارده قرن پ
   1»آموختن دانش بر هر زن و مرد مسلمان واجب است«

اگر مردمان آنچه در «ز فرمود: ین (ع)ر مؤمنانیام 2»ن باشد.یچ يد گرچه در پهنایاموزیدانش را ب«و 
  3»اها باشد. یدرمودن یمت خون و جان و پیجستند گرچه به ق یدانستند. آن را م یاست را م ییجو دانش

شناس و  نید تا دیروان من شالق بر سرشان فرود آیلم که پینه مایهر آ«ز فرمود: ین (ع)امام صادق
  4»ش گردند. یاند ژرف

سبحان آنگاه مردم نادان را به آموختن دانش مکلف ساخت که  يخدا«باره فرمود:  نیز دراین (ع)ر مؤمنانیام
روشن و  یتیدانش بر سه بخش است آ«فرمود:  (ص)امبریو پ 5»ؤل ساخت. م دادن مسیارباب دانش را نیز به تعل

  6»سته است.یها شا نیسته و جز ایها با نیپا بر جا. ا یا سنتیانه، یم يا ضهینسخ نشده، فر

، یامبرشناسی، پیسته خداشناسیبا يها سته. دانشیشا يگریسته است و دسته دیها با ک دسته از دانشی
 ي در عرصه ی) الهيها ستهیها و نبا ستهیبا( واجب و حرام يها ، و شناخت محدودهیشناس، معادیکتاب خداشناس

چشمداشت و  ید بیز بایاموزند و بدانند و دانشمندان نیها را ب د آنیها با است. نادان یاسیو س ی، اجتماعيعباد
  اموزند.یها را به همگان ب خدا آن يخشنود يبرا

انسان در  یات روحانیژن و آب است. حیاز بدن به اکسیمثل ن ینیدانش دو  یشناس نیاز روح انسان به دین
 و يبه آب و هوا است. آموختن، آموزگار يات مادیح ياست همانگونه که بقا ینیگروگان معرفت و دانش د

از «فرمودند:  (ص)امبر اسالمیسته است. پیها با ها و سنت ها، و مکان زمان ي است که در همه يپرورش امر
روان یانه که امام نواختنش را بر پید. آن تازیرا سراسر مدرسه کن یزندگ یعنی .»دیاموزیب یتا گوروارگ یرگگهوا

که خدا از  یمانیداند پ یز روا مین يآموزگار يداند، نواختنش را بر دانشمندان برا یآموختن روا م يخود برا
نکه یجاد کرده است و آن ایند و جاهل ان دانشمیمتقابل ب ي ک فرهنگ و رابطهیعالمان و جاهالن گرفته 

 ياش سرباز نهد گناهکار است. خدا فهیک از وظیاموزند، هر ید بیکنند و جاهالن با يد آموزگاریدانشمندان با
 يروش، و رهنمود يها آنان که نشانه«که علوم خود را پنهان دارند را نکوهش کرده و فرموده:  یمتعال عالمان

دارند، آنان را خدا لعنت  یم، نهفته میا ح دادهیمردم توض يبعد از آنکه آن را در کتاب برا م،یا را که فرو فرستاده
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است تنها به مورد سؤال و  که به آن نیاز يزیپنهان داشتن چ 1»کنند.  یشان م کنندگان لعنت کند، و لعنت یم
مانت علمی و معرفتی بوده کسانی که داراي ا هگردد بلکه هم منحصر نمی یو معرفت یان علمیف پس از بیتحر

  رد. یگ یکنند را فرام یو آن را به مردم ارائه نم

قرآن،  نیز اینگونه اند. چرا کهاند  دانسته ینات قرآن داللت آن را ظنیپنهان داشتن ب ي زهیآنان که به انگ
د یترد ی. بامبران استیپ ي ن معجزهیش برتریاست و در ظاهر و محتوا یربان يان، برهان و حجت رساینور، ب
 يپس از آنکه برا«د : یفرما یم میامبران، امانت است. قرآن کریشناسان پس از پ نینزد د ینیها و معارف د دانش

را پرواضح است که آنچه خدا بر ین است. زیه عالمان دین آیدر ا» الناس«منظور از  2»م. یانش کردیمردمان ب
و  يمردم بصورت فرد يان، برایروشن نشده است. چرا که بان و یمردم ب ي همه يامبرانش فرو فرستاده برایپ
کردند و  یان میبرجستگان امت ب يآن را برا (ص)امبرینبوده است. بلکه پ (ص)امبریمقدور پ يگریپس از د یکی

اد کن] یو [«د: یفرما یم میباره خدا در قرآن کر نیاند. درا مردمان بوده يان برایم و بیآنان موظف به نشر و تعل
مردم  يد آن را [به وضوح برایمان گرفت که حتما بایکه به آنان کتاب داده شده، پ یرا که خدا از کسان یگامهن

  3»د...یند و کتمانش مکنیان نمایب

ا حرام هم کتمان و رها یز یان است و پرهیسته بیسته است. دستور بایز بایک دستور و پرهیه ین آیدر ا
  نشود. یا پرسشیل بشود ق است. خواه از آنان سؤایکردن حقا

   4ام] است و بر ما حسابیست که بر تو رساندن [پین نیجز ا«...ز فرمود: ین يگرید يدر جا

  » کوست...ین یشما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشق يقطعا برا«و 

کتاست که ی يهمگان به خدا یغ و فراخوانیواجب بودن تبل (ص)امبریاز ابعاد اسوه و الگو بودن پ یکی
نهند  یدها) خدا سر باز میدها و نبایبا( حت و پند و اندرز همه آنان که از دستوراتیاهاندن بندگان ناآگاه و نصآگ

  شناسان باشد. نید ي برنامه ي سرلوحه

ن ین، دیداشته باشند و با وسائل نوارتباط ا یآموزش و پرورش در سراسر دن برايد یشناسان با نیعالمان و د
] يات [معنویا زنده ماند و حیکه تباه گردد  یند. تا حجت بر مردمان تمام گشته و هر کسرا به همگان بشناسان

  نه و برهان آشکار باشد.یبرد بر اساس یش گیپ

  

  ها آموزگار بزرگ انسان یعل

پروراند و کتاب و  یخواند و آنان را م یرا بر مردمان م یات الهیکه آ (ص)امبر خدایز بسان پین (ع)یامام عل
م و ید و تعلیشیاند یآشکار بوده است، به مردم م یآنان در گمراه ي گرچه گذشته .آموخت یه آنان مب تحکم

ا باالتر از یان مردم یو قضاوت م يت مردم را در رأس امور خود قرار داده بود. آموزش و پرورش همتراز داوریترب
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اند که پرواز انسان در آسمان  یبال جهل، مرگ است. آموزش و پرورش دو ي هیدر سا یرا که زندگیآن است. ز
  آورند. یشه، باورها و علم و عمل را فراهم میاند

ت) بر جهل یم و تربیتعل( ن دو بالیان داشته باشد و با این دو مهم توجه شاید به ایز باین یحکومت اسالم
  ند.یرا برچ یاخالق يگریبتازد و وحش

حاصل نخواهد آمد. پس آموزش و  يپرورش رستگار حاصل نگردد و با فقدان یشرفتیپ یا جهل و ناآگاهب
د آموزش و پرورش از شؤون امامت یترد یاست. ب یانسان یزندگان ي پرواز در عرصه يسته برایپرورش دو بال با

  ن مقام نخواهد بود.یق ایال یاست. جز آنان کس یو پس از آن دو از آن عالمان ربان يامبریو پ

ن باشد تا به اصالح ین عالمان دیتر د برجستهیبا یحکومت اسالم فرهنگ ارشاد در ساختار ریپس وز
  مردمان بپردازد.

  

  یدانش اسالم ي گستره

ن دسته از یرد گرچه ایگ ین را در بر نمیشناخت د يسته برایبا يها تنها آن دسته از دانش یدانش اسالم
ها مؤثر  انسان یسعادت و راحت ين حال هر دانش که برایدر ع یول ـبر همگان هستند  ینیها واجب ع دانش

ن یدر ا ینیو آنگاه رجحان علوم د ینیر دیو غ ینین علوم دیب یاست. جدائ یشناس نید ي رهیاست مشمول دا
ن قرآن به یاست. بنابرا یواجب کفائ ینیر دیل علوم غیو تحص ینیواجب ع ینیل علوم دیاست که تحص

 يها هین کار پایکند که ا یب میآن دو قرار دارد ترغ ي هانین و میها و زم دن در آنچه که در آسمانیشیاند
  ت خواهد داشت.یبشر يز براین ینینو يآمدها یسازد و پ یرا استوار م يخداباور

کند و  یبسنده نم ینیاحکام د ي د به گسترهیگو یسخن م يگاه آموزگاریآنگاه که در جا (ع)ر مؤمنانیام
د آورد و ین را پدیزم«د: یفرما یکند و م یان میالك را عالمانه بگر افیر آن نسبت به دیها و س ن، حرکتیزم

استوار  يزیآنکه آن را بر چ یستاده گرداند، بیش ایآنکه خود را بدان مشغول بدارد، و به جا ینگاهش داشت، ب
زداشت دن، و بایو خم یها، و نگاهش داشت از کج استوانه یها، و باال بردش ب هیپا یش داشت بیبگذارد؛ و بر پا

موجود در آن سخن  يآن و شهرها يها، ورود آسمان و راه ي درباره یگاه 1»دن. یآن را از افتادن و شکافته گرد
  2»دانم،... ین میزم يها آسمان را بهتر از راه يها من راه«...د: یفرما ید و میگو یم

  

  (ع) یدر کالم عل یآسمان يشهرها

 یرا شهرهائ یستارگان آسمان«ند: ینما یف میگونه توصنیرا ا یآسمان يشهرها يضمن گفتار (ع)حضرت
  3»ست و پنجاه سال است. یبه طول دو یاست. هر شهر با دو ستون نوران ینیزم يمثل شهرها
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دهند. ستاره و کوکب در لغت مترادفند  یرا مورد اشاره قرار م یآسمان يوجود شهرها (ع)ن کالم، حضرتیدر ا
کنند و آنچه در  یم یز مستلزم متمدنان خردمند است که زندگی. تمدن نشود یکه باعث تابش تمدن در آن م

  سازند. یدارد را م یشان نفعیبرا یزندگ

 ینیزم يرا شهرهایدر آنجاست. ز یهائ وجود انسان يایگو ینیزم يبا شهرها یآسمان يشهرها يهمانند
ا ینیان یزم همانند یهائ انسان ي شهیندا ي دهیزائ ید شهرهائیز بایپس در آنجا ن .است يبشر ي شهیاند ي دهیزائ

  د.نهمانند آنان باش يحداقل در خردمند

د یاند. شا یها نوران ن تفاوت که آنیباشد با ا ینیزم يها خانه يها د مانند ستونیز بایآن شهرها ن يها ستون
ت. منظور از آسمان نگه داشته اس يباشد که شهرها را از سقوط در فضا يا دو ستون، همان جاذبه و دافعه

  ر آن است.یا غی ين شهرها براساس سال نوریب هست و پنجاه سال طول همان فاصلیدو

انسان را با  ،و ساکنان آن را مشاهده نموده و دانش امروز یآسمان يرتش شهرهایبا بص (ع)ر مؤمنانیام
د. و یمایپ یمرا  يون فرسنگ نوریلیست میفرستند و دو یبه آسمان م یچون موشک و قمر مصنوع يابزار

  اند. عاجز بوده یآسمان ين دانش هنوز از کشف شهرهایا یکنند ول یرا مشاهده م یافالك و اقمار آسمان

 يها و از نشانه«د: یفرما ید داده و میآنان و آسمان نو يها افتهین و ین خردمندان زمیز بیم نیقرآن کر
ان آن دو پراکنده است، و او هر وقت ینبنده در من و آنچه از [انواع] جیها و زم نش آسمانی[قدرت] اوست آفر

  1»بخواهد برگرد آوردن آنان تواناست.

مانند  یهائ وجود انسان يایگو یرود به موجودات آسمان یخردمند بکار م يکه برا» هم«ر یارجاع ضم
 =شاء  ان«  از واژهاست  يجار یآسمان ز در موجودین یپس از پراکندگ يدر آنجاست. گردآور ینیزم يها انسان

ان خواهد یبه پا یو آسمان ینیزم يها ن انسانیتفرقه ب ین مطلب است که زمانیبه ا یبشارت» هرگاه بخواهد
و  یرا گردهم خواهد آورد حال چه زمان ینیو زم یخردمندان آسمان ینکه خدا زمانید. آنچه مسلم است ایرس

! همانا یعل يهان ا«کند:  ینگونه بازگو میا (ص)ولث معراج را از حضرت رسیحد (ع)یم. امام علیدان یچگونه؟ نم
ها و  است که پروردگارم مرا به آسمان برد و آسمان یخدا تو را با من در هفت منزلگاه شاهد نمود. از جمله زمان

  2»دم...یها را د آن يها يگانه را بر من گشود. من ساکنان و آباد هفت يها نیزم

هفتگانه  يها فرمود: در آسمان (ص)امبریپ«ز به نقل از ین (ع)یامام عل ي پرورده شاگرد و دست (ع)امام صادق
  3»ک پانصد سال است. یهر  ياست که ژرفا یاهائیدر

  

  از نظرگاه عمر (ع)یشه و فرهنگ علیاند

ز آن را یدوم ن ي فهیده که امثال خلیرس یو جالئ یبه آن حد از گستردگ (ع)یشه و دانش و فرهنگ علیاند
 (ع)یدانش بر شش قسم است. پنج ششم آن از آن عل«ن نقل است که یاند. از عمر چن ازگو کردهده و بیبرتاب
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م یم هستیک ششم هم که ما سهیقتا در همان یک ششم آن را دارا هستند. حقیگر مردمان تنها یاست و د
  1»برتر و داناتر از ماست.  (ع)یعل

و صدور حکم شتاب  يها و مسائل در داور شد: ابا الحسن! در برابر پرسیپرس (ع)عمر از حضرت يروز
  ن چند تاست؟ید: ایاند و پرسینما ي! حضرت کف دست خود را بر ویکن یم

  ابا حفص!  يفرمود: شتاب کرد (ع)درنگ پاسخ داد: پنج تا. حضرت عمر بی

  2»بانترم. ست شتایفرمود: در آنچه بر من پنهان ن (ع)م. آنگاه حضرتیاو گفت: بر من پنهان نبود تا درنگ نما

نده است چرا که او یگذشته، حال و آ يها ن انسانیدانشمندتر (ص)امبر خدایپس از پ (ع)ینکه علیجان کالم ا
اما «و همو فرمود:  3»د. یابیش از آنکه مرا در نید پیاست که فرمود: از من بپرس يدانش و حکمت نبو يورود

د و یآئ ید به لرزه درمیم و بشنویده است. اگر بگویشنده است، و گوشتان هرگز نیدانم که بر شما پوش یم يزیچ
  4»د. یته آن ناپد یسمان در چاهیدن رید. بسان لرزیآئ یدرنم يگر بجاید

  

  آموزش و پرورش اسالم یبالندگ

 ي دهید که آنان آفریفرزندانتان را بر اخالقتان مجبور نساز«ند: یفرما یم يضمن گفتار (ع)ر مؤمنانیام
  5»ند. یوزگار شمار از ریغ يروزگار

فهماند. او  یها م از گذشته را به انسان یگردانین و روینو یروبرو شدن با زندگ ي نحوه (ع)ینجا امام علیدر ا
اقتضائات و تحوالت ش یخو يو پاسداشت از باورها ي در چنگ زدن به گذشته ياستوارضمن  یی است کهنوگرا

  را نیز منظور می دارد.

خالفت التزام  يشه نساخت. هنگام تصدیرا پ ینید يها و فرو نهادن آموزه یحکومت یه وارفتگیاو چون معاو
ر و تحول احکام را ییابابکر و عمر) نمود و تغ( فهین منش و اجتهادات دو خلیگزیرا جا يبه کتاب خدا و سنت نبو

  د. یبرنتاب

  د.یفه گردیفت در سقخال ياو برا یستگیشا يانگار دهیو ناد (ع)ن امر باعث پامال شدن حق امامیهم

ن یق دینداشت و تطب يالتزام به کتاب و سنت را با گفتار و کردار خود به مسلمانان آینده و از آن کژ (ع)امام
  ش گرفت.یپسندد پ یبا اقتضائات زمان را آنگونه که خدا م

 يریپذ ولو اقتضائات زمان و مکان و تح یامت اسالم یاز رفتار و گفتارش ساختار و مهندس ياریدر بس
ن با شرائط و تحوالت را به ید یو اصول برآمده از آن دو، همخوان یبراساس کتاب و سنت بدون انحراف از مبان
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 يز دادن از اجبار فرزندان بر اخالق پدران به معنایاند. پره رفتهیخداپسندانه مورد توجه قرار داده و پذ يا گونه
ن یکه با د یست؛ بلکه آن دستور از تحوالت اجتماعین یاسالم ي ن اخالق بالندهیادیبن يها هیده گرفتن پایناد

 یاخالق یار باالتر و واالتر از آن است که وارفتگیبس (ع)یباشد. امام عل یم (ع)امام ي هیهماهنگ است مورد توص
 ياراث گرانبهیم یاخالق يند. بزرگواریه نمایرا توص یاخالق ي مانهیکر يها نسبت به ارزش يانگار دهیو ناد

آنها از ما پرسش  ي ز دربارهیم که در رستاخیگذشتگان ما بوده و بر ماست که فرزندانمان را بر آنها استوار ساز
  خواهد شد.

