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قرائت

َغلیَظ  فَظًّا  کُنَت  لَو  َو   
ز

لَُهم  لِنَت  ِه 
ٖ
اللّ ِمَن  َرمحٍَة  فَِبما 

َوا سَتغِفر  َعنُهم  فَاعُف   
ج

َحوِلَ ِمن  َلنَفّضوا  الَقلِب 

َعَل  ل 
َّ
فَـَتَوک َعَزمَت  فَِاذا   

ز

اَلرمِ  ِف  ِورُهم  شا َو  لَُهم 

هُ 
ٖ
اللّ یَنُصکُُم  ِان   159 الُمَتَو ّکِلنَی  یُِحبُّ  َه 

ٖ
اللّ  

َّ
ِان  

ج

ِه 
ٖ
اللّ

کُم  یَنُصُ ی 
َّ

ال ذَا  فََمن  َیذُلکُم  ِان  َو   
ز

لَکُم غالَِب  فاَل 

َو   160 الُمؤِمنوَن  ِل 
َّ
فَلَیَتَوک ِه 

ٖ
اللّ َوَعَل   

ج

بَعِدٖه  ِمن 

یَوَم   
َّ

َغل بِما  یَأِت  یَغلُل  َوَمن   
ج

 
َّ

یَغُل اَن  ِلَِبـّیٍ  کاَن  ما 

یُظلَموَن  ل  ُهم  َو  کََسَبت  ما  نَفٍس  کُلُّ   
ٖ
تَُوّف ثُمَّ   

ج

َمِة 
ٖ
الِقی

ِمَن  بَِسَخٍط  بـآءَ  کََمن  ِه 
ٖ
اللّ َن  ِرضوا اتََّبَع  اَفََمِن   161

ٌت 
ٖ
َدَرج ُه   162  ُ الَمصری  

َ
َوبِئس َجَهنَُّم  هُ 

ٖ
َمأوى َو  ِه 

ٖ
اللّ

هُ 
ٖ
اللّ َمنَّ  لََقد   163 یَعَمولَن  بِما  بَصریٌ  هُ 

ٖ
اللّ َو   

ج

ِه 
ٖ
اللّ ِعنَد 

اَنُفِسِهم  ِمن  َرسوًل  فیِهم  بَعََث  ِاذ  الُمؤِمننَی  َعَل 

َب 
ٖ
الکِت یُعَلُِّمُهُم  َو  یَُزّکیِهم  َو  ِتٖه 

ٖ
ءای َعلَیِهم  یَتولا 

164 مُبنٍی  ٍل 
ٖ
َضل لَفی  قَبُل  ِمن  کانوا  ِان  َو  َو  الِحکَمَة 

ن  ٣ سور ه آل عمرا جز ء  ٤ 
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ترجمه

و  کردى،  مهربانى  و  نرم خويى  مردم  با  که  بود  خدا  رحمت  و  لطف  سبب  به  پيامبر،  اى 
بودند. پس اکنون هم  پراکنده شده  تو  از گرد  اگر درشت خوى و سخت دل بودى، قطعاً 
آنان  با  امور  تدبير  در  و  بخواه  آمرزش  برايشان  خدا  از  ]حتی[  و  درگذر  از خطاهايشان 
مشورت کن، و چون بر کارى تصميم گرفتى، ]قاطع باش و[ بر خدا توکل کن که خداوند 

159 توکل کنندگان را دوست مى دارد و آنان را يارى مى کند. 
اگر خدا شما را يارى کند، هيچ کس بر شما چيره نمى شود، و اگر شما را واگذارد، چه 

 160 کسى بعد از او شما را يارى خواهد کرد؟ پس مؤمنان بايد تنها بر خدا توکل کنند. 
] گمان کرديد ممکن است پيامبر به شما خيانت کند؟! در حالى که[ و هيچ پيامبرى را نشايد 
که به خدا يا مردم خيانت کند ]چه رسد به خاتم االنبيا[، و هرکس خيانت ورزد، روز قيامت 
با آنچه که از راه خيانت به دست آورده حاضر شود، سپس به هرکسى همان را که فراهم 

161 آورده است، بى کم وکاست خواهند داد و ]به همين دليل[ در حق آنان ستم نمى شود. 
از خدا  با خشمى  که  است  مانند کسى  کرده،  دنبال  را  که خشنودى خدا  آيا کسى  پس   

 162 بازگشته و جايگاهش دوزخ است؟ آن بد بازگشتگاهى است. 
ـ نزد  ـ چه کسانى که درپى خشنودى خدايند و چه کسانى که دچار خشم او شده اندـ  همه آنانـ 
خدا برحسب اعمالشان داراى درجاتى گوناگونند، و خدا به آنچه ]از نيکی و بدی[ مى کنند 

