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 شب قدر

 مشخصات كتاب

 .۷۰۳۳ - ۷۰۳۱سرشناسه : بهشتی، سیدمحمد، 

بهشتی؛ تهیه و تنظیم بنیاد نشر آثار و عنوان و نام پديدآور : شب قدر/ محمد حسینی

 اهلل دكتر بهشتی.های شهید آيتانديشه

 .۷۰۳۳مشخصات نشر : تهران: روزنه، 

 ص.۱۷مشخصات ظاهری : 

 ۰-۰۳۷-۰۰9-۳۳9-۳۱9شابك : 

 .۷۰9۰يادداشت : چاپ قبلی: بقعه، 

 هاخطبه --ق. 9۳ -قبل از هجرت  ۳۰طالب )ع(، امام اول، بن ابیموضوع : علی

 موضوع : شب قدر

 ۷۰۳۳ ۳ش۳/بBP۳۵۳/۳9رده بندی كنگره : 

 ۳۳۱/۱۰۱رده بندی ديويی : 

 ۳9۰۳۳۰۱شماره كتابشناسی ملی : 

 پیشگفتار

ای كه پیش روی شماست از سه بخش متفاوت اما مرتبط تشكیل شده است. مجموعه

های دكتر بهشتی در مركز از مجموعه سخنرانی "شب قدر"گفتار نخست با عنوان 

يعنی اولین سال  ۷۰99اسالمی هامبورگ )آلمان( استخراج شده است كه در سال 

گونه كه از شیوه بحث نج سال و نیمه ايشان در آن ديار ايراد شده است. هماناقامت پ

پیداست، روی سخن با مخاطبانی است كه با معلومات متفاوت كنار يكديگر قرار 

 ها و شواهد عینی استوار است. گرفته، در عین سلیسی و روانی، بر استدالل
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از مجموعه گفتارهای » ع(روزهای آخر زندگی حضرت علی)«گفتار دوم با عنوان 

ايراد شده پس از بازگشت ايشان از آلمان برگزيده شده است. نگاه تاريخی به 

رويدادهای آخرين سالهای زندگانی امام علی)ع(، استناد به شواهد متقن و تصحیح 

بوده،  هاها و نوشتهباورهای غلط رايج در اذهان عامه، كه شیوه همیشگی ايشان در گفته

 مشهود است.  اينجا نیز

سط البالغه است كه توسومین بخش اين اثر، متن خطبه متقین از كتاب شريف نهج

ه های ايشان انتخاب شده است. امید آنكه توشنوشتهدكتر بهشتی ترجمه و از میان دست

 جويان و خداباوران راستین باشد. راه حق

 

 اهلل دكتر بهشتی های شهید آيتبنیاد نشر آثار و انديشه

 شب قدر

 اهللِ الرحمنِ الرحیم.اَعوذُ بِاهللِ مِن الَشیطانِ الرَجیم، بِسم

اَلحَمدُهللِ رَبِّ العالمین َو الصَلوة و السالم عَلی َجمیعِ االنبیاءِ و المُرسَلین، سیّما عبده وَ 

 رَسولهِ النبی االمین، موالنا احمد و نَبینا ابوالقاسم محمّد؛ و علی آله و اصحابِه و عَلی

 االئمة الطاهرين، و الَسالم عَلینا و عَلی عِبادِ الّله الصالحین.

بسم اهلل الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلةِ القدرِ. وَ ما ادريكَ ما لیلةُ القدرِ. لیلةُ القدرِ خَیٌر 

عِ هِیَ حَتَّی َمطْلَ مِنْ الِف شَهرٍ، تَنَزَُّل المآلئكةُ و الروحُ فیها بِاذِن رَبِّهِمْ مِنْ كُلِ امرٍ، سالمٌ 

 الفجرِ.

خوشوقتم كه در اين شب مقدس از ماه مبارك رمضان با خواهران و برادران مسلمان 

ايم. فرصتی است كه بتوانیم يكی از برای عبادت و بندگی خدا گرد هم جمع آمده

مسايل اسالمی را در حدود گنجايش يك جلسه بررسی كنیم. امیدوارم همیشه محافل 

ينی و معنوی ما از نظر كمیت و كیفیت رو به رشد باشد. امیدوارم خدا به من مذهبی و د
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و به شما و به همه توفیقی بدهد كه بتوانیم از فرصتها بهتر و بیشتر، با نیتی خالص، و با 

 ای مورد رضا و قبول خدا، استفاده كنیم. طرح و برنامه

اده شده بود كه درباره مسأله در دعوتی كه خدمت آقايان و خانمها فرستاده شد وعده د

قدر و احیاء و دعا و نیز درباره سالهای آخر زندگی حضرت علی)ع(، در شب بیست و 

های مسلمانان از ماه مبارك رمضان يكم، و پس از آن در شبی ديگر درباره بهره

صحبت بشود.بر حسب همان، قرار گفتگوی امشب ما درباره شب قدر، احیاء، دعا و 

 اين كلمات و معنی آنهاست. اما شب قدر.  شناختن بهتر

نام دارد، تعبیر شب قدر و لیلة « سورة القدر»در قرآن كريم در اين سوره معروف كه 

 كنم:القدر آمده است. اين سوره را ترجمه می

دانی شب قدر چیست؟ شب ما فرستاديم آن را)يعنی قرآن را( در شب قدر؛ تو چه می

االمین در اين شب به فرمان خدا فرشتگان به همراهی روح قدر از هزار ماه بهتر است.

آيند. و امشب شب سالمت فرد و جامعه و جسم و جان و زمین و زمان است تا فرو می

 سپیده دم.

فهمید، به همان اندازه ای كه عرض كردم میهر چه شما از اين سوره و اين ترجمه

كنید در اين سوره مالحظه می قرآن درباره شب قدر سخن گفته است. عالوه بر اين

 درباره شب قدر اين مشخصات ذكر شده است: 

 شب قدر شبی است كه قرآن در او نازل شده: ما قرآن را در شب قدر فرستاديم. -۷

 شب قدر شبی است كه از هزار شب بهتر است. -۳

در اين شب فرشتگان به همراه روح )در آياتی ديگر روح االمین هم آمده( و به  -۰

 آيند.فرمان خدا )به هر فرمان خدا( فرو می

 شبی است كه تا سپیده دم، شب سالم، شب سلم و شب سالمت است.  -9

 فهمیم. اين آن چیزی است كه از سوره قدر درباره شب قدر می

يكی از مشكالت فنّ مطالعات اسالمی اين است كه معموالً يك مطالعه كننده بیايد و 
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ا يك حديث يا دو حديث، را درباره يك مطلب ببیند و از فقط يك آيه يا دو آيه، ي

آيات و روايات و مطالب ديگری كه درباره همان موضوع آمده غفلت كند، يا حوصله 

تحقیق و تتبعش كم باشد، آن وقت اظهارنظری كند كه اين غالباً خام است. يكی از 

اوان در له فرشناس همین نداشتن تتبع تام، تفحص كامل و حوصمشكالت فن اسالم

بررسی داليل و مآخذ يك مطلب و يك موضوع در اسالم است. متأسفانه نه تنها آنها 

كه در خارج از سَمت روحانیت و علمای اسالمی هستند، بلكه آنها هم كه در زمره 

ها به اين كم حوصلگی گرفتارند. باز متأسفانه خیلی از اين علمای اسالمی هستند خیلی

شناس در اين قرنهای اخیر شناس و خاورشناس يا اسالمنام شرقآقايانی هم كه به 

ال، اند، به اين مشكل گرفتارند. به هر حاند و مطالبی نوشتهدرباره اسالم مطالعاتی كرده

شود. در سوره دُخان درباره شب قدر در قرآن كريم مطلب به همین سوره ختم نمی

شود. در سوره دخان در مربوط میچند آيه ديگر داريم كه خواه و ناخواه به شب ق

اهلل الرحمن الرحیم. حم. وَ الكِتابِ المُبینِ. اِنّا اَنَزلناهُ فی لیلةِ مُباركةٍ اِنّا بسم«چنین آمده: 

كلمه  در اين آيات« كُنّا مُنذرينَ. فیها يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكیمٍ. امرًا مِنْ عِندنا انّا كُنّا مُرسَلینَ.

ما قرآن را در شب مبارك و پربركتی »گويد: ، ولی اين آيات میقدر نیامده است

كه  شد؛ شبیفرستاديم؛ شبی كه در آن شب هر امر محكمی به صورت قاطع معین می

شد، و در اين شب ما در آن شب به فرمان ما حكم قاطع هر مطلبی روشن می

رست با اين آيات دكنید كه مالحظه می« فرستاديم فرستادگان )رسول و پیامبر( را.می

آياتی كه در سوره قدر است مربوط به يك موضوع است. البته در اينجا كلمه قدر 

قرآن  گويد ماگفت ما قرآن را در شب قدر فرستاديم، اينجا مینیست. در سوره قدر می

ت گفرا در شبی مبارك فرستاديم. اين شب مبارك همان شب قدر است. در آنجا می

 آمدند، وبه همراه روح االمین با هر فرمان و از روی هر فرمان میدر اين شب فرشتگان 

شود و به صورت گويد در اين شب هر امری به صورت محكم مشخص میدر اينجا می

ای هست كه مخصوص شب قدر نیست، ولی گردد. در سوره نحل آيهقاطع معین می
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 مربوط به مطلب كلی شب قدر است:

« .االّ اَنا فاتّقونِرُّوح من امره عَلی مَن يَشاُء من عِبادِِه اَن انذروا اَنَّهُ الالهَيُنَزِّلُ المَالئكةَ بِال»

فرستد، بر هر يك از خدا كسی است كه فرشتگان را به همراه روح االمین می»

 دهد كه برويد پیام يكتاپرستی را به مردمبندگانش كه بخواهد؛ و به آنها مأموريت می

عالم كنید كه جز خدای آفريدگار جهان خدايی نیست، پس جانب برسانید و به آنها ا

در اينجا هم صحبت از فرستادن فرشتگان به همراه روح » خدای يكتا را نگه داريد.

االمین و فرستادن رسوالن و پیامبران به سوی مردم است. اين كلیِ مطلب شب قدر 

قدر آمده است. حاال است. اين است آنچه در قرآن كريم درباره موضوع و مطلب شب 

شود كه شب قدر شبی فهمیم؟ آيا از اين آيات قرآن اينطور فهمیده میما از اين چه می

شود؟ شب قدر است يعنی شب تقدير است كه مقدّرات اشخاص و مردم معین می

است؟ آن هم تقديرات مردم و سرنوشت مردم؟ آن هم برای چه مدتی: يك سال، 

ل در معنی كلمه قدر. احتمال ديگر در معنی كلمه قدر اين كمتر، بیشتر؟ اين يك احتما

شود، اما نه سرنوشت افراد و مردم؛ بلكه است كه شب قدر است يعنی حسابها روشن می

شود. چون در شب قدر قرآن كريم نازل شد و پیغمبر حكم قاطع هر مطلبی روشن می

و خوب را در قرآن اسالم به پیغمبری مبعوث شد و خدا احكام حالل و حرام و بد 

كريم به صورتی قاطع و ابدی فرستاد و فرشتگان به همراه روح االمین حامل پیام الهی 

بعثت و حامل كتاب الهی قرآن برای پیغمبر بودند. بنابراين شب قدر است يعنی شبی 

است كه اندازه و قدر هر مطلبی به صورتی قاطع روشن شده است. در اين معنا ديگر 

شت اشخاص، چه يك شب و چه يك سال و چه يك عمر، در میان بحثی از سرنو

نیست. معنی سوم اينكه اصالً كلمه قدر به معنای ارزش و منزلت باشد، نه به معنای 

ارزيابی. يعنی ما قرآن را فرستاديم در شبی ارزنده؛ شبی كه بايد قدردانی شود؛ شبی كه 

هزار ماه و دلیل قدر و منزلتش نیز اين از هزار ماه بهتر است. دلیل بهتر بودن اين شب از 

 است كه شب بعثت پیغمبر اكرم است.
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توانیم بفهمیم كه آيا حتماً معنی اول مراد است از قرآن كريم و آيات قرآن كريم نمی

يا دو معنی ديگر. ولی آنچه مسلم است اين است كه از آيات قرآن كريم اين مقدار 

یغمبر و شب فرستادن قرآن كريم و شب شود كه شب قدر شب بعثت پاستفاده می

گاه، شب سالم مباركی است. شب پربركتی است. شبی است كه تا سپیده دم و تا صبح

برای بشريت و انسانیت است. شبی است كه فرشتگان به همراهی روح االمین بر پیغمبر 

سلم طور م اند. اينها از قرآن بهاند و هر مطلبی كه بايد و شايد بر پیغمبر خواندهآمده

نه  توانیم بگويیم بله، وشود؛ اما درباره بیش از اين، به حساب قرآن نه میاستفاده می

 توانیم بگويیم نه. اين شب قدر از نظر قرآن كريم، اما از نظر روايات.می

از نظر روايات، شیعه و سنی، عامه و خاصه در مورد شب قدر احاديث و رواياتی از 

ام مالك كه از ائمه بزرگ فقه عامه و برادران سنی ماست و تقريباً پیغمبر اكرم دارند. ام

معاصر متأخر امام صادق علیه السالم است، در كتاب معروف و معتبر خود كه 

ای است، موطّأ، كه در فقه و حديث مخصوصاً از نظر عامه دارای ارزش فوق العاده

ن قدر دارد و رواياتی ترين اثر علمی مالك هم هست، بابی تحت عنوااست و معروف

كند كه از ايشان سؤال شد شب قدر چه شبی است. روايات از پیغمبر اكرم نقل می

كند. يكی اينكه فرمود در ده روز آخر ماه رمضان است. يكی اينكه مختلفی نقل می

فرمود در چند روز آخر ماه رمضان است كه با شبهای بیستم، بیست و يكم، بیست و 

ه شود. متأسفانه كتاب موطّأ در اينجا همراو بیست و هفتم منطبق میدوم، بیست و سوم 

من نیست، چون بیشتر كتابهای من هنوز ايران است. آنچه از مطالعه قبلی به خاطرم 

مانده اين است كه با چهار شب از شبهای ده روز آخر ماه رمضان از احاديثی كه مالك 

ها گويد پیغمبر تأكید فرمود كه در اين شبشود. میدر كتاب موطّأ نقل كرده، منطبق می

به عبادت و بندگی خدا بپردازيد؛ در حق خودمان و در حق ديگران دعا كنیم. حتی 

درباره لیلة الجُهنی، كه مرحوم محدث قمی هم در كتاب مفاتیح [در اعمال مختصه 

لك كند. به هر حال ماشب بیت و سوم(آورده، مالك در موطّأ حديث جهنی را نقل می
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در كتاب موطّأ مطلب را طی چند روايت بدون تفسیر و توضیح در حدودی كه عرض 

 كند.كردم بیان می

امام شافعی كه او هم از ائمه بزرگ فقه سنی و برادران سنی است نیز در كتاب معروف 

 و از كتابهای بسیار معروف -كه البته اينجا همراه من است  -و مهمترين كتابش األُمّ 

تر است در باب كوتاهی مسأله شب قدر و عبادت را در شب قدر، البته خالصه فقه عامه

كند. از كتابهای فقه حنفی چیزی در از آنچه در كتاب موطّأ مالك آمده، نقل می

 دسترسم نبود تا ببینم و قبالً هم فرصت نكردم مراجعه كنم.

