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 پيشگفتار 
 

 متفـاوت  بخـش  سه از شماست روى پيش كه اى مجموعه
 شب" عنوان با نخست گفتار. است شده تشكيل مرتبط اما
 مركـز  در بهشـتى  دكتـر  هـاى  سـخنرانى  مجموعـه  از "قدر

 سـال  در كه است شده استخراج) آلمان (هامبورگ اسالمى
 آن در ايشان نيمه و سال پنج اقامت سال اولين يعنى 1344
 بحــث شــيوه از كــه گونــه همـان . اســت شــده ايــراد ديـار 

 معلومـات  بـا  كـه  اسـت  انىمخاطب با سخن روى پيداست،
 و سليســى عــين در گرفتــه، قـرار  يكــديگر كنــار متفـاوت 
 . است استوار عينى شواهد و ها استدالل بر روانى،

 حضـرت  زنـدگى  آخـر  روزهـاى  «عنوان با دوم گفتار
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 بازگشت از پس شده ايراد گفتارهاى مجموعه از »)ع(على
 بـه  تـاريخى  نگـاه . اسـت  شـده  برگزيـده  آلمـان  از ايشان

 اسـتناد  ،)ع(علـى  امام زندگانى سالهاى آخرين ويدادهاىر
 اذهـان  در رايـج  غلـط  باورهاى تصحيح و متقن شواهد به

 بوده، ها نوشته و ها گفته در ايشان هميشگى شيوه كه عامه،
 . است مشهود نيز اينجا

 كتـاب  از متقـين  خطبـه  مـتن  اثـر،  ايـن  بخـش  سومين
 و ترجمـه  بهشـتى  دكتر توسط كه است البالغه نهج شريف

 اميـد . اسـت  شـده  انتخـاب  ايشان هاى نوشته دست ميان از
 . باشد راستين خداباوران و جويان حق راه توشه آنكه
  

 بهشتى دكتر اهللا آيت شهيد هاى انديشه و آثار نشر بنياد
  



 قدر شب

 .الرحيم الرحمنِ اهللاِ بِسم الرَجيم، الشَيطانِ مِن بِاهللاِ اَعوذُ
 جميـعِ  علـى  السالم و الصلوة و العالمين رب اَلحمدهللاِ
 االمين، النبى رسولهِ و عبده سيما المرسلين، و االنبياءِ
 و آلـه  علـى  و محمـد؛  ابوالقاسـم  نَبينا و احمد موالنا
 و علينـا  السـالم  و الطـاهرين،  االئمـة  على و اصحابِه
 .الصالحين اللّه عِبادِ على
. القـدرِ  ليلةِ فى انزلناه ناا. الرحيم الرحمن اهللا بسم 

ما و الـفِ  مِـنْ  خَيـرٌ  القـدرِ  ليلةُ. القدرِ ليلةُ ما ادريك 
 كُـلِ  مِـنْ  ربِهم بِاذنِ فيها الروح و المآلئكةُ تَنَزَّلُ شَهرٍ،
 .الفجرِ مطْلَعِ حتَّى هِى سالم امرٍ،
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 رمضان مبارك ماه از مقدس شب اين در كه خوشوقتم
 خـدا  بنـدگى  و عبادت براى مسلمان ادرانبر و خواهران با

 از يكـى  بتـوانيم  كـه  اسـت  فرصتى. ايم آمده جمع هم گرد
 بررسـى  جلسـه  يـك  گنجايش حدود در را اسالمى مسايل
 مـا  معنـوى  و دينى و مذهبى محافل هميشه اميدوارم. كنيم
 بـه  خدا اميدوارم. باشد رشد به رو كيفيت و كميت نظر از
 فرصـتها  از بتوانيم كه بدهد فيقىتو همه به و شما به و من
 مـورد  اى برنامـه  و طرح با و خالص، نيتى با بيشتر، و بهتر
 . كنيم استفاده خدا، قبول و رضا

 شـد  فرسـتاده  خانمهـا  و آقايـان  خدمت كه دعوتى در
 و دعـا  و احياء و قدر مسأله درباره كه بود شده داده وعده
 شـب  رد ،)ع(على حضرت زندگى آخر سالهاى درباره نيز

 هـاى  بهره درباره ديگر شبى در آن از پس و يكم، و بيست
 حسـب  بـر .بشـود  صـحبت  رمضان مبارك ماه از مسلمانان

 دعا احياء، قدر، شب درباره ما امشب گفتگوى قرار همان،
 . قدر شب اما. آنهاست معنى و كلمات اين بهتر شناختن و

» القـدر  ةسـور  «كه معروف سوره اين در كريم قرآن در
 سوره اين. است آمده القدر ليلة و قدر شب تعبير دارد، نام
 :كنم مى ترجمه را

 تـو  قـدر؛  شب در) را قرآن يعنى (را آن فرستاديم ما
 مـاه  هزار از قدر شب چيست؟ قدر شب دانى مى چه
ـ  در االمين روح همراهى به فرشتگان. است بهتر  نـاي
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 شـب  امشـب  و. آينـد  مـى  فـرو  خدا فرمان به شب
 و زمـين  و جـان  و جسـم  و جامعـه  و فرد سالمت
 .دم سپيده تا است زمان

 كـردم  عرض كه اى ترجمه اين و سوره اين از شما چه هر
 گفته سخن قدر شب درباره قرآن اندازه همان به فهميد، مى

 دربـاره  سـوره  اين در كنيد مى مالحظه اين بر عالوه. است
 : است شده ذكر مشخصات اين قدر شب

 قـرآن  ما: شده نازل او در قرآن كه است شبى قدر شب ـ1
 .فرستاديم قدر شب در را

 .است بهتر شب هزار از كه است شبى قدر شب ـ2
 ديگـر  آيـاتى  در (روح همـراه  به فرشتگان شب اين در ـ3

 فرمـان  هـر  بـه  (خدا فرمان به و) آمده هم االمين روح
 .آيند مى فرو) خدا

 و سـلم  شـب  سـالم،  شـب  دم، سپيده تا كه است شبى ـ4
 . است سالمت شب
 قـدر  شـب  درباره قدر سوره از كه است چيزى آن اين

 . فهميم مى
 كـه  اسـت  ايـن  اسـالمى  مطالعـات  فـنّ  مشكالت از يكى
 يـك  يا آيه، دو يا آيه يك فقط و بيايد كننده مطالعه يك معموالً
 و آيـات  از و ببينـد  مطلـب  يك درباره را حديث، دو يا حديث
 غفلـت  آمده موضوع همان درباره كه ديگرى مطالب و روايات
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ــد، ــا كن  وقــت آن باشــد، كــم تتــبعش و تحقيــق حوصــله ي
 فـن  مشكالت از يكى. است خام غالباً اين كه كند اظهارنظرى

 حوصـله  و كامل تفحص تام، تتبع نداشتن همين شناس اسالم
 موضـوع  يـك  و مطلب يك مĤخذ و داليل بررسى در فراوان

مت  از خـارج  در كـه  آنها تنها نه متأسفانه. است اسالم در سـ 
 زمـره  در كه هم آنها بلكه هستند، اسالمى علماى و روحانيت
 حوصــلگى كــم ايــن بــه هــا خيلــى هســتند اســالمى علمــاى
 نـام  بـه  كـه  هـم  آقايـانى  ايـن  از خيلى متأسفانه باز. گرفتارند

 قرنهـاى  ايـن  در شـناس  اسـالم  يـا  خاورشناس و شناس شرق
 انـد،  نوشـته  مطالبى و دـان ردهـك مطالعاتى اسالم ارهـدرب رـاخي
 در قـدر  شـب  دربـاره  حـال،  هـر  به. گرفتارند مشكل اين هـب

 سـوره  در. شـود  نمـى  خـتم  سوره همين به مطلب كريم قرآن
 قـدر  شـب  بـه  نـاخواه  و خواه كه داريم ديگر آيه چند دخان
 الـرحمن  اهللا بسم «:آمده چنين دخان سوره در. شود مى مربوط

 كُنّـا  اِنّا مباركةٍ ليلةِ فى اَنزَلناه اِنّا. المبينِ الكِتابِ و. حم. مـرحيـال
» .مرسلينَ كُنّا انّا عِندنا مِنْ امراً. حكيمٍ اَمرٍ كُلُّ يفْرَقُ فيها. منذرينَ

 :گويـد  مـى  آيات اين ولى است، نيامده قدر كلمه آيات اين در
 كـه  شـبى  فرسـتاديم؛  ربركتىـپ و اركـمب شب در را قرآن ما«
 شـد؛  مـى  معـين  قاطع صورت هـب محكمى امر هر شب آن در
 مطلبـى  هـر  قـاطع  حكم اـم رمانـف به بـش آن در كه ىـشب

 رستادگانـفـ  رستاديمـفـ  مى ما شب نـاي در و شد، مى روشن
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 درست آيات اين كه كنيد مى مالحظه» .را) پيامبر و رسول(
 موضـوع  يـك  بـه  مربـوط  اسـت  قدر سوره در كه آياتى با

 قـدر  سـوره  در. نيسـت  قـدر  كلمـه  اينجـا  در هالبتـ . است
 گويـد  مى اينجا فرستاديم، قدر شب در را قرآن ما گفت مى
 همان مبارك شب اين. فرستاديم مبارك شبى در را قرآن ما

 بـه  فرشتگان شب اين در گفت مى آنجا در. است قدر شب
 فرمــان هــر روى از و فرمــان هــر بــا االمــين روح همــراه

 بـه  امـرى  هـر  شـب  اين در گويد مى ااينج در و آمدند، مى
 معـين  قـاطع  صورت به و شود مى مشخص محكم صورت

 شـب  مخصـوص  كه هست اى آيه نحل سوره در. گردد مى
 :است قدر شب كلى مطلب به مربوط ولى نيست، قدر

 اَن عِبـادِهِ  مـن  يشـاء  من على امره من بِالرُّوح المالئكةَ ينَزِّلُ«
 را فرشـتگان  كـه  اسـت  كسى خدا«» .فاتّقونِ اَنا الّا الاله اَنَّه انذروا

 كـه  بنـدگانش  از يـك  هـر  بـر  فرستد، مى االمين روح همراه به
 يكتاپرسـتى  پيـام  برويـد  كه دهد مى مأموريت آنها به و بخواهد؛

 آفريـدگار  خداى جز كه كنيد اعالم آنها به و برسانيد مردم به را
 در» .داريـد  گهن را يكتا خداى جانب پس نيست، خدايى جهان
 و االمـين  روح همراه به فرشتگان فرستادن از صحبت هم اينجا

 كلـىِ  ايـن . اسـت  مـردم  سـوى  بـه  پيامبران و رسوالن فرستادن
 دربـاره  كـريم  قـرآن  در آنچـه  است اين. است قدر شب مطلب
 چـه  ايـن  از مـا  حـاال . اسـت  آمـده  قدر شب مطلب و موضوع
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 كـه  شـود  مى فهميده راينطو قرآن آيات اين از آيا فهميم؟ مى
 معـين  مـردم  و اشـخاص  مقـدرات  كه است شبى قدر شب
 هـم  آن اسـت؟  تقـدير  شـب  يعنى است قدر شب شود؟ مى

: مـدتى  چـه  بـراى  هم آن مردم؟ سرنوشت و مردم تقديرات
. قدر كلمه معنى در احتمال يك اين بيشتر؟ كمتر، سال، يك

 قـدر  شـب  كـه  اسـت  ايـن  قدر كلمه معنى در ديگر احتمال
 و افـراد  سرنوشت نه اما شود، مى روشن حسابها يعنى ستا

 در چـون . شـود  مى روشن مطلبى هر قاطع حكم بلكه مردم؛
 پيغمبـرى  بـه  اسـالم  پيغمبر و شد نازل كريم قرآن قدر شب

 در را خوب و بد و حرام و حالل احكام خدا و شد مبعوث
 بـه  فرشـتگان  و فرسـتاد  ابدى و قاطع صورتى به كريم قرآن
 الهى كتاب حامل و بعثت الهى پيام حامل االمين روح همراه
 شـبى  يعنى است قدر شب بنابراين. بودند پيغمبر براى قرآن
 روشـن  قـاطع  صـورتى  بـه  مطلبى هر قدر و اندازه كه است
 اشـخاص،  سرنوشـت  از بحثى ديگر معنا اين در. است شده
 ميـان  در عمـر،  يـك  چـه  و سـال  يـك  چه و شب يك چه

 و ارزش معنـاى  بـه  قدر كلمه اصالً ينكها سوم معنى. نيست
 فرستاديم را قرآن ما يعنى. ارزيابى معناى به نه باشد، منزلت

 هزار از كه شبى شود؛ قدردانى بايد كه شبى ارزنده؛ شبى در
 دليـل  و مـاه  هزار از شب اين بودن بهتر دليل. است بهتر ماه
 اكـرم  پيغمبـر  بعثـت  شـب  كـه  است اين نيز منزلتش و قدر
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 .است
 كـه  بفهميم توانيم نمى كريم قرآن آيات و كريم قرآن از

 آنچـه  ولى. ديگر معنى دو يا است مراد اول معنى حتماً آيا
 مقـدار  ايـن  كـريم  قـرآن  آيات از كه است اين است مسلم

 شـب  و پيغمبـر  بعثـت  شـب  قدر شب كه شود مى استفاده
 پربركتـى  شـب . اسـت  مباركى شب و كريم قرآن فرستادن

 سـالم  شب گاه، صبح تا و دم سپيده تا كه ستا شبى. است
 بـه  فرشتگان كه است شبى. است انسانيت و بشريت براى

 بايد كه مطلبى هر و اند آمده پيغمبر بر االمين روح همراهى
 مسـلم  طـور  بـه  قرآن از اينها. اند خوانده پيغمبر بر شايد و

 نـه  قرآن حساب به اين، از بيش درباره اما شود؛ مى استفاده
 شـب  ايـن . نـه  بگوييم توانيم مى نه و بله، بگوييم توانيم مى
 .روايات نظر از اما كريم، قرآن نظر از قدر

 شـب  مورد در خاصه و عامه سنى، و شيعه روايات، نظر از
 از كـه  مالـك  امـام . دارند اكرم پيغمبر از رواياتى و احاديث قدر
 معاصـر  تقريبـاً  و ماسـت  سـنى  بـرادران  و عامه فقه بزرگ ائمه

 معتبـر  و معـروف  كتاب در است، السالم عليه صادق امام متأخر
 اى العـاده  فـوق  ارزش داراى عامـه  نظـر  از مخصوصـاً  كه خود
 اثـر  تـرين  معـروف  و اسـت  حـديث  و فقه در كه موطّأ، است،
 از روايـاتى  و دارد قدر عنوان تحت بابى هست، هم مالك علمى
 شـبى  چه قدر شب شد سؤال ايشان از كه كند مى نقل اكرم پيغمبر
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 ده در فرمود اينكه يكى. كند مى نقل مختلفى روايات. است
 روز چنـد  در فرمود اينكه يكى. است رمضان ماه آخر روز
 يكـم،  و بيسـت  بيستم، شبهاى با كه است رمضان ماه آخر

 منطبــق هفــتم و بيســت و ســوم و بيســت دوم، و بيســت
 نيسـت،  مـن  همـراه  اينجا در موطّأ كتاب متأسفانه. شود مى

 مطالعـه  از آنچـه . است ايران هنوز من كتابهاى بيشتر چون
 شـبهاى  از شب چهار با كه است اين مانده خاطرم به قبلى
 كتـاب  در مالـك  كـه  احـاديثى  از رمضـان  ماه آخر روز ده