 163 بيناست. 
به يقين خدا به مؤمنان نعمتى بزرگ ارزانى داشت که پيامبرى از خودشان ]نه از فرشته يا 
جن[ در ميان آنان برانگيخت که آياتش را بر آنان تالوت کند و آنان را ]از کارهاى زشت 
و اخالق ناپسند[ پاک سازد و کتاب آسمانى و معارف آن را به ايشان بياموزد، و قطعاً آنان 

164 پيش از بعثت پيامبر در گمراهى آشکارى فرورفته بودند. 
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پیشوایان اسوه

در درس های گذشته دانستيم که يکی از مسئوليت های مشترک ميان پيامبر و امامان، واليت 
ظاهری می باشد. در اين درس به اين سؤال می پردازيم که سيره و روش پيامبر اکرم  و جانشين 

ايشان اميرالمومنين علی  در حکومت داری چگونه بوده است؟
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اسوه های رهبری
پيامبراکرم  پس از سيزده سال تالش برای هدايت مردم مکه با دعوت مردم مدينه، به اين شهر 
هجرت کرد و به فرمان خداوند، حکومت اسالمی را بنا نهاد. اين حکومت، به تدريج گسترش يافت و 
در مدت ده سال، سراسر شبه جزيرٔه عربستان را فراگرفت. آن حضرت،در مدت اين ده سال، به گونه ای 
از سوی خداوند  رهبری،  در جايگاه  از جمله  اجتماعی،  و  فردی  زمينه های  همٔه  در  که  کرد  زندگی 

به عنوان الگو و اسوه مؤمنان معرفی شد:
قطعاً برای شما در رسول خدا لََقد کاَن لَکُم فی َرسوِل اللّٰهِ 

سرمشق نيکويی است ُاسَوٌة َحَسنَةٌ 
برای کسی که به خداوند لَِمن کاَن َیرُجوا اللّٰهَ 

و روز رستاخيز اميد دارد َو الَیوَم اآلِخرَ 
و خدا را بسيار ياد می کند. َو ذَ  کََر الٰلَّه کَثیًرا1 

حضرت علی  نيز وقتی حکومت را به دست گرفت، اعالم کرد من براساس دستورات قرآن و 
سنت رسول خدا  حکومت می کنم و بر همين اساس اصالحات مهمی را در جامعه آغاز کرد.

در ابتدا نگاهی کوتاه به سيره پيامبر اکرم  در رهبری جامعه می کنيم:
1ــ تالش برای برقراری عدالت و برابری

يکی از اهداف مهم حکومت الهی رسول خدا  اجرای عدالت بود و ايشان در اين مورد با قاطعيت 
عمل کرد و کوشيد تا جامعه ای عادالنه بنا کند که در آن از تبعيض خبری نباشد و همه در برابر قانون الهی 
يکسان باشند.اين اقدام پيامبر اکرم  در شرايطی انجام می گرفت که در جامعٔه آن روز حجاز و ساير 
کشورها، تبعيض و تفاوت طبقاتی، يک قانون پذيرفته شده بود و کسی با آن مخالفت نمی کرد. آن حضرت، 
نمی گذاشت.  و غيرعرب  ميان عرب  فرقی  و  تقسيم می کرد  به تساوی  ميان مسلمانان  را  بيت المال  درآمد 
با همٔه بردباری و ماليمتی که در برابر پايمال شدن حق شخصی خود داشت، در برابر ناديده گرفته شدن 
حقوق افراد جامعه می ايستاد و کوتاه نمی آمد و متجاوزان حقوق مردم را در هر موقعيت و مقامی که بودند، 

مجازات می کرد.

1ــ سورٔه احزاب، آئه 21.

نمونه

ديگر  برخی  از  برتر  قبايل  برخی  و  داشتند  مخصوصی  جايگاه  قبايل  گذشته،  زمان های  در 
شمرده می شدند. روزی فردی از يکی از قبايل صاحب نام مدينه، دزدی کرد و جرم او ثابت شد. 
رؤسای قبيله فکر می کردند که رسول خدا   به دليل جايگاهی که قبيله اين فرد دارد وی را 
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رسول خدا  ، برای اولين بار در جامعٔه آن روز، برابری همه افراد در برابر قانون را اعالم کرد 
و عرب و غيرعرب و سياه و سفيد را برابر دانست و در مقابل تعصبات قومی و قبيله ای ايستاد.

1ــ الطبقات الکبری، ابن سعد، ج ٤، ص 58.
2ــ روضه کافی، کلينی، ص 182؛ بحار االنوار، مجلسی،  ج 22، ص ٣82.