 یوسته متوجه باشین است که پیو اما حق فرزندت ا«اند:  ه فرمودهینگونه توصین مهم را ایز این (ع)امام سجاد
  است. ک و بد او به تو منسوبیاو از توست و کار ن

ت او یند در تربیب یفر میاو ک يکند و بر بد یافت میبه او پاداش در یداند با خوب یکه م یپس بسان کس
  1»کوشا باش.

 يها نید بهتریاست و پدران با یندگان تنها براساس وراثت اخالقین گذشتگان و آیوند استوار بیپس پ
است که فقط با روزگار  یتنها آداب و رسوم (ع)یلرا به فرزندان خود به ارث دهند. پس منظور امام ع یاخالق

شرفت ین سخن گهربار، مسلمانان به تحول و پیدر ا پدران هماهنگ بوده و با دوران فرزندان ناهماهنگ است.
ز منظور شده است. یاسالم ن یو عمل ی، علميت فکریاز ساختار ترب يب شده و پاسداریترغ یسته و زندگیبا

کرده و  یشده، لباس ساده به تن م یان سوار میسته بر چارپایز یم یابتدائ يها خانهنکه پدران در یمانند ا
اند و از  کرده یآن زمان م يازهایهماهنگ با ن ياند. تجارت و کارها ساده داشته یم غذائین بوده و رژینش خاك
د اقتضائات روزگار پس یکه بال کرد، بلید بر فرزندان تحمیرا نبا ین آدابیاند. چن اندوخته ی، اندکيماد يها دانش

م که یشرفت محروم کنیاکان از پین نیبه آئ يبندیپا ي م و نباید آنان را به بهانهیاموزیاز خود را به آنان ب
نده است. ی، گذشته حال و آیمعناست. منظور از زندگ یشرفت بیتحول است و بدون تحول پ مستلزمشرفت در یپ

  معناست. یانسان ب یدتیو عق یاخالق یوارفتگو  یماندگ ز با عقبیفرهنگ و تمدن ن

شوند و مانع  یاند و با گذشت زمان فرسوده نم دهین دو، رفتار پسندیاست. ا یمثال روشن آن عفت و راستگوئ
انسان آن دو را روا  يشرفت مادیز دو رفتار ناپسندند که پیو دروغ ن یگردد. برهنگ یز نمیشرفت سازنده نیپ

  دارد. نمی

را از گذشتگان  یروحان یش رود گرچه تعالیمعنوي و مادي پ ي شرفته آن است که در دو جنبهیپس انسان پ
اه آن یس یماندگ فرا گرفته باشد و ارتجاع و عقب (ص)و محمد یسی، عیم و نوح موسیمثل ابراه يار دوریبس

فرا  يشرو در بعد مادیان پیآن را از فرانسو يها ن برگرداند گرچه آموزهیت نخستیاست که انسان را به جاهل
 يشرفت، تمدن و آزادیرا پ یو فرهنگ برهنگ یفرهنگ یو برهنگ یدگیگرفته باشد. پس بدا به حال آنان که در

ن رسم پدران است که رقص زن و مرد نامحرم را تمدن پنداشته ینکنند. ا یناگوار آن توجه يامدهاینامند و به پ
  اند. و آن را به فرزندان خود آموخته

  دانند. ید میشرفت و تمدن انگاشته و انقالب سفیزن و مرد نامحرم را پ یبرهنگ

  کنند. یم یمتمدنانه معرف يبایز يند و آن را هنرهایسا یزنان به درخواست جوانان تن داده و بدن به هم م
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که  ید در حالیرد و با آن خلوت نمایق و مرد نامحرم را به حضور پذیتواند در خانه شوهر، رف یزن م
  انگارند. یان نمیاجتماع ز ين را برایغذا سرگرم است و ا ي هیو ته يوهرش در آشپزخانه به آشپزش

که آنان به ارتجاع  یپندارند. در حال یاه میرا ارتجاع س يدار شتنیرنگ وقار و حجاب و خوین خدعه و نیا
  ن ارتجاع را روا دانسته باشند.یشاهانه ا يها اند گرچه در دوران برق و موشک باشند و مقام برگشته یاه جاهلیس

د. ها نده يش رفته و تن به بدیپ یشرفت درخشان آن است که انسان در پرتو نعمت و فضل الهیانقالب و پ
امبران را بر یم کرده است و پیترس یازل ين خدایشرفت داشته و آنگونه که آئیپ يو ماد يدر هر دو ساحت معنو

  ش روند.یآن مبعوث کرده پ

را طرح کرده و انسان را به رشد  یزندگ يها شرفت در عرصهیشه و پیاند يها نهیل خود مواد و زممتعا يخدا
  ب کرده است.یترغ يو ماد یروح یو تعال

امت و  یتیو ترب ین پاسدار اخالقیبهتر ینید يها ن و آموزهینکه دینان به ایپس از اعتماد و اطم (ع)یامام عل
  اند. ز مطمح نظر داشتهیرا ن يریپذ و تحول یت و ترقشرفیآن است پ یاخالق یمانع فروپاش

 (ص)امبریکه پ یاند در حال دهیرس یاخالق یس و فرانسه که به فروپاشیکا، انگلیها مثل آمر ار ملتیچه بس

کند که  ین گفتار اشاره میو بد 1»ام.  خته شدهیبرانگ یاخالق يها ها و مکرمتیل بزرگواریتکم يبرا«فرمود: 
که از نظر گذشت دو عنصر  يدستور یط (ع)یاند. امام عل یدرخشان انسان یزندگ يها هیپا یالقاخ يها آموزه
  دارد. یمقرر م یرا در قانون انسان یاساس

  یدر زندگ يریپذ ضرورت تحولـ  1

  د بر حق، استوار باشدیتحول باـ  2

ن یآنچه در زم«داشته و فرموده:  او را منظور ي جانبه را ارج نهاده و سعادت همه ین اسالم خرد انسانیبنابرا
   2»د.یتان آفریاست را برا

 3»ندهد. يمانان را سودیا یها و هشدارها گروه ب ن است و نشانهیها و زم در آسمان يزید چه چیبگو بنگر«و 
   4»ان خواهد شد.یتالشش نما يو تنها حاصل تالش انسان از آن او خواهد بود و بزود

کند و او در حد تالش و  یب مین و آسمان است ترغیحد توان خود از آنچه در زم در يبردار انسان را به بهره
تالش و کار براساس  يمند ن بهرهیا ي شود. البته محدوده یمند م بهره يش از مواهب خدادادیخو ییایپو

  ارد.د یرا روا نم یو انسان یاخالق يها ستهیو اصالح بوده و هرگز ستم و انحراف از با يعدالت، درستکار

هنگام فتنه «خود دانسته و فرمود:  یها و ثروت مردم را جزء مواد منشور حکومت حراست از جان (ع)یامام عل
  5»رش دوشند. یتا ش یتا سوارش شوند و نه پستان یچون شتر دو ساله باش نه پشت
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 يزیگر تیمسؤل يبرا يعنصر شده است تا مستند ان سستیگرا هودهیب يبرا يا بهانه ین گفتار گهربار گاهیا
خ کنند و یگوناگون توب يها ، و فداکاران در راه حق را به گونهباشددر راه حق  يو سرباز نهادن از جهاد و فداکار

  نام فتنه بر آن نهند.

را در آستانه سقوط قرار داده است.  یداشته و امت اسالم يرانگریو یاجتماع يامدهایکننده پ تباه ي دهین ایا
 ي هیبه جهاد با معاو (ع)یراند که فرمان امام علیو عبد اهللا بن زب ياشعر ی بن عمر و ابو موسآنان امثال عبد اهللا

  خت. ید از آن گریاست که با يا ن جنگ فتنهیانگر را وانهادند و پنداشتند که ایطغ

د یزیکارزار با را در  (ع)نیاز صحابه و تابعان به استناد فتنه، امام حس ياریز بسیکربال و عاشورا ن ي در حادثه
  تنها گذاشتند.

ا ید یفتنه است و با (ع)نیو امام حس (ع)ین علیر المؤمنیم: اگر جهاد امیگوئ یده واستناد مین ایدر پاسخ به ا
ن صورت پس چرا قرآن یز فتنه بوده است! و در ایبا کافران ن (ص)امبریپ يها خت، پس جنگیگر آن توان از یم

ز یدر حد توان و تجه یده و آمادگید ورزیدر برابر آنان تأک ینان و دفاع و آمادگم بر جهاد و کارزار با دشمیکر
 (ع)یکنند. معنا و منظور امام عل ید را لعنت مننه دهد و آنان که از جهاد سرباز یزرو را دستور میشدن با اسبان ت

نسبت به آن هشدار داده  یمتعال يکه خدا يا ست بلکه فتنهیاند ن نان پنداشتهیز از ورود فتنه آنگونه که ایاز پره
با  1»فر است. ید که خدا سخت کید و بدانیرسد بترس یکه تنها به ستمکاران شما نم يا و از فتنه«اند:  و فرموده

ان باطل و یرا منظور از فتنه جریاست. ز و عبد اهللا بن عمر متفاوت یچون ابو موس یفکران برداشت کوته
 يا عثمان را به فتنه یخواه را او خونیباشد. ز یت که ورود به آن روا نمه اسیمعاو ي چون جبهه يزیست حق
ا یدر حال جنگ ( امام ياریواهی به قتل عثمان متهم کرد. در آن فضا  يرا صرفا با ادعاها (ع)ل کرد و امامیتبد

فتنه ناظر  2. گر قرار داده استیکدیر مدار یرا دا یحق و عمل (ص)امبر اکرمیسته است. چون پیصلح) واجب و با
 یشفاف یاسیو س يو فکر ی، ملیدتیت عقیاست که آغاز و انجام و رهبران آن مجهول بوده و هو یانیبه جر

رسانند تا حق  يارید آن را یداست مسلمانان بایآنگاه که حق هو یز پنهان است. ولیآنان ن يها زهیانگ ندارند و
د یان پنهان است بایک جریت فراخوانان به یزه و شخصیت، انگیر گردد. درآنجا که هوینگیاستوار و باطل زم

  د.یار نمایا سکوت اختیق کرده و حق را یافته و به یاري آن بشتابد یتحق

  

  بخش اقتصاد

تباه شدن  ينه به بها یاست. ول ین مصالح عمومیتأم يات در راستایمال (ع)یدگاه امام علیاز د
در «د: یفرما یدارد و م یر آنان را روا نمینسبت به مشکالت و معاذ يارانگ دهین نادیات. بنابرایکنندگان مال پرداخت

گران یدهندگان به صالح د دهندگان در آن است، چه صالح خراج و خراج کار خراج چنان بنگر که صالح خراج
ند و خوار خراج نهیرد، که مردمان همگان، هزیدهندگان سامان نپذ رد تا کار خراجیگران سامان نگیاست، و کار د

سر یم يخراج بود، که ستاندن خراج جز با آباد ستاندنشتر از ین بیزم يستنت به آبادید نگریدهندگان؛ و با خراج
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ران کند و بندگان را هالك سازد، و کارش جز ینپردازد، شهرها را و ينشود؛ و آن که خراج خواهد و به آباد
   1»د؛...یایراست ن یاندک

ها و  ن برنامهین و پررونقترین، ماندگارتریکتریات) نیمال( ن آنگاه خراجیزم یده که: نخست آبادانین ایا
ها  ا باران بدانیت یشکا ـات یمال ـ ینیاگر از سنگ«د: یفرما یات است و در ادامه میدر مال ياقتصاد يها دهیا

کارشان  یدان یانکه مده، بار آنان را سبک گردان چندیتباه گرد یآب یا بیبر اثر غرق شدن  ـن یا بذر زمیده ینبار
  رد بدان.یسامان پذ

 ید، چه آن اندوخته بود که به تو بازش دهند با آبادانیایبر تو گران ن یو آنچه بدان بار آنان را سبک گردان
که  یو شادمان يا ش آنان را به خود کشاندهیز ستایها دهند؛ ن تیکه به وال یشیت کنند و آرایکه در شهرها

از  يا داشت بدآنچه نزدشان اندوخته یقدرت آنان خواه یه بر فزونیکه تک ی، حاليا راندهانشان گستیعدالت را م
و بسا که  يا که کرده ییو مدارا يا نانشان که با عدالت خود بدست آوردهیاطم و يا شان اندوختهیکه برا یشیآسا
، که ـ  رندیو خرده نگ ـرند یبا خاطر خوشش بپذ يآنان گذار ي د که چون آن را به عهدهید آیپد ينده کاریدر آ

ران نشود. یساکنان آن و ین جز با تنگدستیبرد؛ و زم ینه ـآن  ـ ي چون شهرها آبادان بود، هرچه بر عهده
نان یان رو به گرد آوردن مال آرند و از ماندن خود سر کار اطمیتنگدست گردند که وال یمردم شهرها هنگام
است که شهرها را آباد و  يکشاورز ي ن توسعهیا 2»تر سود بردارند. عبرت است کم ي هیندارند، و از آنچه ما

ت یبخشد با رضا یرا قوام م یو دولت یانضباط اجتماع ي نهیکه هز یات حکومتیمردم را اصالح و مال یزندگ
  ن خواهد شد.یات تأمیان مالیمؤد

ن، یمع یات تا مدتیپرداخت مالاز  یها، ناتوان نهیاز باال بودن هز یات مشکالت ناشیان مالیآنگاه که مؤد
داشته  یاتیمال يها تیاز معاف يند و درخواست برخورداریرا به حکومت عرضه نما يگرید يها ا آفتی یآب یب

سپارد به  یمهربان که به مشکالت فرزندش گوش جان م يشود و حاکم بسان پدر یرفته میباشند از آنان پذ
  .دهد یز گوش فرا میات نیان مالیمشکالت مؤد

نسبت به حکومت و  یش و اعتماد اجتماعیکشور، گرا یحکومت، آبادان يش درآمدهایکرد باعث افزاین رویا
ش توده مردم به یباعث گرا يو دادگستر يحکومت خواهد شد و دادگر یاجتماع ین باعث آراستگیهمچن

م یرهیافتی جهت تحکها  نیا حکومت خواهند بود. ي حکومت بوده و در صورت بروز بحران و ضرورت پشتوانه
  حکومت خواهد شد. یگاه اجتماعیپا

  

  يکشاورز

شده است با آنچه در  یاعمال م يکشاورز ي و توسعه یتحت عنوان اصالحات ارض يآنچه در حکومت علو
 يها نهیش هزیو افزا یمردم و تنگدست یکه باعث تباه يو کشاورز یتحت عنوان اصالحات ارض يزمان پهلو

ها و  نین بود که زمیا يو توسعه کشاورز یبه اصالحات ارض يکرد پهلویمتفاوت است. روشد کامال  یم یزندگ
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اقساط  یع شده و آنگاه طیم، توزیان و چاپلوسان دربار و وابستگان رژیمحدود از اطراف يا ن عدهیامکانات ب
حراست  کردین روی. پیامد اندیک شده و آن را آباد نمایتا به آنان تملیشد تا نها یبلندمدت به کشاورزان فروخته م

کرد.  یها را خراب م يرا دربر داشت و آباد یشوم يامدهایت نظام حاکم بود. اصالحاتی از این دست پیاز موجود
ل بذر، آب و یاز قب یکردند. امکانات یکردند و تنها اقساط بلندمدت خود را مطالبه م ینم ياریاربابان کشاورزان را 

تر شدن کشاورزان و  دست یجز ته يا جهین برنامه نتیدادند ا یترس آنان قرار نمگر وسائل الزم را در دسید
  ثروتمندتر شدن ثروتمندان نداشت.

 يا جهیر نتیبا يها نیو گسترش زم یرزائینگونه اصالحات شدند و جز کویران گرفتار ایعراق، مصر و ا
  وجود داشت. يو عمران و آباد يشاورزک ي رونق و توسعه يبرا يادیز يها است که راه ین در حالینداشت. ا

خود در  يله کشاورزید وسیر به آنان تابیبا يها نیزم يکشاورزان واگذار يمثل فراهم آوردن آب و بذر برا
ار ینه بسین زمیاسالم در ا يو عمران و آباد يکشاورز ي بپردازند. برنامه ينشان به کار و کشاورزیزم

  رهگشاست.