 تأكيـد  پيغمبـر  گويـد  مـى . شـود  مى منطبق كرده، نقل موطّأ
 يـد؛ بپرداز خـدا  بندگى و عبادت به شبها اين در كه فرمود

 دربـاره  حتـى . كنيم دعا ديگران حق در و خودمان حق در
]  مفاتيح كتاب در هم قمى محدث مرحوم كه الجهنى، ليلة
 موطّأ در مالك آورده،] سوم و بيت شب مختصه اعمال در

 كتـاب  در مالـك  حـال  هر به. كند مى نقل را جهنى حديث
 در توضـيح  و تفسير بدون روايت چند طى را مطلب موطّأ
 .كند مى بيان كردم عرض كه ىحدود
 بـرادران  و سـنى  فقـه  بـزرگ  ائمـه  از هم او كه شافعى امام
 البتـه  كه ـ األُم كتابش مهمترين و معروف كتاب در نيز است سنى
 اسـت  عامه فقه معروف بسيار كتابهاى از و ـ است من همراه اينجا
 قـدر،  شـب  در را عبـادت  و قـدر  شـب  مسأله كوتاهى باب در
 .كنـد  مـى  نقل آمده، مالك موطّأ كتاب در آنچه از تر هخالص البته
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 و ببيـنم  تـا  نبـود  دسترسم در چيزى حنفى فقه كتابهاى از
 .كنم مراجعه نكردم فرصت هم قبالً

 همچنـين  و ادعيـه  كتابهاى در مخصوصاً شيعه، علماى
 نقـل  بسـيارى  روايات قدر شب درباره حديث كتابهاى در

 دارنـد  شيعه علماى كه بىمطال و روايات ماحصل. اند كرده
 هـر  كـه  بجاسـت  و مسـتحب  شـب  ايـن  در كه است اين

 و بگذراند، خدا به توجه و دعا به را وقتش بيشتر مسلمانى
 كـه  اسـت  عربـى  كلمه احياء. كند احياء را شب بتواند اگر

 يعنـى  احيـاء . اسـت  دارى زنده شب كلمه، آن دقيق فارسى
 شـبها  يـن ا در مسـلمانى  هـر  است خوب. دارى زنده شب
ه  دعـا،  به دارى زنده شب اما كند، دارى زنده شب بـه  توجـ 
 از روح كـردن  پـاك  و دل كـردن  پاك نفس، محاسبه خدا،

 كـردن  عمل بهتر براى روح كردن آماده. ناپاكيها و آلودگيها
 روح ايـن . اسـت  كـرده  مقـرر  مـا  براى خدا كه وظايفى به

 شـيعه  كتابهـاى  و احاديـث  در كـه  آنچه خالصه و مطلب
 بسـيار  البته. هست زيادى دعاهاى زمينه اين در. است آمده

 .كند دعا شب اين در انسان كه است خوب
 شـب،  اين در دعاى به است مربوط كه مطالبى ضمن در
 مرحـوم  و قمـى  محدث مرحوم جمله از محدثين، از بعضى
 مقدرات كه است شبى شب اين اينكه از ديگران، و مجلسى

 ايـن  ولى اند؛ كرده صحبت نيز شود مى معين آن در سال يك
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. نيسـت  قدر شب مطلب از اساسى گوشه يك مطلب گوشه
 كـرديم،  شـروع  قـرآن  از مـا  فرموديد مالحظه كه طور همان

 آنچـه  به بعد و كرديم ذكر شده نقل پيغمبر از كه را رواياتى
 اسـتفاده  بـاره  اين در ديگر مطالب از و بيت اهل سنت از كه
 كـه  است اين مطلب اصلى قسمت آن. كرديم اشاره شود مى
 شـب  اسـت؛  پرارزشـى  شب است؛ پربركتى شب شب، اين
 بـه  فرشـتگان  كه است شبى است؛ پيغمبر بر قرآن آمدن فرو

 اسـت؛  سـالمت  شب اند آمدنده پيغمبر بر االمين روح همراه
 دعاسـت،  شـب . قـرآن  حد در اين سالمت؛ به رسيدن شب
 و خـودش  دربـاره  كسـى  هـر  اسـت  خـوب  كه است شبى

 شـب  و دارد نگـه  زنـده  عبادت به را شب كند؛ دعا ديگران
 شده نقل پيغمبر از كه رواياتى حدود در اين كند؛ دارى زنده
 دعاهاى. است همين مؤيد هم ائمه روايات از بسيارى. است
 آييم مى تر پايين كه قدرى بعد. هست زمينه اين در هم زيادى

. اسـت  مربـوط  سال يك مقدرات تعيين به آنچه به رسيم مى
 آخـر  جمله درباره اما است، روشن آخر جمله اين تا مطلب
 است نگفته شيعى غير و شيعى عالم هيچ كه كنم عرض بايد
 امشـب  اينكه پس. نكند دعا انسان ديگر قدر شب از بعد كه

 مفهـوم  و معنـى  بايـد  اسـت  سـاله  يك مقدرات تعيين شب
 و شبها در دعا به تأكيد و استحباب با كه باشد داشته ديگرى
 آن. باشد سازگار كامالً سال ساعتهاى از ساعتى هر و روزها
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 بكنـيم  مطلـب  ايـن  راىـب توانيم مى اـم كه رىـتعبي و تفسير
 اسـت  خوب اش يكساله زندگى دوره در آدمى كه است اين
 خـودش  معنوى هاى جنبه به را شب سه شب، دو شب، يك
 يـك  تنهـا  نـه . بدهـد  اختصـاص  خـودش  به رسيدگى به و

 بايـد  نـو  سال اول يا سال آخر روزهاى در اقتصادى مؤسسه
 بپـردازد،  سـال  حسـاب  بـه  و بكند كم را اش جارى كارهاى

 ـ دو در يا شب سه ـ دو در است خوب هم انسان يك بلكه
 حساب به و بكند كم را عادى كارهاى سال، يك از روز سه

 چـه  آينـده  در و كـرده  چه گذشته در ببيند. بپردازد خودش
 چنين انسانى هر كه بجاست بسيار راستى به. بكند خواهد ىم

 داشـته  اش زنـدگى  در روزى چند يا و روز سه يا دو يا يك
 دو، يك، در گذاشت قرار انسان وقتى كه نيست شكى. باشد
 ايـن  برسـد،  خودش به بيشتر سال از شب و روز چهار سه،

 يرتأث ديگر، سال يك تا الاقل او، مقدرات تعيين در رسيدگى
 شـب،  چنـد  شب، فردا ديشب، امشب، من اگر. دارد فراوان
 و برسم خودم به اينكه به دادم اختصاص را مدتى روز، چند
 چـه  ام، كـرده  گناهى چه ام، رفته را راهى چه گذشته در ببينم
 طلـب  خدا از ام كرده كه گناهى از بعد، و ام ردهـك خيرى كار

 نـاخواه  واهخـ  و برگـردم  كـنم،  توبه كنم، آمرزش و مغفرت
 بهتـر  ام دهـآين به نسبت و آينده سال به نسبت بگيرم تصميم
 رارـتكـ  را آنهـا  و نشوم مرتكب را گناهها اين ديگر و بشوم

 



 شب قدر     20

 و بخـواهم  مـدد  خـدا  از و كنم دعا خدا درگاه به و نكنم
 بـود  نگفته هم مطلبى هيچ كس هيچ اگر... بخواهم توفيق

 ــ  دو ايـن  بلـه،  گفتيم مى كرديم مى حساب خودمان ما و
 مقـدرات  و رفتار و روش و سرنوشت تعيين در شب سه
 آثـار  چـون . داشـت  خواهـد  بسـزايى  تـأثير  من ساله يك

 محاسبه، اين توجه، اين مطالعه، اين و بررسى اين روحى
 كـه  اى آينـده  سـال  تا شك بدون خدا درگاه به دعاى اين
 بـه  مـن  روح در شـد،  خواهد تكرار اى محاسبه چنين باز

 خواهـد  اى ارزنده آثار ناخودآگاه طور به و خودآگاه طور
 بـراى  من كه است دلچسبى معقول مفهوم آن اين. داشت
 ما خواهران و برادران آيا حاال دارم؛ خودم براى قدر شب
 نـه،  يـا  پسـندند  مى و پذيرند مى را معقول مفهوم اين هم
 .دانم نمى

ـ  و قدر مسأله و قدر شب درباره كه آنچه بود اين  ىمعن
 . كنم عرض بود قرار احياء و قدر

 را مطالـب  بايـد  كه خواهم مى معذرت خيلى دعا؛ مسأله اما
 در كـه  مطلبى سه هر درباره بايد كه ديدم چون .كنم فشرده خيلى
 فشـرده  قـدرى  يك اگر بنابراين كنيم، صحبت ايم گذاشته برنامه

 بنـابراين . اسـت  بهتر بپردازيم موضوع سه هر به تا كنيم صحبت
 را مطلبـى  كوتـاه  خيلى دعا مفصل و مخصوص بسيار مسأله رد

 برنامـه  هـم  شـب  سـه  ايـن  برنامه در چون كرد؛ خواهم عرض
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 .داشت خواهيم دقيقه پانزده ـ ده حدود در دعايى
 عربـى  كلمه اين اصلى معنى. است عربى كلمه يك دعا
 و زنـد  مـى  صـدا  را كسـى  انسـان  وقتـى . اسـت  زدن صدا
 صـورت  بـه  اگر بخواند، خودش تسم به را او خواهد مى

 صـداى  بـا  قـدرى  اگـر » دعـاه  «گوينـد  مى بزند صدا عادى
 خـدا  بـه  كـه  انسـانى  هر .»ناداه «گويند مى كند صدا بلندتر
 محكمـى  اعتقـاد  خـدا  بـه  هـم  اگر يا باشد، مؤمن و معتقد
 يك باالخره التهاب و نگرانى و ناراحتى مواقع در اما ندارد

ــا« ــد، مــى» خــدايى ي ــاگون حالتهــاى در گوي  را خــدا گون
 دعـا  بنـابراين، ! خـدا  اى گويد مى زند؛ مى صدا و خواند مى

 و راز خدا با و خواستن چيز خدا از و گفتن خدا اى يعنى
 خيلى گوييم مى انسانها ما كه خداهايى اى منتها. كردن نياز

 رنـج  اسـت،  بيمـار  است، مريضى. است گوناگون و متنوع
 بهبــود از كمــى شــده، ممتــد اش بيمــارى دوران بــرد، مــى

 آن در فـرد  ايـن ! خـدا  اى گويـد  مى شده، مأيوس خودش
 و بهبـودى  خـدا  از گويـد،  مى خدا اى دل تمام با كه موقع

ــى ــالص و راحت ــال از خ ــارى چنگ ــى را بيم ــد م . خواه
 خـورده،  هـم  به و شده تباه اش زندگى كه است اى درمانده

 حلـى  اهر زده درى هـر  بـه  افتاده، گير سختى و شدايد در
 هم او شده، خم پشتش مشكالت فشار زير در نكرده، پيدا
 وقتى حالت اين در هم او. خدا اى گويد مى قلب صميم از

 خــودش مشـكل  حــل بـراى  را خــدا خـدا،  اى گويــد مـى 
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. خواهـد  مـى  كمك مشكلش حل براى خدا از او. خواهد مى
 چهـار  و بيست كه نيست كسى عابد از منظورم عابد، مردى
 يعنـى  عابـد  گرداند؛ مى تسبيح و نشسته سجاده روى ساعت
 خـدا  از اطاعت و خدا به توجه را وجودش سراسر كه كسى

 به همواره زندگى در كه طورى به گرفته، فرو خدا بندگى و
 نـه  دارد، بيمـارى  نـه  دارد، درد نـه  دارد؛ توجـه  خـدا  سوى
 و راه به سر بسيار هم اش زندگى گرفتارى؛ نه و دارد مشكل
 الهـى . كـنم  مـى  شـكر  را تو! خدايا گويد مى او ت،اس راضى
 را خدا اما خواند، مى را خدا هم او. كند مى دعا هم اين! شكر
 حالت در حالت، آن در. خواند مى سپاسگزارى و شكر براى

 گـذارى  شـكر  حـال  در نيسـت؛  خـدا  از چيزى درخواست
 ايـن  از خدا و جهان درباره بينشش كه است آدمى. خداست

 اش سپاسگزارى كرده، هم را شكرش بينيد مى است باالتر هم
 نـدارد،  هـم  مشـكلى  نـدارد،  هـم  رنجى و درد كرده، هم را

 فـرد  اين! خدايا گويد مى حال عين در اما ندارد، هم ناراحتى
 اى گفتـار  خـدا،  اى گويـد  مى وقتى كه است كسى كيست؟

 صـورت  بـه  او، قلـب  و دل ته از» خدا اى «كلمه اداى خدا،
ه  از اصـالً  او يعنى. خداست به عشق و ودمعب به عشق توجـ 

 گشـايش  و انبسـاط  روحـانى،  نشاطى معنوى، لذتى خدا به
 اى بگويـد  بـرد  مـى  لذت كه كند مى پيدا جانى و دل و قلب
 .دعاست نوع يك هم اين. خدا
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 را خـدا  يعنـى  دعا مراحل اين همه در فرماييد مى مالحظه
 را خدا گرفتن؛ مكك عنوان به يا. زدن صدا را خدا و خواندن

 صـدا  خودمان كمك به را كسى يك كه همچنان زنيم مى صدا
 را خـدا . كـردن  صـدا  شـكرگزارى  عنـوان  به را خدا. زنيم مى

 مرحلـه  تـرين  عـالى  ايـن . كـردن  صـدا  دلباختـه  عاشقى چون
 مـا،  ائمـه  از كـه  دعاهـايى  بيشتر كه كنم عرض بايد. دعاست

 اميرالمــؤمنين متقيــان مــوالى از و ســجاد امــام از مخصوصــاً
 در سجاد امام اصالً. دارد خدا با معاشقه جنبه رسيده، )ع(على
 كـه  گويـد  مـى  سـخن  چنـان  سـجاديه  صحيفه دعاهاى بيشتر
. گويـد  مى سخن خودش محبوب با اى دلداده و دلباخته گويى

 .دعاست اين. گيرد مى انس خدا با. برد مى لذت انس اين از
ـ  آدمهـاى  مخصـوص  دعـا  بنابراين،  محتـاج  و دهدرمان

. نيسـت  هـم  زده مشـكل  آدمهـاى  مخصـوص  دعا. نيست
 باال مراحل، اين از كه است آنهايى مال دعا درجه عاليترين

 و شـكر  بـراى  يا روند مى خدا سوى به وقتى و باشند آمده
 در اما. دارند خدا سوى به دل انس، براى باالتر، شكر از يا

ـ  دعـا  آيات بيشتر كريم قرآن در: كريم قرآن  آن بـه  وطمرب
 سـوم  قسـم  بـه  مربـوط  كمتـرى  آيات و دوم، و اول قسم
 مـردم  عمـوم  سـطح  حسـاب  روى قرآن آيات چون. است
ه  چـون  و است بـراى  بيشـتر  خـدا  بـه  مـردم  عمـوم  توجـ 

 بـراى  بـاالتر،  اين از يا است، خواهى يارى و گشايى مشكل
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 مـورد  ايـن  در قـرآن  در دعـا  آيات بيشتر است، شكرگزارى
 و خـواص  بـه  مربـوط  كه نيز كمترى آيات ولى. است آمده

 معنـاى  دعا هم آنها در كه است، آمده قرآن در است زبدگان
 ياد و تذكر و ذكر كلمه با بيشتر آيات آن. دارد را خدا با انس

