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ر  ام�ب �ی ای  �پای  �پ ا �ب �پ

امیرالمؤمنین، علی شخصی است که همٔه مسلمانان ایشان را رهبر و پیشوای خود می دانند. 
شیعه، امام علی را امام اول و اولین جانشین بعد از پیامبر می دانند و اهل سنت ایشان را پیشوای 
به ما  ایشان  چهارم خود محسوب می نماید. شناخت این شخصیت بزرگ و سبک زندگی و رهبری 
کمک می کند تا معیارهای رهبری در جامعه اسالمی را بهتر بشناسیم و در انتخاب مسئوالن جامعه خود 

بهتر عمل کنیم.
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1ــ این سخن پیامبر اکرم  مربوط به روز اول بعثت است. از این کالم درمی یابیم که خداوند که آگاه به همٔه امور است از شایستگی 
امام علی نیز خبر دارد و به پیامبر امر فرموده که ایشان را وزیر خود قرار دهد.

2ــ بخشی از خطبه قاصعه
3ــ انساب االشراف، 98: 2ــ ح 25.

پرورش در دامان پیامبر 
حضرت  پدرش  آمد.  دنیا  به  کعبه  خانٔه  در  پیامبر  بعثت  از  قبل  سال  ده   ، علی امیرمؤمنان، 
ابوطالب به پیشنهاد پیامبر، نام ایشان را »علی« گذاشت. این نام به معنی »واال« و »برتر« است. سه یا 
چهار سال بیشتر نداشت که به خانٔه پیامبر آمد و تا سال های متمادی نزد ایشان زندگی می کرد. خودش 

دربارٔه این دوران می فرماید: 
»در حالی که کودک بودم، همواره در کنار پیامبر بودم و پیامبر مرا در کنار خود می نهاد... نه 

هرگز دروغی در گفتار من دید و نه رفتاری ناشایست از من مشاهده کرد ...
من همچون بچه  از شیر بازگرفته که به دنبال مادرش می رود، از آن بزرگوار پیروی می کردم و او هر 
روز پرچمی از خوی های نیکوی خود را برای من می افراشت و مرا به پیروی کردن از آن فرمان می داد ...

آن  اهل  که  بود  فقط یک خانه  هنگام  آن  در  برمی گزید،  ِحراء، گوشه ای  غار  در  هر سال،  در 
مسلمان بودند: رسول خدا، خدیجه و سومین آنان من بودم. روشنایی وحی و پیام رسانی را می دیدم و 
بوی پیامبران را می شنیدم و هنگامی که وحی بر پیامبر  فرود آمد، آوای اندوهگین شیطان را شنیدم. 
گفتم: ای پیامبر خدا، این فریاد اندوهناک چیست؟ پاسخ داد: این شیطان است که از پرستش خود 
نا امید شده است. بی گمان آنچه را من می شنوم تو هم می شنوی و آنچه را من می بینم تو هم می بینی، جز 

اینکه تو پیامبر نیستی، بلکه وزیر هستی1 و تو هر آینه بر راه خیر می باشی.«2
موقعیتی که من نزد پیامبر داشتم، کسی دیگر نداشت. هر سحر خدمت ایشان می رفتم. هنگام 
ورود سالم می کردم و ایشان پاسخ می گفت و اجازٔه ورود می داد. اگر هم مشغول نماز بود، با ذکر یک 

تسبیح، اجازٔه خود را اظهار می کرد.3
انسانی که تا ده سالگی به این مرتبه از دانایی و بزرگی رسیده بود، با اعالم رسالت پیامبر، ایمان 
خود به رسول خدا را اعالم کرد و در تمام لحظات سخت دوران مکه در کنار پیامبر بود. ایشان در 
شعب ابی طالب در سه سالی که پیامبر در محاصرٔه اقتصادی بود، به فرمان پدر مسئولیت حفظ جان 
رسول خدا را بر عهده داشت.از آن پس در تمام صحنه های سخت و پرخطر در مکه و مدینه حضور 

داشت و با رشادت و شجاعت خود سبب موفقیت اسالم و عقب نشینی مشرکان و کفار می شد. 
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1ــ والذی نفسه بیده ان هذا و شیعته لهم الفائزون
2ــ الدر المنثور، سیوطی، ذیل آیه »اولئک هم خیر البریه«

3ــ سورٔه بینه: آیٔه 7.

