
شما پيوسته درصدد جنگ و حمله و تجاوز هستند ولى شماها ساكت و 
به آرامى نشسته ايد عصيان و مخالفت اوامر پروردگار متعال در پيشروى 
شما صورت خارجى گرفته است و شماها نگاه مى كنيد. دست هاى شما 
در خسران و فقر فرو رود اى مردمى كه چون شتران بى صاحب هستيد 

كه از هر جانب جمع بشوند از طرفى ديگر متفرق و پراكنده مى گردند
گريستن امام )ع ( از تنهايى  

افتادند و در راه  به راه  برادران من ؟ همان هاكه سواره   كجا هستند 
حق ، پيش   تاختند؟ كجاست )عمار(؟ كجاست )ابن تيهان (؟ كجاست 
بر  پيمان  كه  شان  برادران  از  آنان  همانند  كجايند  و  )ذوالشهادتين(؟ 

جانبازى بستند، و سرهاى آنها براى ستمگران فرستاده شد؟!
آن گاه دست به محاسن شريف زدند، مدتى بس طوالنى گريستند و پس 
از آن فرمودند: آه ، دريغا بر برادرانم ، همان ها كه قرآن تالوت كردند و به 
كار بستند در فرائض دقت و تدبر كردند و آن را به پا داشتند، سنت هارا 
زنده و بدعت ها را مى راندند. دعوت به جهاد را پذيرفتند و به رهبر خود 

اطمينان كردند و صميمانه از او پيروى نمودند.
 چه ستم ها كه بر ما نرفت !  

قسمتى از نامه امام )ع ( به معاويه كه در آن به دشمنى ها و ستم هاى 
قريش   نسبت به رسول اكرم )ص ( اشاره مى فرمايند و فرمودند:

قبيله ما )قريش ( خواستند پيامبرمان را بكشند، و ما را ريشه كن كنند. 
غم و اندوه را به جان هاى ما ريختند و هر چه مى توانستند بدى درباره 
ما انجام دادند. ما را از زندگانى خوش و راحت باز داشتند، و ترس و خوف 
را با ما قرين گردانيدند. ما را به پناه بردن به كوههاى صعب العبور مجبور 

ساختند و آتش جنگ را با ما روشن نمودند.
رنج على از سستى ياران  

 روزى يكى از ياران آن حضرت ، اين پرسش را مطرح كرد و گفت: 
چگونه كه ما تاكنون بر معاويه چيره نشده ايم؟ 
امام )ع ( به او فرمود: جلوتر بيا. آن گاه آهسته 

گفت :

)سپاه معاويه وى را فرمان مى برند اما ياران من از گفتار من سر مى تابند(.
خدا خود مى داند كه اين قلب بزرگ كه آكنده از عشق به مكتب بود، تا 
چه حد از جهل مسلمانان نسبت به اسالم و پراكندگى آنان از محور حق، 

رنج مى برد.
  شدت ناراحتى على )ع ( 

 اميرالمؤ منين )ع ( پس از شهادت محمد بن ابى بكر نامه اى به عبداللهّ 
بن عباس مى نويسد و در آن نامه شدت ناراحتى خود را از مردم كوفه 

مرقوم فرموده كه از آن جمله مى نويسد:
 )از خداى يكتا مى خواهم كه براى من گشايشى از اين مردم فراهم سازد 
و مرا هر چه زودتر از اينها راحت سازد و به خدا سوگند اگر نبود عالقه اى 
كه من در هنگام ديدار با دشمن به شهادت دارم و خود را براى آن آماده 

كرده ام ، دوست داشتم كه يك روز هم با اين مردم نمانم ...(
در هر شرايطى با تو هستم ! 

 پس از اين كه على را با ريسمان به گردن ، به مسجد بردند فاطمه )س( 
فرمود: اى سلمان ! واى بر اين دو! مى خواهند فرزندانم حسن و حسين را 
يتيم كنند. به خدا سوگند، اى سلمان از درب مسجد به جايى نمى روم تا 

اين پسر عمويم را با چشمانم سالم ببينم .
سلمان نزد حضرت على )ع ( برگشته و فرمايش حضرت زهرا )س( را 

بازگو كرد. على )ع ( از جا حركت كرده و از مسجد بيرون آمد.
هنگامى كه چشم حضرت به اميرالمؤ منين )ع ( افتاد، خود را براى شانه 
هاىآن حضرت آويخت و فرمود: روحم فداى روح تو و جانم سپر بالى 
تو باد اى ابوالحسن ! اگر در شرايط خوب باشى من با تو هستم و اگر در 
شرايط بدى باشى من نيز با تو هستم . هر دو باهم گريستند. درود و 

رحمت خداوند بر آنان باد.(
فرياد مظلوميت على )ع (  

 مردى در مدينه عبور مى كرد و با كمال ناراحتى 
فرياد مى زد: انا مظلوم : )من ستم ديده ام ، به 

من ظلم شده است (.