بیشتر بدانیم

مالک برتری: نژاد یا …؟
روزی تعدادی از مردم مکه دور هم جمع شده بودند که مسلمانان نيز در ميان آنان بودند. هرکدام با 
تعصبی خاص، قبيلٔه خود را معرفی می کرد و بدان افتخار می نمود. در اين ميان، شخصی روبه سلمان 

کرد و گفت: سلمان! بگو بدانم تو کيستى؟ پدر تو کيست؟ و اصل وريشه ات چيست؟
سلمان گفت: اسم من سلمان و پدرم بنده خداست، من قبل از اسالم گمراه بودم وخداوند به برکت 
محمد  هدايتم کرد، نيازمند بودم و خداوند به برکت محمد   بى نيازم نمود، برده بودم و خداوند 

به برکت محمد  مرا از قيد بردگى آزادساخت، اين نسب من است.
در همان حال رسول خدا  وارد آن جمع شد، با شنيدن گفت وگوهاى آنان، فرمود: اى جماعت 
قريش! اين را بدانيد که، شرافت انسان به ديندارى اوست و مروت و انسانيت او به خصلت هاى اخالقى 

وى، و اصالت انسان به عقل وانديشه اوست.
سپس پيامبر  سلمان را مخاطب قرار داد و فرمود: سلمان! اين را بدان که، هيچ کدام از اينان 
برتو فضيلت و برترى نخواهند داشت، مگر اينکه از تو پرهيزگارتر و با تقواتر باشند، اما اگر تو تقوى داشته 

باشى، پس تو افضل و برتر خواهى بود.2

مجازات نخواهد کرد؛ اما با کمال تعجب ديدند که پيامبر می خواهد حکم را اجرا کند. واسطه های 
مختلفی نزد رسول خدا فرستادند، تا ايشان را از اجرای حکم منصرف کنند. حتی برخی نزديکان 

رسول خدا  را واسطه قرار دادند، اما ايشان نپذيرفت و به آنان فرمود:
»اقوام و ملل پيشين بدين سبب، دچار سقوط شدند که در اجرای عدالت، تبعيض روا می داشتند؛ 
اگر شخصی قدرتمند و صاحب نفوذ از ايشان دزدی می کرد رهايش می کردند و اگر فردی ضعيف 

دزدی می کرد وی را مجازات می کردند«.1

2ــ محبت و مدارا با مردم
خود  مهربان  پدر  را  ايشان  مردم،  که  بود  محبت آميز  قدری  به  مردم  با  خدا   رسول  رفتار 
می دانستند و در سختی ها به ايشان پناه می بردند. معموالً اطرافيان يک رهبر برای اينکه خود را به 
او نزديک کنند، عيب ديگران را نزد او بازگو می کنند اما رسول خدا  به ياران خود می فرمود: 
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»بدی های يکديگر را پيش من بازگو نکنيد؛ زيرا دوست دارم با دلی پاک و خالی از کدورت با شما 
معاشرت کنم.«1

تا آنجا که گاهی ردای خود را زير  به او احترام می گذاشت  به خانٔه آن حضرت می رفت،  هرکس 
پای او پهن می کرد يا بر جای خود می نشاند. هرگز در مقابل يارانش پای خود را دراز نمی کرد و سعی 
می کرد تا وقتی که آنها نشسته اند، در کنارشان باشد. اگر دربارٔه آخرت حرف می زدند با آنان همراهی 
می کرد؛ اگر دربارٔه خوردنی و آشاميدنی و ساير امور روزمره سخن می گفتند، از روی لطف و مهربانی با 
آنان هم سخن می شد. گاهی در حضور پيامبر، شعر می خواندند، يا از گذشتٔه خود می گفتند، در همٔه اين 
موارد، آنان را منع نمی کرد، مگر اين که کار حرامی مانند غيبت کردن از آنان سر می زد؛ در اين موارد 

بود که آنان را از ادامه بحث باز می داشت.
3ــ سخت کوشی و دلسوزی در هدایت مردم

پيامبر  چنان عالقه مند به نجات مردم از گمراهی بود که سختی ها و آزارهای اين راه، هرگز سبب 
دوری او از مردم نگرديد و آن قدر برای هدايت شان شبانه روز تالش کرد که خداوند دراين باره خطاب 

به مسلمانان فرمود: 
» رنج شما برای او سخت و دشوار است و بر ]هدايت[ شما حريص )به شدت عالقه مند( است«2

با همٔه اين دلسوزی ها و زحمت ها، دشمنی سران قريش با ايشان روز  به   روز بيشتر می شد. می گفتند 
او ساحر و جادوگر است3، می گفتند ديوانه است، بر سر و رويش خاکستر می پاشيدند، طعنه و نيش 
زبان به او می زدند. با وجود اينها، آن قدر با مهربانی و صبر و تحمل، به هدايت مردم ادامه می داد، که 

گاه نزديک بود از شدت غصه و اندوه فراوان از پا در آيد که خداوند به او فرمود:
لََعلَّکَ باِخع نَفَسکَ َاّل َیکونوا ُمؤِمنیَن 4

از اينکه برخی ايمان نمی آورند شايد که جانت را ]از شدت اندوه[ از دست بدهی.
امام علی  که در بيشتر اين صحنه ها در کنار رسول خدا  بود، دربارٔه تالش بی پايان پيامبر 
می فرمود: »پيامبر يک طبيب سّيار بود، ]برخالف ساير طبيبان[ او خود به سراغ مردم می رفت، داروها 
و مرهم هايش را خودش آماده می کرد و ابزارهای طبابت را با خود می برد تا بر هرجا که نياز باشد، مرهم 
بگذارد؛ بر دل هاى کور، گوش هاى کر، زبان هاى گنگ، او با داروهاى خويش بيماران غفلت زده و 

سرگشته را درمان مى کرد«.5
آن حضرت، تالش می کرد حتی کسانی را که با ايشان می جنگيدند هدايت کند و به سوی حق دعوت 

1ــ مسند احمدبن حنبل، چاپ الرسالة، ج 6، ص ٣02ــ٣01
٣ــ سورٔه مدثر، آئه 2٤. 2ــ سورٔه توبه، آئه 128.  