 .است شده بيان كلمه اين با بيشتر آيات آن در دعا. خداست
 ايـن  كنم عرض دعا درباره است الزم كه ديگرى مطلب

 اعتقادشـان،  تربيتشـان،  كه كسانى براى ترديد نبدو كه است
 پيونـد  و نبسـته  زنـدگى  در آنها روى به را دعا راه عادتشان،

 و گسسـته  گوينـد  دعـا  او به كه كسى ميان و آنها ميان قلبى
 بخـش  سـعادت  عـالى  پناهگاههاى از يكى دعا نشده، بريده
 انـد  نـداده  دسـت  از را دعـا  پنـاه  كه آنهايى. است زندگى در
 مبـادا  ولـى  بشناسـند؛  را قـدرش  بايد كه دارند بزرگ تىنعم

 اسـت  پرارزشى پناهگاه دعا. كنيم فكر بد پناهگاه اين درباره
 دعـا  بايـد  جـور  چه و چه يعنى دعا بفهمند كه مردمى براى
 اسـت  خطرنـاكى  لغزشـگاه  دعـا  و. كرد دعا بايد كجا و كرد
 ينكـه ا كمـا  نشناسد؛ را دعا حد و ميزان كه امتى و فرد براى
 در. اسـت  شـده  دچار لغزشى چنين به دعا مورد در ما امت
 به دعا كه است اين آن و كنم، عرض جمله يك بايد مورد اين
 كوشـش  از اى ذره دعاكننده كه نيست آن براى صورت هيچ
 آن دربـاره  كـه  مطلبـى  آن بـه  رسيدن براى خودش تالش و

 ردكـ  دعـا  اى دعاكننده اگر. كند خوددارى كند مى دعا مطلب
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 كافى اندازه به ولى كرد حركت يا نكرد، حركت خودش و
 است، بيماردارى. است نادانى و جاهل انسان نكرد، حركت
 عزيـز  بسـيار  را او كـه  بيمارش كودك كه مادرى يا پدرى
 پـدر،  آن كنـد؛  مـى  نالـه  خوابيده، بستر در جلويش دارد مى

 كـودك  خدا، گويد مى و شود مى ناراحت بيماردار آن مادر،
 مـن  كودك خدا گويد مى كه وقت همان اما! بده شفا را من
 دستش از آنچه آيا كه برسد حساب اين به بايد بده، شفا را
 اگـر . نـه  يا اند كرده آمده، برمى بيمار كودك اين معالجه در
 كوتـاهى  و فروگـذارى  بيمار آن درمان و معالجه در اى ذره
 غلـط  اند؛ تهشناخ بد را خدا خدا، اى بگويند و باشند كرده

 امتـى،  اگـر . انـد  شـناخته  غلـط  و بد هم را دعا اند؛ شناخته
 اجتماعى زندگى پيچيده چرخهاى البالى در كه اجتماعى،

 و بردارد دعا به دست گيرد، مى فشار سو هر از و افتاده گير
 و شـرايط  از را خـودش  رهايى و نجات و خالص خدا از

 امـا  سـت؛ ا خوب بسيار بجاست؛ بسيار بخواهد، مشكالت
 تالش عقاليى راههاى همه آيا پرسيد امت اين از بايد قبالً
. نه يا كرده طى را خودش اصالح و نجات براى كوشش و

 دعايى كند، دعا و باشد كرده كوتاهى راه اين در قدمى اگر
 .نباشند هم اجابت منتظر و است جاهالنه
 خـدا؛  بـا  پيوند خدا، به عشق: كردم معنى سر آن از را دعا

 ايـن  از دعا معناى. كنم معنى هم سر اين از را آن بدهيد جازها
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 را عـادى  تالشـهاى  تمام جامعه يا فرد اگر كه است اين سر
 نااميـدى  و يـأس  دچار نرسيد، جايى به تالشش با ولى كرد

 حـوزه  از الهـى  دسـتگاه  كه باشد داشته ايمان و بداند نشود؛
ـ  راههـاى  بسـا  چـه  و اسـت  تـر  وسيع بسى او تالش  الشت

 بـاز  رويـش  بـه  آينـده  در كه باشد داشته وجود اى ناشناخته
 پـايش  پيش كوشش و تالش براى نو و تازه مسيرى و شود

 دعـا،  مفهـوم  در اصـالً  كنيـد  مـى  مالحظـه  بنـابراين . بگذارد
 اديـان  دعاى حد در اسالم دعاى مبادا... اسالم، در مخصوصاً

 كنـد؛  نـزل ت خرافـات،  بـه  آلوده يا ديگر، خرافى اديان ديگر،
 كنيـد  مـى  مالحظه. كرده تنزل بگويم بايد متأسفانه اينكه كما
 كوشـش  و تالش براى آمادگى اصالً اسالم در دعا مفهوم در
 كـه  حـدودى  در بايد تنها نه آدمى يعنى. است نهفته پايان بى

 كـه  حـدودى  در بايـد  بلكـه  باشـد،  كرده كار رسيده عقلش
 تـالش  بـراى  نو تهنشناخ راههاى به نيز نرسيده هنوز عقلش

 زدن كنـار  و تنبلى آن و كجا اين. باشد داشته اميد كوشش و
 !دارد فاصله خيلى! كجا؟ دعا اميد به كوشش و تالش

 آن از كـه  اسـت  ايـن  دعا معنى كنيم، مى دعا كه ما بنابراين،
 قـدرت  و نهايـت  بـى  خـداى  بـا  پيوند نهايت، بى با پيوند طرف
 و. داريـم  مـى  نگه محفوظ مانخود براى همواره را، او نهايت بى
 زنـيم  مـى  نهيـب  خودمان بر كه است اين معنايش طرف اين از

 اميـد  بـاش؛  اميـدوار  بكوش؛. باشيم نااميدى و يأس دچار مبادا
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 و هـدف  بـه  رسد نمى فكرت به حتى كه راههايى از است
 .برسى آرزويت و آمال و مقصود

 معمـوالً  شـيعه،  ميان در مخصوصاً امشب، دعاى مراسم
 پيغمبـر  كـه  بزرگ دستاويز دو به بيشتر توجه با است توأم
 اش زنـدگى  آخـر  روزهـاى  در پيغمبـر . كـرد  معرفـى  ما به

 و خوشـبختى  و سعادت وسيله دو ولى روم، مى من فرمود
 اهـل  و كتاب: ماند مى باقى امت اختيار در ارشاد و هدايت
 بيشـتر  قـرآن  به هم ما قدر، شب دعاى مراسم در. من بيت
 عـين  در. پيغمبـر  بيـت  اهل و پيغمبر به هم كنيم، مى توجه
 و قـرآن  پـاى  كنيم، مى دعا خدا درگاه به و خدا به كه حال
 نكتـه  امـر  ايـن . كشـيم  مـى  ميان در را امامان و پيغمبر پاى

 دعـا  اسـالم  در كـه  اسـت  اين لطيف نكته آن. دارد لطيفى
 كـه  مطلبـى  همـان  راه در كوشش و تالش با تنها نه كردن
 همـه  انجـام  بـراى  كوشـش  و تـالش  با بلكه كنيم، مى دعا

 بـه  قـرآن  قـدر  شبهاى در كه ما. است همراه الهى وظايف
 خدا نام از بعد و گيريم، مى سر به قرآن يا گيريم، مى دست
 زبــان بــه را پيغمبــر بيــت اهــل و پيغمبــر مقدســه اســماء

 آوريم، مى خدا سوى به دل و رو ترتيب اين به و آوريم مى
 و قـرآن  بـه  كـردن  عمـل  در تسليم با ما است ينا معنايش
 از و رويـم  مى خدا سوى به او، خاندان و پيغمبر از اطاعت

 سـپاس  را او و طلبـيم  مـى  هـدايت  و خـواهيم  مـى  مدد او
 او بـا  باشـيم  داشـته  را ايـن  لياقت و قدر اگر و گزاريم مى
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 لطيـف  نكته اين. كنيم مى مأنوس خدا با دل كرده، مؤانست
 كـه  را مطالبى معموالً من. باشد ما توجه مورد رههموا بايد
 از است عبارت هميشه كنم، مى عرض صحبتهايم عموم در
 گـذاردن  كنـار  يـا  واجبـات  انجـام  در خـود  كه چيزى آن

 پـيش  از مـن . ام فهميـده  مسـتحبات  بـه  عمـل  يا محرمات
 شـبهاى  در پيغمبـر  خانـدان  و پيغمبر و كريم قرآن كشيدن

 بـا  خـواهيم  مـى  ما كه فهمم مى ينطورا احياء شبهاى و قدر
 بگيـريم  تصميم و كنيم عهد تجديد قرآن معلمان با و قرآن
 نزديكتر خاندانش و پيغمبر يعنى قرآن معلمان به و قرآن به

 .كنيم عمل بهتر و اند گفته چه آنها بفهميم بهتر و شويم
 



  )ع(على حضرت زندگى آخر روزهاى
 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 جميـعِ  علـى  والسالم والصلوة العالمين، رِب اهللاِاَلحمد
 وحيـه  امـينِ  و رسوله و عبده سيما المرسلين و انبياء
 االئمـةِ  علـى  و اجمعـين  آلـه  و محمـد  النبيين خاتم

 .الصالحين عِبادِ على و علينا السالم و الطاهرين
 

 آخر سالهاى درباره داشتيم، شبها اين برنامه در كه قرارى طبق
 هـر  از قبـل  و كـنم  مى عرض مطالبى السالم عليه على زندگى
 دل در بزرگى تا كودكى از كه خواهران و برادران همه به چيز

 اخالص و دارند خالص مهر على خاندان و )ع(على به نسبت
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. گويم مى تعزيت را )ع(على متقيان موالى شهادت ورزند مى
 اســتثنايى شخصــيتهاى جملــه از )ع(علــى بــارز شخصــيت

ـ  وصـف  از بگـوييم  رـاگ كه است تاريخى  اسـت،  ازـنيـ  ىـب
 بشريت عالم بزرگ شخصيت كمتر ارهـدرب. ايم ردهـنك مبالغه

 كه كتابهايى تنها نه. است شده نوشته كتاب )ع(على اندازه به
 كـه  كتابهـايى  ]بلكـه  [انـد،  نوشـته  شيعى دانشمندان و شيعه

 تنها نه باز. اند هنوشت ديگران كه مطالبى. اند نوشته زـني ديگران
 مـا،  مسـلمان  برادران سنت، اهل رادرانـب كه مطالبى و كتابها
. ورزنـد  مى مهر على به نسبت هم آنها بيشتر چون اند هـنوشت
 در آنهـا  از بسيارى. هستند )ع(على دارـدوست هم آنها بيشتر
 كتـاب  و مأخـذ  روى از اگر كه دارند مطالبى هايشان هـنوشت
 مـأنوس  هـم  بـا  بتوانيم ها ساعت كه اى ادهـآم محفل يك در
 مگر كه كنند تعجب آقايان از اى عده ايدـش بخوانم، اشيم،ـب

. دارند مطالبى چنين )ع(على درباره هم سنت اهل دانشمندان
 قابل مهرى. دارند خاص مهرى على به نسبت آنها بيشتر بله،
ـ  بلكه. دارند وجهـت  رمسلمانـغيـ  دانشـمندان  و ويسندگانـن

 كـه  ردهـكـ  جلوه صورتى هـب تاريخ سيماى در على نچو هم
 انسـان  يـك  ملكـوتى  صـفاى  و انسـانيت  عاشـق  كـس  رـه

 يك كردن مشاهده و ديدن شيفته كس رـه آمده، بار درست
 اى آينـه  نخستين هست، تابناك روح يك و درخشنده انسان

ــه را ــه آن در ك ــى آين ــد م ــين توان ــيمايى چن ــد را س  بياب
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 غيـر  نويسـندگان  ميـان  در. كنـد  مى جستجو على نام با ببيند، و
 انـد،  نوشـته  كتـاب  متقيـان  موالى شخصيت درباره كه مسلمانى

 اخيـر  سـال  پـانزده  و ده اين در كه لبنانى مسيحى نويسنده يك
 موفقيـت  و نويسـد  مـى  كتاب على درباره و گرفته دست به قلم

. اسـت  جـورداق  جورج نويسنده اين كرده، كسب جالبى بسيار
 ايـن  و نوشـت  )ع(علـى  دربـاره  جلدى يك كتابى يك بار اول

 بـه  كـه  گرفـت،  قرار همه قبول مورد و پسند مورد آنقدر كتاب
 بعـد  و شد چاپ مكرر و آمد عمل به آن از مكررى چاپهاى زودى

 كتـاب  گرفت تصميم ديد خودش اثر از شايان استقبالى چنين كه
 بكتـا  جلد پنج اكنون و كند، شرح دهد، تفصيل را جلدى يك

 در را )ع(علـى  آنهـا  از كدام هر كه نوشته )ع(على درباره مفصل
 خـوبى  بـه  خاصـى  شكل يك در و هيئت يك در و سيما يك
 بـه  جلـديش  يـك  صـورت  همـان  بـه  كتاب اين. دهد مى نشان

 صـورت  به ام نشنيده هنوز ولى شده چاپ و شد ترجمه فارسى
 همـان  به كه كاش اى و. باشد شده چاپ آن ترجمه جلدى پنج

 شـد  مـى  چـاپ  و ترجمه فارسى به جلدى پنج مفصل صورت
 جهـت  همين به .كنند استفاده آن از بتوانند هم زبانها فارسى همه تا
 زنـدگى  آخـر  سـالهاى  فقـط  امشب فشرده بسيار بحث در من
 خـاص،  نكتـه  يـك  تحليـل  و تجزيـه  بـراى  هم آن را )ع(على

 ايـل او همان در من كه كنم عرض هم را اين. دادم قرار موضوع
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 بـزرگ  جشـن  مناسـبت  بـه  كـه  اى جلسه نخستين در ورودم
 بـا  كه بود بار نخستين و شد تشكيل آقايان حضور با غديرخم

 گفـتم،  مـى  سـخن  و شـدم  مـى  روبرو دوستان از بيشترى عده
 تشـكيل  كـه  مـذهبى  جلسات در مايلم چقدر كه كردم عرض

 در و شـوند  آمـاده  كسـانى  عالقمنـدان،  و دوستان از شود، مى
 هميشـه  من مخصوصاً. كنند شركت ها سخنرانى و بحثها راداي

 تشـويق  كـار  ايـن  بـه  را امـان  كـرده  تحصـيل  جـوان  دوستان
 فضـيلتى  و ارزش و كمـال  خـود  ايـن  اينكـه  براى ام؛ كرده مى

 تعـاليم  و دينـى  اصـول  و ايـده  و عقيده بتواند آدمى كه است
 و كنــد تقريــر محفلــى يــك در را خــودش مــذهبى آســمانى
 و آور بهـره  هـاى  بحـث  تواننـد  مـى  كه افرادى بودن و بگويد؛
 اسـت  عـاملى  اى، نقطه هر در باشند، داشته دينى مندكننده بهره
 جلسـات  بشـود  مـذهبى  مناسـبتهاى  و هـا  موقعيت اين در كه

 همـه  كه باشيم منتظر ما توانيم نمى چون و. داد تشكيل مذهبى
 دهآمـ  بـار  و ورزيده دينى سخنگوى يك و دينى عالم يك جا

 و بـرادران  ميان در كه بهتر چه پس باشيم، داشته كار اين براى
 مناسـب  مواقع در بتوانند كه باشند كسانى ما مسلمان خواهران

 دوسـتانى  هـم  باز كه هستم اميدوار و. برآيند كار اين عهده از
 كـه  صـورت  هـر  بـه  كوتـاه  ولـو  محافـل،  در كه باشيم داشته
 سـالهاى  دربـاره . باشـند  شـته دا دينـى  ممتِّع بحثهاى توانند مى