ن را از یم زمیتوان یله ما مین وسیاگران آن باشد و...بدیاح يت آن برایملک موات باعث يها نیزم يایاح
  م.یکن يریدر تهران جلوگ» خواران مفت«مثل  یهائ س محلهیاند و از تأس خواران گرفته نیچنگ زم

 يسته و واجب و صرف آن برایبا يها گر صدقهیکات و دمثل ز یاسالم ي ژهیو يها اتیگر، اخذ مالیراه د
  د.شناس باش نید براساس آراء و افکار عالمان دین امور بایا ي است. همه یئفقرزدا

م قابل یر مستقیا غیم یات را افزود که بصورت مستقیپرداخت مال يتوان توان مردم برا ین برنامه میبا ا
  اعمال است.

  

   یعموم يها هیسرما

 يکاربرد يها هیرگزاران خود توصبه کا يدر حکومت علو ین مقام حکومتیتریبه عنوان عال (ع)یحضرت عل
  م:یکن یر آن را فهرس میده و به شرح زینام ياقتصاد يها ستهیدارد که ما آن را با

به «و  2»دت از احتکار منع نمود.یپس با« 1»شتر از ستاندن خراج بود. ین بیزم یستنت به آبادانید نگریو با«
و آنچه در دستت  يا خود نگاهداشته يده برایبدان رس تین را برداشته و آنچه پایاند تو کشت زم من خبر داده
 3»ب خدا بزرگتر از حساب مردمان است.حساب خود را به من باز پس بده و بدان که حسا يا بوده خورده

  4»دارند. یماو ـ عبادت ـهاشان را به کار  دلهاشان در بهشت است و تن«

  5»کند.  یکه از آن فرار مکند نه آن  یاست که [در آن ] کار م ینهر از آن کس«و 
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آورد و آب،  یخواران فرود م نیخود را بر سر زم ي انهیاد و تازیگهربار خود فر يبا گفتارها (ع)نجا امامیدر ا
است را برشمرده و اختصاص آن به افراد، بدون کار و  یداشته و جزءثروت عموم یمل ي مراتع، معادن که جنبه

را به  یک سو کسیخواه است. از  ادهیداران ز هیسرما ي وهیک بدون کار شیلداند چرا که تم یتالش را ناپسند م
داند و حکومت را قبل از  یرنج کارگران را تنها از آن خودشان م گر دستید يکند و از سو یوادار نم يکار اجبار

  داند. ین میزم یآبادان ي ات بداند موظف به نظارت بر توسعهیمال يآور آنکه مأمور جمع

و  دوامرا قوام، و اقتصاد را  ین را آباد و زندگیاستوار و هماهنگ با حق و عدل است که زم یرشن نگیا
  دهد. یتوسعه م

آورد  است که دست یخراج، ثروت .دولت است ين مهمتر از کسب درآمد برایزم يآباد (ع)یاز نظرگاه امام عل
که  یدست ی. آن که از مردم تهمی گرددمحقق ن يو رونق اقتصاد ياست و بدون عمران و آباد یمحاسبات مال

است که زمام امور را ربوده و  یهید سفیات مطالبه نمایندارند مال يکرده و رونق اقتصاد یر زندگیبا يها نیدر زم
  پسندد. یزمامدار گشته و خداوند فاسدان و فساد را نم

شود.  یده، حاصل نمیلک کشسر به ف ي مجلل و آراسته يها و قصرها ن با ساختن کاخیزم يعمران و آباد
که  یات از مردم در صورتیگردد. اخذ مال یساکنان آن آباد م یکارگران و هماهنگ يبلکه در پرتو تالش و تکاپو

 يها هیو پا ین اصول رفتار و شم اجتماعیباشد. بنابرا یروا نم (ع)یاند در منظر عل یناراض ياز اوضاع اقتصاد
و توان باشد  یدست دهند در حال گشاده یند که آنچه مردمان به حکومت مکن یحکم م یو اخالق یانسان یارزش

شان تالش ید در بهبود زندگیات ستانند بایش از آن که از مردم مالین زمامداران پینه در حال عسرت. بنابرا
 شرفت دریو پ يآباد .دست روا نباشد یمت خراب نمودن معیشت مردمان تهین به قیند و آباد نمودن زمینما

دستان را با  یرد که تهیمطلوب است که از جامع بوده و تنها ثروتمندان و صاحبان قدرت را دربر نگ یصورت
مند  درد از آن بهره یداران ب هیند و تنها قدرتمندان ثروتمند و سرماین را آباد نمایرند و زمیاندك بکار گ یبهائ

  ر.ینماید نه تعم ب مییتخر (ع)ین روند در نظر علیا .شوند

انه است و سپس یکند نخست دادگرا یم میترس يدر مقام حاکم حکومت علو (ع)یکه عل يا برنامه
 يگریرا به حساب د یکیک را در نظر دار و رنج یز مقدار رنج هر ین«...باره فرمود:  ن ین که در ایزم ي آبادکننده
  1»مگذار...

لت استوار است که دادگرتر یبر عدالت و فض (ع)یلدگاه امام عین از دیزم یو آبادان ياقتصاد ي ن توسعهیبنابرا
خود انحراف از  يرا کار اجباریتابد گرچه پرسود باشد ز یرا برنم يتر از او نباشد. او کار اجبار ختهیو فره
 یاست مگر در آنچه که بر افراد واجب است. از طرف يفرد يها يآزاد يانگار دهیو ناد یانسان يواال يها ارزش

شناسان امروزه دنبال  که جامعه یو مبنائ یدگاه اساسین همان دیا ایداند. آ یارگران را از آنان معائدات کار ک
  ست؟یکنند ن یم

د اندك، از کشان را، هرچن ست که دسترنج زحمتیان شرف روا نیگان و مدع اراده سست ين هرگز برایبنابرا
  نند.آن خود بدا
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   اتیآئین جمع آوري مال

برو با ترس از «ارائه کرده و فرمودند:  يم منشوریر مستقیم و غیمستق يها اتیران مالکارگزا يبرا (ع)امام
ش از حق خدا یمران! و ب يد بر سر ویایرا مترسان! و اگر او را خوش ن یهمتا، مسلمان یگانه است و بیخدا، که 

 ي! پس آهسته و آرام سويایهاشان درم و به خانه يبر سر آب آنان فرود آ یله رسیاز مال او مستان! چون به قب
 یمکن! پس بگو: بندگان خدا، مرا ول یو سالمشان کن و در درود گفتن کوتاه یان آنان رسیشان رو تا به میا

 يها ا خدا را در مالیرم، آیرا که خدا در مالهاتان نهاد از شما بگ یشما فرستاد تا حق ياو سو ي فهیامر خدا و خل
گفت  یگفت: نه! متعرض او مشو؛ و اگر کس ید؟ اگر کسیاو بپرداز ید و به ولیاست تا آن را ادا ساز یشما حق

! آنچه از یا کار را بر او سخت گردانی يریا بر او سخت گی، یمش دهیا بی یآنکه او را بترسان ی! با او برو، بيآر
شتر آن یر مشو که بان آن دیرخصت او م یر؛ و اگر او را گاو، گوسفند و شترهاست، بیم به تو دهد، بگیا سیزر 

ا خواهد که آنان را یدارد  یرگیانشان مرو که بر رمه چیبه م یچونان کس يدیرمه، او راست؛ و چون به رمه رس
مکن! پس مال را  يزان و مترسان، و با خداوند آن، درگرفتن حق خدا بدرفتاریمگر يان را از جایازارد؛ و چارپایب

  ر.یر و بر او خرده مگید بپذیر بخش را برگزر گردان و هیدو بخش کن و مالدار را مخ

 ـر ید. پس حق خدا را از او بگید، حق خدا را ادا کردن شایآ یم ین کن تا آنچه از مال او باقیوسته چنیپس پ
ز و یامیر. سپس هر دو بخش را به هم بیو خواهد آنچه را قسمت شده بهم زند، بپذ ـاد کند یو اگر گمان ز

ا یر و فرسوده، یا پی؛ و آنچه کالنسال است یز، تا حق خدا را از مال او بستانیکن نهمچون بار نخست قسمت 
روانه  یر! و چون مال مسلمانان را با کسیدر او بوده مگ یبیا عیش ناتوان نموده و یماریا بیشکسته پا و پشت و 

ان آنان پخش گرداند؛ و یو او ممسلمانان رساند  یتا به ول ينان داریاو اطم ينداری، بدان بسپار که به ديدار یم
انشان رساند، و نه یکند و نه ز ینگاهبان که نه بر آنان درشت يمهربان و درستکار یرخواهیبر آن مگمار جز خ

شان گرداند. پس آنچه فراهم گشته شتابان نزد ما روانه دار تا چنانکه خدا فرموده  شان رساند، و نه خسته مانده
رد و رساندنش را تعهد کند، بدو سفارش ین تو آن را گیپس اگر ام ـ . مینش برسانو به مستحقا ـم یبخش گردان

رش اندك ماند و یفکند، و ماده را چندان ندوشاند که شین یرخوارش جدائیش ي ان ماده شتر و بچهیکن که م
را برقرار سازد؛ گر اشتران عدالت یان آن و دیندازد، و میاش ن یان رساند، و در سوار شدن به خستگیاش را ز بچه
ده، آرام راند. و چون بر یا از رفتن ناتوان گردیده، یب دید شتر خسته را آسوده گرداند و آن را که کمتر آسیو با
آنها را  ییها ها نگرداند؛ ودر ساعت اهناك به جادهیگ يها نیرها گذرد به آبشان درآرد و راهشان را از زمیآبگ

اه مهلتشان دهد تا به اذن خدا فربه و تناور، نه خسته و از یدن گیو چرآسوده گذارد، و به هنگام خوردن آب 
ن کار پاداش تو را یم، که ایآن را پخش کن (ص)امبر اویالغر، نزد ما رسند و به دستور کتاب خدا و سنت پ يماریب

  1»کتر رساند، ان شاء اهللا. یات نزد يار گرداند و به رستگاریبس

  و چه بزرگوارانه که مردمان را آسوده گذارد و به زور از آنان نستاند. يا هعادالن یاتیبا نظام مالیچه ز

ت یده احترام بنگرند و بر آنان سالم کنند و نهایبه د یاتیان مالیدارد که با مؤد یرا بر آن م یاتیعامالن مال
خدا  یستانند و به ول د حق خدایخود را بر آنان باز خوانند که با یت حکومتیحرمت را به آنان نهد. آنگاه مأمور

ند و مردمان را بترسانند. آنگاه با توجه به یش نمایآنکه در اموال آنان کاووش کنند و منکران را تفت یرسانند؛ ب

                                                        

  25) نهج البالغه، نامه 1



  ۲۱۳   .........................................................  و �����ن ��ر�� (ع)ا��م ���

م و انبار و اسطبل یو حر ي را از ورود به عرصه یاتیات از آن مردم است مأموران مالیشتر مال مورد مالینکه بیا
   1رخصت آنان باشد. مردمان بازداشته جز آنکه با 

را به آنان گوشزد نموده و از آن برحذر داشته است تا چه رسد به مالکان آنها.  يآزار وانیح ین ناروائیهمچن
از آنان ستانده و به  یادتیو ز یرا بدون کاست یعادالنه و خداپسندانه سهم دولت اسالم یآنگاه براساس نظام
  حاکم رسانده است.

حاصل نشود و  یرخواران و مادرشان جدائین شیز دوباره مورد توجه قرار داده که بینوانات را یت حال حیرعا
اده از یدن و آبشخورها محروم ننموده و زیرخواران آنان منظور گردد و آنان را از چریر، سهم شیدن شیدر دوش

 یاتیناعادالنه مال يها امنظما نظاره گر است که  ین در حالیوادار نکنند. ا يحد توان، آنان را به تاختن و تندرو
ش از حد توان از آنان ستانده و در صورت استنکاف به یمراعات حال مردم نکرده و بهستیم امروز که  يایدن

آلود تنها قوام و مصلحت نظام مهم است و حال مردم  ظلم يها حکومت یاتی. در نظام مالزندان می شوندروانه 
  ست.یبرخوردار ن یتیاز اهم

  

  يحکومت علو یانسازم منشور 

سپس در کار «د: یفرما یمصر گمارده شده بود م یبه مالک اشتر که به حکمران یضمن دستورات (ع)یامام عل
 يگران به کاریمشورت د یل خود و بیش، و پس آزمودن به کارشان بگمار، و به میندیعامالن خود ب

ن یا یانت؛ و عامالنیبود و خ يتمگرستن، سیگران ننگرید يخود رفتن و برا يمخصوصشان مدار، که به هوا
و ـ  شتر دارند،یپ یقدم یپارسا که در مسلمان يها ا، از خاندانیجو که تجربت دارند و ح یان کسانین را در میچن

  شان فزونتر. ينگر شان محفوظتر و طعمشان کمتر، و عاقبتیتر است و آبرویاخالق آنان گرام ـشتر یب یدلبستگ

شان بود، یازینیند، و بیاصالح خود برآ یشان دهد تا در پیروی، نيروز یدار! که فراخنان را فراخ یا يپس روز
انت یا در امانتت خیرفتند، یبود بر آنان اگر فرمانت را نپذ یند، و حجتیار دارند نگشایکه در اخت یتا دست به مال

   2»دند. یورز

 ير برایرد و سه تدبیگ یرا فرا م یاتیان مالن منشور همه افراد مؤثر در حکومت و کارگزاران، ازجمله مأموریا
  د:ینما یر ارائه میآنان به شرح ز يت تعهد و امانتداریاصالح و تقو

  یو علم ینش اخالقیگز

ه به کار یرو یب نبایدد آنان را آزمود و یشان مورد بحث است بایکه کارگزار یگذشته و حال کسان یبا بررس
م. یگمار یآن م ياست که او را به کارگزار يدانش و تخصص کارا ینش، تجربه یشوند. مالك گزگمارده 

در امور  یشیو دوراند یشیاند کی، قناعت و بر طمع نيو آبرومند یخلق کی، نيمان و اسالمداری، ايدار شتنیخو
  است. يدر حکومت علو ينش کارگزاریگز يها مالك

                                                        

ي علوي همخوانی دارد ولی در پیشرفت و تعالی هرگز  ي مالیاتی که در دنیا مطرح است تا حدي به ایدهامروزه طرح خود اظهار 1
 با آن همسانی ندارد. (م) 
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  کارگزاران یم بر رفتار سازمانینظارت مستق

تو در  یشان بگمار که مراقبت نهانیشه برایراستگو و وفاپ ین مراقبت دار، و جاسوسآنا يپس بر کارها«
از  یکی! اگر يت، و خود را از کارکنانت واپایبر رع یت امانت، و مهربانیآنهاست به رعا ي کارهاشان، وادارکننده

فر یواه بسنده کن، و کن گیانت همداستان بود، بدیگشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خ یانتیآنان دست به خ
 یکار شمار و طوق بدنام انتیبدو برسان و آنچه بدست آورده بستان سپس او را خوار بدار و خ یه بدنیاو را با تنب

  1»را در گردنش درآر. 

  د.ینما یخود ارائه م یبه عنوان منشور حکومت (ع)است که امام يا ستهیسته و شایر بایها تداب نیا

  

  ين در حکومت علوبازرگانان و صنعتگرا

گاه و حقوق بازرگانان و صنعتگران یدر ارتباط با جا ياز منشور حکومت علو يا ن بخش به گوشهیدر ا
ر، و سفارش کردن به یبه بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذ یکین«...ند: یفرما یم (ع)م که حضرتیپرداز یم
ن سو و آن یخود بود و چه آن که با مال خود به ا يجاکه بر  یر، چه کسیآنان را به عهده گ ي درباره یکوئین

ش و راحت. و یآسا يها لتیدآورندگان وسیمنفعتند و پد يها هیسو رود، و با دسترنج خود کسب کند، که آنان ما
ند یایکه مردمان در آنجا گرد ن یا و دشت و کوهسار. جائیابان و دریدوردست و دشوار، در ب يآن از جا ي آورنده

 يا ند و فتنهیجو یزند، و آشتیست یآرامند و نم ین بازرگانان مردمیند. ایننما يریفتن بدان جا دلو در ر
ن همه یگر. و با اید يا در شهرهایو  يبر یزند. به کار آنان بنگر، چه در آنجا باشند که خود به سر میانگ ینم

کوشند و  یاحتکارند. سود خود را م یو در پ لندیبد دارند، بخ یار کسانند که معاملتیان بازرگانان بسیبدان که م
ب است یهمگان، و ع ياست برا یانیز یو گرانفروش ین سودجوئیفروشند، و ا یکاال را به هر بها که خواهند م

د و فروش آسان صورت ید خریاز آن منع فرمود. و با (ص)دت از احتکار منع نمود که رسول خدایان. پس بایبر وال
دار. و آن که پس از منع یان فروشنده و نه خرینه به ز ـج بازار یرا يها رد. با نرخیدل انجام گزان عیرد و با میپذ

  2»فر او اسراف مکن. یگران گردان و در کیفر ده و عبرت دیتو دست به احتکار زند او را ک
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  يدر حکومت علو ین اجتماعیتأمو  معیشت تأمین

دسازي آنان بیش از پیش فراهم آید و چشم طمع از بیت تا پرهیزگاري و خو تأمین معیشت در حد کفایت
  المال بردارد. در این صورت حجت بر آنان تمام و در صورت ارتکاب کاري زشت بهانه یا حجتی ندارند.