 يث درباره شبعلمای شیعه، مخصوصًا در كتابهای ادعیه و همچنین در كتابهای حد

اند. ماحصل روايات و مطالبی كه علمای شیعه دارند اين قدر روايات بسیاری نقل كرده

است كه در اين شب مستحب و بجاست كه هر مسلمانی بیشتر وقتش را به دعا و توجّه 

به خدا بگذراند، و اگر بتواند شب را احیاء كند. احیاء كلمه عربی است كه فارسی دقیق 

داری. خوب است هر مسلمانی در داری است. احیاء يعنی شب زندهزنده آن كلمه، شب

داری به دعا، توجّه به خدا، محاسبه نفس، داری كند، اما شب زندهاين شبها شب زنده

پاك كردن دل و پاك كردن روح از آلودگیها و ناپاكیها. آماده كردن روح برای بهتر 

كرده است. اين روح مطلب و خالصه عمل كردن به وظايفی كه خدا برای ما مقرر 

آنچه كه در احاديث و كتابهای شیعه آمده است. در اين زمینه دعاهای زيادی هست. 

 البته بسیار خوب است كه انسان در اين شب دعا كند.

در ضمن مطالبی كه مربوط است به دعای در اين شب، بعضی از محدثین، از جمله 

گران، از اينكه اين شب شبی است كه مرحوم محدث قمی و مرحوم مجلسی و دي

اند؛ ولی اين گوشه مطلب يك شود نیز صحبت كردهمقدرات يك سال در آن معین می

طور كه مالحظه فرموديد ما از قرآن گوشه اساسی از مطلب شب قدر نیست. همان

شروع كرديم، رواياتی را كه از پیغمبر نقل شده ذكر كرديم و بعد به آنچه كه از سنت 

شود اشاره كرديم. آن قسمت اصلی بیت و از مطالب ديگر در اين باره استفاده می اهل
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مطلب اين است كه اين شب، شب پربركتی است؛ شب پرارزشی است؛ شب فرو آمدن 

اند قرآن بر پیغمبر است؛ شبی است كه فرشتگان به همراه روح االمین بر پیغمبر آمدنده

ين در حدّ قرآن. شب دعاست، شبی است شب سالمت است؛ شب رسیدن به سالمت؛ ا

كه خوب است هر كسی درباره خودش و ديگران دعا كند؛ شب را به عبادت زنده نگه 

داری كند؛ اين در حدود رواياتی كه از پیغمبر نقل شده است. بسیاری دارد و شب زنده

دری از روايات ائمه هم مؤيد همین است. دعاهای زيادی هم در اين زمینه هست. بعد ق

رسیم به آنچه به تعیین مقدرات يك سال مربوط است. مطلب تا آيیم میتر میكه پايین

اين جمله آخر روشن است، اما درباره جمله آخر بايد عرض كنم كه هیچ عالم شیعی و 

غیر شیعی نگفته است كه بعد از شب قدر ديگر انسان دعا نكند. پس اينكه امشب شب 

بايد معنی و مفهوم ديگری داشته باشد كه با استحباب و تعیین مقدرات يك ساله است 

تأكید به دعا در شبها و روزها و هر ساعتی از ساعتهای سال كاماًل سازگار باشد. آن 

توانیم برای اين مطلب بكنیم اين است كه آدمی در دوره تفسیر و تعبیری كه ما می

های معنوی بهاش خوب است يك شب، دو شب، سه شب را به جنزندگی يكساله

خودش و به رسیدگی به خودش اختصاص بدهد. نه تنها يك مؤسسه اقتصادی در 

اش را كم بكند و به حساب سال روزهای آخر سال يا اول سال نو بايد كارهای جاری

سه روز از يك  -سه شب يا در دو  -بپردازد، بلكه يك انسان هم خوب است در دو 

ه حساب خودش بپردازد. ببیند در گذشته چه كرده سال، كارهای عادی را كم بكند و ب

خواهد بكند. به راستی بسیار بجاست كه هر انسانی چنین يك يا دو و در آينده چه می

اش داشته باشد. شكی نیست كه وقتی انسان قرار يا سه روز و يا چند روزی در زندگی

د، اين گذاشت در يك، دو، سه، چهار روز و شب از سال بیشتر به خودش برس

رسیدگی در تعیین مقدرات او، الاقل تا يك سال ديگر، تأثیر فراوان دارد. اگر من 

امشب، ديشب، فردا شب، چند شب، چند روز، مدتی را اختصاص دادم به اينكه به 

 ام، چه كار خیریام، چه گناهی كردهخودم برسم و ببینم در گذشته چه راهی را رفته
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ام از خدا طلب مغفرت و آمرزش كنم، توبه كنم، كردهام و بعد، از گناهی كه كرده

ام بهتر بشوم و برگردم و خواه ناخواه تصمیم بگیرم نسبت به سال آينده و نسبت به آينده

ديگر اين گناهها را مرتكب نشوم و آنها را تكرار نكنم و به درگاه خدا دعا كنم و از 

مطلبی هم نگفته بود و ما  خدا مدد بخواهم و توفیق بخواهم... اگر هیچ كس هیچ

سه شب در تعیین سرنوشت و روش  -گفتیم بله، اين دو كرديم میخودمان حساب می

و رفتار و مقدرات يك ساله من تأثیر بسزايی خواهد داشت. چون آثار روحی اين 

بررسی و اين مطالعه، اين توجه، اين محاسبه، اين دعای به درگاه خدا بدون شك تا 

ای تكرار خواهد شد، در روح من به طور خودآگاه كه باز چنین محاسبهای سال آينده

ای خواهد داشت. اين آن مفهوم معقول دلچسبی است و به طور ناخودآگاه آثار ارزنده

كه من برای شب قدر برای خودم دارم؛ حاال آيا برادران و خواهران ما هم اين مفهوم 

 دانم.یپسندند يا نه، نمپذيرند و میمعقول را می

 اين بود آنچه كه درباره شب قدر و مسأله قدر و معنی قدر و احیاء قرار بود عرض كنم. 

خواهم كه بايد مطالب را خیلی فشرده كنم. چون ديدم اما مسأله دعا؛ خیلی معذرت می

ر يك ايم صحبت كنیم، بنابراين اگكه بايد درباره هر سه مطلبی كه در برنامه گذاشته

بت كنیم تا به هر سه موضوع بپردازيم بهتر است. بنابراين در مسأله قدری فشرده صح

بسیار مخصوص و مفصل دعا خیلی كوتاه مطلبی را عرض خواهم كرد؛ چون در برنامه 

 پانزده دقیقه خواهیم داشت. -اين سه شب هم برنامه دعايی در حدود ده 

ت. وقتی انسان دعا يك كلمه عربی است. معنی اصلی اين كلمه عربی صدا زدن اس

خواهد او را به سمت خودش بخواند، اگر به صورت عادی زند و میكسی را صدا می

هر ». اهُ ناد«گويند اگر قدری با صدای بلندتر صدا كند می» دعاهُ«گويند صدا بزند می

انسانی كه به خدا معتقد و مؤمن باشد، يا اگر هم به خدا اعتقاد محكمی ندارد اما در 

گويد، در حالتهای می» يا خدايی«تی و نگرانی و التهاب باالخره يك مواقع ناراح

گويد ای خدا! بنابراين، دعا يعنی ای خدا زند؛ میخواند و صدا میگوناگون خدا را می
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گفتن و از خدا چیز خواستن و با خدا راز و نیاز كردن. منتها ای خداهايی كه ما انسانها 

رد، دوران بست. مريضی است، بیمار است، رنج میگويیم خیلی متنوع و گوناگون امی

گويد ای خدا! اين فرد اش ممتد شده، كمی از بهبود خودش مأيوس شده، میبیماری

گويد، از خدا بهبودی و راحتی و خالص از در آن موقع كه با تمام دل ای خدا می

هم خورده،  اش تباه شده و بهای است كه زندگیخواهد. درماندهچنگال بیماری را می

در شدايد و سختی گیر افتاده، به هر دری زده راه حلی پیدا نكرده، در زير فشار 

گويد ای خدا. او هم در اين حالت مشكالت پشتش خم شده، او هم از صمیم قلب می

خواهد. او از خدا برای حل گويد ای خدا، خدا را برای حل مشكل خودش میوقتی می

عابد، منظورم از عابد كسی نیست كه بیست و چهار خواهد. مردی مشكلش كمك می

گرداند؛ عابد يعنی كسی كه سراسر وجودش را ساعت روی سجاده نشسته و تسبیح می

توجه به خدا و اطاعت از خدا و بندگی خدا فرو گرفته، به طوری كه در زندگی 

د و نه همواره به سوی خدا توجه دارد؛ نه درد دارد، نه بیماری دارد، نه مشكل دار

ر گويد خدايا! تو را شكاش هم بسیار سر به راه و راضی است، او میگرفتاری؛ زندگی

خواند، اما خدا را برای شكر و كند. او هم خدا را میكنم. الهی شكر! اين هم دعا میمی

خواند. در آن حالت، در حالت درخواست چیزی از خدا نیست؛ در سپاسگزاری می

آدمی است كه بینشش درباره جهان و خدا از اين هم باالتر حال شكر گذاری خداست. 

اش را هم كرده، درد و رنجی هم بینید شكرش را هم كرده، سپاسگزاریاست می

گويد خدايا! اين فرد ندارد، مشكلی هم ندارد، ناراحتی هم ندارد، اما در عین حال می

از » داای خ«ی كلمه گويد ای خدا، گفتار ای خدا، اداكیست؟ كسی است كه وقتی می

ته دل و قلب او، به صورت عشق به معبود و عشق به خداست. يعنی او اصالً از توجّه به 

كند خدا لذتی معنوی، نشاطی روحانی، انبساط و گشايش قلب و دل و جانی پیدا می

 برد بگويد ای خدا. اين هم يك نوع دعاست.كه لذت می

عا يعنی خدا را خواندن و خدا را صدا زدن. يا فرمايید در همه اين مراحل دمالحظه می
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زنیم همچنان كه يك كسی را به كمك به عنوان كمك گرفتن؛ خدا را صدا می

زنیم. خدا را به عنوان شكرگزاری صدا كردن. خدا را چون عاشقی خودمان صدا می

ترين مرحله دعاست. بايد عرض كنم كه بیشتر دعاهايی دلباخته صدا كردن. اين عالی

كه از ائمه ما، مخصوصاً از امام سجاد و از موالی متقیان امیرالمؤمنین علی(ع) رسیده، 

جنبه معاشقه با خدا دارد. اصالً امام سجاد در بیشتر دعاهای صحیفه سجاديه چنان سخن 

 گويد. از اين انسای با محبوب خودش سخن میگويد كه گويی دلباخته و دلدادهمی

 گیرد. اين دعاست.می برد. با خدا انسلذت می

بنابراين، دعا مخصوص آدمهای درمانده و محتاج نیست. دعا مخصوص آدمهای مشكل 

زده هم نیست. عالیترين درجه دعا مال آنهايی است كه از اين مراحل، باال آمده باشند و 

روند يا برای شكر و يا از شكر باالتر، برای انس، دل به سوی خدا وقتی به سوی خدا می

ند. اما در قرآن كريم: در قرآن كريم بیشتر آيات دعا مربوط به آن قسم اول و دوم، دار

و آيات كمتری مربوط به قسم سوم است. چون آيات قرآن روی حساب سطح عموم 

ی خواهگشايی و ياریمردم است و چون توّجه عموم مردم به خدا بیشتر برای مشكل

ت، بیشتر آيات دعا در قرآن در اين مورد است، يا از اين باالتر، برای شكرگزاری اس

آمده است. ولی آيات كمتری نیز كه مربوط به خواص و زبدگان است در قرآن آمده 

است، كه در آنها هم دعا معنای انس با خدا را دارد. آن آيات بیشتر با كلمه ذكر و 

 تذكر و ياد خداست. دعا در آن آيات بیشتر با اين كلمه بیان شده است.