  چنـد  )ع(على زندگى دوران در طوركلى به و )ع(على زندگى
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 نهضت تا على تولد ميان سالهاى يكى. دارد وجود ممتاز دوره
 كـه  اسـت  بـوده  ساله ده )ع(على تقريباً اسالم؛ ظهور و پيغمبر
 علـى  تولد سال مورخان بيشتر يعنى. شد مبعوث اسالم پيغمبر

 از سـال  سـى  علـى  يعنـى . نويسـند  مى الفيل امع ام سى سال را
 مردى پيغمبر عموى و على پدر ابوطالب. بود كوچكتر پيغمبر
 محتـرم  خيلى محترم، بسيار بزرگوار، و شريف و جليل بسيار
 يعنـى  گـويم  مـى  اسـالم  تـاريخ  من وقتى ـ اسالم تاريخ. بود

 هـم  آنهـا  اغلـب  و اند نوشته اسالم بزرگ مورخان كه تاريخى
 ابوطالـب  شخصـيت  از اسـالم  تـاريخ  ــ  هسـتند  نتسـ  اهل
 كـه  ابوطالـب . كنـد  مى ياد زياد عظمت، و جاللت به راستى به

 معنـا  يـك  بـه  و هاشـم  بنى خاندان بزرگ عبدالمطلب، از بعد
 نظـر  از و نبـود  ثروتمند چندان مالى نظر از بود، قريش بزرگ
 گرانـى  و قحطـى  مكـه  در سـالى . داشت سنگينى عائله عائله،
 كوچـك  بـرادر  و پيغمبـر  عمـوى  عباس، و پيغمبر. آمد پيش

ــا ابوطالــب، ــد مشــورت هــم ب ــا كــاش اى گفتنــد و كردن  م
 از بـارى  گرانـى  و نـامطلوب  و بـد  وضع اين در توانستيم مى

 كـار  چـه  كـه  كردند شور هم با. برداريم ابوطالب دوش روى
. كنـيم  كمـك  ابوطالـب  بـه  توانيم مى جور چه و كرد شود مى

 ابوطالـب  فرزندان از تن دو كه رسيد اينجا به آنها فكر باالخره
 و خـودش  خانـه  بـه  را آنهـا  از يكـى  عبـاس . كنند كفالت را

 ابوطالب با .ببرد خودش خانه به را آنها از ديگر يكى نيز پيغمبر
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 كار كارگردان كه عقيل گفت آنها به ابوطالب. كردند صحبت
 را كدام هر ديگر هاى بچه از و بگذاريد من براى را است من
. كـرد  انتخـاب  را علـى  پيغمبر. كنيد انتخاب خواهيد، مى كه

 بـه  ابوطالـب،  پـدرش  خانه از كه بود خردسال كودكى على
 اسـالم  پيغمبـر  دامـان  در على كه است اين. آمد محمد خانه
 ده يعنـى  بعثـت،  از قبل )ع(على كودكى سالهاى. شد بزرگ
 اش قعـه وا تـرين  برجسـته  و تـرين  شاخص زندگى، اول سال
 در اسالم از بعد. است پيغمبر خانه به ابوطالب خانه از انتقال
 مـورخين،  اتفـاق  بـه  پيغمبـر،  بعثت نخستين روزهاى همان

 باشـد،  مـى  خديجـه  آورد ايمان پيغمبر به كه فردى نخستين
. اسـت  )ع(على آورد ايمان پيغمبر به كه مردى نخستين ولى
 كنيم توجه نكته كي به اگر و. مورخان بيشتر قول به هم اين
 مـرد  اول كـه  كسـانى  بنابراين نبوده، بالغ سن آن در على كه

 يـا  ابـوبكر  يـا  حارثـه  بن زيد قبيل از ديگر افراد را مسلمان
 تـوان  مـى  و بـوده  بـالغ  افـراد  به نظرشان اند، برده نام ديگران
 از بعـد  علـى  كـه  اسـالم  تـاريخ  در مسـأله  اين تقريباً گفت

 بـه  ايمـان  ولـى . است روشن باشد، مى آمنَ منْ اولُ خديجه
 زنـدگى  در چـون . دارد خاصى وضع على زندگى در پيغمبر
 نقطـه  يـك  يعنـى  پيغمبـر  بـه  ايمان سالگى، ده سن در على

 اين از كه ساله ده كودكى على .عميق تحول نقطه يك عطف؛

 و كنـد  مى شروع را بيداد و ستم و جهل و شرك با مبارزه سن،
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 ادامـه  شـهادت  لحظـه  تـا  مختلـف  گهـاى رن با را مبارزه اين
 شدند، مسلمان كه كسانى بقيه زندگى در كه درحالى. دهد مى
 مبـارز  عمومـاً  مسـلمانان  البتـه . نبود اينجور همه، زندگى در

 مبـارزات  خاص رنگ ولى آمدند پيغمبر راه به عموماً بودند،
 علـى  مبـارزات  مدت. است اختصاصى اسالم تاريخ در على
 بعثت اول سال از على يعنى. است هميشگى اسالم تاريخ در
 اينجـا  از. اسـت  نداشـته  مبارزه بدون روز شهادت، لحظه تا

 من. است پيغمبر وفات تا بعثت از دوم، مرحله. بگذريم زود
 هـر  مرحلـه  ايـن  در كـه  درحالى. كنم مى مرحله يك را همه
 شود شمرده خاص مرحله يك بايد آن از وجبى هر و قدمى

 پيغمبـر  وفات از سوم مرحله. دارد خاصى تفصيل و شرح و
 يـازدهم  سال در اكرم پيغمبر. است عثمان آمدن كار روى تا

 ابـوبكر  مـاه  چهـار  تقريبـاً  و سال دو. فرمود رحلت هجرت
 چنـد  و سال ده حدود در. شد مسلمين پيشواى و بود خليفه

 دسـت  در را حكومـت  و بـود  خليفـه  و پيشـوا  عمر هم ماه
 رحلـت  ميـان  كـه  سـال  سـيزده  تقريباً مدت اين در. داشت
 دوران يـك  علـى  اسـت،  عثمـان  آمـدن  كـار  روى و پيغمبر
 از يكى من نظر از دوران اين و گذرانده را زندگى از خاصى
 )ع(علـى  اميرالمـؤمنين  حيـات  هـاى  دوره تـرين  مطالعه قابل
 خيلـى  خيلـى  زيـاد،  بسيار. دارد بسيار آموزنده نكات. است
 كـه  اسـت  اين على زندگى شاخص سوم دوره اين در. زياد
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 مسـلمين  امـور  اداره بـراى  كنـد  مـى  احسـاس  كـه  آن با وى
 كنـد  مـى  احسـاس  حـال  عـين  در دارد، اختصاصى لياقتهاى
 پيغمبـر  مسـير  از ندانسـته  الاقـل  و گاه گاه متمركز، قدرتهاى

 بـا : ثانيـاً  صـفا،  و خلـوص  با: اوالً ولى. روند مى كنار اسالم
 عمـل  و صـميمانه  همكـارى  اظهـار  بـا : ثالثاً لهجه صراحت
 ناپذير وصف فداكارى مسلمين، مصالح با صميمانه همكارى

 علــى زنــدگى از چهــارم مرحلــه. دهــد مــى نشــان خــود از
 بتـوانم  شـايد . اسـت  عثمـان  زمامـدارى  دوره در السالم عليه

 اختصاصـى  هاى ناراحتى از بعضى از نظر صرف كنم، عرض
 كـه  حضـرت  آن زمامـدارى  و حضرت خود خالفت دوران

 علـى  كـه  هـايى  ناراحتى داشت، عميقى هاى ناراحتى راستى به
 هسـت؛  توجـه  قابـل  بسـيار  كشيد عثمان زمامدارى دوران در

 بــاز آمــد كــار روى كــه اى لحظــه آن از عثمــان اينكــه بــراى
 در عثمـان  كـه  اى لحظه تا و آمد كار روى اميه بنى بندى دسته
 ايـن  تمام در و شد كشته اميه بنى بندى دسته با شد كشته مدينه
 بـه  و شـناختند  مى على نام به را چيز همه على دشمنان مدت
 چـون  من. زدند مى جا على نام به و كردند مى معرفى على نام
 كوچـك  تكه يك فقط بگذرم زود خواهم مى هم دوره اين از

 مورخـان  از و اسـت  سـنى  مـورخ  يـك  اثيـر  ابن. كنم مى نقل
 محقـق  اسالم تاريخ در حدى تا و است اسالم تاريخ معروف
ــت ــاب. اس ــاريخى كت ــروفش ت ــه مع ــام ب ــل ن ــابى الكام  كت
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 بـزرگ،  جلـد  شش در حال عين در فشرده، حدودى تا است
 الكامـل  تـاريخ  در اثير ابن. كتاب دوازده يا بزرگ مجلد شش
 سوى به سمت هر از عثمان مخالفان كه روزهايى در: گويد مى

 كـه  دارد وضعى عثمان تندگف مى همه و بودند آورده رو مدينه
 حكومــت كارمنــدان او، كــارگزاران او، فرمانــداران او، عمــال
 ايـن  از عثمـان  يـا  كننـد،  مـى  سـتم  و ظلـم  جا همه در عثمان

 لياقـت  هست، آگاه اگر ناآگاه؛ يا هست آگاه عمالش ستمگرى
 صـندلى  بر ندارد حق ستمگر مرد چون ندارد، را سِمت اين

 پيغمبـر  جانشـينى  صندلى بر. زند تكيه اسالم امت زمامدارى
 انـدازه  ايـن  تـا  كـه  مـردى  است، ناآگاه يا. نشيند )ص(اكرم
 اسـالم  امـت  حقـوق  بـه  او گوش زير در كه باشد لياقت بى

 مقام اين حق لياقتى بى و عرضگى بى دليل به شود، مى تجاوز
 مهـاجم،  هـاى  دسته دليل اين به. بود منطقى حرفى. ندارد را

 از مخصوصـاً  گر، طغيان هاى دسته و ندهكن شكايت هاى دسته
 بـه  و كردند حركت كوفه و بصره و مصر معروف ناحيه سه

 نامـه  فرستادن راه از توانيم نمى كه حاال گفتند و آمدند مدينه
 بيـدار  گـران  خـواب  ايـن  از را پيرمرد اين پيغام، فرستادن و

 مدينـه  بـه  و كنـيم  مى حركت جمعى دسته صورت به ما كنيم
 از زيـادى  انبوه كه شده بد چقدر وضع كه ببيند او تا آييم مى

 از و انـد  كرده رها را اشان كاشانه و خانه و كار و كسب مردم
ــره ــه بص ــه ب ــده مدين ــد آم ــد. ان ــك الب ــرى ي ــت خب  .اس
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 و تملـق  اثـر  در فقـط  كه خوابى اين از را او ما، آمدن اقالً
 غـارتگران  هـا،  عـاص  بن سعيد و ها حكم مروان چاپلوسى

 شـده،  عـارض  عثمـان  چون پيرمردى بر اميه، بنى وسچاپل
 عمـره  قافله اينكه عنوان به آمدند مدينه به ها اين. كند بيدار
. بيايـد  خـدا  خانـه  زيارت و عمره براى خواهد مى و است

 آنهـا  حركـت  مـانع  عثمـان  عمـال  مبـادا  كه كردند حركت
 بعـد . كردنـد  اتراق مدينه اطراف نقطه سه در آمدند. بشوند
 اين به و ايم آمده ما بله گفتند و فرستادند پيغام عثمان براى
 از يـا  بيـاييم  مدينـه  به چيست؟ ما تكليف ايم؛ آمده منظور
 بـا  نوبـت  سـه  حـداقل  تقريباً، است؟ حل مطلب جا همين

 نصيحت با مدينه از مهاجمين اين السالم عليه على كوشش
 دم،ش بيدار ديگر كه عثمان تعهد و پيمان با و على اندرز و

 حقـوق  به من عمال گذارم نمى ديگر كنم، نمى تجاوز ديگر
 اسالمى دور سرزمينهاى و بالد در ديگر كنند، تجاوز مردم
 عثمـان  نوبـت  سـه  كند، نمى تجاوز مسلمانى حق به كسى
 شـخص  از و كرد را تعهد اين مردم حضور در آشكارا آمد

 اينكـه  دليـل  بـه  رفـت  علـى  كرد، استمداد )ع(على خاص
 مهـاجمين  كـرد،  نصـيحت  بود، عموم قبول و حتراما مورد

 تبليغـات  دسـتگاه  شـد  كشته عثمان وقتى باز ولى برگشتند
 عثمـان  شدن كشته سبب على كه كرد وانمود چنين معاويه

 اسـالم  تـاريخ  از گوشـه  ايـن  حساس لحظات از يكى. شد
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 دامـان  بـه  دسـت  عثمان كه نوبتى آخرين در كه است اين
 نصـيحت  را اينهـا  برو كه كرد شخواه على از و شد على
 بـه  على كنم؛ درست را كارها خودم من تا برگردند كه كن

 تخلـف  هـم  بـاز  ولى اى كرده تعهد مكرر تو: فرمود عثمان
 و برويـد  كه گفتم اينها به و رفتم اگر بار اين من اى، نموده

 بايسـتى،  خـودت  قـول  روى نتوانسـتى  تـو  باز و برگشتند
 . نهم نمى پا تو خانه به ديگر

 كـه  دهـم  مـى  قول جا همين از من گفت و كرد قبول عثمان
 اينهـا  امثال و عاص بن سعيد و مروان رفتند اينها اينكه محض به
 حـوش  و حول در افرادى چنين ديگر و كنم بيرون ام خانه از را
 هسـتند،  كـه  هرجا را ستمگر عمال و نشوند ديده من اطراف و

 . برسم مردم اتشكاي و دعاوى به شخصاً و كنم معزول
 كـرد  نصيحت را مهاجمين هم حضرت و گفت را اين

 مسـافرتى  وسـيله  حـاال  مثل كه روزها آن. برگشتند آنها و
 ديدنـد  بودنـد،  رفتـه  منزل دو. رفتند مى منزل به منزل. نبود
 سـوار  عثمـان  خـاص  غالمان و خواص از نفر دو يكى كه

 بـالد  و شهرسـتانها  سـمت  بـه  و. هستند حكومتى اسبهاى
 سـمت  بـه  سواران آن كه ديدند مصريها مثالً. روند مى اينها
 كجـا  گفتنـد  و گرفتنـد  را آنهـا  جلـوى  پس. روند مى مصر
 داريـد؟  كار چه آنجا. رويم مى مصر به ما: گفتند رويد؟ مى
 حامـل  شـما  آيا. داريم شخصى كارهاى داريم؛ كارى آنجا
ــا اى نامــه ــزى ي ــداً هســتيد؟ هــم چي ــا اب ــه هــيچ م  اى نام
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 هايشـان  حـرف  كه اين تا كردند بازجويى قدرى به آنها. ريمندا
 بايـد  مـا  گفتنـد  و شـدند  ظنين آنها به. درآمد آب از جور دو
 كـه  عثمان مهر به نامه دو. كاويدند را آنها. كنيم كاوش را شما
 مصـر  در اول درجـه  مسئول تن دو به خطاب عثمان خانه در