5ــ نهج البالغه، خطبه 108. ٤ــ سورٔه شعرا، آئه ٣.   
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نمايد. متکبران و برخی از بزرگان قبايل که تعاليم اسالم را به ضرر خود می ديدند، جنگ هايی را عليه 
آن حضرت به راه می انداختند. پيامبر  نيز به ناچار مسلمانان را برای مقابله با آنان بسيج می کرد.  
اما به آنان سفارش می کرد: »اگر کافری در جنگ کشته شد او را ُمثْله1 نکنيد، کودکان و پيران و زنان 
را نکشيد، حيوانات حالل گوشت را نکشيد مگر اينکه برای تغذيه به آن احتياج داشته باشيد. هرگز آب 

مشرکان را زهرآلود نکنيد و مزارع و نخلستان ها را نسوزانيد«.2
و در جای ديگری می فرمود اگر در بحبوحٔه جنگ، يکی از مشرکان خواست تا در مورد حقيقت 
اسالم مطالبی بداند، او در پناه اسالم است تا کالم خدا را بشنود، اگر اسالم را پذيرفت، او هم برادر 
دينی شماست و اگر قبول نکرد، او را به جايی که احساس امنيت می کند، برسانيد و پس از آن از خدا 

برای غلبه بر او ياری بجوييد.3
4ــ مبارزه با فقر و محرومیت

رسول خدا  هم با فقر مبارزه می کرد و به دنبال بنای جامعه ای آباد و دور از محروميت بود و هم 
با کوچک شمردن فقيران و بينوايان به مخالفت بر می خاست.از اين رو، مردم را به کار و فعاليت تشويق 
می کرد، از بيکاری بدش می آمد و کسانی را که فقط عبادت می کردند و کار نمی کردند، مذمت می کرد. 
در عين حال، به فقيران بسيار احترام می گذاشت و اجازه نمی داد که به خاطر فقر مورد بی توجهی 
قرار گيرند و فراموش شوند. برخی از آنها دوست صميمی ايشان به شمار می رفتند. ثروت را مالک 
گفت وگو  آنها  با  صميمانه  و  می نشست  مردم  محروم ترين  و  فقيرترين  با  آسانی  به  نمی شمرد.  برتری 
خود  ياران  به  حضرت  آن  می يافتند.  خود  همراز  و  همدل  را  خدا   رسول  نيز  آنان  می کرد. 

می فرمود:
»به من ايمان نياورده است کسی که شب را با شکم سير بخوابد و همسايه اش گرسنه باشد«.4

1ــ تکه تکه کردن.
2  ــ وسائل الشيعه، شيخ حر عاملی، ج 15، ص 58.

3  ــ اصول کافی، کلينی، ج 5، ص 27.
٤ــ اصول کافی، ج 2، ص 27.

بیشتر بدانیم

رسول خدا  و يارانش در مجلسی نشسته بودند. تهيدستی که لباس کهنه ای به تن داشت وارد 
شد و در جای خالی کنار مردی ثروتمند نشست. مرد ثروتمند چهره در هم کشيد و خودش را جمع و 

جور کرد و به کناری کشيد. 
پيامبر که رفتار او را ديد، فرمود: ترسيدی از فقر او چيزی به تو برسد؟
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1ــ اصول کافی، ج 2، ص 262.
2ــ ماجرای تولد حضرت علی  در خانٔه کعبه عالوه بر کتاب های شيعی در کتاب های بزرگان اهل سنت نيز بارها نقل شده است. به عنوان 
نمونه می توان به اين موارد اشاره کرد: المستدرک علی الصحيحين، حاکم نيشابوری، ج ٣، ص 550؛ تذکرة الخواص، ابن جوزی، ص 10؛ 

مروج الذهب، مسعودی، ج 2، ص27٣.