ديگری كه الزم است درباره دعا عرض كنم اين است كه بدون ترديد برای  مطلب

كسانی كه تربیتشان، اعتقادشان، عادتشان، راه دعا را به روی آنها در زندگی نبسته و 

پیوند قلبی میان آنها و میان كسی كه به او دعا گويند گسسته و بريده نشده، دعا يكی از 

ندگی است. آنهايی كه پناه دعا را از دست پناهگاههای عالی سعادت بخش در ز

اند نعمتی بزرگ دارند كه بايد قدرش را بشناسند؛ ولی مبادا درباره اين پناهگاه بد نداده

فكر كنیم. دعا پناهگاه پرارزشی است برای مردمی كه بفهمند دعا يعنی چه و چه جور 
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كه  ت برای فرد و امتیبايد دعا كرد و كجا بايد دعا كرد. و دعا لغزشگاه خطرناكی اس

میزان و حد دعا را نشناسد؛ كما اينكه امت ما در مورد دعا به چنین لغزشی دچار شده 

است. در اين مورد بايد يك جمله عرض كنم، و آن اين است كه دعا به هیچ صورت 

ای از كوشش و تالش خودش برای رسیدن به آن برای آن نیست كه دعاكننده ذره

ای دعا كرد و كند خودداری كند. اگر دعاكنندهن مطلب دعا میمطلبی كه درباره آ

خودش حركت نكرد، يا حركت كرد ولی به اندازه كافی حركت نكرد، انسان جاهل و 

نادانی است. بیمارداری است، پدری يا مادری كه كودك بیمارش كه او را بسیار عزيز 

مادر، آن بیماردار ناراحت كند؛ آن پدر، دارد جلويش در بستر خوابیده، ناله میمی

گويد خدا گويد خدا، كودك من را شفا بده! اما همان وقت كه میشود و میمی

كودك من را شفا بده، بايد به اين حساب برسد كه آيا آنچه از دستش در معالجه اين 

ای در معالجه و درمان آن بیمار اند يا نه. اگر ذرهآمده، كردهكودك بیمار برمی

اند؛ غلط و كوتاهی كرده باشند و بگويند ای خدا، خدا را بد شناختهفروگذاری 

اند. اگر امتی، اجتماعی، كه در البالی چرخهای اند؛ دعا را هم بد و غلط شناختهشناخته

از  گیرد، دست به دعا بردارد وپیچیده زندگی اجتماعی گیر افتاده و از هر سو فشار می

از شرايط و مشكالت بخواهد، بسیار بجاست؛  خدا خالص و نجات و رهايی خودش را

بسیار خوب است؛ اما قبالً بايد از اين امت پرسید آيا همه راههای عقاليی تالش و 

كوشش برای نجات و اصالح خودش را طی كرده يا نه. اگر قدمی در اين راه كوتاهی 

 كرده باشد و دعا كند، دعايی جاهالنه است و منتظر اجابت هم نباشند.

را از آن سر معنی كردم: عشق به خدا، پیوند با خدا؛ اجازه بدهید آن را از اين سر  دعا

هم معنی كنم. معنای دعا از اين سر اين است كه اگر فرد يا جامعه تمام تالشهای عادی 

را كرد ولی با تالشش به جايی نرسید، دچار يأس و ناامیدی نشود؛ بداند و ايمان داشته 

تر است و چه بسا راههای تالش از حوزه تالش او بسی وسیع باشد كه دستگاه الهی

ای وجود داشته باشد كه در آينده به رويش باز شود و مسیری تازه و نو برای ناشناخته
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 كنید اصالً در مفهوم دعا،تالش و كوشش پیش پايش بگذارد. بنابراين مالحظه می

ديان ديگر، اديان خرافی ديگر، مخصوصاً در اسالم،... مبادا دعای اسالم در حد دعای ا

يا آلوده به خرافات، تنزل كند؛ كما اينكه متأسفانه بايد بگويم تنزل كرده. مالحظه 

ه پايان نهفتكنید در مفهوم دعا در اسالم اصالً آمادگی برای تالش و كوشش بیمی

 داست. يعنی آدمی نه تنها بايد در حدودی كه عقلش رسیده كار كرده باشد، بلكه باي

در حدودی كه عقلش هنوز نرسیده نیز به راههای نشناخته نو برای تالش و كوشش 

امید داشته باشد. اين كجا و آن تنبلی و كنار زدن تالش و كوشش به امید دعا كجا؟! 

 خیلی فاصله دارد!

ايت، نهكنیم، معنی دعا اين است كه از آن طرف پیوند با بیبنابراين، ما كه دعا می

نهايت او را، همواره برای خودمان محفوظ نگه نهايت و قدرت بیای بیپیوند با خد

زنیم مبادا دچار داريم. و از اين طرف معنايش اين است كه بر خودمان نهیب میمی

يأس و ناامیدی باشیم. بكوش؛ امیدوار باش؛ امید است از راههايی كه حتی به فكرت 

 ی.رسد به هدف و مقصود و آمال و آرزويت برسنمی

مراسم دعای امشب، مخصوصاً در میان شیعه، معموالً توأم است با توجّه بیشتر به دو 

اش فرمود دستاويز بزرگ كه پیغمبر به ما معرفی كرد. پیغمبر در روزهای آخر زندگی

روم، ولی دو وسیله سعادت و خوشبختی و هدايت و ارشاد در اختیار امت باقی من می

ن. در مراسم دعای شب قدر، ما هم به قرآن بیشتر توجّه ماند: كتاب و اهل بیت ممی

كنیم، هم به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. در عین حال كه به خدا و به درگاه خدا دعا می

دارد.  كشیم. اين امر نكته لطیفیكنیم، پای قرآن و پای پیغمبر و امامان را در میان میمی

ن نه تنها با تالش و كوشش در راه همان آن نكته لطیف اين است كه در اسالم دعا كرد

كنیم، بلكه با تالش و كوشش برای انجام همه وظايف الهی همراه مطلبی كه دعا می

عد از گیريم، و بگیريم، يا قرآن به سر میاست. ما كه در شبهای قدر قرآن به دست می

یب رو و به اين ترتآوريم و نام خدا اسماء مقدسه پیغمبر و اهل بیت پیغمبر را به زبان می
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آوريم، معنايش اين است ما با تسلیم در عمل كردن به قرآن و دل به سوی خدا می

خواهیم و هدايت رويم و از او مدد میاطاعت از پیغمبر و خاندان او، به سوی خدا می

گزاريم و اگر قدر و لیاقت اين را داشته باشیم با او مؤانست طلبیم و او را سپاس میمی

كنیم. اين نكته لطیف بايد همواره مورد توجّه ما باشد. من دل با خدا مأنوس می كرده،

كنم، همیشه عبارت است از آن معموالً مطالبی را كه در عموم صحبتهايم عرض می

چیزی كه خود در انجام واجبات يا كنار گذاردن محرمات يا عمل به مستحبات 

غمبر و خاندان پیغمبر در شبهای قدر و ام. من از پیش كشیدن قرآن كريم و پیفهمیده

خواهیم با قرآن و با معلمان قرآن تجديد عهد فهمم كه ما میشبهای احیاء اينطور می

كنیم و تصمیم بگیريم به قرآن و به معلمان قرآن يعنی پیغمبر و خاندانش نزديكتر شويم 

 اند و بهتر عمل كنیم.و بهتر بفهمیم آنها چه گفته

 گي حضرت علي)ع( روزهاي آخر زند

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

اَلحَمداهللِ رِبِّ العالمین، والصلوة والسالم علی َجمیعِ انبیاء و المرسلین سّیما عبده و 

رسوله و امینِ وحیه خاتم النبیین محمّد و آله اجمَعین و عَلی االئمةِ الطاهرين و السالمُ 

 عَلینا و عَلی عِباِد الصالحین.

السالم در برنامه اين شبها داشتیم، درباره سالهای آخر زندگی علی علیهطبق قراری كه 

كنم و قبل از هر چیز به همه برادران و خواهران كه از كودكی تا مطالبی عرض می

ورزند بزرگی در دل نسبت به علی(ع) و خاندان علی مهر خالص دارند و اخالص می

شخصیت بارز علی(ع) از جمله  گويم.شهادت موالی متقیان علی(ع) را تعزيت می

، مبالغه نیاز استشخصیتهای استثنايی تاريخی است كه اگر بگويیم از وصف بی

ايم. درباره كمتر شخصیت بزرگ عالم بشريت به اندازه علی(ع) كتاب نوشته نكرده

ابهايی كه اند،[بلكه] كتشده است. نه تنها كتابهايی كه شیعه و دانشمندان شیعی نوشته
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كه برادران  اند. باز نه تنها كتابها و مطالبیاند. مطالبی كه ديگران نوشتهنیز نوشته ديگران

اند چون بیشتر آنها هم نسبت به علی مهر اهل سنت، برادران مسلمان ما، نوشته

ان هايشورزند. بیشتر آنها هم دوستدار علی(ع) هستند. بسیاری از آنها در نوشتهمی

ها ای كه ساعتوی مأخذ و كتاب در يك محفل آمادهمطالبی دارند كه اگر از ر

ای از آقايان تعجب كنند كه مگر بتوانیم با هم مأنوس باشیم، بخوانم، شايد عده

دانشمندان اهل سنت هم درباره علی(ع) چنین مطالبی دارند. بله، بیشتر آنها نسبت به 

و دانشمندان علی مهری خاص دارند. مهری قابل توجّه دارند. بلكه نويسندگان 

صورتی جلوه كرده كه هر كس عاشق غیرمسلمان هم چون علی در سیمای تاريخ به

انسانیت و صفای ملكوتی يك انسان درست بار آمده، هر كس شیفته ديدن و مشاهده 

ای را كه در آن كردن يك انسان درخشنده و يك روح تابناك هست، نخستین آينه

میان  كند. درد و ببیند، با نام علی جستجو میتواند چنین سیمايی را بیابآينه می

د، يك اننويسندگان غیرمسلمانی كه درباره شخصیت موالی متقیان كتاب نوشته

نويسنده مسیحی لبنانی كه در اين ده و پانزده سال اخیر قلم به دست گرفته و درباره 

ورداق ج نويسد و موفقیت بسیار جالبی كسب كرده، اين نويسنده جورجعلی كتاب می

است. اول بار يك كتابی يك جلدی درباره علی(ع) نوشت و اين كتاب آنقدر مورد 

پسند و مورد قبول همه قرار گرفت، كه به زودی چاپهای مكرری از آن به عمل آمد و 

مكرر چاپ شد و بعد كه چنین استقبالی شايان از اثر خودش ديد تصمیم گرفت كتاب 

، و اكنون پنج جلد كتاب مفصل درباره علی(ع) يك جلدی را تفصیل دهد، شرح كند

نوشته كه هر كدام از آنها علی(ع) را در يك سیما و در يك هیئت و در يك شكل 

همان صورت يك جلديش به فارسی ترجمه دهد. اين كتاب بهخوبی نشان میخاصی به

 و صورت پنج جلدی ترجمه آن چاپ شده باشد.ام بهشد و چاپ شده ولی هنوز نشنیده

مه شد تا های كاش كه به همان صورت مفصل پنج جلدی به فارسی ترجمه و چاپ می

همین جهت من در بحث بسیار فشرده زبانها هم بتوانند از آن استفاده كنند. بهفارسی

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

امشب فقط سالهای آخر زندگی علی(ع) را آن هم برای تجزيه و تحلیل يك نكته 

كنم كه من در همان اوايل ورودم در  خاص، موضوع قرار دادم. اين را هم عرض

ای كه به مناسبت جشن بزرگ غديرخم با حضور آقايان تشكیل شد و نخستین جلسه

تم، عرض گفشدم و سخن مینخستین بار بود كه با عده بیشتری از دوستان روبرو می

شود، از دوستان و عالقمندان، كردم كه چقدر مايلم در جلسات مذهبی كه تشكیل می

ها شركت كنند. مخصوصاً من همیشه ی آماده شوند و در ايراد بحثها و سخنرانیكسان

ود ام؛ برای اينكه اين خكردهامان را به اين كار تشويق میدوستان جوان تحصیل كرده

كمال و ارزش و فضیلتی است كه آدمی بتواند عقیده و ايده و اصول دينی و تعالیم 

تقرير كند و بگويد؛ و بودن افرادی كه  آسمانی مذهبی خودش را در يك محفلی

املی ای، عمندكننده دينی داشته باشند، در هر نقطهآور و بهرههای بهرهتوانند بحثمی

ها و مناسبتهای مذهبی بشود جلسات مذهبی تشكیل داد. و است كه در اين موقعیت

ی دينتوانیم ما منتظر باشیم كه همه جا يك عالم دينی و يك سخنگوی چون نمی

ورزيده و بار آمده برای اين كار داشته باشیم، پس چه بهتر كه در میان برادران و 

خواهران مسلمان ما كسانی باشند كه بتوانند در مواقع مناسب از عهده اين كار برآيند. و 

امیدوار هستم كه باز هم دوستانی داشته باشیم كه در محافل، ولو كوتاه به هر صورت 

های مَُمتِّع دينی داشته باشند. درباره سالهای زندگی علی(ع) و توانند بحثكه می

طوركلی در دوران زندگی علی(ع) چند دوره ممتاز وجود دارد. يكی سالهای میان به

تولد علی تا نهضت پیغمبر و ظهور اسالم؛ تقريباً علی(ع) ده ساله بوده است كه پیغمبر 

نويسند. الفیل میام عامعلی را سال سی اسالم مبعوث شد. يعنی بیشتر مورخان سال تولد

يعنی علی سی سال از پیغمبر كوچكتر بود. ابوطالب پدر علی و عموی پیغمبر مردی 

وقتی  -بسیار جلیل و شريف و بزرگوار، بسیار محترم، خیلی محترم بود. تاريخ اسالم 

ب آنها اغل اند وگويم يعنی تاريخی كه مورخان بزرگ اسالم نوشتهمن تاريخ اسالم می

، راستی به جاللت و عظمتتاريخ اسالم از شخصیت ابوطالب به -هم اهل سنت هستند 
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معنا  هاشم و به يككند. ابوطالب كه بعد از عبدالمطلب، بزرگ خاندان بنیزياد ياد می

بزرگ قريش بود، از نظر مالی چندان ثروتمند نبود و از نظر عائله، عائله سنگینی داشت. 