ازمندان و یشان و نین از مردم؛ آنان که راه چاره ندانند و از درویدفرور ي سپس خدا را! خدا را! در طبقه«
است به  یاست خواهنده، و مستحق عطائ ين طبقه مستمندیماندگانند، که در ا يبر جا يارمیان و از بینوایب

  اورنده.یخود ن يرو

ات نهاده پاس دار، و بخشش از  آن را به عهده یرا که به خود اختصاص داده، و نگهبان یخدا حق يو برا
ن آنان را همان یگذار، که دوردستترخالصه را در هر شهر به آنان وا يها نیزم يها از غله یت المال و بخشیب
فرو رفتن در  شان است، پس مبادایت حق ایاند، رعا تو نهاده ي کان است، و آنچه به عهدهینزد يد که برایبا

بزرگ و مهم،  يخرد را به خاطر استوار کردن کار يع گذاردنت کارینعمت، از پرداختن به آنان بازت دارد که ضا
  1»ار...یترش بدانان م يغ مدار و رویبه کارشان در یدگیسارد. پس از ریت نیبرا يعذر

  

  به زمامدار نیازمندانآسان ناتوانان و  یدسترس

  شمارند؛  یها خوارند و مردم خردشان م دهیآنان که در دـ  ندارد بنگر یکه به تو دسترس یکس يو به کارها«

از خداترسان باشد و از فروتنان، تا تفقد حال آن جماعت بگذار که  يبرا يرا که بدو اعتماد دار یو کس
  آنان را به تو رساند. يدرخواستها

ان مردمان به انصاف ین گروه از میعذرت بماند، که ا يجا يدیو با آنان چنان رفتار کن که چون خدا را د
مان را یتید. یرفته آیشگاه خدا پذید که عذرت در پیگران؛ و در گزارد حق همگان تو را چنان بایازمندتر از دین

ان گرانبار است ین کار بر والیآرند، و ا یش نمیندارند و دست سؤال پ يا را که چاره یو کهنساالن یدار باش عهده
 ییبایند و خود را به شکیکه عاقبت جو یجا دشوار، و بود که خدا آن را سبک گرداند بر مردم و گزاردن حق همه

  نان دارند.یاطمش یراست خدا درباره خو ي دارند، و به وعده یوام

کار آنان فارغ دار و در مجلس  ياز دارند. خود را برایکن که به تو ن یاز وقت خود را خاص کسان یو بخش
ا یارانت را که نگهبانانند یان و یده فروتن باش و سپاهیکه تو را آفر یین و در آن مجلس برابر خدایبنش یعموم

در گفتار که من از رسول  یدرماندگ یمردم با تو گفتگو کند. ب آن يتو را پاسبانان، از آنان بازدار، تا سخنگو
آنکه بترسند و در  یب ـنخوانند که در آن امت  ـاز گناه  ـرا پاك  یهرگز امت«دم که فرمود: یبارها شن (ص)خدا

کن و  درست سخن نگفتن آنان را بر خود هموار کردن و یو درشت» گفتار درمانند، حق ناتوان را از توانانستانند 
د و یتو بگشا يرحمت خود را بر رو ين کار درهایرا از خود بران، تا خدا بد ینیب بر آنان و خودبزرگ ییتنگخو

با  يدار یچنان بخش که بر تو گوارا افتد و آنچه بازم یبخش ید؛ و آنچه میعطا فرما يتو را پاداش فرمانبر
  2»همراه بود... یخواه و پوزش یمهربان
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  مدیریت 

  م اوقاتیروزانه با کارگزاران و تقسارتباط 

، از آن جمله پاسخ گفتن عامالن توست ید آن را انجام دهیتو کارهاست که خود با ي ز بر عهدهیو....و ن«
از مردم را برآوردن در همان روز که به تو یگر نیآنجا که کاتبانت درمانند؛ و رساندن آن را در نامه نتوانند. د

آرند. و کار هر روز را در همان روز بران، که  يکنند و عذر یآنان گران يانجام تقاضاارانت در یعرضه دارند و 
ن ساعات را ین اوقات و بهتریکوتریان تو و خداست نیآنچه م ياست مخصوص بدان؛ و برا يهر روز را کار

  1»بود. ش یت را از آن آسایت درست باشد و رعیخداست، اگر ن يبگذار هرچند همه کارها در همه وقت برا

  

  

  

  ارتباط چهره به چهره با مردم

 يا ت نمونهیان از رعیش پنهان مکن که پنهان شدن والیت خوین همه، فراوان خود را از رعیو پس از ا«
ده است یان را از دانستن آنچه بر آنان پوشیت، والیدر کارها؛ و نهان شدن از رع یاطالع و کم یاست از تنگخوئ

با، و باطل یبا زشت شود و زشت زید، زید، و کار خرد بزرگ نماید آنان خرد به شمار آباز دارد، پس کار بزرگ نز
نبود،  يا ده دارند نداند، و حق را نشانهیاست که آنچه را مردم از او پوش یانسان ید. و همانا والیبه لباس حق درآ

 يکه نفس او در اجرا يا مردی بود: یاز دو کس خواه یکیتا بدان راست از دروغ شناخته شود، و تو به هر حال 
را  یکیا کار نی؟ یتوست نرسان ي را که بر عهده یو حق واجب یحق سخاوتمند است، پس چرا خود را بپوشان

خود را از درخواست از  ين صورت مردمان به زودی، در ايا به بازداشتن حق گرفتاری؟ یکه کردن آن توان ینکن
ندارد، چرا  یمردمان بر تو رنج يازمندیشتر نینکه بیبا ا ـو چاره ندارند  ـدند یتو بازدارند چه از بخشش تو نوم

  2»انصاف جستن.  یا در معاملتیت از ستم است و عدالت خواستن یکه شکا

روز خود شخصا از آنان  يا گرمایشب  یکیدارد که در تار ینه تنها خود را از مردم مستور نم يزمامدار علو
منزل  يازهایسرپرست را در ن یب یچکد، زن یرش مین از شمشیکه خون دشمنان دن حال ید. در عینما یتفقد م

  کند. ین میش را تأمیازهایداده و ن ياری

را بر مردمان روا  یگوناگون يها مترفانه داشته و ستم ي طرهیکجا و آنانکه بر مردمان س يزمامدار علو يآر
آنان گردد از مردمان خود را پنهان داشته و خواب و ورش بر یشان منشأ یها نکه ستمیداشته و بخاطر ترس از ا

ب مردمان مصون یبوده تا او را پاس می دارند و از آس یحفاظت يقو يان گاردهایاستراحتشان در م خوراك و
  دارند کجا؟
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  بر کارگزاران  (ع)ینظارت امام عل

ان یاو در مردم و مجر ي ندهیه نماان قلمرو خود خشنود بود کیاز کارگزاران و وال یتنها در صورت (ع)یامام عل
ن مهم، یتحقق ا يداشت و برا یعدالت باشند و او در عزل و نصب کارگزاران تنها مصلحت امت را منظور م

توان در رفتار  یخ و عزل مین نظارت را به دو صورت توبیامد ایوسته بر عملکرد کارگزاران داشت و پیپ ینظارت
  افت.یدر (ع)یامام عل یحکومت

  

  خ کارگزارانیتوب

ا یت المال و یا بیست کارگزاران با مردم یناشا يرفتارها يکه حاو (ع)گزارش موثق واصله به امام یگاه
نمونه به دو مورد اشاره  يبود. برا (ع)امام ياز سو سرزنش آمیزات یبود باعث بروز و ادب یستیر ساده زیمغا

  میکن یم

  

  بصره یف والیخ عثمان بن حنینکوهش و توب

ن فرا خواندند که یرنگ يا داران، عثمان را بر سفره هید سرمایواصل گرد (ع)که به محضر امام یبه گزارش بنا
 یخ کردند. در حالین رفتار توبیدا بر ایرا شد يو يا نامه یبرآشفته و ط (ع)اند. امام افتهیدستان در آنجا راه ن یته

 يبدون رشوه پا برجاست و برا (ع)یدر حکومت عل که آنان دارند نبود که حق یحق ياجرا ين سفره برایکه ا
ن را به او ین مبراست گرچه زمام زمیاز ا يحق نبود که ساحت کارگزار علو يبه جا ین کردن باطلیگزیجا

 ي ستهیکند. تنها کار ناشا یم يکرد و عثمان را از جا یبه سرزنش بسنده نم (ع)ین بود علیسپارند، و اگر چن
ن یدستان است و ا یته يو فروگذار یطبقات ي حاضر شده بود که نماد فاصله يا سر سفرهن بود که بر یعثمان ا

کرد که به  ین میا تأمیآزارد. او کارگزاران را تا آن حد از نظر حقوق و مزا یرا م (ع)یچون عل يروح آزاد مرد
ف به من یاما بعد، پسر حن«به عثمان فرمودند:  (ع). حضرترو نیاورند یده باجو  يریگ دادوستد نامشروع و رشوه

کو ین يها ی. خوردنيا خوانده است و تو بدانجا شتافته یاز جوانان بصره تو را برخوان يده است که مردیخبر رس
ازمندشان یکه ن يریرا بپذ یمردم یکردم تو مهمان یشت نهاده. گمان نمیها پ کاسه یدر پ یاند و پ ت آوردهیبرا

 ی.آنچه حالل از حرام ندانییخا یو از آن سفره چه م ـ ییکجا ـانده. بنگر ازشان خویبه جفا رانده است و ن
  از حالل بدست آمده در کار خود ساز. یرون انداز، و از آنچه دانیب

 يشواید. بدان که پیجو ید، و از نور دانش او روشنیاو را پو یاست که پ ییشوایرا پ يرویآگاه باش که هر پ
د که یش نموده. بدانیخو یفرسوده و دو قرص نان را خوردن ي خود به دو جامه يایشما بسنده کرده است از دن

دن. یورز یو درست یدن و پاکدامنیکوش ـ ییدر پارسا ـو  یید به پارسایکن ياریکن مرا ید کرد. لین نتوانیشما چن
دستان و  یردن تهدستان فراموش گردند و با رها ک یته دزیآنگاه که زمامدار با ثروتمندان مرفه درآم يآر 1»

  د.یآسا یدرد م یمرفهان ب يخشنود يآنان به بها خشم
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  کوفه یوال ياشعر یخ ابو موسیتوب

  جنگ با اصحاب جمل فرا خواند. يجنگ جمل قرار گرفت، مردم کوفه را برا ي در آستانه (ع)که امام یزمان

  کند. یب میآنان را به نشستن در خانه ترغ ياشعر ید که ابو موسیخبر رس (ع)به امام

ان تو است. چون ید که به سود و زیرس یبه من سخناز تو «...پرعتاب بدو نگاشت که:  يا نامه (ع)امام
رون گذار و آن یب يد، دامن خود را به کمر دار، و کمرت را استوار دار و از سوراخ خود پایمن نزد تو آ ي فرستاده

ر! به خدا سوگند هر یکناره گ ير، و اگر دو دل ماندیبپذ يدید ـرا که همراه تو است فراهم آر. اگر حق را با من 
، و از یو چپ را از راست ندان یارند و به حال خود نگذارند. چندانکه در کارت سرگردان مانیتو را ب یجا باش

که از پشت سرت هراسان. کار نه چنان است که  يت چنان ترسان شویش رویزانند و از پیت به شتاب برخیجا
اش را هموار کرد و  ید بدان سوار شد و درشتیبا ـان است یو نما ـبزرگ  ییآسان است، که بال يپندار
ات را از  ا و بهرهیما ب يو به سو ـاش را خوار. پس خرد خود را به فرمان آر و کار خود را در ضبط درآر  یسخت

گران کار تو را یر، دیا تقدیچ سپاس و یر بر هیکناره گ ـما  ـاز کار  يبردار، و اگر خوش ندار ـاطاعت امام خود 
ن ید، و تو در خواب خفته و از تو نپرسند کجاست و به کجا رفته. به خدا سوگند که ایدار شوند، چنانکه با عهده

نبود که ملحدان چه کردند، و السالم.  یاست که حق با اوست، و ما را باک یکار به حق است و به فرمان کسیپ
«1  

  

  عزل کارگزاران

بود مثل  یاخالق یستگیو ناشا یقیاز ناال یناش یل داشت. گاهیدو دل يل کارگزاران در حکومت علوعز
 (ع)ت باز هم امامیو صالح یستگین شایدر ع یگر و گاهید یو برخ يو پسر جارود عبد ياشعر یعزل ابو موس

بکر که  یت. مثل محمد بن ابافته اسیتر  تر و صالحتر و کاردان ستهیشا يد چون فردیورز یبه عزل او مبادرت م
ا مسموم شد دوباره او را ین راه درگذشت ینمود. و آنگاه که مالک در ب ين ویگزیاو را عزل و مالک اشتر را جا

افتم که از فرستادن اشتر یاما بعد، خبر «سد: ینو یکه به او نگارده م يا در نامه (ع)امام ـش برگرداند یبه سمت خو
ا یآن است که تو را کندکار شمردم،  ي. آنچه کردم نه برايا دلتنگ شده يدار که عهده يکار يتصد يبرا

حکومتت دادم که سر و  ییبردم، و اگر آنچه را در فرمان توست از دستت گرفتم بر جا يشتریانتظار کوشش ب
  ات بر آن تو را خوشتر. یسامان دادن آن بر تو آسانتر است. و حکمران

ش یرو، خدا زهیدل و ست ما بود، و بر دشمنان سخت يجو ادم مصلحتکه حکومت مصر را بدو د يمرد
ب او یخود را نص يم. خدا خشنودیدار کرد، و ما از او خشنودیامرزاد! روزگارش را به سر آورد، و با مرگ خود دیب

ا بر بکر ر یمحمد بن اب (ع)درگذشت مالک اشتر دوباره اماماز پس  2»کناد، و پاداشش را دو چندان گرداناد. 
فت و با آن که با تو در یبه راه ب یینایدشمن برون شو، و با ب يپس به سو«...ت مصر ابقاء کرد و فرمود: یوال
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خواه تا در آنچه  ياریبه راه پروردگارت بخوان، و از خدا فرمان  ـو مردم را  ـکار شو یپ ي جنگ است آماده
  1»ت دهد، ان شاء اهللا.یاریسد ت کند و درآنچه بر سر تو ریدارد تو را کفا یناآرامت م

 يو يش او را عزل و مالک اشتر را جایبکر در دوران زمامدار یش از محمد بن ابیضمن ستا (ع)یامام عل
ت در مصر استوارتر یجاد نظم و امنیشتر داشته و در برخورد با دشمنان و ایب یستگیرا مالک شایدارد ز یل میگس

  ت باز گرداند.یاو را ابقاء کرد و به وال (ع)گذشت امامن راه دریاست. و آنگاه که مالک در ب

  

   یمخزوم ي سلمه یعزل عمرو بن اب

ن یت بحریرا به وال یاما بعد، من نعمان پسر عجالن زرق« نگارد: ین میباره امام خطاب به عمرو چن نیدرا
و امانت را  يانجام داد کی، حکومت را نیبر توست و نه سرزنش یگماشتم و تو را از آن کار برداشتم نه نکوهش

اند، و نه گناهکارت  به تو زده یم. نه تهمتیبه تو دار یبر توست و نه مالمت يا که نه گمان بدی. پس بيگزارد
  م.یشمار یم

که  یهست یچه تو از کسان یخواهم به سر وقت ستمکاران شام بروم، و دوست داشتم تو با من باش یمن م
  2»ن بر پا دارند، ان شاء اهللا.یشان ستون دیواهند و بدخ ياریاز آنان در جهاد با دشمن 

و  یستگیان و کارگزاران تنها شاینش والیدر گز (ع)ین است که علیا يایم گویردم و نشمیدکه شمر يموارد
  اند. نداشته یو...اندك نگاه ی، اجتماعيت را بر محور حق و عدل منظور داشته و به قدرت اقتصادیصالح

  نرساند. ياریستاند و هرگز حق را با ستم  يدرنگ زمام امور از و یبرنتافت ب يا لحظه يه را برایاو معاو

جز  یز دارد و از حکمرانیست يز روین نیندارد که با عدل و د یهمگن يه با ساختار حکومت علوی، معاويآر
به  يا نامه همراهرا  یر بن عبد اهللا جبلیز آن را برنتافته و جرین (ع)یندارد پس عل ین، هدفید یفساد و تباه

ه را وادار تا ید، معاویمن به تو رس ي اما بعد! چون نامه: «ضمن آن به معاویه می نویسدل داشته و یه گسیمعاو
شکست  ـکه مردم  یرفتن جنگید. سپس او را آزاد گزار در پذیکسو گرایبگذارد و به  ید. دودلیکسره نمایکار را 
  ا!یرفت بیاگر جنگ را پذ ـخوار سازد  ـرا  يو ـکه  یا آشتیندازد، رون ایهاشان ب را از خانه ـخورده 

   3»ر. و السالم یعت بگیرا قبول کرد، از او ب یر، و اگر آشتیو ماندن نزد او را نپذ

ا زمام امور را از او پس ید ینما تنفیذاش را  یدهد؛ خواه حکمران ینم (ع)یه هرگز تن به فرمان علیمعاو يآر
ان یز اموین (ع)رد. امامید و حجت پذیهرگز نتواند بر راه راست آ ید دوزخیپل ي ن شجرهیه شد، ارد، آنگونه کیگ

ان مردمان بگسترانند و حقوق یکتاب و سنت را م يها ستگان را زمام امور داد تا آموزهیتبهکار را کنار نهاد و شا
به خدا «فرمود:  (ع)ه، همانگونه حضرترا بازستانده و به اهلش رساند يخ امویش یمال شده در زمان حکمرانیپا

  4»زکان شده باشد.یکن يها را بازستانم گرچه بها سوگند آن
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گامهایش در مسیر حق استوار و آغاز و انجام زمامداریش در ستیز با امثال معاویه سپري گشت و همین، 
  عمر حکمرانی اش را کوتاه و پایان آن را زود هنگام نمود.