 سرشناسـان  هـا  نامـه  ايـن  در كـه  كردنـد  پيـدا  بود شده نوشته
 مصـر  سـپاه  فرمانده و مصر فرماندار به رسم و اسم به نهضت
 بـه  اينكـه  محض به اينها بود، شده نوشته و بودند شده معرفى
 را فالنـى  سـر  زنيـد،  مـى  شالق چقدر را فالنى رسيدند مصر
 دار بـه  را شـخص  فـالن  گردانيـد،  مـى  شـهر  در و تراشيد مى
 پـيش  و آوردنـد  مدينه به و گرفتند را ها نامه اين... . و زنيد مى
 كـه  پيمانى است اين بفرماييد آقا كردند عرض. بردند )ع(على

 يكـى . فرسـتاد  عثمان نزد را كسى حضرت. است بسته عثمان
 كسـى  چـه  ببـين؛  را هـا  نامه اين گفت. آمد عثمان نزديكان از

 خيلـى  و كـنم  نمى گمان هيچ واهللا: گفت است؟ نوشته را اينها
 من فرمود حضرت. باشد نوشته عثمان كه رسد مى نظر به بعيد
 را هـا  نامـه . اسـت  خورده عثمان مهر ها نامه اين پاى دانم، نمى
 گويـا . بردنـد  عثمـان  پـيش  را هـا  نامه. كنيد رسيدگى و ببريد

 تو چون گفت و آمد على خانه به عثمان مسأله همين خاطر به
 حضـرت . آمـدم  تو خانه به من نيايى، من خانه به كردى عهد

 از مـن  واهللا كـه  داد جـواب  عثمان چيست؟ ها نامه اين فرمود
 كـنم  نمـى  تهديـد  را تـو  مـن  فرمـود . نـدارم  خبـر  هـيچ  اينها
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 شـود  مـى  چگونـه  گويند مى. گويند مى چه مردم كن گوش اما
 در و او مهـر  با كه داد كسى دست به را اسالم امت زمامدارى

 و نويسـند  مـى  اى سـتمگرانه  و جابرانه فرمانهاى چنين او خانه
 دولتـى  اسـبهاى  بر كه حكومتى هاى پيك و مأموران دست به

 دور نقاط در فرماندارانش دست به تا سپارند مى هستند، سوار
 عمـال  بـود،  نيامده دست به ها نامه اين كن فكر. برسانند دست

 كـار  بـه  مـن  ديگـر  پس. كردند مى چه مردم، حق و جان با تو
 و داننـد  مردم. مردم و دانى خود. مگذار نمى پا تو و ملت ميان
 را عثمـان  خانـه  كـه  شـنيد  )ع(علـى  وقتـى  حـال  عين در. تو

 جلـوگيرى  او بـه  غـذا  و آب رسـيدن  از و انـد  كرده محاصره
 ــ  برسـد  بيـرون  از بايد كه آب رساندن از مخصوصاً كنند، مى

 و جالـب  هـاى  سرگذشـت  از كـه  دارد مفصـلى  بسـيار  شرح
 شـنيد  و ديـد  حضـرت  وقتى ـ هست اسالم تاريخ دنىـخوان
 جلـوگيرى  مهـاجمين  و برسـد  عثمـان  به آب گذارند نمى كه
 مأموريت را بزرگ صحابه از تن سه دو و برآشفت نمايند، مى
 عثمـان  خانـه  در آب فهميديـد  وقت هر و برويد فرمود و داد

 بزرگـوارش  فرزند حتى. ببريد وى خانه به آب شخصاً نيست
 انىـنگهبـ  و حفاظـت  در هكـ  كـرد  ورـمأم را على نـب حسن
 آن. بگيـرد  عهـده  به را اول درجه تقريباً مسئوليت عثمان خانه
 بـا  طـرف  يـك  از )ع(علـى  دوران اين در كنيد مالحظه وقت

ــأله ــزرگ مس ــدالت ب ــاعى ع ــالم در اجتم ــت اس  .روبروس
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 بزرگتـرين  على. شود مى تجاوز مسلمانان حقوق به آشكارا
 از. بنشـيند  آرام توانـد  نمـى  و هست عدالت و حق پاسدار
 ممكـن  حركتـى  نـوع  هـر  كه طوريست وضع ديگر طرف
 و وحـدت  بـراى  نتيجه آن كه شود منجر اى نتيجه به است

 مشكل اين حل. باشد مى بخش زيان اسالم امت يكپارچگى
 سـالها  اين در )ع(على چون بزرگى داناى پيشواى دست از

 جگـر  خـون  جـز  سـالها  اين در على و نشد كه نشد ساخته
 بـه  آشـكار  هـاى  نصـيحت  احيانـاً  و بـردن  رنـج  و دنخور

 بـا  صـريح  هـاى  نامه و كرده نصيحت هم خيلى كه عثمان،
. بخشيد نمى سودى اما فرستاده پيامها نوشته، نصيحت لحن
 حـداقل  شـد  كشـته  كـه  موقعى در كه بود پيرمردى عثمان
 90 تـا  بعضى و باشد مى سال 82 اند نوشته او براى كه سنى
 سست ناتوان، ضعيف، بود پيرمردى. اند دهكر ذكر هم سال

 جـوان  عثمـان  نيست، عنصر سست هم پيرمردى هر البته ـ
 و سسـت  بـود  مـردى  اصًال ـ بود عنصر سست بود كه هم

 كـه  درحـالى . نداشـت  را امـت  امور اداره لياقت كه عاطفى
 را جامعه توان نمى عاطفه با فقط كه بود اين )ع(على منطق
 كوتـاه  نامه يك كوتاه، خطبه يك باره ناي در من. كرد اداره
 چهـارم  دوران هم اين هرحال به. خواند خواهم حضرت از
 .)ع(على زندگى هاى دوره از

 مـاه  چند و سال چهار على، زندگى هاى دوره از پنجم دوره
 



 43     اهللا دكتر بهشتي شهيد آيت

 ايـن  كـه  باشد مى حضرت آن ساله پنج زمامدارى تقريباً يا
 دورانـى  و عجيـب  دورانى. پرماجراست دورانى هم دوران

 پيغمبر وفات از بعد على آنقدر. باشد مى على براى رنج پر
 نقـل  مورخـان  از بسـيارى  كـه  بـرده  رنج شهادت لحظه تا
: فرمـود  آمـد،  فـرود  وى فـرق  بر شمشير وقتى كه كنند مى

فُزت و ببايد» .شدم راحت كعبه خداى به قسم «.الكعبه ر 
 عاطفـه،  فضـيلت،  و كمـال  همـه  آن بـا  را )ع(على انسان،
 قدرت شجاعت، دوستى، علم دوستى، عدالت دوستى، حق
 و كنـد  مجسـم  صـفات  اين تمام با و لهجه صراحت اراده،
 بـه  سـالها  كـه  بخـورد  جگر خون بايد چقدر مرد اين ببيند
 دم اسالم، امت يكپارچگى حفظ الرعايه الزم مصلحت حكم
 ايـن  در. كـرد  را كـار  اين على و دارد ناراحتى خيلى. نزند
 رو روبـه  جريـانى  يـك  بـا  )ع(علـى  زنـدگى،  آخر لهاىسا
 ايـن  آن و نداشت وجود تقريباً قبل سالهاى در كه شود مى

 )ع(علـى  مسلمانان مدينه در كه آن از بعد ماه يك كه است
 آن بـا  و كردنـد  انتخـاب  امـت  زمامـدارى  و خالفت به را

 قـدرت  تمـام  بـا  معاويـه  جاسوسان كردند، بيعت حضرت
 تقريبـاً  دستگاه يك با على مواجهه. كردند فعاليت به شروع
 هـيچ  بـه  اعتقـاد  بى و مباالت بى افسونگر، مكار، و متشكل

 زندگى تاريخ در واقع در حادثه اين. خودش حفظ جز چيز
 .شود مى شروع پنجم دوره نخستين سالهاى اين از )ع(على

 



 شب قدر     44

 يا بود مواجه عمرى با يا ابوبكرى با اين از قبل تا على چون
 عمـوم  انظـار  در شخصـاً  الاقل كه بود مواجه عثمان نهما با

. نـدارد  عرضـه  ولـى  كند رعايت را اسالم موازين خواهد مى
 و كشيد اسالم روى بر تيغ آشكارا كه بود مردى معاويه ولى
 از نامـه  چهـارده  حدود البالغه نهج در شده ثبت هاى نامه در

 نهـا آ بررسـى  از كـه  كنـيم  مـى  مشاهده را معاويه به )ع(على
 بـا  و گسـتاخانه  باكانـه،  بـى  چگونه معاويه كه شود مى معلوم
ــى و گســتاخى و جســارت كمــال ــا حت ــانون ب  و شــكنى ق

 آخـر  سـالهاى  بـه  مسـأله  ايـن . كرد شروع را كار مرزشكنى
 دارد، اختصــاص پــنجم دوران بــه يعنــى )ع(علــى زنــدگى

 پـنجم  دوران در خاصيت اين و خصوصيت اين كه طورى به
 داده او زنـدگى  به جانكاه و آور رنج حالتى ،)ع(على زندگى

 زيـرا  ــ  امـام  فـراوان  هـاى  خطبه در را ها ناراحتى اين و بود
 تـوان  مـى  ـ هست سال چند اين به متعلق ها خطبه اين بيشتر

 و رنجهـا  ايـن  تمـام  بـا  و احـوال  ايـن  تمام با. كرد احساس
 چنـد  همـين  در )ع(علـى  مؤمنان امير متقيان موالى مشقتها،

 اكثـر  كـه  گذاشـت  يادگـار  به خودش از جاودان ثارىآ سال
 بـه  مربـوط  كـه  كتابهايى از نظر صرف ـ على درباره كه كتبى

 على حال شرح در كه آثارى و على خالفت و غدير حديث
 بـراى . دارد تكيـه  سال چند همين روى بيشتر ـ شده نوشته
 و حكومـت  در اميرالمؤمنين منطق از كوتاه نمونه يك كه اين
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 چنـد  نامـه  ايـن  مـن  بفرماييـد،  مالحظه را امت ارىزمامد
 : خوانم مى برايتان )ع(على از را سطرى
كِتابٍ مِنْ و عليه لَه عضِ الى السالمالهِ بما . ع اَمـ  عـدفَانَّـك  ب 

 و االثـيمِ،  نَخْـوةَ  بِهِ اَقْمع و الدينِ اِقامةِ على بِهِ استَظهِرُ مِمن
داةَ بِهِ اَسخوف ثَغرِال لَهلـى  باهللاِ فَاستَعِنْ. الممـا  ع  ،ـكماه و 

 و. اَرفَـقُ  الرِّفْقُ كَانَ ما وارفُقْ. اللينِ مِنَ بِضغْثٍ الشِّدةَ اخْلِطِ
 للـر  اخفـض  و. الشـدةُ  اال عنك التُغنىِ حِينَ بالشِّدةِ اعتَزِم
 وآسِ. جانبك لهم الن و وجهك، لهم وابسطْ جناحك، عية
ةِ وانَّظْرةِ، اللحظةِ فى مبينهاالشارال حتـى  التَحيةِ، و و  ـعطْمي 

ظَماءفى الع ،يفكو ح اليياس مِنْ الضعفاء لِكدع .السالمو. 
ــن ــان يــك اي ــه اســت فرم ــى ك ــه )ع(عل  از يكــى ب

 آگـاه . فرمانـدار  اى «:نويسد مى. نويسد مى فرماندارانش
 اجـراى  بـراى  خـواهم  مى من كه هستى كسى تو باش

 كـه  هسـتى  كسـى  تو. بگيرم كمك تو از اسالم قوانين
ــه خــواهم مــى مــن  و گناهكــاران بينــى تــو وســيله ب

 مـن  كـه  هستى كسى تو. بمالم خاك به را تجاوزگران
 مرزهـاى  و حـق  مرزهـاى  تـو  كمـك  بـه  خـواهم  مى

 در خـدا  از بنـابراين . كـنم  نگهدارى را اسالم سرزمين
 تـو  دوش بـر  يا توست پاى پيش كه مهمى وظيفه آن

 و زمامـدارى  در كه بدان و. بخواه كمك شده، گذاشته
 در و باشـى  نـرم  خـود  جـاى  در بايد امت، امور اداره

ــاى ــود ج ــخت خ ــر س ــه. گي ــا ن ــرمش ب ــط ن  فق
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 و غلظـت  و شـدت  بـا  نـه  كنـى  اداره را مردم توانى مى
 اسـت  تـر  صـحيح  نـرمش  بينـى  مى جا هر فقط. سختى
 و سـختى  جـز  بينـى  مـى  جـا  هـر  و باش داشته نرمش
 بده؛ نشان قدرت نيست، اى چاره گيرى سخت و شدت

 بـراى  و رعيـت  براى را بالهايت باش آگاه حال اين با اما
 تـو  بايد. كن گسترده زمين روى مردم توده و امت افراد
 صـورتت  و سيما. كنى جناح خفض مردم توده برابر در
 گشـاده  رويـى  بـا  بايد. دار گشاده مردم توده برابر در را
 بـا  آرامـش  بـا  و نـرمش  با هميشه. شوى روبرو ردمم با

 بـاز  رويشـان  هميشـه  آنهـا  كـه  طورى به كن رفتار مردم
 از حتـى  مـردم  همـه  ميان. بيايند تو پيش بتوانند و باشد
 كـه  مـردم  بـا . كـن  عمـل  يكسـان  كردن نگاه طرز نظر
 در حتـى  كـن؛  نگـاه  يكجـور  همه به شوى مى رو روبه
 طـرز  در حتـى  ،گفـتن  آمـد  خوش و گفتن سالم طرز
 اجتمـاعى  مقـام  كـه  كسـانى  و بزرگـان  تا كردن، اشاره
 خـاص  مقام اتكاء به شود مى كه نبرند طمع تو در دارند

ــو اجتماعيشــان ــه را ت  و. بكشــانند حــق از انحــراف ب
 » .والسالم. نشوند نااميد تو عدالت از ناتوانان

 هـاى  فرمـان  در هـا  جملـه  ايـن  از. خداسـت  فرمـان  يك اين
 كـه  نيسـت  فرمانى. است بسيار زمامدارانش به بتنس )ع(على
 گفـت  مـى  فقط نه على و. نبينيم ها جمله اين از و بكنيم باز ما

 آنچـه  به كه زمامداريست على. كرد مى عمل همه از قبل بلكه
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 على، زندگى على، لباس. كند مى عمل همه از قبل گويد مى
 كـه  سخنى در. است سادگى پارچه يك همه على، برخورد

 عـرض  منـزل  در جمعـه  شبهاى جلسه در ديگر شب كي
 برادر به سخنى در على كه خواندم را على كالم آن و كردم
 را ات زنـدگى  و خانه تو ام شنيده كه گويد مى زياد بن سهل
 تو كه كاريست چه اين. اى رفته كارت دنبال و اى كرده رها
 حـالل  تو بر كه را نعمتهايى خدا كردى خيال تو اى؟ كرده
 بـرو  بكنى؟ استفاده آنها از تو كه آيد مى حيفش حاال ده،كر
 ايـن . كـن  استفاده خدا نعمتهاى از و ات زندگى و خانه سر

 تـو  آقـا  كـه  كـرد  عـرض . نيست اسالم در بودن دنيا تارك
 مـا  خورى مى تو كه غذايى. هستى دنيا ترك نمونه خودت

 پوشـى  مـى  تـو  كه لباسهايى رود؛ نمى پايين هم دهانمان از
 كـه  كنـيم  وانمـود  بخـواهيم  اگـر  ما كه است خشن قدرآن

 واى: فرمود حضرت. بپوشيم توانيم نمى باز هستيم، محتاج
 فـرض  اهللا ان «هستم مؤمنان امير من. كردى اشتباه كه تو بر