جان و جانشین پیامبر
، ده سال قبل از بعثت پيامبر  در خانٔه کعبه به دنيا آمد.2 پدرش حضرت  اميرمؤمنان، علی 
ابوطالب  به پيشنهاد پيامبر، نام ايشان را »علی« گذاشت. علی به معنای »واال« و »بلندمرتبه« است. 
سه يا چهارسال بيشتر نداشت که به خانٔه پيامبر آمد و چندين سال نزد ايشان زندگی  کرد. خودش دربارٔه 

اين دوران می فرمايد: 
»در حالی که کودک بودم، همواره در کنار پيامبر بودم و پيامبر مرا در کنار خود می نهاد ... نه هرگز 

دروغی در گفتار من ديد و نه رفتاری ناشايست از من مشاهده کرد ...
من همچون بچٔه از شير گرفته شده که به دنبال مادرش می رود، از آن بزرگوار پيروی می کردم و او 
هر روز پرچمی از خوی های نيکوی خود را برای من می افراشت و مرا به پيروی کردن از آن فرمان 

می داد ...
... هنگامی که وحی بر پيامبر  فرود آمد، آوای اندوهگين شيطان را شنيدم. گفتم: ای پيامبر 
خدا، اين فرياد اندوهناک چيست؟ پاسخ داد: اين شيطان است که از پرستش خود نااميد شده است. 
بی گمان آنچه را من می شنوم تو هم می شنوی و آنچه را من می بينم تو هم می بينی، جز اينکه تو پيامبر 

آن مرد گفت: نه، يا رسول اللّه. 
فرمود: ترسيدی از ثروت تو چيزی به او برسد؟

گفت: نه يا رسول اللّه
پيامبر فرمود: ترسيدی لباس هايت در اثر تماس با او آلوده شود؟

گفت: نه، يا رسول اللّه.
فرمود: پس چرا خودت را جمع و جور کردی و از او فاصله گرفتی؟

آن مرد گفت: يا رسول اللّه اعتراف می کنم که مرتکب خطا شدم و به جبران خطايم حاضرم نصف ثروتم 
را به اين برادر مسلمان ببخشم.

مرد فقير گفت: يا رسول اللّه، من حاضر نيستم بپذيرم.
حضار با تعجب پرسيدند: چرا؟!

مرد فقير پاسخ داد: می ترسم بر اثر ثروت، من هم گرفتار غرور و خودخواهی شوم و روزی با برادر 
مسلمان خود اين گونه رفتار کنم.1
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نيستی، بلکه وزير هستی1 و تو هر آينه بر راه خير می باشی«.2

جابربن عبداللّه انصاری، از ياران خوب رسول خدا  می گويد: در کنار خانٔه خدا و در حضور 
رسول خدا  بوديم که علی  وارد شد. رسول خدا  فرمود: برادرم به سويتان آمد. سپس 
به خدايی که جانم در دست قدرت  بر آن گذاشت و فرمود: »سوگند  به سمت کعبه کرد و دست  رو 

اوست، اين مرد و شيعيان و پيروان او، رستگارند و در روز قيامت، اهل نجات اند«.3
سپس فرمود: » اين مرد اولين ايمان آورندهٔ به خدا، وفادارترين شما در پيمان با خدا، راسخ ترين شما در 
انجام فرمان خدا، صادق ترين شما در داوری بين مردم، بهترين شما در رعايت مساوات و ارجمندترين 

شما نزد خداست«.4
در همين هنگام، آئه زير بر پيامبر خدا  نازل شد و پيامبر آن را قرائت کرد:

کسانی که ايمان آوردند ِانَّ الَّذیَن آَمنوا 
و کارهای شايسته انجام دادند، َو َعِملُوا الّصالِحاتِ 

اينان بهترين مخلوقات اند. ُاوٰلئِکَ ُهم َخیُر البَِریَّـة5ِ 

، در سخنان خود از کلمٔه »شيعه« که ترجمٔه آن »پيرو«  همان گونه که مشاهده کرديد رسول خدا 
بنابراين، شيعه،  دانسته است.  را سبب رستگاری  امام علی   از  پيروی  و  کرده  استفاده  می شود، 
، اميرالمؤمنين علی  را جانشين پيامبر می داند و از او  مسلمانی است که به فرمان خدا و پيامبر

پيروی می کند.

1ــ اين سخن پيامبر اکرم  مربوط به روز اول بعثت است. از اين کالم در می يابيم خداوند که آگاه به همٔه امور است از شايستگی امام 
علی  نيز خبر دارد و به پيامبر امر فرموده که ايشان را وزير خود قرار دهد.

2ــ بخشی از خطبه قاصعه.
ِئَک هُم َخيُر البَِريَِّة«. ـٰ  ِانَّ ٰهذا َو شيَعَته و لَُهُم الفاِئزوَن. الّدر المنثور، سيوطی، ذيل آئه »ُاول

ٰ
٣ــ َوالَّذی نفسی ِبَيِده

٤  ــ البرهان فی تفسير القرآن، سيد هاشم بحرانی، ج 5، ص 720.
5ــ سورٔه بينه، آئه 7.

6ــ سورٔه صافات، آئه 8٣.