د؟ فرمود: یتر ستهیکه شا یکه چرا مردم، شما را از خالفت کنار زدند در حال در پاسخ به پرسش اصحاب
خدا استوارتر، به حساب  وند با رسولیدار شدن، و مارا که نسب برتر است و پ خودسرانه خالفت را عهده«...

سخاوتمندانه از آن  یدند، و گروهیخالفت چسب یالنه به کرسیبخ یبود. گروه یاوردن، خودخواهین
که بانگ آن در گوشه و  ین سخن بگذار. و از غارتیدند، و داور خداست و بازگشتگاه روز جزاست. ایپوش مچش

آنچنان کار، روزگار مرا به  یادآر، و شگفتیان را به یا و داستان پسر ابو سفیان آر. بیکنار برخاست گفتگو به م
ماند  یب میست که کار از بس عجین یگفتش يانم کرد؛ و به خدا سوگند که جایخنده آورد، از آن پس که گر

را  یآب ي د. مردم خواستند نور خدا را در چراغ آن بکشند، و دهانهیافزا یم یو ناراست ید، و کجیزدا یرا م یشگفت
ختند، و شرنگ نفاق در آن یان من و آنان بود درآمیرا که م ییجوشد ببندند، آبشخور با صفا یاش م که از چشمه

برم که سراسر حق است، و اگر کار  یشان برداشته شود، آنان را به راهیش از ما و ایت آزماختند. اگر محنیر
  1»...کنند داناست یغ بر سر آن منه، که خدا بدانچه میدر یپس جان خود را ب«رد: یگر پذیرنگ د

  

  هیو معاو (ع)یعل

  ست؟یه کیمعاو

ن یبات ناسالم و پرمسأله بود و همچنت و انتخایک جمهوریفه که برخاسته از یسق ين شورایامد اولیپ
رد. یگ يپا يآنان دولت امو يریفه و از رهگذر بدتدبین شد که زمام امور به دست سه خلیدوم و سوم ا يشورا

دند. همان یه را برگزین کار معاویا يان مسلمانان بود و برایخود در م يها هیاستوار کردن پا ین دولت در پیا
  .حکومت خود بود يها هیانهدام اسالم به دنبال استحکام پا يکه برا يدیپل ي شده و شجره نیسرکش نفر

ت شام یرق حاکمیر بیبود که زوزه سرداد و سگان همتا و همانندش به گرد او حلقه زدند؛ و ز یه سگیمعاو
  ورش و شورش کردند.یخدا  یگرد آمده و بر ول

را گرفت:  يه ویه داشت. معاویکر يا فه و چهرهایبدق يه وارد شد. او فردیک، پسر اعور بر معاویشر يروز«
نا بهتر از لوچ یندارد. پدرت لوچ بود و ب یکی! و خدا شریکیان بهتر از بدچهرگانند. تو شریباروی! و زيا تو بدچهره

است که پارس  یه سگی! و معاويا هی؟ او در پاسخ گفت: تو معاویکن یادت میاست. پس چگونه بر قوم خود س
ام و  و من ساحل زده يا رزادهیبسان خودش را گردش جمع نموده است! تو پسر کو یده و سگانیکشداده و زوزه 

ر و یحق یه جماعتیو ام يا هیو صلح بهتر از جنگ است! تو فرزند ام یر است! تو فرزند جنگیساحل بهتر از کو
   2»!؟يا ر مؤمنان گشتهیپست بودند. حال چگونه ام

  ه نام نهند.یبود فرزندش را معاوحاضر ن یکس ین بدنامیهم يبرا
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  ۲۲۱   .........................................................  و �����ن ��ر�� (ع)ا��م ���

ن کار یه بنامد. تا با ایاز فرزندان خود را معاو یکیار داد تا یه هزاران درهم به عبد اهللا پسر جعفر طیو معاو
  هاشم داشته باشد. یدر بن یه همنامیان زدوده شود و معاویامو یاز پست یاندک

ان از اصحاب کهف کم ندارد، و سگ یهاشممرتکب شده بود که دژ حفاظتی  یاو چه اشتباه بزرگ یول
تواند  یه میهمانند معاو یه بود ساحت آنان را آلوده نساخت. حال چگونه اسمیاصحاب کهف که بهتر از معاو

  د.یاالیان را بیخانواده و ساحت هاشم

ا دهند که ب ینسبت م يه را به رهگذریدر مکه مکرمه شهرت داشت، معاو یه، هند به بدکارگیمادر معاو
اه عماره ید، صباح آوازخوان سیبه چهار نفر مثل عماره پسر ول یا آمد. گاهیه به دنیخت و معاویمادرش درآم
  شد. ینسبت داده م

ه هستم تو یاد در پاسخ گفت: اگر من پسر سمیه نکوهش کرد. زیه را با مادرش سمیاد بن ابیه زیمعاو يروز
  1.»یک گروه از مردان هستیپسر 

همگان معروف بوده  ياش برا از جمله زنان بدکاره و سرکش طائف بوده که با پرچم خانه اد،یه مادر زیسم
ان و زرقا یه، حمامه مادر ابا سفیهند مادر معاو و ه، نابغه مادر عمرین زنان بدکاره عبارت بودند از: سمیاست. ا

  مادر مروان.

  شد یفرزندشان کشمکش حاصل م يبر سر پدر یبودند که گاه ینان زنانیا

 يم وعدیگفت: پس از تَ يان به وید، ابو سفینکه عثمان زمام امور در دست گرفت و به خالفت رسیبعد از ا
ه استوار ساز! آنچه در دستان یام یآن را در بن يها هیقرار ده و پا یپبدست تو افتاد. حال آن را مثل توزمام امور 

ان را سرلوحه کار یز دستور اباسفیشناسد، او ن ینم ز بهشت و دوزخین دو چیاست و ا یتوست، قدرت و حکمران
ه را بر مسلمانان استوار یمعاو یان به سرگردگیامو یان تاخت و حکمرانیش قرار داد و با تمام توان بر هاشمیخو

  نمود.

  

  ست؟یان کیابا سف

ام یداشت و پ لیطالب گس ش را به گرد خود فرا خواند و آنان را نزد ابویاست که سران قر یان کسیابو سف«
  خواند. یاکان ما را گمراه میانگارد، ن ین ما را سبک مید آئیگو یان ما ناسزا میات به خدا فرستاد که: برادرزاده

او در دار  2»ا او را با ما بگذار.ین کار بازدار یا خود او را از ایداند. حال  یوانه و کودن میو بزرگان ما را د
و در جنگ احد » شنهاد داد یرا به همراهان خود پ (ص)امبریپ يا حبس ابدید و یتبعا ی (ص)امبریالندوة توطئه قتل پ

عالوه بر ارتش از عرب، دو هزار نفر از «شرك نمود. و  ي ان جبههینه جنگجویپر از طال هز يچهار سطل مصر
  ر کرد.یاج (ص)جنگ با رسول خدا يکنانه را برا یبن
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ه و یان و صفوان پسر امیسف بار الها! ابا«ن کرد: ینگونه نفرین را اایپس از انجام نماز صبح آقا (ص)رسول خدا
   1»حارث پسر هشام را لعنت فرما! 

  ن کرد: یآنان را نفر (ص)ز رسول خدایگر نید ين در هفت جایعالوه بر ا

پرخاش  (ص)امبرین خدا فرا خواند، او به پیف را به آئینه ترك کرد، ثقیامبر مکه را به قصد مدیکه پ يروزـ  1
ورش برد. آنگاه ی (ص)امبرید نمود و خواست تا بر پیش گفت، دروغگو خواندش و او را تهدینمود و ناسزا

  2»گرداند.  ين کرد و از آن رویاو را نفر (ص)امبریپ

ان او را منع کرد و مانع استقبال مردم یسف ) از شام و جنگ بدر، ابو(ص) امبریکاروان پ( ان برگشتیدر جرـ  2
  3»ن کرد.یرا نفر يامبر ویشد. پ (ص)امبریان پاز کارو

  ر کوه قرار داشت.یان زیسف کوه و ابا يبر بلندا (ص)امبریکه پ یان احد هنگامیدر جرـ  3

ز مسلمانان را واداشت که در ین (ص)امبریان شعار سر داد که برافراشته باد هبل! برافراشته باد هبل. پیسف ابا
  4»د و هر روز و هر روز...یموالئ یماست و شما ب يپاسخ، شعار سر دهند، خدا موال

  ه از نگاه کتاب و سنت یمعاو

از اسالم و نبوت است. به  نسبت به  نهیاست که وجودش پر از ک يا ن شدهینفر ي از شجره يا ه شاخهیمعاو
اشهد «شود:  یهر روز پنج بار به نام محمد بانگ زده و به رسالتش شهادت داده و گفته م«د: یشعبه گو ة بنریمغ

نکه همه دفن یتو و نه خدا مگر ا يبرا یماند؟ نه اصل ین می. پس کدام عمل پس از ا(ص) أن محمدا رسول اهللا
   5»خواهند شد.

ن راه از یباشد. درا یم (ص)ه اسالم زدائی و امحاء رسالت محمدیمعاو يها استیدر س یهدف اساس یعنی
  6اجران و انصار و فرزندان آنان را کشت.هرکاري فروگذار نکردي. چهل هزار نفر از مه

» اهللا أشهد ان محمدا رسول«د: یگو یدهد و م یشهادت م (ص)امبرید که به رسالت پیاذان را شن يآنگاه صدا
که نامت  ينشد یضن رایکه به کمتر از ا یداشت یار همت واالئیگفت: به خدا! سوگند پسر عبد اهللا! پدرت بس

  7»اشد.ان بیجهان يهمتراز نام خدا

  او آغازگر نارواهائی به شرح ذیل بود:
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اش شراب انبار  خانه یتا آن حد که تو گوئ 1دین زمامدار پس از اسالم بود که شراب فروخت و نوشیاو نخست
کرد؛ ربا را روا دانست و  یفحشا م ي اشاعه یبا انواع منکرات بود و در قلمرو و حکومت اسالم يا و فحشاخانه

  2ز ربا گرفت.ین خود نیضرورت دبرخالف نص کتاب و 

ر ییات را برخالف سنت تغی، قانون دانجام دادرا  روا شده بودعثمان  یبا حکم حکومت کهن دو خواهر یجمع ب
او حکم زنازاده را عوض کرد و  3.ه) در حج را رها نموده و دستور به رها کردن آن دادیتلب( ک گفتنیداد، و لب

شناسد و زناکار را حجر نموده و  یت میرا به رسم یشرع که اسالم فرزند پدر یلا نمود در حایرا اح یجاهل يفضا
  کند. یبهره م یاز ارث ب

ل کرد. آنان که یتبد یک فرهنگ همگانین را به یدر قنوت نمازش بود و ا (ع)یبه امام عل یاو آغازگر دشنام
جعل  ين بدعت ناروا را روا نمودند. برایر امناب ينموده و بر باال يرویز از او پید شهواتشان بود نیعنانشان در 

 (ع)یاز امام عل یو علن یعت با خودش را برائت رسمیها که نکرد. شرط ب نهیف کتاب خدا چه هزیث و تحریحد

  دانست.

  د.یعمرو بن حمق را نزد او بردند او آن را در شهر گردان (ص)رسول خدا یبود که سر صحاب ین کسیاو نخست

کشتند و خردساالنشان را سر  یداشت م یارادت (ص)امبریت پین هر کس را که به اهل بکه زنا ین کسینخست
کردند و آنگاه کشتگان را مثله نموده و اجتماعشان را بر هم زده و آنان را از  یدند و اموالشان را غارت میبر یم

  کردند. ید میتبع دوردسترون کشانده و به نقاط یها ب اندرون

نه به شام یاز مد (ص)امبریدهنده منبر پ و انتقال (ص)شرار و سرکشان بر پاکان امت محمدانگذار تسلط ایاو بن
ر فاخر را یدن حریل کرد و در زمان خود پوشیبود که با خسوف آفتاب آن را رها کرد. او خالفت را به سلطنت تبد

  .ن اسب خود را با آب طال جال دادید و زیان نهاد و در ظرف طال و نقره آب نوشیبن

دانست. او آغازگر  یر مؤمنان میز امیداد و رقص زنان را شاهد بود و آنگاه خود را ن یگوش م یقیغنا و موس
 یانیپا ي مش را شکست و در دورهیآنجا را هراساند و حر یبود که اهال (ص)امبریورش و غارت شهر امن و آرام پی
د یک بنگرین نوشت: نیش چنیبه کارگزاران خو يا هنام یاو ط 4بر مسلمانان گماشت.  يرا به زمامدار فاجرد یزی

د و یت المال) حذفش کنیع بیدفتر توز( وانید است از یو خاندان عل ینه بر او اقامه شده که دوستدار علیآنکه ب
د درس یافتی یعل یبازنگاشت که: هر کس را که در مظان دوست يگرید ي نامه ید. طیرزقش را قطع کن

مردم را به سمرة بن  یاو چهارصد هزار درهم از ثروت عموم 5»د. یران سازیرا و اش د، و خانهیعبرتش ده
 یاست که در زندگ یو از مردم کس«قرآن که  ي هین آید که ایراد کند و بگویان خطبه ایشام يد تا برایبخش
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رد؛ و حال آنکه او یگ یم به گزاف) گواه( آورد و خدا را بر آنچه در دل دارد! یم یا سخنش تو را به شگفتین) دنیا(
است که جان  یو از مردمان کس« ي هینازل شده و آ (ع)یعل ي درباره 1»خدا و مردم است ( ن دشمنانیتر سخت

در شأن ابن ملجم  2»فروشد و خدا نسبت به بندگان بس مهربان است  یخدا م يطلب خشنود يخود را برا
  3»نازل گشته است.  يمراد

ل شد و او یتبد یک سنت و فرهنگ عمومیز به یتا زمان عمر بن عبد العز (ع)یلن روش لعن بر امام عیبد
کرد تو  یمش را اعالن عمومیکه تصم یخاص آن زمان و...آن را ممنوع کرد. وقت یاسیا سی یر عملیبخاطر تدب

ان یم ینید ي ک آموزهیبه  (ع)یده: چرا که لعن بر علیمرتکب گرد یا گناه بزرگیده یز را آغازیرستاخ یگوئ
  .نه شده بودیمردمان نهاد

  

  (ص) امبرین شده پیه نفریمعاو

رو یشوا و پیفرمود: بار الها! پ (ص)وارد شدند حضرت (ص)امبریه بر پیان و معاویسف ابا«ت براء بن عازب یبه روا
  را لعنت فرما! پروردگارا!