 زمامـداران  بـر  است كرده واجب خدا و» العدل األئمة على
 باشد يكسان مردم ناتوانترين زندگى با زندگيشان كه عادل

 كفر راههاى به بينند مى كه اقتصادى فشار از ناتوان مردم تا
 پـس . جداسـت  تو از من حساب. نشوند كشيده انحراف و

 خـود  زمامـدارى  در قـوانين  ايـن  به كس همه از قبل على
ــرده عمــل ــدگى آخــر ســالهاى در. اســت ك ــى زن  )ع(عل
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. است صفين جنگ حوادث آن از يكى كه آمد پيش حوادثى
 من حافظه االن كه آنجايى تا خوارج هضتن كنم عرض بايد
. اسـت  )ع(علـى  زمامـدارى  از قبـل  به مربوط كند، مى يارى
 و بـودن  خـارجى  فكر )ع(على زمامدارى از قبل اصالً يعنى

 ظهـور  است اجتماعى خاص تز يك كه خوارج تز و خروج
 بـه  بدهيـد  اجـازه . داشت هم عميقى هاى ريشه كه بود كرده
 مطلـب  اين وارد خيلى داريم، هم ىدعاي مراسم كه اين علت
 از كنـد  خيـال  كسـى  مبـادا  را خوارج نهضت بنابراين. نشوم
 خـاص  تـز  با بودند مردمى خوارج. شد شروع صفين جنگ
 و گوشـه  در )ع(علـى  آمـدن  كار روى از قبل حتى كه معين
 و داشـتند  كـوچكى  جنبشـهاى  و حركتهـا  اسالمى بالد كنار
 در ريشـه  حـدى  تـا  هم عثمان كشتن و مدينه به آمدن حتى
 كـه  آن از بعـد  صـفين  جنـگ  در ولـى . داشت خارجى فكر

 بشـود،  پيـروز  معاويـه  و شـام  سپاه بر على سپاه بود نزديك
 هـا  قرآن تا داد فرمان لشكرش به عمروعاص اشاره به معاويه

 مسلمان، هم شما و مسلمانيم ما بگويند و كنند نيزه باالى را
 كـه  كـرد  تأكيد ابتدا )ع(على اينكه با و چه؟ يعنى برادركشى

 كـردن  نيـزه  بـاالى  قـرآن  اين نخوريد، گول نخوريد، فريب
 اسـت،  تزويـر  دكـان  و است حيله است، مكر است، افسون
 مهـم  هـاى  سِمت على لشكر در كه ها همان و نكردند گوش
 در صلح در از اينها با واقعاً بايد كه كردند اصرار على به داشتند
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 و نيسـت  جنـگ  آمـاده  لشكرش ديگر ديد على وقتى. بياييم
 جنگـى  تاكتيـك  در راه اين از است توانسته حريف باالخره
 كـار  چـه  گوييـد  مـى  حـاال  خوب، بسيار فرمود شود، پيروز
 علـى  وقتى. كنيم مى معين حكَم نفر دو آييم مى: گفتند كنيم؟
 كـه  كنـد  تعيـين  و بشـود  معـين  حكـم  نفر دو كه كرد قبول

 كسـى  چـه  دسـت  در بايد سالما امت زمامدارى و حكومت
 ادامه با كه بودند هايى همان آنها، از بعضى كه عده يك باشد،
 يعنـى . هللا اال الحكـم  كه برآشفتند كردند، مى مخالفت جنگ
 يعنى است كسى چه با حق كنند؟ حكومت بيايند نفر دو چه
 ظـاهر  بـه  هم اين. است گفته خدا كه است همانى حق چه؟

 نظـر  بـه  خيلـى . خداسـت  حكم م،حك. بود پسنديده حرفى
. نخوريـد  را مردم اين گول: فرمود حضرت. آيد مى پسنديده

 اسـت  مطلب يك خداست، حكم حكم،. هستند جاهل اينها
 در االن كـه  مـا . ديگر مطلبى خداست، حكومت حكومت و

 كـه  اينهـا . هسـتيم  حكومت مسأله در ما نيستم، حكم مسأله
 مردم بين در يايدب خدا يعنى خداست، حكم حكم گويند مى
 معتقـد  خـدايى  چنـين  بـه  كه ما! باهللا نعوذ كند؟ حكومت و

 مـا . حكـم  مسـأله  نـه  اسـت؛  حكومت مسأله مسأله،. نيستيم
. باشـد  كسـى  چه آن از بايد امت حكومت ببينيم خواهيم مى

 باطنى اما آراسته ظاهرى كه است حرفى حرف اين بنابراين،
ــته ــوده و ناآراس ــى. دارد آل ــا ول ــوش آنه ــد گ ــك. نكردن  ي
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 زيـاد  كـم  كـم  عده اين. گرفتند كناره على سپاه از همانجا عده
 اسـالم  حكومـت  بـراى  خطـرى  صـورت  به تدريج به تا شدند

 آنهـا  و فرستاد پيغام آنها براى كراراً )ع(على. كردند خودنمايى
 بــه )ع(علــى نصــايح و دوران ايــن. كــرد نصــيحت بســيار را

 كارسـاز  علـى  نصـايح . است خواندنى و جالب بسيار خوارج
 كـه  رسـيد  جـايى  بـه  كـار  تـا  نرفتنـد،  بـار  زير خوارج و نبود

 جنگ نهروان در و كرد آنها با جنگ مأمور را اى عده حضرت
 خـوارج  از نفـر  هـزار  چهـار  تقريبـاً  جنگ اين در و درگرفت

 تجمـع  ديگـر  خـوارج  جنـگ  اين دنباله به. شدند كشته يكجا
 علنـى  خطـر  يك رتصو به و نداشتند مسلحى لشكر و مسلح

 از افرادى اما. خوردند نمى چشم به )ع(على حكومت برابر در
 عصـبانيت  و خشـم  و حقد با چنان و توزى، كينه با چنان آنها

 فكـر  اسـت  شـده  كـه  صورت هر به گرفتند تصميم كه بودند
 آنهـا  از تـن  سه جمله از. بياورند در اجرا مرحله به را خوارج

 گوشـه  يك در. شدند جمع مه دور مسجدالحرام در مكه، در
 صـحبت  آرام آرام و نشسـتند  نباشـد،  كـس  هـيچ  كه خلوت
 چـه  بـه  اسـالم  امـت  وضع بينيد مى: گفت آنها از يكى. كردند

 شـده  متشكل كه اسالم پارچه يك امت است؟ درآمده صورت
 اسـت؟  شـده  متشـتت  داخلـى  هـاى  جنگ اثر در چگونه بود

: گفـت  ديگـر  يكـى  كـرد؟  تـوان  مـى  كـار  چه ولى بله،: گفتند
 و زمامـدارها  ايـن  سـر  زيـر  هـا  آتش و بالها اين همه خوب،
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 راه و نـدارد  كـارى  ديگـر  پـس : گفت ديگرى. بزرگترهاست
 زمامـدارها  و بزرگترها اين كلك بايد. است آسان خيلى عالج

 اسـت،  خوبى فكر: گفتند. شود مى تمام مطلب آنگاه. بكنيم را
 چنـين  مـا  خـود  گفتند اتفاق به بكند؟ را كار اين كسى چه اما

 اسـالم  سـرزمين  در نفـر  سه اكنون هم كه افزودند سپس. كنيم
 نفـر  سـه  ايـن . شـوند  مى محسوب اول درجه افراد كه هستند
 را نفـر  سـه  اين ما اگر. عمروعاص و معاويه على،: از عبارتند

 پيـدا  نجـات  داخلـى  جنگهـاى  شـرّ  از مـردم  برداريم، ميان از
 پـس . اسـت  اى پسـنديده  فكـر  گفتند. شوند مى خالص كرده،
 عهـده  بـر  را )ع(علـى  كشتن ملجم ابن. نماييم تقسيم را كارها
 و معاويـه  كشـتن  مسئوليت كدام هر نيز ديگر نفر دو و گرفت

 قسـم  هـم  بياييـد  گفتنـد  سـپس . كردنـد  قبول را عمروعاص
 يـك  هـر  كه خوردند قسم. بدهيم انجام را كار اين كه بشويم

 و. كنـد  تـرور  را او و بـرود  مـدار زما سه اين از يكى سراغ به
 پـس . گيـرد  انجام معين تاريخ يك در كار اين گرفتند تصميم

 و كردنـد  توافـق  رمضان نوزدهم شب سر بر هايى مشورت از
. كـرد  حركـت  كوفه سمت به ملجم ابن. كردند حركت سپس

 بـه  سـوم  نفـر  و. كرد حركت شام و دمشق سمت به يكى آن
 ديگـر،  نفرِ دو آن كه كنم عرض قبالً. كرد حركت مصر سمت
 امـا . باشـد  بعـد  بـراى  هم شرحش. رسيدـن ىـجاي به كارشان
ــن ــم اب ــى ملج ــه وقت ــه ب ــد كوف ــمم آم ــر مص ــد ت ــا. ش  ب

 



 شب قدر     52

 ولـى  نگوينـد  احـدى  بـه  را تصميمشـان  آنهـا  بود قرار اينكه
 از تـن  چنـد  بـا  كـه  گذشـت  مـى  جـايى  از كوفه در ملجم ابن

 در. هستند فكر هم خودش با اينها ديد و كرد برخورد خوارج
 جـا  هـيچ  را فكـر  ايـن  كه بودند خورده قسم چون حال عين
 توانـد  مـى  كـرد  احسـاس  اما نگفت، چيزى آنها به نكنند فاش
 در بـاز . باشـد  داشـته  نقشـه  اين براى كوفه در هم هايى كمك
 كرد برخورد زيبا و جوان زنى به جايى در كه گذشت مى كوفه
 در را نزديكانش از ديگر تن دو و پدر زيبا و جوان زن اين كه

 كشـته  آنهـا  از نفـر  سـه  يعنى بود داده دست از خوارج جنگ
. داشـت  دل در كينـه  )ع(علـى  بـه  نسـبت  بسيار و بودند شده
 كـرد،  برخـورد  جـوان  زن ايـن  بـا  كـه  اين محض به ملجم ابن

 عالقـه  و عشـق  بـود  اى وسـيله  هر به. شد او دلباخته و شيفته
 خواسـتگارى  او از و كـرد  راظهـا  جوان زن اين به را خودش

 مهـر  ولى ندارد عيبى من از تو خواستگارى گفت زن آن. كرد
 را آن تـوانى  مـى  تـو  آيـا . اسـت  سـنگين  بسـيار  مـن  كابين و

 درهـم  چندهزار: گفت چيست؟ آن: گفت ملجم ابن بپردازى؟
 سـوم  مسـأله : گفـت . دارد هم سومى چيز يك و غالم يك و

 ايـن  زن كـه  ايـن  محـض  به. است على خون: گفت چيست؟
 فـاش  را خودش راز ملجم ابن بار نخستين براى زد را حرف
 كـار  ايـن  براى اصالً من كه بدهم مژده تو به پس: گفت. كرد
 من گفت و كرد تشويق بسيار را ملجم ابن زن. ام آمده كوفه به
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 كمـك  نفر دو افزود سپس كنم مى فراهم برايت را كار وسايل
 العـاده  فـوق  مـردى  جنگـى  نظـر  از على زيرا گمارم مى برايت
 حتـى  و دارد نظـر  زيـر  را خـود  جوانب همه هميشه و است
 بـا  و كـرد  معين را نفر دو. كند ترور را او تواند مى كسى كمتر
 است خوبى بسيار كار گفتند نفر دو آن. كرد گفتگو نفر دو آن
. نيسـت  سـاخته  مـا  عهـده  از و است مشكلى كار كار، اين اما

 علـى  كـه  است اين آن و رسيده نظرم به فكرى يك من: گفت
 تـاريكى  در و مسـجد  در را على اگر. كنيم ترور مسجد در را

 سـه  هرحال به. اجراست قابل نقشه اين كنيم، غافلگير سحرگاه
 از كوفـه  مسـجد  مـدخل  در مسـلحانه  گرفتنـد  تصـميم  نفرى
 كمـين  در آمـد،  مـى  مسـجد  به )ع(على معموالً كه درى همان
 بيـرون  خانـه  از )ع(علـى . هسـت  سـحرگاه  .باشند آماده على
 نقـل  زيـادى  مطالب سنت اهل مورخين حتى اينجا در. آيد مى
 رمضـان  مـاه  آن در حتـى  و شـب  همـان  على كه اين. كنند مى

 نقـل  همچنين. كرد مى ياد مرگ از ديگر مواقع از بيش و مكرّر
 ام خانـه  از خواسـت  مـى  وقتـى  )ع(علـى  شب آن كه كنند مى

 و زدنـد  پر مقابلش در پرنده چند بيايد، بيرون زينب يا الكثوم
 يـك  صـورت  بـه  روز آن اعـراب  عرف در معموالً مسأله اين
 بـه  را آنهـا  علـى  اما شد، مى تلقى شرّ اى حادثه و بد بينى پيش
 بـه  تنهـا  معمـوالً  )ع(علـى . آمـد  مسجد سمت به و زد كنارى

ــجد ــى مس ــد م ــجد در از. آم ــه مس ــد وارد ك ــن ش ــه اي  س
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 از يكى شمشير. كردند حمله مقدسش وجود به شمشير با نفر
 ملجـم  ابـن  اما افتاد، كنارى و گرفت ورودى در باالى به آنها
 فـرق  بر و بزند هدف به را شمشير توانست و بود كمين در

 يا كلمه يك اينجا در على. بياورد فرود را آن )ع(على مبارك
. كنيـد  دسـتگير  را ضـارب  كـه  فرمـود  بعد و گفت كلمه دو

 كه ديگر نفر دو آن از يكى. كردند دستگير را ضارب و رفتند
 دست به جريان همان در بود، واقعه و حادثه اين در شريك
 كشـته  بعد كرد، فرار ديگرى. شد كشته على دوستان از يكى
 مـرگ  لحظه تا خوردن ضربت لحظه از )ع(على زندگى. شد
 خـوب  چـه . است آبرومندى بسيار زندگى هم باز رحلت و

 را علـى  خاندان و على روى دنباله و تشيع افتخار كه ما است
. بگيـريم  درس او زنـدگى  هـاى  گوشـه  اين از يكى از داريم
 در )ع(علـى  كه را اى ارزنده آثار از يكى من كه بدهيد اجازه
 گذاشـته  يادگار به خود از روز شبانه دو اين لحظات از يكى
 و خـورد  ضـربت  )ع(علـى  كـه  آن از بعد. بخوانم شما براى

 كـه  شد معلوم و آورند طبيب و آوردند منزل به را حضرتش
 بـا  توأم است زخمى زخم، اين و است بوده مسموم شمشير

 بـه  دسـته  دسـته  على دوستان نيست عالج قابل و مسمويت
 ناراحـت،  رنجيـده،  موقع، همان از آنان. آمدند مى وى ديدار
 رد اى زلزلـه . بودنـد  زده مصيبت و فراوان غصه داراى نگران،

ــه ــى. هســــت كوفــ ــن در )ع(علــ ــبانه دو ايــ  روز شــ
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 خاندانش و فرزندان به خطاب. كرد نصيحت را افراد مكرّر
 جمـع  البالغه نهج در كه دارد كوتاه خطابه چهار يا سه دو،
 تـا  زيـرا  چهار يا سه دو، كنم مى عرض كه اين ـ است شده
 احتمـال  بـه  امـا  هست خطبه چهار آيد مى خاطرم كه آنجا
 شـده  نقـل  مختلـف  هاى صورت به كه بوده هخطب دو قوى
 بـه  كـه  اسـت  سفارشـى  و وصـيت  دو، آن از يكى ـ است