ه قحطی و گرانی پیش آمد. پیغمبر و عباس، عموی پیغمبر و برادر كوچك سالی در مك

توانستیم در اين وضع بد و ابوطالب، با هم مشورت كردند و گفتند ای كاش ما می

نامطلوب و گرانی باری از روی دوش ابوطالب برداريم. با هم شور كردند كه چه كار 

كنیم. باالخره فكر آنها به اينجا  توانیم به ابوطالب كمكشود كرد و چه جور میمی

رسید كه دو تن از فرزندان ابوطالب را كفالت كنند. عباس يكی از آنها را به خانه 

خودش و پیغمبر نیز يكی ديگر از آنها را به خانه خودش ببرد. با ابوطالب صحبت 

 وكردند. ابوطالب به آنها گفت عقیل كه كارگردان كار من است را برای من بگذاريد 

خواهید، انتخاب كنید. پیغمبر علی را انتخاب كرد. های ديگر هر كدام را كه میاز بچه

علی كودكی خردسال بود كه از خانه پدرش ابوطالب، به خانه محمد آمد. اين است 

كه علی در دامان پیغمبر اسالم بزرگ شد. سالهای كودكی علی(ع) قبل از بعثت، يعنی 

اش انتقال از خانه ابوطالب به ترين واقعهن و برجستهتريده سال اول زندگی، شاخص

خانه پیغمبر است. بعد از اسالم در همان روزهای نخستین بعثت پیغمبر، به اتفاق 

مردی  باشد، ولی نخستینمورخین، نخستین فردی كه به پیغمبر ايمان آورد خديجه می

 مورخان. و اگر به يككه به پیغمبر ايمان آورد علی(ع) است. اين هم به قول بیشتر 

نكته توجه كنیم كه علی در آن سن بالغ نبوده، بنابراين كسانی كه اول مرد مسلمان را 

افراد بالغ  اند، نظرشان بهافراد ديگر از قبیل زيد بن حارثه يا ابوبكر يا ديگران نام برده

اولُ مَنْ  هتوان گفت تقريباً اين مسأله در تاريخ اسالم كه علی بعد از خديجبوده و می

باشد، روشن است. ولی ايمان به پیغمبر در زندگی علی وضع خاصی دارد. آمَنَ می

چون در زندگی علی در سن ده سالگی، ايمان به پیغمبر يعنی يك نقطه عطف؛ يك 

نقطه تحول عمیق. علی كودكی ده ساله كه از اين سن، مبارزه با شرك و جهل و ستم و 

دهد. ن مبارزه را با رنگهای مختلف تا لحظه شهادت ادامه میكند و ايبیداد را شروع می
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كه در زندگی بقیه كسانی كه مسلمان شدند، در زندگی همه، اينجور نبود. البته درحالی

مسلمانان عموماً مبارز بودند، عموماً به راه پیغمبر آمدند ولی رنگ خاص مبارزات علی 

لی در تاريخ اسالم همیشگی است. در تاريخ اسالم اختصاصی است. مدت مبارزات ع

يعنی علی از سال اول بعثت تا لحظه شهادت، روز بدون مبارزه نداشته است. از اينجا 

كنم. زود بگذريم. مرحله دوم، از بعثت تا وفات پیغمبر است. من همه را يك مرحله می

كه در اين مرحله هر قدمی و هر وجبی از آن بايد يك مرحله خاص شمرده درحالی

شود و شرح و تفصیل خاصی دارد. مرحله سوم از وفات پیغمبر تا روی كار آمدن 

عثمان است. پیغمبر اكرم در سال يازدهم هجرت رحلت فرمود. دو سال و تقريباً چهار 

ماه ابوبكر خلیفه بود و پیشوای مسلمین شد. در حدود ده سال و چند ماه هم عُمَر پیشوا 

داشت. در اين مدت تقريباً سیزده سال كه میان  و خلیفه بود و حكومت را در دست

رحلت پیغمبر و روی كار آمدن عثمان است، علی يك دوران خاصی از زندگی را 

های حیات امیرالمؤمنین ترين دورهگذرانده و اين دوران از نظر من يكی از قابل مطالعه

ه . در اين دورعلی(ع) است. نكات آموزنده بسیار دارد. بسیار زياد، خیلی خیلی زياد

كند برای اداره امور كه احساس میسوم شاخص زندگی علی اين است كه وی با آن

كند قدرتهای متمركز، مسلمین لیاقتهای اختصاصی دارد، در عین حال احساس می

فا، روند. ولی اوالً: با خلوص و صگاه و الاقل ندانسته از مسیر پیغمبر اسالم كنار میگاه

لهجه ثالثاً: با اظهار همكاری صمیمانه و عمل همكاری صمیمانه با  ثانیاً: با صراحت

دهد. مرحله چهارم از زندگی ناپذير از خود نشان میمصالح مسلمین، فداكاری وصف

از  نظرالسالم در دوره زمامداری عثمان است. شايد بتوانم عرض كنم، صرفعلی علیه

حضرت و زمامداری آن حضرت های اختصاصی دوران خالفت خود بعضی از ناراحتی

هايی كه علی در دوران زمامداری های عمیقی داشت، ناراحتیراستی ناراحتیكه به

ار ای كه روی كعثمان كشید بسیار قابل توجه هست؛ برای اينكه عثمان از آن لحظه

ا ای كه عثمان در مدينه كشته شد ببندی بنی امیه روی كار آمد و تا لحظهآمد باز دسته
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امیه كشته شد و در تمام اين مدت دشمنان علی همه چیز را به نام علی بندی بنیهدست

زدند. من چون از اين كردند و به نام علی جا میشناختند و به نام علی معرفی میمی

كنم. ابن اثیر يك مورخ خواهم زود بگذرم فقط يك تكه كوچك نقل میدوره هم می

اسالم است و تا حدی در تاريخ اسالم محقق  سنی است و از مورخان معروف تاريخ

نام الكامل كتابی است تا حدودی فشرده، در عین حال است. كتاب تاريخی معروفش به

در شش جلد بزرگ، شش مجلد بزرگ يا دوازده كتاب. ابن اثیر در تاريخ الكامل 

 دند وسوی مدينه رو آورده بوگويد: در روزهايی كه مخالفان عثمان از هر سمت بهمی

گفتند عثمان وضعی دارد كه عمال او، فرمانداران او، كارگزاران او، كارمندان همه می

كنند، يا عثمان از اين ستمگری عمالش آگاه جا ظلم و ستم میحكومت عثمان در همه

هست يا ناآگاه؛ اگر آگاه هست، لیاقت اين سَِمت را ندارد، چون مرد ستمگر حق ندارد 

امت اسالم تكیه زند. بر صندلی جانشینی پیغمبر اكرم(ص) نشیند. بر صندلی زمامداری 

لیاقت باشد كه در زير گوش او به حقوق امت يا ناآگاه است، مردی كه تا اين اندازه بی

لیاقتی حق اين مقام را ندارد. حرفی عرضگی و بیشود، به دلیل بیاسالم تجاوز می

های كننده و دستههای شكايتتههای مهاجم، دسمنطقی بود. به اين دلیل دسته

گر، مخصوصاً از سه ناحیه معروف مصر و بصره و كوفه حركت كردند و به طغیان

توانیم از راه فرستادن نامه و فرستادن پیغام، اين مدينه آمدند و گفتند حاال كه نمی

 یم و بهكنجمعی حركت میصورت دستهپیرمرد را از اين خواب گران بیدار كنیم ما به

آيیم تا او ببیند كه وضع چقدر بد شده كه انبوه زيادی از مردم كسب و كار و مدينه می

اند. البد يك خبری است. اند و از بصره به مدينه آمدهاشان را رها كردهخانه و كاشانه

ها و اقالً آمدن ما، او را از اين خوابی كه فقط در اثر تملق و چاپلوسی مروان حكم

امیه، بر پیرمردی چون عثمان عارض شده، غارتگران چاپلوس بنی ها،سعید بن عاص

مره خواهد برای ععنوان اينكه قافله عمره است و میها به مدينه آمدند بهبیدار كند. اين

و زيارت خانه خدا بیايد. حركت كردند كه مبادا عمال عثمان مانع حركت آنها بشوند. 
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دند. بعد برای عثمان پیغام فرستادند و گفتند آمدند در سه نقطه اطراف مدينه اتراق كر

جا ايم؛ تكلیف ما چیست؟ به مدينه بیايیم يا از همینايم و به اين منظور آمدهبله ما آمده

از  السالم اين مهاجمینمطلب حل است؟ تقريباً، حداقل سه نوبت با كوشش علی علیه

ه ديگر بیدار شدم، ديگر مدينه با نصیحت و اندرز علی و با پیمان و تعهد عثمان ك

گذارم عمال من به حقوق مردم تجاوز كنند، ديگر در بالد و كنم، ديگر نمیتجاوز نمی

كند، سه نوبت عثمان آمد سرزمینهای دور اسالمی كسی به حق مسلمانی تجاوز نمی

آشكارا در حضور مردم اين تعهد را كرد و از شخص خاص علی(ع) استمداد كرد، 

ل اينكه مورد احترام و قبول عموم بود، نصیحت كرد، مهاجمین علی رفت به دلی

برگشتند ولی باز وقتی عثمان كشته شد دستگاه تبلیغات معاويه چنین وانمود كرد كه 

علی سبب كشته شدن عثمان شد. يكی از لحظات حساس اين گوشه از تاريخ اسالم اين 

و از علی خواهش كرد كه است كه در آخرين نوبتی كه عثمان دست به دامان علی شد 

برو اينها را نصیحت كن كه برگردند تا من خودم كارها را درست كنم؛ علی به عثمان 

ای، من اين بار اگر رفتم و به ای ولی باز هم تخلف نمودهفرمود: تو مكرر تعهد كرده

اينها گفتم كه برويد و برگشتند و باز تو نتوانستی روی قول خودت بايستی، ديگر به 

 نهم. نه تو پا نمیخا

دهم كه به محض اينكه اينها رفتند جا قول میعثمان قبول كرد و گفت من از همین

ام بیرون كنم و ديگر چنین افرادی در مروان و سعید بن عاص و امثال اينها را از خانه

حول و حوش و اطراف من ديده نشوند و عمال ستمگر را هرجا كه هستند، معزول كنم 

 دعاوی و شكايات مردم برسم.  و شخصاً به

اين را گفت و حضرت هم مهاجمین را نصیحت كرد و آنها برگشتند. آن روزها كه 

ه رفتند. دو منزل رفته بودند، ديدند كمثل حاال وسیله مسافرتی نبود. منزل به منزل می

يكی دو نفر از خواص و غالمان خاص عثمان سوار اسبهای حكومتی هستند. و به سمت 

روند. مثالً مصريها ديدند كه آن سواران به سمت مصر تانها و بالد اينها میشهرس
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رويم. رويد؟ گفتند: ما به مصر میروند. پس جلوی آنها را گرفتند و گفتند كجا میمی

ای آنجا چه كار داريد؟ آنجا كاری داريم؛ كارهای شخصی داريم. آيا شما حامل نامه

كه ای نداريم. آنها به قدری بازجويی كردند تا ايننامه يا چیزی هم هستید؟ ابداً ما هیچ

هايشان دو جور از آب درآمد. به آنها ظنین شدند و گفتند ما بايد شما را كاوش حرف

كنیم. آنها را كاويدند. دو نامه به مهر عثمان كه در خانه عثمان خطاب به دو تن مسئول 

ها سرشناسان نهضت به در اين نامهدرجه اول در مصر نوشته شده بود پیدا كردند كه 

اسم و رسم به فرماندار مصر و فرمانده سپاه مصر معرفی شده بودند و نوشته شده بود، 

زنید، سر فالنی را اينها به محض اينكه به مصر رسیدند فالنی را چقدر شالق می

ها را زنید و... . اين نامهگردانید، فالن شخص را به دار میتراشید و در شهر میمی

گرفتند و به مدينه آوردند و پیش علی(ع) بردند. عرض كردند آقا بفرمايید اين است 

پیمانی كه عثمان بسته است. حضرت كسی را نزد عثمان فرستاد. يكی از نزديكان 

ها را ببین؛ چه كسی اينها را نوشته است؟ گفت: واهلل هیچ عثمان آمد. گفت اين نامه

رسد كه عثمان نوشته باشد. حضرت فرمود من نظر میبه كنم و خیلی بعیدگمان نمی

ها را ببريد و رسیدگی كنید. ها مهر عثمان خورده است. نامهدانم، پای اين نامهنمی

خاطر همین مسأله عثمان به خانه علی آمد و گفت ها را پیش عثمان بردند. گويا بهنامه

ا هآمدم. حضرت فرمود اين نامه چون تو عهد كردی به خانه من نیايی، من به خانه تو

چیست؟ عثمان جواب داد كه واهلل من از اينها هیچ خبر ندارم. فرمود من تو را تهديد 

شود زمامداری امت گويند چگونه میگويند. میكنم اما گوش كن مردم چه مینمی

اسالم را به دست كسی داد كه با مهر او و در خانه او چنین فرمانهای جابرانه و 

 های حكومتی كه بر اسبهای دولتینويسند و به دست مأموران و پیكای میمگرانهست

سپارند تا به دست فرماندارانش در نقاط دور دست برسانند. فكر كن سوار هستند، می

كردند. پس ديگر من دست نیامده بود، عمال تو با جان و حق مردم، چه میها بهاين نامه

گذارم. خود دانی و مردم. مردم دانند و تو. در عین حال یكار میان ملت و تو پا نمبه
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اند و از رسیدن آب و غذا به او وقتی علی(ع) شنید كه خانه عثمان را محاصره كرده