بیشتر بدانیم

خوب است بدانيم که لفظ شيعه، واژه ای است قرآنی. مثالً در قرآن کريم، حضرت ابراهيم  شيعه و پيرو 
براهيَم«6؛ پس حضرت ابراهيم    اَلِ

ٰ
حضرت نوح  معرفی شده و درباره ايشان آمده است: »ِانَّ ِمن شيَعِته

از آن جهت که راه حضرت نوح را ادامه داده، شيعه و پيرو حضرت نوح  است.
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1ــ امالی، طوسی، ح 1028، المستدرک، حاکم نيشابوری،  ج ٣، ص 1٣٤.
2ــ امالی، صدوق، ص 89، المستدرک، حاکم نيشابوری، ج ٣، ص 1٣5.

، استاد مطهری، ص 10 از مقدمه. ٣ــ جاذبه و دافعٔه علی 

پاسخ به سؤالت شما

برخی می پرسند چرا با وجود همۀ تالش هایی که پیامبر  در معرفی امیرمؤمنان و بیان 
فضائل ایشان در زمان ها و مکان های متعدد داشت، اما پس از وفات پیامبر  بسیاری 

از مردم، به خصوص رؤسای قبایل و بزرگان قوم کمتر به این حقیقت توجه کردند؟ 
از دوران  باقی مانده  انديشه های  و  افکار  بی توجهی،  اين  از علت های  يکی  آنکه:  پاسخ کوتاه 
جاهليت قبل از اسالم بود، که به اين آسانی از ذهن و فکر مردم خارج نمی شد.در جاهليت، بزرگان 
قبايل بدون آنکه دارای فضيلت خاصی باشند صرفاً به اين دليل که رئيس قوم بودند، قدرت ويژه ای 
مانند علم، عدالت خواهی، جوانمردی،  آنان را بزرگ می شمردند و فضيلت هايی  داشتند و مردم 
صداقت، پاکی و کرامت نفس، ارزش و جايگاهی نداشت. آنان حتی ميان فرمان و دستور پيامبر و 
فرمان بزرگان قوم تفاوت چندانی قائل نبودند و در لحظات حساس و سرنوشت ساز، به جای فرمان 
خدا و پيامبر، به سوی فرمان بزرگان قوم خود متمايل می شدند. از اين رو، رسول خدا  پيوسته 
فضايل امام علی  را به آن مردم يادآوری می کرد شايد بزرگان قبايل و افراد هر قبيله به جای 

ارزش های جاهلی به رفتار و کردار اميرمؤمنان بيشتر توجه کنند و به مقابله با ايشان برنخيزند.

با  علی   اميرالمؤمنين  شخصيت  بررسی  از  پس  غيرمسلمان،  و  مسلمان  دانش،  و  علم  بزرگان 
شگفتی مشاهده کرده اند که فضايلی در آن امام است که به سختی در يک فرد، جمع می شود. آن امام در 
ميدان جنگ شجاع ترين؛ در محراب عبادت، عابدترين؛ در مقام قضاوت، دقيق ترين؛ در کالس درس، 

عالم ترين؛ در بالغت و زيبايی سخن، بليغ ترين و در عرصٔه حکمرانی، عادل ترين است.3
آن حضرت، همانند رسول خدا  همه فضائل الهی را در خود جمع کرده بود و تمام ويژگی هايی 

تفکر در حدیث
در اين دو حديث بينديشيد و به سؤال های زير پاسخ دهيد:

1
: َعِلیٌّ َمَع الُقرآِن َو الُقرآُن َمَع َعِلٍیّ ــ رسول خدا 
2

: َعِلیٌّ َمَع الَحِقّ َو الَحقُّ َمَع َعِلٍیّ ــ رسول خدا 
1ــ ميان حديث اّول و حديث ثقلين چه رابطه ای وجود دارد؟

2ــ حديث دوم چگونه با بحث عصمت، عدالت و علم امام ارتباط دارد؟
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به دو مورد از فضائل و ويژگی های آن  اينجا  باشد، دارا بود. در  بايد داشته  را که يک رهبر جامعه 
حضرت اشاره ای کوتاه می کنيم:

1ــ عدالت بی مانند
امام علی  پس از 25 سال کنار گذاشته شدن از حق خالفت، آن گاه که با درخواست عمومی مردم 
و اصرار آنها بر قبول خالفت حجت را بر خود تمام ديد به صحنه آمد.ايشان از همان آغاز با الگو قرار 
دادن سيره و روش پيامبر  مبارزه با تبعيض و نابرابری و برقراری عدالت را، سرلوحه کار خود قرار 
داد.آن حضرت در همان روزهای آغازين حکومتش به مسجد رفت و اين گونه برای مردم سخنرانی کرد:
»...ای مردم، گروهی بيش از حّق خود از بيت المال و اموال عمومی برداشته اند و جيب خود را 
انباشته اند و ملک و باغ خريده اند ... اينان در حقيقت ننگ دنيا و عذاب آخرت را خريده اند؛ اما بدانيد 
که من حق مردم مظلوم را از اينان بازمی ستانم و از اين پس سهم همٔه مسلمانان را از بيت المال به طور 