  4» هی: معاوست؟ پدرش در پاسخ گفتیس کید: اقعیس. براء از پدرش پرسیبر تو باد به أقع

خواند و  یآواز م يد که مردیشن (ص)امبریم. ناگاه پیبود (ص)امبریهمراه پ يد: در سفریز گویابن عباس ن
ه و یانند؟ آنگاه اصحاب عرض کردند: معاوید که آن دو کیفرمود: بنگر (ص)امبریدهد. پ یاو را جواب م يگرید

و فرمودند: پروردگارا! آنان را سرافکنده نما و قاهرانه دو دست خود را باال بردند  (ص)عمرو پسر عاص. رسول خدا
ن گروه وارد یبر ا يکنون از امتم فرد«اش فرمود:  درباره (ص)امبر خداین پیهمچن 5»شان خوان. یآتش فرا يسو

  6»ه وارد شد.یخواهد شد. ناگاه معاوخته ین من برانگیر دیشود که بر غ یم

  

  دوزخ ه دریمعاو

 ين جایتر نیین، در پائیآتش یه در تابوتیمعاو«است که فرمود:  (ص)امبریاز پ يمشهور یث مرفوع ولیحد
شنود  یاحسانبخش) سر خواهد داد. در پاسخ م يمهربان و ا ي= ا( ا منان!یا حنان! ی يجهنم خواهد بود و ندا

   7.»ياز گناهکاران و تبهکاران بود تو هرگز! ؟کنونکه 
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  ه را هدر دانستیخون معاو (ص)امبریپ

د. امام ید او را بکشیدیه را بر فراز منبرم دیفرمود: آنگاه که معاو (ص)امبریاست که پ یث مرفوعیدر حد
  1»ن کار را نکردند و رستگار نشدند. یفرمود: [امت] ا (ع)حسن

ر از خالف یم در زمان عمر شمشیه کرد. ما او را گفتیاز انصار قصد جان معاو يد: مردیگو يد بالذریسع
ه را بر یفرمود: آنگاه که معاو یدم که میشن (ص)امبر خدایم. آن مرد گفت: از پیان را به او بنگاریر تا جرایرون میب

ان را به عمر ید جریبا یم ولیا دهیز آن را شنید. گفتند: ما نیراند او را بکش ید که خطبه میدیها [منبر] د چوب
  نکه بمرد.ینداد تا ا یباره نوشتند. و عمر جواب نیبه عمر درا يا م. نامهیسیبنو

و  ی، دوزخيه را با کفر، نفاق و تبهکاریوارد شده است که معاو (ص)امبریث از پیها حد ها ده نیعالوه بر ا
  کند... یم یمهدور الدم معرف

  (ع) یر مؤمنان علیه از نظرگاه امیمعاو

ز اشاره یاند که به آن ن ف کردهیه نوشتند توصیکه به معاو یهای ه را که در جواب نامهیز معاوین (ع)یعل
  م:یکن یم

  

  طان رانده شدهیرنگباز و شین

به هم  ییها د، جملهیبه من رس يا اما بعد! از تو پندنامه«نگارد:  ین میه چنیاز معاو يا او در جواب نامه
که  یکس ي . نامهيا روانه داشته یشیا بداندیو  يا نوشته یگمراه يور بسته. از رویبه الفاظ ز يا وسته و نامهیپ

 ید. هوا او را خواند و او پاسخش داد، و گمراهیتا ارشادش فرما ییشواید و نه پیش بنمایش هست تا راهیناینه ب
  2»د. یرا پو ید، رفت و ندانست چه راهیآن افتاد. گفت و ندانست چه گو یرا راند، و او در پ يو

ش و پس و راست و چپ یاز پ ده شده است.طان رانیه چون شیمعاو«نگارد:  یه میاد بن ابیبه ز يا در نامه
  3»د. پس هشدار! و هشدار! و السالم.یفرد درآ

  

  دشمن قرآن و سنت

دشمنان  يد سویروانه شو«دهد فرمود:  یه فرمان میجنگ معاو ياران را به حرکت برایکه  يا ضمن خطبه
  4»مهاجران و انصار بودند. ي ها که کشنده بازماندگان احزاب، همان يد به سویها و قرآن، روانه شو سنت
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م یرو یم یکس يکند فرمود: اگر خدا خواست به سو یا میه مهیکار با معاویپ يکه اصحاب را برا يا در خطبه
 یانیانش، لشکریه و سپاهیده، معاویداندش رس یست. و نمیسته نیکه خود را به سفاهت انداخته و آنچه را شا

ب خود راه یشان برافراشت و آنان را با فریب برایرق فرید و بکن يس آنان را رهبریسرکش و ستمکارند ابل
  1»برد.

از  يا انگر وجود دارد و عدهین سرکش طغیدر مورد ا (ع)ر مؤمنانیها گفتار و نوشتار از ام ن و امثال دهیا
پرست و  تو بت«ه آورده است: یس بن سعد بن عباده در نامه خود به معاویرا کافر دانند. ق يان ویصحاب

سابقه است و  یمانت بیت و چاره. ایرضا يبود و خروجت از رو ي. ورودت به اسالم از ناچاريا پرست زاده تب
  2»ندارد. ینفاقت تازگ

  

  عتیه و اجبار او بر بیعزل معاو

دانان  استیه را برنتافت تا چه رسد به خالفت او. گرچه سیمعاو یحکمران ي ادامه (ع)به دالئل گوناگون امام
ه را تحمل کند تا زمان مناسب و یکردند که معاو یرخواهیرا خ (ع)درآمده و امام یسیاست ابلیدر س آن روز از

 يها در لحظه (ع)امام یسازد ول یرا عمل يم خود در مورد ویخالفتش آنگاه تصم يها هیپس استوار کردن پا
عت و خروج از قلمرو یب ه را بهیکرد و معاو یعمل يم استوار خود را در مورد ویش تصمین زمامداریآغاز

عت یکه با ابوبکر و عمر و عثمان ب یمردم«نگارند:  ین میه چنیکند و به معاو یشام اجبار م یعنیحکومتش 
   3»رفتند.یعت مرا پذیکردند، هم بدانسان ب

است  یعت من همگانیب«نگارد:  یش است. و میعت با خویه به بیب معاوین جمالت به دنبال ترغیبا ا (ع)امام
کردار به اهل بدر بوده  کیداران ن که شورا تنها از مؤمنان مهاجر و سابقه یرد. در حالیگ یعام و خاص را فرا مو 

  است.

. نه از مهاجران يا زاده پرست پرست و بت شده و بت شده فرزند لعنت ، لعنتيا شده پسر آزاد  تو آزاد شده
احزاب بود که با خدا و رسولش کارزار کردند. آنگاه . پدرت از یلت هستیک و فضین يا سابقه يو دارا يا بوده

  4»ها درهم شکستند. ا وفا کرد و حزبمانش ریداد و پ ياریاش را  خدا بنده

که من  یدان یاما بعد، م«ان: یه پسر اباسفیر مؤمنان به معاویام یخدا عل ي از بنده«نگارد  یگر مید يا در نامه
د بود و بازداشتن آن ممکن یتا شد آنچه با ـگردان و به دور یداد روو از آنچه رخ  ـم یشما معذور ي درباره

نمود آمد، به ناچار. پس، از آنان  يار. آنچه گذشت، گذشت و آنچه روینمود. داستان دراز است و سخن بس ینم
  5»ا.یاران خود نزد من بیاز  یر و با گروهیعت گیبرند. ب یکه نزد تو به سر م
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عت را به یل داشت و عزل او و الزام به بیه گسیمعاو يرا بسو یر بن عبد اهللا جبلیخود، جر ي آنگاه فرستاده
ه را ید، معاویمن به تو رس ي اما بعد! چون نامه«بدو داد که در آن آمده بود:  يا نامه (ع)رساند و از طرف امام يو

که  یرفتن جنگیا آزاد بگذار در پذد. آنگاه او ریک سو گرایرا بگذارد و به  ید. دودلیکسره نمایوادار تا کار را 
رفت یخوار سازد. اگر جنگ را پذ ـرا  يو ـکه  یا آشتیرون اندازد، یشان بیها را از خانه ـشکست خورده  ـمردم 

  1»رد. والسالمیعت گیرا قبول کرد، از او ب یر و اگر آشتیا! و ماندن نزد او را نپذیب

  

  هیمعاو يعت از سویشام شرط ب یذ حکمرانیتنف

ن یل ایعت قرار داده بود و دلیرا شرط ب (ع)امام يبه عنوان حاکم شام از سو يابقاء و يا نامه یز طیه نیمعاو
» آنان نماند،  يبرا ینفس مینابود گرداند و جز نرا امت عرب  يزیر جنگ و خون«کند:  یان مین بیکار را چن

بخشم که  یرا به تو نم يزیا از من، من امروز چو اما خواستن تو شام ر«...نگارند:  ین میدر پاسخ چن (ع)امام
آن نماند، آگاه باش آنکه  يبرا ینفس میجنگ عرب را نابود گرداند و جز ن ییگو ینکه میروز از تو بازداشتم و اید

کسان بودن ید؛ و آن را که باطل گرداند، به دوزخش کشاند. اما ید، راه خود را به بهشت گشایدر راه حق از پا درآ
 ین است، و دلبستگیقیمن همراه با  یاست و سع ین است، که تو را دودلیکار، نه چنیر کارزار و در مردان پما د
  ش از مردم عراق است بدان جهان.ین جهان نه بیان بدیشام

ست. یهاشم ن ي هیه در پایاست، اما ام یکیم؛ درست است. که تبار ما یتو که ما فرزندان عبد مناف ي اما گفته
اس نتوان کرد. آن که در راه خدا یان قیسف طالب را با ابو ک رتبت نتوان آورد، و ابویا با عبد المطلب در و حرب ر

سته، همچون یاست شا یرا که حسب یو خاندان 2ش آزاد فرمودیست که رسول خداین یهجرت نمود چونان کس
ک ترازوست؛ و یکسان و ین باطل ست که خود را بدان خاندان بسته؛ و نه آن که حق با اوست با خواهاین یکس

  او به آتش دوزخ درشود. یرو پدر شود و در پیکه پ يبدا پسر ـدغلکار  يمان درستکردار چون دروغگوینه با ا

ارجمند را بدان  ـن حجت است یکه بزرگتر ـنبوت است  ـبه مقام  یبستگ ـلت ین گذشته ما را فضیاز ا
ن امت خواه و ناخواه یش درآورد و این خویفوج به د خوا اعراب را فوج م و خوار را بدان ساالر؛ و چونیخوار کرد

بود  ین هنگامید؛ و ایدیم جان مسلمان گردیا بخاطر نان و از بید که یسر در بند طاعت آن کرد، شما از آنان بود
طان از یش يگران ربودند. پس نه برایش بودند و مهاجران سبقت از دیرفتن اسالم پین مسلمان در پذیکه نخست
  3»دار. یش مستولیگذار و نه او را بر نفس خو يا خود بهره

دارد. همه مردم  یدر اصل که فروع متفاوت یکسانیچه بسا  یه از عبد مناف باشند ولیو معاو یم که علیریگ
هم  ند اما بایان و فرشتگان همه از خداین و چارپایدر باورها و کردارها مختلفند. آسمان و زم یزادند ولیآدم

از هاشم، عبد المطلب و ابوطالب است. خود مهاجر و از مهاجران، حق خواه و از حق خواهان،  یمتفاوتند. عل
  مؤمن و از مؤمنان است.

                                                        

  8ي  نهج البالغه، نامه - 1

 و کردم؛ آزاد را تان همه بروید، فرمود بوند، جگیده با روز آن تا که را آنان خدا رسول شد، گشوده هشتم سال در مکه چون - 2
 .رنددا لقب» الطلقاء ایفاء«  ابوسفیان، خاندان جهت بدین

   17نهج البالغه نامه  - 3
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ان عمرم مستمر یتا پا يروین پیرو بودم و ایمادر پ یدر پ ي رخوارهیرسول خدا را بسان طفل ش«و فرمود: 
ن یب یهمگن یاخالق يها که در مالك یوجود دارد. در حال یهنگو هما یکسانین من و تو یچگونه ب .»است. 

  پروردگارم رهسپارم. يتابم؟ من سو یت بر شام را برنمی! چون زمامداریترسان یز مرا میست از چه چیمن و تو ن

اش روزگاران را به  ده و در نامهیجسورانه شور (ع)ر مؤمنانین سرکش خودکامه که بر ساحت امیشگفتا! از ا
نام برده که فالن و  يگریپس از د یکیرا  (ص)يدگان محمدیواداشته و آن را به رنج انداخته، و برگز رتیح

تش دارند یوال یآن که مدع يمفضول را بر فاضل برا یده ولیفالن برتراند. و شمارش فضائل صحابه را آغاز
  برتر دانستند.

تو به  ي اما بعد نامه«دهد:  ین جواب میز به او چنین (ع)داده است. امام يبرتر (ع)یرنگبازانه خود را بر علیو ن
از  یاو را به کسان ار نمود ویش اختین خوید يرا برا (ص)که خدا، محمد يا ادآور شدهید. در آن نامه یمن رس

شگفت از تو بر ما نهان داشت، خبر دادنت از احسان  يزیفرمود. همانا روزگار چ ياریدشان کرد ییارانش که تأی
که خرما به هجر  یهست یچونان کس يادآورین یما و نعمت نبوت که چتر آن را بر سر ما برافراشت. در اخدا به 
ن مردم در اسالم فالنند و فالن، اگر یکه برتر يا آن که آموزگار خود به مسابقت خواند؛ و گمان بردیرساند، 

ن یان؟ تو را بدیست بود تو را از آن چه زاز هر جهت درست باشد تو را چه بهره از آن؟ و اگر نادر يا آنچه گفته
ت و که رهبر؟ آزادشدگان و فرزندان آزادشدگان را چه یبرتر است و که فروتر؟ و که رع یچه کار که چه کس

 يآواز«شان. هرگز! یا يها ب رتبت آنان و شناساندن درجهین مهاجران و ترتیان نخستیرسد به فرق نهادن م
ند. ی، خود را صدر مجلس عالمان بیند، و نادانینش يبه داور یبه سزا که محکوماست نه  يو گفتار» است نارسا

؟ و آن را که قدر تو سازگار است ینیب یش را نمیخو یدست ؟ و کوتاهینینش یخود نم يمرد! چرا در جا يا
و در را برد؟ ت يروزیپ ينکه گویشکست خورد؟ و چه سود از ا ینکه چه کسیان از ای؟ تو را چه زینیگز ینم
آگاهاندن توست، که آن نزد تو  يم نه برایگو یگردان، و من آنچه میواز راه راست رو یروان یابان گمراهیب
د نمودند، و یاز مهاجران را در راه خدا شه یمردم ینیب یمن بخاطر نعمت خداست. نم ي داست،؛ بلکه گفتهیپ

د الشهدا ملقب ید، و به سیشربت شهادت نوش ـحمزه  ـد ما یبرخوردار بودند. تا آنکه شه یلتیهمگان از فض
در  یمردمان ینیب ید. نمیرش مخصوص گردانیبر او نماز خواند، به گفتن هفتاد تکب (ص)د. و چون رسول خدایگرد

 يد و دست ویرس یاز ما را ضربت یکیخود نهادند، و چون  يلت برایاز فض یرتیراه خدا دست خود دادند و ذخ
ن که با دو بال پرد. و اگر نبود که خدا ستودن ید که در بهشت به سر برد و ذو الجناحارش خواندنید طیجدا گرد

مؤمنان با آن آشناست، و در گوش شنوندگان  يها شمرد که دل یبرم یفراوان يها لتینده فضیکرد، گو یرا نه
 يها روردهم و مردم پیخدائ يها ما پرورده» يمایآب در غربال مپ«و » آهن سرد مکوب«آواست. پس  خوش

م و چون یبرقرار کرد ییزناشو يو از دو سو ـم یختیر يشاوندیم. و طرح خویختین که ما و شما درآمیند. ایما
ـ  آورد یک رتبت درنمیو ما و شما را در  ـدارد.  ین را از ما باز نمیشیلت پین و فضیریهمتا با شما رفتار، عزت د

از شماست، و اسد  ـابوجهل  ـبرخاست و دروغزن  (ص)امبرین ما پاید! که از می. شما چگونه و کجا با ما برابر
بت آنان یکه نص یجوانان اهل بهشت و از شماست کودکان دیاز شما، و از ماست دو س 2از ما و اسد االحالف 1اهللا
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ن ما را یش از ایان. و پیدوزخ يزم کشد براین زنان جهان و از شماست آنکه هید، و از ماست بهتریآتش گرد
  ...هاست  لتیضف

 ي. حال بر جايندار یو با آن دو همگن یکه با آن دو مخالف يزد یو دم از گروه يرا برآورد يادیتو فر
نکه چه یا یفراتر مگذار و آنگاه که منزلتت تو را پس زده پس به عقب برگرد. پ یخود باش و پا از آنچه هست

پس اسالم ما را «آمده است:  (ع)نامه امام ي . در ادامهنرساند یانیا شکست خورد تو را سود و زیروز شود یپ یکس
ما فراهم آرد  يده، و کتاب خدا را براید ـ یهر کس ـت یدر جاهل ـشرافت ما را  ـده و یشن ـهمگان  ـگوش 

 ي و فرموده» گر را در کتاب خداید یسزاوارترند بعض یشاوندان، بعضیو خو«د: یده که فرمایآنچه را به ما نرس
مان آوردند، و خدا یامبر و آنان که این پیرو او شدند و ایم آنان هستند که پین مردم به ابراهیسزاوارتر« یلخدا تعا

م و به خاطر اطاعت بار یسزاوارتر ـامبر به خالفت یپ ـ يشاوندیک بار به خاطر خویپس ما » مؤمنان است یول
روز یدند، بر آنان پیحجت گذران (ص)ول خدارس ـبا  یکینزد ـفه بر انصار به یگر؛ و چون مهاجران در سقید

است حق با ما نه با شماست، و اگر جز بدان  (ص)با رسول خدا ـ يشاوندیخو ـ يروزیدند. پس اگر موجب پیگرد
ن آنان برخاستم. اگر یها را خواستم و به ک فهیخل ي که من بد همه یهمان است. و پنداشت ياست، انصار را دعو