امام على )ع ( وقتى او را ديد و فرياد او را شنيد، به ياد مظلوميت 
خودش   افتاد كه غاصبان ، حقهّش را غصب كردند و او را خانه نشين 
نمودند، به او فرمود: )هلم فلنصرخ معا فانهّى مازلت مظلوما(: )بيا با هم 

فرياد بزنيم ، من نيز همواره مظلوم بوده ام (.
كرسى معرفت

چرا پيامبر براى رسالتش از مردم اجر خواست؟
قرآن سخن پيامبران گذشته را كه نقل مى كند مى گويد همگان گفتند : 

» ما از مردم مزدى نمى خواهيم تنها اجر ما بر خداست « . 
اما به پيغمبر خاتم خطاب مى كند : 

» قل ال اسئلكم عليه اجرا اال املودت فی القربی « 

) سوره شورى ، آيه 23 ( 
» بگو از شام مزدی را درخواست منی كنم مگر دوستی خويشاوندان نزديكم « . 

اينجا جاى سئوال است كه چرا ساير پيامبران هيچ اجرى را مطالبه 
نكردند و نبى اكرم براى رسالتش مطالبه مزد كرد ، دوستى خويشاوندان 

نزديكش را به عنوان پاداش رسالت از مردم خواست ؟ 
قرآن خود به اين سئوال جواب مى دهد : 

» قل ما سئلتكم من اجر فهو لكم ان اجری اال علی الله « 

) سوره سبأ ، آيه 47 ( 
» بگو مزدى را كه درخواست كردم چيزى است كه سودش عايد خود 

شماست. مزد من جز بر خدا نيست « . 
يعنى آنچه را من به عنوان مزد خواستم عايد شما مى گردد نه عايد 
من . اين  دوستى كمندى است براى تكامل و اصالح خودتان . اين ، 
اسمش مزد است و اال در حقيقت خير ديگرى است كه به شما پيشنهاد 

مى كنم
چون اين آيه نازل گشت ، گفتند يا رسول الل ! خويشاوندانى كه 
بر ما محبتشان واجب است كيانند ؟ فرمود على و فاطمه و پسران 

آنان از اين روايت ثابت  مى گردد كه اين چهار نفر 
»قرباى« پيغمبرند و بايست از احترام و دوستى  

مردم برخوردار باشند.

وقف در قرآن
هر چند در قرآن آيه اى كه بصورت مستقيم با امر وقف مرتبط باشد، وجود ندارد، 
منتهى مواردى از اعمال صالح ، مانند صدقه ، قرض الحسنه ، تعاون، انفاق ، محبت 
و كمك به همنوعان ذكر شده و به نوعى با روح وقف سازگارى دارد كه به برخى از 

آنها اشاره ميشود:
1-آياتى كه انسان را به عمل صالح ترغيب و توصيه نموده و ميدانيم وقف كردن نيز 

نوعى كار خير و عملى خداپسندانه است .
2- آيه هايى كه به تاليف قلوب و جلب محبت ديگران داللت دارد و چون يكى از 
مصارف درآمدهاى وقف در جهت تحكيم و تثبيت روح همبستگى و محبت بوده و در 
عين حال احسانى است عارى از منت ، و اقدامى است كه در بسيارى از موارد استفاده 
كننده از منافع وقف، واقف را مالقات نكرده و چه بسا او را نميشناسد، ولى از نتيجه 
لطف او بهره مند ميشود هر چند گروهى نيز در اين رابطه به ثروت اندوزى روى مي 

آورند كه قرآن آنها را هم ، مورد نكوهش قرار ميدهد.
3 -آياتى كه مردم را به روح تعاون، احسان و برادرى دعوت نموده است مانند آيه 

شريفه : )تعاونوا عىل الرب و التقوى و التعاونوا عىل االثم و العدوان(
4 - آياتى كه انسان را به شناخت خويشتن خود دعوت مينمايد تا بدين وسيله ، 