مساوی خواهم داد«.1
فردای آن روز، پس از پرداخت هزينه های عمومی کشور از بيت المال، باقی ماندٔه آن را ميان مردم 
به طور مساوی تقسيم کرد. محرومان خوشحال شدند؛ اما عده ای که دوره های قبل دريافت های ويژه 

و کالن داشتند، اعتراض کردند.2
ايشان در سخنانی فرمودند: »سوگند به خدا، اگر همٔه دنيا را ] با تمام وسعتش[ به من بدهند تا به 

اندازه گرفتن پوست جو از دهان موری، خدا را نافرمانی کنم، نخواهم کرد«.3
2ــ علم بی کران

، علم و معرفت وی بود.  همان طور که گفتيم، يکی از ابعاد شگفت انگيز شخصيت اميرالمؤمنين 
ايشان در جهان شناسی، انسان شناسی، دين شناسی، حکومت و کشورداری، نظام اجتماعی و اقتصادی، 
اخالق و فضيلت و ساير موضوعات مورد نياز هدايت و سعادت انسان، سخن گفته و ما را راهنمايی کرده 

است. 

1ــ ادامٔه سخنرانی چنين است: »عده ای در مقام اعتراض می گويند علی بن ابی طالب ما را از حق مان محروم کرد! هرکس در گذشته از 
اصحاب رسول خدا  بوده يا به اسالم خدمتی کرده، پاداشش با خداست ]اين سوابق درخشان سبب نخواهد شد که ميان آنان و ديگر 
مسلمانان تبعيض قائل شويم و به آنها امتياز بيشتر بدهيم[ ... هرکس امروز دعوت خدا و رسولش را بپذيرد و حقانيت ما را تصديق کند و در 
دين ما داخل شود و به سوی قبلٔه ما نماز بخواند، يک مسلمان است و با ساير مسلمانان برابر است. بيت المال هم که مال همٔه مسلمانان است، به 
طور مساوی بين همه تقسيم خواهد شد و از اين لحاظ هيچ کس را بر ديگری امتيازی نيست. آری، هرکس که متقی تر باشد، نزد خدا گرامی تر 
است و پرهيزکاران در قيامت بهترين پاداش را خواهند داشت؛ اما خدا دنيا را پاداش پرهيزکاران قرار نداده است. اجر و پاداش اخروی برای 

آنها بسی نيکوتر است ... )شرح نهج البالغه ابن ابی الحديد، ج  7، ص ٣7؛ بحاراالنوار، مجلسی، ج ٣2، ص27.(
2ــ يکی از معترضين می گفت: »چگونه همٔه ما را در يک مرتبه قرار داده و امتيازات را به کلی ناديده گرفته ای؟ به من و اين مرد که تا مدتی 

پيش غالم من بود به يک اندازه از بيت المال داده ای، آيا اين انصاف است؟«.
٣ــ نهج البالغه، خطبٔه 22٤.
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اندرزهای ايشان را در خود جای  پند و  نامه ها و  کتاب »نهج البالغه«1 که بخشی از سخنرانی ها، 
کتاب  اين  تدوين  زمان  از  اسالم  جهان  بزرگ  دانشمندان  است.  بی مانند  دانش  اين  حکايتگر  داده، 

تاکنون، در موضوعاتی که ذکر شد، همواره از اين کتاب بهره مند شده اند. 
برخی ديگر از دانشمندان هم برای استفادٔه بيشتر مردم از اين کتاب، بر آن شرح ها نوشته اند تا مردم 

به نکات دقيق و عميق اين کتاب بيشتر پی ببرند.2
ابن ابی الحديد که از انديشمندان اهل سنت است، شرح مفصلی بر نهج البالغه نوشته که امروزه در 
چندين جلد، چاپ شده است. وی در مقدمٔه کتاب خود می گويد: »به حق، سخن علی را از سخن 

خالق )قرآن( فروتر و از سخن مخلوق )ديگر انسان ها( برتر خوانده اند ...«.3
وی در شرحی که بر خطبٔه 221 نهج البالغه نوشته است، می گويد:» قسم می خورم به کسی که همٔه 
اّمت ها به او قسم می خورند، که پنجاه سال است اين خطبه را مطالعه می کنم و در اين پنجاه سال، بيش 
از هزار مرتبه آن را خوانده ام، و تاکنون هيچ بار آن را نخوانده ام مگر آنکه در جان من شگفتی و بيداری 
عميقی ايجاد کرده است. چقدر خطبا و موعظه کنندگان دربارٔه مرگ و آخرت خطبه خوانده اند! و من 
چقدر خطبه های آنان را خوانده و در آن تأمل کرده ام! اما تا کنون هيچ کدام از آنها تأثير اين خطبه را 

در جان من ايجاد نکرده است...«.4
اميرالمؤمنين  جز نزد پيامبر اکرم  نزد کسی ديگر شاگردی نکرده بود. در حقيقت، دانش 
ايشان متصل به دانش پيامبر بود و دانش پيامبر نيز از وحی الهی سرچشمه می گرفت . پيامبر اکرم  