د تا از تو پوزش خواستن یایبر تو ن یتیبازخواست است؟ جنا يتو را چه جا ـست است و سخنت را ـن است یچن
عت کنم یراندند تا ب یمهار کرده م ینیب يمرا چون شتر ینه تو را ننگ است و نه عرصه بر تو تنگ. و گفت«د یبا

نقصان که مظلوم . مسلمان را چه يو خود را رسوا نمود ي، و رسواسازيستود یوهش کننک یبه خدا که خواست
کن یجز تو خواندم، ل ين حجت که آوردم برایبه کنار؟ ا ینش استوار و از دودلیقیگمان؟  ین خود بیباشد و در د

، تو راست که پاسخت دهند که با او يد بر زبان راندم. سپس کار مرا با عثمان پا درآوردیاز آن آنچه به خاطر رس
خود را  ياریراهبرتر؟ آن که  يشتر بود؟ و در جنگ با ویبا عثمان باش  یک از ما دشمنی. اما کداميشاوندیخو
  واداشت؟ ـدن یو به کار مردم رس ـغ نداشت و او را به نشستن یدر ياز و

 يجار يبر و ید، و حکم الهید تا سپاه مرگ را بر سر او کشیورز ید، سستیطلب ياریاز او  يا آنکه چون وی
ند نزد یگو یدارند، و آنان که به برادران خود م یاز شما از جنگ باز م یکسان داند چه ید؟ نه به خدا، خدا میگرد
گرفتم،  یها خرده م بدعت ینکه بر عثمان بخاطر برخیو از ا» شوند.  یدر جنگ حاضر نم ید و جز اندکییایما ب

ست، ین یرا گناهکه او را کردم گناه است، بسا کسا که سرزنش شود و او  یتیخواهم اگر ارشاد و هدا یپوزش نم
خواهم جز آنکه کار را به سامان آرم چندانکه در توان  یمن نماست  یو گاه بود که اندرزگو در معرض بدگمان«

ارانم را یکه من و  یو گفت گردم. یاو باز م يل کردم و به سوست. بر او توکیق من جز به خدا نیدارم و توف
که  يدیپسران عبد المطلب را د ی. کيزاندیآنکه اشک راز پس  يکه خنداند یست، راستیر نیجز شمش یپاسخ

را  یزودا کس» وندد.یپ ی! حمل به جنگ ميبپا یلخت«ر ترسانده شوند! یش دشمنان پس روند، و از شمشیاز پ
از مهاجران و انصار و  يد. من با لشکریبه نزد تو راه پو يپندار ید، و آن را که دور میتو را جو ییجو یکه م

و گرد آن به  ـو آراسته  ـار یبس يم، لشکریآ یتو م يمودند، به سویپ یکوئیکه راهشان را به ن ن آنانیتابع
دار پروردگارشان. همراهشان یآنان د يدار براین دیشان، و خوشتریمرگ بر تن ا يها آسمان برخاسته. جامه

و  ییبا برادر و دا ـآوران  رزم ـغ آن یدر آن نبرد ت یدان یکه م» انیهاشم« يرهایاند و شمش» انیبدر«فرزندان 
  1. »ـ  است یکیروز یست. و امروزشان با دیاز ستمکاران دور ن ـضرب دست آنان  ـو  جد و خاندان تو چه کرد
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  اي براي فتنه راهن عثمان بهانهیپ

 خود را در لواي آن نمود و امام يگریاغیو  یخود کرد و سرکش ي راهن عثمان را پرچم برافراشتهیه پیمعاو
  .ل دهدیتحو يخواست تا قاتالن را به و (ع)در قتل عثمان متهم نمود. از امام یرا به همدست (ع)یعل

ن کار یو اما خواست تو در سپردن کشندگان عثمان، من در ا«...ن نگاشت: یچن يدر پاسخ به و (ع)امام
و  يدست باز ندار یاگر از گمراه ستم. و به جانم سوگند،یا جز تو توانا نیدم بر سپردن آنان به تو یستم و دینگر

ا و کوه و یابان و دریشان را در ب تواند، و رنج جستن یکه در پ ینیب يبه زود ياوریخواهد را به سر ن ییدور جدا
نادلپسند و سالم بر آنان که درخور  يداریند و دیاست تو را ناخوشا یکن آن خواستنینهند، ل یصحرا بر تو نم

  1»سالمند. 

 (ع)افت. امامیش یروز افزا ل کشندگان عثمان روزبهیش بر تحویبرنداشت و پافشار یجوئ از بهانهه دست یمعاو

  بار دچار. ماللت ی، و به سرگردانيدآورده گرفتارینوپد يها پس سبحان اهللا چه سخت به هوس«به او نگاشت: 

سبحان است و  يخدا ي استهکه خو یمانیقت و پیها را به دور انداخته، حق مانیع ساخته، پیها را ضا قتیحق
 يروزیکه انتظار پ يکرد ياری یعثمان و کشتن او، تو عثمان را هنگام ي تو درباره ییحجت بر بندگان. اما پرگو

  2». و السالمیتو به سود او بود او را خوار گذاشت ياریو آنگاه که  یداشت

  گردد. ین مین خائن و خائن امیام شود. ید! که چگونه امور دگرگون شده و حقائق وارونه میهان بنگر

ن یش از ایان و شر! بیراهن زیپ يش است! ایخو يها کرده ي راهن آنکه کشتهیپ يسوگند ا يتو را به خدا
و  يا ر بدنش شدهیز پرچم آشوب بر غیو کنون ن يپوشاند ياز زمامدار امو يها را در ظاهر یوسته هرزگیز پین

ن یبر آخر يو کنون وا یبعد از عزل مالک خود داشت یشوم يامدهایپ! چه يا پشت پرده را پوشانده يها نهان
  ن گستاخان است.یخواه تو که از نخست خون

به  يگریبعد از د یکیتواند تو را ماندگار کند تا  ین از تو نمیست و همان اولیک جنس از تو بسنده نیا یآ
رومندش سازند و بر اسالم و یا کرده و نیرا با آن پاس دارند و فرعون امت را اح يارثت برند و سلطنت امو

  رند.یش از سر گیها ها و ننگ يبد ي ن را با همهینخست یجاهل ي امبرش بتازند و نعرهیپ

  »نباشد.  يادین ندا دفن شود و از آن ینکه اینه به خدا مگر ا«که 

 يمدفن نداقدرت خود را بر  يها هیش به خاك سپرده شد و پایدر کُشتنگاه خو يامو ي فهی، خليآر
  اند. بنا گذارده (ص)يمحمد

ب بر مسلمانان یرنگ و فریو با ن یپوچت گداخت يها دهیخدا تو را نابود سازد و بگدازاند که اسالم را با ا
  .یتاخت
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ند. همو که قرآن را یش سازد و دوزخ را فردوس بین را سپر خویلعنت خدا بر آغاز و انجامت و هر آن که د
ن و یقت دیرد و با تمام توان بر حقیگ ین را به خود مید يتازاند؛ نما یو روح قرآن م دهد و بر حقائق ینشر م

ن را از موطنشان ید یقت آن است گرفته و رهبران روحانیاز حق ین را که تهیاز د يا تازد، و پوسته ینداران مید
  راند. یم

  

  پیامد افکار معاویه ینید ياز رهبر یاسیس يرهبر یجدائ

را  (ع)یو فرزندان عل (ع)یکه خداوند عل یدر نوادگان خود بود؛ در حال يزمامدار يال استواره به دنبیمعاو
ه در مقام یرا به همگان شناسانده بود. معاو (ع)ده بود و دوازده امام همامین کار برگزیا يبرا يگریبعد از د یکی

د یزین هدف، یا یود بود. در پانحصار خالفت در فرزند و نوادگان خ یدر پ (ص)يده محمدین ایتعارض با ا
بر  یره از حکمرانیه درصدد عزل مغین خود کرد. چرا که معاویره پسر شعبه جانشیمغ یتبهکار را با هماهنگ

 يه برایش بود معاویابقاء حکومت خو یشنهاد در پین پیره با اید پسر عاص بود و مغیسع ینیگزیکوفه و جا
را بر آن داشت که از حضورش  يس فهریراخواند و ضحاك پسر قش سرشناسان شهرها را فیخو ي دهیاعالن ا

  ن کرد.یز چنیبه زبان آورد و او ن یاو مطالب ینید و جانشیزی ي اش درباره خطبه يرخصت طلبد که در اثنا

و  ید فضا و افکار عمومیزی ینیجانش ي به مروان نگاشت و از او خواست که درباره يا ه نامهیآنگاه معاو
  گزارش دهد. يبه و سرشناسان را

ه را بر همگان باز گفت. عبد الرحمن پسر ابابکر برخاست و یمعاو يخاست و رأ يان مردم به پایمروان در م
م و اکنون شما یا دهیبرگز (ص)امت محمد ياست؟ ما او را برا ینشین چه گزیند. ایه و مروان دروغگویگفت: معاو

برخاست و  يز از جاین (ع)ین بن علین کند. حسیگزیرا جا یهرقلد که پس از خود یا بدل کرده یآن را به هرقل
ک یبه هر  ییها ه نامهیه گزارش کرد و معاوید. مروان مخالفت مخالفان را به معاویوار شور بدعت ي دهین پدیبر ا

انت، ن شرافت تو و پدرین اسالم نبود، برترین مسند نشانده است و اگر دیاست که تو را در ا (ص)امبرینوشت، پ
  ده پر دردسر زمستان و تابستان بود؛ خدا به برکت ما بر شما منت نهاد و آن را از شما برداشت.یهمان کوچ

بزرگتر از  يا ن امت فتنهیا يمن برا» ن امت را به آشوب و فتنه برمگردانیا« يا ات آورده در نامه
به خدا سوگند! من » باش (ص)د و امت محمدن خویشه و آئیدر کار، اند«که  يا تو سراغ ندارم. آورده یفرمانروائ

ام،  تقرب به خداست و اگر انجام نداده يشناسم؛ اگر آن را انجام دهم برا یکار با تو نمیرا برتر از پ يچ کاریه
پسندد موفق  یکنم که مرا، به آنچه دوست دارد و م یخواهم و از او درخواست م ینم از خدا آمرزش مید يبرا

رنگ کن، به ین یتوان یه! تا میمعاو يا» سه خواهم کرد. یبا تو دس یسه کنیاگر با من دس«که  يا بدارد. و آورده
نرساند و جز کارت  یانیات به جز خودت ز سهیدوارم دسیرزمان بوده است. امیکان از دیرنگ با نینم سوگند! نید

هر  ياست برا يا که خدا را کارنامه ه! بدانیمعاو يرنگ کن! از خدا بترس ایبا من ن یرا تباه نسازد. هر چه توان
از  یآورد؛ بدان که خدا کشتار ناش یگذارد، جز آنکه همه را به حساب م یرا فرو نم یکس که کوچک و بزرگ

 یات را فراموش نکرده و خدا فراموش نخواهد کرد که تو کودک افترا بستن يات و گرفتار ساختن از رو ینیبدب
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ردستانت را تباه ین، خود و زینم که آئیب یم ی، من تو را تنها در حاليا روا کردهباز را بر امت فرمان گسار سگیم
  و السالم. 1.»يا ساخته

 یخواه یز با توست که کنون مین پاداش بر ستیتر و بزرگ ين بال بر امت توایه. بزرگتریمعاو ي، ايآر
ت که به وراثت به پس از تو منتقل اس ین ستمیو ا یفرزندت بر امت استمرار بخش یله حکمرانیرا به وس يدیپل
  گردد. یم

ده که باور نداشتم؛ یرس يندیاما ما بعد از تو مطالب ناخوشا«نوشت:  (ع)نیبه امام حس يا نامه یه طیمعاو
که نزد  یو شرافت و منزلت یاست که در بزرگ یعت شده، کسیکه با او ب یبه کس ين مردم در وفاداریتر ستهیشا

شه و ین امت را به آشوب برمگردان و در کار و اندیمبند و از خدا بترس و ا ید؛ دل به جدائخدا دارد، چون تو باش
  2»واندارند.  يکار باش و ناباوران تو را به حقارت و ندانم (ص)ن خود و امت محمدیآئ

  

  هیبه معاو (ع)نیپاسخ امام حس

؛ البته یده که باور نداشتیبه تو رس يندیناخوشا يکه از من کارها يا د. در آن آوردهیات رس اما بعد نامه«
چاپلوسان  ي ده، بافتهیآن راهبر است. آنچه از من به تو رس يان ساخته و به سویها نما یکیتنها خداست که ن

ده از خدا که گرد تواند و یان بریاطراف ترسم که تو و یز ندارم. از خدا مین ين است. سر جنگ و ناسازگاریچ سخن
از منکر و مخالفان  یکه عابدان آمر به معروف و ناه ين تو نبودین مهم را واگذارند. ایمان شکستند خود ایپ

مان خدا یو گستاخانه پ یمؤکد و امان موثق به آنان کشت يها مانیاران او را پس از اعطاء پیبدعت چون حجر و 
ا پرچروك و فرسوده اش ر که عمرو بن حمق را که عبادت خدا چهره ين تو نبودی؟ ايرا ظالمانه پامال کرد

افتند از فراز ی یکه اگر آهوان آن را درم يدر امانش) داد( یهائ مانی؟ پس از آنکه با چنان پیکرده بود کشت
؟ یو او را فرزند پدرت انگاشت يه را کردیاد بن ابیز يکه در اسالم، ادعا ين تو نبودیآمدند؟ ا یر میه به زیکوهپا
ره ید را از آن شوهر و حکم زناکار سنگسار است. سپس او را بر مسلمانان چفرمود: فرزن (ص)امبریکه پ یدر حال
 يها د و آنان را بر شاخهیبر یگر میکدیآنان را در خالف جهت  يدست و پا کشت و یکه آنان را م یساخت

ا تو ی؛ آ ستند!یو آنان از تو ن یستین امت نیا تو از ایه! گویمعاو يخت؛ سبحان اهللا! ایآو یدرخت خرما به دار م
است؛  ـکرم اهللا وجهه  ـ ین علیه به تو نوشت، او بر دیاد بن ابیرا که ز ی؟ کسیرا کشت یکه خضرم ينبود

  است.  (ص)ن پسر عم او، پیامبر خدایهمان د ین علید

  

  يو جمهور یوراثت ینظام پادشاه

  تابند. ین و خرد برنمیچون و چرا و کورکورانه را د یب یوراثت ینظام پادشاه
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اقت استوار است حال هر کجا و در هر کس یبر ل یاسیو س ینیرا وراثت تنها در اموال رواست و مناصب دیز
ک نسل است حال یکند و آن هم ساالري  یک مصلحت را دنبال میکه وراثت تنها  یافت شود. در حالیکه 

  هرگونه که باشند.

  ظالمانه است. يجمهور يها تر از نظام ستمکارتر و خودکامه ین مدل حکومتیا

ک استبداد کور، و بدور از هر ی ین است که نظام شاهیدر ا يبا نظام جمهور یوراثت یتفاوت نظام پادشاه
 ياست که با رأ يک استبداد کور، و بدور از هر انعطاف و آزادی یشاه ينظام جمهور یاست ول يانعطاف و آزاد

تابد جز  یمردم را برنم يهرگز حق انتخاب برا یرد. مدل حکومت پادشاهیگ یزمام امور را دست م یمردم کس
  نمانده باشد. یان رسد و از آنان کسیآنکه سلسله به پا

ت شناخت در یشان را به رسمیآزاد يمصالح فرد ي افراد همت گماشت و در محدوده ياسالم که به آزاد
  است. يرن مصلحت هر اجتماع زمامدایز مردمان را آزاد گذاشت؛ و مهمترین یمصالح اجتماع

صالحان و برجستگان  ي از خاندان او بر عهده ي و امامان برخاسته (ص)امبر خدایپس از پ يدر اسالم زمامدار
هماهنگ است را به عنوان حاکم  ینید يها گذاشته شده که آن کس را که با آموزه یمقبول و عالمان ربان

ده و زمام امور را بدو بسپارند تا احکام و یخود برگزنده و نائب یرا به عنوان نما یر عالمان کسیا از غینند یبرگز
 یخدا طالوت را به فرمانده یبه راست«...ش خدا را فرمان برد که فرمود: یرا به اجرا گذارد و فرما ینید يها آموزه

  1»ش داده است...ینش) و جسم گشایو ب( هم) او را در دانش( جنگ برگماشته است...و

و نظم مردمان  یها دانش سازمانده ها و توان ترده است و سرآمد همه دانشپس او جامع دانش و توان گس
  براساس عدالت و قدرت است.