همواره درباره اعمال پايدار خود انديشه كند و به سوى انفاق بشتابد.
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شاخص
روضه امام على از زبان رهبر معظم انقالب

اميرالمؤمنين مانند ديروز و ديشبى، نماز را با مردم خوانده است. شايد 
با آنها حرف زده است، آنها او را ديده اند، باز هم تازيانه بردوش در ميان 
است.  كرده  منكر  از  نهى  و  معروف  به  امر  و  رفته  راه  كوفه  بازارهاى 
بيمارى يى در وجود او نبوده است. پيش از صبح، آن بزرگوار براى اقامه ى 
نماز به مسجد رفته، مردم را از خواب بيدار كرده، صداى آن بزرگوار را 
باز هم شنيدند كه مشغول خواندن نافله شده است. ضبط كرده اند كه 
اميرالمؤمنين در آن نافله يى كه ضربت خورد، چه خواند. آيات شريفه ى 
سوره ى انبيا را تالوت مى كرد: »واقرتب الوعد الحّق فاذا هى شاخصة ابصار الّذين 
كفروا«. در روايت هست كه مردم شنيدند اميرالمؤمنين ده آيه از اين آيات 

را خواند. در خالل اين آيات، آياتى است كه منطبق با حال خود آن بزرگوار 
است: »اّن الذين سبقت لهم مّنا الحسنى اولئك عنها مبعدون. اليسمعون حسيسها و هم 
ىف مااشتهت انفسهم خالدون«. بعد هم وقتى كه حضرت به ركوع يا به سجده 

رفته، تيغ آن اشقى االشقياء فرق مبارك على بن ابى طالب را شكافته است. 
اميرالمؤمنين را به خانه آوردند و تمام شهر ناگهان اطالع پيدا كردند. نقل 
شده است كه صداى منادى شنيده شد: »تهّدمت واللَّه اركان الهدى«؛ به خدا 
قسم پايه هاى هدايت ويران شد. اين، تعبير درستى هم است و به حقيقت 
وجود اميرالمؤمنين مى آيد، و مى زيبد كه چنين تعبيرى با ندا و فرياد 
آسمانى انجام گرفته باشد. مردم اين يكى، دو روز را در حال انتظار و نگرانى 
و التهاب و ناراحتى گذرانيدند. بعضى به ديدن آن حضرت رفتند، بعضى 
هم اطراف خانه ى آن حضرت جمع شدند. نقل است كه يتيمان و كسانى 
كه مورد عيادت و مراقبت آن بزرگوار بودند، درِ خانه ى آن بزرگوار جمع 
شدند. ما جزييات و خصوصيات آن واقعه را نمى دانيم. آنچه كه مى دانيم، 

اين است كه شايد بيست وچهار ساعت، شايد چهل وهشت ساعت از آن 
ساعتهاى هولناك و مخوف نگذشته بود كه ناگهان خبر شهادت آن 

بزرگوار در كوفه پيچيد و همه اطالع پيدا كردند كه 
على از دستشان رفته است.

مقام معظم رهبری

گفته شد: اينها رجال الحق )مردان حق ( هستند. حضرت فرمود: به چه 
دليل آنها مردان حق هستند؟ گفته شد از اين رو كه داراى نجابت و عزت 
نفس   هستند اگر كسى به آنها غذا داد شكر مى كنند و گرنه صبر مى 
كنند و هيچ گاه براى غذا تقاضا نمى كنند و دست گدايى به سوى كسى 
دراز نمى نمايند. امام على )عليه السالم ( فرمود: سگهاى كوفه هم چنين 
رفتارى دارند آنگاه امام )عليه السالم ( با شالق آنها را از مسجد بيرون كرد 

و به آنها فرمود برويد كار كنيد
هماهنگى رهبر مسلمين با تهيدستان 

اد پيرامون  دو برادر به نام هاى زياد حارثى و عبداللهّ حارثى فرزندان شدهّ
چگونه زيستن و پوشيدن فرم لباس اختالف داشتند؛ و براى حلهّ اختالف 

نزد اميرالمؤ منين امام علىهّ عليه السالم حضور يافتند.
زياد گفت : يا اميرالمؤ منين ! برادرم عبداللهّ غرق در عبادت شده ، از من 
دورى مى جويد؛ و به منزل ما نمى آيد و لباس هاى ژنده و كهنه مى 
پوشد؛ سپس عبداللهّ گفت : اى اميرالمؤ منين ! من همانند شما زندگى 
مى كنم ، لباس مى پوشم و عبادت مى كنم و آنچه را شما مى پوشيد، 