در همين باره فرمود:
من شهر علم هستم َانَـا َمديَنُة الِعلِم 

و علی دِر آن است. َو َعِلیٌّ بابُها 
هرکس اين علم را بخواهد فََمن َاراَد الِعلمَ 

بايد از دِر آن وارد شود. فَلَيأِتها ِمن باِبها5 

که سخنان  را  زمان خود  تاريخی  و  کتاب های حديثی  مدون شد. وی  قمری،  قرن چهارم هجری  در  توسط سيد رضی  نهج البالغه  1ــ 
اميرالمؤمنين در آنها بود، گرد آورد و گزيده ای از آن سخنان را در يک کتاب قرار داد و آن را »نهج البالغه« ناميد. ساير سخنان اميرالمؤمنين 
نام »موسوعه  به  که حجمی بيش از نهج البالغه دارد و در ساير کتاب های تاريخی و حديثی موجود بوده، در سال های اخير در مجموعه ای 

اميرالمؤمنين« گرد آمده و در اختيار پژوهندگان قرار گرفته است.
2ــ در ميان شرح های فارسی، می توان شرح استاد محمدتقی جعفری و  شرح آيت اللّه مكارم شيرازی را نام برد.

٣ــ مقدمه شرح ابن ابی الحديد بر نهج البالغه.
٤ــ شرح ابن ابی الحديد، ج 11، صص 15٣ ــ 152.

5ــ شواهد التنزيل، حاکم حسکانی، ج 1، ص 81 و امام شناسی، سيد محمد حسين حسينی تهرانی، ج 11، ص 61.

تفکر در حدیث
اين حديث شريف، دربردارندٔه پيام های متعددی است. با تفکر در آن، سه پيام آن را به دست آوريد.
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بیشتر بدانیم
حل فوری یک مشکل

__1 شترها را 
9 __1 و سومی 

3 ، دومی  1__
2 نقل کرده اند که سه نفر در تقسيم 17 شتر اختالف داشتند. اولی 

مالک بودند. اما هرطور تقسيم می کردند که کسری نيايد، ممکن نبود. با اميرالمؤمنين  در ميان گذاشتند. ايشان 
در همان موقع فرمود: »آيا مايليد که من يک شتر به شترهايتان اضافه کنم؟«؛ گفتند: »آری، چرا مايل نباشيم؟«.

__1 شترها بود به اولی 
2 پس امام، شتری بر شترها افزود و تعداد شترها به 18 رسيد. آنگاه 9 شتر را که 

__1 شترها 
9 __1 شترها می شد، سهم نفر دوم قرار داد. به نفر سوم هم که سهمش 

3 داد. سپس 6 شتر را که 
بود، 2 شتر داد؛ و يک شتر باقی مانده را خودش برداشت.2

وقتی یک نویسندۀ مسیحی عاشق امام علی  می شود!
مسيحی  فرد  يک  که  وی  است.  لبنانی  معاصر  شاعر  و  نويسنده  )2015 ــ1931(«،  »جرج جرداق 
است. چنان شيفتٔه شخصيت امام علی  می شود که پنج جلد کتاب دربارٔه آن حضرت می نويسد. جلد 
اّول آن »امام علی، صدای عدالت انسانی« نام دارد. وی در اين کتاب می نويسد: »ای دنيا، چه می شد 

اگر همٔه توان خود را گرد می آوردی و در هر روزگار يک »علی« با آن قلب و زبان عنايت می کردی«.
جملٔه پشت جلد کتاب جرج جرداق مسيحی اين بود:

O’Ali,
 If I say you’re superior to Jesus Christ, my religion cannot accept it! If I say he’s superior
to you, my conscience won’t accept it! I don’t say you’re God!...So, tell us yourself, o’Ali:
Who are you?!

 »اى على!
اگر بگويم تو از مسيح باالترى، دينم نمى پذيرد!

اگر بگويم او از تو باالتر است، وجدانم نمى پذيرد!
نمى گويم تو خدا هستى ...!

پس خودت به ما بگو اى على:
تو کيستى؟!«

جرج جرداق بر سردر خانٔه خود نوشته بود: »الفَتٰی ِااّل َعِلیُّ الَسيَف ِااّل ُذوالِفقار«.

اميرمؤمنان علی  خود می فرمود: »هرگاه از پيامبر  سؤال می کردم، پاسخم را می داد و اگر در 
حضورش سکوت می کردم، ايشان پيشگام می شد و از دانش خود مرا بهره مند می ساخت«.1

سؤال  ايشان  از  موردی  هر  در  هرکس  که  رسيد  بی مانندی  دانش  به  اميرالمؤمنين  بدين ترتيب، 
می پرسيد، ايشان بی درنگ و در کمال درستی پاسخ می داد. 

1ــ المصنف فی األحاديث و اآلثار، ابوبکربن ابی شيبة، ج 6، ص ٣66. 
2ــ امام شناسی، سيد محمد حسين حسينى تهرانى، ج 11، صص ٣06 ــ ٣0٣.
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