یار شرح بس -كنند، مخصوصاً از رساندن آب كه بايد از بیرون برسد جلوگیری می

وقتی  -هست  های جالب و خواندنی تاريخ اسالممفصلی دارد كه از سرگذشت

گذارند آب به عثمان برسد و مهاجمین جلوگیری حضرت ديد و شنید كه نمی

نمايند، برآشفت و دو سه تن از صحابه بزرگ را مأموريت داد و فرمود برويد و هر می

وقت فهمیديد آب در خانه عثمان نیست شخصاً آب به خانه وی ببريد. حتی فرزند 

د كه در حفاظت و نگهبانی خانه عثمان مسئولیت بزرگوارش حسن بن علی را مأمور كر

تقريباً درجه اول را به عهده بگیرد. آن وقت مالحظه كنید در اين دوران علی(ع) از 

يك طرف با مسأله بزرگ عدالت اجتماعی در اسالم روبروست. آشكارا به حقوق 

رام د آتوانشود. علی بزرگترين پاسدار حق و عدالت هست و نمیمسلمانان تجاوز می

ای منجر بنشیند. از طرف ديگر وضع طوريست كه هر نوع حركتی ممكن است به نتیجه

ن باشد. حل ايبخش میشود كه آن نتیجه برای وحدت و يكپارچگی امت اسالم زيان

مشكل از دست پیشوای دانای بزرگی چون علی(ع) در اين سالها ساخته نشد كه نشد و 

های آشكار به ردن و رنج بردن و احیانًا نصیحتجگر خوعلی در اين سالها جز خون

های صريح با لحن نصیحت نوشته، پیامها عثمان، كه خیلی هم نصیحت كرده و نامه

بخشید. عثمان پیرمردی بود كه در موقعی كه كشته شد حداقل فرستاده اما سودی نمی

اند. ردهسال هم ذكر ك ۳۳باشد و بعضی تا سال می 9۳اند سنی كه برای او نوشته

البته هر پیرمردی هم سست عنصر نیست، عثمان  -پیرمردی بود ضعیف، ناتوان، سُست 

اصالً مردی بود سست و عاطفی كه لیاقت اداره  -جوان هم كه بود سست عنصر بود 

توان كه منطق علی(ع) اين بود كه فقط با عاطفه نمیامور امت را نداشت. درحالی

باره يك خطبه كوتاه، يك نامه كوتاه از حضرت خواهم ينجامعه را اداره كرد. من در ا

 های زندگی علی(ع).هرحال اين هم دوران چهارم از دورهخواند. به

های زندگی علی، چهار سال و چند ماه يا تقريبًا زمامداری پنج ساله دوره پنجم از دوره
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دورانی  باشد كه اين دوران هم دورانی پرماجراست. دورانی عجیب وآن حضرت می

باشد. آنقدر علی بعد از وفات پیغمبر تا لحظه شهادت رنج برده كه پر رنج برای علی می

كنند كه وقتی شمشیر بر فرق وی فرود آمد، فرمود: فُزتُ وَ بسیاری از مورخان نقل می

بايد انسان، علی(ع) را با آن همه كمال و » قسم به خدای كعبه راحت شدم.«رَبِّ الكعبه. 

دوستی، عدالت دوستی، علم دوستی، شجاعت، قدرت اراده، عاطفه، حقفضیلت، 

صراحت لهجه و با تمام اين صفات مجسم كند و ببیند اين مرد چقدر بايد خون جگر 

الرعايه حفظ يكپارچگی امت اسالم، دم نزند. بخورد كه سالها به حكم مصلحت الزم

لهای آخر زندگی، علی(ع) با خیلی ناراحتی دارد و علی اين كار را كرد. در اين سا

شود كه در سالهای قبل تقريباً وجود نداشت و آن اين است كه رو میيك جريانی روبه

كه در مدينه مسلمانان علی(ع) را به خالفت و زمامداری امت انتخاب يك ماه بعد از آن

كردند و با آن حضرت بیعت كردند، جاسوسان معاويه با تمام قدرت شروع به فعالیت 

مباالت و كردند. مواجهه علی با يك دستگاه تقريبًا متشكل و مكار، افسونگر، بی

اعتقاد به هیچ چیز جز حفظ خودش. اين حادثه در واقع در تاريخ زندگی علی(ع) از بی

شود. چون علی تا قبل از اين با ابوبكری يا با اين سالهای نخستین دوره پنجم شروع می

خواهد عثمان مواجه بود كه الاقل شخصاً در انظار عموم می عمری مواجه بود يا با همان

موازين اسالم را رعايت كند ولی عُرضه ندارد. ولی معاويه مردی بود كه آشكارا تیغ بر 

البالغه حدود چهارده نامه از علی(ع) های ثبت شده در نهجروی اسالم كشید و در نامه

شود كه معاويه چگونه ها معلوم میكنیم كه از بررسی آنبه معاويه را مشاهده می

رزشكنی شكنی و مباكانه، گستاخانه و با كمال جسارت و گستاخی و حتی با قانونبی

كار را شروع كرد. اين مسأله به سالهای آخر زندگی علی(ع) يعنی به دوران پنجم 

طوری كه اين خصوصیت و اين خاصیت در دوران پنجم زندگی اختصاص دارد، به

ها را در آور و جانكاه به زندگی او داده بود و اين ناراحتیالتی رنجعلی(ع)، ح

توان یم -ها متعلق به اين چند سال هست زيرا بیشتر اين خطبه -های فراوان امام خطبه
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احساس كرد. با تمام اين احوال و با تمام اين رنجها و مشقتها، موالی متقیان امیر مؤمنان 

اری جاودان از خودش به يادگار گذاشت كه اكثر كتبی علی(ع) در همین چند سال آث

نظر از كتابهايی كه مربوط به حديث غدير و خالفت علی و صرف -كه درباره علی 

بیشتر روی همین چند سال تكیه دارد. برای  -آثاری كه در شرح حال علی نوشته شده 

ی امت را مالحظه كه يك نمونه كوتاه از منطق امیرالمؤمنین در حكومت و زمامداراين

 خوانم: بفرمايید، من اين نامه چند سطری را از علی(ع) برايتان می

السالمُ الی بَعضِ عُمّالهِ. اَمّا بَعدُ فَانَّك مِمَّن استَظهُِر بِهِ عَلی اِقامةِ الدينِ وَ مِنْ كِتابٍ لَهُ علیه

غرِ المَخوف. فَاستَعِنْ باهللِ عَلی ما اهَمَّكَ، وَ اخْلِطِ و اَقْمَعُ بِهِ نَخْوَةَ االثیمِ، َو اَسُدُّ بِهِ لَهَاَة الثَ

الشِّدةَ بِضغْثٍ مَِن اللینِ. وَارفُقْ ما كَانَ الرِّفُْق اَرَْفقُ. وَ اعْتَزِم بالشِّدِة حِینَ التُغنیِ عَنك اال 

الشدةُ. و اخفض للر عیة جَناحَكَ، وابسُطْ لهم وجهكَ، و الن لهم جانبكَ. وآسِ بینهُم 

فی اللحظةِ وانَّظْرةِ، وَاالشارَةِ و التَحیةِ، حتی ال َيطْمَعَ العُظَماءُ فی حَیفكَ، و اليیاسَ 

 الضعفاءُ مِنْ عَْدلِكَ. وَالسالمُ.

ای «نويسد: نويسد. میاين يك فرمان است كه علی(ع) به يكی از فرماندارانش می

رای قوانین اسالم از تو خواهم برای اجفرماندار. آگاه باش تو كسی هستی كه من می

وسیله تو بینی گناهكاران و خواهم بهكمك بگیرم. تو كسی هستی كه من می

خواهم به كمك تو مرزهای تجاوزگران را به خاك بمالم. تو كسی هستی كه من می

حق و مرزهای سرزمین اسالم را نگهداری كنم. بنابراين از خدا در آن وظیفه مهمی كه 

دوش تو گذاشته شده، كمك بخواه. و بدان كه در زمامداری و  پیش پای توست يا بر

گیر. نه با نرمش اداره امور امت، بايد در جای خود نرم باشی و در جای خود سخت

نی بیتوانی مردم را اداره كنی نه با شدت و غلظت و سختی. فقط هر جا میفقط می

تی و شدت و بینی جز سختر است نرمش داشته باش و هر جا مینرمش صحیح

حال آگاه باش بالهايت را برای ای نیست، قدرت نشان بده؛ اما با اينگیری چارهسخت

رعیت و برای افراد امت و توده مردم روی زمین گسترده كن. بايد تو در برابر توده 
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مردم خفض جناح كنی. سیما و صورتت را در برابر توده مردم گشاده دار. بايد با رويی 

كه یطورروبرو شوی. همیشه با نرمش و با آرامش با مردم رفتار كن به گشاده با مردم

آنها همیشه رويشان باز باشد و بتوانند پیش تو بیايند. میان همه مردم حتی از نظر طرز 

شوی به همه يكجور نگاه كن؛ رو مینگاه كردن يكسان عمل كن. با مردم كه روبه

تی در طرز اشاره كردن، تا بزرگان و حتی در طرز سالم گفتن و خوش آمد گفتن، ح

شود به اتكاء مقام خاص كسانی كه مقام اجتماعی دارند در تو طمع نبرند كه می

اجتماعیشان تو را به انحراف از حق بكشانند. و ناتوانان از عدالت تو ناامید نشوند. 

 » والسالم.

به زمامدارانش های علی(ع) نسبت ها در فرماناين يك فرمان خداست. از اين جمله

ط ها نبینیم. و علی نه فقبسیار است. فرمانی نیست كه ما باز بكنیم و از اين جمله

بل از گويد قكرد. علی زمامداريست كه به آنچه میگفت بلكه قبل از همه عمل میمی

كند. لباس علی، زندگی علی، برخورد علی، همه يك پارچه سادگی همه عمل می

ديگر در جلسه شبهای جمعه در منزل عرض كردم و آن  است. در سخنی كه يك شب

ام تو گويد كه شنیدهكالم علی را خواندم كه علی در سخنی به برادر سهل بن زياد می

ای. اين چه كاريست كه تو ای و دنبال كارت رفتهات را رها كردهخانه و زندگی

آيد حاال حیفش میای؟ تو خیال كردی خدا نعمتهايی را كه بر تو حالل كرده، كرده

. ات و از نعمتهای خدا استفاده كنكه تو از آنها استفاده بكنی؟ برو سر خانه و زندگی

اين تارك دنیا بودن در اسالم نیست. عرض كرد كه آقا تو خودت نمونه ترك دنیا 

رود؛ لباسهايی كه تو خوری ما از دهانمان هم پايین نمیهستی. غذايی كه تو می

خشن است كه ما اگر بخواهیم وانمود كنیم كه محتاج هستیم، باز پوشی آنقدر می

ان «توانیم بپوشیم. حضرت فرمود: وای بر تو كه اشتباه كردی. من امیر مؤمنان هستم نمی

و خدا واجب كرده است بر زمامداران عادل كه زندگیشان » اهلل فرضَ علی األئمة العدل

بینند به مردم ناتوان از فشار اقتصادی كه میبا زندگی ناتوانترين مردم يكسان باشد تا 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

راههای كفر و انحراف كشیده نشوند. حساب من از تو جداست. پس علی قبل از همه 

كس به اين قوانین در زمامداری خود عمل كرده است. در سالهای آخر زندگی 

علی(ع) حوادثی پیش آمد كه يكی از آن حوادث جنگ صفین است. بايد عرض كنم 

كند، مربوط به قبل از زمامداری وارج تا آنجايی كه االن حافظه من ياری مینهضت خ

علی(ع) است. يعنی اصالً قبل از زمامداری علی(ع) فكر خارجی بودن و خروج و تز 

های عمیقی هم خوارج كه يك تز خاص اجتماعی است ظهور كرده بود كه ريشه

داريم، خیلی وارد اين مطلب كه مراسم دعايی هم داشت. اجازه بدهید به علت اين

نشوم. بنابراين نهضت خوارج را مبادا كسی خیال كند از جنگ صفین شروع شد. 