خوابیدن در جای پیامبر در هنگام توطئه دشمنان برای کشتن آن حضرت، فداکاری در جنگ 
بدر، استقامت در جنگ احد با وجود زخم های فراوان و در حالی که مسلمانان فرار کرده بودند، کشتن 
پهلوان عرب »عمربن عبدود« در جنگ خندق، فتح قلعه های خیبر، شکستن بت های خانه کعبه در هنگام 

فتح شهر مکه، تنها بخشی از فداکاری های ایشان در راه اسالم بود.
ایشان در تمام این دوران گوش به فرمان رسول خدا  بود و پیامبر اکرم   ایشان را عزیزتر از 
فرزند دوست داشت. تا اینکه باالخره در سال یازدهم هجرت، رسول خدا  در حالی که سر بر دامان 

وی گذاشته بود، جان به جان آفرین تسلیم کرد و پسرعموی وفادار خود را تنها گذاشت.

امیرالمؤمنین در نگاه پیامبر 
شخصیت واال و بی مانند حضرت علی  نتیجه تربیت مستقیم پیامبر اکرم   بود. رسول خدا  
ایشان را به گونه ای تربیت کرده بود که الگو و سرمشق مسلمانان زمان خود و سایر دوران ها باشد. از 

این رو در هر فرصتی از این شخصیت واال سخن می گفت و عشق و محبتش را به وی ابراز می کرد.
به طور مثال، جابر بن عبداللّٰه انصاری، از یاران خوب رسول خدا  می گوید: در کنار خانٔه 
خدا و در حضور رسول خدا  بودیم که علی  وارد شد. رسول خدا  فرمود: برادرم به سویتان 
آمد. سپس، رو به سمت کعبه کرد و دست بر آن گذاشت و فرمود: »سوگند به خدایی که جانم در دست 

قدرت اوست، این مرد و کسانی که از او پیروی کنند، رستگارند و در روز قیامت، اهل نجات اند«.1
سپس فرمود: این مرد اولین ایمان آورندهٔ به خدا، وفادارترین شما در پیمان با خدا، راسخ ترین شما 
در انجام فرمان خدا، صادق ترین شما در داوری بین مردم، بهترین شما در رعایت مساوات بین آنها و 

ارجمندترین شما نزد خداست.2
در همین هنگام آیٔه زیر بر پیامبر خدا نازل شد:

آنان که ایمان آوردند ِإَنّ الَِّذیَن آَمنُوا 
و کارهای شایسته انجام دادند اِلحاِت  َو َعِملُوا الَصّ

اینان بهترین مخلوقات اند.3 ُأولِئَک هُْم َخْیُر الْبَِریَّه 
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بیشتر بدانیم

تدبر در حدیث 

1ــ سورٔه صافات: آیٔه 83.
2  ــ امالی، طوسی، ح 1028، حاکم نیشابوری، المستدرک، ج 3، ص 134

3  ــ امالی، صدوق، ص 89، حاکم نیشابوری، المستدرک، ج 3، ص 135
4ــ غایة المرام، ج 2، ص 522 به نقل از شیخ صدوق با سند متصل از سعیدبن جبیر از ابن عباس.

، در این سخنان از کلمٔه »شیعه« که ترجمٔه آن »پیرو« می شود، استفاده کرده و  رسول خدا 
پیروی از امام علی را سبب رستگاری دانسته است. بنابراین، یک فرد شیعه، انسان مسلمانی است 

که به فرمان پیامبر، امیرالمؤمنین را شایستٔه رهبری می داند و از او پیروی می کند.

خوب است بدانیم که لفظ شیعه، پیش از این نیز در قرآن کریم استفاده شده است. 
مثالً در قرآن کریم، حضرت ابراهیم شیعه و پیرو حضرت نوح   معرفی شده و درباره 
بْراهیَم«1؛. پس حضرت ابراهیم  از آن جهت که راه  ایشان آمده است: »إَِنّ ِمْن شیَعِتِه َلِ

حضرت نوح را ادامه داده، شیعه و پیرو حضرت نوح  است.