هماهنگ باشد، همان حق و درست است و اگر نظام  یبا عدالت و احکام اله یپادشاه یاگر حکمران
مردم با انتخابات نکه یمگر ا ست استید نادرست و ناشایوگونه صادر نماید و احکام دیبه باطل گرا يجمهور

تنها و  یدر نظام پادشاه یو درست يبودن زمامدار در نظام جمهور ین، انتخاباتیه را دگرگون سازند. بنابرایرو
از حکومت را ارائه نکرده که  یبت مدل خاصیغ ي دوره يخواهد شد. اسالم برا یابیار حق ارزیتنها بر مع

  .است یاحکام اله يمهم است عدالت و اجرا ا...آنچهیو  يا جمهوری یا پادشاهیباشد  یسلطنت

  

  یحکمران ي درباره (ع)نیدگاه امام حسیاز د يپرتو

مسلمانان در برابر حکمرانان جامعه  ینیاند وظائف سنگ ه دادهیمعاو ي به نامه (ع)که حضرت یدر پاسخ
  ند:یفرما یکنند و م یدارند اشاره م یاسالم

پرثوابتر از شورش بر آن  يست و کاریه نیامثال معاو یکمرانبدتر از ح یبر امت اسالم یفتنه و تباه«
 یو سست یتفاوت یخدا و ب ين موجب رضاید یها و حاکمان ب ام و انقالب بر حکومتین قیحکومت نباشد. بنابرا

  است بس بزرگ. یکند که آن گناه یاست که طلب بخشش از خدا را واجب م یدر برابر آن گناه
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د تنها به مصالح آنان یش باید از مردم و مردم از او باشند و در رفتار و منش خویبا یحکمران جامعه اسالم
ان را در صورت تعارض با مصالح مردم کنار گذارد و بر مدار حق و عدل یشد؛ منافع خود، خانواده و اطرافیندیب
  ش رود.یپ

آنان، در  یائیو دن ینیاسالم و مسلمانان و پاسدار کرامت و مصالح د ياستوار برا يدژ یحاکم اسالم
خواند. آن که خدا  یآنچه خدا فرا م يد فراخواند به سویاست. او با یو اجتماع ي، فرديو معنو يماد ي عرصه

  ش اندازد و آن که خدا او را پس انداخته را، پس اندازد.یش انداخته پیپ

بر زمامداران و آنان حاکم بر  عالمان، حاکمان«را فرمان برند که فرمود  (ص)امبر خدایش پیعالوه بر آن، فرما
  2»به او پناه برد. يا دهیه هر ستمدن است کیزم يخدا رو ي هیزمامدار سا«و  1» مردمانند

است  یآن کس در طول حاکمیت خدا حکومتواال و بلندمرتبت است و  ينخست از آن خدا یپس حکمران
ا هر مدل حکومتی با هر یس جمهور و یئان مردمان خداگونه باشد. حال پادشاه، ریانصاف م و يکه در دادگر

  ش رو دارند:ین هنگام دو راه پیعنوان که باشد. جوامع مسلمان در ا

  ن را اجرا کند و در راه خدا نکوهش نکوهشگران را برنتابد.یقت دیکه حق ینش کسیگزـ  1

از مردم را به  ی) بعضانیز( و اگر خدا«...وادارند. که  يبر حاکمان ستمکار بشورند و آنان را به دادگرـ  2
مسلمانان)  ي( ها ان و نمازها و نمازخانهیهودیان و یحیگاه عبادت مسیکننده نبود، جا گر دفعیبعض د ي لهیوس

 يارین) او را ید( که یشد. و همواره خدا به کس یران میشود، سخت و یار برده میها بس که نام خدا در آن
ن به یکه چون در زم یرومند و کانون عزت است همان کسانین یسخدا ب یدهد براست یم ياریگمان  یکند ب یم

  3» دارند. و فرجام همه امور تنها از آن خداست ی) برپا میستگیبه شا( م، نماز رایآنان توان و امکان ده

  

  

  

  یا پادشاهیت یجمهور

نش یگز يا برااس میم بلکه مقینیگز یبرنم يگریرا بر د یکین دو نظام یت ایما به صرف تفاوت مدل و ماه
محقق گردد  یاسین مهم با هر نوع حکومت و نظام سین است که ایزم ي ها و احکام خدا در گستره آموزه ياجرا

ترند. و چه  جمهورند و با مردم خود مهربان ياز رؤسا ياریکه دادگرتر از بس یار شاهانیم. چه بسیلیما بدان ما
ن یعکس ا یده که گاهد و هرگز صالح ملت خود را برنتابیطاننیش ينما تمام ي نهیکه آئ يجمهور يبسا رؤسا

  .هم عمل نمایند..
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  یاسالم يها سرشت جنش

ستند بلکه به یمستبدانه ن ي طرهیو س یبرخاسته از اسالم هرگز خواهان کشورگشائ يها ها و نهضت جنبش
ت یاز تمام يد. آنان پاسداراسالمن یها و مبان ن درست آموزهییها با تب شهیاند يها و روشنگر ر دلیدنبال تسخ

خودکامگان کافر و  يها ر چکمهیکه ز یاسالم ي ا همان امت واحدهیمسلمان  يها ان ملتیاسالم و ک يتئور
  در سر ندارند. يا شهین دو مهم اندیشود بوده و فراتر از ا یورزان غارتگر پامال م طمع

ام و جنبش بر سرکشان و یو ق یدرپ یپ اسالم در هر نقطه از جهان که باشد، جهاد يبر مبنا یزندگان
ها نثار گردد و ارجمندان فدا گردند. که  ن راه جانیخودکامگان با هر قدر توان که باشند بوده، هرچند در ا

  1»شه و جهاد است.یاند یزندگ«

  

  مسلمانان یاجتماع ي فهیوظ

شد نه تنها بر آن حکومت که  ان کافر روبرویورش استعمارگراین با یاز زم يا در نقطه یاگر حکومت اسالم
ژه آنگاه که حکومت مورد یو دفاع از آن حکومت واجب است. به و ياریا یدن یاسالم يها بر تمام حکومت

  ز باشد.یتوان ن تعرض کم

 یت اسالم و مقدسات اسالمید که چگونه تمامیاند. حال بنگر ک دستیگران یرا مسلمانان همه در برابر دیز
  گردند. ید پامال میپل يها ستیونیا و صهکیتوسط حکمرانان آمر

  یدن مسجد االقصیاشغال قدس و به آتش کش

مقدس  يها نیگر سرزمیوستم که حدود دو سال از اشغال قدس و دین کتاب پین مبحث را آنگاه به ایا
 یر اسالمیو غ یاسالم يها رسانه ي . همهیدن مسجد االقصیگشت. سه روز پس از به آتش کش ياسالم سپر

ت را تباه نموده بلند و رسا یخ بشریکه تار يا انهین و وحشین کار ننگیتنفر و انزجارشان نسبت به ا يادهایفر
  است.

با  یمسجد االقص ایآزاده! آ یاسیو س یرهبران روحان يا ن پهناور! ویزم مسلمانان مشرق و مغرب يهان ا
خود  يدست بر جا يم؟ و دست روینده باشدر آتش بسوزد و ما هنوز ز یجاودان اسالم يراث و اثرهایتمام م

گذاریم و  ، می دهیگدازد و ما سکوت مرگبار گز ین حرم در آتش میو سوم پیشین م؟ ثانیِ قبلهینشسته باش
ران و آنان ینمان ویها و سرزم شدگان، کودکانمان آوارگان، خانه م؟ مردانمان کشتگان و زنانمان هتکیگذر یم
مسلمانان از گروه اندك کافر سرکش،  یونیلیم يآسا لیس يها ا تودهیم؟ آیا از زندهد بر سر ما سلطان و ما بیبا

ون نفراند یلیکه حدود دو م یاز مزدوران استعمار و استکبار جهان یکی یکائیآمر ـ یونیصه ي خودکامه یدولت
  ها و اسالم است. ستیونین صهیست که بیهود نین عرب و ین جنگ بیشکست خوردند؟ ا

  ده؟یفرا نرس یج همگانیحرکت و بس ي ا هنگامهیلمانان! آمس يهان ا
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  ناب یجنبش اسالم

  عه و...یو ش یر عرب، سنتیآنچه مهم است اسالم است عرب و غ

 يها د برخاسته از اسالم ناب و ناب اسالم باشد. آنگاه بر سلطهید در پرتو اسالم معنا شود. حرکت بایبا
ا، اقتصاد، مذهب و...بر آنان یجغراف يها جانبه در عرصه همه یو هجومبتازند  یکائیآمر ـ یسیانگل یستیونیصه

مورد  یژه آنگاه که مسلمانان به جرم مسلمانیاست. بو یبیاغازند. اختالف و نزاع از نظرگاه قرآن کفر و ناسپاس
  تازند. یهجومند و از هر سو بر آنان م

که مناطق امن لبنان  یلیاسرائ يها گلوله يصداروز  م شبانهینما ین مین کتاب را آماده چاپ سومیحال که ا
  شود. یافت نمینیز براي آنان  یشنوم که دفاع یاند م ه را نشانه رفتهیو سور

  

  عوامل شکست مسلمانان

نکه اعراب در یانگارند و با ا یم ین جنگ را عربینستکه آنان ایازجمله عوامل شکست مسلمانان عرب ا
  رند.یگ یکجا بکار نمیزنند و توان خود را  یچنگ م یهمدلسمان محکم وحدت و یتند به ریاقل

د و توان دشمنان را در هم یفزایم که خدا بر توانشان بیه هستیاز سور ین روزها شاهد مجاهدان قهرمانیدر ا
  نیشکند. آم

که با  یونیصه يها امشان بر سلطهین را در قیفلسط یادخواهیفر يکنون که در طبقه سوم هستم، صدا
 یخواه ادیرسد، فر یکه به گوش م یین ندایشنوم: آخر یشورند را م یبر آنان م ییکایآمر يروهایکمک ن

افزوده. در لباس  یکیبر تار یکیبر شر صدام و تار يکاست که خود شریمسلمانان عراق بعد از اشغال، توسط امر
  خود صدمه و صدام دومند. یان شده ولیعراق از جنگ صدام نما يآزادساز

اطراف آن و عراق را از  يها نیو زم یرند تا مسجد االقصید تمام توان خود را بکار گیانان باپس مسلم
  عج) را فراهم آرند.( عصر یظهور ول ي نهیاند رها ساخته و زم ن دست انداختهیکه به کرامت مسلم يدیدستان پل

  

  از اسالم یافت مهمیره

  م:ینما یچند جلب م یرا به نکات یاسیو س یروحان مسلمان و رهبران يها ها و ملت اکنون نظر همه حکومت

ما را در برابر  یهان مسلمانان! خطر بس بزرگ است. بزرگ! و تنها خدا پاسدار است و تنها در صورت
تان را یها کند و گام یتان میارید یکن ياریاگر خدا را  «...م که یارائین او را بیز آئیدهد که ما ن یم ياریدشمنان 
  1»ارد.د یاستوار م

  2» چ کس بر شما غالب نخواهد شد...یکند، ه ياریاگر خدا شما را «و 
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سمان محکم قرآن بزرگ و ارجمند است. بر یم و آن ریم و پراکنده نشویسمان محکم چنگ کنیاگر به ر
م و در طول و عرض یبه قرآن چنگ زن یزندگ يها عرصه ي ده و در همهیعلم، عمل، عق ي ماست که در عرصه

نکه براساس یم. دوم ایها بدان گانه خود در همه عرصهی يشوایم. نخست آنکه قرآن را پیمحور باش قرآنجامعه 
دهم که:  یک اندرز میبگو من به شما «م که خدا فرمود: یان خود استوار سازیرا م يخدا اخوت و برادر يام برایق

  1» د...یزیخدا بپاخ يبرا یدو دو و به تنهائ

سمان خدا چنگ یبه ر یو همگ«د که یخدا را تحقق بخش یادخواهی! فریو روحان یاسیرهبران س يهان ا
  2».دید و پراکنده نشویزن

در «د و یریل بکار گیس و اسرائیکا، انگلیامر یعنیزات خود را بر مثلث شوم استعمار یو همه توان، تجه
د درد یکش یه که شما درد مز همانگونید، آنان نیکش ید. اگر شما درد مینورز یب گروه [دشمنان] سستیتعق

  3».د ندارندید که آنان امید داریاز خدا ام یزهائیکشند و حال آنکه شما چ یم

ش به یدان مجد و شرافت شماست. پید که میستیان آزاده! استوار در خط مقدم بایفدائ يمسلمانان! ا يا
  و عراق! ! و آتش سوخته یمسجد االقص يش به سویورش بر ننگ و عار، پی يسالح برا يسو

انکار ید که زید، و به عقب باز نگردیتان مقرر داشته است درآئیکه خدا برا ین مقدسیقوم من، به سرزم يا«
  4» د شد. یخواه

د؛ ید و وطن را از لوث وجودشان پاك کنیابید و آنان را بینتان را بکاوید. سرزمیرا تباه ساز یلیمتجاوزان اسرائ
ستم  ي رانهیتان ویها زنانتان را آزردند و خردسالتان را آواره کردند. کنون خانه آنگونه که مردانتان را کشتند و

  ن استینتان با خون خوبانتان رنگیت است. اکنون سرزمیاز امن ینتان با شرارت آنان تهیآنان است و سرزم

ند: یگو یه مد؟ همانان کیجنگ یو چرا شما در راه خدا[و در راه نجات مردان و زنان و کودکان مستضعف نم«
قرار ده، و  یما سرپرست يرون ببر، و از جانب خود برایاند ب شهیپ که مردمش ستم ين شهریپروردگارا، ما را از ا«

  5»ن فرما. ییتع ياوریما  يش برایاز نزد خو

 يات اسالم و در سراسر عراق پایقدس و قدس يجا يدوستان همراه! که در جا آزادگان و يهان ا
چرا با «د یخود را باز آر ي پامال شده ید و بزرگید تا حکومت اسالم ناب را برافرازیفشان یم د و جانیفشار یم

  6» د؟ یجنگ یخود را شکستند نم يکه سوگندها یگروه

برآمدند و کارها را بر تو  یجوئ ز] درصدد فتنهین[نیش از ایقت پیدر حق« 7» همانان که آغازگر جنگ بودند«
ن، مخصوص خدا شود. پس اگر دست ینباشد، و د يا گر فتنهید تا دیآنان بجنگ و با« 1»وارونه ساختند...

                                                        

   46سبأ،  - 1

  103آل عمران،  - 2

  104نساء،  - 3

  21) مائده، 4

  75) نساء، 5

  48) توبه، 6

  48) توبه، 7



  و �����ن ��ر�� (ع) ���ا��م    ......................................................   ۲۳۸

 يگذرد! ا یکه بر اسالم و مسلمانان م یتلخ ي آه از زمانه 2»ستیبرداشتند. تجاوز جز بر ستمکاران روا ن
ر کسوت د! کنون که دیمسلمانان ي آنان که به دنبال مجد پامال شده يخواهان خواهران و برادرانمان و ا خون
شورش بر  يم که مسلمانان را برایگو ینالم و م یرسا م ياز آن خانواده بزرگم با صدا يعضو یروحان
  د.ید و روانه کنیها بشوران ستیونیصه

گدازد و  یقلب هر مسلمان را م یت خواهد بود. مسجد االقصیخ بشریبر تارك تار یاهیس ي ن فاجعه نقطهیا
  سازد. یها را پرخون م دل

  

  در پرتو اسالمجنبش 

ند و در یجهان عرب را از واژگان خود بزدا ي واژه یاسالم يها م که در پرتو اسالم، همه حکومتیدواریام
  ن است.ین و برتریخدا واالتر ي ند که کلمهین نمایگزیرا جا» اسالم« ي خود واژه يها رسانه

) را يروزیا پیشهادت ( یکیز دو نا یکیخداپسندانه که  يش! جهادیتهار به پ ي گانهی يدر پرتو نام خدا
  .یخواه سالح و خون يش به سوید! پیابیدر

 یه گفتم. ما تنها در صورتیخودم در مسجد کوفه و صحن کاظم یجهان يها ان همانگونه که در خطبهیدر پا
ه قرآن گرد تقوا و عمل ب ي م و حول کلمهیو...را از افکار خود بزدائ يا لهی، قبیاز است قومیم که همه امتیروزیپ

  هاست. زهیم و خدا سرآمد انگیهم آئ

ش به تو شکوه یروزگارمان بر خو یها و همدست اماممان و شدت فتنه یدائیامبران و ناپیپروردگارا! از نبود پ
پرنورت ثابت  ياستقرار حکومت علو يبرا ياستوار ت ویجهاد در راهت و فرمانبردار يم. بار الها! ما را برایآر

  گردان! (ص)يحکومت جاودان محمد ي را بر پا کننده قدم دار و ما

  قرار ده! (ع)نیان حسیشوایحزب پ ي ا ما را در زمرهیخدا

ف درآوردم. صدام حاکم بغداد از نشر آن در یتأل ي .ق به رشتهـه 1389ن کتاب را در نجف اشرف در سال یا
.ق با اصالحات و اضافات ـه 1425سال د. و اکنون در یروت به چاپ رسینجف ممانعت بعمل آورد و دوبار در ب

  آن هزاران صلوات ي کننده آماده چاپ سوم نمودم که برهجرت

  

  یطهران یو السالم. محمد صادق
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