خوارج مردمی بودند با تز خاص معین كه حتی قبل از روی كار آمدن علی(ع) در 

گوشه و كنار بالد اسالمی حركتها و جنبشهای كوچكی داشتند و حتی آمدن به مدينه و 

ا حدی ريشه در فكر خارجی داشت. ولی در جنگ صفین بعد از كشتن عثمان هم ت

كه نزديك بود سپاه علی بر سپاه شام و معاويه پیروز بشود، معاويه به اشاره آن

ها را باالی نیزه كنند و بگويند ما مسلمانیم و عمروعاص به لشكرش فرمان داد تا قرآن

ب ) ابتدا تأكید كرد كه فريشما هم مسلمان، برادركشی يعنی چه؟ و با اينكه علی(ع

نخوريد، گول نخوريد، اين قرآن باالی نیزه كردن افسون است، مكر است، حیله است 

های مهم داشتند ها كه در لشكر علی سِمتو دكان تزوير است، گوش نكردند و همان

به علی اصرار كردند كه بايد واقعاً با اينها از در صلح در بیايیم. وقتی علی ديد ديگر 

لشكرش آماده جنگ نیست و باالخره حريف توانسته است از اين راه در تاكتیك 

آيیم گويید چه كار كنیم؟ گفتند: میجنگی پیروز شود، فرمود بسیار خوب، حاال می

كنیم. وقتی علی قبول كرد كه دو نفر حكم معین بشود و تعیین دو نفر حَكَم معین می

ايد در دست چه كسی باشد، يك عده كه كند كه حكومت و زمامداری امت اسالم ب

كردند، برآشفتند كه هايی بودند كه با ادامه جنگ مخالفت میبعضی از آنها، همان

الحكم اال هلل. يعنی چه دو نفر بیايند حكومت كنند؟ حق با چه كسی است يعنی چه؟ 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

 حق همانی است كه خدا گفته است. اين هم به ظاهر حرفی پسنديده بود. حُكم، حكم

آيد. حضرت فرمود: گول اين مردم را نخوريد. اينها خداست. خیلی به نظر پسنديده می

جاهل هستند. حكم، حكم خداست، يك مطلب است و حكومت حكومت خداست، 

مطلبی ديگر. ما كه االن در مسأله حكم نیستم، ما در مسأله حكومت هستیم. اينها كه 

! ر بین مردم و حكومت كند؟ نعوذ باهللگويند حكم حكم خداست، يعنی خدا بیايد دمی

ما كه به چنین خدايی معتقد نیستیم. مسأله، مسأله حكومت است؛ نه مسأله حكم. ما 

خواهیم ببینیم حكومت امت بايد از آن چه كسی باشد. بنابراين، اين حرف حرفی می

ك د. ياست كه ظاهری آراسته اما باطنی ناآراسته و آلوده دارد. ولی آنها گوش نكردن

صورت هتدريج بكم زياد شدند تا بهعده همانجا از سپاه علی كناره گرفتند. اين عده كم

خطری برای حكومت اسالم خودنمايی كردند. علی(ع) كراراً برای آنها پیغام فرستاد و 

آنها را بسیار نصیحت كرد. اين دوران و نصايح علی(ع) به خوارج بسیار جالب و 

ايی رسید جلی كارساز نبود و خوارج زير بار نرفتند، تا كار بهخواندنی است. نصايح ع

ای را مأمور جنگ با آنها كرد و در نهروان جنگ درگرفت و در اين كه حضرت عده

جنگ تقريباً چهار هزار نفر از خوارج يكجا كشته شدند. به دنباله اين جنگ خوارج 

 طر علنی در برابرصورت يك خديگر تجمع مسلح و لشكر مسلحی نداشتند و به

ا توزی، و چنان بخوردند. اما افرادی از آنها چنان با كینهحكومت علی(ع) به چشم نمی

حقد و خشم و عصبانیت بودند كه تصمیم گرفتند به هر صورت كه شده است فكر 

خوارج را به مرحله اجرا در بیاورند. از جمله سه تن از آنها در مكه، در مسجدالحرام 

دند. در يك گوشه خلوت كه هیچ كس نباشد، نشستند و آرام آرام دور هم جمع ش

بینید وضع امت اسالم به چه صورت درآمده صحبت كردند. يكی از آنها گفت: می

های داخلی پارچه اسالم كه متشكل شده بود چگونه در اثر جنگاست؟ امت يك

ت: خوب، فتوان كرد؟ يكی ديگر گكار میمتشتت شده است؟ گفتند: بله، ولی چه

ها زير سر اين زمامدارها و بزرگترهاست. ديگری گفت: پس همه اين بالها و آتش
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ديگر كاری ندارد و راه عالج خیلی آسان است. بايد كلك اين بزرگترها و زمامدارها 

شود. گفتند: فكر خوبی است، اما چه كسی اين كار را را بكنیم. آنگاه مطلب تمام می

فر در اكنون سه نود ما چنین كنیم. سپس افزودند كه همبكند؟ به اتفاق گفتند خ

شوند. اين سه نفر عبارتند از: سرزمین اسالم هستند كه افراد درجه اول محسوب می

علی، معاويه و عمروعاص. اگر ما اين سه نفر را از میان برداريم، مردم از شرّ جنگهای 

رها را ای است. پس كايدهشوند. گفتند فكر پسندداخلی نجات پیدا كرده، خالص می

ملجم كشتن علی(ع) را بر عهده گرفت و دو نفر ديگر نیز هر كدام تقسیم نمايیم. ابن

مسئولیت كشتن معاويه و عمروعاص را قبول كردند. سپس گفتند بیايید هم قسم بشويم 

كه اين كار را انجام بدهیم. قسم خوردند كه هر يك به سراغ يكی از اين سه زمامدار 

د و او را ترور كند. و تصمیم گرفتند اين كار در يك تاريخ معین انجام گیرد. پس برو

هايی بر سر شب نوزدهم رمضان توافق كردند و سپس حركت كردند. ابن از مشورت

ملجم به سمت كوفه حركت كرد. آن يكی به سمت دمشق و شام حركت كرد. و نفر 

جايی ن دو نفرِ ديگر، كارشان بهسوم به سمت مصر حركت كرد. قبالً عرض كنم كه آ

. با تر شدنرسید. شرحش هم برای بعد باشد. اما ابن ملجم وقتی به كوفه آمد مصمم

ملجم در كوفه از جايی اينكه قرار بود آنها تصمیمشان را به احدی نگويند ولی ابن

 گذشت كه با چند تن از خوارج برخورد كرد و ديد اينها با خودش هم فكر هستند.می

در عین حال چون قسم خورده بودند كه اين فكر را هیچ جا فاش نكنند به آنها چیزی 

هايی هم در كوفه برای اين نقشه داشته باشد. تواند كمكنگفت، اما احساس كرد می

گذشت كه در جايی به زنی جوان و زيبا برخورد كرد كه اين زن جوان باز در كوفه می

ديكانش را در جنگ خوارج از دست داده بود يعنی سه و زيبا پدر و دو تن ديگر از نز

ملجم به نفر از آنها كشته شده بودند و بسیار نسبت به علی(ع) كینه در دل داشت. ابن

ای بود كه با اين زن جوان برخورد كرد، شیفته و دلباخته او شد. به هر وسیلهمحض اين

او خواستگاری كرد. آن زن عشق و عالقه خودش را به اين زن جوان اظهار كرد و از 
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گفت خواستگاری تو از من عیبی ندارد ولی مهر و كابین من بسیار سنگین است. آيا تو 

ملجم گفت: آن چیست؟ گفت: چندهزار درهم و يك توانی آن را بپردازی؟ ابنمی

غالم و يك چیز سومی هم دارد. گفت: مسأله سوم چیست؟ گفت: خون علی است. به 

ين حرف را زد برای نخستین بار ابن ملجم راز خودش را فاش كرد. كه زن امحض اين

جم را ام. زن ابن ملگفت: پس به تو مژده بدهم كه من اصاًل برای اين كار به كوفه آمده

و نفر كنم سپس افزود دبسیار تشويق كرد و گفت من وسايل كار را برايت فراهم می

العاده است و همیشه همه دی فوقگمارم زيرا علی از نظر جنگی مركمك برايت می

تواند او را ترور كند. دو نفر را جوانب خود را زير نظر دارد و حتی كمتر كسی می

معین كرد و با آن دو نفر گفتگو كرد. آن دو نفر گفتند كار بسیار خوبی است اما اين 

ه رم رسیدنظكار، كار مشكلی است و از عهده ما ساخته نیست. گفت: من يك فكری به

و آن اين است كه علی را در مسجد ترور كنیم. اگر علی را در مسجد و در تاريكی 

تند هرحال سه نفری تصمیم گرفسحرگاه غافلگیر كنیم، اين نقشه قابل اجراست. به

آمد، در مسلحانه در مدخل مسجد كوفه از همان دری كه معموالً علی(ع) به مسجد می

آيد. در اينجا حتی علی(ع) از خانه بیرون می كمین علی آماده باشند. سحرگاه هست.

كه علی همان شب و حتی در آن ماه كنند. اينمورخین اهل سنت مطالب زيادی نقل می

ن كنند كه آكرد. همچنین نقل میرمضان مكرّر و بیش از مواقع ديگر از مرگ ياد می

ه در چند پرند خواست از خانه ام الكثوم يا زينب بیرون بیايد،شب علی(ع) وقتی می

نی بیصورت يك پیشمقابلش پر زدند و اين مسأله معموالً در عرف اعراب آن روز به

شد، اما علی آنها را به كناری زد و به سمت مسجد آمد. ای شرّ تلقی میبد و حادثه

آمد. از در مسجد كه وارد شد اين سه نفر با شمشیر علی(ع) معموالً تنها به مسجد می

ش حمله كردند. شمشیر يكی از آنها به باالی در ورودی گرفت و وجود مقدسبه

ملجم در كمین بود و توانست شمشیر را به هدف بزند و بر فرق كناری افتاد، اما ابن

مبارك علی(ع) آن را فرود بیاورد. علی در اينجا يك كلمه يا دو كلمه گفت و بعد 
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دو نفر  تگیر كردند. يكی از آنفرمود كه ضارب را دستگیر كنید. رفتند و ضارب را دس

ديگر كه شريك در اين حادثه و واقعه بود، در همان جريان به دست يكی از دوستان 

علی كشته شد. ديگری فرار كرد، بعد كشته شد. زندگی علی(ع) از لحظه ضربت 

خوردن تا لحظه مرگ و رحلت باز هم زندگی بسیار آبرومندی است. چه خوب است 

های روی علی و خاندان علی را داريم از يكی از اين گوشهع و دنبالهما كه افتخار تشی

ای را كه علی(ع) در زندگی او درس بگیريم. اجازه بدهید كه من يكی از آثار ارزنده

يكی از لحظات اين دو شبانه روز از خود به يادگار گذاشته برای شما بخوانم. بعد از 

منزل آوردند و طبیب آورند و معلوم شد كه علی(ع) ضربت خورد و حضرتش را به آن

كه شمشیر مسموم بوده است و اين زخم، زخمی است توأم با مسمويت و قابل عالج 

آمدند. آنان از همان موقع، رنجیده، نیست دوستان علی دسته دسته به ديدار وی می

ای در كوفه هست. زده بودند. زلزلهناراحت، نگران، دارای غصه فراوان و مصیبت

لی(ع) در اين دو شبانه روز مكرّر افراد را نصیحت كرد. خطاب به فرزندان و ع

ه كاين -البالغه جمع شده است خاندانش دو، سه يا چهار خطابه كوتاه دارد كه در نهج

آيد چهار خطبه هست اما به كنم دو، سه يا چهار زيرا تا آنجا كه خاطرم میعرض می

، يكی از آن دو -های مختلف نقل شده است ورتاحتمال قوی دو خطبه بوده كه به ص

البالغه كند. سید رضی در نهجوصیت و سفارشی است كه به شخص حسن و حسین می

كند؛ فرمود: اوصیكُما بتقوی اللّه، به شما سفارش طور نقل میاين سفارش را اين

نبال شما آمد، یا به دكنم كه به راه تقوا برويد، و ان ال تبغیا الدنیا و ان بغتكما، اگر دنمی

باز شما به دنبال دنیا نرويد. حیف از شما كه دنیاطلب باشید. البته دنیا به همان معنايی كه 

ءٍ منها زُوی عنكما، اگر ديديد كه در راه حفظ تقوا، گويیم. وال تأسفا علی شیما می

د. و زنیمحرومیت دنیايی داريد ناراحت نشويد. وقوال بالحق، همیشه برای خدا حرف ب

 اعمال لالجر، همیشه برای پاداش الهی كار بكنید.

و كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا، همیشه دشمن ظالم و ستمگر باشید و يار و ياور 
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مظلوم و ستمديده باشید. اوصیكما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه كتابی بتقوی اللّه، به 

نی يع -رسد كسانی كه اين نامه به آنها می شما، همه فرزندانم، به همه خاندانم و به همه

كنم. و نظم امركم، كار زندگی و راه تقوا و راه پرهیزگاری را سفارش می -به همه ما 

مخصوصاً كار زندگی اجتماعی و كارهای زمامداری و حكومتی را منظم كنید. 

 وصالح ذات بینكم، همیشه در میان خودتان اگر اختالف و دو دستگی كوچكی پیش

 آيد، آن را زود اصالح كنید.می

صالح : «فرمودفانی سمعت جدَّكما صلی اهلل علیه و اله يقول شنیدم جّد شما پیغمبر می

كنان، يك حل عجیب است! يك آشتی» ذات البین افضل من عامة الصالة و الصیام

ر و با ها برتاختالف داخلی میان دو مسلمان يا دو دسته از مسلمان، از همه نماز و روزه

 تر است. فضیلت

 اللّه اللّه فی االيتام، به ياد خدا باشید درباره يتیمان. 