در این دو حدیث بیندیشید و به سؤال های زیر پاسخ دهید.
علی با قرآن است و قرآن با علی است. 1ــ علی مع القرآن و القرآن مع علی2 

علی با حق است و حق با علی است. 2ــ علی مع الحق و الحق مع علی3 
1ــ مقصود پیامبر اکرم  از رابطه متقابل حق و امام علی چیست؟

2ــ میان حدیث اول و حدیث ثقلین چه رابطه ای وجود دارد؟

امیرمؤمنان فرمود: »دروغ می گوید کسی که  بیان جایگاه علمی  از  روزی رسول خدا  پس 
می پندارد مرا دوست دارد، در حالی که دشمنی و کینٔه تو در دل اوست؛ زیرا تو از من هستی و من از تو 
... کسی به فالح می رسد که پیرو تو باشد و به هالکت می رسد کسی که از تو دوری گزیند. َمثَل تو و 
امامان از فرزندان تو، َمثَل کشتی نوح است؛ هرکس بر آن سوار شود نجات یابد و هرکس سرپیچی کند، 
هالک شود، َمثَل شما مثل ستارگان آسمان است که چون ستاره ای غایب شود، ستاره ای دیگر طلوع 

می کند تا روز قیامت«.4
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بیشتر بدانیم

1ــ مجموعٔه این احادیث از کتاب امام شناسی عالمه حسینی تهرانی، جلد 7، صفحٔه 15 به بعد نقل شده و در آن، منابع شیعه و اهل 
سنت این احادیث، ذکر شده است.

متعدد  مکان های  و  زمان ها  در  ایشان  فضائل  بیان  و  امیرمؤمنان  معرفی  در  پیامبر   اینکه  با 
اصرار داشت، اما بسیاری از مردم، به خصوص رؤسای قبایل و بزرگان قوم کمتر به این حقیقت توجه 
کردند. یکی از علت های این بی توجهی، افکار و اندیشه های باقی مانده از دوران جاهلیت قبل از اسالم 

بود که به این آسانی از ذهن و فکر مردم خارج نمی شد.
در جاهلیت، بزرگان قبایل بدون آنکه دارای فضیلت خاصی باشند صرفاً به دلیل رییس قوم بودن 
از بزرگی و شرافت برخوردار بودند و فضیلت هایی مانند علم، عدالت خواهی، جوانمردی، صداقت، 
قوم  بزرگان  فرمان  و  پیامبر  فرمان  میان  آنان، حتی  نداشت.  نفس، ارزش و جایگاهی  پاکی و کرامت 
تفاوت چندانی قائل نبودند و در لحظات حساس و سرنوشت ساز، به جای فرمان الهی و پیامبر، به سوی 

فرمان بزرگان قوم خود متمایل می شدند. 
از این رو، رسول خدا  پیوسته فضایل امام علی را به آن مردم یادآوری می کرد شاید بزرگان 
قبایل و افراد هر قبیله به جای ارزش های جاهلی به رفتار و کردار امیر مؤمنان بیشتر توجه کنند و به 

مقابله با ایشان برنخیزند.

سخنان پیامبر اکرم  درباره حضرت علی آن قدر فراوان است که نمی توان 
همه آن را در این کتاب گنجاند. فقط به عنوان نمونه، تعداد دیگری از سخنان ایشان را 

در این قسمت ذکر می کنیم:
1ــ حق علی علی هذه االمه                               حق علی بر این امت

کحق الوالد علی ولده ی                                    مانند حق پدر بر فرزندش است.
2ــ ذکر علی عباده                                           به یاد علی بودن عبادت است

3ــ ان وصیی و وارثی                                     وصی من و وارث من
و منجز وعدی                                                و وفاکننده به وعده های من،

علی بن ابی طالب                                             علی بن ابی طالب است.1
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بیشتر بدانیم

1ــ جاذبه و دافعٔه علی ، استاد مطهری، ص 10 از مقدمه.
2ــ وی یکی از شارحان نهج البالغه است که شرح او امروزه در 20 جلد چاپ شده است. وی در قرن هفتم می زیست. اهل سرزمین 

مدائن و شافعی مذهب بود.
3ــ شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ذیل نامٔه 35 )نامه به ابن عباس دربارٔه فاجعٔه مصر(.

4ــ امام علی ، جرج ُجرداق، مقدمٔه میخائیل نعیمه.