من نيز پوشيده ام .
در اين هنگام حضرت امير عليه السالم اظهار داشت : رهبر مسلمين بايد 
همانند ضعيف ترين قشر جامعه زندگى نمايد تا تهى دستان از او الگو 

ل نمايند. گرفته ؛ و سختى و تلخى بيچارگى را تحمهّ
ولى شما بايد بهترين زندگى شرافتمندانه را در بين خويشان خود داشته 
باشيد و شكرگذار نعمت هاى پروردگار باشيد؛ و با يكديگر رفت و آمد 

كنيد و صله رحم و ديد و بازديد نمائيد.

اندوه هايى كه على را در بر گرفت
شكايت از تفرقه ياران  

خودشان  باطل  مورد  در  ديگران  كه  است  شگفت  جاى  چقدر   
اجتماع و اتفاق نموده و شما نسبت به حق خودتان متفرق هستيد. 

شماها خود را نشانه تيرهاى دشمن قرار داده و 
به سوى دشمن تيراندازى نمى كنيد، دشمنان 

جاذبه و دافعه على
احترام به ياران

صعصعه بن صوحان يكى از ياران امام على )عليه السالم ( بود روزى او 
مريض شد، حضرت به عيادت او رفت و از او دلجويى كرد و براى آنكه او 

دچار غرور نشود به او هشدار داد كه : 
اى صعصعه ! مبادا از اينكه من به ديدار تو آمده ام نسبت به برادران دينى 
خود فخر بفروشى ، به حال خود بنگر كه سخت بيمارى ، مبادا غفلت كنى 
و آرزوها تو را بفريبد در يكى از شب ها نيز حارث همدانى خدمت امام رسيد 
و از حضرت درخواست كمك كرد امام على )عليه السالم ( چراغ را خاموش 
كرد تا چهره او را ننگرد آنگاه به او فرمود: چراغ را براى اين خاموش كردم 

كه چهره ات دچار شرم و شكستگى نشود
حماقت منافقى بى آبرو

در دوران زندگى امام على )عليه السالم ( اشعث بن قيس با مردى دعوا 
داشت و فرداى آن روز قرار بود او در محكمه على )عليه السالم ( حاضر شده 
و محاكمه گردد. اشعث شب حلوايى آماده كرده آن را براى امام برد تا از اين 

راه امتيازى براى محاكمه فردا به دست آورد. 
امام )عليه السالم ( در را گشود و نگاهى به حلوا كرد و فرمود: اصله ام زكاه ام 
صدقة فذلك محرم علينا اهل البيت ؛ آيا بخششى ، يا زكاتى و يا صدقه اى است ؟ 

اينها همه بر ما خاندان پيامبر صلى الل عليه و آله و سلم حرام است . 
عرض كرد: هديه است . 

امام فرمود: گريه كنندگان در سوگ تو بنشينند آيا از اين راه وارد شده اى 
كه مرا بفريبى ؟ سوگند به خدا اگر هفت آسمان و زمين را به من بدهند كه 
پوست جوى را از دهان مورچه اى به ستم در آورم نافرمانى خدا را نمى كنم 

سلوک باران
اينگونه از تو راضى مى شوم

اميرالمؤ منين عليه السالم زمامدار  ايامى كه  در 
كشور اسالم بود، اغلب به سركشى بازارها مى رفت 

و گاهى به مردم تذكراتى مى داد.
روزى از بازار خرمافروشان گذر مى كرد، دختر بچه اى را ديد كه گريه 
مى كند، ايستاد و علت گريه اش را پرسش كرد. او در جواب گفت : آقاى 
من يك درهم داد خرما بخرم ، از اين كاسب خريدم به منزل بردم اما 

نپسنديدند، حال آورده ام كه پس بدهم كاسب قبول نمى كند.
حضرت به كاسب فرمود: اين دختر بچه خدمتكار است و از خود اختيار 

ندارد، شما خرما را بگير و پولش را برگردان .
كاسب از جا حركت كرد و در مقابل كسبه و رهگذرها با دستش به سينه 

على عليه السالم زد كه او را از جلوى دكانش رد كند.
كسانى كه ناظر جريان بودند آمدند و به او گفتند، چه مى كنى اين على بن 

ابيطالب عليه السالم است !!
كاسب خود را باخت و رنگش زرد شد، و فورا خرماى دختربچه را گرفت و 