فال تغبّوا افواههم، كاری نكنید كه آنها جرأت نكنند با شما حرف بزنند. و ال يضیعوا 

د، حق يتیمی اعتنايی نكنبحضرتكم، در پیش روی شما كسی به يتیمی تجاوز نكند، بی

 د.پیش روی شما از بین نرو

كنم؛ ها به شما سفارش میواهلل اهلل فی جیرانكم فانهم وصیتة و نبیكم، درباره همسايه

مواظب باشید، درباره همسايگانتان به ياد خدا و فرمان خدا باشید. پیغمبر درباره آنها 

ها خیلی سفارش كرد. مازال يوصی بهم حتی ظنّنا انه سیورثهم، اين قدر سفارش همسايه

فكر كرديم در آينده نزديك برای آنها مثل قوم و خويش سهم و ارثی را كرد كه ما 

 دهدقرار می

القرآن اليسبقكم بالعمل به غیركم، در مورد قرآن، حق خدا را نگهداريد. واهلل اهلل فی

 مبادا ديگران پیش از شما به قرآن عمل كنند.

دين  دا باشید كه نماز ستونواهلل اهلل فی الصالة فانها عمود دينكم، در مورد نماز به ياد خ

 شماست.
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واهلل اهلل فی بیت ربكم ال تخلوه مابقیتم، در مورد خانه خدا، كعبه، به ياد خدا باشید؛ تا 

ايد خانه خدا را خالی مگذاريد. فانه ان ترك لم تناضروا، اگر حج خانه خدا روزی زنده

 شود.تعطیل شد، ديگر مهلتی به شما داده نمی

 لجهاد باموالكم و انفسكم و السنتكم فی سبیل اللّه، به مالتان، به جانتان و بهواهلل اهلل فی ا

زبانتان حق خدا را در جهادِ در راه او رعايت كنید. و علیكم با التواصل و التباذل، 

همواره با يكديگر پیوند نزديك داشته باشید. در حق يكديگر از بذل و بخشش و خرج 

 داشته باشید. كردن دريغ نكنید و همديگر را

كه دست به دست هم بدهید و مشت در جای آنو اياكم و التدابر و التقاطع، نكند به

مشت هم باشید، به هم پشت كنید و از يكديگر ببريد و راه تكروی را در زندگی امّت 

 اسالم باز كنید.

 ال تتركوا األمر بالمعروف و النهی عن المنكر فیولی علیكم شراركم ثم تدعون فال

يستجاب لكم، امر به معروف و نهی از منكر و پاسداری دسته جمعی از قانون خدا و 

ترين و بدترين مردم، زمامدار شما قانون عدالت را رها نكنید كه اگر رها كرديد پست

اً جايی نرسد، فرياد شماست. جدشوند. آن وقت هرچه داد و فرياد كنید آنچه البته بهمی

ها ام و هم مكرّر به اين مناسبترا هم شخصًا مكرر خوانده البالغهمن اين تكه نهج

خوانم برايم تازه هست. مالحظه كنید علی در چنین حالتی خوانم و هر بار كه میمی

 فرمايد: كند و بعد میها را به دو فرزندش میاين سفارش

ین اال نيا بنی عبدالمطلب ال الفینكم تخوضون المسلمین خوضاً تقولون قتل امیرالمؤم

 التقتلنّ بی االّ قاتلی.

های های قوم و خويشی و تعصببندیای فرزندان عبدالمطلب مبادا با مرگ من دسته

فامیلی به میان بیايد، شمشیر بكشید و در خون مسلمانها بیافتید و اين و آن را بكشید و 

د كشته رسجای او هر كس به دست ما میبگويید امیرالمؤمنین كشته شد، پس بايد به

 توانید بكشید، آن همجای من و در عوض من فقط يك نفر را میكنم بهشود. اعالم می
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قاتل من. بعد به اين اندازه سفارش اكتفا نكرد، فرمود: انظروا اذا انامتّ من ضربته هذه 

ر اين فرمايد: نگاه كنید اگر من در اثفاضربوه ضربه بضربهٍ، حتی در طرز كشتن او می

ته طور كه من با يك ضربت او كشم، فقط با يك ضربت او را بكشید همانضربت، مُردَ

 شوم.می

 و التمثلوا بالرجل، مبادا او را قطعه قطعه كنید.

، من «اياكم و المثلة ولو بالكلب العقور»اهلل صلی اهلل علیه و اله يقول: فانی سمعت رسول

 یزيد.در مورد سگ ديوانه بپرهشنیديم كه پیغمبر فرمود: از قطعه قطعه كردن مرده حتی 

 اهلل علیك يا امیرالمؤمنینسالم

 

 

 

 

  

 (1سیماي پرهیزگاران)

 مِنْ خُطْبَةِ لَهُ عَلَیهِ السَّالم

مِیرَ }رُوِیَ أَنَّ صَاحِباً لِأَمِیرِ اْلمُومِنِینَ عَلَیْهِ الَّسالَم يُقَالُ لَهُ هَمَّامٌ كَانَ رَجُالً عَاِبداً، فَقَالَ يَا أَ 

: يَا مُؤْمِِنینَ صِْف لِی الْمُتَّقِینَ حَتی كَأَنِّی أَنْظُرُ ِالَیْهِْم. فَتَثَاَقلَ عَلَیْهِ السَّالَمُ عَن جَوَابِهِ ثُمْ قَالَالْ

مٌ مَّا، فَلَمْ يَقْنَعْ هَ»اِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذيِنَ اتََّقوا وَ الَّذيِنَ هُمْ مُحْسِنُونَ «هَمَّامُ اتّقِ اللّهَ وَ أَحْسِنْ فَ 

 آلِهِ وَ بِهذَا الْقَوْلَ حَتَّی عَزَمَ عَلَْیهِ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَْثنی عَلَیِْه وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ 

 ثُمْ َقالَ:{

طَاعَِتهِمْ، آمِناً مِنْ  أَمَّا بَعْدُ، فَاِنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَی خَلَقَ الْخَلْقِ ِحینَ خَلَقَهُمْ غَنِیّاً عَنْ 

عَايِشَهُمْ، مَعصِیَتِهِمْ، لِأَنَّهُ الَ تَضُرُّهُ مَعْصِیَةُ مَنْ عَصَاُه وَالَ تَنَْفعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ. فَقََسمَ بَیْنَهُْم مَ
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. مَنْطِقُُهمُ الصَّوَابُ، وَ وَ وَضَعَهُمْ مِنْ الدُّنْیَا مَوَاضِعَهُمْ. فَالُْمتَّقُونَ فِیهَا هُمْ أَهُْل الْفَضَائِلِ

اللَُّه عَلَیْهِْم، وَ َوقَفُوا مَلْبَسَهُمُ االِقْتِصَادُ، وَ مَشُْیهُمُ التََّواضُعُ. غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ

اءِ. وَ لَّتِی نُزَِّلتْ فِی الرَّخأَسْمَاعَهُمْ عَلَی الْعِلِْم الْنَّاِفعِ لَهُمْ. نُزِّلَْت أَنْفُسُهُْم مِْنهُمْ فِی الْبَالَءِ كَا

، بِلَوْالَ الْأَجَلُ الَّذیِ كُتِبَ َلهُمْ لَْم تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهمْ ِفی أجْسَادِهِمْ طَْرفَةَ عَیْنَ شَوْقاً اِلیَ الثَّوَا

نْ یُنِهِْم، فَهُمْ وَالْجَنَّةَ كَمَوَ خَوْفاً مَِن الْعِقَابِ. عَُظمَ اْلخَالِقُ فِی أَنْفُسِهِمْ َفصَغُرَ مَا دُونَهُ فِی َأعْ

ةٌ، نَقَدْ رَآهَا فَهُْم فِیهَا مُنَعَّمُونَ، وَ هُمْ وَالنَّارُ كَمَنْ قَْد رَآهَا فَهُمْ فِیهَا مُعَذَّبُونَ. قُلُوبُهُمْ مَحْزُو

نْفُسُهُمْ عَِفیفَةٌ. صَبَرُوا أَيَّامَاً وَ شُرُورُهُمْ مَأُْمونَةٌ. وَ أَْجسَادُهُمْ نَحِیفَةٌ، وَ حَاجَاُتهُمْ خَفیِفَةٌ، وَ أَ

رِيدُوهَا. وَ يُ قَصِیرَةً أَعْقَبَتْهُْم رَاحَةً َطويِلَةً. تِجَارَةً مُرْبِحَةٌ يَسََّرهَا لَهُمْ رَبُّهُمْ. أَرَادَتْهُُم الدُّنْیَا فَلَمْ 

تِیالً. َأْقدامَهُمْ تَالِینَ لِأجْزَاءِ الْقُرآنِ يُرَتِّلُونَهُ تَرْ أَسَرَتْهُمْ فَفَدَوْا أَنْفُسَُهمْ ِمنْهَا. أَمَّا اللَّْیلُ فَصَافُّونَ

یْهَا طَمَعاً، يُحَزِّنُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ وَ يَْستَثِیرُونَ بِهِ دَوَاَء دَائِهِمْ. فَِاذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِیهَا تَشْويقٌ رَكَنُوا اِلَ

، وَ ظَنُّوا أَنَّهَا نُصْبُ أَعْیُنِهِم. وَ اِذَا مَرُّوا ِبآيَةٍ ِفیهَا تَخْوِيفٌ وَ تَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ اَِلیْهَا شَوقاً

 أصْغَوا ِالَیْهَا َمسَامِعَ قُلُوبِِهمْ وَظَنُّوا أَنَّ زَفِیرَ جَهَنَّمَ وَ شَهَیقَهَا فِی أُصُولِ آذَاِنهِمْ فَهُمْ حَانُونَ 

مْ وَ أَكُفِّهِمْ وَ رُكَبِهِمْ وَ أَطْرَافِ َأقْدَامِِهمْ، يَطَّلِبُونَ اِلَی اللَّهِ عَلَی أَوْسَاطِهِمْ، مُفْتَرِشُونَ لِجَبَاهِهِ

رْیَ تَعَالی فِی فَكَاكِ رِقَابِهِْم. وَ أَمْا النَّهَارُ فَحُلَمَاءُ عَُلمَاءُ، أَبْرَارٌ أَتْقِیَاءُ. قَدْ بَرَاهُمُ الْخَْوفُ بَ

 ُر فَیَحْسَبُُهم مَْرضی وَ مَا بِالْقَومِ مِنْ مَرَضٍ وَ يَقُولُ قَدْ خُولِطُوا. الْقِدَاحِ يَنْظُرُ ِالَیْهِمُ النْاظِ

 وَ لَقَدْ خَاَلطَهُمْ َأمْرٌ عَظِیمٌ. الَ يَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِِهمُ الْقَلِیلَ. وَ الَ يَسْتَكْثِرُونَ الْكَثِیرَ. فَُهمْ

ا أَنَ«ْم مُشْفِقُونَ اِذَا زُكِّیَ أَحَدُهُمْ خَافَ مَمَّا يُقَالُ لَهُ َفیَقُولُ: لِأَنْفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ. وَ مِنْ أَعْمَالِهِ

 أَعْلَمُ بِنَْفسی مِنْ غَیْریِ، وَ رَبِّی أَعْلَُم بِی مِنْ نَفْسی. اللَّهُمْ الَ تَُؤاخِذْنِی بَِما يَقُولُونَ، وَاجْعَلْنِی

 ». الَ يَعْلَمُونَ أَْْفَضلَ مِمْا يَظُنُّونَ، وَ اغْفِرْ لِی مَا

فَمِنْ عَالَمَةِ أَحدِهِمْ أَنَّكَ تَرَی لَهُ قُوَّةً فَی دَيٍِن، وَ حَزْماً فِی لِینٍ، وَ اِيمَاناً فِی يَقیِنٍ. وَ حِرْصًا 

 َصبْراً وَفِی عِلْمٍ، وَ عِلْمًا فِی حِلْمٍ. وَ قَصْداً فِی ِغنیً. وَ خُشُوعاً فِی عِبَاَدةٍ. وَ تََجمُّالً فِی َفاقَةٍ. 

فَی شِدَّةٍ. وَطَلَباً فِی حَاَللٍ وَ نَشَاطاً فِی هُدًی. وَ َتحَرُّجاً عَنْ طَمَعٍ. يَعْمَلُ اْلأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ وَ 

هُوَ عَلَی وَجَلٍ. يُمْسیِ وَ هَمُّهُ الشُّكْرُ، وَ يُصْبِحُ وَ هَمُّهُ الذِّكْرُ. يَبِیتُ حَذِراً وَ يُصْبِحُ فَرِحاً. 
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ذِراً لِمَا حُذِرَ مِنَ الْغَفَْلةِ. وَ فَرِحاً بِمَا أَصَابَ مِْن الْفَضْلِ َو الرَّحْمَةِ. اِنِ اْستَصْعَبتْ عَلَیْهِ حَ

 يَبْقی. نَفْسُهُ فِیمَا تَكْرَهُ لَْم يُعْطِهَا سُؤْلَهَا فِیمَا تُحِبُّ. قُرَّةُ عَیْنِهِ فِیمَا الَ يَزُولُ، وَزَهَادَتُهُ فِیمَا الَ

عَةً نَفْسُهُ، نِيَمْزِجُ الْحِلْمَ بِالْعِلْمِ، وَالْقَوْلَ بِالْعَمَلِ، تَرَاُه قَريِباً أََملُهُ، قَلیِالً زَلَلُهُ، خَاشِعاً قَلُْبهُ، قَا

لشَّرُّ هُ مَأمُولٌ، وَ امَنْزُوراً أَكْلُهُ، سَهْالً َأمْرُهُ، حَريِزاً دِيُنُه، مَیِّتَةً شَهْوَتُُه. مَكْظُوماً غَیْظُهُ. الْخَیْرُ مِنْ 

 مِنْهُ مَأْمُونٌ.

اِنْ كَانَ فِی الْغَافِلِینَ كُِتب فِی الذَّاكَرِينَ. وَ اِنْ كَانَ فِی الذَّاكِرِينَ لَمْ ُيكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِینَ. 