ویژگی های امیرمؤمنان
بررسی  را  امیرالمؤمنین  شخصیت  که  وقتی  غیرمسلمان،  و  مسلمان  از  دانش،  و  علم  بزرگان 
کرده اند، با شگفتی مشاهده کرده اند که فضایلی در آن امام است که به سختی در یک فرد جمع می شود. 
آن امام در میدان جنگ شجاع ترین؛ در محراب عبادت، عابدترین؛ در مقام قضاوت، دقیق ترین؛ در 

کالس درس، عالم ترین؛ در بالغت و زیبایی سخن، بلیغ ترین و در عرصٔه حکمرانی، عادل ترین است.1

پس  که  عبداللّٰه بن عباس  به  علی  امام  نامٔه  شرح  هنگام  در  الحدید2  ابی  ابن 
روح  عظمت  از  چنان  نوشت،  وی  به  طغیانگران  توسط  محمدبن ابی بکر  شهادت  از 

امیرالمؤمنین دچار شگفتی می شود که می گوید:
»سبحان اللّٰه! جوانی از عرب در شهری مانند مکه بزرگ می شود، با هیچ حکیمی 
و  افالطون  باالدست  )فلسفه(  نظری  حکمت  در  سخنانش  اما  است،  نکرده  برخورد 
ارسطو قرار گرفته است، با اهل حکمت عملی )علم اخالق و سیاست( معاشرت نکرده  
است، اما از سقراط باالتر رفته است. دورٔه آموزشی جنگ و دالوری ندیده است، اما 

شجاع ترین بشری از کار درآمد که بر روی زمین راه رفته است ...«.3
»میخائیل نعیمه« نویسندهٔ مسیحی معاصر لبنانی در مقدمه ای که بر کتاب »امام علی« 

تألیف نویسندهٔ مسیحی دیگر لبنان به نام »جرج ُجرداق« می نویسد، اظهار داشته است:
صفای  در  بود:  قهرمان  همه جا  در  نبود،  قهرمان  جنگ  میدان  در  تنها  »علی، 
آرامش  ایمان،  حرارت  واقعی،  انسانیت  بیان،  سحرآمیز  جذابیت  وجدان،  پاکی  دل، 
شکوهمند، یاری مظلومان، تسلیم بودن در برابر حقیقت در هر نقطه و هر جا؛ او در همٔه 

این میدان ها قهرمان بود«.4
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1ــ نهج البالغه توسط سیدرضی در قرن پنجم هجری قمری، مدون شد. وی کتاب های حدیثی و تاریخی زمان خود را که سخنان 
امیر المؤمنین در آنها بود، گرد آورد و گزیده ای از آن سخنان را در یک کتاب قرار داد و آن را »نهج البالغه« نامید. سایر سخنان امیر المؤمنین  
نام »موسوعه  به  بوده، در سال های اخیر در مجموعه ای  تاریخی و حدیثی موجود  نهج البالغه دارد و در سایر کتاب های  از  بیش  که حجمی 

امیر المؤمنین« گرد آمده و در اختیار پژوهندگان قرار گرفته است.
2ــ در میان شرح های فارسی، می توان شرح استاد محمد تقی جعفری و شرح آیت اللّٰه مکارم شیرازی را نام برد.

3ــ مقدمه شرح ابن ابی الحدید بر نهج البالغه
4ــ شواهد التنزیل، ج 1، ص 81 و امام شناسی، عالمه حسینی تهرانی، ج 11، ص 61.

در میان فضیلت های مختلف آن بزرگوار، در این درس به دو فضیلت ایشان می پردازیم:
1ــ علم بی کران: همان طور که گفتیم، یکی از ابعاد شگفت انگیز شخصیت امیرالمؤمنین  ،  
علم و معرفت وی بود. ایشان در جهان شناسی، انسان شناسی، دین شناسی، حکومت و کشورداری، 
نظام اجتماعی و اقتصادی، اخالق و فضیلت و سایر موضوعات مورد نیاز هدایت و سعادت انسان، 

سخن گفته و ما را راهنمایی کرده است. 
کتاب »نهج البالغه«1 که بخشی از سخنرانی ها، نامه ها و پند و اندرزهای ایشان را در خود جای 
کتاب  این  تدوین  زمان  از  اسالم  بزرگ جهان  دانشمندان  است.  بی مانند  دانش  این  داده، حکایت گر 
تاکنون، در موضوعاتی که ذکر شد، همواره از این کتاب بهره مند شده اند. استادان و دانشمندان بسیاری 

این کتاب را برای شاگردان خود تدریس کرده اند.
برخی دیگر از دانشمندان هم، برای استفادٔه بیشتر مردم از این کتاب، برای آن شرح نوشته اند تا 