پولش را داد.
سپس به حضرت عرض كرد: اى اميرالمؤ منين عليه السالم از من راضى 

باش   و مرا ببخش .
حضرت فرمود: چيزى كه مرا از تو راضى مى كند اين است كه : روش خود 

را اصالح كنى و رعايت اخالق و ادب را بنمايى.  
نماز جمعه

امام على )عليه السالم ( فرمود: حاضران در نماز جمعه سه دسته اند، دسته 
اول آنهائى هستند كه با تواضع و آرامش ، پيش از امام حاضر مى شوند و 
نماز جمعه اينها كفاره گناهانشان است تا جمعه ديگر و به اضافه سه روز 
هم بيشتر، چون خداوند مى فرمايد هر كه حسنه اى انجام دهد ده برابر 
آن را دارد. دوم مردمى كه با جنجال و تملق و دلتنگى حاضر شوند، اين 

مردم هم گناهانشان ريخته مى شود. 
سوم ، مردمى كه در حال خطبه امام مى آيند كه اين خالف سنت است 

و او از آن دسته است كه چون از خداوند درخواستى كند خداوند اگر 
بخواهد به او عطا مى كند و اگر نخواهد محرومش خواهد كرد

همراه فقيران
احمد بن حنبل در مسند از طبايع ابن رفيع نقل 

مى كند كه مى گفت : روزى نزد حضرت امير )عليه السالم ( بودم ديدم 
كيسه اى براى حضرت آوردند، در آن كيسه بسته و مهر شده بود. وقتى 
حضرت كيسه را باز كرد، ديدم داخل آن قطعات خشك نان است كه 
حضرت با آب آنها را نرم مى نمود از حضرت سؤ ال كردم : كه يا على )عليه 
السالم ( دليل مهر كردن كيسه اى كه چنين خوراكى مختصرى دارد 
چيست ؟ حضرت با لبخندى فرمود: مهرش مى كنم چون بچه هايم سعى 
مى كنند جاى اين نوع نان ؛ نرم و چرب بگذارند، ابن ابى رفيع مى گويد: 
پرسيدم : يا على )عليه السالم( خداوند شما را مانع شده است كه غذاى 
بهترى ميل نمائيد؟ حضرت جواب داد: نه ؛ ولى مى خواهيم غذايى داشته 
باشيم كه فقيرترين مردم حكومت در قلمرو من بتوانند الاقل روزى يكبار 
در زندگى فراهم كنند؛ من زمانى وضع غذاى خود را بهبود مى بخشم كه 
معيار زندگى آنها را بهتر كرده باشم من مى خواهم مثل آنها زندگى كنم .

 اعتراض به خانه مجّلل يكى از دوستان
الم يكى از ياران خود ) عالء بن زياد ( را كه خانه مجلهّلى   امام على عليه السهّ

در بصره داشت ، نصيحت كرد و فرمود:
تو در قيامت به چنين خانه اى نيازمندترى .

َِّخرَِة كُْنَت اَءْحَوَج؟ نيَا، َواَءنَت إِلَيَها ىِف االْ اِر ىِف الدُّ َما كُنَت تَصَنُع ِبِسَعِة هِذِه الدَّ

يَْف، َوتَِصُل ِفيَها الرَِّحَم، َوتُطلُِع ِمنَها  َِّخرََة: تَْقرِى ِفيَها الضَّ َوبـَىَل إِن شـِئَت بـَلَغَت ِبَها االْ

َِّخرََة. الُحُقوَق َمطَالَِعَها، فَإِذَا اَءنَت قَد بَلَغَت ِبَها االْ

 با اين خانه وسيع در دنيا چه مى كنى ؟ در حالى كه در آخرت به آن 
نيازمندترى .

آرى اگر بخواهى مى توانى با همين خانه به آخرت برسى ! در اين خانه 
وسيع مهمانان را پذيرايى كنى ، به خويشاوندان با نيكوكارى بپيوندى ، و 
حقوقى كه بر گردن تو اسـت بـه صـاحـبـان حـق بـرسـانـى ، پس آنگاه 

تو با همين خانه وسيع به آخرت نيز مى توانى پرداخت . 
رجال الحق ، دروغين

روزى امام على )عليه السالم ( به مسجد كوفه وارد 
شد ديد عده اى زانو به بغل گرفته اند و در گوشه 
كيستند؟  اينها  پرسيد  اند. حضرت  نشسته  اى 
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