 البالغـه  نهج در رضى سيد. كند مى حسين و حسن شخص
 اوصـيكُما : فرمـود  كنـد؛  مـى  نقـل  طـور  اين را سفارش اين

 و برويد، تقوا راه به كه كنم مى سفارش شما به اللّه، بتقوى
 آمـد،  شـما  دنبـال  به دنيا اگر بغتكما، ان و الدنيا تبغيا ال ان
 دنياطلـب  كـه  شـما  از حيـف . نرويد دنيا دنبال به شما باز

 تأسـفا  وال. گوييم مى ما كه معنايى همان به دنيا البته. باشيد
 حفـظ  راه در كـه  ديديـد  اگـر  عنكما، زوى منها ءٍ شى على
 بالحق، وقوال. نشويد ناراحت داريد دنيايى محروميت تقوا،

 هميشـه  لالجـر،  اعمـال  و. بزنيـد  حـرف  خدا براى هميشه
 .بكنيد كار الهى پاداش براى
 ظـالم  دشـمن  هميشه عونا، للمظلوم و خصما للظالم كونا و

ــار و باشــيد ســتمگر و ــاور و ي ــوم ي . باشــيد ســتمديده و مظل
 شـما،  به اللّه، بتقوى كتابى بلغه من و اهلى و ولدى جميع و اوصيكما

 آنهـا  به نامه اين كه كسانى همه به و ندانمخا همه به فرزندانم، همه
 سـفارش  را پرهيزگارى راه و تقوا راه ـ ما همه به يعنى ـ رسد مى
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 زنـدگى  كـار  مخصوصاً و زندگى كار امركم، نظم و. كنم مى
. كنيـد  مـنظم  را حكـومتى  و زمامـدارى  كارهاى و اجتماعى
 و اخـتالف  اگر خودتان ميان در هميشه بينكم، ذات وصالح

 .كنيد اصالح زود را آن آيد، مى پيش كوچكى دستگى دو
 شـنيدم  يقـول  اله و عليه اهللا صلى جدكما سمعت فانى

 عامة من افضل البين ذات صالح «:فرمود مى پيغمبر شما جد
 حـل  يـك  كنـان،  آشـتى  يك! است عجيب» الصيام و الصالة

 از مسلمان، از دسته دو يا مسلمان دو ميان داخلى اختالف
 . است تر فضيلت با و برتر ها روزه و زنما همه

 . يتيمان درباره باشيد خدا ياد به االيتام، فى اللّه اللّه
 بـا  نكنند جرأت آنها كه نكنيد كارى افواههم، تغبوا فال
 روى پـيش  در بحضـرتكم،  يضـيعوا  ال و. بزنند حرف شما
 حـق  نكنـد،  اعتنـايى  بـى  نكنـد،  تجاوز يتيمى به كسى شما

 .نرود بين از شما روى پيش يتيمى
 دربــاره ،نبــيكم و وصــيتة فــانهم  جيــرانكم فـى  اهللا واهللا
 دربـاره  باشـيد،  مواظب كنم؛ مى سفارش شما به ها همسايه

 درباره پيغمبر. باشيد خدا فرمان و خدا ياد به همسايگانتان
 انـه  ظننّـا  حتـى  بهـم  يوصى مازال. كرد سفارش خيلى آنها

 فكـر  مـا  كـه  كرد را ها همسايه سفارش قدر اين سيورثهم،
 سـهم  خويش و قوم مثل آنها براى نزديك آينده در كرديم

 .دهد مى قرار ارثى و
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 مورد در غيركم، به بالعمل اليسبقكم القرآن فى اهللا واهللا
 بـه  شـما  از پيش ديگران مبادا. نگهداريد را خدا حق قرآن،
 .كنند عمل قرآن

 بـه  نماز وردم در دينكم، عمود فانها ةالصال فى اهللا واهللا
 .شماست دين ستون نماز كه باشيد خدا ياد

 خانـه  مورد در مابقيتم، تخلوه ال ربكم بيت فى اهللا واهللا
 خالى را خدا خانه ايد زنده تا باشيد؛ خدا ياد به كعبه، خدا،

 خـدا  خانـه  حـج  اگـر  تناضـروا،  لم ترك ان فانه. مگذاريد
 .شود نمى داده شما به مهلتى ديگر شد، تعطيل روزى

 فـى  السـنتكم  و انفسكم و باموالكم الجهاد فى اهللا واهللا
 در را خـدا  حق زبانتان به و جانتان به مالتان، به اللّه، سبيل
 التباذل، و التواصل با عليكم و. كنيد رعايت او راه در جهادِ

 حـق  در. باشـيد  داشـته  نزديـك  پيونـد  يكـديگر  با همواره
 و نكنيـد  دريـغ  كـردن  خـرج  و بخشش و بذل از يكديگر
 .باشيد داشته را همديگر

 دسـت  كـه  آن جـاى  به نكند التقاطع، و التدابر و اياكم و
 هـم  بـه  باشـيد،  هـم  مشت در مشت و بدهيد هم دست به

 زنـدگى  در را تكروى راه و ببريد يكديگر از و كنيد پشت
 .كنيد باز اسالم امت
 علـيكم  فيـولى  المنكر عن النهى و بالمعروف األمر تتركوا ال
 از نهـى  و معـروف  به امر لكم، يستجاب فال تدعون ثم اركمشر
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 قـانون  و خـدا  قـانون  از جمعـى  دسـته  پاسـدارى  و منكر
 و تـرين  پسـت  كرديـد  رهـا  اگـر  كـه  نكنيـد  رها را عدالت
 و داد هرچـه  وقت آن. شوند مى شما زمامدار مردم، بدترين
 جـداً . شماسـت  فريـاد  نرسد، جايى به البته آنچه كنيد فرياد
 هم و ام خوانده مكرر شخصاً هم را البالغه نهج تكه ينا من

 خـوانم  مـى  كـه  بار هر و خوانم مى ها مناسبت اين به مكرّر
 ايـن  حـالتى  چنين در على كنيد مالحظه. هست تازه برايم

 : فرمايد مى بعد و كند مى فرزندش دو به را ها سفارش
 المســلمين تخوضــون الفيـنكم  ال عبــدالمطلب بنــى يـا 
 .قاتلى االّ بى التقتلنّ اال اميرالمؤمنين قتل ولونتق خوضاً
 هـاى  بندى دسته من مرگ با مبادا عبدالمطلب فرزندان اى
 شمشـير  بيايـد،  ميان به فاميلى هاى تعصب و خويشى و قوم

 و بكشـيد  را آن و ايـن  و بيافتيد مسلمانها خون در و بكشيد
 كـس  هر او جاى به بايد پس شد، كشته اميرالمؤمنين بگوييد

 و مـن  جـاى  به كنم مى اعالم. شود كشته رسد مى ما دست به
 قاتـل  هم آن بكشيد، توانيد مى را نفر يك فقط من عوض در
 اذا انظـروا : فرمـود  نكرد، اكتفا سفارش اندازه اين به بعد. من

طـرز  در حتـى  بضربهٍ، ضربه فاضربوه هذه ضربته من انامت 
 ضـربت،  ايـن  اثـر  در من اگر كنيد نگاه: فرمايد مى او كشتن
 بـا  مـن  كـه  طور همان بكشيد را او ضربت يك با فقط مردم،
 .شوم مى كشته او ضربت يك
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 .كنيد قطعه قطعه را او مبادا بالرجل، التمثلوا و
 اياكم «:يقول اله و عليه اهللا صلى اهللا رسول سمعت فانى

: فرمـود  پيغمبـر  كه شنيديم من ،»العقور بالكلب ولو المثلة و
 ديوانـه  سـگ  مـورد  در حتـى  مـرده  كـردن  طعـه ق قطعه از

 .بپرهيزيد
 اميرالمؤمنين يا عليك اهللا سالم





 *پرهيزگاران سيماى

 السالم علَيهِ لَه خُطْبةِ مِنْ
 

]وِىاحِباً أَنَّ رومِنِينَ لِأَمِيرِ صهِ الْملَيقَالُ الَّسالَم عي  لَـه  ـاممكَـانَ  ه 
 كَـأَنِّى  حتـى  الْمتَّقِـينَ  لِى صِف الْمؤْمِنِينَ أَمِيرَ يا فَقَالَ عابِداً، رجالً
 اتّـقِ  همـام  يـا : قَالَ ثُم جوابِهِ عن السالَم علَيهِ فَتَثَاقَلَ. اِلَيهِم أَنْظُرُ
اللّه سِنْ وأَح اِنَّ «ف اللّه عاتَّقَوا الَّذيِنَ م الَّذيِنَ و  ـمسِـنُونَ  هحم«، 
فَلَم قْنَعي امملَ بِهذَا هتَّى الْقَوح زَمهِ، علَيع مِدفَح أَثْنـى  اللّهـهِ  ولَيع 

 

                                                           

 بهشتيان «عنوان تحت باشد، مى همام معروف خطبه همان كه خطبه اين *
 شده ترجمه بهشتى دكتر اللّه آيت شهيد توسط» )ع(مؤمنان امير كالم در

 .است
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لَّى ولَى صع لَّى النَّبِىص هِ اللّهلَيع آلِهِ و قَالَ ثُم]: 
 خَلَقَهـم  حِـينَ  الْخَلْقِ خَلَقَ تَعالَى و سبحانَه اللّه فَاِنَّ بعد، أَما
 مـنْ  معصِـيةُ  تَضُرُّه الَ لِأَنَّه معصِيتِهِم، مِنْ آمِناً طَاعتِهِم، عنْ غَنِياً
اهصالَ عو هةُ تَنْفَعـنْ  طَاعم  ـهأَطَاع . ـمفَقَس  مـنَهيب  ،مايِشَـهعم و 
مهضَعا مِنْ ونْيالد مهاضِعوتَّقُونَ. ما فَالْمفِيه  ـمـلُ  هالْفَضَـائِلِ  أَه .
منْطِقُهم ،ابوالص و مهسلْبم ،اداالِقْتِص و مهشْيم اضُعغَضُّـوا . التَّو 
مهارصا أَبمع رَّمح اللَّه  ،هِملَـيع وقَفُـوا  َ و  مهاعـملَـى  أَسالْعِلْـمِ  ع 

. الرَّخـاءِ  فِى نُزِّلَت كَالَّتِى لْبالَءِا فِى مِنْهم أَنْفُسهم نُزِّلَت. لَهم الْنَّافِعِ
الَ ولُ لَوالَّذىِ الْأَج كُتِب ملَه تَقِرَّ لَمتَس هماحوفِـى  أَر  ـادِهِمسأج 

 اْلخَـالِقُ  عظُـم . الْعِقَابِ مِنَ خَوفاً و الثَّوابِ، اِلى شَوقاً عينَ طَرْفَةَ
 رآهـا  قَد كَمنْ والْجنَّةَ فَهم أَعينِهِم، فِى نَهدو ما فَصغُرَ أَنْفُسِهِم فِى
ما فَهونَ، فِيهمنَعم و مه النَّارنْ وكَم ا قَدآهر مـا  فَهونَ  فِيهـذَّبعم .

مهزُونَـةٌ،  قُلُوبحم و  مهونَـةٌ  شُـرُورأْمم .و  مهـادسنَحِيفَـةٌ،  أَج و 
ماتُهاجيِفَةٌ،خَف ح و مهفِيفَةٌ أَنْفُسرُوا. عباً صامقَصِـيرَةً  أَي  مـتْهقَبأَع 

 فَلَـم  الدنْيا أَرادتْهم. ربهم لَهم يسرَها مرْبِحةٌ تِجارةً. طَويِلَةً راحةً
ـ  أَمـا . مِنْهـا  أَنْفُسـهم  فَفَـدوا  أَسرَتْهم و. يرِيدوها ـافُّونَ  لُاللَّيفَص 
مهزَاءِ تَالِينَ أَقْدامالْقُرآنِ لِأج رَتِّلُونَهزِّنُونَ. تَرْتِيالً يحبِهِ ي  مـهأَنْفُس 

تَثِيرُونَ وسبِهِ ي اءود ائِهِمرُّوا فَاِذَا. دةٍ ميĤِا بكَنُوا تَشْويقٌ فِيها رهاِلَي 
 و. أَعينِهِم نُصب أَنَّها ظَنُّوا و شَوقاً، يهااِلَ نُفُوسهم تَطَلَّعت و طَمعاً،
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 أَنَّ وظَنُّوا قُلُوبِهِم مسامِع اِلَيها أصغَوا تَخْوِيف فِيها بĤِيةٍ مرُّوا اِذَا
 علَـى  حـانُونَ  فَهـم  آذَانِهِـم  أُصـولِ  فِـى  شَهيقَها و جهنَّم زفِيرَ

،اطِهِمسـ  أَو  أَطْـرَافِ  و ركَـبِهِم  و أَكُفِّهِـم  و لِجبـاهِهِم  ونَمفْتَرِشُ
،امِهِمونَ أَقْدطَّلِبالى اللَّهِ اِلَى يفَكَاكِ فِى تَع رِقَابِهِم .ا وأَم ارالنَّه 
اءلَمفَح ،اءلَمع رَارأَب اءأَتْقِي .قَد مرَاهب فالْخَو رْىاحِ بنْظُرُ الْقِدي 

 قَد يقُولُ و مرَضٍ مِنْ بِالْقَومِ ما و مرْضى فَيحسبهم النْاظِرُ يهِماِلَ
 . خُولِطُوا
و لَقَد مرٌ خَالَطَهأَم ظِيمنَ الَ. عرْضَومِنْ ي الِهِممالْقَلِيلَ أَع .و 

ـ  و. متَّهِمـونَ  لِأَنْفُسِـهِم  فَهم. الْكَثِيرَ يستَكْثِرُونَ الَ  أَعمـالِهِم  نْمِ
 أَعلَـم  أَنَا «:فَيقُولُ لَه يقَالُ مما خَاف أَحدهم زكِّى اِذَا مشْفِقُونَ
 الَ اللَّهـم . نَفْسـى  مِـنْ  بِـى  أَعلَـم  ربـى  و غَيـرىِ،  مِنْ بِنَفْسى

 لِـى  غْفِـرْ ا و يظُنُّونَ، مِما أَْفَضلَ واجعلْنِى يقُولُونَ، بِما تُؤَاخِذْنِى
 . »يعلَمونَ الَ ما

 فِـى  حزْماً و ديِنٍ، فَى قُوةً لَه تَرَى أَنَّك أَحدِهِم عالَمةِ فَمِنْ
 و. حِلْـمٍ  فِـى  عِلْمـاً  و عِلْمٍ، فِى حِرْصاً و. يقيِنٍ فِى اِيماناً و لِينٍ،
 صـبراً  و. فَاقَةٍ فِى تَجمالً و. عِبادةٍ فِى خُشُوعاً و. غِنى فِى قَصداً
 عـنْ  تَحرُّجـاً  و. هـدى  فِى نَشَاطاً و حالَلٍ فِى وطَلَباً. شِدةٍ فَى
 همـه  و يمسـىِ . وجـلٍ  علَى هو و الصالِحةَ الْأَعمالَ يعملُ. طَمعٍ

 حـذِراً . فَرِحاً حيصبِ و حذِراً يبِيت. الذِّكْرُ همه و يصبِح و الشُّكْرُ،
 اِنِ. الرَّحمةِ و الْفَضْلِ مِنْ أَصاب بِما فَرِحاً و. الْغَفْلَةِ مِنَ حذِر لِما

 