مردم به نکات دقیق و عمیق این کتاب بیشتر پی ببرند.2
ابن ابی الحدید که از دانشمندان بزرگ اهل سنت است، شرح مفصلی بر نهج البالغه نوشته که 
امروزه در چندین جلد، چاپ شده است، در مقدمٔه کتاب خود می گوید: »به حق، سخن علی را از سخن 

خالق )قرآن( فروتر و از سخن مخلوق )دیگر انسان ها( برتر خوانده اند ...«.3
نهج البالغه به همٔه زبان های مطرح و زندٔه دنیا ترجمه شده و توجه مشتاقان را به سوی خود جلب 

کرده است.
امیرالمؤمنین  جز نزد پیامبر اکرم  نزد کسی دیگر شاگردی نکرده بود. در حقیقت، دانش 
ایشان متصل به دانش پیامبر بود و دانش پیامبر نیز از وحی الهی سرچشمه می گرفت. پیامبر اکرم  

در همین باره فرمود:
من شهر علم هستم انا مدینه العلم 

و علی دِر آن است. و علی بابها  
هرکس می خواهد به این علم برسد، فمن اراد العلم 

باید از دِر آن وارد شود.4 فلیاتها من بابها 
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تفکر در حدیث 

1ــ المنصف، 368: 6، ح 61، 32.

را  آن  پیام  آن، سه  تفکر در  با  متعددی است.  پیام های  بردارندٔه  این حدیث شریف، در 
به دست آورید:

1ــ
2ــ
3ــ

در  اگر  و  می داد  را  پاسخم  می کردم،  سؤال  پیامبر  از  »هرگاه  فرمود:  نیز  حضرت  آن  خود 
حضورش سکوت می کردم، ایشان پیشگام می شد و از دانش خود مرا بهره مند می ساخت«.1

خواه  موردی،  هر  در  هرکس  که  رسید  بی مانندی  دانش  به  امیرالمؤمنین    ترتیب،  بدین 
اعتقادی، خواه قضایی، یا اخالقی، تاریخی و سیاسی از ایشان سؤال می پرسید، ایشان بی درنگ و در 

کمال درستی پاسخ می داد. 
روزی از ایشان پرسیدند: چه کسی را می توان عاقل نامید؟

فرمود: آن کس که هرچیزی را در جای خود قرار دهد.
بار دیگر پرسیدند: چه کسی را می توان جاهل خواند؟

فرمود: من که برایتان گفتم!

از این پرسش و پاسخ و شیؤه پاسخ امیرالمؤمنین  ، سه نکته استخراج کنید.
1ــ انسان باید خود هم اندکی فکر کند و قدرت تفکر خود را به کار گیرد، نه اینکه سؤال 

پشت سؤال تکرار کند.
2ــ
3ــ
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1ــ نهج البالغه، حکمت 262.
2ــ فضائل امیرالمؤمنین، ص87

در چکاچک شمشیرها و نیزه ها و در البه الی نعره ها و فریادهای رزم آوران جنگ جمل، مردی 
سر به گریبان اندیشه فرو برده بود:

پیامبر، سردار بزرگ اسالم و در  با کدامین طرف است؟ در یک سو علی، داماد  خدایا، حق 
سوی دیگر، دوتن از صحابه بزرگ پیامبر، »طلحه« مرد خوش سابقه اسالم و »زبیر« ــ دالور میادین 
نبرد ــ صف بسته اند. آیا می شود هر دو گروه برحق باشند یا هر دو باطل؟!... به راستی کدام یک بر 

حق است؟
سرانجام چاره کار در این دید که جواب را از علی بازجوید.

امام، بدون آنکه در این لحظه بفرماید من بر حق هستم و آنان بر باطل، معیاری در اختیار وی 
قرار داد تا همواره جریان ها و شخصیت های اجتماعی را بر اساس آن معیار ارزیابی کند و حق و باطل 

بودن آنها را به دست آورد. از این رو به وی فرمود:
»کار را واژگون کرده ای! می خواهی حق و باطل را به وسیلٔه شخصیت ها بشناسی، در حالی که 
آن را  بتوانی اهل  تا  ابتدا حق را بشناس  با مقیاس حق، سنجیده شوند.  باید  شخصیت ها هستند که 