نْكَرُهُ، . لَیِّناً قَوْلُهُ. غَاِئباً مُيَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَهُ، وَ يُعْطِی مَنْ حَرَمَهُ، وَ يَصِلُ َمنْ قَطَعَهُ، بَعِیداً فُحْشُهُ

حَاضِراً مَعْرُوفُهُ. مُقْبِالً خَْیرُهُ، مُدْبِراً شَرُّهُ. فِی الزَّاَلزِلِ وَ قُورٌ، وَ فِی الْمَكَاِرهِ صَبُورٌ. وَ فِی 

 أَنْ عْتَرِفُ ِبالْحَقِّ قَبْلَالرَّخَاءِ شَكُورٌ. الَ يَحِیفُ عَلَی مَنْ يُبْغِضُ. وَ الَ يَأَْثمُ فِیَمَنْ يُحِبُّ. يَ

جَارِ. لْيُشْهَدَ عَلَیْهِ. الَ يُضِیعُ مَا اسْتُحْفِظَ. وَ الَ يَنْسی َما ُذكِّرَ وَ الَ يُنَابِزُ بِالْأَلْقَابِ وَ الَ يُضَارُّ بِا

. اِْن صَمَتَ لَْم يَغُمَّهُ وَالَ يَشْمَتُ بِالْمَصَائِبِ. وَ الَ يَدْخُلُ فِی الْبَاطِلِ. َو الَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَقِّ

هُ. صَمْتُهُ، وَ اِنْ ضَحِكَ لَْم يَعْلُ صَوْتُهُ. وَ اِنْ بُغِیَ عََلیْهِ صَبَرَ حَتَّی يَكُونَ اللّهُ هُوَ الَّذِی يَنْتَقِمُ لَ

هِ. أَرَاحَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِنَفْسَهُ مِنْهُ فِی عَنَاءٍ. وَ النَّاسُ مِنْهُ فِی رَاحَةٍ. أَتْعَبَ نَفْسَهُ لِآخِرَتِهِ، وَ 

 َو بِكِبْرٍ بُعْدُهُ عَمَّنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ زُْهدٌ وَ نَزَاهَةٌ. وَ دُنُوُّهُ مِمَّنْ دَنَا مِنُْه لِینٌ وَ رَحْمَةٌ. لْیسَ تَبَاعُدُهُ

 عَظَمَةٍ، وَ الَ دُنُوُّهُ بِمَكْرٍ وَ خَديِعَةٍ.

انَتْ نَفْسُهُ فِیهَا. فَقَالَ َأمِیرُ الْمُؤمِِنینَ عَلَیْهِ السَّاَلمُ:] أَمَا وَاللّهِ لَقَْد [قَالَ: فَصَعَِق هَمَّامٌ صَعْقَةٌ كَ

تًا الَ كُنْتُ أَخَافُهَا عَلَیْهِ. ثُمَّ قَالَ: فَمَا بَالَُك يَا َأمِیرَ الُْمؤْمِنِینَ؟ فَقَالَ: وَيْحَكَ ِانَّ لِكُلِّ أََجلٍ وَقْ

 يَتَجَاوَزُُه. فَمَهْالً الَ تعُدْ لِمِثْلِهَا فَاِنَّمَا نَفَثَ الشَّْیطَانُ علَی لَِسانِكَ.يعْدُوهُ وَ سَبَباً الَ 

كه فردی خداپرست بود، » هَمَّام«[گويند يكی از همدمان امیر المومنین علی (ع)، به نام 

 به ايشان گفت:

چشم  در برابرای امیر مؤمنان، خداترسان را برايم چنان توصیف كن، كه گويی آنها را «

همام، خداترس «علی (ع) در پذيرفتن خواهش او درنگ كرد و گفت: ». نگرمخود می

همام بدين سخن قناعت ». و نیكو كار باش، كه خدا با خداترسان و نیكوكاران است
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 تر سخن بگويد.باره مفصلنكرده امیرمؤمنان را وادار نمود كه در اين

 و بر پیامبر(ص) درود فرستاد و گفت:] علی(ع) حمد و ثنای الهی به جا آورد

نیاز و از معصیت آنان ايمن بود، خدای سبحان وقتی مردم را بیافريد از اطاعت آنان بی

رساند و نه اطاعت آن كس چون نه معصیت آن كس كه فرمانش را نبرد به او زيانی می

 كه فرمانش را ببرد، برايش سودی دارد.

ن پخش كرد و هر كس را در جايی از دنیا نهاد كه جای های زندگی را میان آنااو مايه

 او بود.

های برتری برخوردارند، سخنشان راست، پوششان خدا ترسان دنیا آنهايند كه از مايه

 میانه و روششان فروتنی است.

ديدگان خود را از آنچه خدا برايشان حرام كرده، فرو بسته و گوشهای خود را بر 

ها در هنگام سختیهای مرد آزمای اند. روحیه آنودههای سودمند وقف نمآگاهی

 همانگونه است كه در هنگام آسايش و رفاه.

اگر نبود ساعتی كه برای مرگ آنها قبالً مقرر شده است، روحشان از شوق ثواب و بیم 

 ماند.عقاب خدا، حتی برای يك لحظه هم در تنشان نمی

هر چه جز اوست در برابر ديدگانشان  تنها آفريدگار در نظرشان بزرگ آمده، در نتیجه

خ اند و با دوزكوچك است. با بهشت چنانند كه گويا آن را ديده در نعمتهايش غنوده

اند. دلهايشان دردمند است و مردم از آسیب آنان چنانند كه گويا به عذابش گرفتار شده

ا ی چند را بهايشان الغر، نیازهايشان كم و ارواحشان پاك است. ايامايمن هستند. تن

كه  ای پرسوداند، مبادلهشكیبايی گذرانده و در پی آن به آسايشی دراز مدت رسیده

 خدايشان فراهم كرده است.

ها را به اسارت خويش ها در طلب دنیا نبودند. دنیا آندنیا در طلب آنها بود، لیكن آن

. شب هنگام بر در آورد، ولی آنان تاوان الزم را پرداخته و خويشتن را آزاد ساختند

اند و به خواندن بخشهای مختلف قرآن مشغولند. به آرامی و روی پای خويش ايستاده
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 سازند.خوانند و بدين وسیله درد خود را درمان میشمرده قرآن می

ای برخورند كه از افروزند كه درمان درد آنهاست). چون به آيه(در خود لهیبی بر می

دان دل بندند و جانهايشان در اشتیاق آن پاداش الهی انگیز سخن گويد، بپاداشی شوق

( و پیشانی، ۳سربركشد، گويی آن را درست در برابر چشم خويش ببینند، قد خم كرده)

خواهند كه (، از خدای متعال می۰كف دست، سر زانو و نوك پاها برخاك نهاده)

 آزادشان سازد.

 ها پیكرشان راخداترسند. نگرانیو اما روز هنگام، بردبار، دانا و آگاه، نیكوكار و 

همچون چوبه تیر تراشیده و الغر ساخته. كسی كه به آنها بنگرد، چنین پندارد كه 

ها هیچ بیماريی ندارند. يا گويد پريشان خاطرند آری مطلبی بیمارند، در صورتی كه آن

 بزرگ خاطر آنان را پريشان ساخته است.

شمارند. همواره خود را اد را هم زياد نمیبه عمل كم قانع و راضی نیستند، عمل زي

 ( دانسته و از عمل خود بیمناكند.9متهم)

اگر كسی ثنای يكی از آنان گويد و از پاكانش شمرد از اين گفته نگران شود و گويد: 

تر. بار الها، گفته آنان را مايه ترم و خدايم از من به من آگاهمن از ديگران به خود آگاه«

مده، مرا بهتر و برتر از آنچه اينان پندارند قرار ده و از آنچه درباره من  مواخذه من قرار

 »دانند درگذر.نمی

 بینی در دين قوی است، انضباطش باهای انسان خدا ترس اين است كه میيكی از نشانه

نرمش هماره، ايمانش از روی يقین، حريص به كسب آگاهی و آگاهیش همراه با 

نیازی و دارايی میانه رو، در عبادت و بندگی خدا در حال بی پرظرفی و شكیبايی است.

خاشع، و در تهیدستی با ظاهری آراسته، در سختی پر توان در پی درآمد حالل، شاداب 

پردازد، اما باز هم و در راه راست و گريزان از طمع و آز است. به كارهای شايسته می

برد و با دانی نعمت خدا به پايان می( روز را با اهتمام به سپاس و قدر۵نگران است.)

نهد و ( سر بر بالین می۳كند، شب با دلهره)اهتمام به ياد خدا و دل بیداری آغاز می
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رود و دلهره از اين دارد كه مبادا دچار بامدادان شاد و خرم به استقبال كار و تالش می

 كه با تالش خبری شده باشد و خرم و شادمان از رحمت و بخشايش الهیغفلت و بی

ش ای كه برايخويش بر آن دست يافته است. اگر دل پر هوس در برابر انجام وظیفه

نامطلوب است از فرمان او سرپیچید، او را تنبیه كند و در جای ديگر از برآوردن تمنا و 

 اش سر بر تابد.خواسته

چشمش به ارزشهای جاودانه و فناناپذير روشن است و دلش از آنچه زودگذر و 

 ناماندنی است روگردان.

 سازدپر ظرفی و شكیبايی را با آگاهی در آمیخته و حرف را عمل می

( دور و دراز نیست، لغزش كم، قلبش خاشع، دلش قانع، خوراكش اندك، ۱آروزيش)

 كارش آسان، دينش استوار، شهوتش مرده و خشمش فروبرده است.

ر ست. اگر در میان بی خبران به سرود و از آسیب و آفتش نگرانی نیبه او امید خیر می

آيد، و اگر در میان بیداردالن است، برد، باز هم نامش در شمار هشیاران بیدار دل میمی

( و ۳بخشايد)( اگر كسی بر او ستم كند، وی را می9گردد.)خبران محسوب نمیاز بی

او ببرد، باز هم  كند، و اگر ازاگر احسان خود را از او باز دارد، باز هم به او احسان می

 كوشد. او در تجديد پیوندها می

[از گفتن سخن زشت دور بُوَد. گفتار او نرم است و هموار، از وی كار زشت نبینند، و 

 ([۷۳كار نیكويش آشكار. نیكی او همه را رسیده، و بدی وی را كس نديده.)

فاه يش و ردر بحرانها سنگین و متین، در سختیها بردبار و شكیبا و در هنگام آسا

سپاسگزار و قدردان است. اگر از كسی بدش بیايد، باز در حق او ستم نكند و اگر كسی 

را دوست بدارد، به خاطر او به گناه و انحراف كشانده نشود، پیش از آنكه شاهدان علیه 

 او به حق شهادت دهند خود به حق اقرار و اعتراف كند.

هداريش بكوشد، و اگر به او تذكری دهند، اگر چیزی را به او دهند كه نگهدارد در نگ

فراموش نكند؛ نه لقب پرانی كند نه همسايه آزاری. اگر برای كسی حادثه تلخی روی 
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دهد، شماتت نكند و به رخ او نكشد، در كار باطل و بیهوده دخالت نكند و از دايره 

ه خندد خنداش نكند، و هر جا بحق بیرون نرود. هر جا خاموش بنشیند، خاموشی دلمرده

 بلند نكند. اگر بر او ستمی رود، شكیبايی از دست ندهد، تا خدا انتقامش را بگیرد.

اند. خود را برای آخرتش به خود از خويش در رنج است، اما مردم از او در آسايش

 تالش و زحمت انداخته و مردم را از شر خويش آسوده ساخته است.

، از و پاكی باشد و اگر به كسی نزديك شود اگر از كسی فاصله گیرد، از روی پارسايی

روی نرمخويی و مهربانی است. نه فاصله گرفتنش از روی خود بزرگ بینی و 

 طلبی است، نه نزديك شدنش از روی فريب و نیرنگ.بزرگی

 [گويند در اين هنگام همام فريادی كشید و جان بداد. امیر مؤمنان (ع) فرمود:]

 اش داشتم. ا دربارهبه خدا سوگند همین نگرانی ر

 و بعد فرمود:

 ».كنداش باشند چنین میاندرز دلنشین با كسانی كه شايسته

 ای امیر مؤمنان با خودت چطور؟«يكی از حاضران گفت: 

 علی(ع) فرمود:

وای بر تو! هر انسانی ساعت مرگی دارد كه از آن پس و پیش نرود و عامل مرگی كه «

ديگر چنین سخنی مگوی، كه اين اهريمن بود كه بر  از آن تجاوز نكند. خوددار باش و

 »زبانت چنین دمید

 

  

بهشتیان در كالم امیر »باشد، تحت عنوان ( اين خطبه كه همان خطبه معروف هَمّام می۷

 اللّه دكتر بهشتی ترجمه شده است.توسط شهید آيت« مؤمنان)ع(

 ( ركوع۳

 ( سجود۰
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 ( به كوتاهی در انجام9

 اش را انجام نداده باشد.هم وظیفه( كه مبادا باز ۵

 ( دلهره انسان متعهد و مسؤول۳

 اش( يعنی آروزهای شخصی۱

 ( يعنی چنان نیست كه به ياران آگاهش بی خبر به حساب آيد.9

 ( البته تا آنجا كه به شخص خود او مربوط شود و مايه گستاخی ستمگر نگردد.۳

 البالغه، ترجمه سیّدجعفر شهیدی( نهج۷۳

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/

	شب قدر
	مشخصات كتاب
	پيشگفتار
	شب قدر
	روزهاي آخر زندگي حضرت علي(ع)
	سيماي پرهيزگاران(1)