 شب قدر     64

بتعتَصهِ اسلَيع ها نَفْسفِيم تَكْرَه ا لَمطِهعا  يـؤْلَهـا  سفِيم  تُحِـب .
 الْحِلْـم  يمـزِج . يبقـى  الَ افِيم وزهادتُه يزُولُ، الَ فِيما عينِهِ قُرَّةُ

 قَلْبه، خَاشِعاً زلَلُه، قَليِالً أَملُه، قَريِباً تَرَاه بِالْعملِ، والْقَولَ بِالْعِلْمِ،
. شَـهوتُه  ميتَةً دِينُه، حريِزاً أمرُه، َ سهالً أَكْلُه، منْزُوراً نَفْسه، قَانِعةً

 .مأْمونٌ مِنْه الشَّرُّ و مأمولٌ، مِنْه الْخَيرُ .غَيظُه مكْظُوماً
 فِـى  كَـانَ  اِنْ و. الـذَّاكَرِينَ  فِـى  كُتِـب  الْغَافِلِينَ فِى كَانَ اِنْ

 مـنْ  يعطِى و ظَلَمه، عمنْ يعفُو. الْغَافِِلينَ مِنَ يكْتَب لَم الذَّاكِرِينَ
،هرَمح صِلُ ونْ يم ،هقَطَع عِيداًب شُهناً. فُحلَي لُهغَائِباً. قَو  ،نْكَـرُهم 
 و قُـور،  و الزَّالَزِلِ فِى. شَرُّه مدبِراً َخيرُه، مقْبِالً. معرُوفُه حاضِراً

 مـنْ  علَـى  يحِيـف  الَ. شَكُور الرَّخَاءِ فِى و. صبور الْمكَارِهِ فِى
غِضبي .الَ و أْثَمي منْفِي حِبي .تَرِفعقِّ  يـلَ  بِـالْحأَنْ قَب  دشْـهي 
 ينَـابِزُ  الَ و ذُكِّـرَ  مـا  ينْسـى  الَ و. اسـتُحفِظَ  ما يضِيع الَ. علَيهِ

 يدخُلُ الَ و. بِالْمصائِبِ يشْمت والَ. بِالْجارِ يضَار الَ و بِالْأَلْقَابِ
 و صـمتُه،  يغُمه لَم صمت اِنْ. الْحقِّ مِنَ جيخْرُ الَ و َ .الْباطِلِ فِى
 اللّه يكُونَ حتَّى صبرَ علَيهِ بغِى اِنْ و. صوتُه يعلُ لَم ضَحِك اِنْ
والَّذِى ه نْتَقِمي لَه .هنَفْس نَاءٍ فِى مِنْهع .و النَّاس ـةٍ  فِى مِنْهاحر .

بأَتْع هخِرَتِهِ،لِ نَفْسĤ و احأَر نَفْسِهِ مِنْ النَّاس .هدعنْ بمع  ـداعتَب 
نْهع دهز ةٌ ونَزَاه .و هنُونْ دنَا مِمد  لِـينٌ  مِنْـه ـةٌ  ومحر . سلـي 

هداعرٍ تَببِكِب ةٍ، وظَمع الَ و هنُوكْرٍ دبِم ةٍ وخَديِع. 
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 أَمِيـرُ  فَقَـالَ . فِيهـا  نَفْسـه  كَانَـت  صعقَةٌ امهم فَصعِقَ: قَالَ[
 ثُـم . علَيـهِ  أَخَافُهـا  كُنْـت  لَقَد واللّهِ أَما ]:السالَم علَيهِ الْمؤمِنِينَ

 أَجـلٍ  لِكُـلِّ  اِنَّ ويحك: فَقَالَ الْمؤْمِنِينَ؟ أَمِيرَ يا بالُك فَما: قَالَ
 فَاِنَّمـا  لِمِثْلِهـا  تعـد  الَ فَمهالً. يتَجاوزه الَ سبباً و يعدوه الَ وقْتاً
 .لِسانِك علَى الشَّيطَانُ نَفَثَ
 نـام  به ،)ع( على المومنين امير همدمان از يكى گويند[

 :گفت ايشان به بود، خداپرست فردى كه» همام«
 توصـيف  چنـان  بـرايم  را خداترسـان  مؤمنان، امير اى«
 علـى  .»نگـرم  مى خود چشم برابر در را آنها گويى هك كن،

 همـام،  «:گفـت  و كـرد  درنگ او خواهش پذيرفتن در) ع(
 و خداترســان بــا خــدا كــه بــاش، كــار نيكــو و خــداترس
ــاران ــام .»اســت نيكوك ــدين هم ــرده قناعــت ســخن ب  نك
 سـخن  تـر  مفصـل  بـاره  اين در كه نمود وادار را اميرمؤمنان

 .بگويد
 )ص(پيامبر بر و آورد جا به الهى ثناى و حمد )ع(على
 ]:گفت و فرستاد درود

 آنـان  اطاعـت  از بيافريـد  را مـردم  وقتى سبحان خداى
 آن معصـيت  نـه  چـون  بود، ايمن آنان معصيت از و نياز بى

 اطاعـت  نه و رساند مى زيانى او به نبرد را فرمانش كه كس
 .دارد سودى برايش ببرد، را فرمانش كه كس آن
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 كـس  هـر  و كرد پخش آنان ميان را دگىزن هاى مايه او
 .بود او جاى كه نهاد دنيا از جايى در را

ــا ترســان خــدا ــد دني ــه آنهاين ــه از ك ــرى هــاى ماي  برت
 روششـان  و ميانـه  پوششـان  راست، سخنشان برخوردارند،

 .است فروتنى
 فـرو  كـرده،  حرام برايشان خدا آنچه از را خود ديدگان

 وقـف  سـودمند  ىهـا  آگـاهى  بـر  را خود گوشهاى و بسته
 آزمـاى  مـرد  سـختيهاى  هنگـام  در هـا  آن روحيه. اند نموده

 .رفاه و آسايش هنگام در كه است همانگونه
 شـده  مقـرر  قـبالً  آنهـا  مـرگ  براى كه ساعتى نبود اگر
 حتـى  خـدا،  عقـاب  بـيم  و ثواب شوق از روحشان است،
 .ماند نمى تنشان در هم لحظه يك براى

 چـه  هـر  نتيجه در آمده، بزرگ نظرشان در آفريدگار تنها
 بهشـت  بـا . اسـت  كوچـك  ديدگانشـان  برابر در اوست جز

 بـا  و انـد  غنـوده  نعمتهـايش  در ديـده  را آن گويـا  كه چنانند
 دلهايشـان . انـد  شده گرفتار عذابش به گويا كه چنانند دوزخ
 هايشـان  تن. هستند ايمن آنان آسيب از مردم و است دردمند
 را چنـد  ايـامى . است پاك نارواحشا و كم نيازهايشان الغر،

 مـدت  دراز آسايشـى  بـه   آن پـى  در و گذرانده شكيبايى با
 .است كرده فراهم خدايشان كه پرسود اى مبادله اند، رسيده
 دنيـا . نبودنـد  دنيا طلب در ها آن ليكن بود، آنها طلب در دنيا
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 را الزم تاوان آنان ولى آورد، در خويش اسارت به را ها آن
 روى بـر  هنگـام  شب. ساختند آزاد را تنخويش و پرداخته

 مختلـف  بخشـهاى  خوانـدن  بـه  و انـد  ايستاده خويش پاى
 بـدين  و خوانند مى قرآن شمرده و آرامى به. مشغولند قرآن
 .سازند مى درمان را خود درد وسيله
. )آنهاسـت  درد درمـان  كـه  افروزنـد  مى بر لهيبى خود در(
 گويد، سخن انگيز شوق پاداشى از كه برخورند اى آيه به چون
ــدان ــد دل ب ــتياق در جانهايشــان و بندن ــاداش آن اش  الهــى پ

 ببيننـد،  خويش چشم برابر در درست را آن گويى سربركشد،
 پاهـا  نـوك  و زانـو  سـر  دسـت،  كف پيشانى، و1كرده خم قد

 .سازد آزادشان كه خواهند مى متعال خداى از ،2نهاده برخاك
. خداترسند و نيكوكار ،آگاه و دانا بردبار، هنگام، روز اما و
 الغـر  و تراشـيده  تيـر  چوبـه  همچـون  را پيكرشـان  ها نگرانى
 در بيمارنـد،  كـه  پنـدارد  چنين بنگرد، آنها به كه كسى. ساخته
 پريشـان  گويـد  يـا . ندارنـد  بيمـاريى  هـيچ  هـا  آن كه صورتى
 .است ساخته پريشان را آنان خاطر بزرگ مطلبى آرى خاطرند
 زيـاد  هـم  را زياد عمل ستند،ني راضى و قانع كم عمل به
 خـود  عمـل  از و دانسـته  3متهم را خود همواره. شمارند نمى

 

                                                           
 .ركوع. 1
 .سجود. 2
 .به كوتاهي در انجام. 3
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 .بيمناكند
 از شمرد پاكانش از و گويد آنان از يكى ثناى كسى اگر

 خـود  بـه  ديگـران  از مـن  «:گويـد  و شـود  نگران گفته اين
 را آنان گفته الها، بار. تر آگاه من به من از خدايم و ترم آگاه
 اينـان  آنچـه  از برتـر  و بهتـر  مرا مده، قرار من خذهموا مايه

 «.درگذر دانند نمى من درباره آنچه از و ده قرار پندارند
 بينـى  مى كه است اين ترس خدا انسان هاى نشانه از يكى

 از ايمـانش  همـاره،  نـرمش  با انضباطش است، قوى دين در
 بـا  همـراه  آگـاهيش  و آگـاهى  كسب به حريص يقين، روى

 ميانـه  دارايـى  و نيازى بى حال در. است كيبايىش و پرظرفى
 بــا تهيدســتى در و خاشــع، خــدا بنــدگى و عبــادت در رو،

 حـالل،  درآمـد  پـى  در تـوان  پـر  سختى در آراسته، ظاهرى
 بـه . اسـت  آز و طمـع  از گريـزان  و راست راه در و شاداب
 را روز 1.اسـت  نگـران  هم باز اما پردازد، مى شايسته كارهاى

 و بـرد  مـى  پايان به خدا نعمت قدردانى و پاسس به اهتمام با
 بـا  شـب  كنـد،  مـى  آغـاز  بيـدارى  دل و خدا ياد به اهتمام با

 اسـتقبال  به خرم و شاد بامدادان و نهد مى بالين بر سر 2دلهره
 دچـار  مبـادا  كـه  دارد ايـن  از دلهـره  و رود مـى  تالش و كار

ــت ــى و غفل ــرى ب ــده خب ــد ش ــرم و باش ــادمان و خ  از ش
 

                                                           
 .اش را انجام نداده باشد دا باز هم وظيفهكه مبا. 1
 .دلهرة انسان متعهد و مسؤول. 2
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 دسـت  آن بـر  خويش تالش با كه الهى ايشبخش و رحمت
 كـه  اى وظيفـه  انجـام  برابـر  در هوس پر دل اگر. است يافته

 كنـد  تنبيه را او سرپيچيد، او فرمان از است نامطلوب برايش
 .تابد بر سر اش خواسته و تمنا برآوردن از ديگر جاى در و

 است روشن فناناپذير و جاودانه ارزشهاى به چشمش 
 .روگردان است ناماندنى و زودگذر آنچه از دلش و

 حـرف  و آميختـه  در آگاهى با را شكيبايى و ظرفى پر 
 سازد مى عمل را

ــش  ــزش نيســت، دراز و دور 1آروزي ــم، لغ ــبش ك  قل
 ديـنش  آسـان،  كـارش  اندك، خوراكش قانع، دلش خاشع،
 .است فروبرده خشمش و مرده شهوتش استوار،

. نيسـت  نگرانى آفتش و آسيب از و رود مى خير اميد او به 
 شـمار  در نـامش  هـم  بـاز  برد، مى سر به خبران بى ميان در اگر

 از اسـت،  بيـداردالن  ميـان  در اگـر  و آيد، مى دل بيدار هشياران
 را وى كنـد،  ستم او بر كسى اگر 2.گردد نمى محسوب خبران بى
 او بـه  هـم  بـاز  دارد، باز او از را خود احسان اگر و 3بخشايد مى

 پيونـدها  تجديـد  در او هـم  باز ببرد، او از اگر و كند، مى احسان
 

                                                           
 .اش يعني آرزوهاي شخصي. 1
 .خبر به حساب آيد يعني چنان نيست كه به ياران آگاهش بي. 2
البته تا آنجـا كـه بـه شـخص خـود او مربـوط شـود و مايـة گسـتاخي                  . 3

 .ستمگر نگردد
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 . كوشد مى
 و اسـت  نـرم  او گفتـار . بود دور زشت سخن گفتن از[

. آشـكار  نيكـويش  كـار  و نبيننـد،  زشت كار وى از هموار،
 ]1.نديده كس را وى بدى و رسيده، را همه او نيكى
 شـكيبا  و بردبـار  سختيها در متين، و سنگين بحرانها در

 اگـر . است قدردان و سپاسگزار رفاه و آسايش هنگام در و
 كسـى  اگـر  و نكند ستم او حق در باز بيايد، بدش كسى از
 كشـانده  انحـراف  و گنـاه  بـه  او خاطر به بدارد، دوست را

 دهنـد  شـهادت  حق به او عليه شاهدان آنكه از پيش نشود،
 .كند اعتراف و اقرار حق به خود

 نگهـداريش  رد نگهـدارد  كـه  دهنـد  او به را چيزى اگر
 لقـب  نـه  نكند؛ فراموش دهند، تذكرى او به اگر و بكوشد،
 تلخـى  حادثـه  كسى براى اگر. آزارى همسايه نه كند پرانى
 و باطل كار در نكشد، او رخ به و نكند شماتت دهد، روى
 جـا  هـر . نـرود  بيـرون  حق دايره از و نكند دخالت بيهوده

 جـا  هـر  و نكنـد،  اش دلمـرده  خاموشـى  بنشـيند،  خاموش
 از شـكيبايى  رود، سـتمى  او بر اگر. نكند بلند خنده بخندد
 .بگيرد را انتقامش خدا تا ندهد، دست
ــود  ــويش از خ ــج در خ ــت، رن ــا اس ــردم ام  در او از م

  مردم و انداخته زحمت و تالش به آخرتش براى را خود. اند آسايش
 

                                                           
 .ديالبالغه، ترجمة سيد جعفر شهي نهج. 1
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 .است ساخته آسوده خويش شررا از 
 پـاكى  و پارسـايى  روى از گيـرد،  فاصـله  كسـى  از اگر
 و نرمخـويى  روى از شـود،  نزديـك  كسـى  بـه  اگر و باشد

 بينـى  بزرگ خود روى از گرفتنش فاصله نه. است مهربانى
 و فريـب  روى از شـدنش  نزديـك  نه است، طلبى بزرگى و

 .نيرنگ
. بـداد  جان و كشيد فريادى همام هنگام اين در گويند[
 ]:فرمود) ع (مؤمنان امير

 . داشتم اش درباره را گرانىن همين سوگند خدا به
 :فرمود بعد و

 چنـين  باشـند  اش شايسـته  كـه  كسانى با دلنشين اندرز
 .»كند مى

 خـودت  بـا  مؤمنـان  اميـر  اى «:گفـت  حاضران از يكى
 چطور؟
 :فرمود )ع(على

 پس آن از كه دارد مرگى ساعت انسانى هر! تو بر واى«
 رخـوددا . نكند تجاوز آن از كه مرگى عامل و نرود پيش و

 كـه  بـود  اهريمن اين كه مگوى، سخنى چنين ديگر و باش
 .»دميد چنين زبانت بر