بشناسی؛ و نیز ابتدا باطل را بشناس تا بتوانی اهل آن را شناسایی کنی«.1

حل فوری یک مشکل
 1
9

1 و سومی 
3

، دومی  1
2

نقل کرده اند که سه نفر در تقسیم 17 شتر اختالف داشتند. اولی 
شترها را مالک بودند. اما هرطور تقسیم می کردند که کسری نیاید، ممکن نبود. با امیرالمؤمنین  
در میان گذاشتند. ایشان در همان موقع فرمود: »آیا مایل اید که من یک شتر به شترهایتان اضافه 

کنم؟«؛ گفتند: »آری، چرا مایل نباشیم؟«.
1 شترها 

2
پس امام، شتری بر شترها افزود و تعداد شترها به 18 رسید. آنگاه 9 شتر را که 

1 شترها می شد، سهم نفر دوم قرار داد. به نفر سوم هم که 
3

بود به اولی داد. سپس 6 شتر را که 
1 شترها بود، 2 شتر داد؛ و یک شتر باقی مانده را خودش برداشت.2

9
سهمش 
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1ــ ادامٔه سخنرانی چنین است: »مبادا عده ای در مقام اعتراض بگویند علی بن ابی طالب ما را از حق مان محروم کرد! من امروز به صراحت 
اعالم می کنم که تمام مزایا را لغو می کنم، حتی امتیاز صحابی پیامبر بودن را. هرکس در گذشته از اصحاب رسول خدا بوده یا به اسالم خدمتی کرده، 

پاداشش با خداست؛ این سوابق درخشان سبب نخواهد شد که میان آنان و دیگر مسلمانان تبعیض قائل شویم و به آنها امتیاز بیشتر بدهیم ...
هرکس امروز دعوت خدا و رسولش را بپذیرد و حقانیت ما را تصدیق کند و در دین ما داخل شود و به سوی قبلٔه  ما نماز بخواند، 
یک مسلمان است و با سایر مسلمانان برابر است. بیت المال هم که مال همٔه مسلمانان است، به طور مساوی بین همه تقسیم خواهد شد و از این 
لحاظ هیچ کس را بر دیگری امتیازی نیست. آری، هرکس که متقی تر باشد، نزد خدا گرامی تر است و پرهیزکاران در قیامت بهترین پاداش را 
خواهند داشت؛ اما خدا دنیا را پاداش پرهیزکاران قرار نداده است. اجر و پاداش اخروی برای آنها بسی نیکوتر است ... )شرح نهج البالغٔه 

ابن ابی الحدید، ج7، ص37(.
2ــ یکی از معترضین می گفت: »چگونه همٔه ما را در یک مرتبه قرار داده و امتیازات را به کلی نادیده گرفته ای؟ به من و این مرد که 

تا مدتی پیش غالم من بود به یک اندازه از بیت المال داده ای، آیا این انصاف است؟«.
3ــ نهج البالغه، خطبٔه 224.

4ــ فروغ والیت، جعفر سبحانی

2ــ عدالت بی نظیر: امیرالمؤمنین   از سال 35 هجری قمری به مدت چهار سال و نه ماه، 
بر مردم حکومت کرد. ایشان از پیامبر اکرم   آموخته بود که هدف اصلی حکومت، بعد از دعوت 
مردم به توحید و مبارزه با شرک، برقراری عدالت در جامعه است. در روز دوم حکومت و خالفت به 
مسجد رفت و برای مردم سخنرانی کرد. در این سخنرانی، بعد از سپاس خداوند و درود بر پیامبر اکرم  ، 
فرمود: »ای مردم، گروهی بیش از حق خود از بیت المال و اموال عمومی برداشته اند و جیب خود را 
انباشته اند و ملک و باغ خریده اند ... اینان در حقیقت ننگ دنیا و عذاب آخرت را خریده اند؛ اما بدانید 
که من حق مردم مظلوم را از اینان بازمی ستانم و از این پس سهم همٔه مسلمانان را از بیت المال به طور 

مساوی خواهم داد«.1
فردای آن روز، پس از پرداخت هزینه های عمومی کشور، باقی مانده را میان مردم به طور مساوی 
تقسیم کرد. محرومان خوشحال شدند؛ اما عده ای که قبالً دریافت های کالن داشتند، اعتراض کردند. 2
در همین سخنرانی است که به مردم می فرماید: »سوگند به خدا اگر سرزمین های هفت گانٔه روی 
زمین را با همٔه آنچه در زیر آسمان آنهاست به من بدهند تا در حد گرفتن پوست جوی از دهان موری 

خدا را نافرمانی کنم، نخواهم کرد«.3
چند روزی از خالفتش نگذشته بود که فرمان برکناری معاویه را صادر کرد. زیرا دیده بود که 
وی توجهی به دستورات خدا و پیامبر ندارد، به مردم ستم می کند و به شیؤه پادشاهان و امپراطوران 

ستمگر در شام حکومت می نماید، صادر کرد.
برخی به ایشان گفتند معاویه فردی دنیاطلب و قدرتمند است و برکناری او سبب جنگ با شما 
می گردد. فرمود: هر روزی که معاویه با موافقت من بر مردم حکومت کند، من در ظلم های او شریک 

خواهم بود و در قیامت باید در مقابل خداوند، پاسخ گو باشم.4
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عدالت ورزی امیرالمؤمنین   و توجهش به محرومان و فقیران و زندگی سادٔه ایشان سرمشقی 
برای ما مسلمانان است و با اینکه می دانیم نمی توانیم مانند ایشان عمل کنیم، اما می کوشیم خود را به 
این سرمشق نزدیک نماییم. خودش در این باره ما را راهنمایی کرده است. روزی شنید فرماندارش 
چیده  رنگارنگ  غذاهای  و  نداشتند  حضور  فقیران  که  است  کرده  شرکت  مهمانی  یک  در  کوفه  در 
بودند. نامه ای تند به او نوشت و به کار وی اعتراض کرد و شیؤه صحیح زندگی حاکم را توضیح داد. 
به او نوشت: »من که امام شما هستم از این جهان به دو جامٔه کهنه، بسنده کرده و از خوراکی ها به دو 
قرص نان. بدانید که شما نمی توانید این گونه زندگی کنید؛ لیکن مرا در پارسایی و تالش و پاکدامنی و 

درستکاری یاری نمایید«.1

، متفکران و دانشمندان بزرگی اعم از سنی و  زندگی الهی و شخصیت زیبای امام علی
شیعه، مسلمان و غیرمسلمان را در طول تاریخ مجذوب خود ساخته است. یکی از این متفکرین 
داشت،  مسیحی  که  آیین  وی  است.  لبنانی  نمایشنامه نویس  و  شاعر  نویسنده،  جرداق«،  »جرج 
می گوید: »در کودکی از مدرسه فرار می کردم و چون بچٔه کوهستان و عالقه مند به جنگل و آب 
بودم، در آنجا مشغول خواندن کتاب شعر می شدم. خانواده ام به این فکر افتادند که به کجا فرار 
می کنم و قصد کردند تعقیبم کنند. آن روزها حدود 13 سال داشتم. برادر بزرگ ترم، به اطرافیانم 
توصیه کرد که تعقیبم نکنند و به آنها گفت استعداد وی در زمینٔه دیگری است و درس واقعی را 
او می خواند. برادرم که متوجه احساسات من شده بود، به جای اینکه مرا به خاطر مدرسه نرفتن 
تنبیه کند، کتاب نهج البالغه را در اختیارم گذاشت و گفت این کتاب سرشار از زیبایی های ادبی 

است و می تواند در تقویت استعداد ادبی و شعری به تو کمک کند.
بگذارد.  کنار  را  آن  که  نمی تواند  دیگر  می کند،  شروع  را  کتاب  این  مطالعٔه  وقتی  جرج 
چنان شیفتٔه شخصیت امام علی می شود که بعدها پنج جلد کتاب دربارٔه ایشان می نویسد. جلد 
اّول آن »امام علی، صدای عدالت انسانی« نام دارد. وی در این کتاب می نویسد: »ای دنیا، چه 
می شد اگر همٔه توان خود را گرد می آوردی و در هر روزگار یک »علی« با آن قلب و زبان عنایت 

می کردی«.
جرج جرداق بر سردر خانٔه خود نوشته بود: »الفتی ااّل علی السیف ااّل ذوالفقار«.

1ــ نهج البالغه، نامٔه 45.
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اندیشه و تحقیق
بیشتر  عالقٔه  سبب  خالفت  کوتاه  دورٔه  در  علی  امام  ویژگی های  از  کدام یک  1ــ 

مسلمانان به ایشان شد؟ نمونه ای برای آن ذکر کنید.
2ــ چرا رسول خدا  به صورت های گوناگون فضائل امام علی را برای مردم بیان 

می کرد؟




